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     Όσοι αποδέχονται θεό δημιουργό, ίσως θα αναρωτήθηκαν αν σκέπτεται και αν σκέπτεται 
αν η δική μας σκέψη είναι μία ατελής διαδικασία της δικής του. Όσοι δεν αποδέχονται θεό 
δημιουργό, θα πρέπει να αναρωτηθούν ποιες δυνατότητες έχουμε στην σκέψη.  

 

                                      Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

 

     Σκεπτόμαστε με έννοιες που μας προκαλούν λέξεις που ακούμε ή που διαβάζουμε. Κάθε 
λέξη κάνει μία εντύπωση στο μυαλό μας, που προσδιορίζεται από την γνώση και την 
εμπειρία (και η γνώση είναι μία εμπειρία προσπέλασης θεωριών και εννοιών). Είμαστε 
γνώστες ενός μόνο μέρους των λέξεων και οι εντυπώσεις μας για κάθε λέξη μπορούν να 
διαφέρουν λίγο ή πολύ.  

    Το άκουσμα μιάς λέξης ή το διάβασμά της, προκαλεί ηλεκτρική ροή στα νεύρα των αυτιών 
ή των οφθαλμών και φθάνουν στον εγκέφαλο, πιθανόν σε κέντρα, τα οποία δονούν. Η 
εντύπωση αυτή της δόνησης του εγκεφάλου, αντιστοιχεί στην έννοια της λέξης. Η λογική 
συμπλέκει τις έννοιες και σχηματίζει την νόηση. Η λογική είναι κανόνες, νόμοι συμπλοκής 
των εννοιών και είναι άϋλη. Έτσι και η νόηση είναι άϋλη , αλλά και οι έννοιες που 
προκαλούν την δόνηση και την εντύπωση του εγκεφάλου, αντιστοιχούν στις άϋλες ιδέες, τις 
οποίες στον «χώρο» του αΰλου συμπλέκει η λογική και η νόηση διεξάγεται στο χώρο του 
αΰλου. Ο εγκέφαλος είναι ο χώρος διεξαγωγής των εντυπώσεων που προκαλούν οι αισθήσεις 
, για να απαχθούν ως ιδέες στον «χώρο» του αΰλου όπου διεξάγεται η νόηση. Και ο «χώρος» 
αυτός, είναι ο χώρος της ψυχής.  

     Η λέξη ιδέα προέρχεται από τον αόριστο β’ ίδον του ορώ=βλέπω. Ιδέα είναι αυτό που 
«βλέπει» η ψυχή, το πνεύμα. Οι ιδέες είναι τα άτομα πάνω στα οποία βασίζεται η νόηση την 
οποία δομούν. Και κάθε ιδέα είναι ασυνεχής και διακριτή από κάθε άλλη. Με αυτά τα 
ασυνεχή σκεπτόμαστε και θεωρούμε.  

          

                              Η ΦΥΛΑΚΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ 

 

     Πιθανόν να σχηματίσουμε και νέες έννοιες και να ανακαλύψουμε νέες ιδέες δηλαδή. Αλλά 
πάντοτε σκεπτόμαστε με ιδέες, η ύπαρξή μας που εκφράζεται με την σκέψη, είναι δέσμια των 
ιδεών και της λογικής. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε πέρα από τις ιδέες, τις οποίες 
υποκειμενικά πλησιάζουμε. Ότι κατανοούμε, η νόησή μας εξαρτιέται από τις ιδέες που είναι 



η φυλακή μας. Είναι η φυλακή της ύλης από την οποία αποτελούμαστε και στην οποία 
αντιστοιχεί μία ψυχή. Οι ιδέες αντανακλούν την ύλη και τις καταστάσεις, είναι απόρροια της 
ύλης και όταν είναι αφηρημένες. Η ύλη είναι η φυλακή του σώματός μας και οι ιδέες που 
επινοούνται μέσα στην ύλη, όπου ανακαλύπτονται, είναι η φυλακή της ψυχής, του 
πνεύματος. Οι ιδέες είναι η μαγιά της νόησης του ανθρώπου. 

 

                  ΠΑΤΑΜΕ ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΒΕΒΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ   

 

     Λέμε την λέξη «ένα». Ένα μικρό παιδί θα νοήσει ένα μολύβι, ένας κτίστης ένα τούβλο, ο 
μαθηματικός την αφηρημένη μονάδα, ο θεολόγος τον θεό, ο φιλόσοφος το απόλυτο. Και 
διαφορετικοί από δαύτους διαφορετικά θα νοήσουν το ίδιο πράγμα.  

     Είναι πολλά πράγματα που δεν βλέπουμε ούτε με τα καλύτερα μικροσκόπια ή τηλεσκόπια 
και υποθέτουμε υπάρξεις από φαινόμενα και πειράματα. Και φτιάχνουμε θεωρίες. Πολλές 
φορές οι θεωρίες είναι αντικρουόμενες.  

     Είμαστε ένα μέρος της ύλης. Βλέπουμε και ακούμε ορισμένα λίγα πράγματα, διαφορετικά 
από κάθε άλλον, ακόμα και δίδυμο. Οι εντυπώσεις που μας προξενούν οι έννοιες, έχουν 
καταβολές με την διαφορετική εμπειρία του καθενός και είναι ιδιαίτερες.  

     Κάθε θεωρία που φτιάχνουμε, έχει αυτήν την ιδιαιτερότητα, την μερικότητα, την 
υποκειμενικότητα του δημιουργού. Και το αβέβαιο της αλήθειας, αφού αυτό που βλέπουμε ή 
ακούμε , αισθανόμαστε γενικά, είναι ένα ελάχιστο μέρος του όλου της ύλης και των 
εμπειριών και των εντυπώσεων. Και πολλές φορές συμπράττει ότι ο δημιουργός μίας 
θεωρίας, κακοποιεί την λογική. Και οι θεωρίες είναι ατελείς. Και το σύνολο σχεδόν των 
ανθρώπων ακολουθεί θεωρίες και οργανώσεις που υιοθετούν θεωρίες.  

 

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΟΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 
ΑΛΗΘΕΙΑΣ                                                

 

     Το ορατό φάσμα είναι ένα ελάχιστο εύρος κυμάτων που εκπέμπει η ύλη. Βλέπουμε με 
αυτό το μικρό εύρος. Αυτό μας κάνει να μην μπορούμε να αντιληφθούμε πολλά. Νοούμε με 
ένα μικρό μέρος εννοιών και σχηματίζουμε θεωρίες. Οι θεωρίες αντανακλούν την 
υποκειμενικότητά μας, και τις λίαν περιορισμένες δυνατότητές μας.  

     Επινοήσαμε έννοιες ηλεκτρικού φορτίου, δυναμικού, ροής , ελαστικότητας ζητήσεως κλπ. 
κλπ. Με αυτές μπορούμε να κατανοήσουμε. Η επινόηση αυτή των εννοιών, έγινε από μία 
διαθέσιμη πηγή ιδεών, που αντιστοιχούν με το πώς αντιλαμβανόμαστε την ύλη. Είμαστε 
δέσμιοι των ιδεών και οι θεωρίες μας θα είναι ατελείς, όσο και αν τελειοποιούνται. Και οι 
οργανώσεις εθνών ή μυστικές ή φανερές, θα προωθούν τις πιο άχρηστες. Η φυλακή 
επαυξάνεται γιατί χωροφύλακες της νόησής μας δεν είναι μόνο οι ιδέες, αλλά και οργανώσεις 
που προωθούν τις ατελέστερες. 

 



                                        ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ 

 

     Όσο και αν διαφωνείτε, η τεχνολογία είναι επίτευξη εμπειριών, όποτε αναπτύχτηκε. Αλλά 
και οι θεωρίες είναι προϊόν εμπειριών και ξεπετάγματος του νου, όταν συμβαίνει. Αλλά 
πάντα θα είναι περιορισμένες από την μερική εμπειρία μας.  

 

                               ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΘΕΟΣ; 

 

     Περιορίζεται ο θεός από την φυλακή των ιδεών; Η κατάστασή του προσδιορίζεται από 
νόηση ή κάτι το υπέρκεινα;  Έχει αισθήματα και ποιά;  

     Ιδέες και συναισθήματα συμβαδίζουν. Είναι ο θεός προσωπικός; 

     Αν είναι μία απώτερη και απρόσωπη πραγματικότητα, πως έδωσε τις ιδέες και τα 
συναισθήματα; Μήπως μία απώτερη πραγματικότητα περιέπεσε σε προσωπικό θεό; Και τα 
όρια των δυνατοτήτων της σκέψης μας περιορίζονται και από τα αισθήματά του;   


