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      Επιστήμονες των προηγούμενων αιώνων, ισχυρίστηκαν ότι εφάρμοσαν την ορθή λογική 
και πολλοί αρνήθηκαν τον θεό. Μάλιστα πολλοί επιστήμονες του Χριστιανισμού, 
αντιδιέστειλαν την λογική με την πίστη. Στους πλείστους πιστούς έχει δημιουργηθεί η άποψη, 
ότι η επιστήμη αρνείται τον θεό και προβάλλουν την πίστη, το δόγμα. Όλοι τους αγνοούν την 
αρχαία Ελληνική φιλοσοφία, που τέθηκε στην αμνησία και την πυρά, από αυτοκράτορες, 
τους Εβραίους Κωνσταντίνο, Θεοδόσιο και Ιουστινιανό. 

 

                              ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΛΕΞΗ ΔΟΓΜΑ   

 

     Η λέξη δόγμα, προέρχεται από το ρήμα δοκώ, που σημαίνει μου φαίνεται, νομίζω. Όπως 
αναφέρει ο Σέξτος ο Εμπειρικός στις Πυρρώνειες υποτυπώσεις, ο Πύρρων ο Ηλιείος, 
σκεπτικιστής, ανέφερε ότι με το δόγμα γίνεται παραδοχή μη φανερών, μη υλικών, δηλαδή 
δόγματα είναι οι αρχές, οι αρχές πάνω στις οποίες δομήθηκαν οι Ελληνικές φυσικές θεωρίες 
(κοσμοθεωρίες). Τις αρχές, τις προϋποθέσεις, τα προϋπάρχοντα, θεωρεί ο Αριστοτέλης τα 
αναγκαία για την δόμηση των φυσικών θεωριών των φιλοσόφων.  

     Ο Πύρρων ο Ηλίειος ήταν σκεπτικιστής, επειδή θεώρησε ότι δεν μπορούμε να φθάσουμε 
την αλήθεια, δεδομένων των αντικρουόμενων αρχαίων φιλοσοφιών. Και δίνει νερό στο 
κρασί, όσων αρνούνται την λογική και προβάλλουν την πίστη. Και ερευνητές του μεσαίωνα 
εφάρμοσαν τον ορθολογισμό έτσι, ώστε να κλονίσουν την πίστη.  

    Εμείς, ποταποί μαθητές των παππούδων μας φιλοσόφων, αλλά και των σύγχρονων 
φιλολόγων στην μέση εκπαίδευση που μας έκαναν ικανούς να διαβάζουμε τα αρχαία κείμενα, 
θα ψηλαφίσουμε την λογικότητα της πίστης, θα κάνουμε αναψηλάφηση της καταδίκης του 
θεού.  

 

                 ΟΠΩΣ Ο ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

 

     Ο πρώϊμος Παρμενίδης, θα διατυπώσει ότι το ον, η ύλη, είναι αγέννητο και ανώλεθρο (δεν 
καταστρέφεται). Πρόκειται για την σημερινή αρχή διατήρησης της ύλης και αφού δεν είχε 
αρχή, δεν υπάρχει θεός δημιουργός, υλισμός δηλαδή σαν τον πρώϊμο Παρμενίδη.  

     Όμως ο Πλάτων σώζει τον διάλογο (ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ), όπου αυτός διδάσκει τον Σωκράτη 
και τους άλλους, ο όψιμος Παρμενίδης, και την αποφατική θεολογία. Δηλαδή τον σκληρό 
πυρήνα της θεολογίας, ο Παρμενίδης αναθεώρησε ήδη. 



     Και ο υποφαινόμενος όταν στην 5η γυμνασίου διδάχτηκε την αρχή της διατήρησης της 
ύλης, έγινε άθεος.  

     Δεδομένων αφορμών και προβληματισμών και πολύ αργότερα, σκέφτηκε ότι μπορεί να 
υπάρχει θεός δημιουργός και να δημιούργησε τον κόσμο με τον νόμο της αφθαρσίας ή 
διατήρησης της ύλης. Η ΛΟΓΙΚΗ είχε κάνει την επανάσταση. Η ΛΟΓΙΚΗ άνοιγε τα 
επιχειρήματα να στηριχθεί η πίστη και να μην αντιπαλεύουν. 

 

                    Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ 

 

     Μέσα στα μαθήματα που έκανε η φέρελπις τότε νεαρή φιλόλογος Ιωάννα Τσαμπακάλου. 
Ο ΛΟΓΟΣ παιδιά είναι λέξη αρχαιοελληνική. Η πρώτη ερμηνεία του λόγου είναι η λογική, 
όπως και η αφορμή και η αιτία και η αναλογία και ο προφορικός λόγος.  

      ΚΑΙ ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ 
ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ. Όπως αρχίζει το ευαγγέλιο του Ιωάννου. Και αργότερα μάθαινα από τον 
Ιππόλυτο και πάλι αργότερα από τον Πλούταρχο ή τον Αέτιο, ότι τον ΛΟΓΟ ΑΙΩΝΑ 
διατύπωσε πρώτος ο Ηράκλειτος. Ο ΛΟΓΟΣ που διέπει και συνέχει το παν. 

     Πόσα γραμμάρια είναι η λογική, σε ποιο χρονικό διάστημα εγκλείεται, αλλά και ποιόν 
χώρο καταλαμβάνει; Όπως αντιληφθήκατε, είναι άϋλη. Όπως και η ηθική ή οι ιδέες των 
Πυθαγόρα-Πλάτωνα, που λέει ο Πλούταρχος ότι είναι ουσίες ασώματες. Και αφού η λογική, 
η ορθή λογική οδηγεί στο άϋλο, να ο θρίαμβος. Η επιστήμη …ανακαλύπτει τον θεό, με τα 
επιχειρήματά της.  Δηλαδή, ξαναανακαλύπτει την αρχαία φιλοσοφία που βίαια καταργήθηκε.  

 

                            Ο ΑΥΤΟΓΕΝΝΗΤΟΣ ΘΕΟΣ 

 

     Ίσως ο όρος σας ξενίζει. Όμως διατυπώθηκε την εποχή των μεγάλων αιρέσεων που 
συγκλόνισαν τον Ελληνισμό. Και πάμε στον Δημόκριτο, που έπρεπε να ταξιδέψουμε πολύ 
στα αρχαία κείμενα να ανακαλύψουμε. Ο Αθανάσιος αν θυμάμαι καλά στον Η ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ 
ΣΥΝΟΔΟΣ , αντικρούει αλλά μαθαίνουμε ότι ο Δημόκριτος (και ο Επίκουρος), διατύπωσαν 
ότι όλα συμβαίνουν τυχαία και αυτόματα. Έτσι το μηδέν, το κενό το μη-δεν και «δεν» είναι 
οι άτομες που περιδινούνται και συγκροτούν τα σωμάτια), αυτόματα δημιουργεί και γίνεται η 
ύλη. Δημιουργεί τις άτομες από το μηδέν και θα δημιουργηθεί η ύλη.  

     Αλλά το μηδέν του Δημόκριτου, του Αριστοτέλη και του Διονύσιου Αρεοπαγίτη, για να 
δημιουργήσει πρέπει να γίνει πρόσωπο που θα εφαρμόσει την ΛΟΓΙΚΗ. Αυτογεννάται 
δηλαδή ο προσωπικός θεός, από απρόσωπη κατάσταση κενού. Και είτε τις άτομες δημιουργεί 
πρώτα, είτε τον αιθέρα, όπως εικάζει ο Αριστοτέλης που διατυπώνει ότι κινείται το κενό, είτε 
αυτά τα δημιουργεί όπως διατυπώνω στην κοσμοθεωρία μου (ΤΟ ΙΔΙΟΝ), πάλι θα είναι ο 
αυτογέννητος προσωπικός θεός.  

 



                              Η ΠΙΣΤΗ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΘΟ ΛΟΓΙΣΜΟ 

 

     Θαύμασα πολλές φορές την πίστη μερικών, ιδιαιτέρως μερικών μοναχών. Όμως τώρα η 
πίστη επιβραβεύεται από τον ορθολογισμό, η ορθή λογική με ακλόνητα επιχειρήματα οδηγεί 
στον θεό. Η ΠΙΣΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ, απλά μπορεί κάποιος να απέχει, όχι 
όμως να αρνηθεί την λογική της.  

 

 

Το δοκίμιο είναι αφιερωμένο στους αφοσιωμένους και αφιερωμένους στον θεό.                            


