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Πρόλογος - Μια φανερή άγνοια, μια τυχαία ζωή. 
Συμβιβασμός... για μια αυταπάτη

Οι άνθρωποι δεν ερευνούν για το σκοπό της συνολικής ζωής τους.

> Επιλέγουν να αγνοήσουν ότι θα πεθάνουν και ότι αυτό το θλιβερό γε-
γονός μπορεί να συμβεί σύντομα. 

> Όπως επιλέγουν να αγνοήσουν ότι ο κόσμος είναι πιο μεγάλος και πιο 
άγνωστος από τον κόσμο που αντιλαμβάνονται.

Είναι δικαίωμά τους και η επιλογή τους είναι κατανοητή. Συμβιβασμένοι 
με  αυτή  την  άγνοια  μπορούν  και  εστιάζουν  στις  προσπάθειες  να  επι-
βιώσουν, με όσο χρονικό περιθώριο προσδοκούν. Σε αυτόν εδώ το συμβιβα-
σμό θα ανιχνεύσουμε την αρχή των περισσότερων προβλημάτων στις αν-
θρώπινες σχέσεις ακόμα και για πολλές πνευματικές αποτυχίες τους. Όταν 
κάποιος έχει επιλέξει να εξαπατήσει τον εαυτό του και αδιαφορεί για την 
έρευνα του κόσμου (σαν να ήταν εντελώς ανεξάρτητος), προκειμένου να 
εξυπηρετήσει τη δράση του έξω στον αισθητό κόσμο και με τις προσδοκίες 
του μυαλού του, τότε έτσι εύκολα θα εξαπατήσει, θα υποβαθμίσει και θα 
αγνοήσει  την  αλήθεια  σε  πλήθος  άλλων  περιπτώσεων.  Αυτή  η  περι-
φρονητική συμπεριφορά προς το ερευνητικό πνεύμα, προς την αλήθεια και 
προς την άγνοια  μπορεί να ονομαστεί "ηθική ανευθυνότητα". Μερικές από 
τις πρώτες συνέπειες στην ανθρώπινη συμπεριφορά (αυτής της επιλογής για 
ζωή και δράση με αδιαφορία για την έρευνα του κόσμου και για το βέβαιο 
μέλλον του θανάτου) είναι ο ιδιοτελής συμβιβασμός και η προσποίηση για 
λόγους προσαρμογής και διευκόλυνσης της προσωπικής ζωής στο κοινωνι-
κό περιβάλλον. Με αυτή την ηθική ανευθυνότητα και την επιλογή της πλά-
νης, ο αγώνας για την επιβίωση διαχωρίζεται από τη ζωή και αναδεικνύεται 
σαν υπέρτατος σκοπός για τον οποίο όλα επιτρέπονται και με κάθε θυσία.

 

Αυτός ο  συμβιβασμός με μια φανερή άγνοια για τον κόσμο και τη 
διάρκεια της ζωής και η απόκρυψη της πιο φανερής αλήθειας είναι μια 
πρόκληση που δεν μπορεί  να μείνει  αναπάντητη από έναν ειλικρινή  και 
αμερόληπτο άνθρωπο. Στη ζωή της ανθρώπινης πλειονότητας όλα ήταν πιο 
εύκολα και πιο επιθυμητά, εκτός από το να σκεφτούν ακούραστα τι είναι ο 
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κόσμος και πώς  η ζωή με άγνοια για τον κόσμο είναι μια τυχαία ζωή, 
εκτός από περαστική. Οι άνθρωποι για να επιβιώσουν είναι έτοιμοι να κά-
νουν οτιδήποτε. Για να δικαιολογήσουν τις προσπάθειες και τη ζωή τους, 
προσπαθούν ασταμάτητα να φανούν ικανοί, επιτυχημένοι και ως παράδειγ-
μα στους άλλους ανθρώπους. Όλη η ζωή τους είναι προσπάθειες και έξυ-
πνες δράσεις για να επιβεβαιώσουν ότι είναι ικανοί, ότι δεν χάνουν το χρό-
νο τους και για να βρουν κάποιο νόημα για την ύπαρξή τους. Δεν ηρεμούν 
με τη σκέψη ότι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτε άλλο εκτός από το να ικα-
νοποιούν τις βιολογικές ανάγκες τους. Την ανάγκη να δικαιολογήσουν την 
ύπαρξή τους επίσης την κρύβουν. Αν λοιπόν οι άνθρωποι ζούσαν όπως τα 
άλλα ζώα (με το μυαλό τους περιορισμένο στη δράση αποκλειστικά για την 
επιβίωση), τότε μάλλον δεν θα είχαμε λόγο να τους δείξουμε ότι κάνουν ένα 
μεγάλο λάθος που επιλέγουν να ζήσουν υποβαθμίζοντας την άγνοιά τους 
για τον κόσμο και ξεχνώντας ότι είναι θνητοί. Όμως, με αυτή την επιλογή 
της αυταπάτης και με την υποβάθμιση της άγνοιάς τους, οι άνθρωποι:

Πιστεύουν ότι γνωρίζουν καλά την πραγματικότητα και τον εαυτό τους. 

Υπερεκτιμούν τις ικανότητες και τις επιτυχίες τους. 

Βγάζουν εύκολα συμπεράσματα για τη ζωή και το μέλλον.

Παρουσιάζουν ως γνώση τις φαντασιώσεις τους. 

Εκτιμούν απερίσκεφτα ότι βρίσκονται σε πλεονεκτική ή σε μειονεκτική 
θέση και αξιολογούν σύμφωνα με τις εγωιστικές προσδοκίες τους.

Νομίζουν ότι έχουν τον έλεγχο του μυαλού και της ζωή τους, όπως πι-
στεύουν ότι αν είχαν περισσότερα χρήματα τότε θα ζούσαν καλύτερα.  

Αυτή η υποβάθμιση της άγνοιάς τους ίσως δεν θα ήταν άξια λόγου αν οι 
συνέπειες περιορίζονταν στη δική τους ξεχωριστή ζωή και στην απροσδό-
κητη διακοπή της. Όμως οι άνθρωποι έτσι έχουν επιθυμίες, βάζουν όρους, 
έχουν σκοπούς και συνεργασίες με τα οποία εναντιώνονται σε άλλους αν-
θρώπους και δυσκολεύουν τη ζωή τους, και αθέλητα δυσκολεύουν τη δική 
τους ζωή. Όταν κάποιος είναι σε πλεονεκτική θέση, τότε έχει την εντύπωση, 
ότι οι άλλοι είναι χαζοί, αποτυχημένοι, ανάξιοι, τρελοί και άξιοι της κακής 
τύχης τους και δίνει εύκολα οδηγίες ή εντολές για τη ζωή των άλλων. Όταν 
είναι σε μειονεκτική θέση, τότε ο εγωισμός του εύκολα πληγώνεται, εύκολα 
επιρρίπτει ευθύνες, ζηλεύει ή ψάχνει να αντιδράσει μέσα από μια αντίπαλη 
ομάδα. Ο κόσμος είναι συναρπαστικός και είναι δυστυχία για τους ανθρώ-
πους να κάνουν δύσκολη τη ζωή τους για την επίδειξη των ικανοτήτων τους 
και έναν αποτυχημένο αγώνα για την επιβίωση.
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Δύο κοινές λέξεις μπορούν να εξηγήσουν τη συμπεριφορά σχεδόν κάθε 
ζωής εδώ στη Γη και ιδιαίτερα τις ανθρώπινες σχέσεις και να αχρηστεύσουν 
χιλιάδες βιβλία: Παράνοια και εγωκεντρισμός. Όλοι εκείνοι που έχουν επι-
λέξει να ζουν με άγνοια και αυταπάτες, αλλά εμφανίζονται με τα σημάδια 
της υπεροψίας θα διαβάσουν σελίδες με τις πιο κοινές παρατηρήσεις που 
τους προκαλούν δυσαρέσκεια και απαισιοδοξία. Δεν εκτιμούν την ορθολο-
γική και την αμερόληπτη σκέψη και δεν χρειάζονται πειστικές απαντήσεις. 
Χρειάζονται την  υπενθύμιση λίγων παρατηρήσεων τις οποίες προσπαθούν 
να ξεχάσουν και τις υποβαθμίζουν. Οι άνθρωποι αυτής της επιλογής αποτε-
λούν μια αδιάσειστη πλειοψηφία στη Γη και όχι ένα μικρό και περιστα-
σιακό ποσοστό, το οποίο θα μπορούσαμε να περιφρονήσουμε. Γι' αυτό το 
λόγο δεν θα τους αφήσουμε να ξεχάσουν και να συμπεριφέρονται σαν να 
ήταν πιο έξυπνοι από τους άλλους· ιδιαίτερα εκείνους που ακούγονται στην 
κοινωνία με την αυτοπεποίθηση ενός επιτυχημένου ή από θέσεις εξουσίας 
και οικονομικής εκμετάλλευσης. Η ανάγνωση σελίδων με σκέψεις για το τι 
είναι η ανθρώπινη σκέψη, η γνώση, η αξιοπιστία και η πίστη και πώς το αν-
θρώπινο μυαλό περισσότερο φαντάζεται παρά γνωρίζει είναι η απαραίτητη 
εισαγωγή για να περιοριστούν η υπέρμετρη βεβαιότητα,  η  υπερεκτίμηση 
των ικανοτήτων και η κατάχρηση της γνώσης. 
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Κοσμολογία  και  Κοσμονομία  |  Η επιλογή  του 
ονόματος

Η επιλογή του ονόματος (domain name) για τη νέα τοποθεσία cosmo-
nomy.eu συνδυάστηκε με την ολοκλήρωση της μετάφρασης της κοσμολογι-
κής θεωρίας στην αγγλική γλώσσα. Όμως τα ζητήματα που παρουσιάζονται 
στις  ιστοσελίδες  δεν  περιορίζονται  στην  κοσμολογία.  Περιλαμβάνονται 
σκέψεις για την αρχή της γνώσης και για τη σχέση της ανθρώπινης ζωής με 
τη γνώση και τη σκέψη. Γι' αυτό η ονομασία «Κοσμονομία» είναι πιο κα-
τάλληλη για να συμπεριληφθούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τον ίδιο 
τον άνθρωπο ως «ερευνητή» αλλά και ως (υλικό) σώμα της φύσης που έχει 
επικοινωνία με τον εαυτό του και με άλλους ανθρώπους. 

Αλλά και η κοσμολογία όπως την γνωρίζουμε από τους ξένους ερευνητές 
είναι μια επιστήμη στηριγμένη σε μερικές εικασίες που με απαγωγή εις άτο-
πο και ορθολογικά είναι σφαλερές. Δεν είναι μόνο η γνωστή εικασία της 
αρχικής Δημιουργίας του χωρο-χρόνου που έχει παραπλανήσει την έρευνα. 
Αγνοούν ακόμα ότι ξεκινούν με μια λανθασμένη αντίληψη για τον κόσμο 
ως σύνολο εξωτερικών και ξεχωριστών σωμάτων και με τη φαντασία ότι ο 
αστρονομικός  κόσμος ρυθμίζεται  μόνο από εξωτερικές  δυνάμεις  και από 
(αόρατους) φυσικούς νόμους. Χωρίς καμία εξήγηση για το πώς οι φυσικοί 
νόμοι εφαρμόζονται σε ένα κόσμο τόσο απλωμένο στο χώρο και στο χρόνο. 
Αυτή η άγνοια έχει εμποδίσει την ορθολογική σκέψη στην έρευνα για την 
αρχή του Κόσμου, ενώ από την άλλη πλευρά, έχουν εκτιμηθεί υπερβολικά η 
συλλογή τυχαίων παρατηρήσεων και  οι  μαθηματικοί  υπολογισμοί  (χωρίς 
ερμηνεία των φυσικών φαινομένων ή με λανθασμένη ερμηνεία). Μια άλλη 
συνέπεια είναι ότι οι κοσμολογικές θεωρίες περιγράφουν τον κόσμο καθαρά 
ως ποσότητες ύλης χωρίς ο Κόσμος να υπάρχει εκ των προτέρων ως ορ-
γανωμένο Σύνολο. Έτσι αναζητούν πώς επιτυγχάνεται η οργάνωση και ο 
συγχρονισμός σε μια χαοτική ποσότητα ύλης και δημοσιεύονται με σοβαρό-
τητα πολλές απίθανες και παράλογες σκέψεις. Μια άλλη λογική συνέπεια 
(της  περιγραφής  των  πραγμάτων  ως  εξωτερικών  μεταξύ  τους  και  χωρίς 
ταυτόχρονη σύνδεση με ένα κοινό σύνολο), είναι η πλήρης αποξένωση της 
ζωής ως ψυχολογικό φαινόμενο από την ύλη και η αδυναμία να εξηγηθεί 
πώς η ζωή εμφανίζεται από το συνδυασμό των δομικών στοιχείων. Αυτή η 
ανορθολογική κοσμολογία όπως έχει παρουσιαστεί τα τελευταία 100 χρόνια 
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δεν είναι η κοσμολογία όπως έχει αναπτυχθεί ορθολογικά (σε τρεις δεκαετί-
ες) από τον δημιουργό της Κοσμονομίας. Με την ονομασία «Κοσμονομία» 
υπαινίσσομαι επίσης μια διαφορά από τη γνωστή Κοσμολογία που θυμίζει 
τη διαφορά ανάμεσα στην Αστρονομία και την Αστρολογία. 

Όλα αυτά τα ζητήματα που φαίνονται σαν άσχετα από 
την καθημερινή ζωή μας είναι τα πιο σημαντικά και αυτό 
αποκαλύπτεται πρωτότυπα και προκλητικά από τις ιστο-
σελίδες της Κοσμονομίας, με τις πιο ισχυρές σκέψεις και 
όπως κανένας δεν εξηγεί στη σύγχρονη εποχή. Μια γνω-
στή λέξη συνοψίζει πώς τα ζητήματα για την αρχή της γνώσης και του Κό-
σμου  συνδέονται  με  τη  ζωή  μας  και  είναι  τα  πιο  σημαντικά:  Η  λέξη 
«Ηθική». Η επιλογή αυτής της συνηθισμένης λέξης ίσως εμποδίζει την κα-
τανόηση της Ηθικής όπως παρουσιάζεται εδώ με απαραίτητα για την αν-
θρώπινη ζωή την ερευνητική σκέψη και τον πνευματικό προσανατολισμό. 
Στις σελίδες της Κοσμονομίας παρουσιάζονται όλες αυτές οι σκέψεις,  με 
ασταμάτητη προσπάθεια για να κατανοηθούν και να απαντηθούν όλες οι 
απορίες που δημιουργούνται. Η Κοσμονομία είναι η επιστήμη που έλειπε 
για  να  μην  παρουσιάζεται  η  φαντασία  ως  γνώση,  η  πληροφορία  ως 
αξιόπιστη και γενικά για να μην παρουσιάζεται η αύξηση της γνώσης 
ως λιγότερη άγνοια και η γνώση το ίδιο χρήσιμη για όλους. 
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Το ζήτημα πόσο γνωρίζουμε την πραγματικότη-
τα... είναι παγκόσμιας σημασίας και με συνέπειες 
στην κοινωνία

Πολλοί άνθρωποι θα σκεφτούν ότι στις ιστοσελίδες παρουσιάζονται δυσ-
νόητες θεωρίες και φιλοσοφικά ζητήματα, άσχετα από την καθημερινή ζωή. 
Ο συγγραφέας δεν έχει χάσει την επαφή του με την κοινωνική πραγματικό-
τητα και αντιλαμβάνεται ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τα ίδια ενδιαφέρο-
ντα, τις ίδιες αναζητήσεις, αρκετό ελεύθερο χρόνο και τις ίδιες απαιτήσεις 
από τη ζωή τους. Ο συγγραφέας έχει την αντίθετη άποψη, ότι οι περισσότε-
ροι άνθρωποι ζούνε με περισσότερη άγνοια και φαντασία απ' όσο εκείνοι 
έχουν εκτιμήσει και ότι η σαφήνεια πολλών απόψεών τους οφείλεται στην 
απερισκεψία  τους!  Αυτή  η  αλήθεια  εύκολα  αποκαλύπτεται  αλλά  δεν 
χρειάζεται να πεισθούν όλοι. Αν οι άνθρωποι ζούνε με περισσότερη άγνοια 
από όση έχουν εκτιμήσει αυτό δεν ερμηνεύεται μόνο από κάποια έλλειψη 
ικανότητας του μυαλού τους. Πολλές φορές οι ίδιοι επιλέγουν να ζήσουν 
για  τα  δικά  τους  όνειρα  και  έχουν  την  ικανότητα  να  δημιουργούν 
ψευδαισθήσεις και να συντηρούν επιλεκτικά την άγνοιά τους για να έχουν 
καλή διάθεση και αισιοδοξία... 

Πολλοί επαναλαμβάνουν σωστά ότι πρέπει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας 
ή να αλλάξουμε εμείς εσωτερικά μας και τότε θα δούμε διαφορετικά τον 
κόσμο. Σπάνια ωστόσο εξηγούν πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί και αν έτσι 
η ζωή μας θα είναι  σίγουρα καλύτερη.  Μερικές  φορές,  προσφεύγουν σε 
παράξενα φαινόμενα και σε φανταστικούς κόσμους, είτε για να ελκύσουν 
την προσοχή είτε  για να αιτιολογήσουν μια τέτοια επιλογή αυτογνωσίας. 
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι γνωρίζουν τον εαυτό τους και δεν καταλα-
βαίνουν τι περισσότερο χρειάζεται να μάθουν και με ποια οφέλη. Μια μέθο-
δο αυτογνωσίας δεν είναι πάντα απαραίτητη και για όλους τους ανθρώπους. 
Αλλά και όσοι έχουν καλή γνώση του εαυτού τους, επίσης δεν έχουν εντε-
λώς σωστή εκτίμηση. Κάνουν μεγάλο λάθος, αν νομίζουν ότι γνωρίζουν αρ-
κετά τον κόσμο που ζούνε. Αν ζούμε με μεγάλη άγνοια του κόσμου και με 
φαντασιώσεις, αυτό αξίζει να το σκεφτούμε πιο προσεκτικά, για να μη συμ-
βαίνουν άλλα από αυτά που περιμέναμε και για να μην περιμένουμε άλλα 
από αυτά που θα συμβούν...
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Η δική  μας  πνευματική  και  ψυχολογική  συμμετοχή  στη ζωή έχει  μια 
πειστική εξήγηση, χωρίς να χρειαστούμε μαθήματα ανατομίας και άλλων 
επιστημών, χωρίς να μιλήσουμε για κόσμους σε άλλες διαστάσεις και χωρίς 
να τεθεί το ζήτημα της ελευθερίας της βούλησης. Η δυσκολία για τη γνώση 
του εαυτού μας είναι ότι το "εσωτερικό" του εαυτού μας ως σύνολο -πέρα 
από το βιολογικό  σώμα-  δεν είναι  κάτι  συγκεκριμένο και  με  σαφή όρια 
όπως  τα  σώματα  που  παρατηρούμε  τοποθετημένα  ανάμεσα  σε  άλλα.  Ο 
εαυτός μας συμπεριλαμβάνει  τη συνείδηση μας και τη μεταβλητή σκέψη 
μας και μόνο περιστασιακά αποκαλύπτεται από τη συμπεριφορά μας. Η δυ-
σκολία στην αυτογνωσία και στην παρατήρηση της ψυχής δημιουργεί επί-
σης μια εκφραστική δυσκολία. Όμως η εκφραστική δυσκολία φανερώνει ότι 
η έρευνα της "ψυχής" και ειδικά του ανθρώπινου πνεύματος δεν είναι τόσο 
πειθαρχημένη σε κανόνες και επακριβής όπως η έρευνα των ξεχωριστών 
σωμάτων και των αιτιοκρατικών διαδικασιών (όπως κάποιοι ψυχολόγοι φα-
ντάστηκαν κάποτε γοητευμένοι από τις επιτυχίες των θετικών επιστημών). 
Μάλλον δεν πρόσεξαν το εντελώς ανάποδο: ότι η ανθρώπινη συμπεριφο-
ρά και ψυχολογία φυσιολογικά υποκινούνται περισσότερο από τις φα-
ντασιώσεις και τις βιαστικές σκέψεις, παρά από το φυσικό κόσμο.

Όταν στην ψυχή και στον άνθρωπο παρατηρήσουμε το περιεχόμενο της 
πληροφορίας το οποίο συνήθως το ξεχωρίζουμε από την ψυχή· και όταν 
παρατηρήσουμε ακόμα πώς με την πληροφορία οι άνθρωποι συμπεριφέρο-
νται και εξωτερικεύουν το ψυχολογικό φορτίο τους, τότε η ψυχή χωρίς πλη-
ροφορία και σκέψη θα μας φανεί ζωή φυτού. Η ανθρώπινη συμπεριφορά 
και σκέψη αγνοούν ή περιφρονούν τους φυσικούς και πνευματικούς νόμους 
και ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο. Η συμπεριφορά και οι σκέψεις των αν-
θρώπων εκκινούν με τη φυσιολογική ψευδαίσθηση ότι το σύμπαν σχεδόν 
απουσιάζει και ότι η μόνη πραγματικότητα είναι οτιδήποτε αγγίζει το βιολο-
γικό σώμα. Η πραγματικότητα περιορίζεται ανθρωποκεντρικά και λίγοι 
άνθρωποι και μερικά άψυχα πράγματα μπορεί να είναι ολόκληρος ο κό-
σμος μας. Τότε όλες οι σκέψεις, τα συναισθήματα και γενικά η συμπεριφο-
ρά μας εκκινούν από αυτή την επικέντρωση της προσοχής σε λίγους ανθρώ-
πους  και  σε μερικά  πράγματα.  Σκεφτόμαστε  για  αυτά,  μιλάμε για  αυτά, 
αντιδρούμε σε αυτά, φανταζόμαστε το μέλλον τους και το ίδιο κάνουν οι 
υπόλοιποι άνθρωποι. Έτσι με τέτοια παρασυρμένη ζωή - με τη συνείδηση 
εγκλωβισμένη σε μερικά περιστασιακά πράγματα, σε μερικούς ανθρώπους 
και ανάμικτα με φαντασιώσεις- οι άνθρωποι παραπλανούν ο ένας τον άλλο 
και έτσι η ανθρώπινη ζωή περνάει με καλές και κακές εμπειρίες. Η κοινή 
πραγματικότητα τους διαφεύγει και δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό για να 
το αναζητήσουν. 
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Πολλοί εμφανίζονται με σαφείς απόψεις για την ανθρώπινη ζωή και συ-
μπεριφορά χωρίς να αντιλαμβάνονται, ότι έχουν στη σκέψη τους ασαφή και 
ασταθή πράγματα από την ίδια τη φύση και καταστάσεις που εύκολα μπο-
ρούν να μεταβληθούν και είναι περαστικές στιγμές της ζωής. Αξιολογούν 
και κάνουν εύκολες προβλέψεις για την ανθρώπινη ζωή και νομίζουν ότι 
αυτοί βρίσκονται μόνιμα σε μια πλεονεκτική ή μειονεκτική θέση. Ωστόσο 
εκείνοι που δίνουν εντολές από υπεύθυνες θέσεις, όσοι εκπροσωπούν ομα-
δικά συμφέροντα, όσοι έχουν αναλάβει ευθύνες σε κυβερνητικές θέσεις, και 
όσοι λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές μας, δεν πρέπει να μέ-
νουν ήσυχοι ότι ήταν οι πιο ικανοί ή ότι αυτοί γνώριζαν καλύτερα και να 
εμφανίζονται ως πιο αξιόπιστοι ούτε και ανεμπόδιστοι στην ιδιοτελή δράση 
τους. Το ίδιο εύκολα μπορούμε να υποψιαστούμε και να παρατηρήσουμε 
ότι  εκείνοι  εκμεταλλεύονται  την  εμπιστοσύνη  μας,  ότι  εξαπατούν  την 
κοινωνία και ότι έχουν εκπαιδευτεί για να εξαπατούν και να κρύβονται χω-
ρίς να ανιχνεύονται εύκολα. Ακούγεται προκλητικό και υπερβολικό. Όμως 
με την καλλιέργεια της εμπιστοσύνης και με την παραπλάνηση δημιουρ-
γούνται ή χαλούν σχέσεις μεμονωμένων προσώπων ή μεταξύ κοινωνικών 
ομάδων με μεγάλο πληθυσμό, πολλοί αυξάνουν την πελατεία τους και τους 
οπαδούς τους και ολόκληροι λαοί επίσης εξαπατώνται. Αυτή είναι η κοινω-
νική  πραγματικότητα  και  όχι  μια  φαντασίωση ενός  τρελού  μέσα σε  ένα 
παραδεισένιο κόσμο. Η προσπάθεια να ενισχυθεί η βεβαιότητα για κάτι που 
κανένας δεν το γνωρίζει 100%, που δεν εξηγεί πλήρως ή δεν προβλέπεται 
αιτιοκρατικά, αυτό είναι το κύριο γνώρισμα εξαπάτησης. Όταν κάποιος εξα-
πατάει τότε ονομάζεται απατεώνας. Αν το κάνει χωρίς πρόθεση, τότε μιλά-
με για παραπλάνηση. Επίσης, η παραπλάνηση είναι όπως η άσκοπη μετακί-
νηση και η έλλειψη μνήμης για τι ήθελες να πεις, είναι και η μεροληπτική 
σκέψη. Με αυτή την έννοια της παραπλάνησης, ακόμα και αν σκεφτούμε 
καλόπιστα τότε πάλι θα τρομάξουμε,  επειδή είναι εξαιρετικά σπάνιο για 
τους ανθρώπους να μη μιλήσουν χωρίς να γνωρίζουν, να εκφραστούν σω-
στά και να μη βγάλουν κάτι από τη φαντασία τους. 

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι το ζήτημα πόσο γνωρίζουμε την πραγματι-
κότητα και πόσο σκεφτόμαστε με φαντασία και με ψευδαίσθηση γνώσης 
είναι παγκόσμιας σημασίας, από τα πρώτα για κάθε ειλικρινή άνθρωπο και 
με συνέπειες στην κοινωνία. Αν το μυαλό μας είναι παραπλανημένο από τις 
ανεξάντλητες πληροφορίες και όταν έχουμε βεβαιότητα από τη φαντασία 
μας, τότε οι συνέπειες δεν περιορίζονται στη δική μας ξεχωριστή ζωή. 
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1. Οι σκέψεις και οι πράξεις των άλλων ανθρώ-
πων παραπλανούν την έρευνα για μια κοινή πραγ-
ματικότητα. Πληροφορία και διαχείριση της σκέ-
ψης

Τα βίντεο με τοπία από τη φύση είναι συγκινητικά και επιβλητικά. Με 
τις κινηματογραφικές ταινίες ξεχνάμε τη δική μας ζωή και για λίγο ζούμε σε 
άλλους κόσμους. Με τα βιντεοπαιχνίδια επίσης ξεχνάμε τη δική μας ζωή 
και συμμετέχουμε σε φανταστικούς κόσμους με τα αντίστοιχα συναισθήμα-
τα. Κάθε λέξη μπορεί να διεγείρει τη σκέψη. Το ανθρώπινο μυαλό μπορεί 
να παράγει ανεξάντλητα σκέψεις και οι συζητήσεις να μην έχουν τέλος. Με 
σκέψη  και  φαντασία  μπορούν  να  γραφτούν  μυθιστορήματα,  προσωπικές 
εμπειρίες και να εκφραστούν εικασίες για φανταστικούς κόσμους. Η μουσι-
κή είναι εξαιρετικά συγκινητική, το μυαλό μας ταξιδεύει σε φανταστικούς 
κόσμους και σαν γλώσσα εξωτερικεύει τις διαθέσεις μας. Οι παρουσιάσεις 
βιβλίων, τα συνέδρια, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δημιουργούν αισιοδοξία 
και προσδοκίες. Αλλά από όλες αυτές τις εμπειρίες και τις φανταστικές ανα-
ζητήσεις  ποτέ  δεν  μαθαίνουμε  για  την  κοινή  πραγματικότητα.  Κάποιοι 
αισθάνονται ότι με καλή γνώση της ιστορίας και με τη σκέψη τους στα επί-
καιρα γεγονότα και στα πολιτικά ζητήματα έχουν την καλύτερη γνώση της 
πραγματικότητας. Αν μια περιοχή της γνώσης πλησιάζει περισσότερο στη 
φαντασία, τότε αυτή η περιοχή είναι οι πληροφορίες για κοινωνικά γεγονό-
τα και για ανθρώπινες δράσεις. Στη διάρκεια της ζωής μας καταγράφουμε 
και εκτιμάμε τα γεγονότα από ώρα σε ώρα και από μέρα σε μέρα. Σκεφτό-
μαστε με την αξίωση να μην αλλαχθεί η χρονική σειρά και τα γεγονότα να 
μην εξηγηθούν με παραλήψεις. Όταν, όμως, μιλάμε για την ιστορία λαών 
και  ολόκληρης  της  κοινωνίας,  τότε  πολλά  χρόνια,  δεκαετίες,  ίσως  και 
αιώνες αφαιρούνται από τη σκέψη μας, όπως για την παραγωγή μιας θεατρι-
κής παράστασης και ίσως ακόμα πιο παραπλανητικά. Ένα πλήθος προσώ-
πων, γεγονότων και χρονικών διαστημάτων αφαιρούνται από τη σκέψη μας, 
ενώ πολλά όπως τα έχουμε μάθει είναι αμφίβολα. Μια απόφαση ενός προ-
σώπου, που έτυχε να ηγείται για ένα μικρό χρονικό διάστημα, μια συμφω-
νία που υπογράφτηκε, μια μαρτυρία που καταγράφτηκε όπως καταγράφηκε 
τότε... αυτές οι αποσπασματικές πληροφορίες επιλέγονται σαν να αποκάλυ-
πταν την περισσότερη πραγματικότητα, σαν αιτίες για όσα ακολούθησαν ή 
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σαν πλήρη αποτελέσματα των όσων προηγήθηκαν. Αν μαθαίναμε περισσό-
τερα και όλες τις λεπτομέρειες τότε θα κάναμε διαφορετικές εκτιμήσεις, θα 
συζητούσαμε ασταμάτητα, θα παρατηρούσαμε στρεβλώσεις και πολλές θα 
ήταν οι εκπλήξεις μας.

Με όλες τις εμπειρίες και πληροφορίες δεν γνωρίζουμε καλύτερα τον κό-
σμο. Όταν η ζωή μας διακοπεί, τότε δεν θα έχουμε φύγει με καλή γνώση 
του πραγματικού  κόσμου και  ίσως ούτε  με  την επίγνωση ότι  υπήρξαμε, 
παρά τις  γνώσεις  και τις  εμπειρίες  μας.  Η γνώση του κόσμου με περισ-
σότερες  πληροφορίες  δεν  είναι  καλύτερη.  Διότι  η  άγνοια  της  πραγμα-
τικότητας  συνοδεύεται  από  φαντασιώσεις,  από  απατηλές  και  μερο-
ληπτικές  σκέψεις,  που  δεν  εξαλείφονται  με  την  αύξηση  των  πληρο-
φοριών, ούτε με περισσότερες εμπειρίες. Για παράδειγμα, όταν σκεφτό-
μαστε τα γεγονότα μέσα στην άδεια φαντασία μας χωρίς να σκεφτόμαστε 
ότι έχουν αφαιρεθεί πολλά άλλα γεγονότα και συνθήκες. Λείπει η επίγνωση 
ότι τα γεγονότα ήταν διαφορετικά και πιο απροσδιόριστα από όσο φανταζό-
μαστε με τις ελλιπείς πληροφορίες μας. Με λίγα λόγια, η άγνοια από μόνη 
της δεν είναι μόνο έλλειψη γνώσης, αλλά τότε το ανθρώπινο μυαλό σχημα-
τίζει δικές του απόψεις για τα πράγματα, δίνει λανθασμένες εξηγήσεις και 
ταυτίζει την πραγματικότητα με τις δικές του εμπειρίες. Πάρτε για παρά-
δειγμα τα λόγια και τις σκέψεις των ανθρώπων κάθε φορά που συζητούν ή 
όταν γράφουν. Μέσα από τα λόγια των ανθρώπων δεν λείπει σχεδόν ποτέ η 
αναφορά σε κάτι που είπε ή έγραψε κάποιος άλλος άνθρωπος. Χάνονται 
αμέτρητες ώρες από τη ζωή τους για να σκέφτονται κάτι που ήταν ψέμα ή 
λανθασμένο ή άσχημα εκφρασμένο και όπως εμείς το θυμόμαστε, σαν να 
σκέφτονται για κάτι που οι ίδιοι το παρατήρησαν, ενώ σκέφτονται για τις 
σκέψεις κάποιου άλλου ή πολλών άλλων...1 Αν κάποιος θέλει να χάσει τον 
προσανατολισμό του στη ζωή, αν θέλει να ζήσει με αυταπάτες και να χάσει 
το χρόνο του, τότε ο πιο βέβαιος τρόπος είναι να σκέφτεται τι είπαν και τι 
έκαναν μερικοί  άλλοι άνθρωποι. Οι περισσότερες απαντήσεις  που δίνουν 
για τις επιλογές τους στη ζωή είναι γνωστές και θα τις συζητήσουμε πιο 

1 Η πληροφορία έχει εκτιμηθεί ως συστατικό της ζωής και της ψυχοσύνθεσης 
και όχι όπως μια σειρά ηλεκτρικών παλμών σε άψυχα κυκλώματα. Δηλαδή στην 
πληροφορία έχει αποδοθεί όλη η σημασία που έχει απευθείας για την ζωή με τα 
συναισθήματά της, με τις σκέψεις της, με τις επιλογές και τις προσδοκίες της, όπως 
και με τις κινήσεις του βιολογικού σώματος. Θα διαπιστώσουμε ότι οι ανθρώπινες 
συμπεριφορές είναι περισσότερο φανταστικές, ανορθολογικές, παρανοϊκές, ακατα-
νόητες και άσκοπες χωρίς τη λογική ενός αμερόληπτου και ερευνητικού πνεύμα-
τος. Μόνο η αλληγορία του Σπηλαίου στην Πολιτεία του Πλάτωνα πλησιάζει σε 
αυτή την τρομερή διαπίστωση. 
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ειδικά σε άλλες σελίδες.

2. Η ορθολογική αρχή της έρευνας: Η σκέψη για 
τελικό αποτέλεσμα και για ένα τελικό σκοπό της 
σκέψης, της γνώσης και της δράσης 

Η προτεραιότητα στην αναζήτηση 

Πολλά  ζητήματα  που  παρουσιάζονται  ξεχωριστά  είναι  διασυνδεμένα. 
Όμως η πληροφορία είναι ανεξάντλητη και μπορούμε να γνωρίσουμε πολλά 
πράγματα το καθένα με τις λεπτομέρειές του. Αλλά αν η σκέψη ξεκινήσει 
να ερευνά μαζί με την έννοια για το σκοπό της έρευνας και της γνώσης, 
τότε  αμέσως  επιβάλλεται  μια  προτεραιότητα  στην  αναζήτηση και  η 
διάκριση στη χρησιμότητα της γνώσης (σύμφωνα με τη συχνότητα και τη 
σπανιότητα των πραγμάτων και των γεγονότων). Η αναζήτηση για τη σω-
στή προτεραιότητα επίσης είναι μια προτεραιότητα που διακόπτει την 
τυχαία ή επιλεκτική έρευνα. Με αυτό το ξεκίνημα της έρευνας, η σκέψη 
αφαιρεί πληροφορίες και ολόκληρες περιοχές έρευνας για να αναζητήσει 
την προτεραιότητα σε περιοχές που θα προσφέρουν γνώση άμεσα χρήσιμη 
και απαραίτητη για το σκοπό της γνώσης και όχι τυχαία για την αύξηση της 
γνώσης ή για την ανανέωση της δράσης ή για μια ειδική κατασκευή. Στην 
κατεύθυνση αυτής της ορθολογικής έρευνας φανερώνονται μερικά ζητήμα-
τα τα οποία είναι τα πρώτα, τα πιο άμεσα και τα πιο σχετικά με τη ρύθμιση 
της ανθρώπινης ζωής, της συμπεριφοράς και με τις επιλογές του ερευνητή. 
Διότι η έρευνα ξεκινάει από έναν ερευνητή και αυτή  η πραγματικότητα 
του ερευνητή ως βιολογικό σώμα και ως πνεύμα καθορίζει πώς εμφανί-
ζεται ο κόσμος, αυτός τι θα σκεφτεί για τον κόσμο και τι θα γνωρίσει. 

Όλη η υπόλοιπη πληροφορία για τον κόσμο και η γνώση της Επιστήμης 
αποκαλύπτονται με πιθανή και σχετική χρησιμότητα, μέσα σε ορισμένες πε-
ριστάσεις. Η πληροφορία αυτή παρακινεί σε δράση, θέτει νέα ζητήματα και 
η Επιστήμη αποκαλύπτεται χρήσιμη για τη δημιουργία σχέσεων συνεργασί-
ας και ανταγωνισμού πολλών μαζί ανθρώπων. Μεγάλο ποσοστό της γνώσης 
είναι η γνώση για την επίλυση προβλημάτων τα οποία δημιουργήθηκαν με 
τη  δράση χωρίς  αρκετή γνώση.  Η περισσότερη γνώση είναι το πώς τα 
πράγματα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και οι ονομασίες που έχουν 
δοθεί  για να αρχειοθετηθούν μέσα στο μυαλό μας. Τα φαινόμενα και τα 
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αποτελέσματα δεν επαναλαμβάνονται όλα 
το ίδιο συχνά. Μερικά είναι ανεπανάληπτα 
ενώ  μερικά  άλλα  είναι  εξαιρετικά  συχνά 
και μόνιμα. Τα φαινόμενα δεν είναι όλα το 
ίδιο απαραίτητα για να υπάρχει ένα πλήθος 
πραγμάτων ή ο κόσμος. Μερικά πράγματα 
εξακολουθούν  να  υπάρχουν,  ακόμα  και 
όταν  ένα  πλήθος  άλλων  πραγμάτων 
λείψουν.  Μερικά  φαινόμενα  επανα-
λαμβάνονται και είναι απαραίτητα για να 
ακολουθήσουν κάποια αποτελέσματα. Αλλά και πολλά πράγματα που είναι 
σημαντικά ή συνηθισμένα για κάποιους, για  πολλούς άλλους ανθρώπους 
που ζουν μακριά ή σε άλλο χρόνο είναι ασήμαντα, άγνωστα ή δεν γίνονται 
αντιληπτά. Μπορούμε να επιλέγουμε πληροφορίες και να ερευνούμε απε-
ριόριστα. Αν είμαστε παρόντες, τότε θα παρατηρήσουμε όλα όσα είναι δυ-
νατό να συμβούν και να υπάρξουν. Αν ήμασταν με άλλο βιολογικό σώμα, 
τότε επίσης θα παρατηρούσαμε διαφορετικά τον κόσμο. Όλα θα μπορούσαν 
να έχουν γίνει διαφορετικά στη ζωή, στην κοινωνία και στην ιστορία. Δεν 
θέλουμε να δούμε όλους τους συνδυασμούς των πραγμάτων και όλες τις 
μορφές τους. Δεν θέλουμε να μάθουμε όλα όσα μπορεί να κάνει ένας άν-
θρωπος μαζί με άλλους. Η διάρκεια της ζωής μας μόλις επαρκεί για λίγο 
δείγμα εμπειρίας. Εμείς που αναζητάμε μια αρχή ή ένα σκοπό (και όχι για 
λόγους επαγγελματικούς ή μόνο από ευχαρίστηση) δεν θέλουμε αυτή την 
ανεξάντλητη γνώση για όλα τα δυνατά πράγματα και γεγονότα... 
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3.  Η ορθολογική  αρχή  της  έρευνας:  Η σκέψη 
μπορεί να αφαιρεί, να συντομεύει και να εστιάζει 
την προσοχή

Μια λέξη με το αφηρημένο νόημά της μπορεί να κρατήσει την προ-
σοχή σε μια παρατήρηση ή σε μια σκέψη, ενώ με την εικόνα η προσοχή 
μπορεί να είναι τυχαία και περιπλανώμενη. 

"Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις". Με αυτή τη σύντομη σκέψη εξηγούμε 
ότι από μια εικόνα πληροφορούμαστε περισσότερο και καταλαβαίνουμε κα-
λύτερα. Όπως πάντα, η μισή αλήθεια κρύβει την υπόλοιπη αλήθεια και δη-
μιουργεί μια πλάνη. Το ζητούμενο στη σκέψη μας δεν είναι πάντα η αύξηση 
της ποσότητας της πληροφορίας και η κατανόηση δεν επέρχεται πάντα από 
την ποσοτική αύξηση της πληροφορίας. Μια εικόνα πράγματι έχει ποσότη-
τα και  πυκνότητα  πληροφορίας  και  αυτή είναι  η  μισή  αλήθεια.  Ωστόσο 
αυτό που θέλουμε να μάθουμε ή να σταθεί η προσοχή μας δεν είναι όλες οι 
πληροφορίες που η εικόνα δίνει στην όραση. Όλες οι μορφές και οι λεπτο-
μέρειες  μιας  εικόνας  (στα σχήματα,  στα χρώματα,  στις  αποστάσεις  κλπ) 
αναλογούν σε πληροφορίες που μπορούμε να παρατηρήσουμε και να αντλή-
σουμε μετά από σκέψη. Όμως η πληροφορία που θέλουμε δεν είναι βέβαιο 
ότι θα τη διακρίνουμε αμέσως και ότι θα εισέλθει στην προσοχή μας. Ακρι-
βώς αυτό είναι ένα ελάττωμα της εικόνας. Λ.χ. κοιτάζοντας την εικόνα ενός 
ζώου, ο καθένας μπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε διαφορετικά γνω-
ρίσματα της εικόνας και να κρατήσει διαφορετική πληροφορία μέσα στη 
σκέψη του. Μετά αυτός μπορεί να την εκφράσει και να μιλήσει για το σχέ-
διο της γούνας του, κάποιος άλλος για τα κοφτερά δόντια του, για τα νύχια 
του, για ένα σημάδι στην ουρά του και ίσως κανένας να μην έχει παρατηρή-
σει αυτό που κάποιος περίμενε να ακούσει όταν μας έδωσε την εικόνα (λ.χ. 
τη φουσκωμένη κοιλιά του). 

Όσο  περισσότερο  ερευνούμε  και  παρατηρούμε  μια  εικόνα  θα  αντλή-
σουμε περισσότερες πληροφορίες και θα διεγερθούν περισσότερες σκέψεις 
(όπως λ.χ., για μια ομοιότητα με ένα άλλο ζώο). Ένας ειδικευμένος (λ.χ. σε 
ακτινογραφίες, σε πετρώματα, κλπ) θα μπορούσε να εφαρμόσει μερικές με-
θόδους παρατήρησης ή μερικές μεθόδους αντίδρασης του δείγματος και να 
μάθει  κάτι που κανένας άλλος δεν θα συμπέραινε.  Το πλεονέκτημα μιας 
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ηχητικής σήμανσης (όπως με τη φωνητική έκφραση της γλώσσας) είναι, ότι 
απομονώνει την ελάχιστη πληροφορία και εστιάζει την προσοχή σε αυτήν, 
χωρίς να χρειαστεί περισσότερη σκέψη και έρευνα. Αυτή είναι μια συ-
ντόμευση και μια απλοποίηση της γλώσσας και ένα πλεονέκτημα για τη συ-
νεννόηση και τη ζωή. Τα σύμβολα που είναι  εικόνες,  επίσης έχουν σχε-
διαστεί απλά (σχέδια με μερικές γραμμές ίσως και μερικά χρώματα) για να 
συνοψίσουν φιλοσοφίες  και σκοπούς και για να θυμίσουν γεγονότα.  Δεν 
βάζουμε μια καθαρή φωτογραφία λ.χ. μιας γεωγραφικής τοποθεσίας για ση-
μαία μιας χώρας. Μια εικόνα ίσως είναι χίλιες λέξεις και πολλές εικόνες 
είναι πολλές χιλιάδες λέξεων, ίσως αφορμή για να γραφτούν πολλά βιβλία. 
Έτσι όμως μπορεί να συμβεί να σταματάς να σκέφτεσαι, ο καθένας να σκέ-
φτεται όπως επιλέξει με διαφορετικές παρατηρήσεις στην ίδια εικόνα ή να 
σκέφτεσαι άσκοπα μόνο και μόνο επειδή είναι πολλές οι πληροφορίες και 
διεγείρουν τη σκέψη. Αν η σκέψη δεν βάλει ένα όριο ή ένα σκοπό ή ένα 
ερώτημα, οι εικόνες περνούν και φεύγουν και αφήνουν μόνο τη συναισθη-
ματική αντίδρασή μας (εντυπώσεις). Από μια μόνο λέξη μπορείς να καταλά-
βεις κάτι που δεν θα μπορούσες να το καταλάβεις αν έβλεπες όλες τις εικό-
νες του κόσμου. Γι' αυτό και αντιθέτως, μια μόνο λέξη που δεν χρησιμο-
ποιείται σωστά, σε αντιστοιχία με τα γνωρίσματα του κόσμου, αυτή είναι 
αρκετή για να εμποδίσει την κατανόηση ή για να εισαγάγουμε φανταστικά 
πλάσματα στην έννοια του πραγματικού κόσμου (δηλαδή να μπερδέψουμε 
την πραγματικότητα με τη φαντασία).
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4. Η ορθολογική αρχή της έρευνας: Η διαφορά 
της  γνώσης  από  την  πληροφορία  και  τη  σκέψη. 
Βεβαιότητα από γνώση ή από σχέση εμπιστοσύ-
νης; 

Σχεδόν όλοι εκμεταλλεύονται την ανεπάρκεια γνώσης... 

Οι απαντήσεις και οι εξηγήσεις στις σελίδες που θα ακολουθήσουν έχουν 
ένα πλεονέκτημα: Πρώτα εξηγούν τι είναι η γνώση, τη σχέση της γνώσης 
με τη βεβαιότητα και πότε δεν έχουμε βέβαιη γνώση. Διότι μέχρι τώρα 
σχεδόν  όλοι  εκμεταλλεύονται  την  ανεπάρκεια  γνώσης για  να  εμφα-
νιστούν ότι γνωρίζουν και έτσι να τους εμπιστευθεί η κοινωνία και ακο-
λούθως αυτοί να εκμεταλλευθούν την εμπιστοσύνη είτε επαγγελματικά και 
οικονομικά, είτε για διάφορους άλλους λόγους. Εδώ σε αυτές τις σελίδες, 
μια από τις πρώτες απαντήσεις που είναι σημαντικές για κάθε αναγνώστη 
είναι η διαφορά της γνώσης από την πληροφορία και τη σκέψη και πότε 
η  βεβαιότητα  προέρχεται  από  γνώση.  Η  έννοια  της  γνώσης  χρησιμο-
ποιείται εύκολα και καταχρηστικά από αγράμματους και από επιστήμονες. 
Γι' αυτό είναι από τα πρώτα που χρειάζεται να σκεφτούμε για να μη συγχέ-
ουμε τη γνώση με τη φαντασία, τη φαντασία με την πραγματικότητα και 
την πραγματικότητα με τη δυνατότητα. Εδώ στις εισαγωγικές σελίδες της 
Κοσμονομίας θα τονίσουμε αυτό το ζήτημα, αλλά δεν θα το εξαντλήσουμε.2 

· Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν καμία σκέψη για αυτό το ζήτημα 
(τι είναι γνώση). Έτσι εξηγείται κατά ένα μέρος, ότι εύκολα έχουν άποψη 
για όλα, εύκολα διαφωνούν και συμφωνούν και η αμφιβολία δεν φαίνεται 
στην ομιλία τους. 

· Όσοι  έχουν  ανώτερη  εκπαίδευση,  οι  καθηγητές  και  οι  επιστήμονες 
έχουν κάποια γνώση του ζητήματος. Όμως, συχνά ούτε αυτοί εφαρμόζουν 
στη σκέψη τους όσα θα απαιτούσαν για να ενισχυθεί η βεβαιότητα. Έχουν 
εύκολη βεβαιότητα όπου εξυπηρετούνται, ενώ όταν διαφωνούν τότε έχουν 
πιο μεγάλη απαίτηση για αποδείξεις και έχουν υπερεκτιμήσει τη χρησιμότη-
τα της γνώσης τους. 

2 Σκέψεις,  παρατηρήσεις και αναφορές που έχουν καταγραφεί  σε άλλα συγ-
γράμματα δεν ονομάζονται εύκολα "γνώση" εδώ σε αυτές τις φιλοσοφικές σελίδες! 
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· Οι άνθρωποι δεν έχουν πάντα το χρόνο και την ευκολία για να κάνουν 
κάθε φορά επαλήθευση των πληροφοριών ή μια τέτοια διερεύνηση δεν είναι 
σημαντική γι' αυτούς. Έτσι συχνά εμπιστεύονται την πηγή της πληροφορίας 
και την άποψη της πλειοψηφίας. 

Το ξέρετε, πιστεύετε ή πιθανολο-
γείτε;
Γνώση η οποία γίνεται δεκτή (με βε-
βαιότητα)  από  ανασφάλεια  μήπως 

εμείς φανούμε αγράμματοι, χαζοί ή ανενημέρωτοι ή για κάποια άλλη σκοπι-
μότητα, αυτή δεν είναι αξιόπιστη γνώση μας. Είναι πίστη μας, είναι βιαστι-
κή βεβαιότητα, είναι ένα στοίχημα με πολλές πιθανότητες, όχι όμως η γνώ-
ση που διαφέρει από τη θρησκευτική πίστη. Εδώ σε αυτές τις σελίδες απο-
καλύπτεται μια  σημαντική ανεπάρκεια για  τη γνώση, που μένει συγκα-
λυμμένη παγκοσμίως για λόγους εκπαιδευτικούς  και επαγγελματικούς.  Η 
γνώση  που  έχει  επιβεβαιωθεί  από  άλλους  και  τα  συμπεράσματα  από 
έρευνες είναι πληροφορίες προς διερεύνηση και επαλήθευση. Αν η εκτί-
μηση για "γνώση" είναι η εκτίμηση κάποιων που πράγματι γνωρίζουν και 
εμείς δεν χρειάζεται να σκεφτούμε, τότε δεν μιλάμε για γνώση, αλλά για 
"πίστη" και πληροφορία με εμπιστοσύνη. Εξάλλου, η συμφωνία πολλών αν-
θρώπων δεν είναι πάντοτε αποτέλεσμα σύμπτωσης, που προήλθε από το ξε-
χωριστό, απομονωμένο και δημιουργικό στοχασμό του κάθε ατόμου. Συνή-
θως είναι αποτέλεσμα:

της τυφλής, επιπόλαιης και βιαστικής συμφωνίας, 

της ευπιστίας, 

της εύκολης αντιγραφής 

και της συμφεροντολογικής αποδοχής (με την προσδοκία κάποιου κέρ-
δους), ακόμα και στην περίπτωση της επιστημονικής γνώσης. 
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5.  Η  ανεπάρκεια  της  γνώσης  και  η  εκμετάλ-
λευση της εμπιστοσύνης 

Ψευδαίσθηση γνώσης και εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης! 

Μόλις κάποιος σκεφτεί ότι έχει γνώση ή ότι γνωρίζει καλύτερα, υπονοεί 
ότι έχει ένα πλεονέκτημα και ότι μπορεί να επιτύχει ένα αποτέλεσμα. Αυτή 
είναι μια λανθασμένη άποψη. Συνήθως δεν έχουμε κάτι περισσότερο από 
πληροφορία ή μια σκέψη. Δεν εξάγεται το συμπέρασμα ότι αυτή η γνώση 
θα χρειαστεί στη δική μας ζωή και ότι θα αξιοποιηθεί όπως θα θέλαμε. Δεν 
σημαίνει ότι με αυτή τη γνώση θα επιτύχουμε κάτι καλό, ούτε καν ότι θα 
βγάλουμε από τις σκέψεις μας τα σωστά συμπεράσματα. Για να διευκολύ-
νουμε τη γνώση και την κατανόηση χρησιμοποιούμε παραδείγματα. Συνηθί-
ζουμε να παρομοιάζουμε τη γνώση με το φως, ενώ την άγνοια με το σκοτά-
δι. Όμως ακόμα και το φως δεν είναι πάντα απαραίτητο και εξίσου μπορεί 
να είναι  ανεπιθύμητο,  παραπλανητικό  και  καταστροφικό.  Διαβεβαιώνεις 
χωρίς να μεταφέρεις σωστές παρατηρήσεις και σκέψεις; Διαβεβαιώνεις 
για το αποτέλεσμα ή την αιτία ενώ αυτά δεν είναι βέβαια; Τότε δεν λες 
την αλήθεια και σχεδόν εξαπατάς. Ίσως ακόμα έχεις και κάποια ευθύνη 
για προβλήματα και αποτυχίες σε όσους σε εμπιστεύθηκαν (είτε είσαι ένας 
κοινός γονέας είτε ο κορυφαίος επιστήμονας)! Τουλάχιστον... στην πολιτική 
όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πολλές φορές το ψέμα, η υποκρισία και οι υπερ-
βολές χρειάζονται και είμαστε προετοιμασμένοι για τη διάψευση. Όμως η 
πιο μεγάλη πλάνη ξεκινάει από εκεί που η εμπιστοσύνη ήταν τυφλή και συ-
νήθως την εμπιστοσύνη τη διεκδικούν όσοι παρουσιάζονται ότι γνωρίζουν 
κάποια πράγματα καλύτερα από όλους! 

 

Όσα μπορούν να συμβούν στη ζωή μας είναι γνώση στο φανταστικό κό-
σμο των ειδικευμένων (όπως είναι ο ψυχολόγος, ο καρδιολόγος, ο διατρο-
φολόγος, ο ασφαλιστής, ο βιολόγος κλπ.). Ο δικός τους φανταστικός κό-
σμος (σε φανταστικές συνθήκες και με πολλές εικασίες) δεν περιλαμβάνει 
τους φανταστικούς κόσμους των άλλων επιστημών.  Όσα πράγματι έχουν 
συμβεί στις ζωές κάποιων άλλων ή κάπου έξω στον κόσμο, δεν δίνουν πά-
ντα γνώση για όσα θα συμβούν στη δική μας ζωή και στο δικό μας αντιλη-
πτό κόσμο. Τι θα ακολουθήσει στη ζωή μας και με τη δική μας έξυπνη δρά-



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ                                                          20

ση κανένας δεν το γνωρίζει και τα συμπεράσματα με εικασίες είναι αμφίβο-
λα.  Όμως,  όσοι  εμφανίζονται  ότι  γνωρίζουν καλύτερα  συνήθως  δεν  μας 
λένε και υποβαθμίζουν, ότι  όλα τα δυνατά δεν είναι το ίδιο πιθανά και 
για όλους. 

Πολλά δεν θα συμβούν στη δική μας ζωή ή δεν θα τα αντιληφθούμε

ή θα συμβούν σε άλλες συνθήκες 

και με άλλες συνέπειες. 

Από όσα μπορούμε να σκεφτούμε και να πούμε, τα πιο πιθανά είναι ελά-
χιστα, ενώ τα περισσότερα είναι πιο απίθανα. Αυτά που είναι πιο πιθανά σε 
μια περιοχή του κόσμου ή στη ζωή κάποιου άλλου, για εμάς μπορεί να μη 
συμβούν ποτέ (λ.χ. καρκίνος του πνεύμονα και με την ίδια εξέλιξη). Ακόμα 
πιο μεγάλη η έκπληξη, όταν συμβαίνουν τα αντίθετα αποτελέσματα... Πολ-
λά που χρειάστηκαν κόπο,  χρόνο και  χρήμα για να γίνουν  ακυρώνονται 
εύκολα από πιο φανερές και πιο συχνές αιτίες, και συνήθως από μια δική 
μας  απερισκεψία.  Όλα μπορούν να συμβούν,  τίποτε  δεν είναι  αδύνατο... 
όμως δεν έχουν όλα το ίδιο αντάλλαγμα, την ίδια πιθανότητα και την ίδια 
ευκολία. Μερικά γεγονότα είναι λιγότερο συχνά και πιο απίθανα, αλλά αν 
συμβούν μια μόνο φορά (λ.χ μια ασθένεια, ένας γάμος) τότε η ζωή σου ανα-
τρέπεται. Σοφή είναι η λαϊκή ρήση: "Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει όλος 
ο χρόνος". Τι επιτυγχάνεται με αυτή την εξίσωση του πιθανού να συμβεί με 
το δυνατό να συμβεί; 

1) Κρατούν την προσοχή σου και δεσμεύουν το χρόνο σου. 

2) Σε κινητοποιούν για να μάθεις  και  να προετοιμαστείς,  σου βάζουν 
σκέψεις για προσδοκίες ή για να φοβηθείς και εξαναγκάζεσαι να παραδώ-
σεις τη δική σου σκέψη ίσως και τη ζωή σου σε εκείνους που υποτίθεται ότι 
γνωρίζουν καλύτερα. 

3) Η ιδιοτέλεια λείπει σε λίγες περιπτώσεις, ωστόσο σε αυτές τις περι-
πτώσεις κάποιοι έχουν εκτιμήσει υπερβολικά το ερευνητικό πεδίο τους, τη 
γνώση τους και την ικανότητά τους. 

4) Ένα πλήθος προβλημάτων δημιουργούνται, διαψεύσεις που απογοη-
τεύουν,  άσκοπες προσπάθειες και χαμένος χρόνος, ακόμα και ζωές χάνο-
νται, τα αποτελέσματα δεν ήταν όπως είχαν εκτιμηθεί.  Κάποιοι εκμεταλ-
λεύονται την αποτυχία και τα προβλήματα για τις δικές τους δουλειές και 
για τις συνεργασίες τους και πολλοί τα σκεπάζουν. 
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6. Η ορθολογική αρχή της έρευνας συμπίπτει με 
γνώση  για  την  ανεπάρκεια  της  γνώσης  και  με 
πνευματικό προσανατολισμό.  Μάθε να αμφιβάλ-
λεις! 

Μην περιμένεις να σου πουν ότι δεν έχουν πλήρη γνώση. Άκουσε προσε-
κτικά όταν σου λένε για τις εξαιρέσεις.

Μην περιμένεις να σου πουν ότι ούτε αυτοί είχαν 100% βεβαιότητα ή ότι 
είχαν 100% εμπιστοσύνη στους συνεργάτες τους και σε όσα είχαν μάθει.

Μην περιμένεις να σου πουν ότι είχαν λίγο φόβο ή βιασύνη και απερι-
σκεψία.

Μην περιμένεις να σου πουν ότι έπρεπε να φανούν πιο πειστικοί. 

Μην περιμένεις  να σου πουν ότι  ήταν άνθρωποι  και  ότι  οι  άνθρωποι 
έχουν διανοητικά ελαττώματα, όπως είναι οι στιγμές απερισκεψίας, μερολη-
ψίας,  ιδιοτέλειας,  προσδοκίας  και  των  συναισθηματικών  φορτίσεων  που 
εκτρέπουν  τη  λογική  σκέψη.  Οι  άνθρωποι  της  σύγχρονης  κοινωνίας 
χρειάζονται περισσότερο από ποτέ να μπορούν να ξεχωρίζουν την αλή-
θεια  από το  ψέμα και  τη  βέβαιη  από την  αβέβαιη  πληροφορία.  Δεν 
χρειάζεται να έχουν περισσότερη γνώση και πληροφορίες, αλλά να μάθουν 
να  αμφιβάλλουν  και  να  χρησιμοποιούν  απλούς  κανόνες  της  λογικής.  Οι 
απορίες  που  δημιουργούνται  από  τις  σκέψεις  μας  συνήθως  δεν  αξιολο-
γούνται ως γνώση, όμως κι αυτές έχουν πολύτιμη αξία για τη γνώση. Όταν 
τα ερωτήματα δεν έχουν απάντηση, ακόμα και ερωτήματα που φαίνονται 
αστεία, τότε αυτά τα ερωτήματα χωρίς απάντηση αποκαλύπτουν την ανε-
πάρκεια της γνώσης μας. Εύκολα αποκαλύπτουν και την ανοησία πολλών 
σκέψεων που εκτιμούμε σαν να ήταν αξιόπιστη γνώση. Ιδιαίτερα όταν απο-
καλύπτουν αντιφάσεις, επιλεκτικές παρατηρήσεις που δεν εξηγούν τις αντί-
θετες  παρατηρήσεις  ή  διαψεύδουν  τα  δικά μας  συμπεράσματα.  Από την 
εμπειρία έχουμε μάθει πολλά και η γνώση που έχουμε είναι εξακριβωμένη, 
αλλά όσα αγνοούμε και όσα ποτέ δεν θα μάθουμε είναι περισσότερα απ' 
όσο φανταζόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ένα διαχωρισμό μεταξύ αυτών 
που γνωρίζουμε  και  εκείνων  που δεν γνωρίζουμε.  Εκείνα  που αγνοούμε 
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αφαιρούν αξιοπιστία από αυτά που γνωρίζουμε και όσα γνωρίζουμε τώρα 
είναι λιγότερο βέβαια και αποτελεσματικά από όσο έχουμε εκτιμήσει. Αλλά 
και το ζητούμενο αποτέλεσμα που υποτίθεται ότι είναι η επιβίωση και η 
βελτίωση της ζωής μας δεν εξασφαλίζεται με καμία γνώση και επιστήμη, 
επειδή τα εξωτερικά αποτελέσματα με την ύλη ο καθένας τα σκέφτεται και 
τα αξιοποιεί διαφορετικά. Η μεσολάβηση της ζωής διακόπτει την ακρίβεια 
και τη βεβαιότητα του αποτελέσματος μέσα στην ψυχή και για τη συνέχεια 
της ζωής. Όμως η γνώση έχει νόημα και χρησιμότητα όταν επαναλαμβάνε-
ται το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Αν η επανάληψη του ίδιου αποτελέσματος 
είναι αμφίβολη, τότε η γνώση είναι ελλιπής, αν όχι μια φαντασίωση. 

Τελικά, από τη γνώση που συσσωρεύει ένας άνθρωπος και από τη χρόνια 
εκπαιδευτική  προετοιμασία 
του, το πιο βέβαιο είναι ότι 
θα μπορέσει να λάβει μια πι-
στοποίηση των γνώσεών του 
και να διεκδικήσει μια θέση 
εργασίας.  Αλλά  και  αυτό 
δεν  είναι  ένα  τελικό  απο-
τέλεσμα  και  κανένας  δεν 
γνωρίζει  τη  συνέχεια  στη 
ζωή  ενός  ανθρώπου.  Μη 
βιάζεστε  να  πανηγυρίσετε, 
όλα είναι περαστικά! 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ                                                          23

7.  Η  ορθολογική  αρχή  της  έρευνας:  Η  γνώση 
χωρίς γνώση του σκοπού... συμπίπτει με παραπλά-
νηση 

Γνώση και πληροφορία χωρίς σκοπό ή για ποιο σκοπό; 

Από τη στιγμή που μέσα στην έρευνά μας εισαγάγουμε την έννοια του 
σκοπού της έρευνας  και της γνώσης, τότε αμέσως και ίσως χωρίς  να το 
παρατηρήσουμε,  αφαιρούμε πληροφορίες και ερευνητικά πεδία που θα 
δέσμευαν το χρόνο μας και το μυαλό μας. Η σκέψη τότε δεν περιορίζεται 
στην περιγραφή και στην αιτιολόγηση των ξεχωριστών φαινομένων,  στη 
μάθηση και στην απομνημόνευση και στην πραγματοποίηση μερικών απο-
τελεσμάτων. Έτσι με αφαίρεση και υποβάθμιση της πληροφορίας, η γνώση 
και η πληροφορία συνολικά αποκαλύπτονται σαν εξαρτημένα από το 
σκοπό της έρευνας, δηλαδή από τη σκέψη για τα επιθυμητά ή τα ζη-
τούμενα αποτελέσματα. Ο σκοπός της έρευνας και το ζητούμενο αποτέλε-
σμα καθορίζουν (σαν αιτίες μέσα στη σκέψη) πώς και τι θα σκεφτούμε, τι 
πληροφορία θα αξιοποιήσουμε και τι θα γνωρίσουμε. Ακόμα και η τυχαία 
επιλογή ενός πράγματος για έρευνα είναι μια μεροληπτική επιλογή, με την 
έννοια ότι το ξεχωρίζουμε από τα άλλα πράγματα, είτε συνειδητά με γνω-
στούς λόγους είτε χωρίς να έχουμε αυτή την πρόθεση. Το να επιζητούμε τη 
γνώση επηρεασμένοι από επιθυμίες και συναισθήματα ή να αποσκοπούμε 
σε ανταλλάγματα αυτό δεν δείχνει αμεροληψία και επιθυμία για την αλή-
θεια, έχει ειπωθεί. Δεν είναι αναγκαστικά αντίθετο προς την αναζήτηση της 
αλήθειας να θέτουμε προτεραιότητα στις αναζητήσεις μας, να σκεφτόμαστε 
επηρεασμένοι από τη διαίσθησή μας και τα όποια συναισθήματα και να επι-
διώκουμε ένα στόχο και κάποιο κέρδος. Όχι μόνο μπορεί να μην είναι αντί-
θετο,  αλλά μπορεί  να είναι  και  υπέρ της αλήθειας  και  της  επιτυχημένης 
έρευνας. Η αλήθεια χρησιμεύει και στον ψεύτη και στον απατεώνα και 
ακόμα πιο απαρατήρητα στον εκπαιδευμένο απατεώνα. 

Η αμεροληψία δεν είναι πάντοτε χρήσιμη, όσο θα περίμενε κάποιος. Σε 
πλήθος περιπτώσεων, αν κάποιος προσπαθήσει να σκεφτεί αμερόληπτα για 
συγκεκριμένα  ζητήματα  μιας  ορισμένης  ερευνητικής  περιοχής  και  χωρίς 
κέρδος, τότε δεν αποκλείεται να τον ξεπεράσει εκείνος που σκέφτηκε μερο-
ληπτικά και μάλιστα με κακό σκοπό! Αλλά και  η τύχη δεν λείπει από τη 
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διανοητική προσπάθεια για μάθηση και στην έρευνα. Η απλή πληροφόρηση 
για μια πολιτιστική διοργάνωση ή για τη μετάδοση μιας επιμορφωτικής εκ-
πομπής μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία για να σκεφτούμε κάτι σημαντι-
κό για την προσπάθειά μας. Διαπιστώνουμε πάλι ότι τα αποτελέσματα στον 
πραγματικό κόσμο προσδιορίζονται πιο πολύπλοκα. Η αποκάλυψη ενός μι-
κρού λάθους  μπορεί  να  προσφέρει  την ευκαιρία  να  παρατηρήσουμε ένα 
ακόμα πιο μεγάλο λάθος και να αναθεωρήσουμε πολλές από τις σκέψεις 
μας. Όσοι έχουν εκπαιδευτεί να σκέφτονται αποκλειστικά με τις πληροφο-
ρίες που διδάχτηκαν υποβαθμίζουν (για ευνόητους λόγους) την πολύπλοκη 
επίδραση στη διανοητική και γνωστική διαδικασία και την απροσδιοριστία 
της σκέψης. 

Η φαντασία και η γενίκευση είναι αναπόφευκτα στη γλώσσα μας

Από τις σημαντικές στιγμές της ορθολογικής έρευνας για το σκοπό της 
έρευνας και για το τελικό αποτέλεσμα είναι η διαπίστωση, ότι η αφαίρεση 
πληροφοριών και η φαντασία ήδη έχει ξεκινήσει από τη στιγμή που εκ-
φράζουμε σκέψεις με τη γλώσσα μας. Ακόμα και όταν οι σκέψεις διατυπώ-
νονται σωστά και περιγράφουν σωστά τα φαινόμενα, οι σκέψεις είναι έν-
νοιες  αφηρημένες,  συνοπτικές  και  εστιασμένες.  Μέσα  στις  σκέψεις  δεν 
είναι  όλη  η  πληροφορία  για  τα  φαινόμενα  που  περιγράφονται  ή  αιτιο-
λογούνται.  Παρατηρούμε εύκολα  αυτή την έλλειψη γνώσης και  την επι-
κάλυψη της φαντασίας όταν προσπαθούμε να σκεφτούμε τις δικές μας σκέ-
ψεις  και  να εκφραστούμε πιο προσεκτικά.  Τα πράγματα είναι  πάντα πιο 
πολλά, έχουν περισσότερους τρόπους σύνδεσης, συμβαίνουν μεταβολές που 
δεν είναι πάντα ορατές και επηρεάζονται στο δικό τους στενό περιβάλλον. 
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8. Η ορθολογική αρχή της έρευνας: Ποιο είναι 
το τελικό αποτέλεσμα; 

 

Το τελικό αποτέλεσμα ποιο είναι; 

Αναζητώντας ένα τελικό σκοπό, η γνώση και η πληροφορία αποκαλύ-
πτονται με αμφιβολία για τη χρησιμότητά τους και για το αποτέλεσμα από 
την εφαρμογή τους. Διότι 

αγνοούμε το τελικό αποτέλεσμα 

ή επειδή  δεν υπάρχει τελικό αποτέλεσμα (αλλά εμείς το επιλέγουμε 
ως τέτοιο) 

ή επειδή  το τελικό αποτέλεσμα είναι η παύση της ύπαρξής μας, για 
την οποία υποτίθεται ότι όλη η γνώση και η πληροφορία αυτήν αποσκοπούν 
να διευκολύνουν, να εξασφαλίσουν και να ικανοποιήσουν. 

Όσο δεν σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε υγιείς, όλα φαίνονται πιο απλά 
και για να επιλέξουμε όπως επιθυμούμε. Μπορούμε να κινηθούμε όπως μας 
αρέσει, να τρέξουμε ή να σταθούμε, να γυμναστούμε, να παίξουμε, να μυρί-
σουμε ένα λουλούδι, να εργαστούμε και να φάμε, να αγκαλιαστούμε και να 
ξεκουραστούμε. Η ανησυχία μας προέρχεται από πιο φανερές απειλές του 
περιβάλλοντος  και  από εχθρικές  συμπεριφορές.  Όταν οι  σκέψεις  ξεκινή-
σουν τότε μαζί ξεκινούν η ψευδαίσθηση επαρκούς γνώσης και ενός πλεο-
νεκτήματος. Τότε μαζί ξεκινούν τα προβλήματα για πράγματα του παρελθό-
ντος, για πράγματα που δεν είναι μέσα στο οπτικό μας πεδίο, για το πώς θα 
είναι τα πράγματα αύριο ή πιο μετά και για τις αόρατες σχέσεις μας με μερι-
κούς  ανθρώπους.  Έτσι  ξεκινούν  και  οι  δημιουργικές  προσπάθειες  με  τις 
οποίες περνάει ο χρόνος και αντλούμε νόημα για την παρανοϊκή ζωή μας. Η 
σκέψη για ένα τελικό αποτέλεσμα και για ένα τελικό σκοπό της σκέψης 
και της δράσης αποκαλύπτει αμέσως ένα πρόβλημα άγνοιας για τις επι-
λογές μας και για τη ζωή μας. Αποκαλύπτει και την ανεπάρκεια κάθε γνώ-
σης αφού ποτέ δεν γνωρίζουμε ένα τελικό αποτέλεσμα  ή δεν είναι αυτό 
που περιμένουμε. Όμως αυτή η σκέψη για την άγνοια αποθαρρύνει τη δρά-
ση, από την οποία οι προσδοκίες είναι πολλές ... λόγω άγνοιας. Το μέλλον 
του μέλλοντος δεν το σκεφτόμαστε και σκεφτόμαστε μέχρι εκεί που ενθαρ-
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ρύνονται τα όνειρά μας.
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9. Η ορθολογική αρχή της έρευνας συμπίπτει με 
πνευματικό  προσανατολισμό:  Η  άγνοια  του  κό-
σμου και η άγνοια για τον εαυτό μας 

<·> Διαπιστώνουμε ότι δεν αγνοούμε μόνο την αρχή και το τέλος του 
κόσμου, αλλά συμπτωματικά έχουμε την ίδια άγνοια για την αρχή και 
το σκοπό της γνώσης. Η άγνοια του κόσμου έχει κοινά χαρακτηριστικά με 
την άγνοια για τον εαυτό μας και για τον σκοπό των επιλογών μας και των 
προσπαθειών μας. Και η άγνοιά μας για τον κόσμο και για τον εαυτό μας 
συνδέεται επίσης με την άγνοιά μας για την ανεπάρκεια της γνώσης. Με 
αυτή την άγνοια της άγνοιας αισθανόμαστε εξοικειωμένοι με τον κόσμο και 
ζούμε σαν να ήταν όλος ο κόσμος παρών στα μάτια μας. Συλλέγουμε πλη-
ροφορίες, περιγράφουμε και αιτιολογούμε φαινόμενα, αλλά ποτέ δεν βρί-
σκουμε ένα τέλος και μια αρχή, αν δεν το επιλέξουμε εμείς. Επιπλέον οι 
πληροφορίες είναι μέσα στο δικό μας μυαλό και εμφανίζουν τα πράγματα 
όπως εμείς τα σκεφτόμαστε αποσπασμένα από το σύνολο του πραγματικού 
κόσμου, τον οποίο ελάχιστα γνωρίζουμε, όπως φαίνεται και εκ του αποτελέ-
σματος της ανθρώπινης ζωής... Ακόμα και με την ακριβέστερη περιγραφή 
ενός  πράγματος,  ακόμα και  με  την καλύτερη  γνώση,  εξακολουθούμε  να 
σκεφτόμαστε για κάτι που δεν είναι ακριβώς αυτό έξω από τη σκέψη μας, 
όπως είναι μέσα στον πραγματικό κόσμο. Και αυτή η μη πλήρης γνώση και 
η αναπαράσταση των πραγμάτων αποσπασμένων από τον πραγματικό κό-
σμο και επιλεκτικά είναι μια διαπίστωση όχι μόνο για τη θεωρητική σκέψη 
αλλά ακόμα και για τις εικόνες των πραγμάτων, που δημιουργούνται από τα 
αισθητήρια όργανα του βιολογικού σώματος!  Η άγνοια για τον κόσμο, η 
άγνοια για το σκοπό της γνώσης και της ζωής, η άγνοια για τον εαυτό 
μας και η άγνοια για την ανεπάρκεια της γνώσης μοιάζει να είναι η ίδια 
άγνοια και δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι έχουμε αρκετή γνώση όλων 
αυτών. Αν είχαμε πλήρη γνώση για τον κόσμο, τότε μάλλον θα είχαμε πλή-
ρη γνώση και για τον εαυτό μας. Αλλά μάλλον τότε δεν θα ήμασταν αυτοί 
που τώρα είμαστε (ως περιορισμένοι στο χρόνο και σε ένα τόπο). Αυτές οι 
ορθολογικές σκέψεις φανερώνουν γρήγορα μια πιο στενή σύνδεση μεταξύ 
του κόσμου, της ζωής, της πληροφορίας και της αυτογνωσίας. Κάθε ένα 
εξαρτάται από το άλλο. 
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10. Η πραγματικότητα, η αξιοπιστία της γνώσης 
και ο σκοπός της ζωής στην ίδια έρευνα

Ορισμένα  ζητήματα  τα  οποία  έχουν  ακόμα  και  αντίθετη  κατεύθυνση 
στην έρευνα, ορθολογικά εμφανίζονται αξεχώριστα : 

1) Τι είναι ο κόσμος, αν έχει αρχή και τέλος και που είναι τα όριά 
του. (Κοσμολογικό ζήτημα).

2) Τι είναι η γνώση, πώς αρχίζει, αν η γνώση έχει τέλος και σε τι χρη-
σιμεύει. (Γνωσιολογικό ζήτημα).

3) Τι είμαστε εμείς, τι είναι γενικά η ζωή και τι ζητάμε. (Ηθικό και 
ψυχολογικό ζήτημα). 

Αν ξεκινήσουμε διερεύνηση για το πώς ή πότε η γνώση αρχίζει και πώς 
ξεχωρίζουμε το σωστό από το λάθος, τότε θα χρειαστεί να σκεφτούμε για 
την πραγματικότητα  και  για  τα χαρακτηριστικά  του κόσμου.  Αν ξεκινή-
σουμε να διερευνούμε τα χαρακτηριστικά του κόσμου και για την αρχή των 
πραγμάτων, τότε θα χρειαστεί να σκεφτούμε για τις λέξεις  που χρησιμο-
ποιούμε και τις έννοιες τους, για το ζήτημα της αξιόπιστης γνώσης και για 
τον παρατηρητή των πραγμάτων. Αν ξεκινήσουμε να αναζητάμε έναν σκο-
πό επαρκή για τη ζωή, για την αδικία και για την τύχη της ζωής, τότε πάλι 
θα χρειαστεί να σκεφτούμε για τις προδιαγραφές του κόσμου και τους νό-
μους του. Με τις σκέψεις μας για τον σκοπό της ζωής, πάλι θα επηρεάσουμε 
την έρευνα για το τι είναι γνώση και θα αναρωτηθούμε για τη χρησιμότητα 
της γνώσης, όπως και για τη δράση μας μέσα στον κόσμο. Αυτές οι τρεις 
κατευθύνσεις της έρευνας είναι αξεχώριστες. Αυτά τα τρία ζητήματα που 
κατευθύνουν σε ξεχωριστές επιστήμες - με συσσωρευμένη γνώση από την 
έρευνα των επιμέρους πραγμάτων για πολλές ιδιαίτερες περιπτώσεις - εξαρ-
τιόνται μεταξύ τους και αποκαλύπτονται σαν ένα ζήτημα για την αρχή και 
το τέλος και για τη σχέση του ερευνητή με τον εαυτό του και με τον κόσμο. 
Αυτή είναι μια διαπίστωση που ο συγγραφέας έκανε στα μέσα της δεκαετί-
ας του 1980-90 στο ξεκίνημα των φιλοσοφικών αναζητήσεών του. Η έρευνά 
του καθορίστηκε από τότε με αφαίρεση και γενίκευση στη σκέψη (ορθολο-
γικά)  και  με  αφαίρεση των ξεχωριστών  σωμάτων  αφού  κανένα  αισθητό 
πράγμα δεν φαινόταν να είναι η αρχή ή το τέλος του κόσμου. Η καλή γνώση 
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των ξεχωριστών πραγμάτων εκτιμήθηκε ανεπαρκής για να δώσει μια εξήγη-
ση και μια πειστική απάντηση στις απορίες αυτών των ζητημάτων. Το ζήτη-
μα για την αρχή της γνώσης, για τα γνωρίσματα της βέβαιης γνώσης και για 
την αξιοπιστία επίσης εισήλθε στην έρευνά του.  Η ορθολογική αρχή της 
έρευνας συμπίπτει με διερεύνηση του ερευνητή ως πνεύμα, με διερεύνη-
ση της διαδικασίας που δημιουργεί τη γνώση και με πνευματικό προσα-
νατολισμό (προς τι και με τι προσδοκίες)! Όλα τα πεδία έρευνας συνδέ-
ονται  αναπόφευκτα  με  τις  επιλογές  στη  σκέψη  μας  και  με  τη  ζωή  μας 
(βιολογικά, ψυχολογικά και διανοητικά). Γι' αυτό ο πνευματικός δημιουρ-
γός έγραφε επί πολλά έτη σε μια από τις πρώτες ιστοσελίδες: 

"Με τη συνηθισμένη λογική της εξειδίκευσης, όπου η έρευνα και το αντι-
κείμενο περιορίζονται  για  να μπορέσει  να γίνει  βαθύτερα γνωστό το αντι-
κείμενο και να παρουσιαστεί ξεκάθαρα με όλες τις λεπτομέρειες, θα ανέμενε  
κανείς ότι οι σελίδες στην τοποθεσία www.kosmologia.gr θα περιέχουν απο-
κλειστικά ζητήματα της αστροφυσικής.  Ακόμα πιο λίγο κατανοητό και πιο  
απρόσμενο θα είναι, ότι από τις πρώτες επιλογές για ανάγνωση εμφανίζονται  
σελίδες με άσχετους τίτλους, όπως αυτή εδώ με την προτροπή "προσανατολί-
σου!". 
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11. Κοσμονομία: Σε όλα τα πράγματα και τα γε-
γονότα εισάγονται οι ίδιες έννοιες της λογικής

Στη σκέψη και στη γνώση επιβάλλονται κανόνες  (λογικής) για να 
είναι γνώση (και όχι φαντασίωση ή ακατανόητη σκέψη). Το ίδιο επι-
βάλλονται  κανόνες  στα  φαινόμενα  για  να  υπάρχουν  πραγματικά... 
Ομοιότητες και ιδιαιτερότητες των πραγμάτων.

Τώρα λογικά κάποιος θα αναρωτηθεί, τι σχέση έχει η φυσική με την ψυ-
χολογία και πώς από την αναζήτηση ενός τελικού αποτελέσματος φτάνουμε 
σε σκέψεις για τα φυσικά φαινόμενα. Σε αυτές τις πρώτες σελίδες δεν ανα-
πτύσσεται το θέμα για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Όμως αυτές οι πε-
ριοχές έρευνας είναι πιο στενά συνδεδεμένες (σύμφωνα με ορθολογική σκέ-
ψη και επίσης με την παρατήρηση στην εμπειρία). Στις εισαγωγικές σελίδες 
θα περιοριστούμε σε λίγες θεμελιώδεις σκέψεις για να φανεί πώς με τις γε-
νικές έννοιες γνωρίζουμε ήσυχα έναν κόσμο ο οποίος είναι άγνωστος για 
όσους ερευνούν με τα μάτια. Από τις πρώτες στενές σχέσεις μεταξύ των 
επιστημών θα διαπιστώσουμε ότι αυτές οι επιστήμες είναι μέσα σε ένα αν-
θρώπινο μυαλό και με την ανθρώπινη ψυχολογία. Το εκπαιδευμένο μυαλό 
με ειδίκευση χαρακτηρίζεται με μια αντίστοιχη λέξη. Αλλά η γνώση όπως 
και μια διανοητική ικανότητα δεν είναι ολόκληρο το μυαλό ούτε τόσο σα-
φώς διαχωρισμένη. Η γνώση και η διανοητική ικανότητα είναι μαζί με άλ-
λες σκέψεις και πληροφορίες, μαζί με άλλες ικανότητες και ανικανότητες, 
με ψυχολογικές αντιδράσεις και επιθυμίες και με ολόκληρη τη ζωή ενός αν-
θρώπου. Ακόμα και ο πιο καλά εκπαιδευμένος άνθρωπος με δυσκολία πε-
ριορίζεται  να  απαντήσει  αποκλειστικά  σε  όσα  έμαθε  ή  γνωρίζει  με  βε-
βαιότητα. Από ένα σύντομο “ναι” και ένα “όχι” είναι εύκολο να χαθεί η 
αξιοπιστία και να χαλάσει μια συνεργασία. Και πάντοτε υπάρχουν στιγμές 
τη ζωής με διλήμματα, με φόβο για τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις ή με επι-
θυμία  για  τα  αναμενόμενα  οφέλη  και  πολλές  είναι  οι  στιγμές  που  δεν 
έχουμε χρόνο, υπομονή και ψυχική ηρεμία για να σκεφτούμε με συνέπεια.

Οι περιοχές έρευνας που θεωρούνται άσχετες μεταξύ τους έχουν κοινές 
έννοιες και κανόνες της λογικής. Ο σύνδεσμός τους είναι οι λογικές έννοιες 
που αναπόφευκτα  χρησιμοποιούμε για να ενώσουμε τις εικόνες, τις πλη-
ροφορίες, τις έννοιες και τις ξεχωριστές λέξεις (δηλαδή για να σκεφτούμε) 
και  για  να  γνωρίσουμε.  Όπως  λ.χ.  είναι  οι  έννοιες  της  ένωσης  και  του 
διαχωρισμού, της αρχής και του τέλους, της χρονικής εξέλιξης και του χρο-
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νικού διαστήματος, του ρυθμού της εξέλιξης, η έννοια της επανάληψης, της 
συχνότητας της επανάληψης, η έννοια της σχέσης και της αλληλεπίδρασης, 
της  δράσης  και  της  αντίδρασης,  της  αιτίας  και  του  αποτελέσματος,  της 
ομοιότητας και της ετερότητας, της ποσότητας και της ποιότητας, του μέ-
ρους και του συνόλου, και οι μαθηματικές έννοιες, όπως της πρόσθεσης και 
της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, της ισότητας και 
της ανισότητας, της αναλογίας και της συνάρτησης και λοιπά. Αν καταλά-
βατε,  αυτές  οι  συνηθισμένες  έννοιες  είναι  γνωρίσματα που εισαγάγονται 
αναπόφευκτα  από τη  σκέψη  του  ερευνητή  και  αποκαλύπτονται  σε  κάθε 
έρευνα, είτε είναι έρευνα της ανθρώπινης ψυχολογίας, είτε είναι των φυσι-
κών φαινομένων. Προφανώς αυτά είναι  κοινά γνωρίσματα στην πραγμα-
τικότητα που ερευνά η ψυχολογία και στην πραγματικότητα που ερευνά η 
φυσική. Από τα πρώτα χαρακτηριστικά των πραγμάτων τα οποία επιλέγο-
νται αμέσως με τη χρήση των λέξεων είναι τα "ουσιαστικά" και τα “ρήμα-
τα” για τις ενέργειες. Όμως πολλά πράγματα είναι πιο πολύπλοκα σαν απο-
τελέσματα και δεν μπορούν να εκφραστούν σωστά ως ουσιαστικά. Αυτά 
δεν είναι αρσενικού ή θηλυκού γένους και αριθμητικά δεν είναι μια μονάδα 
όπως εμείς επιλέγουμε να τα σκεφτούμε ή αντιθέτως αυτά είναι ενιαίο σύ-
νολο και εμείς τα βλέπουμε ως πολλά πράγματα μαζί. Οι κανόνες σύνδεσης 
των γενικών εννοιών και της λογικής, όπως και η σωστή διατύπωση με 
τις σωστές λέξεις είναι μια προϋπόθεση για κάθε επιστήμη. Αυτοί οι κανό-
νες της λογικής είναι απαραίτητοι για να έχει νόημα η γνώση που εξάγεται 
από σκέψεις. Χωρίς αυτούς τους κανόνες, η γνώση δεν θα ήταν κάτι περισ-
σότερο από μνημόνευση χωρίς  σκέψη και  επανάληψη των σκέψεων που 
καλλιεργήθηκαν στο μυαλό μας και μάλλον θα ήταν αποκλειστικά φαντα-
σιώσεις και έκφραση συναισθημάτων. 
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12. Σε όλα τα πράγματα και τα γεγονότα εισάγε-
ται μια κοινή πραγματικότητα με ίδιους νόμους 

Σε  όλες  τις  έρευνες  επαναλαμβάνονται  ορισμένες  ίδιες  παρατηρήσεις 
όπως: 

Αυτό το οποίο σκέφτομαι υπάρχει πραγματικά και πώς το παρατηρώ; 

Παρατηρώ και σκέφτομαι ένα πράγμα ή περισσότερα;

Αν ένα πράγμα έχει ομοιότητες με κάποιο άλλο και από ποια μέρη απο-
τελούνται. (Περιγραφή, κατάταξη και ονομασία). 

Σε ποια άλλα πράγματα είναι ανάμεσα το πράγμα που έχει περιγραφτεί 
(περιβάλλον). Αν αυτό συνδέεται ή όχι με ένα άλλο πράγμα και πώς.

Από πού ήρθε ή πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε και πώς επηρεάστηκε.

Πώς συμπεριφέρεται μέσα σε ένα περιβάλλον και πώς μέσα σε ένα δια-
φορετικό περιβάλλον. Αν η συμπεριφορά του επαναλαμβάνεται.

Πόσο μένει ίδιο ή σταθερό ένα πράγμα και πώς μεταβάλλονται μερικές 
αναλογίες.  Προβλέψεις  για  την  εξέλιξη  του  πράγματος  σύμφωνα  με  τις 
ομοιότητες που έχουν παρατηρηθεί σε άλλα πράγματα. 

Αυτές είναι λίγες από τις διανοητικές διαδικασίες που συχνά επαναλαμ-
βάνονται, ακόμα και στα πιο διαφορετικά πράγματα. Έτσι πάντα καταλή-
γουμε στο γενικό συμπέρασμα ότι κάθε πράγμα είναι όπως τα άλλα πράγμα-
τα (εξίσου πραγματικό, με κοινά γνωρίσματα και με κοινούς νόμους, στον 
ίδιο ευρύτερο κόσμο, ότι αλλάζει και επηρεάζεται και ότι σε κάποια στιγμή 
μια ισορροπία διαταράζεται κλπ), με τη διαφορά ότι αυτό είναι σε άλλο πε-
ριβάλλον, σε άλλη ποσότητα και πάντα έχει ιδιαιτερότητες... Το ίδιο πράγ-
μα έχει άπειρες αποκλίσεις, συμπεριφέρεται αλλιώς σε επαφή με διαφορετι-
κά πράγματα και με τις αποκλίσεις του μπορεί να μεταμορφωθεί. Το ίδιο 
πράγμα μπορεί να παρουσιαστεί με άλλο όνομα, με άλλη χρησιμότητα και 
για διαφορετικό αποτέλεσμα. Αν θέλουμε τα πράγματα να είναι ξεχωριστά 
και  διαφορετικά  πρέπει  να  λαμβάνουμε  υπόψη  τις  ιδιαιτερότητές  τους. 
Αλλά αν τα ξεχωρίζουμε από τις ιδιαιτερότητές τους τότε και η γνώση είναι 
για  κάτι  που  δεν  επαναλαμβάνεται  ίδιο.  Για  να  έχουμε  γνώση  που  φα-
νερώνει πολλά πράγματα και για να εφαρμόζεται με ακριβώς τα ίδια αποτε-
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λέσματα χρειάζεται να σκεφτόμαστε για πράγματα που είναι ακριβώς ίδια 
και χωρίς ιδιαιτερότητες. Όσο εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητες και τα πράγ-
ματα περιγράφονται διαφορετικά με περισσότερες λεπτομέρειες (και ως συ-
γκεκριμένα), τόσο η γνώση χάνει το πλεονέκτημα να αποκαλύψει τι είναι τα 
άλλα (τα διαφορετικά) πράγματα και η πιθανότητα επανάληψης του ίδιου 
αποτελέσματος μειώνεται.  Αν η γνώση θέλουμε να είναι αποκαλυπτική 
για τα άλλα πράγματα, πρέπει να είναι γνώση ομοιοτήτων και κοινών 
στοιχείων τους. Αν το πράγμα παρουσιάζεται μοναδικό, ανεπανάληπτο 
και εντελώς διαφορετικό, τότε η καλή γνώση μας γι' αυτό είναι κακή 
γνώση για τα άλλα πράγματα... Η επιστήμη έχει δυνατότητα πρόβλεψης 
όταν σκεφτόμαστε και γνωρίζουμε φαινόμενα που είναι ίδια ή επαναλαμβά-
νονται, ακόμα και αν δεν τα έχουμε δει. Αν σκεφτόμαστε για πράγματα που 
δεν είναι ίδια και δεν επαναλαμβάνονται, τότε η πρόβλεψη απαγορεύεται 
από τη λογική. Τότε θα πρέπει να αρκούμαστε να επαναλαμβάνουμε όσα 
μάθαμε, χωρίς αυτό να σημαίνει γνώση για άλλα πράγματα πέρα από αυτά 
που καταγράφηκαν στην ιστορία των παρατηρήσεων. 

Αν ένα  πράγμα υπάρχει  πραγματικά  και  πώς  το  ξεχωρίζουμε  από τα 
όνειρα ή από τις ψευδαισθήσεις μας αυτό είναι ένα ερώτημα που πολλές 
φορές δεν χρειάζεται. Όμως αυτό το ερώτημα αποκαλύπτει την ανάγκη για 
να εξηγήσουμε τι είναι η πραγματικότητα και τι γνωρίσματα έχει που δεν τα 
έχει το όνειρό μας. Η πραγματικότητα φαίνεται πώς έχει κάποια σταθε-
ρά  γνωρίσματα  ανεξάρτητα  από  τις  μορφές,  τις  μεταβολές  και  τις 
ιδιαιτερότητες που παρατηρούμε. Με αυτά τα σταθερά και καθολικά 
γνωρίσματα μια πραγματικότητα είναι κοινή για πολλούς άλλους παρα-
τηρητές. Όπως φαίνεται, υπάρχει μια κοινή πραγματικότητα. 
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13.  Κοσμονομία:  Μια  κοινή  πραγματικότητα 
που δεν είναι κανένα ξεχωριστό πράγμα

Ξεχωριστές επιστήμες έχουν το δικό τους πεδίο έρευνας για φαινόμενα 
όπως εμφανίζονται πιο στενά συνδεδεμένα και εξαρτημένα. Για κάθε ξεχω-
ριστό πράγμα ή  φαινόμενο  θα  λάβουμε  γνώση και  πληροφορία  από μια 
αντίστοιχη επιστήμη. Από ποια επιστήμη θα λάβουμε χρήσιμη πληροφορία 
και γνώση για την κοινή πραγματικότητα; Χρειάζεται να ενώσουμε όλες 
τις επιστήμες και να τις μάθουμε όλες; Όσοι φαντάζονται ότι η κοινή πραγ-
ματικότητα είναι ένα εξωτερικό σύνολο ή άθροισμα όλων των πραγμάτων, 
αυτό  θα  σκεφτούν.  Από μια  πρώτη σκέψη,  η  πραγματικότητα  που είναι 
κοινή για ένα πλήθος πραγμάτων είναι το σύνολο όλων αυτών των πραγμά-
των ή σχεδόν όλων. Έτσι φανταζόμαστε ένα πιο μεγάλο σύνολο πραγμά-
των, την έρευνα πιο δύσκολη και ότι η μάθηση χρειάζεται μνήμη που το αν-
θρώπινο μυαλό δεν έχει. Δεν σκεφτόμαστε ότι το σύνολο πολλών πραγμά-
των μπορεί να επιβάλει νόμους ή χαρακτηριστικά στα μέρη του. Αν τα 
πράγματα του φυσικού κόσμου έχουν χαρακτηριστικά που δημιουργούνται 
από την εμπλοκή των ξεχωριστών πραγμάτων σε ένα και το ίδιο σύνολο, 
τότε οι επιστήμες που αγνοούν αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουν γνώση από 
την οποία η κοινή πραγματικότητα λείπει. Τη γνώση για την κοινή πραγ-
ματικότητα θα τη λάβουμε ξεκινώντας από παρατηρήσεις και πληροφορίες 
για τα χαρακτηριστικά που έχουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, που κάπως 
συμμετέχουν σε ένα κοινό σύνολο. Τα πρώτα χαρακτηριστικά τα οποία οι 
άνθρωποι ανιχνεύουν ως κοινή πραγματικότητα δεν είναι κανένα ξεχωρι-
στό πράγμα, αλλά επιβάλλονται στα ξεχωριστά πράγματα και είναι προϋπό-
θεση για να σκεφτούμε και να τα γνωρίσουμε. Τα πρώτα χαρακτηριστικά 
που εμφανίζουν την κοινή πραγματικότητα είναι γενικές έννοιες και όροι 
για την ύπαρξη και τη σύνδεση των ξεχωριστών πραγμάτων (στο χώρο και 
στο χρόνο). Από κανένα συγκεκριμένο πράγμα δεν καθορίζεται η πραγματι-
κότητα την οποία μοιράζονται όλα. 

Οι γενικές έννοιες και οι κανόνες της σύνδεσης των εννοιών (δηλ κανό-
νες της λογικής σκέψης) εφαρμόζονται ακόμα και μέσα στη φαντασία με 
υποθέσεις  και για πράγματα που δεν υπάρχουν.  Σε αυτή την περίπτωση, 
πλάσματα και γεγονότα της φαντασίας εμφανίζονται όπως αν ήταν με την 
ίδια πραγματικότητα ή σε αντίθεση με τα γνωστά χαρακτηριστικά της πραγ-
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ματικότητας. Η αλήθεια των λογικών κανόνων και η συνέπεια στη σκέψη 
τότε συγχέονται με το ψέμα κάποιων φανταστικών πραγμάτων. Τέτοια λογι-
κή εφαρμοσμένη στη φαντασία και εκφρασμένη με τους γραμματικούς κα-
νόνες της γλώσσας θα βρούμε εύκολα σε θρησκευτικές σκέψεις και σε μυθι-
στορήματα. Με αυτούς τους κανόνες της λογικής προσπαθεί ακόμα και ένας 
απατεώνας ή ένας ψεύτης να κρύψει το ψέμα του και να παραπλανήσει. Σε 
τελική ανάλυση, όλοι οι άνθρωποι συνδέουν και αποσυνδέουν έννοιες μέσα 
στη σκέψη τους και εκφράζουν τις σκέψεις τους με κανόνες της γλώσσας. 
Αλλά αν οι σκέψεις και οι έννοιες έχουν αντίστοιχα την ίδια σύνδεση στον 
πραγματικό κόσμο, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Όλοι βάζουν μέσα στις λέ-
ξεις  κάποια χαρακτηριστικά  πραγμάτων:  καθορίζουν την ποσότητά τους, 
εκτιμούν αν είναι ένα ή περισσότερα πράγματα, αν είναι μεγάλα ή μικρά, αν 
κινούνται ή ακινητούν, αν συνδέονται με ένα άλλο και σε πόση απόσταση 
είναι μεταξύ τους, αν αυτά έχουν δομή και λειτουργούν, αν ένα αποτέλεσμα 
παράγεται,  αν  μεσολαβούν  άλλα  πράγματα  για  τη  δράση  τους,  σε  ποια 
σειρά τα αποτελέσματα ακολουθούν κλπ.*3 

Αν πολλοί άνθρωποι έχουν εύκολη άποψη σε επιστημονικά ζητήματα και 
δεν διστάζουν να διαφωνήσουν με τους καλύτερα εκπαιδευμένους, αυτή η 
ευκολία τους δεν εξηγείται εύκολα με την “ανοησία”. Έχουν κάποιο περι-
θώριο να σκεφτούν για ζητήματα που δεν γνωρίζουν καλά, όταν οι αιτίες 
και τα αποτελέσματα δεν είναι εύκολο να καθοριστούν από κανέναν και 
επειδή όλοι σε τελική ανάλυση προσπαθούν να πουν ένα “ναι” ή ένα “όχι” 
σύμφωνα με απλούς κανόνες της λογικής. Κάποια στιγμή ο καλύτερα εκ-
παιδευμένος -που σκέφτεται με άγνωστο λεξιλόγιο και με έννοιες περιορι-
σμένες σε πράγματα που μόνο εκείνος έχει μάθει-, αναγκάζεται να σκεφτεί 
για τη σύνδεση όλων αυτών που γνωρίζει με την ανθρώπινη ζωή* και για 
αποτελέσματα μέσα στον πιο σύνθετο κόσμο και ίσως για συγκεκριμένους 
ανθρώπους. Αναγκάζεται... διότι αν όσα μαθαίνουμε δεν έχουν σύνδεση με 
τη ζωή μας και συνέπειες στον κόσμο, τότε είναι άχρηστα και ανεφάρμο-
στα. Και τότε αυτός αναπόφευκτα ξεφεύγει από τη στενή περιοχή της δικής 
του γνώσης και εμπειρίας...  Επίσης,  αν διαπιστωθεί  κάποια προτίμηση ή 
σκοπιμότητα μέσα στα λόγια ενός ειδικού ή ενός οποιουδήποτε επιστήμονα 
αυτό είναι αρκετό για να αμφισβητηθεί η αξιοπιστία του και για να υποβαθ-
μιστούν οι ικανότητές του. 

3 Πολλά παραδείγματα μπορούν να προστεθούν εδώ και θα βοηθούσαν να κα-
ταλάβουμε καλύτερα τους κανόνες της λογικής σκέψης και τι θα ήταν η σκέψη χω-
ρίς αυτούς τους κανόνες. Εδώ στην εισαγωγή αποφεύγονται. 
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14. Κοσμονομία: Οι επιστήμες είναι ξεχωριστές 
αλλά  στην  κοινή  πραγματικότητα  όλοι  οι  νόμοι 
εφαρμόζονται συγχρόνως και αξεχώριστοι

Αλλά ακόμα και αν σκεφτούμε ότι τα πεδία της έρευνας είναι εντελώς 
διαφορετικά, τότε πάλι θα χρειαστεί να ερμηνεύσουμε (εμπειρικές παρατη-
ρήσεις) πώς η ζωή εμφανίζεται μαζί με τα φυσικά φαινόμενα και να σκε-
φτούμε πώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός βιολογικού σώματος και η 
ψυχολογία του εξαρτιούνται από διαδικασίες και λεπτομέρειες της ύλης και 
των φυσικών φαινομένων. Αντίστροφα, όταν η ζωή εμφανιστεί τότε και τα 
φυσικά φαινόμενα δεν μένουν ίδια και ανεξάρτητα από τις βιολογικές δρα-
στηριότητες και ευρύτερα από τη ζωή. Αλλά με την εμφάνιση της ζωής, ο 
κόσμος επίσης εμφανίζεται διαφορετικός και σε εξάρτηση από το βιολογικό 
σώμα του παρατηρητή. Ο κόσμος δεν θα ήταν κάτι περισσότερο από μια 
ανεξάντλητη συλλογή μορφών και άψυχων σωμάτων εάν δεν υπήρχε ένα 
βιολογικό σώμα στο οποίο προκαλούνται πληροφορίες από τις επιδράσεις 
των πραγμάτων, τις οποίες αξιοποιεί για τις ανάγκες του. Τα πράγματα δε 
δημιουργούνται και δε συνδέονται με απομονωμένες σχέσεις φυσικής, 
χημείας, βιολογίας, αστρονομίας και όπως διαιρούμε τα πεδία έρευνας 
σύμφωνα  με  ανθρώπινες  ανάγκες  και  επιλογές.  Συμβαίνει  μάλλον  αντι-
θέτως, οι σχέσεις που περιγράφονται και αιτιολογούνται σε αυτές τις ξεχω-
ριστές επιστήμες είναι επιλεγμένες παρατηρήσεις από τον ενιαίο κόσμο που 
παρουσιάζονται ξεχωριστά και με νέο λεξιλόγιο για τη διευκόλυνση της αν-
θρώπινης μνήμης, τη διαχείριση της πληροφορίας και τη μετάδοσή της με 
τη γλώσσα. Η πραγματικότητα όχι  μόνο δεν εμφανίζεται  έτσι  ξεχωριστά 
όπως έχουν διαιρεθεί οι επιστήμες, αλλά και όλες οι περιγραφές και οι υπο-
διαιρέσεις των βιβλίων δεν είναι η αναγκαστική διαδρομή από την οποία 
ακολουθούν οι παρατηρήσεις και οι ανακαλύψεις στον πραγματικό κόσμο. 
Μια κατασκευή που κάναμε χωρίς να προηγηθεί  η μελέτη ενός σχεδίου, 
μπορεί μετά να παρουσιαστεί με ένα σχέδιο και με οδηγό ένα βιβλίο για τη 
συναρμολόγησή της που εξυπηρετούν την επανάληψη της κατασκευής. Οι 
τυχαίες παρατηρήσεις των φυσικών φαινομένων μπορούν αργότερα να πε-
ριγραφούν αναλυτικά και έτσι οι περιγραφές να φαίνονται σαν απαραίτητες 
για να λάβουμε γνώση αυτών των παρατηρήσεων,  δηλαδή μια κανονική 
ψευδαίσθηση. 
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15. Κοσμονομία: Τα ξεχωριστά πράγματα υπάρ-
χουν,  ενεργούν  και  παράγουν  αποτελέσματα  με 
όρους που επιβάλλονται από μια κοινή πραγματι-
κότητα

Όλα τα πράγματα είναι μέρη ενός κοινού συνόλου με 
το οποίο έχουν την πραγματικότητά τους. Η πραγματι-
κότητά  τους  δεν  προέρχεται  από  κανένα  ξεχωριστό 
πράγμα.  Από  ορθολογική  σκέψη  φαίνεται  εύκολα  ότι 
πολλά πεδία έρευνας συναντιούνται και έχουν ένα σύν-
δεσμο ανεξάρτητα από το χρόνο και το χώρο. Η πρώτη εξήγηση για το σύν-
δεσμό  τους  είναι  ότι  κάποια  θεμελιώδη  και  κοινά  φαινόμενα  επανα  -  
λαμβάνονται με  διαφορετικούς  τρόπους  και  τότε  το  φαινόμενο  το  αντι-
λαμβανόμαστε διαφορετικό, με διαφορετική μορφή και σύνθεση και μετά 
περιγράφεται με νέες λέξεις. Ωστόσο για την ποικιλία των φαινομένων και 
των συνδυασμών υπάρχει μια κοινή βάση, κάποια θεμε  λιώδη φαινόμενα   και 
οι  προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατές οι μεταμορφώσεις των φαινο-
μένων (έτσι ώστε τα φαινόμενα να ανήκουν στον πραγματικό κόσμο και όχι 
στη φαντασία μας). Μια τέτοια "βάση" φαίνεται ότι είναι  η φυσική "ύλη", 
όπως πολλοί θα απαντούσαν σαν να είχε λυθεί πλήρως το πρόβλημα για τα 
θεμελιώδη γνωρίσματα του κόσμου ή της πραγματικότητας. Όπως θα φανεί 
(με ορισμένα άτοπα και αντιφάσεις)  η κοινή βάση όλων των πραγμάτων 
δεν είναι μόνο η φυσική ύλη.4 Όμως είναι αλήθεια, ότι τα διαφορετικά πε-
δία έρευνας πειθαρχούν σε μια κοινή γνώση (από αφηρημένες έννοιες και 
λογικές σχέσεις) που αντανακλά κοινά στοιχεία και νόμους όλων των ξεχω-
ριστών πραγμάτων (ανεξάρτητα από τη μορφή και την ονομασία τους). Οι 
προϋποθέσεις με τις οποίες τα πράγματα δημιουργούνται και έχουν τις 
προδιαγραφές τους (και υπάρχουν ανεξάρτητα από τη δική μας παρα-
τήρηση) είναι αυτό που απλοποιημένα ονομάζεται "πραγματικότητα". 
Υπάρχουν νόμοι και χαρακτηριστικά στα πράγματα και για την εμφάνιση 

4 Πρέπει να σταματήσει η εξίσωση του κόσμου με την ύλη. Άλλο πράγμα είναι 
ο κόσμος ως ενιαίο και πλήρες σύνολο και άλλο πράγμα είναι η ύλη. Η ύλη είναι 
τα ελάχιστα κομμάτια του παζλ και όπως έχω γράψει,  η ύλη είναι μια έλλειψη 
πραγματικότητας ή η ελάχιστη πραγματικότητα και βρίσκεται μέσα στον πλήρη 
κόσμο.
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της ζωής, τα οποία δεν δημιουργούνται τώρα. Δεν εισάγονται τώρα και δεν 
εξαρτιόνται  από  το  περιβάλλον.  Αντιθέτως,  κάποια  χαρακτηριστικά  και 
σταθερές προϋποθέσεις επιβάλλονται για να ξεκινήσουν τα πράγματα και η 
ζωή. 
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16.  Ο πνευματικός προσανατολισμός  της ζωής 
απαιτεί  αφαιρετική  σκέψη,  γενίκευση,  αμερολη-
ψία και έναν επαρκή σκοπό

Ο πνευματικός προσανατολισμός της ζωής απαιτεί αφαιρετική σκέ-
ψη, γενίκευση, αμεροληψία – με την κυριολεξία της ελληνικής λέξης –, 
έρευνα για την αρχή της γνώσης και έναν επαρκή σκοπό. Η έρευνα για 
τα κοινά γνωρίσματα των πραγμάτων επίσης απαιτεί γενίκευση. Δεν είναι 
εύκολο να απαντήσουμε πού είναι το τέλος του κόσμου στο χώρο ή στο 
χρόνο. Όταν κάποιος αναζητήσει το σκοπό της γνώσης, τότε πάλι πέφτει σε 
μια απορία όπως όταν αναρωτηθεί για την αρχή και το τέλος του κόσμου. 
Παραδόξως δεν είναι τόσο εύκολο όσο πιστεύουμε να απαντήσουμε ποιος 
είναι ο σκοπός του σκοπού, πότε η γνώση μας είναι αρκετή και τι θέλουμε 
να επιτύχουμε με τη γνώση.  Επαρκή αιτία για τα πράγματα δεν γνωρί-
ζουμε, επαρκή σκοπό για τη ζωή δεν γνωρίζουμε, επαρκή γνώση για τον 
κόσμο δεν έχουμε και συμπτωματικά εμείς δεν έχουμε αρκετή αυτογνω-
σία ούτε είμαστε αυτοτελείς. Αν όμως επιμείνουμε σε αυτή την ορθολογι-
κή αναζήτηση χωρίς η σκέψη μας να σταματήσει πάνω σε ένα πράγμα που 
το επιλέγουμε και το ξεχωρίζουμε, τότε απροσδόκητα ξεκινάει μια έρευνα 
που δεν περιορίζεται σε κανένα πεδίο από αυτά των ξεχωριστών επιστημών. 
5 Θα διαπιστώσουμε ότι η γνώση μας ξεκινάει από αυτόν που ερευνά και 
σκέφτεται, δηλαδή από τον εαυτό μας. Θα συνειδητοποιήσουμε ότι αντί να 
ψάχνουμε μακριά και χωρίς τέλος για το τέλος του κόσμου ή για το σκοπό 
της γνώσης, η έρευνα απλοποιείται όταν περιοριστεί στον ίδιο τον εαυτό 
μας και αναρωτηθούμε τι είναι η γνώση και τι  είναι η ζωή. Έτσι κάπως 
παράδοξα θα αφαιρέσουμε από τη σκέψη μας ένα πλήθος πραγμάτων και 
γεγονότων και ένα πλήθος από πληροφορίες για τα ξεχωριστά πράγματα. 
Θα  εκπλαγούμε  που  έτσι  γρήγορα,  με  καθαρισμό  της  σκέψης  και  με 
αφαίρεση πληροφοριών, το μυαλό θα αποδεσμευτεί από άχρηστες πλη-
ροφορίες  και  γνώσεις,  από  παραπλανητικές  σκέψεις  και  από  πολλές 
πλάνες. Όμως μια πλάνη είναι η πιο συχνή επειδή είναι σύμφυτη με την 
πληροφορία για την επιβίωση και με τη γνώση: Είναι η πλάνη ότι έχουμε 

5 Αυτή η έννοια της "αμερόληπτης αναζήτησης" ήταν ο πρώτος όρος στη μέθο-
δο του συγγραφέα όταν αυτός ξεκίνησε να διατυπώνει τις σκέψεις και τις απορίες 
του (στη δεκαετία του 1980).
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αρκετή γνώση και ότι το αποτέλεσμα είναι βέβαιο, το μοναδικό και το τελι-
κό και η ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να έχουμε τέτοια γνώση.
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17. Η ορθολογική σκέψη αποκαλύπτει την ανε-
πάρκεια των αισθήσεων και της γνώσης (για την 
ικανοποίηση του πνεύματος)

Βέβαια, έτσι θα φανεί ότι βγάζουμε τον εαυτό μας έξω από το φυσικό 
και κοινωνικό περιβάλλον, και από τον πραγματικό κόσμο, όπως αυτός ο 
κόσμος εμφανίζεται εξωτερικά μας. Θα φανεί ότι δεν εκτιμάμε ένα πλήθος 
πραγμάτων που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε και για να επικοινωνούμε 
με τους άλλους ανθρώπους και  ότι  εξομοιώνουμε όλα τα πράγματα.  Με 
λίγα λόγια, η ορθολογική έρευνα για το σκοπό της γνώσης θα φανεί υπερ-
βολικά  ανιδιοτελής  όσο  και  ανόητη.  Αν  όμως  επιμείνουμε  σε  αυτή  την 
έρευνα με το αξίωμα ότι θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια, ακόμα κι αν έτσι 
η ζωή μας δυσκολέψει ή η αλήθεια θα είναι δυσάρεστη, τότε θα ακολουθή-
σουν  ορθολογικές  σκέψεις  που  αποκαλύπτουν  τον  κόσμο  διαφορετικό 
από την εμπειρία μας. Καμία σύγχρονη ανακάλυψη δεν είναι απαραίτητη 
για να καταλάβουμε ότι ο κόσμος όπως εμφανίζεται από τα αισθητήρια όρ-
γανα έχει γνωρίσματα σχετικά, δηλαδή εξαρτημένα από τη βιολογία μας και 
από τις φυσικές ιδιότητες των σωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους. Αν 
πολλοί νομίζουν ότι η σύγχρονη φυσική φανέρωσε πόσο διαφορετική είναι 
η φυσική πραγματικότητα... μάλλον αυτοί δεν είχαν αναρωτηθεί μόνοι τους 
για την ουσία των πραγμάτων (έξω από τις λέξεις) και πιθανότερα δεν είχαν 
μελετήσει  φιλοσοφικά έργα. "Η μεγαλύτερη συνεισφορά της Φιλοσοφίας 
στον ανθρώπινο πολιτισμό και στην πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου 
έχει επιτευχθεί με αυτή την παρατήρηση για την ασάφεια των συγκεκριμέ-
νων πραγμάτων και με την ανάδειξη των ικανοτήτων της σκέψης, όταν αυτή 
επικεντρώνεται στα νοήματα των λέξεων και ξεπερνάει τα στενά όρια μιας 
περιορισμένης εμπειρίας σε ένα τόπο και μια στιγμή". Με αφηρημένες έν-
νοιες αποκαλύπτεται μια κοινή πραγματικότητα σαν μια βάση πάνω στην 
οποία δημιουργούνται και μεταμορφώνονται τα συγκεκριμένα πράγματα με 
τις  ιδιαιτερότητές  τους,  σε  αντίθεση  με  τα  συγκεκριμένα  πράγματα  που 
αποκαλύπτονται σαν αποσπασμένα από την πραγματικότητα (σαν έλ-
λειψη πραγματικότητας). Από τις πρώτες γνώσεις που δίνει η παρατήρηση 
του κόσμου είναι ότι η πραγματικότητα είναι εντελώς αντίθετη από αυτή 
που μέχρι τώρα παρουσιάζεται από την επιστήμη με την επιλεκτική παρατή-
ρηση των ξεχωριστών πραγμάτων. Η κοινή πραγματικότητα συμπίπτει με 
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τη συνολική πραγματικότητα και αυτή η τελευταία είναι παρούσα σε κάθε 
χρονική στιγμή. Με αφηρημένες έννοιες  αποκαλύπτεται  ένας κόσμος πιο 
πολύπλοκος, χωρίς κενά, ως ενιαίο σύνολο και ότι αντιθέτως τα ξεχωριστά 
πράγματα είναι αποσπασμένα μέσα στη φαντασία μας. Αποκαλύπτεται 
ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι ξεχωριστά και μόνο εξωτερικά στον κόσμο 
όπως περιστασιακά και επιλεκτικά τα παρατηρούμε και όπως τα σκεφτό-
μαστε με άγνοια για τον πλήρη κόσμο. Δεν έχει σημασία αν τα πράγματα 
είναι μικροσκοπικά ή αστρονομικά σώματα. Όλα κάπως συνδέονται αόρατα 
με μια κοινή πραγματικότητα και αυτή είναι η εξήγηση ότι η έρευνα ενός 
πράγματος ποτέ δεν ολοκληρώνεται.  Πάντοτε ανιχνεύουμε συνδέσεις  του 
με κάποιο άλλο πράγμα χωρίς ποτέ να αντιληφθούμε μια κοινή πραγματι-
κότητα. Η μόνη εικόνα που πλησιάζει σε μια κοινή πραγματικότητα (με 
την οποία όλα τα ξεχωριστά σώματα πάντοτε υπάρχουν) είναι ο φυσικός 
χώρος. Αλλά αυτό ήταν ένα φαινόμενο που το εκτιμούσαμε εντελώς αντίθε-
τα ως έλλειψη πραγματικότητας.*i Με τους κανόνες της λογικής και με την 
ορθολογική  σκέψη δεν  αναλύουμε  μόνο τον  κόσμο για  να τον  περιγρά-
ψουμε και για να ονομάσουμε τα φαινόμενα, όπως πολλοί σκέφτονται για 
τη λογική σαν να ήταν εμπόδιο στη γνώση της πραγματικότητας. Με την 
ορθολογική σκέψη και με τις πιο αφηρημένες έννοιες επιτυγχάνουμε και το 
αντίθετο: να φανερωθούν ομοιότητες,  να εξηγηθούν πολλά φαινόμενα με 
λίγες αιτίες ή με ίδιες δράσεις, να αποκαλυφθούν συνδέσεις των πραγμάτων 
που δεν είναι ορατές στα μάτια και εκπλησσόμαστε όταν αποκαλύπτονται η 
ανεπάρκεια των αισθήσεων, η διάψευση των συνηθειών μας και η σχετικό-
τητα στην εμφάνιση των πραγμάτων. 
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18. Αδυναμία επαρκούς γνώσης: Τα ξεχωριστά 
πράγματα και τα αποτελέσματα είναι αποσπασμέ-
να μέσα στη φαντασία μας 

Λέμε ότι όλα τα πράγματα εξαρτιόνται και συνδέονται, όπως ανέκαθεν 
πολλοί άνθρωποι έχουν σκεφτεί. Όμως από αυτή την απλή σκέψη δεν εξά-
γεται το συμπέρασμα ότι όλα τα ξεχωριστά πράγματα συμμετέχουν το ίδιο 
γρήγορα και το ίδιο καθοριστικά για ένα αποτέλεσμα μέσα στο χώρο και 
στο χρόνο. Μια τέτοια άμεση και εξίσου καθοριστική επίδραση του κάθε 
πράγματος προς τα άλλα δεν εξηγεί  τη δική τους δυνατότητα για δράση 
ανεξάρτητα από τη δράση των άλλων. Αφήνει ανεξήγητη την ατομικότητα 
και τη διαφορά στο χρόνο που μεσολαβεί για μια αντίδραση του κάθε ξεχω-
ριστού πράγματος. Κάθε ξεχωριστό πράγμα μπορεί να επιδρά σε διαφορετι-
κές στιγμές σε κάποιο άλλο και όλες οι δράσεις και οι αντιδράσεις δεν συμ-
βαίνουν  σε  μια  ίδια  στιγμή.  Το συμπέρασμα που εξάγεται  από τη  συμ-
μετοχή  ολόκληρου του κόσμου για την ύπαρξη κάθε  πράγματος  και  για 
κάθε γεγονός είναι  πιο παράδοξο: Αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα ξεχωρι-
στά μεταξύ τους επειδή φαίνεται να λείπει μια κοινή και συνεχής πραγμα-
τικότητα! Τα ξεχωριστά πράγματα είναι περισσότερο μια έλλειψη πραγμα-
τικότητας  εξωτερικά  προς  τα  άλλα  και  σαν  υπολείμματα  της  πραγμα-
τικότητας! Αν είναι ξεχωριστά μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων, αυτό επι-
τυγχάνεται  με διαδικασίες που η  κοινή πραγματικότητα παραμένει  σαν 
κρυμμένη και ανύπαρκτη! Το συμπέρασμα που εξάγεται από τη συμμετοχή 
ολόκληρου του κόσμου για την ύπαρξη κάθε πράγματος και για κάθε γεγο-
νός είναι ότι στον προσδιορισμό του αποτελέσματος εμπλέκονται περισσό-
τερα πράγματα και λεπτομέρειες που δεν παρατηρούμε και  δυνάμεις που 
ήδη  εφαρμόζονται  αλλά  ισορροπούν.  Τα  ξεχωριστά  πράγματα  μάλλον 
συμμετέχουν στο αποτέλεσμα λιγότερο από όσο φαίνεται και εκτιμούμε. Η 
αναβάθμιση της τύχης και η έλλειψη σταθερού προσδιορισμού έχουν επίσης 
στενή σχέση με την αυτο-ρύθμιση των πραγμάτων, δηλαδή με δράση που 
δεν  ξεκινάει  από  κάποιο  εξωτερικό  πράγμα  αλλά  μέσα από  το  ίδιο  το 
πράγμα. Αν τα πράγματα φαίνονται ξεχωριστά, αυτός είναι ένας φυσικός 
διαχωρισμός επειδή αληθινά λείπουν πράγματα από αυτά που ανιχνεύονται 
σαν ξεχωριστά από τις αισθήσεις μας. Όμως μεσολαβούν φυσικές δυνάμεις 
(σε υψηλές ταχύτητες) και στη συγκεκριμένη στιγμή ισορροπούν. Αν ονο-
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μάζουμε "συγκεκριμένο" ένα πράγμα και μπορούμε να το παρατηρούμε και 
να το οριοθετούμε αυτό το κάνουμε επειδή είναι αφηρημένη όλη η πραγμα-
τικότητα μέσα στο μυαλό μας και η κοινή πραγματικότητα δεν είναι αντι-
ληπτή. 

Οι επιστήμες εγείρονται με την υπόθεση ότι όλη η πραγματικότητα είναι 
το  σύνολο των ξεχωριστών  σωμάτων ή με  την  αντίληψη ότι  η  πραγμα-
τικότητα είναι ελλιπής και ποσότητα πραγμάτων. Με την ίδια αντίληψη οι 
άνθρωποι αγωνίζονται  για να επιβιώσουν και  για να δημιουργήσουν.  Τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με την επιστημονική γνώση υποθέτουν 
ότι ο υπόλοιπος κόσμος θα παραμείνει ο ίδιος και σε ισορροπία. Ότι δεν θα 
εμπλακούν άλλες δυνάμεις και αιτίες. Με την ίδια υπόθεση οι άνθρωποι κι-
νητοποιούνται και προετοιμάζονται  για το μέλλον τους.  Και πράγματι,  ο 
ευρύτερος  κόσμος  παραμένει  ο  ίδιος  ή  σε  ισορροπία  (έτσι  όπως  ακόμα 
υπάρχουμε και ελπίζουμε για τα αποτελέσματα της δράσης μας). Αν ξένες 
δυνάμεις δεν εμπλέκονται, αν διατηρείται μια παγκόσμια ισορροπία και αν 
με γνώση μπορούμε να προσαρμόσουμε τα πράγματα όπως έχουμε σκεφτεί, 
αυτή είναι  μια σταθερή δυνατότητα μέσα στον πραγματικό κόσμο. Αυτή 
είναι μια δυνατότητα δημιουργίας και προσδιορισμού αποτελεσμάτων όχι 
επειδή η πραγματικότητα είναι ελλιπής και περιλαμβάνει τα ξεχωριστά σώ-
ματα όπως τα ερευνούμε. Αυτή είναι μια δυνατότητα δημιουργίας και προσ-
διορισμού  αποτελεσμάτων  επειδή  ολόκληρη  η  πραγματικότητα  είναι 
παρούσα και σε ισορροπία! Οι διαψεύσεις και οι αποτυχίες εύκολα ερμη-
νεύονται  από την  τύχη  και  από έλλειψη  γνώσης.  Όμως  η τύχη  είναι  η 
εμπλοκή  της  κοινής  πραγματικότητας  και  πολλών  φαινομένων  που 
ερευνώνται από ξεχωριστές επιστήμες. 
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19.  Η κοινή πραγματικότητα και ο κόσμος ως 
Σύνολο

Στη  φυσική  περιγράφονται  και  εξηγούνται  ένα  πλήθος  από  φυσικά 
φαινόμενα με κάθε λεπτομέρεια. Όλοι οι μαθηματικοί υπολογισμοί δίνουν 
το σωστό αποτέλεσμα όταν οι συνθήκες είναι ομαλές, σταθερές και οι επι-
δράσεις γνωστές. Αλλά αν ρωτήσετε έναν φυσικό να σας πει τι είναι η φύση 
ή τι είναι το σύνολο όλων αυτών των φυσικών φαινομένων, τότε μάλλον θα 
τον αιφνιδιάσετε. Ίσως ποτέ να μην είχε αυτή την απορία ή μια τέτοια σκέ-
ψη δεν ήταν απαραίτητη για τη γνώση των ξεχωριστών φαινομένων και για 
την εργασία του.  Η απάντηση που θα δώσει δεν θα έχει  την αξιοπιστία, 
όπως όταν περιγράφει και υπολογίζει ξεχωριστά τα φυσικά φαινόμενα, απο-
μονωμένα σε ένα εργαστήριο ή πάνω σε ένα χαρτί. Σε αυτή την έλλειψη 
γνώσης προσπαθεί να απαντήσει η Κοσμολογία. Προφανώς, η έννοια του 
συνόλου δεν είναι μια απλή φαντασίωση ή μόνο για τις ανθρώπινες δραστη-
ριότητες. Ο κόσμος ως σύνολο δίνει μια άλλη γνώση για το τι συμβαίνει 
στα μέρη του. Αλλά το σύνολο δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται από τα 
ξεχωριστά μέρη του και έχει δυνατότητες ή λειτουργίες που χωρίς αυτές πι-
θανόν δεν θα υπήρχαν τα μέρη του. Η τεχνολογία δίνει επιβλητικά παρα-
δείγματα για το πώς με σύνθεση γνώσεων, με άντληση πληροφοριών από 
όλες τις επιστήμες και με τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων μπο-
ρούν να δημιουργηθούν νέα πράγματα, τα οποία κανένας δεν θα τα σκεφτό-
ταν από την ξεχωριστή και λεπτομερή παρουσίαση των φαινομένων. Αντι-
θέτως, πολλές φορές η σκέψη ξεκινάει με ένα σκοπό και με παραδείγματα 
από το φυσικό κόσμο και μετά ακολουθούν οι σκέψεις για το πώς θα πραγ-
ματοποιηθούν τα πλάσματα της ανθρώπινης φαντασίας. Αν η κοινή πραγ-
ματικότητα ή το Σύμπαν δεν δημιουργεί τα πράγματα που δημιουργούνται 
από ανθρώπους, αυτή η αδυναμία δεν ερμηνεύεται από την παρατήρηση ότι 
η πραγματικότητα είναι ελλιπής και ότι ο κόσμος είναι σύνολο σωμάτων 
κατανεμημένων εξωτερικά μεταξύ τους. Επίσης, αυτή η αδυναμία δεν ση-
μαίνει ότι λείπει μια παγκόσμια νοημοσύνη, με την οποία η φύση θα δη-
μιουργούσε όπως ο άνθρωπος με την Επιστήμη. Η κοινή πραγματικότητα 
είναι  κοινή επειδή δεν είναι  κανένα μέρος του κόσμου και  συνεπώς δεν 
είναι  κάπου εξωτερικά  και  μέσα σε φυσικό περιβάλλον.  Η  κοινή πραγ-
ματικότητα δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από μια εσωτερική και άυλη 
πραγματικότητα. Ένα Σύμπαν το οποίο είναι πλήρες δεν χρειάζεται τέτοια 
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(εξωτερικά) πράγματα που θα μεσολαβούσαν για να συντηρηθεί ή θα τα 
χρησιμοποιούσε  για  να  συμπεριφερθεί  μέσα σε  κάποιο  περιβάλλον.  Ένα 
πλήρες Σύμπαν μπορεί να παρατηρηθεί από κανέναν ως πλήρες Σύνολο; 
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20.  Η πληροφορία, η σκέψη και η γνώση προ-
σαρμόζονται για την επιβίωση, χωρίς κι αυτό να 
είναι ένα βέβαιο αποτέλεσμα 

Από την επιλεκτική παρατήρη  -  
ση των πραγμάτων σε συνδυασμό 
με τις πνευ  ματικές αδυναμίες   στη 
σκέψη και στην επικοινωνία των 
ανθρώπων,  εύκολα  εξάγεται  το 
συμπέρασμα  ότι  οι  άνθρωποι 
ζουν περισσότερο με τη φαντα-
σία τους και ότι τη συγχέουν με 
την πραγματικότητα. Ο άνθρωπος 
είναι εξαναγκασμένος να σκέφτεται και να μιλάει για πράγματα τα οποία 
δεν είναι παρόντα μπροστά στα μάτια του ή στα αυτιά του. Η ανθρώπινη 
ψυχή  και  ζωή  αλλάζει  και  η  συμπεριφορά  καθορίζεται  με  σκέψεις  για 
πράγματα και γεγονότα που ο άνθρωπος δεν έχει  αντιληφθεί (από τα 
δικά του αισθητήρια όργανα). Πολλά από τα  πράγματα και τα γεγονότα 
δεν είναι διαρκώς στις αισθήσεις του,  πολλά τα φαντάζεται και  πολλά 
τα περιγράφει  με  κακή χρήση της γλώσσας.  Ωστόσο,  η  επιβίωση δεν 
είναι εξασφαλισμένη και η ανάγκη για δράση με σκοπό την επιβίωση φαίνε-
ται  πώς είναι  μια φυσική διαδικασία που εξαναγκάζει  γενικά τη ζωή να 
αντλεί και να αξιοποιεί τις πληροφορίες που χρησιμεύουν για την επιβίωση. 
Η δράση για την επιβίωση "προσγειώνει" τη ζωή. Ωστόσο οι άνθρωποι 
παρασύρονται από τις ανεξάντλητες πληροφορίες, όσο και από τα διανοητι-
κά λάθη και τη φαντασία τους και ο καθένας μπορεί να έχει μια εντελώς 
διαφορετική (αταίριαστη και φανταστική) αντίληψη του κόσμου. Οι άνθρω-
ποι παρασύρονται από τις πληροφορίες, τις σκέψεις και τη φαντασία τους 
(ψυχολογικά και σωματικά) και δεν μπορούν ούτε να συνεργαστούν και να 
επικοινωνήσουν. (Δεν είναι τυχαίο ότι δεν μιλούν όλοι την ίδια γλώσσα!). 
Φυσικά για τη δική τους επιβίωση με τις δικές τους επιλογές οι άνθρωποι 
εμποδίζουν συνειδητά ή χωρίς επίγνωση τη συλλογική προσπάθεια για την 
επιβίωση όλων των ανθρώπων και η σκέψη τους εστιάζεται στις ανθρώπινες 
σχέσεις.  Η αίσθηση γνώσης, βεβαιότητας στην πληροφορία και ικανο-
ποιητικής αντίληψης και η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων συνδέονται 
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με την τεράστια άγνοια που τα βιολογικά σώματα έχουν για τον κόσμο. Η 
άγνοια του κόσμου που έχουν τα ζώα και  οι  άνθρωποι  συνδέεται  με το 
φαινόμενο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου (και όσων μπορούν να 
υπάρξουν) λείπουν από τη νόηση τους. Κάτι που δεν το βλέπεις και δεν το 
σκέφτεσαι και δεν τραβά την προσοχή σου δεν προκαλεί εντυπώσεις, 
ούτε απορίες. Έτσι η προσοχή επικεντρώνεται στις βιολογικές ανάγκες και 
στη δική σου ξεχωριστή ζωή... 
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21.  Απλοποίηση  και  συντόμευση  της  έρευνας 
όταν αφαιρούνται τυχαίες πληροφορίες και ιδιαι-
τερότητες και όταν αποφεύγονται... άσκοπες έρευ-
νες

Η ορθολογική έρευνα μέσα από συνοπτικές σκέψεις και γενικές αρχές 
(με αφαίρεση πληροφοριών και αμερο-ληψία) μπορεί να δώσει απαντήσεις 
σε απορίες που έχουν εκτιμηθεί ως οι πιο δύσκολες ή χρειάστηκαν τυ-
χαίες παρατηρήσεις  και ανακαλύψεις και σε διαφορετικούς αιώνες της 
ιστορίας.  Αν  ο  συγγραφέας  δίνει  τέτοιες  απαντήσεις  από  τη  δική  του 
ερευνητική προσπάθεια, αυτό δεν το επιτυγχάνει 

από την εξειδίκευση του, 

ούτε από το εκπαιδευτικό του επίπεδο, 

ούτε από τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης, 

ούτε από το διάβασμα πολλών βιβλίων, 

ούτε από όλα αυτά μαζί. 

Η έρευνα με σκέψη που δεν περιορίζεται σε κανένα ξεχωριστό πράγμα 
είναι  αμερόληπτη και  ορθολογική έρευνα και  ξεκινάει  χωρίς  τις  σπάνιες 
ικανότητες ενός ερευνητή.  Αυτή είναι  μια έρευνα μέσα στις σκέψεις  και 
στις λέξεις (οι οποίες ήδη περιέχουν αρκετή πληροφορία από την περιστα-
σιακή εμπειρία πολλών ανθρώπων).  Η πραγματικότητα και η γνώση που 
απομένουν μέσα στη σκέψη μας, όταν αφαιρέσουμε τις φαντασιώσεις, τα 
ψέματα, τις επιθυμίες και τις τυχαίες πληροφορίες είναι η πρώτη γνώση που 
αποκαλύπτει μια πραγματικότητα κοινή για όλους. Έπειτα, με καθαρισμέ-
νο το μυαλό,  ορισμένα δυσνόητα ζητήματα μπορούν να απαντηθούν πιο 
εύκολα, άλυτα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν και συμπεράσματα να 
βγουν που χρειάστηκαν έρευνες με εξελιγμένη τεχνολογία ή με τη συνεργα-
σία πολλών ερευνητών. Αυτό ακούγεται υπεροπτικό σε όσους σκέφτονται 
ότι η γνώση ξεκινάει τυχαία και αποκλειστικά από την εμπειρία του εξωτε-
ρικού κόσμου και ότι χρειάζεται μια σπάνια  διανοητική ικανότητα. Όμως 
πολλές παρατηρήσεις και ανακαλύψεις ήταν τυχαίες και μεσολάβησε πολύς 
χρόνος μέχρι να εκτιμηθούν και να παρακινήσουν σε έρευνα. Αντιθέτως η 
ορθολογική έρευνα μέσα από συνοπτικές σκέψεις και γενικές αρχές, με την 
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παρατήρηση  των  πιο  συνηθισμένων  φαινομένων  και  με  την  προσεκτική 
ανάλυση των εννοιών, μπορεί να ξεκινήσει από τον οποιοδήποτε. Η ορθο-
λογική έρευνα έχει το πλεονέκτημα να φτάσει γρήγορα σε λύσεις ενώ με 
την παρατήρηση συγκεκριμένων πραγμάτων θα χρειαζόταν τεχνικός εξο-
πλισμός και η τύχη. Λ.χ. η επαρκής γνώση (γνωσιολογικό ζήτημα) ορθολο-
γικά συνδέεται με το αν στον κόσμο υπάρχει μια επαρκή αιτία ή αν μπορεί 
να πραγματοποιηθεί ένας επαρκής σκοπός (ηθικό ζήτημα) και αυτά τα τρία 
πάλι συνδέονται με έναν πλήρη και σταθερό κόσμο... (κοσμολογικό ζήτη-
μα). Σε πλήθος περιπτώσεων παρατηρούμε ότι ένα αποτέλεσμα δεν χρειάζε-
ται αυξημένη ποσότητα αλλά έναν ιδιαίτερο τρόπο για να συμβεί.  Όμως 
αυτή την απλή διαπίστωση εύκολα την ξεχνάμε και εκτιμάμε πιο σημαντικό 
το μέγεθος μιας δύναμης και την ποσότητα. Αν σας ρωτήσουν πόσοι είναι 
οι αριθμοί, δεν θα περιμένετε να τους μετρήσετε για να δώσετε μια απάντη-
ση.  Ανεξάντλητα  πράγματα,  γεγονότα  και  ανθρώπινες  συμπεριφορές  πέ-
φτουν διαρκώς στην αντίληψή μας, ενώ αν ζούσαμε κάπου αλλού μέσα στο 
σύμπαν, τότε δεν θα έπεφταν. Δεν χρειάζεται να πάμε σε άλλους πλανήτες 
και να φανταστούμε πολλούς κόσμους για να καταλάβουμε ότι έχουμε δώ-
σει υπερβολική προσοχή και σπαταλάμε πολύ χρόνο σε σκέψεις και σε πλη-
ροφορίες που έτυχε να πέσουν στην αντίληψή μας από το πλησιέστερο περι-
βάλλον μας. Η γνώση και η πληροφορία χωρίς τη γνώση της θεμελιακής 
πραγματικότητας και των νόμων της (χωρίς συνοπτική γνώση για τα 
κοινά χαρακτηριστικά ενός συνόλου πραγμάτων) αφήνει τη σκέψη να 
πλανάται  σε  άπειρες  αιτίες  και  αποτελέσματα  και  σε  άπειρες  μετα-
μορφώσεις των πραγμάτων. Με συνέπεια η γνώση: 

Να είναι  άχρηστη και ανεφάρμοστη (επειδή δεν θα επαναληφθούν τα 
ίδια αποτελέσματα) 

και να δίνονται λανθασμένες ερμηνείες, 

ή ελλιπείς ερμηνείες που εκτιμούνται ως επαρκείς, 

και επιλεκτικές ερμηνείες (που εμπλέκονται στο αποτέλεσμα αλλά δεν 
είναι η σωστή και ολοκληρωμένη ερμηνεία) 

και επειδή οι ερμηνείες  είναι  ανεπαρκείς,  τότε εισάγονται  φανταστικά 
πράγματα και  κόσμοι  (που δεν περιορίζονται  από τους  παγκόσμιους  νό-
μους). 

Ακόμα πιο εκπληκτικό ίσως φανεί, ότι η δυσκολία είναι μεγαλύτερη για 
να μπορέσουν πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι να πάρουν τις απαντήσεις στη 
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δική τους γλώσσα και να πεισθούν (έτσι όπως αυτοί σκέφτονται και ο καθέ-
νας με τις δικές του απορίες) και ακόμα πιο μεγάλη είναι η δυσκολία των 
ανθρώπων να αλλάξουν τις δικές τους απατηλές και περιστασιακές απόψεις. 
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22. Κοσμονομία: Απάντηση που δεν αφήνει έξω 
τα εμπλεκόμενα ζητήματα, δηλαδή όχι μονόπλευ-
ρη και σαν να ήταν ο κόσμος διαιρεμένος όπως οι 
επιστήμες. 

Ηθική / Ψυχολογική    Λογική    Πολιτική    Κοσμολογική 

Πολλά ζητήματα συνδέονται εξαρχής μεταξύ τους και δεν μπορούν να 
συζητηθούν ή να απαντηθούν αξιόπιστα το καθένα σαν ξεχωριστό. Από τις 
απόψεις που διατυπώνονται για μία ομάδα όμοιων ζητημάτων (λ.χ για το 
ζήτημα πώς ξεχωρίζουμε την αλήθεια και πώς επηρεάζουν οι επιθυμίες τη 
σκέψη) εξάγονται και αναδεικνύονται συνέπειες που αγγίζουν τις απόψεις 
μας σε πολλά άλλα ζητήματα (λ.χ. πόσο αξιόπιστη είναι η ιστορία, ποια γε-
γονότα μας μαθαίνουν και αν μας ενημερώνουν αμερόληπτα). Από τις λίγες 
σελίδες που προηγήθηκαν ήδη λάβατε ένα σύντομο δείγμα πώς τα πρώτα 
ζητήματα για την ανθρώπινη έρευνα – πραγματικότητα, ζωή και γνώση – 
είναι αξεχώριστα. Για λόγους μετάδοσης της γνώσης και για τη διευκόλυν-
ση της κατανόησης αναγκαστικά διαιρούμε τα ζητήματα. Αλλά δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι είναι μια θεωρητική διαίρεση που διευκολύνει την ανθρώπι-
νη μάθηση και έρευνα. Αν πολλά φαινόμενα και πράγματα αφαιρούνται από 
τις σκέψεις μας σε κάθε ζήτημα, αυτή η αποσύνδεση φαινομένων και η έλ-
λειψη κάποιων πραγμάτων συνήθως είναι μόνο θεωρητική. Η πραγματική 
σύνδεση των φαινομένων δεν συμπίπτει με τη δική μας επιλεκτική περιγρα-
φή. 

Όταν αγνοούμε τις προϋποθέσεις με τις οποίες τα πράγματα μπορούν να 
υπάρχουν και να συμπεριφερθούν και όταν αγνοούμε την εξάρτηση που εν-
δεχομένως  τα πράγματα έχουν  μεταξύ τους,  τότε  δεν  μπορούμε  να σκε-
φτούμε σωστά για τα ξεχωριστά ζητήματα και να δώσουμε σωστές απα-
ντήσεις. Λ.χ. όταν μιλάμε για τα θρεπτικά στοιχεία των τροφίμων και πόσο 
απαραίτητα είναι για την υγεία. Το ζήτημα θα έχει διαφορετικές απαντήσεις 
αν μιλάμε για τον άνθρωπο ή για κάποιο ζώο, αν μιλάμε για άνθρωπο με 
διαφορετική καταγωγή, αν μιλάμε για παιδιά ή για ηλικιωμένους ανθρώ-
πους, αν μιλάμε για άνθρωπο με προβλήματα υγείας, αν μιλάμε για τρόφιμα 
που έχουν αλλοιωθεί από τη χρήση φυτοφαρμάκων ή για τα τρόφιμα των 
παλαιότερων χρόνων κλπ. Δηλαδή, μια απάντηση που αφήνει έξω από τη 
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σκέψη τα εμπλεκόμενα ζητήματα μπορεί να είναι σωστή, αλλά είναι μο-
νόπλευρη απάντηση, σωστή μέσα σε ορισμένες συνθήκες και αφήνει πιθα-
νές διαψεύσεις και είναι ανεπαρκής για τις προβλέψεις. Αντίθετα, μια απά-
ντηση που δεν αφήνει έξω από τη σκέψη τα εμπλεκόμενα ζητήματα είναι 
μια ενοποιημένη απάντηση και όχι μονόπλευρη ή επιλεκτική και λαμβάνει 
υπόψη περισσότερες συνθήκες. Πριν από όλα, η αμερόληπτη σκέψη λαμβά-
νει  υπόψη την  ανεπάρκεια της γνώσης  όταν  υπάρχουν  ιδιαιτερότητες 
και τις φανταστικές συνθήκες μέσα στις οποίες τα φαινόμενα υπάρχουν. 
Γι' αυτό εισαγάγει ένα βαθμό αμφιβολίας και προβλέπει πιθανές αποκλίσεις 
και διαφορετικά αποτελέσματα. Όσοι εύκολα διαβεβαιώνουν εισαγάγουν εκ 
των υστέρων την "τύχη", μιλούν για "εξαιρέσεις" και αποφεύγουν να προ-
βλέψουν για τα επόμενα αποτελέσματα μετά το επιτυχές. Η πρόβλεψη ενός 
αποτελέσματος είναι πιο αμφίβολη και η βεβαιότητα μειώνεται, όταν μετά 
το επιλεγμένο αποτέλεσμα επηρεάζονται απρόβλεπτα τα σχετιζόμενα πράγ-
ματα και ακολουθούν πολλές άλλες συνέπειες. 
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23.  Κοσμονομία:  Απάντηση  με  εφαρμογή των 
κανόνων της λογικής και με το αξίωμα ότι ο κό-
σμος ως Σύνολο δεν απουσιάζει...

Αν απαριθμούμε πολλά πράγματα ή γεγονότα για  να εξηγήσουμε ένα 
αποτέλεσμα, τότε φαίνεται ότι κανένα από τα ξεχωριστά πράγματα δεν μπο-
ρούμε να ορίσουμε ως "επαρκή αιτία". Αν οι επιδράσεις που καθορίζουν 
ένα αποτέλεσμα είναι πολλές και όλες μαζί συμβάλουν, τότε η έννοια της 
"αιτίας" χρησιμοποιείται καταχρηστικά και "εξουδετερώνεται".  Οι “πολλές 
αιτίες” όπως τις σκεφτόμαστε εξουδετερώνουν την έννοια της αιτίας. Αν το 
αποτέλεσμα είναι ένας μοναδικός ή σπάνιος συνδυασμός από πολλές επι-
δράσεις, τότε σχεδόν συμπεραίνουμε ότι το αποτέλεσμα είναι τυχαίο και αν 
δεν είναι τυχαίο, τότε αγνοούμε την πραγματικότητα που χρειάστηκε για να 
καθοριστεί. Οι αιτίες ξεχωρίζουν από τα αποτελέσματα μέσα στην ανθρώπι-
νη σκέψη όταν οι κινήσεις είναι αργές και όταν τα πράγματα είναι απομα-
κρυσμένα στο χώρο, επειδή ο συνολικός κόσμος απουσιάζει από την αν-
θρώπινη παρατήρηση και σκέψη. Ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνο-
νται συχνά και συνεχίζουν να αναπαράγονται παρά τις αλλαγές που συμ-
βαίνουν και παρά τις διαφορές των πραγμάτων. Αν οι παγκόσμιοι νόμοι και 
τα σταθερά στοιχεία της πραγματικότητας επιβάλλουν σαν αιτίες την επα-
νάληψη ορισμένων φαινομένων και τη διατήρηση της κοινής πραγματικό-
τητας τότε μάταια προσπαθούμε να αποτρέψουμε τέτοιες αιτίες. Μια τεθλα-
σμένη γραμμή δεν θα σταματήσει να είναι  τέτοια γραμμή αν αλλάξουμε 
λίγο τη γωνία και το ρυθμό που η γραμμή επαναλαμβάνεται.

Οι περισσότεροι περιορίζουν τη χρήσιμη γνώση στη σχέση της αιτίας με 
το  αποτέλεσμα,  επειδή με  τέτοια  γνώση θα  μπορούμε  να  επαναλάβουμε 
ακριβώς το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να μεταχειριζόμαστε αξιόπιστα την 
έννοια της "αιτίας" και του "αποτελέσματος" αφαιρώντας πράγματα και λε-
πτομέρειες που εμπλέκονται για την εμφάνιση της αιτίας και για την παρα-
γωγή του αποτελέσματος. Επιπλέον, η έννοια της αιτίας δεν είναι καθαρή 
όταν η αιτία δεν είναι αποκλειστικά ένα μόνο πράγμα και μια σταθερή δρά-
ση. Αυτή η γνώση για τη σχέση της αιτίας με το αποτέλεσμα επίσης είναι 
αμφίβολη για ένα βέβαιο λόγο (παγκόσμιος και διεπιστημονικός νόμος της 
λογικής), που κανένας δεν θέλει να σκεφτεί: Όταν η δράση έχει αποδέκτη, 
οι  αιτίες  φέρνουν  αποτελέσματα  ανεξάρτητα  από  τον  αποδέκτη  της 
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δράσης; Όχι. Λ.χ. μια γροθιά στο πρόσωπο ενός πυγμάχου δεν θα φέρει το 
ίδιο αποτέλεσμα όπως μια ίδια γροθιά στο πρόσωπο ενός γέρου ανθρώπου ή 
ενός παιδιού.  Ο ίδιος σπόρος δεν θα αναπτυχθεί  το ίδιο σε διαφορετικό 
χώμα και περιβάλλον. Η ίδια κατανάλωση ζάχαρης δεν θα επιφέρει τα ίδια 
αποτελέσματα σε διαφορετικά βιολογικά σώματα. Τα αποτελέσματα είναι 
τα ίδια σε διαφορετικούς αποδέκτες δράσης;  Σε όμοιους αποδέκτες πιθα-
νόν πολλά αποτελέσματα θα είναι τα ίδια. Δεν είναι όμως όλα τα αποτελέ-
σματα ίδια και όλες τις φορές. Αυτός ο νόμος της συμμετοχής του αποδέκτη 
και των συνθηκών στη δράση δεν εξηγεί μόνο τις διαφορές στο αποτέλεσμα 
σε διαφορετικούς αποδέκτες· εξηγεί και την ομοιότητα του αποτελέσματος 
σε όμοιους αποδέκτες δράσης.  Αν οι αιτίες παράγουν αποτελέσματα μαζί 
με έναν αποδέκτη της δράσης τότε οι αιτίες δεν μπορούν να διαχωριστούν 
εύκολα από τα αποτελέσματα.6 Αν οι αιτίες παράγουν αποτελέσματα μαζί 
με έναν αποδέκτη της δράσης, τότε ο αποδέκτης της δράσης είναι πάντοτε 
το πρώτο εμπλεκόμενο μέρος -εκτός από τις αιτίες- το οποίο πρέπει να γνω-
ρίζουμε. Αφού λοιπόν η δράση πάνω σε διαφορετικούς αποδέκτες παράγει 
αποτελέσματα με διαφορές και  όχι  όλα τα ίδια,  επομένως δεν απορούμε 
όταν  από  κάθε  έρευνα  παρουσιάζονται  διαφορετικά  συμπεράσματα  και 
παρατηρήσεις.  Απορούμε  όταν  τα  συμπεράσματα  της  μιας  έρευνας 
παρουσιάζονται ως διάψευση των συμπερασμάτων μιας άλλης. Πολλές φο-
ρές απορούμε όταν θυμούνται τις ίδιες θεωρίες, τις ίδιες ιδεολογίες και τις 
συνηθισμένες  εμπειρίες  για  να  εξηγήσουν  αποτελέσματα  που  φαίνονται 
ίδια. Απορούμε και γελούμε ιδιαίτερα όταν τα συμπεράσματα γενικεύονται 
και έχουν την προσδοκία ότι τα ίδια αποτελέσματα θα πραγματοποιηθούν 
για τη ζωή των ανθρώπων. Η ακρίβεια,  η παρατήρηση όλων των λεπτο-
μερειών και η μεθοδική καταγραφή εμφανίζονται ως αυξημένη ικανότητα 
έρευνας και γνώσης, αλλά τα τελικά συμπεράσματα συχνά είναι αναξιόπι-
στα.  Πολλές φορές  υποψιαζόμαστε ότι  το μεγάλο ζητούμενο δεν ήταν η 
αξιοπιστία των τελικών συμπερασμάτων...

6 Πολλά τα παραδείγματα που μπορείτε να σκεφτείτε. 
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24. Τα ζητήματα για την αρχή της γνώσης και 
του Κόσμου συνδέονται με τη ζωή μας και είναι 
σημαντικά για τον “προσανατολισμό” της ζωής

Σκέψεις, παρατηρήσεις, διαπιστώσεις και εξηγήσεις και μεθοδική ανάπτυξη 
των ζητημάτων σε πεδία έρευνας τα οποία παρουσιάζονται στενά συνδεδεμένα. 
Οι απαντήσεις και οι λύσεις σε ορισμένα δυσνόητα ζητήματα που θα διαβάσετε 
είναι έργο κυρίως από μια πολύχρονη προσπάθεια7 διατύπωσης και ανάπτυξης 
των  σκέψεων  σύμφωνα  με  κανόνες  της  λογικής  και  με  απαιτήσεις  για  την 
αξιοπιστία. Οι απόψεις έχουν σχηματιστεί με προϋποθέσεις για γνώση που μπο-
ρεί να είναι βέβαιη με τη δική μας σκέψη και παρατήρηση, κυρίως με τη μέθο-
δο  της  απαγωγής  σε  άτοπο,8 με  την  εκτίμηση  των  αντίθετων  απαντήσεων 
(διαλεκτικά,  δηλαδή λαμβάνοντας  υπόψη την  καταφατική  και  την  αρνητική 
απάντηση) και με μια μέθοδο αφαίρεσης πληροφοριών: Εκκινώντας από τα γε-
νικά χαρακτηριστικά του κόσμου και όχι με εξαντλητική έρευνα ενός τυχαίου 
πράγματος. Στην τελική διατύπωση των σκέψεων ίσως δεν φαίνεται η εφαρμο-
γή των κανόνων της λογικής, διότι τότε ο όγκος της συγγραφής θα έπρεπε να 
είναι πολλαπλάσιος και η ανάγνωση θα ήταν σαν ένα βαρετό παιχνίδι με γρί-
φους. Το πιο σημαντικό αυτών των προσπαθειών ίσως είναι η αφαιρετική μέθο-
δος με την οποία οι σκέψεις ξεκινούν χωρίς να περιορίζονται σε κανένα μέρος 
του κόσμου (ορθολογική σκέψη) σε συνδυασμό με την αναζήτηση μιας επαρ-
κούς αιτίας ή ενός επαρκούς σκοπού. Οι παρατηρήσεις και οι πληροφορίες επι-
λέγονται  για  να  συνοψίσουν  κοινά  και  σταθερά  γνωρίσματα  πολλών  πραγ-
μάτων και μετά εξάγονται συμπεράσματα που εξηγούν τα παράγωγα φαινόμε-
να, τις συμπεριφορές και τα λιγότερο συχνά και τα περιστασιακά φαινόμενα 
(σύμφωνα με γενικές και λογικές αρχές). Θα αποφύγουμε να μιλήσουμε και να 
εξηγήσουμε ανεπανάληπτα,  σπάνια και  μεμονωμένα  φαινόμενα.  Μιλάμε για 
κοινά χαρακτηριστικά του κόσμου και συχνά φαινόμενα με τα οποία ένα πλή-
θος άλλων πραγμάτων δημιουργούνται και υπάρχουν ή αναγκαστικά συνδέο-

7 Οι σκέψεις και οι προσπάθειες διαμόρφωσης και διατύπωσης έχουν ξεκινήσει 
στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και συνεχίζονται από τότε επί πολλές ώρες καθη-
μερινά και περισσότερο από τρεις δεκαετίες. (Περισσότερες πληροφορίες εδώ, αρ-
χείο T_of_S_after). 

8 Απαγωγή σε άτοπο: Η υπόθεση της ακριβώς αντίθετης απάντησης οδηγεί σε 
αντίφαση και σε αδιέξοδα (μέσα στη σκέψη και στο πεδίο της παρατήρησης).
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νται. Στις σελίδες της Κοσμονομίας δεν θα διαβάσετε απλώς πληροφορίες που 
συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν εδώ, δεν θα ενημερωθείτε για τις έρευνες κά-
ποιων άλλων, δεν θα επαναληφθούν μαθήματα, δεν θα ενημερωθείτε για γεγο-
νότα και δεν θα διαβάσετε διάσπαρτες απόψεις όπως εκφράζουν όλοι σε μια 
συζήτηση. Πόσο χρήσιμη είναι η ορθολογική και αφαιρετική σκέψη για την 
έρευνα του κόσμου και πόσο σημαντική είναι η αμερόληπτη σκέψη ευρύτερα 
για την ανθρώπινη ζωή δεν φαίνεται από τις πρώτες και πιο εύκολες σκέψεις. 
Μάλλον εύκολα αμφισβητούνται τέτοιες γενικές σκέψεις και περιφρονούνται 
τέτοιες προσπάθειες. Για να πεισθεί και ο πιο δύσπιστος άνθρωπος, διατυπώθη-
κε μακροχρόνια μια κοσμολογική θεωρία με τους όρους της φυσικής. Η κοσμο-
λογική πραγματεία θα φανεί πιο σημαντική και πιο πολύτιμη για την επιστημο-
νική έρευνα. Όμως ο δημιουργός της είχε σκοπό να αποδείξει το αντίθετο, ότι η 
αρχή της έρευνας ήταν πιο εύκολη, πιο ήσυχη και με λιγότερες απαιτήσεις από 
τα αισθητήρια όργανα. Οι ενδιαφερόμενοι και όσοι είναι εκπαιδευτικά προε-
τοιμασμένοι μπορούν να μεταβούν σε αυτές τις σελίδες και να διαβάσουν το βι-
βλίο >>> (cosmonomy-book)

 

Ομοιότητες στις σύντομες σκέψεις

Πολλές σκέψεις και παρατηρήσεις που ήταν γνωστές από διαφορετικές 
προσπάθειες και ως απόψεις χωρίς βεβαιότητα, εξάγονται ορθολογικά, εξη-
γούνται και αποκαλύπτεται η αλήθεια τους. Αν πολλές φορές φαίνεται ότι 
επαναλαμβάνονται γνωστές σκέψεις, αυτό πολλές φορές είναι μια σύμπτω-
ση επειδή σε όλες τις εποχές και σε όλους τους τόπους τα πράγματα είχαν 
μερικά  κοινά  χαρακτηριστικά  και  πολλά  φαινόμενα  επαναλαμβάνονται. 
Όταν σκεφτόμαστε για τα κοινά γνωρίσματα κάποιων πραγμάτων (λ.χ των 
δέντρων, στους αριθμούς, στην ανθρώπινη συμπεριφορά) είναι αναμενόμε-
νο, ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι θα έχουν σκεφτεί -ίσως με διαφορετικό λεξι-
λόγιο- τα ίδια γνωρίσματα. Όταν αναζητάμε την αλήθεια και όταν σκεφτό-
μαστε  για  να  κατανοήσουμε  δεν  σκεφτόμαστε  για  να  πρωτοτυπήσουμε, 
ούτε σταματάμε να σκεφτόμαστε και να ερευνούμε επειδή μάθαμε ότι δεν 
έχουμε πρωτοτυπήσει. 
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25. Κοσμονομία: Πώς έχουν διαιρεθεί τα αξεχώ-
ριστα ζητήματα (για λόγους μετάδοσης της γνώ-
σης και για τη διευκόλυνση της κατανόησης) 

Στην ιστορία της Φιλοσοφίας, η ορθολογική έρευνα με εργαλεία λίγες γενι-
κές και αφηρημένες έννοιες και με αφαίρεση πληροφοριών από την εμπειρία 
ήταν μια μέθοδος για γρήγορη γνώση· χωρίς την ανάγκη η έρευνα να μοιρα-
στεί σε πολλά κεφάλια και χωρίς να ξεχνάμε τον απώτερο σκοπό της γνώσης 
και της έρευνας. Στην αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία με τέτοια ορθολογική σκέ-
ψη διατυπώθηκαν τα πεδία έρευνας και πολλές απορίες που συνεχίστηκαν να 
ερευνώνται  επί  πολλούς  αιώνες,  διατυπώθηκαν  και  οι  πρώτες  θεωρίες  που 
πλησίασαν σε λύσεις που δόθηκαν μερικούς αιώνες αργότερα. Τώρα ξέρουμε 
ότι οι επιτυχίες στην ιστορία της Φιλοσοφίας δεν ήταν από τύχη, αλλά από την 
ορθολογική  μέθοδο  της  έρευνας  και  της  συντόμευσης  με  γενικές  έννοιες, 
επειδή η πραγματικότητα είναι η ίδια σε όλους τους αιώνες και για όλους τους 
ερευνητές.  Αλλά αυτή  η  κοινή πραγματικότητα δεν  είναι  το πλήθος  των 
φαινομένων που ο καθένας αντιλαμβάνεται χωρίς σκέψη (όπως θα έλεγαν ο 
Πλάτων και ο Αριστοτέλης) και ως φαινόμενα τυχαία επιλεγμένα. Κάτι θεμε-
λιώνει τον ορατό κόσμο, εισάγει νόμους, επιτρέπει την ποικιλία των φαινομέ-
νων μέσα στο χώρο και στο χρόνο (χωρίς οι νόμοι να σταματούν να εφαρμό-
ζονται και να εξασφαλίζουν την κοινή πραγματικότητα) και μερικά γνωρί-
σματα είναι ίδια για όλα τα πράγματα, παρά τις διαφορές τους. 

Η κεντρική σελίδα αυτής της ηλεκτρονικής έκδοσης συνοψίζει τα ζητή-
ματα όπως έχουν διαιρεθεί. Δείτε την κεντρική σελίδα όπως έχει διαιρεθεί με 
τον τίτλο και τον πρόλογο για κάθε ένα ζήτημα ξεχωριστά. 

<•> Σκέψεις  από  την  αρχή: Για  το  σχηματισμό  της  γνώσης,  για  το 
νόημα της αλήθειας και της γνώσης, για την αρχή των αισθήσεων, για τη 
διαφορά της σκέψης από τα αισθήματα, για την εκτίμηση της αξιοπιστίας, 
για τη διανοητική απροσδιοριστία. (ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ) >>> 

<•> Διανοητική  και  κοσμολογική  ηθική. Η  ρυθμιστική  δύναμη  της 
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σκέψης για την ανθρώπινη ζωή και συμπεριφορά. Η αξεχώριστη σχέση της 
σκέψης  και  της  διάνοιας  από  την  ανθρώπινη  ζωή  και  συμπεριφορά.  Η 
πνευματική  σχέση  του  ανθρώπου  με  τον  εαυτό  του.  (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
ΣΤΡΟΦΗ) >>> 

<•> Ζωή, άνθρωπος και κοινωνία. Πνευματικός προσανατολισμός: Η 
παγκόσμια ηθική απαλλαγμένη από το μανδύα της θρησκείας και η πνευμα-
τική επανάσταση για ένα ηθικό κράτος (χωρίς απατεώνες, χωρίς κερδοσκό-
πους και καταχραστές της εμπιστοσύνης, είτε ξεχωριστά ως άτομα είτε ομα-
δικά και με νομική κάλυψη). Ο πνευματικός προσανατολισμός (ηθική) για 
την κοινωνία και για το ρόλο του κράτους. (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ) 
>>> 

<•> Κοσμολογική θεωρία με αφαίρεση άσκοπων πληροφοριών, αναγω-
γή των φυσικών φαινομένων στα πιο γενικά φαινόμενα, απλοποίηση των 
εννοιών.  Ορθολογική  ερμηνεία  για  τη  δομή  της  ύλης  και  τη  δομή  του 
αστρονομικού κόσμου. Υπολογισμοί σύμφωνα με τις μετρήσεις της φυσι-
κής, διερεύνηση ορίων, θεωρητικές παρατηρήσεις και διερεύνηση συμπτώ-
σεων. Πώς εφαρμόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις. (ΚΟΣΜΟΣ & 
ΥΛΗ, ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ) >>> 

<•> Αναδρομή σε παλαιότερες φιλοσοφικές προσπάθειες, αποσπάσμα-
τα από φιλοσοφικά έργα, σχόλια και εκτιμήσεις μέσα από τη σύγχρονη γνώ-
ση και εμπειρία. Φιλοσοφία, θρησκεία και πίστη. (ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ) >>> 

 

ΠΡΟΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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26.  Κοσμονομία:  Συνοπτική  και  αφηρημένη, 
αλλά όχι μονόπλευρη άποψη του κόσμου και όπως 
αν γνωρίζαμε καλά τον κόσμο 

Διεπιστημονική Απάντηση. Να το αναλύσουμε λίγο >>> 

• Απάντηση ηθικής. Διότι χωρίς σκέψεις για τον προορισμό της ζωής, 
χωρίς εκτίμηση της πνευματικής προτεραιότητας της ζωής προς τον εαυτό 
της και χωρίς τη ρύθμιση της συμπεριφοράς με πνευματικές αξίες, η γνώση 
δεν θα μας λύσει τα προβλήματα. Αντιθέτως, με γνώση χωρίς ηθική ζούμε 
παραπλανημένοι, η γνώση χρησιμοποιείται για κάθε εκμετάλλευση, η πολι-
τική μένει ανάπηρη και μεροληπτική και ολόκληρες κοινωνίες διαφθείρο-
νται ασυγκράτητα και οδυνηρά. Στο τέλος καταστρέφονται  με πολεμικές 
συγκρούσεις  και με εξαπλωμένα φαινόμενα βίας και ανομίας,  που έχουν 
αίτια πνευματικά και ψυχολογικά.

• Απάντηση ψυχολογική. Η ψυχή χωρίς έναν επαρκή σκοπό και χωρίς 
απαλλαγή  από  τις  πλάνες  δεν  μπορεί  να  ηρεμήσει.  Χωρίς  σκέψεις  με 
πνευματικό προσανατολισμό και με τη ζωή παρασυρμένη από τις εμπειρίες, 
η ηθική μένει περιστασιακή και η λογική γίνεται μεροληπτική. Χρειαζόμα-
στε ακόμα την επίγνωση της πραγματικότητας και των αδυναμιών μας και 
να απαλλαγούμε από τις φαντασιώσεις μας με την πνευματική καλλιέργεια. 
Επίσης, δεν μπορούμε να μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή και την ψυχή και 
να αφήνουμε έξω τα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα. Εσείς μιλάτε για 
την  ανθρώπινη  ζωή χωρίς  την  πνευματική  πυξίδα  της  ηθικής  και  με  το 
όνειρο, ότι η ζωή μπορεί να είναι ομαλή;

• Απάντηση ορθολογική. Διότι ξεκινάμε με την εκτίμηση, ότι κάποιες 
αλήθειες είναι πιο φανερές από μερικές άλλες και ερευνούμε για την αξιοπι-
στία. Αμφιβάλλουμε για όσα δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε στη δική 
μας εμπειρία,  βάζουμε τις  απόψεις  μας σε μια σειρά,  αναγνωρίζουμε τις 
αδυναμίες για πλήρη γνώση και απλοποιούμε τις γνώσεις μας. Ψάχνουμε το 
λάθος όταν τα συμπεράσματα αναιρούν την αρχική σκέψη. Σκεφτόμαστε με 
την αισιόδοξη λογική, ότι ο κόσμος υπάρχει και γίνεται με νόμους και όλα 
τα πράγματα κάπως συνδέονται και εξηγούνται. Εσείς γνωρίζετε χωρίς να 
σκέφτεστε, χωρίς να μπορείτε να εκτιμήσετε την αξιοπιστία των πληροφο-



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ                                                          62

ριών σας και πιστεύετε ή αμφισβητείτε ανάλογα με τις προσδοκίες σας;

• Απάντηση πολιτική. Διότι πέρα από τις ανθρώπινες συνεργασίες και 
τις αντιπαραθέσεις, η κοινωνία χρειάζεται νόμους που σέβονται την ηθική 
και μια ανθρώπινη λογική που δεν συγκρούεται με τους φυσικούς νόμους. 
Χρειάζεται να εμποδίζεται η εκμετάλλευση των ανθρώπινων αδυναμιών, οι 
άνθρωποι να προστατεύονται από την κατάχρηση της εμπιστοσύνης και από 
τους κακοποιούς, είτε κοινούς αλήτες είτε είναι δημόσια πρόσωπα και της 
εξουσίας. Οι άνθρωποι πρέπει να ζούνε σε μια κοινωνία ευνοϊκή για την 
πνευματική τους καλλιέργεια και για την ηθική τους βελτίωση. Εσείς μιλάτε 
για τα κοινωνικά προβλήματα χωρίς τον πνευματικό προορισμό της ζωής 
και χωρίς την ηθική προοπτική του κράτους;

• Απάντηση κοσμολογική. Διότι αν αγνοούμε τους φυσικούς νόμους και 
τις αδυναμίες του ανθρώπου μέσα στον υλικό κόσμο, τότε σχηματίζονται 
ανώριμες  απόψεις  και  φαντασιώσεις  (όπως  λ.χ.  οι  θρησκευτικές)  και  με 
πολλές αφορμές από την προσωπική εμπειρία. Ο καθένας πιστεύει στο δικό 
του θεό και ζει στο δικό του φανταστικό κόσμο· ενώ με τις υπερβολικές 
προσδοκίες  και  τις  τρελές  επιθυμίες,  ο άνθρωπος γίνεται  υπεροπτικός,  η 
σκέψη του εγκλωβίζεται στο κοινωνικό περιβάλλον και εξαντλείται σε προ-
σπάθειες που δεν φέρνουν την ευτυχία. Γενικά από την έρευνα του φυσικού 
κόσμου και από την κοσμολογία περιμένουμε τις αναμφίβολες απαντήσεις 
σχετικά με τα ζητήματα της αρχής της ζωής και για το νόημα του Θεού, τα 
οποία επίσης συνδέονται αξεχώριστα από μια παγκόσμια ηθική. Εσείς μιλά-
τε για την ευτυχία, για την ανθρώπινη συμπεριφορά και για τις ανθρώπινες 
σχέσεις, με αδιαφορία για τους φυσικούς νόμους, με περιφρόνηση για τις 
ανθρώπινες αδυναμίες και με περιφρόνηση για τη μεγάλη άγνοια της πραγ-
ματικότητας; Επίσης, για την κοσμολογική έρευνα δεν μπορούμε να απο-
κλείσουμε τη χρησιμότητα των ζητημάτων για τη γνώση και για την ανθρώ-
πινη σκέψη και την πιο στενή σχέση που έχει ο τρόπος ζωής με την πνευμα-
τική καλλιέργεια και με τις διανοητικές δυνατότητες.
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> Μην πεις ότι δεν ήξερες 

     >  Μάθε πριν σου τύχει 

            >  Σκέψου καλύτερα, δράσε λιγότερο

       >  Δραπέτευσε από τις φαντασιώσεις σου 

     > Τα χειρότερα δεν θα τα αποφύγεις όσο έξυπνα και να δράσεις
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27.  Κοσμονομία:  Οι  παγκόσμιοι  νόμοι  προη-
γούνται των νόμων κάθε ανθρώπινης κοινωνίας

Οι παγκόσμιοι νόμοι και οι προϋποθέσεις της πραγματικότητας επιβάλ-
λουν συνέπειες στα ξεχωριστά πράγματα. Δεν μπορούν να αγνοηθούν σε 
μια ζωή με σκέψη και γνώση, αν αυτή η ζωή επιθυμεί να διατηρήσει τη 
διανοητική  επαφή της  με  την  πραγματικότητα.  Οι  παγκόσμιοι  νόμοι  δεν 
είναι μόνο για την κίνηση των σωμάτων και για τη δομή της ύλης. Στους 
παγκόσμιους νόμους συμπεριλαμβάνονται νόμοι για την “κίνηση” της ζωής 
και για την αυτορύθμιση της συμπεριφοράς. Είναι οι νόμοι για την αρχή 
των αισθήσεων στα σώματα, για την άντληση πληροφοριών από το περι-
βάλλον και την αυτορύθμιση του βιολογικού σώματος, για την αρχή της 
σκέψης και για την πνευματική κατεύθυνση ενός βιολογικού σώματος προς 
τον εαυτό του. Στους παγκόσμιους νόμους συμπεριλαμβάνονται νόμοι για 
ένα αμερόληπτο πνεύμα και για συμπεριφορά με επίγνωση της άγνοιας και 
της  σχετικότητας  των  εξωτερικών  πραγμάτων.  Οι  παγκόσμιοι  νόμοι  δεν 
είναι μόνο για το φυσικό κόσμο· είναι και για τον αισθητό κόσμο και για 
τον πνευματικό προσανατολισμό της ζωής. 

Πολλοί μιλούν για ηθικές αξίες, χωρίς να εξηγούν πώς η ανθρώπινη ζωή 
με αυτές τις αξίες θα έχει αναμφίβολα την καλύτερη τύχη και τέτοια συμπε-
ριφορά όπως αρμόζει για άνθρωπο που έχει επίγνωση της πραγματικότητας. 
Οι περισσότεροι δεν έχουν εκτιμήσει πόσο σημαντικές είναι οι ηθικές αξίες 
για την ανθρώπινη ζωή και δεν έχουν μεγάλες προσδοκίες από τη ρύθμιση 
της ζωής με αυτές. Έχουν την άποψη ότι οι ηθικές αξίες είναι ανθρώπινες 
σκέψεις  που εξυπηρετούν τη συμβίωση και ότι  πολλά άλλα ακόμα είναι 
απαραίτητα και πιο σημαντικά για τη ζωή. Έχουν αυτή την υποτιμημένη 
άποψη  διότι  αντιλαμβάνονται  τον  άνθρωπο  αποκλειστικά  ως  βιολογικό 
σώμα μέσα σε ένα υλικό περιβάλλον και δεν αντιλαμβάνονται κανένα θεό 
ούτε αντιλαμβάνονται πώς ο κόσμος έχει προδιαγραφές που ευνοούν έναν 
ειλικρινή, δίκαιο και αμερόληπτο άνθρωπο. Οι ηθικές αξίες είναι φανερές 
και παγκόσμιες και δεν είναι απλώς χρήσιμες φαντασιώσεις. Πολλοί άνθρω-
ποι που πιστεύουν στο Θεό έχουν μια καλύτερη εκτίμηση της ηθικής και πε-
ρισσότερες προσδοκίες από μια ζωή με ηθικές αρχές, αλλά η άποψή τους 
δεν είναι πειστική, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για αξιόπιστη γνώση.
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Από τις πιο σημαντικές στιγμές της ορθολογικής αναζήτησης που δεν πε-
ριορίζεται σε κανένα ορατό σώμα και στην αναζήτηση ενός τελικού αποτε-
λέσματος είναι η εύκολη διαπίστωση για την αξία που δίνει το πνεύμα στην 
ύλη. Όλα τα πράγματα έξω από εμάς αποκτούν κάποια αξία και χρησιμότη-
τα  από  την  πνευματική  ύπαρξη  του  παρατηρητή  (ή  υποκειμένου  όπως 
παλαιότεροι φιλόσοφοι έλεγαν). Ο κόσμος χωρίς εμάς πιθανό πάλι θα υπήρ-
χε,  αλλά δεν θα ήταν τίποτε περισσότερο από μια ανεξάντλητη συλλογή 
μορφών και άβιων σωμάτων. Ο πιο πολύπλοκος και σπάνιος συνδυασμός 
οποιωνδήποτε υλικών και η πιο πολύπλοκη μορφή δεν θα επιτύγχαναν κάτι 
περισσότερο από ένα πιο σπάνιο γεγονός. Αφαιρέστε τη ζωή, δηλαδή την 
ψυχή και το πνεύμα και δεν θα μείνει τίποτα το εντυπωσιακό, πέρα από το 
γενικό φαινόμενο της κίνησης και του μεγάλου αριθμού δυνατοτήτων για 
σχηματισμό μορφών και συνδυασμών. Τελικά, το πιο εντυπωσιακό απ' όλα 
τα πράγματα του κόσμου είναι αυτό που ονομάζουμε "βιολογικό σώμα" και 
μέσω αυτού  ανιχνεύουμε  και  παρατηρούμε  τον  κόσμο.  Όταν το  πνεύμα 
αναγνωριστεί σαν το πιο πολύτιμο πράγμα του κόσμου -είτε είναι παράγωγο 
της ύλης είτε δεν είναι- από το οποίο ο κόσμος κερδίζει αξία, τότε αμέσως 
φανερώνεται ένας ανώτερος σκοπός σε μια μοναδική κατεύθυνση που είναι 
πνευματική και εσωτερική. Ενώ χωρίς αυτή τη διαπίστωση για την πνευμα-
τική κατεύθυνση και για την αξία του κόσμου χωρίς ζωή και πνεύμα, οι άν-
θρωποι  μπορούν  να  επιλέξουν  άπειρους  σκοπούς  και  να  υποστηρίξουν 
άπειρες  ιδεολογίες.  Η  ζωή  χωρίς  εσωτερικό  προσανατολισμό  και  χωρίς 
εκτίμηση του πνεύματος είναι ζωή όπως έτυχε, με περιστασιακές εμπειρίες 
και από τις προσωπικές περιπέτειες στην κοινωνία. Μέσα στο πνεύμα μας 
βρίσκονται οι πιο σημαντικές απαντήσεις για τον προορισμό της ζωής και 
του κόσμου, αλλά και για την καθοδήγηση της έρευνας! 

Ένας μεγάλος αριθμός από φαντασιώσεις που είναι εξαπλωμένες παγκο-
σμίως, σχετικές με ζητήματα για την ανθρώπινη νόηση μέχρι τις ανθρώπι-
νες σχέσεις και το θεό, συνδέονται στενά με ένα κοινό δόγμα, το οποίο μπο-
ρούμε να συνοψίσουμε σε ελάχιστες σειρές: Ο κόσμος που βρίσκεται πιο 
μακριά δεν συμπλέκεται και δεν επηρεάζει σημαντικά τον κόσμο που μας 
περιβάλλει πιο άμεσα εδώ στη γη, ούτε και τη ζωή μας. Έτσι εύκολα οι άν-
θρωποι αφαιρούν όλη την πραγματικότητα που εκτιμούν απομακρυσμένη ή 
ανύπαρκτη, για να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που αντιλαμβάνονται 
επιφανειακά στον κόσμο. Αυτή είναι μια βιαστική άποψη που περιέχει ένα 
μέρος  αλήθειας,  ενώ  την  υπόλοιπη  αλήθεια  την  κρύβουμε  με  τη  λέξη 
«τύχη».
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Αν σκεφτούμε για τη ζωή και τον άνθρωπο με την εκτίμηση ότι ο κόσμος 
είναι πιο μεγάλος και τα φαινόμενα πιο ανάμεικτα απ' όσο νομίζουμε, με 
αυτή τη σκέψη σίγουρα δεν θα αυξήσουμε τις γνώσεις μας. Με τέτοιες σκέ-
ψεις δεν θα γίνουμε πουθενά ειδικοί και δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες για 
δημιουργική δράση. Ωστόσο, αποκαλύπτεται και αναβαθμίζεται ο τρομερός 
ρόλος της άγνοιας για τη ζωή και πώς η ζωή παρασύρεται από τις πληροφο-
ρίες. Η φροντίδα για την πνευματική καλλιέργεια γίνεται απαραίτητη όχι 
για  την επαγγελματική  αποκατάσταση,  αλλά συνολικά  για  την καλύτερη 
τύχη στη ζωή. Οι υπερβολικές προσδοκίες από την εξωτερική δράση ελατ-
τώνονται,  η  δράση  φρενάρεται,  οι  επιτυχίες  υποβαθμίζονται,  αναγνωρί-
ζουμε την υπευθυνότητά μας και σταματάμε ένα πλήθος άσκοπων και εγω-
ιστικών προσπαθειών, συγκρίσεων και ανταγωνισμών, που γίνονται μόνο 
και μόνο επειδή με τη σκέψη μας περιορίζουμε την πραγματικότητα στην 
ανθρώπινη κοινωνία.  Σε αντίθεση με την παραπλανητική λογική ορισμέ-
νων, οι οποίοι μας ζητούν ή μας παρακινούν να συμμετέχουμε σε προσπά-
θειες με τυφλή εμπιστοσύνη...  Με ψέματα και με όνειρα που αγνοούν το 
φυσικό κόσμο και τους νόμους μιας κοινής πραγματικότητας μην περιμέ-
νουμε μια καλύτερη κοινωνία για τους ανθρώπους. Προετοιμαστείτε για τα 
χειρότερα! 
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28. Γνώση χωρίς ηθική είναι άσκοπη και παρα-
πλανητική

Το πνεύμα (ή διάνοια) δεν είναι απομονωμένο στη φύση. Γι' αυτό μιλάμε 
εξ ορισμού για Ηθική ενοποιημένη με τη Λογική. Μιλάμε για σκέψη και 
γνώση, αλλά αναζητάμε και έναν προορισμό αυτών, ο οποίος δεν μπορεί να 
είναι μόνο εξωτερικά στον κόσμο. Η γνώση χωρίς εσω-διανοητικό προσα-
νατολισμό είναι άσκοπη και παραπλανητική. Όταν λέμε «ο άνθρωπος είναι 
ζώο λογικό», αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει λάθη, ότι δεν αγνοεί, ότι σκέ-
φτεται αναπόφευκτα με λογική συνέπεια και ότι ο άνθρωπος δεν πράττει 
επηρεασμένος από την πλάνη και την άγνοια. Η γνώση είναι πάντοτε ελλι-
πής, ενώ η φαντασία συγχέεται με τα πράγματα. Δεν εξασφαλίζει την αλάν-
θαστη εκτίμηση και μπορούμε να λέμε περισσότερα απ'  όσα πραγματικά 
γνωρίζουμε, ακόμα και να ξεχνούμε! Αποκαλύπτεται ο ρόλος της γνώσης 
και της λογικής για την παραπλάνηση, την εξαπάτηση, για την άσκοπη δρά-
ση και για την εκμετάλλευση των πνευματικών αδυναμιών. Οι καλύτεροι 
απατεώνες δεν φοβούνται τη γνώση, αντιθέτως ενθαρρύνονται από αυτήν. 
Η εξαπάτηση, η μισή αλήθεια και η ελλιπής πληροφόρηση είναι ένα σοβαρό 
πρόβλημα, που ξεφεύγει από τα όρια της ηθικής και γίνεται καρκίνος με με-
ταστάσεις σε όλα τα όργανα της κοινωνίας. Ο σκοπός της γνώσης δεν είναι 
οπωσδήποτε η απαλλαγή από τα ψέματα και τις φαντασιώσεις, αλλά πολλές 
φορές χρησιμεύει για το αντίθετο. 

Η γνώση χρησιμεύει και στον απατεώνα και αυτή εύκολα γίνεται παρα-
πλανητική. 

Οι άνθρωποι εκπαιδεύονται για να γίνουν απατεώνες, για να εκμεταλ-
λευτούν τις αδυναμίες του κόσμου και για να κερδίσουν χρήματα. 

Η αναμφίβολη γνώση χωρίς να την καταλαβαίνουμε ή χωρίς επιβεβαίω-
ση στη δική μας εμπειρία γίνεται πίστη. 

Η γνώση μπορεί να είναι από άχρηστη μέχρι παραπλανητική, να ενισχύει 
τις ψευδαισθήσεις και να εμποδίζει μια έρευνα.

Η γνώση είναι πάντοτε ελλιπής και αναγκαστικά η σκέψη περνάει από το 
ένα πράγμα στο άλλο, χωρίς τερματισμό. 

Η εφαρμογή της γνώσης για να είναι επιτυχής χρειάζεται ακόμα περισ-
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σότερη γνώση, ενώ η τύχη είναι ανατρεπτική.

Εύκολα και συχνά φανερώνεται ότι κακώς ήμασταν βέβαιοι για το απο-
τέλεσμα. Στο τέλος έτσι ζημιώνουμε κάποιους άλλους αλλά και  εμείς  οι 
ίδιοι ζημιωνόμαστε. Διότι είχαμε υπερεκτιμήσει τη γνώση, όπως και τις ικα-
νότητές μας. 

Οι  περισσότερες  γνώσεις  μας  αντικατοπτρίζουν  πράγματα  μοναδικά, 
σπάνια, ανεπανάληπτα, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να πλησιάσουμε 
και άπειρες λεπτομέρειες, που δεν θα βρούμε στη δική μας ζωή. 

Οι εκτιμήσεις και οι υπολογισμοί με μέσο όρο, πολλές φορές είναι απα-
ραίτητα και πιο γρήγορα από τις εξακριβωμένες γνώσεις, από τις μετρήσεις 
και από τις προσπάθειες για γνώση με τη μέγιστη ακρίβεια.

Σημαντικό  το  παγκόσμιο  σύνθημα:  Η ηθική  χωρίς  γνώση  και  σκέψη 
είναι αβάσιμη και ανεπαρκής, ενώ η γνώση χωρίς εσω-διανοητικό προσανα-
τολισμό είναι άσκοπη και παραπλανητική.*9 Άσκοπη η γνώση διότι δεν επι-
τυγχάνουμε  καλύτερη  τύχη  και  ζωή,  ούτε  όλα όσα στοχεύουμε  και  έτσι 
όπως ονειρευόμαστε. Παραπλανητική η γνώση, διότι εξίσου γίνεται το αντί-
θετο, να νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, να μη βλέπουμε τα κενά στη γνώση και 
να  εφαρμόζουμε  την  (ανεπαρκή)  γνώση  και  τη  σκέψη  για  να  κατα-
στρέψουμε και για να ξεχάσουμε όσα γνωρίζαμε. "Όσο μπορεί η άγνοια, η 
πλάνη και η γνώση να παραμορφώσουν την ηθική, άλλο τόσο η έλλειψη 
εσωδιανοητικής  αναζήτησης  και  ηθικής  μπορεί  να  παραμορφώσει  και  ν' 
αποπροσανατολίσει τη γνώση και τη διάνοια". Ποιο είναι λοιπόν, το νόημα 
της γνώσης και της λογικής, όταν αυτή είναι ένα μέσο για παραπλανητικές 
δραστηριότητες,  για την ευχάριστη αυταπάτη και  για να επιβεβαιωθούμε 
από τους άλλους και όταν η σκέψη γίνεται περισσότερο με ψέματα και φα-
ντασιώσεις; Πώς μπορούμε τότε να είμαστε δίκαιοι, καλοί και ευτυχισμέ-

9 Αυτή η σύντομη διατύπωση συνοψίζει ένα όγκο σελίδων με σκέψεις για το 
νόημα της ζωής. Υπήρξε από την πρώτη στιγμή ένας πνευματικός φάρος για την 
ανάπτυξη των φιλοσοφικών απόψεών μου και σχεδόν έτσι δημοσιεύτηκε μέσα από 
τις σελίδες του 1ου βιβλίου μου (σελ.45, 355, 438). Το σύνολο των απόψεων και 
της διατυπωμένης φιλοσοφικής θεωρίας που δημοσιεύτηκε τότε με τον τίτλο "Η 
Θεολογία της Επιστήμης" επί πολλά χρόνια ως χειρόγραφο είχε τον τίτλο "Η αξία 
της γνώσης και η γνώση της αξίας". Αργότερα βρήκα τη ρήση του Άλ. Αϊνστάιν 
που πλησιάζει, αλλά η σημασία της είναι πιο περιορισμένη (για το μέλλον, για την 
κοινωνία και αρχικά για δύο ομάδες ανθρώπων). Δεν ειπώθηκε για την καθημερινή 
ζωή του κάθε ανθρώπου, σαν πνευματικό θεμέλιο γενικά για τη ζωή μέσα στον κό-
σμο και σαν αρχή για την ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς: "Η επιστήμη 
χωρίς θρησκεία είναι κουτσή, η θρησκεία χωρίς επιστήμη είναι τυφλή". 
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νοι;*10  

Αλλά και αντιθέτως, μια ηθική χωρίς γνώση και σκέψη είναι αβάσιμη 
και ανεπαρκής. Πράξεις ηθικές είναι δυνατές και χωρίς σκέψη (όπως λ.χ. 
μια γρήγορη αντίδραση για να προστατέψουμε κάποιον). Ηθική συμπεριφο-
ρά μπορούμε να εκτιμήσουμε ως και τις προσπάθειες για να ζήσουμε ή τη 
φροντίδα της οικογένειας.  Αν όμως δεν αναγνωρίζουμε τα πράγματα, αν 
εκτιμούμε ότι αυτά έχουν κάποια σχέση ενώ δεν έχουν καθόλου ή έχουν 
αντίθετη  σχέση,  αν  εκτιμούμε  ότι  έχουν  μερικές  δυνατότητες  ή  τις  στε-
ρούνται και εκτιμούμε σφαλερά, τότε με τις λανθασμένες απόψεις και εκτι-
μήσεις θα δράσουμε και άδικα. 

Ένα ελάχιστο δείγμα από τις άπειρες και συνηθισμένες σκέψεις των 
ανθρώπων: Όταν εκτιμούμε ότι ένα ή περισσότερα πρόσωπα είναι κλέ-
φτες ενώ δεν είναι ή αντιθέτως ότι δεν είναι κλέφτες, ενώ αυτοί είναι. 
Όταν υποψιαζόμαστε κάποιον σαν συνεργό σε μια εξαπάτηση ή ότι αυτός 
επιθυμεί να συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Όταν κάποιος ενδιαφέρεται 
για εμάς και το έχει αποδείξει σε δύσκολες στιγμές, αλλά εμείς δεν το 
αναγνωρίζουμε. Όταν σκεφτόμαστε ότι μας έφεραν ένα μικρό δώρο, το 
οποίο έχουν "μολύνει" με μαύρη μαγεία για να μας βλάψουν. Όταν εκτι-
μούμε ότι τα πρόσωπα μιας ομάδας έχουν την ίδια δράση και συμμετοχή. 
Όταν αυτές οι σκέψεις γίνονται με λανθασμένες εκτιμήσεις, τότε ζούμε με 
ψέματα και φαντασιώσεις και έτσι ανάλογα κινητοποιούμαστε. 

10 Τόσο απλά και γρήγορα είχε τεθεί η σχέση των ηθικών ζητημάτων με το ζή-
τημα της σκέψης, στο ξεκίνημα της φιλοσοφικής αναζήτησης από ένα νέο άνθρω-
πο, παρά τα τεράστια κενά στις γνώσεις του και τις εκφραστικές αδυναμίες του. Η 
σύζευξη της ηθικής με τη σκέψη, οι συνέπειες της άγνοιας και της πλάνης έξω από 
τη σκέψη (με τη συμπεριφορά) και η παραπλάνηση μέσα από τη γνώση αποτελούν 
θεμελιακές παρατηρήσεις. Διατυπώθηκαν και οι πρώτες σκέψεις έγιναν για πρώτη 
φορά σε νεαρή ηλικία στη δεκαετία του '80, και περιέχονται στο βιβλίο που εκδό-
θηκε αργότερα τον Ιαν. του 2000 (ISBN 960-385-019-5). 
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29. Ζωή, σκέψη και πνευματικός προσανατολι-
σμός

Όταν κάποιος ακούει για την ηθική, συνήθως σκέφτεται μια πολιτισμένη 
συμπεριφορά,  τη  σεξουαλική  αυτοσυγκράτηση,  μερικά  διλήμματα,  όπως 
για το ρόλο της επιστήμης και τις παλαιότερες φιλοσοφικές απόψεις. Τώρα 
η ηθική εμφανίζεται  εκσυγχρονισμένη,  με τη θεμελιακή παρατήρηση για 
τον παγκόσμιο ρόλο του πνεύματος πρώτα προς τον ίδιο τον εαυτό του. Η 
σκέψη είναι απαραίτητο όργανο για τον "προσανατολισμό" στη ζωή· για τη 
ζωή με σωστές πληροφορίες, με ικανότητα εκτίμησης της αξιοπιστίας, για 
την αποφυγή πολλών φαντασιώσεων και για τον αυτο-έλεγχο της συμπερι-
φοράς. Από τη σύζευξη της ηθικής με τη σκέψη, η αυθόρμητη καλοσύνη 
φανερώνεται ανεπαρκής και ενοποιείται με την έννοια του “δικαίου”. Χωρίς 
αμερόληπτη και ερευνητική σκέψη, χωρίς ειλικρίνεια και επίγνωση για την 
άγνοια των πραγμάτων, χωρίς σωστές πληροφορίες και εκτιμήσεις, με πλά-
νες και προκαταλήψεις, η ζωή δεν μπορεί να είναι ήρεμη και παρασύρεται 
σε άδικη και άσκοπη δράση. Ο καλός πρέπει να είναι και δίκαιος και αυτά 
τα δύο δεν συμπίπτουν. Συχνά νομίζουμε ότι προσπαθούμε για το "καλό", 
αλλά έχουμε χαζές και λανθασμένες  απόψεις  και είμαστε 100% βέβαιοι, 
ενώ δεν γνωρίζουμε αρκετά. Έτσι η “διανοητική” ηθική γίνεται πιο αντι-
δραστική και λιγότερο συμβιβαστική, απέναντι σε άδικες συμπεριφορές που 
ξεκινούν από το ψέμα και το λάθος. Η γνώση επίσης εμφανίζεται "τραυμα-
τισμένη", περισσότερο κοντά στη φαντασία και πάντοτε ανεπαρκής και μά-
λιστα παραπλανητική, είτε με πρόθεση είτε από πνευματική αδυναμία. Ο 
άνθρωπος με την άγνοιά του για τον κόσμο και με τις βιαστικές σκέψεις 
του, υπερεκτιμάει τις δυνατότητές του. Με μόνιμη συνέπεια, να συμπεριφέ-
ρεται εγωιστικά, άπληστα και απερίσκεφτα· είτε από υπερβολική σιγουριά, 
είτε από αβεβαιότητα, όταν αποτυγχάνει και δυσκολεύεται.

Δεν είναι συνηθισμένο κάποιος να μιλάει για την ηθική με εσωτερικό 
προσανατολισμό και να προχωράει ορθολογικά μέχρι τα πολιτικά ζητήματα 
και ιδιαίτερα για το ρόλο του κράτους. Οι σκέψεις αυτής της “διανοητικής” 
ηθικής επεκτείνονται μέχρι τα πολιτικά ζητήματα, αφού οι σχέσεις συνερ-
γασίας  συνδέονται  με  τις  σχέσεις  εμπιστοσύνης,  συνεπώς  και  με  την 
πνευματική αξιοπιστία και με την ηθική υπευθυνότητα των προσώπων. Το 
πέρασμα στα πολιτικά και κοινωνιολογικά ζητήματα έγινε σε ένα βιβλίο, 
που γράφτηκε για να υποστηριχτεί ο πρωταγωνιστικός και ηθικός ρόλος του 
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πνευματικού προσανατολισμού απευθείας για τη ζωή ενός ατόμου, αλλά και 
για όλη την κοινωνία· πώς ξεκινάει η ηθική, τι ρυθμίζεται με αυτή στη συ-
μπεριφορά μας και τι αλλάζει στη ζωή. Δεν ανιχνεύουμε μόνο το σημαντικό 
ρόλο του ατόμου για την κοινωνία και απ'  ευθείας για τη δική του ζωή. 
Υποστηρίζεται η ανάγκη για ένα "ηθικό κράτος", που με την πολιτική του 
θα ενθαρρύνει τις επιλογές για μια κοινωνία από πνευματικά δραστήριους 
ανθρώπους, ενώ θα αποθαρρύνει  τις επιλογές,  που ευνοούν τον υλιστικό 
τρόπο ζωής και την κερδοσκοπική αντίληψη για τον κόσμο. Είναι ανάγκη 
για ένα δίκαιο κράτος και για πολιτικές,  που εστιάζουν στην πνευματική 
ανάπτυξη των πολιτών και όχι μόνο στην οικονομική ή στην τεχνολογική 
ανάπτυξη. Χρειάζονται ανατρεπτικές αλλαγές στο Σύνταγμα και στη νομο-
θεσία και να προηγηθεί πολλή θεωρητική εργασία, με προτεραιότητα στην 
προστασία  του  ανθρώπου  από  την  εκμετάλλευση  της  άγνοιας  και  των 
πνευματικών αδυναμιών και για να αποθαρρυνθεί η κατάχρηση της εμπι-
στοσύνης. 

Έννοιες, οι οποίες μόνες τους προκαλούν αντίθετες κοινωνικές αντιδρά-
σεις, όπως η ελευθερία και η δημοκρατία και ορισμένα δύσκολα ζητήματα, 
όπως για την οικονομία και το εμπόριο, δεν εισέρχονται εξαντλητικά και 
προσεκτικά μέσα στις απόψεις για μια παγκόσμια ηθική. Όμως αυτά δεν μέ-
νουν έξω από τις διερευνητικές σκέψεις, με τη βιαστική λογική ότι είναι 
άσχετα  ζητήματα ή ότι  αυτά τα ζητήματα είναι  αποκλειστικά  για  όσους 
έχουν ειδικευτεί. Αντιθέτως, γίνεται η εκτίμηση, ότι αυτά τα φαινόμενα της 
κοινωνικής ζωής εμφανίζονται σαν ανεξάρτητα από το ρόλο της ηθικής, με 
υπερβολές για το νόημα της ζωής και για πολιτικές αντιπαραθέσεις. Μια 
πραγματεία ηθικής ξεκίνησε με σκέψεις και παρατηρήσεις για το ανθρώπινο 
πνεύμα, για το τι είναι η γνώση και για τους φυσικούς περιορισμούς, που 
επιβάλλουν αδυναμίες στο ανθρώπινο πνεύμα. Η συμπεριφορά του ανθρώ-
που παρατηρήθηκε σε αξεχώριστη σχέση με τις πληροφορίες και με τις σκέ-
ψεις και η ηθική ενοποιήθηκε με την ψυχολογία. Η πραγματεία τελειώνει με 
την ανίχνευση για την οικονομική εκμετάλλευση των πνευματικών αδυνα-
μιών, για την κατάχρηση της εμπιστοσύνης, για την κερδοσκοπική συνεργα-
σία των “αισθησιόπληκτων” ανθρώπων, για τη διευκόλυνση και την προ-
στασία της ανήθικης δράσης με νόμους του κράτους και για την εμπλοκή 
του κράτους σε συνεργασίες που δεν έχουν ηθική προτεραιότητα.
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30. Μεταξύ Θρησκείας και Επιστήμης

Όσοι  αμφισβητούν  τη  χρησιμότητα  της  θρησκείας  και  συνολικά  την 
αξιοπιστία της, συνήθως αυτοί “παρκάρουν” στην απέναντι πλευρά που βρί-
σκεται η Επιστήμη. Συνήθως, εκτιμούν χρήσιμη την Επιστήμη και σε πλήρη 
αντίθεση με τη θρησκεία, την οποία εκτιμούν σαν ναρκωτικό για τη σκέψη 
και προορισμένη αποκλειστικά για τους αγράμματους ανθρώπους. Από την 
άλλη πλευρά, όσοι πιστεύουν στη θρησκεία τους ή σε ένα Θεό, συνήθως 
αυτοί δεν αμφισβητούν τον απαραίτητο ρόλο της Επιστήμης για τη ζωή, δεν 
αμφισβητούν εύκολα την αξιοπιστία της, χρησιμοποιούν ένα πλήθος εφαρ-
μογών της, όμως μιλούν για όρια της γνώσης και για φαινόμενα που η επι-
στήμη ποτέ δεν θα τα εξηγήσει. Μερικές φορές, οι πιο διαβασμένοι χρησι-
μοποιούν και τις παρατηρήσεις από την επιστημονική έρευνα για να υπο-
στηρίξουν τη θρησκεία τους. 

Εμείς εδώ βρισκόμαστε κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο πλευρές. Έτσι, 
λοιπόν, κάθε φορά που θα σχολιάζουμε επικριτικά και απαξιωτικά ή όταν 
θα δείχνουμε τα ελαττώματα της μιας πλευράς, τότε δεχόμαστε αντιδράσεις 
και  απαντήσεις,  με  την  εκτίμηση  ότι  εμείς  υποστηρίζουμε  την  αντίθετη 
πλευρά. Αυτό σημαίνει,  ότι όλοι στρέφονται θεωρητικά εναντίον μας και 
συνήθως με τις γνωστές απόψεις. Όταν θα σχολιάζουμε την ακρότητα, την 
υπεροψία και τα κενά των συλλογισμών στη μια πλευρά, τότε θα μας σχο-
λιάζουν όπως αν υποστηρίζαμε καθαρά και συνολικά την άλλη πλευρά.11 

Τώρα, αν μας ζητηθεί να πούμε με λίγες σύντομες φράσεις, τι είναι αυτό 
που δίνει χρησιμότητα στη θρησκεία και αυτή δεν εξαφανίζεται με καμία 
δύναμη, θα πούμε επιπλέον των άλλων γνωστών λόγων: Ηθική, σκέψεις για 
τη ρύθμιση και τον προορισμό της ζωής και εμπειρική διαπίστωση της σχε-
τικότητας όλων των αξιών μέσα στον υλικό κόσμο. Και με λίγα λόγια, τι 
εμποδίζει την επιστήμη να εξαφανίσει τη θρησκεία και να πείσει όλους για 
τη δική της καλή προοπτική στη ζωή, μεταξύ άλλων θα πούμε: 1) Η επιστή-

11 Αυτή  η  “ενδιάμεση”  θέση στη συγκεκριμένη  αντιπαράθεση μεταξύ θρη-
σκείας και επιστήμης δεν ήταν μια επιλογή στη φιλοσοφική σκέψη του πνευματι-
κού δημιουργού. Δηλαδή, δεν έψαχνε ποιες απόψεις θα τον φέρουν ενδιάμεσα στη 
θρησκεία και στην επιστήμη. Οι απόψεις έτσι σχηματίστηκαν και αποσαφηνίστη-
καν με το πέρασμα πολλών ετών, από τη δεκαετία του 1980. Το πρώτο φιλοσοφικό 
βιβλίο στο οποίο διατυπώθηκαν οι θεμελιακές σκέψεις εκδόθηκε το 2000 και είχε 
τον προκλητικό τίτλο “Η Θεολογία της Επιστήμης”.
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μη δεν επικεντρώνεται στον άνθρωπο ως πνεύμα που αναζητάει τον προορι-
σμό του και 2) η επιστήμη (μοιρασμένη μέσα στο κεφάλι των ανθρώπων) 
δεν ενδιαφέρεται απ' ευθείας για τον άνθρωπο σαν αυτοσκοπό και εξυπηρε-
τεί για κάθε άλλο σκοπό. Δηλαδή, η Ηθική με πνευματικό προσανατολισμό 
υποβαθμίζεται από την Επιστήμη, ενώ αντιθέτως γίνεται υπερεκτίμηση της 
χρησιμότητας της γνώσης για τη ζωή (και κυρίως για τη ζωή προς τα έξω). 
Όταν η Ηθική αναγνωριστεί ως επιστήμη, τότε τα δύο άκρα “φρενάρονται”. 
Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που τονίζεται και "φυλακίζεται" για πάντα 
στην περιοχή μιας εκσυγχρονισμένης ηθικής είναι: Ο ρόλος της γνώσης και 
της σκέψης για την παραπλάνηση, την εξαπάτηση, για τη δημιουργία πολ-
λών ανόητων προτύπων, βραχύβιων αξιών και άσκοπων δράσεων. Οι νέες 
τεχνολογίες ήδη έχουν ξεπεράσει τη φαντασία κάθε ανθρώπου. Όμως και η 
έρευνα με παρατήρηση μέσα στη σκέψη κρύβει εξίσου μεγάλες εκπλήξεις! 
Μπορεί η Ηθική να θεμελιωθεί σε αξιόπιστη γνώση και να έχει νόημα χωρίς 
τη θρησκεία; Να ένα ερώτημα το οποίο λίγοι φιλόσοφοι έθεσαν με προοπτι-
κή επιστημονικής έρευνας, διότι όλοι προσδοκούν περισσότερα από τη ζωή 
δραστήρια έξω στη φύση. Ο ρόλος της Ηθικής απαξιώθηκε διότι  η ηθική 
τεμαχίστηκε σε άλλες περιοχές της επιστήμης, όπως είναι η ψυχολογία, 
οι κοινωνικές επιστήμες και πολλοί κανόνες “αρπάχτηκαν” για τις ανάγκες 
της  πολιτικής  και  αφομοιώθηκαν  στη  νομοθεσία  των  κρατών.  Όσο  αρ-
νούμαστε ότι υπάρχει μια παγκόσμια ηθική για τη λογική ρύθμιση της προ-
σωπικής ζωής, του κράτους και της δημοκρατίας, από φόβο μην περιοριστεί 
η ασυγκράτητη και κερδοσκοπική δράση μας και η υλιστική ζωή μας, πολ-
λοί άλλοι άνθρωποι θα αναζητούν την ηθική σε θρησκείες  και σε παρα-
νοϊκούς σωτήρες.

<·>  Παγίδες των λέξεων που πρέπει ν' αποφύγουμε: θρησκεία, ηθική, 
επιστήμη, κοινωνία. Μιλάμε για κάτι που δεν είναι ένα σώμα, δεν εντοπίζε-
ται σε μια περιοχή, δεν περιορίζεται σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και 
δεν είναι ένα στατικό πράγμα. Μιλάμε για κάτι το οποίο συνδυάζει ανθρώ-
πινη δράση και έργα, σκέψη και ψυχολογία, κοινωνικά γεγονότα και κοινω-
νικά φαινόμενα, όπως είναι οι τελετές, οι γιορτές, πολλά σχετικά επαγγέλ-
ματα, κοινότητες με ηγεσίες και μέλη και με ανάμιξη της πολιτικής. Επομέ-
νως, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι μέσα στη σκέψη τους την ίδια άποψη με το 
άκουσμα της ίδιας λέξης. Η προσωπική εμπειρία τους, επίσης δεν είναι ίδια 
και δεν έχουν λάβει την ίδια εκπαίδευση, δεν έχουν την ίδια πληροφόρηση 
και ούτε τις  ίδιες  αναμνήσεις.  Αν λέγαμε μια λιγότερο προκλητική λέξη 
όπως “φιλολογία”, τότε πάλι να φανταστούμε, ότι ο καθένας θα έχει διαφο-
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ρετικές  εμπειρίες  από  πολιτιστικές  εκδηλώσεις,  από  βιβλιοπωλεία,  από 
διαφορετικά βιβλία και συγγραφείς, από επίσκεψη σε βιβλιοθήκες, από το 
σχολείο ως μαθητής ή ως δάσκαλος, από το τι έχει κρατηθεί στη μνήμη του 
ως αναγνώστης, από τη συμμετοχή του σε κάποιο διαγωνισμό. Εμείς που 
αναγκαζόμαστε να σκεφτούμε συντομευμένα και να συνδέουμε πολλά ζη-
τήματα μαζί, για να αποφύγουμε το σχηματισμό μιας μεροληπτικής άποψης 
είναι σημαντικό να έχουμε ερευνήσει, όσο γίνεται ένα μεγάλο δείγμα ή πολ-
λά δείγματα όλων των εμπλεκόμενων φαινομένων. Και ίσως είναι το πιο 
σημαντικό -και έτσι έχει γίνει εδώ- να μη χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις 
με ακρίβεια στον ορισμό τους. Σε αντίθεση με την “αιτιοκρατική” σκέψη 
πολλών καθηγητών, οι οποίοι για να διδάξουν αποκλειστικά όσα είναι γνω-
στά χρειάζονται καθαρές περιγραφές και αναλύσεις των φαινομένων. Πολ-
λές λέξεις αν ακούγονται με ένα προσδιορισμένο νόημα τότε γίνονται παγί-
δες της σκέψης, διότι εμφανίζουν ένα μέρος του πολύπλοκου φαινομένου, 
ενώ πλήθος άλλων φαινομένων εξαφανίζονται ή δεν αναγνωρίζονται σαν 
εμπλεκόμενα. Λέμε λ.χ. Ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Έτσι 
ένα πολύπλοκο φαινόμενο μοιράζεται σε τρεις λέξεις και μετά το καθένα 
εμφανίζεται  σαν καθαρά ξεχωριστό  φαινόμενο.  Έτσι  με τις  λέξεις  έχουν 
διασπαστεί πολλά φαινόμενα από απερισκεψία και πολλές φορές γίνεται μια 
εντυπωσιακή ανακάλυψη για τη σύνδεσή τους (λ.χ. ύλη και ενέργεια, σκέψη 
και συναίσθημα). Γι' αυτό, αν δεν θέλουμε να χάσουμε (και άσκοπα) πολλή 
ώρα στην προσπάθεια συνεννόησης και για να μη διαφωνούμε εύκολα και 
για να μη λέει ο καθένας από αντίδραση ό,τι τον βολεύει, τότε πρέπει να 
χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις  με ευρύτερο και χαλαρό νόημα. Αν κά-
ποιοι περιορισμοί δεν επιτρέπουν την πλήρη ανάπτυξη και έκφραση των 
απόψεων, τότε επιβάλλεται να μην «κολλάμε» στις λέξεις, όπως μερικές φο-
ρές λέμε, εκτός αν χρειαστεί για να αποφευχθεί μια άσκοπη διαφωνία.  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ                                                          75

31. Η σκέψη για την κοινωνία είναι περισσότερο 
με φαντασία παρά με γνώση

Μια από τις μόνιμες φαντασιώσεις των ανθρώπων είναι η εντύπωση ότι 
για τη ζωή τους δεν χρειάζεται να σκεφτούν τι είναι ο κόσμος έξω από το 
ανθρώπινο πνεύμα και χωρίς την κοινωνία. Η ανθρώπινη κοινωνία είναι γι' 
αυτούς όλος ο κόσμος. Οι σκέψεις για τα όρια και για την ουσία του κό-
σμου δεν μας βγάζουν από την πραγματικότητα. Αντιθέτως, αποκαλύπτουν 
τη μεροληπτική λογική και τις φαντασιώσεις μας. Στη χώρα μας μερικές 
φορές απαντούμε: λογάριασες χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν μπορεί να είναι αξί-
ωμα για τη ρύθμιση της ζωής η παράλογη σκέψη, ότι όλος ο κόσμος είναι 
μόνο αυτός που εμφανίζεται εμπρός στα μάτια μας. Δεν είναι έξυπνο και 
λογικό να ζητάμε καλή τύχη και ευτυχία με δράσεις που αγνοούν τα μόνιμα 
χαρακτηριστικά του κόσμου (την πραγματικότητα) και να σχεδιάζουμε το 
μέλλον με ψέματα, με απίθανες υποθέσεις και με λανθασμένες απόψεις. Δεν 
είναι  έξυπνο  ούτε  λογικό  να  προσδοκούμε  ότι  με  παρανοϊκή  δράση,  με 
υπερβολική εκτίμηση για τις γνώσεις μας και με αδιαφορία για την έρευνα 
του κόσμου, έτσι θα ευνοηθεί η τύχη μας μέσα στον κόσμο και θα “φύ-
γουμε” ανώτεροι από τα άλλα ζώα. Η πειστική (υλιστική) άποψη, ότι ο κό-
σμος είναι έτσι όπως εμφανίζεται μόνο με τους νόμους της εξωτερικής κίνη-
σης των σωμάτων για να κάνουμε ανεμπόδιστοι οτιδήποτε εμείς θέλουμε, 
αφήνει αναπάντητα πολλά και προκλητικά ερωτήματα. Με αυτή την υλιστι-
κή άποψη πιστεύουμε ότι οι συνέπειες της δράσης μας δεν εξαρτώνται κα-
θόλου από τον κόσμο. Έχουμε την ψευδαίσθηση, ότι ο κόσμος προσφέρεται 
έτσι άψυχος με τους νόμους του, για να ζήσουμε με τις φαντασιώσεις μας, 
με  μόνο  εμπόδιο  την  κακή  τύχη  και  με  υπαίτιους  μερικούς  ανθρώπους. 
Όμως η απλή λέξη “τύχη” που κατονομάζει την αδυναμία πρόβλεψης και 
την πολυπλοκότητα των πραγμάτων δεν απλώνει λιγότερο σκοτάδι στη σκέ-
ψη από τη λέξη “θεός”. 

Οι  περισσότεροι  άνθρωποι  όταν  ακούν  ή  διαβάζουν  σκέψεις  για  την 
αρχή του κόσμου και από την έρευνα για τους νόμους του, αμέσως σκέφτο-
νται ότι τα ζητήματα είναι άχρηστα για τη ζωή και μας βγάζουν εκτός πραγ  -  
ματικότητας. Μερικοί ίσως αστειεύονται. Μάλλον δεν έχουν σκεφτεί καλά, 
ότι το αντίθετο συμβαίνει στη ζωή τους: Έχουν την παραίσθηση ότι όσα 
σκέφτονται για τους ανθρώπους αυτά είναι ο κόσμος. Έχουν την παραίσθη-
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ση ότι όσα πληροφορούνται για τις ανθρώπινες δράσεις  είναι γνώση της 
πραγματικότητας  ενώ  είναι  απλά  πληροφορίες  για  τις  επιθυμίες,  τα  συ-
ναισθήματα και  τη φαντασία μερικών ανθρώπων και  κρατάμε αυτές που 
μας ενδιαφέρουν. Αν μια περιοχή της γνώσης πλησιάζει περισσότερο στη 
φαντασία, τότε αυτή η περιοχή είναι οι πληροφορίες για τα κοινωνικά γεγο-
νότα και για την ανθρώπινη δράση. Ποια κοινωνία και ποια ανθρώπινη δρά-
ση, θα ρωτούσαμε. Η δυσκολία στην απάντηση προέρχεται από την έλλειψη 
γνώσης, από την πολλή φαντασία και από την ευκολία να σκεφτούμε μερο-
ληπτικά. Περισσότερο φανταζόμαστε τι και γιατί κάνουν οι άλλοι άνθρωποι 
και τι γίνεται μέσα στην κοινωνία, παρά γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε καλά 
και αρκετά ούτε καν τους φίλους  μας,  ούτε καν τον εαυτό μας μέσα σε 
διαφορετικές συνθήκες. Τίποτε δεν είναι βέβαιο και δεν γνωρίζουμε καλά 
ούτε τι θέλουμε. Αν είχαμε καλύτερη γνώση και τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες, έτσι θα γνωρίζαμε καλύτερα τι θα συμβεί στη ζωή μας και στην κοινω-
νία και με ποιες συνέπειες. Τότε θα μπορούσαμε πιο εύκολα να προγραμμα-
τίσουμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις και η τύχη δεν θα ήταν τόσο ανατρε-
πτική για τα σχέδια και τη ζωή μας. Οι άνθρωποι αγωνίζονται για το συμφέ-
ρον τους με πολλή φαντασία και πολλές φορές έχουν την ψευδαίσθηση ότι 
συμμετέχουν  σε  ένα  σπουδαίο 
έργο,  με πολλούς συναγωνιστές 
και ανταγωνιστές. Τελικά όμως, 
η πραγματικότητα που νομίζαμε 
ότι  επιλέξαμε  για  να  ζήσουμε 
είναι για κλάματα και για γέλια! 
Γι' αυτό να μη βιαζόμαστε να γε-
λάσουμε ή να κλάψουμε για κά-
ποιους άλλους, με την υπεροψία 
ότι εμείς που δεν φιλοσοφούσαμε ή δεν ερευνούσαμε ήμασταν μέσα στην 
πραγματικότητα. Διότι η δική μας σειρά... να διαψευστούμε δεν θα αργήσει 
και ο κόσμος δεν θα παραμείνει έτσι όπως πιστεύαμε, ούτε θα μεταμορφω-
θεί όπως προβλέπαμε. 

Με την αμφισβήτηση των πνευματικών ικανοτήτων του ανθρώπου και 
με την αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου της τύχης, έτσι απαξιώνεται η 
προσπάθεια για κοινωνικό αγώνα και αποθαρρύνεται η δράση. Με αυτή την 
άποψη για τον κόσμο δικαιολογημένα προκαλείται ανησυχία, ιδιαίτερα σε 
όσους έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για ένα μαζικό αγώνα... Οι κοινωνικοί 
αγώνες και οι πολιτικές δράσεις απαξιώνονται, αμέσως θα παρατηρήσουν. 
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Για πολλούς, η ανατροπή μιας κατάστασης είναι συνδεδεμένη με μια μαζι-
κή αντίδραση και με τη συμμετοχή του λαού σε έναν ανατρεπτικό αγώνα. 
Ίσως εκτιμηθεί ότι έτσι (με τέτοια πνευματική αδυναμία και παράνοια), οι 
άνθρωποι  γίνονται  αδρανείς  και  σταματούν  να  διεκδικούν  μια  καλύτερη 
ζωή. Αλλά η ανησυχία γίνεται υπέρμετρη, όταν φανταζόμαστε ότι έτσι γινό-
μαστε ευάλωτοι στα σχέδια των ισχυρών και υποχείρια για τους σκοπούς 
ξένων συμφερόντων. Διότι με την αμφισβήτηση των πνευματικών ικανοτή-
των του ανθρώπου και με την υποβάθμιση της υπαιτιότητάς του, όσοι βρί-
σκονται σε πλεονεκτική θέση ή σε θέση εξουσίας, αυτοί επίσης δεν έχουν 
τον έλεγχο  των εξελίξεων,  όπως νομίζουν.  Δεν  γνωρίζουν καλά ούτε  το 
δικό τους συμφέρον και τις συνέπειες των επιλογών τους. Οι “ισχυροί”, είτε 
ως ξεχωριστά πρόσωπα είτε ολόκληρα κράτη, έχουν περισσότερες αδυναμί-
ες απ' όσες νομίζουν, λιγότερη επίγνωση της πραγματικότητας και επίσης 
έχουν υπερεκτιμήσει τις ικανότητες και τη γνώση τους. Με αυτή την (ηθική 
και πνευματική) απαξίωση γενικά του ανθρώπου, δεν μένουμε αδιάφοροι 
στις προκλήσεις και στις προσπάθειες κάποιων για να μας εκμεταλλευτούν. 
Αλλά έτσι προετοιμασμένοι, ούτε προτρέχουμε να ενοχοποιήσουμε κανένα, 
δεν βιαζόμαστε να επιρρίψουμε ευθύνες πέρα από τον εαυτό μας, δεν σπα-
ταλάμε τη σκέψη μας για φανταστικούς εχθρούς και δεν εμπιστευόμαστε 
καμία πολιτική για μια καλύτερη κοινωνία.

Όσοι φαντάζονται μια κοινωνία πιο όμορφη και ειρηνική νομίζουν ότι 
βασίζονται σε γνώση του πραγματικού κόσμου ή αντιθέτως δεν τον υπολο-
γίζουν στα σχέδιά τους. Τον πραγματικό κόσμο συνήθως τον θυμούνται με 
αφορμή κάποια θεομηνία και όταν η υγεία τους κινδυνεύει από το φυσικό 
περιβάλλον. Νομίζουν ότι η φανταστική κοινωνία τους μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί πιο εύκολα και πιο γρήγορα και ότι μερικές αποφάσεις από τις 
ηγεσίες θα άνοιγαν το δρόμο. Νομίζουν ότι  η φανταστική κοινωνία τους 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις αλλαγές που προτείνουν στην παρούσα 
πραγματικότητα. Αν έχουν τις προϋποθέσεις  φιλοδοξούν, ότι οι ίδιοι πρέπει 
να ανέλθουν σε θέσεις εξουσίας. Ίσως δεν υπόσχονται λύσεις με ψέματα ή 
με φανταστικά μέσα και δεν περιμένουν τη βοήθεια του Θεού. Βασίζονται 
στην εμπειρία, εμπιστεύονται την επιστήμη και νομίζουν ότι είναι πιο συνε-
πείς  από κάποιους  που φαντάζονται  μεταθανάτιους  κόσμους.  Θα εκπλα-
γούν, αλλά η κοινωνία που φαντάζονται πιθανόν είναι το ίδιο φανταστική 
και το ίδιο τρελό όνειρο όσο ο μεταθανάτιος κόσμος ενός θρησκόληπτου. 
Πιθανόν το όνειρό τους να είναι πιο επικίνδυνο και με δραματικές εξελίξεις 
που δεν τις  σκέφτονται.  Αν κάποιοι  νομίζουν ότι  γνωρίζουν αρκετά  την 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ                                                          78

πραγματικότητα  και  την  κοινωνία,  ίσως  έχουν  αυτή  την  ψευδαίσθηση 
επειδή απλά επιλέγουν εργαλεία και μεθόδους από τον πραγματικό κόσμο 
και επειδή αισιοδοξούν με τη δράση τους, λόγω άγνοιας. Αν πάρουμε χώμα, 
θαλάσσια βότσαλα και μερικά όμορφα λουλούδια θα έχουμε πάρει μερικά 
υλικά από τον πραγματικό κόσμο. Αλλά αυτή η επιλογή των υλικών δεν 
είναι αρκετή για να φτιαχτεί κάτι που έχει εφαρμογή ή τη χρησιμότητα που 
θα θέλαμε. Αν τα βάλουμε μέσα σε μια κατσαρόλα και τα βράσουμε, έτσι 
δεν θα φτιάξουμε φαγητό. Και ιστορικά το φαγητό επίσης αποδείχτηκε ότι 
δεν είναι  μια τόσο απλή εργασία όπως θα νομίζαμε αν αγνοούσαμε την 
ποικιλία του περιβάλλοντος, των ανθρώπων, των λαϊκών παραδόσεων και 
τις ανεξάντλητες επιλογές. Το αποτέλεσμα επίσης δεν είναι το ίδιο ευχάρι-
στο για όλους... και εύκολα θα μπορούσε ο καθένας να εμφανίζει ως διορ-
θώσεις της μαγειρικής τις δικές του επιλογές και απολαύσεις. 
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32.  Η  προτεραιότητα  της  ζωής  για  τον  εαυτό 
της: Παγκόσμιος νόμος της ηθικής και της ψυχο-
λογίας

Η προτεραιότητα  είναι  φυσική,  βιολογική,  και  στον  άνθρωπο  γίνεται 
πνευματική. Από αυτό τον ηθικό νόμο απορρέουν επιθυμητές και ανεπιθύ-
μητες συνέπειες στη ζωή. Όποιος τον αγνοεί, αυτός παγιδεύεται εύκολα σαν 
θύμα  στις  ανθρώπινες  σχέσεις  ή  φυσιολογικά  διαμορφώνεται  μια  εγω-
κεντρική ψυχολογία και τότε ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τις σχέσεις εμπι-
στοσύνης. 

 Ο άνθρωπος δεν είναι όπως τα άψυχα σώματα, που καθορίζεται 
αποκλειστικά από εξωτερικές επιδράσεις, φυσικές, ούτε είναι όπως τα άλλα 
ζώα, των οποίων η προσοχή περιορίζεται στις αισθήσεις. Αναγνωρίζουμε 
ότι κάθε άνθρωπος αυτός ο ίδιος γίνεται αιτία για να δράσει και για να αντι-
δράσει με τη σκέψη, με τη φαντασία, με την ανοησία, με την επιθυμία -και 
προσθέστε  ό,τι  άλλο θέλετε.  Σε κάποιο βαθμό είναι  ρυθμιστής  της συμ-
περιφοράς του και πολλών συνεπειών στη ζωή του. Έτσι εξηγείται γιατί δεν 
μπορούμε να προγραμματίσουμε τους ανθρώπους και τα παιδιά μας σαν ρο-
μποτάκια και να γίνουν σύμφωνα με τις έξυπνες συνταγές μας. (...)

Όσοι δεν έχουν αντιληφθεί τη διαμορφωτική δύναμη της σκέψης για τη 
συμπεριφορά  και  για  τα  συναισθήματά  μας,  συνήθως  είναι  εκείνοι  που 
έχουν επιλέξει να ζήσουν ανεύθυνα και απερίσκεφτα. Νομίζουν ότι η ζωή 
έχει νόημα με τη σωματική δράση, ενώ η σκέψη βγάζει τον άνθρωπο από 
την πραγματικότητα.  Από ποια πραγματικότητα  τον βγάζει,  αυτό δεν το 
σκέφτονται. Δεν αντιλαμβάνονται ότι η δράση στον αισθητό κόσμο, επίσης 
γίνεται με σκέψεις και με απόψεις, με θεωρητικές εκτιμήσεις και με επιλογή 
παρατηρήσεων. Έτσι, ο άνθρωπος μπορεί εξίσου να τρελαθεί και να χάσει 
την πραγματικότητα, όταν η σκέψη του εστιάζεται αποκλειστικά σε τυχαία 
πράγματα, σε πληροφορίες οι οποίες περνάνε γρήγορα και χάνονται και σε 
μερικά από τα άπειρα περιστατικά, που γίνονται ή τα παρακολουθούμε για 
λίγα δευτερόλεπτα. Αυτή η μορφή τρέλας που παρακινεί σε δράση με φα-
ντασιώσεις και σε μια διαρκή αναζήτηση πληροφοριών στον αισθητό κό-
σμο, χωρίς κανένα σκοπό ή χωρίς αξιοποίηση, έχει γίνει πιο φανερή στη 
δική μας εποχή με την εξάπλωση του Διαδικτύου.  Η ζωή με εξωτερική 
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δράση πάλι με σκέψη είναι. Μόνο που η ζωή έτσι ρυθμίζεται και επηρεά-
ζεται με απρόβλεπτες εμπειρίες, με περισσότερες πληροφορίες, με βιαστικές 
εκτιμήσεις και με τις προσδοκίες από μερικούς στόχους.

Ωστόσο,  η ζωή με λανθασμένες εκτιμήσεις, με ψέματα, με μερολη-
πτική σκέψη και με υπερβολικές προσδοκίες συμπεριφέρεται εγωκεν-
τρικά: δηλαδή όπως αν όλος ο κόσμος υπήρχε αποκλειστικά για μια τέτοια 
παρανοϊκή ζωή.  Αν υπερπηδήσουμε αυτή τη θεμελιακή παρατήρηση της 
εσωτερικής προτεραιότητας και μιλήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις και 
συνεργασίες, τότε αφήνουμε τη σκέψη να εκτιμήσει υπερβολικά την καλή 
διάθεση του ατόμου προς μερικά άλλα πρόσωπα ή προς μια ομάδα. Τότε 
φανταζόμαστε τη δράση και τη συνεργασία του μονόπλευρα σαν προσφορά 
και την προσφορά σαν πρώτη ή συνειδητή επιλογή του. Είναι από τις πιο 
μεγάλες προκλήσεις, να αποκρύβουμε την προτεραιότητα που δίνουμε στον 
εαυτό μας και  αυτό το ψέμα να το χρησιμοποιούν οι φιλόδοξοι και οι εκ-
παιδευμένοι απατεώνες για να εμφανίζονται, ότι προσφέρουν πολύτιμο έργο 
στον κόσμο και ότι ενδιαφέρονται μέχρι αυτοθυσίας.

Η απόκρυψη ή η υποβάθμιση αυτού του βιολογικού φαινομένου της προ-
τεραιότητας προς τον εαυτό μας έχει συνέπειες, που ξεπερνούν τις προσωπι-
κές σχέσεις και τις ατομικές απογοητεύσεις. Οι πνευματικές αδυναμίες υπο-
βαθμίζονται  στην κοινωνία  από διοικητική  αδυναμία  του  κράτους  και  η 
βιολογική  ενηλικίωση  εμφανίζεται  σαν  πνευματική  ωριμότητα.  Έτσι  οι 
πνευματικές αδυναμίες μεταλλάσσονται σε ευκαιρίες για οικονομική εκ-
μετάλλευση και η όποια προσφορά μέσα στην κοινωνία εμφανίζεται  σαν 
συνειδητή επιλογή, συνήθως για να δικαιολογηθούν τα υπερβολικά και δυ-
σανάλογα κέρδη. Οι επιτυχίες εμφανίζονται σαν αποτελέσματα από έξυπνη 
προσπάθεια και όχι από τύχη. Έτσι με τις ανοχές και με τις φαντασιώσεις 
της κοινωνίας γίνεται εκμετάλλευση της ελευθερίας και της εμπιστοσύνης 
και οι κερδοσκοπικές συνεργασίες νομιμοποιούνται ανυποψίαστα.

Με την απόκρυψη αυτής της βιο-ηθικής προτεραιότητας,  οι άνθρωποι 
εξαπατώνται  ομαδικά  για  ιδεολογικούς  και  επαγγελματικούς  αντα-
γωνισμούς και αυτή η παραπλάνηση συνδέεται με όλα τα κοινωνιολογικά 
ζητήματα.  Όπως  κάποιοι  ηθικολογώντας  συγκαλύπτουν  τις  σεξουαλικές 
προτιμήσεις και επιθυμίες τους και πολλές φορές την ιδιοτέλειά τους, έτσι 
στις "φιλελεύθερες" και στις δημοκρατικές χώρες, η ομαδική μεγαλομανία 
και η ιδιοτέλεια συγκαλύπτονται πίσω από τις νόμιμες συνεργασίες και τον 
ευγενή συναγωνισμό. Η ηθική ευθύνη δεν γίνεται πολιτική και νομική και 
μετακυλίεται στον ανυπεράσπιστο, απροετοίμαστο, ανυποψίαστο και παρα-
συρμένο κόσμο, που εξαναγκάζεται ή υποκινείται να αποφασίσει και να επι-



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ                                                          81

λέξει τον απατεώνα του για να εργαστεί, να συνεργαστεί ή για να εξυπηρε-
τηθεί. Εντός μιας αντι-πνευματικής κοινωνίας, όπου το κράτος ευνοεί για τη 
δράση των κερδοσκόπων και των απατεώνων, στον ελεύθερο άνθρωπο επι-
βάλλεται να είναι προσεκτικός και καλά πληροφορημένος, αν όχι σπουδα-
σμένος. Αν ο άνθρωπος δεν έχει χρόνο για τις σωστές επιλογές του· αν δεν 
έχει το θάρρος για να αμφιβάλλει και γνώσεις για να διαφωνήσει· αν δεν 
γνωρίζει πώς θα διεκδικήσει και δεν μπορεί να εκφράσει όμορφα και πειστι-
κά τις δυσκολίες του και σε τελική ανάλυση, αν αυτός δεν έχει χρηματική 
άνεση για να βρίσκει έτοιμες πολλές λύσεις, τότε η “ελευθερία” του είναι 
όπως εκείνου του παγιδευμένου ζώου, που προσπαθεί με κάθε δυνατό τρό-
πο για να ξεφύγει τυχαία. Ο πνευματικός προσανατολισμός δεν είναι μόνο 
μια ηθική για να εφαρμοσθεί ξεχωριστά από κάθε άνθρωπο. Ο πνευματικός 
προσανατολισμός είναι ο παγκόσμιος προορισμός κάθε ζωής και μια απα-
ραίτητη πολιτική για το κράτος, αν θέλουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη και 
ισορροπημένη.
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33.  Ο πνευματικός προσανατολισμός  της ζωής 
προφυλάσσει τη ζωή και φέρνει ηθική ικανοποίη-
ση 

ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΗΘΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ θα εφαρμοστούν πολλοί άλλοι 
κανόνες και θα γίνουν επιλογές χωρίς δύσκολες σκέψεις:

ΖΩΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ.

Σε  αντίθεση  με  τις  επιστήμες  που  περιγράφουν  κοινωνικά,  πολιτικά, 
ιστορικά και φυσικά φαινόμενα αποσπασμένα από τις σχέσεις τους και με 
αφαίρεση των μικρότερων επιδράσεων, και οι οποίες ονομάζουν γνώση το 
«τι χρησιμεύει που, με κάθε δυνατό τρόπο», η ηθική αξιώνει την επίγνωση 
της άγνοιας. Η στροφή του πνεύματος σαν ερευνητική σκέψη μέσα στον 
εαυτό του δεν είναι μόνο μια φιλοσοφική κίνηση ή μια αρχή για τη φιλοσο-
φική σκέψη και για την πνευματική καλλιέργεια. Είναι συγχρόνως μια ηθι-
κή, μη ομαλή πράξη, αλλά απαραίτητη για τον προσανατολισμό της ζωής 
σαν πνευματικό φαινόμενο (όχι αποκλειστικά βιολογικό).  Από τη στιγμή 
που θα αναρωτηθούμε για το μέγεθος  της άγνοιά μας,  για το σκοπό της 
έρευνας,  για  τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της γνώσης,  τότε έτσι 
αμέσως η σκέψη και η γνώση αποκαλύπτονται με σχετική χρησιμότητα, με 
απρόβλεπτα αποτελέσματα και ανάμικτα με προσδοκίες. Έτσι επιστρατεύε-
ται η ηθική. Γι' αυτό λέμε: η γνώση χωρίς ηθική είναι άσκοπη και παραπλα-
νητική.

ΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΗ;

Τα περισσότερα προβλήματα των ανθρώπων,  οι  πιο  μεγάλες  απογοη-
τεύσεις, οι χρόνιες αδικίες και ο εγωισμός ξεκινούν από την παραπλάνηση 

και  από  τη  μεροληπτική  λογική.  Οι  μεγάλες 
προσδοκίες που δημιουργούνται και οι φαντα-
σιώσεις καταστρέφουν την αυτογνωσία και εν-
θαρρύνουν σε ανεύθυνη δράση. Πριν από κάθε 
άλλη ικανότητα, πριν από κάθε αξίωμα και ειδι-
κότητα και πριν από την εφαρμογή σχεδίων, ο 
λογικός άνθρωπος χρειάζεται να είναι πνευμα-
τικά και ηθικά αξιόπιστος. Αυτή η πνευματική 

αξιοπιστία δεν επιτυγχάνεται με την υπερβολική βεβαιότητα και με τεχνά-
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σματα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, αλλά με το δισταγμό, με την αμ-
φισβήτηση και με την αμερόληπτη σκέψη. Αν ο άνθρωπος δεν είναι αξιόπι-
στος,  τότε  όλες  οι  ικανότητες  εξυπηρετούν  κακούς  σκοπούς,  χρησιμο-
ποιούνται μεροληπτικά, προσποιητά και για την ευκαιριακή εκμετάλλευση 
των θυμάτων της εμπιστοσύνης. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα στην αν-
θρώπινη κοινωνία: Ο άνθρωπος δεν είναι αξιόπιστος και δεν είναι σε ολό-
κληρο το 24ωρο. Πρώτα απ' όλα, με το ένστικτο επιβίωσης των ζώων έχει 
αποφασίσει να συνεχίσει τη ζωή του με όλες τις θυσίες, αν χρειαστεί. Στις 
θυσίες συμπεριλαμβάνονται ο συμβιβασμός με το ψέμα, η εξαπάτηση και η 
εκμετάλλευση των άλλων ανθρώπων και φυσικά η απόρριψη των δικών του 
ευθυνών. Αν είναι φυσικό να γίνεται έτσι και ο ένας ανέχεται τον εγωκε-
ντρισμό του άλλου, οι συνέπειες από τις πνευματικές αδυναμίες είναι πολ-
λές και αφάνταστες και όλοι βιάζονται να διαμαρτυρηθούν όταν οι συνέ-
πειες τους αγγίξουν. Επαναλαμβάνουμε: Όταν τα βιολογικά σώματα έχουν 
επιλέξει να εξαπατήσουν τον εαυτό τους και αδιαφορούν για την έρευνα του 
κόσμου, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τη δράση τους έξω στον αισθητό 
κόσμο με τυφλή εμπιστοσύνη στο μυαλό τους, τότε το ίδιο εύκολα θα πρά-
ξουν πονηρά όταν χρειαστεί και θα αγνοήσουν τη δυσάρεστη αλήθεια στις 
συνεργασίες τους, ενδεχομένως από την υπεύθυνη θέση τους, ακόμα και ως 
αρχηγοί ενός κράτους. “Ηθική ανευθυνότητα” μπορεί να ονομαστεί αυτή η 
περιφρονητική  συμπεριφορά προς  το πνεύμα και  προς  την  άγνοια και  η 
υπέρμετρη  βεβαιότητα.  Όταν  ο  άνθρωπος  αποδεικνύεται  λογικά  και 
εμπειρικά μειωμένης αξιοπιστίας και ανάξιος εμπιστοσύνης και ευρύτερα η 
ζωή ένα φαινόμενο με φαντασία και παρανοϊκή άποψη για τον κόσμο: τότε, 
έτσι απλά εξηγούμε πώς η κοινωνική ειρήνη είναι κάτι πιο δύσκολο απ' όσο 
φαίνεται με την απλή επιθυμία.

Κοινωνίες από απατεώνες, εκβιαστές, εκμεταλλευτές αδυναμιών, κατα-
χραστές της εμπιστοσύνης, με υπερβολικές προσδοκίες από την εξωτερική 
ζωή και από φανταστικούς κόσμους, με εγωιστικές συγκρίσεις και άπληστοι 
άνθρωποι στον πλανήτη Γη. Άπληστοι άνθρωποι από υπεροψία ή από ψυχο-
λογική  ανασφάλεια  και  οπωσδήποτε  από  απερισκεψία.  Μεταθέτουν  τις 
ευθύνες τους στους άλλους, δίπλα τους ή μακριά τους, για να μη σταμα-
τήσουν τη δική τους παρανοϊκή δράση και την εργασία με την οποία επι-
βιώνουν  και  με  το  φόβο,  ότι  τα  όνειρά  τους  δεν  θα πραγματοποιηθούν. 
Αυτή είναι η φυσιολογική ανθρώπινη ζωή εδώ στη Γη. Τελικά δεν είναι 
υπερβολή, αν πούμε με διαφορετικά λόγια, ότι  η ηθική του πνευματικού 
προσανατολισμού είναι η επιστήμη που φανερώνει τα ψέματα, τις φα-
ντασιώσεις και την εξαπάτηση των ανθρώπων. Γι' αυτό η ηθική με εσω-
τερική κατεύθυνση δεν ξεκινάει με τη σκέψη να αλλάξουμε τον κόσμο και 
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τις άλλες ζωές, αλλά με τη σκέψη ότι εμείς δεν γνωρίζουμε αρκετά καλά 
ούτε ποιοι είμαστε και χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας για 
να επιτύχουμε την επαφή μας με την πλήρη πραγματικότητα.
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34. Μερικές από τις πρώτες και πιο απλές σκέ-
ψεις για τη ρύθμιση της ανθρώπινης ζωής και απο-
καλυπτικές της πλάνης. Μη λες ότι δεν ήξερες! 

Από τα πρώτα που αντιλήφθηκες ήταν, ότι στην παιδική ηλικία σού έλε-
γαν παραμύθια και ψέματα. 

Ότι  όσο ήσουν υπάκουο παιδί,  δεν  σε μάλωναν και  σε χαρακτήριζαν 
"καλό"  παιδί.  Έτσι  με  την  ίδια  ιδιοτέλεια,  σου  έκρυβαν  τα  άσχημα της 
κοινωνίας, για τα οποία χρειάζεται αντίδραση και ανυπακοή.

Από τα πρώτα έμαθες ότι χρειάζεται να φροντίζεις για την υγεία σου και 
ότι πολλοί κίνδυνοι παραμονεύουν.

Ότι η ζωή δεν είναι αιώνια και ότι κανένας δεν είναι βέβαιος για το πόσο 
θα ζήσει.

Ότι  το μέλλον είναι  αβέβαιο,  η τύχη ανατρεπτική και  πολλές  λογικές 
προβλέψεις διαψεύδονται.

Ήξερες ότι γύρω σου όλα έχουν ένα τέλος. Ότι δεν θα είσαι για πάντα 
στην ίδια ηλικία, και ότι για πάντα δεν είναι ούτε τα ευχάριστα ούτε τα πιο 
δυσάρεστα.

Ήξερες ότι η απόλαυση των πιο ξεχωριστών στιγμών δεν δίνει αρκετό 
νόημα στην ανθρώπινη ζωή. Ότι κάτι περισσότερο χρειάζεσαι να κάνεις για 
να μείνεις ηθικά ικανοποιημένος.

Ήξερες πόσο σημαντική είναι η υγεία σου και ότι πολλά τα οποία εσύ 
βρήκες έτοιμα, πολλοί άλλοι δεν τα έχουν ή αγωνίζονται σκληρά για να τα 
αποκτήσουν.

Ήξερες ότι οι άνθρωποι προσπαθούν ο καθένας πρώτα για τη δική του 
επιβίωση και για τη ζωή των μελών της δικής του οικογένειας.  Ότι έτσι 
είναι φυσικό και κάπως έτσι μεροληπτικά σχεδόν όλοι σκέφτονται, ακόμα 
και όταν οι νόμοι ή οι κανόνες το απαγορεύουν.

Ήξερες ότι με τα εμπόδια στη ζωή και με τις δυσκολίες επιβίωσης, οι άν-
θρωποι γίνονται πιο ικανοί για να βλάψουν και πιο σκληροί απέναντι στον 
κόσμο. Ότι είναι έτοιμοι για να εκμεταλλευτούν τις ατυχίες των άλλων και 
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ότι ενθαρρύνονται από τις αδυναμίες εκείνων. Μήπως μερικοί ευνοημένοι ή 
ονειροπαρμένοι σου είπαν, ότι οι ξένοι θα σκεφτούν για τη δική σου ζωή, 
θα νοιώσουν και θα δράσουν με το ίδιο ενδιαφέρον όσο για τα αγαπημένα 
τους πρόσωπα και ανιδιοτελώς; 

Ήξερες ότι η ανθρώπινη κοινωνία δεν μοιάζει με το φανταστικό κόσμο 
των παιδικών παραμυθιών ή με τον κόσμο των πιο ευτυχισμένων ανθρώ-
πων, έτσι όπως αυτοί θα είχαν ανταμειφθεί από ένα Θεό. Από το διάβασμα 
λίγης ιστορίας δεν κατάλαβες τίποτα για τη μεγαλομανία, για την απληστία 
και για την αγωνία που βασιλεύει στην ανθρώπινη ψυχή;

Γνώριζες ότι αρχή και τέλος για τα όρια του κόσμου δεν φαίνονται ούτε 
μπορείς να βρεις. Ήξερες ότι ζεις σε μια ελάχιστη περιοχή ενός απέραντου 
αστρονομικού κόσμου. Εσύ ήσουν βέβαιος, ότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος 
είναι  άσκοπος και άσχετος  από την τοπική σου πραγματικότητα,  και  ότι 
αυτός δεν συμμετέχει για την προετοιμασία της τύχης και του μέλλοντος;

Ήξερες, αλλά είχες επιλέξει να μη σκέφτεσαι τις δυσάρεστες αλήθειες, 
να ονειρεύεσαι ψεύτικους κόσμους, να απολαμβάνεις από ψεύτικες ιστορί-
ες,  να ευχαριστιέσαι  ή να θλίβεσαι  από εγωιστικές  συγκρίσεις,  να εμπι-
στεύεσαι απερίσκεπτα και να συμβιβάζεσαι με τους απατεώνες.

<•> Στην άποψη για την παράνοια του υλιστικού τρόπου ζωής και για 
τον έξυπνο εγωκεντρισμό του αισθησιοκρατικού ανθρώπου προσεγγίζουμε 
από τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις της έρευνας:

· Αν συγκεντρώσουμε τις προσωπικές παρατηρήσεις εγωισμού και ανοη-
σίας  από την καθημερινή  ζωή. (Κοινωνιολογικές  και  ψυχολογικές  παρα-
τηρήσεις). Η καταγραφή της ιστορίας επίσης ενισχύει αυτή την άποψη.

· Από τις σκέψεις για τη χρησιμότητα της γνώσης στη ζωή, για τη μερο-
ληπτική λογική και τις πνευματικές αδυναμίες, πάλι παρατηρούμε την προ-
οπτική της γνώσης για την εξαπάτηση, για την φλυαρία και για την άσκοπη 
δράση.

· Από τις σκέψεις απ' ευθείας για το νόημα της ζωής, πάλι θα βρούμε χά-
σματα γνώσης, περιστασιακές αξίες, εφήμερους στόχους, υπερβολικές εκτι-
μήσεις  και  την  ανάγκη  για  έναν  τελικό  σκοπό,  πέρα  από  την  πραγ-
ματοποίηση όλων των άλλων επιθυμιών.

· Από τις κοσμολογικές σκέψεις πάλι εξάγεται σαν συνέπεια η ανοησία 
και η πλάνη στην περιορισμένη ζωή σε αντίθεση με την ανωτερότητα ενός 
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παγκόσμιου πνεύματος (Θεός) χωρίς εξωτερική δράση.

* Σημείωση. Μέχρι και τη 24η υποδιαίρεση, οι σκέψεις πληκτρολογήθηκαν 
απευθείας στις ιστοσελίδες για τις πρώτες ιστοσελίδες της νέας τοποθεσίας 
cosmonomy.eu από Νοέμβριο 2019 μέχρι Απρίλιο 2020. Μεταφέρθηκαν σε 
κειμενογράφο για εκτύπωση και διορθώσεις. Εκτιμήθηκαν ως εισαγωγή για 
τους αναγνώστες των ζητημάτων που παρουσιάζονται συνδεδεμένα κάτω 
από το όνομα Κοσμονομία και διαχωρίστηκαν για την ανάγνωση έξω από 
τις ιστοσελίδες. Εδώ στην εισαγωγή προστέθηκε η ανάλυση που ήδη ήταν 
στις παλαιότερες ιστοσελίδες ως 25η και 26η υποδιαίρεση, στη 27η υπο-
διαίρεση προστέθηκαν μερικές σκέψεις που βρέθηκαν σημειωμένες. Η 28 
μέχρι και την 34 ήταν ξεχωριστές σελίδες για την ταυτότητα και το σκοπό 
του site και προσαρτήθηκαν εδώ για μια Εισαγωγή στην Κοσμονομία. 
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Πνευματικά έργα και Δικαιώματα

© Copyright και άδειες (CC - BY - NC - ND)*

Το παρόν ψηφιακό έργο προσφέρεται υπό τους όρους της άδειας Creative  
Commons κάτω από το γενικό τίτλο «Ένα Πλήρες Σύμπαν σαν Κενός Χώρος 
και η Παγκόσμια Ηθική της Εσωτερικής Κατεύθυνσης (Κοσμονομία)»: Ανα-
φορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα (BY - NC –  
ND). Αυτός ο τίτλος της ψηφιακής έκδοσης είναι δηλωτικός και ενοποιητικός  
για το σύνολο του έργου που έχει διαιρεθεί σε πολλά ξεχωριστά βιβλία και  
αυτό το έργο παρουσιάζεται κάτω από ιδιαίτερους τίτλους και σε ξεχωριστά  
πεδία.

Για να δείτε αναλυτικά ένα αντίγραφο αυτής της άδειας επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο ή αναζητήστε την:

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ 

* Επιπλέον, ο πνευματικός δημιουργός Κ. Γ. Νικολουδάκης αποφεύγει να  
επαναλαμβάνει μηχανικά αυτά που διαβάζει και ακούει. Έχει διαμορφωμένη 
μια δική του άποψη που θα διαβάσετε πιο κάτω και προσθέτει στους όρους  
μια ηθική καταγ  γελία  . 

© Σκέψεις, παρατηρήσεις,  διαπιστώσεις και εξηγήσεις και μεθοδική ανά-
πτυξη των ζητημάτων σε πεδία έρευνας τα οποία παρουσιάζονται στενά συν-
δεδεμένα, με μια ορθολογική αφαίρεση και υποβάθμιση άσκοπων πληροφο-
ριών.*12 Οι σκέψεις και οι προσπάθειες διαμόρφωσης και διατύπωσης έχουν 
ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και συνεχίζονται από τότε επί  
πολλές ώρες καθημερινά και περισσότερο από τρεις δεκαετίες. (Περισσότερες  
πληροφορίες εδώ**) Παράλληλα με τη μακρόχρονη επεξεργασία των διατυ-
πωμένων  σκέψεων  και  των  συγγραμμάτων,  η  προσωπική  εργασία  του 
πνευματικού δημιουργού συμ  περι  λαμβάνει   (μαζί με τις όποιες αδυναμίες των  
προσπαθειών του): 

> Δακτυλογράφηση και ηλεκτρονική μορφοποίηση των κειμένων για το  
τύπωμα κανονικών βιβλίων.

> Μορφοποίηση των κειμένων για τις ιστοσελίδες, για την εκτύπωση απο-

12Διαβάστε πώς τα ζητήματα έχουν διαιρεθεί και πώς σχετίζονται
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σπασμάτων και ψηφιακών βιβλίων και για διανομή από το Ίντερνετ.

> Περιλήψεις,  επιλογή  αποσπασμάτων,  ανασκόπηση και  ανανέωση της  
διατύπωσης  (από  τα  προηγούμενα  δικά  του  δημοσιευμένα  ή  όχι  συγγράμ-
ματα).

> Σχεδίαση και προετοιμασία για τα εξώφυλλα των βιβλίων, για τις ψη-
φιακές εκδόσεις, για ενημερωτικές σελίδες και παρουσίαση.

> Φιλολογική επιμέλεια και γραμματικές διορθώσεις.

> Σχεδίαση των ιστοσελίδων και του οπτικού περιβάλλοντος και χειρο-
κίνητη ομαδοποίηση των αρχείων.

> Μελέτη για τη σειρά σύνδεσης ενός μεγάλου αριθμού ιστοσελίδων και  
άλλων εσωτερικών συνδέσεων, για τη μετάβαση σε σχετικά και διασυνδεμένα 
ζητήματα,  για  λέξεις-κλειδιά  και  επικεφαλίδες.  (Δείτε  ενδεικτικά  ένα  χάρ-
τη...> και το αρχείο διευθύνσεων...>).

> Διορθώσεις και προσαρμογές στον κώδικα των ιστοσελίδων και τεχνι-
κές για την ομαλή φόρτωση (και τη συμβατότητά τους).

> Ενημέρωση και ανανέωση των δημοσιευμένων ιστοσελίδων και συνολι-
κή διαχείριση της τοποθεσίας στο Ίντερνετ.

>  Σχεδίαση  και  προσαρμογή  των  εικόνων.  (Εκατοντάδες  εικόνες  σχε-
διασμένες, τροποποιημένες και προσαρμοσμένες στα ζητήματα αποκλειστικά  
για να διευκολυνθεί η ανάγνωση, για να γίνεται πιο ευχάριστα και για να το-
νιστούν επιλεγμένα μηνύματα. Δείτε μερικά τεχνάσματα από τη σχεδίαση γρα-
φικών...>).

> Μέριμνα να προστατευτεί η πνευματική πρωτοτυπία του συγγραφέα και  
μαζί δημιουργού. Επίσης για να μην παραβιαστούν τα πνευματικά δικαιώμα-
τα κάθε άλλου εμπλεκόμενου πνευματικού δημιουργού (κυρίως από τη χρήση  
εικόνων και προγραμμάτων).

> Μεταφραστικές προσπάθειες στην αγγλική γλώσσα.

Ο συγγραφέας μαζί  με  όλες τις  παραπάνω προσπάθειες  έχει  αφιερώσει  
σχεδόν όλο το χρόνο του, παραμελώντας όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις της  
κοινωνικής  ζωής  και  της  αξιοπρεπούς  επιβίωσης.  Με  ένα  σύντομο  υπο-
λογισμό ενδεικτικό της υπέρμετρης προσπάθειάς του, για την καθημερινή σκέ-
ψη και πνευματική εργασία του έχουν αφιερωθεί: τουλάχιστον 14 ώρες ανά 
24ωρο σε μέσο όρο την πρώτη δεκαετία (1985 - 1995) και 14 ώρες ανά 24ω-
ρο τα τελευταία 13 χρόνια (2007 - 2020).

© Ο συγγραφέας διατηρεί  τα πνευματικά  του δικαιώματα όπως προκύ-



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ                                                          90

πτουν  από  τους  κανόνες  του  διεθνούς  δικαίου  και  των  
εθνικών νόμων για την πνευματική ιδιοκτησία και ηθικά,  
έχοντας  τη  μαρτυρία  των  προσπαθειών  και  των  δημο-
σιεύσεών του. Ο συγγραφέας απαιτεί σεβασμό για το έργο  
του κυρίως ως ένδειξη για τη μακρά, αδιάλειπτη και μονα-
χική του προσπάθεια μέσα σε αντι-πνευματικό / υλιστικό 
περιβάλλον, ενώ η υποτίμηση και η αποθάρρυνση ήταν εξαιρετικά εύκολα.  
Κατ' εξαίρεση, ο δημιουργός δίνει την άδεια για την αντιγραφή και την ανα-
δημοσίευση μέρους του περιεχομένου (από τις ιστοσελίδες και τα ψηφιακά 
αρχεία κειμένου) και για τη μετάφραση σε κάθε γλώσσα και για την εκτύπωσή 
του μόνο με αυτόν τον ρητό όρο: Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά για εκ-
παιδευτικό, ερευνητικό και ενημερωτικό σκοπό και η πηγή του περιεχομένου  
και το όνομα του συγγραφέα και δημιουργού πρέπει να αναφέρονται αναγκα-
στικά μαζί με την ηθική καταγγελία του. Αυτή η ηθική ανα  φορά   (για έλλειψη 
ενδιαφέροντος και βοήθειας, για εύκολη περιφρόνηση και αποθάρρυνση μέσα 
σε υλιστικό περιβάλλον) αξιώνεται για κάθε τροποποίηση και αναπαραγωγή 
(τυπωμένη ή ψηφιακή). Δεν υπάρχει άδεια για οποιαδήποτε εμπορική έκδοση 
με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των ψηφιακών βιβλίων. Για εμπορι-
κή χρήση, επικοινωνήστε με τον συγγραφέα.*  

> Οι κύριοι λόγοι για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας εκκι-
νούν για την εμπορική εκμετάλλευση και για τη δημόσια επιβράβευση του δη-
μιουργού. Εδώ ο συγκεκριμένος πνευματικός δημιουργός διεκδικεί την αυθε-
ντικότητα των έργων του κυρίως από αντίδραση σε όσους δεν αντιλαμβάνο-
νται το μέγεθος της προσπάθειας του πνευματικού δημιουργού και τις δυσκο-
λίες του. Συνήθως ένα πνευματικό έργο δεν μπορεί να εκτιμηθεί το ίδιο εύκο-
λα, όπως μια χειροπιαστή κατασκευή. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι εύκολα το  
σχολιάζουν και το εκμεταλλεύονται, αλλά δεν σκέφτονται πόση ήταν η δυσκο-
λία  μέχρι  την  ολοκλήρωσή  του  από  το  δημιουργό  και  πόσο  χρόνο  αυτός 
αφιέρωσε ακόμα και στην περίπτωση που το έργο του δεν είναι ανάλογης ση-
μασίας. Κυρίως, όμως, σκεφτείτε, ότι μερικοί πνευματικοί δημιουργοί έκαναν  
την προσπάθειά τους επίπονα, με θυσίες, χάνοντας άλλες ευκαιρίες και σε  
συνθήκες στέρησης και αντί το έργο τους να εκτιμηθεί, συμβαίνει το αντίθετο,  
να απαξιώνεται, ακόμα και να καταστρέφεται. Επιπλέον, τον καιρό που κά-
ποιοι πνευματικοί δημιουργοί έκαναν την προσπάθειά τους, αντί να λάβουν 
βοήθεια και ενθάρρυνση, αντιθέτως αυτοί δημιουργούσαν σε ένα περιβάλλον 
που τους γελοιοποιούσε και σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν αποδέκτες οργής  
και  βίας.  Ακόμα και  όταν ένας δημιουργός "ανακαλύπτει"  και  "ανασύρει"  
κάτι που υπήρχε, αυτός χρησιμοποιεί το μυαλό του, δεν παύει να εστιάζει την  
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προσοχή του εκεί που άλλοι αδιαφόρησαν και να κάνει δημιουργικές σκέψεις.  
Δηλαδή, αν πάρουμε το παράδειγμα μιας πηγής νερού, η πηγή είναι κάπου  
εκεί έξω και κάποιος την εντοπίζει, την εκτιμάει και επινοεί έναν τρόπο για  
να την εκμεταλλευτεί,  ενώ κάποιος άλλος πετούσε μέσα εκεί  τα σκουπίδια  
του. 

Ο πνευματικός δημιουργός μπορεί να έχει απαιτήσεις και οι απαιτήσεις  
του δεν είναι μόνο οικονομικές, ενώ δεν αποκλείεται να είναι αστείες και  
παρανοϊκές. Ο πνευματικός δημιουργός μπορεί αν θέλει να βάλει όρους για  
την προσφορά του ή να καταστρέψει το έργο του για να το στερήσει από την 
κοινωνία. Ο πνευματικός δημιουργός μπορεί να εκτιμάει ότι δεν αξίζουν όλοι  
να έρθουν σε επαφή με το έργο του και να θέλει να το μοιραστεί με επιλεγμέ-
νους ανθρώπους.  Μπορεί να θέλει  να βοηθήσει  συγκεκριμένες ομάδες αν-
θρώπων ή επιλεκτικά, μπορεί να θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα στην κοινω-
νία. Τέτοιες απαιτήσεις και συμπεριφορές του πνευματικού δημιουργού ίσως 
σε  κάποιους  ακούγονται  άσχημα.  Με λίγα  λόγια,  η  άποψη για  ανιδιοτελή 
μοιρασιά του πνευματικού έργου με όλους και χωρίς όρους είναι μια άποψη  
που δείχνει πιο φιλάνθρωπη, ωστόσο δεν μπορεί να επιβληθεί και να αξιώνει  
ότι είναι η σωστή, χωρίς να ληφθεί υπόψη η συμφωνία ή η διαφωνία του δη-
μιουργού. Μη ξεχνάμε ακόμα, ότι δεν λείπουν εκείνοι που θέλουν να καρ-
πωθούν και να εκμεταλλευτούν ένα πνευματικό έργο, έτσι άκοπα και υποκρι-
τικά και επιπλέον, να απαξιώσουν τον πνευματικό δημιουργό. Η απαξίωση 
του πνευματικού δημιουργού είναι άδικη και προκλητική όταν αυτός έχει δη-
μιουργήσει το έργο του μετά από χρόνιες προσπάθειες και με στερήσεις από 
άλλες επιθυμίες και προσπάθειες. Η εκμετάλλευση του έργου του ίσως είναι  
ακόμα πιο άδικη και προκλητική, όταν κάποιοι  εκμεταλλεύονται το έργο του 
ή όπως αλλιώς το χρησιμοποιούν, ενώ αυτοί θα σνόμπαραν το δημιουργό - σε  
άλλες συνθήκες, αν ο δημιουργός δεν ήταν καθόλου γνωστός - και θα τον  
αποθάρρυναν αντί  να διευκολύνουν την προσπάθειά του.  Η απαξίωση του 
πνευματικού δημιουργού είναι ακόμα πιο άδικη και προκλητική όταν αμφι-
σβητούν όχι απλώς την πρωτοτυπία του, αλλά και την ίδια την προσπάθειά  
του και όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτός πληρώνει με τη ζωή του για το  
πνευματικό έργο του. 

Ορισμένες προηγούμενες (εθνικές) δημοσιεύσεις και εκδόσεις: 

©2000, ISBN 960-385-019-5, ©2009, ISBN 978-960-931414-5, ©2010, ISBN 
978-960-93-2431-1, ©2012, ISBN 978-960-93-4040-3, ©2012, ISBN 
978-960-9504-68-3, ©2014, ISBN 978-960-93-6089-0 

* Όταν μεταφέρονται περικοπές ή και σκέψεις που επιλέχτηκαν από βιβλία  
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άλλων πνευματικών δημιουργών, τότε η πηγή δηλώνεται σε παρένθεση ή σε  
ξεχωριστή σημείωση ή προηγείται η γνωστοποίηση της πηγής για την περικο-
πή ή τις σελίδες που ακολουθούν. 

* Για τις μεταφράσεις από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και αντιστρόφως έχει  
χρησιμοποιηθεί δείγμα από τη μεταφραστική υπηρεσία της Google και οφεί-
λω σε αυτήν μερικές ευχαριστίες.

* Σφραγίδες και σύμβολα

Έχουν σχεδιαστεί  μερικές εικόνες για να χρησιμοποιηθούν ως σύμβολα 
για το συνολικό έργο της Κοσμονομίας, για ορισμένα πεδία της και για την  
αυθεντικότητα του πνευματικού έργου. 

Η πρώτη εικόνα σχεδιάστηκε το 2004 για τις ιστοσελίδες με τρεις κόκκι-
νους κύκλους τοποθετημένους ο ένας μέσα στον άλλο υπό γωνία στρέψης. 
Στον εσωτερικό κύκλο που ήταν στο κέντρο προστέθηκαν οι εικόνες ενός 
ματιού και μιας κόκκινης λάμψης. Η εικόνα ως κινούμενη (με τη γρήγορη 
εναλλαγή ως animation gif) τοποθετήθηκε στο κάτω μέρος των ιστοσελίδων 
και παραμένει εκεί από τότε που φιλοξενούνταν στη Yahoo!/Geocities.

Νεότερα σύμβολα σχεδιάστηκαν πιο απλά για να χρησιμοποιηθούν σε 
περισσότερες εκδόσεις και ανάμεσα στα κείμενα. Τα επόμενα δύο σύμβολα 
από τεμνόμενους και αναδιπλωμένους κύκλους φέρουν αριστερά και δεξιά 
τα αρχικά γράμματα των σύνθετων λέξεων (cn από cosmonomy και ce από 
cosmoethic). Η αρχική εικόνα ήταν ένα κοινό λάστιχο που ήταν σχεδόν έτσι 
διπλωμένο επάνω στο τραπέζι και αυτό φωτογραφήθηκε. 
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Σχεδιάστηκαν οι παρακάτω εικόνες για τον πνευματικό προσανατολισμό 
και την παγκόσμια ηθική του και για την εφαρμογή της ηθικής στην κοινω-
νία. Σχεδιάστηκαν σαν σφραγίδες σε σχήμα κύκλου και με χρώμα μπλε που 
θυμίζουν σφραγίδες σε δημόσια έγγραφα. Η πρώτη φαίνεται κάτω αριστερά 
και δεξιά είναι η σφραγίδα με πολιτικό μήνυμα. Στο εσωτερικό της πρώτης 
υπάρχουν μαύρα βέλη που όλα είναι στραμμένα προς το κέντρο και στο κέ-
ντρο τους σχηματίζεται ένα άστρο. 

  

Τίτλοι βιβλίων, ονόματα πεδίων έρευνας και λέξεις-κλειδιά σχεδιάστη-
καν σε κυκλικό σχήμα και σαν στρογγυλές σφραγίδες. Μερικές σφραγίδες 
ανάμεσα στα κείμενα έχουν σχήμα ορθογώνιο και χρώμα μπλε όπως σε δη-
μόσια έγγραφα με την πρόθεση να τονιστεί ένα μήνυμα και όχι για πραγμα-
τική επικύρωση ή για να φανεί κάποια πιστοποίηση. 
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Σχεδιάστηκαν οι παρακάτω εικόνες  σαν στρογγυλές  σφραγίδες για να 
θυμίζουν ότι τα κείμενα είναι από τα αρχικά βιβλία και ότι οι σκέψεις που 
δημοσιεύονται  είναι  από αυτά τα βιβλία και  απευθείας  από τον ίδιο  τον 
πνευματικό δημιουργό. 

  

* Δύο λόγια για τις εικόνες παρασκηνίου (background)

Η εικόνα που εμφανίζεται στο παρασκήνιο των πρώτων ιστοσελίδων και 
σε ορισμένες θεματικές ενότητες περιλαμβάνει αισθητήρια όργανα του αν-
θρώπου και μερικά εργαλεία για την ερευνητική παρατήρηση. 

Στην αριστερή πλευρά της εικόνας: Ένα μάτι, πιο κάτω ένα αυτί με λίγες 
νότες, πιο κάτω μια μύτη και ένα ανοιχτό στόμα με τη γλώσσα έξω και δί-
πλα μια παλάμη. 

Κάτω στην ευθεία φαίνονται: ένα κυκλικό μόριο, ένα μικροσκόπιο, ένα 
ποτήρι εργαστηρίου με ενδείξεις χωρητικότητας, ένα γυάλινο δοχείο υγρών 
και ένα απλό τηλεσκόπιο πάνω σε τρίποδα. 

Επάνω ψηλά και στη μέση φαίνεται ένας ανθρώπινος εγκέφαλος. Ακρι-
βώς πιο πάνω φαίνεται καμπυλωμένο ένα ουράνιο τόξο που αρχίζει από την 
αριστερά πλευρά και πάνω από το μάτι και τερματίζει στη δεξιά πλευρά. 

Στη δεξιά πλευρά του παρασκηνίου δεν εμφανίζονται άλλες εικόνες.

Όλα αυτά εμφανίζονται σαν σύμβολα για να θυμίζουν την αρχή της γνώ-
σης, την ανθρώπινη λογική, την έρευνα του κόσμου και την αισιοδοξία. 

Το κίτρινο-πορτοκαλί χρώμα επιλέχτηκε για να θυμίζει την κοινή φωτιά 
και είναι πιο έντονο στην περίμετρο και σβήνει προς το μέσο της εικόνας 
παρασκηνίου. Το άσπρο χρώμα και η έλλειψη εικόνων στο εσωτερικό του 
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παρασκηνίου βοηθάει για την ανάγνωση. 

Αυτή η εικόνα παρασκηνίου που περιγράφτηκε δεν είναι η μοναδική για 
το σύνολο των ιστοσελίδων. Σε σελίδες που τα ζητήματα είναι για τα φυσι-
κά φαινόμενα, για την έρευνα της φύσης και κοσμολογικά ζητήματα ίσως 
χρησιμοποιούνται άλλες εικόνες, που θυμίζουν κύματα και πεδία δυνάμεων 
ή εικόνες που θυμίζουν τον αστρονομικό κόσμο. Σε αυτές τις εικόνες δεν θα 
μπορούσε να λείπει το μαύρο χρώμα. Αλλά το μαύρο χρώμα μπορεί να είναι 
στο παρασκήνιο ακόμα και σελίδων με ζητήματα ηθικής, επειδή η ηθική 
εδώ  παρουσιάζεται  ως  ρυθμιστικές  σκέψεις  που  λαμβάνουν  υπόψη  ότι 
υπάρχει ένα σύνολο κόσμου και ότι ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε είναι 
δελεαστικός, σχετικός και περαστικός. 



i Σημειώσεις 

i   Η ερμηνεία του ελεύθερου χώρου ως φυσικό φαινόμενο με το σύμπαν πλήρες και ταυτό-
χρονο είναι ένα μεγάλο έργο στην κοσμολογική κατεύθυνση αυτής εδώ της ορθολογικής 
έρευνας. Δικαιώνει την ορθολογική έναρξη της έρευνας με αφαίρεση των ξεχωριστών 
πραγμάτων και εγείρει ζητήματα για τη σχέση της γνώσης, με τη σκέψη, τη μάθηση και 
με την εκπαίδευση. 


