
Λάθη προσέγγισης του θρησκευτικού λόγου 

 

Κατ’ αρχάς πρέπει να τονίσουμε ότι οτιδήποτε αλλαγή ή και ανανέωση μπορεί να 

προκύπτει στην προσέγγιση του θρησκευτικού λόγου, όχι μόνο τώρα αλλά και  σ’ όλη την 

ανθρώπινη ιστορία, δεν  δύναται να είναι καλοδεχόμενη από όλους, πριν γίνουν δηλαδή οι 

απαραίτητες έρευνες σταδιακά και κατά διαστήματα. Αυτά τα χρονικά διαστήματα μπορεί 

να είναι μεγάλα μπορεί επίσης να είναι μεκριά, ανάλογα με τις δυνατότητες των  

προοδευτικών  στο να πείθουν τους ανθρώπους με την προδευτική τους ιδεολογία. Δεν 

είναι κάθολου εύκολη η πεποίθηση των ποοδευτικών και των οπισθοδομικών ανθρώπων 

έτσι όπως την ελπίζουν οι μεταρρυθμιστές. Γι’ αυτό όσο λογικοί γίνονται οι 

μεταρρυθμιστές τόσο θα ανοιχτή θα είναι η διάθεση της κοινωνίας να ακούσει τις ιδέες 

τους και αυτό θα εμποδίσει αναμφίβολα τους οπισθοδρομικούς ανθρώπους. Όμως την 

ισορροπία που την αναζητούμε όλοι και που η κάθε ομάδα ισχυρίζεται πως την κατέχει 

αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε δυο αντίθετους πόλους. 

Εμείς θα προσεγγίσουμε το θέμα αυτό από τρεις πλευρές οι οποιες έχουν ως εξής: 

- Η έννοια του ιερού 

- Ο κίνδυνός εκτροχιασμού από την αντικειμενικότητα 

- Η ελευθερία της πίσης και τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης 

Όσον αφορά το πρώτο στοιχείο, η έννοια του ιερού δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν 

κάποιοι που θεωρούν ιερό όλα τα παλαιά κείμενα, μόνο και όνο επειδή είναι παλαιά και 

προέρχονται από τους παλαιούς νομοθέτες. Το ίδιο ακριβώς κάνουν με τις απόψεις τους 

που δεν ταιριάζουν με την εποχή μας ακόμα και τις διατυπώεις των εμηνευτών των ιερών 

κειμένων και των ιστορικών. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αυτοί που έρχονται στην αντίθετη άκρη και δεν 

σέβονται τα βασικά. Αυτοί εκμεταλλεύονται την προσπάθεια της μεταρρύθμισης για να 

γκρεμίσουν οτιδήποτε δεν ταυτίζεται με τηδικήτους ιδεολογία. Δεν αποκλείεται επίσης να 

κάνουν αυτό από άγνοια. 

Στο σημείοαυτό θεωρούμε αναγαίο το γεγονός να τονίσουμε τη σημαντικότητα των 

μεταρρυθμίσεων και ότι πρέπει όλοι να καταπολεμήσουμε την οπισθοδρομική ιδεολογία, 

που δεν δέχεται δηλαδή καμία ανανέωση που χρειάζεται η εποχή μας. Επίσης τονίζουμε ότι 

διαφωνούμε κάθετα με αυτούς που κατηγορούν τους ιδεαλιστές και τους σκεπτόμενους 

ανθρώπους με απιστία και προδοσία, χωρίς να υπάρχει καμία δικαστική απόφαση που να 

βεβαιώνει αυτό. Από την άλλη όμως διαφωνούμε κάθετα στο να προσβάλει κανείς τα 

βασικά στοιχεία του θρησκευτικού δόγματος. 



Ένα επίσης από τα μεγαλύτερα λάθη που αντιμετωπίζουν την ορθή προσέγγιση του 

θρησκευτικού λόγου είναι η απομάκρυνση από την αντικειμενικότητα. Αυτό γίνεται ότα οι 

συομιλητές απομακρυνούν την συζήτηση και την περιορίζουν στο προσωπικό επίπεδο. 

Τότε αρχίζουν οι προσβολές και οι κατηγορίες για τους ανθρώπους των γραμμάτων.  

Όταν όμως ο συνομιλητής λαμβάνει υπ’ όψιν του τα βασικά στοιχεία του διαλόγου, τότε οι 

διατυπώσεις του εντάσονται στην κατηγορία της ελευθερίας έκφρασης και αυτό πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με την λογική. Αν όμως παραβιάζει τα στοιχεία του διαλόγου, 

προσβάλλοντας τα βασικά της θρησκείας, τότε η συμπεριφορά του δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να είναι δεκτή. Διότι αυτό σίγουρα θα προκαλέσει την άλλη πλευρά και αυτό 

θα επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση στην χώρα μας. 

Το τρίτο στοιχείο αφορά τη σωστή και την λανθασμένη ερμηνεία της ελευθερία της 

έκφρασης. Εμείς διαχωρίζουμε την ελευθερία του δόγματος από την ελευθερία της 

έκφρασης, επίσης την ελευθερία που κινείται στα θρησκευτικά και νομικά πλαίσια και την 

αναρχία. Τονίζουμε ότι το Ισλάμ δεν υποχρεώνει κανέναν άνθρωπο να το ασπάζεται λέει ο 

Αλλάχ «δεν πρέπει να αναγκάζεται κανείς να ασπάζεται την θρησκεία διότι φαίνεται 

οφθαμλμοφανώς το σωστό από το λάθος» λέει επίσης ο Αλλά «αν ο Θεός σου ήθελε θα 

έκανε τους ανθρώπους μια Όμμα, όμως αποφάσισε να είναι διαφορετικοί». 

Το Ισλάμ έδωσε στον άνθρωπο την ελευθερία δόγματος, όμως αυτό είναι κάτι διαφορετικό 

από την ελευθερία της  έκφρασης, διότι η ελευθερία της έκρασης δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται στην προσβολή των άλλων και της πίσης τους.   


