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Εἰσαγωγή

Τὸ Ἀντίφωνο (http://www.antifono.gr) διοργανώνει δηµόσιο
διάλογο γιὰ τὴν φιλοσοφικὴ καὶ θεολογικὴ ἔννοια τοῦ Προσώπου.
Μέσα ἀπὸ διαδικτυακὲσ ζυµώσεισ καλοῦνται ὅσοι ἔχουν ἀσχοληθεῖ
συγγραφικὰ µὲ τὴν ἔννοια τοῦ Προσώπου ἀλλὰ καὶ οἱ ἁπλοὶ
διαδικτυοδίφεσ νὰ καταθέσουν τὶσ ἀπόψεισ τουσ καὶ τὶσ θέσεισ τουσ ἐπὶ
τῇ βάσει ἑνὸσ µικροῦ κειµένου θέσεων-προhποθέσεων. Κορύφωση τῆσ
διαδικασίασ θὰ ἀποτελέσει ἡ ἐκδήλωση στὶσ 15 Ὀκτωβρίου 2010, στὶσ
19.30 στὸ πατάρι τοῦ Ἁρµοῦ, ὅπου τὶσ τελικὲσ καὶ ἐκτενεῖσ εἰσηγήσεισ
ἐπὶ τοῦ θέµατοσ θὰ πραγµατοποιήσουν, λαµβάνοντασ ὑπ’ ὄψιν τὰ
συζητηθέντα, οἱ Θεόδωροσ Ζιάκασ, π. Νικόλαοσ Λουδοβίκοσ καὶ
∆ηµήτριοσ Γερούκαλησ.

Μέχρι τότε καλοῦνται ὅσοι τὸ ἐπιθυµοῦν ἀπὸ αὐτοὺσ ποὺ
ἔχουν ἀσχοληθεῖ συγγραφικὰ µὲ τὸ ζήτηµα τοῦ Προσώπου νὰ
τοποθετηθοῦν ἐπὶ τοῦ κειµένου θέσεων-προhποθέσεων εἴτε µὲ ἕνα
κείµενό τουσ 1-2 σελίδων εἴτε µὲ µιὰ 10λεπτη εἰσήγηση στὴν κάµερα τοῦ
Ἀντιφώνου. Τὰ κείµενα θὰ µοιραστοῦν στοὺσ παρισταµένουσ στὴν
ἐκδήλωση στὶσ 15/10, ἐνῶ τὰ ἀποσπάσµατα βίντεο θὰ προβληθοῦν πρὶν
ἀπὸ τὶσ εἰσηγήσεισ τῶν τριῶν ὁµιλητῶν. Στόχοσ εἶναι νὰ ἐκδοθεῖ
µεσοπρόθεσµα ἕνα βιβλίο ὡσ καρπὸσ αὐτοῦ τοῦ διαλόγου, τόσο µὲ τὶσ
σύντοµεσ εἰσηγήσεισ τῶν εὐρύτερα συµµετεχόντων ὅσο καὶ µὲ τὶσ
εἰσηγήσεισ τῶν τριῶν ὁµιλητῶν στὴν ἐκδήλωση.

Οἱ µὴ εἰδικοὶ ἐνδιαφερόµενοι µποροῦν νὰ συζητήσουν τὸ θέµα
διαδικτυακῶσ στὴν εἰδικὴ σελίδα τοῦ Ἀντιφώνου. Γιὰ τὴν προετοιµασία
τουσ ἔχει τυπωθεῖ αὐτὸ ἐδῶ τὸ βιβλίο µὲ πέντε εἰσαγωγικὰ κείµενα γιὰ
τὸ Πρόσωπο, τῶν Βλαδιµήρου Λόσσκυ, Ἰωάννη Ζώη καὶ ∆ηµήτρη
Γερούκαλη.
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Ἡ ἰδέα ἦταν τοῦ ∆ηµητρίου Γερούκαλη, ψυχιάτρου ἐκ Κώου:
ἀπὸ τότε ποὺ οἱ µελέτεσ τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ (Τὸ Πρόσωπο καὶ ὁ
Ἔρωσ) καὶ τοῦ Ἰωάννη Ζηζιούλα εἰσήγαγαν τὴν ἔννοια τοῦ Προσώπου
στὴν νεοελληνικὴ σκέψη ἔχει κυλήσει πολὺ νερὸ στὸ αὐλάκι. Μὲ
ἀποτέλεσµα νὰ χρειάζεται πλέον ἕνα ξεκαθάρισµα µεταξὺ τῶν
ἐπιγόνων: πολλὲσ φορὲσ ἀρθρώνονται ἀπόψεισ καὶ θέσεισ σχετικὰ µὲ τὸ
Πρόσωπο ποὺ βρίσκονται πραγµατικὰ «στὴν κόψη τοῦ ἐπισφαλοῦσ».
Ἀρχὴ ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ τῶν περὶ τοῦ Προσώπου ἀναζητήσεων εἶναι
ὅτι αὐτὲσ δὲν µποροῦν νὰ ἐκπέσουν σὲ ἰδεολογία καὶ ἁπλῆ ἀνταλλαγὴ
θέσεων καὶ τοποθετήσεων χωρὶσ νὰ χάσουν τὸν ἀποφατικό τουσ
χαρακτήρα· παρ’ ὅλα ταῦτα, πιστεύουµε ὅτι ἕνα ξεκαθάρισµα ὅρωνὁρισµῶν δὲν ἔβλαψε ποτὲ κανέναν. Ἐλπίζουµε ὁ ἐδῶ ἐπιχειρούµενοσ
διάλογοσ νὰ βάλει ἕνα λιθαράκι σὲ αὐτὴν τὴν προσπάθεια.

Σωτήρησ Μητραλέξησ

διαχειριστὴσ τοῦ «φοιτητικοῦ Ἀντιφώνου»
http://foit.antifono.gr
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Ἀκολουθεῖ τὸ κείµενο θέσεωνπροποθέσεων
τοῦ ∆ηµητρίου Γερούκαλη:

Ἡ Ὀρθοδοξία, ἀντὶ νὰ ἀποτελεῖ συµπαγῆ χῶρο καὶ τρόπο
ἐκφράσεωσ τοῦ ἀνθρώπου, ἀναδείξεωσ τῆσ πολλῆσ Ἀγάπησ τοῦ Θεοῦ και
ἱµάντα πορείασ πρὸσ τὴν θέωση, «ταλανίζεται», «δοκιµάζεται» ἀπὸ
ἀπόψεισ, θέσεισ, συγκρίσεισ, παραλληρισµούσ, µεταπατερικὲσ ἀναλύσεισ,
λειτουργικοὺσ φιλελευθερισµοὺσ καὶ φορτία τὰ ὁποία οὔτε ἐπεδίωξε,
οὔτε ἐπιτρέπει.
Ἀλλὰ ἐµεῖσ, ὁ σύγχρονοσ, µᾶλλον «µικρὸσ» ἄνθρωποσ, κατὰ
Γρηγόριο Νύσσησ, ὡσ ἄλλοι Προκροῦστεσ προσπαθοῦµε νὰ
προσδιορίσουµε τὰ ὅρια τῆσ κτιστότητασ καὶ τὰ ὅρια τῆσ «ἐπαφῆσ» µὲ
τὸν ἄκτιστο κόσµο (ἑρµηνεῖεσ, ἀναγωγέσ, ψυχολογικὲσ θεωρίεσ κ.λπ.).
Προσπαθοῦµε νὰ εἰσαγάγουµε τὸ φθαρτὸ στὴν ἄκτιστη ἐνέργεια!
Ὁ ἄκτιστοσ Θεὸσ βουλήθηκε καὶ ἡ βούλησή του ὑλοποιήθηκε
σὲ αισθητὴ καὶ µὴ αἰσθητὴ Κτίση. Ἔτσι ὑπάρχουν οἱ ἑξῆσ
πραγµατικότητεσ:
1. Ἡ πραγµατικότητα τοῦ Ἄκτιστου Τριαδικοῦ Θεοῦ.
2. Ἡ πραγµατικότητα τῆσ Κτίσεωσ ὡσ ἀποτέλεσµα τῆσ θείασ
βουλήσεωσ, δηλαδὴ ὡσ ἡ πραγµάτωση τοῦ βουλήµατοσ τοῦ Θεοῦ ποὺ
ὑποδιαιρεῖται:
α. σὲ µὴ αἰσθητὴ Κτίση ἀθέατου µεγαλείου.
β. σὲ αἰσθητὴ Κτίση τεράστιασ διαστάσεωσ, ἐκτάσεωσ, ὄγκου,
ποκιλίασ και δυνάµεωσ.
γ. σὲ µεικτὴ ἀπὸ αἰσθητὸ καὶ µὴ αἰσθητὸ στοιχεῖο Κτίση, τὸν
«µέγα καὶ µικρὸν ἄνθρωπο», κατὰ τὸν Γρηγόριο τὸν Νύσσησ.
Θὰ προσπαθήσουµε νὰ µιλήσουµε γιὰ ὁρισµένεσ βασικὲσ
θέσεισ, γιατὶ ὁρισµένα πράγµατα εἶναι ἄσπρο ἢ µαῦρο, γκρὶ ὅµωσ δὲν
εἶναι.
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1) Ἡ ἐκ τοῦ µηδενὸσ δηµιουργία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆσ
φύσεωσ, ἀπὸ τὴν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὡσ ἀφετηρία τῆσ πορείασ ἀπὸ
τὸ κατ’ εἰκόνα στὸ καθ’ ὁµοίωση.
2) Ὁ φθαρτὸσ ἄνθρωποσ εἶναι καθηλωµένοσ στὸν κόσµο τῶν
αἰσθήσεων, ὅπωσ αὐτὸσ ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Εὐκλείδεια γεωµετρία, τὴν
Ἀριστοτελικὴ φιλοσοφία ὣσ τὴν Νευτώνεια φυσική.
3) Ἡ ἀνάδειξη τοῦ Προσώπου ἐπιτρέπει στὸν ἄνθρωπο νὰ
µετέχει τοῦ µὴ αἰσθητοῦ κόσµου (Μὴ Εὐκλείδειεσ Γεωµετρίεσ) καὶ τοῦ
παρέχει τὴν δυνατότητα τῆσ πορείασ πρὸσ τὴν θέωση.
4) Ἡ θεολογία καὶ ἀνθρωπολογία τῶν Πατέρων, ἀπὸ τὸν 3ο
καὶ 4ο µ.χ. αἰώνα, ἑδράζεται στὴν Τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ. Σύµφωνα δὲ
µὲ αὐτήν, «µέτρον πάντων ὁ Χριστόσ».
5) Ἡ ψυχολογία ἀναφέρεται µόνον στὸν κόσµο τοῦ αἰσθητοῦ,
χρησιµοποιεῖ δὲ ὑλικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ γνωρίσµατα ποὺ ὑπάρχουν,
ἀπορρέουν καὶ τελειώνουν στὸν φθαρτὸ ἄνθρωπο.
Ἡ ὑποστατική Ὀντολογία καὶ τὸ Πρόσωπο κινοῦνται πρὸσ τὸ
Θεῖο, ἑλκόµενα ἀπὸ τὶσ ἄκτιστεσ ἐνέργειέσ Του.
Οἱ λόγοι τῶν ὄντων, ὡσ θελήµατα τῆσ θείασ βουλήσεωσ,
ἀποτυπώνονται στὴν ὅλη κτίση καὶ ἡ ἐξάρτηση τῶν κτιστῶν ὄντων
καθορίζεται ἀπὸ τὴ δυναµικὴ πορεία τοῦ κτιστοῦ πρὸσ τὸ ἄκτιστο,
κατὰ τὰ στάδια τῆσ τελειώσεωσ καὶ ὄχι ἀπὸ κλειστὰ ἀρχέτυπα ἢ
κλειστοὺσ τύπουσ.

∆ρ. ∆ηµήτριοσ Γερούκαλησ

Νευρολόγοσ – Ψυχίατροσ
Σεπτέµβριοσ 2010
Κῶσ
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ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ ΛΟΣΣΚΥ
Ἡ Θεολογικὴ Ἔννοια τοῦ Ἀνθρωπίνου Προσώπου

∆ὲν ἔχω τὴν πρόθεση νὰ κάνω µιὰ ἔκθεση πάνω στὴν ἔννοια
τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου ποὺ εἶχαν οἱ Πατέρεσ τῆσ Ἐκκλησίασ ἢ
µερικοὶ ἄλλοι χριστιανοὶ θεολόγοι. Ἀκόµα καὶ ἂν θέλαµε νὰ τὴν
κάνουµε, θὰ ἔπρεπε νὰ διερωτηθοῦµε προηγουµένωσ κατὰ πόσο ἡ
ἐπιθυµία µασ, νὰ βροῦµε µιὰ διδασκαλία γιὰ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο
στοὺσ Πατέρεσ τῶν πρώτων αἰώνων, εἶναι θεµιτή. ∆ὲ θὰ ἦταν τοῦτο
ἄραγε σὰ νὰ θέλαµε νὰ τοὺσ ἀποδώσουµε συλλήψεισ ποὺ ἴσωσ ἔµειναν
ξένεσ πρὸσ αὐτοὺσ καὶ ποὺ ἐν τούτοισ θὰ τοὺσ ἀποδίδαµε, χωρὶσ ν'
ἀντιλαµβανόµαστε ὡσ ποιὸ σηµεῖο, µὲ τὸ τρόπο µασ ποὺ συλλαµβάνουµε
τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἐξαρτόµαστε ἀπὸ µιὰ πολυσύνθετη
φιλοσοφικὴ παράδοση, ἀπὸ µιὰ σκέψη ποὺ ἀκολούθησε πολὺ
διαφορετικοὺσ δρόµουσ ἀπὸ κεῖνον ποὺ θὰ δικαιοῦνταν νὰ ἐπικαλεσθῆ
τὴν καθαρὴ θεολογικὴ παράδοση; Γιὰ ν' ἀποφύγουµε αὐτὸ τὸ εἶδοσ τῆσ
ἀσυνείδητησ σύγχυσησ, γιὰ νὰ µὴ πλανηθοῦµε µὲ συνειδητοὺσ
ἀναχρονισµοὺσ βάζοντασ ἕνα Μπεργκσὸν µέσα στὸν ἅγιο Γρηγόριο
Νύσσησ ἢ ἕνα Χέγκελ µέσα στὸν ἅγιο Μάξιµο τὸν Ὁµολογητή, θὰ
ἀπόσχουµε γιὰ τὴν ὥρα ἀπὸ κάθε προσπάθεια νὰ ξαναβροῦµε διὰ
µέσου τῶν κειµένων τὶσ γραµµὲσ µιᾶσ διδασκαλίασ (ἢ διδασκαλιῶν) ποὺ
ἀναπτύχθηκε γιὰ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἔτσι ὅπωσ ἴσωσ µποροῦν νὰ
ἔχουν παρουσιασθῆ κατὰ τὴ διάρκεια τῆσ ἱστορίασ τῆσ χριστιανικῆσ
θεολογίασ. Προσωπικά, πρέπει νὰ ὁµολογήσω ὅτι, µέχρι σήµερα, δὲν
συνάντησα αὐτὸ ποὺ θὰ µποροῦσε κανεὶσ νὰ ὀνοµάση ἐπεξεργασµένη
διδασκαλία γιὰ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, µέσα στὴ πατερικὴ θεολογία,
πλάι σὲ σαφέστατεσ διδασκαλίεσ πάνω στὰ θεῖα πρόσωπα ἢ τὶσ θεῖεσ
ὑποστάσεισ. Ὑπάρχει ὅµωσ µιὰ χριστιανικὴ ἀνθρωπολογία ἐξ ἴσου
ἀσφαλῶσ στοὺσ Πατέρεσ τῶν πρώτων ὀκτὼ αἰώνων, ὅπωσ ἀργότερα στὸ
Βυζάντιο ἢ στὴ ∆ύση, καὶ εἶναι περιττὸ νὰ λέη κανεὶσ ὅτι αὐτὲσ οἱ
διδασκαλίεσ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι σαφῶσ περσοναλιστικέσ. ∆ὲ θὰ
µποροῦσε νὰ συµβαίνη διαφορετικὰ γιὰ µιὰ θεολογικὴ σκέψη
θεµελιωµένη πάνω στὴν ἀποκάλυψη ἑνὸσ ζῶντοσ καὶ προσωπικοῦ Θεοῦ,
ποὺ δηµιούργησε τὸν ἄνθρωπο «κατ' εἰκόνα καὶ ὁµοίωσιν».
∆ὲν θὰ προτείνω, λοιπόν, µιὰν ἀναζήτηση τοῦ ἱστορικοῦ τῶν
χριστιανικῶν διδασκαλιῶν, ἀλλὰ µονάχα µερικὲσ θεολογικὲσ σκέψεισ
πάνω στὶσ ἀπαιτήσεισ πρὸσ τὶσ ὁποῖεσ πρέπει ν' ἀνταποκρίνεται ἡ ἰδέα
τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου µέσα στὰ συµφραζόµενα τοῦ χριστιανικοῦ
δόγµατοσ. Θὰ πρέπει νὰ ποῦµε µερικὲσ λέξεισ πάνω στὰ θεῖα Πρόσωπα,
προτοῦ θέσουµε τὸ ἐρώτηµα: τί εἶναι τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο γιὰ τὴ
θεολογικὴ σκέψη; Αὐτὴ ἡ σύντοµη τριαδικὴ περίληψη δὲν θὰ µᾶσ
ἀποµακρύνει ἀπὸ τὸ θέµα µασ.
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Γιὰ νὰ ἐκφράσουν καλλίτερα τὴν προσωπικὴ πραγµατικότητα
ἐν Θεῷ, ἢ µᾶλλον τὴν πραγµατικότητα ἑνὸσ προσωπικοῦ Θεοῦ,—
πραγµατικότητα ποὺ δὲν εἶναι µονάχα ἕνασ οἰκονοµικὸσ τρόποσ
ἐκδήλωσησ µιᾶσ ἀπρόσωπησ ἐν ἑαυτῷ µονάδασ, ἀλλὰ ὁ ἀρχικὸσ καὶ
ἀπόλυτοσ ὅροσ ἑνὸσ Θεοῦ -Τριάδασ µέσα στὴν ὑπερβατικότητά του- οἱ
Ἕλληνεσ Πατέρεσ προτίµησαν ἀπὸ τὸν ὅρο πρόσωπο ἐκεῖνον τῆσ
ὑπόστασησ γιὰ νὰ ὑποδείξουν τὰ θεῖα πρόσωπα. Ἡ σκέψη ποὺ
διακρίνει τὴν οὐσία καὶ τὴν ὑπόσταση ἐν Θεῷ χρησιµοποιεῖ τὸ
µεταφυσικὸ λεξιλόγιο, ἐκφράζεται µὲ τοὺσ ὅρουσ µιᾶσ ὀντολογίασ, ὅρουσ
ποὺ ἔχουν ἐδῶ τὴν ἀξία τυπικῶν σηµείων µᾶλλον παρὰ ἐννοιῶν, γιὰ νὰ
ὑποσηµειώσουν τὴν ἀπόλυτη ταυτότητα καὶ τὴν ἀπόλυτη διαφορά.
Ἦταν µιὰ ἐφεύρεση ὅρων νὰ εἰσάγει κανεὶσ µιὰ διάκριση µεταξὺ δυὸ
συνωνύµων, γιὰ νὰ ἐκφράση τὸ ἀµείωτο τῆσ ὑπόστασησ πρὸσ τὴν οὐσία,
τοῦ προσώπου πρὸσ τὴν οὐσία, χωρὶσ ὅµωσ νὰ τὶσ ἀντιτάξη σὰ δυὸ
διαφορετικὲσ πραγµατικότητεσ.
Τοῦτο θὰ ἐπιτρέψει στὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸ Ναζιανζηνὸ νὰ πῆ :
«Ὁ Υἱὸσ δἐν εἶναι Πατέρασ, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει παρὰ ἕνασ µόνοσ
Πατέρασ, ἀλλὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι ὁ Πατέρασ, τὸ Ἅγιο Πνεῦµα, παρ'
ὅλο ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸ Θεό, δὲν εἶναι ὁ Υἱόσ, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει
παρὰ ἕνασ µοναδικὸσ Υἱόσ, ἀλλὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι ὁ Υἱὸσ» Ὀρ. 31
παρ. 9). Ἡ ὑπόσταση εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι ἡ οὐσία, λαβαίνει ὅλεσ τὶσ
ἰδιότητεσ —ἢ ὅλεσ τὶσ ἀρνήσεισ— ποὺ µποροῦν νὰ διατυπωθοῦν σχετικὰ
µὲ τὴν «ὑπερουσία», ἀλλὰ δὲ µένει λιγότερο ἀµείωτη πρὸσ τὴν οὐσία.
Αὐτὸ τὸ ἀµείωτο δὲ µπορεῖ νὰ συλληφθῆ οὔτε νὰ ἐκφρασθῆ, παρὰ µέσα
στὴ σχέση τῶν τριῶν ὑποστάσεων, ποὺ κυριολεκτικά, δὲν εἶναι «τρεῖσ»,
ἀλλὰ «Τριενότητα». Μιλώντασ γιὰ τρεῖσ ὑποστάσεισ, κάνουµε κιόλασ
µιὰν ἀθέλητη ἀφαίρεση: ἂν θέλαµε νὰ γενικεύσουµε καὶ νὰ κάνουµε
µιὰν ἔννοια µὲ τὴν «θεία ὑπόσταση», θὰ ἔπρεπε νὰ ποῦµε ὅτι ὁ µόνοσ
κοινὸσ προσδιορισµὸσ θὰ ἦταν τὸ ἀδύνατο κάθε κοινοῦ προσδιορισµοῦ
τῶν τριῶν ὑποστάσεων. Μοιάζουν, ἐξ αἰτίασ τοῦ γεγονότοσ ὅτι δὲν
µοιάζουν ἢ µᾶλλον, γιὰ νὰ ὑπερβῆ κανεὶσ τὴν σχετικὴ ἔννοια τῆσ
ὁµοιότητασ ποὺ δὲν ἔχει θέση ἐδῶ, θὰ πρέπει νὰ πῆ ὅτι ὁ ἀπόλυτοσ
χαρακτήρασ τῆσ διαφορᾶσ τουσ ὑπονοεῖ µιὰν ἀπόλυτη ταυτότητα, ἐκτὸσ
ἀπὸ τὴν ὁποία δὲ µπορεῖ κανεὶσ νὰ µιλήση γιὰ ὑποστάσεισ τῆσ
Τριενότητασ. Ὅπωσ τὸ Τρία ἐδῶ δὲν εἶναι ἕνασ ἀριθµὸσ ὑπολογισµοῦ,
ἀλλὰ σηµειώνει ἕνα ξεπέρασµα ἄπειρο τῆσ δυάδασ-ἀντίθεσησ µέσα στὴν
Τριάδα καθαρῆσ διαφορᾶσ (Τριάδα ποὺ µένει ἴση πρὸσ τὴ Μονάδα),
ὅµοια ἡ ὑπόσταση ὡσ τέτοια, καθὼσ εἶναι ἀµείωτη πρὸσ τὴν οὐσία, δὲν
εἶναι µιὰ ἐννοιολογικὴ ἔκφραση, ἀλλὰ ἕνα σηµεῖο ποὺ εἰσάγει µέσα
στὴν περιοχὴ τοῦ γενικεύσιµου ὀνόµατοσ, ὑποδείχνοντασ τὸν ριζικὰ
προσωπικὸ χαρακτήρα τοῦ Θεοῦ τῆσ χριστιανικῆσ ἀποκάλυψησ.
Ἡ οὐσία ὅµωσ καὶ ἡ ὑπόσταση παραµένουν συνώνυµα καὶ
κάθε φορὰ ποὺ θέλει κανεὶσ νὰ κάνη µιὰ διάκριση µεταξὺ τῶν δύο
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ὅρων, ἀποδίδοντάσ τουσ ἕνα διάφορο περιεχόµενο, ξαναπέφτει
ἀναπόφευχτα µέσα στὴν περιοχὴ τῆσ ἐννοιολογικῆσ γνώσησ: ἀντιτάσσει
κανεὶσ τὸ γενικὸ πρὸσ τὸ ἰδιαίτερο, τὴ «δεύτερη οὐσία» πρὸσ τὴν
ἀτοµικὴ οὐσία, τὸ γένοσ ἢ τὸ εἶδοσ πρὸσ τὸ ἄτοµο. Εἶναι αὐτὸ ποὺ
βρίσκουµε π.χ. στὸ χωρίο τοῦ Θεοδώρητου: (Α' ∆ιάλογοσ τοῦ Ἐρανιστῆ,
P.G. 83, Col. 33):
«Κατὰ τὴ βέβηλη φιλοσοφία δὲν ὑπάρχει καµµιὰ διαφορὰ
µεταξὺ τῆσ οὐσίασ καὶ τῆσ ὑπόστασησ. Γιατί ἡ οὐσία σηµαίνει τὸ ὂν καὶ
ἡ ὑπόσταση αὐτὸ ποὺ ὑφίσταται (τὸ ὑφεστόσ). Ἀλλὰ κατὰ τὴ
διδασκαλία τῶν Πατέρων, ὑπάρχει µεταξὺ τῆσ οὐσίασ καὶ τῆσ
ὑπόστασησ ἡ ἴδια διαφορὰ ὅπωσ µεταξὺ τοῦ κοινοῦ καὶ τοὺ ἰδιαίτερου,
δηλαδὴ ὅπωσ µεταξὺ τοῦ γένουσ ἢ τοῦ εἴδουσ καὶ τοῦ ἀτόµου». Ἡ ἴδια
ἔκπληξη µᾶσ περιµένει στὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸ ∆αµασκηνό. Μέσα στὴ
«∆ιαλεκτική» ποὺ εἶναι ἕνα εἶδοσ φιλοσοφικοῦ προοιµίου τῆσ ἔκθεσήσ
του γιὰ τὸ χριστιανικὸ δόγµα, ὁ ∆αµασκηνὸσ λέει τὸ ἑξῆσ (κέφ. 42 P.G.
94, Κόλ. 612): «Ἡ λέξη ὑπόσταση ἔχει δυὸ σηµασίεσ. Πότε σηµαίνει
ἁπλὰ τὴν ὕπαρξη· κατ' αὐτὴ τὴν σηµασία, ἡ οὐσία καὶ ἡ ὑπόσταση εἶναι
τὸ ἴδιο πράγµα. Ἰδοὺ γιατὶ µερικοὶ Πατέρεσ εἶπαν «οἱ φύσεισ ἢ οἱ
ὑποστάσεισ». Πότε ὑποδείχνει αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει ἀπὸ µόνο του καὶ κατὰ
τὴν οὐσία ποὺ συστήνεται ἐξ ἰδίων (τὴν καθ' αὐτὸ καὶ ἰδιοσύστατην
ὕπαρξη). Κατὰ τὴ σηµασία αὐτὴ ὑποδείχνει τὸ ἄτοµο τὸ ἀριθµητικὰ
διάφορο ἀπὸ κάθε ἄλλο, π.χ.: Πέτροσ, Παῦλοσ, ἕνα ὡρισµένο ἄλογο».
Εἶναι σαφὲσ πὼσ ἕνασ τέτοιοσ προσδιορισµὸσ τῆσ ὑπόστασησ δὲ
µποροῦσε νὰ χρησιµεύση παρὰ ὡσ προοίµιο τῆσ τριαδικῆσ θεολογίασ, ὡσ
ἐννοιολογικὸ σηµεῖο ξεκινήµατοσ πρὸσ µιὰν ἰδέα ἐξεννοιολογηµένη, ποὺ
δὲν εἶναι πιὰ ἐκείνη τοῦ ἀτόµου ἑνὸσ εἴδουσ. Ἂν µερικὲσ κριτικὲσ
θέλησαν νὰ δοῦν µέσα στὴν τριαδικὴ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Βασιλείου
µία διάκριση ὑπόστασησ-οὐσίασ ποὺ θ' ἀνταποκρινόταν στὴν
ἀριστοτελικὴ διάκριση µεταξὺ πρώτησ καὶ δεύτερησ οὐσίασ, εἶναι γιατί
δὲ µπόρεσαν νὰ ξεδιαλύνουν τὸ σηµεῖο ἄφιξησ ἀπὸ τὸ σηµεῖο ἐκκίνησησ,
τὸ θεολογικὸ οἰκοδόµηµα, πέρα ἀπὸ τὶσ ἔννοιεσ, ἀπὸ τὴν ἐννοιολογική
τησ ἀνοικοδόµηση.
Μέσα στὴν τριαδικὴ θεολογία (ποὺ εἶναι ἡ κατ' ἐξοχὴν
θεολογία, ἡ «Θεολογία» κυριολεκτικά, γιὰ τοὺσ Πατέρεσ τῶν πρώτων
αἰώνων), ἡ ἔννοια τῆσ ὑπόστασησ δὲν εἶναι ἐκείνη ἑνὸσ ἀτόµου τοῦ
εἴδουσ «Θεότητα», οὔτε ἐκείνη µιᾶσ ἀτοµικῆσ οὐσίασ τῆσ θείασ φύσησ. Ἡ
διάκριση ἀνάµεσα σὲ δυὸ συνώνυµα ποὺ ὁ Θεοδώρητοσ ἀποδίδει στοὺσ
Πατέρεσ τῆσ Ἐκκλησίασ, µέσα στὴν ἐννοιολογική τησ µορφὴ δὲν εἶναι
λοιπὸν τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ κατὰ προσέγγιση ἐκείνου ποὺ δὲν
ἐννοιολογεῖται. Κατὰ βάθοσ, ὁ Θεοδώρητοσ δὲν εἶχε δίκαιο ὅταν
ἀντέτασε τὴν ἐννοιολογικὴ διάκριση ποὺ εἰσήχθη ἀπὸ τοὺσ Πατέρεσ
στὴν ταυτότητα τῶν δύο ὅρων µέσα στὴ «βέβηλη φιλοσοφία». Ὡσ
ἀληθινὸσ ἱστορικὸσ ποὺ ἦταν, περισσότερο ἀπὸ θεολόγοσ, ἤξερε νὰ δῆ
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µέσα στὴν ἀρχικὴ συνωνυµία τῶν δυὸ ἐκλεγέντων ὅρων γιὰ νὰ ὑποδείξη
τὸ «κοινό» καὶ τὸ «ἰδιαίτερο» στὸ Θεό, µοναδικὰ µιὰ ἱστορικὴ
σπανιότητα. Ἀλλὰ γιατί νὰ διαλέξη κανεὶσ αὐτὴ τὴ συνωνυµία, ἂν ὄχι
γιὰ νὰ φυλάξη σ’ αὐτὸ ποὺ εἶναι κοινὸ τὴν ἔννοια τῆσ συγκεκριµένησ
οὐσίασ καὶ νὰ ἐξαλείψη ἀπὸ τὸ ἰδιαίτερο, κάθε περιορισµὸ πού εἶναι
ἴδιοσ του ἀτόµου, γιὰ ν' ἁπλωθῆ ἡ ὑπόσταση στὸ σύνολο τῆσ κοινῆσ
φύσησ, ἀντὶ νὰ τὴ διαιρέση; Ἂν αὐτὸ ἔχει ἔτσι, ἡ θεολογικὴ ἀλήθεια τῆσ
διάκρισησ µεταξὺ τῆσ οὐσίασ καὶ τῆσ ὑπόστασησ ποὺ ἀποκαταστάθηκε
ἀπὸ τοὺσ Πατέρεσ, δὲν πρέπει νὰ ἀναζητῆται µέσα στὸ γράµµα τῆσ
ἐννοιολογικῆσ τησ ἔκφρασησ, ἀλλὰ µεταξὺ αὐτῆσ καὶ τῆσ ταυτότητασ
τῶν δυὸ ἐννοιῶν ποὺ θὰ ἦταν ἴδιο τῆσ «βέβηλησ φιλοσοφίασ». Πρέπει
δηλαδὴ νὰ τὴν τοποθετήσουµε πέρα ἀπὸ τὶσ ἔννοιεσ: αὐτὲσ
ἀπογυµνώνονται ἐδῶ γιὰ νὰ γίνουν σηµεῖα τῆσ προσωπικῆσ
πραγµατικότητασ ἑνὸσ Θεοῦ ποὺ δὲν εἶναι ἐκεῖνοσ τῶν φιλοσόφων, οὔτε
(ὑπερβολικά) ἐκεῖνοσ τῶν θεολόγων.
Ἂσ γυρέψουµε τώρα µέσα στὴ χριστιανικὴ ἀνθρωπολογία τὴν
ἴδια µὴ συλληπτικὴ ἔννοια τῆσ διάκρισησ µεταξὺ τῆσ ὑπόστασησ καὶ τῆσ
οὐσίασ ἢ φύσησ. Αὐτὲσ οἱ δυὸ ἔννοιεσ συµπίπτουν, χωρὶσ νὰ ταυτίζονται
πλήρωσ.
Θὰ διερωτηθῆ κανεὶσ ἂν αὐτὸ τὸ ἀµείωτο τῆσ ὑπόστασησ πρὸσ
τὴν οὐσία ἢ φύση —ἀµείωτο ποὺ µᾶσ ὑποχρέωνε νὰ παραιτηθοῦµε ἀπὸ
τὴν ταύτηση τῆσ ὑπόστασησ µὲ τὸ ἄτοµο µέσα στὴν Τριάδα,
ἀποκαλύπτοντασ τὸ µὴ συλληπτικὸ χαρακτήρα τῆσ ἔννοιασ ὑπόσταση—
πρέπει νὰ λαβαίνη χώρα ἐπίσησ µέσα στὴν περιοχὴ τοῦ κτιστοῦ ὄντοσ,
κυρίωσ ὅταν πρόκειται γιὰ ἀνθρώπινεσ «ὑποστάσεισ» ἢ «πρόσωπα»;
Κάνοντασ αὐτὴ τὴν ἐρώτηση, θὰ διερωτηθοῦµε ταυτόχρονα, ἂν ἡ
τριαδικὴ θεολογία εἶχε µιὰν ἀντανάκλαση µέσα στὴ χριστιανικὴ
ἀνθρωπολογία· ἂν ἄνοιξε µιὰ καινούργια διάσταση τοῦ «προσωπικοῦ»,
ἀνακαλύπτοντασ µιὰν ἔννοια τῆσ ἀµείωτησ ἀνθρώπινησ ὑπόστασησ στὸ
ἐπίπεδο ἀτοµικῶν φύσεων ἢ οὐσιῶν ποὺ πέφτουν στὴν ἐπίδραση τῶν
συλλήψεων καὶ ἀφήνονται νὰ τακτοποιηθοῦν µὲ τόσην ἄνεση, µέσα στὸ
λογικὸ δένδρο τοῦ Πορφύριου;
Σ' αὐτὴ τὴν ἐρώτηση θ' ἀπαντήσουµε, more scholastico, πρῶτα
µὲ µιὰν ἄρνηση, λέγοντασ συνετά: videtur quod non. Φαίνεται ὅτι τὸ
ἀνθρώπινο πρόσωπο δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα ἄτοµο, ἀριθµητικὰ
διάφορο ἀπὸ κάθε ἄλλο ἄνθρωπο. Πραγµατικά, ἂν χρειάσθηκε νὰ
παραιτηθῆ κανεὶσ ἀπὸ τὴν ἔννοια τοῦ ἀτόµου, ποὺ δὲν ἔχει θέση µέσα
στὴν Τριάδα, γιὰ ν' ἀνυψωθῆ πρὸσ τὴν ἀπογυµνωµένη ἰδέα τῆσ θείασ
ὑπόστασησ, συµβαίνει ἐντελῶσ ἀλλιώτικα µέσα στὴν κτιστὴ
πραγµατικότητα, ὅπου ὑπάρχουν ἀνθρώπινα ἄτοµα ποὺ ὀνοµάζουµε
πρόσωπα. Μπορεῖ κανεὶσ νὰ τὰ ὀνοµάση «ὑποστάσεισ», ἀλλὰ τότε
αὐτὸσ ὁ ὅροσ θὰ ἐφαρµοσθῆ σὲ κάθε ἄτοµο ὁποιουδήποτε εἴδουσ καὶ ἂν
εἶναι, ὅπωσ τὸ δείχνει τὸ παράδειγµα ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰωάννη
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τὸ ∆αµασκηνό: «Πέτροσ, Παῦλοσ, ἕνα ὡρισµένο ἄλογο». Ἄλλοι (ὁ ἅγιοσ
Γρηγόριοσ ὁ Ναζιανζηνὸσ π.χ.) θὰ κρατήσουν τὸν ὄρο τῆσ ὑπόστασησ
γιὰ τὰ ἄτοµα τῆσ λογικῆσ φύσησ, ἀκριβῶσ ὅπωσ ὁ Boece θὰ τὸ κάνη µέσα
στὸν προσδιορισµὸ τοῦ προσώπου: Substantia individua rationalis
natura, ἡ ἀτοµικὴ οὐσία, φύσισ τῶν ἐλλόγων (καὶ ἂσ παρατηρήσουµε ὅτι
ἡ «substantia» εἶναι ἐδῶ µιὰ κυριολεκτικὴ µετάφραση τῆσ ὑπόστασησ).
Ὁ ἅγιοσ Θωµᾶσ ὁ Ἀκινάτοσ θὰ λάβη ἔτσι ἀκριβῶσ αὐτὴ τὴν ἔννοια ποὺ
διατυπώθηκε ἀπὸ τὸ Boece γιὰ νὰ ὑποδείξη τὸ κτιστὸ πρόσωπο. Ὅπωσ
οἱ Ἕλληνεσ Πατέρεσ, θὰ γυρέψη νὰ τὴ µετασχηµατίση γιὰ νὰ τὴν
ἐφαρµόση στὰ πρόσωπα τῆσ Τριάδασ, ἀλλά, µέσα στοὺσ ὅρουσ µιᾶσ
τριαδικῆσ διδασκαλίασ διάφορησ ἐκείνησ τῆσ Ἀνατολῆσ, τὸ πρόσωπο
τοῦ φιλοσόφου θὰ γίνη relatio (σχέση) στὸ θεολόγο. Εἶναι περίεργο νὰ
σηµειώση κανεὶσ ὅτι ὁ Richard de Saint Victor, ποὺ ἀρνήθηκε νὰ δεχθῆ
τὸν προσδιορισµὸ τοῦ προσώπου στὸν Boece, καταλήγει νὰ συλλάβη
τὴν θεία ὑπόσταση ὡσ Divinae naturae incommuni cabilis existentia,
πράγµα ποὺ θὰ τὸν συµπλησίαζε µὲ τὸν τρόπο ποὺ βλέπουν οἱ Ἕλληνεσ
θεολόγοι, κατὰ τὸν R. P. Bergeron. Ἐν τούτοισ -καὶ εἶναι τὸ µόνο σηµεῖο
ποὺ πρέπει νὰ µᾶσ ἐνδιαφέρη αὐτὴ τὴ στιγµὴ- φαίνεται πὼσ οὔτε οἱ
Πατέρεσ τῆσ Ἐκκλησίασ, οὔτε ὁ Θωµᾶσ ὁ Ἀκινάτοσ, οὔτε ἀκόµα ὁ
Richard de Saint Victor ποὺ ἐπέκρινε τὸν Boece, δὲν ἐγκατέλειψαν µέσα
στὴν ἀνθρωπολογία τουσ τὴν ἔννοια τοῦ ἀνθρώπινου προσώπουἀτοµικὴ ὑπόσταση, ἀφοῦ τὴ µετασχηµάτισαν γιὰ τὴ χρήση τῆσ
τριαδικῆσ θεολογίασ.
Λοιπόν, µέσα στὴ θεολογικὴ γλώσσα, στὴν Ἀνατολὴ ὅπωσ καὶ
στὴ ∆ύση, ὁ ὅροσ τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου συµπίπτει µ'ἐκεῖνον τοῦ
ἀνθρώπινου ἀτόµου. Ἀλλὰ δὲ µποροῦµε νὰ σταµατήσουµε σ' αὐτὴ τὴ
διαπίστωση. Ἀφοῦ, καθὼσ φαίνεται, ἡ χριστιανικὴ ἀνθρωπολογία δὲν
ἔδωσε µιὰ καινούργια ἔννοια στὸν ὄρο τῆσ ἀνθρώπινησ ὑπόστασησ ἢ
τοῦ προσώπου, ἂσ προσπαθήσουµε ν' ἀποκαλύψουµε τὴν παρουσία µιᾶσ
διαφορετικῆσ ἔννοιασ, ποὺ δὲ µπορεῖ πιὰ νὰ εἶναι ταυτόσηµη µ' ἐκείνη
τοῦ ἀτόµου καὶ ποὺ ὅµωσ παραµένει ἀπροσδιόριστη ἀπὸ ἕναν ὅρο, ὡσ
ἕνα ὑπονοούµενο βάθρο, τὸ πιὸ συχνὰ ἀνέκφραστο ἀπὸ ὅλεσ τὶσ
θεολογικὲσ ἢ ἀσκητικὲσ διδασκαλίεσ ποὺ ἀναφέρονται στὸν ἄνθρωπο.
Ἂσ δοῦµε πρὶν ἀπὸ ὅλα (καὶ ἐδῶ θὰ εἶναι τὸ ἔργο µασ), ἂν ἡ
ἔννοια τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου µειωµένη σ' ἐκείνη µιᾶσ φύσησ ἢ
ἀτοµικῆσ φύσησ, µπορεῖ νὰ διατηρηθῆ µέσα στὰ συµφραζόµενα τοῦ
χριστιανικοῦ δόγµατοσ.
Τὸ δόγµα τῆσ Χαλκηδόνοσ, τοῦ ὁποίου ὁ χριστιανικὸσ κόσµοσ
µόλισ γιόρτασε τὴ 15η ἑκατονταετηρίδα, µᾶσ δείχνει τὸ Χριστὸ
«Ὁµοούσιο µὲ τὸ Πατέρα κατὰ τὴ Θεότητα, ὁµοούσιο µέ µᾶσ κατὰ τὴν
ἀνθρωπότητα». Μποροῦµε νὰ συλλάβουµε τὴν πραγµατικότητα τῆσ
ἐνσάρκωσησ τοῦ Θεοῦ χωρὶσ νὰ δεχθοῦµε καµµιὰ µετατροπὴ τῆσ
Θεότητασ σὲ ἀνθρωπότητα, καµµιὰ σύγχυση ἢ ἀνάµιξη τοῦ ἄκτιστου
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καὶ τοῦ κτιστοῦ, ἀκριβῶσ γιατί διακρίνουµε τὸ πρόσωπο ἢ ὑπόσταση
τοῦ Υἱοῦ, ἀπὸ τὴ φύση του ἢ οὐσία: ἕνα πρόσωπο ποὺ δὲν σχηµατίζεται
ἀπὸ δυὸ φύσεισ —ἐκ δύο φύσεων, ἀλλὰ ποὺ εἶναι µέσα σὲ δυὸ φύσεισ—
εἰσ δύο φύσεισ. Ἡ ἔκφραση «ὑποστατικὴ ἕνωση» (παρὰ τὴν ἄνεσή τησ
καὶ τὴ γενικὴ τησ χρήση) εἶναι ἀκατάλληλη, γιατί κάνει νὰ σκεφθῆ
κανείσ µιὰν ἀνθρώπινη φύση ἢ οὐσία, προhπάρχουσα τῆσ ἐνσάρκωσησ,
ποὺ θὰ ἔµπαινε µέσα στὴν ὑπόσταση τοῦ Λόγου, ἐνῶ αὐτὴ ἡ φύση, ἢ
ἀνθρώπινη οὐσία, ἀναληφθεῖσα ἀπὸ τὸν Λόγο µέσα στὴν Παρθένο
Μαρία, δὲν ἀρχίζει νὰ ὑπάρχη ὡσ αὐτὴ ἡ φύση ἢ ἰδιαίτερη οὐσία, παρὰ
τὴ στιγµὴ τῆσ ἐνσάρκωσησ, δηλαδὴ µέσα στὴν ἑνότητα τοῦ Προσώπου ἢ
ὑπόσταση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔγινε Ἄνθρωποσ. Λοιπόν, ἡ
ἀνθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ, µὲ τὴν ὁποία εἶναι «ὁµοούσιοσ µέ µᾶσ », δὲν
εἶχε ποτὲ ἄλλην ὑπόσταση παρ'αὐτὴ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ· ἐντούτοισ,
κανεὶσ δὲ θὰ θελήση ν' ἀρνηθῆ ὅτι ἡ ἀνθρώπινή Του φύση ἔχει τὸ
χαρακτήρα µιᾶσ «ἀτοµικῆσ ὑπόστασησ» καὶ τὸ δόγµα τῆσ Χαλκηδόνοσ
ἐπιµένει πάνω στὸ γεγονὸσ ὅτι ὁ Χριστὸσ εἶναι «τέλειοσ µέσα στὴν
ἀνθρωπότητά του», «ἀληθινὰ ἄνθρωποσ», ἐκ ψυχῆσ λογικῆσ καὶ
σώµατοσ. Μέσα στὶσ συνθῆκεσ αὐτέσ, τὸ ἀνθρώπινο ὑποκείµενο τοῦ
Χριστοῦ ἔχει τὸν ἴδιο χαρακτήρα µὲ τὶσ ἄλλεσ ὑποστάσεισ ἢ ἰδιαίτερεσ
φύσεισ τῆσ ἀνθρωπότητασ ποὺ ὀνοµάζουν «ὑποστάσεισ» ἢ «πρόσωπα».
Ὅµωσ, ἂν τοῦ ἐφάρµοζαν αὐτὴ τὴν ὀνοµασία, θὰ ἔπεφτε κανεὶσ µέσα
στὴ νεστοριανὴ πλάνη, ἀνατέµνοντασ τὴν ὑποστατικὴν ἑνότητα τοῦ
Χριστοῦ σὲ δυὸ ὄντα «προσωπικά» διακεκριµένα. Ἀφοῦ, κατὰ τὴν
Χαλκηδόνα, ἕνα θεῖο Πρόσωπο καταστάθηκε ὁµοούσιο µὲ τὰ κτιστὰ
πρόσωπα, εἶναι ὅτι ἔγινε µιὰ Υπόσταση τῆσ ἀνθρώπινησ φύσησ χωρὶσ νὰ
µετασχηµατισθῆ σὲ ἀνθρώπινη ὑπόσταση ἢ πρόσωπο. Λοιπόν, ἂν ὁ
Χριστὸσ εἶναι ἕνα θεῖο Πρόσωπο, ἐνῶ εἶναι πλήρησ ἄνθρωποσ ἀπὸ τὴν
«ἐνυποστασιασµένη» φύση του, θὰ πρέπει νὰ παραδεχθῆ κανεὶσ
(τουλάχιστο στὴν περίπτωση τοῦ Χριστοῦ) ὅτι ἐδῶ ἡ ὑπόσταση τῆσ
ἀναληφθείσασ ἀνθρωπότητασ δὲν µπορεῖ νὰ µειωθῆ στὴν ἀνθρώπινη
ὑπόσταση, σ' αὐτὸ τὸ ἀνθρώπινο ἄτοµο, ποὺ ἀπογράφτηκε ἀπὸ τὸν
Αὔγουστο, µ' ἄλλα ἄτοµα τῆσ Ρωµα®κῆσ Αὐτοκρατορίασ. Ἀλλά,
ταυτόχρονα, µπορεῖ κανεὶσ νὰ πῆ ὅτι, εἶναι ὁ Θεὸσ ποὺ ἀπογράφτηκε
κατὰ τὴν ἀνθρωπότητά Του, ἀκριβῶσ γιατί αὐτὸ τὸ ἀνθρώπινο
«ἄτοµο», αὐτὸ τὸ ἄτοµο τῆσ ἀνθρώπινησ φύσησ ἀπογραµµένο µὲ τ'
ἄλλα, δὲν ἦταν ἕνα ἀνθρώπινο «πρόσωπο».
Φαίνεται ὅτι, γιὰ νὰ εἶναι κανεὶσ συνεπήσ, θὰ ἔπρεπε νὰ
παραιτηθῆ νὰ ὑποδεικνύη τὴν ἀτοµικὴν οὐσία φύσησ λογικῆσ µὲ τὸν
ὅρο τοῦ προσώπου ἢ ὑπόστασησ, ἀλλιῶσ ἡ νεστοριανὴ ἀµφισβήτηση
κινδυνεύει νὰ ἐµφανισθῆ ὡσ µιὰ φιλονικία πάνω στὶσ λέξεισ: µιὰ ἢ δυὸ
ὑποστάσεισ µέσα στὸ Χριστό; δυό, ἂν στὴ πρώτη περίπτωση (ἐκείνη τῆσ
θείασ ὑπόστασησ), ὑπόσταση σηµαίνει ἀµείωτο πρὸσ τὴ φύση, ἐνῶ µέσα
στὴ δεύτερη περίπτωση, ὑπόσταση δὲν σηµαίνει παρὰ τὴν ἀτοµικὴ
ἀνθρώπινη ὑπόσταση. Ἀλλὰ ἂν µέσα στὶσ δυὸ περιπτώσεισ βρίσκει
κανεὶσ τὸ ἴδιο ἀµείωτο τοῦ προσώπου πρὸσ τὴ φύση, θὰ πῆ κανεὶσ µιὰν
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ὑπόσταση ἢ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Καὶ αὐτὴ ἡ ἄρνηση νὰ παραδεχτῆ
κανεὶσ δυὸ προσωπικὰ διακεκριµένα ὄντα, µέσα στὸ Χριστό, θὰ σηµάνη
ταυτόχρονα πὼσ πρέπει ἐπίσησ νὰ διακρίνη µέσα στὰ ἀνθρώπινα ὄντα
τὸ πρόσωπο ἢ ὑπόσταση καὶ τὴ φύση ἢ ἀτοµικὴ οὐσία. Λοιπόν, ὁ
προσδιορισµὸσ τοῦ Boece: Substantia individua rationalis natura
ἐµφανίζεται, στὸ φῶσ τοῦ Χριστολογικοῦ δόγµατοσ, ἐπαρκὴσ γιὰ νὰ
ἀποτελέση τὴν ἔννοια τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. ∆ὲ µπορεῖ νὰ
ἐφαρµοσθῆ παρὰ στὴν «ἐνυποστασιασµένη φύση» (γιὰ νὰ
µεταχειρισθοῦµε ἐδῶ τὴν ἔκφραση ποὺ δηµιούργησε ὁ Λεόντιοσ τοῦ
Βυζαντίου) καὶ ὄχι στὴν ὑπόσταση ἢ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο αὐτὸ τὸ
ἴδιο. Καταλαβαίνει κανεὶσ γιατί ὁ Richard de Saint-Victor ἀπέρριψε τὸν
προσδιορισµὸ τοῦ Boece, παρατηρώντασ µὲ λεπτότητα ὅτι ἡ οὐσία
ἀπαντᾶ στὸ ἐρώτηµα Quid, τὸ πρόσωπο στὸ ἐρώτηµα Quis. Λοιπόν, στὸ
ἐρώτηµα Quis ἁπαντὰ κανεὶσ µ' ἕνα κύριο ὄνοµα, ποὺ µονάχα µπορεῖ νὰ
ὑποδείξη τὸ πρόσωπο (De Trin. IV. G.7: P.L. 196. Col.934, 935). Γι'αὐτὸ
καὶ ὁ καινούργιοσ προσδιορισµὸσ (γιὰ τὰ θεία πρόσωπα): Persona est
divina natura incοmmunicabilis existentia.
Ἀλλὰ ἂσ ἀφήσουµε τὸν Richard, γιὰ νὰ διερωτηθοῦµε κατὰ
ποιὰν ἔννοια πρέπει νὰ γίνη ἡ διάκριση µεταξὺ τοῦ προσώπου καὶ τῆσ
ἀνθρώπινησ ὑπόστασησ καὶ τοῦ ἀνθρώπου ὡσ ἀτόµου ἢ ἰδιαίτερησ
φύσησ. Τί πρέπει νὰ σηµαίνη τὸ πρόσωπο σχετικὰ µὲ τὸ ἀνθρώπινο
ἄτοµο; Εἶναι ἄραγε µιὰ ἰδιότητα ἀνώτερη τοῦ ἀτόµου, ἰδιότητα ποὺ θὰ
ἦταν ἡ τελειότητά του καθὼσ εἶναι ἕνα ὂν δηµιουργηµένο κατ' εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ καί, ταυτόχρονα, ἡ ἀρχὴ τῆσ ἐξατοµίκευσήσ του; Τοῦτο ἐδῶ
µπορεῖ νὰ φαίνεται ἀληθοφανέσ, κυρίωσ ἂν λάβη κανεὶσ ὑπ' ὄψη του ὅτι
οἱ προσπάθειεσ νὰ δείξη µέσα στὸ ἀνθρώπινο ὂν τοὺσ χαρακτῆρεσ
αὐτοῦ ποὺ εἶναι «κατ' εἰκόνα τοῦ Θεοῦ» σκοπεύουν, σχεδὸν πάντοτε,
τὶσ ἀνώτερεσ ἰδιότητεσ («πνευµατικέσ») τοῦ ἀνθρώπου. (Ἂσ
ὑπενθυµήσουµε ὅµωσ πὼσ ὁ ἅγιοσ Εἰρηναῖοσ ἅπλωνε τὴν εἰκόνα στὴ
σωµατικὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου). Οἱ ἀνώτερεσ ἰδιότητεσ τοῦ ἀνθρώπου,
ποὺ χρησιµεύουν συνήθωσ ν' ἀναδείχνουν τὸ χαρακτήρα τῆσ εἰκόνασ,
µέσα σὲ µιὰ τριχοτοµηµένη σύλληψη, λαβαίνουν τὸ ὄνοµα τοῦ νοῦ, ὅροσ
ποὺ δύσκολα µεταφράζεται καὶ ποὺ ἀναγκαζόµαστε ν' ἀποδώσουµε µὲ
τὸν ὅρο ἀνθρώπινο πνεῦµα. Στὴν περίπτωση αὐτή, ὁ ἄνθρωποσ ὡσ
πρόσωπο θὰ ἦταν ἕνασ νοῦσ, ἕνα ἐνσαρκωµένο πνεῦµα, δεµένο µὲ τὴ
ζωτικὴ φύση τὴν ὁποία «ἐνυποστασιάζει» —ἢ µᾶλλον στὴν ὁποία
παραµένει παραφυόµενο, δεσπόζοντάσ τη. Θὰ µποροῦσε κανεὶσ νὰ βρῆ,
πράγµατι, κυρίωσ στοὺσ Πατέρεσ τοῦ 4ου αἰώνα, καὶ ἰδιαίτερα στὸν
ἅγιο Γρηγόριο Νύσσησ, ἀναπτύξεισ πάνω στὸ νοῦ— ἕδρα τῆσ ἐλευθερίασ
(αὐτεξουσία), ἰδιότητα ποὺ νὰ προσδιορίζεται ἐξ ἰδίων καὶ ποὺ
ἀπονέµει στὸν ἄνθρωπο τὸ χαρακτήρα τοῦ κτιστοῦ ὄντοσ κατ' εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ ἢ αὐτὸ ποὺ θὰ µπορούσαµε νὰ ὀνοµάσουµε τὸ ἀξίωµα τοῦ
προσώπου.
Ἀλλ' ἂσ δοκιµάσουµε νὰ ὑποβάλουµε αὐτὸ τὸ νέο σχῆµα, ποὺ
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φαίνεται ὅτι στηρίζεται ἀπὸ τὸ κῦροσ τῶν Πατέρων, στὴν κρίση τοῦ
χριστολογικοῦ δόγµατοσ. Θὰ δοῦµε ἀµέσωσ πὼσ πρέπει νὰ
παραιτηθοῦµε ἀπὸ αὐτό. Πράγµατι, ἂν ὁ νοῦσ ἀντιπροσώπευε µέσα σ'
ἕνα ἀνθρώπινο ὂν τὴν «ὑποστατική» στιγµὴ ποὺ τὸ συνιστᾶ ὡσ
πρόσωπο, θὰ ἔπρεπε, γιὰ νὰ περίσωση κανεὶσ τὴν ἑνότητα τῆσ
ὑπόστασησ µέσα στὸν Θεάνθρωπο, ν' ἀποκόψη τὸ ἀνθρώπινο πνεῦµα
ἀπὸ τὴ φύση τοῦ Χριστοῦ καὶ ν' ἀντικαταστήση τὸν κτιστό τοῦ νοῦ µὲ
τὸ θεῖο Λόγο. ∆ηλαδή, θὰ ἔπρεπε νὰ δεχθῆ κανεὶσ τὴν χριστολογικὴ
διατύπωση τοῦ Ἀπολλιναρίου τῆσ Λαοδικείασ. Πρέπει κανεὶσ νὰ
παρατηρήση ὅτι ὑπῆρξε ἀκριβῶσ ὁ Γρηγόριοσ Νύσσησ ποὺ ἐπέκρινε
ἀκριβέστερα τὴν πλάνη τοῦ Ἀπολλιναρίου, πράγµα ποὺ δίνει λαβὴ νὰ
σκεφθῆ κανεὶσ ὅτι, παρὰ τὸν πνευµατιστικὸ τόνο τῆσ διδασκαλίασ του
τῆσ εἰκόνασ τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀνθρώπινοσ νοῦσ στὸ Γρηγόριο δὲ µπορεῖ νὰ
ἑρµηνευθῆ κατὰ τὴν ἔννοια τοῦ ὑποστατικοῦ στοιχείου ποὺ ἀπονέµει
στὸν ἄνθρωπο τὸ προσωπικὸ του ὄν.
Ἂν ἔτσι εἶναι, δὲν ὑπάρχει πιὰ θέση γιὰ τὴν ὑπόσταση ἢ
πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου µέσα στὴ σύνθεση τῆσ ἀτοµικῆσ του φύσησ.
Λοιπόν, τοῦτο ἀπαντᾶ ἀκριβῶσ σ' αὐτὸ τὸ ἀµείωτο τῆσ ὑπόστασησ πρὸσ
τὸ ἀνθρώπινο ἄτοµο ποὺ ἀναγκασθήκαµε νὰ διαπιστώσουµε µιλώντασ
γιὰ τὴ Χαλκηδόνα. Ἀλλά, ἀπὸ τ' ἄλλο µέροσ, γιὰ νὰ διακρίνουµε τὴν
ἀνθρώπινη ὑπόσταση ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἀποτελεῖ τὴν περίπλοκή τησ φύσησῶµα, ψυχή, πνεῦµα (ἂν θέλη κανεὶσ νὰ δεχθῆ αὐτὴ τὴν τριχοτόµηση)δὲ θὰ βροῦµε καµµιὰ προσδιορίσιµη ἰδιότητα, καµµιὰ ἁρµοδιότητα ποὺ
θὰ ἦταν ξένη ἀπὸ τὴ φύση καὶ θὰ ἀνῆκε ἀποκλειστικὰ στὸ πρόσωπο,
παρµένο σ' αὐτὸ τὸ ἴδιο. Ὑπ' αὐτοὺσ τοὺσ ὅρουσ θὰ µᾶσ εἶναι ἀδύνατο
νὰ σχηµατίσουµε µιὰν ἔννοια τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καὶ θὰ πρέπει
ν' ἀρκεσθοῦµε νὰ ποῦµε: τὸ πρόσωπο σηµαίνει τὸ ἀµείωτο τοῦ
ἀνθρώπου πρὸσ τὴ φύση του.
«Ἀµείωτο» καὶ ὄχι «κάτι τι ποὺ δὲν µειώνεται» ἢ «κάτι τί ποὺ
καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο ἀµείωτο πρὸσ τὴ φύση του», ἀκριβῶσ γιατί δὲ
µπορεῖ νὰ πρόκειται ἐδῶ γιὰ «κάτι τί» τὸ διακεκριµένο, µιᾶσ «ἄλλησ
φύσησ», ἀλλὰ γιὰ κάποιον ποὺ διακρίνεται ἀπὸ τὴν ἴδια του τὴ φύση,
γιὰ κάποιον ποὺ ὑπερβαίνει τὴ φύση του, ἐνῶ τὴν περιέχει, ποὺ τὴν
κάνει νὰ ὑπάρχη ὡσ ἀνθρώπινη φύση µ'αὐτὴ τὴν ὑπέρβαση καί,
ἐντούτοισ, δὲν ὑπάρχει ἐν ἑαυτῷ, ἔξω ἀπὸ τὴ φύση ποὺ
«ἐνυποστασιάζει», ποὺ ὑποστατώνει, καὶ ποὺ ὑπερβαίνει ἀδιάκοπα. Θὰ
ἔλεγα —«ποὺ ἐκστασιάζει», ἂν δὲ φοβόµουν πὼσ θὰ µὲ µεµφθοῦν ὅτι
εἰσάγω µιὰν ἔκφραση ποὺ πάρα πολὺ θυµίζει τὸν ἐκστατικὸ χαρακτήρα
τοῦ «Dasein» στὸν Χά®ντεγγερ, ἀφοῦ ἐπέκρινα ἄλλουσ ποὺ ἐπιχείρησαν
νὰ κάνουν παρόµοιεσ προσεγγίσεισ.
Ὁ πατὴρ Von Balthasar στὸ βιβλίο του γιὰ τὸν ἅγιο Μάξιµο
τὸν Ὁµολογητή, µιλώντασ γιὰ τὴ µεταχαλκηδόνεια θεολογία, κάνει µιὰ
παρατήρηση ποὺ µοῦ φαίνεται πὼσ εἶναι πολὺ σωστὴ καὶ ταυτόχρονα
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ἐσφαλµένη. Λέει (σέλ. 21): «Πλά® στὸ δένδρο τοῦ Πορφυρίου ποὺ
προσπαθεῖ νὰ εἰσαγάγη κάθε ὑπάρχον ὂν µέσα στὶσ κατηγορίεσ τῆσ
οὐσίασ, τάξησ, γένουσ, εἰδικῆσ διαφορᾶσ καὶ τελικὰ ἀτόµου (ἄτοµα,
εἶδοσ), ἐµφανίζονται καινούργιεσ κατηγορίεσ ὀντολογικέσ. Αὐτὲσ οἱ
καινούργιεσ κατηγορίεσ, ἀµείωτεσ πρὸσ τὶσ κατηγορίεσ τῆσ οὐσίασ,
παραπέµπουν ταυτόχρονα στὴν περιοχὴ τῆσ ὕπαρξησ καὶ ἐκείνησ τοῦ
προσώπου. Οἱ δυὸ περιοχὲσ εἶναι ἀκόµα δεµένεσ µέσα σὲ καινούργιεσ
ἐκφράσεισ (ὕπαρξη, ὑπόσταση)... µὲ ἀόριστα ἀκόµα περιγράµµατα, ποὺ
γυρεύουν µιὰν ἀκριβῆ ἁρµοδιότητα. Θὰ χρειασθῆ ἀκόµα πολὺσ καιρὸσ
πρὶν νὰ εἶναι σὲ θέση ὁ Μεσαίωνασ νὰ διατυπώση τὴ διάκριση µεταξὺ
οὐσίασ καὶ ὕπαρξησ καὶ νὰ κάνη µ' αὐτὴ τὸν ὁπλισµὸ τοῦ τρόπου τοῦ
εἶναι τοῦ πλάσµατοσ... Ἐντούτοισ, εἶναι ἀσφαλῶσ µέσα σ' αὐτὴ τὴν
κατεύθυνση ποὺ βαδίζουµε ὅταν βλέπουµε νὰ ξεπηδᾶ κοντὰ στὴν παληὰ
ἀριστοτελικὴ συνταγὴ τῶν οὐσιῶν, αὐτὴ ἡ καινούργια τάξη τῆσ
ὕπαρξησ καὶ τοῦ προσώπου».

Ὁ π. Von Balthasar ἄγγιξε ἐδῶ ἕνα κόµπο προβληµάτων ποὺ
ἔχουν ἐξαιρετικὴ σηµασία, ἀλλά, ἀφοῦ ἔκανε τὴ συσχέτιση, ἀντὶ νὰ
προχωρήση µακρύτερα στὴν ἀναζήτηση, παραπλανᾶται καὶ παραµένει
στὴν ἐπιφάνεια. Συσχέτισε, ὅπωσ τὸ εἴδαµε, τὶσ «καινούργιεσ
ὀντολογικὲσ κατηγορίεσ», ἐκείνησ τῆσ ὑπόστασησ ἢ τοῦ προσώπου, καὶ
τὸ ὑπαρξιακὸ esse (εἶναι) ποὺ ὁ ἅγιοσ Θωµᾶσ ὁ Ἀκινάτοσ ἀνακάλυψε
ἐπέκεινα τῆσ ἀριστοτελικῆσ τάξησ τῆσ οὐσιαστικότητασ, αὐτὸ τὸν
συγχρονισµὸ τῆσ ὕπαρξησ πού, ὅπωσ λέει ὁ Μ. Gilson, «διότι ὑπερβαίνει
τὴν οὐσία, ὑπερβαίνει ἐπίσησ τὴν ἔννοια» (L'etre et l’essence, σέλ. 111).
Πιστεύουµε ὅτι ὁ Μ. Gilson ἔχει δίκαιο νὰ λέη ὅτι µονάχα ἕνασ
χριστιανὸσ µεταφυσικὸσ µπόρεσε νὰ προχωρήση τόσο στὴν ἀνάλυση τῆσ
συγκεκριµένησ δοµῆσ τῶν κτιστῶν ὄντων. Ἀλλὰ µπρὸσ στὴ συσχέτιση
ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸν π. Von Balthasar θὰ διερωτηθῆ κανείσ: ἡ πραγµατικὴ
διάκριση µεταξὺ τῆσ οὐσίασ καὶ τῆσ ὕπαρξησ, βρίσκοντασ στὴ ρίζα κάθε
ἀτοµικοῦ ὄντοσ τὴν ἐνέργεια νὰ ὑπάρχη κανεὶσ καὶ ποὺ τὸ τοποθετεῖ
µέσα στὴν ἴδια του τὴν ὕπαρξη, ἔφθασε ταυτόχρονα τὴ ρίζα τοῦ
προσωπικοῦ ὄντοσ; Ὁ µὴ ἐννοιολογούµενοσ χαρακτήρασ τῆσ ὕπαρξησ
εἶναι ἄραγε τῆσ ἴδιασ τάξησ µ' αὐτὴ τοῦ προσώπου ἢ αὐτὴ ἡ καινούργια
ὀντολογικὴ τάξη, ποὺ ἀνακάλυψε ὁ ἅγιοσ Θωµᾶσ, παραµένει ἀκόµα
ἐδῶθε τοῦ προσωπικοῦ;

Εἶναι βέβαιο ὅτι ὑπάρχει ἕνασ στενὸσ δεσµὸσ µεταξὺ τῶν δύο,
τουλάχιστο µέσα στὴ σκέψη τοῦ ἁγίου Θωµᾶ. Ἀπαντώντασ στὸ ἐρώτηµα
Utrum in Christo sit tantum Unum esse (Sent. Ill, D. 6,9,2, α. 2. IΙΙ a,9.17.
α2), ὁ Θωµᾶσ βεβαιώνει τὴν ἑνότητα τῆσ ὕπαρξησ τοῦ Θεανθρώπου,
µιλώντασ γιὰ τὴν ἑνότητα τῆσ ὑπόστασήσ Του. Ἀλλὰ θὰ ὠθήση ἄραγε
πάρα πέρα αὐτὴ τὴ σύγκριση µεταξὺ τοῦ ὑπαρξιακοῦ καὶ τοῦ
προσωπικοῦ, ὥσπου νὰ βεβαιώση τρεῖσ ὑπάρξεισ ἓν Θεῷ; Ο Richard de
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Saint-Victor τὸ ἔκανε µιλώντασ γιὰ τὶσ τρεῖσ θεῖεσ ὑποστάσεισ — ἀλλὰ
δὲν ἀνασχηµάτισε τὴν ἔννοια τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Ὁ ἅγιοσ
Θωµᾶσ ὁ Ἀκινάτοσ ἀνοικοδόµησε τὴν ἔννοια τῶν ἀτοµικῶν οὐσιῶν,
βρίσκοντασ
ἐκεῖ
τὴν πολλαπλάσια δηµιουργικὴν ἐνέργεια,
συγχρονίζοντασ ὅλα ὅσα ὑπάρχουν, — ἀλλὰ αὐτὴ ἡ καινούργια
ὀντολογικὴ κατηγορία ἁπλώνεται σὲ ὅλα τὰ κτιστὰ ὄντα, καὶ ὄχι
µονάχα στὰ ἀνθρώπινα καὶ ἀγγελικὰ πρόσωπα. Ἀπὸ τ' ἄλλο µέροσ, ὁ
Θεὸσ τοῦ ἁγίου Θωµᾶ δὲν εἶναι παρὰ µόνο µιὰ ὕπαρξη, ταυτόσηµη στὴν
οὐσία — καθαρὴ Πράξη ἢ ipsum esse subsistens. Τοῦτο ἐδῶ µᾶσ
ἀναγκάζει νὰ κάνουµε µιὰ διόρθωση στὴν παρατήρηση τοῦ π. Von
Balthasar. Ἂν ἡ καινούργια περιοχὴ τοῦ µὴ ἐννοιολογούµενου, διότι
εἶναι ἀµείωτη πρὸσ τὴν οὐσία, ἀνοίγεται σ' ἕνα Μάξιµο τὸν Ὁµολογητὴ
µέσα στὴν ἔννοια τῆσ κτιστῆσ ὑπόστασησ, δὲν εἶναι µέσα στὴ θωµικὴ
διάκριση τῆσ οὐσίασ καὶ τῆσ ὕπαρξησ —διάκριση ποὺ διεισδύει ὡσ τὸ
ὑπαρξιακὸ βάθοσ τῶν ἀτοµικῶν ὄντων— ποὺ θὰ βρῆ κανεὶσ τὴν
ὀντολογικὴ λύση τοῦ µυστηρίου τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου.

Ἡ φυσικὴ θεολογία τοῦ ἁγίου Θωµᾶ παραµένει ἐδῶθε ἀπὸ
αὐτὴ τὴ λύση, καὶ δὲ µπορεῖ κανεὶσ νὰ τὸν µεµφθῆ γι' αὐτό, ἀφοῦ δὲν
ἦταν τοῦτο τὸ ἔργο του. Ἄν µοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἐκφρασθῶ µέσα στὴ
γλώσσα τῆσ «παλαµικῆσ» θεολογίασ, πού µοῦ εἶναι κοντινή, θὰ πῶ ὅτι ὁ
ἅγιοσ Θωµᾶσ, ὡσ µεταφυσικόσ, φθάνει τὸ Θεὸ καὶ τὰ κτιστὰ ὄντα στὸ
ἐπίπεδό τησ ἐνέργειασ, καὶ ὄχι στὸ ἐπίπεδό τησ «ὑπερουσίασ» σὲ τρεῖσ
Ὑποστάσεισ καὶ τοῦ πολυhποστασιασµοῦ τοῦ κτιστοῦ κόσµου. Τὸ
πλάσµα, «φυσικό» καὶ «ὑποστατικό» ταυτόχρονα, καλεῖται νὰ
πραγµατοποιήση ἐξ ἴσου τὴν ἑνότητα τῆσ φύσησ του καὶ τὴν ἀληθινὴ
προσωπικὴ διαφορά, ὑπερβαίνοντασ µέσα στὴ χάρη τὰ ἀτοµικὰ ὅρια
ποὺ διαιροῦν τὴ φύση καὶ τείνουν νὰ µειώσουν τὰ πρόσωπα στὸ
ἐπίπεδο τοῦ κλειστοῦ ὄντοσ τῶν ἰδιαίτερων οὐσιῶν.
Τὸ ἐπίπεδο πάνω στὸ ὁποῖο τίθεται τὸ πρόβληµα τοῦ
ἀνθρώπινου προσώπου ξεπερνᾶ λοιπὸν αὐτὸ τῆσ ὀντολογίασ, ἔτσι ὅπωσ
τὴν ἐννοοῦν συνήθωσ. Καὶ ἂν πρόκειται γιὰ µιὰ µεταοντολογία, µονάχα
ὁ Θεὸσ µπορεῖ νὰ τὴ γνωρίση, αὐτὸσ ὁ Θεὸσ ποὺ ἡ διήγηση τῆσ Γένεσησ
µᾶσ δείχνει νὰ σταµατᾶ τὸ ἔργο γιὰ νὰ πῆ µέσα στὸ Συµβούλιο τῶν
Τριῶν Ὑποστάσεων: «Ἂσ δηµιουργήσουµε τὸν ἄνθρωπο κατ' εἰκόνα
Μασ καὶ καθ’ ὁµοίωσή Μασ».

[Ἀπόδοση : ΛΟΥΚΙΑΣ Ι. ΜΕΤΑΞΑ
Ἀπὸ τὸ «Χριστιανικὸν Συµπόσιον» 1969,
ἔκδ. Ι.∆. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε. Ἀθῆναι 1968]
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ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΩΗΣ
Θεολογία και Θεµελιώδεισ Επιστήµεσ Ι:
Θεολογία και Μαθηµατική Λογική

Ασ υποθέσουµε πωσ κάποιοσ κάνει την εξήσ «περίεργη» γενική ερώτηση:
Έχει κάθε πρόβληµα λύση;
Τι θα απαντούσαµε; Οι περισσότεροι άνθρωποι νοµίζουν ότι
κάθε πρόβληµα έχει (τουλάχιστον) µια λύση (κάποια προβλήµατα
µπορεί να έχουν και περισσότερεσ από µία λύσεισ). Είναι όµωσ αυτό
σωστό; Η απάντηση είναι ΟΧΙ. Φαίνεται ότι οι ερωτήσεισ είναι
περισσότερεσ από τισ απαντήσεισ.
Ο Kurt Gödel (Κουρτ Γκέντελ, 1906-1978) ήταν ένασ
Αυστριακόσ µαθηµατικόσ (η γενέτειρά του σήµερα ανήκει στην Τσεχία
αλλά στισ αρχέσ του 20ου αιώνα ανήκε στην Αυστρουγγαρία).
Θεωρείται ο πιο σηµαντικόσ επιστήµονασ τησ µαθηµατικήσ λογικήσ του
20ου αιώνα και ένασ από τουσ σηµαντικότερουσ όλων των εποχών. Η
βασική του συνεισφορά στην µαθηµατική λογική είναι ένα ζευγάρι
θεωρηµάτων που είναι γνωστά ωσ τα περίφηµα θεωρήµατα µηG
πληρότητασ, τα οποία δηµοσίευσε το 1931, όταν ήταν 25 ετών, ένα
χρόνο µετά την ολοκλήρωση τησ διδακτορικήσ του διατριβήσ στο
πανεπιστήµιο τησ Βιέννησ. Ο Gödel άρχισε την καριέρα του
σπουδάζοντασ θεωρητική φυσική αλλά σύντοµα στράφηκε προσ την
µαθηµατική λογική. Επηρεάστηκε κυρίωσ από τα συγγράµµατα των I.
Kant και B. Russell. ∆ιατηρούσε φιλική σχέση µε τον A. Einstein κατά
το διάστηµα που βρίσκονταν και οι δύο στο Ινστιτούτο Ανωτέρων
Σπουδών στο Πρίνστον τησ Αµερικήσ. ∆υστυχώσ είχε λυπηρό τέλοσ: Αν
και ήταν πάντα ωσ ένα βαθµό εκκεντρικόσ (για παράδειγµα συνήθιζε
ακόµη και το καλοκαίρι να φορά ένα µακρύ παλτό), τα τελευταία
χρόνια τησ ζωήσ του έπασχε από παράνοια και µεταξύ των εµµονών του
ήταν πωσ κάποιοι άγνωστοι προσπαθούν να τον δολοφονήσουν
δηλητηριάζοντασ την τροφή του. Αρνιόταν να φάει µε αποτέλεσµα να
πεθάνει από ασιτία στο νοσοκοµείο του Πρίνστον το 1978.
Αποφεύγοντασ τουσ τεχνικούσ όρουσ και χρησιµοποιώντασ
απλέσ λέξεισ, τα θεωρήµατα µη-πληρότητασ λένε τα εξήσ:
Για κάθε υπολογίσιµο σύστηµα λογικών αξιωµάτων το οποίο
είναι τουλάχιστον επαρκέσ για να περιγράψει την βασική αριθµητική
των φυσικών αριθµών (δηλαδή την αριθµητική των φυσικών αριθµών
που µαθαίνουµε στο ∆ηµοτικό Σχολείο που περιλαµβάνει τισ 4 βασικέσ
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πράξεισ: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµό και διαίρεση, στα
µαθηµατικά αυτό αποκαλείται αριθµητική Peano), τότε:
1. Εάν το σύστηµα είναι συνεπέσ, τότε δεν µπορεί να είναι
πλήρεσ (αυτό αναφέρεται ωσ το πρώτο θεώρηµα µη-πληρότητασ).
2. Η συνέπεια των αξιωµάτων δεν µπορεί να αποδειχθεί µέσω
του συστήµατοσ.
Ασ εξηγήσουµε λιγάκι τα θεωρήµατα: Ένα λογικό σύστηµα
είναι συνεπέσ όταν δεν έχει αντιφάσεισ, δηλαδή µια πρόταση δεν είναι
ταυτόχρονα αληθήσ και ψευδήσ ενώ ένα λογικό σύστηµα λέγεται πλήρεσ
εάν κάθε πρόταση µπορεί να χαρακτηρισθεί αληθήσ ή ψευδήσ. Το
(πρώτο) θεώρηµα µη-πληρότητασ λέει ότι εάν ένα σύστηµα είναι
συνεπέσ, τότε δεν µπορεί να είναι πλήρεσ, δηλαδή θα υπάρχουν κάποιεσ
προτάσεισ (τουλάχιστον µία), για τισ οποίεσ δεν θα µπορούµε να
αποφανθούµε εάν είναι αληθείσ ή ψευδείσ. Οι προτάσεισ αυτέσ λέγονται
π₁ - προτάσεισ. Ο λόγοσ που αποκαλείται θεώρηµα µη-πληρότητασ είναι
ο εξήσ: Έστω ότι έχουµε ένα λογικό σύστηµα που είναι συνεπέσ. Τότε θα
υπάρχει τουλάχιστον µία π₁ - πρόταση. Έστω ότι έχουµε ακριβώσ µία π₁
- πρόταση. ∆ίδουµε σε αυτή την πρόταση αυθαίρετα την τιµή αληθείασ
αληθήσ και την ενσωµατώνουµε στο αρχικό σύστηµα ωσ ένα επιπλέον
αξίωµα. Έτσι θα έχουµε ένα καινούργιο εκτεταµένο λογικό σύστηµα. Το
θεώρηµα µη-πληρότητασ όµωσ εφαρµόζεται εκ νέου για το καινούργιο
λογικό σύστηµα οπότε και για αυτό θα υπάρχει τουλάχιστον µια π₁ πρόταση. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται επ' άπειρον, οπότε τα συνεπή
λογικά συστήµατα δεν είναι ποτέ πλήρη. Το θεώρηµα λέγει πωσ ένα
σύστηµα µπορεί να είναι πλήρεσ µόνο εάν έχει λογικέσ αντιφάσεισ,
δηλαδή δεν είναι συνεπέσ. Πρόκειται για εντυπωσιακό θεώρηµα!
To δεύτερο µέροσ του θεωρήµατοσ δηλώνει πωσ δεν µπορούµε
ούτε καν να αποδείξουµε την συνέπεια ενόσ λογικού συστήµατοσ
στηριζόµενοι µόνο στα αξιώµατα του εν λόγω λογικού συστήµατοσ
(κάτι που ίσωσ µεγαλώνει την απογοήτευσή µασ...).
Στην επιστήµη (αλλά και στισ διαπροσωπικέσ µασ σχέσεισ,
ακόµη και στην πολιτική), προτιµάµε συνήθωσ την συνέπεια µιασ, και
µια επιστηµονική θεωρία που είναι ασυνεπήσ δεν µπορεί να κάνει
αξιόπιστεσ προβλέψεισ. Τότε όµωσ η θεωρία αναπόδραστα δεν θα
είναι πλήρησ, δηλαδή θα αφήνει οπωσδήποτε αναπάντητα ερωτήµατα.
Αντιθέτωσ, εάν επιµείνουµε στην πληρότητα, (δηλαδή θέλουµε πάντα
απάντηση εάν µια πρόταση είναι αληθήσ ή ψευδήσ), τότε χάνουµε τη
συνέπεια και το λογικό σύστηµα θα έχει αντιφάσεισ. Κάντε την επιλογή
σασ, και τα δύο, συνέπεια και πληρότητα, δεν είναι ταυτόχρονα
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εφικτά!
Αξίζει µια κουβέντα για την απόδειξη του θεωρήµατοσ: Eίναι
εκτεταµένη και πολύπλοκη (η απόδειξη καλύπτει αρκετέσ δεκάδεσ
σελίδων) και βασίζεται σε µια µέθοδο που αργότερα ονοµάστηκε
απαρίθµηση Gödel και η οποία µε τη σειρά τησ στηρίζεται στο περίφηµο
διαγώνιο επιχείρηµα του Georg Cantor µέσω του οποίου αποδεικνύεται
ότι ο πληθάριθµοσ των πραγµατικών αριθµών είναι µεγαλύτεροσ από
τον πληθάριθµο των ακεραίων (και των φυσικών) αριθµών. Αρχικά για
να αποφύγει παράδοξα τύπου Ράσελ (βλέπε παρακάτω), ο Γκέντελ
κάνει προσεκτική διάκριση µεταξύ µαθηµατικών (όπωσ η πρόταση
1+1=2) και µεταµαθηµατικών (δηλαδή προτάσεων για τα µαθηµατικά
όπωσ η πρόταση «τα µαθηµατικά είναι ενδιαφέροντα»). Στην συνέχεια
αποδεικνύει ότι κάθε µαθηµατική πρόταση µπορεί να αριθµηθεί µε
κάποιον αριθµό που λέγεται αριθµόσ Γκέντελ τησ συγκεκριµένησ
πρότασησ ενώ για τα µετα-µαθηµατικά αποδυκνείει ότι κάθε πρόταση
των µετα-µαθηµατικών (όπωσ η πρόταση «η ακολουθία των τύπων Α
αποτελεί απόδειξη του τύπου Β») µπορεί να εκφρασθεί ωσ αριθµητική
σχέση των αριθµών Γκέντελ των προτάσεων Α και Β, συνεπώσ τα µεταµαθηµατικά µπορούν να απεικονισθούν στην αριθµητική. Για να
ολοκληρώσει την απόδειξη κατασκευάζει µια αυτοαναφορική πρόταση
η οποία είναι αληθήσ αν και µόνο αν είναι µη αποδείξιµη. Με την
παραπάνω απεικόνιση των µετα-µαθηµατικών στην αριθµητική αυτό
αντιστοιχεί σε µια σχέση µεταξύ φυσικών αριθµών η οποία όµωσ δεν
µπορεί να προέλθει από τα αξιώµατα. Ο συγγραφέασ του άρθρου
θυµάται πωσ ωσ µεταπτυχιακόσ ερευνητικόσ φοιτητήσ στην Οξφόρδη
παρακολούθησε ένα ολόκληρο τριµηνιαίο µάθηµα (µε διδάσκοντα τον
περίφηµο καθηγητή Isaacson) που η ύλη του περιείχε µόνο τισ
αποδείξεισ των θεωρηµάτων µη-πληρότητασ. Αναφέρουµε επίσησ ωσ
ιστορικό στοιχείο πωσ όταν εµφανίστηκαν τα θεωρήµατα του Gödel
στην κυριολεξία «συνέτριψαν» τo πρόγραµµα του µεγάλου γερµανού
µαθηµατικού D. Hilbert που υποστήριζε πωσ αρκεί ένα σύστηµα
αξιωµάτων για να περιγράψει όλα τα µαθηµατικά.
Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα π₁ - προτάσεων, ίσωσ το πιο
απλό και το πιο γνωστό είναι το περίφηµο Ευκλείδειο Aίτηµα (ή
αίτηµα τησ παραλληλίασ, γνωστό από το Γυµνάσιο) που λέγει ότι από
σηµείο εκτόσ ευθείασ µόνο µία παράλληλη προσ την αρχική ευθεία
µπορούµε να φέρουµε (σηµειώνουµε πωσ αυτή δεν είναι η αυθεντική
διατύπωση που υπάρχει στα Στοιχεία του Ευκλείδη αλλά είναι µια
ισοδύναµη µεταγενέστερη που οφείλεται στον Playfair που είναι πιο
καθαρή). Σήµερα γνωρίζουµε πωσ η πρόταση αυτή δεν µπορεί να
αποδειχθεί ούτε να απορριφθεί µε βάση τα υπόλοιπα 4 αξιώµατα του
Ευκλείδη, δεν µπορούµε στα πλαίσια τησ Ευκλείδειασ Γωµετρίασ να
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αποδείξουµε ούτε ότι είναι αληθήσ ούτε ότι είναι ψευδήσ. Όσοι
ασχολούνται µε την γεωµετρία γνωρίζουν ότι το Ευκλείδειο αίτηµα
απασχόλησε πολλούσ µεγάλουσ µαθηµατικούσ ανά τουσ αιώνεσ και η
τελική απάντηση δόθηκε µόλισ τον 18ο αιώνα (δηλαδή περισσότερο από
20 αιώνεσ µετά τον Ευκλείδη), σχεδόν ανεξάρτητα από τουσ J. Bolyai,
K.-F. Gauss, N. Lobachevsky.
∆ύο επιπλέον σηµαντικά παραδείγµατα π₁ - προτάσεων
έρχονται από την µαθηµατική λογική: Όπωσ απέδειξε την δεκαετία του
1960 ο P. J. Cohen, τόσο η υπόθεση του συνεχούσ (που λέγει πωσ δεν
υπάρχουν σύνολα µε πληθάριθµο µεταξύ א₀ και א₁) όσο και το αξίωµα
τησ επιλογήσ (η απλούστερη έκφραση αυτού είναι ότι κάθε
διανυσµατικόσ χώροσ πεπερασµένησ διάστασησ έχει µια βάση), δεν
µπορούν να αποδειχθούν ούτε ότι είναι ψευδείσ ούτε ότι είναι αληθείσ
προτάσεισ µε βάση τα αξιώµατα Zermelo-Fraenkel τησ αξιωµατικήσ
θεωρίασ συνόλων (οι παραπάνω αποδείξεισ του P. J. Cohen θεωρούνται
από πολλούσ ωσ η δεύτερη σηµαντικότερη συνεισφορά στην µαθηµατική
λογική κατά τον 20ο αιώνα).
Τα θεωρήµατα µη-πληρότητασ έχουν βαθειέσ συνέπειεσ όχι
µόνο για τα µαθηµατικά και τισ φυσικέσ επιστήµεσ αλλά και για την
φιλοσοφία, την επιστήµη των υπολογιστών, τισ γνωστικέσ επιστήµεσ, την
ψυχολογία κλπ, συνέπειεσ που όπωσ έχει επισηµανθεί από µεγάλουσ
σύγχρονουσ φιλοσόφουσ (σαν τον J. R. Lucas) και µαθηµατικούσ (σαν
τον R. Penrose) δεν έχουν ακόµη µελετηθεί πλήρωσ. Θα µπορούσε
κάποιοσ να υποστηρίξει χωρίσ να είναι µακριά από την πραγµατικότητα
πωσ τα θεωρήµατα µη-πληρότητασ αποτελούν µια πιο αυστηρή και πιο
συνοπτική µορφή των θέσεων του L. Wittgenstein που ανέπτυξε στο
περίφηµο Tractatus, έργο σταθµό για την φιλοσοφία του 20ου αιώνα.
Επίσησ οι εργασίεσ του Jacques Derrida πάνω στην θεωρία αποδόµησησ
(θεωρία λογοτεχνίασ και φιλοσοφία), κατά την οµολογία του ιδίου του
Derrida σε προσωπική συνοµιλία µε τον γράφοντα κατά το παρελθόν,
σχετίζονται άµεσα µε τα θεωρήµατα µη-πληρότητασ, άλλωστε ο Derrida
είχε σπουδάσει και µαθηµατικά. Γενικότερα, στον ορισµό του J.-F.
Lyotard ότι η µετανεωτερική συνθήκη είναι η δυσπιστία στισ µετααφηγήσεισ, θα µπορούσαµε να παραθέσουµε το σχόλιο του V. Tasic πωσ
τα µαθηµατικά ανήκουν στισ πιο επίµονεσ µετα-αφηγήσεισ τησ
∆υτικοευρωπα®κήσ κουλτούρασ. Όσον αφορά την φυσική, µεγάλοι
σύγχρονοι θεωρητικοί φυσικοί όπωσ ο Steven Winberg (βραβείο Νοµπέλ
1979, ένασ από τουσ πατέρεσ του λεγόµενου itστάνταρ µοντέλου τησ
φυσικήσ των στοιχειωδών σωµατιδίων που ενοποίησε τισ
ηλεκτροµαγνητικέσ και τισ ασθενείσ πυρηνικέσ αλληλεπιδράσεισ), ο
γνωστόσ Stephen Hawking κ.λπ., παραδέχονται πλέον πωσ µια φυσική
θεωρία των πάντων, ακόµη και εάν κάτι τέτοιο τελικά υπάρχει, (πχ
θεωρία υπερχορδών/Μ-Θεωρία, συστροφική γεωµετρία), θα είναι
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µαθηµατικά ασυνεπήσ λόγω των θεωρηµάτων µη-πληρότητασ (µε όσα
αρνητικά αυτό συνεπάγεται, ειδικά για την κβαντική βαρύτητα).
Τα θεωρήµατα του Gödel έχουν άµεση σχέση µε την εργασία
του µεγάλου Άγγλου µαθηµατικού A. Turing, του πατέρα τησ επιστήµησ
των ηλεκτρονικών υπολογιστών, (και του ανθρώπου που έσπασε τουσ
κώδικεσ των γερµανικών υποβρυχίων κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο
συµβάλλοντασ αποφασιστικά στη νίκη των συµµάχων κατά του Άξονα),
και πιο συγκεκριµένα µε το λεγόµενο πρόβληµα του τερµατισµού
(Entscheidungsproblem), αλλά και µε πολλά προβλήµατα των
µαθηµατικών (όπωσ για παράδειγµα µε το πρόβληµα Whitehead στην ΚΘεωρία, το πρόβληµα των λέξεων στισ πεπερασµένα παρουσιασµένεσ
οµάδεσ, το πρόβληµα Donaldson τησ κατηγοριοποίησησ των
πολλαπλοτήτων διάστασησ 4 και την ύπαρξη εξωτικών δοµών κλπ).
Όλα αυτά δεν είναι παρά µερικά επιπλέον παραδείγµατα π₁ προτάσεων. Επιπρόσθετα τα θεωρήµατα του Gödelέχουν άµεση σχέση
και µε το παράδοξο του ψεύτη:
«Η παρακάτω πρόταση είναι ψευδήσ»
«Η παραπάνω πρόταση είναι αληθήσ»
, αλλά και µε το γνωστό παράδοξο του Russell (µια διασκεδαστική
έκδοση
του
οποίου
είναι
το
παράδοξο
του
κουρέα:
«Ο κουρέασ ξυρίζει µόνο όσουσ δεν µπορούν να ξυριστούν µόνοι τουσ,
ποιοσ ξυρίζει τον κουρέα;») Κάποια από τα παράδοξα αυτά έχουν τισ
ρίζεσ τουσ στουσ αρχαίουσ Έλληνεσ φιλοσόφουσ: Τον 6ο αιώνα π.Χ ο
φιλόσοφοσ και ποιητήσ Επιµενίδησ που ήταν από την Κρήτη, έγραψε
«Όλοι οι Κρητικοί είναι ψεύτεσ» ενώ ο φιλόσοφοσ Ευβουλίδησ από την
Μίλητο τον 4ο αιώνα π.Χ. έγραψε: «Κάποιοσ λέει ότι ψεύδεται. Αυτό
που λέει είναι αλήθεια ή ψέµµατα;» Ασ µην ξεχάσουµε και την κλασική
φράση που αποδίδεται στον Σωκράτη: «Εν οίδα, ότι ουδέν οίδα».
Επίσησ αυτο-αντιφατικέσ ερωτήσεισ όπωσ: «Μπορεί ο παντοδύναµοσ
Θεόσ να δηµιουργήσει µια πέτρα τόσο µεγάλη που να µην µπορεί
να την σηκώσει;» υποδηλώνουν αδυναµία τησ ανθρώπινησ λογικήσ
(παρά του... Θεού). Στο σηµείο όµωσ αυτό δεν µπορούµε να
αντισταθούµε στον πειρασµό να αναφέρουµε και την φράση του Απ.
Παύλου: «Βλέπετε µη τισ υµάσ έσται ο συλαγωγών δια τησ φιλοσοφίασ
και κενήσ απάτησ, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, κατά τα
στοιχεία του κόσµου και ου κατά Χριστόν». (προσ Κολασσαείσ, Κεφ. Β
στίχοσ 8).
Ο Κ. Gödel ήταν πιστόσ χριστιανόσ (άνηκε στην
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία). Το 1970 σκέφθηκε ένα οντολογικό
επιχείρηµα υπέρ τησ ύπαρξησ του Θεού, το οποίο αποτελούσε µια
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βελτίωση ενόσ παρόµοιου επιχειρήµατοσ του Αγίου Ανσέλµου
αρχιεπισκόπου του Καντέρµπουρη (1033 - 1109), και το οποίο δεν
δηµοσίευσε ποτέ όσο ζούσε αλλά επανειληµµένα το είχε επιδείξει σε
διάφορουσ φίλουσ του. Πρωτοδηµοσιεύθηκε µόλισ το 1987, εννέα χρόνια
µετά τον θάνατό του. Ο ίδιοσ ο Gödel µάλιστα το θεωρούσε απόδειξη
τησ ύπαρξησ του Θεού αλλά εµείσ είµαστε πιο µετριοπαθείσ και το
αναφέρουµε ωσ επιχείρηµα υπέρ τησ ύπαρξησ του Θεού.

Το αρχικό οντολογικό επιχείρηµα του Αγίου Άνσελµου ήταν
το εξήσ (Προσλόγιον ΙΙ, µετάφραση από τα Λατινικά):
«...Έτσι, ακόµη και ο άφρων είναι πεπεισµένοσ πωσ, τουλάχιστον
διανοητικά, υπάρχει κάτι ανώτερο του οποίου δεν µπορεί να
συλληφθεί. ∆ιότι όταν το ακούει, το καταλαβαίνει. Και οτιδήποτε
γίνεται κατανοητό υπάρχει διανοητικά. Και πείθεται ότι αυτό,
ανώτερο του οποίου δεν υπάρχει, δεν µπορεί να υπάρχει µόνο
διανοητικά. ∆ιότι, ασ υποθέσουµε πωσ υπάρχει µόνο διανοητικά: τότε
µπορεί να συλληφθεί διανοητικά πωσ υπάρχει και στην
πραγµατικότητα, κάτι το οποίο είναι ανώτερο. Συνεπώσ εάν εκείνο,
ανώτερο του οποίου δεν υπάρχει, υπάρχει µόνο διανοητικά, υπάρχει
κάτι ανώτερο αυτού του οποίου ανώτερο δεν υπάρχει, κάτι που είναι
αδύνατον...»
Μπορούµε να γράψουµε το επιχείρηµα χρησιµοποιώντασ την
εισ άτοπον απαγωγή µέσω των παρακάτω βηµάτων:
1. O Θεόσ εξ ορισµού είναι το υπέρτατο Ον, δηλαδή το Ον ανώτερο του
οποίου δεν µπορεί να συλληφθεί διανοητικά.
2. Η έννοια του Θεού υπάρχει στην ανθρώπινη διάνοια.
3. Ασ υποθέσουµε (για να καταλήξουµε σε άτοπο παρακάτω) ότι ο
Θεόσ υπάρχει µόνο διανοητικά και όχι στην πραγµατικότητα.
4. Η έννοια του Θεού που υπάρχει και στην πραγµατικότητα υπάρχει
στην ανθρώπινη διάνοια.
5. Ένα Ον που υπάρχει στην ανθρώπινη διάνοια αλλά και στην
πραγµατικότητα είναι ανώτερο ενόσ Όντοσ που υπάρχει µόνο
διανοητικά.
6. Από τα βήµατα 1,2,3,4 και 5 προκύπτει πωσ µπορεί να συλληφθεί
διανοητικά η ύπαρξη ενόσ Όντοσ ανώτερου του Θεού (που εξ ορισµού
από το 1 είναι το ανώτερο Ον που µπορεί διανοητικά να συλληφθεί),
κάτι που όµωσ αποτελεί άτοπο.
7. Συνεπώσ η υπόθεση 3 είναι λάθοσ, οπότε ο Θεόσ υπάρχει και στην
πραγµατικότητα.
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Σηµειώνουµε εδώ ότι το βήµα που δέχθηκε την µεγαλύτερη
κριτική από τουσ φιλοσόφουσ στο πέρασµα των αιώνων ήταν το 5
παραπάνω (πιο συγκεκριµένα η έννοια τησ ανωτερότητασ). ∆ιάφορα
οντολογικά επιχειρήµατα υπερ τησ ύπαρξησ του Θεού εµφανίστηκαν
αργότερα, ίσωσ τα πιο γνωστά είναι αυτά του R. Descartes και του G.
Leibniz. Εµφανίστηκαν βέβαια και παρωδίεσ των οντολογικών
επιχειρηµάτων.
H κατά Κ. Gödel βελτίωση και εξέλιξη του επιχειρήµατοσ του
Ανσέλµου είναι η εξήσ (για την κατανόηση απαιτείται κάποια
εξοικείωση µε την σύγχρονη εγκλιτική λογική – modal logic):
Ορισµόσ 1. Το x έχει την θεοειδή ιδιότητα εάν και µόνο εάν το x έχει ωσ
ουσιώδεισ ιδιότητεσ εκείνεσ και µόνο εκείνεσ τισ ιδιότητεσ που είναι
θετικέσ.
Ορισµόσ 2. Μια ιδιότητα Α αποτελεί µια ουσία του x εάν και µόνο εάν
για κάθε ιδιότητα B, το x έχει αναγκαστικά την ιδιότητα B εάν και µόνο
εάν η Α συνεπάγεται την Β.
Ορισµόσ 3. Το x αναγκαστικά υπάρχει εάν και µόνο εάν κάθε ουσία
του x αναγκαστικά εξηγείται µε κάποιο παράδειγµα.
Αξίωµα 1. Εάν µια ιδιότητα είναι θετική, τότε η άρνησή τησ δεν είναι
θετική.
Αξίωµα 2. Κάθε ιδιότητα που συνεπάγεται από µια θετική ιδιότητα
είναι επίσησ θετική.
Αξίωµα 3. Η ιδιότητα του να είναι κάτι θεοειδέσ είναι θετική.
Αξίωµα 4. Εάν µια ιδιότητα είναι θετική τότε είναι και αναγκαστικά
θετική.
Αξίωµα 5. Η αναγκαία ύπαρξη είναι θετική ιδιότητα.
Αξίωµα 6. Για κάθε ιδιότητα P, εάν η P είναι θετική, τότε το να έχει κάτι
αναγκαστικά την ιδιότητα P είναι επίσησ θετική ιδιότητα.
Θεώρηµα 1. Εάν µια ιδιότητα είναι θετική, τότε είναι συνεπήσ (δηλαδή
πιθανώσ εξηγείται µε κάποιο παράδειγµα).
Πόρισµα 1. Η θεοειδήσ ιδιότητα είναι συνεπήσ.
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Θεώρηµα 2. Εάν κάτι έχει την θεοειδή ιδιότητα, τότε η θεοειδήσ
ιδιότητα αποτελεί µια ουσία αυτού.
Θεώρηµα 3. Αναγκαστικά η θεοειδήσ ιδιότητα εξηγείται µε κάποιο
παράδειγµα.
Για τουσ ειδικούσ, χρησιµοποιώντασ Συµβολική Λογική, τo
παραπάνω Οντολογικό Επιχείρηµα του Κ. Gödel γράφεται ωσ εξήσ
(αυτή είναι και η µορφή που το οντολογικό επιχείρηµα υπάρχει στισ
προσωπικέσ σηµειώσεισ του ιδίου του Κ. Gödel):

Ασ κάνουµε τώρα ορισµένα σχόλια σχετικά µε την Θεολογία
και ειδικά την Ορθόδοξη Θεολογία: Κατ' αρχήν η πρακτική
χρησιµότητα των οντολογικών επιχειρηµάτων για την χριστιανική
οµολογία είναι αµφίβολη: Η µόνη γνωστή περίπτωση ανθρώπου που
παραδέχθηκε πωσ έγινε χριστιανόσ µελετώντασ το παραπάνω
οντολογικό επιχείρηµα του Αγίου Άνσελµου (το αναφέρει ο ίδιοσ στην
αυτοβιογραφία του), είναι του γνωστού συγγραφέα και καθηγητή στην
Οξφόρδη C. S. Lewis (1898 - 1963) (συγγραφέα µεταξύ άλλων του
εξαιρετικού βιβλίου που µεταφράστηκε και στα ελληνικά µε τον τίτλο
«Η Τακτική του ∆ιαβόλου»). Επίσησ η διαφορά ανάµεσα στη
χριστιανική πίστη και τη θρησκεία είναι η εξήσ: Στην πρώτη ο Θεόσ
προσεγγίζει τον άνθρωπο, ενώ στη δεύτερη συµβαίνει το αντίθετο. Θα
µπορούσε να υποθέσει κανείσ ότι στην περίπτωση τησ θρησκείασ είναι ο
φόβοσ που γεννά το Θεό και σε κάθε περίπτωση ο Θεόσ είναι µία
πατρική φιγούρα παράγωγο ενστίκτου. Αναλογικά µπορούµε να
συµπεράνουµε ότι ο Θεόσ τησ οντολογικήσ απόδειξησ είναι παράγωγο
συλλογισµού και ίσωσ θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι στο βάθοσ
είναι αποκύηµα ενστίκτου κυριαρχίασ µέσω του ορθού λόγου. (Για
παράδειγµα η αθεΐα του Νίτσε δεν είναι παρά το αναπόδραστο
συµπέρασµα του σκέφτοµαι άρα υπάρχω του Καρτέσιου).
28

Ωστόσο, ο χριστιανικόσ Θεόσ δεν είναι παράγωγο αλλά
αποκάλυψη, η οποία συνέβη σε συγκεκριµένο χρόνο και τόπο µε όρουσ
εµπειρικούσ. Οι πατέρεσ τησ εκκλησίασ (σαν τον Άγιο Μάξιµο τον
Οµολογητή) γνώρισαν τον Θεό ωσ Πρόσωπο και στη συνέχεια έγραψαν
τα θεολογικά κείµενα. Και επιπλέον η αποκάλυψη είναι συστατικό τησ
υπόστασησ του χριστιανικού Θεού, όπωσ αυτή περιγράφεται από το
δόγµα τησ τριαδικότητασ. Στην πραγµατικότητα η χρήση του
κατηγορήµατοσ ύπαρξη ίσωσ δεν ταιριάζει στον Θεό: Η ύπαρξη
προσδιορίζεται από την παρουσία, η παρουσία είναι το αποτέλεσµα τησ
διευθέτησησ των εµπειρικών δεδοµένων από τισ λογικέσ κατηγορίεσ, ένα
ενέργηµα του νου µε το οποίο η πολλαπλότητα αποκτά µορφή (Καντ) ή
η εναπόθεση µορφήσ επάνω σε ένα άµορφο υπόβαθρο το οποίο
ονοµάζεται ύλη (Αριστοτέλησ). (O όροσ ύλη χρησιµοποιείται τελείωσ
συµβατικά: Οι περισσότεροι φυσικοί σήµερα θα συµφωνούσαν πωσ
συνήθησ ύλη είναι ο,τιδήποτε αποτελείται από κουάρκ και λεπτόνια
αλλά ένασ γενικόσ ορισµόσ τησ ύλησ που θα περιλαµβάνει και τισ
εξωτικέσ µορφέσ ύλησ τησ σύγχρονησ φυσική είναι εξαιρετικά
δύσκολοσ έωσ αδύνατοσ).
Όµωσ ο Θεόσ δεν υπόκειται στην απόφαση κάθε λογικήσ
κατηγορίασ. Εποµένωσ δεν είναι δυνατή η απόφαση ύπαρξησ ή µη
ύπαρξησ. Ο Άγιοσ Μάξιµοσ ο Οµολογητήσ αναφέρει ότι το αποφατικό
«µη είναι» θα ταίριαζε περισσότερο στο Θεό. Πηγαίνοντασ ένα βήµα
παραπέρα θα µπορούσαµε να δώσουµε µία αναλογία και να πούµε ότι ο
Θεόσ είναι όπωσ το κενό σύνολο: Είναι µοναδικό, και παρά το ότι είναι
κενό θεµελιώνει τα Μαθηµατικά (βλέπε για παράδειγµα τον ορισµό των
φυσικών αριθµών µε τη χρήση τησ θεωρίασ τύπων του B. Russell). Είναι
παρόν σε κάθε σύνολο καθώσ είναι υποσύνολο κάθε συνόλου. (Άλλωστε
η θεολογία µασ µιλά και για την «Θεία Κένωση» του Λόγου κατά την
θεία σαρκική Γέννησή Του από την Υπεραγία Θεοτόκο).
Επιπλέον ένα εξίσου σοβαρό πρόβληµα είναι ότι η οντολογική
απόδειξη δεν παράγει συγκεκριµένη ηθική θεωρία, όπωσ αυτή που έχει
παραδωθεί µέσα από τη Βίβλο. Γενικότερα δεν προκύπτει µέσα από
κάθε οντολογική απόδειξη εκείνο το οποίο ονοµάζεται Εκκλησία και
που είναι θεµελιωµένο στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του
Θεού, στην Σταύρωση και την Ανάστασή Του και στην µέλλουσα
Κρίση. Συνεπώσ τα οντολογικά επιχειρήµατα για την Θεολογία έχουν
κάποια χρησιµότητα µόνο στο αρχικό στάδιο τησ πορείασ συνάντησησ
δύο προσώπων (του ανθρώπου και του Θεού): Η χρησιµότητα έγγυται
στο ότι υποδηλώνουν πωσ η έννοια του Θεού απλά δεν αντιβαίνει στισ
αρχέσ τησ ανθρώπινησ σκέψησ αλλά σε καµία περίπτωση δεν προκύπτει
από αυτή, είναι κάτι πολύ πάνω, πέρα και έξω από αυτήν.
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Άρα λοιπόν: Η πίστη στον Θεό ούτε προκύπτει αλλά ούτε και
αντιβαίνει τισ αρχέσ τησ λογικήσ καθώσ σε διάφορα επιχειρήµατα που
αναφέρθηκαν παραπάνω υπέρ τησ ύπαρξησ του Θεού υπάρχουν και οι
αντίστοιχεσ παρωδίεσ αυτών (για το συγκεκριµένο οντολογικό
επιχείρηµα του Γκέντελ πάντωσ αξίζει να αναφερθεί ότι τουλάχιστον ο
γράφων δεν έχει υπόψη του κάποια παρωδία). Άλλωστε η θεολογία εδώ
και αιώνεσ µασ πληροφορούσε ότι η λογική αποτελεί ατελέσ (αλλά σε
καµία περίπτωση άχρηστο) εργαλείο στην προσέγγιση του Θεού. Επίσησ
οι ιεροί νηπτικοί πατέρεσ στα συγγράµµατά τουσ (κυρίωσ στην
Φιλοκαλία αλλά και αλλού) υποστηρίζουν ότι το ζήτηµα τησ ύπαρξησ /
αποδοχήσ / πίστησ του Θεού από τον άνθρωπο δεν είναι θέµα
διανοητικό αλλά θέµα καθαρισµού τησ καρδιάσ από τα πάθη, τα πάθη,
που έχουν ωσ βάση την καρδιά, συσκοτίζουν και τον νου του ανθρώπου.
Στην Αγία Γραφή υπάρχει η γνωστή φράση: «Είπεν άφρων εν τη καρδία
αυτού ουκ έστι Θεόσ», δεν είναι τυχαίο που χρησιµοποιείται η λέξη
«καρδία» και όχι για παράδειγµα η λέξη «διανοία».
Παραθέτουµε κάποια σχόλια αµέσωσ παρακάτω και στο τέλοσ
αναφέρουµε µια ενδεικτική βιβλιογραφία για όσουσ θα ήθελαν να
εµβαθύνουν περισσότερο σε κάποιο από τα θέµατα που αγγίξαµε στο
παρόν σύντοµο άρθρο.

Σχόλια:
1. Ιστορικά το πρώτο οντολογικό επιχείρηµα υπέρ τησ
ύπαρξησ του Θεού θεωρείται αυτό του Αγίου Ανσέλµου Αρχιεπισκόπου
του Καντέρµπουρη (αν και κάποια «απολογητικά στοιχεία» υπήρχαν
και στα συγγράµµατα του ιερού Αυγουστίνου πολύ νωρίτερα αλλά και
σε διάφορα απολογητικά έργα κάποιων πατέρων τησ Εκκλησίασ.) Στην
συνέχεια εµφανίστηκαν και άλλα οντολογικά επιχειρήµατα όπωσ του
Thomas Acquinas, του Καρτέσιου (R. Descartes), του Leibniz («θεωρία
µονάδων» από όπου προέκυψαν και ο λογισµόσ µεταβολών – calculus of
variations – που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την σύγχρονη
φυσική – θεωρίεσ πεδίων – και από την οποία προκύπτουν η αρχή
ελάχιστησ δράσησ του Fermat, η διατήρηση ορµήσ και ενέργειασ, το
θεώρηµα Nöether κλπ), το λεγόµενο transcendental argument
(Tranzendentalen Deduktion) του Ι. Kant, του γνωστού πυρηνικού
φυσικού (και πατέρα τησ πρώτησ ατοµικήσ βόµβασ) R. Oppenheimer, και
φτάσαµε τελικά µέχρι τον Gödel. Υπάρχουν όµωσ και τα λεγόµενα
τελεολογικά επιχειρήµατα (σε συνδυασµό µε την ανθρωπική αρχή και
τα fine tuned universes) αλλά και επιχειρήµατα υπέρ τησ ύπαρξησ του
Θεού που προέρχονται, όλωσ αναπάντεχα, και από την πληροφορική,
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την complexity theory (θεωρία πολυπλοκότητασ, π.χ. θεωρία σηµείου
Ωµέγα, Omega Point Theory, του F.J. Tipler σε συνάφεια µε το big
crunch των θεωρηµάτων των χωροχρονικών ανωµαλιών των Hawking
Penrose). Επίσησ αναφέρουµε πωσ υπάρχουν και πιο σύγχρονεσ
διατυπώσεισ (20ου αιώνα) του αρχικού επιχειρήµατοσ του Ανσέλµου,
όπωσ η διατύπωση κατά Adams, Barnes, Lewis, Plantinga, Oppenheimer
Zaltan κ.λπ. που αναιρούν σε µεγάλο βαθµό την κριτική που είχε
ασκηθεί στο παρελθόν.
2. Εάν ο Θεόσ «επέτρεπε» να υπάρξει απόδειξη τησ ύπαρξήσ
Του (διανοητική ή εµπειρική) θα δρούσε σαν να κατέβαινε από το
Σταυρό όταν οι Ιουδαίοι Τον περιγελούσαν και Τον προέτρεπαν κατά
την Σταύρωση να αυτοσωθεί µε θαύµα για να πιστέψουν. Η λογική
«δένει» τον σύγχρονο µορφωµένο άνθρωπο (όπωσ το θαύµα έδενε τον
άνθρωπο τησ τότε εποχήσ αλλά και τησ σηµερινήσ). Όπωσ πολύ εύστοχα
γράφει ο Απ. Παύλοσ (στο πρώτο κεφάλαιο τησ προσ Κορίνθιουσ
πρώτησ επιστολήσ):
«...Ουχί εµώρανεν ο Θεόσ την σοφίαν του κόσµου τούτου; Επειδή γαρ
εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνω ο κόσµοσ δια τησ σοφίασ τον Θεόν,
ευδόκησεν ο Θεόσ δια τησ µωρίασ του κηρύγµατοσ σώσαι τουσ
πιστεύοντασ. Επειδή και Ιουδαίοι σηµείον ζητούσι και οι Έλληνεσ
σοφίαν ζητούσι, ηµείσ δε κηρύσσοµεν Χριστόν εσταυρωµένον,
Ιουδαίοισ µεν σκάνδαλον, Έλλησι δε µωρίαν».
Ο Θεόσ ζητά την ελεύθερη αποδοχή από τουσ ανθρώπουσ και
όχι την καταναγκαστική εµπειρική ή ορθολογική αποδοχή. (Θαύµατα
πάντωσ µπορεί να γίνονται και σήµερα όπωσ και πάντοτε αλλά
αποτελούν εξαιρέσεισ). ∆εν τουσ ζητά όµωσ και να γίνουν παράλογοι,
δηλαδή να αρνηθούν την δωρεά του Λόγου και να πιστέψουν σε κάτι
που αποδεικνύεται πωσ δεν υπάρχει. Συνεπώσ ούτε απόδειξη ύπαρξησ
ούτε µη ύπαρξησ του Θεού είναι δυνατή και αυτό δικαιολογείται
θεολογικά γιατί συµβαίνει. Είναι τουλάχιστον συγκλονιστικόσ ο
σεβασµόσ που επιδεικνύει ο Θεόσ στην ελευθερία του ανθρώπου.
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Αναφορέσ:

Ο ενδιαφερόµενοσ αναγνώστησ που είναι εξοικειωµένοσ µε τα
αναγκαία µαθηµατικά, για περισσότερεσ πληροφορίεσ µπορεί να
συµβουλευθεί Τα Άπαντα του Kurt Gödel που δηµοσιεύθηκαν το 1994
από τον Εκδοτικό Οίκο του Πανεπιστηµίου τησ Οξφόρδησ:
• Kurt Gödel, Collected Works:
Volume I: Publications 19291936,
Volume II: Publications 19381974,
Volume III: Unpublished Essays and Lectures,
Volume IV: Correspondence,
Oxford University Press, 1994.
Επίσησ ένα πολύ καλό εισαγωγικό βιβλίο για την εγκλιτική
λογική που αποφεύγει τον βαρύ µαθηµατικό φορµαλισµό και είναι
κάπωσ πιο προσιτό σε ένα γενικότερο κοινό είναι το παρακάτω µε
τίτλο: Η Φύση τησ Αναγκαιότητασ, του Alvin Plantinga, Εκδοτικόσ
Οίκοσ του Πανεπιστηµίου τησ Οξφόρδησ:
• Alvin Plantinga: «The Nature of Necessity», Clarendon Library of Logic
and Philosophy, Oxford University Press, 1979.
Για την σχέση των µαθηµατικών µε τη σύγχρονη φιλοσοφία
(και ειδικότερα µε την εργασία του J.-F. Lyotard περί τησ
µετανεωτερικότητασ), ο ενδιαφερόµενοσ αναγνώστησ θα µπορούσε να
συµβουλευθεί το εξήσ βιβλίο: Τα Μαθηµατικά και οι Ρίζεσ τησ
Μετανεωτερικήσ Σκέψησ του Vladimir Tasic, Εκδοτικόσ Οίκοσ του
Πανεπιστηµίου τησ Οξφόρδησ:
• Vladimir Tasic: «Mathematics and the Roots of Postmodern Thought»,
Oxford University Press, 2001.

Τέλοσ περισσότερα για τον Άγιο Μάξιµο Οµολογητή µπορεί
κανείσ να δει για παράδειγµα την Πατρολογία του Μίν:
• J. P. Migne: «Patrologiae Cursus Completus (Series Graeca)»:
Μυσταγωγία, Aγίου Μαξίµου του Οµολογητού.
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Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον κ. Νικόλαο Φουντουλάκη
από το Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ τησ Γερµανίασ για την κριτική του σε µια
προγενέστερη µορφή του παρόντοσ άρθρου αλλά και τουσ καθηγητέσ
John Roe του πολιτειακού πανεπιστηµίου τησ Πενσυλβαννίασ των
ΗΠΑ, D. Isaacson τησ Οξφόρδησ αλλά και τον Σεβασµιώτατο
Μητροπολίτη Κάλλιστο Ware για διάφορεσ συζητήσεισ στο παρελθόν.

Υστερόγραφο επί του πιεστηρίου:
Τα θεωρήµατα Gödel ισχύουν για κάθε λογικό σύστηµα
τουλάχιστον ικανό να περιγράψει την αριθµητική Peano, συνεπώσ θα
έλεγε κανείσ πωσ το πρόβληµα είναι στην αριθµητική. Υπάρχουν
επιπλέον µη-πληρότητεσ από αυτήν του Gödel, π.χ. του Jeff Paris,
του Leo Harrington (colour of numbers) αλλά και πρόσφατα (2010)
ο Harvey Friedman στο βιβλίο Boolean Relation Theory and
Incompleteness βρήκε και άλλεσ µη-πληρότητεσ που αφορούν expansive
linear
growth
functions
(or
elg
functions, αυτέσ
αποτελούν υποκατηγορία των strictly domination functions, δηλαδή
συναρτήσεων για τισ οποίεσ ισχύει f(x)>x, πχ f(x)=x+1, όπου x θετικόσ
ακέραιοσ. Για αυτέσ τισ συναρτήσεισ (strictly dominating functions)
ισχύει το λεγόµενο «complementation theorem» που δηλώνει
ότι υπάρχει πάντα µια άπειρη συλλογή τιµών, τέτοιεσ ώστε το πεδίο
ορισµού και το πεδίο τιµών να είναι ξένα µεταξύ τουσ σύνολα. Για
παράδειγµα εάν f(x)=x+1, εάν το πεδίο ορισµού είναι οι άρτιοι, τότε το
πεδίο τιµών είναι οι περιττοί, σύνολα ξένα µεταξύ τουσ.
Για να αρθούν οι µη-πληρότητεσ του Friedman (και όχι εν γένει
του Gödel) χρειάζεται να συµπεριληφθούν τα λεγόµενα large cardinals
στην Peano arithmetic. Γενικά, το άπειρο δηµιουργεί προβλήµατα αλλά
δύσκολα θα απορριφθεί.
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ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΩΗΣ
Θεολογία και Θεµελιώδεισ Επιστήµεσ ΙΙ:
Θεολογία και Κοσµολογία

Η Κοσµολογία είναι ένασ τοµέασ τησ θεωρητικήσ
(αστρο)φυσικήσ, σίγουρα ένασ από τουσ πιο δύσκολουσ και τουσ πιο
ενδιαφέροντεσ, ο οποίοσ µελετά το σύµπαν ωσ σύνολο. Βασίζεται στην
Γενική Θεωρία τησ Σχετικότητασ (ΓΘΣ) του A. Einstein, µια θεωρία
που εµφανίστηκε το 1915, η οποία περιγράφει τισ βαρυτικέσ
αλληλεπιδράσεισ (δυνάµεισ) ωσ φαινόµενα γεωµετρικήσ φύσησ.
Τα πιο σηµαντικά ερωτήµατα που προσπαθεί να απαντήσει η
κοσµολογία είναι δύο:
1. Το σύµπαν δηµιουργήθηκε κάποια στιγµή κατά το µακρινό
παρελθόν ή υπήρχε ανέκαθεν;
2. Ποια θα είναι η εξέλιξη του σύµπαντοσ, θα πάψει κάποια
στιγµή στο µέλλον να υπάρχει ή θα συνεχίσει να υπάρχει για πάντα;
Λίγα χρόνια µετά την ανακάλυψη τησ ΓΘΣ, εµφανίστηκαν τα
πρώτα κοσµολογικά µοντέλα που βασίζονται σε συγκεκριµένεσ λύσεισ
των εξισώσεων πεδίου του Einstein. Τα µοντέλα αυτά απαντούν µόνο
στην δεύτερη ερώτηση, δηλαδή περιγράφουν την πιθανή µελλοντική
εξέλιξη του σύµπαντοσ. Γενικά τα µοντέλα αυτά µπορούν να
ταξινοµηθούν σε τρεισ κατηγορίεσ:
(α). Aυτά που προβλέπουν πωσ το σύµπαν θα έχει ένα τέλοσ,
(β). Αυτά που προβλέπουν πωσ το σύµπαν θα υπάρχει για πάντα και
(γ). Αυτά που προβλέπουν πωσ το σύµπαν θα πάψει κάποια στιγµή να
υπάρχει αλλά την αµέσωσ επόµενη στιγµή θα ξαναγεννηθεί µε νέα
µορφή (κυκλικά µοντέλα ή παλλόµενο σύµπαν).
Το ποιό από τα τρία παραπάνω θεωρητικά σενάρια είναι το
φυσικά ρεαλιστικό εξαρτάται από την συνολική µάζα του σύµπαντοσ
(και συνεπώσ, µέσω των εξισώσεων βαρυτικού πεδίου του Einstein, από
την καµπυλότητά του, οι κοσµολόγοι συνήθωσ χρησιµοποιούν ωσ
περίπου ισοδύναµη παράµετρο την λεγόµενη σταθερά Hubble). Ο
υπολογισµόσ όµωσ τησ µάζασ του σύµπαντοσ αποδεικνύεται πωσ είναι
µια διαδικασία που αντιµετωπίζει αξεπέραστεσ δυσκολείεσ επί του
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παρόντοσ, τόσο θεωρητικέσ όσο και πειραµατικέσ, παρά την φαιά ουσία
και τα χρήµατα που έχουν δαπανηθεί.
Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, δεν υπήρχε καµία πρόοδοσ
µέχρι περίπου τισ αρχέσ τησ δεκαετίασ του 1970, όταν οι δύο
σηµαντικότεροι µαθηµατικοί κοσµολόγοι του κόσµου, ο Roger Penrose
από το πανεπιστήµιο τησ Οξφόρδησ και ο Stephen Hawking από το
πανεπιστήµιο του Κέιµπριτζ, στηριζόµενοι και σε προηγούµενεσ
εργασίεσ του Βέλγου ρωµαιοκαθολικού ιερέα G.H.J.E. Lemaitre,
απέδειξαν το περίφηµο θεώρηµα των χωροχρονικών ανωµαλιών
(spacetime singularity theorem – στην πραγµατικότητα πρόκειται για µια
οµάδα θεωρηµάτων). Με απλά λόγια, αποφεύγοντασ τα προχωρηµένα
µαθηµατικά που απαιτούνται, το θεώρηµα αυτό λέει ότι:
Εάν η ΓΘΣ είναι σωστή, τότε το σύµπαν (συµπεριλαµβανο
µένων και του ίδιου του χώρου και του χρόνου) είχε συγκεκριµένη
αρχή.
Το θεώρηµα διακρίνει δύο είδη χωροχρονικών ανωµαλιών:
Την αρχική χωροχρονική ανωµαλία και διάφορεσ άλλεσ που
αντιστοιχούν στισ µελανέσ οπέσ (µαύρεσ τρύπεσ), ασχολούµαστε µε την
πρώτη. Αυτό το περίφηµο αποτέλεσµα θεωρείται η δεύτερη
σηµαντικότερη συνεισφορά στην κοσµολογία µετά από αυτή τησ
διατύπωσησ τησ ΓΘΣ από τον Α. Einstein το 1915. Ένα πιο εντυπωσιακό όνοµα για το θεώρηµα αυτό προήλθε από την άλλη πλευρά του
Ατλαντικού, είναι η λεγόµενη θεωρία τησ µεγάλησ έκρηξησ (Big-Bang
theory). Το κρίσιµο ερώτηµα συνεπώσ είναι εάν η ΓΘΣ είναι σωστή.
Mέχρι σήµερα, η ΓΘΣ έχει δοκιµαστεί πειραµατικά πολλέσ
φορέσ και οι θεωρητικέσ προβλέψεισ τησ συµφωνούν µε τα πειραµατικά
δεδοµένα. Μάλιστα το πιο πρόσφατο πειραµατικό τεστ τησ ΓΘΣ έγινε
το 1993 από τουσ R.A. Hulse και J.H. Taylor Jr. του πανεπιστηµίου του
Πρίνστον, οι οποίοι µελετώντασ τισ περιόδουσ των τροχιών δίδυµων
παλόµενων ραδιοαστέρων (πάλσαρ, pulsars), βρήκαν πωσ η συµφωνία
µεταξύ των προβλέψεων τησ ΓΘΣ µε τισ πειραµατικέσ µετρήσεισ φτάνει
στην πραγµατικά εντυπωσιακή ακρίβεια των 14 δεκαδικών ψηφίων
(εκατοντάκισ τρισεκατοµµυριοστό του δευτερολέπτου)! Για το πείραµά
τουσ αυτό οι εν λόγω πειραµατικοί φυσικοί τιµήθηκαν µε το βραβείο
Νοµπέλ φυσικήσ την ίδια χρονιά, το 1993. H αλήθεια είναι πωσ η ΓΘΣ
είναι η ακριβέστερη φυσική θεωρία που έχει δηµιουργηθεί ποτέ από
τουσ ανθρώπουσ. (Η δεύτερη ακριβέστερη θεωρία τησ σύγχρονησ
φυσικήσ είναι η κβαντική ηλεκτροδυναµική (περίπου το κοµµάτι τησ
ηλεκτρασθενούσ δύναµησ – βλέπε Σχόλιο στο τέλοσ του άρθρου – που
αντιστοιχεί στον ηλεκτροµαγνητισµό, αυτή είναι µια κβαντική θεωρία),
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µε ακρίβεια µεταξύ θεωρητικών προβλέψεων και πειραµατικών
δεδοµένων που φτάνει στα 11 δεκαδικά ψηφία). Σηµειώνουµε πωσ η
θεωρία τησ µεγάλησ έκρηξησ υποστηρίζεται και από µια σειρά
επιπρόσθετων πειραµατικών δεδοµένων όπωσ η κοσµική µικροκυµατική
ακτινοβολία υποβάθρου (comsic microwave background radiation), η
παρατηρούµενη µετατώπιση των φασµάτων εκποµπήσ των γαλαξιών
προσ το ερυθρό (γεγονόσ που υποδηλώνει σύµφωνα µε το φαινόµενο
Ντόπλερ πωσ οι γαλαξίεσ αποµακρύνονται µεταξύ τουσ) κ.λπ. Ασ
αναφέρουµε επίσησ ότι ο πρώτοσ που µίλησε για την θεωρία τησ
µεγάλησ έκρηξησ ήταν µεν ο Λεµέτρ (ο οποίοσ ανακάλυψε µια
συγκεκριµένη λύση των εξισώσεων του Α®νστάιν που περιγράφουν
αυτό το σενάριο) αλλά τα θεωρήµατα χωροχρονικών ανωµαλιών είναι
πολύ πιο ισχυρά και πιο αυστηρά, ουσιαστικά λένε πωσ κάθε
λύση των εξισώσεων του Α®νστάιν (µε πολύ ήπιεσ προhποθέσεισ που
είναι απόλυτα δικαιολογηµένεσ από φυσικήσ πλευράσ) προέρχεται από
µια αρχική ανωµαλία (οι εξισώσεισ του Α®νστάιν είναι εξαιρετικά
δύσκολεσ στην επίλυσή τουσ και µέχρι σήµερα είναι γνωστέσ µόνο λίγεσ
συγκεκριµένεσ λύσεισ, το θεώρηµα των χωροχρονικών ανωµαλιών
αφορά όλεσ τισ πιθανέσ λύσεισ, είτε είναι σήµερα (εκπεφρασµένα)
γνωστέσ είτε όχι. Πράγµατι πρόκειται για εντυπωσιακό θεώρηµα!
[ Σηµείωση 1. Στο συγκεκριµένο άρθρο δεν ασχολούµαστε µε
την κβαντική βαρύτητα και την κβαντική κοσµολογία. Αυτοί οι χώροι
παρουσιάζουν µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον (και ο γράφων έχει
ασχοληθεί ερευνητικά µε το θέµα), αλλά µέχρι στιγµήσ δεν υπάρχει
συγκεκριµένη θεωρία που ταυτόχρονα να είναι και πειραµατικά
επιβεβαιωµένη. Ο ενδιαφερόµενοσ αναγνώστησ µπορεί να δει ένα κάπωσ
εκτενέσ σχόλιο στο τέλοσ του άρθρου που εµπεριέχει και µια σύντοµη
ανασκόπηση (*)].
Η ηλικία του σύµπαντοσ έχει µετρηθεί µε τρεισ διαφορετικούσ
τρόπουσ και φαίνεται να υπάρχει συµφωνία πωσ αυτή είναι περίπου 15
δισεκατοµµύρια χρόνια (ακριβέστερα, περί τα 13.7 δισεκατοµµύρια
χρόνια).
Όµωσ η φυσική και τα µαθηµατικά δεν ασχολούνται µε
ερωτήσεισ του τύπου γιατί δηµιουργήθηκε το σύµπαν ή ποιόσ
δηµιούργησε το σύµπαν, ασχολούνται µόνο µε το πωσ λειτουργεί το
σύµπαν. Ερωτήσεισ σαν τισ πρώτεσ είθισται να θεωρούνται ότι δεν
ανήκουν στο χώρο των λεγόµενων φυσικών ή θετικών επιστηµών αλλά
ανήκουν στον χώρο τησ µεταφυσικήσ, τησ φιλοσοφίασ ή τησ Θεολογίασ.
Όµωσ παρά ταύτα οι ερωτήσεισ αυτέσ υπάρχουν, δεν µπορεί κάποιοσ
απλά να τισ αγνοήσει επειδή δεν ανήκουν – κατά τισ κρατούσεσ
συµβάσεισ τησ διεθνούσ επιστηµονικήσ κοινότητασ – στον επιστηµονικό
χώρο και είναι αναµφίβολα ενδιαφέρουσεσ.
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Στο παρόν σύντοµο άρθρο θα προσπαθήσουµε να
ασχοληθούµε µε το ερώτηµα ποιοσ δηµιούργησε το σύµπαν. Eάν
κάνουµε µια δηµοσκόπηση (γκάλοπ) ρωτώντασ τυχαία διάφορουσ
ανθρώπουσ στο δρόµο αυτή την ερώτηση, δύο είναι οι πιθανέσ
απαντήσεισ που θα λάβουµε: Ο Θεόσ και η τύχη. H πρώτη απάντηση
θεωρείται µη επιστηµονική διότι η επιστήµη δεν µπορεί να αποδείξει
την ύπαρξη του Θεού αλλά ούτε µπορεί να αποδείξη και την µη ύπαρξη
του Θεού. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πωσ η απάντηση αυτή είναι λάθοσ,
απλά σηµαίνει πωσ η επιστήµη δεν είναι το κατάλληλο κριτήριο για να
την αξιολογήσει. Η δεύτερη απάντηση φαίνεται να εδράζεται σε πιο
σταθερό επιστηµονικό έδαφοσ. Θα επιχειρηµατολογήσουµε πωσ στην
πραγµατικότητα αυτό δεν συµβαίνει. Συνεπώσ, επιστηµονικά µιλώντασ,
και οι δύο απαντήσεισ είναι περίπου εξίσου µη ικανοποιητικέσ.
Ο Roger Penrose στο πρόσφατο βιβλίο του «Road to Reality»
(H Οδόσ προσ την Πραγµατικότητα) εξηγεί πωσ η πιθανότητα το
σύµπαν να έχει δηµιουργηθεί από τύχη είναι τησ τάξησ του

[∆εν θα επαναλάβουµε τον υπολογισµό διότι προhποθέτει γνώση
γενικήσ σχετικότητασ, συµπλεκτικήσ γεωµετρίασ και είναι και κάπωσ
µακρύσ, ο ενδιαφερόµενοσ αναγνώστησ µπορεί να δει τισ παραποµπέσ
στο τέλοσ]. Ο αριθµόσ αυτόσ είναι ο µικρότεροσ θετικόσ πραγµατικόσ
αριθµόσ στον οποίο έχει αποδοθεί κάποιο φυσικό νόηµα!
Ισοδύναµα, ο αριθµόσ

είναι ο µεγαλύτεροσ θετικόσ πραγµατικόσ αριθµόσ στον οποίο έχει
αποδοθεί κάποιο φυσικό νόηµα µέχρι σήµερα. Ο αριθµόσ αυτόσ είναι
απίστευτα µεγάλοσ: Εάν κάποιοσ προσπαθήσει να τον γράψει
αναλυτικά, χωρίσ τα διπλά εκθετικά, θα πρέπει να γράψει την µονάδα
ακολουθούµενη από 10¹²³ µηδενικά. Είναι φυσικά αδύνατον να γραφεί
αυτόσ ο αριθµόσ αναλυτικά διότι ακόµη και αν υποθέσουµε πωσ
κατορθώνουµε να συγκεντρώσουµε όλη την µάζα του σύµπαντοσ για να
κατασκευάσουµε ένα τεράστιο φύλλο χαρτιού πάνω στο οποίο θα
επιχειρήσουµε να γράψουµε αυτό τον αριθµό και κατορθώσουµε να
φτιάξουµε κάποιον φανταστικό στυλό ο οποίοσ να ζωγραφίζει µηδενικά
που να έχουν το µέγεθοσ ενόσ κουάρκ, υπάρχουν µόνο 10¹⁸ κουάρκ και
λεπτόνια στο σύµπαν!
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[ Σηµείωση 2. Γνωρίζουµε σήµερα ότι η συνήθησ ύλη
αποτελείται από κουάρκ και λεπτόνια. Τα πρωτόνια στουσ πυρήνεσ των
ατόµων που είναι θετικά φορτισµένα, αποτελούνται από 3 κουάρκ,
όπωσ και τα νετρόνια, τα οποία είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. Τα λεπτόνια,
όπωσ είναι τα ηλεκτρόνια, εµφανίζονται σε 3 γενεέσ (ηλεκτρόνιο, µιόνιο
και ταυ µαζί µε τα αντίστοιχα νετρίνα) και δεν αποτελούνται από
µικρότερα σωµάτια. Τα ηλεκτρόνια έχουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο
και ίσο κατ' απόλυτη τιµή µε αυτό των πρωτονίων. Για να έχουµε
ισότητα θετικών και αρνητικών φορτίων στην φύση υποθέτουµε πωσ
έχουµε περίπου ίσο αριθµό πρωτονίων και ηλεκτρονίων. ∆εχόµαστε
επίσησ τον υπολογισµό του µεγαλού αστροφυσικού Eddington πωσ
υπάρχουν περίπου 10⁸⁰ πρωτόνια στο σύµπαν, ίσοσ αριθµόσ νετρονίων
και ίσοσ αριθµόσ ηλεκτρονίων, άρα χονδρικά 6 x 10⁸⁰ κουάρκ συν 3 x
10⁸⁰ λεπτόνια (και των τριών γενεών – τα νετρίνα έχουν πολύ µικρή
µάζα), άρα έχουµε συνολικά κάπου 9 x 10⁸⁰ ≈ 10⁸¹ υλικά στοιχειώδη
σωµάτια κουάρκ και λεπτόνια, αριθµόσ πολύ µικρότεροσ από το 10¹²³!
∆εν ασχολούµαστε µε διάφορεσ µορφέσ εξωτικήσ ύλησ όπωσ σκοτεινή
ύλη, η σκοτεινή ενέργεια ή τα λεγόµενα «ασωµάτια» (unparticles),
διότι υπάρχει µεν το σηµαντικό πρόβληµα του ελλείµµατοσ µάζασ στην
κοσµολογία αλλά και εδώ η κατάσταση είναι σήµερα, επιστηµονικά
µιλώντασ, επίσησ ασαφήσ].
Για να καταλάβουµε το νόηµα αυτήσ τησ πιθανότητασ, ασ
επιχειρήσουµε να επιλύσουµε το παρακάτω απλό πρόβληµα θεωρίασ
πιθανοτήτων: Έστω ότι υπάρχει ένα µικρό νησί στο οποίο ζουν µόνο
πίθηκοι. Κάποιοσ ναυαγόσ που βρέθηκε εκεί βρίσκει µια γραφοµηχανή
και ένα πάκο από χαρτιά στα οποία είναι γραµµένο το µυθιστόρηµα
«Πόλεµοσ και Ειρήνη» (που έχει γραφτεί από τον Λέοντα Τολστόι) στα
Eλληνικά. ∆εν υπάρχει καµία ένδειξη πωσ υπήρξε ποτέ στο παρελθόν
κάποιοσ άλλοσ άνθρωποσ στο νησί και ο ναυαγόσ αναρωτιέται ποιοσ
µπορει να έγραψε το κείµενο. Κατόπιν ωρίµου σκέψεωσ καταλήγει σε
δύο ενδεχόµενα: Είτε κάποιοσ άλλοσ άνθρωποσ έγραψε το κείµενο ο
οποίοσ δεν άφησε καθόλου ίχνη, είτε οι πίθηκοι έγραψαν το κείµενο
πατώντασ τα πλήκτρα τησ γραφοµηχανήσ στην τύχη.
Aσ υπολογίσουµε την πιθανότητα να γραφεί το κείµενο από
κάποιον που πατά τα πλήκτρα τησ γραφοµηχανήσ στην τύχη. Το
µυθιστόρηµα αυτό είναι από τα µεγαλύτερα που έχουν γραφεί στην
παγκόσµια λογοτεχνία: Αποτελείται από περίπου 1000 σελίδεσ και ασ
υποθέσουµε πωσ κάθε σελίδα έχει 100 γραµµέσ, (περίπου 30 στην
πραγµατικότητα), κάθε γραµµή έχει 10 λέξεισ και πωσ κάθε λέξη
αποτελείται από 10 γράµµατα κατά µέσο όρο. Εφαρµόζουµε την
πολλαπλασιαστική αρχή και βλέπουµε πωσ στο κείµενο υπάρχουν
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συνολικά χαρακτήρεσ. Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράµµατα αλλά
µαζί µε τα σηµεία στίξησ, τα δεκαδικά ψηφία, τα µικρά και κεφαλαία
γράµµατα κ.λπ., το πληκτρολόγιο µιασ γραφοµηχανήσ ή ενόσ
υπολογιστή έχει περίπου 50 πλήκτρα, για ευκολία ασ υποθέσουµε πωσ
είναι 100. Η πιθανότητα να γράψει κάποιοσ το κείµενο αυτό, δηλαδή
αυτή την ακολουθία των 10⁷ χαρακτήρων, πατώντασ στην τύχη τα
πλήκτρα µιασ γραφοµηχανήσ µε 100 πλήκτρα είναι

Για τον υπολογισµό χρησιµοποιήσαµε διατάξεισ µε επανάθεση µιασ και
όταν γράφουµε λέξεισ η σειρά των γραµµάτων παίζει ρόλο, συνεπώσ
χρειαζόµαστε διατάξεισ και όχι συνδυασµούσ, ενώ κάποια γράµµατα
µπορεί να επαναλαµβάνονται στην ίδια λέξη οπότε πρέπει να
θεωρήσουµε επιλογή µε επανάθεση. Ισοδύναµα, µπορεί κάποιοσ να
σκεφτεί και ωσ εξήσ: Αφού έχουµε µια ακολουθία 10⁷ χαρακτήρων και
το πληκτρολόγιο έχει 100 πλήκτρα, η πιθανότητα να επιλέξουµε τον
πρώτο χαρακτήρα σωστά είναι 1/100, η πιθανότητα να επιλέξουµε τον
δεύτερο χαρακτήρα σωστά είναι πάλι 1/100, τα δύο αυτά ενδεχόµενα
είναι ανεξάρτητα, συνεπώσ η πιθανότητα να επιλέξουµε τον πρώτο και
τον δεύτερο χαρακτήρα του κειµένου σωστά είναι (1/100)² και πρέπει
να επαναλάβουµε αυτή τη διαδικασία τόσεσ φορέσ όσοι είναι οι
συνολικοί χαρακτήρεσ του κειµένου, δηλαδή η πιθανότητα είναι

Θα πίστευε κανείσ πωσ οι πίθηκοι έγραψαν το µυθιστόρηµα;
H πιθανότητα αυστηρά µιλώντασ είναι µη-µηδενική αλλά
είναι πολύ µικρή. Η πιθανότητα να δηµιουργήθηκε το σύµπαν από
καθαρή τύχη είναι πολύ πολύ µικρότερη, συγκρίνετε το

µε το

Aυτέσ οι πιθανότητεσ είναι αυστηρά µιλώντασ µηµηδενικέσ αλλά είναι
τόσο µικρέσ που αντιβαίνουν ακόµη και την κοινή λογική.
Η καταληκτική παρατήρηση ασ είναι αυτή (που κάνει και µια
σύνδεση µε το προηγούµενο άρθρο): Στην επιστήµη σήµερα ο Θεόσ και
ό,τι σχετίζεται µε Αυτόν θεωρείται µη-επιστηµονικό, δηλαδή
αντικείµενο µελέτησ κάποιου άλλου γνωστικού αντικειµένου. Αυτό
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συµβαίνει διότι ωσ κριτήριο επιστηµονικότητασ υιοθετείται κυρίωσ το
κριτήριο του Πόπερ που δηλώνει ότι επιστηµονικό είναι οτιδήποτε
µπορεί να διαψευσθεί (έχει χυθεί πολύ µελάνι για την επιλογή τησ
διαψευσιµότητασ αντί τησ επιβεβαιωσιµότητασ, το πρώτο είναι κάπωσ
πιο γενικό). Η φράση «υπάρχει Θεόσ» δεν είναι διαψεύσιµη (αλλά ούτε
και επιβεβαιώσιµη), άρα µη επιστηµονική (βλέπε και το προηγούµενο
άρθρο). Εγείρονται όµωσ νέεσ ερωτήσεισ όπωσ: Τι συνιστά απόδειξη;
Γιατί να ασχολούµαστε και να θεωρούµε “«επιστήµη”« µόνο ό,τι
ικανοποιεί το εν λόγω κριτήριο;
Η προσπάθει απάντησησ τησ πρώτησ ερώτησησ µασ φέρει στα
θεµέλια των µαθηµατικών: Στην proof theory (syntax) και στην model
theory (semantics) και τελικά στα θεωρήµατα µη πληρότητασ τησ
λογικήσ του Gödel που αναφέραµε στο προηγούµενο άρθρο. Οι βάσεισ
των σύγχρονων µαθηµατικών είναι axiomatic set theory, proof theory,
model theory, και recursion theory, τα τρία τελευταία θα µπορούσε
κάποιοσ να τα πει και formal logic. H αξιωµατική θεωρία συνόλων
(axiomatic set theory, ουσιαστικά τα αξιώµατα Fraenkel–Zermelo συν
το αξίωµα επιλογήσ, γνωστή και ωσ ZFC) βασίζεται στην θεωρία
τύπων (theory of types) του B. Russell (που την απαλλάσσει από τα
παράδοξα τύπου Ράσελ). Η θεωρία τύπων βασίζεται σε µια ενόραση
(intuition), το κενό σύνολο, και σε ένα αξίωµα, την ύπαρξη του κενού
συνόλου, το αξίωµα είναι µια πρόταση που δεν µπορούµε να την
αποδείξουµε αλλά δεχόµαστε ότι ισχύει, δηλαδή είναι µια «πίστη».
(Ενοράσεισ είναι οι βασικέσ δοµικέσ µονάδεσ των µαθηµατικών, έννοιεσ
που δεν µπορούν να ορισθούν αλλά απλά υπάρχουν, π.χ. η έννοια του
συνόλου, η έννοια του ανήκειν/περιέχειν κ.λπ., συνεπώσ τα µαθηµατικά
µάλλον ανακαλύπτονται παρά κατασκευάζονται, οι περισσότεροι
µαθηµατικοί ήταν και είναι Πλατωνιστέσ).
Η δεύτερη ερώτηση τέθηκε και από τον ποντίφικα, τον πάπα
Βενέδικτο το 2006 στην γνωστή πια διεθνώσ
οµιλία του στο
πανεπιστήµιο του Ρέγκενσµπουργκ στη Γερµανία όπου µια φράση (από
αναφορά, φράση του αυτοκράτορα Μανουήλ Β’ Παλαιολόγου σε
καταγεγραµµένη συνοµιλία µε Πέρση µουσουλµάνο διανοούµενο το
1391 και όχι δική του) «εξόργισε» τουσ απανταχού µουσουλµάνουσ και
το Βατικανό αναγκάστηκε να ζητήσει επίσηµα συγγνώµη. Η οµιλία
αυτή αποτελεί ύµνο στο αρχαίο ελληνικό πνεύµα, (κάτι στο οποίο το
Βατικανό οµολογουµένωσ δεν µασ έχει συνηθίσει) και σε κάποιο σηµείο
ο πάπασ υποστηρίζει πωσ το κριτήριο αυτό του Πόπερ αποτελεί έναν
αντιπαραγωγικό περιορισµό σχετικά µε το τι αποτελεί επιστήµη και τι
όχι. Ίσωσ µια λύση θα ήταν σε µια συζήτηση να αναφέρεται εάν κάποιοσ
ισχυρισµόσ ικανοποιεί το κριτήριο του Πόπερ ή όχι και µετά ασ
ακολουθούν τα επιχειρήµατα υπέρ ή κατά. Αναµφίβολα υπάρχουν πολύ
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ενδιαφέρουσεσ ερωτήσεισ που δεν ικανοποιούν το κριτήριο του Πόπερ
και για αυτό ασχολούµαστε µε αυτέσ, σε αντίθετη περίπτωση δεν θα
συζητούσαµε διότι όπωσ λέγει και ο Wittgenstein στο Tractatus «οι
προτάσεισ των µαθηµατικών αποτελούν ταυτολογίεσ» (ωσ αποδείξιµεσ).
Αναφορέσ:
Ο ενδιαφερόµενοσ αναγνώστησ που είναι εξοικειωµένοσ µε τα
αναγκαία µαθηµατικά µπορεί να συµβουλευθεί ενδεικτικά τα εξήσ
βιβλία:
• S.W. Hawking and G.F.R. Ellis: «The Large Scale Structure of
Spacetime», Cambridge University Press, 1980,
• R. Penrose and W. Rindler: «Spinors and Spacetime», Vol. I and II,
Cambridge University Press, 1990,
• R. Penrose: «The Road to Reality», Oxford University Press, 2007
(βλ. και «The Emperor's New Mind», «Shadows of the Mind» του ιδίου).
(*) Σχόλιo (για την κβαντική βαρύτητα και την κβαντική κοσµολoγία):
Αγνοώντασ σκοτεινή ενέργεια, αντιβαρύτητα και τα συναφή
(που είναι και αυτά ασαφή τόσο θεωρητικά όσο και πειραµατικά επί
του παρόντοσ), σήµερα δεχόµαστε πωσ στη φύση υπάρχουν 4
θεµελιώδεισ δυνάµεισ (αλληλεπιδράσεισ – τισ αναφέρουµε αρχίζοντασ
από τισ πιο αθενείσ, δηλαδή αυτέσ που έχουν µεγαλύτερη εµβέλεια, και
καταλήγουµε στισ πιο ισχυρέσ, δηλαδή αυτέσ µε την µικρότερη εµβέλεια):
Βαρυτικέσ, ηλεκτροµαγνητικέσ, ασθενείσ πυρηνικέσ και ισχυρέσ
πυρηνικέσ. Οι δύο µεσαίεσ έχουν ενοποιηθεί στην λεγόµενη
ηλεκτρασθενή δύναµη (στάνταρ µοντέλο τησ φυσικήσ των στοιχειωδών
σωµατιδίων, από τουσ Wineberg, Glashow, Salam και Higgs, βραβείο
Νοµπέλ φυσικήσ 1979). Θεωρούµε ότι το στάνταρ µοντέλο αποτελεί
πλέον κάτι δεδοµένο στη φυσική παρά το ότι δεν έχει ακόµη
παρατηρηθεί ένα πολύ βασικό συστατικό αυτού που είναι το περίφηµο
σωµατίδιο Higgs (µέσω του οποίου εµφανίζεται η µάζα σε όλα τα
σωµάτια µε το σπάσιµο τησ συµµετρίασ, µηχανισµόσ Higgs και θεώρηµα
Goldstone). Οι αντίστοιχεσ θεωρίεσ που έχουµε σήµερα, για την µεν
πρώτη (βαρύτητα) είναι κλασική θεωρία, (η ΓΘΣ του Einstein), ενώ για
τισ υπόλοιπεσ 2 δυνάµεισ, ηλεκτρασθενή και ισχυρή, οι θεωρίεσ που
έχουµε είναι κβαντικέσ (µη-Αβελιανέσ κβαντικέσ θεωρίεσ βαθµίδασ τύπου
Yang-Mills), αλλά µε διαφορετικό επίπεδο ακρίβειασ η καθεµία.
Στην κοσµολογία, τα µέχρι στιγµήσ πειραµατικά δεδοµένα
συνηγορούν στο λεγόµενο στάνταρ κοσµολογικό µοντέλο τησ θερµήσ
µεγάλησ έκρηξησ µαζί µε το πληθοριστικό σενάριο, αυτή είναι µια
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κλασική θεωρία (κλασική κοσµολογία): το σύµπαν έχει 4 διαστάσεισ (3
χωρικέσ συν το χρόνο) και είναι οµογενέσ, ισότροπο και περίπου
επίπεδο.
Κάνοντασ µια ιστορική αναδροµή, η κβαντική θεωρία
προέκυψε στισ αρχέσ του 20ου αιώνα από πειραµατικά δεδοµένα που
δεν µπορούσαν να ερµηνευθούν στα πλαίσια τησ κλασικήσ φυσικήσ
(ακτινοβολία µέλανοσ σώµατοσ, φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, φάσµατα
εκποµπήσ ατόµων, σταθερότητα ατόµων, ερµηνεία πειραµάτων
σκέδασησ κλπ). Η κβαντική θεωρία στηρίζεται στην άκρωσ
αντιδιαισθητική φυσική αρχή του δυσµού κύµατοσσωµατιδίου που
λέγει πωσ τα πεδία συµπεριφέρονται άλλοτε ωσ κύµατα και άλλοτε ωσ
σωµατίδια. Η µαθηµατική έκφραση αυτού του δυ®σµού είναι η περίφηµη
σχέση αβεβαιότητασ του Heisenberg (γνωστή και ωσ αρχή
συµπληρωµατικότητασ ή αρχή τησ απροσδιοριστίασ) που λέγει ότι
δεν είναι δυνατή η µέτρηση τησ θέσησ και τησ ορµήσ (ταχύτητασ)
ταυτόχρονα µε απόλυτη ακρίβεια.
Στισ βαρυτικέσ αλληλεπιδράσεισ, επί του παρόντοσ δεν υπάρχει
αντίστοιχο κίνητρο για την ανάπτυξη µιασ κβαντικήσ θεωρίασ, ανάλογο
αυτού που εµφανίστηκε στην αρχή του 20ου αιώνα και αφορούσε
την φυσική του µικρόκοσµου και που σύντοµα αναφέραµε παραπάνω.
∆ηλαδή δεν υπάρχουν πειραµατικά δεδοµένα που να δείχνουν πωσ
υπάρχει το σωµάτιο (κβάντο) του πεδίου βαρύτητασ (το γνωστό
βαρυτόνιο), αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί πειραµατικά (αν και διάφορα
πειράµατα βρίσκονται σε εξέλιξη επί του παρόντοσ) ούτε καν η ύπαρξη
βαρυτικών κυµάτων (που πάντωσ προβλέπεται και κλασικά από τισ
εξισώσεισ πεδίου του Einstein). Συνεπώσ στον δυ®σµό κύµατοσσωµατιδίου τησ κβαντικήσ φυσικήσ του µικρόκοσµου, στην περίπτωση
τησ βαρύτητασ, δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή πειραµατικά επιβεβαιωµένο
ούτε το σωµάτιο ούτε το κύµα. Παρά ταύτα, υπάρχουν κάποια γενικά
επιχειρήµατα τα οποία υποδηλώνουν πωσ και οι βαρυτικέσ δυνάµεισ θα
πρέπει να είναι κβαντισµένεσ και η κβάντωση του πεδίου βαρύτητασ
θεωρείται το σηµαντικότερο ανοικτό πρόβληµα τησ θεωρητικήσ φυσικήσ
σήµερα. Τα επιχειρήµατα αυτά ξεκινούν µάλλον από µαθηµατικούσ
συλλογισµούσ, όπωσ για παράδειγµα από την ανάγκη µαθηµατικήσ
συνέπειασ των εξισώσεων πεδίου τησ ΓΘΣ (P.A.M. Dirac) αλλά και την
ανάγκη εξάλειψησ των ανωµαλιών (που σχετίζεται άµεσα µε την
πρόταση µη ύπαρξησ συνόρου (no boundary proposal) των HartleHawking για παράδειγµα). Σηµειώνουµε εδώ πωσ η µαθηµατική
αφετηρία µιασ φυσικήσ θεωρίασ δεν πρέπει καθόλου να υποβαθµίζεται,
άλλωστε και η ίδια η ΓΘΣ (που είναι η ακριβέστερη φυσική θεωρία που
υπάρχει σήµερα και µάλιστα είναι κλασική θεωρία), δεν ξεκίνησε από
πειραµατικά δεδοµένα. Υπάρχουν και άλλα επιχειρήµατα που
συνηγορούν στην ύπαρξη κβαντικήσ βαρύτητασ, όπωσ για παράδειγµα
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προβλήµατα συµβατότητασ µεταξύ των θεωριών του µικρόκοσµου και
του µεγάκοσµου (ειδικότερα θέµατα που αφορούν την εντροπία και το
βέλοσ του χρόνου) αλλά και αισθητικά επιχειρήµατα.
Από θεωρητικήσ σκοπιάσ, η κβάντωση του πεδίου βαρύτητασ
εµφανίζει ακόµη µεγαλύτερα προβλήµατα, κατ' αρχή εννοιολογικά
(κβάντωση όχι µόνο του βαρυτικού πεδίου αλλά ίσωσ και του
χωρόχρονου του ιδίου – υπενθυµίζουµε εδώ πωσ στην συνήθη κβαντική
θεωρία οι τελεστέσ θέσησ και ορµήσ έχουν συνεχέσ φάσµα οπότε δεν
υπάρχει πρόβληµα µε το κλασικό συνεχέσ του χώρου και του χρόνου)
αλλά και µαθηµατικά, για παράδειγµα όλεσ οι προσπάθειεσ άρσησ των
απειρισµών µε ταυτόχρονη διατήρηση τησ µοναδιακότητασ του
µετρικού τανυστή αποτυγχάνουν (βλέπε Fadeev-Poppov trick, BRST
συνοµολογία, διαστατική κανονικοποίηση t'HooftVeltman κλπ,
προσδοκίεσ όµωσ έχει δηµιουργήσει πρόσφατα η λαµπρή εργασία των
Connes-Krimer για την ανάλυση Birckhoff και το πρόβληµα Riemann
Hilbert), δεν έχει βρεθεί δηλαδή µια επιτυχήσ µέθοδοσ κανονικοποίησησ
και άρα η πιθανοθεωρητική – στατιστική ερµηνεία που αποτελεί
κοµβικό κοµµάτι τησ κβαντικήσ θεωρίασ όπωσ την ξέρουµε δεν
υφίσταται καν). Κάποιεσ παραλλαγέσ που εµφανίστηκαν κατά τη
δεκαετία 1990 (αλλά και πιο πρόσφατεσ µετεξελίξεισ), σαν την κβαντική
βαρύτητα βρόγχων όπου επιχειρείται η κβάντωση τησ συνοχήσ
(δυναµικό) και όχι του µετρικού τανυστή (πεδίο), παρά τισ κάποιεσ
σχετικέσ αρχικέσ επιτυχίεσ αντιµετώπισαν και αντιµετωπίζουν παρόµοια
προβλήµατα.
Η µόνη επιτυχία στην προσπάθεια συγκερασµού κβαντικήσ
θεωρίασ και ΓΘΣ µέχρι σήµερα είναι η κβαντοµηχανική των µελανών
οπών του Hawking που καλύπτει θέµατα που αφορούν την εντροπία
µελανών οπών και την ακτινοβολία Hawking. Η θεωρία που υπάρχει
είναι ικανοποιητική τουλάχιστον από µαθηµατικήσ πλευράσ αλλά ούτε
εδώ υπάρχουν διαθέσιµεσ παρατηρήσεισ του φαινοµένου.
Υπάρχει και µια άλλη βασική (αλλά κάπωσ έµµεση)
προσέγγιση τησ κβαντικήσ βαρύτητασ, αυτή τησ θεωρίασ υπερχορδών:
Στην θεωρία υπερχορδών (και στην σύγχρονη γενίκευσή τησ που
λέγεται ΜΘεωρία και πουπεριλαµβάνει εκτόσ των χορδών και άλλα
εκτεταµένα αντικείµενα µεγαλύτερησ διάστασησ, τισ µεµβράνεσ αλλά και
την θεωρία τησ λεγόµενησ υπερβαρύτητασ),ουσιαστικά sελπίζει κάποιοσ
να ενώσει όλεσ τισ δυνάµεισ και ταυτόχρονα να κανονικοποιήσει και
την κβαντική βαρύτητα υποθέτοντασ πωσ τα στοιχειώδη σωµάτια δεν
είναι σηµειακά αλλά µονοδιάστατεσ γεωµετρικέσ οντότητεσ, οι
λεγόµενεσ χορδέσ µε µήκοσ τησ τάξησ 10Ü³³ εκατοστών. Η µαθηµατική
συνέπεια στη συνέχεια επιβάλει την ύπαρξη κάποιασ ευρύτερησ
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συµµετρίασ, τησ λεγόµενησ υπερσυµµετρίασ αλλά η παραδοχή αυτή
συνεπάγεται (µαζί µε πολλά άλλα) την ύπαρξη επιπλέον χωρικών
διαστάσεων αλλά και µια πληθώρα νέων σωµατιδίων, (που προκύπτουν
από τισ ταλαντώσεισ χορδών και µεµβρανών µε τον ίδιο τρόπο που
χορδέσ και επιφάνειεσ παράγουν ήχουσ στα µουσικά όργανα), κανένα
από τα οποία δεν έχει µέχρι στιγµήσ παρατηρηθεί. Οι επιπλέον
διαστάσεισ επίσησ δηµιουργούν µε τη σειρά τουσ νέα µαθηµατικά
προβλήµατα που αφορούν συµπαγοποιήσεισ πολλαπλοτήτων κ.λπ.
(καθότι είµαστε βέβαιοι από την ΓΘΣ ότι τουλάχιστον η µακροσκοπική
διάσταση του σύµπαντοσ είναι 4, για παράδειγµα στην θεωρία
υπερχορδών έχουν ανακαλυφθεί µέχρι σήµερα περί τισ 10⁵⁰⁰ πιθανέσ
συµπαγοποιήσεισ, καθεµιά αντιστοιχεί σε µια επιλογή βασικήσ
κατάστασησ του σύµπαντοσ, ένασ ανησυχητικά µεγάλοσ αριθµόσ). Σαν
να µην έφταναν τα παραπάνω, πρόσφατα ο Roger Penrose στο βιβλίο
του «Ο ∆ρόµοσ προσ την Πραγµατικότητα» αναφέρει ένα επιχείρηµα
σύµφωνα µε το οποίο φυσικέσ θεωρίεσ που ορίζονται σε περισσότερεσ
από 3 χωρικέσ διαστάσεισ παρουσιάζουν αναπόφευκτη αστάθεια και
καταρρέουν σε χωροχρονικέσ ανωµαλίεσ. Απόρροια τησ Μ-Θεωρίασ
είναι το λεγόµενο πολύ πρόσφατο εκπυροτικό κοσµολογικό µοντέλο
που είναι ένα κυκλικό µοντέλο.
Εκτόσ από την θεωρία υπερχορδών όµωσ υπάρχει και η
λεγόµενη συστροφική γεωµετρία του R. Penrose που και αυτή επιχειρεί
να κβαντώσει το πεδίο βαρύτητασ και να ενώσει όλεσ τισ φυσικέσ
δυνάµεισ. H συστροφική γεωµετρία βασίζεται στην µιγαδική προβολική
γεωµετρία.
Και αυτή µε τη σειρά τησ εµφανίζει τα δικά τησ
προβλήµατα, κυρίωσ µαθηµατικά, που αφορούν διαταραχέσ µιγαδικών
δοµών πολλαπλοτήτων κλπ. Υπάρχουν τέλοσ και συνδυασµοί των δύο
προσεγγίσεων όπωσ η συστροφική θεωρία υπερχορδών (των R. Penrose,
E. Witten) καθώσ και διάφορεσ παραλλαγέσ αυτών, ίσωσ η πιο
ενδιαφέρουσα είναι αυτή που ενσωµατώνει ιδέεσ από την µηµεταθετική
γεωµετρία (µη-µεταθετική θεωρία υπερχορδών των A. Connes, E.
Witten, αυτή η τελευταία αποτελεί και έναν από τουσ τοµείσ έρευνασ και
εφαρµογών του γράφοντοσ). Θα πρέπει όµωσ να αναφέρουµε πωσ τουσ
τελευταίουσ µήνεσ υπήρξαν κάποια πειραµατικά δεδοµένα που
συνηγορούν πωσ η αρχή τησ ολογραφίασ του (ίσωσ µεγαλύτερου εν ζωή)
θεωρητικού φυσικού Ολλανδού G. t΄Hooft (βραβείο Νόµπελ 1999, η
οποία αποτελεί γενίκευση τησ κβανοµηχανικήσ µελανών οπών του
Ηawking), ίσωσ επιβεβαιωθεί πειραµατικά (το µεγάλο πλεονέκτηµα τησ
ολογραφίασ είναι πωσ διατηρεί το πλήθοσ των διαστάσεων στο 4 και
δεν χρειάζεται επιπλέον διαστάσεισ όπωσ οι υπερχορδέσ και η
συστροφική γεωµετρία). Νοµίζουµε αναφέραµε αρκετά για να
υποστηρίξουµε τoν ισχυρισµό µασ και σταµατάµε εδώ.]
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ
Από το Αδιέξοδο του Ευκλείδειου Αριστοτελικού Κόσµου
στην ΜηGΓραµµική ∆υναµική:
το Ενυπόστατον του Προσώπου και η Οντολογία του

Από το απολίθωµα τησ Ευκλείδιασ ψυχιατρικήσ
στην προσωποκεντρική οντολογία
Ωσ εσωτερική φιλοσοφία εννοούµε το σύνολο των
αναπόδεικτων πεποιθήσεων µιασ κοινωνίασ, σε θέµατα τα οποία
αφορούν τη φύση του Ανθρώπου και του Κόσµου. Οι βαθιά ριζωµένεσ
αυτέσ ανθρώπινεσ απόψεισ, αν και δογµατικέσ, στο πλαίσιο τησ κάθε
κοινωνίασ “φαντάζουν” αυταποδείκτωσ ορθέσ. Στισ περισσότερεσ
περιπτώσεισ, οι αναπόδεικτεσ αυτέσ φιλοσοφικέσ θέσεισ αποτελούν µια
έντονη ανάγκη τησ κοινωνίασ. Συγχρόνωσ, δρουν ωσ συναισθηµατικόσ
και ψυχολογικόσ καταλύτησ προκειµένου να αποδιώξουν τα
αναπτυσσόµενα συναισθήµατα φόβου και δέουσ που την κατέχουν,
µπροστά στα µυστήρια τησ ύπαρξησ του Ανθρώπου και του Σύµπαντοσ.
Ο δεύτεροσ πυλώνασ είναι η επιστηµονική κοσµοθεωρία, η
οποία αποτελεί το κοµµάτι των πεποιθήσεων τησ κοινωνία οι οποίεσ
µπορούν να ερµηνευθούν, όχι όµωσ και να αποδειχθούν σε όλεσ τισ
περιπτώσεισ, µε κάποιο φυσικό τρόπο, αλλά πάντα µε βάση την
ανθρώπινη λογική την οποία έχει αναπτύξει η κοινωνία.
Η επιστηµονική κοσµοθεωρία, δηλαδή, σταµατά στο επίπεδο
µιασ εφαρµοσµένησ φιλοσοφίασ. Έτσι σήµερα µπορούµε να θεωρήσουµε
ότι οι προσωκρατικοί θετικοί φιλόσοφοι είχαν αναπτύξει ένα τέτοιο
σύστηµα επιστηµονικήσ κοσµοθεωρίασ. Αυτό συνάγεται από το ότι,
στην προσπάθεια τουσ να ερµηνεύσουν το τι συµβαίνει στο Σύµπαν, δεν
χρησιµοποιούσαν τη δράση θεών και δαιµόνων, αλλά τουσ επαγωγικά
δοµηµένουσ
λογικούσ
συνειρµούσ.
Προσπαθούσαν
δηλαδή,
χρησιµοποιώντασ ωσ όργανο µόνο τη λογικά και την παρατήρηση, να
φτάσουν επαγωγικά στην αλήθεια των φυσικών φαινοµένων.
Ο τρίτοσ πυλώνασ ενόσ πολιτισµικού ρεύµατοσ είναι η
κοινωνική φιλοσοφία. Τι εννοούµε όµωσ µε τον όρο κοινωνική
φιλοσοφία; Κάθε κοινωνία, η οποία έχει αναπτύξει κάποια
συγκεκριµένη εσωτερική φιλοσοφία και µια συγκεκριµένη επιστηµονική
κοσµοθεωρία πρέπει να διοικηθεί, να δοµήσει δηλαδή ένα διοικητικό
σύστηµα αξιών. Η φιλοσοφική θεώρηση αυτού του διοικητικού
συστήµατοσ αποτελεί την κοινωνική φιλοσοφία.
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Όµωσ για να επιζήσει το αναπτυσσόµενο αυτό πολιτισµικό
ρεύµα, οι τρεισ προηγούµενοι πυλώνεσ πρέπει να αναπτύσσονται
ισόρροπα. Αυτό σηµαίνει ότι το περιεχόµενο και τα όποια δεδοµένα, ή
αποτελέσµατά τουσ, θα πρέπει να είναι συνεπή µεταξύ τουσ, να µην
αλληλοαναιρούνται, αλλά να αλληλοεπιβεβαιώνονται και να
αλληλοστηρίζονται δοµικά.
Αυτό σηµαίνει ότι η εσωτερική φιλοσοφία πρέπει να
επιβεβαιώνει και να επιβεβαιώνεται από την επιστηµονική
κοσµοθεωρία. Με έναν ανάλογο τρόπο, η επιστηµονική κοσµοθεωρία
και η εσωτερική φιλοσοφία πρέπει να βρίσκονται σε ευθεία
αντιστοίχιση µε την κοινωνική φιλοσοφία, δηλαδή τη φιλοσοφία του
κοινωνικού συστήµατοσ που πρέπει να εγκαθιδρυθεί σε αυτή την
κοινωνία. Βεβαίωσ τα προηγούµενα αποτελούν την απαρχή του
πολιτισµικού ρεύµατοσ, το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει την εξέλιξη του
στο πλαίσιο των αναφερθέντων κανόνων και δεσµεύσεων.

Το πραγµατικό πολιτιστικό ρεύµα των δυτικών κοινωνιών

Οι δυτικέσ κοινωνίεσ οικοδοµήθηκαν και οργανώθηκαν στην
βάση του Ιουδα®κού αριστοτελικού υλισµού τησ ∆υτικήσ Καθολικήσ
Εκκλησίασ (και των µετέπειτα παραφυάδων και εκφάνσεων).
Η επικράτηση του “εκλεκτικού” Αριστοτελισµού, ωσ
εσωτερικήσ φιλοσοφίασ από µέρουσ του πολιτισµικού αυτού ρεύµατοσ,
είχε ωσ αποτέλεσµα ο δεύτεροσ πυλώνασ αυτού του ρεύµατοσ, η
επιστηµονική κοσµοθεωρία, να ταυτιστεί µε το περιεχόµενο τησ
αριστοτελικήσ µελέτησ του αισθητού µόνο κόσµου. Σ΄ αυτή την
επιστηµονική κοσµοθεωρία στηρίχτηκε η γέννηση και η ανάπτυξη τησ
δυτικήσ επιστήµησ, η οποία, στο υπόβαθρό τησ, έκρυβε δύο αξιωµατικέσ
παραδοχέσ: την αποδοχή ωσ αληθών αφενόσ µεν τησ κλασικήσ
νευτώνειασ φυσικήσ, αφετέρου δε τησ ευκλείδειασ γεωµετρίασ. Σ΄ αυτά
τα θεµέλια δοµήθηκε η επιστήµη του πολιτισµικού µασ ρεύµατοσ, η
οποία στην εφαρµοσµένη µορφή τησ γέννησε τη δυτική τεχνολογία.
Ωσ τρίτο πυλώνα, αυτόν τησ κοινωνικήσ φιλοσοφίασ, το
πολιτισµικό αυτό ρεύµα υιοθέτησε την αριστοτελική Αριστοκρατική
Ολιγαρχία, η οποία στη συνέχεια γέννησε τον ∆υτικό Καπιταλισµό, σαν
ένα γενικό σύστηµα κοινωνικών αξιών. Αυτόσ, κατά τόπουσ, έδωσε
διάφορα καπιταλιστικά πολιτικά συστήµατα.
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Σ΄ αυτό το πολιτισµικό µοντέλο, µπορούµε να ταυτίσουµε την
παγκόσµια εξουσία µε την έννοια τησ παγκόσµιασ αγοράσ. Η ταύτιση
αυτή µπορεί να γίνει εφόσον είναι σε όλουσ γνωστό ότι η παγκόσµια
οικονοµία είναι εκείνη τη οποία όλοι υπηρετούν σήµερα και η οποία
έχει τον έλεγχό τησ τον ∆υτικό Χριστιανισµό, τη δυτική τεχνολογία και
τισ κατά τόπουσ πολιτικέσ εκφράσεισ. Ωσ εκ τούτου αυτή είναι στην
ουσία η πραγµατική παγκόσµια εξουσία.
Σήµερα πλέον, αναγνωρίζοντασ στο πλαίσιο αυτού του
πολιτισµικού ρεύµατοσ πάµπολλα κοινωνικά και πολιτισµικά
φαινόµενα σήψησ, πολλοί αισιόδοξοι πιστεύουν ότι αυτά έχουν
περιορισµένο και τοπικό χαρακτήρα, είναι π.χ. αµερικανικά ή αγγλικά
ή ελληνικά φαινόµενα. Κάτι τέτοιο δεν είναι αληθινό, εφόσον τα
φαινόµενα αυτά είναι παγκόσµιασ εµβέλειασ και ωσ εκ τούτου
προαναγγέλλουν την κατάρρευση του ίδιου του πολιτισµού µασ και όχι
των επιµέρουσ τοπικών κοινωνιών που αυτόσ διαµόρφωσε.
Το ενδιαφέρον όµωσ είναι να µελετήσουµε το γιατί ο δυτικόσ
αυτόσ πολιτισµόσ µασ καταρρέει. Ωσ βασικό αίτιο µπορούµε να
αναφέρουµε, εκτόσ τω άλλων, την κατάρρευση του πυλώνα τησ
πραγµατιστικήσ επιστήµησ κάτω από το βάροσ των θέσεων και απόψεων
τησ σύγχρονησ Φυσικήσ και των Μαθηµατικών.
Το βέβαιο είναι ότι στο πλαίσιο του κρατούντοσ
πραγµατιστικού πολιτισµικού ρεύµατοσ, οι προηγούµενοι πυλώνεσ που
θα έπρεπε να συντηρούν τον δυτικό πολιτισµό, αντί να οµονοούν και
να συµφωνούν επί τησ ουσίασ, βρίσκονται σε σύγκρουση και
αντιπαράθεση. Έτσι σήµερα πλέον αντιµετωπίζουµε το φαινόµενο, οι
πολιτικέσ εκφράσεισ να αντιµάχονται τη χριστιανική εκκλησιαστική
δοµή, η επιστήµη και η τεχνολογία τισ πολιτικέσ εκφράσεισ και τισ
εκκλησιαστικέσ δοµέσ, η χριστιανική διοικητική δοµή το πολιτικό
σύστηµα και την επιστήµη κ.ο.κ.
Η προαναφερόµενη σύγκρουση οδηγεί στη διάλυση και την
πολιτισµική κατάρρευση. Αυτό αναµενόταν από τουσ µελετητέσ των
πολιτισµών εδώ και πολλά χρόνια. Λόγω αυτού του γεγονότοσ έχει
αρχίσει να σχηµατοποιείται, ήδη από την προηγούµενη δεκαετία, µια
πρώτη βάση ενόσ πολιτιστικού ρεύµατοσ. Το νέο πολιτισµικό ρεύµα θα
το δούµε πολύ σύντοµα να ανατέλλει µε όλα τα θετικά ή αρνητικά
χαρακτηριστικά του.
Σύγχρονη φυσική και µαθηµατικά
Από την Κβαντική φυσική και τη Μη Γραµµική ∆υναµική
(θεωρία του χάουσ) µαθαίνουµε ότι “βλέπουµε το περιβάλλον µασ όχι
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όπωσ είναι στην πραγµατικότητα, αλλά όπωσ και οι αισθήσεισ µασ
επιτρέπουν να το αντιληφθούµε”. Η ύλη δεν είναι πλέον το αναλλοίωτο
σύµπλεγµα µορίων του Νεύτωνα, αλλά το πύκνωµα ενόσ ενεργειακού
ρεύµατοσ. Στο πλαίσιο του χωροχρόνου του Α®νστάιν, η ύλη δεν
αποτελεί µια ξεχωριστή οντότητα, αλλά µια ιδιοµορφία πεδίου.
Μέσω του συνόλου των αισθήσεων µασ δεν είναι δυνατόν να
αντιληφθούµε παρά µόνο ένα απειροελάχιστο κοµµάτι του
συµπαντικού χώρου που µασ περιβάλλει. Η αδυναµία αυτή των
ανθρώπινων αισθήσεων µασ αναγκάζει να περιορίζουµε τον κόσµο των
αισθητών εντυπώσεων µασ σε ένα πολύ µικρό υποσύνολο του
συµπαντικού χώρου. Να σχηµατίζουµε δηλαδή αυθαίρετα, µέσω των
αισθήσεων µασ, µια ελαχιστότατη ευκλείδεια υποκειµενική τοµή στο
συνεχέσ µη ευκλείδειο χωροχρονικό γίγνεσθαι, εντόσ τησ οποίασ
δηµιουργούµε ό,τι ονοµάζουµε “Κόσµο των αισθήσεων µασ”.
Οι ανθρώπινεσ λοιπόν αισθήσεισ δεν αποτελούν το
αδιάψευστο κριτήριο τησ αλήθειασ των συµπαντικών µορφών και
φαινοµένων. Ό,τι αυτάρεσκα ονοµάζουµε εξατοµικευµένο υλικό
αντικείµενο αποτελεί µια σκιά αυτού που πραγµατικά είναι στο
πλαίσιο τησ µη αισθητήσ πραγµατικότητασ. Με βάση τα προηγούµενα
µπορούµε πλέον να πούµε ότι: µέσω των διαφόρων οργάνων µασ που τισ
ενισχύουν, δεν αντιλαµβανόµαστε το Σύµπαν όπωσ αυτό είναι στην
πραγµατικότητα, αλλά όπωσ έχει τη δυνατότητα να το αντιληφθεί ο
εγκέφαλόσ µασ µέσω των ατελέστατων ανθρώπινων αισθήσεων. Η
πραγµατική φύση του τετραδιάστατου µη Ευκλείδειου Σύµπαντοσ είναι
µη αισθητή και περιγράφεται µόνο µέσω µαθηµατικών σχέσεων.
∆εδοµένου δε ότι ο ευκλείδειοσ αισθητόσ χώροσ είναι
ουσιαστικά µια ειδική περίπτωση ενόσ χώρου Riemann, αλλάζει και η
γεωµετρία. Έχουµε λοιπόν τη Ρωµάνεια γεωµετρία, η οποία αποτελεί
µια γενίκευση τησ γεωµετρίασ του Lobatschewski, ενώ η ευκλείδεια
γεωµετρία είναι ένασ περιορισµόσ τησ γεωµετρίασ του Lobatschewski για
απεροστά κοµµάτια του χώρου.
Μη γραµµικότησ υποδηλώνει την ιδιότητα εκείνη του φυσικού
γίγνεσθαι όπου οι ιδιότητεσ του όλου είναι καινοφανείσ, µη
αναγνωσµένεσ προσθετικά στισ ιδιότητεσ των επί µέρουσ συστατικών.
Ολιστικέσ, µη αναγώγιµεσ λειτουργίεσ.
Το πέρασµα και η διάβαση από το µη ον (κβαντικό κενό) προσ
το ον είναι µια κατ΄ εξοχήν ασύµµετρη λειτουργία που προσδίδει,
οντολογικό περιεχόµενο στη διάκριση του παρελθόντοσ από το µέλλον.
Η οντολογική αυτή διάκριση µεταξύ παρελθόντοσ και µέλλοντοσ στη
φυσική θεωρία έχει ονοµασθεί βέλοσ του χρόνου και αποτελεί τη
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µεγαλύτερη ίσωσ πρόκληση τησ ορθολογικήσ περιγραφήσ του φυσικού
κόσµου, διότι ενώ όλοι οι γνωστοί µέχρι τώρα θεµελιώδεισ φυσικοί
νόµοι επιτρέπουν και την αντίστροφή εξέλιξη των φυσικών
φαινοµένων, από το µέλλον δηλαδή προσ το παρελθόν, όµωσ η φύση
πεισµατικά επιλέγει µια µονόδροµη εξέλιξη και πορεία από το
παρελθόν προσ το µέλλον. Έτσι, ενώ π.χ. είναι επιτρεπτό από τουσ
φυσικούσ νόµουσ η θερµότητα να ρέει από ψυχρά προσ θερµά σώµατα,
στην πράξη συµβαίνει µόνο το αντίστροφο, ή ενώ είναι επιτρεπτό να
έχουµε και προηγµένη ακτινοβολία (προηγµένα δυναµικά) που
συγκλίνει από το άπειρο προσ τισ πηγέσ ακτινοβολίασ, όµωσ η φύση
επιλέγει πεισµατικά µόνο καθυστερούµενα δυναµικά ακτινοβολίασ που
κινούνται από τισ πηγέσ προσ το άπειρο. Επίσησ ενώ σε ένα κλειστό
σύστηµα επιτρέπεται και ελάττωση εντροπίασ, όµωσ η φύση επιλέγει
µόνο αύξηση τησ εντροπίασ µε τον χρόνο. Αυτή η ασύµµετρη ωσ προσ τη
ροή του χρόνου εξέλιξη του φυσικού κόσµου στην κβαντική θεωρία
εκδηλώνεται ωσ πιθανοκρατία. Λέµε ότι η κβαντική θεωρία εξοβελίζει
τον ντετερµινισµό ή τον στεγανό προκαθορισµό του µέλλοντοσ από το
παρελθόν, αφού στην κβαντοµηχανική η φυσική θεωρία µπορεί να
προσδιορίζει µόνο την πιθανότητα να συµβεί κάτι και στο µέλλον. Το
ότι δε σύµφωνα µε την κβαντοθεωρία τα µικροσωµατίδια, ωσ οι
ελάχιστεσ µορφέσ κοσµικήσ κίνησησ, µεταβαίνουν από την κατάσταση
του δυνάµει ή του απόλυτου τίποτε (κβαντικό κενό) στο είναι, αυτό
προσδίδει τελείωσ οντολογικό περιεχόµενο στην πιθανοκρατία που
εισάγει η κβαντοθεωρία, κάτι που αποτελεί σκάνδαλο ακόµη και για
επιστήµονεσ του µεγέθουσ ενόσ Α®νστάιν, ο οποίοσ χαρακτηριστικά
έγραφε στον Μ. Βorn, εισηγητή τησ πιθανοκρατικήσ ερµηνείασ των
κβαντικών φαινοµένων, ότι δεν µπορεί να δεχθεί ένα θεό που παίζει
ζάρια.
Ο όροσ οντολογική πιθανοκρατία δηλώνει την οντολογική
καινοφάνεια που διαρκώσ εισάγει µέσα στο φυσικό σύµπαν το µέλλον
και η ροή του χρόνου, ή αλλιώσ το κοσµικό γίγνεσθαι. Το “σήµερα” η το
“αύριο” διαφέρει οντολογικά και όχι απλώσ υποκειµενικά από το “χθεσ”.
O κόσµοσ διαρκώσ µε τρόπο απρόβλεπτο και φυσικά αναίτιο
εµπλουτίζεται υπαρκτικά και οντολογικά, ώστε σε κάθε στιγµή ποτέ να
µην είναι ίδιοσ µε το παρελθόν του. Το εκπληκτικό δε είναι ότι στον
υποπυρηνικό κόσµο η κβαντοθεωρία αποκαλύπτει µια διαρκή
δηµιουργία και καταστροφή στοιχειωδών µορφών ύπαρξησ. Μάλιστα η
διαδικασία αυτή δεν αποτελεί µετασχηµατισµό µιασ άφθαρτησ ουσίασ
που διατηρεί την ταυτότητά τησ ενόσω περνά από µια µορφή σε µια
άλλη. Αντίθετα, έχουµε εµφάνιση στο ον µιασ µορφήσ ύπαρξησ
(στοιχειώδεσ σωµάτιο) από το απόλυτο κβαντικό κενό, ή καταστροφή
τησ. Έτσι κυριολεκτικά στον µικρόκοσµο η ύπαρξη ταυτίζεται µε τη
µορφή και την υπόσταση ωσ το συγκεκριµένο ον. ∆ηλαδή η ύπαρξη δεν
αντιστοιχεί σε ένα άµορφο, άφθαρτο θεµελιώδεσ είναι ή µια θεµελιώδη
ουσία, αλλά σε ενυπόστατεσ και συγκεκριµένεσ µορφέσ ύπαρξησ που
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µπορούν να δηµιουργούνται από το µηδέν (κβαντικό κενό) ή να
πίπτουν στο µηδέν. Από την άποψη αυτή η κβαντοθεωρία µε το δικό τησ
τρόπο επανακαλύπτει δυο βασικέσ αρχέσ τησ ελληνικήσ φιλοσοφίασ: α)
ότι ουσία, φύσισ και µορφή ταυτόν εστί και β) ανυπόστατοσ µεν φύσισ
τουτέστιν ουσία ουκ αν είη ποτέ, δηλαδή δεν υπάρχει ανυπόστατοσ
ουσία. Μάλιστα η υπόσταση ταυτίζεται µε το άτοµο. Η µετεξέλιξη δε
τησ αρχαιοελληνικήσ (προχριστιανικήσ) φιλοσοφίασ στη φιλοσοφία τησ
βυζαντινήσ περιόδου εισάγει την επαναστατική ταύτιση του ατόµου και
τησ υπόστασησ µε το πρόσωπο. Αυτό σηµαίνει ότι το είναι ενόσ όντοσ
είναι πάντα αναφορικό προσ τα άλλα όντα. Η κβαντοθεωρία
επαληθεύει την άποψη αυτή, αφού η γνώση ενόσ τµήµατοσ του φυσικού
κόσµου είναι πάντα σε αναφορά µε τον υπόλοιπο κόσµο. ∆ηλαδή το
αντικείµενο ποτέ δεν γνωρίζεται καθ΄ εαυτό αλλά πάντα ωσ προσ.
Το νέο αυτό φαινόµενο κατανοείται κυρίωσ ωσ µια
πληροφοριακή διαδικασία που συντονίζει µακρινά τµήµατα ενόσ
φυσικού συστήµατοσ σε µια εναρµονισµένη και συνεπή κίνηση που δεν
µπορεί να κατανοηθεί ωσ διαδικασία δράσησ φυσικών δυνάµεων. Κατά
άλλον τρόπο η δύναµη υποκαθίσταται από τισ συσχετίσεισ που µπορούν
να αναπτύσσουν τα δισεκατοµµύρια µικροσυστήµατα και µάλιστα όταν
αυτά βρίσκονται αποµακρυσµένα χωρικά µεταξύ τουσ ώστε να µην
µπορούν να αλληλεπιδράσουν µέσω τοπικών δυναµικών διεργασιών.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η κβαντική θεωρία δεν ισχυρίζεται
ότι είναι κάτι περισσότερο από µια µέθοδοσ για να ερµηνευθούν τα
πειραµατικά αποτελέσµατα των µετρήσεων. Από αυτή την άποψη, η
κβαντική µηχανική είναι µόνο µια αναπαράσταση, δηλαδή συνιστά µια
περιγραφή του µικροσκοπικού κόσµου η οποία δεν διεκδικεί σε καµία
περίπτωση τα σκήπτρα µιασ τελικήσ οντολογικήσ ερµηνείασ. Οι
εξισώσεισ τησ αναφέρονται πάντοτε σε ένα πλήθοσ πιθανών
αποτελεσµάτων και όχι σε ατοµικά γεγονότα. Θα έλεγε κανείσ ότι είναι
το ατοµικό γεγονόσ εκείνο το οποίο καθεαυτό είναι ανυπολόγιστο ή
ασυµπίεστο στον µικροσκοπικό κόσµο ενώ στο σύνολό τουσ τα ατοµικά
γεγονότα τείνουν να οµαλοποιηθούν έτσι ώστε η συλλογική τουσ
συµπεριφορά να αντανακλά την κανονικότητα που παρατηρούµε
µακροσκοπικά.
Η πιο ξεκάθαρη και ρηξικέλευθη διατύπωση αυτήσ τησ ιδέασ
ήλθε µόλισ φέτοσ όταν δηµοσιοποιήθηκε ένα εκπληκτικό θεώρηµα από
τουσ µαθηµατικούσ Kochen και Conway του Πανεπιστηµίου
Princeton.Το θεώρηµα αυτό φαίνεται ότι κυκλοφορούσε στουσ
σχετικούσ κύκλουσ από το 2000 αλλά το περιεχόµενό του ήταν
φιλοσοφικά αρκετά δύσπεπτο ώστε και οι ίδιοι οι επινοητέσ του
δίσταζαν να το δηµοσιοποιήσουν. Πρόκειται για το θεώρηµα τησ
ελεύθερησ βούλησησ όπωσ συνηθίζεται πλέον να αναφέρεται στισ
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σχετικέσ συζητήσεισ. Σύµφωνα µε τουσ Kochen και Conway, µπορεί
κανείσ να βεβαιώσει, ξεκινώντασ από ένα σύνολο τριών µόνο
αξιωµάτων, ότι εάν ο πειραµατιστήσ έχει ελεύθερη βούληση κατά τη
διάρκεια ενόσ πειράµατοσ τότε το ίδιο πρέπει να συµβαίνει και µε το
σωµάτιο! Με άλλα λόγια ένα σωµάτιο µπορεί µε κάποιο µυστηριώδη
τρόπο να επιλέγει τισ τιµέσ κάποιων µεταβλητών του οι οποίεσ δεν είναι
ποτέ υπό τον πλήρη έλεγχο του πειραµατιστή. Η πρωταρχική
τυχαιότητα που διέπει τον τρόπο επιλογήσ αυτών των τιµών
εµφανίζεται ωσ η πηγή τησ µακροσκοπικήσ ελευθερίασ βούλησησ του
πειραµατιστή η οποία αποτελεί σωρευτικό αποτέλεσµα τησ
µικροσκοπικήσ τυχαιότητασ των σωµατίων που τον απαρτίζουν. Η
πρωταρχική σηµασία των τυχαίων διαδικασιών σε µικροσκοπικό
επίπεδο που αναδεικνύεται διαρκώσ από το πείραµα ανάγεται σε
βασικό αξίωµα από το οποίο παράγεται η µικροσκοπική ελευθερία
επιλογήσ.
Εκείνο που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι ότι το θεώρηµα αυτό
δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ή όχι τησ ελεύθερησ βούλησησ. Εισάγει όµωσ
ένα πολύ σηµαντικό νέο στοιχείο διότι αντιπαραθέτει στη βούληση του
πειραµατιστή κάποια στοιχειώδη βούληση του ίδιου του σωµατίου µε το
οποίο αυτόσ πειραµατίζεται. Εάν βέβαια δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπωσ η
ελεύθερη βούληση για τον πειραµατιστή, τότε δεν υπάρχει καµία
βούληση και από πλευράσ του σωµατίου. Εάν όµωσ, όπωσ θέλουµε να
πιστεύουµε και όπωσ φαίνεται να πιστεύουν και οι Kochen και Conway,
είµαστε ελεύθεροι, τότε πρέπει να δεχθούµε κάποια στοιχειώδη
ελευθερία και για τα ίδια τα σωµάτια.
Με το σενάριο τησ Μεγάλησ Σύνθλιψησ η κοσµική εξέλιξη
ακολουθεί µια συµµετρική πορεία. Ακριβώσ όπωσ η Μεγάλη Έκρηξη
προκάλεσε την κοσµική διαστολή, αυτό το κοσµικό σενάριο θεωρεί ότι
η µέση πυκνότητα τησ ύλησ στο σύµπασ είναι αρκετά µεγάλη ώστε να
σταµατήσει, κάποια στιγµή τη διαστολή του και να αρχίσει µια
αντίστροφη φάση κοσµικήσ εξέλιξησ στην οποία το σύµπασ θα
συστέλλεται και τελικά θα καταρρεύσει σε ένα σηµείο (singularity). Σε
αυτέσ τισ µικροσκοπικέσ κλίµακεσ ωστόσο η επίδραση των κβαντικών
φαινόµενων είναι σηµαντική. Έτσι θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα
µετά την Μεγάλη Σύνθλιψη να ακολουθήσει µια νέα Μεγάλη Έκρηξη
και να αρχίσει ξανά ένασ νέοσ κύκλοσ κοσµικήσ διαστολήσ και στη
συνέχεια συστολήσ και κατάρρευσησ. Ένα τέτοιο σύµπασ ονοµάζεται
κυκλικό. Η Μεγάλη Σύνθλιψη και η Μεγάλη Έκρηξη είναι ουσιαστικά
συµµετρικέσ καταστάσεισ του σύµπαντοσ και είναι δυνατή η µετάβαση
από την µια κατάσταση στην άλλη. Ο µηχανισµόσ τησ µετάβασησ από
την Μεγάλη Σύνθλιψη στην Μεγάλη Έκρηξη στηρίζεται στη θεωρία των
Υπερχορδών που προhποθέτει την ύπαρξη περισσοτέρων των τεσσάρων
διαστάσεων. Συνήθωσ η θεωρία διατυπώνεται σε 10 διαστάσεισ αλλά οι
Horava και Witten, στα µέσα τησ δεκαετίασ του 1990, έδειξαν ότι κάτω
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από ορισµένεσ συνθήκεσ µπορεί να υπάρξει µια 11η διάσταση. Οι έξι
από τισ (10+1) διαστάσεισ είναι τυλιγµένεσ και µπορούν να αγνοηθούν
κατά την µελέτη του κυκλικού σύµπαντοσ. Έτσι αποµένουν τρεισ
χωρικέσ διαστάσεισ, µια χρονική διάσταση και µια ακόµα διάσταση που
υπάρχει για πεπερασµένο χρόνο. Σύµφωνα µε την θεωρία των
Υπερχορδών, ο τρισδιάστατοσ χώροσ µασ βρίσκεται πάνω σε µια
υπερεπιφάνεια ή λεπτή µεµβράνη. Σε µικροσκοπική απόσταση 10-30 m ,
από τη λεπτή µεµβράνη που αποτελεί τον τρισδιάστατο χώρο µασ,
βρίσκεται µια άλλη παράλληλη µε τη “δική µασ”, λεπτή µεµβράνη ενώ
ανάµεσά τουσ υπάρχει η επιπρόσθετη 11η διάσταση. Οι µεµβράνεσ αυτέσ
έχουν φυσικέσ ιδιότητεσ, ενέργεια, και ορµή. Όταν διεγερθούν, µπορούν
να παράγουν σωµατίδια όπωσ κουάρκ και λεπτόνια. Σε χρονικά
διαστήµατα τρισεκατοµµυρίων ετών, οι δυο µεµβράνεσ που
αναφέρονται και ωσ “βράνεσ” (branes) συγκρούονται µεταξύ τουσ,
δηµιουργούνται σωµατίδια και ακτινοβολία, οι βράνεσ θερµαίνονται
και αποχωρίζονται. Η σύγκρουση αυτή οδηγεί στη µετάβαση από τη
Μεγάλη Σύνθλιψη στη Μεγάλη Έκρηξη και στην αναγέννηση του
σύµπαντοσ.
Ορισµένοι διάσηµοι φυσικοί έχουν κατά καιρούσ υποστηρίξει
ότι ένασ προηγµένοσ πολιτισµόσ θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει ένα
πεπερασµένο ποσό ενέργειασ για να επιζήσει για άπειρο ουσιαστικά
χρόνο. Το µοντέλο που προτείνουν αποτελείται από σύντοµεσ περιόδουσ
δραστηριότητασ οι οποίεσ θα συνοδεύονται από όλο και µεγαλύτερεσ
περιόδουσ αδράνειασ (περιόδουσ “χειµέριασ νάρκησ”). Το αντίστροφο
ισχύει για ένα πολιτισµό που θέλει να επιζήσει από µια Μεγάλη
Σύνθλιψη. Εκεί, ο πεπερασµένοσ χρόνοσ µπορεί να καταστεί πρακτικά
άπειροσ εάν αξιοποιηθεί η απεριόριστη ενέργεια τησ Μεγάλησ
Σύνθλιψησ.
Όλα αυτά βέβαια, ακόµα και εάν είναι θεωρητικά
πραγµατοποιήσιµα, είναι αµφίβολο εάν θα µπορέσουν να γίνουν πράξη
από κάποιον πολιτισµό, ανεξάρτητα από την τεχνολογική του εξέλιξη.
Ο Frank J. Tipler, που είναι καθηγητήσ µαθηµατικήσ φυσικήσ
στο Πανεπιστήµιο Tulane τησ Νέασ Ορλεάνησ, έχει διατυπώσει µια
θεωρία, τη θεωρία του Σηµείου Ωµέγα, που είναι ένα υποθετικό
κοσµολογικό σενάριο το οποίο συνδέει την ύπαρξη και τη διατήρηση
τησ ζωήσ µε την κοσµική εξέλιξη. Η θεωρία του Σηµείου Ωµέγα υιοθετεί
πέντε βασικέσ αρχέσ σχετικά µε το σύµπαν: ότι είναι χωρικά
πεπερασµένο (έχει πεπερασµένο χωρικό µέγεθοσ και τοπολογία
τρισδιάστατησ σφαίρασ), ότι δεν υπάρχουν ορίζοντεσ γεγονότων, ότι
τελικά, η ζωή θα επικρατήσει και θα ελέγξει το σύµπαν, ότι η ποσότητα
τησ διαθέσιµησ πληροφορίασ που θα υποβληθεί σε επεξεργασία από
σήµερα έωσ τον χρόνο που το σύµπαν θα φτάσει στην τελική του
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κατάσταση, είναι άπειρη και ότι η ποσότητα τησ πληροφορίασ που
αποθηκεύεται στο σύµπαν καθώσ αυτό προσεγγίζει την τελική του
κατάσταση, τείνει στο άπειρο. Ο Tipler ισχυρίζεται ότι µπορεί να
αποδείξει ότι οι πέντε βασικέσ αυτέσ αρχέσ απορρέουν απευθείασ από
θεµελιώδεισ νόµουσ τησ φυσικήσ όπωσ είναι οι νόµοι τησ Γενικήσ Θεωρίασ
τησ Σχετικότητασ και η Αρχή τησ Αβεβαιότητασ του Heisenberg.
Σύµφωνα µε τη θεωρία του Σηµείου Ωµέγα, καθώσ πλησιάζει η Μεγάλη
Σύνθλιψη και το Τέλοσ (που αναφέρεται ωσ Σηµείο Ωµέγα), η
υπολογιστική ικανότητα του σύµπαντοσ µπορεί να αυξηθεί µε εκθετικά
γρήγορο ρυθµό καθώσ “τελειώνει” ο χρόνοσ. Η θεωρία του Tipler
υποθέτει ότι ορισµένεσ κοσµολογικέσ µεταβλητέσ δείχνουν ότι το
σύµπαν τελικά θα συσταλεί καθώσ και ότι θα υπάρξουν ευφυείσ
πολιτισµοί που θα εκµεταλλευτούν την απεριόριστη υπολογιστική
ικανότητα του σύµπαντοσ στα τελευταία στάδιά του. Η θεωρία του
Tipler έχει και θεολογικό χαρακτήρα αφού δέχεται ότι αυτή η
ασυµπτωτική κατάσταση απεριόριστησ υπολογιστικήσ ικανότητασ είναι
ο Θεόσ. Ο απόλυτοσ κοσµικόσ υπολογιστήσ θα είναι σε θέση να
“ανασυνθέσει”, δηλαδή να αναγεννήσει όλουσ τουσ ανθρώπουσ που
έζησαν, που ζουν ή που θα ζήσουν στη Γη ή αλλού. Το σηµείο Ωµέγα
παριστάνει ένα είδοσ µεταθανάτιασ ζωήσ που δεν θα τελειώσει ποτέ και
που µπορεί να έχει οποιαδήποτε µορφή λόγω τησ εικονικήσ τησ φύσησ.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο όροσ Σηµείο Ωµέγα χρησιµοποιήθηκε
και από τον Γάλλο ιερέα, παλαιοντολόγο και φιλόσοφο, Pierre Teilhard
de Chardin (1881 - 1955) o oποίοσ θεωρούσε ότι η χριστιανική σκέψη
µπορεί να συνυπάρξει µε τη σύγχρονη επιστήµη. Ο Teilhard αναθεώρησε
τη έννοια τησ εξελίξεωσ, ανατρέποντασ τη θεωρία του ∆αρβίνου και
υποστήριξε ότι η ζωή στον πλανήτη Γη οδεύει προσ µια κατάσταση
πληρότητασ την οποία ονόµασε Σηµείο Ωµέγα. Ο Teilhard πίστευε ότι τα
βασικά φαινόµενα που σχετίζονται µε την ύλη, όπωσ η βαρύτητα, ο
ηλεκτροµαγνητισµόσ κ.ά., λαµβάνουν χώρα µε σκοπό τη δηµιουργία
άλλων ανώτερων και πιο πολύπλοκων οντοτήτων. Σύµφωνα µε τον
Teilhard, ο άνθρωποσ προσέθεσε µια νέα διάσταση στον κόσµο αφού το
µόνο ον που έχει τη συναίσθηση ότι κατέχει τη γνώση.
Ορισµένοι, υπέρµαχοι τησ Τελικήσ Ανθρωπικήσ Αρχήσ,
πιστεύουν ότι η ανάπτυξη τησ ζωήσ δεν είναι τυχαία αλλά αναπόφευκτη
και ότι εφόσον δηµιουργήθηκε, δεν θα εκλείψει ποτέ από το σύµπαν.
Εν τω µεταξύ, φυσικοί, όπωσ ο Andrei Linde, ο Alian Guth, ο
Edward Harrison και ο Ernest Sternglass, έχουν δείξει ότι η
πληθωρισµική κοσµολογία υποδεικνύει έντονα την παρουσία ενόσ
πολλαπλού σύµπαντοσ και θεωρούν ότι θα ήταν χρήσιµο ακόµα και µε
τη σηµερινή γνώση και τεχνολογία, τα ευφυή όντα να δηµιουργήσουν
και να µεταδώσουν πληροφορίεσ προσ κάποιο αποµακρυσµένο σύµπαν.
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Ο Hugh Everett, µαθητήσ του Wheeler στο Πανεπιστήµιο του
Princeton, κατά τη δεκαετία του ‘50, ήταν από του πρώτουσ φυσικούσ
που εφάρµοσε τουσ νόµουσ τησ Κβαντοµηχανικήσ στην Κοσµολογία.
Θεωρώντασ µια παγκόσµια κυµατοσυνάρτηση προσπάθησε να
µελετήσει την αλληλεπίδραση διαφορετικών περιοχών του σύµπαντοσ.
Έκπληκτοσ ανακάλυψε τότε ότι η ίδια ακριβώσ αλληλεπίδραση
φαινόταν να οδηγεί το σύµπαν, σε µια διαδικασία παραγωγήσ
αντιγράφων του, που προέκυπταν από ένα µεγάλο σύνολο πιθανών
αποτελεσµάτων αυτήσ τησ αλληλεπίδρασησ. Η θεωρία του αυτή είναι
γνωστή ωσ ερµηνεία των πολλών κόσµων, ωσ θεωρία των πολλαπλών
κόσµων ή ωσ θεωρία του ∆ιακλαδιζόµενου Σύµπαντοσ (1957). Σύµφωνα
µε αυτή ο παρατηρητήσ δεν έχει ειδικό ρόλο στη διαδικασία τησ
κβαντικήσ µέτρησησ όπωσ για παράδειγµα, συµβαίνει στην
πιθανοκρατική ερµηνεία τησ κυµατοσυνάρτησησ Ψ τησ Κοπεγχάγησ.
Παρόλα αυτά η παρατήρηση δίνει ωσ αποτέλεσµα τη διακλάδωση του
σύµπαντοσ – εξ ου και θεωρία του ∆ιακλαδιζόµενου Σύµπαντοσ- σε
τόσα ανεξάρτητα αντίγραφα, όσα και τα δυνατά αποτελέσµατα. Τισ
απόψεισ του Everett µελέτησαν πολλοί θεωρητικοί φυσικοί και
ξεχωρίζουν οι θέσεισ των Μ.GellMann και J.B.Hartle, οι οποίοι
διατύπωσαν µια παραλλαγή τησ θεωρίασ του Everett, που την ονόµασαν
οι ασύµφωνεσ εξελίξεισ (Decoherent histories). Σύµφωνα µε αυτή την
ερµηνεία, το Σύµπαν µπορεί να εξελιχθεί µε ποικίλουσ τρόπουσ, σε
καθέναν από τουσ οποίουσ αντιστοιχεί µία διαφορετική πιθανότητα. Η
θεωρία υποστηρίζει ότι το Σύµπαν µάσ έχει ήδη επιλέξει έναν από
αυτούσ. Παράλληλα, όµωσ, αναπτύσσονται και απόψεισ που
υποστηρίζουν ότι είναι πολύ πιθανόν το Σύµπαν να εξελίσσεται
ταυτόχρονα µε όλουσ τουσ δυνατούσ τρόπουσ, αλλά εµείσ να
αντιλαµβανόµαστε µόνο τον έναν.
Με βάση τον Αριστοτελισµό κυριάρχησε ο πραγµατισµόσ του
κόσµου των αισθήσεων, και µια λογική η οποία στηριζόταν στην
Εµπειριοκρατία.
Ο µη αντιληπτόσ από τισ αισθήσεισ µασ αλλά υπαρκτόσ κόσµοσ
των ιδεών του Πλάτωνα, και η θεωρία απεικόνισησ του στισ υλικέσ
αισθητέσ µορφέσ, µη έχοντασ τότε καµιά επιστηµονική στήριξη και
τεκµηρίωση, έγινε εύκολη λεία τησ αριστοτελικήσ πρακτικήσ σκέψησ.
Σήµερα, όµωσ, τα πράγµατα έχουν διαφοροποιηθεί και µάλλον
ο Πλατωνισµόσ παίρνει µια πανηγυρική δικαίωση.
Ένα από τα πλέον θεολογικά ζητήµατα το οποίο µέχρι σήµερα
αποτελεί σηµείο αντιρρήσεων, ωσ και απορριπτικών ενστάσεων, εκ
µέρουσ τησ κλασσικήσ φυσικήσ θεωρίασ υπήρξε η πίστη στην ύπαρξη
ενόσ άλλου µη αισθητού “πνευµατικού” κόσµου, το ίδιο αν όχι
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περισσότερο αληθινού από τον κόσµο των ανθρώπινων αισθήσεων. Ο
αόρατοσ, η ορθότερα ο µη αισθητόσ, αυτόσ κόσµοσ, σύµφωνα µε τισ
απόψεισ πολλών θεολογικών ρευµάτων, έπρεπε να συνυπάρχει µε τον
αισθητό κόσµο µασ, αποτελώντασ µ’ αυτόν µια αδιαίρετη και άτµητη
ενότητα.
Πάνω στο θέµα αυτό ο καθηγητήσ τησ Θεολογικήσ Σχολήσ του
Πανεπιστηµίου Αθηνών Ηλίασ Οικονόµου, στο βιβλίο του Θεολογική
Οικολογία (1994), αναφέρει τα επόµενα: “Ο άκτιστοσ Θεόσ βουλήθηκε
και η βούληση του υλοποιήθηκε σε αισθητή και µη αισθητή Κτίση. Έτσι
υπάρχουν οι εξήσ πραγµατικότητεσ:

•
•

Η πραγµατικότητα του άκτιστου Τριαδικού Θεού.
Η πραγµατικότητα τησ Κτίσεωσ ωσ αποτέλεσµα τησ θείασ
βουλήσεωσ, δηλαδή ωσ η πραγµάτωση του βουλήµατοσ του
Θεού που υποδιαιρείται σε :

α) Μη αισθητή Κτίση αθέατου µεγαλείου.
β) Σε αισθητή Κτίση τεραστίασ διαστάσεωσ, εκτάσεωσ , όγκου, ποικιλίασ
και δυνάµεωσ.
γ) Σε µεικτή από αισθητό και µη αισθητό στοιχείο Κτίση, τον µέγα και
µικρόν άνθρωπο, κατά τον Γρηγόριο τον Νύσσησ”.
Βεβαίωσ την προηγούµενη θεολογική άποψη περί υπάρξεωσ
µιασ µη αισθητήσ δηµιουργίασ είχαν εκφράσει, µε καθαρά επιστηµονική
διάθεση, οι Έλληνεσ θετικοί επιστήµονεσ τησ αρχαιότητασ,
προχωρώντασ ακόµα περισσότερο. Γι’ αυτούσ ο κόσµοσ των αισθήσεων
δεν αποτελούσε παρά µια ψευδαίσθηση, µια απατηλή δηλαδή εικόνα
του πραγµατικού µη αισθητού κόσµου.
Όπωσ αντιλαµβανόµαστε από τα προηγούµενα, και η
Σύγχρονη Φυσική αποδέχεται θεωρητικά την ύπαρξη ενόσ
υπεραισθητού συµπαντικού, πραγµατικού χώρου, τον οποίο δέχεται και
η θεολογική σκέψη.
Η αδυναµία µασ να αντιληφθούµε τον υπεραισθητό αυτό
χώρο, ο οποίοσ περιβάλλει και διαποτίζει τον τρισδιάστατο συµπαντικό
χώρο που αντιλαµβανόµαστε, πηγάζει από το γεγονόσ ότι αυτόσ ο
χώροσ δεν είναι ευκλείδειοσ. Πέραν τούτου, εξελίσσεται στο πλαίσιο
τεσσάρων διαστάσεων, του µήκουσ, του πλάτουσ, του ύψουσ, και µιασ
ακόµα, την οποία ονοµάσαµε µεν χρόνο, αλλά η ουσία τησ δεν
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συµπίπτει µε το µέγεθοσ που έχουµε συνηθίσει να µετράµε στη Γη µε τα
ρολόγια και τα ηµερολόγιά µασ.
Στο πλαίσιο του χωροχρόνου του Α®νστάιν, η ύλη δεν
αποτελεί µια ξεχωριστή οντότητα, αλλά µια ιδιοµορφία του πεδίου.
Ένα στοιχειώδεσ σωµατίδιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένασ
κινούµενοσ, µη αισθητόσ, στρόβιλοσ µέσα στο χώρο.
Αυτό που µέχρι σήµερα αντιλαµβανόµαστε σαν απτή και
εξατοµικευµένη ύλη, για τη σύγχρονη Φυσική, δεν είναι παρά ένα
ψευδέσ κατασκεύασµα των αισθήσεων µασ. Βλέπουµε δηλαδή το
περιβάλλον µασ όχι όπωσ είναι στη πραγµατικότητα, αλλά όπωσ οι
αισθήσεισ µασ επιτρέπουν να το αντιληφθούµε.
Εκτόσ όµωσ του γνωστού και αντιληπτού, µέσω των
ανθρωπίνων αισθήσεων, ευκλείδειου χώρου, οι µεγάλοι µαθηµατικοί
Lobatchevsky και Riemmann δόµησαν δυο µη ευκλείδειεσ γεωµετρίεσ,
που περιγράφουν αντίστοιχα τισ ιδιότητεσ δυο ανεξάρτητων και
διαφορετικών χώρων που φέρουν τα ονόµατά τουσ.
Οι δύο αυτοί χώροι και οι αντίστοιχεσ γεωµετρίεσ τουσ
αποτελούσαν απλά θεωρητικά κατασκευάσµατα χωρίσ πρακτική
φυσική σηµασία, µέχρι τη στιγµή που ο Α®νστάιν διατύπωσε τη Γενική
Θεωρία τησ Σχετικότητασ, η οποία προhποθέτει και λειτουργεί µόνο στο
πλαίσιο ενόσ χώρου Riemann. Με λίγα λόγια, ο χώροσ του Σύµπαντοσ
που µασ περιβάλλει και τον οποίο θέλουµε να λέµε ότι µετρούµε, εφόσον
δεχόµαστε ότι αληθεύει στο πλαίσιό του η Γενική θεωρία τησ
Σχετικότητασ, δεν είναι ευκλείδειοσ, αλλά χώροσ Riemann. Το παράδοξο
όµωσ, είναι ότι η γεωµετρία του Ευκλείδη µπορεί να εφαρµοστεί, µε
πολύ καλή προσέγγιση, σε πολύ µικρά κοµµάτια ενόσ χώρου
Lobatchevsky. Εντούτοισ, η απόκλισή τησ από την αλήθεια γίνεται
φανερή σε αστρονοµική κλίµακα. Αυτό σηµαίνει ότι η γεωµετρία του
Ευκλείδη είναi µια οριακή περίπτωση τησ γεωµετρίασ του Lobatchevsky,
η οποία µε τη σειρά τησ αποδεικνύεται ότι είναι µια οριακή περίπτωση
τησ γεωµετρίασ του Riemann.
Εδώ όµωσ αρχίζουν τα παράδοξα για την κοινή ανθρώπινη
λογική, εφόσον, όπωσ γνωρίζουµε σήµερα, οι αισθήσεισ µασ µπορούν να
καταγράψουν και να συγκεκριµενοποιήσουν σχήµατα που
µορφοποιούνται µόνο µέσα σε χώρουσ µέχρι τριών διαστάσεων οι
οποίοι περιγράφονται από την ευκλείδεια γεωµετρία. Τα σχήµατα τα
οποία µορφοποιούνται µέσα σε χώρουσ που περιγράφονται από µη
ευκλείδειεσ γεωµετρίεσ, όπωσ αυτέσ του Lobatchevsky και του Riemann
δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά από τισ ανθρώπινεσ αισθήσεισ.
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Συνεπώσ, επειδή η γεωµετρία του τετραδιάστατου χώρου τησ
Γενικήσ Θεωρίασ τησ Σχετικότητασ του Α®νστάιν είναι Riemann, το
Σύµπαν δεν είναι ευκλείδειο στο σύνολό του. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα
έπρεπε να γίνονται αντιληπτά µέσω των αισθήσεών µασ τα σχήµατα και
οι µορφέσ του συµπαντικού µασ χώρου. Το ότι συνειδητοποιούµε τα
σχήµατα που µασ περιβάλλουν, είναι αποτέλεσµα του γεγονότοσ ότι “οι
αισθήσεισ µασ έχουν την ιδιότητα, δηµιουργώντασ ιδεατέσ τοµέσ στο
συνεχέσ χωροχρονικό γίγνεσθαι του συµπαντικού χώρου, να
καταγράφουν µόνο µικρά κοµµάτια του µη ευκλείδειου χώρου Riemann
που µασ περιβάλλει”. Αυτοί, οι µέσω των τοµών, δηµιουργούµενοι
υποχώροι, όπωσ αναφέραµε προηγουµένωσ, συµπεριφέρονται µε µεγάλη
ακρίβεια σαν ευκλείδειοι, και µπορούν να γίνουν αντιληπτοί από τισ
αισθήσεισ µασ.
Έτσι, στην ουσία αυτό που αντιλαµβανόµαστε δεν είναι παρά
η προβολική σκιά ριµάνειων µορφών και σχηµάτων µέσα σε
τρισδιάστατουσ ευκλείδειουσ χώρουσ. Η εντύπωση σχηµατισµού και
ύπαρξησ αυτών των ευκλείδειων χώρων είναι αποτέλεσµα αυθαίρετων
και µη υπαρκτών τοµών του συνεχούσ και αδιαίρετου συµπαντικού
χωροχρόνου, τισ οποίεσ προκαλούν οι περιορισµένεσ δυνατότητεσ των
αισθήσεών µασ. Μέσω τησ δηµιουργίασ αυτών των πλαστών τοµών, ο
άνθρωποσ έχει τη δυνατότητα να αντιλαµβάνεται έστω µια σκιά όσων
διαδραµατίζονται στο κοντινό συµπαντικό περιβάλλον του.
Αναφέραµε ήδη πωσ η επιστήµη γνωρίζει πλέον ότι το Σύµπασ
µασ όπωσ ακριβώσ πίστευε και ο Πλάτωνασ, είναι µη αισθητό .Οι µορφέσ
και τα σχήµατα που αντιλαµβανόµαστε αποτελούν ψευδείσ απεικονίσεισ
άλλων, πραγµατικών µεν αλλά µη αισθητών γεγονότων, τα οποία
αποτυπώνονται σαν σκιέσ πάνω σε µικρά κοµµάτια του χώρου που οι
αισθήσεισ µασ έχουν τη δυνατότητα να τα αντιλαµβάνονται .
Όµωσ δεν είναι µόνο ο Πλάτωνασ που είχε προβλέψει τη νέα
φυσική πραγµατικότητα. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε τον Ηράκλειτο , τον
∆ηµόκριτο και τον Παρµενίδη, οι οποίοι δίδασκαν ότι αυτά που
αντιλαµβάνονται
οι
αισθήσεισ
δεν
ανταποκρίνονται
στην
πραγµατικότητα, αλλά δηµιουργούνται µόνο στη φαντασία των
ανθρώπων. Επιπλέον πρέσβευαν ότι η γνώση που προέρχεται από τισ
αισθήσεισ είναι ψευδήσ και πωσ µόνο η διανοητική σύλληψη των
πραγµάτων µασ οδηγεί στην συµπαντική αλήθεια.
Μπορούµε να πούµε λοιπόν µε βεβαιότητα ότι οι
προσωκρατικοί Έλληνεσ θετικοί φιλόσοφοι είχαν φτάσει, πριν από µασ
στη σύλληψη των βασικών αρχών που διέπουν τη λογική των
σύγχρονων Θετικών Επιστηµών.
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Συνεπώσ, µέσω του συνόλου των αισθήσεων µασ δεν είναι
δυνατόν να αντιληφθούµε παρά µόνο ένα απειροελάχιστο κοµµάτι του
συµπαντικού χώρου που µασ περιβάλλει. Η αδυναµία αυτή των
ανθρώπινων αισθήσεων µασ αναγκάζει να περιορίζουµε τον κόσµο των
αισθητών εντυπώσεών µασ σε ένα πολύ µικρό υποσύνολο του
συµπαντικού χώρου. Να σχηµατίζουµε δηλαδή αυθαίρετα, µέσω των
αισθήσεών µασ, µια ελαχιστότατη ευκλείδεια υποκειµενική τοµή στο
συνεχέσ µη ευκλείδειο χωροχρονικό γίγνεσθαι, εντόσ τησ οποίασ
δηµιουργούµε ό,τι ονοµάζουµε “Kόσµο των αισθήσεών µασ”.
Oι ανθρώπινεσ λοιπόν αισθήσεισ δεν αποτελούν το
αδιάψευστο κριτήριο τησ αλήθειασ των συµπαντικών µορφών και
φαινοµένων. Ό,τι αυτάρεσκα ονοµάζουµε εξατοµικευµένο υλικό
αντικείµενο αποτελεί µια σκιά αυτού που πραγµατικά είναι στο
πλαίσιο τησ µη αισθητήσ πραγµατικότητασ. Με βάση τα προηγούµενα
µπορούµε πλέον να πούµε ότι: µέσω των αισθήσεών µασ και των
διαφόρων οργάνων µασ που τισ ενισχύουν, δεν αντιλαµβανόµαστε το
Σύµπαν όπωσ αυτό είναι στην πραγµατικότητα, αλλά όπωσ έχει τη
δυνατότητα να το αντιληφθεί ο εγκέφαλόσ µασ µέσω των ατελέστατων
ανθρώπινων αισθήσεων. Η πραγµατική φύση του τετραδιάσταστου µη
Ευκλείδειου Σύµπαντοσ είναι µη αισθητή και περιγράφεται µόνο µέσω
µαθηµατικών σχέσεων.
Το Σύµπαν δεν είναι µια µηχανή. Είναι σκέψη και νόηση. Είναι
µια ατέρµονη µετουσίωση του ορατού σε αόρατο, του κενού σε πλήρεσ,
του αδύνατου σε δυνατό και τανάπαλι. Είναι ένα νοητικό παιχνίδισµα
συνεχών µεταµορφώσεων του χώρου και του χρόνου σε ύλη και κίνηση.
Το συναρπαστικό που συµβαίνει τα τελευταία εκατό περίπου
χρόνια , είναι µια σύγκλιση όχι «απόψεων» ή «θέσεων» αλλά γλωσσών:
Τησ γλώσσασ που διαµορφώνεται προκειµένου να εκφραστούν οι όποιεσ
θεωρήσεισ τησ πραγµατικότητασ προκύπτουν από την κβαντοµηχανική ή
και από τισ µη ευκλείδειεσ γεωµετρίεσ, τη θεωρία τησ σχετικότητασ, το
θεώρηµα τησ µη πληρότητασ (του Gödel) κ.λπ. Και από την άλλη µεριά,
τησ γλώσσασ οντολογικών προτάσεων όπωσ η προσωποκεντρική του
“βυζαντινού” Χριστιανισµού ή η µηδενιστική του Heidegger.
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Η ανασύσταση του ιδεαλιστικού πολιτιστικού µοντέλου
Το κυρίαρχο όµωσ πραγµατιστικό ρεύµα του δυτικού κόσµου
βρίσκεται σήµερα υπό κατάρρευση και ο λόγοσ είναι απλόσ: Ο ένασ
πυλώνασ του , αυτόσ τησ κλασικήσ επιστήµησ, καταπίπτει,
παρασύροντασ ολόκληρο το πολιτιστικό οικοδόµηµα. Αυτό συµβαίνει
από τη στιγµή που η σύγχρονη επιστήµη διαπίστωσε ότι τα
οικοδοµήµατα τησ νευτώνειασ φυσικήσ, καθώσ και τησ ευκλείδειασ
γεωµετρίασ, πάνω στα οποία στηρίχτηκε ο πυλώνασ τησ επιστήµησ στο
πραγµατιστικό πολιτισµικό ρεύµα, στέκουν ανίσχυρα να ερµηνεύσουν
τη συµπαντική πραγµατικότητα.
Συγχρόνωσ όµωσ µε την κατάρρευση του επιστηµονικού
πυλώνα του πραγµατιστικού ρεύµατοσ, µε βάση τη σύγχρονη Φυσική
και τα µοντέρνα Μαθηµατικά, άρχισε να αναπτύσσεται ο επιστηµονικόσ
πυλώνασ του λησµονηµένου ιδεαλιστικού Πολιτισµικού Ρεύµατοσ. Έτσι
από τη στιγµή που η Νέα Φυσική και τα Σύγχρονα Μαθηµατικά είναι
συνέχεια τησ προσωκρατικήσ θετικήσ σκέψησ και ενισχύουν τον
πλατωνικό ιδεαλισµό, ξαναγεννιέται στα ερείπια του καταρρέοντοσ
δυτικού πραγµατιστικού πολιτισµικού ρεύµατοσ το νέο Πολιτισµικό
Ρεύµα τησ επόµενησ χιλιετίασ. Το ξεχασµένο αλλά τόσο σύγχρονο πλέον
αυτό πολιτισµικό ρεύµα είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι αναγεννάται
αυθόρµητα, χωρίσ σχεδιασµούσ ισχυρών δυνάµεων, πολιτικά
παρασκήνια, ίντριγκεσ και οικονοµικούσ εκβιασµούσ. Ο δρόµοσ βέβαια
θα είναι µακρύσ, τραχύσ και γεµάτοσ συγκρούσεισ. Το σίγουρο όµωσ
είναι ότι ,στο άµεσο µέλλον, θα πρέπει η δυτική τεχνολογία, µε βήµατα
σταθερά, κάνοντασ την αυτοκριτική τησ, να βρει τη σχέση και τη
σύνδεση τησ µε τα νέα επιστηµονικά αλλά και κοινωνικά δεδοµένα. Οι
θρησκευτικέσ διοικητικέσ και δογµατικέσ δοµέσ του Ορθόδοξου
Χριστιανισµού θα πρέπει να επιστρέψουν στισ βασικέσ µεταφυσικέσ και
θεολογικέσ καταβολέσ του Χριστιανισµού. Η επιστροφή αυτή είναι
αναγκαίο να συνδυαστεί µε µια αναζήτηση νέων βάσεων εκκίνησησ και
εξέλιξησ στο πλαίσιο των νέων επιστηµονικών και κοινωνικών
αναζητήσεων.
Τα πολιτικά κόµµατα θα πρέπει να επαναπροσανατολίσουν τη
φιλοσοφία αλλά και την πρακτική τουσ. Αυτό σηµαίνει ότι είναι
αναγκαίο να λάβουν σοβαρά υπόψη τουσ τα επιτεύγµατα τησ σύγχρονησ
επιστήµησ όσο και τισ πρωτογενείσ αξίεσ του Χριστιανισµού και τησ
∆ηµοκρατίασ
Ο δρόµοσ φυσικά δεν θα είναι εύκολοσ µέχρι τη στιγµή τησ
κυριαρχίασ του Νέου Πολιτισµικού Ρεύµατοσ, και ίσωσ χρειαστούν
δεκάδεσ ή και εκατοντάδεσ χρόνια προσπάθειασ. Το πρώτο βήµα όµωσ
πρέπει να γίνει άµεσα και χωρίσ δισταγµό.
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Αναγκαία προhπόθεση τησ ανάπτυξησ του Ιδεαλιστικού
πολιτισµικού ρεύµατοσ είναι η αφοµοίωση, εκ µέρουσ του συνόλου τησ
κοινωνία, τησ αναπτυσσόµενησ νέασ επιστηµονικήσ σκέψησ και του
εφαρµοσµένου χαρακτήρα τησ. Το γεγονόσ αυτό θα πείσει την κοινωνία
ότι τα νέα επιστηµονικά ρεύµατα έχουν τη δυνατότητα, αν
υποστηριχθούν, να αναπτύξουν µια νέα τεχνολογία, εναρµονισµένη στισ
ανάγκεσ του νέου ιδεαλιστικού πολιτισµικού ρεύµατοσ που τόση
ανάγκη έχει ολόκληροσ ο κόσµοσ.

Το ιδεαλιστικό πολιτιστικό ρεύµα
Σε σχέση µε το επικρατήσαν και ήδη υπό κατάρρευση µοντέλο
του ∆υτικού Πολιτισµού, το αντίστοιχο τησ καθ΄ ηµάσ Ανατολήσ δεν
µπόρεσε να εξελιχθεί και να επιβληθεί.
Οι πυλώνεσ του ήταν: 1) η Ανατολική Ορθόδοξη Καθολική
Εκκλησία (µε βάση την Ορθόδοξη Πατερική Γραµµατεία και την
προσωποκεντρική οντολογία), 2) η Προσωκρατική Θετική Ελληνική
Σκέψη, 3) η Κοινωνική φιλοσοφία τησ Άµεσησ ∆ηµοκρατίασ. Το
σύστηµα αυτό κατέρρευσε γιατί δεν κατέστη δυνατή η µετεξέλιξη τησ
επιστηµονικήσ κοσµοθεωρίασ, τησ Προσωκρατικήσ Θετικήσ Ελληνικήσ
Σκέψησ, σε επιστήµη και στη συνέχεια σε τεχνολογία. Αυτό ανάγκασε
τουσ άλλουσ δύο πυλώνεσ να εξελιχθούν αυτόνοµα, να στηριχθούν για
κάποιο διάστηµα στο Επικρατήσαν ∆υτικό µοντέλο και λόγω των
αντιφάσεων και αλληλοαναιρέσεων κατέρρευσαν.

Ιδέα, εντελέχεια, λόγοι των όντων
Προχωρώντασ σ’ αυτή την κατεύθυνση, θα βρούµε µπροστά
µασ τον Πλάτωνα και την περί ιδεών αµφιλεγόµενη θεωρία του. Κατά
τον Πλάτωνα η χαώδησ ύλη οργανώνεται σε κόσµο διά τησ µετοχήσ τησ
στη ζωή των ιδεών, δηλαδή των προτύπων-υποδειγµάτων. Ο µαραγκόσ
για να φτιάξει κλίνη θεάται την ιδέα τησ κλίνησ, την πρότυπη κλίνη. Το
άµορφο υλικό έρχεται στο φωσ του νοήµατοσ, ωσ κλίνη, χάρη στη µετοχή
του στην ιδέα-πρότυπο. Η σηµασιακή ενότητα του κόσµου οφείλεται
στον κόσµο των ιδεών-προτύπων. Τον δε κόσµο των ιδεών τον συνέχει η
ιδέα του Αγαθού, το εν γένει βέλτιστον (ο Θεόσ, ο αεί ωσαύτωσ έχων, ο
οποίοσ -εξωκόσµιοσ, αµέθεκτοσ-δεν ανήκει στον κόσµο των ιδεών).
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Για να κατοχυρώσει την οντολογική αυτονοµία του πεδίου τησ
σηµασίασ, το απροhπόθετο των κεντρικών σηµασιών, και να αποκλείσει
την “απορροή” του από το υλικό πεδίο (όπωσ ισχυρίζονταν οι
σοφιστέσ), ο Πλάτων παρενέβαλε χάσµα µέγα µεταξύ των δύο, καθώσ
υποστήριξε το σκανδαλώδεσ δόγµα ότι οι ιδέεσ είναι υπερβατικέσ
οντότητεσ. Κατέστησε έτσι προβληµατική την έννοια τησ µετοχήσκοινωνίασ, ωσ γέφυρασ µεταξύ των “δυο κόσµων”.
Το µεγαλοφυέσ λάθοσ του Πλάτωνα θέλησε να διορθώσει ο
Αριστοτέλησ µε την έννοια τησ εντελέχειασ, σύµφωνα µε την οποία όλα
τα όντα και τα πράγµατα έχουν µέσα τουσ το τέλοσ-πρότυπό τουσ, στο
οποίο και τείνουν. Με την εντελέχεια ο Αριστοτέλησ πίστεψε ότι
γεφύρωσε το πλατωνικό χάσµα ανάµεσα στο υλικό και στο οντοτικό
του πρότυπο. Εναρµόνισε το αισθητό και το υπεραισθητό,
καταργώντασ την οντοτικότητα των προτύπων. Έχασε όµωσ, µε αυτό
τον τρόπο, κάτι πολύ σηµαντικό: την υπερβατικότητα των προτύπων,
που είναι κατηγορία συνδεδεµένη µε το υποκείµενο και την ελευθερία
του και όχι µε την βιολογία και τη φυσική. Η αριστοτελική λύση
προχώρησε την οντολογική προβληµατική ένα βήµα µπροστά, αλλά
έλυσε το πρόβληµα που έθετε η πλατωνική οντολογία.
Το ζήτηµα τέθηκε ξανά από τουσ Έλληνεσ Πατέρεσ και βρήκε
µια πληρέστερη λύση. Η πρότασή τουσ ξεκινά από την ανατροπή τησ
αρχαίασ οντολογίασ στο θεµελιώδεσ ζήτηµα τησ σχέσησ ουσίασ και
προσώπου. Σε αντίθεση µε τουσ αρχαίουσ, βάζουν πρώτα το πρόσωπο
και µετά την ουσία. ∆ιατηρούν την υπερβατικότητα των προτύπων,
αλλά απορρίπτουν την οντοτικότητά τουσ. Υπερβαίνουν έτσι τον
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη: Τα πρότυπα είναι οι “Λόγοι των Όντων”.
Μη οντοτικέσ (ψιλέσ) ιδέεσ, όχι µέσα στα πράγµατα, αλλά στον “νου του
Θεού”, ωσ ποιητική τελική αιτία τουσ. Οντοτική (δηλαδή Πρόσωπο)
είναι µόνο η Ιδέα που έχει ο θε®κόσ Νουσ για τον Εαυτό του και µέσω
τησ οποίασ τα οντοποιεί: ο Υιόσ -Λόγοσ.
Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει το ρήγµα, αλλά συγχρόνωσ και
τον δεσµό, µεταξύ τησ αρχαίασ και τησ βυζαντινήσ οντολογίασ. Το ρήγµα
µάλιστα στην οντολογική συνέχεια δεν ξεκινάει, αλλά ολοκληρώνεται
µε τη συνάντηση Ελληνισµού-χριστιανισµού. Εµφανίζεται ήδη από την
εποµένη των µηδικών πολέµων και αναδεικνύεται µε το πέρασµα από
την προσωκρατική στη µετασωκρατική φιλοσοφία. Αυτή µε επί κεφαλήσ
τον Σωκράτη, διαχειρίστηκε την ιστορική στροφή του ελληνικού
πνεύµατοσ από τα “έξω”-από τον κόσµο-προσ τα “έσω”-στο πρόσωπο.
Και διαµόρφωσε τη φιλοσοφική αφετηρία, πάνω στην οποία κατέστη
δυνατή η µεταγενέστερη οντολογική ανατροπή.
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Τα κτίσµατα τείνουν προσ τα πρότυπά τουσ, αλλά η τέλεια
σύµπτωση µ΄ αυτά είναι ανέφικτη. Η φορά προσ τα υπερβατικά (αλλά
µη οντοτικά) πρότυπα είναι ερωτική, καθώσ η έλξη απορρέει από το
µυστικό κάλλοσ των προτύπων. Είναι ελεύθερη φορά του υποκειµένου,
το οποίο µπορεί να κινηθεί, αν θέλει, και αντίστροφα, αποµακρυνόµενο,
προσ πρότυπα «χειροπιαστά» (δήθεν οντοτικά), αρνητικά ευτελή. Ωσ
δηµιούργηµα Προσώπου ο κόσµοσ είναι, στην οντολογία των Πατέρων,
σχέσεισ προσώπων και όχι σχέσεισ πραγµάτων.
Κεντρικέσ είναι εδώ οι προτυπώσεισ του ίδιου του υποκειµένου
και των σχέσεών του. Το ανθρώπινο ον, το µέγιστον εν ελαχίστω (κατά
τον Ισοκράτη), είναι ο µικρόκοσµοσ, που συγκεφαλαιώνει ολόκληρη την
κτίση, µε προορισµό του τη θέωση. Σκοπό του έχει να προσεγγίσει το
προσωπικό του πρότυπο (που ωσ “ψιλή”, αλλά “τέλεια” ιδέα, υπάρχει
στο “νου του Θεού”) µε τη µέθοδο τησ “εξοµοίωσησ” προσ τον Θεό, κατά
τον τρόπο τησ υπάρξεωσ, τον τριαδικό. Η κοινωνία καλείται εδώ σαφώσ
να θεµελιωθεί στο τριαδικό πρότυπο και να οµοιωθεί έτσι µε τη θεία
κοινότητα.
∆ηµιουργία
Η δηµιουργία τησ κτίσεωσ “εκ του µη όντοσ“ και όχι απλώσ εκ
του µηδενόσ συνιστά τη βασική θέση τησ πατερικήσ θεολογίασ, επί τησ
οποίασ οικοδοµήθηκε η όλη θεώρηση τησ ζωήσ, τησ πίστεωσ, τησ
σωτηρίασ. Μοναδική, αιώνια και ανεξάρτητη, ωσ αυτοτελήσ ύπαρξη, µη
υποκείµενη σε ανάγκεσ και χαρακτηριστικά τησ φύσεωσ / ουσίασ, ο Θεόσ
δηµιουργεί τα κτιστά όντα, τα οποία υφίστανται ωσ πραγµατικότητα,
και µάλιστα “καλά λίαν“.
Η δηµιουργία των κτιστών απορρέει από τη θέληση και όχι
από τη φύση του Θεού, η κτίση συνδέεται µε τη δηµιουργική δύναµη του
Θεού, τησ οποίασ συνιστά αποτέλεσµα εκ του µη όντοσ.
Η αντίληψη αυτή για τη σχέση του Θεού µε την κτίση
διακρίνει διαλεκτικά την άκτιστη, δηλαδή άχρονο, αυθύπαρκτη και
ελεύθερη από κάθε αναγκαιότητα παρουσία και δράση του Θεού, από
το κτιστό, σύγχρονο και πεπερασµένο γεγονόσ τησ αναδύσεωσ των
όντων στην ύπαρξη. Ο τρόποσ τησ αναδύσεωσ του κτιστού εκ του µη
όντοσ στην ύπαρξη τέµνει την ιδιαίτερή σχέση του µε τον δηµιουργό
του. Το ότι ο κόσµοσ είναι κτιστόσ φανερώνει ότι θα µπορούσε και να
µην είχε υπάρξει ή να πάψει να υφίσταται. Το είναι του δεν είναι
αυθύπαρκτο. Το κτιστό δεν µπορεί να ζήσει έξω από την ενέργεια του
Θεού, “η µεν φύσισ αυτού των ενδεχοµένων είναι παρίστησιν”.
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Ουδεµία οντολογική συγγένεια εντοπίζεται µεταξύ Θεού και
κόσµου. Η κτίση, νοητή και αισθητή, ενώ δεν απορρέει κατ΄ ανάγκην
από άκτιστεσ αυθύπαρκτεσ ιδέεσ και αρχέτυπα ή κτιστά ενδιάµεσα,
είναι εξ΄ ολοκλήρου έργο εκ του µη όντοσ, δηλαδή αποτέλεσµα τησ
ελεύθερησ και αγαπητικήσ θελήσεωσ του Θεού.
Ο Θεόσ δεν είναι µόνο η αρχή όλων των όντων αλλά και το
τέρµα τουσ. Πριν να έχει αρχίσει ακόµη οτιδήποτε, βλέπει το τέρµα του,
και σ΄ αυτό αποβλέποντασ δηµιουργεί την ορατή και αόρατη κτίση.
Εφόσον τίποτα άλλο δεν υπήρχε πρωτύτερα, παρεκτόσ η άχρονη
ύπαρξη του Θεού, κατά συνέπεια η αλήθεια και το τέλοσ των όντων
βρίσκονται στη ύπαρξη του Θεού ωσ αιτία συστατικήσ και συνεκτικήσ
τησ ζωήσ τουσ.
Η ψυχοσωµατική οντότητα του ανθρώπου δεν είναι “τυχαίο
ατύχηµα”, ούτε άλλωστε και οτιδήποτε άλλο στην δηµιουργία του Θεού.
Ο Θεόσ ωσ Τριάσ Προσώπων δηµιουργεί κατεξοχήν τον
άνθρωπο. Σχετίζεται τριαδικά µε την ύπαρξή του, αφού την ενεργεί µε
την κοινή θέληση και των τριών προσώπων. Ο άνθρωποσ καλείται να
ζήσει τριαδικά και αυτόσ ωσ πρόσωπο. Η τριαδοείδεια τησ ζωήσ του
είναι η πλάση του κατ’ εικόνα και οµοίωση τησ Τριαδικήσ Θεότητασ .
Το “άτοµο” είναι έννοια παρµένη από το νευτώνειο
παράδειγµα. Στα πλαίσια µιασ κοινωνιολογίασ , όπου διαπλέκεται η
παραδοσιακή ουσιολογική αντίληψη µε το νευτώνειο παράδειγµα,
υπάρχουν δυο τρόποι να προσεγγίσει κανείσ την κοινωνική
πραγµατικότητα του νεωτερικού Ατόµου : από τη σκοπιά του όλου και
από τη σκοπιά του µέρουσ. α) Από τη σκοπιά του όλου φτάνουµε στο
«άτοµο» µε διαίρεση του όλου, ωσ το σηµείο εκείνο πέραν του οποίου
παύουν να υφίστανται οι ιδιότητεσ του όλου. Υπ’ αυτή την έννοια το
«άτοµο» του νερού είναι το H2O. Το Η και το Ο χωριστά δεν είναι
«άτοµα» νερού. Γίνονται αν συντεθούν σύµφωνα µε µια ορισµένη σχέση
(2 προσ 1). Το «άτοµο» τησ νεωτερικήσ κοινωνίασ ,το συνθετικό «αστικό
άτοµο» του Κονδύλη, που έχει µια καθορισµένη δοµή, η οποία
“αντανακλά” αυτήν τησ αστικήσ κοινωνίασ, µοιάζει ακριβώσ µε το µόριο
του νερού. β) Από τη σκοπιά του ίδιου του «ατόµου», η έννοια τησ
ατοµικότητασ του προσλαµβάνει εντελώσ διαφορετικό νόηµα: όταν λέµε
“άτοµο” εννοούµε απλώσ το µη περαιτέρω διαιρετό, ανεξάρτητα από το
αν ανήκει ή όχι σε κάποιο σύνολο. Το διαιρούµενο δεν είναι “άτοµο”,
γιατί “άτοµο” σηµαίνει άτµητο. Η πρώτη προσέγγιση καλύπτει κάπωσ
την αστική περίοδο τησ νεωτερικότητασ. Και είναι αυτή που υπόκειται
στην ανάλυση του Κονδύλη. Ούτε όµωσ αυτή ούτε η δεύτερη καλύπτουν
το “άτοµο” τησ µεταµοντέρνασ µαζικήσ δηµοκρατίασ κι εδώ βρίσκεται η
προβληµατικότητα τησ εννοιολογίασ του Κονδύλη. Αν το αστικό Άτοµο
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αντιστοιχούσε σ’ αυτό που στη χηµεία λέµε “µόριο”, τούτο εδώ δεν
αντιστοιχεί ούτε καν στα “άτοµα” που συνέθεταν το αστικό “µόριο”.
Είναι το “µόριο” εκείνο , αλλά σε διαδικασία διάσπασησ. Τη διάσπαση
του «µορίου» σε “άτοµα” την έχει ακολουθήσει η διάσπαση των
“ατόµων” σε “στοιχειώδη σωµατίδια” και όλη η διεργασία µοιάζει
µάλλον µε πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση, η οποία βρίσκεται σε
εξέλιξη παρά “κάτι” που έχει ήδη κατασταλάξει σε “κάτι”: σε µια
“ατοµικότητα”, ασ πούµε, “σηµειακή”. Η έννοια “άτοµο” είναι εντελώσ
ακατάλληλη για τη ρευστή αυτή ανθρωπολογική πραγµατικότητα.
Μάλλον µε “νέφοσ στοιχειωδών σωµατιδίων”, εικόνα παρµένη από την
υποατοµική φυσική, θα µπορούσε να παροµοιαστεί και όχι µε “άτοµο
σηµείο”. Η έκφραση “κατάτµηση του όλου σε άτοµα” που χρησιµοποιεί
ο Κονδύλησ, για να υποδηλώσει την εξάλειψη στη µαζική δηµοκρατία
των “ουσιακών δεσµών” (κοινοτικών, οικογενειακών, κ.τ.λ.) είναι
παραπλανητική, γιατί κάνει παραχωρήσεισ στην επιφανειακή
ιδεολογική-πολεµική αντίληψη ότι “εξαλείφθηκαν” οι κοινωνικοί
δεσµοί, ενώ απλώσ αντικαταστάθηκαν από τουσ απρόσωπουσ
συστηµικούσ κοινωνικούσ δεσµούσ.
Πολλοί ταυτίζουν συνήθωσ το αδιαµεσολάβητο κοινωνείν µε
το Πρόσωπο. Αυτό είναι λάθοσ, διότι η µετάβαση από το Άτοµο στο
Πρόσωπο συνδέεται µε τη γέννηση µέσα του µιασ νέασ προσωπικότητασ
θεµελιωµένησ στην Αγάπη. Το αδιαµεσολάβητο κοινωνείν ορίζει απλώσ
την ελληνική ατοµικότητα. Η σύγχυση αυτή οδηγεί παρ΄ηµίν στην
ταύτιση Προσώπου και ελληνικού Ατόµου. Μια άλλη παρανόηση είναι
η προτεσταντική ταύτιση του Προσώπου µε υο αυτοαναφορικό Άτοµο,
το οποίο κατορθώνει, δήθεν, να τεθεί εκτόσ διαλεκτικήσ ατόµουσυνόλου. Να γίνει “αυτόνοµο έναντι τησ οµάδασ”, βασιζόµενο στην
ιδιωτική σχέση του µε τον Θεό. Από εδώ ξεκινά και η κριτική στο
ελληνικό άτοµο ότι δεν κατόρθωσε να ξεφύγει από τη µικρή οµάδα και
να γίνει “πραγµατικό” Άτοµο. Στην ελληνική αντίληψη για την ατοµική
αυτονοµία, ωσ µετοχή στην συλλογικά κατακτηµένη κοινοτική
αυτονοµία, αντιπαρατίθεται µια αφηρηµένη εξωκοινωνική ατοµική
αυτονοµία. Αλλά, όπωσ αναλύσαµε στο Πέρα από το Άτοµο, ο Θεόσ και
ο κάθε Θεόσ είναι η υπόσταση του Συλλογικού, οπότε η “εκτόσ
κοινότητασ” ιδιωτική (εγκλωβισµένη στη σφαίρα τησ ατοµικήσ
φαντασίασ) σχέση µε τον “Θεό” δεν είναι παρά σχέση µε το Μηδέν. Κατά
την προσωποκεντρική παράδοση, δεν αρκεί η όποια “αυτονοµία” για να
έχουµε Πρόσωπο. Πρέπει η αυτονοµία να έχει αγαπητικό περιεχόµενο.
Ο Χριστόσ, το κατεξοχήν Πρόσωπο υποτάσσει το ίδιον θέληµα στην
Αγάπη του Θεού – Πατέρα Του για τον άνθρωπο. Ένα τέτοιο Άτοµο
µπορεί να “αποσπάται” από κάθε δεδοµένη κοινότητα, αλλά ουδέποτε
υφίσταται “εκτόσ κοινότητασ”. Απλώσ ανήκει και γίνεται φορέασ
αναπαραγωγήσ µιασ άλλησ κοινότητασ: τησ τριαδικήσ. Είναι, λοιπόν,
τουλάχιστον ανακρίβεια ότι οι Έλληνεσ δεν µπορούσαν να
αυτοπροσδιοριστούν εκτόσ κοινοτικήσ γενέτειρασ, όταν επί αιώνεσ και
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σε µαζική κλίµακα βίωναν την ιδιότητα του πολίτη µιασ οικουµενικήσ
υπερσυµπαντικήσ κοινότητασ. ∆εν ήταν αυτού του είδουσ ικανότητα
που τουσ έλειπε. Τέλοσ πρέπει να σηµειώσουµε ότι είναι λάθοσ η
αναζήτηση ενόσ κοινοτισµού θεµελιωµένου στην “φιλία” και στην
“αγάπη”. Γιατί ενώ η ατοµική προσωπικότητα µπορεί να αναθεµελιωθεί
στην Αγάπη, αυτό δεν ισχύει για τη συλλογική προσωπικότητα. Για την
ιστορική κοινότητα το όριο είναι η θεµελίωση στη ∆ικαιοσύνη, ακόµα
και όταν το παραδειγµατικό τουσ πρότυπο είναι τριαδικό. Πράγµα
υπεραρκετό.
Πρόσωπο: προσδιορίζει µία υπαρκτική πραγµατικότητα. Το
πρόσωπο υποστασιάζει (συγκροτεί σε υπόσταση, σε συγκεκριµένο
υπαρκτικό γεγονόσ) έναν τρόπο ύπαρξησ. Την έκφραση “τρόπου
ύπαρξησ” την χρησιµοποιούµε για να επισηµάνουµε όχι µόνον την
υπαρκτική πραγµατικότητα του προσώπου, αλλά και την υπαρκτική
πραγµατικότητα τησ φύσησ. Ονοµάζουµε “φύση” την υπαρκτική
οµοείδεια, τον κοινό τρόπο ύπαρξησ οµοειδών υποστάσεων.
Στην περίπτωση των προσωπικών υπάρξεων επισηµαίνουµε
την οµοειδεία κοινών φυσικών ενεργειών, αλλά ταυτόχρονα και τη
δυναµική ετερότητα του τρόπου εκφοράσ ή πραγµάτωσησ αυτών των
κοινών ενεργειών. Κατανοούµε την υπαρκτική ετερότητα του
προσώπου ωσ ελευθερία από τον κοινό και αδιαφοροποίητο τρόπο
ύπαρξησ στη φύση. Η υπαρκτική ετερότητα του προσώπου είναι
προκαθορισµένη από τη φύση αλλά και έχει τη δυνατότητα
αποδέσµευσησ από τισ αναγκαιότητεσ που επιβάλλει ωσ υπαρκτικό
γεγονόσ η οµοειδεία τησ φύσησ.
Η υπαρκτική ετερότητα του ανθρώπινου προσώπου βιώνεται
µέσω των ψυχικών ενεργειών τησ κοινήσ φύσησ ωσ µοναδικά, ανόµοια
και ανεπανάληπτη “ταυτότητα” του κάθε προσώπου. Βιώνεται τόσο ωσ
αυτοσυνειδησία ετερότητασ, ωσ υποκειµενική αυτοεπίγνωση, όσο και ωσ
εµπειρία λογικήσ και δηµιουργικήσ ετερότητασ, µοναδικότητασ λόγου. Η
ελευθερία του προσώπου ωσ ολότητα σηµαίνει ότι ενώ η ανθρώπινη
φύση είναι ένα φρακτάλ τησ φυσικήσ ύπαρξησ, διαθέτει τη δυνατότητα
αποδέσµευσησ από το πεδίο τησ ανάγκησ που επιβάλλει η ταυτότητα
αυτή (υπαρκτική ετερότητα).
Εικόνα και Οµοίωση: Τριαδική Ανθρωπολογία
α) Η Τριαδοείδεια του ανθρώπου.
Ο άνθρωποσ είναι η µοναδική και αποκλειστική εικόνα τησ
άκτιστησ τρισυπόστατησ θεότητασ στο χώρο των κτιστών όντων.
Τριαδική είναι η φύση τησ ανθρώπινησ ψυχήσ “κατ’ εικόνα” τησ
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ανωτάτησ Τριάδοσ, αφού η νοερή, λογική και πνευµατική τησ διάσταση
παραπέµπει εικονικά στο αρχέτυπό τησ, στην παντουργό Αγία Τριάδα.
Ο Θεόσ έδωσε το αυτεξούσιο, “το τησ ελευθερίασ αρχαίον
αξίωµα“ στον άνθρωπο, αφού τον έπλασε “κατ’ εικόνα και καθ’
οµοίωσίν του“, ώστε, “ει βούλεται” να µην εκπέσει από το αγαθό
Αρχέτυπο, αλλά Αυτόν να µιµείται, αφού προικίσθηκε µε ανάλογη
αγαθότητα.
β) Αδαµικό πλέγµα.
Με τη δηµιουργία του ανθρώπου από τον Θεό και τη
δοκιµασία του, όπωσ η πτώση του στην αµαρτία, έχουµε το διάγραµµα
τησ αρχέγονησ δοµήσ τησ ψυχικήσ συγκρούσεωσ, η οποία έκτοτε αποτελεί
βασικό χαρακτήρα τησ ανθρώπινησ προσωπικότητασ. Μετά την πτώση
συνειδητοποιεί ο άνθρωποσ τον αρνητικό χαρακτήρα τησ ψυχικήσ
συγκρούσεωσ και τισ φθοροποιέσ συνέπειέσ τησ για την ψυχοσωµατική
του οντότητα.
Η εντολή του Θεού εισάγει εποµένωσ τον άνθρωπο στη
διαδικασία τησ “ψυχικήσ συγκρούσεωσ” η οποία κατ’ ουσίαν είναι
διαδικασία επιλογήσ. Ή θα υπερνικήσει ο άνθρωποσ τα εγωιστικά του
ψυχοδυναµικά κίνητρα για να υποταχθεί στο θέληµα του Θεού ή θα
υποδουλωθεί στισ εγωιστικέσ ψυχοδυναµικέσ του αναγκαιότητεσ, λόγω
“ατοµικού” συµφέροντοσ. Στην πρώτη περίπτωση, η δουλεία ή η
υποταγή του ανθρώπου στο θέληµα του Θεού θα ολοκλήρωνε την
ελευθερία του και θα την παγίωνε αµετάκλητα.
Στη δεύτερη περίπτωση η ψυχική σύγκρουση θα παρέµενε ωσ η
βασική ψυχοπνευµατική λειτουργία τησ ανθρώπινησ προσωπικότητασ,
αφού η ανάδειξη του ανθρώπου σε “άτοµο”, δια τησ πτώσεωσ, θα
διαιώνιζε την εσωτερική του διάσταση σε δύο αντίρροπεσ “επιθυµίεσ”
και “διαθέσεισ” .
H κατάχρηση τησ ελευθερίασ εκ µέρουσ του ανθρώπου
συνεπάγεται την κατάχρηση του αυτοσυναισθήµατοσ τησ θείασ
αξιοπρέπειάσ του. Βιάσθηκε να γίνει “Θεόσ” και δέχθηκε τισ υπηρεσίεσ
του όφεωσ, για να επιτύχει τον σκοπό αυτόν. Έτσι το ιερό και άγιο
αυτό ψυχοδυναµικό κίνητρο τησ αξιοπρέπειασ µεταποιήθηκε σε
“δαιµονικό” εγωιστικό ψυχοδυναµικό στοιχείο. Προκύπτει δε τοσαύτη
ψυχική µειονεξία ώστε η, µε οποιοδήποτε τρόπο, υπόµνησή τησ
προκαλεί πλέον την φυγή του “πεπτωκότοσ” ανθρώπου µακριά από την
ανάµνηση των συνθηκών που τη γέννησαν.
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Ο αδαµικόσ παραβάτησ φοβάται, σε πρώτη φάση, τον εαυτόν
του, καθώσ τον βλέπει πλέον “γυµνό”, δηλαδή αδύναµο, κυριευµένο από
την φθορά και το θάνατο. Πωσ µπορεί αλήθεια ένασ τόσο
“συντετριµµένοσ” και “ταπεινωµένοσ” και “νεκρόσ”, κατά Θεόν,
άνθρωποσ να σταθεί ενώπιον του δηµιουργού του; Το τραυµατισµένο
αυτοσυναίσθηµα τησ (θείασ) αξιοπρέπειάσ του επαναστατεί κατά του
εαυτού του, τον απορρίπτει, τον απεχθάνεται, τον απωθεί. Σε πρώτη
θεώρηση ο φόβοσ σχετίζεται οργανικά µε την εικόνα του εαυτού του,
που έχει ενώπιόν του ο παραβάτησ αδαµικόσ άνθρωποσ, αλλά σε
δεύτερη θεώρηση οδηγούµεθα στην πρωτογενή αφετηρία του φόβου
(άρνηση ενοχήσ, απώθηση). Έτσι, ο µεταπτωτικόσ άνθρωποσ οδηγείται
στην δηµιουργία του “προσωπείου”, για να επικαλύψει ωσ “µάσκα” τισ
εσωτερικέσ διασπάσεισ του ανθρώπου. Έτσι δηµιουργείται µια
ψευδαίσθηση στον άνθρωπο ωσ προσ το ποια πρέπει να είναι η εικόνα
του ανθρώπου. Αλλά αυτή η εικόνα, ωσ προ®όν ψευδαισθήσεωσ, είναι
ιδεατή εικόνα η οποία υπάρχει µόνον στο µυαλό των ανθρώπων.
γ) Ο Λόγοσ - Χριστόσ αρχέτυπο του ανθρώπου.
Η ακρίβεια τησ εικόνασ του Θεού στον άνθρωπο βρίσκεται
πλήρωσ στην δυνατότητά του να ενωθεί µε τον Θεό “κατά µίαν
υπόστασιν “.
Η εικονική τριαδοείδεια τησ πλάσεωσ του ανθρώπου
αποκαλύπτεται ενεργητικά πλέον στην ανέλιξη του κατ’ εικόνα στο
αρχέτυπο.
Αν ο σκοπόσ τησ δηµιουργίασ του κόσµου ήταν ο άνθρωποσ, ο
απώτεροσ σκοπόσ τησ δηµιουργίασ του ανθρώπου “κατ’ εικόνα και
οµοίωσιν Θεού” ήταν ο ίδιοσ ο Χριστόσ .
δ) Αδαµική οικονοµία. Ελευθερία και τρεπτότητα.
Ο άνθρωποσ ωσ πλάσµα εκ του µη όντοσ ”ψυχή τε και σώµατι
κτιστόν”, προέρχεται χαρισµατικά από τον Θεό.
Η κτιστή του φύση, σε αντίθεση µε εκείνη του Θεού, έχει
συνυφασµένη στην ύπαρξή τησ την τρεπτότητα ωσ συνιστώσα. Καµιά
φυσική “εντελέχεια” δεν αίρει στην κτιστότητά τησ. Καµιά “κτιστή”
χάρη εγγενήσ στην φύση του δεν µπορεί να αποτρέψει την τρεπτότητα
και άρα το ενδεχόµενο επιστροφήσ στο µη ον.
Για να αποδεσµευθεί η κτιστή ύπαρξη του ανθρώπου από τισ
ολέθριεσ συνέπειεσ τησ αυτονοµήσεωσ χρειάζεται να ριζώσει ελεύθερα σε
69

µια οντολογική πραγµατικότητα πέρα και έξω από αυτήν, µια ύπαρξη
που δεν πάσχει από την κτιστότητα και την προσ το µη ον ροπή.
Μοναδική ύπαρξη πέρα από την κτιστότητα είναι η
δηµιουργόσ “αρχή” κάθε κτιστήσ υπάρξεωσ, η άκτιστη ζωή του Θεού.
Εποµένωσ, η µοναδική δυνατότητα για τη ζωή του κτιστού
ανθρώπου είναι η οντολογική του αναφορά και µέθεξη στην ζωή του
ακτίστου .
Το αυτεξούσιο όµωσ αποτελεί απαραίτητη προhπόθεση για την
τελείωση του κτιστού προσώπου. Πρόσωπο είναι η “προσ τα έσω
ενότητα η των πάντων”.
ε) Εσχατολογία.
Η εσχατολογική προοπτική του ανθρώπου προhποθέτει την 1)
πολιτική διακονία, 2) µυστηριακή πολιτική (µύηση σε άλλο τρόπο
κατανοήσεωσ και προσλήψεωσ του κόσµου), 3) προσωπική πολιτική (ο
άνθρωποσ υπάρχει ωσ Τριαδική κοινωνία προσώπων), 4) συµβολική
πολιτική (αισθητοποίηση σε ποιοτική διάσταση πέραν εκείνησ τησ
καθηµερινότητασ), 5) προφητική πολιτική (υπέρβαση του ατελούσ και
αποτυχηµένου παρόντοσ), 6) µεταµόρφωση.
Η σχέση Θεού µε τα νοήµονα όντα και τα πνεύµατα,
δεδοµένου ότι η νόηση αντιτίθεται στην εντροπία, οδηγεί τον άνθρωπο
και τη φύση στην “αφθαρτοποίηση”.
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ
Η Ανάδειξη του Προσώπου
ωσ Πρόταση Εξόδου από την Κρίση τησ Νεωτερικότητασ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κοινωνία είναι ένα απελευθερωµένο κοινωνικό σύστηµα και
η αληθινή ελευθερία ορίζεται από την απροσδιοριστία. Η προσαρµογή
των ατόµων στισ εξελίξεισ δεν είναι ζήτηµα χρόνου αλλά ζήτηµα
πολιτικό.
Ο ρόλοσ των ανθρώπων στισ κοινωνικέσ εξελίξεισ είναι ζήτηµα
οντολογικήσ µεταµορφώσεωσ, του ανθρώπου, όταν ο ίδιοσ συντελεί στη
µεταβολή τησ κοινωνίασ του. Αυτό φοβούµενη η δυτική κοινωνία και
προκειµένου να µαθαίνει τα άτοµα να µην αποδέχονται ότι τα ίδια είναι
οι δηµιουργοί τησ κοινωνίασ τουσ, όρισε την Λογική τησ σκέψεωσ ωσ την
έξω-κοινωνική πηγή προελεύσεωσ των θεσµών, τοποθετώντασ την στη
θέση που καταλαµβάνουν σε άλλεσ κοινωνίεσ οι θεοί ή οι πρόγονοι.
Η νέα κοινωνία οφείλει να είναι αυτόνοµη γιατί η κοινωνική
εξέλιξη είναι δηµιούργηµα των ατόµων και είναι θέµα παιδείασ και
εκπαιδεύσεωσ των ατόµων στο να αποδέχονται πωσ αυτά ορίζουν τουσ
κανόνεσ, τισ αξίεσ, τισ σηµασίεσ που δίνουν νόηµα στην ατοµική και
κοινωνική ζωή. Μόνον έτσι επιτυγχάνεται η σύγκλιση του “θεωρείν” µε
το “ζειν”. Η αυτόνοµη κοινωνία έχει ρητή επίγνωση ότι κανόνεσ και
σηµασία δεν είναι αναµφισβήτητοι θεσµοί. Ο ελληνικόσ τρόποσ
περικλείει την ποιητική ικανότητα ανα-συνθέσεωσ νοηµάτων, η
πραγµατικότητα είναι αυτή που επιβεβαιώνεται µε το “κοινωνείν”.
Η ελευθερία του προσώπου ωσ ολότητα σηµαίνει ότι ενώ η
ανθρώπινη µορφή είναι µορφοκλασµατικό τησ φυσικήσ υπάρξεωσ,
διαθέτει τη δυνατότητα αποδεσµεύσεωσ από το πεδίο τησ ανάγκησ που
επιβάλλει η ταυτότητα αυτή (υπαρκτική ετερότητα).
Η ανάδειξη του ΠΡΟΣΩΠΟΥ είναι η ανθρωπολογική βαθµίδα
όταν πραγµατώνεται η ολοκλήρωση του ατόµου. Ωσ δηµιούργηµα
Προσώπου ο κόσµοσ είναι, στην οντολογία των Πατέρων, σχέσεισ
προσώπων και όχι σχέσεισ πραγµάτων. Εποµένωσ η µοναδική
δυνατότητα για τη ζωή του κτιστού ανθρώπου είναι η οντολογική
αναφορά και µέθεξη στη ζωή του ακτίστου Θεού.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συχνά διατυπώνεται η αγωνία, µε κύρια αφορµή τα
ναρκωτικά στη ζωή µασ, τισ συλλήψεισ χρηστών ναρκωτικών ουσιών,
την ασυδοσία ή / και “ασυλία” των διακινητών και εµπόρων, τουσ
θανάτουσ από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και τίθενται ερωτήµατα
“αµείλικτα”.
Eρωτήµατα όπωσ “τι κάνουν οι άλλοι”; (συνήθωσ, λόγω τησ
µεταθέσεωσ του προβλήµατοσ, η πλειοψηφία όσων εκφράζουν την
αγωνία, απαιτούν από τουσ άλλουσ, ειδικώσ και γενικώσ, να κάνουν
κάτι), καταγγελίεσ για την απραξία των άλλων (πολιτικών, κοινωνικών
φορέων, υπηρεσιών). Ακόµα και όταν υπάρχει οργανωµένη παρέµβαση,
τότε, για να µπορεί να ασκηθεί κριτική την παρακάµπτουµε ή την
µειώνουµε, ώστε να εξαπολυθούν οι µύδροι κατά όλων των άλλων.
∆εν είναι µόνον τα ναρκωτικά το σοβαρό πρόβληµα τησ εποχήσ µασ. Η
βία, η οµοφυλοφιλία, η διάλυση τησ οικογένειασ, η τυφλή πορεία του
ανθρώπου, το δικαίωµα (εγωιστικό δηµιούργηµα του διαφωτισµού και
τησ νεωτερικότητασ), η απουσία του ιερού από τη ζωή µασ είναι
παράλληλεσ, δραµατικέσ εκφάνσεισ τησ ζωήσ µασ, µε κοινό παρανοµαστή
τον εκτροχιασµό του σύγχρονου ανθρώπου από το “κατ΄ εικόνα προσ το
καθ΄ οµοίωση”.
Στην εποχή µασ έχει δαιµονοποιηθεί η συµπεριφορά και
ερµηνεύεται ωσ διαταραχή ή ωσ πάθηση. Σύµφωνα µε την “πολιτική
ορθότητα” (η πλέον φασιστική νοο-τροπία του παρόντοσ αιώνοσ) ο
σύγχρονοσ άνθρωποσ δεν υποπίπτει σε λάθη, γιατί οποιαδήποτε
(παρεξηγήσιµη ή λαθεµένη) συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα κάποιασ
“αρρώστιασ” (και αυτό περιλαµβάνει ατοµικέσ και συλλογικέσ
συµπεριφορέσ εξασφαλίζοντασ έτσι την δικαιολογία και τη συγγνώµη).
Κλασσικά παραδείγµατα από τον τεµπέλη, κακό ή ανεπαρκή
µαθητή, ο οποίοσ “χαρακτηρίζεται” ότι πάσχει από υπερκινητικό
σύνδροµο ή δυσλεξία, µέχρι τουσ “ψυχικά τραυµατισµένουσ”
σύγχρονουσ ανθρώπουσ.
Γιατί πράγµατι ο σύγχρονοσ άνθρωποσ είναι ένα αδύναµο,
φοβισµένο ανθρωπάκι, τίποτα περισσότερο από το άθροισµα των
ψυχικών τραυµάτων του. Ποιο είναι το “τραύµα” του σύγχρονου
ανθρώπου; Ο,τιδήποτε κάνει τον άνθρωπο δυστυχισµένο για κάποια
περίοδο τησ ζωήσ του.
Παλαιότερα τισ δύσκολεσ περιόδουσ τησ ζωήσ µασ τισ
αντιµετωπίζουµε µε ανασυγκρότηση, αναδιατύπωση ιεραρχήσεων και
αναγκών και πολύ προσπάθεια. Σήµερα, ο σύγχρονοσ άνθρωποσ,
δηλώνει “ψυχικά τραυµατισµένοσ” και εξασφαλίζει το αναγκαίο
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συγχωροχάρτι για όλη τη συµπεριφορά του, ώστε οι παθολογικέσ
συµπεριφορέσ
(π.χ.
ναρκωτικά,
διαστροφέσ,
αντικοινωνική
συµπεριφορά) να θεωρούνται παράγωγεσ του ψυχικού τραύµατοσ και
άρα δικαιολογηµένεσ.
Με αυτή τη λογική παράγεται ο σύγχρονοσ άνθρωποσ,
“µικρόσ”, “µίζεροσ”, “υποτελήσ” του ψυχικού του τραύµατοσ”, ευάλωτοσ
και ευεπίφοροσ στο κακό, στην αστοχία τησ ζωήσ, στην αµαρτία, στην
“ακύρωση τησ πορείασ από το κατ΄ εικόνα στο καθ΄ οµοίωση”.
To δράµα τησ επίµονησ φαντασιώσεωσ µασ είναι µία
“πραγµατικότητα” στην οποίαν λατρεύουµε τη δύναµη και πιστεύουµε
πωσ µόνον όταν την έχουµε στα χέρια µασ µπορούµε να επιβιώσουµε.
Είναι µια πραγµατικότητα στη οποίαν βλέπουµε τον κόσµο µέσα από
νικητέσ και ηττηµένουσ, όπωσ υποτασσόµαστε σε εντολέσ δοσµένεσ
ιεραρχικά, και αποδεχόµαστε σιωπηρά ωσ δεδοµένο ότι αυτοί που
βρίσκονται στην κορυφή τησ ιεραρχίασ είναι, κατά κάποιο τρόπο,
καλύτεροι από τουσ υπόλοιπουσ. Είναι µια “πραγµατικότητα” στην
οποίαν οργανωνόµαστε σε οµάδεσ και κοινωνικά όργανα που
αντιστρατεύονται την ποικιλία και όπου οι κοινωνικέσ δοµέσ µασ
λειτουργούν ωσ κλειστέσ µονάδεσ, πολλέσ από τισ οποίεσ αποκτούν την
ταυτότητα µέσα από την αντίθεση τουσ προσ τισ άλλεσ οµάδεσ.
Οι κυβερνήσεισ, οι οργανισµοί για τουσ οποίουσ εργαζόµαστε,
η κοινωνία στην οποίαν ανήκουµε, κάνουν συχνά τροµερά πράγµατα
στο άνοµα µασ. Όταν συµβαίνει κάτι τέτοιο, κατηγορούµε τουσ
αρχηγούσ ή τα άλλα µέλη τησ οµάδασ. Αισθανόµαστε αποκολληµένοι
από τη συλλογική πράξη τησ οποίασ αποτελούµε αναπόσπαστα µέρη.
Η απελπισία µασ έχει άµεση σχέση µε το πώσ καταλήξαµε στο
συµπέρασµα ότι οι ηγετικέσ ικανότητεσ, ο ανταγωνισµόσ και η δύναµη
είναι αυτά που ουσιαστικά συντηρούν τουσ θεσµούσ. Και όπωσ συχνά
συµβαίνει, φιλτράρουµε τισ παρατηρήσεισ µασ για τον κόσµο µε τέτοιο
τρόπο ώστε ο κόσµοσ να φαίνεται σαν να τα επιβεβαιώνει διαρκώσ.
0 φόροσ τησ κυριαρχικήσ µασ απόψεωσ για την “πραγµατικότητα” είναι
επαχθήσ και συχνά τροµακτικόσ. Η δε τηλεόραση, η οποία ανά πάσα
στιγµή επιβεβαιώνει τισ αξίεσ και τη λογική του νικητή και του χαµένου,
του καλύτερου και του άριστου, των ηρώων και των ηγετών, ασκεί µια
διαβρωτική επιρροή. Εξαιτίασ αυτήσ τησ επιρροήσ οι γηγενείσ αξίεσ τησ
συνεργασίασ και τησ συνεισφοράσ έχουν αντικατασταθεί από τον
ανταγωνισµό και την αντιζηλία.
Στον ευρύτερο πολιτιστικό τοµέα, η λογική των
συµπερασµάτων µασ έχει οδηγήσει σε µια διαδικασία απανθρωπισµού,
σε µια πίστη ότι µπορεί να µασ σώσει µόνον η δύναµη των µηχανισµών,
των σχεδίων και τησ τεχνολογίασ, η δηµιουργία µιασ εκτεταµένησ
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κοινωνικήσ παθητικότητασ και απελπισίασ, ένασ µονο-πολιτισµόσ
αλυσοδεµένοσ σε προγράµµατα και εκπληρώσεισ (η απόκτηση των
πάντων), µε αποτέλεσµα οι άνθρωποι να έχουν ολοένα και λιγότερο
χρόνο έστω και για να υπάρξουν, ένασ πολιτισµόσ που γοητεύεται σε
σηµείο ψυχώσεωσ µε τισ διασηµότητεσ, τα είδωλα, τουσ χαρισµατικούσ
και την ανοδική πορεία.
Είναι φρικτό να σκέπτεται κανείσ ότι ο κόσµοσ είναι γεµάτοσ
ανθρωπάκια που ασχολούνται µε τισ δουλίτσεσ τουσ και αγωνίζονται να
βγουν κάποιεσ µεγαλύτερεσ, λεσ και στόχοσ µασ είναι να γίνουµε
άνθρωποι που έχουν ανάγκη να διατάζουν, που γίνονται νευρικοί και
δειλοί αν κάποια στιγµή διαταραχτεί αυτή η τάξη, και ανήµποροι αν
αποσπαστούν από την ολοκληρωτική τουσ συγχώνευση σε αυτή.
ΤΟ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙ∆ΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΚΑΙ Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ:
Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ
“ΣΥ ΕΚ ΤΟΥ ΜΗ ΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΗΜΑΣ ΠΑΡΗΓΑΓΕΣ, ΚΑΙ
ΠΑΡΑΠΕΣΟΝΤΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣΑΣ ΠΑΛΙΝ, ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΠΕΣΤΗΣ
ΠΑΝΤΑ ΠΟΙΩΝ, ΕΩΣ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΑΝΗΓΑΓΕΣ”.
Ο σύγχρονοσ άνθρωποσ είναι, δυστυχώσ ακόµα, εγκλωβισµένοσ
στην Αριστοτέλεια λογική, στην Ευκλείδεια Γεωµετρία και Νευτώνεια
φυσική. Είναι εγκλωβισµένοσ στον χώρο και στον κόσµο του αισθητού.
“Βλέπουµε” το περιβάλλον µασ όχι όπωσ είναι στην πραγµατικότητα,
αλλά όπωσ οι αισθήσεισ µασ επιτρέπουν να το αντιληφθούµε (η ύλη στα
πλαίσια του χωροχρόνου τησ θεωρίασ σχετικότητασ, δεν αποτελεί µία
ξεχωριστή οντότητα, αλλά µία ιδιοµορφία πεδίου).
Οι αισθήσεισ µασ µπορούν να καταγράψουν και να
συγκεκριµενοποιήσουν σχήµατα που µορφοποιούνται µόνον σε χώρουσ
µέχρι τριών (3) διαστάσεων, όπωσ αυτοί περιγράφονται από την
Ευκλείδεια γεωµετρία.
Τα σχήµατα τα οποία µορφοποιούνται µέσα σε χώρουσ που
περιγράφονται από µη ευκλείδειεσ γεωµετρίεσ, όπωσ αυτέσ του
Lobatchevsky και του Riemann, δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά
από τισ ανθρώπινεσ αισθήσεισ.
Η αδυναµία αυτή των αισθήσεων µασ αναγκάζει να
περιορίζουµε τον κόσµο των αισθητών εντυπώσεων µασ σε ένα πολύ
µικρό υποσύνολο του συµπαντικού χώρου. Να σχηµατίζουµε δηλαδή
αυθαίρετα, µέσω των αισθήσεων µασ, µία ελαχιστότατη ευκλείδεια
υποκειµενική τοµή στο συνεχέσ µη ευκλείδειο χωροχρονικό γίγνεσθαι.
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Η πραγµατική φύση του τετραδιάστατου µη Ευκλείδειου Σύµπαντοσ
είναι µη αισθητή και περιγράφεται µόνον µέσω µαθηµατικών σχέσεων.
Η δηµιουργία τησ κτίσεωσ “εκ του µη όντοσ“ και όχι απλώσ εκ
του µηδενόσ συνιστά τη βασική θέση τησ πατερικήσ θεολογίασ, επί τησ
οποίασ οικοδοµήθηκε η όλη θεώρηση τησ ζωήσ, τησ πίστεωσ, τησ
σωτηρίασ. Μοναδική, αιώνια και ανεξάρτητη, ωσ αυτοτελήσ ύπαρξη, µη
υποκείµενη σε ανάγκεσ και χαρακτηριστικά τησ φύσεωσ / ουσίασ, ο Θεόσ
δηµιουργεί τα κτιστά όντα, τα οποία υφίστανται ωσ πραγµατικότητα,
και µάλιστα “καλά λίαν“.
Η δηµιουργία των κτιστών απορρέει από τη θέληση και όχι
από τη φύση του Θεού, η κτίση συνδέεται µε τη δηµιουργική δύναµη του
Θεού, τησ οποίασ συνιστά αποτέλεσµα εκ του µη όντοσ.
Η αντίληψη αυτή για τη σχέση του Θεού µε την κτίση
διακρίνει διαλεκτικά την άκτιστη δηλαδή άχρονο, αυθύπαρκτη και
ελεύθερη από κάθε αναγκαιότητα παρουσία και δράση του Θεού, από
το κτιστό, σύγχρονο και πεπερασµένο γεγονόσ τησ αναδύσεωσ των
όντων στην ύπαρξη. Ο τρόποσ τησ αναδύσεωσ του κτιστού εκ του µη
όντοσ στην ύπαρξη τέµνει την ιδιαίτερή του σχέση µε τον δηµιουργό
του. Το ότι ο κόσµοσ είναι κτιστόσ φανερώνει ότι θα µπορούσε και να
µην είχε υπάρξει ή να πάψει να υφίσταται. Το είναι του δεν είναι
αυθύπαρκτο. Το κτιστό δεν µπορεί να ζήσει έξω από την ενέργεια του
Θεού, “η µεν φύσισ αυτού των ενδεχοµένων είναι παρίστησιν”.
Ουδεµία οντολογική συγγένεια εντοπίζεται µεταξύ Θεού και
κόσµου. Η κτίση, νοητή και αισθητή, ενώ δεν απορρέει κατ΄ ανάγκην
από άκτιστεσ αυθύπαρκτεσ ιδέεσ και αρχέτυπα ή κτιστά ενδιάµεσα,
είναι εξ΄ ολοκλήρου έργο εκ του µη όντοσ, δηλαδή αποτέλεσµα τησ
ελεύθερησ και αγαπητικήσ θελήσεωσ του Θεού.
Ο Θεόσ δεν είναι µόνο η αρχή όλων των όντων αλλά και το
τέρµα τουσ. Πριν να έχει αρχίσει ακόµη οτιδήποτε, βλέπει το τέρµα του,
και σ΄ αυτό αποβλέποντασ δηµιουργεί την ορατή και αόρατη κτίση.
Εφόσον τίποτα άλλο δεν υπήρχε πρωτύτερα, παρεκτόσ η άχρονη
ύπαρξη του Θεού, κατά συνέπεια η αλήθεια και το τέλοσ των όντων
βρίσκονται στη ύπαρξη του Θεού ωσ αιτία συστατικήσ και συνεκτικήσ
τησ ζωήσ τουσ.
Η ψυχοσωµατική οντότητα του ανθρώπου δεν είναι “τυχαίο
ατύχηµα”, ούτε άλλωστε και ο,τιδήποτε άλλο στην δηµιουργία του
Θεού. Ο Θεόσ ωσ Τριάσ Προσώπων δηµιουργεί κατεξοχήν τον άνθρωπο.
Σχετίζεται τριαδικά µε την ύπαρξή του, αφού την ενεργεί µε την κοινή
θέληση και των τριών προσώπων. Ο άνθρωποσ καλείται να ζήσει
τριαδικά και αυτόσ ωσ πρόσωπο. Το πρόσωπο προσδιορίζει µία
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υπαρκτική πραγµατικότητα. Το πρόσωπο υποστασιάζει (συγκροτεί σε
υπόσταση, σε συγκεκριµένο υπαρκτικό γεγονόσ) έναν τρόπο υπάρξεωσ.
Η τριαδοείδεια τησ ζωήσ του είναι η πλάση του κατ’ εικόνα και οµοίωση
τησ Τριαδικήσ Θεότητασ.
Εικόνα και Οµοίωση: Τριαδική ανθρωπολογία:
α) Η Τριαδοείδεια του ανθρώπου.
Ο άνθρωποσ είναι η µοναδική και αποκλειστική εικόνα τησ
άκτιστησ τρισυπόστατησ θεότητασ στο χώρο των κτιστών όντων.
Τριαδική είναι η φύση τησ ανθρώπινησ ψυχήσ “κατ’ εικόνα” τησ
ανωτάτησ Τριάδοσ, αφού η νοερή, λογική και πνευµατική τησ διάσταση
παραπέµπει εικονικά στο αρχέτυπό τησ, στην παντουργό Αγία Τριάδα.
Ο Θεόσ έδωσε το αυτεξούσιο, “το τησ ελευθερίασ αρχαίον
αξίωµα“ στον άνθρωπο, αφού τον έπλασε “κατ’ εικόνα και καθ’
οµοίωσίν του“, ώστε, “ει βούλεται” να µην εκπέσει από το αγαθό
Αρχέτυπο, αλλά Αυτόν να µιµείται, αφού προικίσθηκε µε ανάλογη
αγαθότητα.
β) Αδαµικό πλέγµα.
Με τη δηµιουργία του ανθρώπου από τον Θεό και τη
δοκιµασία του, όπωσ η πτώση του στην αµαρτία, έχουµε το διάγραµµα
τησ αρχέγονησ δοµήσ τησ ψυχικήσ συγκρούσεωσ, η οποία έκτοτε αποτελεί
βασικό χαρακτήρα τησ ανθρώπινησ προσωπικότητασ. Μετά την πτώση
συνειδητοποιεί ο άνθρωποσ τον αρνητικό χαρακτήρα τησ ψυχικήσ
συγκρούσεωσ και τισ φθοροποιέσ συνέπειέσ τησ για την ψυχοσωµατική
του οντότητα.
Η εντολή του Θεού εισάγει εποµένωσ τον άνθρωπο στη
διαδικασία τησ “ψυχικήσ συγκρούσεωσ” η οποία κατ’ ουσίαν είναι
διαδικασία επιλογήσ. Ή θα υπερνικήσει ο άνθρωποσ τα εγωιστικά του
ψυχοδυναµικά κίνητρα για να υποταχθεί στο θέληµα του Θεού ή θα
υποδουλωθεί στισ εγωιστικέσ ψυχοδυναµικέσ του αναγκαιότητεσ, λόγω
“ατοµικού” συµφέροντοσ. Στην πρώτη περίπτωση, η δουλεία ή η
υποταγή του ανθρώπου στο θέληµα του Θεού θα ολοκλήρωνε την
ελευθερία του και θα την παγίωνε αµετάκλητα.
Στη δεύτερη περίπτωση η ψυχική σύγκρουση θα παρέµενε ωσ η
βασική ψυχοπνευµατική λειτουργία τησ ανθρώπινησ προσωπικότητασ,
αφού η ανάδειξη του ανθρώπου σε “άτοµο”, δια τησ πτώσεωσ, θα
διαιώνιζε την εσωτερική του διάσταση σε δύο αντίρροπεσ “επιθυµίεσ”
και “διαθέσεισ”.
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H κατάχρηση τησ ελευθερίασ εκ µέρουσ του ανθρώπου
συνεπάγεται την κατάχρηση του αυτοσυναισθήµατοσ τησ θείασ
αξιοπρέπειάσ του. Βιάσθηκε να γίνει “Θεόσ” και δέχθηκε τισ υπηρεσίεσ
του όφεωσ, για να επιτύχει τον σκοπό αυτόν. Έτσι το ιερό και άγιο
αυτό ψυχοδυναµικό κίνητρο τησ αξιοπρέπειασ µεταποιήθηκε σε
“δαιµονικό” εγωιστικό ψυχοδυναµικό στοιχείο. Προκύπτει δε τοσαύτη
ψυχική µειονεξία ώστε η, µε οποιοδήποτε τρόπο, υπόµνησή τησ
προκαλεί πλέον την φυγή του “πεπτωκότοσ” ανθρώπου µακριά από την
ανάµνηση των συνθηκών που τη γέννησαν.
Ο αδαµικόσ παραβάτησ φοβάται, σε πρώτη φάση, τον εαυτόν
του, καθώσ τον βλέπει πλέον “γυµνό”, δηλαδή αδύναµο, κυριευµένο από
την φθορά και το θάνατο. Πωσ µπορεί αλήθεια ένασ τόσο
“συντετριµµένοσ” και “ταπεινωµένοσ” και “νεκρόσ” κατά Θεόν άνθρωποσ
να σταθεί ενώπιον του δηµιουργού του; Το τραυµατισµένο
αυτοσυναίσθηµα τησ (θείασ) αξιοπρέπειάσ του επαναστατεί κατά του
εαυτού του, τον απορρίπτει, τον απεχθάνεται, τον απωθεί. Σε πρώτη
θεώρηση ο φόβοσ σχετίζεται οργανικά µε την εικόνα του εαυτού του,
που έχει ενώπιόν του ο παραβάτησ αδαµικόσ άνθρωποσ, αλλά σε
δεύτερη θεώρηση οδηγούµεθα στην πρωτογενή αφετηρία του φόβου
(άρνηση ενοχήσ, απώθηση). Έτσι, ο µεταπτωτικόσ άνθρωποσ οδηγείται
στην δηµιουργία του “προσωπείου” , για να επικαλύψει ωσ “µάσκα” τισ
εσωτερικέσ διασπάσεισ του ανθρώπου. Έτσι δηµιουργείται µια
ψευδαίσθηση στον άνθρωπο ωσ προσ το ποια πρέπει να είναι η εικόνα
του ανθρώπου. Αλλά αυτή η εικόνα, ωσ προ®όν ψευδαισθήσεωσ, είναι
ιδεατή εικόνα η οποία υπάρχει µόνον στο µυαλό των ανθρώπων.
γ) Ο Λόγοσ - Χριστόσ αρχέτυπο του ανθρώπου.
Η ακρίβεια τησ εικόνασ του Θεού στον άνθρωπο βρίσκεται
πλήρωσ στην δυνατότητά του να ενωθεί µε τον Θεό “κατά µίαν
υπόστασιν “.
Η εικονική τριαδοείδεια τησ πλάσεωσ του ανθρώπου
αποκαλύπτεται ενεργητικά πλέον στην ανέλιξη του κατ’ εικόνα στο
αρχέτυπο.
Αν ο σκοπόσ τησ δηµιουργίασ του κόσµου ήταν ο άνθρωποσ, ο απώτεροσ
σκοπόσ τησ δηµιουργίασ του ανθρώπου “κατ’ εικόνα και οµοίωσιν Θεού”
ήταν ο ίδιοσ ο Χριστόσ.
δ) Αδαµική οικονοµία. Ελευθερία και τρεπτότητα.
Ο άνθρωποσ ωσ πλάσµα εκ του µη όντοσ ”ψυχή τε και σώµατι
κτιστόν”, προέρχεται χαρισµατικά από τον Θεό.
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Η κτιστή του φύση, σε αντίθεση µε εκείνη του Θεού, έχει
συνυφασµένη στην ύπαρξή τησ την τρεπτότητα ωσ συνιστώσα. Καµιά
φυσική “εντελέχεια” δεν αίρει στην κτιστότητά τησ. Καµιά “κτιστή”
χάρη εγγενήσ στην φύση του δεν µπορεί να αποτρέψει την τρεπτότητα
και άρα το ενδεχόµενο επιστροφήσ στο µη ον.
Για να αποδεσµευθεί η κτιστή ύπαρξη του ανθρώπου από τισ
ολέθριεσ συνέπειεσ τησ αυτονοµήσεωσ χρειάζεται να ριζώσει ελεύθερα σε
µια οντολογική πραγµατικότητα πέρα και έξω από αυτήν, µια ύπαρξη
που δεν πάσχει από την κτιστότητα και την προσ το µη ον ροπή.
Μοναδική ύπαρξη πέρα από την κτιστότητα είναι η δηµιουργόσ “αρχή”
κάθε κτιστήσ υπάρξεωσ, η άκτιστη ζωή του Θεού.
Εποµένωσ, η µοναδική δυνατότητα για τη ζωή του κτιστού
ανθρώπου είναι η οντολογική του αναφορά και µέθεξη στην ζωή του
ακτίστου. Το αυτεξούσιο όµωσ αποτελεί απαραίτητη προhπόθεση για
την τελείωση του κτιστού προσώπου. Πρόσωπο είναι η “προσ τα έσω
ενότητα η των πάντων”.
ε) Εσχατολογία.
Η εσχατολογική προοπτική του ανθρώπου προhποθέτει την 1)
πολιτική διακονία, 2) µυστηριακή πολιτική (µύηση σε άλλο τρόπο
κατανοήσεωσ και προσλήψεωσ του κόσµου), 3) προσωπική πολιτική (ο
άνθρωποσ υπάρχει ωσ Τριαδική κοινωνία προσώπων), 4) συµβολική
πολιτική (αισθητοποίηση σε ποιοτική διάσταση πέραν εκείνησ τησ
καθηµερινότητασ), 5) προφητική πολιτική (υπέρβαση του ατελούσ και
αποτυχηµένου παρόντοσ), 6) µεταµόρφωση.
Η σχέση Θεού µε τα νοήµονα όντα και τα πνεύµατα,
δεδοµένου ότι η νόηση αντιτίθεται στην εντροπία, οδηγεί τον άνθρωπο
και τη φύση στην “αφθαρτοποίηση” .
Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ο προβληµατισµόσ εστιάζεται
κοινωνιοκεντρική προσέγγιση. Αν
προτεραιότητα στην µία ή στην άλλη.

•

•

στην ατοµοκεντρική και
θα πρέπει να δώσουµε

Τι θέση έχει το υποκείµενο µέσα στην αντικειµενικότητα.
Πρόκειται για ένα µηδενιστικό υποκείµενο ή για ένα πρόσωπο
που πραγµατώνει την υπαρκτική του ετερότητα ωσ ελευθερία;
Πωσ ερµηνεύουµε την ύπαρξη του ατόµου και τησ κοινωνίασ;
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•
•
•

Ποια είναι η σύσταση τησ βαθύτερησ ουσίασ τησ φύσεωσ και
του κόσµου;
Ποια η φύση και η εσωτερική ποιότητα του ανθρώπου;
Ποιεσ οι σχέσεισ ανάµεσα στον άνθρωπο και τον φυσικό κόσµο
που τον περιβάλλει;
ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΑΞΗ, ΕΞΟΥΣΙΑ, ΝΟΗΜΑ

Τάξη, Εξουσία και Νόηµα µασ υποχρεώνουν σε κίνηση προσ
την κοινωνία. Είναι όµωσ τα τρία αυτά στοιχεία αντικείµενα του
κοινωνικού και συγχρόνωσ τησ δικήσ µασ βουλήσεωσ; Τάξη, Εξουσία και
Νόηµα αναπαριστάνονται και υπάρχουν µέσα σε µία κατάσταση
εξαρτήσεωσ,
που
στη
πολιτική
ονοµάζεται
“αρχή
τησ
αντιπροσωπεύσεωσ” και στην ψυχολογία του βάθουσ “αρχή τησ
πραγµατικότητασ”. Για να καταργηθούν αυτά τα τρία στοιχεία θα
πρέπει η κοινωνία να προβεί στην “αναστροφή όλων των αξιών”. Το
ερώτηµα λοιπόν είναι επιχείρηση αποδοµήσεωσ ή µηδενισµόσ; Τι άλλο
εκτόσ από το µηδέν θα επιχειρεί την επαναξιολόγηση; Ο φορέασ του
µηδενόσ ο νέοσ µεταµοντέρνοσ σύγχρονοσ άνθρωποσ δεν θα είναι µόνο
το αντικείµενο αλλά και το υποκείµενο τησ κοινωνιολογίασ.
Αναλογιστήκαµε πόσο η ιδεολογία τησ “αντικειµενικήσ
πληροφορήσεωσ” συνθλίβει την επικοινωνία; Εννοήσαµε πόσο
απαλλοτριώνεται η ίδια η ελευθερία τησ ενδόµυχησ ιδιωτικήσ ζωήσ, όπωσ
αποξενώνεται ο υποτιθέµενοσ πολίτησ από τα γεγονότα που “οφείλει”
να γνωρίζει υπερπληροφορούµενοσ από τα “µαζικά µέσα”; Βρισκόµαστε
σε αδιέξοδο που καµιά µεγάλη θεωρία, κανένασ ένδοξοσ φορέασ, κανένα
κόµµα ή εµπνευσµένο πρόσωπο δεν θα το υπερβεί. Και το αδιέξοδο
είναι η ίδια η νεωτερικότητα και ο ανθρωπολογικόσ τησ εφησυχασµόσ.
Τόσο στο επίπεδο τησ επικοινωνίασ που µαζικοποιείται
πληροφορώντασ αλλά και αδρανοποιώντασ τουσ κοινωνούσ των
µηνυµάτων τησ, όσο και στο επίπεδο τησ εργασίασ που µειώνεται, ενώ
αυξάνει την εισοδηµατοφόρο τησ διάσταση, βρισκόµαστε σε ένα σηµείο
οριακό µίασ κοινωνίασ απασχολούµενων χωρίσ απασχόληση και
πληροφορούµενων χωρίσ επικοινωνία.
Ο κίνδυνοσ του ολισµού ωσ “παραδείγµατοσ” και συστήµατοσ
στοιχείων σε συνεχή αλληλεπίδραση, είναι να µεταβάλλει τα στοιχεία
αυτά σε τούβλα που προστίθενται σε ένα κτίριο και που
καταγράφονται στο σύγχρονο επιστηµονικό εγχειρίδιο: αυτό τον τοίχο
που χωρίζει δραµατικά την θεωρία από την ζωή.
Υποκειµενισµόσ και αντικειµενισµόσ και όταν ακόµη δεν
αποκλείονται µεταξύ τουσ και όταν δηλαδή συντίθενται διαλεκτικά ή
συνυπάρχουν φαινοµενολογικά και τότε δεν απαντούν σε εκείνη την
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πραγµατικότητα τησ οποίασ ο ολικόσ προσδιορισµόσ βρίσκεται έξω από
αυτήν: στην ίδια την ανθρώπινη ζωή που δεν πρέπει να συγχέεται µε την
έννοια του “ανθρώπου” αλλά τησ συµβιωτικήσ του δυνατότητασ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Στον αντικειµενισµό τησ αυτοκατοχυρώσεωσ αντιστοιχεί ένασ
υποκειµενισµόσ τησ αυτο-λησµονιάσ. Ο παροντισµόσ, ο σχετικισµόσ και
κρυπτονορµατιβισµόσ είναι συνέπειεσ τησ προσπάθειασ διατηρήσεωσ τησ
θεµελιώδουσ εννοιολογικήσ συλλήψεωσ τησ εξουσίασ ωσ υπερβατικήσ
στιγµήσ των πράξεων παραγωγήσ, διαγράφοντασ ωστόσο από την
σύλληψη αυτή κάθε υποκειµενικότητα.
Για τον Hegel και τον Marx εναλλακτική λύση θα αποτελούσε
η ερµηνεία τησ διαισθήσεωσ τησ ηθικήσ ολότητασ µε βάση το πρότυπο
του ανεµπόδιστου σχηµατισµού τησ βουλήσεωσ στα πλαίσια µίασ
επικοινωνιακήσ κοινότητασ που περιορίζεται µόνο από τισ
αναγκαιότητεσ τησ συνεργασίασ.
Για τον Heidegger και τον Derrida εναλλακτική λύση θα
συνιστούσε η κατανόηση του κόσµου στουσ επικοινωνιακά δοµηµένουσ,
βιωµένουσ κόσµουσ οι οποίοι αναπαράγονται µέσω του άµεσα
αντιληπτού στην προσανατολισµένη προσ την διυποκειµενική συµφωνία
δραστηριότητα.
Το κατεξοχήν θεµελιώδεσ παράδειγµα τησ διυποκειµενικήσ
συνεννόησησ είναι η τελεστική στάση εκείνων που συµµετέχουν στην
σχέση (Interaction = διαντίδραση) και που συντονίζουν τα σχέδια τουσ
για να πετύχουν µέσα από τον συντονισµό αυτό την κατανόηση
οποιουδήποτε πράγµατοσ.
Το Εγώ µε ένα λεκτικό ενέργηµα και το Άλλο που παίρνει
θέση απέναντι στο ενέργηµα αυτό, συνοµολογούν µία διαπροσωπική
σχέση. Η στάση των ατόµων που συµµετέχουν σε µία γλωσσικά
διαµεσολαβηµένη διαντίδραση δίνει την δυνατότητα στο υποκείµενο να
έχει µία διαφορετική σχέση µε τον εαυτό του από εκείνη που επιτρέπει
οποιαδήποτε αντικειµενοποιητική στάση στο άτοµο που την υιοθετεί
και στέκεται ωσ παρατηρητήσ απέναντι στον κόσµο.
Η άποψη ότι ανάµεσα στην εξωκοσµική θέση του υπερβατικού
Εγώ και την ενδοκοσµική θέση του εµπειρικού Εγώ δεν υπάρχουν όρια
συµβιβασµού, καταρρέει µόλισ πάρει το προβάδισµα η γλωσσικά
δηµιουργηµένη διυποκειµενικότητα. Τότε το Εγώ εισέρχεται σε µία
διαπροσωπική σχέση, η οποία του επιτρέπει να θεωρεί τον εαυτό του
από την σκοπιά του Άλλου, εξαιτίασ τησ συµµετοχήσ του σε µία σχέση
αλληλοδράσεωσ.
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Η κατάσταση του λόγου οριοθετείται ωσ απόσπασµα ενόσ
βιωµένου κόσµου ο οποίοσ αποτελεί το πλαίσιο, στο εσωτερικό του
οποίου εγγράφονται οι διαδικασίεσ συνεννοήσεωσ, ενώ ταυτόχρονα
τουσ προσφέρει το διαθέσιµο υλικό για την διεξαγωγή τουσ. Ο βιωµένοσ
κόσµοσ συνιστά ένα ορίζοντα και παράλληλα παρέχει ένα απόθεµα
πολιτιστικών αυτονόητων, από το οποίο αντλούν τα κοινά αποδεκτά
ερµηνευτικά πρότυπα, όσοι συνδιαλέγονται προσπαθώντασ να
αρθρώσουν τισ δικέσ τουσ ερµηνείεσ. Αλλά και οι δυνάµεισ που συνέχουν
τισ οµάδεσ εκείνεσ οι οποίεσ δοµούνται πάνω σε αξίεσ, και οι
αρµοδιότητεσ που κατανέµονται στα µέλη τουσ-όπωσ και οι πολιτιστικά
καθιερωµένεσ υποθέσεισ εσωτερικότητασ-ανήκουν επίσησ στα στοιχεία
που συγκροτούν τον βιωµένο κόσµο. Είναι απαραίτητο να
αναζητήσουµε µία θεωρητικά συγκροτηµένη σκοπιά, από όπου θα
µπορέσουµε να γνωρίσουµε την επικοινωνιακή δραστηριότητα ωσ το
µέσο δια του οποίου αναπαράγεται ο βιωµένοσ κόσµοσ.
Όσοι όµωσ συµµετέχουν σε µία διαντίδραση, παύουν να
εµφανίζονται ωσ οι κύριοι δράστεσ που κυριαρχούν στα γεγονότα µέσω
τησ υποκειµενικήσ τουσ δραστηριότητασ και εµφανίζονται πλέον ωσ
προ®όντα των παραδόσεων, στα πλαίσια των οποίων κινούνται, των
οµάδων στισ οποίεσ ανήκουν και των διαδικασιών κοινωνικοποίησησ
που τουσ διαπλάθουν. Θα πρέπει να ξεπεράσουµε την διάλυση των
υποστάσεων που αποτελούν αυτοπαραχθείσεσ αντικειµενικέσ
φαινοµενικότητεσ.
Θα µπορούσαµε ίσωσ να δούµε τισ αιτίεσ που οδήγησαν στην
αυτοκριτική τησ αντιφάσκουσασ µε τον εαυτό τησ νεωτερικότητασ, µε
τρόπο που να δικαιώνει τα αποτρόπαια κίνητρα που από τον Νίτσε και
µετά συνηγορούν για την αποποµπή του µοντέρνου χωρίσ πολύ σκέψη.
Αυτό που έχει σηµασία είναι :
Η ελευθερία του υποκειµένου.
Η δυναµικά ενεργούµενη ετερότητα.
Να δούµε τουσ υπαρκτικούσ στόχουσ και τισ υπαρκτικέσ ανάγκεσ του
ατόµου, δίνοντασ νέεσ προτεραιότητεσ.
Η υιοθέτηση κανόνων έτσι ώστε να διασώζεται η υπαρκτική ετερότητα.
Το δίκαιο να στηρίζεται στην γνησιότητα και στην αλήθεια.
Σεβασµόσ στον άλλον, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο.
Ελευθερία, τιµή, αξιοπρέπεια όχι ωσ αξίωση ατοµοκεντρικήσ
κατοχυρώσεωσ αλλά ωσ οργανικό αποτέλεσµα τησ συµµετοχήσ του
πολίτη στο κοινό άθληµα τησ κοινωνίασ των σχέσεων.
Η δυναµική των σχέσεων να µην στηρίζεται σε εξοµοιωτικούσ
προγραµµατισµούσ συµπεριφοράσ.
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Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ
Η χρήση των εξαρτησιογόνων, σύµπτωµα των αδιεξόδων
τησ νεωτερικότητασ, αναπτύσσεται στα πλαίσια τησ φιλοσοφίασ και
λογικήσ του “δικαιώµατοσ” του ανθρώπου να ρυθµίζει τα τησ ζωήσ
του. Και είναι αυτή η λογική που ανθίσταται στην παρέµβαση.
Γιατί η αντιµετώπιση των προβληµάτων και τησ
παθολογίασ τησ νεωτερικότητασ εµποδίζεται από την ίδια τη φύση
των προβληµάτων.
∆ηµιουργήµατα τησ προτεσταντικήσ ηθικήσ, νοησιαρχικών
κανόνων, ατοµοκεντρισµού, καταναλωτικήσ συµπεριφοράσ, απουσίασ
ιεραρχήσεων αναγκών και νοηµατοδοτήσεωσ τησ ζωήσ, νοµικήσ
εκδοχήσ του ανθρώπινου υποκειµένου ωσ αφηρηµένησ απρόσωπησ
µονάδασ οµοειδούσ συνόλου, αδυναµίασ αισθήσεωσ τησ υπαρκτικήσ
ελευθερίασ µέσα στη συλλογικότητα και αδυναµία αισθήσεωσ τησ
ετερότητασ στην κοινωνία των σχέσεων.
Μακράν ο πολιτισµόσ και ο τρόποσ του βίου. Είναι το
οµοιοπαθητικό παράδοξο τησ νεωτερικότητασ: να θέτει στη βάση
τησ πολιτικήσ τον κατεξοχήν αναιρετικό τησ πολιτικήσ κοινωνίασ
παράγοντα, τον
ατοµοκεντρισµό
και
του
εξουσιαστικού
δικαιώµατοσ.
Ο ∆υτικόσ άνθρωποσ είναι αµφίθυµοσ και αµφίρροποσ, ζει
µεταξύ του υπερ-ανθρώπου και του συντετριµµένου, ονειρεύεται το
όλον και ζει µε το µηδέν. Γι’ αυτόν η έννοια ζωήσ είναι φάντασµα,
γλυκιά αυταπάτη και ψευδαίσθηση. Η πραγµατικότητα ισχύει µόνον
κατά σύµβαση, αφού δεν υφίσταται άλλη οντολογική κατηγορία πέραν
του µηδενόσ.
Ζει µε ριζική, οριστική αγνωσία σε περιβάλλον υπαρκτικού
µετεωρισµού. Ζει την κόλαση του!
Όπωσ το έχει περιγράψει ο Ντοστογιέφσκι, η αδυναµία εξόδου
από τη φυσική κλειστότητα ορίζει το “σβήσιµο τησ ζωήσ”, το θάνατο.
Χωρίσ “αγάπη” ζούµε το µη-νόηµα, γινόµεθα µόνιµοι φορείσ του
θανάτου.
Η άρνηση του ΑΛΛΟΥ συµβαδίζει µε την πρωταρχική θέση
τησ πραγµατικότητασ, δηλαδή την ανάδυση του θανάτου ωσ
περιεχόµενο τησ φύσησ. Το άτοµο του δυτικού πολιτισµού δεν γνωρίζει
ότι το να ζεισ αγαπητικά σηµαίνει ότι ζεισ µετα-ατοµικά και ότι η ζωή
δεν είναι η δική του ζωή, αλλά η αγαπητική σχέση µε τον ΑΛΛΟΝ.
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Η κοινωνία των ανθρώπων είναι πάντοτε “κοινωνία τησ
χρείασ”, κοινωνία των αναγκών. Αλλά οι προτεραιότητεσ των
αναγκών
δεν
ιεραρχούνται
οµότροπα. Η
διαφοροποίηση
ιεραρχήσεωσ
των
αναγκών
διαφοροποιεί
τουσ
τρόπουσ
συγκροτήσεωσ και λειτουργίασ των κοινωνιών, την πολιτική θεωρία
και πρακτική. Για να ιεραρχηθούν όµωσ οι ανάγκεσ απαιτούνται
“κριτήρια ιεραρχήσεωσ” και τα κριτήρια διαµορφώνονται από
κατ’αρχήν “νοηµατοδοτήσεισ” τησ ατοµικήσ υπάρξεωσ και τησ
συλλογικήσ συνυπάρξεωσ, από την απόδοση κάποιου νοήµατοσ στο
υπαρκτό και πραγµατικό. Έτσι, αν και θεµελιώνεται στη χρεία, η
ανθρώπινη συνύπαρξη είναι κάτι περισσότερο από κοινωνία τησ
χρείασ.
Αλλά και τα προγράµµατα δράσεων, εδραζόµενα στην
ατοµοκεντρική θεώρηση, δεν είναι τίποτε άλλο από απλουστευτικά
δικανικά σχήµατα καλού και κακού, επιτρεπτού και ανεπίτρεπτου,
στη θέση τησ υπαρκτικήσ γνησιότητασ ή τησ υπαρκτικήσ
αλλοτριώσεωσ.
Ταύτιση του καλού και επιτρεπτού µε την προσαρµογή
στη νοµική καθορισµένη αντικειµενική ορθότητα. Ταύτιση τησ ορθήσ
και έγκυρησ γνώσησ µε την πειθάρχηση σε καθορισµένη µέθοδο
ορθότητασ.
Εκδοχή τησ “αµαρτίασ” ωσ παραβάσεωσ του νόµου,
παραβιάσεωσ κωδικών εντολών, όχι ωσ “αστοχίασ” και αποτυχίασ
των σχέσεων κοινωνίασ τησ ζωήσ. Υποκατάσταση τησ δυναµικήσ
των
σχέσεων
από
εξοµοιωτικούσ
προγραµµατισµούσ
τησ
συµπεριφοράσ, φόβοσ για την απροσδιοριστία τησ σχέσεωσ, τη
διακινδύνευση τησ ελευθερίασ. Κατανόηση τησ ελευθερίασ ωσ
ατοµικήσ δυνατότητασ αυτονοµηµένων από την εµπειρία τησ
σχέσεωσ µε τα σηµαινόµενα.
Ακόµα και η πίστη στο Θεό, στο συνάνθρωπο, σε µία
πρόταση οργανώσεωσ του βίου, δεν σηµαίνει εµπιστοσύνη
βεβαιωµένη από την εµπειρία τησ σχέσεωσ αλλά ατοµική
πεποίθηση, έστω και ανορθόλογη, πάντωσ δικαιωµατικά επιλεγµένη.
Αν η πολιτική προτεραιότητα των ατοµικών δικαιωµάτων
συνιστά σήµερα πραγµατικό αδιέξοδο, αν είναι ζωτικά επιτακτική
η ανάγκη επανασυνδέσεωσ τησ πολιτικήσ µε νοηµατοδοτήσεισ
κοινωνικήσ και όχι ατοµοκεντρικήσ προτεραιότητασ, µε στοχοθεσία
υπαρκτικήσ γνησιότητασ και όχι µόνον χρησιµοθηρίασ, τότε η
πολιτική οφείλει να αναζητήσει προτάσεισ που θα κοµίζουν τη
σαφή επίγνωση και υπέρβαση των ιστορικών προδιαγραφών του
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σηµερινού αδιεξόδου. Εάν η ολοκλήρωση και παγίωση ενόσ
καθολικά ατοµικού και ανταγωνιστικού προτύπου συµπεριφοράσ
αποτελεί τη σηµαντικότερη, και ίσωσ την κοσµο®στορικότερη,
παρενέργεια τησ θεσπίσεωσ των αλληλέγγυων ανακατανεµητικών
θεσµών του Κοινωνικού Κράτουσ, οι λόγοι για τουσ οποίουσ οι
ριζοσπαστικέσ κινήσεισ φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο
είναι προφανείσ. Η οργάνωση όλων περίπου των κοινωνικών
αξιώσεων, βλέψεων και πραγµάτων, υλοποιείται µέσω διεκδικήσεων
που στοχεύουν ρητά και αποκλειστικά στην προώθηση και
µεγιστοποίηση κατηγορικών συµφερόντων.
Ο
homo
consummans
αποτελεί
την
ιστορική
αποκρυστάλλωση ενόσ αυτιστικού και ναρκισσευόµενου lupus
ludens. Το οποιοδήποτε όνειρο απελευθερώσεωσ του ανθρώπου
περνάει όχι απλώσ µέσα από την αναθεώρηση των θεσµών και τη
µεταβολή των κοινωνικών σχέσεων, αλλά και από την υπέρβαση
(βαθύτερη και εµπλουτισµένη µε δυσεξάλειπτα ιδεολογικά και
αξιακά πρότυπα) και είναι αυτοµατισµένο ενάντια στισ τρέχουσεσ
και παγιωµένεσ σηµασίεσ και αξίεσ.
Ο
Αριστοτέλησ
ορίζει
ωσ
στόχο
τησ
υπάρξεωσ
αντικειµενικού δικαίου την “ευδαιµονία” των ανθρώπων που
συγκροτούν την πόλη, δηλαδή κοινωνία πολιτική. Και η ευδαιµονία
δεν εξαντλείται στην απόλαυση αγαθών ή στην ψυχολογική ευεξία,
συνιστά τον τελικό σκοπό υπαρκτικήσ πληρότητασ του ανθρώπου.
Ο τρόποσ για την κατάκτηση τησ είναι η αρετή, “να ενεργείται ο
βίοσ κατ’ αρετήν”, ώστε να πραγµατώνεται το τέλοσ τησ
υπαρκτικήσ πληρότητασ του ανθρώπου, η τελείωση του. Έµπρακτη
πραγµάτωση τησ αρετήσ είναι η συµµόρφωση µε το “κατά φύσιν”,
δηλαδή ο ενεργητικόσ και αυτοπροαίρετοσ (αιρετόσ) συντονισµόσ µε
τη λογικότητα που διέπει την πόλη, µε τον δεδοµένο κοινό λόγο
τησ συµπαντικήσ και τησ πολιτικήσ κοσµιότητασ, τον ορθό (ωσ
εγγυητή τησ αρµονίασ και τάξησ) λόγο των σχέσεων κοινωνίασ, ο
λόγοσ προσωπικήσ ετερότητασ µιασ δηµιουργικήσ αγαπητικήσ
κοινωνίασ. Η ελευθερία, τιµή και αξιοπρέπεια του πολίτη δεν είναι
αξίωση ατοµοκεντρικήσ κατοχυρώσεωσ, ούτε άµυνα, αλλά το
οργανικό αποτέλεσµα τησ µετοχήσ του πολίτη στο κοινό άθληµα
τησ κοινωνίασ των σχέσεων.
Η Ανθρωπική Αρχή τησ κβαντικήσ φυσικήσ (Anthropic
Principle) επανακαθορίζει το οντολογικό υπέδαφοσ για τη θέσµιση
των επιστηµονικών σηµασιών. Το δόγµα τησ «αντικειµενικότητασ»
παραµένει ακόµα κυρίαρχο στην επιστηµονική σκέψη. Σύµφωνα µε
αυτό το δόγµα ο κόσµοσ δεν χάνει, αλλά αντιθέτωσ κερδίζει σε
αλήθεια, αν τον δούµε έξω από τισ σχέσεισ µασ µαζί του.
Υποτίθεται ότι ο κόσµοσ καθεαυτόν είναι αντικείµενο ( και όχι
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ενεργούµενη σχέση µαζί µασ). Η υπόθεση αυτή αντανακλά την
πεποίθηση ότι το υποκείµενο είναι και αυτό φυσικό φαινόµενο.
Ότι ωσ αρχή θεσµίσεωσ είναι πλασµατικό και ανυπόστατο. Ότι η
παρεµβολή του απλώσ αλλοιώνει το γνωσιακό αντικείµενο και
πρέπει να αφαιρείται από κάθε γνωστική διαδικασία που θέλει να
είναι επιστηµονική.
Αλήθεια καταντά να είναι η αφαίρεση του υποκειµένου.
Όχι η κατάργηση του, αλλά το υπαρξιακό κενό ωσ πρότυπο και
αξία, η «έκλειψη του υποκειµένου». Προβάλλει στον κόσµο το
“µηδενιστικό υποκείµενο”. Η κοινωνική συλλογικότητα είναι ο
τρόποσ “υποκειµενοποίησησ” του βιολογικού ατόµου.
Ποιά παθολογία του συλλογικού οδηγεί στο σκοτεινό
φάσµα
του
αυτο-µηδενιζόµενου
και
αυτό-αναξιούµενου
υποκειµένου; Ποια σηµασιακή θέσµιση των σχέσεων κοινωνίασ
επιτρέπει στο υποκείµενο να αναδειχθεί σε πρόσωπο, να
πραγµατώσει την υπαρκτική του ετερότητα ωσ ελευθερία;
Να τα βασικά, τα κρίσιµα ερωτήµατα για την “λογική”
τησ χρήσεωσ εξαρτησιογόνων ουσιών αφενόσ και για την οντολογία
του προσώπου και του µετα- νεωτερικού παραδείγµατοσ, τησ
άρσεωσ των αδιεξόδων.
Η Ανθρωπική αρχή είναι η βάση τησ οντολογίασ, το
σηµείο big bang που ενεργοποιεί / πυροδοτεί την τροχιά τησ
κοσµολογίασ.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΥΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ;

Να κατανοήσουµε ότι ο άλλοσ άνθρωποσ είναι η “έξοδοσ”
µασ και όχι ο εφιάλτησ µασ; Να κατανοήσουµε ότι µεγαλύτερη
σηµασία έχει η ατοµική συµπεριφορά και πωσ αυτή επηρρεάζοντασ
άλλουσ διαµορφώνει νέεσ καταστάσεισ; Να αντιληφθούµε ότι τα
πρότυπα άλλαξαν. Πρότυπα υπάρχουν. Απλώσ είναι διαφορετικά.
Να µάθουµε ότι η σύγκρουση τησ απολιθωµένησ βιοµηχανικήσ
κοινωνίασ δηµιουργεί συγκρούσεισ, αστάθεια, αβεβαιότητα, άκριτο
καταναλωτισµό!! Να κατανοήσουµε ότι τα απλο®κά συναισθήµατα
περί πολιτισµού και επιστροφή στισ ρίζεσ, όπωσ προβάλλονται, δεν
παράγουν τίποτε άλλο από καθήλωση στο γνωστό και οικείο
παρελθόν, αλλά τότε αναδύονται άλλα αρνητικά φαινόµενα
(ανελαστικότητα, φονταµενταλισµόσ, φόβοσ, κ.λ.π.)
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Να προσπαθήσουµε για:
α) καλλιέργεια προσδοκιών και αιτηµάτων από τη ζωή,
β) ισχυροποίηση του εγώ, των µηχανισµών επιβίωσησ
(άλλωστε γνωρίζουµε ότι η επιβίωση µασ είναι ανάλογη των
µηχανισµών µασ και όχι του διαταρακτικού παράγοντοσ),
γ) να περιορίσουµε την παραγωγή των “σκουπιδιών” και
να στηρίζουµε την δηµιουργικότητα στη συµπεριφορά µασ. Όπου
παράγονται “σκουπίδια” (κοινωνικά, πνευµατικά) εκεί ο καθένασ
αποθέτει ευκολότερα τα δικά του,
δ) να εµπιστευθούµε τον άνθρωπο και να προσδοκούµε
στην επίδραση που θα έχει. Η συνισταµένη των αλληλεπιδράσεων
συµβάλλει πολύ περισσότερο θετικά από την προσπάθεια
εφαρµογήσ µαζικών προτύπων και προγραµµάτων,
ε) να µάθουµε να διαχειριζόµεθα τισ κρίσεισ,
στ) να επαναποκτήσουµε την ικανότητα
(ανταλλαγή-σύγκριση ιδεών, αλλαγή κοσµοειδώλου)

επικοινωνίασ

ζ) να µάθουµε να ζούµε σε καθεστώσ συγκρούσεων και
αβεβαιότητασ,
η) να εκµεταλλευθούµε την ιδιότητα του εγκεφάλου να
“επιλέγει” και να “ακολουθεί” ιδέεσ οι οποίεσ καλύπτουν τισ
ανάγκεσ του.
Αγνοούµε ότι η σύγχρονη τάση είναι το φθηνό χηµικό
ναρκωτικό µε το οποίο πλέον δεν ξεφεύγει κανείσ από την
πραγµατικότητα, αλλά “καθίσταται ικανόσ” να αντιµετωπίζει την
πίεση τησ πραγµατικότητασ.
Σκεφθήκαµε κατά πόσον οι ιδεολογίεσ τησ µεταφυσικήσ
αδιαφορίασ ή τησ υπαρξιακήσ λήθησ προάγουν τη χρήση;
Παρέµβαση στη ψυχή του καθενόσ από εµάσ και
δηµιουργία νέων δικτυώσεων των ατόµων χρειαζόµεθα. Να
συνειδητοποιήσουµε ότι στην εποχή µασ, εποχή του νεωτερικού
παραδείγµατοσ (ατοµισµού, καταναλωτισµού, υπαρξιακήσ λήθησ ή
µεταφυσικήσ αδιαφορίασ) ο άνθρωποσ έχει πάρει διαζύγιο από τη
ζωή του.
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Βιώνουµε και υπηρετούµε έναν πολιτισµό πρωτοφανούσ
ανάπτυξησ των διευκολύνσεων του βίου, ο οποίοσ αρνείται
πεισµατικά κάθε νόηµα και σκοπό του βίου. Η λογική του είναι
χρηστική, αποκλείει κάθε οντολογική ερµηνεία του κοινωνικού
γεγονότοσ.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Σήµερα
συνειδητοποιούµε
ότι
έχει
ξεπεραστεί
ο
νεωτερικόσ ανθρωπολογικόσ υπογραµµόσ (µεταµοντέρνα κατάσταση)
και αποκαλύπτεται ο ανθρωπολογικόσ φορέασ του βυζαντινού
τριαδικού υπογραµµού: το Πρόσωπο.
Το πρόσωπο προσδιορίζει µία υπαρκτική πραγµατικότητα. Το
πρόσωπο υποστασιάζει (συγκροτεί σε υπόσταση, σε συγκεκριµένο
υπαρκτικό γεγονόσ) έναν τρόπο υπάρξεωσ.
Την έκφραση “τρόπο υπάρξεωσ” την χρησιµοποιούµε για να
επισηµάνουµε όχι µόνον την υπαρκτική πραγµατικότητα του
προσώπου, αλλά και την υπαρκτική πραγµατικότητα τησ φύσησ.
Ονοµάζουµε “φύση” την υπαρκτική οµοείδεια, τον κοινό τρόπο
υπάρξεωσ οµοειδών υποστάσεων.
Στην περίπτωση των προσωπικών υπάρξεων επισηµαίνουµε
την οµοείδεια κοινών φυσικών ενεργειών, αλλά ταυτόχρονα και τη
δυναµική ετερότητα του τρόπου εκφοράσ ή πραγµάτωσησ αυτών των
κοινών ενεργειών.
Κατανοούµε την υπαρκτική ετερότητα του προσώπου ωσ
ελευθερία από τον κοινό και αδιαφοροποίητο τρόπο ύπαρξησ στη φύση.
Η υπαρκτική ετερότητα του προσώπου είναι και προκαθορισµένη από
τη φύση αλλά και έχει τη δυνατότητα αποδεσµεύσεωσ από τισ
αναγκαιότητεσ που επιβάλλει ωσ υπαρκτικό γεγονόσ η οµοείδεια τησ
φύσησ. Η υπαρκτική ετερότητα του ανθρώπινου προσώπου βιώνεται
µέσω των ψυχικών ενεργειών τησ κοινήσ φύσησ ωσ µοναδικά, ανόµοια
και ανεπανάληπτη “ταυτότητα” του κάθε προσώπου. Βιώνεται τόσο ωσ
αυτοσυνειδησία ετερότητασ, ωσ υποκειµενική αυτοεπίγνωση, όσο και ωσ
εµπειρία λογικήσ και δηµιουργικήσ ετερότητασ, µοναδικότητασ λόγου.
Η ελευθερία του προσώπου ωσ ολότητα σηµαίνει ότι ενώ η
ανθρώπινη φύση είναι ένα fractal τησ φυσικήσ ύπαρξησ, διαθέτει τη
δυνατότητα αποδέσµευσησ από το πεδίον τησ ανάγκησ που επιβάλλει η
ταυτότητα αυτή (υπαρκτική ετερότητα). Η προσωπoκεντρική
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νοηµατοδότηση του υποκειµένου είναι κβαντικού
υποκείµενο είναι άτοµο και σχέση συγχρόνωσ.

τύπου: το

Η προσωπικότητα είναι πράγµατι συµπύκνωση σχέσεων,
κατασκεύασµα
κοινωνίασ, χωρίσ
καµία
προκοινωνική
ή
εξωκοινωνική υπόσταση.
Είναι το µη ον το οποίο, ανταποκρινόµενο στην κλήση
για αγαπητική σχέση που του απευθύνει το Τριαδικό Πρόσωπο
από το µέλλον, προσπαθεί να µετάσχει στο είναι, στην πραγµατική
ύπαρξη, που είναι η αγαπητική-τριαδική κοινωνία. Η πραγµατική
ατοµικότητα, ωσ
υπόσταση
τριαδικήσ
κοινοτικήσ
ουσίασ
(ανιδιοτελούσ αγάπησ) είναι εσχατολογική.
Η ιδέα τησ ανθρωπολογικήσ κλίµακασ είναι σαφήσ:
Κολλεκτιβιστικόσ άνθρωποσ, Άτοµο, Πρόσωπο. Η ανάδυση του
“ατόµου” από την κολεκτιβιστική αµορφία και η οικοδόµηση
κοινωνίασ πάνω στην παραδοχή τησ ατοµικήσ ελευθερίασ, είναι µία
διακριτή βαθµίδα. Η δεύτερη µετά τον κολεκτιβιστικό άνθρωπο.
Το πρόσωπο είναι η τρίτη και τελευταία βαθµίδα.
Επισυµβαίνει όταν το άτοµο διαρρήξει µέσα του το σύµπαν τησ
βίασ και το Εγώ του αποκτήσει αγαπητικό περιεχόµενο. Τότε η
ατοµικότητα παύει να είναι συµβατική, ψευδαισθησιακή και
ασταθήσ και ο άνθρωποσ γίνεται πραγµατικά ελεύθεροσ και
υπεύθυνοσ.
Όταν η αναστοιχείωση αυτή υπερβεί µια κριτική µάζα
ανθρώπων, τότε το Πρόσωπο µπορεί να αναχθεί σε υπογραµµό
οικουµενικού πολιτισµού.
Στη νεωτερικότητα η κρίση έχει τισ ρίζεσ τησ στον
ατοµικιστικό ανθρωπολογικό τύπο. Και αυτό γιατί το καλό του
είδουσ δεν έχει τόπο στη σύσταση του Ατόµου. ∆εν είναι
οργανικό στοιχείο τησ φύσησ του, αλλά κάτι το “εξωτερικό”. Λογικό
καθήκον ίσωσ ή ηθικό χρέοσ, δεοντολογία. Όχι Οντολογία. Το
εγω®στικό άτοµο του φιλελευθερισµού και το αλτρου®στικό άτοµο
του σοσιαλισµού έχουν καταρρεύσει. Γιατί το υποκείµενο τησ
νεωτερικότητασ µετασχηµατίζεται στο αντίθετο του: από άτοµο
γίνεται µάζα. Και από µάζα αδρανέσ υλικό. Από υποκείµενο
αντικείµενο. Στην εποχή µασ είναι κυρίαρχη η πνευµατική ροπή
στην απροσωπία.
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ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

Παρατηρητήσ : Ο παρατηρητήσ πάντοτε εµπλέκεται στισ
διεργασίεσ του παρατηρούµενου γεγονότοσ και ανεξαρτήτωσ των
προθέσεων του επηρεάζει τη διαµορφούµενη πραγµατικότητα. Στη
συµµετοχική οικουµένη δεν υφίσταται “ουδέτεροσ” παρατηρητήσ. Ο
κβαντικόσ κόσµοσ είναι “ενεργόσ” αλλά όχι πραγµατικόσ, υπό την έννοια
ότι περιέχει «καταστάσεισ» όπωσ εµείσ τισ αντιλαµβανόµεθα και
“ταυτοποιούµε” διάφορεσ όψεισ τησ πραγµατικότητασ.
Η ανθρώπινη συνείδηση είναι ο µόνοσ δείκτησ που µπορεί να
προσλάβει την πληροφορία του κβαντικού κύµατοσ χωρίσ να έχει
κβαντική συµπεριφορά. Ο ανθρώπινοσ εγκέφαλοσ υπόκειται στην
κυµατοµηχανική συµπεριφορά τησ ύλησ. Χάρη στη συνείδηση η µέτρηση
συγκροτεί πληροφορία τελική και κοινή σε κάθε φορέα συνείδησησ,
συνιστά αντίληψη που είναι προ®όν αλληλεπιδράσεωσ συνειδήσεωσ και
εγκεφάλου, αλλά δεν καθορίζεται από τη φυσική εγκεφαλική
λειτουργία.
∆ιαφορά πραγµατικού και υπαρκτού από υποκειµενισµό,
ατοµικέσ εντυπώσεισ και Νευτώνεια αντίληψη. Η πραγµατικότητα
συγκροτείται µε τη µετοχή του ανθρώπου (συνάντηση ανθρώπινου
λόγου µε λόγο φύσησ και συγκρότηση σε υπαρκτικό γεγονόσ).
Η κυµατοµορφή “καταρρέει” από την “συνειδητή” παρατήρηση
πλήρουσ εξελισσόµενησ νοητικήσ καταστάσεωσ, µοναδικήσ από πληθώρα
δυνατών καταστάσεων. Η κατάρρευση τησ κυµατοµορφήσ είναι ο
µηχανισµόσ τησ συνειδήσεωσ που ενεργοποιεί µία µοναδική κατάσταση
από το πλήθοσ “υπονοούµενων” καταστάσεων. Το απροκαθόριστο
κβαντικό επίπεδο του εξωτερικού γεγονότοσ παράγει απροκαθόριστα
ερεθίσµατα. Ο προσδιορισµόσ του κβαντικού γεγονότοσ συµβαίνει δια
τησ κατάρρευσησ τησ κυµατοµορφήσ στο επίπεδο του συνόλου
εγκεφάλου. Ο προσδιορισµόσ τησ καθολικήσ διαδικασίασ, δια τησ
παρατήρησησ του ενσυνείδητου παρατηρητή, προσδιορίζει την
πραγµατικότητα ωσ µία και µοναδική. Το ερέθισµα είναι ασαφέσ έωσ
ότου υποπέσει στην αντίληψη του παρατηρητή. Η οικουµένη
περιλαµβάνει τοπικά φαινόµενα δοµηµένα επί τησ ατοπικήσ
πραγµατικότητασ (θεώρηµα Bell)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ελληνική ταυτότητα αποτελεί κατ’ αντίθεση προσδιορισµό,
ώστε να είναι αυτό που δεν είναι. Πρωτίστωσ διαµορφώνεται από την
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αντίθεση φύσησ και κοινωνίασ. Η ελευθερία του προσώπου ωσ ολότητασ
σηµαίνει ότι ενώ η ανθρώπινη µορφή είναι ένα µορφοκλασµατικό τησ
φυσικήσ υπάρξεωσ (υπάρχει µέσα στην αυτοοµοιότητα, οµοείδεια των
κοινών φυσικών ενεργειών), διαθέτει τη δυνατότητα αποδεσµεύσεωσ
από το πεδίο τησ ανάγκησ που επιβάλλει η ταυτότητα αυτή (υπαρκτική
ετερότητα) Η ετερότητα συνεπώσ στον προσδιορισµό τησ ύπαρξησ
σηµαίνει αντιδιαστολή προσ τισ δυ®στικέσ διακρίσεισ τησ κοινωνικήσ
οµάδασ. Όλεσ οι φυσικέσ µορφέσ στο ελληνικό περιβάλλον είναι αυτό
που φαίνονται: ένα φράκταλ, τάξη και χάοσ µαζί. Η ψυχοσύνθεση που
γεννά η θέα ενόσ τέτοιου κόσµου είναι η φράκταλ φύση του
δηµιουργού.
Οι Έλληνεσ/Λοξίεσ µε το βίωµα τησ φράκταλ µορφήσ τουσ (τησ
έκθετησ υπόστασησ τουσ κατ’ εικόνα του δηµιουργού) βιώνουν το
συναµφότερον τησ εναισθήσεωσ αποκτώντασ ικανότητα πνευµατικήσ
συµβιώσεωσ µε άλλουσ εαυτούσ (βιώνουν τον µανικό έρωτα προ του
κτιστό).
Μήτισ: µορφή πολύτροπησ νοήσεωσ. Η πολυµήχανη νόηση
ήταν και είναι ένα µόνιµο δεδοµένο του ελληνικού κόσµου (άνθρωποσ
µητιόσισ). Προhποθέτει τη λειτουργία του συνόλου των νοητικών
στάσεων.
Με προhπόθεση την α-πορία προσφέρει έναν παρα-δοξο
δρόµο ωσ δικτυωτό δεσµό των γεφυρών ορατού και αοράτου. Νόηση
αµφιλογίασ, ασταθούσ, µεταβαλλόµενου.
Αποφατισµόσ: η άρνηση να δεχθούµε να εξαντλήσουµε τη
γνώση τησ αλήθειασ στη διατύπωση τησ. Η διατύπωση είναι αναγκαία
συνθήκη γιατί ορίζει την αλήθεια, τα δόγµατα, τισ σταθερέσ. Η γνώση
τησ αλήθειασ είναι βιωµατικά εµπειρική (τρόποσ ζωήσ).
Ελευθερία: η ελευθερία του προσώπου ωσ ολότητασ σηµαίνει
ότι ενώ η ανθρώπινη φύση είναι µορφοκλασµατικό τησ φυσικήσ
υπάρξεωσ, διαθέτει τη δυνατότητα αποδεσµεύσεωσ από το πεδίο τησ
ανάγκησ που επιβάλλει η ταυτότητα αυτή (υπαρκτική ετερότητα).

ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο αρχαίοσ ατοµικισµόσ και έρευσε µη µπορώντασ να
διαχειρισθεί την αντίφαση ελευθερίασGδικαιοσύνησ. Τι θα γίνει µε τον
νεωτερικό ατοµικισµό ; Αντιµετωπίζει το ίδιο πρόβληµα αλλά µε
τελείωσ διαφορετικό τρόπο. Στα πλαίσια µιασ κοσµοκεντρικήσ
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οντολογίασ ο
πρώτοσ, στα πλαίσια
ανθρωποκεντρικήσ οντολογίασ ο δεύτεροσ.

µιασ

ιστορικιστικήσ

Στον ελληνικό πολιτισµό η αίσθηση του τραγικού έρχεται σαν
καταστάλαγµα µιασ τροµακτικήσ εµπειρίασ. Ο οµηρικόσ µύθοσ παράγει
ατοµικότητα και σχηµατίζεται το πολιτειακό/κοινωνικό σύστηµα. Το
µερικό συλλογικό υποστασιάζει συρρικνωτικά-ανταγωνιστικά το
εθνικό καθολικό. Σταδιακά διαλύεται η συλλογική αυτονοµία, η βάση
τησ ατοµικήσ ελευθερίασ.
Ο άνθρωποσ αντιδρά µε την καλλιέργεια τησ αρετήσ και τησ
αίσθησησ του τραγικού. Η πρώτη εσωτερικεύει την αντίθεση
ελευθερίασ-δικαιοσύνησ. Η δεύτερη καλλιεργεί την αυτοσυγκράτηση,
µέσω του φόβου απέναντι στην έξαρση των παθών. “Των ανδρών το
υπέρτολµον φρόνηµα” (Αισχύλοσ) απειλεί µε υποστροφή στο Χάοσ. Ωσ
λύση φαίνεται ο συντονισµόσ µε τον Λόγο του Παντόσ, τον λόγο τησ
∆ικαιοσύνησGΑρµονίασ.
Όταν όµωσ ο σεβασµόσ για τουσ “κατέχοντασ την πόλι” θεούσ
και ήρωεσ, σβήνει µε την ανάπτυξη τησ ατοµικήσ ελευθερίασ και γίνεται
ό,τι κάθε φορά “έδοξε τη βουλή και τω ∆ήµω”, χωρίσ αναφορά στον
εναρµονιστικό Ιερό Λόγο, αρχίζει και η κατάρρευση.
Είναι η φάση τησ σοφιστικήσ, του απόλυτου σχετικισµού και
τησ εξαχρείωσησ. Αποµυθοποιείται ο µυθικόσ χαρακτήρασ τησ ελληνικήσ
εξατοµίκευσησ: ο οµηρικόσ µύθοσ. Αναιρείται τότε η ίδια η βάση τησ
ελληνικήσ ατοµικότητασ. Το άτοµο και η Πόλισ αποσυντίθενται. Η
αυτονοµία, η ατοµική -συλλογική, καταλύεται. Η σωκρατική
φιλοσοφία, τησ στροφήσ στον έσω άνθρωπο, θα είναι και το κύκνειο
άσµα του ελληνικού ατοµικισµού.
Στον νεωτερικό πολιτισµό, η νεωτερικότητα γεννήθηκε ωσ
αντίδραση -απηύδησµα στουσ θρησκευτικούσ πολέµουσ, διαπίστωση
που εξηγεί πολλά.
Είναι κατ’ αρχάσ µια ακατάσχετη ορµή προσ την ατοµική
ελευθερία. Γέννηση νέασ ατοµικότητασ, εντελώσ καινοφανούσ
χαρακτήρα. Ποιοσ είναι; Είναι η µηχανικήG διαµεσολαβηµένη
αυτοαναφορικότητα.
Η αυτοαναφορικότητα είναι ένα αίτηµα απόλυτησ
αυτονοµίασ, απόλυτησ απελευθέρωσησ. Από κάθε φυσικό και
µεταφυσικό περιορισµό. Απελευθέρωση από τον απόλυτο «άλλο» (Θεό),
από τον κοσµικό “άλλο” (φύση), από τον απέναντι µου “άλλο”
(πλησίον). Με σκοπό “τη γλυκειά απόλαυση ενόσ επίγειου στέµµατοσ”,
την “εγγύηση τησ ιδιωτικήσ απολαύσεωσ”.
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Πώσ; Φτιάχνοντασ έναν ειδικό τεχνητό κόσµο, µε βάση αυτήν
ακριβώσ την προδιαγραφή, µέσα στον οποίο θα αυτοεγκλειστεί η
αυτοαναφορική ατοµικότητα. Η ιστορία αυτού του τεχνητού κόσµου θα
είναι επιφορτισµένη µε ένα µοναδικό “τέλοσ” (σκοπό): να πραγµατώσει
την αυτοαναφορική αυτονοµία. Η νεωτερική ιστορία θα είναι έτσι ο
φορέασ µιασ εκκοσµικευµένησ µεσσιανικήσ εσχατολογίασ. Αλλά ποιοσ
θα είναι ο νεωτερικόσ Μεσσίασ; Μασ είναι γνωστόσ: είναι η Επιστήµη
και η Τεχνολογία, που θα µασ “λύσουν όλα τα προβλήµατα”.
Αναλυτικότερα:
Η ατοµική αυτονοµία είναι εδώ µετοχή στη συλλογικά
κατακτηµένη αυτονοµία, έναντι του “άλλου” γενικά (:απόλυτου,
φυσικού, κοινωνικού, πλησίον). Ενώ η ελληνική είναι, απλώσ, µετοχή
στην συλλογική αυτονοµία έναντι του άλλου - γειτονικού συλλογικού
(χωριστικόσ πατριωτισµόσ).
Ενώ η ελληνική ατοµική αυτονοµία επιτυγχάνεται στο
εσωτερικό του αυτόνοµου συλλογικού (πόλεωσ) µέσω του συντονισµού
µε τον κοσµικό Κοινό λόγο, η νεωτερική επιτυγχάνεται µέσω του
συντονισµού µε τον εσχατολογικό λόγο τησ ιστορικήσ προόδου.
Θεµέλιο του πρωτότυπου νεωτερικού εγχειρήµατοσ είναι η µη
σχέση, ο αποκλεισµόσ του άλλου, ωσ άλλου, από τη δόµηση του
κοινωνικού πεδίου. Ο φόνοσ του άλλου ( του Θεού, τησ φύσησ, του
πλησίον). Κόλαση είναι ο άλλοσ, λέει ο Σαρτρ. Η κόλαση βρίσκεται
στην εγγύτητα. Τρεισ στο ίδιο κελί λέει πάλι ο Σαρτρ. Ενώ στουσ
Έλληνεσ η εγγύτητα των προσώπων είναι παράδεισοσ. Κόλαση είναι το
να είστε πλάτη µε πλάτη και να µη βλέπει ο ένασ το πρόσωπο του άλλου
(Γεροντικό). Εκεί συν τρεισ δεν κάθονται συν δυο δεν κουβεντιάζουν
(∆ηµοτικό τραγούδι).
Αλλά πωσ στήνεται κοινωνία πάνω στην απαλοιφή τησ σχέσεωσ;
Γίνεται α) ∆ιά τησ εκδοχήσ απάντων ωσ αυτοναφορικών
ατόµων, ωσ εχόντων τόση αυτάρκεια που η σχέση δεν υπεισέρχεται στον
ορισµό τουσ. β) Με τον αποκλεισµό τησ εγγύτητασ, η οποία θα
αποκάλυπτε την απεχθή ετερότητα του άλλου, ωσ περιορισµό τησ
ατοµικήσ αυτονοµίασ. γ) Με την αυτοεπιβεβαίωση τησ αυτοναφορικήσ
ατοµικότητασ ωσ διαρκούσ φόρου του άλλου.
Ο αποκλεισµόσ τησ εγγύτητασ του άλλου διασφαλίζεται µε την
απρόσωπηGµηχανική διαµεσολάβηση των σχέσεων. Ανάµεσα σε όλεσ
τισ ανάγκεσ µου και στον άλλο µπορούν κάλλιστα να παρεµβληθούν
απρόσωπα συστήµατα, που να τισ διαχειρίζονται. Αρκεί να
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χρησιµοποιηθεί το είδοσ νοήσεωσ που καλούµε Ratio (προσοµοιωτικήτυποποητική- αλγοριθµική σκέψη).
Το τρίτο στοιχείο, η φονική αυτοεπιβεβαίωση, επιτυγχάνεται
µε τον θεσµοποιηµένο ανταγωνισµό (αγοράσ και πολιτικήσ). Με τον
Καπιταλισµό, ωσ γενίκευση τησ εµπορευµατοποίησησ. Ο άλλοσ-πλησίον
είναι θήραµα. Σκοτώνοντασ τον, συµβολικά και οικονοµικά,
επιβεβαιώνω τη δική µου άσχετη ατοµικότητα.
Στο µοντέλο αυτό, η αντικειµενικά καταστροφική δράση του
διατοµικού ανταγωνισµού, και κατ’ επέκταση η αντίθεση ελευθερίασ
δικαιοσύνησ, επιδέχεται άλλο και µάλιστα παραγωγικό χειρισµό.
Λύνεται µε φυγή προσ τα µπροσ. Με όλο και µεγαλύτερη ανάπτυξη
συστηµάτων.
Το νεωτερικό εγχείρηµα πετυχαίνει: Αυξάνει συνολικά την
αυτονοµία έναντι των µεταφυσικών και φυσικών δυνάµεων. Ελπίζεται
ότι τελικά θα νικηθεί ο θάνατοσ. Ο νεωτερικόσ κόσµοσ, ενσωµατώνοντασ
τουσ αντίστοιχουσ άλλουσ, µοιάζει να αγγίζει ήδη την αθανασία.
Παραπέρα: το κάθε άτοµό του µπορεί, χάρη στην επιστήµη, να
αποφύγει κάποτε τον θάνατο, καθώσ αργά ή γρήγορα θα ανακαλυφθεί
το γονίδιο του θανάτου (εσχατολογία). Άλλωστε µια µηχανή δεν
πεθαίνει όταν υπάρχουν ανταλλακτικά.
Αλλά που βρίσκεται το Τραγικό στη νεωτερικότητα; Στισ
λεγόµενεσ “παρενέργειεσ” του όλου εγχειρήµατοσ. Τα προβλήµατα
µετατοπίζονται στο “εξωτερικό” άλλο: στο “περιβάλλον”, τον βιόκοσµο
και στη µη νεωτερική ιστορικότητα. Τα αποτελέσµατα είναι απτά σε
δύο επίπεδα:
Αντίφαση βιόσφαιρασGτεχνόσφαιρασ. Η κατάρρευση τησ
πρώτησ, υπό το βάροσ τησ δεύτερησ, γίνεται όλο και πιο πιθανή.
Αντίφαση
εξατοµίκευσησGσυστηµάτων,
επειδή
εσωτερικεύεται η µηχανική διαµεσολάβηση των σχέσεων. Οι σχέσεισ
ανάµεσα στα µόρια τησ ψυχήσ διαµεσολαβούνται από τα εξωτερικά
συστήµατα. Η ατοµική σωµατοψυχή στρεβλώνεται. Υπαναπτύσσεται
π.χ. το συναισθηµατικό και κυρίωσ η αυθυπερβατική τάση του
ανθρώπου. Αυτό που είναι ο υποστατικόσ του άξονασ, κατά την
Ορθόδοξη παράδοση. Ο υπαρξιακόσ χρόνοσ διασπάται σε
χρονοανταλλακτικά
συστηµάτων.
Ο
εσωτερικόσ
άνθρωποσ
απονεκρώνεται και έχουµε τον κούφιο άνθρωπο του Τ.Σ. Έλιοτ.
Σαν αποτέλεσµα τελικώσ εξαντλείται ο εωσφορικόσ µυθικόσ
κινητήρασ τησ νεωτερικήσ εξατοµικεύσεωσ. Άρχισε πλέον το τέλοσ τησ.
Εισβάλλει το Τραγικό, ωσ αδυναµία συντονισµού του εξωθενουµένου93

µεταµοντέρνου νεωτερικού ατόµου µε τον εσχατολογικό λόγο τησ
νεωτερικότητασ.

Συµπέρασµα:
Το ελληνικό άτοµο κατέρρευσε. Η δυναµική τησ καταρρεύσεωσ
δεν είχε θίξει τον άµεσοGσχεσιακό προσανατολισµό του. Γι’ αυτό
µπόρεσε να αναγνωρίσει στο χριστιανικό Πρόσωπο την
ανθρωπολογική του διέξοδο. Είχαµε έτσι τη βυζαντινή σύνθεση. Άλλα
χίλια χρόνια ελληνικού πολιτισµού.
Το νεωτερικό άτοµο µπήκε κι αυτό στη φάση τησ
ολοκληρώσεωσ-καταρρεύσεωσ. Η δυναµική τησ δεν έθιξε όµωσ ακόµα
σοβαρά τη µηχανοκρατική εσχατολογία του. Ακόµη πιστεύει στον
τεχνολογικό µεσσιανισµό. Αυτό είναι πιθανό να µασ οδηγήσει στον
µετάνθρωπο. Στον µετανεωτερικό αυτό εφιάλτη. Το ζητούµενο είναι η
προσωποκεντρική διέξοδοσ. Να υπερβεί τη µηχανική απρόσωπη
σχεσιοκρατία. Κι αυτό είναι τραγικό, γιατί δεν µπορεί να το κάνει µε τα
µέσα που γνωρίζει. ∆εν διανοείται ότι η σωτηρία του είναι να
µετατρέψει το φέρετρό του, το µηχανοποιηµένο αυτοαναφορικό εγώ
του, σε σωσίβιο για να ζήσει ο απέναντι του ατοµικόσ και συλλογικόσ
άλλοσ.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ.
Φθάσαµε σ’ ένα σταυροδρόµι στο οποίο η έξοδοσ από την
κρίση θα είναι είτε τεχνολογική είτε κοινωνική. Οξύνονται τα
οικονοµικά κατ’ αρχήν (βλ. παγκοσµιοποίηση) και τα κοινωνικά κατ’
εξοχήν προβλήµατα στην καρδιά των κοινωνιών (κρίση καπιταλιστικήσ
συσσωρεύσεωσ, εργασιακή αλλοτρίωση, κοινωνία δύο τρίτων,
προλεταριοποίηση τησ διανοητικήσ εργασίασ) και φτάνουν στην
καταστροφή των κοινωνικών, ψυχολογικών και συναισθηµατικών
δοµών του ανθρώπου. Βιώνουµε την υποκατάσταση τησ
πραγµατικότητασ, από την virtual reality τησ τηλεοράσεωσ, τησ
πολιτικήσ ωσ θέαµα τησ, του έρωτα ωσ οφθαλµοπορνείασ, µιασ
αδιάκοπησ επικοινωνιακήσ ψευδοπληρότητασ.
Το ΑΤΟΜΟ διαλύεται, γίνεται κοµµάτια. Χάνει η
προσωπικότητα του την εσωτερική συνοχή τησ. Μοιάζει µε ένα πλήθοσ
διαφορετικών “µικροπροσωπικοτήτων” (“ψηφιδωτή προσωπικότητα”)
σε µία κοινωνία “ίσων” (ίσων στο δικαίωµα τησ παθητικότητασ, τησ
υπακοήσ, του καταναλωτισµού).
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Πρόταση ζωήσ είναι να στοχεύουµε στη δυναµικά
ενεργούµενη ετερότητα, η οποία προσδιορίζει και την ελευθερία
του υποκειµένου. Να διατυπώσουµε κανόνεσ και άξονεσ µε τρόπο
που να διασώζεται και να αναδεικνύεται η ακεραιότητα-ταυτότητα
των σχετιζοµένων ωσ υπαρκτική ετερότητα.
Το “δίκαιο” να οριοθετεί τισ σχέσεισ αντί για πράξεισ, τη
γνησιότητα αντί για αλλοτρίωση, την αλήθεια αντί για
χρησιµότητα.
Να επαναπροσδιορίσουµε τον πολιτισµό (την ιεράρχηση
των αναγκών µασ), τη µετα-φυσική του ανθρώπου (τουσ
υπαρκτικούσ στόχουσ).
Να αναζητήσουµε τισ µετα-νεωτερικέσ προhποθέσεισ που
διαφαίνονται στισ καινούργιεσ ανθρώπινεσ ανάγκεσ και που θα
µπορέσουν να νοηµατοδοτήσουν καινούργια κίνητρα ή όρουσ
κοινωνικήσ και παραγωγικήσ δυναµικήσ. Να ενσωµατωθούµε
οργανικά στον τρόπο του τόπου µασ, στο καθολικό λα®κό βίωµα,
στη σοφία των κρίσεων και αξιολογήσεων τησ λα®κήσ ανάγκησ,
όσο αυτή λειτούργησε µε στόχο τη νίκη τησ ζωήσ στο θάνατο. Η
αισθητική µασ να εγκεντρισθεί στον τρόπο του κάλλουσ, σε
κάποια µαστορική τησ αποτύπωσησ του, όσο αυτή διακονεί τη
σχέση κοινωνίασ των ουσιωδών τησ ζωήσ. Ο φραγµόσ στη γνωστική
πρόσβαση προσ το µετα-φυσικό ενδεχόµενο, φραγµόσ υποψίασ
ψευδαισθήσεων, είναι αυτόσ που παραλύει την οντολογική
αναζήτηση στη νεωτερικότητα. Η διάλυση του φραγµού µοιάζει
αναγκαία και ικανή για την είσοδο στο µετα-νεωτερικό
παράδειγµα.
Η πρόταση ζωήσ περιλαµβάνει τον περιορισµό τησ δράσησ του
εµπορεύµατοσ στη ζωή µασ. Να συνειδητοποιηθεί ότι ο κόσµοσ από
“άτοµα εγωιστέσ” είναι κόσµοσ αβίωτοσ. Να παλέψουµε για την
αυτονοµία µασ, γιατί η κοινωνική εξέλιξη είναι δηµιούργηµα ελεύθερων
ανθρώπων και είναι θέµα παιδείασ και εκπαίδευσησ των ανθρώπων να
δέχονται ότι αυτοί καθορίζουν τουσ κανόνεσ, τισ αξίεσ και τισ σηµασίεσ
που δίνουν νόηµα στην ατοµική και κοινωνική ζωή. Μόνον έτσι
επιτυγχάνεται η σύγκλιση του “θεωρείν” µε το “ζην”.
Η αντίδραση έχει νόηµα µόνον εάν εµπεριέχει την αλλαγή του
τρόπου τησ οικονοµίασ, ώστε να ανταποκρίνεται σε συνειδητέσ και
κοινά αποδεκτέσ ανάγκεσ, η ικανοποίηση των οποίων υπερτερεί τησ
καταναλωτικήσ κοινωνίασ.
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Το κρίσιµο ερώτηµα είναι µε ποιεσ πληρέστερεσ ικανοποιήσεισ
στην καθηµερινότητα του βίου θα αναπληρώσουν οι άνθρωποι την
άνεση, την καταναλωτική ζωή και την εύκολη απόδραση!.
Μόνον η εµπειρία τησ ζωήσ, η ελευθερία του ανθρώπου, η
πίστη στον άνθρωπο και στο “πρόσωπο”, η ικανοποίηση τησ
ταυτόχρονησ ουσίασ µασ το ενικότερον και το καθολικότερον µπορεί να
δώσει απαντήσεισ στα αδιέξοδα τησ ζωήσ. ∆υστυχώσ µιλάµε για λύσεισ
όπου απαιτείται µόχθοσ και προσωπική προσπάθεια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η σηµερινή κρίση µπορεί να περιγραφεί ωσ αδυναµία του
υποκειµένου τησ νεωτερικότητασ να ελέγξει την αντίφαση ανάµεσα
στο σύστηµα των αναγκών του και τισ συνέπειεσ του.
Η
νεωτερικότητα
θεµελιώθηκε
στη
µηδενιστική
νοηµατοδότηση τησ αυθυπερβατικήσ διάστασησ του ανθρώπου. Στη
συρρίκνωση του υποκείµενου στην αυτοεπιβεβαιωτική του
διάσταση. Το ερώτηµα που τίθεται είναι: µπορεί ο σηµερινόσ
άνθρωποσ να βρει µέσα του ένα τόσο σταθερό αυθυπερβατικό
στήριγµα που να του επιτρέπει 1) να κυριαρχεί πάνω στην
εσωτερική του χαοτικότητα, 2) να αποστασιοποιείται από το
σύστηµα των αναγκών του και 3) να διαµορφώνει συλλογικέσ
µορφέσ ικανέσ να ελέγχουν την τραγική αντίθεση ελευθερίασδικαιοσύνησ ;
Αυτή είναι η διέξοδοσ που προτείνει η µετα-νεωτερική
µετα-φυσική, διέξοδοσ που επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται µόνον µε
τη βιωµατική µετοχή στην εµπειρία. Τελικώσ η ζητούµενη
ανθρωπολογική αντιπρόταση πρέπει να είναι σε θέση να
παρεµβαίνει στο υπαρξιακό πεδίο και να εξουδετερώνει εκεί την
κοινωνική δυναµική τησ απροσωπίασ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η κοινωνία είναι ένα απελευθερωµένο κοινωνικό σύστηµα και
η αληθινή ελευθερία ορίζεται από την απροσδιοριστία. Η προσαρµογή
των ατόµων στισ εξελίξεισ δεν είναι ζήτηµα χρόνου αλλά ζήτηµα
πολιτικό. Ο ρόλοσ του ανθρώπου στισ κοινωνικέσ εξελίξεισ είναι ζήτηµα
οντολογικήσ µεταµορφώσεωσ του ανθρώπου, όταν ο ίδιοσ συντελεί στη
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µεταβολή τησ κοινωνίασ του. Αυτό φοβούµενη η δυτική κοινωνία και
προκειµένου να µαθαίνει τα άτοµα να µην αποδέχονται ότι τα ίδια είναι
οι δηµιουργοί τησ κοινωνίασ τουσ, όρισε τη Λογική τησ σκέψεωσ ωσ την
εξω-κοινωνική πηγή προελεύσεωσ των θεσµών, τοποθετώντασ την στη
θέση που καταλαµβάνουν σε άλλεσ κοινωνίεσ οι θεοί ή οι πρόγονοι.
Έτσι δηµιουργήθηκε η ετερόνοµη πολιτεία του δυτικού πολιτισµού
(ανελεύθερη, κλειστή). Στη δυτική κοινωνία οι κοινωνικέσ εξελίξεισ
είναι δηµιούργηµα δυνάµεων εκτόσ κοινωνίασ (π.χ. νόµοι, ιστορία,
αγορά). Η νέα κοινωνία οφείλει να είναι αυτόνοµη γιατί η κοινωνική
εξέλιξη είναι δηµιούργηµα των ατόµων και είναι θέµα παιδείασ και
εκπαίδευσησ των ατόµων στο να αποδέχονται πωσ αυτά τα ίδια ορίζουν
τουσ κανόνεσ, τισ αξίεσ, τισ σηµασίεσ που δίνουν νόηµα στη ατοµική και
κοινωνική ζωή. Μόνον έτσι επιτυγχάνεται η σύγκλιση του “θεωρείν” µε
το “ζην”.
H αυτόνοµη κοινωνία έχει ρητή επίγνωση ότι κανόνεσ και
σηµασίεσ δεν είναι αδιαµφισβήτητοι θεσµοί. Ο άνθρωποσ είναι ον που
αποτελεί έργο του εαυτού του. Η µορφή του είναι ουσία επειδή είναι
δηµιούργηµα.
Προτάσσοντασ το Λόγο τέτοια κίνητρα εντοπίζουν την
ασυµβατότητα τησ δυτικήσ ετερονοµίασ µε συνθήκεσ απροσδιοριστίασ. Η
δηµοκρατία είναι το µόνο πολίτευµα που αντιµετωπίζει ανοικτά την
πιθανότητα αυτοκαταστροφήσ ωσ πρόβληµα που δεν επιδέχεται
προκαταβολικέσ λύσεισ. Η ελληνική αυτονοµία εδράζεται στο Λόγο και
έτσι προσδιορίζεται η σχέση του ανθρώπου µε τον κόσµο, τον εαυτό
του, την κοινωνία. Η αυτόνοµη κοινωνία έχει ρητή επίγνωση ότι
κανόνεσ και σηµασίεσ δεν είναι αδιαµφισβήτητοι θεσµοί. Ο άνθρωποσ
είναι ον που αποτελεί έργο του εαυτού του. Η µορφή του είναι ουσία
επειδή είναι δηµιούργηµα. Ο δυτικόσ πολιτισµόσ απαιτεί παγιωµένεσ
νοητικέσ λειτουργίεσ ωσ προσ την ικανότητα του λογικού υπολογισµού
(προσαρµογή σε κοινωνικέσ απαιτήσεισ µε αποκρυσταλλωµένεσ ιδέεσ).
Αυτό σηµαίνει µειωµένεσ νοητικέσ ικανότητεσ παιγνιώδουσ νοηµοσύνησ
και υστέρηση “ρεουσών” ικανοτήτων (λειτουργίεσ και ικανότητεσ που
απαιτούν ενεργοποίηση του αισθησιοκινητικού συντονισµού, συνκίνηση µε φαντασία, σε αντιδιαστολή µε τη λογική). Η λογική είναι
δοµή γενική κατασκευαστική, νοοτροπία πολιτισµού µε συγκλίνουσα
λογική. Η ετερονοµία τησ δυτικήσ κοινωνίασ δεν δέχεται την
αποκλίνουσα νοητική λειτουργία γιατί αποτελεί το καθεστώσ
συµµορφώσεωσ στη κοινωνική λογική, προσφέροντασ συνθετική
ικανότητα. Ο ελληνικόσ τρόποσ περικλείει την ποιητική ικανότητα ανασυνθέσεωσ νοηµάτων (ρέουσα νοηµοσύνη, αµφισβήτηση κοινωνικήσ
νοηµατοδότησησ, αναλογικοί συσχετισµοί). Η πραγµατικότητα για τουσ
Έλληνεσ είναι αυτή που επιβεβαιώνεται µε το κοινωνείν.
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Η πόλη δεν είναι ο φυσικόσ χώροσ, είναι η οργάνωση των
ανθρώπων όπωσ προκύπτει από τη σύµπραξη και τη συνοµιλία και ο
πραγµατικόσ χώροσ βρίσκεται ανάµεσα στουσ ανθρώπουσ. Η Ελληνική
ταυτότητα αποτελεί κατ΄ αντίθεση προσδιορισµό, ώστε να είναι αυτό
που δεν είναι. Η ελευθερία του προσώπου ωσ ολότητασ σηµαίνει ότι,
ενώ η ανθρώπινη µορφή είναι ένα µορφοκλασµατικό (φράκταλ) τησ
φυσικήσ υπάρξεωσ (υπάρχει µέσα στην αυτοοµοιότητα, οµοείδεια των
κοινών φυσικών ενεργειών), διαθέτει τη δυνατότητα αποδεσµέυσεωσ
από το πεδίο ανάγκησ που επιβάλλει η ταυτότητα αυτή (υπαρκτική
ετερότητα) (η µορφή του ανθρώπου είναι φράκταλ τησ φύσεωσ του
δηµιουργού και γι΄ αυτό ο άνθρωποσ είναι ταυτόχρονα το ενικότερον
και το καθολικότερον).
Ιστορικά και πολιτισµικά διαθέτουµε την απάντηση στα
αδιέξοδα και τισ συγκρούσεισ του νεωτερικού παραδείγµατοσ. Η δική
µασ πρόταση για το µετα - νεωτερικό παράδειγµα είναι η
επανασυνειδητοποίηση τησ κβαντικήσ µορφήσ του ανθρώπου, άτοµο και
σχέσεισ, η εξέλιξη του ατόµου σε πρόσωπο και η ανάδυση του
ενυπόστατου του προσώπου (αυτονοµία, απόλυτη υπαρκτική
ελευθερία, συµπληρωµατική ετερότητα του καθενόσ προσ τον άλλο
άνθρωπο). Είναι η ανάδειξη του ΠΡΟΣΩΠΟΥ, του ανθρωπολογικού
τύπου όπου η πόλωση ατοµικισµού-κολεκτιβισµού, µε την οποία
πραγµατώνεται η ατοµικότητα, η αλληλεγγύη, η αυτονοµία, η
προσφορά, η ελευθερία και η δικαιοσύνη. Είναι η τριαδική οντολογία
στην οποίαν αποτυπώνεται και από την οποίαν απορρέει η παραδοχή
και τησ οντολογικήσ σηµασίασ και των ενεργειών-σχέσεων.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΝΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Η πρόληψη εδράζεται στον πολιτισµό και κυρίωσ στην
οντολογία, στο λόγο υπάρξεωσ του ανθρώπου στη ζωή. ∆ιαφορετικά
εκφυλίζεται στο “πολιτικό άλλοθι” τησ “κοινωνικήσ προσφοράσ” και
στο ανάθεµα τησ κοινωνίασ για τα ναρκωτικά.
Η πλειοψηφία των πολιτών περιµένει από µία νέα πολιτική τισ
κατευθύνσεισ, τουσ ερµηνευτικούσ κώδικεσ, τα ερµηνευτικά σχήµατα τησ
πραγµατικότητασ, την βεβαιότητα, την συνέχεια και την διάρκεια.
Οι πολίτεσ επαναδιαπιστώνουν ότι χωρίσ τουσ πολιτικούσ, ιδεολογικούσ
και γνωστικούσ χάρτεσ δεν µπορούν “να βαδίσουν µέσα στην κοινωνία
και µέσα στην ιστορία”. Eίναι σαν να κινούνται σε µία άγνωστη πόλη
χωρίσ τον χάρτη τησ.
Οι χάρτεσ τησ ιδεολογίασ και τησ πολιτικήσ είναι µηχανισµοί
περιορισµού τησ πολυπλοκότητασ, των πολλών προκλήσεων, απειλών,
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µηνυµάτων που δέχονται. Με αυτούσ µπορούν να προδιαγράψουν τον
χώρο τησ κοινωνίασ και τησ ιστορίασ, τισ ιεραρχήσεισ, τισ προτιµήσεισ,
τισ προτεραιότητεσ, να θέτουν όρια, να καθορίζουν στάδια και
στρατηγικέσ.
Ζούµε την εποχή που επιδιώκει το τέλοσ του ανθρώπου ωσ
φυσικού δηµιουργήµατοσ και την είσοδο στην εποχή των τεχνητών
προσθηκών και αναγκών. Οι άνθρωποι γινόµαστε ανικανοποίητοι,
αποπροσανατολισµένοι και δυστυχισµένοι. Ο τεχνικόσ πολιτισµόσ, η
τεχνολογική εξέλιξη, παύουν να λειτουργούν ωσ ανθρώπινα
δηµιουργήµατα, αλλά µετατρέπουν τον άνθρωπο σε προέκταση τουσ, σε
εξάρτηµα.
Η νέα εποχή απαιτεί από την κοινωνία να παραιτηθεί από
κάθε συνοχή, συλλογικότητα και λειτουργικότητα.
Στην εποχή τησ υπερκινητικότητασ και τησ αυξηµένησ δικτυώσεωσ, η
επίδραση του περιβάλλοντοσ στον σχηµατισµό τησ εθνικήσ ταυτότητασ
θεωρείται φθίνουσα.
Η κοινωνία µπορεί να καταστραφεί όταν η παραπέρα
ποσοτική ανάπτυξη τησ µαζικήσ παραγωγήσ κάνει το περιβάλλον
εχθρικό, όταν αποµονώνει τον άνθρωπο από τον άλλον, όταν
υπονοµεύει το υφάδι τησ κοινότητασ.
Μόνη διέξοδοσ η επαναδιατύπωση του προτάγµατοσ, η προστασία του
διακυβεύµατοσ, δηλαδή του πολιτισµού.
Εµείσ όλοι θεωρούµε ότι κοινωνία σηµαίνει την ενότητα που
προκύπτει από σχέσεισ βιοτικήσ συνυπάρξεωσ, αµοιβαιότητασ στην
εξυπηρέτηση αναγκών, λειτουργικότητασ των θεσµών, συναλληλίασ,
από την από κοινού µέθεξη στον λόγο και σε βιωµατικέσ εµπειρίεσ.
Ο ρόλοσ του ανθρώπου στισ κοινωνικέσ εξελίξεισ είναι ζήτηµα
οντολογικήσ µεταµορφώσεωσ του ανθρώπου, όταν ο ίδιοσ συντελεί στη
µεταβολή τησ κοινωνίασ του. Η κοινωνική εξέλιξη είναι δηµιούργηµα
των ανθρώπων και είναι θέµα παιδείασ και εκπαιδεύσεωσ των
ανθρώπων στο να ορίζουν τουσ κανόνεσ, τισ αξίεσ, τισ σηµασίεσ που
δίνουν νόηµα στην προσωπική και κοινωνική ζωή.
Η πόλη είναι εκείνο το γεγονόσ των σχέσεων κοινωνίασ που
προκύπτει όταν ο σκοπόσ και ο άξονασ τησ συλλογικότητασ είναι
µεταφυσικόσ και όχι χρηστικόσ, δηλαδή όταν περιέχεται ο τρόποσ να
µεταβάλλεται η συλλογικότητα σε πόλη. Για να επιβεβαιώνεται η
σύγκλιση του θεωρείν και ζην, του κοινωνείν και αληθεύειν.
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Πολιτισµόσ δηλώνει το προ®όν τησ πόλεωσ, αντανακλά τον
τρόπον τησ πόλεωσ, τισ ιεραρχήσεισ των αναγκών, την ανάγκη τησ
“σχόλησ” (“δοκεί τε η ευδαιµονία εν τη σχόλη είναι, ασχολούµεθα γαρ
ίνα σχολάζωµεν”). (Σχόλη, η χρονική άνεση και ελευθερία από ατοµική
µέριµνα. Ανάγκη του κοινωνείν και όχι του ιδιωτεύειν).
Να οδηγηθούµε στον επαναπροσδιορισµό των σχέσεων µασ µε
τον χώρο. Να αντιληφθούµε ότι η πόλη είναι ο φύλακασ τησ
διαστρωµατωµένησ µνήµησ, η κοινότητα αναγκαία για το ζην και η πόλη
αναγκαία για το ευ ζην.
Ο πολιτισµόσ δηλώνει την κίνηση από το ζην στο ευ ζην.
Πολιτισµόσ είναι το σύνολο των µαστορικών οι οποίεσ µεταποιούν το
ζην σε ευ ζην.
Άλλωστε η αξιοποίηση τησ κληρονοµιάσ καθίσταται δυνατή µέσα από
την συγχώνευση των µελλοντικών ενεργειών µε τη µνήµη του τόπου.
Η απαίτηση τησ περιφέρειασ είναι: ένα κάποιο σχήµα
οργανωτικήσ συσπειρώσεωσ τησ κοινωνικήσ αυτοάµυνασ, κάποιοι
άξονεσ συντονισµού τησ δηµιουργικήσ αυτοενέργειασ των πολιτών.
Η αίσθηση του ιερού και τησ ευθύνησ δεν διδάσκεται, δεν
κηρύσσεται. Προκύπτει, απαιτείται χρόνοσ µακρύσ εκπαιδευτικήσ
καλλιέργειασ για να προκύψουν συλλογικοί εθισµοί αφοµοιώσεωσ των
θεµελιωδών αυτών προãποθέσεων του κοινωνικού βίου.
Ο κανόνασ είναι ότι οι συλλογικότητεσ βραδυπορούν, η
ωρίµανση
συλλογικών
επιγνώσεων
εµφανίζει
αναπόφευκτη
καθυστέρηση.
Χρειάζεται χρόνοσ πολύσ, µετρηµένοσ µε τη διαδοχή των
γενεών, για να γίνουν κοινή συνείδηση δεδοµένα τα οποία η οξυδέρκεια
των ολίγων εύστοχα και έγκαιρα εντοπίζει.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Μέσα από τα προγράµµατα που εφαρµόζονται στην πρόληψη,
προσπαθούµε, µε αρκετή αγωνία, να παρέµβουµε στη συµπεριφορά και
στισ επιλογέσ των ανθρώπων.
Παρά τισ φιλότιµεσ προσπάθειεσ οι αλλαγέσ είναι µικρέσ ή
οριακέσ και η κοινωνία, όπωσ πολύ διαπιστώνουµε, είναι σε βαθιά,
συνεχιζόµενη κρίση.
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Όλα αυτά και τα αναφέρω πολύ επιγραµµατικά και πιο πολύ
ωσ πρόκληση για συζήτηση, είναι αποτέλεσµα του εγκλωβισµού µασ
στην Αριστοτέλεια Λογική, αρκούµεθα στον κόσµο των αισθήσεων, η
τεχνολογία υποκατέστησε την σοφία και ο πολίτησ “ιδιωτεύει”.
Aσ σταθούµε κυρίωσ στο πρώτο.
Η πραγµατικότητα είναι οδυνηρά διαφορετική γιατί αντιλαµβανόµεθα
µόνον ό,τι οι αισθήσεισ µασ το επιτρέπουν. Ό,τι δηλαδή µορφοποιείται
σε χώρουσ τριών διαστάσεων, γιατί ό,τι µορφοποιείται σε χώρουσ µη
ευκλείδειασ γεωµετρίασ δεν γίνεται αντιληπτό από τισ αισθήσεισ µασ.
Η απορρέουσα από την κβαντική φυσική πραγµατικότητα ορίζει όµωσ
ότι ο κόσµοσ µασ είναι µία ελαχιστότατη ευκλείδεια υποκειµενική τοµή
στο συνεχέσ µη ευκλείδειο χωροχρονικό γίγνεσθαι.
Στον συνολικό κόσµο, µόνον η “υπόσταση” δίνει την
δυνατότητα στο άτοµο να εκφρασθεί προσ την περιοχή του ατρέπτου
και να αντισταθεί εποµένωσ στην, εκ φύσεωσ του, τρεπτότητα του προσ
το µηδέν.
Λαµβάνοντασ όµωσ υπόσταση το άτοµο µεταβάλλεται σε
“πρόσωπο” (άλλωστε ανυπόστατοσ ουσία δεν υπάρχει) µε κύριο
χαρακτηριστικό την “ελευθερία” τησ υπάρξεωσ του.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Άλλη προσέγγιση λοιπόν απαιτείται για να κατανοήσουµε τον
κόσµο και την οντολογία των όντων.
Αλλά τα άτοµα τησ νεωτερικότητασ, για διάφορουσ λόγουσ δεν µπορούν
ή δεν θέλουν να δεχθούν τη νέα επιστηµονική πραγµατικότητα. Υπάρχει
και ένα ποσοστό που κατανοεί την ανάλυση αυτή, αλλά δεν γνωρίζει ή
δεν µπορεί να αναζητήσει τισ πηγέσ.
Ζητούµενο η προσωποκεντρική οντολογία
Η ορθότητα µιασ συγκεκριµένησ κοινωνικήσ οντολογίασ
κρίνεται εκ του ιστορικού αποτελέσµατοσ. Η κοινωνική οντολογία του
νεωτερικού πολιτισµού κρίνεται π.χ. από το οικολογικό πρόβληµα.
Όλοι θεωρούν δεδοµένη την αναπόφευκτη επιδείνωση του
οικολογικού προβλήµατοσ. Θεωρείται µαθηµατικά βέβαιο πωσ, αν δεν
υπάρξει µια “ριζική στροφή”, είναι απίθανο να επιζήσει ο ζωντανόσ
κόσµοσ στον “δύστυχο πλανήτη” µασ. ∆εν σηµαίνουν όλα αυτά ότι κάτι
το ριζικά στραβό υπάρχει στον πολιτισµό µασ; Oτι στο βασικό ζήτηµα
τησ σχέσεωσ ανάµεσα στον άνθρωπο και τη φύση, η θεµελίωση του
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σύγχρονου
πολιτισµού
βασίζεται
κοσµοθεωρητικέσ παραδοχέσ;

σε

τραγικά

εσφαλµένεσ

Oι ολιστικέσ προσεγγίσεισ στο πρόβληµα δείχνουν ότι η σχέση
µασ µε τη φύση είναι παράλογη, διότι ολοφάνερα ο άνθρωποσ, ωσ είδοσ,
πριονίζει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται. Είναι και ο ίδιοσ µέροσ τησ
φύσεωσ και θα όφειλε να την σέβεται και να την φροντίζει. Η ολιστική
αυτή λογική, η εντελώσ προφανήσ, δεν έχει ωστόσο καµιά αξιόλογη
πρακτική απήχηση στον κάθε συγκεκριµένο άνθρωπο και στον κάθε
συγκεκριµένο άνθρωπο και στο κάθε συγκεκριµένο συλλογικό
υποκείµενο. Ο κάθε συγκεκριµένοσ άνθρωποσ του σηµερινού πολιτισµού
είναι µεµονωµένο άτοµο (ή “υπόλειµµα” ατόµου) και έχει, εποµένωσ,
τελείωσ διαφορετική λογική (ανάγκεσ και συµφέροντα) απ΄ αυτά του
ανθρώπινου είδουσ, τησ ανθρωπότητασ. ∆εν είναι καθολικότητα,
υπόσταση του συνόλου τησ ανθρώπινησ φύσεωσ (δηλαδή αυτό που η
εκκλησιαστική θέσµιση ονοµάζει πρόσωπο), ώστε να διέπεται και από
τη λογική τησ αυτοσυντηρήσεωσ του είδουσ. Οµοίωσ το κάθε επί µέρουσ
συλλογικό υποκείµενο είναι µηχανισµόσ εξυπηρετήσεωσ εντελώσ
µεµονωµένων και εξειδικευµένων συλλογικών συµφερόντων.
Το καλό του ανθρώπινου είδουσ δεν έχει, λοιπόν, υποκειµενικό φορέα,
οπότε και οι εκκλήσεισ στη λογική και την ηθική του στερούνται
αποδέκτη.
Στον πυρήνα του προβλήµατοσ µασ οδηγούν οι προτάσεισ
εκείνων που ανάγουν το ζήτηµα στη συντελεσθείσα απο®εροποίηση τησ
φύσεωσ και ανρωτούνται πωσ θα µπορούσε να φτιαχτεί ένα ταµπού να
προστατεύει τη φύση. Ένα είδοσ “οργάνου” που, ευφυτευµένο µέσα
στον σύγχρονο άνθρωπο, να τον εµποδίσει να βλάπτει το περιβάλλον
του. Η επανιεροποίηση όµωσ τησ φύσησ είναι αδύνατη, αφού ο κόσµοσ
έχει αµετάκλητα ξεµαγευτεί.
Η επιστροφή στην ειδωλολατρική εποχή, όπου η φύση ήταν
υπέρτερη του ανθρώπου, ωσ δύναµη αλλά και ωσ αξία, όχι µόνο είναι
αδύνατη αλλά και ανεπιθύµητη. Ο άνθρωποσ έχει καταλάβει ότι είναι ο
“βασιλεύσ τησ κτίσεωσ” και η επίγνωση αυτή έχει αλλάξει, κατά τρόπο
ανεπίστρεπτο, τα δεδοµένα τησ ζωήσ στον πλανήτη. Είναι µια γνώση
που δεν εξαλείφεται. Και θα αυξάνει µε εκθετική πρόοδο τισ
τεχνολογικέσ δυνάµεισ που έχει στα χέρια του ο άνθρωποσ. Το θέµα
είναι πωσ ο θεοποιηµένοσ σηµερινόσ άνθρωποσ θα επανεύρει τον
σεβασµό του στη φύση, χωρίσ να πάψει να τοποθετηθεί τον εαυτό του
πάνω από τη φύση.
Η διαπίστωση αυτή µετατοπίζει το πρόβληµα από τη θέσµιση
τησ σχέσεωσ ανθρώπου-φύσεωσ στην αυτοθέσµιση του ίδιου του
υποκειµένου, και σε τελευταία ανάλυση στη θέσµιση τησ σηµασίασ
“θεότητα”. Έχουµε, στην περίπτωσή µασ, µια σαφώσ δυναµοκεντρική
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ατοµοκεντρική αυτοθέσµιση του υποκειµένου. Ο άνθρωποσ θεωρεί τον
εαυτό του κυρίαρχο τησ φύσεωσ και ικανό να την χρησιµοποιεί όπωσ
θέλει. Θεωρεί επί πλέον ότι τίποτα δεν υπάρχει πάνω απ΄ αυτόν ή, αν
υπάρχει, υπόκειται επίσησ στην ίδιου τύπου δυναµοκεντρική και
ατοµοκρατική νοηµατοδότηση. Είτε ωσ χαώδησ ύλη (ωσ υπαρκτικό
µηδέν) οριστεί η θεότητα, είτε ωσ δυναµοκεντρικό υπερ-άτοµο, το θέµα
είναι ότι δεν δηµιουργεί την απαιτούµενη για τη λύση του προβλήµατόσ
µασ οντολιγική προhπόθεση. ∆ηλαδή τη µετατροπή του κάθε
συγκεκριµένου ανθρώπου σε πρόσωπο: Σε ανεπανάληπτη υπόσταση του
συνόλου τησ ανθρώπινησ και τησ κοσµικήσ φύσεωσ. Υπεύθυνο για το
σύνολο τησ ∆ηµιουργίασ.
Το ζητούµενο εποµένωσ είναι εκείνη η θέσµιση τησ θεότητασ
που µεταµορφώνει το άτοµο σε πρόσωπο. Μια προσωποκεντρική
κοινωνική οντολογία.
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