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Αθεϊσμός σημαίνει την άρνηση πίστης στην ύπαρξη Θεών ή Θεού.  Αθεϊσμός, υπό την
ευρύτερη έννοια, ονομάζεται η απουσία πίστης σε ύπαρξη θεοτήτων.  Υπό μια πιο
στενή έννοια, ο αθεϊσμός δηλώνει την απόρριψη της πίστης στην ύπαρξη
θεοτήτων.  Σε ακόμη πιο στενή έννοια, ο αθεϊσμός λαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση
πως δεν υπάρχουν θεότητες.  Ο αθεϊσμός βρίσκεται σε αντίθεση με τον ντεϊσμό και
τον θεϊσμό, σύμφωνα με τους οποίους μια θεότητα είναι υπαρκτή.

Ο αθεϊσμός εμφανίστηκε περίπου την ίδια χρονική περίοδο στην Αρχαία Ελλάδα και
την Κίνα. Επεκτάθηκε στην Αρχαία Ρώμη, αλλά εξασθένισε δραματικά κατά την
περίοδο του Μεσαίωνα στην Ευρώπη. Μετά την αναγέννηση και τον Διαφωτισμό, ο
αθεϊσμός εμφανίστηκε ξανά στην Ευρώπη, και επηρέασε αρκετά φιλοσοφικά και
πολιτικά ρεύματα του 19ου και 20ου αιώνα. Σήμερα οι άθεοι αριθμούν σημαντικά
ποσοστά -αν και δύσκολο να καταμετρηθούν επακριβώς εξ αιτίας της πληθώρας
ορισμών- και είναι σε ανάπτυξη κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες, την Αυστραλία και τον
Καναδά

Τα επιχειρήματα για τον αθεϊσμό κυμαίνονται από φιλοσοφικά σε κοινωνικά και
ιστορικά. Η λογική για να μην πιστεύει κάποιος σε θεό, περιλαμβάνει επιχειρήματα τα
οποία δείχνουν την έλλειψη εμπειρικών δεδομένων,  το πρόβλημα του κακού,
το επιχείρημα της θρησκευτικής ποικιλομορφίας, την απόρριψη θέσεων που δεν
μπορούν να επαληθευτούν και το Eπιχείρημα από τη μη πίστη.  Υπερασπιστές του
αθεϊσμού ισχυρίζονται πως το βάρος της απόδειξης είναι στους ώμους των θεϊστών να
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αποδείξουν την ύπαρξη του θεού.  Παρόλο που ορισμένοι άθεοι έχουν
υιοθετήσει κοσμικές φιλοσοφίες, όπως για παράδειγμα ο ανθρωπισμός, δεν υπάρχει μία
ιδεολογία ή συμπεριφορά την οποία αποδέχονται όλοι οι άθεοι. 

Οι άθεοι αναλόγως των επιχειρημάτων που εκφράζουν μπορούν να ταξινομηθούν σε
διάφορες κατηγορίες, σκληρός ή μαλακός αθεϊσμός (σκληρός δηλώνει καταφατικά πως
δεν υπάρχουν Θεοί ή Θεός, ενώ μαλακός περιλαμβάνει τις υπόλοιπες μορφές
αθεϊσμού).  “Νέοι άθεοι” ονομάζεται μια ομάδα άθεων συγγραφέων οι οποίοι
προσήλκυσαν τα φώτα της δημοσιότητας με την επιθετική τους γλώσσα απέναντι στις
θρησκείες.  Οι άθεοι σήμερα τονίζουν την ανάγκη για εκκοσμίκευση του κράτους και
της εκπαίδευσης, η οποία, πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για
κατήχηση των παιδιών σε θρησκείες.

Πίνακας περιεχομένων

1Ορισμοί
2Ετυμολογία
6Αθεϊστικές φιλοσοφίες
7Αθεϊσμός και ηθική
10Δείτε επίσης
11Σημειώσεις
12Παραπομπές
14Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ορισμοί

Αθεϊσμός: (atheism) O όρος κυμαίνεται από την ανυπαρξία πίστης στον Θεό,  έως
την πίστη πως δεν υπάρχει θεός.  Ο πρώτος ορισμός συμπεριλαμβάνει και
τον αγνωστικισμό, ενώ ο δεύτερος όχι. Ετυμολογικά προέρχεται από
γαλλική «athéisme», το οποίο προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ἄθεος, είναι δηλαδή
αντιδάνειο.

Αγνωστικισμός: (agnosticism) προέρχεται από το «α» το στερητικό και τη λέξη
«γνώση». Ο αγνωστικισμός είναι η θέση που πρεσβεύει πως δε μπορούμε να ξέρουμε αν
υπάρχει ή όχι θεός.

Ντεϊσμός: (deism), ετυμολογικά προέρχεται από το Λατινικό «deus», το οποίο
σημαίνει Θεός. Ο Ντεϊσμός είναι η φιλοσοφική θέση που πρεσβεύει πως ο θεός υπάρχει
μεν, αλλά δεν επεμβαίνει στην ιστορία του ανθρώπου και του κόσμου. Ως εκ τούτου,
απορρίπτει τις προφητείες ή τις «εξ αποκαλύψεως» αλήθειες. Θεωρεί πως μέσα από τη
λογική και την παρατήρηση του φυσικού κόσμου, μπορούμε να καταλήξουμε πως
υπάρχει ένας δημιουργός του Κόσμου.

Θεϊσμός: (theism) είναι η πίστη στην ύπαρξη θεού ή θεοτήτων.  Στην τυπική
καθομιλουμένη αφορά τις μονοθεϊστικές και τις πολυθεϊστικές θρησκείες.
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Αθρησκία: (irreligion) είναι η απουσία, η αδιαφορία, η απόρριψη ή η εχθρότητα προς
τη θρησκεία.  Μπορεί να περιλαμβάνει μορφές θεϊσμού, όπως τον ντεϊσμό.

Ετυμολογία

Η Ελληνική λέξη αθεοι όπως εμφανίζεστε στην Επιστολή προς Εφέσιους. (Καινή
Διαθήκη)

Στα πρώιμα αρχαία Ελληνικά, το επίθετο άθεος (από το α-στερητικό και το Θεός)
σήμαινε κάποιον χωρίς Θεό. Χρησιμοποιήθηκε πρώτα ως όρος για κάποιον που δεν
έδειχνε σεβασμό στα θεία. Τον 5ο αιώνα, η λέξη ξεκίνησε να εκφράζει πιο συγκεκριμένη
έννοια, όπως «διακοπή των σχέσεων με τους θεούς» ή «άρνηση των θεών».O όρος
«ασεβής» εμφανίστηκε αργότερα για να περιγράψει αυτούς που δεν σέβονταν ή
αρνούνταν την ύπαρξη των θεοτήτων. Σύγχρονες μεταφράσεις των κλασικών κειμένων,
μεταφέρουν τη λέξη átheos σε αθεϊστικός «atheistic». Ως αφηρημένο ουσιαστικό,
υπάρχει επίσης και το ἀθεότης (atheotēs), “atheism”. O Κικέρωνας μετέφερε την
ελληνική λέξη στα λατινικά átheos. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε αρκετά στους διαλόγους
που είχαν οι πρώιμοι χριστιανοί με τους οπαδούς της παραδοσιακής θρησκείας, η κάθε
μια όμως τον χρησιμοποιούσε υποτιμητικά, αποδίδοντας τον στους άλλους.

O όρος άθεος, (από το γαλλικό athée), με την έννοια «αυτός ο οποίος…αρνιέται την
ύπαρξη του Θεού ή θεοτήτων»  Προϋπάρχει του αγγλικού «atheism» στα αγγλικά,
το οποίο βρίσκεται για πρώτη φορά το 1566,  και ξανά το 1571.  «Άθεος» σαν
σήμανση της πρακτικής αθεϊας χρησιμοποιηθηκε από το 1577.  Ο όρος αθειμός, από
την γαλλική λέξη atheism η οποία προήλθε απο το γαλλικό athéisme, και εμφανίζεται
στα αγγλικά το 1587.  Μια εργασία του 1534, χρησιμοποίησε τον όρο
‘’atheonism’’.  Παρόμοιες ορολογίες εμφανίστηκαν αργότερα: ‘’deist’’, (ντεϊσμός), το
1621,  ‘’theist’’ (θεϊστής) το 1662,  ντεϊσμός (deism) το 1675,  και
θεϊσμός το 1678.  Εκείνη την εποχή, οι λέξεις ντεϊστής, ντεϊσμός μετέφεραν το
σημερινό νόημα.

H Karen Armstrong γράφει ότι «Κατά τη διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα, η λέξη
«άθεος» χρησιμοποιούνταν με πολεμικό τρόπο, ο όρος ήταν υβριστικός. Κανένας δεν
ήθελε να αποκαλέσει τον εαυτό του άθεο.»

O «Αθεϊσμός» ξεκίνησε να χρησιμοποιείται τον 18ο αιώνα για να περιγράψει μια
παραδοχή με συγκεκριμένο χαρακτηρισμό την άρνηση του μονοθεϊστικού Αβρααμικού
Θεού.  Τον 20ο αιώνα, η παγκοσμιοποίηση βοήθησε στο να κυριαρχήσει η έννοια
πως ο αθεϊσμός είναι άρνηση όλων των θεοτήτων, αν και στη Δύση περιγράφει απλώς
την «αμφισβήτηση του Θεού» 

Ιστορία του αθεϊσμού

Κύριο λήμμα: Ιστορία του αθεϊσμού
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Παρόλο που η πρώτη χρήση της λέξης «αθεϊσμός» εντοπίζεται τον 16ο αιώνα μΚΕ
στη Γαλλία,  ιδέες που σήμερα θα αναγνωρίζονταν ως αθεϊστικές υπήρχαν στην
αρχαια Ινδία και αρχαία Ελλάδα.

Πρώιμη Ινδική Θρησκεία

Αθεϊστικές σχολές σκέψεις βρισκονται στην ιστορία της Ινδίας από την εποχή
της βεδικής περίοδου ,

Ανάμεσα στις έξι ορθόδοξες σχολές ινδουϊστικής φιλοσοφίας, η αρχαιότερη,
η Samkhya, δεν αποδέχεται Θεό, και η πρώιμη Mimamsa επίσης απορρίπτει την έννοια
του θεού.

Η πλήρως υλιστική και αντιθεϊστική φιλοσοφία Cārvāka (ή Lokāyata) εμφανίστηκε
στην Ινδία περίπου τον 6ο αιώνα ΠΚΕ και είναι η πλέον αθεϊστική φιλοσοφία στην
Ινδία, παρόμοια με την ελληνική Κυρηναϊκή σχολή. Αυτός ο κλάδος της Ινδικής
φιλοσοφίας χαρακτηρίζεται ως ετερόδοξος, λόγω της απόρριψης της εξουσίας του Βέδα,
και άρα δεν εντάσσεται στις έξι ορθόδοξες σχολές του Ινδουϊσμού, αλλά είναι
αξιοσημείωτη ως τεκμήριο του υλιστικού κινήματος εντός του Ινδουϊσμού.

Ο Satischandra Chatterjee  , εξηγεί πως η κατανόηση μας για τη φιλοσοφία της
Cārvāka είναι αποσπασματική, βασισμένη κυρίως στην κριτική από άλλες σχολές,
καθώς έχει πλέον εκλείψει ως ζώσα φιλοσοφία.

Άλλες ινδικές θρησκείες που θεωρούνται αθεϊστικές είναι η κλασσική Samkhya και
η πούρβα μιμάμσα. Η απόρριψη ενός προσωπικού θεού- δημιουργού στην Ινδία,
συναντάται και στον Τζαναϊσμό και τον Βουδισμό.

Κλασική Αρχαιότητα

Κύριο λήμμα: Αθεϊσμός στην Αρχαία ΕλλάδαΣτην Απολογία του Πλάτωνα,
ο Σωκράτης (εικονίζεται) κατηγορείται από τον Μέλητο, ότι δεν πιστεύει στους
θεούς

Ο δυτικός αθεϊσμός έχει τις ρίζες του στην αρχαιοελληνική προσωκρατική
φιλοσοφία  αλλά ο αθεϊσμός με τη σύγχρονη έννοια ήταν ανύπαρκτος ή
εξαιρετικά σπάνιος στην Αρχαία Ελλάδα.  Οι προσωκρατικοί ατομικοί
φιλόσοφοι, όπως ο Δημόκριτος προσπάθησαν να εξηγήσουν τον κόσμο με ένα εντελώς
υλιστικό τρόπο και ερμήνευσαν τη θρησκεία ως ανθρώπινη προσπάθεια να κατανοήσει
τα φυσικά φαινόμενα.  αλλά δεν αρνήθηκε ξεκάθαρα την ύπαρξη των θεών. Στα
τέλη του 5ου αιώνα ΠΚΕ, ο λυρικός ποιητής Διαγόρας ο Μήλιος, καταδικάστηκε σε
θάνατο στην Αθήνα, υπό την κατηγορία ότι ήταν άθεος, αφότου είχε κοροϊδέψει
τα Ελευσίνια μυστήρια, αλλά έφυγε από την πόλη για να ξεφύγει της
τιμωρίας.  Κατοπινοί συγγραφείς τον χαρακτήρισαν ως τον «πρώτο
άθεο»,  αλλά μάλλον δεν ήταν με τη σύγχρονη έννοια της λέξης.
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Ένα απόσπασμα από το χαμένο αρχαίο σατυρικό έργο Σίσυφος, το οποίο αποδίδεται
στον Κριτία και τον Ευριπίδη, ισχυρίζεται πως ένας έξυπνος άνθρωπος επινόησε «τον
φόβο των θεών» ώστε να φοβίσει τους ανθρώπους ώστε να συμπεριφέρονται
ηθικά.  Αυτή η δήλωση όμως, δεν σήμαινε πως οι θεοί ήταν ανύπαρκτοι αλλά
ότι οι δυνάμεις τους ήταν περιορισμένες εως ανύπαρκτες.  Αθεϊστικές σκέψεις έχουν
αποδοθεί στον προσωκρατικό φιλόσοφο Πρόδικο. Ο Φιλόδημος αναφέρει ότι ο
Πρόδικος πίστευε ότι «οι θεοί στους οποίους πιστεύει ο λαός, δεν υπάρχουν, αλλά ο
πρωτόγονος άνθρωπος τους λάτρεψε, από θαυμασμό για τα δώρα της φύσης.».
O Πρωταγόρας έχει θεωρηθεί από μερικούς ως άθεος, αλλά μάλλον εξέφραζε
αγνωστικιστικές αντιλήψεις: «για τους θεούς δε μπορώ να ξέρω ούτε αν υπάρχουν ούτε
αν δεν υπάρχουν ούτε ποια είναι η μορφή τους. Γιατί πολλά πράγματα εμποδίζουν τη
γνώση: η αδηλότητα των θεών και η βραχύτητα του ανθρωπίνου βίου»

Το Αθηναϊκό κοινό συνέθεσε τον Σωκράτη με τάσεις που εξέφραζαν οι προσωκρατικοί
φιλόσοφοι προς μια υλιστική αναζήτηση και απόρριψη των θείων εξηγήσεων για
διάφορα φυσικά φαινόμενα. Το κωμικό έργο του Αριστοφάνη, Νεφέλες (εκτελέστηκε το
423 ΠΚΕ) παρουσιάζει τον Σωκράτη να διδάσκει τους μαθητές του πως οι
παραδοσιακές ελληνικές θεότητες δεν υπάρχουν.Ο Σωκράτης αργότερα δικάστηκε και
εκτελέστηκε με την κατηγορία ότι δεν πίστευε τους παραδοσιακούς θεούς, αλλά
λάτρευε ξένους θεούς. Ο Σωκράτης αρνήθηκε τις κατηγορίες στη δίκη. .
Ο Ευήμερος ο Μεσσήνιος πίστευε πως οι Θεοί ήταν παλιοί βασιλιάδες, οι οποίοι μετά
τον θάνατο τους θεοποιήθηκαν μέσα από τους μύθους, επειδή βοηθούσαν και την
άρχουσα πολιτική τάξη να διατηρεί την ηγεμονία της.  Αν και δεν ήταν σαφές ότι
ήταν άθεος, ο Ευήμερος κατηγορήθηκε πως «εξάπλωσε τον αθεϊσμό σ όλη την
κατοικημένη γη».

Ο σημαντικότερος αρχαίος έλληνας φιλόσοφος για την ανάπτυξη του Αθεϊσμού ήταν
ο Επίκουρος ο οποίος ο οποιος έζησε περίπου το 300 ΠΚΕ.  Αντλώντας ιδέες από
τον Δημόκριτο και άλλους ατομιστές φιλόσοφους, δημιούργησε μια υλιστική φιλοσοφία
σύμφωνα με την οποία το σύμπαν κυβερνάται από νόμους χωρίς την ανάγκη θείας
επέμβασης.  Αν και ο Επίκουρος υποστήριζε πως οι θεοί
υπάρχουν,     πίστευε πως δεν τους απασχολούσαν οι ανθρώπινες
υποθέσεις.  Ο στόχος της επικουριανής φιλοσοφίας είναι να διατηρήσουν
την αταραξία ως τρόπο ζωής και ένας τρόπος για να το επιτύχουν ήταν να αποδείξουν
πως ο φόβος για την θεία καταδίκη ως παράλογο. Επίσης, οι επικουριανοί φιλόσοφοι
αρνούνταν την ύπαρξη ζωής μετά τον θάνατο και άρα δεν έπρεπε κάποιος να φοβάται
την τιμωρία.  Τον 3o αιώνα ΠΚΕ, οι έλληνες φιλόσοφοι Θεόδωρος ο Άθεος  και
ο Στράτων ο Λαμψακηνός  δεν πίστευαν στην ύπαρξη Θεών. Ο Ρωμαίος
φιλόσοφος Σέξτος ο Εμπειρικός δεν ισχυρίζονται πως κάποιος θα πρέπει να μην κάνει
κρίσεις για κάθε είδους πίστης, ένα είδος σκεπτικισμού, γνωστό ως Πυρρωνισμός. Το
έργα του επηρέασαν μετέπειτα φιλοσόφους.

Από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση
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Κατά τη διάρκεια του πρώιμου μεσαίωνα, ο Ισλαμικός κόσμος έζησε τη Χρυσή εποχή
του Ισλάμ. Παράλληλα με τις προόδους στην επιστήμη και φιλοσοφία, Αραβες και
Πέρσες άθεοι εμφανίστηκαν οπως ο Αμπού Ισά αλ-Ουαρράκ (9ος αιώνας), ο Ιμπν αλ-
Ραουαντί, ο Αμπού Μπακρ αλ-Ραζί και ο ποιητής Αλ-Μααρί (973–1057). Ο Αλ Μάαρι
έγραψε πως «η θρησκεία είναι ένα ψέμα που εφευρέθηκε από τους αρχαίους »  και
πως «υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, αυτοί με μυαλό αλλά χωρίς θρησκεία, και αυτοί με
θρησκεία αλλά χωρίς μυαλό.»  Παρά το ότι ήταν γνωστοί συγγραφείς, λίγα απο τα
έργα τους έχουν διασωθεί, κυρίως μέσω των μουσουλμάνων απολογητών που
προσπαθούσανε να απαντήσουν στις θέσεις τους.

Στην Ευρώπη, οι αθεϊστικές απόψεις ήταν πολύ σπάνιες κατά τον Μεσαίωνα· η
μεταφυσική και η θεολογία ήταν τα κύρια σημεία στα οποία εστιαζόταν το ενδιαφέρον
εκείνης της εποχής.  Υπήρξαν ωστόσο κινήματα ή και αυτόνομοι μελετητές οι οποίοι
εξέφρασαν ετερόδοξες απόψεις π.χ. κατά πόσο μπορούμε να γνωρίζουμε τον Θεό, για
τη φύση κ.α. Αυτό οδήγησε αργότερα σε διαχωρισμό της θρησκείας από την λογική και
επηρέασε το έργο επόμενων θεολόγων όπως οι Μαρτίνος Λούθηρος, Jan Hus κ.α.

Κατά την Αναγέννηση διευρύνθηκαν τα όρια της ελεύθερης σκέψης. Άτομα όπως τον
Λεονάρντο ντα Βίντσι, αναζήτησαν πειραματική επιβεβαίωση των θεωριών και
αρνήθηκαν την επίκληση της αυθεντίας των θρησκευτικών θεωρημάτων. Άλλοι κριτικοί
της θρησκείας και της εκκλησίας τότε ήταν οι Νικολό Μακιαβέλι, Bonaventure des
Périers, Μονταίνιος, και Φρανσουά Ραμπελαί.

Πρώιμη μοντέρνα εποχή

Ο ιστορικός Geoffrey Blainey έγραψε πως η προτεσταντική μεταρρύθμιση, με τις
επιθέσεις της στην Καθολική Εκκλησία άνοιξε τον δρόμο για τους άθεους, το οποίο με
την σειρά του «ενέπνευσε άλλους φιλόσοφους να επιτεθούν στην εξουσία των νέων
προτεσταντικών εκκλησιών».  O ντεϊσμός εμφανίστηκε στις Γαλλία, Πρωσία και
Αγγλία. Ο φιλόσοφος Μπαρούχ Σπινόζα ήταν «πιθανότητα ο πρώτος πολύ
γνωστός ημι-άθεος ο οποίος το εξέφρασε δημόσια σε Χριστιανική την μοντέρνα εποχή»
σύμφωνα με τον Blainey. Ο Σπινόζα πίστευε ότι οι φυσικοί νόμοι εξηγούν το πως
δουλεύει το σύμπαν. Το 1661 εξέδωσε την Μικρή Πραγματεία για τον Θεό.

Η κριτική στον Χριστιανισμό έγινε πιο συχνή κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, ιδίως στη
Γαλλία και Αγγλία, όπου είχαν θρησκευτική απέχθεια σύμφωνα με ορισμένες
σύγχρονες πηγές. Μερική προτεστάντες διανοητές όπως ο Τόμας Χομπς υποστήριξαν
μια υλιστική φιλοσοφία και ήταν σκεπτικιστές απέναντι στα υπερφυσικά φαινόμενα,
ενώ ο Σπινόζα απέρριψε επέμβαση του Θεού στον κόσμο, υποστηρίζοντας ένα
πανθεϊστικό νατουραλισμό. Ως το τέλος του 17ου αιώνα, ο ντεϊσμός υιοθετήθηκε
ανοικτά από διανοητές όπως ο Ιρλανδός φιλόσοφος John Toland ο οποίος επινόησε τον
όρο «πανθεϊστής».

O πρώτος ξεκάθαρα άθεος ήταν ο Γερμανός Matthias Knutzen με τρία γραπτά του το
1674.  Ακολούθησαν δυο άλλοι εμφανώς άθεοι, ο πολωνός Καζίμιες Ουιστσίνσκι και ο
Γάλλος ιερέας Ζαν Μεσλιέ.  Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, άλλοι ανοικτά άθεοι
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εμφανίστηκαν όπως ο Βαρόνος του Χόλμπαχ, ο Jacques-André Naigeon, και άλλοι
Γάλλοι υλιστές. . Αντιθέτως, ο Τζον Λοκ, παρότι ήταν γενικά υπέρ της θρησκευτικής
ανεκτικότητας, καλούσε τις αρχές να μην ανέχονται τον αθεϊσμό, πιστεύονταςι πως η
άρνηση της ύπαρξης του θεού θα οδηγήσει σε κοινωνική αναστάτωση και χάος.

O φιλόσοφος Ντέιβιντ Χιουμ ανέπτυξε μια επιστημολογία βασισμένη πάνω
στον εμπειρισμό ενώ η φιλοσοφία του Ιμμάνουελ Καντ αμφισβήτησε κάθε πιθανότητα
για μεταφυσική γνώση. Και οι δυο φιλόσοφοι υπέσκαψαν τη μεταφυσική βάση της
φυσικής θεολογίας και έκαναν κριτική στα κλασσικά επιχειρήματα για την ύπαρξη του
Θεού.Η ουσία του Χριστιανισμού (1841) του Λούντβιχ Φόιερμπαχ θα επηρέαζε αρκετά
εντονα φιλοσόφους όπως τους Ενγκελς, Μαρξ, Ντάβιντ Στράους, Νίτσε και Μαξ
Στίρνερ. Εκτιμούσε πως ο Θεός ήταν ανθρώπινη επινόηση ενώ οι θρησκευτικές
δραστηριότητες ήταν επιθυμίες των ανθρώπων. Για αυτούς τους λόγους, θεωρείται ο
θεμελιωτής της ανθρωπολογίας της θρησκείας.

Ο Blainey σημειώνει ότι, παρόλο που ο Βολταίρος θεωρειται από πολλους ότι έχει
συνεισφέρει σημαμαντικά στην αθεϊστική σκέψη κατά της Επανάσταση, ταυτόχρονα
έχει αποθαρρύνει τους ανθρώπους να μην λαμβάνουν υπόψιν τον φόβο του Θεού: «Αν ο
θεός δεν υπήρχε, θα ήταν απαραίτητο να τον επινοήσουμε» . O φιλόσοφος Edmund
Burke στο έργο του «Αντανακλάσεις στην Επανάσταση στην Γαλλία (Reflections on the
Revolution in France) το 1790, απόρριψε τον αθεϊσμό, γράφοντας πως μια αφορούσε
μια «φιλολογική κλίκα» η οποία «πριν μερικά χρόνια έφτιαξε κάτι σαν πλάνο για την
καταστροφή της Χριστιανικής θρησκείας. Αυτός ο στόχος τον οποίο κυνηγούνε με ζήλο,
μέχρι σήμερα έχει ανακαλυφθεί μόνο από ορισμμένους…Αυτοί οι αθεϊστικοί πατέρες
είναι φανατικοί…» αλλά ο Burke κατέλειξε «ο άνθρωπος είναι από την φύση του ένα
θρησκευόμενο ζώο» και «ο αθεϊσμός δεν είναι μόνο εναντίον της λογικής αλλά και τον
ενστίκτων μας….δεν θα επικρατήσει για πολύ»

Ως τα τέλη του 19ου αιώνα, ο αθεϊσμός άνθισε υπό την επίρρεια του ορθολογισμού.
Πολλοί γνωστοί φιλόσοφοι αυτής της εποχής αρνήθηκαν την ύπαρξη του θεού ή άλλων
θεοτήτων, όπως οι Λούντβιχ Φόιερμπαχ, Άρθουρ Σοπενχάουερ, Μαξ Στίρνερ, Καρλ
Μαρξ, and Φρίντριχ Νίτσε.

Ο George Holyoake ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που φυλακίστηκε το 1842 στη Μεγάλη
Βρετανία λόγω του ότι ήταν άθεος. Ο Stephen Law σημειώνει πως ίσως να ήταν και ο
πρώτος. Σύμφωνα με τον Law, ο Holyoake «ήταν ο πρώτος που επινόησε τον όρο
κοσμικότητα» ).

Από το 1900

O αθεϊσμός, κυρίως ο πρακτικός αθεϊσμός, προχώρησε σε πολλές κοινωνίες του 20ου
αιώνα. Η αθεϊστική σκέψη εντάχθηκε σε μια σειρά από άλλες γενικότερες φιλοσοφίες
όπως τον υπαρξισμό, τον αντικειμενισμό της Άυν Ραντ, τον μηδενισμό, τον μαρξισμό,
τον φεμινισμό, τον αναρχισμό, τον θετικισμό.  και στο γενικότερο επιστημονικό και
ρασιοναλιστικό κίνημα.
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Επιπλέον, ο αθεϊσμός από το κράτος αναδύθηκε στην Ανατολική Ευρώπη και Ασία αυτή
την περίοδο, ιδίως στη Σοβιετική Ένωση υπό τον Βλαντίμιρ Λένιν, τον Ιωσήφ
Στάλιν και στην κομμουνιστική Κίνα υπό τον Μάο Τσετούνγκ. Μετά τον Μάο, το
κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας παραμένει αθεϊστικό, αλλά δεν απαγορεύει τις
θρησκευτικές εκδηλώσεις στην Κίνα. O Βρετανός φιλόσοφος Μπέρτραντ
Ράσελ

Παρόλο που ο ιστορικός Geoffrey Blainey έγραψε πως οι περισσότεροι ηγέτες του
δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν άθεοι και εχθρικοί προς τον Ιουδαϊσμό και
Χριστιανισμό  o Richard Madsen υποδεικνύει πως τόσο ο Χίτλερ όσο και ο Στάλιν,
βοήθησαν να ανοίξουν εκκλησίες ως μέσω αύξησης της δημοτικότητάς τους κατά τη
διάρκεια του πολέμου.  Οι Blackford και Schüklenk έγραψαν: «αναμφισβήτητα η
Σοβιετική Ένωση ήταν αθεϊστικό κράτος το ίδιο ισχύει και για τη Μαοϊκή Κίνα και τους
φανατικούς Χμερ του Πολ Ποτ που κυβερνούσαν την Καμπότζη τη δεκαετία του 70.
Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι φρικαλεότητες που διέπραξαν αυτά τα απολυταρχικά
καθεστώτα ήταν αποτέλεσμα της αθεϊστικής σκέψης, ούτε έγιναν στο όνομα του
αθεϊσμού ή πραγματοποιήθηκαν εξ αιτίας αθεϊστικών πτυχών του κομμουνισμού.»

O Λογικός θετικισμός και επιστημονισμός άνοιξαν τον δρόμο για τον νεοθετικισμό,
την αναλυτική φιλοσοφία, τον στρουκτουραλισμό και τον νατουραλισμό. Ο
Νεοθετικισμός και η αναλυτική φιλοσοφία απέρριψαν τον κλασσικό ρασιοναλισμό και
τη μεταφυσική, αποδεχόμενοι τον αυστηρό εμπειρισμό και τον
επιστημονικό νομιναλισμό. Υπέρμαχοι φιλόσοφοι όπως ο Μπέρτραντ Ράσελ απέρριψαν
με εμφατικό τρόπο την πίστη στον Θεό. Σε πρώιμα του έργα ο Βιτγκενστάιν,
προσπάθησε να ξεχωρίσει τη μεταφυσική και υπερφυσική γλώσσα από τη
ρασιοναλιστική σκέψη. O A. J. Ayer τόνισε την έλλειψη επαληθευσιμότητας και τις
κενές νοήματος θρησκευτικές αφηγήσεις για να υποστηρίξει τη στήριξη του στις
εμπειρικές επιστήμες. Ο στρουκτουραλισμός του Λεβί Στρος (Lévi-Strauss) συνέδεσε τη
θρησκευτική γλώσσα με το ανθρώπινο υποσυνείδητο, απορρίπτοντας μεταφυσικά
νοήματα. Οι J. N. Findlay και J. J. C. Smart επιχειρηματολόγησαν πως η ύπαρξη του
θεού δεν είναι λογικά, απαραίτητη. Νατουραλιστές και υλιστές μονιστές όπως ο Τζον
Ντιούι υποστηρίζουν πως ο φυσικός κόσμος είναι η βάση για τα πάντα, αρνούμενοι την
ύπαρξη του θεού ή της αιώνιας ζωής.

Άλλες εξελίξεις στον 20ο αιώνα

Στην Ινδία, ο άθεος ακτιβιστής Periyar E. V. Ramasamy αγωνίστηκε εναντίον του
Ινδουϊσμού και των Βραχμάνων για διακρίσεις και διαχωρισμό των ανθρώπων στο
όνομα της κάστας και της θρησκείας.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το 1956,
όταν κατά την ανέγερση ενός αγάλματος ενός ινδουϊστή θεού, με μια σεμνή ομιλία
έκανε αντιθεϊστικές δηλώσεις

Ο άθεος Vashti McCollum κέρδισε μια σημαδιακή δικαστική νίκη το 1948 στο Ανώτατο
Δικαστήριο των ΗΠΑ προκαλώντας πλήγμα στη θρησκευτική εκπαίδευση στα δημόσια
σχολεία της Αμερικής.  Η Madalyn Murray O’Hair ίσως η Αμερικανίδα άθεη με τη
μεγαλύτερη επίδραση οδήγησε στο Ανώτατο Δικαστήριο το 1963 την υπόθεση Murray
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v. Curlett στην οποία απαγορεύτηκε η υποχρεωτική προσευχή στα δημόσια
σχολεία.  To 1966, το περιοδικό Time ρώτησε «Είναι ο Θεός νεκρός;»  ως
απάντηση στο αντιθρησκευτικό κίνημα μιας και τότε ο μισός πληθυσμός της Γης
περίπου, ζούσε υπό αντιθρησκευτικές κυβερνήσεις, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι στην
Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική δεν ήξεραν τον χριστιανικό θεό και τη χριστιανική
θεολογία.  Το ίδρυμα Freedom From Religion Foundation (ίδρυμα για την ελευθερία
από την θρησκεία) ιδρύθηκε από κοινού από την Anne Nicol Gaylor και την κόρη
της, Annie Laurie Gaylor, το 1976 στις ΗΠΑ και έχει παναμερικανική δράση από το
1978. Υποστηρίζει τον διαχωρισμό του κράτους από την εκκλησία.

Το 2010 μια μελέτη βρήκε ότι αυτοί που χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους ως
αγνωστικιστές ή άθεους, έχουν γενικότερα καλύτερη γνώση της θρησκείας παρά από
τους πιστούς των κύριων θρησκειών. Οι μη πιστοί είχαν καλύτερα αποτελέσματα για
δόγματα κεντρικά στην καθολική και προτεσταντική πίστη. Μόνο οι Μορμόνοι και οι
Εβραίοι είχαν τόσο καλά αποτελέσματα, όσο οι άθεοι και οι αγνωστικιστές.

Το 2012, το πρώτο συνέδριο «γυναίκες στην κοσμικότητα» πραγματοποιήθηκε στο
Αρλινγτον της Βιρτζίνια..

Το αθεϊστικό φεμινινιστικό κίνημα αύξησε την εστίαση του εναντίον του σεξισμού και
της σεξουαλικής κακοποίησης εντός του αθεϊστικού κινήματος.  Τον Αυγουστο του
2012 η , Jennifer McCreight ίδρυσε ένα κίνημα γνωστό ως «Αθεϊσμός Συν» ( Atheism
Plus, ή A+), το οποιο «κοιτάζει κριτικά τα πάντα, από κοινωνικά θέματα, όπως σεξισμό,
ρατσισμό, πολιτική, φτώχια και έγκλημα».

Το 2013 ανεγέρθηκε το πρώτο αθεϊστικό μνημείο σε κυβερνητικό έδαφος στις ΗΠΑ,
στη Φλόριντα, όπου ένα γρανιτένιο παγκάκι 680 κιλών, αποκαλύφθηκε στο Bradford
County με επιγραφλες από φράσεις του Τόμας Τζέφερσον, Βενιαμίν Φραγκλίνου, και
της O’Hair.

Νέος Αθεϊσμός

Οι «τέσσερις καβαλάρηδες» του Νέου Αθεϊσμού: Ρίτσαρντ Ντόκινς, Κρίστοφερ
Χίτσενς, Σαμ Χάρις και Ντάνιελ Ντένετ .Κύριο λήμμα: Νέος Αθεϊσμός

Νέος αθεϊσμός είναι το όνομα που δόθηκε σε ένα κίνημα από ορισμένους συγγραφείς
στις αρχές του 21ου αιώνα οι οποίοι θεωρούν πως «η θρησκεία δεν πρέπει να γίνεται
ανεκτή, αλλά να αντιμετωπίζεται, να κριτικάρεται και να αποκαλύπτεται με λογικά
επιχειρήματα όποτε αυξάνει την επιρροή της».”  Το κίνημα σχετίζεται με τους
συγγραφεις : Ρίτσαρντ Ντόκινς, Κρίστοφερ Χίτσενς, Σαμ Χάρις και τον καθηγητή
φιλοσοφίας Ντάνιελ Ντένετ.  Πολλά βιβλία με εξαιρετικές πωλήσεις έχουν
εκδοθεί από τους τέσσερις αυτούς συγγραφείς από το 2004 έως το 2007, τα οποία
αποτελούν τη βάση του νέου αθεϊσμού.
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Ο Βαρόνος του Χόλμπαχ υπήρξε υποστηρικτής του αθεϊσμού τον 18ο αιώνα.

«Η πηγή της δυστυχίας του ανθρώπου, είναι η άγνοια του για την Φύση. Η επιμονή με
την οποία προσκολλάται σε τυφλά σε απόψεις στις οποίες έχει εμποτιστεί από την
βρεφική του ηλίκία, γίνεται συνυφασμένη με την ύπαρξη του του και του εμποδίζει να
αναπτυχθεί, τον καθιστά να είναι σκλάβος της μυθοπλασίας του και τον καταδικάζει σε
συνεχή σφάλματα.»

Επιστημονολογικά επιχειρήματα

Δείτε επίσης: Αγνωστικιστικός αθεϊσμός και Θεολογική αγνωσία

Ο επιστημονικός νατουραλισμός  απορρίπτει τον θεϊστικό ισχυρισμό ότι μπορούμε να
δούμε και κατανοήσουμε κάποιο Θεό χρησιμοποιόντας δυο πηγές: α) τον θρησκευτικό
νατουραλισμό (δηλαδή την λογική μας μαζί με τις αισθήσεις μας) και β)την Αποκάλυψη
(από κάποια αυθεντία η οποία συνήθως πραγματοποιεί θαύματα) . . Το
επιστημονολογικό επιχείρημα αρθρώνεται από 3 προτάσεις: Ι)Δεν μπορούμε να
γνωρίζουμε πράγματα τα οποία δεν εντοπίζονται στον χωρόχρονο. ΙΙ)Αν κάτι δεν είναι
αντικείμενο το οποίο μπορούμε να γνωρίζουμε άμεσα, η γνώση του απαιτεί μια αιτιώδη
σχέση μεταξύ αυτού και εμάς, και ΙΙΙ)Τα αντικείμενα τα οποία δεν βρίσκονται εντός του
χωρόχρονου, δεν μπορούν να έχουν αιτιώδη σχέση με όσους είναι εντός το χώρου και
χρόνου.

Οι άθεοι έχουν επιχειρηματολογίσει ότι οι ανθρώποι δεν μπορουν να γνωρίζουν ή να
αποδείξουν την ύπαρξη θεού. Σε διάφορες θρησκευτικές φιλοσοφίες, η θεότητα είναι
αδιαχώριστη από τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του σώματος , του μυαλού και της
συνείδησης η οποία είναι κλεισμένη μέσα στο κάθε ον ξεχωριστά. Στον ρασιοναλιστικό
αγνωστικισμό του Ιμμάνουηλ Καντ και της εποχής του Διαφωτισμού, η γνώση
προέρχεται από την ανθρώπινη λογική· σύμφωνα με αυτή την γραμμή σκέψης του
αθεϊστικού αγνωστικισμού, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν υπάρχουν θεοί. Ο
Σκεπτικισμός, βασισμένος πάνω στις ιδέες του Ντέηβιντ Χιούμ, ισχυρίζεται πως η
βεβαιότητα για οτιδήποτε είναι αδύνατη, έτσι κανένας δεν μπορεί να ξέρει αν ο θεός ή
όχι υπάρχει. Ο Χιουμ, ωστόσο, παρατήρησε πως μεταφυσικές έννοιες, για τις οποίες δεν
έχουμε παρατηρήσεις, πρέπει να απορριφθούν ως «σοφιστείες και
ψευδαισθήσεις».  Πάντως το αν ο αγνωστικισμός πρέπει να προσμετράται ως
αθεϊσμός, είναι κάτι που αμφισβητείται, καθώς από ορισμένους θεωρείται ως
ανεξάρτητη κοσμοθεωρία.

Άλλα επιχειρήματα για τον αθεϊσμό τα οποία μπορούν να ταξινομηθούως ως
επιστημονολογικά ή οντολογικά, συμπεριλαμβάνουν τον ιγνωστικισμό, σύμφωνα με τον
οποίο υπάρχει έλλειψη ή δυσκολία του νοήματος της έννοιας του θεού και φράσεων
όπως όπως «ο θεός είναι πανίσχυρος». Σύμφωνα με την Θεολογική αγνωσία, η φράση
«ο Θεός υπάρχει» δεν εκφράζει μια θέση αλλά είναι κενή νοήματος. Παρόλο που
υπάρχει διχογνωμία αν αυτές οι θέσεις κατατάσσονται στον αθεϊσμό ή αγνωστικισμό, οι
φιλόσοφοι A. J. Ayer και Theodore M. Drange απορρίπτουν την κατηγοροποίηση αυτή
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καθώς και οι δύο αποδέχονται ότι η φράση «ο Θεός υπαρχει» έχει νόημα, (αλλά είτε
δεν την αποδέχονται ή την αμφισβητούν) και θέτουν την αγνωσία σαν ξεχωριστή
κατηγορία

Μεταφυσικά επιχειρήματα

Ο μεταφυσικός αθεϊσμός συμπεριλαμβάνει όλες τις σχολές σκέψεις οι οποίες
σχετίζονται με τον μονισμό (ομοιογένεια της πραγματικότητας). Ο μεταφυσικός
αθεϊσμός μπορεί να είναι α)απόλυτος- ρητή άρνηση της ύπαρξης του θεού και
σχετίζεται με τον υλιστικό μονισμό (όλων των ειδών υλιστικού μονισμού, από τα αρχαία
χρόνια ως την σύγχρονη εποχή) και β) σχετικός- μη σαφής άρνηση του Θεου σε κάθε
φιλοσοφία που ενώ αποδέχεται την ύπαρξη ενός απόλυτου Όντος, δεν του αποδίδουν
τις ιδιότητες που συνήθως χαρακτηρίζουν τον θεό: υπερβατικός, πρόσωπο, ενότητα.
Αυτή η ιδεαλιστική μορφή μονισμού σχετίζεται με
τον ντεϊσμό και πανθεϊσμό“ Στον Επίκουρο αποδίδεται το πρώτο παράδειγμα
του προβλήματος του κακού. Ο Ντέιβιντ Χιούμ στο έργο του Διάλογοι για τη φυσική
θρησκεία το 1779 παρέπεμψε στον Επίκουρο για το επιχείρημα του, καταγεγραμμένο
υπό μορφή σειράς ερωτήσεων:
«Θέλει ο Θεός να εμποδίσει το κακό αλλά δεν είναι ικανός; Τότε δεν είναι
παντοδύναμος. Μπορεί αλλά δε θέλει; Τότε δεν είναι πανάγαθος. Και θέλει και μπορεί;
Τότε γιατί υπάρχει το κακό; Δεν θέλει ούτε μπορεί; Τότε γιατί να τον αποκαλούμε
Θεό;»

Λογικά Επιχειρήματα

Μερικοί άθεοι εκτιμούν πως διάφορες θεωρίες για τους θεούς, όπως ο προσωπικός θεός
του Χριστιανισμού, δεν παρουσιάζουν λογική συνοχή. Αυτού του είδους η
επιρχειρηματολογία, παρουσιάζει μια σειρά από επαγωγικά επιχειρήματα τα οποία
εξετάζουν ορισμένες ιδιότητες, όπως η τελειότητα του θεού, το ενδεχόμενο να
δημιούργησε το σύμπαν, τον ισχυρισμό ότι δεν υπόκειται σε αλλαγές, την πρόταση ότι
είναι πάνσοφος, ή ότι είναι πανταχού παρών, ή παντοδύναμος ή πανάγαθος, ή
υπερβατικός, το ότι είναι Ον (πρόσωπο), το ότι είναι αϋλος, δίκαιος και φιλέσπλαχνος.
.

Άθεοι που ασχολούνται με την θεοδικία, πιστεύουν ότι ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε
δεν μπορεί να εξηγηθεί με τις ιδιότητες οι οποίες συνήθως αποδίδονται στον θεό.
Υποστηρίζουν πως ένας πανσοφος, παντοδύναμος και πανάγαθος θεός είναι ασύμβατος
με τον κόσμο όπου υπάρχει το πρόβλημα του κακού και ο ανθρώπινος πόνος, ενώ η
θεία αγάπη κρυμμένη από αρκετούς ανθρώπους.

Μειωτικά επιχειρήματα

O φιλόσοφος Λούντβιχ Φόιερμπαχ και ο ψυχαναλυτής Σίγκμουντ Φρόυντ υποστήριξαν
πως ο θεός, και άλλες παρόμοιες ιδέες είναι ανθρώπινες επινοήσεις, οι οποίες
δημιουργήθηκαν για να εξυπήρετήσουν ψυχολογικές και συναισθηματικές ανάγκες ή
επιθυμίες.  Οι Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ενγκελς, επηρρεασμένοι από το έργο του
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Φόιερμπαχ, επιχειρηματολόγησαν πως η θρησκεία αποτελεί ανακούφιση για τον
καταπιεσμένο λαό, σύμφωνα με τον Φρόυντ είναι μια ψυχωτικη φαντασία και σύμφωνα
με τον Φρίντριχ Νίτσε είναι η εκδίκηση του αδύναμου κατά του δυνατού.  Σύμφωνα
με τον Μιχαήλ Μπακούνιν, «η ιδέα του θεού σημαίνει την αφαίρεση της ανθρώπινης
λογικής και δικαιοσύνης· είναι η πιο αποφασιστική άρνηση της ανθρώπινης ελευθερίας
και αναγκαστικά καταλήγει στην σκλαβιά της ανθρωπότητας, στην θεωρία και στην
πράξη». Ο Μπακούνιν, ανέστρεψε τον διάσημο αφορισμό του Βολταίρου «Αν ο Θεός
πραγματικά υπήρχε, θα έπρεπε να τον καταργήσουμε»

Τύποι και ταξινομήσεις αθεϊσμού

Διάγραμμα που δείχνει τη σχέση του Σκληρού (Strong) Αθεϊσμού με τον Συνειδητό
(Explicit) και Ασυνείδητο (Implicit) Αθεϊσμό. Α) Οι σκληροί Συνειδητοί Άθεοι λένε: Δεν
υπάρχει ούτε ένας θεός Β) Οι μαλακοί Συνειδητοί Άθεοι λένε: δεν πιστεύουν πως
υπάρχει θεός, αλλά ούτε και λένε πιστεύω πως δεν υπάρχει ούτε ένας θεός. Γ) Οι
Ασυνείδητα Άθεοι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, χωρίς όμως να απορρίψουν
την ύπαρξη του, πχ τα νεογέννητα. (το μέγεθος των συνόλων δεν αναλογεί με την
πληθυσμιακή τους κατάσταση)

Συνειδητός – Ασυνείδητος Αθεϊσμός

Ο Συνειδητός Αθεϊσμός αντιπροσωπεύει την απουσία θεϊστικών πιστεύω εξ αιτίας της
συνειδητής απόρριψης τους, ενώ Ασαφής αθεϊσμός σημαίνει την απουσία θεϊστικών
πιστεύω χωρίς συνειδητή απόρριψη τους. Ο όροι επινοήθηκαν από τον  Τζιώρτζ Σμίθ
(George H. Smith) το 1979.

Ο Τζωρτζ Σμιθ ορίζει τον «Ασυνείδητος αθεϊσμό» ως «την απουσία θεϊστικής
πεποίθησης χωρίς συνειδητή απόρριψη των θεοτήτων». Η «απουσία θειστικής
πεποίθησης» περιλαμβάνει όλες τις μορφές μη-πίστης στις θεότητες: α) τους ενήλικες
που δεν έχουν ποτέ ακούσει για την έννοια των θεοτήτων, β) τους ενήλικες που έχουνε
ακούσει αλλά δεν έχουνε εξετάσει τις θεωρίες περί θεοτήτων γ) τα παιδιά και τα βρέφη
και δ) τους αγνωστικιστές.

Ο Συνειδητός Αθεϊσμός, χωρίζεται σε 3 υποκατηγορίες, σύμφωνα με τον Σμιθ, ανάλογα
με την αιτία που δηλώνει πως τον οδήγησε στην αθεΐα. α) δηλώνει «δεν πιστεύω στην
ύπαρξη θεοτήτων ή υπερφυσικών όντων», β) δηλώνει «δεν υπάρχει θεός» ή «είναι
αδύνατον να υπάρχει θεός» και γ) δηλώνει «η ιδέα της ύπαρξης θεών είναι ανόητη».

Ο Γκράχαμ Όππυ, ταξινομεί όσους δεν έχουν θεϊστική πεποίθηση επειδή δεν γνωρίζουν
την έννοια του Θεού, ως αθώους. Σε αντιδιαστολή με τους άθεους και αγνωστικιστές, οι
αθώοι δεν απαντήσανε στο ερώτημα αν υπάρχει θεός, επειδή δεν μπορούνε να
σκεφτούνε την ερώτηση αν υπάρχει Θεός. Ο Όππυ δίνει για παράδειγμα τα παιδιά
μερικών μηνών, τους ασθενείς με προχωρημένη άνοια, με σοβαρό τραύμα στον
εγκέφαλο, είναι αθώοι.

Θετικός – Αρνητικός
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Θετικός Αθεϊσμός (ή δυνατός ή σκληρός) είναι η μορφή του αθεϊσμού που δηλώνει πως
δεν υπάρχει Θεός ή θεότητες.

Αρνητικός Αθεϊσμός (ή αδύναμος ή μαλακός) είναι κάθε άλλη μορφή αθεϊσμού, πχ ένας
άνθρωπος που δηλώνει πως δεν πιστεύει σε σε κάποια θεότητα αλλά δεν δηλώνει
ρητώς πως δεν υπάρχει θεός (εξ ου και το αρνητικός). Δηλαδή δεν πιστεύουν δυνατά
στη μη ύπαρξη θεοτήτων.

Νέος Αθεϊσμός

Οι  «4 καβαλάρηδες» του Νέου Αθεϊσμού: Ρίτσαρντ Ντόκινς, Κρίστοφερ
Χίτσενς, Ντάνιελ Ντέννετ, and Σαμ Χάρρις. Σύμφωνα με τον Ρ. Ντόκινς, «Έίμαστε όλοι
άθεοι για τους περισσότερους θεούς που πίστεψαν ποτέ οι κοινωνίες. Μερικοί από μας
πάνε ένα βήμα παραπάνω»

Νέος Αθεϊσμός, (κατά τους κριτικούς: ευαγγελικός αθεϊσμός, ή στρατευμένος αθεϊσμός
ή φονταμενταλιστικός αθεϊσμός)  είναι αθεϊστικό κίνημα το οποίο
εμφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα  και υποστηρίζει πως η
θρησκεία δεν πρέπει να είναι ανεκτή όποτε προσπαθεί να επηρεάσει την κυβέρνηση,
την εκπαίδευση ή την πολιτική γενικότερα.  Η φράση πρωτοεμφανίστηκε σε άρθρο
στο περιοδικό Wired το 2006.  Οι Νέοι Άθεοι ταυτίζονται με τον κοσμικό
Ανθρωπισμό, ιδίως στην κριτική της εκπαίδευσης που επιτρέπει την κατήχηση των
παιδιών σε θρησκείες. Η δριμεία κριτική κατά των θρησκειών πάντως δεν είναι κάτι
νέο. Υπήρξαν αρκετοί παλιότεροι με έντονη κριτική κατά των θρησκειών (Λούντβιχ
Φόιερμπαχ, Βλαδίμηρος Λένιν, Φρίντριχ Νίτσε, Καρλ Μαρξ, Μπέρτραντ Ράσελ, Μαρκ
Τουαίην κα).

Οι νέοι αθεϊστές τείνουν να μοιράζονται ένα γενικό σύνολο υποθέσεων και απόψεων.
Αυτές οι θέσεις αποτελούν το υπόβαθρο θεωρητικό πλαίσιο που είναι γνωστό ως ο νέος
αθεϊσμός. Οι νέοι άθεοι συγγραφείς μοιράζονται την κεντρική πεποίθηση ότι δεν
υπάρχει καμία υπερφυσική ή θεϊκή πραγματικότητα οποιουδήποτε είδους. Ισχυρίζονται
πως η θρησκευτική πίστη είναι παράλογη. Και τέλος, εκτιμούν ότι υπάρχει ένα καθολικό
και αντικειμενικό κοσμικό ηθικό πρότυπο. Αυτό το ηθικό στοιχείο τις ξεχωρίζει από
άλλους εξέχοντες ιστορικούς αθεϊστές όπως ο Νίτσε και διαδραματίζει βασικό ρόλο στα
επιχειρήματά τους, διότι χρησιμοποιείται για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η
θρησκεία είναι κακή με διάφορους τρόπους.

Οι νέοι αθεϊστές κάνουν ουσιαστική χρήση των φυσικών επιστημών τόσο στις
επικρίσεις τους για θεωρητική πίστη όσο και στις προτεινόμενες εξηγήσεις για την
προέλευση και την εξέλιξή τους. Χρησιμοποιούν την επιστήμη για τις συνιστώμενες
εναλλακτικές λύσεις στη θρησκεία. Πιστεύουν ότι η εμπειρική επιστήμη είναι η μόνη (ή
τουλάχιστον η καλύτερη) βάση για γνήσια και αληθινή γνώση του κόσμου και
επιμένουν ότι μια πεποίθηση μπορεί να δικαιολογηθεί επιστημολογικά μόνο αν
βασίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Το συμπέρασμά τους είναι ότι η επιστήμη
αδυνατεί να αποδείξει ότι υπάρχει ένας Θεός και υποστηρίζει ακόμη και τον ισχυρισμό
ότι ένα τέτοιο όντας πιθανότατα δεν υπάρχει. Αυτό που η επιστήμη θα δείξει για τη
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θρησκευτική πίστη, ισχυρίζονται, είναι ότι αυτή η πίστη μπορεί να εξηγηθεί ως προϊόν
της βιολογικής εξέλιξης. Επιπλέον, πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να ζήσουν μια
ικανοποιητική μη θρησκευτική ζωή βάσει των κοσμικών ηθών και των επιστημονικών
ανακαλύψεων.

Αθεϊσμός+

Ο Αθεϊσμός+, (Atheism+), είναι ο αθεϊσμός που κρατάει την πολεμική ρητορική του
Νέου Αθεϊσμού, αλλά απορρίπτει τις θέσεις του «Νέου Αθεϊσμού» που θεωρεί ως
συντηρητικές (ρατσισμός, ισλαμοφοβία, ανωτερότητα λευκής φυλής)  και στη θέση
τους προβάλλει την υπεράσπιση προοδευτικών πολιτικών όπως της κοινωνικής
δικαιοσύνης, του φεμινισμού, αντιρατσισμού, υπέρ των δικαιωμάτων των
ομοφυλοφίλων και χρησιμοποιούν κριτική σκέψη και σκεπτικισμό.  Ο όρος
επινοήθηκε το 2012 από μια blogger, την τότε μεταπτυχιακή φοιτήτρια Βιολογίας Τζεν
Μακρεητ (Jen McCreight) , στο ιστολόγιο της. Ο Αθεϊσμός+ διαφέρει από
τον Ανθρωπισμό στην επιθετική τακτική που υιοθετεί κατά των αντιπάλων του.

Αντιθεϊσμός

Ο όρος Αντιθεϊσμός χρησιμοποιείται με δυο έννοιες. Η πρώτη, καλύπτει όσους θεωρούν
τον θεϊσμό ως επικίνδυνο, καταστρεπτικό ή ενθαρρύνει την επιβλαβή συμπεριφορά.
Ο Κρίστοφερ Χίτσενς προσφέρει ένα παράδειγμα αυτής της προσέγγισης στο
«Γράμματα σε ένα Νέο Αντιθετιστή» («Letters to a Young Contrarian») (2001), στο
οποίο γράφει: «Δεν είμαι καν αθεϊστής όσο είμαι αντιθεϊστής · δεν ισχυρίζομαι μόνο ότι
όλες οι θρησκείες είναι εκδόσεις της ίδιας ψευδαίσθησης, αλλά πιστεύω ότι η επιρροή
των εκκλησιών και η επίδραση των θρησκευτικών πεποιθήσεων είναι επιζήμια».

Η δεύτερη σημασία της λέξης αντιθεϊσμός λαμβάνει μια διαφορετική θέση. Ο
αντιθεϊσμός δηλώνει πως υπάρχει ένας θεός, ο οποίος είναι απολύτως κακός.  Όμως
αυτή η σημασία είναι θεϊστική παρά αθεϊστική. 

Ανθρωπισμός

Ο όρος Ανθρωπισμός, (αγγλικά: Humanism) (ή «κοσμικός ανθρωπισμός» ως
αντιδιαστολή με τον θρησκευτικό αθεϊσμό των προηγούμενων αιώνων) περιγράφει μια
έννοια η οποία δεν είναι ταυτόσημη με τον αθεϊσμό, όμως συσχετίζεται μαζί του.
Παρόλο που οι ανθρωπιστές συνήθως είναι είτε άθεοι είτε αγνωστικιστές, ο
Ανθρωπισμός προπαγανδίζει τη θρησκευτική αδιαφορία και το κοσμικό, άθρησκο,
κράτος, ενώ προβάλλει τις ηθικές του αρχές σαν βάση λειτουργίας της κοινωνίας.  Οι
Ανθρωπιστές βρίσκονται σε αντιδιαστολή με τους «Νέους Άθεους» αφού ακολουθούνε
την Ανθρωπιστική παρά Επιστημονολογική τάση του αθεϊσμού και δίνουν έμφαση στις
πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης, αντιρατσισμού και ανεκτικότητας.

Ο Ανθρωπισμός δεν έλαβε την επιθετική στάση του Νέου Αθεϊσμού εναντίον των
θεϊστών, αντιθέτως, υπήρξαν φωνές που καλούσαν τους ήπιους θεϊστές να ενταχθούν
στο Ανθρωπιστικό κίνημα για επιδίωξη κοινών στόχων.
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Αθεϊστικές φιλοσοφίες

Δείτε επίσης: Ανθρωπισμός

Ο αξιολογικός ή εποικοδομητικός αθεϊσμός, απορρίπτει την ύπαρξη θεοτήτων ενώ
υποστηρίζει την ύπαρξη μιας «ανώτερης αξίας» όπως ο ανθρωπισμός. Αυτό το είδος
του αθεϊσμού υπερασπίζεται την ανθρωπότητα ως την απόλυτη πηγή ηθικής και αξιών,
ενώ επιτρέπει στους ανθρώπους να λύνουν τα ηθικά προβλήματα που προκύπτουν
χωρίς να απευθύνονται στον Θεό. Ο Μαρξ και ο Φρόιντ χρησιμοποίησαν αυτό το
επιχείρημα για να μεταφέρουν μηνύματα απελευθέρωσης, ανάπτυξης και απεριόριστης
ευτυχίας.  Μια από τις συχνότερες κριτικές του αθεϊσμού πάντως κινείται σε
διαφορετική κατεύθυνση: αν αρνηθείς την ύπαρξη του θεού, οδηγείσαι στον ηθικό
σχετικισμό και μένεις χωρίς ηθική ή ηθικές βάσεις,  και δυστυχισμένος.  Σε αυτή
την κριτική απαντάει ο Σαμ Χάρις, υποστηρίζοντας πως η ηθική είναι έμφυτη στους
ανθρώπους, δίνοντας μια βιολογική, εξελικτική εξήγηση: Η εξέλικτική διαδικασία
ενστάλαξε στους ανθρώπους το ένστικτο της ηθικής, καθώς αυτό τους έδινε
πλεονέκτημα για την επιβίωση της κοινότητας.

Ο Γάλλος φιλόσοφος Ζαν-Πωλ Σαρτρ, χαρακτήριζε τον εαυτό του σαν αντιπρόσωπο του
αθεϊστικού υπαρξισμού  και δεν τον ενδιέφερε τόσο η άρνηση της ύπαρξη τους
Θεού, όσο να τεκμηριώσει ότι …«ο άνθρωπος έχει ανάγκη …να βρεί τον εαυτό του ξανά
και να καταλάβει πως τίποτα δεν μπορεί να τον σώσει από τον εαυτό του, ούτε ακόμη
μια πραγματική απόδειξη πως υπάρχει θεός» Ο Σαρτρ είπε πως η συνέπεια του
αθεϊσμού του ήταν πως «αν ο θεός δεν υπάρχει, τουλάχιστον υπάρχει ένα ον του οποίου
η ύπαρξη προηγείται της ουσίας, ένα ον το οποίο υπάρχει πριν οριστεί από κάποια άλλη
έννοια…Αυτό το ον είναι ο άνθρωπος ».” Οι πρακτικές συνέπειες αυτού του είδους
του αθεϊσμού περιγράφτηκαν από τον Σαρτρ ως το νόημα πως δεν υπάρχουν εκ των
προτέρων κανόνες, ή απόλυτες αρχές τις οποίες μπορεί να επικαλεστεί κάποιος για να
ρυθμίσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, έτσι οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να
ανακαλύπτουν για τον εαυτό τους τις αρχές με τις οποίες θα ζουν, κάνοντας τον
άνθρωπο ως τον απόλυτο υπεύθυνο για ότι κάνει.

Αθεϊσμός και ηθική

Άθεοι φιλόσοφοι υπερασπίζονται την αυτονομία της ηθικής από την θρησκεία και τον
Θεό. Σύμφωνα με την άθεη καθηγήτρια φιλοσοφίας Elizabeth Anderson, η ηθική δεν
έχει ανάγκη από το κύρος μιας υψηλότερης εξωτερικής αυθεντίας. Προσθέτει πως η
επίκληση στην θεία αυθεντία, όχι μόνο δεν ενισχύει το κύρος της ηθικής, αλλά το
υπονομεύει. Αυτό ευκολύνει την να αγνοήσει κανείς τα παράπονα όσων αδικηθούν από
τις πράξεις μας, εφόσον το ηθικό τους κύρος δεν αναγνωρίζεται. Στην κοσμική ηθική, η
πληροφορία για τις γνώμες των άλλων είναι απαραίτητη για να βελτιωθεί η
συμπεριφορά μας. Η προσφυγή στον Θεό, ισοδυναμεί με απόπερια να αποφύγουμε
κάθε ευθύνη.  Σε παρόμοιο μήκος κύμματος, ο Γκρεγκ Έπστιν, ισχυρίζεται πως η
ύπαρξη του θεού και της συγχώρεσης επιτρέπει τις κακές πράξεις, καθώς μετά μπορείς
να απολογηθείς και οι αμαρτίες να συγχωρεθούν.
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O άθεος καθηγητής φιλοσοφίας David Brink ισχυρίζεται πως η ηθική είναι
αντικειμενική, παρόλα αυτά δεν πηγάζει από τον θεό. Η αυτονομία της ηθικής δεν μας
επιτρέπει να καταλήξουμε στον ηθικό μηδενισμό ή ηθικό σχετικισμό. Ο Brink
χρησιμοποιεί το «δίλημμα του Ευθύφρονα» για να καταδείξει την αντίφαση της
θεϊστικής προσέγγισης στην ηθική. Σύμφωνα με τον Brink η θέση ότι η ηθική είναι
απαραίτητη για να είναι κάποιος ηθικός, αν και διαδεδομένη, είναι δύσκολο να
στηριχθεί.

Δημογραφικά στοιχεία

Τα δημογραφικά στοιχεία του αθεϊσμού είναι δύσκολο να καταγραφούν επειδή η έννοια
του «άθεου» διαφέρει ανάμεσα σε διάφορες κουλτούρες και γλώσσες.  Σε
παγκόσμιες μελέτες πάντως, ο αριθμός άθρησκων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό
των άθεων  και ο αριθμός των ανθρώπων που συμφωνούν με δήλωση όπως την
έλλειψη πίστης στον θεό, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που αυτοπροσδιορίζονται
ως άθεοι.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2017 της WIN/Gallup International,
αναφέρει πως ο μεγαλύτερος πληθυσμός άθεων αριθμητικά και αναλογικά βρίσκεται
στην Κίνα, όπου το 57% ισχυρίζεται πως είναι άθεοι, το διπλάσιο ποσοστό από
οποιαδήποτε άλλη χώρα, ενώ μόνο το 9% ισχυρίζεται πως είναι θρήσκο. Μετά την Κίνα,
ακολουθούν κατ’ αναλογία πληθυσμού η Σουηδία, η Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Στη Σουηδία το 18% του πληθυσμού χαρακτηρίζονται ως άθεοι και το 55% ως μη
θρήσκοι. Στην Τσεχία τα ποσοστά ήτανε 25% άθεοι και μη θρήσκοι το 47%. Τέλος στο
Ηνωμένο Βασίλειο τα ποσοστά ήτανε 11% και 58% αντίστοιχα.  Μηδενικά ποσοστά
αθεϊσμού υπάρχουν στην Γκάνα, Αζερμπαϊτζάν, Κόσοβο, Ινδονησία και Νιγηρία.

Αμερική

Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center το 2014, οι
αυτοπροσδιοριζόμενοι ως «άθεοι» αποτελούσαν το 3.1% του γενικού πληθυσμού ενώ το
9% συμφωνούσε με τη δήλωση «Δεν πιστεύω στην ύπαρξη Θεού». Το 2% δήλωσε πως
«δεν ξέρει αν πιστεύει στην ύπαρξη θεου». Οι νεαρότερες ηλικίες αυτοπροσδιορίζονται
περισσότερο ως άθεοι με πρώτη την ηλικιακή ομάδα 18-29 χρονών όπου το 6%
αυτοπροσδιορίζονται ως άθεοι ενώ το 16% δεν πιστεύουν στην ύπαρξη θεών. Οι
περισσότεροι άθεοι είναι συγκεντρωμένοι στην ευρήτερη περιοχή του Σαν
Φρανσίσκο και της πόλης του Σιάτλ.

Στον Καναδά, έρευνα το 2014, έδειξε πως 12% του γενικού πληθυσμού είναι
«πεπεισμένοι Άθεοι», στην Κούβα το 7% και στο Μεξικό το 4%. Πιο χαμηλά από το
Μεξικό κυμαίνονται τα ποσοστά στις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής, εκτός
από την Ουρουγουάη όπου Άθεοι αποτελούν το 14% του πληθυσμού.Ποσοστό των
πολιτών της Ε.Ε που δήλωσαν πως πιστεύουν σε κάποιο Θεό .

Ευρώπη
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Ποσοστό των πολιτών της Ε.Ε που δήλωσαν πως δεν πιστεύουν σε κάποιο Θεό, πνεύμα,
ή ανώτερη δύναμη.

Από τις αρχές του 20ου αιώνα, ο αθεϊσμός και αγνωστικισμός έχουν αυξηθεί στην
Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε η επισκεψιμότητα των εκκλησιών.

Σύμφωνα με μέτρηση του Ευρωπαίκής Στατιστικής Υπηρεσίας που έγινε το 2010, το
51% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απάντησε πως «πιστεύει πως υπάρχει
Θεός», ενώ το 26% απάντησε πως «πιστεύει πως υπάρχει κάποιου είδους πνεύμα ή
ανώτερη δύναμη» και το 20% απάντησε πως «δεν πιστεύει πως υπάρχει κάποιο
πνεύμα, Θεός, ή κάποια ανώτερη δύναμη». Τα αποτελέσματα είχαν μεγάλη απόκλιση
ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες, με το 94% των Μαλτέζων να απαντά πως πιστεύει σε
Θεό, και μόνο το 16% των Τσέχων να δηλώνει πίστη σε Θεό.

Σε έρευνα του Pew Research Center το 2012 οι άθεοι και αγνωστικιστές αποτελούν
περίπου το 18.2% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού.  Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι
άθεοι και αγνωστικιστές είναι πλειοψηφία σε δυο ευρωπαϊκές χώρες, την Τσεχία (76%)
και την Εσθονία (60%).

Στην Ελλάδα, έρευνα της Καπα Research το 2015, έδειξε πως το 45,9% δηλώνει πως δεν
είναι θρησκευόμενοι, σε σχέση με το 13,8% το 2001. Σε ερώτηση για πίστη σε θεό
απάντησε θετικά το 74,2% ενώ αρνητικά το 17,4% (7,4% απάντησε «Δεν Γνωρίζω/Δεν
Απαντώ»). Άθεοι δήλωσαν το 14,7% σε σχέση με 1,8% το 2006. Χριστιανοί Ορθόδοξοι
δήλωσε το 81,4% σε σχέση με 96,9% το 2006.

Χώρα

«Πίστη
σε

Θεό»

«Πίστη σε
κάποιο πνεύμα

ή ανώτερη
δύναμη»

«Μη πίστη σε
κάποιο πνεύμα,
Θεό ή ανώτερη

δύναμη»
«Δεν

ξέρω»

 Μάλτα 95% 4% 1% –

 Κύπρος 94% 5% 2% –

 Ρουμανία 92% 7% 2% –

 Ελλάδα 79% 16% 4% 1%

 Πολωνία 79% 14% 5% 2%

 Ιταλία 74% 20% 6% –

 Ιρλανδία 70% 20% 7% 3%

 Πορτογαλία 70% 15% 12% 3%

 Σλοβακία 63% 23% 13% 1%

 Ισπανία 59% 20% 19% 2%
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 Λιθουανία 47% 37% 12% 4%

 Λουξεμβούργο 46% 22% 24% 8%

 Ουγγαρία 45% 34% 20% 1%

 Αυστρία 44% 38% 12% 6%

 Γερμανία 44% 25% 27% 4%

 Λετονία 38% 48% 11% 3%

 Ηνωμένο Βασίλειο 37% 33% 25% 5%

 Βέλγιο 37% 31% 27% 5%

 Βουλγαρία 36% 43% 15% 6%

 Φινλανδία 33% 42% 22% 3%

 Σλοβενία 32% 36% 26% 6%

 Δανία 28% 47% 24% 1%

 Ολλανδία 28% 39% 30% 3%

 Γαλλία 27% 27% 40% 6%

 Εσθονία 18% 50% 29% 3%

 Σουηδία 18% 45% 34% 3%

 Τσεχία 16% 44% 37% 3%

 ΕΕ27 51% 26% 20% 3%

 Τουρκία (υποψήφια
προς ένταξη)

94% 1% 1% 4%

 Κροατία (προσχώρησε
στην ΕΕ τον Ιούλιο του
2013)

69% 22% 7% 2%

 Ελβετία (EFTA) 44% 39% 11% 6%

 Ισλανδία (ΕΟΧ,
όχι ΕΕ)

31% 49% 18% 2%

 Νορβηγία (ΕΟΧ,
όχι ΕΕ)

22% 44% 29% 5%
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Στάση κοινού για τους άθεους

Στατιστικά, οι άθεοι δεν εκτιμούνται σε αρκετές χώρεςτου πλανήτη. Μη άθεοι, και
πιθανόν ίσως και λίγοι άθεοι, φαίνεται να έχουν την εντύπωση πως οι άθεοι εκφράζουν
ανήθικες συμπεριφορές, από το να μην πληρώσουν σε εστιατόριο εως το να διαπράξουν
μαζικούς φόνους.  Επιπλέον, σύμφωνα έρευνα από το Pew Research Center
το 2016, 15% των Γάλλων, 45% των Αμερικάνών και 99% των ινδονήσιων δήλωσαν πως
πιστεύουν πως κάποιος πρέπει να πιστεύει στον θεό για να είναι ηθικός. Το Pew
σήμείωσε ότι στις ΗΠΑ, οι αθεοι και οι μουσουλμάνοι βρίσκονται μαζί στην χαμηλότερη
θέση στο «θρησκευτικό θερμόμετρο» δηλαδή στην ερώτηση πόσο συμπαθούν οι
αμερικάνοι μέλη των κύριων θρησκειών. 

Το προφίλ του άθεου

Σύμφωνα με τον Benjamin Beit-Hallahmi  ο τυπικός άθεος στην δυτική κοινωνία,
τείνει να είναι άνδρας, παντρεμένος με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Συνήθως είναι
λιγότερο αυτάρχικές προσωπικότητες, είναι ανοικτοί στον διάλογο, λιγότερο
δογματικοί και προκατειλημμένοι, με περισσότερη ανεκτικότητα, νομοταγείς, με
εμπάθεια, ευσυνείδητοι και με υψηλή νοημοσύνη. Αρκετοί σχετίζονται με την διανόηση
και την ακαδημαϊκή ζωή.  Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει εξετάζοντας μια σειρά
ερευνών οι οποίες εξέταζαν τα δημογραφικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά των
αθέων (σε σχέση με την οικογένια την οποία μεγαλώσαν, την σχέση τους με το έγκλημα,
με την ακαδημία και άλλα) για να καταλήξει στο συμπέρασμα για τους άθεους: «Με
λίγα λόγια, είναι καλό να τους έχεις γείτονες»

Κριτική κατά του αθεϊσμού

Ο αθεϊσμός έχει κατακριθεί από θεϊστές διαφόρων θρησκευτικών πεποιθήσεων,
ντεϊστές και αγνωστικιστές.

Εγκλήματα αθεϊστικών καθεστώτων

Οι αθεϊστές συχνά κατηγορούνται για τα εγκλήματα που έχουν γίνει από αθεϊστικά
καθεστώτα κατά την προσπάθειά τους να εξαλείψουν τη θρησκευτική πίστη. Τέτοια
εγκλήματα εμπνευσμένα από την κρατική αθεϊστική πολιτική έχουν διαπραχθεί στη
Γαλλία κατά τη διάρκεια της Περιόδου της Τρομοκρατίας,  στη Σοβιετική Ένωση,
την κομμουνιστική Κίνα, την Αλβανία και αλλού, όπου οι πιστοί υπέστησαν δήμευση της
περιουσίας τους, εκτοπισμό, φυλάκιση και θάνατο και οι ναοί των τοπικών θρησκειών
δημεύτηκαν και μετατράπηκαν σε κοσμικά κέντρα ή αποθήκες.  Παράλληλα, τα
καθεστώτα αυτά κατηγορούνται για τη συστηματική προώθηση των αθεϊστικών ιδεών
μέσω των σχολικών προγραμμάτων και των Μέσων Επικοινωνίας.

Οι αθεϊστές συνήθως απαντούν πως η διαφορά με τα εγκλήματα των θρησκειών, είναι
πως οι άθεοι εγκληματίες δεν έκαναν τις πράξεις τους επειδή ήτανε άθεοι, αλλά το
κίνητρο τους ήτανε διαφορετικό, και ότι αυτό ερχόταν σε έντονη αντίθεση με τους
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θρησκευτικούς πολέμους, οι οποίοι, έχουνε μόνο θρησκευτικό κίνητρο το μίσος προς τη
θρησκεία των «άλλων».

Ο αθεϊσμός ως μορφή Πίστης

Λόγω της αδυναμίας για έλεγχο του περί Θεού ερωτήματος με επιστημονικά ή
εμπειρικά μέσα, ο Τόμας Χάξλεϋ διατύπωσε την άποψη ότι καμία απόφαση εν
προκειμένω δε μπορεί να ληφθεί επί τη βάσει των διαθέσιμων μαρτυριών, οδηγώντας
σε ένα και μόνο συμπέρασμα: είτε δε μπορεί να ληφθεί καμία απόφαση, μία θέση που ο
Χάξλεϋ χαρακτήρισε ως αγνωστικισμό, είτε η απόφαση που λαμβάνεται ερείδεται σε
εντελώς διαφορετική βάση. Οπότε, αν η «πίστη» οριστεί ως «μία πεποίθηση που
βρίσκεται πέρα από την αποδειξιμότητα», τότε τόσο οι θρησκείες όσο και ο αθεϊσμός
αποτελούν μορφές πίστης.

Οι αθεϊστές απαντούν πως ο αθεϊσμός δεν εκπληρώνει καμία από τις ιδιότητες που
συνήθως θεωρούνται ότι χαρακτηρίζουν τη θρησκεία. Δεν περιλαμβάνει κανενός είδους
λατρεία, τελετουργίες, πίστη, προσευχές κ.λπ. και δεν έχει πνευματικό ηγέτη και
κανένα ιερό κείμενο. Αν και οι μεμονωμένοι αθεϊστές έχουν φιλοσοφίες με τις οποίες
ζουν (είτε βασίζονται στον κοσμικό ανθρωπισμό, στον αντικειμενισμό, στο Βουδισμό
κλπ.), δεν υπάρχει σαφώς καθορισμένη φιλοσοφία κοινή στους αθεϊστές.

Η επιθετικότητα του Νέου Αθεϊσμού

Οι Νέοι Αθεϊστές έχουν κατηγορηθεί ότι στερούνται ανοχής για τη θρησκευτική και
φιλοσοφική ετερότητα. Ο Άλιστερ ΜακΓκραθ υποστηρίζει ότι ο Νέος Αθεϊσμός, παρ’ ότι
είναι μάλλον παρωχημένος και αναπαράγει παλαιά και ενίοτε απαξιωμένα
επιχειρήματα, διαφοροποιείται από τις παλαιότερες εκφράσεις του αθεϊσμού, ακριβώς
ως προς αυτή την έλλειψη ανεκτικότητας, που εκφράζεται με επιθετικότητα, έντονη
ρητορική, ακραία απόρριψη και καλύπτει την ανεπάρκεια των επιχειρημάτων του με
αυξημένη χρήση προσωπικών (ad hominem) επιθέσεων . Ο ντεϊστής Πίτερ Μέρφι
αναφέρει σε άρθρο του, ότι οι «δογματικοί αθεϊστές» επιδεικνύουν ανωριμότητα στην
υποστήριξη των θέσεών τους, καθώς αρνούνται να αντιληφθούν και να αναλάβουν το
βάρος της απόδειξης για αυτές. Ο Μέρφι συνεχίζει λέγοντας ότι «κάθε επιχείρημα που
παρουσιάζεται από τους δογματικούς αθεϊστές με αναφορές στην επιστήμη και
στοχεύει να αποδείξει την ανυπαρξία του Δημιουργού είναι λανθασμένο. Δεν υπάρχει
επιστημονική απόδειξη ή απλή ένδειξη ότι δεν υπάρχει Δημιουργός, και δεν υπάρχει
επιστημονική έρευνα πάνω στο θέμα Θεός». Επίσης, κατηγορεί τους αθεϊστές ότι
κάνουν κατάχρηση της «προσφυγής στην αυθεντία» για να προωθήσουν τις
πεποιθήσεις τους.  Ο αγνωστικιστής συγγραφέας και δημοσιογράφος Άντριου
Μπράουν (Andrew Brown) έχει πολλαπλώς επικρίνει τη μαχητική διάθεση των
λεγόμενων «νέων αθεϊστών» ως εχθρική προς το διάλογο και την ειρηνική συμβίωση.
Κατά την άποψή του, «οι μαχητικοί εκκοσμικευτές λαμβάνουν ως δεδομένο το γεγονός
ότι οι θρήσκοι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στη λογική. Δε μπορεί να υπάρξει καμία
συλλογιστική με τους αντιπάλους τους. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να
επαναλαμβάνουν τους εαυτούς τους όλο και δυνατότερα, μέχρις ότου οι ηλίθιοι
καταλάβουν» . Επίσης, έχει επικρίνει τον ισχυρισμό του Ρίτσαρντ Ντόκινς ότι τα
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μωρά έχουν μια εγγενή αθεϊστική τοποθέτηση, εξισώνοντας το με τον ισχυρισμό ότι
γεννιούνται με τη γλώσσα της εθνικότητάς τους και αντιτάσσοντας ότι η επιστήμη έχει
καταδείξει ότι τα μωρά τείνουν από τη φύση τους προς τη «μεταφυσικότητα».

Δείτε επίσης
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