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Κινεζική θρησκεία είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού 

λαού.  

Επικρατεί στην Κίνα , την Ταϊουάν και στην κινεζική διασπορά των 

νησιών της  νοτιοανατολικής Ασίας , της Αμερικής και άλλων 

χωρών. 

Κατά την διάρκεια του Μαοϊσμού , η παραδοσιακή θρησκεία ( και 

περισσότερο ο Κομφουκιανισμός , ο οποίος με το πνεύμα της 

ιεράρχησης των πάντων , σαν αποτέλεσμα της ταξικής κοινωνίας , 

δηλ. οι κατώτεροι να σέβονται τους ανωτέρους ) είναι σε 

μικρότερο βαθμό στην ηπειρωτική Κίνα , από ότι στην Ταϊουάν και 

στην διασπορά. Αργότερα όμως όταν γίνονται πολιτικές 

μεταβολές, η παραδοσιακή θρησκεία αναβιώνει , μεταξύ άλλων 

και στην ηπειρωτική Κίνα. 

Με λίγα λόγια η πολιτική κατάσταση επηρεάζει και στο ποια 

θρησκεία θα επικρατεί. 

α) Μια θρησκεία σύνθετη από πολλές. 

 

Υπάρχουν πολλές θρησκείες στην Κίνα . 

Εγχώριες: Κομφουκιανισμός , Ταοϊσμός  και άλλες. 

Επείσακτες: Χριστιανισμός , Ισλάμ , Μαχαγυάνα Βουδισμός. 

Κύριες: Κομφουκιανισμός  , Ταοϊσμός , Μαχαγυάνα Βουδισμός. 

Οι λίγοι πιστεύουν σε μια από τις τρεις και οι περισσότεροι και τις 

τρείς σε συνδυασμό , κάθε φορά και σε μια , ανάλογα με τον 

σκοπό που επιδιώκουν. 

Παράδειγμα: 



- Εναρμόνιση ανθρώπου με τη φύση , υγεία , μακροβιότητα 

προστρέχουν στην ταοϊστική παράδοση. 

- Για αρμονικές διανθρώπινες σχέσεις , στον Κομφουκιανισμό.  

- Για καλή μεταθανάτια ζωή , στους Βούδδες και 

Μποντισάτβες.  

- Επίσης και για πολλούς άλλους σκοπούς στρέφονται σε 

πολλούς άλλους θεούς (πλούσιο πάνθεο) ,θεία όντα. 

- Μια άλλη κατηγορία θείων όντων που βρίσκονται στους 

βουδιστικούς κόσμους είναι τα πνεύματα των προγόνων που 

επηρεάζουν τη ζωή της οικογένειας των απογόνων. Σ’ αυτά 

τα πνεύματα γίνονται προσφορές και απευθύνουν αιτήματα. 

- Μια άλλη κατηγορία είναι τα κακά πνεύματα και για να 

προστατευθούν από αυτά χρησιμοποιούν διάφορα μέσα. 

 

β) Ο Ταοϊσμός 

 

Oνομάζεται έτσι από την κεντρική του ιδέα το Τάο που 

σημαίνει «δρόμος». 

Δηλαδή τον δρόμο που ακολουθεί το σύμπαν , τον τρόπο 

λειτουργίας του και την πηγή από την οποία προέρχεται αυτή 

η λειτουργία .   

Σύμφωνα με την ταοϊστική κοσμογονία η πηγή του παντός , 

δηλ. το Τάο γεννά την «μεγάλη ενότητα» (Τάι-τσι). 

Η «μεγάλη ενότητα» γεννά τις δύο αρχές , το γιν και το γιανκ. 

Το γιν και το γιανκ είναι οι δύο βασικοί τρόποι ύπαρξης των 

όντων.  

Το γιν , είναι ο τρόπος ύπαρξης που  χαρακτηρίζεται από 

παθητικότητα , υποχωρητικότητα , υγρότητα , σκοτεινότητα , 

χαμηλότητα κτλ. 

Ο άλλος τρόπος ύπαρξης που είναι το γιανκ , χαρακτηρίζεται 

από ενεργητικότητα , φωτεινότητα , στερεότητα , υψηλότητα 

κτλ. 



Όλες οι επιμέρους πραγματικότητες  , ανάλογα με το 

χαρακτήρα της η κάθε μια , είναι είτε γιν, είτε γιανκ, ή 

αποτέλεσμα της διαπλοκής των δύο. 

Οι βασικές πραγματικότητες που αποτελούν τον κόσμο , 

είναι ο ουρανός που είναι γιανκ , ο κάτω κόσμος  που είναι  

την γη. π.χ. το θηλυκό είναι γιν , το αρσενικό είναι γιανκ κλπ. 

Λειτουργία του Τάο: 

Ο ταοϊστικός χρόνος , είναι μια κυκλική κίνηση στην οποία 

εναλλάσσονται το γιν και το γιανκ π.χ. μέρα – νύχτα , 

νεότητα – γηρατειά κλπ. Ενώ οι ενδιάμεσες στιγμές είναι 

αποτέλεσμα της διαπλοκής τους σε ποικίλες ποσοστώσεις. 

(Αυτή την κίνηση δείχνει η παράσταση του κύκλου , που είναι 

χωρισμένος με μια σιγμοειδή γραμμή ,σε δύο μέρη με  

διαφορετικό χρώμα.) 

 

γ)  Φιλοσοφικός και θρησκευτικός Ταοϊσμός 

 

Αυτές είναι οι δύο βασικές διακλαδώσεις του Ταοϊσμού. 

Κύριο βιβλίο του φιλοσοφικού Ταοϊσμού είναι το Τάο-τε-

κινγκ (=Το βιβλίο για το Τάο και τη δύναμη του),του Λάο Τσε, 

που είναι αμφίβολο αν υπήρξε ιστορικά . 

Σ’ αυτό το βιβλίο γράφει ότι το Τάο ως μητέρα πάντων είναι 

γιν και αυτό θεωρείται ως η δημιουργική αρχή , από την 

οποία αρχίζει η κυκλική εναλλαγή του γιν και γιανγκ. 

Σύμφωνα με την λειτουργία του Τάο , λοιπόν , συνίσταται μια 

δράση τύπου γιν , που ονομάζεται «μη-δράση» γιατί ο δρών , 

αφήνει τα πράγματα απλώς να συμβούν , επειδή μετά το γιν 

ακολουθεί το γιανκ και θα επιφέρει ένα θετικό αποτέλεσμα. 

Εφαρμόζεται σε πολλά πεδία στην κινεζική ζωή π.χ. Σε 

κάποιες πολεμικές τέχνες , η νίκη εξασφαλίζεται μέσα από τη 

συμπόρευση με τις κινήσεις του αντιπάλου και όχι από την 

ενεργητική στάση. 



Θρησκευτικός ή λαϊκός Ταοϊσμός είναι το σύνολο των 

μεθόδων με σκοπό την μακροβιότητα. Σκοπεύει στην 

επίτευξη της αθανασίας. 

 

δ) Ο Κομφουκιανισμός 

 

Είναι περισσότερο ένα ηθικοκοινωνικό σύστημα , παρά μια 

θρησκεία. Έχει διαπλάσει τη μορφή της κοινωνίας στην Κίνα , 

Ιαπωνία , Κορέα και Άπω ανατολή. 

Όπως αυστηρή ιεράρχηση ,πειθαρχία , υποτακτικότητα, 

σεβασμός προς τους γονείς ,φιλαλληλία , δικαιοσύνη κλπ. 

Ο Κομφούκιος έκανε παιδαγωγικό έργο και συνέλεξε και 

έκδωσε αρχαία κείμενα . Έτσι συνέβαλε στη διαφύλαξη και 

μετάδοση της σοφίας της κλασικής εποχής του κινεζικού 

πολιτισμού. Τα κείμενα αυτά ονομάζονται «κομφουκιανός 

κανόνας» 

«Ανάλεκτα» , είναι αρκετά από τα λόγια του που διέσωσαν 

μαθητές του. 

Ο Κομφουκιανισμός είναι επίσης ένα μεγάλο διανοητικό 

ρεύμα με πολλές διακλαδώσεις που τις διαμόρφωσαν 

μεγάλες προσωπικότητες , όπως ο Μένκιος κ.ά. 

Για αιώνες υπήρξε η επίσημη διδασκαλία για την οργάνωση 

της ζωής , την οποία επηρέασε βαθύτατα. 

Στο κέντρο του Κομφουκιανισμού , βρίσκεται η ιδέα της 

τάξης. 

Η πρότυπη κοινωνία ,είναι μια ιεραρχημένη κοινωνία, της 

οποίας τα κατώτερα μέλη σέβονται και υπακούουν τα 

ανώτερα. 

Οι λεπτομέρειες του γενικού κανόνα , καθορίζονται από  τους 

«κανόνες ευπρεπείας». Κι’ αυτοί βασίζονται στη φυσική τάξη  

που διέπει τον κόσμο. Επίσης καθορίζονται και οι τρόποι με 

τους οποίους εκφράζονται αυτές οι σχέσεις. 

 Δηλ. ένα τεράστιο σύστημα συμπεριφορικής δεοντολογίας. 



❖ Μπορείτε να διαβάσετε τις πηγές , κείμενα του 

κεφαλαίου .  

❖ Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. 

❖ Επικοινωνία: siakidouanastasia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


