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Ο άνκρωποσ από τότε που απζκτθςε τθν δφναμθ τισ ςυνειδιςεωσ και ακόμα 
περιςςότερο τθν ςυνείδθςθ τοφ ότι ζχει ςυνείδθςθ και ικανότθτα δθμιουργίασ και 
αναπτφξεωσ πολιτιςμοφ, απζκτθςε οριςμζνεσ « ατελεφτθτεσ ; » εμμονζσ και ςυν-
ειδθτοποίθςε τθν αδυναμία, φκαρτότθτα και κνθςιμότθτά του. 
Ζκτοτε, όλα όςα απαςχολοφν τον άνκρωπο δεν ςυνίςτανται μόνο ςτθν εξαςφάλιςθ 
των πρϊτων αναγκϊν τροφισ, ςτζγθσ, ρουχιςμοφ, διατθριςεωσ τθσ υγείασ και τθσ 
διαιωνίςεωσ του είδουσ, ανάπτυξθ τεχνϊν και επιςτθμϊν, πολίτευμα, κακθμερινό-
τθτα, αλλά είναι και τα εξισ : 
(1) Θ αγωνία, θ εξιχνίαςθ και θ γνϊςθ του αγνϊςτου και ειδικά του μζλλοντοσ· τί 
κρφβει το άγνωςτο και τί του επιφυλάςςει το μζλλον μαηί με τθν ανικανότθτά του 
να γνωρίςει και να καταλάβει, εντόσ του ςυντόμου χρονικοφ διαςτιματοσ τισ ενε-
ργισ ηωισ του, τι ακριβϊσ ςυμβαίνει με τα πράγματα εκείνα από τον περίγυρό του 
που τοφ κινοφν το ενδιαφζρον, προτοφ απζλκει ανικανοποίθτοσ από τθν ςφντομθ 
ηωι του. Σί είναι ο ζρωσ ( πολυπλοκοποίθςθ ), ο αντζρωσ ( εντροπία ), θ λογικι, θ 
αιςκθτικι, θ θκικι, θ δικαιοςφνθ, κλπ. 
(2) Θ αναηιτθςθ απαντιςεων ςε μεταφυςικζσ ερωτιςεισ τφπου: ποιόσ είναι, τί 
ςκοπό ζχει, από ποφ ιλκε και ποφ πάει, τί είναι ο κόςμοσ που τον περιβάλλει και τι 
ςκοπό ζχει, κλπ. 
(3) Σί είναι ο κάνατοσ· είναι άραγε το τζρμα τισ υπάρξεϊσ του ι υπάρχει κάποια 
ςυνζχεια· αφοφ δεν μπορεί να ζχει ακάνατθ ηωι και απόλυτθ γνϊςθ εδϊ ςτθν γθ 
τότε μιπωσ μπορεί να αποκτιςει τθν πολυπόκθτθ ακαναςία και γνϊςθ μετά τον 
κάνατο. 
Όλα αυτά τα ερωτιματα και ςτοιχεία μαηί με τισ διάφορεσ απαντιςεισ που τουσ 
εδόκθςαν κατά τόπουσ και εποχζσ ζπαιξαν και παίηουν ζναν τεράςτιο ρόλο ςτθν 
ψυχολογία και ςτθν κουλτοφρα όλων των ανκρϊπων. Π.χ., ζνασ ςκεπτικιςτισ ςτο 
ερϊτθμα τί ςκοπό ζχει θ ηωι του ανκρϊπου απάντθςε ωσ εξισ: Δεν ξζρω αν και τι 
ςκοπό ζχει θ ηωι του ανκρϊπου, αλλά αφοφ υπάρχομε καλό είναι να ηιςουμε αυτι 
τθν ηωι κατά τον καλλίτερο δυνατό τρόπο! Οι κρθςκείεσ λοιπόν ζρχονται να μασ 
ποφνε ότι ζχουν απαντιςεισ ςε όλα αυτά τα μεταφυςικά ερωτιματα. Πολλζσ ακόμα 
λζνε ότι ζχουν απαντιςεισ όχι μόνο ςτα μεταφυςικά, αλλά και ςτα φυςικά 
ερωτιματα και ςτο πωσ μποροφμε να καλφψουμε τισ φυςικζσ ανάγκεσ μασ. Ακόμα 
ιςχυρίηονται ότι «δίνουν» πλιρεισ λφςεισ όχι μόνο ςε όλα τα προβλιματα υγείασ 



τθσ φυςικισ ηωισ του ανκρϊπου αλλά και ςτθν εμμονι του για να αποκτιςει τθν 
ακαναςία. Θ κάκε κρθςκεία δίνει τισ απαντιςεισ τθσ και τισ επιβάλλει με τον δικό 
τθσ τρόπο. Εκτόσ από τισ απαντιςεισ, αυτόσ ο τρόποσ, ςτισ πιο πολλζσ περιπτϊςεισ, 
είναι τόςο κακοριςτικόσ για τθν εξζλιξθ και τον τρόπο ηωισ τθσ κοινωνίασ ςτθν 
οποία απευκφνεται, ϊςτε να μθν μπορεί να αγνοθκεί. Τπάρχουν βεβαίωσ εκατον-
τάδεσ κρθςκείεσ και χιλιάδεσ αιρζςεισ ς’ όλθ τθν ιςτορία και ςε όλουσ τουσ τόπουσ 
του κόςμου οι οποίεσ όλεσ μαηί παρζχουν χιλιάδεσ κεοφσ, αγγζλουσ, δαίμονεσ και 
διαβόλουσ. Παρουςιάηουν χιλιάδεσ διαφορετικζσ πίςτεισ, κζςεισ και απαντιςεισ, 
μεταξφ των οποίων οι περιςςότερεσ είναι αντιφατικζσ ζωσ αντιδιαμετρικά αντί-
κετεσ. Παρά ταφτα θ κάκε μία εξ αυτϊν απαιτεί να μασ πείςει ότι αυτι κατζχει τον 
αλθκινό κεό ι τουσ αλθκινοφσ κεοφσ και τθν απόλυτθ αλικεια χωρίσ όμωσ να 
παρζχει κανζνα απτό κριτιριο το οποίο κάνει εμφανι ι αποδεικνφει αυτόν τον 
ιςχυριςμό. Λόγια λοιπόν ανεξζταςτα και ανεξζλεγκτα. Άλλεσ πάλι εμφανίηονται ωσ 
κοςμοαντιλιψεισ, αιςκθτικζσ ι μθ αιςκθτικζσ, αλλά και αυτζσ δεν παρζχουν κάποιο 
εφαρμόςιμο κριτιριο. 
Πάντωσ από λίγο ζωσ πολφ όλεσ εργάηονται αδιάκοπα για να αιχμαλωτίςουν όςο 
πιο πολλοφσ πιςτοφσ οπαδοφσ μποροφν από τθν νθπιακι θλικία μζχρι τθν 
προκεχωρθμζνθ, με εργαλεία τθν πίςτθ, τθν πλφςθ εγκεφάλου, τον εκφοβιςμό, τον 
καταναγκαςμό και όχι αυτό που αποκαλοφμε γνϊςθ. Ζτςι μεταξφ των κρθςκειϊν 
εμφανίςτθκαν και οι καταςτροφικζσ κρθςκείεσ. Αυτζσ είναι οι κρθςκείεσ εκείνεσ οι 
οποίεσ εκμεταλλευόμενεσ τθν επικυμία και τθν αναηιτθςθ του ανκρϊπου για 
απαντιςεισ προσ τα ανωτζρω ερωτιματα και τθν τεράςτια προςπάκειά του προσ 
επίλυςθ των αναγκϊν του μαηί με τθν παρεπόμενθ ψυχολογία που όλα αυτά 
δθμιουργοφν, επιβάλλουν με κάκε κεμιτό και ακζμιτο μζςο τισ δογματικζσ 
απαντιςεισ τουσ, καπελϊνουν τον άνκρωπο και τον εξακλιϊνουν παντοιοτρόπωσ. 
Σο μόνο που τισ ενδιαφζρει είναι το ίδιον ςυμφζρον, ό,τι κι’ αν είναι αυτό όςο 
διεςτραμμζνο και παράλογο. Διά τοφτο κζτουν ωσ δόγμα τουσ ότι : «όποιοσ δεν 
είναι μαηί τουσ τότε αυτομάτωσ είναι εναντίον τουσ». Αυτζσ οι κρθςκείεσ είναι 
κυρίωσ οι κοςμοπολιτικζσ κρθςκείεσ, εν αντικζςει προσ τισ παραδοςιακζσ, με κφρια 
παραδείγματα τον Χριςτιανιςμό και τον Μουςουλμανιςμό, χωρίσ βεβαίωσ να 
λθςμονοφμε τισ κρθςκείεσ των μεςοανατολικϊν εριμων, εν τίνι μζτρω τον Ηωροα-
ςτρικό δυϊςμό, τα Γιαχβιςτικά μορφϊματα του Εβραιο-Ιουδαϊςμοφ από : τουσ 
Θςαΐεσ (τζςςερισ), τον Ιερεμία, τον νεαρό βαςιλζα Ιωςία με το λευιτογιαχβικό ιερα-
τείο του, τον Ωςθζ, τον ιερζα Ζςδρα με τον γραμματζα Νεεμία, κ.ά. Δεν κα καταπια-
ςτοφμε εδϊ με το να παρουςιάςομε μια πλιρθ ςφγκριςθ μεταξφ κοςμοπολιτικϊν 
και παραδοςιακϊν κρθςκειϊν. Αυτό αποτελεί ζνα πολφ μεγάλο και επίπονο ζργο 
που το ζχουν πραγματευτεί και μάλλον εξαντλιςει πολλοί ςπουδαίοι ιςτορικοί κοιν-
ωνιολόγοι ( O. Spengler, A. J. Toynbee, κ.α. ). Θα αρκεςτοφμε μόνο ςτο να ποφμε τα 
εξισ: Κοςμοπολίτθσ είναι το άτομο που αυτοδιαφθμίηεται ωσ πολίτθσ του κόςμου, 
χωρίσ πατρίδα, χωρίσ κοινωνικι ςχζςθ ι ενδιαφζρον, χωρίσ να αιςκάνεται ότι 
ανικει ςε κάποια ιδιαίτερθ εκνικι ομάδα, χωρίσ κοινωνικι ςυνοχι και πολιτιςμό. 
Πολλάκισ επαίρεται και καυχάται δι’ όλα αυτά ! Ζτςι λοιπόν Κοςμοπολιτικι είναι θ 
κρθςκεία θ οποία ςυνελιφκθ και φτιάχτθκε ωσ νζα ιδζα ι αίρεςθ άλλθσ κρθςκείασ 
από ολίγα άτομα του κοςμοπολιτικοφ περικωρίου τα οποία ζπαιξαν ςυγκεκρι-
μζνουσ ρόλουσ ςτθν τεχνθτι δθμιουργία τθσ και θ οποία ξεκινϊντασ από ολίγα 
κακοριςμζνα γεωγραφικά ςθμεία τελικά επανδρϊκθκε, αναπτφχκθκε και ουςιαςτι-
κά ζλαβε τθν τελικι μορφι τθσ ςε γκζτθ μεγαλουπόλεων, εν μζςω κοςμοπολιτικϊν 



ατόμων και ατόμων που βαρζκθκαν ι εμίςθςαν τθν πολιτιςμικι τουσ υπόςταςθ και 
εν μζςω αντιφατικϊν και νοςθρϊν καταςτάςεων. Μια τζτοια κρθςκεία υποφζ-
ρουςα από πλζγμα κατωτερότθτοσ και άκρατο ρατςιςμό κζτει ωσ ςκοπόν τθσ τθν 
απανταχοφ εξάπλωςι τθσ, τθν υποδοφλωςθ ολοκλιρου τουσ κράτουσ ι αυτοκρα-
τορίασ εντόσ του οποίου ευρίςκεται υπό τθν κυριαρχία τθσ και τθν διά παντόσ 
μζςου επιβολι τθσ δικισ τθσ άκαμπτθσ, ανεξζλικτθσ και καταςτροφικισ υποκουλ-
τοφρασ. Διά τοφτο όχι μόνο δεν διςτάηει να καταςτρζψει τον ιδθ υπάρχοντα 
πολιτιςμό μαηί με όλα τα καλά και χριςιμα επιτεφγματά του αλλά και το επιδιϊκει 
μετά μανίασ. Αλλιϊσ, ωσ ςτατικι και απόλυτα δογματικι κρθςκεία δεν ζχει καμιά 
προοπτικι για αναδθμιουργία και διαιϊνιςθ. Σθν ενδιαφζρει το ανεπιβεβαίωτο 
μζλλον αναλϊνεται με αυτό και διά τοφτο ςυνεχϊσ προφθτεφει.  
Μεταξφ των μζςων που χρθςιμοποιεί προσ επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ είναι το 
δόγμα, ο φόβοσ, το ψεφδοσ, ο παραλογιςμόσ και θ βία. 
Εν αντικζςει, θ παραδοςιακι κρθςκεία δθμιουργικθκε και αναπτφχκθκε ςτθν 
ελεφκερθ φπαικρο κατ’ ευκείαν και αυκόρμθτα από τον ψυχιςμό, τθν αντίλθψθ 
θκικισ και αιςκθτικισ τϊν ατόμων μιασ ομάδασ υπό τθν επίδραςθ τθσ γενικισ 
φυςικισ νομοτζλειασ, του εκεί περιβάλλοντοσ, τθσ εκεί υπάρχουςασ ιδιαίτερθσ 
φυςικισ καταςτάςεωσ, των εκεί αναγκϊν και των ςυνκθκϊν εργαςίασ. Αυτι πζραν 
του ορατοφ και του απωτζρου μζλλοντοσ αντιμετωπίηει άμεςα το παρόν, όπιςκεν 
του οποίου υπάρχει ο άχρονοσ μφκοσ ο οποίοσ ςτα αρχικά ςτάδια μεταφζρει τθν 
ςυςςωρευόμενθ γνϊςθ και αντίλθψθ με διάφορεσ εικόνεσ, παρομοιϊςεισ, 
μεταφορζσ, και διδακτικζσ αφθγιςεισ, χωρίσ να αποκλείει τισ ςυν τω χρόνω 
επιςτθμονικζσ ανακαλφψεισ και διατυπϊςεισ τισ οποίεσ μάλιςτα και καλωςορίηει. 
Πρόκειται για φυςικι κρθςκεία ι καλλίτερα κοςμοκζαςθ και όχι για ξαφνικι 
δθμιουργία επειδι ζτςι το κζλθςε ξαφνικά κάποιοσ εξωςυμπαντικόσ και αποκαλυ-
πτικόσ κεόσ. Οι κεοί τθσ είναι ενδοςυμπαντικοί, δθμιουργιματα του ςφμπαντοσ, και 
εκπροςωποφν ι προςωποποιοφν τισ φυςικζσ οντότθτεσ, ιδιότθτεσ και δυνάμεισ οι 
οποίεσ τελοφν κάτω από τον φυςικό νόμο τθσ ςυνεχοφσ εξελικτικισ βελτιϊςεωσ. Ωσ 
δυναμικι κρθςκεία εκτόσ του ότι δθμιουργεί πολυποίκιλεσ μορφζσ και προωκεί τθν 
ανάπτυξθ πολιτιςμοφ, ζχει τθν ιδιότθτα να αναπλάςεται και να εξελίςςεται κάτω 
από τισ ςυνεχείσ προόδουσ τισ ςυνειδιςεωσ, τθσ γνϊςεωσ και του πολιτιςμοφ. Δεν 
κζτει ωσ ςκοπό τθσ τθν μοναδικι επικράτθςι τθσ και τθν απόλυτθ δογματικότθτά 
τθσ, πράγματα που ουδζποτε τθν απαςχολοφν. Μετά ταφτα, τα φαινόμενα 
δεικνφουν ότι, από τότε που ο άνκρωποσ απζκτθςε ςυνείδθςθ θ Ιςτορία κινείται 
όπωσ ζνα φφλλο χαρτιοφ που πζφτει εντόσ του αζροσ υπό τθν επίδραςθ τισ 
βαρφτθτασ. Πάει δεξιά, αριςτερά, πάνω, κάτω, κάνει κφκλουσ, ανακυκλϊςεισ, 
ευκείεσ πτϊςεισ, κ.ο.κ. Ζτςι λοιπόν θ ιςτορία του ανκρϊπου είναι γεμάτθ με 
διάφορα διαδοχικά διαςτιματα, ακμισ και προόδου, παρακμισ και δυςτυχθμάτων, 
κλπ. Κατά τθν εκτίμθςθ πολλϊν μεγάλων ερευνθτϊν όπωσ και τθν δικι μασ, το 
μεγαλφτερο δυςτφχθμα που ζγινε ποτζ ςτθν ιςτορία ιταν θ επικράτθςθ του 
Χριςτιανιςμοφ, επειδι ζτςι το κζλθςε ο διεφκαρμζνοσ και εγκλθματικόσ Ρωμαίοσ 
αυτοκράτωρ Κωνςταντίνοσ ςτισ αρχζσ του τετάρτου αιϊνα Κοινισ Εποχισ (Κ.Ε.). Οι 
ςυνζπειεσ αυτοφ του δυςτυχιματοσ ιταν τρομακτικά καταςτροφικζσ για κάκε 
ζκφανςθ και δραςτθριότθτα βίου και πολιτιςμοφ από τότε μζχρι ςιμερα και όπωσ 
φαίνεται κα ςυνεχίςουν οφτωσ ακόμθ επί μακρόν. Θ οπιςκοδρόμθςθ που επιλκε 
ςε κάκε εκδιλωςθ ηωισ και τομζα πολιτιςμοφ ιταν πζραν πάςθσ προβλζψεωσ. Θ 
δυςτυχία που προζκυψε ιταν τρομακτικι. Θ λζξθ «μεςαίων», «μεςαίωνασ» για τθν 



επακολουκιςαςα υπερχιλιετι εποχι παρακμισ, αγραμματοςφνθσ, δειςιδαιμονίασ 
και ςκοταδιςμοφ ζχει μείνει ιδθ από πολφ καιρό παροιμιϊδθσ. Δεφτερο μεγάλο 
δυςτφχθμα ιταν θ δθμιουργία και εξάπλωςθ τοφ Μουςουλμανιςμοφ, ο οποίοσ και 
πάλι παριχκθ ωσ νζα Εβραιοχριςτιανικι αίρεςθ με νζο πρόγραμμα. Θ ανκρωπό-
τθτα φςτερα από πολλοφσ αιϊνεσ αγϊνων και αίματοσ φαίνεται να προςπακεί να 
εξζλκει απ’ αυτι τθν κατάςταςθ. Αλλά ακόμα φαίνεται να προςπακεί, όχι όμωσ και 
ότι εξιλκε ! Θ αναπθρία τισ ανκρωπότθτασ ιταν τόςο παραλυτικι ϊςτε ακόμα και 
ςιμερα παρά τισ προόδουσ τθσ φιλοςοφίασ, τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ, και 
παρά τισ τόςεσ διδαχζσ του παρελκόντοσ και τθσ ιςτορίασ, και παρά τισ τόςεσ 
μεγάλεσ προςπάκειεσ μεγάλων διαφωτιςτϊν, ανκρωπιςτϊν και ευεργετϊν, ακόμα 
δεν είναι ςε κζςθ να κζςει ζνα κετικό τζρμα ς’ αυτι τθν ιςτορικι ατυχία. ’ αυτό το 
πρόβλθμα κακοριςτικό ρόλο παίηουν και τα υπάρχοντα κοινωνικά, πολιτικά και 
οικονομικά ςυςτιματα τα οποία δεν επικυμοφν ανκρϊπουσ μορφωμζνουσ με 
γνϊςθ, ςκζψθ, κρίςθ, κλπ, αλλά υποτελείσ υπθκόουσ ι καλλίτερα εν τοισ πράγμαςι 
δοφλουσ και ρομπότ. τα υπάρχοντα ςυςτιματα ςυμφζρει να ζχουν και να 
διατθροφν άτομα τα οποία κατά ςυντριπτικι πλειοψθφία είναι αφιλοςόφθτα και 
προβατοποιθμζνα και τα οποία αιωροφνται μζςα ςε μια ςυνεχι αναςφάλεια 
μεταξφ πάτου και κορυφισ, αναλϊνονται ςε ζνα ςυνεχζσ κυνιγι των προσ το ηθν, 
ζχουν ςτόχουσ διάφορεσ απατθλζσ, ι ανόθτεσ ι καταςτροφικζσ επιδιϊξεισ και οι 
ελπίδεσ των παραμζνουν ςυνεχϊσ φροφδεσ. 
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