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Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ζε πξνεγνύκελα ζεκεηώκαηά καο, νη δπηηθέο θνηλσλίεο δηέξρνληαη κηα 

πεξίνδν δξακαηηθά απμαλόκελεο θνηλσληθήο θξίζεο, ε νπνία ζπλ ησ ρξόλσ νδεγεί ηνλ δπηηθό 

πνιηηηζκό ζε θαηάξξεπζε. 

Υαξαθηεξηζηηθό θαηλόκελν απηήο ηεο θαηάξξεπζεο είλαη ε εγθαηάιεηςε ησλ αξρώλ ηεο 

ζπιινγηθόηεηαο, ηεο θνηλσληθόηεηαο θαη ηνπ θνηλνηηθνύ πλεύκαηνο, δειαδή ησλ βαζηθώλ 

ζηνηρείσλ δόκεζεο ηνπ πνιηηηζκνύ καο. 

Η ζπιινγηθόηεηα έρεη αληηθαηαζηαζεί από ηελ ηδηώηεπζε, ηελ ππνθεηκεληθόηεηα, ηελ αηνκηθόηεηα 

θαη ηνλ εγσθεληξηζκό. Με ηνλ ηξόπν απηό ε θνηλσλία ράλεη ηε ζπλνρή ηεο θαη απηνδηαιύεηαη ζε 

έλα ζύλνιν ζπγθξνπόκελσλ αηόκσλ. Σν εγώ αληηθαζηζηά ην εκείο. Σν είκαη αληηθαζίζηαηαη από ην 

έρσ. Με ηνλ ηξόπν απηό ν Γπηηθόο πνιηηηζκόο από θνηλσληθόο, κεηαηξέπεηαη ζε εμαηνκηθεπκέλν 

θαη ζπλ ησ ρξόλσ θζείξεηαη, δηαθζείξεηαη, θαη θαηαξξέεη.  

Σελ θαηάξξεπζε απηή, ε νπνία, νδεγεί ηνπο πνιίηεο ησλ δπηηθώλ θνηλσληώλ ζε κεγάιεο 

πεξηπέηεηεο, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ηε ζηακαηήζεη ε αλάπηπμε ελόο λένπ Γπηηθνύ 

Πνιηηηζκηθνύ Ρεύκαηνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη, ηόζν ζηηο αλζξσπηζηηθέο αξρέο, ηηο 

νπνίεο ν Γπηηθόο Πνιηηηζκόο έρεη πξν πνιινύ θαη εμ νινθιήξνπ ιεζκνλήζεη, όζν θαη ζην λέν 

επηζηεκνληθό πλεύκα πνπ επηηάζζεη ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο ινγηθήο θαη εζηθήο όρη κόλν ζην πεδίν 

ηεο επηζηήκεο, αιιά ζε θάζε έθθξαζε θνηλσληθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

Πξνθεηκέλνπ όκσο λα ζπγθξνηήζνπκε κηα λέα αλζξσπηζηηθή πνιηηηζκηθή δνκή πξέπεη λα 

θαηαιάβνπκε πνηα είλαη ηα αίηηα ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ ζεκεξηλνύ Γπηηθνύ Πνιηηηζκηθνύ ξεύκαηνο.  

Αο δνύκε ινηπόλ αξρηθά  ηα αίηηα ηα νπνία αλαγθάδνπλ κηα θνηλσλία λα ζπγθξνηήζεη έλα 

πνιηηηζκηθό ξεύκα. 

Έλα βαζηθό θαη επηηαθηηθό αλζξώπηλν αίζζεκα είλαη ν «θόβνο» ν νπνίνο δεκηνπξγείηαη από ηελ 

έλλνηα ηεο «αλάγθεο». θνπόο θαη αίηην ηεο αλάπηπμεο ελόο Πνιηηηζκηθνύ Ρεύκαηνο είλαη ε 

πξνζπάζεηα κηαο θνηλσλίαο λα μεπεξάζεη θαη λα ειέγμεη ζπιινγηθά ηξεηο νκάδεο θόβσλ, νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε θαη ζπλάξηεζε κε ηξηώλ εηδώλ πξαγκαηηθά θαη πξαθηηθά γεγνλόηα. 

Ο πξώηνο θόβνο είλαη ο θόβος ηης θσζικής ανθρώπινης επιβίωζης.  

Ο θόβνο απηόο πεξηιακβάλεη ζηνλ ζθιεξό ηνπ ππξήλα πνιινύο επί κέξνπο θόβνπο όπσο ηελ 

αβεβαηόηεηα εμεύξεζεο πόξσλ βηνινγηθήο επηβίσζεο θαη ηνλ θόβν άζθεζεο βίαο από ηνλ 

δπλαηόηεξν.  

Η πξνζπάζεηα ππέξβαζεο όισλ απηώλ ησλ θόβσλ επηβίσζεο αλάγθαζε ηνλ άλζξσπν λα εθεύξεη 

ηελ έλλνηα ηεο «οργαλωκέλες θοηλωληθής δωής» θαη ζε πξνέθηαζε ηελ έλλνηα ηεο «Κοηλωληθής 

Φηιοζοθίας». Η Κνηλσληθή Φηινζνθία Γέλλεζε ηα «Κοηλωληθά Σσζηήκαηα» θαη από απηά 

πξνήιζαλ ηα «Ποιηηηθά Σσζηήκαηα». 

Έλαο δεύηεξνο θαηαπηεζηηθόο αλζξώπηλνο θόβνο είλαη ν θόβος ηης βίαιης δράζης ηοσ Φσζικού 

Περιβάλλονηος.  



Σνλ θόβν πνπ ηνπ δεκηνπξγνύλ ηα βίαηα γεγνλόηα ηνπ Φπζηθνύ πεξηβάιινληνο ν άλζξσπνο 

πξνζπάζεζε λα ηα μεπεξάζεη κέζσ ηεο «Γλώζες», ηεο δηεξεύλεζεο δειαδή ησλ αηηίσλ πνπ 

πξνθαινύλ ηα γεγνλόηα πνπ ηνλ θόβηδαλ. Η «Γλώζε» γέλλεζε ηελ «Επηζηεκοληθή Κοζκοζεωρία» 

πνπ κε ηε ζεηξά ηεο δεκηνύξγεζε ηελ «Επηζηήκε» ε νπνία ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

κεηαζρεκαηίδεηαη ζε «Τετλοιογία». 

 

Δθηόο ησλ δύν πξνεγνύκελσλ θόβσλ ν άλζξσπν δηαθαηέρεηαη από έλα ηξίην είδνο θόβνπ, ηον 

μεηαθσζικό θόβο. Ο κεηαθπζηθόο θόβνο δεκηνπξγνύζε ζηελ ςπρή ηνπ αλζξώπνπ έληνλα θαη 

αλεμέιεγθηα πξνζσπηθά θαη ζπιινγηθά θαηλόκελα άθξαηνπ δένπο, ηα νπνία θάπνηεο θνξέο δηέιπαλ 

ηηο δνκέο ησλ Κνηλσληθώλ πζηεκάησλ, αιιά θαη ηεο Δπηζηεκνληθήο Οξζνινγηζηηθήο ζθέςεο. 

Απάληεζε ζ’ απηή ηε αίζζεζε ηνπ κεηαθπζηθνύ θόβνπ έδσζε ν άλζξσπνο δεκηνπξγώληαο ηηο 

δνκέο ηεο «Εζωηερηθής Φηιοζοθίας ή Θρεζθεσηηθόηεηας». Η Δζσηεξηθή θηινζνθία είρε σο ζηόρν 

ηεο λα θαηαζηγάζεη ηα θαηλόκελα κεηαθπζηθνύ θόβνπ κε πξνεμάξρνληα ηνλ «Φόβο ηοσ Θαλάηοσ».  

Η «Θξεζθεπηηθόηεηα» γέλλεζε ηε «Θεοιογία» ε νπνία απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίρζεθε ε δεκηνπξγία έλλνηαο ηεο «Θρεζθείας». 

Η εμέιημε ησλ ηξηώλ απηώλ πνιηηηζκηθώλ ππιώλσλ, δειαδή ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα, 

ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία, θαζώο νη ζενινγηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο δνκέο, αλαπηύζζνπλ  

αλζξώπηλεο δηνηθεηηθέο δνκέο νη νπνίεο, όιεο καδί απνηεινύλ απηό ην νπνίν νλνκάδνπκε «Κνζκηθή 

Δμνπζία» Όπσο γίλεηαη θαλεξό, απηό πνπ νδεγεί ζε θαηάξξεπζε έλαλ πνιηηηζκό δελ είλαη ε 

θηινζνθηθή βάζε ησλ ηξηώλ πνιηηηζκηθώλ ππιώλσλ, αιιά νη θηινδνμίεο, ν δνγκαηηζκόο θαη ε 

δηαθζνξά, ησλ αλζξώπσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηηο δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπο. 

 

ην ζεκείν απηό όκσο είλαη ελδηαθέξνλ λα αληηιεθζνύκε ην νπζηαζηηθό λόεκα ησλ γεγνλόησλ ηα 

νπνία νλνκάδνπκε ζπλνιηθά «Μεγάιεο Δπηζηεκνληθέο Δπαλαζηάζεηο» 

Οη Μεγάιεο Δπηζηεκνληθέο Δπαλαζηάζεηο ζεκαηνδνηνύλ, όρη κόλν κηα γλσζηαθή αλαγέλλεζε ηνπ 

επηζηεκνληθνύ πλεύκαηνο, αιιά κηα νπζηαζηηθή αλαηξνπή ησλ επξύηεξσλ θνηλσληθώλ θαη 

ζενινγηθώλ δνγκαηηθώλ ηδενιεςηώλ.  

Βαζηθά, έλα από ηα πην νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα ησλ κεγάισλ επηζηεκνληθώλ επαλαζηάζεσλ 

ππήξμε ν ζαθήο δηαρσξηζκόο κεηαμύ επηζηήκεο θαη ζενινγίαο. Απνηέιεζκα απηνύ ηνπ 

δηαρσξηζκνύ ήηαλ ε απνδπλάκσζε ηεο θνζκηθήο εμνπζίαο ησλ παιαηόηεξσλ ηεξαηηθώλ 

δηνηθεηηθώλ δνκώλ. Η απνδπλάκσζε απηή επέηξεςε ζηηο θνηλσλίεο λα αλαπηύμνπλ θαη λα 

εθαξκόζνπλ κηα ζεηξά θνηλσληθώλ ζπζηεκάησλ, επηηπρεκέλσλ ή απνηπρεκέλσλ, πνπ ηηο νδήγεζε 

ζε κηα απηόλνκε πνξεία, αλεμάξηεηε από ηα ζενινγηθά δόγκαηα. αλ παξάδεηγκα αλαθέξνπκε όηη 

ρσξίο έλαλ ηέηνην δηαρσξηζκό, δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε ζεκειίσζε ησλ ηδεώλ πεξί δεκνθξαηηθήο 

ζπγθξόηεζεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ αξραία Διιάδα, αιιά θαη ζηελ δπηηθή Δπξώπε ηελ Αλαγέλλεζε.. 

Σειηθά ινηπόλ, Μεγάιε Επηζηεκοληθή Επαλάζηαζε ολοκάδοσκε κηα ρηδηθή αλακόρθωζε ηωλ 

επηζηεκοληθώλ ηδεώλ ε οποία δελ προάγεη κόλο ηελ επηζηεκοληθή γλώζε θαη θηιοζοθία, αιιά 

αλαγθάδεη έλα ποιηηηζκηθό ρεύκα ελός πσιώλα λα κεηαηραπεί ζε έλαλ ποιηηηζκό ηρηώλ ποιηηηζκηθώλ 

πσιώλωλ.  

Ωο παξαδείγκαηα Μεγάισλ Δπηζηεκνληθώλ Δπαλαζηάζεσλ κπνξνύκε αλαθέξνπκε ηελ: 

1. Πξνζσθξαηηθή Πεξίνδν θαηά ηνλ 6ν π.Υ.. αηώλα, θαη ηελ  

2. Δπηζηεκνληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 16νπ-17νπ αηώλα. 

Πξηλ θαη ηηο δύν απηέο πεξηόδνπο ν πνιηηηζκόο ήηαλ Θενθξαηηθόο. Η ξηδηθή όκσο αλακόξθσζε ησλ 

επηζηεκνληθώλ ηδεώλ θαη πξαθηηθώλ επέδξαζε πάλσ ζηε δνκή ηνπ πνιηηηζκηθνύ ξεύκαηνο 

κεηαηξέπνληάο ην ζε έλαλ πνιηηηζκό ηξηώλ ππιώλσλ. 

Απηό ζεκαίλεη όηη ε ζεκειηαθή αλαηξνπή ησλ επηζηεκνληθώλ ηδεώλ επηδξά κε θάπνην ηξόπν ξηδηθά 

θαη θαηαιπηηθά  πάλσ ζηε δνκή θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ελόο πνιηηηζκνύ. 

Με πνηόλ ηξόπν όκσο επηδξά ην πεξηερόκελν ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο ζηηο δνκέο ελόο 

Πνιηηηζκηθνύ Ρεύκαηνο; 



Αξρηθά ζα πξέπεη λα αληηιεθζνύκε όηη νη Θεηηθέο Δπηζηήκεο θαη, ζε πξνέθηαζε ν ππιώλαο ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Κνζκνζεσξίαο, δελ ζεκειηώλνληαη πάλσ ζε πεηξακαηηθά απνδεδεηγκέλεο έλλνηεο 

όπσο αθήλνπκε πνιιέο θνξέο λα ελλνεζεί  

Οη βάζεηο ησλ ζεηηθώλ Δπηζηεκώλ είλαη νη έλλνηεο ηεο «ύιεο» κε βαζηθέο θαη κεηξνύκελεο 

ηδηόηεηεο ηε «κάδα», ην «βάξνο» θαη ηελ «ππθλόηεηα», ν «ρξόλνο», ηαπηηδόκελνο κε ηηο κεηξήζεηο 

ησλ ξνινγηώλ θαη ησλ εκεξνινγίσλ καο θαη ηέινο ν «ρώξνο» κε κεηξνύκελεο ηδηόηεηέο ηνπ ηελ 

θακππιόηεηα θαη ηε δηάζηαζε.  

Όκσο νη έλλνηεο ηεο ύιεο, ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ, όπσο γλσξίδνπκε, δελ είλαη νύηε 

ρεηξνπηαζηέο νύηε αληηθεηκεληθά πξνζδηνξηζκέλεο αιιά θηινζνθηθά θαηεγνξνύκελα 

πξνζδηνξηδόκελα κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο από δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο θαη ζε δηαθνξεηηθέο 

επνρέο 

Απηέο όκσο νη έλλνηεο δελ απνηεινύλ ηε βάζε κόλν ηνπ ππιώλα ηεο επηζηεκνληθήο θνζκνζεσξίαο, 

αιιά θαη ησλ άιισλ δύν ππιώλσλ ελόο πνιηηηζκηθνύ ξεύκαηνο, εθείλσλ ηεο ζξεζθεπηηθόηεηαο θαη 

ηεο θνηλσληθήο θηινζνθίαο.  

Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, είλαη θπζηθό επαθόινπζν, αλ αλαηξαπεί ην ελλνηνινγηθό πεξηερόκελν ησλ 

θπζηθώλ απηώλ ελλνηώλ λα αιιάμεη ζηγά-ζηγά ε επηζηεκνληθή, ζξεζθεπηηθή θαη θνηλσληθή βάζε 

ηνπ Γπηηθνύ πνιηηηζκνύ. 

Η αλαηξνπή όκσο, θαη κάιηζηα πεηξακαηηθά, ηνπ ελλνηνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ απηώλ ησλ θπζηθώλ 

ελλνηώλ έρεη ήδε ζπληειεζηεί. Οη θιαζηθέο επηζηεκνληθέο ζέζεηο, πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ν 

ζεκεξηλόο δπηηθόο πνιηηηζκόο, έρνπλ αλαηξαπεί δξακαηηθά από ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα. Με ηνλ 

ηξόπν απηό ε θαηάξξεπζε ηνπ ππιώλα ηεο θιαζηθήο επηζηεκνληθήο θνζκνζεσξίαο παξαζύξεη ζε 

θαηάξξεπζε νιόθιεξν ην δπηηθό πνιηηηζκηθό ξεύκα 

 

Αο δνύκε όκσο κεξηθά από ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηα νπνία επέδξαζαλ νπζηαζηηθά πάλσ ζηε 

ζπγθξόηεζε ηνπ θαηαξξένληαο δπηηθνύ πνιηηηζκηθνύ ξεύκαηνο.  

Βαζηθή απνδνρή ηεο δπηηθήο ηερλνινγηθήο επηζηεκνληθήο ζθέςεο ππήξμε ε θηινζνθηθή, αιιά θαη 

δνγκαηηθή, απνδνρή σο αιεζώλ θαη πξαγκαηηθώλ κόλν εθείλσλ ησλ κνξθώλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ 

ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην πεδίν ησλ αλζξώπηλσλ αηζζήζεσλ θαη κεηξήζεσλ.. 

Δξγαιεία κειέηεο απηνύ ηνπ αηζζεηνύ θόζκνπ ηεο Δκπεηξηνθξαηίαο, ππήξμαλ ε Δπθιείδεηα 

Γεσκεηξία θαη ε Νεπηώλεηα Φπζηθή. 

Γηα ην εκπεηξηνθξαηνύκελν απηό πνιηηηζκηθό ξεύκα ηα θπζηθά ζώκαηα κέζα ζηνλ ρώξν ήηαλ 

δηαθξηηά θαη αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο, νξηδόκελα από ζπγθεθξηκέλα θαη κεηξνύκελα όξηα. Σνλ 

θόζκν ραξαθηήξηδε ε δηαθξηηόηεηα θαη ε θαηάηκεζε ησλ πάλησλ ζε εμαηνκηθεπκέλα αληηθείκελα 

θαη όρη ε ζπλέρεηα θαη ε αιιεινπρία ηνπο. 

Ο ρώξνο είρε ηξεηο δηαζηάζεηο, ελώ ν ρξόλνο ήηαλ θάηη εθλεπξηζηηθά άγλσζην αιιά κπνξνύζακε 

λα ηνλ κεηξήζνπκε κε ηα ξνιόγηα θαη ηα εκεξνιόγηά καο. 

Μεηαμύ ησλ αληηθεηκέλσλ ππήξρε ζρεηηθό θελό, αιιά κε θαηάιιεια όξγαλα κπνξνύζακε λα 

«αδεηάζνπκε» ηνλ ρώξν θαη λα ηνλ θαηαζηήζνπκε ζρεδόλ, πεηξακαηηθά θελό. 

Τιηθό δελ κπνξνύζε λα γελλεζεί από ην κε αηζζεηό, αθνύ ην κε αηζζεηό ηαπηηδόηαλ κε ην ινγηθό 

«ηίπνηα». 

Θεκειηώδεο δόγκα ήηαλ όηη θάζε ηη πνπ δελ αληηιακβάλνληαη νη αηζζήζεηο θαη ηα όξγαλά καο, αθνύ 

δελ κπνξνύζακε λα ην κεηξήζνπκε, δελ ππήξρε θαη σο εθ ηνύηνπ ήηαλ παξάινγν έζησ θαη λα 

ππαηληζζόκαζηε ηελ ύπαξμή ηνπ 

Οκνίσο, ζύκθσλα κε ηε Γεσκεηξία ηνπ Δπθιείδε είκαζηε βέβαηνη όηη αλ θάηη θηλείηαη 

επζπγξάκκσο θαη ηζνηαρώο, ζπλερώο απνκαθξύλεηαη από ην ζεκείν εθθίλεζήο ηνπ. 

Σα δόγκαηα όκσο ηεο επηζηήκεο ηνπ πξαγκαηηζηηθνύ πνιηηηζκηθνύ κνληέινπ, πνπ βηώλνπκε αθόκα 

θαη ζήκεξα, έρνπλ ήδε ζπληξηβεί θάησ ην βάξνο ησλ αλαθαιύςεσλ ηεο ζύγρξνλεο θπζηθήο θαη 

ησλ λέσλ καζεκαηηθώλ ζεσξηώλ. Σν γεγνλόο απηό παξαζύξεη ζε θαηάξξεπζε θαη ηνπο δύν άιινπο 

πνιηηηζκηθνύο ππιώλεο πνπ ζηήξημαλ αθειώο ηελ εμέιημή ηνπο ζε επηζηεκνληθά δόγκαηα πνπ ελ 

ηέιεη απνδείρζεθαλ ςεπδή. 



Απηό ζπλέβε από ηε ζηηγκή πνπ ε ζύγρξνλε επηζηήκε δηαπίζησζε όηη ηα νηθνδνκήκαηα ηεο 

Νεπηώλεηαο Φπζηθήο όπσο θαη ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο, πάλσ ζηα νπνία νηθνδνκήζεθε ν 

ππιώλαο ηεο επηζηήκεο, ζην πνιηηηζκηθό απηό ξεύκα, ζηέθνπλ αλίζρπξα λα εξκελεύζνπλ ηε 

ζπλνιηθή ζπκπαληηθή πξαγκαηηθόηεηα.  

Η Θεσξία ηεο ρεηηθόηεηαο, ε Κβαληηθή Φπζηθή, ε Φπζηθή ησλ ηνηρεησδώλ σκαηηδίσλ, ε 

Φπζηθή ηνπ Κελνύ, νη ζεσξίεο ησλ Υνξδώλ, ηνπ Υάνπο θαη ηνπ Πιεζσξηζκνύ, ε ζύγρξνλε 

Σνπνινγία, νη κε Δπθιείδεηεο Γεσκεηξίεο θαη πνιιέο άιιεο ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο 

αλαθαιύςεηο, αλέηξεςαλ ζαλ ζύειια ην κέρξη ζήκεξα ζπκπαληηθό θνζκνείδσιν. 

Σν ύκπαλ καο απνδεηθηηθά πιένλ έρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο, ελώ ε Νεπηώλεηα Φπζηθή 

θαη ε Δπθιείδεηα Γεσκεηξία ζηέθνπλ αλίθαλεο λα εξκελεύζνπλ έλα πιήζνο θνζκηθώλ θαη 

ζπκπαληηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ήδε.  

Κάζε κνξθή κέζα ζην ύκπαλ δελ έρεη όξηα έθηαζεο, αιιά απιώλεηαη παληνύ κέζα ζηνλ 

ζπκπαληηθό ρώξν θαη ρξόλν. Οη κνξθέο θαη ηα ζρήκαηα ηνπ ζπκπαληηθνύ ρώξνπ δελ έρνπλ «κέζα» 

θαη «έμσ» αθνύ νη δύν απηέο έλλνηεο ηαπηίδνληαη. Κελό δελ ππάξρεη πνπζελά. Σν θελό είλαη ην πην 

γεκάην πξάγκα κέζα ζην ύκπαλ. Από ην αηζζεηό ηίπνηα κπνξεί λα εκθαληζηνύλ πξαγκαηηθά 

ζσκαηίδηα ύιεο.  

Σέινο, κέζα ζην ύκπαλ ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηαρύηεηεο πνιύ 

κεγαιύηεξεο από απηέο ηνπ θσηόο, πιελ όκσο ηα γεγνλόηα πνπ εμειίζζνληαη κέζα ζε απηνύο δελ 

ππνπίπηνπλ ζηηο αλζξώπηλεο αηζζήζεηο θαη κεηξήζεηο. 

Η έλλνηα ηνπ «ρξόλνπ» ηξνπνπνηείηαη ξηδηθά κε ηξόπν ώζηε έλλνηεο όπσο απηέο ηνπ «παξόληνο», 

ηνπ «κέιινληνο» θαη ηνπ «παξειζόληνο» δελ έρνπλ πιένλ επηζηεκνληθό λόεκα. Οκνίσο, δελ έρνπλ 

λόεκα έλλνηεο όπσο απηέο ηνπ «εδώ» θαη ηνπ «εθεί» ηνπ «πάλσ» ή ηνπ «θάησ». ην ύκπαλ ηεο 

ζύγρξνλεο επηζηεκνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ην «εδώ» είλαη «παληνύ» θαη ην «ηώξα» ηαπηίδεηαη κε 

ην «ρζεο» θαη ην «αύξην». 

Βαζηθή επαλαζηαηηθή δηαπίζησζε απνηειεί ην γεγνλόο όηη νηηδήπνηε αληηιακβάλνληαη νη 

αλζξώπηλεο αηζζήζεηο είλαη ςεπδέο, έλα matrix δεκηνπξγνύκελν από ηελ αλζξώπηλε θπζηνινγία. 

Η ζύγρξνλε επηζηεκνληθή πξαγκαηηθόηεηα απνθαιύπηεη όηη κέζσ ησλ αηζζήζεώλ καο θαη ησλ 

δηαθόξσλ νξγάλσλ πνπ ηηο εληζρύνπλ, δελ αληηιακβαλόκαζηε ηνλ ζπκπαληηθό ρώξν όπσο απηόο 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, αιιά όπσο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ην αληηιεθζεί ν εγθέθαιόο καο, 

κέζσ ησλ αηειέζηαησλ αλζξώπηλσλ αηζζήζεσλ. Η πξαγκαηηθή θύζε ηνπ ηεηξαδηάζηαηνπ θαη κε 

Δπθιείδεηνπ ύκπαληνο είλαη κε αηζζεηή θαη πεξηγξάθεηαη κόλν κέζσ καζεκαηηθώλ ζρέζεσλ. 

Σν πξαθηηθό όκσο εξώηεκα πνπ ζα δηαηππώζεη ν θαζέλαο καο είλαη: Πσο κπνξνύκε πξαθηηθά, από 

ζήκεξα, λα πνξεπηνύκε ηα πξώηα βήκαηα απηνύ ηνπ λένπ αλζξσπηζηηθνύ δπηηθνύ πνιηηηζκηθνύ 

ξεύκαηνο; 

Όπσο είδακε πξνεγνπκέλσο ην βαζηθό αίηην ηεο ζπγθξόηεζεο ελόο πνιηηηζκηθνύ ξεύκαηνο είλαη ε 

θαηαζίγαζε ησλ δηαθνξεηηθώλ αλζξώπηλσλ θόβσλ. Βαζηθό όκσο αίηην δεκηνπξγίαο ηνπ θόβνπ 

είλαη ε έλλνηα ηεο «Αλάγθεο». Όκσο κηα θνηλσλία πνπ θπξηαξρείηαη από ππέξκεηξνπο θόβνπο, 

είλαη κηα ππνηαγκέλε θνηλσλία, αλίθαλε λα αληηδξάζεη ινγηθά θαη ήξεκα ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο. Μηα θνβηζκέλε θνηλσλίαο θπξηαξρείηαη από ηελ αίζζεζε ηνπ παληθνύ, ηεο 

νξγήο, ηεο αλεμέιεγθηεο βίαο. Μηα θνβηζκέλε θνηλσλία είλαη κηα εύθνια ρεηξαγσγνύκελε 

θνηλσλία. 

Σν γηγάλησκα ησλ αλαγθώλ θαη ησλ θόβσλ καο, καο ζηεξεί ην ππέξηαην αλζξώπηλν αγαζό, ηελ 

ειεπζεξίαο καο. 

ήκεξα πιένλ θαηαλννύκε γηαηί ν δπηηθόο πνιηηηζκόο, καο δεκηνύξγεζε έλαλ θαηαηγηζκό πιαζηώλ 

θαη άρξεζησλ αλαγθώλ. Όρη γηα λα καο θάλεη πην επράξηζηε ηε δσή. αιιά επεηδή απμάλνληαο ηηο 

αλάγθεο καο, γηγάλησλε πιαζηά ηνπο θόβνο καο. Μαο έθαλε ππνηαγκέλνπο θαη εύθνια 

ρεηξαγσγνύκελνπο.  

Αο αληηδξάζνπκε από ζήκεξα. Αο ειαρηζηνπνηήζνπκε ηνπο θόβνπο καο ειαρηζηνπνηώληαο ηηο 

πιαζηέο αλάγθεο καο, αληηθαζηζηώληαο ηηο έλλνηεο ηνπ «ακνηβαίνπ πκθέξνληνο» θαη ηεο 

πεξηζηαζηαθήο«Διεεκνζύλεο» κε ην κόληκν αίζζεκα ηεο Αλζξώπηλεο Αιιειεγγύεο. 



Η δηάδνζε ηνπ λένπ πνιηηηζκηθνύ ξεύκαηνο δελ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ εγεζηώλ είλαη επζύλε 

ΟΛΩΝ ΜΑ 


