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                                      Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ 

 

      «Παντός  αξίας  µέτρον ο άνθρωπος» είναι µία πρόταση που διερευνάται εδώ.  

     Οι αξίες διαµορφώνονται µέσα στο διάβα του χρόνου από τον άνθρωπο. Οι αξίες 
µπορούν να είναι άϋλες ή υλικές επιδιώξεις. Κάτι που αξίζει δηλαδή. Και αν είναι 
άϋλες επιδιώξεις, τότε πρόκειται για σκοπούς ή καλύτερα ιδανικά, που προσδιορίζουν 
την συµπεριφορά και την δράση των ανθρώπων. 

     Η ηθική, είναι σύνολο αξιών που κατευθύνουν την συµπεριφορά του ανθρώπου  

και φυσικά η ηθική είναι ιδέα, είναι άϋλη.  

      Μέσα στο πλαίσιο των αξιών, ο άνθρωπος όπως η ανθρωπική θεωρία επιτάσσει, 
γίνεται µέτρο των αξιών, γίνεται εκτιµητής τι αξίζει και πόσο αξίζει να επιδιώκει 
κάτι. (Σύµφωνα µε την ανθρωπική θεωρία, το σύµπαν κατασκευάστηκε για τον 

άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι το κέντρο του σύµπαντος). 
     Στο σύστηµα των αξιών, υπάρχουν και οι απαξίες, τι δηλαδή κάποιος απαξιώνει, τι 
αποφεύγει να πράττει.  
     Η αρµονική συµβίωση των κοινωνιών, για τον άνθρωπο που κατά τον Αριστοτέλη 

είναι κοινωνικό ον, απαιτεί κανόνες συµπεριφοράς. Η θρησκεία, όταν και όποτε και 
όπως όπου διαµορφώθηκε, προσδιόρισε αξίες και συµπεριφορά.  

     Μία από τις γνωστές συστηµατικοποιήσεις τρόπων συµπεριφοράς, είναι οι δέκα 

εντολές του Μωϋσή. Όµως ο Βουδδισµός και ο Σωκράτης προϊδέασαν την 
ολοκλήρωση των ηθικών αξιών, που δεν είναι τίποτε άλλο από την Χριστιανική 

επιταγή, να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν και τον πλησίον σαν τον εαυτό µας! Αυτό 

προσδιορίζει και την συµπεριφορά των ανθρώπων, αν γίνει αποδεκτό.  

     Όµως υπάρχουν και εκείνοι που αυτό που ακριβώς που επιτάσσουν να γίνεται από 

όσους αναγνωρίζουν τον Χριστιανισµό, για αυτούς αυτό είναι απαξίες και αξίες είναι 
υπηρεσία στο κακό, που αναγνωρίζει σαν αξίες το µίσος στον πλησίον και στον θεό 

και ιδιαίτερα στον πλησίον που αναγνωρίζει το αγάπα τον πλησίον σαν τον εαυτό.  

     Κακό λοιπόν είναι αυτό που υποδαυλίζει και ανατρέπει την αρµονική συµβίωση  

των ανθρώπων . Οι πόλεµοι, οι αρρώστιες, η πείνα, η ανεργία, η ανέχεια, η φτώχεια 

είναι µερικά από τα κακά.  

     Αυτοί που επιδιώκουν το κακό, θα γίνονται πρόξενοι των παραπάνω συνειδητά. 

Κακό λοιπόν είναι ότι βλάπτει τον πλησίον και ιδιαίτερα κακό είναι αυτό που µπορεί 
να αποφευκτεί, αλλά κάποιοι το επιβάλλουν ακόµα και όταν δεν γίνεται αντιληπτό. 

Πόσοι πόλεµοι θεωρήθηκαν αναπόφευκτοι, όταν κάθε πόλεµος δεν ήταν τελείως και 
ποτέ αναγκαίος . Πόσες υποψίες υπάρχουν για µικρόβια που «ξεφεύγουν» από 

εργαστήρια, για να γίνει ο βίος αβίωτος σε πολλούς, είτε αυτό λέγεται Έιτζ ή αλλιώς. 
 

                                Η Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 

 

     Αυτοί που συστηµατικά και συνειδητά υπηρετούν το κακό, φυσικά πάντοτε 
κρύβονται και προσποιούνται, αλλά έχουν αδήριτη την ανάγκη της ιδεολογικής 
επικάλυψης. Για αυτόν που υπηρετεί το κακό, υπάρχει ατελής και κακός Θεός. 
Αυτός, δικαιολογώντας την ύπαρξη του κακού (το οποίο άλλωστε µεθοδεύει), το 

αποδίδει σε υπέρτατα αίτια. Τον κόσµο το δηµιούργησε ένας ατελής θεός, ένας κακός 
θεός και φυσικά µε ατέλειες. Για αυτόν το κακό δεν οφείλεται στην δική του επιλογή 



να µεθοδεύει το κακό, αλλά αποδίδεται στο κατώτερο θεό που έτσι δηµιούργησε τον 

κόσµο. Όµως αν έτσι δηµιουργήθηκε ο κόσµος, αναπόφευκτα θα είναι αιώνιο και θα 

δυναστεύει τους καλούς.  
     Υπάρχουν πολλές θεωρίες και θρησκείες γύρω από τον κακό δηµιουργό. Ο 

Ζωροαστρισµός και ο Μανιχαϊσµός είναι δύο κεντρικές τάσεις που καλείστε να 

µάθετε. Εµείς επιγραµµατικά αναφέρουµε ότι κατά αυτούς, υπάρχει ένας καλός και 
ένας κακός θεός που αντιπαλεύουν, και µας δουλεύουν ότι κάποτε ο καλός θα 

επικρατήσει και θα νικήσει και θα αλλάξει το δηµιούργηµα του κακού θεού. Αλλά αν 
µας πείσουν έτσι, αυτόµατα καθαγιάζεται το κακό απ’ αρχής της δηµιουργίας 
γενόµενο και συνεπώς αιώνιο και θεόθεν. 

      Όµως ποτέ οι υπηρετούντες το κακό, δεν ισχυρίστηκαν ότι ο θεός που πιστεύουν 

είναι ποιητής. Και ποιητής είναι αυτός που ότι ποιεί το ποιεί από µόνος του, αλλά 

δηµιουργός είναι αυτός που παίρνει την δύναµη από τον ποιητή, αλλά αυτός 
δηµιουργεί τον κόσµο, δεν τον ποιεί. Το θράσος λοιπόν, να αίρεις την ικανότητά σου 

από τον καλό θεό, αλλά να χρησιµοποιείς την ικανότητα που σου έδωσε ο καλός, για 

να καταξιώνεις το κακό!!  Να, να, να, και εκείνος έχει το κακό µέσα του, να γιατί ο 

ατελής θεός δικαιολογεί την κακή του δηµιουργία!! Γιατί ο καλός θεός που το έχει 
µέσα του το επιτρέπει!! 
 

                                    ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕ ΚΑΛΑ ΛΙΑΝ 

 

     Αξιώνω, αιτώ, απαιτώ, ο καλός θεός που αναπόφευκτα είναι και για τους καλούς 
όσους πιστούς, και για τους οπαδούς του κακού, ότι είναι και µπορεί καλός. Ένας 
καλός και αγαθός θεός, αυτός ποιεί αναπόφευκτα, δεν εναποθέτει την δηµιουργία σε 
υποτιθέµενο κακό θεό! Απλά αυτό, ακόµη και αν υπάρχει κακός θεός, γιατί από την 

απεριόριστη αγάπη που έχει, θέλει και ποιεί κόσµο καλό. Τότε φυσικά δεν επιτρέπει 
το κακό, και τότε αν είναι έτσι, το κακό δεν οφείλεται στην ύπαρξη κακού θεού, αλλά 

σε κάποια ενδογενή πραγµατικότητα του ποιήµατος, που θα διερευνήσουµε. Έτσι, 
θεωρίες και θρησκείες δηµιουργού κακού θεού είναι περιττές, ο κακός θεός είναι 
επινόηση . Ίσως µου πείτε ότι και ο ποιητής θεός είναι επινόηση του ανθρώπου, σε 
κάποιο σηµείο της εξέλιξής του και µάλλον έτσι είναι. Το πρόβληµα δεν είναι αν 
επινοήθηκε στην σκέψη κάποιου ότι υπάρχει δάσος στο επόµενο βουνό που δεν 

βλέπει και υποθέτει. Το πρόβληµα είναι αν υπάρχει επόµενο βουνό που έχει δάσος 
και επαληθεύεται αυτό! Έτσι δεν είναι το πρόβληµα αν επινοήθηκε ή αποκαλύφθηκε 
ο θεός, αλλά αν πράγµατι είναι Αυτός! 
     Ο υποτιθέµενος ως εδώ ποιητής, έχει διατυπωθεί ότι είναι άϋλος και όσοι τον 
αρνούνται ότι υπάρχει, αρνούνται την ύπαρξη του αΰλου. Αλλά πείτε µου αν η λογική 

και η ηθική είναι υλική, πόσο ζυγίζει και που θα τις βρώ. Όχι δηλαδή που και πως 
εκδηλώνονται, αλλά που και πως είναι και βρίσκονται. Φυσικά είναι αναπόφευκτη η 

αποδοχή του αΰλου και εµένα µου φθάνει εδώ µία εκδοχή σας , ότι η λογική (Λόγος) 
είναι ο θεός. Και αν κάνετε την αποδοχή ότι είναι ποιητής, εποίησε καλά λίαν, 

δηλαδή καλό κόσµο! 

 

                                  ΟΙ ΕΝ∆ΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

     Αν ίσως αποδώσετε σε ατέλειες του κόσµου την ύπαρξη του κακού, θα εκπλαγείτε 
όταν σας υποστηρίξω ότι οι ατέλειες αυτές, ξεκινούν από δραµατική τελειότητα. Και 
αυτή η τελειότητα και ανωτερότητα είναι το αυτεξούσιο που έδωσε ο θεός στον 

άνθρωπο (ή τον άγγελο)!! Στον άνθρωπο που είναι ελεύθερος να πιστέψει και 
ακολουθήσει ότι θέλει, ακόµη και να πολεµήσει αυτόν που τον ποίησε!! 



      Αλλά αν ίσως τώρα αποδεχτείτε και την ύπαρξη αγγέλων, τότε και αυτοί έχουν 
αυτεξούσιο. Και θεωρητικά τουλάχιστον έχουν την δυνατότητα, όλοι ή µερικοί να 

εκπέσουν και να γίνουν πρόξενοι και οδηγοί του κακού.  

 

                               ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΩΫΣΗ 

 

     Προσπαθώντας κάπου να στηρίξουµε την αντίληψη για την διαδικασία της 
ποίησης του κόσµου, στηριζόµαστε πολλοί στην γένεση του Μωϋσή. Αφού ο θεός 
ποίησε τον ουρανό και την γη, ποιεί στερέωµα εν µέσω των υδάτων. ∆εν θα 

αποφανθούµε τι είναι τα ύδατα εδώ, αλλά στερέωµα είναι η ποίηση των αγγέλων. Και 
στην τελευταία µέρα, ο θεός αποφαίνεται και λέγει, ποιήσωµεν άνθρωπον κατ΄εικόνα 

ηµετέραν και  οµοίωσιν. Καλεί ο ένας προσωπικός θεός (αργότερα τριαδικός) ποιητής 
του παντός συνεργάτες τους αγγέλους, να ποιήσει τον άνθρωπο, την κορωνίδα της 
δηµιουργίας!   
      Να λοιπόν η υποτιθέµενη αλαζονεία για όσους απορρίπτουν την γένεση, αλλά 

σίγουρη σε όσους την πιστεύουν. Κύριος συνεργάτης του θεού ο Εωσφόρος και το 

τάγµα του, το ανώτερο τάγµα των αγγέλων. Η αυταπάτη ότι  από συνεργάτης στην 

ποίηση, τώρα µπορεί να γίνει δηµιουργός! Και η αποτυχία τον οδηγεί στην απόγνωση 

αφού δεν έχει την δυνατότητα να δηµιουργήσει , στο µίσος και στην κακία. Και 
αναπόφευκτα θα γίνουν αλλοιώσεις στις άϋλες ψυχές των και τα αστρικά τους 
σώµατα, που αυτά τα σώµατα βρίσκονται µέσα στο σύµπαν. 

     Αλλά την ιδέα του µίσους και όλες τις ατελείς ιδέες, θα αντλήσει ο εκπεσών από 

την δεξαµενή των ιδεών του θεού! Ένα ενδεχόµενο κακό που υπάρχει σαν ιδέα, τώρα 

θα γίνει πράξη γιατί αυτό αντλεί ο εκπεσών από την δεξαµενή του θεού. Και να 

γίνεται ο θεός αίτιος για το ενδεχόµενο και όχι αυτός που πραγµατώνει το 

ενδεχόµενο!   

 

                                   Ο ΕΥΑΛΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

 

     Αφού εξέπεσε ο Εωσφόρος, τώρα ο επόµενος δηµιουργηθείς άνθρωπος, θα είναι 
έρµαιο των πειρασµών του εκπεσόντος προερχόµενοι. Ακόµη και αν γίνει αποδεκτό 

ότι η εξέλιξη της γης και των ανθρώπων ήταν τέτοια προς ένα παράδεισο αχρήµατης 
κοινωνίας, υλικής αφθονίας, υψηλής τεχνολογίας και ένθεου πολιτισµού, ο ευάλωτος 
άνθρωπος θα είναι έρµαιο των πειρασµών. Και η πτώση δεν θα είναι άλλη, από την 

κακή άσκηση του αυτεξούσιου, που οδηγεί στην αµφισβήτηση της ιεραρχίας ενός 
αξιοκρατικά δοµηθέντος πολιτισµού. Και αυτό έχει σαν συνέπεια , ο αξιοκρατικός 
αρχηγός να υποσκάπτεται αφού εξέπεσε και να διαιρείται η παγκοσµιοποιηµένη 

κοινωνία σε τρία κράτη. Αυτά να αρχίζουν να κατασκευάζουν αµυντικά και επιθετικά 

όπλα που πριν στο ένα κράτος ήταν άχρηστα. Να επινοούν και να κατασκευάζουν 

µικρόβια και ιούς για βιολογικό πόλεµο, πυρηνικά και σεισµικά όπλα. Και ο 

επερχόµενος πόλεµος, να παραποιεί το  DNA των ανθρώπων και οι αρρώστιες οι 
αναπηρίες και ατέλειες, οι λιµοί και οι λοιµοί, να είναι το επόµενο του πυρηνικού 

ολέθρου, για όσους επιβίωσαν και συνέχισαν την ζωή. Να παραβλάπτεται το 

εποίησεν καλά λίαν, επειδή ο άνθρωπος αυτεξούσια εξέπεσε και έτσι εισήλθε το κακό 

στην ύλη, για το οποίο είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος!    
 

                                   Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ 

 

     ∆εν µπορεί τα µικρόβια που ο εκπεσµένος άνθρωπος κατασκεύασε να είναι καλά, 

είναι κακά. Συνεπώς το κακό είναι και ύλη, είναι και Είναι. ∆εν µπορεί δηλαδή να 



είναι τίποτε, όπως αρκετοί ορθόδοξοι διατύπωσαν . Αλλά επειδή ελεύθερα 

ακολούθησε το κακό, το κακό είναι η άρνηση του καλού, αφού αυτό αρνήθηκε να 

υπηρετήσει ο άνθρωπος ή ο άγγελος, που όµως απέρρεε αποδοχές και 
δραστηριότητες από αυτούς, που έτσι αυτό θα υπηρετούσαν!!!  


