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<•> Ένα από τα ζητήματα τα οποία έχει θεωρηθεί από τα πιο δύσκολα για
την ανθρώπινη σκέψη (αυτό για την αρχή του κόσμου), έχει μια από τις
παρακάτω απλοποιημένες απαντήσεις:
1) Ο κόσμος έχει ένα Δημιουργό, αλλά ο Δημιουργός δεν επηρεάζει
τις εξελίξεις μέσα στον κόσμο, μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιό του. (Πλησιάζει η χριστιανική άποψη. Ντεϊσμός, όπως λέγεται στη φιλοσοφία).
2) Ο κόσμος έχει ένα Δημιουργό και αυτός συμμετέχει και ενεργεί
διαρκώς ως ρυθμιστής των εξελίξεων, ως διορθωτής, συντηρητής και αν θελήσει μπορεί να τον καταστρέψει. (Θεϊσμός, όπως έχει ονομαστεί).
3) Ο κόσμος δεν δημιουργήθηκε από κανέναν. Είναι ένας αυτοτελής
υλικός και αστρονομικός κόσμος και η εξέλιξή του δεν έχει όρια στο χρόνο
και στο χώρο.(Διαλεκτικός υλισμός και κοντά στη σκέψη του Ηράκλειτου).
4) Ο κόσμος δεν είναι ένας. Είναι πολλοί αστρονομικοί κόσμοι και με
πολλαπλές εξελίξεις ανεξάρτητες μεταξύ τους. (Πλησίασε η σκέψη του Δημόκριτου και μια παραλλαγή της υλιστικής άποψης).
5) Ο κόσμος δημιουργήθηκε από μια τυχαία “πυροδότηση” και από
το μηδέν ή από μια αρχική ποσότητα (Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης και μερικές αρχαίες σκέψεις πλησιάζουν, όπως στο μύθο των Βαβυλωνίων και του
Ησίοδου).
6) Ο κόσμος περιέχεται μέσα σε ένα ξεχωριστό παγκόσμιο πνεύμα,
χωρίς το τελευταίο να εξαρτάται από τα γεγονότα και τις άπειρες εξελίξεις
του πρώτου. (Πλησιάζει η άποψη του Σέλλινγκ και ινδοϊστικές σκέψεις).
7) Ο κόσμος είναι άπειρος και αυτοτελής και από την ουσία του δεν
λείπει η νόηση (Σπινόζα και πλησιάζει η σκέψη του Ξενοφάνη).
Χ 8) Ο κόσμος είναι αυτοτελής και δημιουργείται διαρκώς από τον
εαυτό του, αλλά στο πλήρες σύνολό του διατηρείται ο ίδιος. Ο κόσμος συμμετέχει ως πλήρες και σταθερό σύνολο και έχει πνεύμα. Δεν προηγείται η
ύλη από το πνεύμα, αλλά ο Κόσμος ως σύνολο... και με τους νόμους του.
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9) Ο κόσμος είναι αυτοτελής, αλλά εξ αρχής η ουσία όλων των πραγμάτων έχει ορισμένες ψυχικές ιδιότητες ή συνδυάζονται διαφορετικές ουσίες.
(Πολλές φιλοσοφικές θεωρίες).
10) Ο κόσμος είναι μια ψευδαίσθηση και ο Θεός είναι το δικό μου
πνεύμα. (Σολιψισμός, όπως του Φίχτε).
11) Ο Θεός “υποβιβάζεται” σε κόσμο για να επανέλθει αργότερα
στην τέλεια αρχική μορφή του. (Όπως του Εριγένη και πλησιάζουν ινδοϊστικές σκέψεις).
12) Ο κόσμος είναι ένα μεγάλο σύνολο διαφορετικών πραγμάτων και
οι δυνάμεις προέρχονται και ρυθμίζονται από πολλούς θεούς. (Αρχαίες πολυθεϊστικές απόψεις).
* Για κάθε μία από αυτές τις συντομευμένες περιπτώσεις μπορούμε να
ανιχνεύσουμε μερικά σημάδια και να καταγράψουμε σχετικές παρατηρήσεις.
Για ποια από αυτές τις απλοποιημένες απόψεις θα βρούμε τα περισσότερα
σημάδια ή τα φαινόμενα που προσφέρονται για την πληρέστερη εξήγηση;
* Έτσι απλή και λογική ήταν η αρχική σκέψη για την έρευνα της Δημιουργίας προς τη σωστή κατεύθυνση: Ολόκληρο το Σύμπαν είναι παρών και συνεργεί για να υπάρχει κάθε επιμέρους (υλικό) πράγμα. Την αδημιούργητη
παρουσία του την αντιλαμβανόμαστε σαν κενό χώρο, ενώ τη διατάραξή του
σαν φυσικές δυνάμεις και από κυματικά φαινόμενα. Μερικοί έχουν την άποψη για την αυτοτέλεια του κόσμου και έτσι νομίζουν ότι εξαφανίζεται ο ρόλος ενός παγκόσμιου πνεύματος. Δεν εξαφανίζεται. Έτσι πάλι νομίζουν, ότι η
ύπαρξη των δομικών στοιχείων (ύλη) επιβεβαιώνει την αυτοτέλεια του Σύμπαντος. Η αυτοτέλεια του κόσμου δεν επιβεβαιώνεται έτσι, όπως νομίζουν.
Με την άποψη για τα δομικά στοιχεία μπορεί να εξαχθεί το αντίθετο συμπέρασμα, ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε και χρειάστηκε ένα νομοθέτη. Αν ο κόσμος δεν δημιουργήθηκε, τότε χρειάζεται να σταματήσουμε να μιλάμε για
την ύλη σαν αρχή της ύπαρξης των πραγμάτων.
* Είναι μια παλαιά κακή συνήθεια στην έρευνα της φύσης, να κατασκευάζονται νέα φαινόμενα και νέοι κόσμοι στη φαντασία και να επιστρατεύονται σχήματα και σύμβολα, όταν δεν είναι εύκολο να ερμηνευτούν τα
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φαινόμενα -ακόμα και τα πιο συνηθισμένα- που παρατηρούμε. Και δεν υπάρχει πιο πειστική δικαιολογία, από το να επικαλούμαστε την αδυναμία της
σκέψης μας και την ύπαρξη νέων άγνωστων φαινομένων για να εκφράζουμε
ασυγκράτητα τις πιο τρελές απόψεις μας.
ΠΙΟ ΕΞΑΠΛΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

ΠΕΙΘΟΜΑΙ ΔΕΝ ΠΕΙΘΟΜΑΙ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Χ

Χριστιανοί Καθολικοί

Χ

Χριστιανοί Ορθόδοξοι

Χ

Λουθηρανοί - Προτεστάντες

Χ

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Χ

Εκκλησία των Αγίων των Τελευταίων Ημερών

Χ

Πεντηκοστιανοί

Χ

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

Χ

Μουσουλμάνοι Σιίτες

Χ

Μουσουλμάνοι Σουνίτες

Χ

Αλεβίτες

Χ

ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

Χ

Ινδοϊσμού,

Χ

Βουδισμού

Χ

Ταοϊσμού

Χ

4

Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

> 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
Ενοποιημένη Απάντηση, δηλαδή:
Ηθική

Ψυχολογική

Λογική

Πολιτική

Κοσμολογική

Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Νόμους και τους Διεθνείς Κανονισμούς για την
πνευματική ιδιοκτησία (Ν. 100/1975, 2121/1993 και λοιποί εν γένει κανόνες Διεθνούς
Δικαίου), απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική, μερική ή περιληπτική
αναπαραγωγή και μετάδοση του συγγραφικού έργου, κατά παράφραση ή διασκευή με
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, φωτογραφικό κλπ.) χωρίς
προηγούμενη άδεια του δημιουργού. Για τα συγκεκριμένα αποσπάσματα και τις περιλήψεις, ο δημιουργός δεν απαιτεί να ζητηθεί γραπτή άδεια για την αντιγραφή, την αναδημοσίευση, τη μετάφραση και για την εκτύπωση αυτών, υπό το σαφή όρο να γίνεται
υπόδειξη της πηγής και του δημιουργού και μη κερδοσκοπική χρήση.
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