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Όπσο όινη έρνπκε αληηιεθζεί, νη δπηηθέο θνηλσλίεο δηέξρνληαη κηα πεξίνδν δξακαηηθά 

απμαλόκελεο θνηλσληθήο θξίζεο, ε νπνία ζπλ ησ ρξόλσ νδεγεί ηνλ δπηηθό πνιηηηζκό ζε 

θαηάξξεπζε. 

ηελ θαηάξξεπζε απηή κεγάιε είλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ ηδεώλ ηεο κεγάιεο επηζηεκνληθήο 

επαλάζηαζεο ηνπ 16
νπ

-17
νπ

  αηώλα ζην κέηξν πνπ ζηήξημε κνλνζήκαληα ηελ αλάπηπμή ηεο ζε 

κηα ζεηξά δνγκάησλ ηα νπνία αλαγόξεπαλ ηελ αηζζεηή πιηθή πξαγκαηηθόηεηα σο πξσηαξρηθό 

θαη κνλαδηθό αμηαθό γεγνλόο ησλ δπηηθώλ θνηλσληώλ.  

ην βσκό απηνύ ηνπ αγαζνύ θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπ, νιόθιεξνο ν δπηηθόο πνιηηηζκόο, επί 

αηώλεο, ζπζίαδε θαη ζπζηάδεη αθόκα, ην ζύλνιν ησλ αλζξώπηλσλ αμηώλ ηνπ, αθόκα θαη ηελ 

ίδηα ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα. 

Με ηνλ ηξόπν απηό, δεκηνπξγήζεθε έλα πιηζηηθό θαη κεραλνθξαηηθό πνιηηηζκηθό ξεύκα ην 

νπνίν θπξηάξρεζε όινλ ηνλ δπηηθό θόζκν, σο κηα λέα δνγκαηηθή ζενινγία. 

Θεόο απηήο ηεο ζενινγηθήο δνκήο είλαη ε θηινζνθηθή έλλνηα ηεο ύιεο. Είλαη «παληαρνύ 

παξνύζα θαη ηα πάληα πιεξνύζα, ν ζεζαπξόο ησλ αγαζώλ θαη δσήο ρνξεγόο».  

Οη επί ηεο Γεο απόζηνινη θαη λνκνζέηεο ηνπ λένπ απηνύ Θενύ είλαη νη ρξεκαηηζηεξηαθνί 

νίθνη, νη νπνίνη ζπληάζζνπλ ηηο δέθα εληνιέο, δειαδή ηνπο θαλόλεο αγηνζύλεο, ηνπο νπνίνπο 

νη πνιίηεο πξέπεη λα ηεξνύλ αλ ζέινπλ λα έρνπλ ηηο επινγίεο ηνπ Θενύ ηεο «ύιεο».  

Σν «άγην πλεύκα» αληηθαζίζηαηαη από ηελ έλλνηα ηνπ «ρξήκαηνο». ην νπνίν εθπνξεύεηαη από 

ηνλ ζεό ηεο Ύιεο σο αληαπόδνζε ζε εθείλνπο ηνπο πνιίηεο πνπ ηνλ ππεξεηνύλ. 

Νανί ηνπ Θενύ ηεο ύιεο, ηα ρξεκαηηζηήξηα θαη νη ηξάπεδεο., ζηηο νπνίεο νη πηζηνί πξέπεη λα 

θαηαζέηνπλ ην κεγάιν κέξνο ησλ πξντόλησλ ηνπ κόρζνπ ηνπο ή θαη ηελ ίδηα ηε δσή, ή ηελ 

αμηνπξέπεηά ηνπο, απνηηκεκέλε ζε ρξήκα. 

 

ύκθσλα κε ηελ κεραληζηηθή θαη αληηθνηλσληθή απηή αληίιεςε, αλζξώπηλα αγαζά όπσο ε 

θηιία, ε εηξεληθή ζπλύπαξμε, ε αγάπε θαη ε αιιειεγγύε, δελ είλαη απνηειέζκαηα κηαο 

εζσηεξηθήο αλζξώπηλεο αλέιημεο ε νπνία εθθξάδεη έλα πςειόηεξν επίπεδν πνιηηηζκηθήο 

αλάπηπμεο. Οη ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνηλσληώλ ηνπο, ζηεξίδνληαη 

κνλνδηάζηαηα ζηελ έλλνηα ηνπ ακνηβαίνπ «πιηθνύ ζπκθέξνληνο» θαη δηαξθνύλ όζν απηό 

δηαξθεί 

 

Απηή ηελ θαηάξξεπζε ηνπ Δπηηθνύ πνιηηηζκνύ, έξρεηαη λα ζηακαηήζεη ε ίδηα ε Επηζηήκε, 

κέζα από ηηο λέεο αλαθαιύςεηο ηεο θαη ηε λέα θπζηθή θηινζνθία  

Η λέα απηή επηζηεκνληθή επαλάζηαζε, ε νπνία  όπσο θαη εθείλε ηνπ 16
νπ

-17
νπ

 αηώλα, ε νπνία 

ζα ζρεκαηνπνηήζεη ζε λέεο βάζεηο ηηο θνηλσληθέο δηνηθεηηθέο δνκέο, ζηεξίδεηαη ζε 3 λέεο 

βαζηθέο επηζηεκνληθέο αιήζεηεο ηεθκεξησκέλεο ηόζν ζεσξεηηθά όζν θαη πεηξακαηηθά. 

 



Η πξώηε αιήζεηα αλαθέξεηαη ζηελ απνθάιπςε ηνπ ηη είλαη ζηελ νπζία απηό ην νπνίν 

νλνκάδνπκε αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα, θαη ζε πξνέθηαζε ηη είλαη απηό ην νπνίν 

νλνκάδνπκε ύιε.  

Η ζύγρξνλε επηζηεκνληθή ζθέςε κέζσ ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο γλσξίδεη πιένλ όηη ε 

αηζζεηή πιηθή πξαγκαηηθόηεηα απνηειεί κηα ςεπδαίζζεζε ηεο αλζξώπηλεο θπζηνινγίαο ε 

νπνία δεκηνπξγείηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ κε ηελ βνήζεηα ησλ 

αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ καο. 

Η Τιηθή πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη παξά έλα matrix,  

ύκθσλα κε ηελ Εηδηθή Θεσξία ηεο ρεηηθόηεηαο ε πιηθή ζπκπαληηθή πξαγκαηηθόηεηα δελ 

είλαη ηίπνηα άιιν παξά «ε πξνβνιή όζσλ ππάξρνπλ ζην πξαγκαηηθό ηεηξαδηάζηαην κε 

Επθιείδεην θαη αζέαην ύκπαλ, πάλσ ζε έλαλ ςεύηηθν ηξηζδηάζηαην θαη Επθιείδεην ρώξν πνπ 

θηηάρλνπλ πιαζηά νη αηζζήζεηο καο». Σνλ ρώξν απηό ε Εηδηθή Θεσξία ηεο ρεηηθόηεηαο 

νλνκάδεη ρώξν Minkowski. 

 

Η Γεληθή ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο ζπλέιαβε ηελ ηδέα, ηελ νπνία εμέθξαζε καζεκαηηθά θαη 

απέδεημε πεηξακαηηθά, όηη ην θύξην ζπζηαηηθό ηεο θιαζηθήο Φπζηθήο, «ε αηζζεηή ύιε», δελ 

είλαη παξά ε θακπύισζε ηνπ θύξηνπ ζπζηαηηθνύ ηνπ θόζκνπ ησλ καζεκαηηθώλ, ηνπ 

“ηξηζδηάζηαηνπ ρώξνπ». Όκσο επεηδή ν ρώξνο είλαη έλα αηζζεηό «ηίπνηα», ε ύιε είλαη ε 

θακπύισζε απηνύ ηνπ «ηίπνηα» 

Έηζη, όηαλ ν «ρώξνο» ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ θακππιώλεηαη πξνο ηελ 4ε δηάζηαζε κεηαμύ 

ελόο ειάρηζηνπ θαη ελόο κέγηζηνπ νξίνπ, ηόηε νη αηζζήζεηο καο αληηιακβάλνληαη απηή ηελ 

θακπύισζε ζαλ ππθλόηεηα ύιεο. Με ιίγα ιόγηα ε αηζζεηή ύιε δελ είλαη παξά έλα 

θαηαζθεύαζκα ηνπ εγθεθάινπ καο. Μηα πιαζηή εηθόλα κηαο άιιεο κε αηζζεηήο 

πξαγκαηηθόηεηαο.  

 

Η δεύηεξε επηζηεκνληθή αιήζεηα ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί ην λέν πνιηηηζκηθό ξεύκα είλαη ή 

έλλνηα ηεο νιηθόηεηαο.  

Σν ύκπαλ ηεο ζύγρξνλεο επηζηήκεο είλαη έλα εληαίν ζύζηεκα ην νπνίν δελ κεξίδεηαη, νύηε 

απνηειείηαη από κέξε. Η αίζζεζε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη κνξθώλ δελ 

απνηειεί παξά κηα λέα πιάλε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε κηα ηδηνκνξθία, βαζηθά, ηεο όξαζήο καο 

αιιά γεληθόηεξα ηεο εγθεθαιηθήο καο ζπγθξόηεζεο. 

Σα πάληα κέζα ζην ύκπαλ είλαη έλα. Μηα απέξαληε εληαία, θαη αδηαίξεηε ελόηεηα 

Μέζα ζε απηή ηελ ελόηεηα ράλεηαη ε έλλνηα ηεο εμαηνκίθεπζεο ηεο πξνζσπηθήο ύπαξμεο. 

Απηό ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα επηπρή ην κέξνο, αλ πάζρεη ην όινλ. Η επηπρία ησλ κεξώλ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο επηπρίαο ηνπ ζπλόινπ. Η δηαπίζησζε απηή νδεγεί ζε κηα 

θνηλσληθή θηινζνθία ηνπ «εκείο» θαη ηνπ «είκαη» θαηαξγώληαο ηελ θνηλσληθή θηινζνθία ηνπ 

«εγώ» θαη ηνπ «έρσ. 

Όκσο νη έλλνηεο ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο, ηνπ εκείο θαη ηνπ είκαη, δελ είλαη ε βάζε ηεο 

Δεκνθξαηίαο, ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο αδειθόηεηαο πνπ πιαζηά επαγγέιινληαη νη ζεκεξηλέο 

παγθόζκηεο θνηλσληθέο δνκέο, ρσξίο λα ηηο πξαγκαηνπνηνύλ κέρξη ζήκεξα. 

Απηέο αθξηβώο ηηο αμίεο επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην ε ζύγρξνλε επηζηεκνληθή ζθέςε.   

 

πγρξόλσο όκσο ην ζεώξεκα δξάζεο αληίδξαζεο καο δηδάζθεη όηη, κέζα ζε κηα εληαία θαη 

αδηάζπαζηε ζπκπαληηθή νπζία, θάζε πξνζπάζεηα θαθήο δξάζε καο πάλσ ζην κέξνο, 

δεκηνπξγεί ηελ ελζηηθηώδε αληίδξαζε ηνπ ζπλόινπ πάλσ ζε καο. Με ιίγα ιόγηα όηη θάλνπκε 

ην εηζπξάηηνπκε πνιιαπιάζηα από θάζε γσληά ηεο ζπκπαληηθήο ελόηεηαο. Θα θαηαλννύκε 

βέβαηα όηη ε επηζηεκνληθή ζέζε πεξί δξάζεο θαη αληίδξαζεο, νδεγεί ζηελ έλλνηα ηεο 

ζπκπαληηθήο δηθαηνζύλεο, από ηελ νπνία πξέπεη λα απνξξέεη ε αλζξώπηλε θαη  θνηλσληθή 

δηθαηνζύλε.  



Σέινο ε έλλνηα ηεο ζπκπαληηθήο αδηαίξεηεο ελόηεηαο δεκηνπξγεί κηα λέα πεξηβαιινληηθή 

ζπλείδεζε εθόζνλ ε θύζε είλαη έλα κέξνο ηνπ όινπ θαη θάζε δξάζε καο ελαληίνλ ηεο, 

ζεκαίλεη δξάζε νιόθιεξεο ηεο δεκηνπξγίαο ελαληίνλ καο 

 

Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη πνιιέο θνξέο, έλα πνιηηηζκηθό ξεύκα αλαπηύζζεηαη πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαζηγάζεη ηνπο αλζξώπηλνπο θόβνπο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

άιινπο αλζξώπνπο, ηελ θαηαζηξνθηθή δύλακε ηεο θύζεο θαη ηα θαηλόκελα ηνπ πόλνπ θαη 

ηνπ ζαλάηνπ. Σν βαζηθό αίηην ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αλζξώπηλσλ θόβσλ είλαη ε έλλνηα ηεο 

αλάγθεο . Φνξέαο θαη ππνθείκελν ηεο αλάγθεο θαη ηνπ θόβνπ είλαη ν άλζξσπνο. 

ηελ αλαπηύμεη ή ηελ θαηαζίγαζε ησλ θόβσλ θαη ησλ αλαγθώλ κηαο θνηλσλίαο, ην βαζηθό 

ξόιν παίδεη ε αλάπηπμε ηεο Επηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο. 

θνπόο θαη ζηόρνο ηεο Επηζηήκεο είλαη ε απνθάιπςε ηεο ζπκπαληηθήο αιήζεηαο θαη ηεο 

γλώζεο ησλ θπζηθώλ λόκσλ πνπ ηελ δηέπνπλ. Ωο εθ ηνύηνπ ε Επηζηήκε είλαη νπδέηεξε θαη ν 

θύξηνο θνξέο ηεο αλζξώπηλεο «πλεπκαηηθόηεηαο». Η Επηζηήκε βέβαηα παύεη λα είλαη 

νπδέηεξε όηαλ ππεηζέξρεηαη ν παξάγνληαο άλζξσπνο, κε ηηο αδπλακίεο θαη ηηο ζθνπηκόηεηεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηε θύζε ηνπ. Η Πλεπκαηηθόηεηα κε ηε ζεηξά ηεο, αλ αλαπηπρζεί, 

θαζνξίδεη πνηεο αλζξώπηλεο αλάγθεο είλαη πξαγκαηηθέο θαη πνηεο πιαζηέο. Σν γηγάλησκα ησλ 

πιαζηώλ αλαγθώλ δεκηνπξγεί έλα γηγάλησκα ησλ αλζξώπηλσλ θόβσλ πνπ ζηεξνύλ από ηνλ 

άλζξσπν ην κέγηζην αγαζό ηνπ, ηελ ειεπζεξία.  

 

Η Σερλνινγία κε ηε ζεηξά ηεο, έρεη σο ζηόρν ηεο λα κεηαηξέςεη ζε πξαθηηθέο θαζεκεξηλέο 

εθαξκνγέο, θνκκάηηα ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο πνπ ζα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηγάζεη ηνπο θόβνπο ηνπ. Θεσξεηηθά θαη ε Σερλνινγία είλαη νπδέηεξε, 

ζηελ πξάμε όκσο, θαη πάιη ε εκπινθή ηνπ αλζξώπνπ κε ηηο όπνηεο αδπλακίεο ηνπ, ηεο 

αθαηξεί ηελ νπδεηεξόηεηα. Τπάξρεη ινηπόλ θαιή θαη θαθή ηερλνινγία; Αζθαιώο θαη λαη. 

Θεσξνύκε σο ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ όηαλ θαιύπηνπλ ηηο 

πξαγκαηηθέο αλζξώπηλεο αλάγθεο πνπ ππνδεηθλύεη  ε πλεπκαηηθόηεηα. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, όηαλ ε ηερλνινγία γίλεηαη ην αίηην δεκηνπξγίαο πιαζηώλ αλαγθώλ κε ζηόρν κόλν 

ην θέξδνο, θξίλεηαη σο αληηνπκαληζηηθή θαη θαηαδηθάδεηαη. 

ην πιαίζην ινηπόλ ελόο λένπ πξννδεπηηθνύ πνιηηηζκηθνύ ξεύκαηνο, πνπ κέιιεη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηηο θζαξκέλεο θνηλσληθέο, ζενινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο δνκέο, ζα πξέπεη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηνύλ θαη λα επαλαδηαηππσζνύλ νη έλλνηεο ηνπ «Αλζξώπνπ», ηνπ 

«Πλεύκαηνο» θαη ηεο «Ειεπζεξίαο».  

Η έλλνηα «Άλζξσπνο» είλαη ζπλώλπκε εθείλεο ηνπ «όινπ» θαη ηεο ελεξγεηηθήο ζρέζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ κεξώλ πνπ ην απνηεινύλ. Έηζη ε έλλνηα απηή δελ κπνξεί λα 

ηαπηηζηεί κε ηηο έλλνηεο ηνπ «πξνζώπνπ» ή ηνπ «αηόκνπ» νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηελ δνγκαηηθή 

δηαίξεζε ηνπ «όινπ» θαη ηελ απνμέλσζε ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ.  

Η έλλνηα «Άλζξσπνο» είλαη εληειώο αληίζεηε εθείλσλ ηεο «θαηάηκεζεο» θαη ηεο 

«απνκόλσζε». Η ζύγρξνλε Φπζηθή δηδάζθεη όηη δελ ππάξρνπλ άλζξσπνη απνκνλσκέλνη. Δελ 

ηνπο ρσξίδεη θελό. Σνπο ζπλδέεη θσο, αθηηλνβνιία.  

Μέζα ζην ύκπαλ δελ ππάξρνπλ καύξεο, ζθνηεηλέο πεξηνρέο, αιιά πεξηνρέο πνπ δελ έρνπκε 

ηε δπλαηόηεηα λα αληηιεθζνύκε ην θσο ηνπο.  

Σα πάληα κέζα ζην ύκπαλ είλαη ππθλώκαηα ηνπ ίδηνπ πιηθνύ θαη πάληνηε επηθνηλσλνύλ 

ελεξγεηηθά θαη δπλακηθά κεηαμύ ηνπο. Ο θνηλσληθόο θαη ςπρνινγηθόο απνκνλσηηζκόο θαη ν 

εγθισβηζκόο ηνπ «Αλζξώπνπ», ζηα πιαίζηα ησλ όξσλ «άηνκν» θαη «πξόζσπν», είλαη ην 

πξντόλ κηαο θαηαξξένπζαο πνιηηηζκηθήο δνκήο. Η δνκή απηή αγλνεί ηε ζύγρξνλε 



επηζηεκνληθή ζθέςε θαη δελ θαηαλνεί όηη αλ λνηώζνπκε ςπρηθά κόλνη είλαη γηαηί δελ 

θαηαλννύκε ηε ζπλέρεηα ησλ πάλησλ κέζα ζην ύκπαλ θαη όηη ε θύζε δε καο γέλλεζε 

κόλνπο, αιιά επηιέμακε ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο κνλαμηάο. Η κνλαμηά είλαη απνηέιεζκα ησλ 

δηθώλ καο πξάμεσλ, ηεο δηθήο καο αληίιεςεο, ηεο δηθήο καο άγλνηαο. Είλαη έλα πξνζσπηθό 

καο πξόβιεκα, θαη όρη έλα πξόβιεκα ηεο θύζεο.  

Μηα θνηλσλία, ε νπνία έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνπο πξνεγνύκελνπο θπζηθνύο, θαη όρη 

θνηλσληθνύο, θαλόλεο, αλαγλσξίδεη σο βαζηθή αμία ηεο ηελ «ειεπζεξία» ζηα πιαίζηα ηεο 

ελόηεηαο.  

Πέξα όκσο από όια ηα πξνεγνύκελα, ην Νέν Πνιηηηζκηθό Ρεύκα απαηηεί ηελ αλακόξθσζε 

ηνπ αλζξώπνπ ζε πέληε βαζηθέο απόςεηο ηνπ γύξσ από ην λόεκα ηεο δσήο. Έηζη ζα πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπκε όηη: 

1. Σν λόεκα ηεο δσήο θξύβεηαη πίζσ από ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο ζρέζεο καο κε ηνπο άιινπο 

αλζξώπνπο θαη όρη ζηνλ απνκνλσηηζκό ηνπ αηνκηθνύ ςπρηζκνύ καο. 

2. Η βηνινγηθή καο ύπαξμε νινθιεξώλεηαη κέζα από ηελ νηθνπκεληθή ζπλύπαξμή καο κε 

όινπο ηνπο αλζξώπνπο, αλεμαξηήησο θπιεηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, εζληθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ 

δηαθνξνπνηήζεώλ ηνπο. Η ζπλύπαξμε απηή απαηηεί ηελ αλάπηπμε κηαο επξύηεξεο αίζζεζεο 

«αλνρήο» (όρη απνδνρήο) ζηελ ςπρηθή θαη βηνινγηθή ηδηαηηεξόηεηα ηνπ «πιεζίνλ» καο. 

3. Η αλαγθαηόηεηα ςπρηθήο ζρέζεο θαη βηνινγηθήο ζπλύπαξμεο κε έλα κεγάιν αξηζκό 

αηόκσλ, πνιιαπιώλ ηδηαηηεξνηήησλ, απαηηεί λα αληηθαηαζηαζεί ν αηοκηθός ιόγος από ηνλ 

θοηλωληθό δηάιογο. 

4. ηα αλεπηπγκέλα θξάηε πιένλ ην πξόβιεκα ηεο δσήο, ζηα πιαίζηα ηνπ Νένπ Πνιηηηζκηθνύ 

Ρεύκαηνο, δελ είλαη όπσο παιαηόηεξα ε επηβίωζε αιιά ε ζσκβίωζε  

5. Η γλώζε ηεο αιήζεηαο ησλ όλησλ δελ απνηειεί θηήζε θαλελόο. Όινη καο απνηεινύκε 

κεηότοσς ηεο ζπκπαληηθήο γλώζεο ζην επίπεδν ησλ δπλαηνηήησλ καο. Η γλώζε είλαη δύλακε 

θαη ε ζσλοιηθή δύλακε ηοσ ζύκπαληος κερίδεηαη ζηοσς αλζρώποσς δίτως λα δηακερίδεηαη θαη 

δελ αποηειεί αποθιεηζηηθό θηήκα θαλελός.  

 

 

 

Εθεκεξίδα ύγρξνλε Έθθξαζε 

 


