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Εισαγωγή:
 
Η συγκρότηση του πολιτιστικού ρεύµατος.

Ζούµε την κρίση  της νεωτερικότητας,  τη  κατάρρευση  του λεγόµενου
∆υτικού πολιτισµού.  Ως βασικό  αίτιο µπορούµε να αναφέρουµε,  εκτός των
άλλων,  την  κατάρρευση  του  πυλώνα  της  πραγµατικής  επιστήµης  υπό  το
βάρος  των  θέσεων  και  απόψεων  της  σύγχρονης  φυσικής  και  των
Μαθηµατικών.
ΈΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ ∆ΟΜΗΘΕΙ, αλλά και να επιζήσει, είναι
αναγκαίο  να  στηρίζεται  στους  επόµενους  τρεις,  συνεχώς  εξελισσόµενους,
πυλώνες.

Ο  πρώτος  πυλώνας  είναι  η  εσωτερική  φιλοσοφία,  ο  δεύτερος  η
επιστηµονική κοσµοθεωρία και ο τρίτος η κοινωνική φιλοσοφία.

Ως  εσωτερική  φιλοσοφία  εννοούµε  το  σύνολο  των  αναπόδεικτων
πεποιθήσεων  µιας  κοινωνίας,  σε  θέµατα  τα  οποία  αφορούν  τη  φύση  του

Ανθρώπου και του Κόσµου. Οι βαθιά ριζωµένες αυτές ανθρώπινες απόψεις,
αν  και  δογµατικές,  στο  πλαίσιο  της  κάθε  κοινωνίας  “φαντάζουν”
αυταποδείκτως ορθές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αναπόδεικτες αυτές
φιλοσοφικές θέσεις αποτελούν µια έντονη ανάγκη της κοινωνίας. Συγχρόνως,
δρουν  ως  συναισθηµατικός  και  ψυχολογικός  καταλύτης  προκειµένου  να
αποδιώξουν  τα  αναπτυσσόµενα  συναισθήµατα  φόβου  και  δέους  που  την
κατέχουν,  µπροστά  στα  µυστήρια  της  ύπαρξης  του  Ανθρώπου  και  του
Σύµπαντος.

Ο  δεύτερος  πυλώνας  είναι  η  επιστηµονική  κοσµοθεωρία,  η  οποία
αποτελεί το κοµµάτι των πεποιθήσεων της κοινωνία οι οποίες µπορούν να
ερµηνευθούν,  όχι  όµως  και  να  αποδειχθούν  σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  µε
κάποιο φυσικό τρόπο, αλλά πάντα µε βάση την ανθρώπινη λογική την οποία
έχει αναπτύξει η κοινωνία.

Η  επιστηµονική  κοσµοθεωρία,  δηλαδή,  σταµατά  στο  επίπεδο  µιας
εφαρµοσµένης  φιλοσοφίας.  Έτσι  σήµερα  µπορούµε  να  θεωρήσουµε  ότι  οι
προσωκρατικοί  θετικοί  φιλόσοφοι  είχαν  αναπτύξει  ένα  τέτοιο  σύστηµα
επιστηµονικής κοσµοθεωρίας. Αυτό συνάγεται από το ότι, στην προσπάθεια
τους να ερµηνεύσουν το τι συµβαίνει στο Σύµπαν, δεν χρησιµοποιούσαν τη
δράση  θεών  και  δαιµόνων,  αλλά  τους  επαγωγικά  δοµηµένους  λογικούς
συνειρµούς. Προσπαθούσαν δηλαδή, χρησιµοποιώντας ως όργανο µόνο τη
λογικά  και  την  παρατήρηση,  να  φτάσουν  επαγωγικά  στην  αλήθεια  των
φυσικών φαινοµένων.

Ο  τρίτος,  πυλώνας  ενός  πολιτισµικού  ρεύµατος  είναι  η  κοινωνική
φιλοσοφία.  Τι  εννοούµε  όµως  µε  τον  όρο  κοινωνική  φιλοσοφία;  Κάθε
κοινωνία, η οποία έχει αναπτύξει κάποια συγκεκριµένη εσωτερική φιλοσοφία
και  µια  συγκεκριµένη  επιστηµονική  κοσµοθεωρία  πρέπει  να  διοικηθεί,  να
δοµήσει δηλαδή ένα διοικητικό σύστηµα αξιών. Η φιλοσοφική θεώρηση αυτού
του διοικητικού συστήµατος αποτελεί την κοινωνική φιλοσοφία.

Όµως για να επιζήσει το αναπτυσσόµενο αυτό πολιτισµικό ρεύµα, οι
τρεις  προηγούµενοι  πυλώνες  πρέπει  να  αναπτύσσονται  ισόρροπα.  Αυτό
σηµαίνει ότι το περιεχόµενο και τα όποια δεδοµένα, ή αποτελέσµατά τους, θα
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πρέπει  να  είναι  συνεπή  µεταξύ  τους,  να  µην αλληλοαναιρούνται,  αλλά  να
αλληλοεπιβεβαιώνονται και να αλληλοστηρίζονται δοµικά.

Αυτό σηµαίνει ότι η εσωτερική φιλοσοφία πρέπει να επιβεβαιώνει και
να  επιβεβαιώνεται  από  την  επιστηµονική  κοσµοθεωρία.  Με  έναν  ανάλογο
τρόπο, η επιστηµονική κοσµοθεωρία και η εσωτερική φιλοσοφία πρέπει να
βρίσκονται  σε  ευθεία  αντιστοίχιση  µε  την  κοινωνική  φιλοσοφία,  δηλαδή  τη
φιλοσοφία του κοινωνικού συστήµατος που πρέπει να εγκαθιδρυθεί σε αυτή
την  κοινωνία.  Βεβαίως  τα  προηγούµενα  αποτελούν  την  απαρχή  του
πολιτισµικού ρεύµατος, το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει την εξέλιξη του στο
πλαίσιο των αναφερθέντων κανόνων και δεσµεύσεων.

Το πραγµατικό πολιτιστικό ρεύµα των δυτικών κοινωνιών.
 
Οι δυτικές κοινωνίες οικοδοµήθηκαν και οργανώθηκαν στην βάση του

Ιουδαϊκού αριστοτελικού υλισµού της ∆υτικής Καθολικής Εκκλησίας (και των
µετέπειτα παραφυάδων και εκφάνσεων). 

Η  επικράτηση  του  “εκλεκτικού”  Αριστοτελισµού,  ως  εσωτερικής
φιλοσοφίας  από  µέρους  του  πολιτισµικού  αυτού  ρεύµατος,  είχε  ως
αποτέλεσµα  ο  δεύτερος  πυλώνας  αυτού  του  ρεύµατος,  η  επιστηµονική
κοσµοθεωρία, να ταυτιστεί µε το περιεχόµενο της αριστοτελικής µελέτης του
αισθητού µόνο κόσµου. Σ΄ αυτή την επιστηµονική κοσµοθεωρία στηρίχτηκε η
γέννηση και η ανάπτυξη της δυτικής επιστήµης, η οποία, στο υπόβαθρό της,
έκρυβε δύο αξιωµατικές παραδοχές: την αποδοχή ως αληθών αφενός µεν της
κλασικής  νευτώνειας  φυσικής,  αφετέρου  δε  της  ευκλείδειας  γεωµετρίας.  Σ΄
αυτά  τα  θεµέλια  δοµήθηκε  η  επιστήµη  του  πολιτισµικού  µας  ρεύµατος,  η
οποία στην εφαρµοσµένη µορφή της γέννησε τη δυτική τεχνολογία.

Ως  τρίτο  πυλώνα,  αυτόν  της  κοινωνικής  φιλοσοφίας,  το  πολιτισµικό
αυτό ρεύµα υιοθέτησε την αριστοτελική Αριστοκρατική Ολιγαρχία, η οποία στη
συνέχεια  γέννησε  τον  ∆υτικό  Καπιταλισµό,  σαν  ένα  γενικό  σύστηµα
κοινωνικών  αξιών.  Αυτός,  κατά  τόπους,  έδωσε  διάφορα  καπιταλιστικά
πολιτικά συστήµατα.

Σ΄  αυτό  το  πολιτισµικό  µοντέλο,  µπορούµε  να  ταυτίσουµε  την
παγκόσµια εξουσία µε την έννοια της παγκόσµιας αγοράς. Η ταύτιση αυτή
µπορεί να γίνει εφόσον είναι σε όλους γνωστό ότι η παγκόσµια οικονοµία είναι
εκείνη τη οποία όλοι υπηρετούν σήµερα και η οποία έχει τον έλεγχό της τον
∆υτικό  Χριστιανισµό,  τη  δυτική  τεχνολογία  και  τις  κατά  τόπους  πολιτικές
εκφράσεις.  Ως  εκ  τούτου  αυτή  είναι  στην  ουσία  η  πραγµατική  παγκόσµια
εξουσία.

Σήµερα πλέον,  αναγνωρίζοντας στο πλαίσιο αυτού του πολιτισµικού
ρεύµατος  πάµπολλα  κοινωνικά  και  πολιτισµικά  φαινόµενα  σήψης,  πολλοί
αισιόδοξοι  πιστεύουν  ότι  αυτά  έχουν  περιορισµένο  και  τοπικό  χαρακτήρα,
είναι π.χ. αµερικανικά ή αγγλικά ή ελληνικά φαινόµενα. Κάτι τέτοιο δεν είναι
αληθινό,  εφόσον τα φαινόµενα αυτά είναι  παγκόσµιας εµβέλειας και  ως εκ
τούτου προαναγγέλλουν την κατάρρευση του ίδιου του πολιτισµού µας και όχι
των επιµέρους τοπικών κοινωνιών που αυτός διαµόρφωσε.

Το  ενδιαφέρον  όµως  είναι  να  µελετήσουµε  το  γιατί  ο  δυτικός αυτός
πολιτισµός µας καταρρέει. Ως βασικό αίτιο µπορούµε να αναφέρουµε, εκτός
τω άλλων, την κατάρρευση του πυλώνα της πραγµατιστικής επιστήµης κάτω
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από  το βάρος των θέσεων και  απόψεων της σύγχρονης  Φυσικής και  των
Μαθηµατικών.

Το  βέβαιο  είναι  ότι  στο  πλαίσιο  του  κρατούντος  πραγµατιστικού
πολιτισµικού  ρεύµατος,  οι  προηγούµενοι  πυλώνες  που  θα  έπρεπε  να
συντηρούν τον δυτικό πολιτισµό, αντί να οµονοούν και να συµφωνούν επί της
ουσίας,  βρίσκονται  σε  σύγκρουση  και  αντιπαράθεση.  Έτσι  σήµερα  πλέον
αντιµετωπίζουµε  το  φαινόµενο,  οι  πολιτικές  εκφράσεις  να  αντιµάχονται  τη
χριστιανική  εκκλησιαστική  δοµή,  η  επιστήµη  και  η  τεχνολογία  τις  πολιτικές
εκφράσεις  και  τις  εκκλησιαστικές  δοµές,  η  χριστιανική  διοικητική  δοµή  το
πολιτικό σύστηµα και την επιστήµη κ.ο.κ.

Η προαναφερόµενη σύγκρουση οδηγεί στη διάλυση και την πολιτισµική
κατάρρευση. Αυτό αναµενόταν από τους µελετητές των πολιτισµών εδώ και
πολλά χρόνια. Λόγω αυτού του γεγονότος έχει αρχίσει  να σχηµατοποιείται,
ήδη  από  την  προηγούµενη  δεκαετία,  µια  πρώτη  βάση  ενός  πολιτιστικού
ρεύµατος. Το νέο πολιτισµικό ρεύµα θα το δούµε πολύ σύντοµα να ανατέλλει
µε όλα τα θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά του. 

Σύγχρονη φυσική και µαθηµατικά

Από την Κβαντική φυσική και τη Μη Γραµµική ∆υναµική (θεωρία του
χάους)  µαθαίνουµε  ότι  “βλέπουµε  το  περιβάλλον µας  όχι  όπως είναι  στην
πραγµατικότητα,  αλλά  όπως  και  οι  αισθήσεις  µας  επιτρέπουν  να  το
αντιληφθούµε”. Η ύλη δεν είναι πλέον το αναλλοίωτο σύµπλεγµα µορίων του
Νεύτωνα,  αλλά  το  πύκνωµα  ενός  ενεργειακού  ρεύµατος.  Στο  πλαίσιο  του
χωροχρόνου του Αϊνστάιν, η ύλη δεν αποτελεί µια ξεχωριστή οντότητα, αλλά
µια ιδιοµορφία πεδίου.

Μέσω  του  συνόλου  των  αισθήσεων  µας  δεν  είναι  δυνατόν  να
αντιληφθούµε   παρά  µόνο  ένα  απειροελάχιστο  κοµµάτι  του  συµπαντικού
χώρου που µας περιβάλλει. Η αδυναµία αυτή των ανθρώπινων αισθήσεων
µας αναγκάζει να περιορίζουµε τον κόσµο των αισθητών εντυπώσεων µας σε
ένα  πολύ  µικρό  υποσύνολο  του  συµπαντικού  χώρου.  Να  σχηµατίζουµε
δηλαδή  αυθαίρετα,  µέσω  των αισθήσεων µας,  µια ελαχιστότατη  ευκλείδεια
υποκειµενική τοµή στο συνεχές µη ευκλείδειο χωροχρονικό γίγνεσθαι, εντός
της οποίας δηµιουργούµε ό,τι ονοµάζουµε “Κόσµο των αισθήσεων µας”.

Οι  ανθρώπινες  λοιπόν  αισθήσεις  δεν  αποτελούν  το  αδιάψευστο
κριτήριο  της  αλήθειας  των  συµπαντικών  µορφών  και  φαινοµένων.  Ό,τι
αυτάρεσκα  ονοµάζουµε εξατοµικευµένο υλικό αντικείµενο αποτελεί µια σκιά
αυτού που πραγµατικά είναι στο πλαίσιο της µη αισθητής πραγµατικότητας.
Με  βάση  τα  προηγούµενα  µπορούµε  πλέον  να  πούµε  ότι:  µέσω  των
διαφόρων οργάνων µας που τις ενισχύουν, δεν αντιλαµβανόµαστε το Σύµπαν
όπως αυτό είναι στην πραγµατικότητα, αλλά όπως έχει τη δυνατότητα να το
αντιληφθεί ο εγκέφαλός µας µέσω των ατελέστατων ανθρώπινων αισθήσεων.
Η πραγµατική φύση του τετραδιάστατου µη Ευκλείδειου Σύµπαντος είναι µη
αισθητή και περιγράφεται µόνο µέσω µαθηµατικών σχέσεων.

∆εδοµένου δε ότι ο ευκλείδειος αισθητός χώρος είναι ουσιαστικά µια
ειδική περίπτωση ενός χώρου  Riemann,  αλλάζει και η γεωµετρία. Έχουµε
λοιπόν  τη  Ρωµάνεια  γεωµετρία,  η  οποία  αποτελεί  µια  γενίκευση  της
γεωµετρίας  του  Lobatschewski,  ενώ  η  ευκλείδεια  γεωµετρία  είναι  ένας
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περιορισµός της γεωµετρίας του  Lobatschewski για απεροστά κοµµάτια του
χώρου.

Μη γραµµικότης υποδηλώνει την ιδιότητα εκείνη του φυσικού γίγνεσθαι
όπου οι ιδιότητες του όλου είναι καινοφανείς, µη αναγνωσµένες προσθετικά
στις  ιδιότητες  των  επί  µέρους  συστατικών.  Ολιστικές,  µη  αναγώγιµες
λειτουργίες.   

Το πέρασµα και η διάβαση από το µη ον (κβαντικό κενό) προς το ον
είναι  µια  κατ΄  εξοχήν  ασύµµετρη  λειτουργία  που  προσδίδει,  οντολογικό
περιεχόµενο  στη  διάκριση  του παρελθόντος  από  το  µέλλον.  Η οντολογική
αυτή διάκριση µεταξύ παρελθόντος και   µέλλοντος στη φυσική θεωρία έχει
ονοµασθεί βέλος του χρόνου και αποτελεί τη µεγαλύτερη ίσως πρόκληση της
ορθολογικής περιγραφής του φυσικού κόσµου, διότι ενώ όλοι οι γνωστοί µέχρι
τώρα θεµελιώδεις φυσικοί νόµοι επιτρέπουν και την αντίστροφή εξέλιξη των
φυσικών  φαινοµένων,  από  το  µέλλον  δηλαδή  προς το  παρελθόν,  όµως  η
φύση πεισµατικά επιλέγει µια µονόδροµη εξέλιξη και πορεία από το παρελθόν
προς το µέλλον. Έτσι, ενώ π.χ. είναι επιτρεπτό από τους φυσικούς νόµους η
θερµότητα να ρέει από ψυχρά προς θερµά σώµατα, στην πράξη συµβαίνει
µόνο  το  αντίστροφο,  ή  ενώ  είναι  επιτρεπτό  να  έχουµε  και  προηγµένη
ακτινοβολία  (προηγµένα  δυναµικά)  που  συγκλίνει  από  το  άπειρο  προς τις
πηγές ακτινοβολίας, όµως η φύση επιλέγει πεισµατικά µόνο καθυστερούµενα
δυναµικά ακτινοβολίας που κινούνται από τις πηγές προς το άπειρο. Επίσης
ενώ σε ένα κλειστό σύστηµα επιτρέπεται  και  ελάττωση εντροπίας,  όµως η
φύση επιλέγει µόνο αύξηση της εντροπίας µε τον χρόνο. Αυτή η ασύµµετρη
ως  προς  τη  ροή  του  χρόνου  εξέλιξη  του  φυσικού  κόσµου  στην  κβαντική
θεωρία εκδηλώνεται ως πιθανοκρατία. Λέµε ότι η κβαντική θεωρία εξοβελίζει
τον  ντετερµινισµό  ή  τον  στεγανό  προκαθορισµό  του  µέλλοντος  από  το
παρελθόν,  αφού  στην  κβαντοµηχανική  η  φυσική  θεωρία  µπορεί  να
προσδιορίζει µόνο την πιθανότητα να συµβεί κάτι και στο µέλλον. Το ότι δε
σύµφωνα µε την κβαντοθεωρία τα µικροσωµατίδια, ως οι ελάχιστες µορφές
κοσµικής  κίνησης,  µεταβαίνουν  από  την  κατάσταση  του  δυνάµει  ή  του
απόλυτου τίποτε (κβαντικό κενό) στο είναι, αυτό προσδίδει τελείως οντολογικό
περιεχόµενο  στην  πιθανοκρατία  που  εισάγει  η  κβαντοθεωρία,  κάτι  που
αποτελεί σκάνδαλο ακόµη και για επιστήµονες του µεγέθους ενός Αϊνστάιν, ο
οποίος χαρακτηριστικά έγραφε στον Μ. Βorn,  εισηγητή της πιθανοκρατικής
ερµηνείας των κβαντικών φαινοµένων, ότι δεν µπορεί να δεχθεί ένα θεό που
παίζει ζάρια. 

Ο όρος οντολογική πιθανοκρατία δηλώνει την οντολογική καινοφάνεια
που  διαρκώς  εισάγει  µέσα  στο  φυσικό  σύµπαν  το  µέλλον  και  η  ροή  του
χρόνου, ή αλλιώς το κοσµικό γίγνεσθαι. Το “σήµερα” η το “αύριο”  διαφέρει
οντολογικά και όχι απλώς υποκειµενικά από το “χθες”. O κόσµος διαρκώς µε
τρόπο  απρόβλεπτο  και  φυσικά  αναίτιο  εµπλουτίζεται  υπαρκτικά  και
οντολογικά, ώστε σε κάθε στιγµή ποτέ να µην είναι ίδιος µε το παρελθόν του.
Το  εκπληκτικό  δε  είναι  ότι  στον  υποπυρηνικό  κόσµο  η  κβαντοθεωρία
αποκαλύπτει  µια  διαρκή  δηµιουργία  και  καταστροφή  στοιχειωδών  µορφών
ύπαρξης.  Μάλιστα  η  διαδικασία  αυτή  δεν  αποτελεί  µετασχηµατισµό  µιας
άφθαρτης  ουσίας  που  διατηρεί  την  ταυτότητά  της  ενόσω  περνά  από  µια
µορφή σε µια άλλη. Αντίθετα, έχουµε εµφάνιση στο ον µιας µορφής ύπαρξης
(στοιχειώδες σωµάτιο)  από  το  απόλυτο  κβαντικό  κενό,  ή καταστροφή  της.
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Έτσι κυριολεκτικά στον µικρόκοσµο η ύπαρξη ταυτίζεται µε τη µορφή και την
υπόσταση ως το συγκεκριµένο ον. ∆ηλαδή η ύπαρξη δεν αντιστοιχεί σε ένα
άµορφο,  άφθαρτο  θεµελιώδες  είναι  ή  µια  θεµελιώδη  ουσία,  αλλά  σε
ενυπόστατες  και  συγκεκριµένες  µορφές  ύπαρξης  που  µπορούν  να
δηµιουργούνται από το µηδέν (κβαντικό κενό) ή να πίπτουν στο µηδέν. Από
την άποψη αυτή η κβαντοθεωρία µε το δικό της τρόπο επανακαλύπτει δυο
βασικές  αρχές  της  ελληνικής  φιλοσοφίας:  α)  ότι  ουσία,  φύσις  και  µορφή
ταυτόν εστί και β) ανυπόστατος µεν φύσις τουτέστιν ουσία ουκ αν είη ποτέ,
δηλαδή δεν υπάρχει ανυπόστατος ουσία. Μάλιστα η υπόσταση ταυτίζεται µε
το άτοµο. Η µετεξέλιξη δε της αρχαιοελληνικής (προχριστιανικής) φιλοσοφίας
στη φιλοσοφία της βυζαντινής περιόδου εισάγει την επαναστατική ταύτιση του
ατόµου και της υπόστασης µε το πρόσωπο. Αυτό σηµαίνει ότι το είναι ενός
όντος είναι πάντα αναφορικό προς τα άλλα όντα. Η κβαντοθεωρία επαληθεύει
την άποψη αυτή, αφού η γνώση  ενός τµήµατος του φυσικού κόσµου είναι
πάντα σε αναφορά µε τον υπόλοιπο κόσµο. ∆ηλαδή το αντικείµενο ποτέ δεν
γνωρίζεται καθ΄ εαυτό αλλά πάντα ως προς.

Το  νέο  αυτό  φαινόµενο  κατανοείται  κυρίως  ως  µια  πληροφοριακή
διαδικασία που συντονίζει µακρινά τµήµατα ενός φυσικού συστήµατος σε µια
εναρµονισµένη  και  συνεπή  κίνηση  που  δεν  µπορεί  να  κατανοηθεί  ως
διαδικασία  δράσης  φυσικών  δυνάµεων.  Κατά  άλλον  τρόπο  η  δύναµη
υποκαθίσταται  από  τις  συσχετίσεις  που  µπορούν  να  αναπτύσσουν  τα
δισεκατοµµύρια  µικροσυστήµατα  και  µάλιστα  όταν  αυτά  βρίσκονται
αποµακρυσµένα  χωρικά  µεταξύ  τους  ώστε  να  µην  µπορούν  να
αλληλεπιδράσουν µέσω τοπικών δυναµικών διεργασιών.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η κβαντική θεωρία δεν ισχυρίζεται ότι είναι
κάτι  περισσότερο  από  µια  µέθοδος  για  να  ερµηνευθούν  τα  πειραµατικά
αποτελέσµατα των µετρήσεων. Από αυτή την άποψη, η κβαντική µηχανική
είναι  µόνο  µια  αναπαράσταση,  δηλαδή  συνιστά  µια  περιγραφή  του
µικροσκοπικού κόσµου η οποία δεν διεκδικεί σε καµία περίπτωση τα σκήπτρα
µιας τελικής οντολογικής ερµηνείας. Οι εξισώσεις της αναφέρονται πάντοτε σε
ένα πλήθος πιθανών αποτελεσµάτων και όχι σε ατοµικά γεγονότα. Θα έλεγε
κανείς  ότι  είναι  το  ατοµικό  γεγονός  εκείνο  το  οποίο  καθεαυτό  είναι
ανυπολόγιστο ή ασυµπίεστο στον µικροσκοπικό κόσµο ενώ στο σύνολό τους
τα ατοµικά γεγονότα τείνουν να οµαλοποιηθούν έτσι ώστε η συλλογική τους
συµπεριφορά  να  αντανακλά  την  κανονικότητα  που  παρατηρούµε
µακροσκοπικά.

Η πιο ξεκάθαρη και ρηξικέλευθη διατύπωση αυτής της ιδέας ήλθε µόλις
φέτος  όταν  δηµοσιοποιήθηκε  ένα  εκπληκτικό  θεώρηµα  από  τους
µαθηµατικούς Kochen και Conway του Πανεπιστηµίου Princeton.Το θεώρηµα
αυτό φαίνεται ότι κυκλοφορούσε στους σχετικούς κύκλους από το 2000 αλλά
το περιεχόµενό του  ήταν φιλοσοφικά αρκετά δύσπεπτο ώστε και οι ίδιοι οι
επινοητές του δίσταζαν να το δηµοσιοποιήσουν. Πρόκειται  για το θεώρηµα
της ελεύθερης βούλησης όπως συνηθίζεται πλέον να αναφέρεται στις σχετικές
συζητήσεις.  Σύµφωνα  µε  τους  Kochen και  Conway,  µπορεί  κανείς  να
βεβαιώσει,  ξεκινώντας  από  ένα  σύνολο  τριών  µόνο  αξιωµάτων,  ότι  εάν  ο
πειραµατιστής έχει ελεύθερη βούληση κατά τη διάρκεια ενός πειράµατος τότε
το ίδιο πρέπει να συµβαίνει και µε το σωµάτιο! Με άλλα λόγια ένα σωµάτιο
µπορεί  µε  κάποιο  µυστηριώδη  τρόπο  να  επιλέγει  τις  τιµές  κάποιων
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µεταβλητών  του  οι  οποίες  δεν  είναι  ποτέ  υπό  τον  πλήρη  έλεγχο  του
πειραµατιστή.  Η  πρωταρχική  τυχαιότητα  που  διέπει  τον  τρόπο  επιλογής
αυτών  των  τιµών  εµφανίζεται  ως  η  πηγή  της  µακροσκοπικής  ελευθερίας
βούλησης  του  πειραµατιστή  η  οποία  αποτελεί  σωρευτικό  αποτέλεσµα  της
µικροσκοπικής  τυχαιότητας  των  σωµατίων  που  τον  απαρτίζουν.  Η
πρωταρχική σηµασία των τυχαίων διαδικασιών σε µικροσκοπικό επίπεδο που
αναδεικνύεται  διαρκώς από το πείραµα ανάγεται σε βασικό αξίωµα από το
οποίο παράγεται η µικροσκοπική ελευθερία επιλογής. 

Εκείνο  που  πρέπει  να  ξεκαθαριστεί  είναι  ότι  το  θεώρηµα  αυτό  δεν
αποδεικνύει  την ύπαρξη ή όχι  της ελεύθερης βούλησης. Εισάγει  όµως ένα
πολύ  σηµαντικό  νέο  στοιχείο  διότι  αντιπαραθέτει  στη  βούληση  του
πειραµατιστή κάποια στοιχειώδη βούληση του ίδιου του σωµατίου µε το οποίο
αυτός πειραµατίζεται. Εάν βέβαια δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως η ελεύθερη
βούληση  για  τον  πειραµατιστή,  τότε  δεν  υπάρχει  καµία  βούληση  και  από
πλευράς του σωµατίου. Εάν όµως, όπως θέλουµε να πιστεύουµε και όπως
φαίνεται  να  πιστεύουν  και  οι  Kochen και  Conway,  είµαστε  ελεύθεροι,  τότε
πρέπει να δεχθούµε κάποια στοιχειώδη ελευθερία και για τα ίδια τα σωµάτια.

Με το σενάριο της Μεγάλης Σύνθλιψης η κοσµική εξέλιξη ακολουθεί µια
συµµετρική πορεία. Ακριβώς όπως η Μεγάλη Έκρηξη προκάλεσε την κοσµική
διαστολή, αυτό το κοσµικό σενάριο θεωρεί ότι η µέση πυκνότητα της ύλης
στο  σύµπας  είναι  αρκετά  µεγάλη  ώστε  να  σταµατήσει,  κάποια  στιγµή  τη
διαστολή  του  και  να  αρχίσει  µια  αντίστροφη  φάση  κοσµικής  εξέλιξης στην
οποία το σύµπας θα συστέλλεται και τελικά θα καταρρεύσει  σε ένα σηµείο
(singularity).  Σε αυτές τις µικροσκοπικές κλίµακες ωστόσο η επίδραση των
κβαντικών  φαινόµενων  είναι  σηµαντική.  Έτσι  θεωρητικά  υπάρχει  η
δυνατότητα  µετά  την  Μεγάλη  Σύνθλιψη  να  ακολουθήσει  µια  νέα  Μεγάλη
Έκρηξη και να αρχίσει ξανά ένας νέος κύκλος κοσµικής διαστολής και στη
συνέχεια συστολής και κατάρρευσης. Ένα τέτοιο σύµπας ονοµάζεται κυκλικό.
Η  Μεγάλη  Σύνθλιψη  και  η  Μεγάλη  Έκρηξη  είναι  ουσιαστικά  συµµετρικές
καταστάσεις  του  σύµπαντος  και  είναι  δυνατή  η  µετάβαση  από  την  µια
κατάσταση  στην  άλλη.  Ο  µηχανισµός  της  µετάβασης  από  την  Μεγάλη
Σύνθλιψη στην Μεγάλη Έκρηξη στηρίζεται στη θεωρία των Υπερχορδών που
προϋποθέτει  την  ύπαρξη  περισσοτέρων  των  τεσσάρων  διαστάσεων.
Συνήθως η θεωρία διατυπώνεται σε 10 διαστάσεις αλλά οι Horava  και Witten,
στα µέσα της δεκαετίας του 1990, έδειξαν ότι κάτω από ορισµένες συνθήκες
µπορεί να υπάρξει µια 11η διάσταση. Οι έξι από τις (10+1) διαστάσεις είναι
τυλιγµένες  και  µπορούν  να  αγνοηθούν  κατά  την  µελέτη  του  κυκλικού
σύµπαντος. Έτσι αποµένουν τρεις χωρικές διαστάσεις, µια χρονική διάσταση
και µια ακόµα διάσταση που υπάρχει για πεπερασµένο χρόνο. Σύµφωνα µε
την θεωρία των Υπερχορδών, ο τρισδιάστατος χώρος µας βρίσκεται πάνω σε
µια υπερεπιφάνεια ή λεπτή µεµβράνη. Σε µικροσκοπική απόσταση 10-30 m ,
από τη λεπτή µεµβράνη που αποτελεί τον τρισδιάστατο χώρο µας, βρίσκεται
µια άλλη παράλληλη µε τη “δική µας”, λεπτή µεµβράνη ενώ ανάµεσά τους
υπάρχει  η  επιπρόσθετη 11η διάσταση. Οι  µεµβράνες  αυτές έχουν φυσικές
ιδιότητες,  ενέργεια,  και  ορµή.  Όταν  διεγερθούν,  µπορούν  να  παράγουν
σωµατίδια  όπως  κουάρκ  και  λεπτόνια.  Σε  χρονικά  διαστήµατα
τρισεκατοµµυρίων ετών, οι δυο µεµβράνες που αναφέρονται και ως “βράνες”
(branes)  συγκρούονται  µεταξύ  τους,  δηµιουργούνται  σωµατίδια  και
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ακτινοβολία, οι βράνες θερµαίνονται και αποχωρίζονται. Η σύγκρουση αυτή
οδηγεί στη µετάβαση από τη Μεγάλη Σύνθλιψη στη Μεγάλη Έκρηξη και στην
αναγέννηση του σύµπαντος.

Ορισµένοι διάσηµοι φυσικοί έχουν κατά καιρούς υποστηρίξει ότι ένας
προηγµένος πολιτισµός θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει ένα πεπερασµένο
ποσό ενέργειας για να επιζήσει για άπειρο ουσιαστικά χρόνο. Το µοντέλο που
προτείνουν  αποτελείται από σύντοµες περιόδους δραστηριότητας οι οποίες
θα συνοδεύονται από όλο και µεγαλύτερες περιόδους αδράνειας (περιόδους
“χειµέριας νάρκης”).  Το αντίστροφο  ισχύει  για  ένα  πολιτισµό  που  θέλει  να
επιζήσει από µια Μεγάλη Σύνθλιψη. Εκεί, ο πεπερασµένος χρόνος µπορεί να
καταστεί  πρακτικά  άπειρος  εάν  αξιοποιηθεί  η  απεριόριστη  ενέργεια  της
Μεγάλης Σύνθλιψης. 

Όλα αυτά βέβαια, ακόµα και εάν είναι θεωρητικά πραγµατοποιήσιµα,
είναι αµφίβολο εάν θα µπορέσουν να γίνουν πράξη από κάποιον πολιτισµό,
ανεξάρτητα από την τεχνολογική του εξέλιξη.

Ο  Frank  J.  Tipler,  που  είναι  καθηγητής  µαθηµατικής  φυσικής  στο
Πανεπιστήµιο  Tulane της Νέας Ορλεάνης,  έχει  διατυπώσει µια θεωρία, τη
θεωρία του Σηµείου Ωµέγα, που είναι ένα υποθετικό κοσµολογικό σενάριο το
οποίο συνδέει την ύπαρξη και τη διατήρηση της ζωής µε την κοσµική εξέλιξη.
Η  θεωρία  του  Σηµείου Ωµέγα  υιοθετεί  πέντε  βασικές  αρχές  σχετικά  µε  το
σύµπαν: ότι είναι χωρικά πεπερασµένο (έχει πεπερασµένο χωρικό µέγεθος
και  τοπολογία  τρισδιάστατης  σφαίρας),  ότι  δεν  υπάρχουν  ορίζοντες
γεγονότων, ότι τελικά, η ζωή θα επικρατήσει και θα ελέγξει το σύµπαν, ότι η
ποσότητα της διαθέσιµης πληροφορίας που θα υποβληθεί  σε επεξεργασία
από  σήµερα  έως  τον  χρόνο  που  το  σύµπαν  θα  φτάσει  στην  τελική  του
κατάσταση,  είναι  άπειρη  και  ότι  η  ποσότητα  της  πληροφορίας  που
αποθηκεύεται στο σύµπαν καθώς αυτό προσεγγίζει την τελική του κατάσταση,
τείνει  στο άπειρο. Ο  Tipler ισχυρίζεται  ότι µπορεί  να αποδείξει  ότι οι πέντε
βασικές  αυτές  αρχές  απορρέουν  απευθείας  από  θεµελιώδεις  νόµους  της
φυσικής όπως είναι οι νόµοι της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας και η Αρχή
της  Αβεβαιότητας  του  Heisenberg.  Σύµφωνα  µε  τη  θεωρία  του  Σηµείου
Ωµέγα, καθώς πλησιάζει η Μεγάλη Σύνθλιψη και το Τέλος (που αναφέρεται
ως  Σηµείο  Ωµέγα),  η  υπολογιστική  ικανότητα  του  σύµπαντος  µπορεί  να
αυξηθεί µε εκθετικά γρήγορο ρυθµό καθώς “τελειώνει”  ο χρόνος. Η θεωρία
του  Tipler υποθέτει  ότι ορισµένες κοσµολογικές µεταβλητές δείχνουν ότι το
σύµπαν τελικά θα  συσταλεί  καθώς και ότι θα υπάρξουν  ευφυείς πολιτισµοί
που  θα  εκµεταλλευτούν  την  απεριόριστη  υπολογιστική  ικανότητα  του
σύµπαντος στα τελευταία στάδιά του. Η θεωρία του Tipler  έχει και θεολογικό
χαρακτήρα  αφού δέχεται ότι αυτή η ασυµπτωτική  κατάσταση απεριόριστης
υπολογιστικής ικανότητας είναι ο Θεός. Ο απόλυτος κοσµικός υπολογιστής θα
είναι  σε  θέση  να  “ανασυνθέσει”,  δηλαδή  να  αναγεννήσει  όλους  τους
ανθρώπους που έζησαν, που ζουν ή που θα ζήσουν στη Γη ή αλλού. Το
σηµείο Ωµέγα παριστάνει ένα είδος µεταθανάτιας ζωής που δεν θα τελειώσει
ποτέ  και  που  µπορεί  να  έχει  οποιαδήποτε  µορφή  λόγω  της  εικονικής  της
φύσης.      

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο όρος Σηµείο Ωµέγα χρησιµοποιήθηκε και από
τον Γάλλο  ιερέα, παλαιοντολόγο  και  φιλόσοφο,  Pierre Teilhard de Chardin
(1881  -  1955)  o oποίος  θεωρούσε  ότι  η  χριστιανική  σκέψη  µπορεί  να
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συνυπάρξει µε τη σύγχρονη επιστήµη. Ο Teilhard αναθεώρησε τη έννοια της
εξελίξεως, ανατρέποντας τη θεωρία του ∆αρβίνου και υποστήριξε ότι η ζωή
στον πλανήτη Γη οδεύει προς µια κατάσταση πληρότητας την οποία ονόµασε
Σηµείο Ωµέγα. Ο Teilhard πίστευε ότι τα βασικά φαινόµενα που σχετίζονται µε
την ύλη, όπως η βαρύτητα, ο ηλεκτροµαγνητισµός κ.ά., λαµβάνουν χώρα µε
σκοπό  τη  δηµιουργία  άλλων  ανώτερων  και  πιο  πολύπλοκων  οντοτήτων.
Σύµφωνα µε τον  Teilhard, ο άνθρωπος προσέθεσε µια νέα διάσταση στον
κόσµο αφού το µόνο ον που έχει τη συναίσθηση ότι κατέχει τη γνώση.

Ορισµένοι, υπέρµαχοι της Τελικής Ανθρωπικής Αρχής, πιστεύουν ότι η
ανάπτυξη  της  ζωής  δεν  είναι  τυχαία  αλλά  αναπόφευκτη  και  ότι  εφόσον
δηµιουργήθηκε, δεν θα εκλείψει ποτέ από το σύµπαν.

Εν τω µεταξύ, φυσικοί, όπως ο Andrei Linde, ο Alian Guth, ο Edward
Harrison και ο Ernest Sternglass, έχουν δείξει ότι η πληθωρισµική κοσµολογία
υποδεικνύει έντονα την παρουσία ενός πολλαπλού σύµπαντος και θεωρούν
ότι  θα  ήταν  χρήσιµο  ακόµα  και  µε  τη  σηµερινή  γνώση  και  τεχνολογία,  τα
ευφυή όντα να δηµιουργήσουν και να µεταδώσουν πληροφορίες προς κάποιο
αποµακρυσµένο σύµπαν.     
 Ο  Hugh Everett,  µαθητής  του  Wheeler στο  Πανεπιστήµιο  του
Princeton, κατά τη δεκαετία του ‘50, ήταν από του πρώτους φυσικούς που
εφάρµοσε τους νόµους της Κβαντοµηχανικής στην Κοσµολογία. Θεωρώντας
µια  παγκόσµια  κυµατοσυνάρτηση  προσπάθησε  να  µελετήσει  την
αλληλεπίδραση  διαφορετικών  περιοχών  του  σύµπαντος.  Έκπληκτος
ανακάλυψε  τότε  ότι  η  ίδια  ακριβώς  αλληλεπίδραση  φαινόταν να  οδηγεί  το
σύµπαν,  σε  µια διαδικασία  παραγωγής  αντιγράφων  του,  που  προέκυπταν
από ένα µεγάλο σύνολο πιθανών αποτελεσµάτων αυτής της αλληλεπίδρασης.
Η  θεωρία  του  αυτή  είναι  γνωστή  ως  ερµηνεία  των  πολλών  κόσµων,  ως
θεωρία  των  πολλαπλών  κόσµων  ή  ως  θεωρία  του  ∆ιακλαδιζόµενου
Σύµπαντος (1957). Σύµφωνα µε αυτή ο παρατηρητής δεν έχει ειδικό ρόλο στη
διαδικασία  της  κβαντικής  µέτρησης  όπως  για  παράδειγµα,  συµβαίνει  στην
πιθανοκρατική ερµηνεία της κυµατοσυνάρτησης Ψ της Κοπεγχάγης. Παρόλα
αυτά η παρατήρηση δίνει ως αποτέλεσµα τη διακλάδωση του σύµπαντος – εξ
ου  και  θεωρία  του   ∆ιακλαδιζόµενου  Σύµπαντος-  σε  τόσα  ανεξάρτητα
αντίγραφα,  όσα  και  τα  δυνατά  αποτελέσµατα.  Τις  απόψεις  του  Everett
µελέτησαν  πολλοί  θεωρητικοί  φυσικοί  και  ξεχωρίζουν  οι  θέσεις  των
Μ.GellMann και J.B.Hartle, οι οποίοι διατύπωσαν µια παραλλαγή της θεωρίας
του  Everett,  που  την  ονόµασαν  οι  ασύµφωνες  εξελίξεις  (Decoherent
histories). Σύµφωνα µε αυτή την ερµηνεία, το Σύµπαν µπορεί να εξελιχθεί µε
ποικίλους τρόπους, σε καθέναν από τους οποίους αντιστοιχεί µία διαφορετική
πιθανότητα. Η θεωρία υποστηρίζει ότι το Σύµπαν µάς έχει ήδη επιλέξει έναν
από  αυτούς.  Παράλληλα,  όµως,  αναπτύσσονται  και  απόψεις  που
υποστηρίζουν ότι είναι πολύ πιθανόν το Σύµπαν  να εξελίσσεται ταυτόχρονα
µε όλους τους δυνατούς τρόπους, αλλά εµείς να αντιλαµβανόµαστε µόνο τον
έναν.

Με βάση τον Αριστοτελισµό κυριάρχησε ο πραγµατισµός του κόσµου
των αισθήσεων, και µια λογική η οποία στηριζόταν στην Εµπειριοκρατία.

Ο µη αντιληπτός από τις αισθήσεις µας αλλά υπαρκτός κόσµος των
ιδεών  του  Πλάτωνα,  και  η  θεωρία  απεικόνισης  του  στις  υλικές  αισθητές
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µορφές, µη έχοντας τότε καµιά επιστηµονική στήριξη και  τεκµηρίωση, έγινε
εύκολη λεία της αριστοτελικής πρακτικής σκέψης. 

Σήµερα,  όµως,  τα  πράγµατα  έχουν  διαφοροποιηθεί  και  µάλλον  ο
Πλατωνισµός παίρνει µια πανηγυρική δικαίωση.

Ένα  από  τα  πλέον  θεολογικά  ζητήµατα  το  οποίο  µέχρι  σήµερα
αποτελεί σηµείο αντιρρήσεων, ως και απορριπτικών ενστάσεων, εκ µέρους
της κλασσικής φυσικής θεωρίας υπήρξε η πίστη στην ύπαρξη ενός άλλου µη
αισθητού “πνευµατικού” κόσµου, το ίδιο αν όχι περισσότερο αληθινού από τον
κόσµο των ανθρώπινων αισθήσεων. Ο αόρατος, η ορθότερα ο µη αισθητός,
αυτός  κόσµος,  σύµφωνα  µε  τις  απόψεις  πολλών  θεολογικών  ρευµάτων,
έπρεπε να συνυπάρχει µε τον αισθητό κόσµο µας, αποτελώντας µ’ αυτόν µια
αδιαίρετη και άτµητη ενότητα.

Πάνω  στο  θέµα  αυτό  ο  καθηγητής  της   Θεολογικής  Σχολής  του
Πανεπιστηµίου  Αθηνών  Ηλίας  Οικονόµου,  στο  βιβλίο  του  Θεολογική
Οικολογία (1994), αναφέρει τα επόµενα: “Ο άκτιστος Θεός βουλήθηκε και η
βούληση του υλοποιήθηκε σε αισθητή και µη αισθητή Κτίση. Έτσι υπάρχουν
οι εξής πραγµατικότητες:

• Η πραγµατικότητα του άκτιστου Τριαδικού Θεού.

• Η πραγµατικότητα της Κτίσεως ως αποτέλεσµα της θείας βουλήσεως,
δηλαδή  ως  η  πραγµάτωση  του  βουλήµατος  του  Θεού  που
υποδιαιρείται σε :

α)  Μη αισθητή Κτίση αθέατου µεγαλείου.
β)  Σε αισθητή Κτίση τεραστίας διαστάσεως, εκτάσεως , όγκου, ποικιλίας και
δυνάµεως.
 γ)  Σε µεικτή από αισθητό και µη αισθητό στοιχείο Κτίση, τον µέγα και  µικρόν
άνθρωπο, κατά τον Γρηγόριο τον Νύσσης”.

Βεβαίως την προηγούµενη θεολογική άποψη περί υπάρξεως µιας µη
αισθητής δηµιουργίας είχαν εκφράσει,  µε καθαρά επιστηµονική  διάθεση, οι
Έλληνες  θετικοί  επιστήµονες  της  αρχαιότητας,  προχωρώντας  ακόµα
περισσότερο. Γι’ αυτούς ο κόσµος των αισθήσεων δεν αποτελούσε παρά µια
ψευδαίσθηση,  µια  απατηλή  δηλαδή  εικόνα  του  πραγµατικού  µη  αισθητού
κόσµου.

Όπως  αντιλαµβανόµαστε  από  τα  προηγούµενα,  και  η  Σύγχρονη
Φυσική αποδέχεται θεωρητικά την ύπαρξη ενός υπεραισθητού συµπαντικού,
πραγµατικού χώρου, τον οποίο δέχεται και η θεολογική σκέψη.

Η  αδυναµία  µας  να  αντιληφθούµε  τον  υπεραισθητό  αυτό  χώρο,  ο
οποίος  περιβάλλει  και  διαποτίζει  τον  τρισδιάστατο  συµπαντικό  χώρο  που
αντιλαµβανόµαστε,  πηγάζει  από  το  γεγονός  ότι  αυτός  ο  χώρος  δεν  είναι
ευκλείδειος.  Πέραν τούτου, εξελίσσεται στο πλαίσιο τεσσάρων διαστάσεων,
του µήκους, του πλάτους, του ύψους, και µιας ακόµα, την οποία ονοµάσαµε
µεν  χρόνο,  αλλά  η  ουσία  της  δεν  συµπίπτει  µε  το  µέγεθος  που  έχουµε
συνηθίσει να µετράµε στη Γη µε τα ρολόγια και τα ηµερολόγιά µας.  

Στο πλαίσιο  του χωροχρόνου  του Αϊνστάιν, η ύλη δεν αποτελεί µια
ξεχωριστή  οντότητα,  αλλά  µια  ιδιοµορφία  του  πεδίου.  Ένα  στοιχειώδες
σωµατίδιο  δεν  είναι  τίποτα  άλλο  παρά  ένας  κινούµενος,  µη  αισθητός,
στρόβιλος µέσα στο χώρο.

Αυτό  που  µέχρι  σήµερα  αντιλαµβανόµαστε  σαν  απτή  και
εξατοµικευµένη  ύλη,  για  τη  σύγχρονη  Φυσική,  δεν  είναι  παρά  ένα  ψευδές
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κατασκεύασµα των αισθήσεων µας. Βλέπουµε δηλαδή το περιβάλλον µας όχι
όπως είναι στη πραγµατικότητα, αλλά όπως οι αισθήσεις µας επιτρέπουν  να
το αντιληφθούµε.

Εκτός  όµως  του  γνωστού  και  αντιληπτού,  µέσω  των  ανθρωπίνων
αισθήσεων,  ευκλείδειου  χώρου,  οι  µεγάλοι  µαθηµατικοί  Lobatschewski και
Riemmann δόµησαν  δυο  µη  ευκλείδειες  γεωµετρίες,  που  περιγράφουν
αντίστοιχα  τις  ιδιότητες  δυο  ανεξάρτητων  και  διαφορετικών  χώρων  που
φέρουν τα ονόµατά τους.
  Οι δύο αυτοί χώροι και οι αντίστοιχες γεωµετρίες τους αποτελούσαν
απλά θεωρητικά κατασκευάσµατα χωρίς πρακτική φυσική σηµασία, µέχρι τη
στιγµή που ο Αϊνστάιν διατύπωσε τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, η οποία
προϋποθέτει και λειτουργεί µόνο στο πλαίσιο ενός χώρου Riemann. Με λίγα
λόγια, ο χώρος του Σύµπαντος που µας περιβάλλει και τον οποίο θέλουµε να
λέµε ότι µετρούµε, εφόσον δεχόµαστε ότι αληθεύει στο πλαίσιό του η Γενική
θεωρία  της  Σχετικότητας,  δεν  είναι  ευκλείδειος,  αλλά  χώρος  Riemann.  Το
παράδοξο όµως, είναι ότι η γεωµετρία του Ευκλείδη µπορεί να εφαρµοστεί, µε
πολύ καλή προσέγγιση,  σε πολύ µικρά κοµµάτια ενός χώρου Lobatschewski.
Εντούτοις, η απόκλισή της από την αλήθεια γίνεται φανερή σε αστρονοµική
κλίµακα.  Αυτό  σηµαίνει  ότι  η  γεωµετρία  του  Ευκλείδη  είναi  µια  οριακή
περίπτωση  της  γεωµετρίας  του  Lobatschewski,  η  οποία  µε  τη  σειρά  της
αποδεικνύεται ότι είναι µια οριακή περίπτωση της γεωµετρίας του Riemann.

Εδώ όµως  αρχίζουν τα παράδοξα  για την κοινή  ανθρώπινη  λογική,
εφόσον,  όπως  γνωρίζουµε  σήµερα,  οι  αισθήσεις  µας  µπορούν  να
καταγράψουν  και  να  συγκεκριµενοποιήσουν  σχήµατα  που  µορφοποιούνται
µόνο µέσα σε χώρους µέχρι τριών διαστάσεων οι οποίοι περιγράφονται από
την  ευκλείδεια  γεωµετρία.  Τα  σχήµατα  τα  οποία  µορφοποιούνται  µέσα  σε
χώρους που περιγράφονται από µη ευκλείδειες γεωµετρίες, όπως αυτές του
Lobatschewski και του Riemann δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά από
τις ανθρώπινες αισθήσεις.

Συνεπώς, επειδή η γεωµετρία του τετραδιάστατου χώρου της Γενικής
Θεωρίας της Σχετικότητας του Αϊνστάιν είναι  Riemann, το Σύµπαν δεν είναι
ευκλείδειο  στο  σύνολό  του.  Αυτό  σηµαίνει  ότι  δεν  θα  έπρεπε  να  γίνονται
αντιληπτά  µέσω  των  αισθήσεών  µας  τα  σχήµατα  και  οι  µορφές  του
συµπαντικού  µας  χώρου.  Το  ότι  συνειδητοποιούµε  τα  σχήµατα  που  µας
περιβάλλουν, είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι  “οι αισθήσεις µας έχουν
την  ιδιότητα,  δηµιουργώντας  ιδεατές  τοµές  στο  συνεχές  χωροχρονικό
γίγνεσθαι του συµπαντικού χώρου, να καταγράφουν µόνο µικρά κοµµάτια του
µη  ευκλείδειου χώρου  Riemann που  µας περιβάλλει”.  Αυτοί,  οι  µέσω των
τοµών,  δηµιουργούµενοι  υποχώροι,  όπως  αναφέραµε  προηγουµένως,
συµπεριφέρονται µε µεγάλη ακρίβεια σαν ευκλείδειοι, και µπορούν να γίνουν
αντιληπτοί από τις αισθήσεις µας.

Έτσι,  στην  ουσία  αυτό  που  αντιλαµβανόµαστε  δεν  είναι  παρά  η
προβολική  σκιά  ριµάνειων µορφών και  σχηµάτων  µέσα  σε  τρισδιάστατους
ευκλείδειους  χώρους.  Η  εντύπωση  σχηµατισµού  και  ύπαρξης  αυτών  των
ευκλείδειων χώρων είναι  αποτέλεσµα αυθαίρετων και  µη υπαρκτών τοµών
του  συνεχούς  και  αδιαίρετου  συµπαντικού  χωροχρόνου,  τις  οποίες
προκαλούν  οι  περιορισµένες  δυνατότητες  των  αισθήσεών  µας.  Μέσω  της
δηµιουργίας αυτών των πλαστών τοµών, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να
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αντιλαµβάνεται έστω µια σκιά όσων διαδραµατίζονται στο κοντινό συµπαντικό
περιβάλλον του.       

Αναφέραµε ήδη πως η επιστήµη  γνωρίζει πλέον ότι το Σύµπας µας
όπως ακριβώς πίστευε και ο Πλάτωνας, είναι µη αισθητό .Οι µορφές και τα
σχήµατα  που  αντιλαµβανόµαστε  αποτελούν  ψευδείς  απεικονίσεις  άλλων,
πραγµατικών  µεν αλλά  µη  αισθητών  γεγονότων,  τα οποία  αποτυπώνονται
σαν σκιές πάνω σε µικρά κοµµάτια του χώρου που οι αισθήσεις µας έχουν τη
δυνατότητα να τα αντιλαµβάνονται .

Όµως δεν είναι µόνο ο Πλάτωνας που είχε προβλέψει τη νέα φυσική
πραγµατικότητα. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε τον Ηράκλειτο , τον ∆ηµόκριτο και
τον Παρµενίδη, οι οποίοι δίδασκαν ότι αυτά που αντιλαµβάνονται οι αισθήσεις
δεν ανταποκρίνονται  στην πραγµατικότητα,  αλλά δηµιουργούνται  µόνο  στη
φαντασία των ανθρώπων. Επιπλέον πρέσβευαν ότι η γνώση που προέρχεται
από  τις  αισθήσεις  είναι  ψευδής  και  πως  µόνο  η  διανοητική  σύλληψη  των
πραγµάτων µας οδηγεί στην συµπαντική αλήθεια.

Μπορούµε  να  πούµε  λοιπόν  µε  βεβαιότητα  ότι  οι  προσωκρατικοί
Έλληνες  θετικοί  φιλόσοφοι  είχαν  φτάσει,  πριν  από  µας  στη  σύλληψη  των
βασικών αρχών που διέπουν τη λογική των σύγχρονων Θετικών Επιστηµών.

Συνεπώς, µέσω του συνόλου των αισθήσεων µας δεν είναι δυνατόν να
αντιληφθούµε  παρά  µόνο  ένα  απειροελάχιστο  κοµµάτι  του  συµπαντικού
χώρου που µας περιβάλλει. Η αδυναµία αυτή των ανθρώπινων αισθήσεων
µας αναγκάζει να περιορίζουµε τον κόσµο των αισθητών εντυπώσεών µας σε
ένα  πολύ  µικρό  υποσύνολο  του  συµπαντικού  χώρου.  Να  σχηµατίζουµε
δηλαδή  αυθαίρετα,  µέσω  των αισθήσεών µας,  µια ελαχιστότατη  ευκλείδεια
υποκειµενική τοµή στο συνεχές µη ευκλείδειο χωροχρονικό γίγνεσθαι, εντός
της οποίας δηµιουργούµε ό,τι ονοµάζουµε “Kόσµο των αισθήσεών µας”. 

Oι  ανθρώπινες  λοιπόν  αισθήσεις  δεν  αποτελούν  το  αδιάψευστο
κριτήριο  της  αλήθειας  των  συµπαντικών  µορφών  και  φαινοµένων.  Ό,τι
αυτάρεσκα ονοµάζουµε εξατοµικευµένο υλικό αντικείµενο αποτελεί  µια σκιά
αυτού που πραγµατικά είναι στο πλαίσιο της µη αισθητής πραγµατικότητας.
Με  βάση  τα  προηγούµενα  µπορούµε  πλέον  να  πούµε  ότι:  µέσω  των
αισθήσεών  µας  και  των  διαφόρων  οργάνων  µας  που  τις  ενισχύουν,  δεν
αντιλαµβανόµαστε το Σύµπαν όπως αυτό είναι  στην πραγµατικότητα, αλλά
όπως  έχει  τη  δυνατότητα  να  το  αντιληφθεί  ο  εγκέφαλός  µας  µέσω  των
ατελέστατων  ανθρώπινων  αισθήσεων.  Η  πραγµατική  φύση  του
τετραδιάσταστου  µη  Ευκλείδειου  Σύµπαντος  είναι  µη  αισθητή  και
περιγράφεται µόνο µέσω µαθηµατικών σχέσεων. 

Το  Σύµπαν δεν είναι  µια µηχανή.  Είναι  σκέψη  και  νόηση.  Είναι  µια
ατέρµονη  µετουσίωση  του  ορατού  σε  αόρατο,  του  κενού  σε  πλήρες,  του
αδύνατου σε δυνατό και  τανάπαλι.  Είναι  ένα νοητικό παιχνίδισµα συνεχών
µεταµορφώσεων του χώρου και του χρόνου σε ύλη και κίνηση.

Το συναρπαστικό που συµβαίνει τα τελευταία εκατό περίπου χρόνια ,
είναι µια σύγκλιση όχι «απόψεων» ή «θέσεων» αλλά γλωσσών: Της γλώσσας
που  διαµορφώνεται  προκειµένου  να  εκφραστούν  οι  όποιες  θεωρήσεις  της
πραγµατικότητας  προκύπτουν  από  την  κβαντοµηχανική  ή  και  από  τις  µη
ευκλείδειες  γεωµετρίες,  τη  θεωρία  της  σχετικότητας,  το  θεώρηµα  της  µη
πληρότητας  (του  Gödel)  κ.λπ.  Και  από  την  άλλη  µεριά,  της  γλώσσας
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οντολογικών  προτάσεων  όπως  η  προσωποκεντρική  του  “βυζαντινού”
Χριστιανισµού ή η µηδενιστική του Heidegger.

Η ανασύσταση του ιδεαλιστικού πολιτιστικού µοντέλου 

ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΟΜΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ του δυτικού κόσµου
βρίσκεται σήµερα υπό κατάρρευση και ο λόγος είναι απλός: Ο ένας πυλώνας
του , αυτός της κλασικής επιστήµης, καταπίπτει, παρασύροντας ολόκληρο το
πολιτιστικό  οικοδόµηµα.  Αυτό  συµβαίνει  από  τη  στιγµή  που  η  σύγχρονη
επιστήµη διαπίστωσε  ότι τα οικοδοµήµατα της νευτώνειας φυσικής, καθώς
και της ευκλείδειας γεωµετρίας, πάνω στα οποία στηρίχτηκε ο πυλώνας της
επιστήµης  στο  πραγµατιστικό  πολιτισµικό  ρεύµα,  στέκουν  ανίσχυρα  να
ερµηνεύσουν τη συµπαντική πραγµατικότητα.
          Συγχρόνως όµως µε την κατάρρευση του επιστηµονικού πυλώνα του
πραγµατιστικού  ρεύµατος,  µε  βάση  τη  σύγχρονη  Φυσική  και  τα  µοντέρνα
Μαθηµατικά,  άρχισε  να  αναπτύσσεται  ο  επιστηµονικός  πυλώνας  του
λησµονηµένου ιδεαλιστικού Πολιτισµικού Ρεύµατος. Έτσι από τη στιγµή που η
Νέα Φυσική και τα Σύγχρονα Μαθηµατικά είναι συνέχεια της προσωκρατικής
θετικής σκέψης  και  ενισχύουν τον πλατωνικό  ιδεαλισµό,  ξαναγεννιέται  στα
ερείπια του καταρρέοντος δυτικού πραγµατιστικού πολιτισµικού ρεύµατος το
νέο  Πολιτισµικό  Ρεύµα  της  επόµενης  χιλιετίας.  Το  ξεχασµένο  αλλά  τόσο
σύγχρονο  πλέον αυτό πολιτισµικό ρεύµα είναι  σηµαντικό να  αναφερθεί  ότι
αναγεννάται  αυθόρµητα,  χωρίς  σχεδιασµούς  ισχυρών  δυνάµεων,  πολιτικά
παρασκήνια,  ίντριγκες  και  οικονοµικούς  εκβιασµούς.  Ο  δρόµος  βέβαια  θα
είναι µακρύς, τραχύς και γεµάτος συγκρούσεις. Το σίγουρο όµως είναι ότι ,στο
άµεσο µέλλον, θα πρέπει η δυτική τεχνολογία, µε βήµατα σταθερά, κάνοντας
την  αυτοκριτική  της,  να  βρει  τη  σχέση  και  τη  σύνδεση  της  µε  τα  νέα
επιστηµονικά αλλά και κοινωνικά δεδοµένα. Οι θρησκευτικές διοικητικές και
δογµατικές δοµές του Ορθόδοξου Χριστιανισµού θα πρέπει να επιστρέψουν
στις  βασικές  µεταφυσικές  και  θεολογικές  καταβολές  του  Χριστιανισµού.  Η
επιστροφή αυτή είναι αναγκαίο να συνδυαστεί µε µια αναζήτηση νέων βάσεων
εκκίνησης και εξέλιξης στο πλαίσιο των νέων επιστηµονικών και κοινωνικών
αναζητήσεων.
      Τα πολιτικά κόµµατα θα πρέπει να επαναπροσανατολίσουν τη φιλοσοφία
αλλά  και  την  πρακτική  τους.  Αυτό  σηµαίνει  ότι  είναι  αναγκαίο  να  λάβουν
σοβαρά υπόψη τους τα επιτεύγµατα της σύγχρονης επιστήµης όσο και τις
πρωτογενείς αξίες του Χριστιανισµού και της ∆ηµοκρατίας
         Ο δρόµος φυσικά δεν θα είναι εύκολος µέχρι τη στιγµή της κυριαρχίας
του  Νέου  Πολιτισµικού  Ρεύµατος,  και  ίσως  χρειαστούν  δεκάδες  ή  και
εκατοντάδες  χρόνια  προσπάθειας.  Το  πρώτο  βήµα  όµως  πρέπει  να  γίνει
άµεσα και χωρίς δισταγµό. 
        Αναγκαία προϋπόθεση της ανάπτυξης του Ιδεαλιστικού πολιτισµικού
ρεύµατος  είναι  η  αφοµοίωση,  εκ  µέρους  του  συνόλου  της  κοινωνία,  της
αναπτυσσόµενης  νέας  επιστηµονικής  σκέψης  και  του  εφαρµοσµένου
χαρακτήρα  της.  Το  γεγονός  αυτό  θα  πείσει  την  κοινωνία  ότι  τα  νέα
επιστηµονικά  ρεύµατα  έχουν  τη  δυνατότητα,  αν  υποστηριχθούν,  να
αναπτύξουν  µια  νέα  τεχνολογία,  εναρµονισµένη  στις  ανάγκες  του  νέου
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ιδεαλιστικού  πολιτισµικού  ρεύµατος  που  τόση  ανάγκη  έχει  ολόκληρος  ο
κόσµος.

Το ιδεαλιστικό πολιτιστικό ρεύµα

Σε  σχέση  µε το επικρατήσαν και  ήδη  υπό κατάρρευση  µοντέλο  του
∆υτικού Πολιτισµού, το αντίστοιχο της καθ΄ ηµάς Ανατολής δεν µπόρεσε να
εξελιχθεί και να επιβληθεί.

Οι πυλώνες του ήταν: 1) η Ανατολική Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία 
(µε  βάση  την  Ορθόδοξη  Πατερική  Γραµµατεία  και  την  προσωποκεντρική
οντολογία),  2)  η  Προσωκρατική  Θετική  Ελληνική  Σκέψη,  3)  η  Κοινωνική
φιλοσοφία της Άµεσης ∆ηµοκρατίας. Το σύστηµα αυτό κατέρρευσε γιατί δεν
κατέστη  δυνατή  η  µετεξέλιξη  της  επιστηµονικής  κοσµοθεωρίας,  της
Προσωκρατικής Θετικής Ελληνικής Σκέψης, σε επιστήµη και στη συνέχεια σε
τεχνολογία.  Αυτό  ανάγκασε  τους  άλλους  δύο  πυλώνες  να  εξελιχθούν
αυτόνοµα,  να  στηριχθούν  για  κάποιο  διάστηµα  στο  Επικρατήσαν  ∆υτικό
µοντέλο και λόγω των αντιφάσεων και αλληλοαναιρέσεων κατέρρευσαν.

∆ηµιουργία

Ιδέα, εντελέχεια, λόγοι των όντων 

Προχωρώντας σ’ αυτή την κατεύθυνση, θα βρούµε µπροστά µας τον
Πλάτωνα και την περί ιδεών αµφιλεγόµενη θεωρία του. Κατά τον Πλάτωνα η
χαώδης ύλη οργανώνεται σε κόσµο διά της µετοχής της στη ζωή των ιδεών,
δηλαδή  των  προτύπων-υποδειγµάτων.  Ο  µαραγκός  για  να  φτιάξει  κλίνη
θεάται την ιδέα της κλίνης, την πρότυπη κλίνη. Το άµορφο υλικό έρχεται στο
φως του νοήµατος,  ως κλίνη,  χάρη στη µετοχή του στην ιδέα-πρότυπο. Η
σηµασιακή ενότητα του κόσµου οφείλεται στον κόσµο των ιδεών-προτύπων.
Τον δε κόσµο των ιδεών τον συνέχει η ιδέα του Αγαθού, το εν γένει βέλτιστον
(ο Θεός, ο αεί ωσαύτως έχων, ο οποίος -εξωκόσµιος, αµέθεκτος-δεν ανήκει
στον κόσµο των ιδεών).

Για  να  κατοχυρώσει  την  οντολογική  αυτονοµία  του  πεδίου  της
σηµασίας, το απροϋπόθετο των κεντρικών σηµασιών, και να αποκλείσει την
“απορροή”  του  από  το  υλικό  πεδίο  (όπως  ισχυρίζονταν  οι  σοφιστές),  ο
Πλάτων  παρενέβαλε  χάσµα  µέγα  µεταξύ  των  δύο,  καθώς  υποστήριξε  το
σκανδαλώδες δόγµα ότι οι ιδέες είναι υπερβατικές οντότητες. Κατέστησε έτσι
προβληµατική  την  έννοια  της  µετοχής-κοινωνίας,  ως  γέφυρας  µεταξύ  των
“δυο κόσµων”.

Το  µεγαλοφυές  λάθος  του  Πλάτωνα  θέλησε  να  διορθώσει  ο
Αριστοτέλης µε την έννοια της εντελέχειας,  σύµφωνα µε την οποία όλα τα
όντα και τα πράγµατα έχουν µέσα τους το τέλος-πρότυπό τους, στο οποίο και
τείνουν. Με την εντελέχεια ο Αριστοτέλης πίστεψε ότι γεφύρωσε το πλατωνικό
χάσµα  ανάµεσα  στο  υλικό  και  στο  οντοτικό  του  πρότυπο.  Εναρµόνισε  το
αισθητό και το υπεραισθητό, καταργώντας την οντοτικότητα των προτύπων.
Έχασε όµως, µε αυτό τον τρόπο, κάτι πολύ σηµαντικό: την υπερβατικότητα
των προτύπων, που είναι κατηγορία συνδεδεµένη µε το υποκείµενο και την
ελευθερία του και  όχι  µε την βιολογία και  τη φυσική.  Η αριστοτελική λύση
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προχώρησε  την οντολογική προβληµατική ένα βήµα µπροστά, αλλά έλυσε το
πρόβληµα που έθετε η πλατωνική οντολογία.

Το  ζήτηµα  τέθηκε  ξανά  από  τους  Έλληνες   Πατέρες  και  βρήκε  µια
πληρέστερη λύση. Η πρότασή τους ξεκινά από την ανατροπή της αρχαίας
οντολογίας  στο  θεµελιώδες  ζήτηµα  της  σχέσης  ουσίας  και  προσώπου.  Σε
αντίθεση µε τους αρχαίους, βάζουν πρώτα το πρόσωπο και µετά την ουσία.
∆ιατηρούν  την  υπερβατικότητα  των  προτύπων,  αλλά  απορρίπτουν  την
οντοτικότητά  τους.  Υπερβαίνουν έτσι  τον Πλάτωνα  και  τον Αριστοτέλη:  Τα
πρότυπα είναι οι “Λόγοι των Όντων”. Μη οντοτικές (ψιλές) ιδέες, όχι µέσα στα
πράγµατα, αλλά στον “νου του Θεού”, ως ποιητική τελική αιτία τους. Οντοτική
(δηλαδή Πρόσωπο) είναι µόνο η Ιδέα που έχει ο θεϊκός Νους για τον Εαυτό
του και µέσω της οποίας τα οντοποιεί: ο Υιός -Λόγος.

Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει το ρήγµα, αλλά συγχρόνως και τον δεσµό,
µεταξύ της αρχαίας και της βυζαντινής οντολογίας. Το ρήγµα µάλιστα στην
οντολογική  συνέχεια  δεν  ξεκινάει,  αλλά  ολοκληρώνεται  µε  τη  συνάντηση
Ελληνισµού-χριστιανισµού. Εµφανίζεται  ήδη από την εποµένη των µηδικών
πολέµων  και  αναδεικνύεται  µε  το  πέρασµα  από  την  προσωκρατική  στη
µετασωκρατική φιλοσοφία. Αυτή µε επί κεφαλής τον Σωκράτη, διαχειρίστηκε
την ιστορική στροφή του ελληνικού πνεύµατος από τα “έξω”-από τον κόσµο-
προς  τα  “έσω”-στο  πρόσωπο.  Και  διαµόρφωσε  τη  φιλοσοφική  αφετηρία,
πάνω στην οποία κατέστη δυνατή η µεταγενέστερη οντολογική ανατροπή.

Τα κτίσµατα τείνουν προς τα πρότυπά τους, αλλά η τέλεια σύµπτωση
µ΄  αυτά  είναι  ανέφικτη.  Η  φορά  προς  τα  υπερβατικά  (αλλά  µη  οντοτικά)
πρότυπα είναι ερωτική, καθώς η έλξη απορρέει από το µυστικό κάλλος των
προτύπων.  Είναι  ελεύθερη  φορά  του  υποκειµένου,  το  οποίο  µπορεί  να
κινηθεί,  αν  θέλει,  και  αντίστροφα,  αποµακρυνόµενο,  προς   πρότυπα
«χειροπιαστά»  (δήθεν  οντοτικά),  αρνητικά  ευτελή.  Ως  δηµιούργηµα
Προσώπου ο κόσµος είναι, στην οντολογία των Πατέρων, σχέσεις προσώπων
και όχι σχέσεις πραγµάτων.
            Κεντρικές είναι εδώ οι προτυπώσεις του ίδιου του υποκειµένου και των
σχέσεών του. Το ανθρώπινο ον, το µέγιστον εν ελαχίστω (κατά τον Ισοκράτη),
είναι ο µικρόκοσµος, που συγκεφαλαιώνει ολόκληρη την κτίση, µε προορισµό
του τη θέωση. Σκοπό του έχει να προσεγγίσει το προσωπικό του πρότυπο
(που ως “ψιλή”, αλλά “τέλεια” ιδέα, υπάρχει στο “νου του Θεού”) µε τη µέθοδο
της “εξοµοίωσης” προς τον Θεό, κατά τον τρόπο της υπάρξεως, τον τριαδικό.
Η κοινωνία καλείται εδώ σαφώς να θεµελιωθεί στο τριαδικό πρότυπο και να
οµοιωθεί έτσι µε τη θεία κοινότητα. 

∆ηµιουργία.

Η  δηµιουργία  της  κτίσεως  “εκ  του  µη  όντος“  και  όχι  απλώς  εκ  του
µηδενός συνιστά τη βασική θέση της πατερικής θεολογίας,  επί  της οποίας
οικοδοµήθηκε  η  όλη  θεώρηση  της  ζωής,  της  πίστεως,  της  σωτηρίας.
Μοναδική, αιώνια και ανεξάρτητη, ως αυτοτελής ύπαρξη, µη υποκείµενη σε
ανάγκες και χαρακτηριστικά της φύσεως / ουσίας, ο Θεός δηµιουργεί τα κτιστά
όντα, τα οποία υφίστανται ως πραγµατικότητα, και µάλιστα “καλά λίαν“. 
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Η δηµιουργία των κτιστών απορρέει  από τη θέληση και  όχι  από  τη
φύση του Θεού, η κτίση συνδέεται µε τη δηµιουργική δύναµη του Θεού, της
οποίας συνιστά αποτέλεσµα εκ του µη όντος. 

Η  αντίληψη  αυτή  για  τη  σχέση  του  Θεού  µε  την  κτίση  διακρίνει
διαλεκτικά την άκτιστη, δηλαδή άχρονο, αυθύπαρκτη και ελεύθερη από κάθε
αναγκαιότητα παρουσία και  δράση του Θεού, από το κτιστό, σύγχρονο και
πεπερασµένο γεγονός της αναδύσεως των όντων στην ύπαρξη. Ο τρόπος της
αναδύσεως του κτιστού εκ του µη όντος στην ύπαρξη  τέµνει  την ιδιαίτερή
σχέση του µε τον δηµιουργό του. Το ότι ο κόσµος είναι κτιστός φανερώνει ότι
θα µπορούσε και να µην είχε υπάρξει ή να πάψει να υφίσταται. Το είναι του
δεν είναι αυθύπαρκτο. Το κτιστό δεν µπορεί να ζήσει έξω από την ενέργεια
του Θεού, “η µεν φύσις αυτού των ενδεχοµένων είναι παρίστησιν”.

Ουδεµία οντολογική συγγένεια εντοπίζεται µεταξύ Θεού και κόσµου. Η
κτίση,  νοητή  και  αισθητή,  ενώ  δεν  απορρέει  κατ΄  ανάγκην  από  άκτιστες
αυθύπαρκτες  ιδέες  και  αρχέτυπα  ή  κτιστά  ενδιάµεσα,  είναι  εξ΄  ολοκλήρου
έργο  εκ  του  µη  όντος,  δηλαδή  αποτέλεσµα  της  ελεύθερης  και  αγαπητικής
θελήσεως του Θεού. 
Ο Θεός δεν είναι µόνο η αρχή όλων των όντων αλλά και το τέρµα τους. Πριν
να  έχει  αρχίσει  ακόµη  οτιδήποτε,  βλέπει  το  τέρµα  του,  και  σ΄  αυτό
αποβλέποντας δηµιουργεί την ορατή και αόρατη κτίση. Εφόσον τίποτα άλλο
δεν υπήρχε πρωτύτερα, παρεκτός η άχρονη ύπαρξη του Θεού, κατά συνέπεια
η αλήθεια και το τέλος των όντων βρίσκονται στη ύπαρξη του Θεού ως αιτία
συστατικής και συνεκτικής της ζωής τους. 
Η ψυχοσωµατική οντότητα του ανθρώπου δεν είναι  “τυχαίο ατύχηµα”, ούτε
άλλωστε και οτιδήποτε άλλο στην δηµιουργία του Θεού.  
Ο Θεός ως Τριάς Προσώπων δηµιουργεί κατεξοχήν τον άνθρωπο. Σχετίζεται
τριαδικά µε την ύπαρξή του, αφού την ενεργεί µε την κοινή θέληση και των
τριών  προσώπων.  Ο  άνθρωπος  καλείται  να  ζήσει  τριαδικά  και  αυτός  ως
πρόσωπο. Η τριαδοείδεια της ζωής του είναι  η πλάση του κατ’  εικόνα και
οµοίωση της Τριαδικής Θεότητας .
            Το “άτοµο” είναι έννοια παρµένη από το νευτώνειο παράδειγµα. Στα
πλαίσια µιας κοινωνιολογίας , όπου διαπλέκεται η παραδοσιακή ουσιολογική
αντίληψη µε το νευτώνειο παράδειγµα, υπάρχουν δυο τρόποι να προσεγγίσει
κανείς την κοινωνική πραγµατικότητα του νεωτερικού Ατόµου : από τη σκοπιά
του όλου και από τη σκοπιά του µέρους. α) Από τη σκοπιά του όλου φτάνουµε
στο «άτοµο» µε διαίρεση του όλου, ως το σηµείο εκείνο πέραν του οποίου
παύουν να υφίστανται οι ιδιότητες του όλου. Υπ’ αυτή την έννοια το «άτοµο»
του νερού είναι  το  H2O. Το Η και το Ο χωριστά δεν είναι  «άτοµα» νερού.
Γίνονται  αν  συντεθούν  σύµφωνα  µε  µια  ορισµένη  σχέση  (2  προς  1).  Το
«άτοµο»  της  νεωτερικής  κοινωνίας  ,το  συνθετικό  «αστικό  άτοµο»  του
Κονδύλη, που έχει  µια καθορισµένη δοµή,  η οποία “αντανακλά”  αυτήν της
αστικής κοινωνίας, µοιάζει ακριβώς µε το µόριο του νερού. β) Από τη σκοπιά
του ίδιου του «ατόµου», η έννοια της ατοµικότητας του προσλαµβάνει εντελώς
διαφορετικό  νόηµα:  όταν  λέµε  “άτοµο”  εννοούµε  απλώς  το  µη  περαιτέρω
διαιρετό,  ανεξάρτητα  από  το  αν  ανήκει  ή  όχι  σε  κάποιο  σύνολο.  Το
διαιρούµενο  δεν  είναι  “άτοµο”,  γιατί  “άτοµο”  σηµαίνει  άτµητο.  Η  πρώτη
προσέγγιση καλύπτει κάπως την αστική περίοδο της νεωτερικότητας. Και είναι
αυτή  που  υπόκειται  στην  ανάλυση  του  Κονδύλη.  Ούτε  όµως  αυτή  ούτε  η
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δεύτερη καλύπτουν το “άτοµο” της µεταµοντέρνας µαζικής δηµοκρατίας κι εδώ
βρίσκεται η προβληµατικότητα της εννοιολογίας του Κονδύλη. Αν το αστικό
Άτοµο αντιστοιχούσε  σ’  αυτό που στη χηµεία λέµε  “µόριο”,  τούτο εδώ δεν
αντιστοιχεί ούτε καν στα “άτοµα” που συνέθεταν το αστικό “µόριο”. Είναι το
“µόριο” εκείνο , αλλά σε διαδικασία διάσπασης. Τη διάσπαση του «µορίου» σε
“άτοµα”  την  έχει  ακολουθήσει  η  διάσπαση  των  “ατόµων”  σε  “στοιχειώδη
σωµατίδια”  και  όλη  η  διεργασία  µοιάζει  µάλλον  µε  πυρηνική  αλυσιδωτή
αντίδραση,  η  οποία  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  παρά  “κάτι”  που  έχει  ήδη
κατασταλάξει σε “κάτι”: σε µια “ατοµικότητα”, ας πούµε, “σηµειακή”. Η έννοια
“άτοµο”  είναι  εντελώς  ακατάλληλη  για  τη  ρευστή  αυτή  ανθρωπολογική
πραγµατικότητα.  Μάλλον  µε  “νέφος  στοιχειωδών  σωµατιδίων”,  εικόνα
παρµένη από την υποατοµική φυσική, θα µπορούσε να παροµοιαστεί και όχι
µε  “άτοµο  σηµείο”.  Η  έκφραση  “κατάτµηση  του  όλου  σε  άτοµα”  που
χρησιµοποιεί  ο  Κονδύλης,  για  να  υποδηλώσει  την  εξάλειψη  στη  µαζική
δηµοκρατία των “ουσιακών δεσµών” (κοινοτικών, οικογενειακών, κ.τ.λ.) είναι
παραπλανητική,  γιατί  κάνει  παραχωρήσεις  στην  επιφανειακή  ιδεολογική-
πολεµική  αντίληψη  ότι  “εξαλείφθηκαν”  οι  κοινωνικοί  δεσµοί,  ενώ  απλώς
αντικαταστάθηκαν  από  τους  απρόσωπους  συστηµικούς  κοινωνικούς
δεσµούς.

Πολλοί  ταυτίζουν  συνήθως  το  αδιαµεσολάβητο  κοινωνείν  µε  το
Πρόσωπο. Αυτό είναι λάθος, διότι η µετάβαση από το Άτοµο στο Πρόσωπο
συνδέεται µε τη γέννηση µέσα του µιας νέας προσωπικότητας θεµελιωµένης
στην  Αγάπη.  Το  αδιαµεσολάβητο  κοινωνείν  ορίζει  απλώς  την  ελληνική
ατοµικότητα. Η σύγχυση αυτή οδηγεί παρ΄ηµίν στην ταύτιση Προσώπου και
ελληνικού Ατόµου. Μια άλλη παρανόηση είναι η προτεσταντική ταύτιση του
Προσώπου  µε  υο  αυτοαναφορικό  Άτοµο,  το  οποίο  κατορθώνει,  δήθεν,  να
τεθεί  εκτός  διαλεκτικής  ατόµου-συνόλου.  Να  γίνει  “αυτόνοµο  έναντι  της
οµάδας”, βασιζόµενο στην ιδιωτική σχέση του µε τον Θεό. Από εδώ ξεκινά και
η κριτική στο ελληνικό άτοµο  ότι  δεν κατόρθωσε να ξεφύγει  από τη µικρή
οµάδα  και  να  γίνει  “πραγµατικό”  Άτοµο.  Στην  ελληνική  αντίληψη  για  την
ατοµική  αυτονοµία,  ως  µετοχή  στην  συλλογικά  κατακτηµένη  κοινοτική
αυτονοµία, αντιπαρατίθεται µια αφηρηµένη εξωκοινωνική ατοµική αυτονοµία.
Αλλά, όπως αναλύσαµε στο Πέρα από το Άτοµο, ο Θεός και ο κάθε Θεός είναι
η υπόσταση του Συλλογικού, οπότε η “εκτός κοινότητας” ιδιωτική 
(εγκλωβισµένη στη σφαίρα της ατοµικής φαντασίας) σχέση µε τον “Θεό” δεν
είναι παρά σχέση µε το Μηδέν. Κατά την προσωποκεντρική παράδοση, δεν
αρκεί η όποια “αυτονοµία” για να έχουµε Πρόσωπο.  Πρέπει η αυτονοµία να
έχει αγαπητικό περιεχόµενο. Ο Χριστός, το κατεξοχήν Πρόσωπο υποτάσσει
το ίδιον θέληµα στην Αγάπη του Θεού – Πατέρα Του για τον άνθρωπο. Ένα
τέτοιο  Άτοµο  µπορεί  να  “αποσπάται”  από  κάθε  δεδοµένη  κοινότητα,  αλλά
ουδέποτε  υφίσταται  “εκτός  κοινότητας”.  Απλώς  ανήκει  και  γίνεται  φορέας
αναπαραγωγής  µιας  άλλης  κοινότητας:  της  τριαδικής.  Είναι,  λοιπόν,
τουλάχιστον  ανακρίβεια  ότι  οι  Έλληνες  δεν  µπορούσαν  να
αυτοπροσδιοριστούν  εκτός  κοινοτικής  γενέτειρας,  όταν  επί  αιώνες  και  σε
µαζική  κλίµακα  βίωναν  την  ιδιότητα  του  πολίτη  µιας  οικουµενικής
υπερσυµπαντικής κοινότητας. ∆εν ήταν αυτού του είδους ικανότητα που τους
έλειπε.  Τέλος  πρέπει  να  σηµειώσουµε  ότι  είναι  λάθος  η  αναζήτηση  ενός
κοινοτισµού θεµελιωµένου στην “φιλία” και στην “αγάπη”. Γιατί ενώ η ατοµική
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προσωπικότητα µπορεί να αναθεµελιωθεί στην Αγάπη, αυτό δεν ισχύει για τη
συλλογική  προσωπικότητα.  Για  την  ιστορική  κοινότητα  το  όριο  είναι  η
θεµελίωση στη ∆ικαιοσύνη, ακόµα και όταν το παραδειγµατικό τους πρότυπο
είναι τριαδικό. Πράγµα υπεραρκετό.  
           Πρόσωπο: προσδιορίζει µία υπαρκτική πραγµατικότητα. Το πρόσωπο
υποστασιάζει  (συγκροτεί σε υπόσταση, σε συγκεκριµένο υπαρκτικό γεγονός)
έναν τρόπο ύπαρξης. Την έκφραση “τρόπου ύπαρξης” την χρησιµοποιούµε
για  να  επισηµάνουµε  όχι  µόνον  την  υπαρκτική  πραγµατικότητα  του
προσώπου, αλλά και την υπαρκτική πραγµατικότητα της φύσης. Ονοµάζουµε
“φύση”  την  υπαρκτική  οµοείδεια,  τον  κοινό  τρόπο  ύπαρξης  οµοειδών
υποστάσεων.
           Στην περίπτωση των προσωπικών υπάρξεων επισηµαίνουµε την
οµοειδεία  κοινών  φυσικών  ενεργειών,  αλλά  ταυτόχρονα  και  τη  δυναµική
ετερότητα του τρόπου εκφοράς ή πραγµάτωσης αυτών των κοινών ενεργειών.
Κατανοούµε την υπαρκτική ετερότητα του προσώπου ως ελευθερία από τον
κοινό και αδιαφοροποίητο τρόπο ύπαρξης στη φύση. Η υπαρκτική ετερότητα
του  προσώπου  είναι  προκαθορισµένη  από  τη  φύση  αλλά  και  έχει  τη
δυνατότητα  αποδέσµευσης  από  τις  αναγκαιότητες  που  επιβάλλει  ως
υπαρκτικό γεγονός η οµοειδεία της φύσης.

Η  υπαρκτική  ετερότητα  του  ανθρώπινου  προσώπου  βιώνεται  µέσω
των  ψυχικών  ενεργειών  της  κοινής  φύσης  ως  µοναδικά,  ανόµοια  και
ανεπανάληπτη  “ταυτότητα”  του  κάθε  προσώπου.  Βιώνεται  τόσο  ως
αυτοσυνειδησία  ετερότητας,  ως  υποκειµενική  αυτοεπίγνωση,  όσο  και  ως
εµπειρία  λογικής  και  δηµιουργικής  ετερότητας,  µοναδικότητας  λόγου.  Η
ελευθερία του προσώπου ως ολότητα σηµαίνει ότι ενώ η ανθρώπινη φύση
είναι  ένα  φρακτάλ  της  φυσικής  ύπαρξης,  διαθέτει  τη  δυνατότητα
αποδέσµευσης από το πεδίο της ανάγκης που επιβάλλει  η ταυτότητα αυτή
(υπαρκτική ετερότητα).
ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ: ΤΡΙΑ∆ΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ :
α) Η Τριαδοείδεια του ανθρώπου. 

Ο άνθρωπος είναι  η  µοναδική  και  αποκλειστική εικόνα  της άκτιστης
τρισυπόστατης θεότητας στο χώρο των κτιστών όντων. Τριαδική είναι η φύση
της ανθρώπινης ψυχής “κατ’ εικόνα” της ανωτάτης Τριάδος, αφού η νοερή,
λογική και πνευµατική της διάσταση παραπέµπει εικονικά στο αρχέτυπό της,
στην παντουργό Αγία Τριάδα. 
Ο  Θεός  έδωσε  το  αυτεξούσιο,  “το  της  ελευθερίας  αρχαίον  αξίωµα“  στον
άνθρωπο, αφού τον έπλασε “κατ’  εικόνα και  καθ’ οµοίωσίν του“,  ώστε,  “ει
βούλεται” να µην εκπέσει από το αγαθό Αρχέτυπο, αλλά Αυτόν να µιµείται,
αφού  προικίσθηκε µε ανάλογη αγαθότητα.
β) Αδαµικό πλέγµα.

Με τη δηµιουργία του ανθρώπου από τον Θεό και τη δοκιµασία του,
όπως η πτώση του στην αµαρτία, έχουµε το διάγραµµα της αρχέγονης δοµής
της ψυχικής συγκρούσεως, η οποία έκτοτε αποτελεί  βασικό χαρακτήρα της
ανθρώπινης προσωπικότητας. Μετά την πτώση συνειδητοποιεί ο άνθρωπος
τον  αρνητικό  χαρακτήρα  της  ψυχικής  συγκρούσεως  και  τις  φθοροποιές
συνέπειές της για την ψυχοσωµατική του οντότητα.
 Η  εντολή  του  Θεού  εισάγει  εποµένως  τον  άνθρωπο  στη  διαδικασία  της
“ψυχικής συγκρούσεως” η οποία κατ’ ουσίαν είναι  διαδικασία επιλογής. Ή θα
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υπερνικήσει  ο  άνθρωπος  τα  εγωιστικά  του  ψυχοδυναµικά  κίνητρα  για  να
υποταχθεί  στο  θέληµα  του  Θεού  ή  θα  υποδουλωθεί  στις  εγωιστικές
ψυχοδυναµικές  του  αναγκαιότητες,  λόγω  “ατοµικού”  συµφέροντος.  Στην
πρώτη περίπτωση, η δουλεία ή η υποταγή του ανθρώπου στο θέληµα του
Θεού θα ολοκλήρωνε την ελευθερία του και θα την παγίωνε αµετάκλητα.
Στη  δεύτερη  περίπτωση  η  ψυχική  σύγκρουση  θα  παρέµενε  ως  η  βασική
ψυχοπνευµατική  λειτουργία  της  ανθρώπινης  προσωπικότητας,  αφού  η
ανάδειξη  του  ανθρώπου  σε  “άτοµο”,  δια  της  πτώσεως,  θα  διαιώνιζε  την
εσωτερική του διάσταση σε δύο αντίρροπες “επιθυµίες”  και “διαθέσεις” .

H κατάχρηση  της ελευθερίας εκ µέρους του ανθρώπου συνεπάγεται
την κατάχρηση του αυτοσυναισθήµατος της θείας αξιοπρέπειάς του. Βιάσθηκε
να  γίνει  “Θεός”  και  δέχθηκε  τις  υπηρεσίες  του όφεως,  για  να  επιτύχει  τον
σκοπό  αυτόν.  Έτσι  το  ιερό  και  άγιο  αυτό  ψυχοδυναµικό  κίνητρο  της
αξιοπρέπειας µεταποιήθηκε σε “δαιµονικό” εγωιστικό ψυχοδυναµικό στοιχείο.
Προκύπτει  δε  τοσαύτη  ψυχική  µειονεξία  ώστε  η,  µε  οποιοδήποτε  τρόπο,
υπόµνησή της προκαλεί πλέον την φυγή του “πεπτωκότος” ανθρώπου µακριά
από την ανάµνηση των συνθηκών που τη γέννησαν. 
Ο αδαµικός παραβάτης φοβάται, σε πρώτη φάση, τον εαυτόν του, καθώς τον
βλέπει πλέον “γυµνό”, δηλαδή αδύναµο, κυριευµένο από την φθορά και το
θάνατο. Πως µπορεί αλήθεια ένας τόσο “συντετριµµένος” και “ταπεινωµένος”
και “νεκρός”, κατά Θεόν, άνθρωπος να σταθεί ενώπιον του δηµιουργού του;
Το τραυµατισµένο αυτοσυναίσθηµα της (θείας) αξιοπρέπειάς του επαναστατεί
κατά του εαυτού του, τον απορρίπτει, τον απεχθάνεται, τον απωθεί. Σε πρώτη
θεώρηση ο φόβος σχετίζεται οργανικά µε την εικόνα του εαυτού του, που έχει
ενώπιόν του ο παραβάτης αδαµικός άνθρωπος, αλλά σε δεύτερη θεώρηση
οδηγούµεθα  στην  πρωτογενή  αφετηρία  του  φόβου  (άρνηση  ενοχής,
απώθηση). Έτσι, ο µεταπτωτικός άνθρωπος οδηγείται στην δηµιουργία του
“προσωπείου”, για να επικαλύψει ως “µάσκα” τις εσωτερικές διασπάσεις του
ανθρώπου. Έτσι δηµιουργείται µια ψευδαίσθηση στον άνθρωπο ως προς το
ποια πρέπει να είναι η εικόνα του ανθρώπου. Αλλά αυτή η εικόνα, ως προϊόν
ψευδαισθήσεως, είναι ιδεατή εικόνα η οποία υπάρχει µόνον στο µυαλό των
ανθρώπων. 
γ) Ο Λόγος - Χριστός αρχέτυπο του ανθρώπου.

Η  ακρίβεια της  εικόνας  του  Θεού στον άνθρωπο  βρίσκεται  πλήρως
στην δυνατότητά του να ενωθεί µε τον Θεό “κατά µίαν υπόστασιν “. 
Η  εικονική  τριαδοείδεια  της  πλάσεως  του  ανθρώπου  αποκαλύπτεται
ενεργητικά πλέον στην ανέλιξη του κατ’ εικόνα στο αρχέτυπο.  
Αν ο σκοπός της δηµιουργίας του κόσµου ήταν ο άνθρωπος, ο απώτερος
σκοπός της δηµιουργίας του ανθρώπου “κατ’ εικόνα και οµοίωσιν Θεού” ήταν
ο ίδιος ο Χριστός . 
δ) Αδαµική οικονοµία. Ελευθερία και τρεπτότητα.

Ο άνθρωπος ως πλάσµα εκ του µη όντος ”ψυχή τε και σώµατι κτιστόν”,
προέρχεται χαρισµατικά από τον Θεό. 
Η κτιστή του φύση, σε αντίθεση µε εκείνη του Θεού, έχει συνυφασµένη στην
ύπαρξή  της  την τρεπτότητα  ως  συνιστώσα.  Καµιά φυσική  “εντελέχεια”  δεν
αίρει  στην κτιστότητά της. Καµιά “κτιστή” χάρη εγγενής στην φύση του δεν
µπορεί να αποτρέψει την τρεπτότητα και άρα το ενδεχόµενο επιστροφής στο
µη ον. 
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Για να αποδεσµευθεί η κτιστή ύπαρξη του ανθρώπου από τις ολέθριες
συνέπειες  της  αυτονοµήσεως  χρειάζεται  να  ριζώσει  ελεύθερα  σε  µια
οντολογική πραγµατικότητα πέρα και έξω από αυτήν,  µια ύπαρξη που δεν
πάσχει από την κτιστότητα και την προς το µη ον ροπή. 
Μοναδική ύπαρξη πέρα από την κτιστότητα είναι η δηµιουργός “αρχή” κάθε
κτιστής υπάρξεως, η άκτιστη ζωή του Θεού. 
Εποµένως, η µοναδική δυνατότητα για τη ζωή του κτιστού ανθρώπου είναι η
οντολογική του αναφορά και µέθεξη στην ζωή του ακτίστου . 
Το αυτεξούσιο όµως αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τελείωση του
κτιστού προσώπου. Πρόσωπο είναι η “προς τα έσω ενότητα η των πάντων”.
ε) Εσχατολογία.

Η εσχατολογική προοπτική του ανθρώπου προϋποθέτει την 1) πολιτική
διακονία,  2)  µυστηριακή  πολιτική  (µύηση  σε  άλλο  τρόπο  κατανοήσεως  και
προσλήψεως του κόσµου), 3) προσωπική πολιτική (ο άνθρωπος υπάρχει ως
Τριαδική  κοινωνία  προσώπων),  4)  συµβολική  πολιτική  (αισθητοποίηση  σε
ποιοτική  διάσταση  πέραν  εκείνης  της  καθηµερινότητας),  5)  προφητική
πολιτική  (υπέρβαση  του  ατελούς  και  αποτυχηµένου  παρόντος),  6)
µεταµόρφωση. 
Η σχέση Θεού µε τα νοήµονα όντα και τα πνεύµατα, δεδοµένου ότι η νόηση
αντιτίθεται  στην  εντροπία,  οδηγεί  τον  άνθρωπο  και  τη  φύση  στην
“αφθαρτοποίηση”.
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