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ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ
ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
> ΣΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΓΝΩΣΗΣ:
1) Η σκέψη γίνεται εμπόδιο στη γνώση και αντιστρόφως, η γνώση
για τη σκέψη. Η πληροφορία εξωθεί το ανθρώπινο μυαλό σε άσκοπες και άχρηστες σκέψεις.
2) Ένας κόσμος από πληροφορίες, εικασίες και φαντασιώσεις
μέσα στο ανθρώπινο μυαλό συγχέεται με την πραγματικότητα. Ο
άνθρωπος έχει την άμεση ικανότητα να συντηρεί και να επεξεργάζεται την πληροφορία των αισθήσεων στο εσωτερικό του, χωρίς
περιορισμούς χρόνου και τόπου. Η παρατήρησή του δεν περιορίζεται στις αισθήσεις.
3) Στα πράγματα υπάρχουν ομοιότητες, νόμοι και κοινά στοιχεία
(μέσα στο χώρο και στο χρόνο). Γνώση μερικών τοπικών πραγμάτων και μερικές τοπικές παρατηρήσεις (ενός μόνο προσώπου)
μπορούν να αποδειχτούν ίδια και να εφαρμοστούν σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου και σε άλλες εποχές.
4) Οι αισθήσεις δίνουν ελλιπή πληροφόρηση, αποσπασματική, τυχαία, μεροληπτική και παραπλανητική, όχι όμως ψευδή άποψη του
κόσμου (σαν ψευδαισθήσεις).
5) Η γνώση χρησιμεύει ακόμα και για την εξαπάτηση και όχι μόνο
για την έρευνα της αλήθειας.
6) Ένα πλήθος πληροφοριών προσφέρεται και εφαρμόζεται με
εμπιστοσύνη και με αδυναμία επιβεβαίωσης.
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> ΣΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΥΤΟΥ:
1) Το πλήρες σύμπαν είναι το κοινό σύνολο όλων των περιορισμένων πραγμάτων και πάντοτε προϋπάρχει αυτών. Το Σύμπαν ήταν
πάντα ολοκληρωμένο και σταθεροποιημένο εντός των ορίων ενός
μέγιστου χρονικού διαστήματος και δεν δημιουργήθηκε ποτέ.
2) Η ύλη αποτελεί δομικά στοιχεία του κόσμου, αλλά δεν είναι
αυτοτελώς αυτά που δημιουργούν τα πράγματα. Οι νόμοι και οι
προϋποθέσεις υπάρχουν στο κοινό σύνολο του πλήρους κόσμου.
3) Το πλήρες σύμπαν είναι αυτοτελές, αδημιούργητο και σταθεροποιημένο. Η συνολική ενέργεια εμφανίζεται σαν κενός χώρος και
όχι αποκλειστικά με την αδράνεια της ύλης. Τα δομικά στοιχεία
και οι δυνάμεις είναι διακυμάνσεις στη σταθερή ποσότητα της
ενέργειας, η οποία συνδέεται μικροσκοπικά με την ύλη (με κυματικά φαινόμενα).

> ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ:*
1) Το πλήρες και σταθερό σύμπαν έχει άμεση σχέση, δηλαδή
απευθείας σύνδεση με τον εαυτό του ως ενιαία ποιότητα. Αυτή η
άμεση σύνδεση είναι πνευματική. Η συνολική ποιότητα του κόσμου δεν είναι ένα σύνολο πραγμάτων που βρίσκονται μόνο εξωτερικά τα μεν προς τα δε.
2) Οι νόμοι διατηρούνται και οι προϋποθέσεις για τις εξελίξεις του
φυσικού κόσμου εισάγονται με το σύμπαν ενιαίο, πλήρες και σταθεροποιημένο. Οι φυσικοί νόμοι είναι οι νόμοι για την παγκόσμια
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ισορροπία και ρυθμίζουν την ελάχιστη πραγματικότητα που υπάρχει σαν απλή ύλη. Το αντίθετο του παγκόσμιου πνεύματος και του
συνολικού κόσμου είναι η ύλη, δηλαδή οι αρχικές στιγμές του
πλήρους κόσμου.
3) Το παγκόσμιο πνεύμα είναι αυτοτελές (όπως και το σύνολο του
κόσμου). Η ενέργειά του ξεκινάει εσωτερικά, δεν εντοπίζεται σαν
υλικό και ξεχωριστό πράγμα και είναι αμερόληπτο, δηλαδή ρυθμίζεται με επίγνωση για το σύνολο του κόσμου. Η πνευματική αμεροληψία έχει και αντιστοιχία στο φυσικό κόσμο: Ο παγκόσμιος
χώρος αποτελεί την κοινή αρχή για το σχηματισμό των ίδιων δομικών στοιχείων παντού στον κόσμο και κανένα υλικό πράγμα δεν
αποτελεί τον τελικό σκοπό των άλλων, ούτε την αποκλειστική
αιτία για όσα ακολουθούν.
4) Το φαινόμενο της ζωής συνδέεται με τους γνωστούς φυσικούς
νόμους... Η λέξη "κλειδί" είναι: συγχρονισμός των δομικών
στοιχείων με τη δυναμική συμμετοχή του ολοκληρωμένου Σύμπαντος, που πραγματοποιείται σχετικά μέσω του “κενού” χώρου. Η
ά-μεση σχέση ενός σώματος με τον εαυτό του ως ενιαίο σύνολο
προϋπάρχει στο ολοκληρωμένο, ά-μεσο και ταυτόχρονο Σύμπαν.
Αυτή η απευθείας σχέση εμφανίζεται σχετικά έμ-μεσα με τα δομικά στοιχεία που είναι θεμελιωμένα σαν ταχείες διακυμάνσεις στην
ισορροπημένη ενέργεια ενός δυναμικού χώρου, υπό τις συνθήκες
που η επιστήμη ερευνά. Το παγκόσμιο πνεύμα εμφανίζεται σαν κενός χώρος και περιορισμένο με το συγχρονισμό των δομικών
στοιχείων... Είμαστε το παγκόσμιο πνεύμα όπως θα ήταν περιορισμένο και εξαρτημένο μέσα σε ιδιαίτερες χρονικές και τοπικές
συνθήκες!

* Τι γνώση μπορεί να έχει κάποιος για το Θεό εξαρτάται από
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το πώς ορίζει το "Θεό" ή τι χαρακτηριστικά του αποδίδει για να
τον ονομάσει "Θεό".

> ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ:
1) Ο άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται αντανακλαστικά όπως τα
φυτά, με τις επιδράσεις των αισθητών πραγμάτων. Ο ίδιος ο άνθρωπος με τη σκέψη και με τη μνήμη του καθορίζει τη δράση του,
αλλάζει τη συμπεριφορά και την αντίδρασή του, μπορεί να μείνει
αδρανής και να προετοιμαστεί από τις επιθυμίες ή τις οδηγίες κάποιων άλλων.
2) Ο άνθρωπος γίνεται ρυθμιστής της συμπεριφοράς του, ενώ έχει
πνευματικές αδυναμίες και ελλιπή γνώση. Περισσότερο φαντάζεται και ονειρεύεται παρά γνωρίζει. Με τη σκέψη του δύσκολα εξάγει τα σωστά συμπεράσματα και στη στιγμή που ενδεχομένως να
χρειάζεται, ενώ πολλά ψέματα και πλάνες του στερούν την επαφή
του την πραγματικότητα.
3) Συνέπεια των πνευματικών αδυναμιών και της ελλιπούς μνήμης
και γνώσης είναι η άσκοπη δράση και η λανθασμένη εκτίμηση του
ανθρώπου για τις δυνατότητές του. Η λανθασμένη εκτίμηση για
τις δυνατότητές του και η παραπλανητική άποψη για τον κόσμο
έχουν σαν συνέπεια την εγωκεντρική ψυχολογία και αντίστοιχα
την εγωκεντρική συμπεριφορά, όπως αν αυτό το σκεπτόμενο ζώο
ήταν το παγκόσμιο πνεύμα (δηλ. ο Θεός). Η φυσιολογική συμπεριφορά συνδέεται μόνιμα με την άγνοια, την πλάνη, τη μεροληψία,
τη φαντασία, τη βιαστική βεβαιότητα, τις υπερβολικές προσδοκίες, την απληστία και τον εγωισμό, δηλαδή με ένα παρανοϊκό
πνεύμα (που αναζητάει την επιβεβαίωση και την ασφάλεια μέσα
στον υλικό κόσμο και με αποτυχημένες σκέψεις).
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4) Επομένως, χρειάζεται μια εσωτερική στροφή της διάνοιας στον
εαυτό της: δηλαδή ν' αναγνωρίσει την άγνοια για τα πράγματα, τον
περιορισμό της (φυσικό, βιολογικό και διανοητικό), τις αδυναμίες
της σκέψης και το άσκοπο πολλών εξωτερικών δράσεων. Όταν δεν
ξέρεις να κολυμπάς, τότε περιορίζεσαι στα ρηχά νερά και προσπαθείς να μάθεις κολύμπι εκεί! Η δράση για επιβίωση πρέπει να συνυπολογίζει την ανάγκη για εσωτερικό προσανατολισμό της ζωής
και για αξιόπιστη σκέψη.
5) Η ηθική χρειάζεται και την επιτυχημένη σκέψη, γνώση και σωστές εκτιμήσεις και δεν περιορίζεται σε σκέψεις και δράσεις για
προσφορά στους άλλους. Η ηθική ενός πνεύματος με αυτογνωσία
έχει προέλευση από τον κόσμο σαν αυτοτελές σύνολο και δεν
είναι μια ανθρώπινη επινόηση. Η Ηθική είναι διαχρονικά συνυφασμένη με την αμεροληψία, την ειλικρίνεια, την αυτοσυγκράτηση,
την αξιοπιστία, την πνευματική καλλιέργεια, με το δίκαιο και με
την ανεκτικότητα (η οποία επιβάλλεται από την αμεροληψία και
την αμφισβήτηση του ρόλου μας στον κόσμο).
6) Η ηθική με εσωτερική κατεύθυνση δεν ξεκινάει με τη σκέψη να
αλλάξουμε τον κόσμο και τις άλλες ζωές, αλλά με τη σκέψη ότι
εμείς δεν γνωρίζουμε αρκετά καλά ούτε ποιοι είμαστε... και ότι
χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας για να επιτύχουμε
την επαφή μας με την πλήρη πραγματικότητα.
7) Ο εσωτερικός προσανατολισμός της ζωής με επίγνωση της
άγνοιας, αυτομάτως περιορίζει και αποτρέπει την υλιστική και την
εγωκεντρική δράση στον αισθητό κόσμο. Ο καλός πρέπει να είναι
μαζί δίκαιος και έξυπνος. Η φυσιολογική ζωή δεν συμπίπτει με την
ηθικά ρυθμισμένη ζωή.
8) Η ζωή απαλλαγμένη από τις πλάνες με τη δύναμη της σκέψης
και της γνώσης αποβάλλει τη μόνιμη αβεβαιότητα και την ανάγκη
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να βρει ένα νόημα ύπαρξης από τις εξωτερικές δυνατότητές της
(στον αισθητό κόσμο) και δεν έχει υπερβολικές προσδοκίες ούτε
ανόητες απογοητεύσεις.
9) Η πνευματική καλλιέργεια, η λογική σκέψη, ο φιλοσοφικός
τρόπος ζωής, η απαλλαγή από φαντασιώσεις συμβάλλουν καθοριστικά τόσο για τη διατήρηση της ψυχικής ηρεμίας όσο και για τον
τρόπο αντίδρασης μας στις δύσκολες στιγμές της κοινωνικής ζωής.
10) Η συμπεριφορά ρυθμισμένη με εσωτερικές αξίες, με ικανότητα λογικής και αμερόληπτης σκέψης, με καλλιεργημένο πνεύμα
που έχει επίγνωση της πραγματικότητας ως ευρύτερο σύνολο και
με ψυχική ηρεμία αποτελεί την προϋπόθεση για την αξιοπιστία και
την υπευθυνότητα στη συνεργασία, για την ειρηνική συμβίωση,
για την πιο αποτελεσματική δράση και για τη σωστή εκτίμηση και
για την πρόληψη της κακής τύχης. Προσαρμοστείτε στον κόσμο
χωρίς να υπερεκτιμάτε τις πνευματικές σας ικανότητες!
11) Στη ζωή και στην ψυχή επιβάλλονται ορισμένα χαρακτηριστικά όχι μόνο από το φυσικό περιβάλλον αλλά και από μια κοινή
πραγματικότητα, η οποία επιβάλλει νόμους για τη διαμόρφωση
του φυσικού περιβάλλοντος και την εξέλιξη των βιολογικών σωμάτων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή, όπως αν
αυτή ήταν άυλη και ασώματη ή ψυχολογικά ανεξάρτητη από νόμους του κόσμου.

> ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ:
1) Οι άνθρωποι με τις συνεργασίες και με τη συμμετοχή σε ομάδες
γίνονται ανταγωνιστές και εκμεταλλευτές κάθε ανθρώπινης αδυ-
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ναμίας.
2) Η ανθρώπινη κοινωνία είναι μια πολύπλοκη, αντιφατική και
ασταθής πνευματική πραγματικότητα, την οποία κανένας δεν γνωρίζει καλά. Χωρίς πνευματικό προσανατολισμό της ανθρώπινης
ζωής, μέσα στην κοινωνία εμφανίζονται ομαδικά τα λάθη, οι πλάνες, τα ψέματα, οι φαντασιώσεις, οι κακές επιθυμίες και οι άσχημες διαθέσεις, που οι άνθρωποι έχουν ο καθένας ξεχωριστά.
3) Η ανθρώπινη ιστορία υποβαθμίζεται σαν τυχαία γεγονότα από
τη δράση παρανοϊκών ζώων, που εστίασαν τις δυνάμεις τους για
την εδραίωση της παρουσίας τους, για την ασφάλειά τους, για τη
χαλάρωσή τους και την ικανοποίηση των αναγκών τους, για τις
κοινωνικές σχέσεις τους και για την επίλυση των διαφορών τους.
Οι ανθρώπινες σχέσεις και η κοινωνία επιβεβαιώνουν το δράμα
και την ανοησία από την ασυγκράτητη δράση με εξωτερικές αξίες,
από την έλλειψη σκέψης και αυτογνωσίας και από την υπερβολική
βεβαιότητα κι εμπιστοσύνη.
4) Τονίζεται η προτεραιότητα για ένα πολιτισμένο Κράτος να φροντίσει έτσι ώστε η επιβίωση των ανθρώπων να μην εξαρτάται
(στοιχειωδώς και υπό όρους) από την αμειβόμενη εργασία, με τη
λογική της ζούγκλας (όπου ο καθένας χρησιμοποιεί το πλεονέκτημά του για να εκμεταλλευτεί το μειονέκτημα των άλλων).
5) Είναι ανάγκη για ένα δίκαιο Κράτος και για πολιτικές, που
εστιάζουν στην πνευματική ανάπτυξη των πολιτών και όχι μόνο
στην οικονομική ή στην τεχνολογική ανάπτυξη.
6) Σε μια κοινωνία εγωπαθών και φιλόδοξων, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον
άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την
ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα (εκτός
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) εξελίχτηκε για να εξυπηρετεί
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αυτόν τον ανήθικο σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης.
7) Η ηθική του πνευματικού προσανατολισμού αποκαλύπτει την
τρομακτική παράνοια της νομοθεσίας, κρυμμένη πίσω από τη λάμψη των παγκόσμιων ηθικών αρχών. Για πολλούς ανθρώπους, η
ειρήνη είναι η φανταστική εκείνη ισορροπία και ανεκτικότητα
στην κοινωνία, την οποία χρειάζονται για να την καταχραστούν
ανεμπόδιστοι και για να εκμεταλλευτούν ανενόχλητοι όλα τα πλεονεκτήματα του υλιστικού τρόπου ζωής. Όταν μπορείς να κλέψεις
και να εκμεταλλευθείς τις αδυναμίες του κόσμου με την προστασία των νόμων και του κράτους, τότε γιατί να βιαστείς να κλέψεις
αυτοπροσώπως, με τον παραδοσιακό τρόπο, που γίνεται εύκολα
αντιληπτός; Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας,
ακόμα και το θύμα χρειάζεται να είναι καλά ενημερωμένο, να έχει
ανώτερη εκπαίδευση, να σκέφτεται και να γράφει σαν επιστήμονας και η φωνή του να μπορεί να ακουστεί. Διαφορετικά το θύμα
γίνεται μπάλα μεταξύ των υπηρεσιών και πελάτης των ψυχολόγων
και των δικηγόρων.
8) Όσο η επιβίωση για πολλούς ανθρώπους εξαρτάται από την
οριακή αμοιβή της εργασίας και από την εξαναγκαστική επιλογή
μιας τυχαίας εργασίας και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν την
ευνοϊκή τύχη να κληρονομήσουν ή να κερδίσουν περιουσία, με τέτοια οικονομική ανισότητα, όσοι μπορούν να προσφέρουν χρηματική αμοιβή ή άλλες υπηρεσίες ανάλογης αξίας πλεονεκτούν για
την εφαρμογή δολοφονικής και συγκαλυμμένης βίας και διευκολύνονται στη δολοπλοκία τους με το νόμο. Κάποιοι θα ήθελαν όλα
τα πλεονεκτήματα δικά τους και κάθε βίαια αντίδραση απαγορευμένη. Αλλά ο κόσμος δεν είναι έτσι όπως φαντάζονται (με το
μυαλό τους περιορισμένο σε μερικούς ανθρώπους και σε μερικά
κοινωνικά γεγονότα).
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> Μην πεις ότι δεν ήξερες
> Μάθε πριν σου τύχει
> Σκέψου καλύτερα, δράσε λιγότερο
> Δραπέτευσε από τις φαντασιώσεις σου
> Τα χειρότερα δεν θα τα αποφύγεις όσο έξυπνα και να δράσεις
Διεπιστημονική γνώση και ενοποιημένη Απάντηση, δηλαδή:
Ηθική / Ψυχολογική

Λογική

Πολιτική

Κοσμολογική

> Μιλάμε για μεγάλο πακέτο πολλών απαντήσεων και για ερμηνεία από
την οποία φανερώνεται πώς συνδέονται μεταξύ τους ένα πλήθος φαινομένων
και πολλά ξεχωριστά ζητήματα. Να το αναλύσουμε λίγο...>>> (Ξεχωριστές
σελίδες σε ξεχωριστό αρχείο κειμένου. Όνομα ιστοσελίδας unification.htm
και όνομα αρχείου unification_B5_TNR.pdf).
> Τα πιο φανερά σημάδια ότι προσφέρονται σωστές απαντήσεις και σκέψεις που διευκολύνουν μια θεωρητική έρευνα >>> (Ξεχωριστές σελίδες σε
ξεχωριστό αρχείο κειμένου. Όνομα ιστοσελίδας completed-answers.htm και
όνομα αρχείου complete_answers_B5_TNR.pdf).
> Η ανάπτυξη των ζητημάτων όπως είχαν ξεκινήσει με τη Θεολογία της
Επιστήμης. Πώς μοιράστηκε σε βιβλία το πνευματικό έργο μετά τη “Θ. της
Ε.”. >>> (Όνομα ιστοσελίδας T_of_S_after και όνομα αρχείου T_of_S_after_B5_TNR.pdf).
> Θεμελιακές απόψεις και απαραίτητες σκέψεις για μια παγκόσμια Ηθική.
Οι κεντρικές απόψεις για μια παγκόσμια ηθική (διακήρυξη) >>> (Όνομα αρχείου /cosmo-ethics/Themelia-periexomena_B5_resume.pdf)
> Από την ιστοσελίδα https://cosmonomy.eu/gr/download-files.htm είναι
διαθέσιμα για κατέβασμα ξεχωριστά αρχεία με περισσότερη ανάλυση και
υποστήριξη των θεμελιωδών σκέψεων που εδώ συνοψίστηκαν.

Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
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Η ΠΙΟ ΣΤΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΜΕ ΤΗ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Πώς έχουν διαιρεθεί τα ζητήματα

<•> Διανοητική και κοσμολογική ηθική. Η ρυθμιστική δύναμη
της σκέψης για την ανθρώπινη ζωή και συμπεριφορά. Η αξεχώριστη
σχέση της σκέψης και της διάνοιας από την ανθρώπινη ζωή και συμπεριφορά. Η πνευματική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του.
<•> Σκέψεις από την αρχή: Για το σχηματισμό της γνώσης, για το
νόημα της αλήθειας και της γνώσης, για την αρχή των αισθήσεων, για
τη διαφορά της σκέψης από τα αισθήματα, για την εκτίμηση της αξιοπιστίας, για τη διανοητική απροσδιοριστία.
<•> Ζωή, άνθρωπος και κοινωνία. Πνευματικός προσανατολισμός: Η παγκόσμια ηθική απαλλαγμένη από το μανδύα της θρησκείας
και η πνευματική επανάσταση για ένα ηθικό κράτος (χωρίς απατεώνες,
χωρίς κερδοσκόπους και καταχραστές της εμπιστοσύνης, είτε ξεχωριστά ως άτομα είτε ομαδικά και με νομική κάλυψη). Ο πνευματικός
προσανατολισμός (ηθική) για την κοινωνία και για το ρόλο του κράτους.
<•> Κοσμολογική θεωρία με αφαίρεση άσκοπων πληροφοριών,
αναγωγή των φυσικών φαινομένων στα πιο γενικά φαινόμενα, απλοποίηση των εννοιών. Ορθολογική ερμηνεία για τη δομή της ύλης και
τη δομή του αστρονομικού κόσμου. Υπολογισμοί σύμφωνα με τις μετρήσεις της φυσικής, διερεύνηση ορίων, θεωρητικές παρατηρήσεις και
διερεύνηση συμπτώσεων. Πώς εφαρμόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι
δυνάμεις.
<•> Αναδρομή σε παλαιότερες φιλοσοφικές προσπάθειες, αποσπάσματα από φιλοσοφικά έργα, σχόλια και εκτιμήσεις μέσα από τη
σύγχρονη γνώση και εμπειρία. Φιλοσοφία, θρησκεία και πίστη.

Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Νόμους και τους Διεθνείς Κανονισμούς για την
πνευματική ιδιοκτησία (Ν. 100/1975, 2121/1993 και λοιποί εν γένει κανόνες Διεθνούς
Δικαίου), απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική, μερική ή περιληπτική
αναπαραγωγή και μετάδοση του συγγραφικού έργου, κατά παράφραση ή διασκευή με
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, φωτογραφικό κλπ.) χωρίς
προηγούμενη άδεια του δημιουργού. Για τα συγκεκριμένα αποσπάσματα και τις περιλήψεις, ο δημιουργός δεν απαιτεί να ζητηθεί γραπτή άδεια για την αντιγραφή, την αναδημοσίευση, τη μετάφραση και για την εκτύπωση αυτών, υπό το σαφή όρο να γίνεται
υπόδειξη της πηγής και του δημιουργού και μη κερδοσκοπική χρήση.
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