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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Mέ ἰδιαίτερη χαρά καλοσωρίζουμε καί στήν ἑλληνική
γλῶσσα τό πόνημα τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοῦ,
Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρωσίας κου Κυρίλλου μέ τίτλο «Ἐλευθερία καί Εὐθύνη», τό ὁποῖο δίδει στή σύγχρονη ἐκκλησιαστική προοπτική μία νότα ἐκ βορρᾶ.
Οἱ ἐπισημάνσεις τοῦ ἐκλεκτοῦ συγγραφέως ἐκκινοῦν
ἀπό δύο συνιστῶσες: τήν πραγματικότητα ὅπως τή βιώνει ὁ ἄνθρωπος τῆς νέας ἐποχῆς καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή
ὅπως τή ζεῖ ἀδιάκοπα ὁ πιστός δύο χιλιάδες χρόνια τώρα. Οἱ δύο αὐτές συνιστῶσες στή συνύπαρξή τους ἀπαιτοῦν νά λάβει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, εἴτε ὡς πολίτης
εἴτε ὡς πιστός, θέση στά ζωτικά ἐρωτήματα πού προκύπτουν καί στά ὁποῖα ὁ πολιός ἱεράρχης δίδει κάποιες μελετημένες ἀπαντήσεις.
Θέματα ὅπως ἡ φιλελευθεριότητα καί ἡ κατά Χριστόν
ἐλευθερία, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί ἡ εὐθύνη πού
ἀπορρέει ἀπό τόν τρόπο ἐξάσκησής τους ἀναγινώσκονται
ἀντιδιαμετρικά καί συνδυαστικά μέ ἕναν ἐνδιαφέροντα
τρόπο. Οἱ θέσεις τοῦ λόγιου ἱεράρχου ἀποτελοῦν ἐντρύφημα πρός μελέτη καί ἀποσκοποῦν νά συμβάλουν στό
ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικό γίγνεσθαι ἐνεργῶς.
Εὐχόμαστε νά εἶναι καλοτάξιδος ὁ τόμος «Ἐλευθερία
καί Εὐθύνη» καί στόν Μακαριώτατο συγγραφέα του νά
μᾶς δίδει παρόμοια πνευματικά πονήματα εἰς ἔτη πολλά.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
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Οἱσυνθῆκεςτῆςνέαςἐπ
 οχῆς

ἱερομάρτυς Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος ἀναφέρει: «Νά
ἐμβαθύνεις στίς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς». Αὐτή ἡ
ὑποθήκη εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρη σήμερα. Ποιά λειτουργικά κοσμοθεωρητικά προβλήματα θέτει ἐνώπιόν μας ἡ
ἐποχή μας; Σέ τί ἔγκειται ἡ θεμελιώδης κλήση τῆς ἐποχῆς πού βιώνουμε;
Ἡ ἐποχή μας προβάλλει ἀνάμεσα στόν ἀριθμό τῶν πρωτευόντων ἕνα πρόβλημα, ἀπό τήν ἐπιτυχή λύση τοῦ ὁποίου ἐν πολλοῖς θά ἐξαρτηθεῖ ἡ περαιτέρω τύχη τῆς παγκόσμιας κοινότητας. Ἡ θεμελιώδης πρόκληση τῆς ἐποχῆς,
στήν ὁποία συνέπεσε νά ζοῦμε ὅλοι μας, ἔγκειται, κατά
τή βαθιά μου πεποίθηση, στήν ἀναγκαιότητα ἀνάπτυξης
ἀπό τήν ἀνθρωπότητα ἑνός τέτοιου πολιτιστικοῦ προτύπου ὕπαρξής της στόν 21ο αἰώνα, τό ὁποῖο θά προϋπέθετε τήν ὁλόπλευρη ἐναρμόνιση τῶν πολύ διαφορετικά προσανατολισμένων ἐπιταγῶν τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ καί
τῆς παράδοσης. Ἐνώπιον τῆς Δύσης καί τῆς Ἀνατολῆς τίθεται τό δυσκολότατο, ἀλλά καθόλου ἀπελπιστικό πρόβλημα τῆς ἀπό κοινοῦ ἀνεύρεσης τῆς ἰσορροπίας μεταξύ τῆς
προόδου στή σφαίρα τῆς τήρησης τῶν δικαιωμάτων τοῦ
προσώπου καί τῶν μειοψηφιῶν, ἀπό τή μία πλευρά, καί
τῆς διαφύλαξης τῆς ἐθνικοπολιτιστικῆς καί θρησκευτικῆς
ταυτότητας τῶν ἐπιμέρους λαῶν, ἀπό τήν ἄλλη.
Ἄν καί μή διατυπωμένη ἀκόμη σέ δέουσες κοινωνιολογικές καί πολιτισμικές κατηγορίες, ἡ ἀνάγκη γιά κατάλληλη καί ἀλληλέγγυα ἀπάντηση σέ αὐτή τήν πολιτιστική
πρόκληση τῆς ἐποχῆς μας εἶναι κοινῶς καί μέ ὑπερβολική ὀξύτητα αἰσθητή. Διότι ἡ ἀθέατη γιά πολλούς, ἀλλά ὡς

Ὁ
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ἐκτούτουὄχιλιγότεροπραγματική,ὑποκείμενηαἰτίατῶν
στρατιωτικοπολιτικῶν,πολιτισμικοθρησκευτικῶν,ἐθνικῶν
καίἄλλωνἀντιπαραθέσεων,μάρτυρεςτῶνὁποίωνεἴμαστεστήμετακομμουνιστικήἐποχή,συνίσταταιἀκριβῶς
στήνἀντίστασητῆςσυντηρητικῆςἀρχῆςκαίτῆςφιλοπαραδοσιακ
 ῆςκοσμοθεωρ
 ίαςἔναντιτῆςἐπιβαλλόμενης,γιά
νάμήνποῦμεβίαιης,ἑδραίωσ
 ηςτῶννεοφιλελεύθερωνἀξιῶν.Σέαὐτόπεριλαμβάνεταιἡ ἐσωτερικήὑπόθεσητοῦ
ἰδεολογικοῦδράματοςτῶνἡμερῶνμας.
Ὁ20όςαἰώναςἔγινεἡ ἱστορικήἀρένα,ἐπίτῆςὁποίαςσέἀδυσώπητηδιαμάχηδιαδέχονταντόἕνατόἄλλο
ζεύγηἀδιάλλακτωνἀντιπάλων:τῆςμοναρχίαςκαίτῆςδημοκρατίας,τοῦφασισμοῦκαίτοῦκομμουνισμοῦ,τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦκαίτῆςδημοκρατίας.ΔύοΠαγκόσμιοιπόλεμοικαίἕνας«Ψυχ ρός»:ἰδούτόθλιβερόἀποτέλεσμα
τοῦ ἰδεολογικοῦ ἀσυμβίβαστουτοῦαἰώναμας.Σέαὐτά
τάσυμφραζόμεναπαρουσιάζεταιἀπολύτωςφυσικήκαί
κατανοητήἡεὐφορίαπούκυρίευσετόνκόσμο,τόνβασανισμένοἀπότήνταλάντευσηδύοὑπερδυνάμεωνστάὅριατῆςπυρηνικῆςἀποκαλυπτικῆςκαταστροφῆς,μέτήν
εἴδησητῆςσοβιετικῆς«περεστρόικα».
Ναί,ἡκυριαρχίατῆςἰδεοληπτικῆςσυνείδησης,πούἀποτελεῖγέννηματῆςὑπερηφανείαςκαίτῆςμάταιηςσοφίαςτοῦ ἀνθρώπινουνοῦκαίἡ ὁποία γι’αὐτόὄχιἅπαξἀποκάλυψετήνπνευματικήτηςπενίακαίπροκάλεσεἀναρίθμητεςδυστυχίεςστούςλαούς,τώρακλονίζεταισοβαρά.Ὅμωςπρόςἀντικατάστασητοῦ ἀνταγωνισμοῦτῶνἰδεολογιῶνἔρχεταιἕναςνέοςκαίδυσθεράπευτοςἀνταγωνισμός:αὐτόςμεταξύτῆςπαγκοσμιοποίησηςκαίτοῦ
διεθνισμοῦ ἔναντιτῆςσυντηρητικότηταςκαίτῆςπαραδοσιακότητας.Γι’αὐτόσήμερα,ὅπωςκαίστήβιβλικήἐποχή,ἀκρογωνιαῖοςλίθοςτῆςἀνθρώπινηςσυμβίωσηςπα-
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ραμένειἡ ἀρχή,πούτόσοἄρτιαἔχειδιατυπωθεῖ ἀπότόν
Ἱσπανόκοινωνικόδιαν οητήΧοσέὈρτέγαυΓκασέτ:«Πολιτισμόςεἶναιπρῶταἀπ’ὅλαἡθέλησηγιάσυνύπαρξη».
Ὅμωςἡθέλησηγιάσυνύπαρξηἀπαιτεῖ ὡςἀπαραίτητη
προϋπόθεσητήνἀναγνώρισηστούςἄλλουςτοῦδικαιώματοςστήζωή. Καίἀφοῦ ἡλάμψητῆςΘείαςἀλήθειαςφέρειἐνἑαυτῆτήνἔννοιατῶνδικαιωμάτωνκαίτῶνἐλευθεριῶντοῦ ἀνθρώπου,ὅπωςκαίτήνἀρχήτῆςἐθνικοπολιτιστικῆςἰδιαίτερηςταυτότητας,ἄςστραφοῦμεπρόςτήν
ἱστορία,ὥστενάπαρακολουθήσουμετήγένεσητῆςἀντίθεσήςτους,ἡ ὁποίαπραγματοποιεῖταιτώρα.Ὅμωςπρῶταἄςσυμφωνήσουμεπερίτῆςἔννοιαςτοῦπολιτισμικοῦ
προτύπου,διάτῆςὁποίαςθάπεριγράψουμετόσοτόφιλελεύθερο,ὅσοκαίτόπαραδοσιακόκοσμοθεωρητικόκαί
ἀξιολογικόσύστημα.
Εἶναιγνωστόὅτιτόν18οαἰών α,τήνἐποχήτοῦΔιαφωτισμοῦ,στήνΕὐρώπηγεννήθηκεκαίστήνἑπόμενηἑκατονταετίαἰσχυροποιήθηκεκαίἄρχισενάἑδραιώνεται
τόφιλελεύθεροδόγμα.Μέτήνἰδέατῆςκαθολικῆςἀπελευθέρωσηςτοῦ ἀτόμουἀπότίςἀναστολέςτῶνκοινωνικῶν,πολιτικῶν,ἐθνικῶν,θρησκευτικῶν,νομικῶνκαίἄλλωνπεριορ
 ισμῶνσυχνάτροφοδοτοῦντανἐπαναστατικές
κινήσεις,οἱ ὁποῖεςἀμφισβητοῦσαντήντότεκρατικήὀργάνωσητῶνχωρῶντῆςΔυτικῆςΕὐρώπης.Ἀπότούςὀπαδούςαὐτῆςτῆςκατεύθυνσηςὡςθεμελιῶδεςπρόβλημα
τῆςἐποχῆςπροβαλλότανἡπροσωπικήἀνελευθερίατοῦ
ἀτόμου,τοῦ ὑποδουλωμένουκαίκαταπιεσμένουἀπότίς
δομέςκαίτούςθεσμούςτοῦκράτους,ἀπότήνκοινωνική
ὀργάνωση,τήνκυρίαρχηἠθική,τίςπρολήψειςκαίτίςσυμβατικότητες.Ἑπομένως,ἡπροσωπικότηταἔπρεπενάἀπελευθερωθεῖ ἀπότόβάροςτῶνἐξωτερικῶνγι’αὐτήδυνάμεων,ἐπειδήὁ ἄνθρωποςἀποτελεῖ ἀπόλυτηκαίτελι-
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κήἀξίακαίτόκαλότουεἶναιτόκριτήριοτῆςδικαιοσύνηςτῆςκοινωνικῆςὀργάνωσης.Στίςπαραμονέςτῆςρωσικῆςἐπανάστασηςαὐτότόμυθολόγηματῆςφιλελεύθερης
συνείδησηςτόἐξέφρασεσέσυμπυκνωμένημορφήὁκλασσικόςτῆςπρολεταριακ
 ῆςλογοτεχνίαςΜαξίμΓκόρκι,ὁ ὁποῖοςδιακήρυξεμέτάχείλητοῦ ἥρωάτου:«Ἄνθρωπος·
αὐτόἠχεῖπερήφανα!».ΣτήΣοβιετικήἝνωσηαὐτέςοἱ
λέξειςεἰδικάεἶχανγραφτεῖστήσημαίατῆςἀντιθρησκευτικῆςπάλης,διότιστόἀθεϊσ
 τικόκράτοςδένἦταν
δυνατόνάγίνεταιλόγοςγιάκανέναἄλλοὄνομα,στόὁποῖοθάἄξιζενάἀφιερώσεικανείςτίςσκέψειςκαίτούς
κόπουςτου.ΔένεἶναιτυχαῖοἀκόμητόὅτιὁΧόλμπαχ,ὁ
Ἑλβέτιος,ὁΝτιντερόκαίἄλλοιφιλόσοφοιτῆςἐποχῆςτοῦ
Διαφωτισμοῦσυνέδεαντόνἀνθρωπισμόμέτόνὑλισμό
καίτόνἀθεϊσ
 μό.
Συνεπῶς,στόκέντροτοῦ ἀνθρωποκεντρικοῦσύμπαντος
τοποθετήθηκεὁ ἄνθρωποςὡςμέτροὅλωντῶνπραγμάτων.Καίμάλισταὄχιἁπλῶςὁ ἄνθρωπος,ἀλλάἀκριβῶς
ὁπεπτωκώςἄνθρωπος,ὁεὑρισκόμενοςμέσαστήνἁμαρτία.Μά,κατάτήδιδασκαλίατῆςἘκκλησίας,«ὁ ἄνθρωποςδημιουργήθηκεκατ’εἰκόνακαίκαθ’ὁμοίωσητοῦΘεοῦ,ἀλλάἡ ἁμαρτίαἀλλοίωσ
 ετήνὀμορφιάτῆςεἰκόνας»
(ἅγ.ΒασίλειοςὁΜέγας).Αὐτήἡ ἀντίληψηπερίἀλλοιωμένηςφύσηςτοῦ ἀνθρώπουἀπουσιάζειἀπολύτωςἀπό
τήφιλελεύθερησκέψη.Σέαὐτήθριαμβεύειἕνασύστημα
ἰδεῶν,οἱ ὁποῖεςἔχουνεἰδωλολατρικήπροέλευση·ἰδεῶν,
οἱ ὁποῖεςἄρχισαννάἑδραιώνονταιστόνπολιτισμότῆς
ΔυτικῆςΕὐρώπηςτήνἐποχήτῆςἈναγέννησης.Μάεἰδικά
ἀπότήναὐθεντίατῆςἈναγέννησηςἱεροποιήθηκεἡ ἰδέα
τῆςἀνθρωποκεντρικότηταςτοῦσύμπαντος,ἐνῶκαρδιάτῆς
ὕπαρξηςκαίτῆςκοινωνίαςθεωρ
 εῖταιτόἄτομο.Τοιουτοτρόπως,τήνἐποχήτῆςἈναγέννησηςμαζίμέτήνἐπι-
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στροφήπρόςτόνἀρχαῖοπολιτισμόἔλαβεχώρακαίἡ
πνευματικήἐμπλοκήτῆςεὐρωπαϊκ
 ῆςκοινωνικῆςσκέψης,
ἡ ὁποίαἔκανεκίνησηπρόςτάπίσω:ἀπότίςἀξίεςτοῦχριστιανισμοῦπρόςτήνὀπισθοδρομικήεἰδωλολατρικήἠθικήκαίτήνεἰδωλολατρικήθεώρ
 ησητοῦκόσμου.Χρησιμοποιώνταςτήνἔκφραση,τήνὁποίαὄχιἅπαξχρησιμοποιεῖ ὁ ἌρνολντΤόινμπιστίςσελίδεςτοῦθεμελιώδους
ἔργουτου«Ἡσπουδήτῆςἱστορίας»,μποροῦμεβάσιμα
νάμιλήσουμεπερίτοῦθριάμβουτῆς«εἰδωλολατρίαςστήν
πιόφαύλημορφήτῆςλατρείαςτοῦ ἀνθρώπουπρόςτόν
ἑαυτότου».
Ὅσονἀφορᾶτήδυτικήθεολογία,αὐτή,ἀφοῦδέχθηκεἀπότήνἐποχήτῆςΜεταρρύθμισηςτόἀξίωμαπερίτῆς
ἐλευθερίαςτοῦ ἀνθρώπουὡςἀνώτατηςἀξίαςτῆςγήινης
ὕπαρξήςτου(μέτήνἔννοιατοῦκοινωνιολογικοῦδεδομένου),ἐνπολλοῖςσυνέτεινεστήνἰσχυροποίησητῶνἰδεῶντῆςἐποχῆςτῆςἈναγέννησηςστήνεὐρωπαϊκήσυνείδηση.Καθοριστικήἐπίδρασηἐπίσηςἄσκησεἐδῶ ἡ ἰουδαϊκήθεολογικήσκέψη,πούεἶχεἀρκετήἐπιρροή στάδυτικοευρωπαϊκ
 άπανεπιστήμιακαίἡ ὁποίαεἶχεἔρθειμέσω
τοῦ ἱσπανικοῦπολιτισμοῦκαίτῆςἑβραϊκῆςμετανάστευσηςπρόςτήνὉλλανδίακαίτίςγειτονικέςχῶρες(Μαϊ-
μωνίδης,Κρέσκας,ἼμπνἜζρα).Δένπροκαλεῖ ἔκπληξη
τόγεγονόςὅτιὡςἡπιόδιεκδικητικήφιλελεύθερηκοσμοθεωρίακατάτήδιαδ
 ικασίαδιαμ
 όρφωσηςτοῦφιλελευθερισμοῦἀποδείχθηκανοἱ ἰδέεςτέτοιωνἐλευθεροφρόνων,ἀθέωνκαίπανθεϊσ
 τῶν,πούεἶχανπροέλθειἀπότόν
παραδοσιακόἰουδαϊσμό,ὅπωςὁΒαρούχΣπινόζακαίμερικῶςὁΟὐριήλἈκόστα.Ἕωςτόν19οαἰώναπρακτικά
εἶχεδιαμορφωθεῖ ὅλοτόσύστηματῶνἐννοιῶνπούπεριγράφουντόφιλελεύθεροπρότυποὕπαρξης.Ἀφοῦπρώτηφοράσυνταγματοποιήθ
 ηκεστή«Διακήρυξη τῶν δικαι-
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ωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ πολίτη»τῆςΜεγάλης
ΓαλλικῆςἘπανάστασης,ἑδραιώθηκετελειωτικάστήν«Οἰκουμενική Διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου»
τοῦ 1948.
ΕἶναιθλιβερότόὅτιἡΡωσίατώραπλέονμόνοἔχειτή
δυνατότητανάσυμμετάσχειστήσυζήτησηπερίτῶνσχέσεωνμεταξύτῆςφιλελεύθερηςκαίτῆςπαραδοσιακῆςἀρχῆς.Ναί,ἡΣοβιετ ικήἝνωσηποτέδένεἶχεἀρκετάδραστήριασυμμετοχήστήνἐπεξεργασίατῆςσύγχρονηςἐκδοχῆςτοῦφιλελεύθερουπροτύπουτῶνδιεθνῶνσχέσεωνκαί
τῶνδικαιωμάτωντοῦ ἀνθρώπου.Διατηροῦσεαὐτήτήν
πορεία,καθοδηγούμενηἀπόπραγματισ τικούςλόγους:
πρῶτον,νάἀποκρούσειτίςαἰτιάσειςτῆςΔύσηςγιάτήνἐπιμονήσέὁλοκληρωτικέςμεθόδουςἐλέγχουκαίδιακυβέρνησηςκαί,δεύτερον,μέτήνπρώτηεὐκαιρίανάστρέψειαὐτότόἀμφίστομοὅπλοτῆςπροπαγάνδαςἐναντίον
τῶνἰδεολογικῶνἀντιπάλωντης.Τότεὑπῆρχεἡ ἐντύπωσηὅτιὅλεςοἱπαραβιάσ
 ειςτῶνδικαιωμάτωντοῦ ἀνθρώπουθάἔμενανδιαπ
 αντόςκρυμμένεςπίσωἀπότόσιδηροῦνπαραπέτασμακαίθάἦτανδυνατόννάἐπιχειρήσει
ἕνανἐπικερδήσυμβιβασμόμέτήΔύση,ὥστενάἐνισχύσειτίςσυμπάθειεςπρόςτόνσοσιαλ
 ισμό,χωρίςστήνπραγματικότητανάἀλλάξειτίποταστήνἐσωτερικήτηςζωή.
Ἔτσι,δυστυχῶς,λόγωἰδεολογικῶνκαίπολιτικῶναἰτίωνἡ ὀρθόδοξηθεολογικήπνευματικοπολιτιστικήπαράδοσηδένπαρουσιάστηκεκαθόλουἀπότήσοβιετικήδιπλωματίακατάτήνἐπεξεργασίατῶνσύγχ ρονωνπροτύπωντῶνδιεθνῶνσχέσεωνκαίτῶνδικαιωμάτωντοῦ ἀνθρώπου.Καθ’ὅσονμπορῶνάκρίνω,δένἐπισημάνθηκεἀρκετάοὔτεἀπότούςδιπλωμάτεςἄλλωνχωρῶν,πούἀντιπροσώπευαντήΔύση.Μέἄλλαλόγια,μποροῦμεμέἀπόλυτησαφήνειανάἰσχυριστοῦμεὅτιτάσύγχ ροναδιεθνή
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πρότυπακατάτήνοὐσίατουςἀποτελοῦνἀποκλειστικά
πρότυπαδυτικάκαίφιλελεύθερα.Αὐτότόστοιχεῖοθάἦτανδυνατόνάμήνπροκαλοῦσεἰδιαίτερηἀνησυχία,ἐάν
γινότανλόγοςγιάτήσφαίραμόνοτῆςἐξωτερικῆςπολιτικῆς,δηλαδήγιάτίςδιεθνεῖςσχέσεις,ὅπουαὐτότόπρότυποἔχειτήφήμητοῦ ἀρκετάἀποτελεσματικοῦ.Πράγματι,τίθάσυνέβαινεστόντομέατῶνδιεθνῶνσχέσεωνσέ
περίπτωσηἀπόρριψηςτοῦβασισμένουσέαὐτότόπρότυποδιεθνοῦςδικαίου;Εἶναισαφέςὅτιστήθέσηαὐτοῦ
τοῦσυμφωνημένουδιεθνοῦςπροτύπουθάἔμπαινετόἐθνικό,τόὁποῖοστόπαρελθόνἔχειπροκαλέσεικαίνομιμοποιήσειπολέμους.Ἐάνπράγματισυνέβαινετέτοιου
εἴδουςἀντικατάσταση,θάδημιουργεῖτοἀνεξέλεγκτηκατάρρευσηὁλοκλήρουτοῦπαγκοσμίουσυστήματος,διότι
καθέναἀπόαὐτάτάπρότυπα,εἴτεεἶναιτό«οὐαχαμπικό»,εἴτετό«κινεζικό»,τό«ἀφρικανικό»,τό«καθολικό»,τό«ἰαπωνικό»,τό«ἰνδουισ
 τικό»κ.ο.κ.,ἐάντεθεῖ
ὡςβάσητῆςοἰκοδόμησηςδιακρατικῶνσχέσεων,ἀναπόφευκταθάτόἀπέρριπτανοἱφορεῖςἄλλωνἐθνικοπολιτιστικῶνκαίθρησκευτικῶνἀπόψεων.Ἡ ἀπόπειρανάοἰκοδομηθοῦνδιακρατικέςσχέσεις,ἐνῶ ἀγνοοῦνταικάποιες
κοινέςγιάὅλουςἀρχές,θάπλησίαζετήνκαθολικήκαταστροφή,κατάτήνὁποίαδένθάἔμενεθέσηγιάσυναισθήματαχαρᾶςσέπερίπτωσηνίκηςἑνόςἀπόαὐτάτά
πρότυπα,ἔστωκαίαὐτοῦστόὁποῖοἀνήκειςὁ ἴδιος.
Ἡοὐσίατοῦπροβλήματοςπαρατηρεῖταιὄχιστόὅτι
τόδιατυπωμένοσέ ἐπίπεδοτῶνδιεθνῶνὀργανισμῶνφιλελεύθεροπρότυποτίθεταισήμεραὡςβάσητῆςδιεθνοῦς
πολιτικῆς,ἀλλάστόὅτιαὐτότόπρότυποπαρουσιάζεται
ὡςἀπαραίτητογιάτούςὀργανισμούςτῆςἐσωτερικῆςζωῆςτῶνχωρῶνκαίτῶνλαῶν,συμπεριλαμβανομένωνκαί
κρατῶντῶνὁποίωνἡπολιτιστική,πνευματικήκαίθρη-
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σκευτικήπαράδοσηπρακτικάδένἔτυχεπαρουσίασηςκατάτήδιατύπωσηαὐτοῦτοῦπροτύπου.
Πρέπεινάγίνειεἰδικήἀναφοράστίςἠθικέςἀξίεςτῆς
ἑνωμένηςΕὐρώπης.Εἶναισαφέςὅτιαὐτέςοἱ ἀξίεςἐπίσηςἔχουνγίνειοἱπρότυπεςβάσειςτοῦδυτικοῦφιλελευθερισμοῦ.ὍσοτάσύνορατῆςἙνωμένηςΕὐρώπηςσυνέπιπτανμέτάσύνορατῆςΔυτικῆςΕὐρώπης,τόσυγκεκριμένοπρόβλημαμποροῦσενάθεωρηθεῖ ὡς«ἐσωτερική»ὑπόθεσητῆςΔύσης,ὡςπροσωπικήτηςπολιτισμική
ἐπιλογή,τήνεὐθύνηγιάτήνὁποίασέθρησκευτικόκαί
ποιμαντικόἐπίπεδοἔφερανοἱδυτικέςἘκκλησίες.ΣήμερατάσύνορατῆςἙνωμένηςΕὐρώπηςδιευρύνονταιπρός
τήνἈνατολήκαίεἶναισφόδραπιθανόὅτιστόὁρατόμέλλονθάεἰσέλθουνστήσύνθεσήτηςχῶρεςμέὀρθόδοξο
πληθυσμόπολλῶνἑκατομμυρίων.Αὐτόθάσημάνειγι’
αὐτέςτίςχῶρεςστόἐπίπεδοτῆςδιατήρησηςτῆςπνευματικῆς,πολιτιστικῆςκαίθρησκευτικῆςταυτότηταςζωήσέ
συμμόρφωσημέξέναγι’αὐτέςἠθικάκαίἀξιακάπρότυπα;ἘάνἡΕὐρώπηκαί,πιθανῶς,ὅλοςὁκόσμοςἑνοποιηθοῦνβάσειἑνόςἑνιαίουπολιτισμικοῦκανόνα,τότε,πιθανῶς,θάγίνειεὐκολότερηἡδιακυβέρνησήτους,ὅμωςἡ
ὀμορφιάτῆςπολλαπλότηταςκαίσυγχ ρόνωςἡ ἀνθρώπινηεὐτυχίαδένπρόκειταινάαὐξηθοῦνμέσατους.Ἐκτός
αὐτοῦ,σήμεραγίνεταισαφέςὅτιεἶναιἀδύνατονάἐπεκταθεῖ ὁφιλελευθερισμόςχωρίςσυγκρούσεις,ἰδιαιτέρως
σέαὐτέςτίςσφαῖρεςτῆςκοινωνικῆςζωῆςπούκρατοῦν
γεράτίςἀξίες,πούἔχουνἀνατραφεῖμέτήνἐθνικήπνευματικο-πολιτιστικήπαράδοση.ΣτήνἈνατολήαὐτότόφαινόμενοεἶναιφανερό,στήΔύσηλιγότερο,ἄνκαίστήν
πραγματικότηταεἶναιπαρόνκιἐδῶκιἐκεῖ.
Πιόχτυπητόπαράδειγμαἀποτελεῖ ἡ ἱστορίαγιάτή
θέσπισητοῦρωσικοῦνόμου«Περίτῆςἐλευθερίαςτῆςσυ-
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