ΜΕΤΑΞΥ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Όσοι αμφισβητούν τη χρησιμότητα της θρησκείας και συνολικά την
αξιοπιστία της, συνήθως αυτοί “παρκάρουν” στην απέναντι πλευρά που
βρίσκεται 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 εφαρμογών της, όμως μιλούν για όρια της
γνώσης και για φαινόμενα που η επιστήμη ποτέ δεν θα τα εξηγήσει.
Μερικές φορές, οι πιο διαβασμένοι χρησιμοποιούν και τις παρατηρήσεις από την επιστημονική έρευνα για να υποστηρίξουν 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 σχολιάζουν όπως αν υποστηρίζαμε
καθαρά και συνολικά την άλλη πλευρά.1
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 σχετικότητας 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 επιστήμη δεν επικεντρώνεται στον άνθρω-
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πο ως πνεύμα που αναζητάει τον προορισμό του και 2) η επιστήμη
(μοιρασμένη μέσα στο κεφάλι των ανθρώπων) δεν ενδιαφέρεται απ'
ευθείας για τον άνθρωπο σαν αυτοσκοπό και εξυπηρετεί 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 πολλών 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 προοπτική 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
αρνούμαστε ότι υπάρχει μια παγκόσμια ηθική για τη λογική ρύθμιση
της προσωπικής ζωής, του κράτους και της δημοκρατίας, από φόβο μην
περιοριστεί η ασυγκράτητη και κερδοσκοπική δράση μας και η υλιστική ζωή μας, πολλοί άλλοι άνθρωποι θα αναζητούν την ηθική σε
θρησκείες και σε παρανοϊκούς σωτήρες.
<·> Παγίδες των λέξεων που πρέπει ν' αποφύγουμε: θρησκεία, ηθική, επιστήμη, κοινωνία. Μιλάμε για κάτι που δεν είναι ένα σώμα, δεν
εντοπίζεται σε μια περιοχή, δεν περιορίζεται σε ένα σύντομο χρονικό
διάστημα και δεν είναι ένα στατικό πράγμα. Μιλάμε για κάτι το οποίο
συνδυάζει ανθρώπινη δράση και έργα, σκέψη και ψυχολογία, κοινωνικά γεγονότα και κοινωνικά φαινόμενα, όπως είναι οι τελετές, οι γιορτές, πολλά σχετικά επαγγέλματα, κοινότητες με ηγεσίες και μέλη και με
ανάμιξη της πολιτικής. Επομένως, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι μέσα
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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 διαφορετικές
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 ζητήματα μαζί, για να αποφύγουμε το σχηματισμό μιας μεροληπτικής άποψης είναι σημαντικό να έχουμε ερευνήσει, όσο γίνεται
ένα μεγάλο δείγμα ή πολλά 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 γνωστά χρειάζονται καθαρές
περιγραφές και αναλύσεις των φαινομένων. Πολλές λέξεις αν ακούγονται με ένα προσδιορισμένο νόημα τότε γίνονται παγίδες 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 κάποιοι περιορισμοί δεν επιτρέπουν την πλήρη ανάπτυξη και έκφραση των απόψεων, τότε επιβάλλεται να μην
«κολλάμε» στις λέξεις, όπως μερικές φορές λέμε, εκτός αν χρειαστεί
για να αποφευχθεί μια άσκοπη διαφωνία.
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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
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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και επιστήμης δεν ήταν μια επιλογή στη φιλοσοφική σκέψη του πνευματικού δημιουργού. Δηλαδή, δεν έψαχνε ποιες απόψεις θα τον φέρουν ενδιάμεσα στη θρησκεία και στην επιστήμη. Οι απόψεις έτσι σχηματίστηκαν και αποσαφηνίστηκαν
με το πέρασμα πολλών ετών, από τη δεκαετία του 1980. Το πρώτο φιλοσοφικό
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