
                                                     ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ 

 

     Τι είναι και από πού πηγάζει το κακό; Προϋπάρχει, ή είναι εισερχόμενο στην φύση; 

Θα διερευνήσουμε τα ερωτήματα και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. 

 

                                          ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ    

 

     Ποιος θα κρίνει και με ποια κριτήρια τι είναι το κακό; Αν ίσως επιλέξουμε τον άνθρωπο 
να κρίνει τι είναι το κακό, θα κρίνει ιδιοτελώς , δηλαδή με τα συμφέροντά του. Αλλά δείτε 
και ανιδιοτελώς να κρίνει , πάλι το ίδιο αντικείμενο θα χρωματίσει. Κακό είναι ότι μας 
προξενεί δυσάρεστα αισθήματα, φόβο ή πόνο ή λύπη. Μπορεί να είναι η συμπεριφορά 
κάποιου ή κάποιων που τα προκαλεί αυτά, ή ένα από αυτά. Η  συμπεριφορά αυτή είναι 
άρνηση του καλού, εκ μέρους αυτών που συμπεριφέρονται έτσι. 

     Μπορεί όμως να είναι και ένας σεισμός, ή μία έκρηξη ηφαιστείου που θα προκαλέσει 
θάνατο ή θανάτους και καταστροφές, μπορεί να είναι ένα μικρόβιο που θα προκαλέσει μία 
επιδημία ή μία ατομική αρρώστια, μπορεί να είναι μία απώλεια προσοχής και μία 
αυτοκινητιστική σύγκρουση, μπορεί να είναι μία διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω 
επελθούσης βλάβης κλπ. κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το κακό είναι φύσει, είναι 
φυσικό.  

 

                            ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ 

 

     Δύο είναι οι δυνατές πηγές του κακού. Ο ή κάποιος θεός , αλλά και ο άνθρωπος μπορεί να 
είναι αίτιος, πηγή του κακού.  

     Αν δεχτούμε ότι κάποιος θεός είναι πηγή του κακού, τότε ερχόμαστε στην δυαρχία . 
Υπάρχει ένας θεός του καλού και νομοθέτης, αλλά υπάρχει και ο ατελής θεός (ή ο 
Εωσφόρος),που δημιούργησαν τον κόσμο με ατέλειες, με το κακό δηλαδή. 

     Αν δεχτούμε την μοναρχία, δηλαδή ότι υπάρχει ένας θεός και ποιητής του παντός, 
ιδιαίτερα όταν το κακό είναι φύσει και αφού την φύση την κατασκεύασε ο θεός, ο θεός είναι 
πηγή του κακού.  

    Αλλά όμως, ακόμη και όταν ο άνθρωπος ασκεί το αυτεξούσιο και κάνει κακό σε άλλον και 
τότε οι σκέψεις που το προκαλούν το κακό, είναι συμπλοκή ιδεών, κακών ιδεών και οι ιδέες 
επινοήθηκαν και υπάρχουν στην νόηση του θεού ή προϋπάρχουν όπως υποστήριξε ο Πλάτων. 
Αλλά τότε δεν είναι μοναρχία, αφού προϋπάρχουν περισσότερα από ένα, όχι μόνο ο θεός.  

 

                     Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΛΟΣ ΛΙΑΝ Η  ́ΑΤΕΛΗΣ 



     Ο άνθρωπος επινόησε όπλα , μηχανικά, βιολογικά, πυρηνικά, χημικά, μετεωρολογικά, 
σεισμικά κλπ. Τα όπλα είναι κακό. Πριν την επινόηση δεν υπήρχαν. Ο άνθρωπος επινοεί και 
δημιουργεί το κακό.  

     Αυτό μας οδηγεί να πούμε , ότι το κακό εισήλθε στον κόσμο από επινόηση του ανθρώπου, 
η ΠΤΩΣΗ του τον οδήγησε στην επινόηση του κακού. Αυτό δεν αναιρεί ότι αφού είναι 
επινόηση, την επινόηση την προκαλούν ιδέες που βρίσκονται στην φαντασία και την νόηση 
του θεού (αν δεχτούμε τον θεό σαν ΝΟΥ, όπως ο Αναξαγόρας, ο Θαλής, ο Δημόκριτος, οι 
Στωϊκοί και τόσοι άλλοι). Δηλαδή σαν πρόσωπο. Αν στερήσουμε το πρόσωπο από τον θεό 
και τον δεχτούμε σαν μία απώτερη πραγματικότητα, τότε οι ιδέες δεν βρίσκουν πατέρα, ή 
προϋπάρχουν, ή επινοήθηκαν από τον άνθρωπο. Αλλά όμως οι ιδέες υπάρχουν πριν τον 
άνθρωπο και αυτό το αποδεικνύει ότι και σεις επινοήσατε ιδέες και ανακαλύψατε ότι κάποιος 
πρωτύτερα τις επινόησε. Άρα τις ιδέες τις επινόησε ο θεός , αν δεχτούμε ότι δεν προϋπάρχουν 
σαν τον Πλάτωνα.  

     Αλλά όταν επινοεί τις κακές ιδέες ο άνθρωπος, ακόμη και αν πρώτος ο θεός τις επινόησε, 
τότε μπαίνει το ερώτημα ποιος τις υλοποιεί! Και τότε φαντάζει η είσοδος του κακού στον 
κόσμο, να γίνεται με την πτώση του ανθρώπου. Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι ο θεός 
κατασκεύασε τον κόσμο καλό λίαν και η πτώση του ανθρώπου παρεισέφρυσε το κακό στον 
κόσμο. Και επειδή υπήρξαν προηγούμενοι υπερπολιτισμοί, σεισμικά όπλα έγιναν αιτίες των 
τεκτονικών πλακών που προκαλούν τους σεισμούς, ή μικρόβια κατασκευάστηκαν που 
προκαλούν επιδημίες και αρρώστιες. ΄Αρα λοιπόν , ο θεός αρχικά έφτιαξε έναν παράδεισο με 
ελάχιστο κακό και η ΠΤΩΣΗ του ανθρώπου άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου . 

 

                         ΑΝΑΓΚΗ, ΕΙΜΑΡΜΕΝΟ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΟ 

 

     Οι αρχαίοι φιλόσοφοι, προσπαθώντας να εξηγήσουν πως γίνονται τα πράγματα και επειδή 
το κακό είναι ένα γίνεσθαι, θα δούμε τι πίστευαν.  

    Ο Πλάτων και συν αυτώ, πίστευαν ότι πολλά πράγματα γίνονται κατ’ ανάγκη και η θεία 
πρόνοια είναι μία ανάγκη. Είναι πρόνοια να εξατμίζεται το νερό, να γίνεται σύννεφα, βροχή 
ανάπτυξη των φυτών και πόσιμο νερό για τα ζώα. Αναρωτιέται κανείς, το κακό είναι ανάγκη; 

Στο σημείο αυτό, η φυσική επιλογή είναι ανάγκη. Δηλαδή το να πεις ότι επιβίωσαν φυτοφάγα 
ζώα με γρήγορο τρέξιμο για να αποφεύγουν τα σαρκοβόρα, ή ότι έχουν κοφτερά νύχια τα 
σαρκοβόρα αποτέλεσμα φυσικής επιλογής, και άλλα παραδείγματα, δεν αφίστανται της 
ανάγκης, η ανάγκη και η πρόνοια προκαλεί την επιβίωση. 

    Ειμαρμένο είναι το μοιραίο και είναι μοιραίο ένας καλός στρατηγός με σχετικά ικανό 
στρατό να νικά. Το ειμαρμένο οφείλεται σε δεξιότητες και ιδιότητες των ανθρώπων και των 
κοινωνιών, αλλά πολλές φορές αποδίδουμε ότι ήταν μοιραίο να τρακάρει κάποιος αφού ήταν 
απρόσεκτος. Άρα λοιπόν πολλές φορές το κακό είναι μοιραίο.  

     Το αυτόματο καθιερώθηκε από τον Δημόκριτο και σήμερα θα μπορούσαμε να το 
αποδώσουμε με τον όρο νομοτέλεια. Δηλαδή χωρίς την παρέμβαση θεού , να γίνονται τα 
πράγματα. Αλλά είναι νομοτελειακό να πέσει ένας βράχος με την ρωγμή που προκαλεί η 
βροχή. Το νομοτελειακό, το αυτόματο, γίνεται αιτία κακού και μοιάζει με το μοιραίο.  



     Τέλος υπάρχει το τυχαίο και το βέλος που εξαπέλυσε κάποιος τοξότης θα σκοτώσει τυχαία 
τον δείνα στρατιώτη, άρα και το τυχαίο είναι πηγή κακού.  

 

                                  ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑ ΑΝΑΓΚΗ 

 

     Είδαμε ότι όλες οι απόψεις, τυχαίο, αυτόματο, ανάγκη, ειμαρμένο, μπορούν να 
προκαλέσουν κακό. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι επινόηση ιδεών που εκτελούνται ή φύσει. 
Σε όλες τις περιπτώσεις ανάγονται στον θεό, ακόμη και αν αυτός αρχικά κατασκεύασε τον 
κόσμο καλό λίαν.  

      Το καλό και το κακό είναι μία ΑΝΤΙΘΕΣΗ. Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ είναι μία υπόσταση του θεού, 
του προσωπικού θεού. Βρίσκεται μέσα του και είναι η απαρχή της δημιουργίας. Τότε το κακό 
είναι ανάγκη, μόνο που θα έπρεπε να είναι περιορισμένο και αφοπλισμένο.                                


