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                                            ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
     Πίσω από τα σύμπαντα, «υπάρχει» ο Θεός και είναι προσωπικός, ή «υπάρχει» κάτι 

απρόσωπο και απώτερο. Αλλά τέλος, μήπως η ύλη είναι αυτόνομη, άναρχη και αυθύπαρκτη; 
     Θα διεμβολίσουμε την Ελληνική, την ανατολική και την υλιστική σκέψη, ξεκινώντας 

από την ανατολική, που δέχεται το απρόσωπο της πραγματικότητας που υπάρχει πίσω από τα 
πράγματα και την αυθύπαρκτη ύλη και στην συνέχεια θα εισχωρήσουμε στην υλιστική 
άποψη αυθύπαρκτης ύλης και τέλος θα διεισδύσουμε στην ανυπέρβλητη Ελληνική σκέψη. 

 
 
                                            Ο ΙΝΔΟΥΪΣΜΟΣ  
 
          Οι ανατολικές χώρες δεν διέκριναν την φιλοσοφία με την θρησκεία, είναι 

ενωμένες. 
     Οι βέδες, μία συλλογή πανάρχαιων κειμένων, αποτελούν την πνευματική βάση  του 

Ινδουϊσμού, αλλά και Ουπάνισαντς, η ουσία του πνευματικού μηνύματός του,  που έχουν 
φιλοσοφικές αναλύσεις. 

      Η βάση του Ινδουϊσμού, είναι η άποψη ότι τα πράγματα που μας περιβάλλουν και τα 
φαινόμενα, είναι εκδηλώσεις μίας απώτερης πραγματικότητας που ονομάζεται Μπράχμαν. 
Αυτό νοείται σαν η «ψυχή» ή η βαθύτερη ουσία των πραγμάτων. Είναι άπειρο και ασύλληπτο 
και δεν εκφράζεται με λόγια. Δεν έχει αρχή και τέλος και είναι πάνω από το υπαρκτό και το 
ανύπαρκτο. Είναι αδημιούργητο και αδιανόητο. Οι θεοί του Ινδουϊσμού είναι αντανακλάσεις 
αυτής της πραγματικότητας. 

     Στην ανθρώπινη ψυχή το Μπράχμαν εκδηλώνεται και ονομάζεται Άτμαν. Η ταύτιση 
του Άτμαν με το Μπράχμαν, δηλαδή του ατόμου με την απώτερη πραγματικότητα είναι το 
εσωτερικό νόημα των Ουπάνισαντς. 

     Στον Ινδουϊσμό ο θεός γίνεται κόσμος και ξανά θεός, αυτό είναι  το Λίλα, ένα θεϊκό 
παιγνίδι. Αυτή η μεταμόρφωση γίνεται χάρη στην Μάγια, την δημιουργική μαγική δύναμη. 

     Τα σχήματα, τα πράγματα και τα φαινόμενα δεν είναι πραγματικότητα, τα φτιάχνει ο 
ανθρώπινος νους, αλλά η φύση έχει άλλη αυθύπαρκτη πραγματικότητα. Η Μάγια είναι αυτή 
που ταυτίζει αυτό που φτιάχνει ο νους με την αυθύπαρκτη πραγματικότητα. 
     Το θεϊκό παιγνίδι παίζεται και η δράση ονομάζεται Κάρμα, αυτό είναι η δύναμη της 
δημιουργίας και τα ενώνει όλα και όλα αντλούν την ζωτικότητά τους. Αν δεν παραμείνουμε 
δέσμιοι του Κάρμα και απελευθερωθούμε, συνειδητοποιούμε την ενότητα και αρμονία της 
φύσης. Η απελευθέρωση οδηγεί στην συνειδητοποίηση του Μπράχμαν και ότι τα πάντα είναι 
αναπόσπαστο τμήμα του. Ο διαλογισμός και η γιόγκα είναι δρόμοι συνειδητοποίησης του 
Μπράχμαν 
 

                                              Ο ΤΑΟΪΣΜΟΣ 
 
     Όπως οι Ινδοί και οι Κινέζοι πίστευαν πως πίσω από τα πράγματα και τα φαινόμενα, 

κρύβεται μία απώτερη πραγματικότητα, το Τάο. Τάο σημαίνει δρόμος, τον δρόμο της 
εξέλιξης του σύμπαντος. Το Τάο είναι μία εξελικτική διαδικασία που παίρνουν μέρος όλα τα 
πράγματα.  Κατά τον Ταοϊσμό υπάρχουν σταθερά πρότυπα αλλαγών, που γίνονται αντιληπτά 
από τον άνθρωπο. Ο σοφός τα αναγνωρίζει, ρυθμίζει την δράση του και γίνεται ένα με το 
Τάο, ζει δηλαδή σε αρμονία με την φύση. 

     Βασικό χαρακτηριστικό του Τάο είναι η ανακύκλωση, η ασταμάτητη κίνηση σε 
κύκλους. Ότι γίνεται στην φύση είναι το Τάο, υπάρχει η φυγή και η επαναφορά. 



       Όλα υπάρχουν στην αντίθεση, υπάρχει το γιν και το γιάγκ, το θηλυκό και το 
αρσενικό. Το Τάι-Τσί-Του είναι το διάγραμμα υπέρβασης του Τάο και το Τάο  βρίσκεται 
στην αέναη εναλλαγή και μεταβολή. 

 
             Επιγραμματικά σημειώνουμε ότι η ανατολική φιλοσοφία  , δέχεται ότι τα σύμπαντα 
καταστρέφονται και ξαναδημιουργείται νέα ύλη (κάθε 400.000 περίπου χρόνια) 
             Η απώτερη πραγματικότητα, το Μπράχμαν ή το Ταο, είναι κάτι απρόσωπο και 
υπέρτατο, αλλά εικάζεται δεν αποδεικνύεται λογικά ή φυσικά.  
 
                                                   Ο ΥΛΙΣΜΟΣ 
 
       Ο υλισμός δέχεται αυτόνομη, αυθύπαρκτη, αιώνια ύλη. Ο υλισμός επικουρείται 
σημαντικά από την πειραματική απόδειξη της αφθαρσίας της ύλης. Τα πειράματα απέδειξαν 
ότι η ύλη μπορεί να αλλάζει καταστάσεις και μορφές, αλλά διατηρείται. Έτσι ο υλιστής θα 
ισχυριστεί, ότι η ύλη ποτέ δεν θα καταστραφεί και συνεπώς ποτέ δεν είχε αρχή, άρα δεν 
υπάρχει Θεός ή απρόσωπη απώτερη πραγματικότητα.  
 
                                       Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 
 
     Όπως αναφέρουν ο Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς (ΗΘΙΚΑ) και ο Ιππόλυτος επίσκοπος Ρώμης 
(2ος αιώνας), ο Ηράκλειτος θα διατυπώσει ότι ο ΛΟΓΟΣ διέπει και διοικεί πάντα. Ο Λόγος 
είναι η λογική και η λογικά διέπει και καθοδηγεί τα σύμπαντα από άκρου σε άκρη. Και η 
λογική είναι άϋλη, αλλά και ο ΛΟΓΟΣ είναι αρχή  (όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης στα 
ΦΥΣΙΚΑ, οι αρχές είναι προϋποθέσεις, προϋπάρχοντα, αξιώματα ή και δόγματα –δόγματα με 
την αρχαία έννοια- και τίθενται στην δημιουργία κάθε φιλοσοφικής θεωρίας).  
     Όμως η λογική είναι κοινή στους ανθρώπους και η ύπαρξή της δεν αμφισβητείται, 
αλλά είναι και άϋλη. Έτσι ο ΛΟΓΟΣ παίρνει πλέον την θέση ενός προσωπικού Θεού, ή μίας 
απώτερης απρόσωπης πραγματικότητας, ή ενός ιδιώματος του αναπόδεικτου ακόμη 
προσωπικού Θεού. Αν ο λόγος είναι απρόσωπος, τότε θα εκφράζεται με τους νόμους που 
διέπουν την φύση. Αλλά και σε έναν προσωπικό Θεό, οι νόμοι της φύσης είναι έκφραση του 
Λόγου, αλλά ο Λόγος διέπει και τα συναισθήματα του Θεού. Η ειδοποιός διαφορά 
απρόσωπης πραγματικότητας και προσωπικού Θεού είναι τα συναισθήματα, ο Ηρακλείτειος 
Λόγος βρίσκει θέση και στις δύο θεωρήσεις.  
 
                                  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ; 
 
      Η πειραματική απόδειξη της αφθαρσίας της ύλης που ισχυροποιεί τον υλισμό, 
περιορίζεται από το επιχείρημα ότι ο Θεός μπορεί να δημιούργησε από το μηδέν την ύλη, 
αλλά με τους νόμους της αφθαρσίας και διατήρησης της ύλης, που την διέπουν. Έτσι το 
πείραμα δεν αποδεικνύει την ανυπαρξία του Θεού, αλλά νόμους που διέπουν την ύλη.  
     Αλλά επειδή η λογική, η ηθική και οι έννοιες είναι άϋλα, αυτό είναι απόδειξη της 
ύπαρξης του αΰλου, και η θεωρία της δημιουργίας από έναν άϋλο Θεό φαίνεται να υπερέχει, 
ακόμη και αν δεν γίνουν αποδεκτές, η θέσεις της θεωρίας της δημιουργίας από το μηδέν.  
 
                             ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Ή ΤΟ ΑΠΡΟΣΩΠΟ; 
 
      Φθάσαμε την αδιαμφισβήτητη θέση του ΕΙΝΑΙ του αΰλου Λόγου, αλλά οδηγήθηκαν 
οι θεωρήσεις και στην λογική θέση, ότι η απώτερη πραγματικότητα μπορεί να εκφράζεται 
από τον Λόγο, αλλά δεν έχει συναισθήματα. Όμως η θέση ενός προσωπικού Θεού, οδηγεί ότι 
αυτός μπορεί να υποφέρει, να λυπάται, να θρηνεί. Μπορεί ένα ανθρώπινο μυαλό να δεχτεί ότι 
ο Θεός οδύρεται, δεν είναι υποτιμητικό και αδύνατο για ένα υπέρτατο Ον; 
      Τα συναισθήματα τα δημιουργούν οι επηρεασμοί από τα συμβαίνοντα στους άλλους 
και  σε μας τους ίδιους. Έτσι, αφού ο Θεός είναι ένας άχρονος και άχωρος, δεν του συμβαίνει 
τίποτε, αλλά και αποκλείει την θέση της απρόσωπης μίας πραγματικότητας.  



    Στους ανθρώπους, άλλοι χαίρονται, άλλοι λυπούνται. Παιδιά γεννιούνται, παιδιά 
παίζουν και χαίρονται, μεγάλοι πετυχαίνουν και δημιουργούν. Αλλά και άλλοι πεθαίνουν και 
είναι ανάπηροι, πόλεμοι γίνονται, καταστροφές, κρίσεις. Ερωτάται, θα χαρεί ή θα λυπηθεί ο 
Θεός και με ποιους; Προσπελάζεται λοιπόν η μειονεκτική θέση ότι οδύρεται ο Θεός, ο Θεός 
είναι υπεράνω των συμβαινόντων στους ανθρώπους και την ζωή.  
     Αλλά διατυπώσαμε το επιχείρημα ότι είναι αναμφισβήτητη η «ύπαρξη» του αΰλου, 
άρα το άϋλο ή δημιουργεί την ύλη , ή η ύλη είναι αυθύπαρκτη πραγματικότητα και υπάρχει 
μία απρόσωπη απώτερη πραγματικότητα. Τα συναισθήματα είναι η μόνη ειδοποιός διαφορά 
μεταξύ του προσωπικού Θεού και την απρόσωπης πραγματικότητας.  
 
                                                       ΠΑΝΕΝΘΕΪΣΜΟΣ 
 
      Οι θεωρήσεις μας για τον κόσμο, είναι ο πανθεϊσμός (τα πάντα, τα σύμπαντα) είναι 
θεός, ο υλισμός (αυθύπαρκτα και αυτόνομα σύμπαντα), αλλά και ο πανενθεϊσμός (τα πάντα 
βρίσκονται εντός του Θεού). Ένας προσωπικός Θεός έχει μέσα του τα πάντα, κατά τον 
πανενθεϊσμό.  
       Η θεώρηση ότι η απώτερη πραγματικότητα είναι αδημιούργητη και η αυθύπαρκτη 
ύλη, οδηγεί στην θέση ότι αυτά τα δύο είναι αρχές, αξιώματα, δόγματα. Και επειδή ο Λόγος 
υπάρχει, είναι ανώτερη η θέση του Πλάτωνος που έθεσε τρεις αρχές. Τον Θεό, την ύλη, την 
ιδέα και στην επιστολή του προς Ερμία και Κορίσκο ανέφερε το Θεό Λόγο. Για την απώτερη 
πραγματικότητα δεν  διατύπωσε ο Ινδουϊσμός, ότι προϋποθέτει τον Λόγο, αλλά ο Λόγος την 
συμπληρώνει. 
   Αν και υπάρχει σοβαρή έλλειψη στον Βραχμανισμό και στον Ταοϊσμό της 
διατύπωσης του Λόγου, δεν βρήκα ιδιαίτερα επιχειρήματα που να ενισχύουν τον προσωπικό 
Θεό , ή την απώτερη απρόσωπη πραγματικότητα. Προσωπικός Θεός σημαίνει δημιουργία, 
απρόσωπη απώτερη πραγματικότητα αυθύπαρκτη ύλη. Η κοσμοθεωρία του συγγραφέα είναι 
ΤΟ ΙΔΙΟΝ και υποστηρίζει την δημιουργία, με σύγχρονη και προχωρημένη φυσική. Όμως οι 
συλλογισμοί που αναπτύχθηκαν σε τούτο το δοκίμιο, με την εισδοχή του Λόγου στην 
Απώτερη πραγματικότητα, κάνει τις δύο εκδοχές πιθανές. Όμως η απώτερη πραγματικότητα 
σε μία σοβαρή θεώρηση και φιλοσοφική, δεν θα μπορούσε να αποδεχτεί του θεούς του 
Ινδουϊσμού. Αν παρ’ όλα αυτά τον βελτιώσουμε και τους απορρίψουμε, πολύ νομίζω ότι θα 
ήταν δύσκολο να αποφασίσει κάποιος μεταξύ προσωπικού θεού και απρόσωπης 
πραγματικότητας. Απλά ο προσωπικός Θεός βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, γιατί υπάρχει η 
προχωρημένη κοσμοθεωρία ΤΟ ΙΔΙΟΝ, που θα βρείτε στο παραπάνω site.  
      Πρέπει βέβαια να προσδώσουμε και μία άλλη βελτίωση στον Ινδουϊσμό, 
αυθύπαρκτη ύλη σημαίνει ότι δεν μπορεί ο Θεός να γίνει ύλη και ξανά Θεός. Τα δύο, 
απώτερη πραγματικότητα και ύλη είναι αρχές, δόγματα. Αλλά, η απρόσωπη πραγματικότητα 
δεν έχει συναισθήματα, αλλά και ο προσωπικός Θεός δεν επηρεάζεται από τις οδύνες των 
ανθρώπων, αφού υπάρχουν και χαρές.  

ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ, ότι αφού όλα αρχίζουν και 
τελειώνουν και τα σύμπαντα κάποτε θα τελειώσουν οριστικά. Αυτό οδηγεί στην θεωρία της 
δημιουργίας και του ενός προσωπικού Θεού. 

 Το επιχείρημα δεν είναι πολύ ισχυρό, αφού και στην απώτερη πραγματικότητα, η 
αυθύπαρκτη ύλη καταστρέφεται και ξαναδημιουργείται, απαιτείται όμως η αρχή διατήρησης 
και καταστροφή της, σημαίνει αλλαγή σε άμορφη ύλη. 


