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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο άνθρωπος σε σχέση με τον εαυτό του, τη φύση και τον Θεό

Ένα λουλούδι: Έρωτας. Ένα όπλο: Πόλεμος. Ένας σταυρός: Θρησκεία

Αυτά τα τρία στοιχεία μάς ακολουθούν σε όλη μας τη ζωή. Δεν συγκλίνουν πουθενά, 
κι όμως, ταυτόχρονα, είναι ένα και το αυτό.
Όταν ο άνθρωπος απέκτησε συνείδηση της ύπαρξής του, έψαξε για τις αρχές και τις 

έννοιες της αλήθειας. Το κλειδί της ζωής κρύβεται στα βακτήρια, από τα οποία πρέπει 
να άρχισε η ζωή για όλα τα είδη του πλανήτη μας, ξεκινώντας πιθανότατα από τη θά-
λασσα και τις ζεστές λίμνες που περιείχαν τα βακτήρια αυτά, εδώ και δισεκατομμύρια 
χρόνια. Όλα δημιουργήθηκαν από το νερό και το φως, κάτι που υποστήριζαν και οι 
αρχαίοι φιλόσοφοι.
Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι υπάρχει Θεός που να δημιούργησε όλα 

όσα βλέπουμε, σκεπτόμαστε και ψάχνουμε· δεν μπορούμε να πούμε, όμως, και πως το 
σύμπαν υπήρχε από πάντα, πως έγινε από τον Θεό και όχι τυχαία. Αφού δεν μπορούμε 
να τα αποδείξουμε όλα αυτά, αναγκαζόμαστε να πιστέψουμε, κάτι που δεν εξηγεί η 
λογική και η σκέψη μας. Έναν άγνωστο Θεό, όπως έλεγε και ο Σωκράτης. Όλοι μας, 
πιστοί και άπιστοι, δεν μπορούμε να αποδείξουμε την ύπαρξη ή όχι του Θεού που δια-
λέξαμε, γιατί τότε θα ερωτηθούμε: η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα;
Πιστοί όμως και άπιστοι κάνουν το ίδιο λάθος, γιατί αμφότεροι αγνοούν την αλήθεια, 

αφού δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις. Ανθρώπινα όμως κερδισμένος είναι αυτός 
που πιστεύει και έχει μια κάποια ελπίδα μήπως υπάρχει κάπου ένα θεός που τον δημι-
ούργησε.
Η σκέψη, η συνείδηση, τα αισθήματα και η εμπειρία, παράγουν την αλληλεπίδραση 

της οντότητας του πνεύματος και της ψυχής. Ο Καρτέσιος υποστήριζε πως η συνείδηση 
(το εγώ) λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα από το σώμα. Η ψυχή όμως δεν μπορεί 
να είναι αποδεικτική, πράγμα που εκμεταλλεύονται οι διάφορες θρησκευτικές δοξασίες 
και έτσι επιβάλλουν τον δικό τους Θεό.
Οι θεολόγοι ταυτίζουν την ψυχή μας με μια άυλη πνευματική ουσία, που δεν εντοπί-

ζεται πουθενά στον χώρο και στον χρόνο, και ίσως επιβιώνει και μετά τον θάνατο. Μα-
κάρι όλα αυτά να ήταν αλήθεια, ώστε να μπορεί να επιβιώνει και μετά το τέλος. Άραγε 
ο άνθρωπος έχει κάποια ξεχωριστή θέση μέσα στον κόσμο και το σύμπαν;
Αυτά περί Θεού και ψυχής, τα δημιούργησε ο άνθρωπος μέσα από τη γνώση και τη 

φαντασία του, μέσα από το ανεξήγητο και την απορία του θανάτου. Ο Θεός ως δη-
μιουργός του σύμπαντος υπάρχει ή δεν υπάρχει; Γιατί αυτός ο Θεός δεν έδωσε στον 
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άνθρωπο τη νόηση από την αρχή και χρειάστηκε να περάσουν χιλιάδες χρόνια για να 
φτάσει σε αυτό το επίπεδο εξέλιξης στο οποίο είναι σήμερα;
Αν το σύμπαν έχει σχέση με έναν Θεό-δημιουργό, τότε είμαι και εγώ δικό Του δημι-

ούργημα, αν όμως το σύμπαν γεννήθηκε από κάποια πεδία, τότε και εγώ είμαι παράγω-
γο αυτών των πεδίων. Τελευταία θεωρία μας για την προέλευση του σύμπαντος είναι η 
Μεγάλη Έκρηξη, χωρίς όμως να μας εξηγεί πώς έγινε ξαφνικά και χωρίς αιτία. Μήπως 
όμως υπήρχε ο χώρος και ο χρόνος από πάντα; Ή όλα αυτά υπήρχαν και χρειάστηκε το 
χέρι κάποιου Θεού για να γίνει το σύμπαν; Χρειάστηκε κάποια εξωσυμπαντική δύναμη 
για να γίνει ό,τι έγινε, αφού από το τίποτα δεν μπορεί να γίνει κάτι, παρά μόνο τίποτα. 
Όλοι οι επιστήμονες ψάχνουν να βρουν αυτήν ακριβώς την αιτία της αρχής. Αν οι άν-
θρωποι είναι πλάσματα ενός Θεού, γιατί να μην έχουν όλοι την ίδια θρησκεία που θα 
είχε δώσει ο Θεός από την αρχή τους;
Η συνείδηση είναι ένα αίνιγμα για τον άνθρωπο, είναι ένα άγνωστο νοητικό πεδίο 

του εγκεφάλου, και έχει την αιτία της σε κάποιους νευρώνες.
Στο απώτερο παρελθόν, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν λειτουργούσε όπως ο ση-

μερινός. Μπορεί η σκέψη και η ευφυΐα να είναι αποτέλεσμα άγνωστων κανόνων της 
λογικής.
Σήμερα, με αυτή την αλματώδη εξέλιξη του εγκεφάλου, φτιάξαμε έναν άλλο κόσμο 

όπου όλα σχεδόν στηρίζονται στα μαθηματικά, και φεύγουμε από τις δογματικές θρη-
σκείες που στηρίχθηκαν σε δυσνόητες έννοιες. Σήμερα μιλάμε για καμπυλότητα του 
χώρου, για συμπαντική διαστολή υπερχορδών, για συμπαντοσωματίδια, και με όλα 
αυτά οι θρησκείες είναι πλέον αμφισβητήσιμες.
Για τα υπαρξιακά προβλήματα –δηλ. γιατί υπάρχουμε, γιατί υπάρχει το σύμπαν–, 

οι δογματικές απαντήσεις μάς καθησυχάζουν με ευχολογίες· αν όμως απαντήσουμε 
επιστημονικά, με βάση τη Φυσική και τα Μαθηματικά, τότε θα έχουμε πλησιάσει τον 
θεϊκό νου.
Ο άνθρωπος παρατηρεί, καταγράφει και ερμηνεύει τα φαινόμενα, και δημιουργεί τη 

συνείδηση.

Άνθρωπος
Ο φόβος είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα που μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή σαν 
κληρονομική νόσος.
Ο άνθρωπος, λόγω της ανεπαρκέστατης νυχτερινής του όρασης, φοβάται το σκοτάδι 

και τις περίεργες σκιές του, εξού και το ρήμα «σκιάζομαι». Αυτό όμως είναι φυσιολο-
γικό εν μέρει· ο φόβος που προκαλείται στον άνθρωπο με τεχνικά μέσα (από την ίδια 
την κοινωνία), αλλά και μεταφυσικά μέσα είναι δημιουργία του ίδιου, για να ελέγχει τις 
μάζες και να τις στρέφει εκεί όπου αυτός θέλει και επιδιώκει. Τον μεγαλύτερο ρόλο σε 
αυτό τον έλεγχο και την καθοδήγηση έπαιξαν και παίζουν οι παγκόσμιες θρησκείες και 
οι δογματικές δοξασίες τους. Ο χριστιανισμός, μέσω της Κόλασης που εφηύρε, ελέγχει 
τον πιστό – όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά.
Ο ισλαμισμός εφηύρε τον Σατανά (Διάβολο) ώστε να κρατά τους πιστούς δέσμιους 

ενός καθημερινού φόβου. Ο ιουδαϊσμός έχει κι αυτός το ίδιο όπλο, ελέγχει και αυτός 
τον Διάβολο. Ο άνθρωπος, λοιπόν, από την ημέρα που καταλαβαίνει τον εαυτό του, ζει 
πάντα με τον φόβο. Φοβάται τον Θεό –πάνω από όλα φοβάται τον θάνατο–, φοβάται το 
άγνωστο, τον διπλανό του, τους βαρβάρους, τους δυνατούς, και τέλος φοβάται να ζή-
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σει, αφού ο φόβος γίνεται κάτι σαν δεύτερη φύση και, κατ’ επέκταση, φυσικός νόμος. 
(Ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου, όμως, είναι αυτός για το φυσικό του τέλος, και 
αυτός ο ακατανόητος φόβος είναι που γέννησε τον Θεό).
Όλοι οι ισχυροί του κόσμου χρησιμοποιούν τον φόβο ως μέσο για να κρατάνε 

τις λαϊκές μάζες σε καταστολή – τόσο σωματική, όσο και πνευματική. Οι δυνατοί, 
λοιπόν, που έχουν στα χέρια τους και ελέγχουν απόλυτα την παγκόσμια πολιτικο-οι-
κονομική και κοινωνική δραστηριότητα, κρατάνε έτσι τις μάζες σε μια κατάσταση 
απολύτου ελέγχου.
Τα ιερατεία των διάφορων θρησκειών (ανύπαρκτα για μένα) έχουν εγκλωβίσει τους 

ανθρώπους και έχουν μπολιάσει στο DNA τους τον φόβο, που έχει πια γίνει κληρονο-
μικός. Η μεγαλύτερη ψυχολογική εφεύρεση των ισχυρών του πλανήτη είναι αυτή του 
φόβου. Έτσι κυβερνούν τους λαούς, φοβερίζουν τους πιστούς, ελέγχουν μυαλά και 
συνειδήσεις. Η κοινωνία έχει και αυτή το δικό της μερίδιο στο συναίσθημα του φόβου, 
αφού οι άνθρωποι απειλούν τα παιδιά τους με φαντάσματα, με ξωτικά, με πνεύματα 
που κυκλοφορούν γύρω και πάνω τους, με το φόβο του Κυρίου που θα τα τιμωρήσει 
αν παραβούν αυτά που θα τους πουν. Ο φόβος έτσι λοιπόν γίνεται συνείδηση και δεν 
αποβάλλεται σχεδόν με τίποτα και ποτέ.
Ο φόβος του Θεού-τιμωρού, ο φόβος του πονηρού Διαβόλου, ο φόβος της υπερο-

χής, της πείνας, του ότι δεν γνωρίζω κάτι, ο φόβος της αμάθειας, ο φόβος μπροστά 
στα ακραία φυσικά φαινόμενα και τελικά ο φόβος μπροστά στο αναπόφευκτο βιολογικό 
τέλος, είναι τα τέλεια εργαλεία για τον έλεγχο του μυαλού, εκ μέρους των δυνατών, 
όλων των ανθρώπων του πλανήτη.
Ο φόβος, λοιπόν, το ισχυρότερο όπλο στα χέρια της εξουσίας. Οι άνθρωποι 

δημιουργούν τη δική τους συνείδηση μέσα από τις αισθήσεις τους. Οι εμπειρίες 
των ανθρώπων είναι το άθροισμα των γεγονότων που ζουν στη διάρκεια της ζωής 
τους.
Οι πέντε αισθήσεις, οι εμπειρίες από τα γεγονότα, η παρατηρητικότητα, η κοινωνι-

κοποίησή του και οι εικόνες από την οικογενειακή ζωή, φτιάχνουν το ιδιαίτερο εγώ του 
κάθε ανθρώπου.
Οι αισθήσεις και το ένστικτο του ατόμου, φτιάχνουν τη δική του συνείδηση και τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Μέσα από αυτές τις προσλαμβάνουσες διαμορφώνεται και ο 
εσωτερικός κόσμος του ατόμου.
Αν αυτές τις προσλαμβάνουσες, το άτομο δεν είναι ικανό να τις ταξινομήσει 

σωστά και στρεβλώσει κάποιες από αυτές, τότε έχουμε ένα άτομο με ροπή προς το 
Κακό.

Ελπίδα
Άνθρωπος

Όλοι οι λαοί μέσα από την ελπίδα δημιούργησαν και τους δικούς τους θεούς. Πώς 
όμως δημιουργήθηκε αυτή η προσδοκία για κάτι καλύτερο; Ο άνθρωπος πιστεύει σε 
κάτι, άρα ελπίζει μέσα από την πίστη σε κάτι διαφορετικό και καλύτερο. Αυτή την 
αφηρημένη έννοια της ελπίδας ο άνθρωπος τη θεοποίησε και την έκανε όχι μόνο 
πίστη, αλλά και θρησκεία.


