Ανθρωπιςτικό Έγγραφο
Οι ανκρωπιςτζσ είναι γυναίκεσ και άντρεσ αυτοφ του αιϊνα, αυτισ τθσ εποχισ.
Αναγνωρίηουν ςτον ιςτορικό ανκρωπιςμό τισ ρίηεσ τουσ και εμπνζονται από τισ
ςυνειςφορζσ ποικίλων πολιτιςμϊν, όχι μόνο εκείνων που αυτιν τθ ςτιγμι κατζχουν μια
κεντρικι κζςθ. Είναι, επίςθσ, άντρεσ και γυναίκεσ που αναγνωρίηουν ότι αυτόσ ο αιϊνασ κι
αυτι θ χιλιετθρίδα πλθςιάηουν ςτο τζλοσ τουσ κι ζχουν ςτόχο ζναν καινοφριο κόςμο. Οι
ανκρωπιςτζσ αιςκάνονται ότι θ ιςτορία τουσ είναι πολφ μακριά και το μζλλον τουσ ακόμα
μακρφτερο. Με αιςιοδοξία και πίςτθ ςτθν Ελευκερία και ςτθν Κοινωνικι Ρρόοδο, εςτιάηουν
ςτο μζλλον, ενϊ αγωνίηονται να ξεπεράςουν τθν γενικι κρίςθ του ςιμερα.
Οι ανκρωπιςτζσ είναι διεκνιςτζσ, επιδιϊκουν ζνα παγκόςμιο ανκρϊπινο ζκνοσ. Κατανοοφν
τον κόςμο ςτον οποίο ηουν ωσ μια ενιαίο ςφνολο και ταυτόχρονα δρουν ςτο άμεςο
περιβάλλον τουσ. Δεν επικυμοφν ζναν κόςμο ομοιόμορφο, μα ζναν κόςμο ποικιλόμορφο:
ποικιλόμορφο ςτα ζκνθ, τισ γλϊςςεσ και ςτα ζκιμα. Ροικιλόμορφο ςτθν τοπικι και
περιφερειακι αυτονομία. Ροικιλόμορφο ςτισ ιδζεσ και τα ιδανικά. Ροικιλόμορφο ςτα
πιςτεφω, κρθςκευτικά ι άλλα. Ροικιλόμορφο ςτθν εργαςία και ςτθ δθμιουργικότθτα.
Οι ανκρωπιςτζσ δε κζλουν αφζντεσ, δε κζλουν διευκφνοντεσ, οφτε αρχθγοφσ και δεν
αιςκάνονται εκπρόςωποί ι αρχθγοί κανενόσ. Οι ανκρωπιςτζσ δε κζλουν ζνα ςυγκεντρωτικό
κράτοσ, οφτε ζνα παρακράτοσ που να το αντικακιςτά. Οι ανκρωπιςτζσ δε κζλουν
αςτυνομικζσ δυνάμεισ, οφτε οπλιςμζνεσ ομάδεσ που να τισ αντικακιςτοφν.
Πμωσ, ανάμεςα ςτισ ανκρωπιςτικζσ επικυμίεσ και ςτισ πραγματικότθτεσ του ςθμερινοφ
κόςμου, ζχει υψωκεί ζνασ τοίχοσ. Ζχει λοιπόν φτάςει θ ςτιγμι να το γκρεμίςουμε. Γι’ αυτό,
είναι απαραίτθτθ θ ζνωςθ όλων των ανκρωπιςτϊν του κόςμου.

1. Το παγκόςμιο κεφάλαιο
Ιδοφ θ μεγάλθ παγκόςμια αλικεια: το χριμα είναι το παν. Το χριμα είναι κυβζρνθςθ, είναι
νόμοσ, είναι εξουςία. Είναι, βαςικά, επιβίωςθ. Πμωσ είναι επίςθσ Τζχνθ, είναι Φιλοςοφία,
είναι Θρθςκεία. Τίποτα δε γίνεται χωρίσ χριμα, τίποτε δεν είναι δυνατό χωρίσ χριμα. Δεν
υπάρχουν προςωπικζσ ςχζςεισ χωρίσ χριμα. Δεν υπάρχει οικειότθτα χωρίσ χριμα. Ακόμθ
και θ ιρεμθ μοναξιά εξαρτάται από το χριμα.
Πμωσ, θ ςχζςθ μ’ αυτιν τθν «παγκόςμια αλικεια» είναι αντιφατικι. Οι πλειοψθφίεσ δε
κζλουν αυτιν τθν κατάςταςθ πραγμάτων. Βριςκόμαςτε λοιπόν μπροςτά ςτθν τυραννία του
χριματοσ. Μια τυραννία που δεν είναι αφθρθμζνθ, γιατί ζχει όνομα, εκπροςϊπουσ,
εκτελεςτζσ και κακοριςμζνεσ μεκόδουσ.
Σιμερα, δεν πρόκειται για φεουδαρχικζσ οικονομίεσ, οφτε για εκνικζσ βιομθχανίεσ, οφτε
καν για τα ςυμφζροντα θπειρωτικϊν ομάδων. Σιμερα, εκείνοι οι ιςτορικοί επιηϊντεσ για να
εξαςφαλίςουν το μερίδιό τουσ πρζπει να υποταχκοφν ςτισ προςταγζσ του διεκνοφσ
οικονομικοφ κεφαλαίου. Ενόσ κερδοςκοπικοφ κεφαλαίου που ςυγκεντρϊνεται ςε
παγκόςμια κλίμακα. Σ’ αυτιν τθν κατάςταςθ, ακόμα και το Εκνικό Κράτοσ ζχει ανάγκθ από
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τθν πίςτωςθ και το δάνειο για να επιβιϊςει. Πλοι ηθτιανεφουν επενδφςεισ και για να τισ
αποκτιςουν δίνουν εγγυιςεισ ςτθν τράπεηα ότι κα επιφορτιςτεί αυτι με τισ τελικζσ
αποφάςεισ. Φτάνει ο καιρόσ που οι ίδιεσ οι εταιρίεσ, όπωσ και τα χωριά και οι πόλεισ, κα
είναι αναμφιςβιτθτθ ιδιοκτθςία τθσ τράπεηασ. Φτάνει ο καιρόσ του παρακράτουσ, ζνασ
καιρόσ ςτον οποίο θ παλιά τάξθ κα πρζπει να μθδενιςτεί.
Με τον ίδιο τρόπο, εξαφανίηονται οι παλιζσ μορφζσ αλλθλεγγφθσ. Ρρόκειται για τθν
αποςφνκεςθ του κοινωνικοφ ιςτοφ και τθν εμφάνιςθ εκατομμυρίων ανκρϊπινων όντων
απομονωμζνων και αδιάφορων για το ςφνολο, παρά τθ γενικι φτϊχεια. Το μεγάλο
κεφάλαιο κυβερνά όχι μόνο τθν αντικειμενικότθτα χάρθ ςτον ζλεγχο των μζςων
παραγωγισ, αλλά και τθν υποκειμενικότθτα χάρθ ςτον ζλεγχο των μζςων επικοινωνίασ και
πλθροφόρθςθσ. Σ’ αυτζσ τισ ςυνκικεσ, μπορεί να διακζτει όπωσ επικυμεί τουσ υλικοφσ και
κοινωνικοφσ πόρουσ καταςτρζφοντασ τθ φφςθ και παραμερίηοντασ προοδευτικά τον
άνκρωπο. Και γι’ αυτό το ςκοπό ζχει επαρκι τεχνολογία. Και ζτςι όπωσ «άδειαςε» τισ
επιχειριςεισ και τα κράτθ, ςτζρθςε τθν Επιςτιμθ από το νόθμά τθσ, μετατρζποντάσ τθ ςε
τεχνολογία για τθ φτϊχεια, τθν καταςτροφι και τθν ανεργία.
Οι ανκρωπιςτζσ δεν ζχουν ανάγκθ από πάρα πολλά επιχειριματα για να αποδείξουν ότι
ςιμερα υπάρχουν οι τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ για να επιλυκοφν ςε ςφντομο χρονικό
διάςτθμα τα προβλιματα τεράςτιϊν περιοχϊν όςον αφορά ςτθν πλιρθ απαςχόλθςθ,
τροφι, υγιεινι, κατοικία και εκπαίδευςθ. Αν αυτι θ δυνατότθτα δεν πραγματοποιείται
είναι απλά επειδι θ τερατϊδθσ κερδοςκοπία του μεγάλου κεφαλαίου το εμποδίηει.
Το μεγάλο κεφάλαιο ζχει πια εξαντλιςει τθ φάςθ τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ και αρχίηει να
πεικαρχεί τθν κοινωνία για να αντιμετωπίςει το χάοσ που αυτό το ίδιο δθμιοφργθςε.
Απζναντι ς’ αυτόν τον παραλογιςμό, δεν υψϊνονται διαλεκτικά οι φωνζσ τθσ λογικισ αλλά
οι πιο ςκοτεινοί ρατςιςμοί, φονταμενταλιςμοί και φανατιςμοί. Κι αν πρόκειται αυτόσ ο νζοπαραλογιςμόσ να κακοδθγιςει περιοχζσ και λαοφσ, το περικϊριο δράςθσ για τισ
προοδευτικζσ δυνάμεισ περιορίηεται μζρα με τθν θμζρα. Απ’ τθν άλλθ μεριά, εκατομμφρια
εργαηόμενοι ζχουν πια ςυνειδθτοποιιςει, τόςο τισ αναλικειεσ του κρατικοφ
ςυγκεντρωτιςμοφ, όςο και τθν πλάνθ τθσ καπιταλιςτικισ Δθμοκρατίασ. Και ζτςι οι εργάτεσ
ξεςθκϊνονται ενάντια ςτισ διαβρωμζνεσ ςυνδικαλιςτικζσ κεφαλζσ, με τον ίδιο τρόπο που οι
λαοί αμφιςβθτοφν τα κόμματα και τισ κυβερνιςεισ. Αλλά είναι απαραίτθτο να δοκεί μια
κατεφκυνςθ ς’ αυτά τα φαινόμενα που, διαφορετικά κα εξαντλθκοφν ςε ζνα ςτείρο
αυκορμθτιςμό. Είναι απαραίτθτο να εξεταςτοφν μζςα ςτθν ψυχι του λαοφ τα κεμελιϊδθ
κζματα των παραγόντων τθσ παραγωγισ.
Για τουσ ανκρωπιςτζσ οι παράγοντεσ τθσ παραγωγισ είναι θ εργαςία και το κεφάλαιο, ενϊ
θ κερδοςκοπία και θ τοκογλυφία φαίνονται περιττζσ. Στθ ςθμερινι κατάςταςθ, οι
ανκρωπιςτζσ αγωνίηονται για να μετατραπεί ςυνολικά θ παράλογθ ςχζςθ που υπιρξε
ανάμεςα ς’ αυτοφσ τουσ δυο παράγοντεσ. Μζχρι τϊρα ζχει ιςχφςει ότι το κζρδοσ είναι για
το κεφάλαιο και ο μιςκόσ για τον εργαηόμενο, δικαιολογϊντασ αυτιν τθν ανιςορροπία με
το «ρίςκο» που περιλαμβάνει θ επζνδυςθ… Σα να μθ ριψοκινδφνευε ο κάκε εργαηόμενοσ το
παρόν του και το μζλλον του ςτισ διακυμάνςεισ τθσ ανεργίασ και τθσ κρίςθσ. Αλλά, επίςθσ,
μπαίνει ςτο παιχνίδι θ δυνατότθτα των αποφάςεων και τθσ διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Το
κζρδοσ που δεν προορίηεται για τισ επανεπενδφςεισ ςτθν επιχείρθςθ, που δεν προορίηεται
για τθν επζκταςι τθσ ι τθ διαφοροποίθςι τθσ, κατευκφνεται ςτθ χρθματιςτικι
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κερδοςκοπία. Το κζρδοσ που δε δθμιουργεί καινοφριεσ κζςεισ εργαςίασ κατευκφνεται ςτθ
χρθματιςτικι κερδοςκοπία. Συνεπϊσ, ο αγϊνασ των εργαηομζνων πρζπει να υποχρεϊςει το
κεφάλαιο ςτθ μεγαλφτερι του παραγωγικι απόδοςθ. Πμωσ, αυτό δεν μπορεί να
εφαρμοςτεί, εκτόσ αν θ διαχείριςθ και θ διεφκυνςθ δεν είναι μοιραςμζνεσ. Αλλιϊσ, πϊσ κα
αποφευχκοφν οι μαηικζσ απολφςεισ, το λουκζτο και το άδειαςμα των επιχειριςεων; Γιατί ο
μεγάλοσ κίνδυνοσ βρίςκεται ςτθν υποεπζνδυςθ, τθν ψευδι χρεοκοπία, τθν «υποχρεωτικι»
οφειλι χρεϊν και τθ φυγι του κεφαλαίου, όχι ςτα κζρδθ που μποροφν να επιτευχκοφν ωσ
ςυνζπεια τθσ αφξθςθσ ςτθν παραγωγικότθτα. Και αν επιμείνουμε ςτθν κατάςχεςθ των
μζςων παραγωγισ από τουσ εργαηόμενουσ, ακολουκϊντασ τισ διαδικαςίεσ του 19ου αιϊνα,
κα πρζπει να λθφκεί επίςθσ υπόψθν θ πρόςφατθ αποτυχία του υπαρκτοφ Σοςιαλιςμοφ.
Πςο αφορά ςτθν αντίρρθςθ ςφμφωνα με τθν οποία, αν ρυκμιςτεί το κεφάλαιο, ζτςι όπωσ
ρυκμίηεται θ εργαςία, κα επιτραπεί θ διαφυγι του προσ ςθμεία και πεδία πιο επικερδι,
πρζπει να διαςαφθνιςτεί ότι κα περάςει πολφσ καιρόσ πριν ςυμβεί αυτό, μια και ο
παραλογιςμόσ του ςθμερινοφ ςχιματοσ το οδθγεί ςτον κορεςμό και ςτθν παγκόςμια κρίςθ
του. Αυτι θ αντίρρθςθ, εκτόσ από το να εκφράηει μια ριηικι ανθκικότθτα, αγνοεί τθν
ιςτορικι διαδικαςία τθσ μεταφοράσ του κεφαλαίου προσ τθν τράπεηα, καταλιγοντασ ζτςι ο
ίδιοσ ο επιχειρθματίασ να μετατρζπεται ςε υπάλλθλο χωρίσ απόφαςθ, μζςα ςε μια αλυςίδα
όπου μόνο φαινομενικά υπάρχει αυτονομία. Ζτςι, κακϊσ εντείνεται θ διαδικαςία τθσ
φφεςθσ, οι ίδιοι οι επιχειρθματίεσ κα αρχίςουν να λαμβάνουν υπόψθ τουσ αυτά τα ςθμεία.
Οι ανκρωπιςτζσ αιςκάνονται τθν ανάγκθ να δράςουν, όχι μόνο ςτο εργαςιακό πεδίο, αλλά
και ςτο πολιτικό, για να εμποδίςουν να μετατραπεί το Κράτοσ ςε όργανο του παγκόςμιου
χρθματιςτικοφ κεφαλαίου, για να επιτφχουν θ ςχζςθ μεταξφ των παραγόντων τθσ
παραγωγισ να είναι δίκαιθ και για να αποδϊςουν ςτθν κοινωνία τθ δικαιωματικι τθσ
αυτονομία.

2. Τυπική δημοκρατία και πραγματική δημοκρατία
Οριςτικά καταςτράφθκε το κτίςμα τθσ δθμοκρατίασ με τθν κατάρρευςθ των κφριων βάςεϊν
τθσ: τθσ ανεξαρτθςίασ ανάμεςα ςτισ εξουςίεσ, τθσ αντιπροςϊπευςθσ και του ςεβαςμοφ ςτισ
μειοψθφίεσ. Η κεωρθτικι ανεξαρτθςία ανάμεςα ςτισ εξουςίεσ είναι ζνα ψζμμα. Αρκεί να
αναηθτιςουμε ςτθν πρακτικι τθν προζλευςθ και τθ ςφνκεςθ κακεμιάσ από αυτζσ, για να
αντιλθφκοφμε τισ ςτενζσ ςχζςεισ που τισ ςυνδζουν. Δε κα μποροφςε να είναι αλλιϊσ.
Αποτελοφν μζροσ ενόσ ίδιου ςυςτιματοσ. Ζτςι που οι ςυχνζσ κρίςεισ που οφείλονται ςτθν
επιβολι τθσ μιασ εξουςίασ ςε άλλθ, ςτισ υπερβάςεισ λειτουργιϊν, ςτθ διάβρωςθ και ςτθν
αρρυκμία, αντανακλοφν τθ ςυνολικι, οικονομικι και πολιτικι κατάςταςθ μιασ δεδομζνθσ
χϊρασ.
Πςον αφορά ςτο αντιπροςωπευτικό ςφςτθμα: Τθν εποχι τθσ παγκόςμιασ επζκταςθσ τθσ
ψιφου, υποκετικά υπιρχε μια μόνο πράξθ ανάμεςα ςτθν εκλογι και τθν ολοκλιρωςθ τθσ
εντολισ ςτουσ εκπρόςωπουσ του λαοφ. Αλλά κακϊσ πζραςε ο καιρόσ ζγινε ξεκάκαρο ότι
υπάρχει μια πρϊτθ πράξθ μζςω τθσ οποίασ πολλοί εκλζγουν λίγουσ και μια δεφτερθ πράξθ
ςτθν οποία αυτοί οι λίγοι προδίδουν τουσ πολλοφσ, εκπροςωπϊντασ ςυμφζροντα ξζνα από
τθν εντολι που δζχτθκαν. Αυτό το κακό ιδθ φωλιάηει ςτα πολιτικά κόμματα που
περιορίςτθκαν ςε κεφαλζσ αποχωριςμζνεσ από τισ ανάγκεσ του λαοφ. Ήδθ, ςτον κομματικό
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μθχανιςμό, τα μεγάλα ςυμφζροντα χρθματοδοτοφν υποψιφιουσ και υπαγορεφουν τισ
πολιτικζσ που αυτοί κα πρζπει να ακολουκιςουν. Πλα αυτά δείχνουν μια βακιά κρίςθ ςτθν
ιδζα και ςτθν εφαρμογι τοφ αντιπροςωπευτικοφ ςυςτιματοσ.
Οι ανκρωπιςτζσ αγωνίηονται για να μετατρζψουν τθν πρακτικι του αντιπροςωπευτικοφ
ςυςτιματοσ, δίνοντασ τθ μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτα λαϊκά ςυμβοφλια, ςτο δθμοψιφιςμα
και ςτθν άμεςθ εκλογι των υποψθφίων. Υπάρχουν ακόμθ ςε πολλζσ χϊρεσ νόμοι που
υπάγουν ανεξάρτθτουσ υποψιφιουσ ςε πολιτικά κόμματα, ι ακόμθ τουσ επιβάλουν
οικονομικά προςχιματα ι περιοριςμοφσ για να παρουςιαςτοφν μπροςτά ςτθ βοφλθςθ τθσ
κοινωνίασ. Κάκε Σφνταγμα ι νόμοσ που αντιτίκεται ςτθν πλιρθ ικανότθτα του πολίτθ να
εκλζξει και να εκλεγεί, κοροϊδεφει ριηικά τθν πραγματικι Δθμοκρατία που βρίςκεται πάνω
από κάκε νομικό κανόνα. Και αν κζλουμε να μιλάμε για ιςότθτα ευκαιριϊν, τα μζςα
διάδοςθσ πρζπει να βρίςκονται ςτθν υπθρεςία του πλθκυςμοφ κατά τθν προεκλογικι
περίοδο ςτθν οποία οι υποψιφιοι εκκζτουν τισ προτάςεισ τουσ, παρζχοντασ ςε όλουσ
ακριβϊσ τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ. Απ’ τθν άλλθ μεριά, πρζπει να επιβλθκοφν νόμοι πολιτικισ
υπευκυνότθτασ μζςω των οποίων όλοι όςοι δεν τθροφν όςα υποςχζκθκαν ςτουσ εκλογείσ
τουσ να υποβάλλονται ςτθν πικανότθτα ςτζρθςθσ του δικαιϊματοσ, κακαίρεςθσ ι
πολιτικισ δίκθσ. Γιατί θ εναλλακτικι μζκοδοσ, που ςιμερα ιςχφει, μζςω τθσ οποίασ τα
άτομα ι τα κόμματα που δεν τθροφν όςα υποςχζκθκαν κα πρζπει να περάςουν από τθ
δοκιμαςία τθσ κάλπθσ ςε μελλοντικζσ εκλογζσ, δεν εμποδίηει κακόλου τθ δεφτερθ πράξθ
τθσ προδοςίασ ςτουσ αντιπροςωπευόμενουσ. Πςον αφορά ςτθν άμεςθ γνωμοδότθςθ για
κζματα επείγοντα, κάκε μζρα υπάρχουν περιςςότερεσ δυνατότθτεσ για τθν τεχνολογικι τθσ
εφαρμογι. Αυτό δε ςθμαίνει περιςςότερεσ ςφυγμομετριςεισ, αλλά να διευκολυνκεί θ
ςυμμετοχι και θ άμεςθ ψιφοσ με εξελιγμζνα θλεκτρονικά μζςα και υπολογιςτζσ.
Σε μια πραγματικι Δθμοκρατία, πρζπει να δίνονται ςτισ μειονότθτεσ οι εγγυιςεισ που είναι
απαραίτθτεσ για τθν αντιπροςϊπευςι τουσ, όμωσ επίςθσ, πρζπει να παρκεί κάκε μζτρο
που να ευνοεί ςτθν πράξθ τθν ζνταξθ και τθν εξζλιξι τουσ. Σιμερα, οι καταδιωκόμενεσ από
τθν ξενοφοβία και τθ διάκριςθ μειωνϊτθτεσ ηθτοφν αγωνιωδϊσ τθν αναγνϊριςι τουσ και μ’
αυτιν τθν ζννοια, είναι υπευκυνότθτα των ανκρϊπων να φζρουν αυτό το κζμα ςτο
προςκφνιο των ςυηθτιςεων, ξεκινϊντασ τον αγϊνα ςε κάκε τόπο, μζχρι να νικιςουν τουσ
φανεροφσ ι καλυμμζνουσ νεοφαςιςμοφσ. Τελικά, ο αγϊνασ για τα δικαιϊματα των
μειονοτιτων είναι αγϊνασ για τα δικαιϊματα όλων των ανκρϊπινων όντων.
Πμωσ επίςθσ, μζςα ςε μια χϊρα υπάρχουν ολόκλθρεσ επαρχίεσ, ηϊνεσ ι αυτόνομεσ
περιοχζσ που υφίςτανται τθν ίδια διάκριςθ των μειονοτιτων χάρθ ςτο ςυγκεντρωτικό
Κράτοσ, ςιμερα αναίςκθτο όργανο ςτα χζρια του μεγάλου κεφαλαίου. Κι αυτό κα πρζπει
να ςταματιςει όταν μπει ςε κίνθςθ μια ομοςπονδιακι δφναμθ, ςτθν οποία θ πραγματικι
εξουςία κα επιςτρζψει ςτα χζρια αυτϊν των ιςτορικϊν και πολιτιςτικϊν οντοτιτων. Τελικά,
το να δίνεται προτεραιότθτα ςτα κζματα του κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ, ςτα κζματα τθσ
πραγματικισ Δθμοκρατίασ και ςτουσ ςτόχουσ τθσ αποκζντρωςθσ του κρατικοφ μθχανιςμοφ
ςθμαίνει να κατευκφνεται ο πολιτικόσ αγϊνασ προσ τθ δθμιουργία ενόσ καινοφριου τφπου
κοινωνίασ. Μιασ κοινωνίασ εφκαμπτθσ και ςε ςυνεχι αλλαγι, ςφμφωνα με τισ δυναμικζσ
ανάγκεσ των λαϊν, που ςιμερα αςφυκτιοφν από τθν εξάρτθςθ.
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3. Η ανθρωπιςτική θζςη
Η δράςθ των ανκρωπιςτϊν δεν εμπνζεται από κεωρίεσ για το Θεό, τθ Φφςθ, τθν Κοινωνία,
ι τθν Ιςτορία. Ξεκινά από τισ ανάγκεσ τθσ ηωισ, που ςυνίςτανται ςτθν απομάκρυνςθ του
πόνου και ςτθν κατάκτθςθ τθσ χαράσ. Πμωσ, θ ανκρϊπινθ ηωι προςκζτει ςτισ ανάγκεσ τθν
πρόβλεψθ για το μζλλον, βαςιηόμενθ ςτθν εμπειρία του παρελκόντοσ και ςτθν πρόκεςθ να
βελτιϊςει τθ ςθμερινι κατάςταςθ. Η εμπειρία τθσ δεν είναι απλό προϊόν φυςικϊν και
φυςιολογικϊν επιλογϊν ι ςυςςωρεφςεων, όπωσ ςυμβαίνει ςε όλα τα είδθ, είναι αντίκετα
κοινωνικι και προςωπικι εμπειρία που κατευκφνεται ςτο ξεπζραςμα του ςθμερινοφ πόνου
και τθν αποφυγι του ςτο μζλλον. Η εργαςία τθσ, ςυςςωρευμζνθ ςε κοινωνικζσ
δθμιουργίεσ, περνά και μετατρζπεται από γενιά ςε γενιά ςε ζνα διαρκι αγϊνα για τθ
βελτίωςθ των φυςικϊν ςυνκθκϊν, ακόμθ κι αυτϊν του ίδιου του ςϊματοσ. Γι’ αυτό, το
ανκρϊπινο ον πρζπει να αναγνωρίηεται ωσ ιςτορικό ον και με ζναν τρόπο κοινωνικισ
δράςθσ ικανισ να μετατρζψει τον κόςμο και τθν ίδια του τθν ανκρϊπινθ φφςθ. Και κάκε
φορά που ζνα άτομο ι μια ανκρϊπινθ ομάδα επιβάλλεται βίαια ςε άλλουσ, καταφζρνει να
ςταματιςει τθν ιςτορία μετατρζποντασ τα κφματα αυτισ τθσ βίασ ςε «φυςικά»
αντικείμενα. Η φφςθ δεν ζχει προκζςεισ, ζτςι με τθν άρνθςθ τθσ ελευκερίασ και των
προκζςεων των άλλων, τουσ μετατρζπουμε ςε φυςικά αντικείμενα, ςε αντικείμενα για
χριςθ.
Η ανκρωπότθτα, ςτθν αργι τθσ πρόοδο, ζχει ανάγκθ να μετατρζψει τθ φφςθ και τθν
κοινωνία περιορίηοντασ τθ βίαιθ ηωϊδθ οικειοποίθςθ ανκρϊπινων όντων από άλλα. Πταν
αυτό ςυμβεί, κα περάςουμε από τθν προϊςτορία ςε μια πλιρθ ανκρϊπινθ ιςτορία. Στο
μεταξφ, δεν μποροφμε να ξεκινιςουμε από καμία άλλθ κεντρικι αξία εκτόσ από το
ολοκλθρωμζνο ανκρϊπινο ον, τθν αυτοπραγμάτωςθ και τθν ελευκερία του. Γι’ αυτό οι
ανκρωπιςτζσ διακθρφττουν: «Τίποτα πάνω από το ανκρϊπινο ον και κανζνα ανκρϊπινο ον
κάτω από άλλο». Αν τοποκετθκεί ωσ κεντρικι αξία ο Θεόσ, το κράτοσ, το χριμα ι
οποιαδιποτε άλλθ οντότθτα, υποτάςςει το ανκρϊπινο ον, δθμιουργϊντασ ςυνκικεσ για το
μετζπειτα ζλεγχο ι κυςία του. Οι ανκρωπιςτζσ ζχουν ςαφζσ αυτό το ςθμείο. Οι
ανκρωπιςτζσ είναι άκεοι ι πιςτοί, όμωσ δεν ξεκινοφν από τον ακεϊςμό τουσ ι τθν πίςτθ
τουσ για να κεμελιϊςουν τθν οπτικι τουσ για τον κόςμο και τθ δράςθ. Ξεκινοφν από το
ανκρϊπινο ον και τισ άμεςεσ ανάγκεσ του. Κι αν ςτον αγϊνα τουσ για ζναν καλφτερο κόςμο
πιςτεφουν ότι ανακαλφπτουν μια πρόκεςθ που κινεί τθν Ιςτορία ςε προοδευτικι
κατεφκυνςθ, τοποκετοφν αυτιν τθν πίςτθ ι αυτιν τθν ανακάλυψθ ςτθν υπθρεςία του
ανκρϊπινου όντοσ.
Οι ανκρωπιςτζσ κζτουν το βαςικό πρόβλθμα: να ξζρουμε αν κζλουμε να ηιςουμε και, αν
ναι, να αποφαςίςουμε κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ.
Πλεσ οι μορφζσ φυςικισ, οικονομικισ, φυλετικισ, κρθςκευτικισ, ςεξουαλικισ και
ιδεολογικισ βίασ, χάρθ ςτισ οποίεσ εμποδίςτθκε θ ανκρϊπινθ πρόοδοσ, προκαλοφν
αγανάκτθςθ ςτουσ ανκρωπιςτζσ. Κάκε μορφι διάκριςθσ που εκδθλϊνεται ι εκκολάπτεται,
είναι μια αιτία καταγγελίασ για τουσ ανκρωπιςτζσ.
Οι ανκρωπιςτζσ δεν είναι βίαιοι, αλλά πάνω απ’ όλα δεν είναι δειλοί οφτε φοβοφνται να
αντιμετωπίςουν τθ βία, γιατί θ δράςθ τουσ ζχει νόθμα. Οι ανκρωπιςτζσ ςυνδζουν τθν
προςωπικι τουσ ηωι με τθν κοινωνικι ηωι. Δεν προτείνουν ψευδείσ αντινομίεσ και ς’ αυτό
ςτθρίηεται θ ςυνοχι τουσ.
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Ζτςι, διαγράφεται θ διαχωριςτικι γραμμι ανάμεςα ςτον ανκρωπιςμό και τον αντίανκρωπιςμό. Ο Ανκρωπιςμόσ δίνει προτεραιότθτα ςτο κζμα τθσ εργαςίασ απζναντι ςτο
μεγάλο κεφάλαιο, ςτο κζμα τθσ πραγματικισ δθμοκρατίασ απζναντι ςτθν τυπικι
δθμοκρατία, ςτο κζμα τθσ αποκζντρωςθσ απζναντι ςτο ςυγκεντρωτιςμό, ςτο κζμα τθσ μθ
διάκριςθσ απζναντι ςτθ διάκριςθ, ςτο κζμα τθσ ελευκερίασ απζναντι ςτθν καταπίεςθ, ςτο
κζμα του νοιματοσ τθσ ηωισ απζναντι ςτθ παραίτθςθ, τθ ςυνενοχι και το παράλογο.
Επειδι ο Ανκρωπιςμόσ βαςίηεται ςτθ ελευκερία επιλογισ, ζχει τθ μοναδικι καρραλζα
θκικι τθσ ςθμερινισ ςτιγμισ. Με τον ίδιο τρόπο, επειδι πιςτεφει ςτθν πρόκεςθ και τθν
ελευκερία, διακρίνει ανάμεςα ςτο λάκοσ και τθν κακοπιςτία, ανάμεςα ς’ εκείνον που
ςφάλει και εκείνον που προδίδει.

4. Από τον αφελή ςτο ςυνειδητό ανθρωπιςμό
Στθν κοινωνικι βάςθ, ςτουσ τόπουσ εργαςίασ και κατοικίασ των εργαηομζνων, ο
Ανκρωπιςμόσ πρζπει να μετατρζψει τθν απλι διαμαρτυρία ςε ςυνειδθτι δφναμθ που να
κατευκφνεται ςτθ μετατροπι των οικονομικϊν δομϊν.
Πςον αφορά ςτα μαχθτικά μζλθ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων και τα μζλθ των
προοδευτικϊν πολιτικϊν κομμάτων, ο αγϊνασ τουσ κα αποκτιςει ςυνοχι, ςτο μζτρο που
τείνουν να μετατρζψουν τισ κεφαλζσ των οργανϊςεων ςτισ οποίεσ ανικουν, δίνοντασ ς’
αυτζσ τισ οργανϊςεισ ζναν προςανατολιςμό που να βάηει ςε πρϊτθ κζςθ και πάνω από
άμεςεσ διεκδικιςεισ τισ βακιζσ προτάςεισ που ςτθρίηει ο Ανκρωπιςμόσ.
Μεγάλεσ ομάδεσ φοιτθτϊν και κακθγθτϊν, που φυςιολογικά είναι ευαίςκθτοι ςτθν αδικία,
κα κάνουν ςυνειδθτι τθ κζλθςι τουσ για τθν αλλαγι, ςτο μζτρο που θ γενικι κρίςθ του
ςυςτιματοσ τουσ επθρεάηει. Και, βζβαια, ο κόςμοσ του Τφπου, ςε επαφι με τθν
κακθμερινι τραγωδία, είναι ςιμερα ςε κζςθ να δράςει προσ τθν ανκρωπιςτικι
κατεφκυνςθ, όπωσ και τομείσ τθσ διανόθςθσ, τθσ οποίασ θ παραγωγι βρίςκεται ςε αντίκεςθ
με τα μοντζλα που προάγει αυτό το απάνκρωπο ςφςτθμα.
Μπροςτά ςτθν ανκρϊπινθ οδφνθ, ακοφγονται από πολλά μζρθ προςκλιςεισ ςτθν
αφιλοκερδι δράςθ υπζρ αυτϊν που υποφζρουν από τθ φτϊχεια και τθ διάκριςθ. Σφλλογοι,
εκελοντικζσ ομάδεσ και ςθμαντικοί τομείσ του πλθκυςμοφ κινθτοποιοφνται, ςε κάποιεσ
περιπτϊςεισ, ςυνειςφζροντασ κετικά. Αναμφίβολα, μια από τισ ειςφορζσ τουσ ςυνίςταται
ςτθν καταγγελία αυτϊν των προβλθμάτων. Ωςτόςο, αυτζσ οι ομάδεσ δε ςχεδιάηουν τθ
δράςθ τουσ ςε ςχζςθ με τθ μετατροπι των δομϊν που προκαλοφν αυτά τα δεινά. Αυτζσ οι
κζςεισ κατατάςςονται περιςςότερο ςτθ Φιλανκρωπία παρά ςτο ςυνειδθτό Ανκρωπιςμό. Σ’
αυτζσ βρίςκουμε ιδθ καταγγελίεσ και ακριβείσ πράξεισ που μποροφν να εμβακυνκοφν και
να επεκτακοφν.

5. Ο αντί-ανθρωπιςμόσ
Κακϊσ οι δυνάμεισ που κινθτοποιεί το μεγάλο κεφάλαιο οδθγοφν ςτθν αςφυξία τουσ
λαοφσ, εμφανίηονται παράλογεσ κζςεισ που αρχίηουν να αποκτοφν δφναμθ,
εκμεταλλευόμενεσ αυτιν τθν άςχθμθ κατάςταςθ και κατευκφνοντάσ τθν προσ ψευδείσ
ενόχουσ. Στθ βάςθ αυτϊν των νεοφαςιςμϊν βρίςκεται μια βακιά άρνθςθ των ανκρϊπινων
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αξιϊν. Επίςθσ ςε οριςμζνα οικολογικά ρεφματα που ζχουν παρεκκλίνει, τοποκετείται ςε
πρϊτθ κζςθ θ φφςθ αντί για τον άνκρωπο. Δεν κθρφττουν πια ότι θ οικολογικι καταςτροφι
είναι καταςτροφι, ακριβϊσ, επειδι βάηει ςε κίνδυνο τθν ανκρωπότθτα, παρά γιατί το
ανκρϊπινο ον ζβλαψε τθ φφςθ. Σφμφωνα με κάποια από αυτά τα ρεφματα, το ανκρϊπινο
ον είναι μολυςμζνο και γι’ αυτό μολφνει τθ φφςθ. Καλφτερα κα ιταν, γι’ αυτοφσ, θ ιατρικι
να μθν είχε επιτφχει τθν καταπολζμθςθ των αςκενειϊν και τθν αφξθςθ του μζςου όρου
ηωισ. «Ρρϊτα θ Γθ!», φωνάηουν υςτερικά, κυμίηοντασ τισ επευφθμίεσ του ναηιςμοφ. Από
εκεί ωσ τθ διάκριςθ πολιτιςμϊν που μολφνουν, ξζνων που βρωμίηουν και μολφνουν,
υπάρχει μικρι απόςταςθ. Αυτά τα ρεφματα ανικουν επίςθσ ςτον Αντί-ανκρωπιςμό, γιατί
ςτο βάκοσ υποβιβάηουν το ανκρϊπινο ον. Οι δάςκαλοι τουσ υποτιμοφν τον ίδιο τον εαυτό
τουσ, αντανακλϊντασ τισ τάςεισ μθδενιςμοφ και αυτοκτονίασ που είναι ςτθ μόδα.
Ζνα ςθμαντικό μζροσ του ευαίςκθτου κόςμου επίςθσ ςυμφωνεί με τθν οικολογία, γιατί
κατανοεί τθ ςοβαρότθτα του προβλιματοσ που αυτι καταγγζλλει. Πμωσ, αν αυτι θ
οικολογία πάρει τον ανκρωπιςτικό χαρακτιρα που αρμόηει, κα κατευκφνει τον αγϊνα
ενάντια ςτουσ παραγωγοφσ τθσ καταςτροφισ, δθλαδι ενάντια ςτο μεγάλο κεφάλαιο και
τθν αλυςίδα καταςτροφικϊν εργοςταςίων και επιχειριςεων, κοντινϊν ςυγγενϊν του
ςτρατιωτικό-βιομθχανικοφ ςυμπλζγματοσ. Ρροτοφ αςχολθκοφν με τισ φϊκιεσ, κα
αςχολθκοφν με τθν πείνα, τον υπερπλθκυςμό, τθ κνθςιμότθτα, τισ αρρϊςτιεσ και τισ
ελλείψεισ ςε ςτζγθ και ςυνκικεσ υγιεινισ ςε πολλά μζρθ του κόςμου. Και κα πρζπει να
τονίςουν τθν ανεργία, τθν εκμετάλλευςθ, τον ρατςιςμό, τθ διάκριςθ ςτον τεχνολογικά
εξελιγμζνο κόςμο, ζναν κόςμο που, με τθν παράλογθ εξζλιξι του, δθμιουργεί τισ
οικολογικζσ ανιςορροπίεσ.
Δε χρειάηεται ιδιαίτρθ προςπάκεια για να δείξουμε πϊσ τα δεξιά κόμματα λειτουργοφν ωσ
πολιτικά όργανα του Αντί-ανκρωπιςμοφ. Σ’ αυτά, θ υποκριςία και θ κακοπιςτία είναι τόςο
ζντονεσ που, περιοδικά, εμφανίηουν τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ εκπρόςωπουσ του
«Ανκρωπιςμοφ». Σ’ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, επίςθσ κινικθκε ο πανοφργοσ κλιροσ που
προςπάκθςε να δθμιουργιςει μια κεωρία με βάςθ ζνα γελοίο «Θεοκεντρικό
Ανκρωπιςμό»(;) Είναι αυτοί οι ίδιοι που εφθφραν τουσ κρθςκευτικοφσ πολζμουσ και
διωγμοφσ, αυτοί που καταδίκαςαν τουσ ιςτορικοφσ πατζρεσ του δυτικοφ Ανκρωπιςμοφ και
ςιμερα ςφετερίηονται τισ αρετζσ των κυμάτων τουσ. Ρρόςφατα ζφταςαν ςτο ςθμείο να
«ςυγχωρζςουν τισ παρεκτροπζσ» εκείνων των ιςτορικϊν ανκρωπιςτϊν. Τόςο τεράςτια είναι
θ κακοπιςτία και θ αχρειότθτα ςτθν οικειοποίθςθ των λζξεων, που εκπρόςωποι του Αντίανκρωπιςμοφ προςπάκθςαν να καλυφτοφν πίςω από το όνομα «ανκρωπιςτζσ».
Θα ιταν αδφνατο να καταγραφοφν οι μζκοδοι, τα όργανα, οι μορφζσ και οι εκφράςεισ που
διακζτει ο Αντί-ανκρωπιςμόσ. Οφτωσ θ άλλωσ, θ διευκρίνιςθ των πιο καλυμμζνων τάςεϊν
του κα βοθκιςει πολλοφσ αυκόρμθτουσ ι απλοϊκοφσ ανκρωπιςτζσ να ανακεωριςουν τισ
αντιλιψεισ τουσ και το νόθμα τθσ κοινωνικισ τουσ πρακτικισ.

6. Τα μζτωπα τησ ανθρωπιςτικήσ δράςησ
Με τθν πρόκεςθ να γίνει ζνα κοινωνικό κίνθμα ευρείασ βάςθσ, οι ανκρωπιςτζσ οργανϊνουν
μζτωπα δράςθσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, ςτισ γειτονιζσ, ςτουσ διάφορουσ ςυλλόγουσ και
κοινωνικι δράςθ ςε πολιτικοφσ, περιβαλλοντικοφσ και πολιτιςμικοφσ οργανιςμοφσ. Μ’
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αυτόν τον τρόπο, δθμιουργεί ςυνκικεσ ενςωμάτωςθσ για τισ διάφορεσ προοδευτικζσ
δυνάμεισ, ομάδεσ και άτομα, χωρίσ αυτά να χάςουν τθν ταυτότθτά τουσ, οφτε τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά τουσ. Ο ςτόχοσ αυτοφ του κινιματοσ ςυνίςταται ςτο να επθρεάςει όλο και
μεγαλφτερουσ τομείσ του πλθκυςμοφ και να κακοδθγιςει με τθ δράςθ του τθν κοινωνικι
μετατροπι.
Οι ανκρωπιςτζσ δεν είναι αφελείσ, οφτε φουςκϊνουν το ςτικοσ τουσ με διακθρφξεισ των
ρομαντικϊν εποχϊν. Μ’ αυτιν τθν ζννοια, δε κεωροφν τισ προτάςεισ τουσ ωσ τθν πιο
προθγμζνθ ζκφραςθ τθσ κοινωνικισ ςυνείδθςθσ, οφτε ςκζφτονται τθν οργάνωςι τουσ με
όρουσ που «δε χωράνε ςυηιτθςθ». Οι ανκρωπιςτζσ δεν προςποιοφνται ότι είναι
εκπρόςωποι των πλειοψθφιϊν. Οφτωσ ι άλλωσ, δρουν ςφμφωνα με ό,τι τουσ φαίνεται πιο
ςωςτό, ςτοχεφοντασ ςτισ μετατροπζσ που πιςτεφουν ότι είναι πιο κατάλλθλεσ και
ρεαλιςτικζσ για τθ ςτιγμι ςτθν οποία ηουν.

Silo, 5-4-1993
Το ζγγραφο του Ανθρωπιςτικοφ Κινήματοσ είναι το 6ο γράμμα από το βιβλίο του Silo,
“Γράμματα ςτουσ φίλουσ μου”, εκδόςεισ Γκοβόςτη, 1995.
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