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ΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΗΘΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙ-
ΚΗ

Η γνώση χρησιμεύει και στον απατεώνα και αυτή εύκολα γίνεται 
παραπλανητική. 

Οι άνθρωποι εκπαιδεύονται για να γίνουν απατεώνες, για να εκμε-
ταλλευτούν τις αδυναμίες του κόσμου και για να κερδίσουν χρήματα. 

Η αναμφίβολη γνώση χωρίς να την καταλαβαίνουμε ή χωρίς επιβε-
βαίωση στη δική μας εμπειρία γίνεται πίστη. 

Η γνώση μπορεί να είναι από άχρηστη μέχρι παραπλανητική, να ενι-
σχύει τις ψευδαισθήσεις και να εμποδίζει μια έρευνα.

Η γνώση είναι πάντοτε ελλιπής και αναγκαστικά η σκέψη περνάει 
από το ένα πράγμα στο άλλο, χωρίς τερματισμό. 

Η εφαρμογή της γνώσης για να είναι επιτυχής χρειάζεται ακόμα πε-
ρισσότερη γνώση, ενώ η τύχη είναι ανατρεπτική.

Εύκολα και συχνά φανερώνεται ότι κακώς ήμασταν βέβαιοι για το 
αποτέλεσμα.  Στο  τέλος  έτσι  ζημιώνουμε  κάποιους  άλλους  αλλά και 
εμείς  οι  ίδιοι  ζημιωνόμαστε.  Διότι  είχαμε  υπερεκτιμήσει  τη  γνώση, 
όπως και τις ικανότητές μας. 

Οι περισσότερες γνώσεις μας αντικατοπτρίζουν πράγματα μοναδικά, 
σπάνια,  ανεπανάληπτα,  πράγματα  τα  οποία  δεν  μπορούμε  να  πλη-
σιάσουμε και άπειρες λεπτομέρειες, που δεν θα βρούμε στη δική μας 
ζωή. 

Οι εκτιμήσεις και οι υπολογισμοί με μέσο όρο, πολλές φορές είναι 
απαραίτητα και πιο γρήγορα από τις εξακριβωμένες γνώσεις, από τις 
μετρήσεις και από τις προσπάθειες για γνώση με τη μέγιστη ακρίβεια.

Η γνώση και η επικοινωνία δεν εξασφαλίζουν καλύτερη προοπτική για τη 
ζωή μας ή δεν είναι τίποτε περισσότερο από εξωτερικεύσεις της ανθρώπινης 
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ψυχολογίας και προσπάθειες προσαρμογής στον κόσμο, έτσι όπως γίνεται με 
την εξάπλωση της ζωής σαν βιολογικό φαινόμενο μέσα στα διάφορα περι-
βάλλοντα. 

Σημαντικό το παγκόσμιο σύνθημα: Η ηθική χωρίς γνώση και σκέψη είναι 
αβάσιμη και ανεπαρκής, ενώ η γνώση χωρίς εσω-διανοητικό προσανατολι-
σμό είναι άσκοπη και παραπλανητική.*1 Άσκοπη η γνώση διότι δεν επιτυγχά-
νουμε  καλύτερη  τύχη  και  ζωή,  ούτε  όλα  όσα  στοχεύουμε  και  έτσι  όπως 
ονειρευόμαστε. Παραπλανητική η γνώση, διότι εξίσου γίνεται το αντίθετο, 
να νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, να μη βλέπουμε τα κενά στη γνώση και να 
εφαρμόζουμε την (ανεπαρκή) γνώση και τη σκέψη για να καταστρέψουμε 
και για να ξεχάσουμε όσα γνωρίζαμε. "Όσο μπορεί η άγνοια, η πλάνη και η 
γνώση να παραμορφώσουν την ηθική, άλλο τόσο η έλλειψη εσωδιανοητικής 
αναζήτησης και ηθικής μπορεί να παραμορφώσει και ν' αποπροσανατολίσει 
τη γνώση και τη διάνοια". Ποιο είναι λοιπόν, το νόημα της γνώσης και της 
λογικής, όταν αυτή είναι ένα μέσο για παραπλανητικές δραστηριότητες, για 
την ευχάριστη αυταπάτη και για να επιβεβαιωθούμε από τους άλλους και 
όταν η σκέψη γίνεται περισσότερο με ψέματα και φαντασιώσεις; Πώς μπο-
ρούμε τότε να είμαστε δίκαιοι, καλοί και ευτυχισμένοι;*2  

Το πνεύμα (ή διάνοια) δεν είναι απομονωμένο στη φύση. Γι' αυτό μιλάμε 
εξ ορισμού για Ηθική ενοποιημένη με τη Λογική.  Μιλάμε για σκέψη και 
γνώση, αλλά αναζητάμε και έναν προορισμό αυτών, ο οποίος δεν μπορεί να 
είναι μόνο εξωτερικά στον κόσμο. Η γνώση χωρίς εσω-διανοητικό προσανα-
τολισμό είναι άσκοπη και παραπλανητική. Όταν λέμε «ο άνθρωπος είναι ζώο 
λογικό», αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει λάθη, ότι δεν αγνοεί, ότι σκέφτεται 
αναπόφευκτα με λογική συνέπεια και ότι ο άνθρωπος δεν πράττει επηρεα-
σμένος από την πλάνη και την άγνοια. Η γνώση είναι πάντοτε ελλιπής, ενώ η 
φαντασία συγχέεται με τα πράγματα. Δεν εξασφαλίζει την αλάνθαστη εκτί-
μηση και μπορούμε να λέμε περισσότερα απ' όσα πραγματικά γνωρίζουμε, 
ακόμα και να ξεχνούμε! Αποκαλύπτεται ο ρόλος της γνώσης και της λογικής 
για την παραπλάνηση, την εξαπάτηση, για την άσκοπη δράση και για την εκ-
μετάλλευση των πνευματικών αδυναμιών. Οι καλύτεροι απατεώνες δεν φο-
βούνται  τη  γνώση,  αντιθέτως  ενθαρρύνονται  από αυτήν.  Η εξαπάτηση,  η 
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μισή αλήθεια και η ελλιπής πληροφόρηση είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, που 
ξεφεύγει από τα όρια της ηθικής και γίνεται καρκίνος με μεταστάσεις σε όλα 
τα όργανα της κοινωνίας.  Ο σκοπός της γνώσης δεν είναι  οπωσδήποτε η 
απαλλαγή από τα ψέματα και τις φαντασιώσεις, αλλά πολλές φορές χρησι-
μεύει για το αντίθετο. 

Αλλά και αντιθέτως, η ηθική χωρίς γνώση και σκέψη είναι αβάσιμη και 
ανεπαρκής.  Πράξεις  ηθικές είναι  δυνατές και  χωρίς  σκέψη (όπως λ.χ.  μια 
γρήγορη αντίδραση για  να  προστατέψουμε κάποιον).  Ηθική  συμπεριφορά 
μπορούμε να εκτιμήσουμε ως και τις προσπάθειες για να ζήσουμε ή τη φρο-
ντίδα της οικογένειας.  Αν όμως δεν αναγνωρίζουμε τα πράγματα, αν εκτι-
μούμε ότι αυτά έχουν κάποια σχέση ενώ δεν έχουν καθόλου ή έχουν αντίθετη 
σχέση,  αν εκτιμούμε ότι  έχουν μερικές  δυνατότητες  ή  τις  στερούνται  και 
εκτιμούμε σφαλερά, τότε με τις λανθασμένες απόψεις και εκτιμήσεις θα δρά-
σουμε και άδικα. 

Ένα ελάχιστο δείγμα από τις άπειρες και συνηθισμένες σκέψεις των 
ανθρώπων: Όταν εκτιμούμε ότι ένα ή περισσότερα πρόσωπα είναι κλέ-
φτες ενώ δεν είναι ή αντιθέτως ότι δεν είναι κλέφτες, ενώ αυτοί είναι. 
Όταν υποψιαζόμαστε κάποιον σαν συνεργό σε μια  εξαπάτηση ή  ότι 
αυτός επιθυμεί να συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Όταν κάποιος εν-
διαφέρεται για εμάς και το έχει αποδείξει σε δύσκολες στιγμές, αλλά 
εμείς δεν το αναγνωρίζουμε. Όταν σκεφτόμαστε ότι μας έφεραν ένα μι-
κρό δώρο, το οποίο έχουν "μολύνει" με μαύρη μαγεία για να μας βλά-
ψουν. Όταν εκτιμούμε ότι τα πρόσωπα μιας ομάδας έχουν την ίδια δρά-
ση και  συμμετοχή.  Όταν αυτές  οι  σκέψεις  γίνονται  με  λανθασμένες 
εκτιμήσεις, τότε ζούμε με ψέματα και φαντασιώσεις και έτσι ανάλογα 
κινητοποιούμαστε. 
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//////////////////////////
*1 Αυτή η σύντομη διατύπωση συνοψίζει ένα όγκο σελίδων με σκέψεις 

για το νόημα της ζωής. Υπήρξε από την πρώτη στιγμή ένας πνευματικός φά-
ρος για την ανάπτυξη των φιλοσοφικών απόψεών μου και σχεδόν έτσι δημο-
σιεύτηκε μέσα από τις σελίδες του 1ου βιβλίου μου (σελ.45, 355, 438). Το 
σύνολο των απόψεων και της διατυπωμένης φιλοσοφικής θεωρίας που δημο-
σιεύτηκε τότε με τον τίτλο "Η Θεολογία της Επιστήμης" επί πολλά χρόνια ως 
χειρόγραφο είχε τον τίτλο "Η αξία της γνώσης και η γνώση της αξίας". Αργό-
τερα βρήκα τη ρήση του Άλ. Αϊνστάιν που πλησιάζει, αλλά η σημασία της 
είναι πιο περιορισμένη (για το μέλλον, για την κοινωνία και αρχικά για δύο 
ομάδες ανθρώπων). Δεν ειπώθηκε για την καθημερινή ζωή του κάθε ανθρώ-
που, σαν πνευματικό θεμέλιο γενικά για τη ζωή μέσα στον κόσμο και σαν 
αρχή για την ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς: "Η επιστήμη χωρίς 
θρησκεία είναι κουτσή, η θρησκεία χωρίς επιστήμη είναι τυφλή". 

*2 Τόσο απλά και γρήγορα είχε τεθεί η σχέση των ηθικών ζητημάτων με 
το ζήτημα της σκέψης, στο ξεκίνημα της φιλοσοφικής αναζήτησης από ένα 
νέο άνθρωπο, παρά τα τεράστια κενά στις γνώσεις του και τις εκφραστικές 
αδυναμίες του. 

Η σύζευξη της ηθικής με τη σκέψη, οι συνέπειες της άγνοιας και της πλά-
νης έξω από τη σκέψη (με τη συμπεριφορά) και η παραπλάνηση μέσα από τη 
γνώση αποτελούν θεμελιακές παρατηρήσεις.  Διατυπώθηκαν και  οι  πρώτες 
σκέψεις έγιναν για πρώτη φορά σε νεαρή ηλικία στη δεκαετία του '80, και 
περιέχονται  στο βιβλίο που εκδόθηκε αργότερα τον Ιαν.  του 2000 (ISBN 
960-385-019-5). 
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ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Για το νόημα της (τροποποιημένης) εικόνας: Κάποιος μου έστειλε αυτή 
την εικόνα ΜΟΝΟ με τα 4 πρώτα σχήματα. Τα πρώτα 3 σχήματα μοιάζουν 
σαν ναοί, με τα σύμβολα της θρησκείας στην κορυφή τους, αλλά είναι έξυ-
πνα σχεδιασμένα όπως το τέταρτο μακρόστενο σχήμα ενός απλού μολυβιού. 
Από κάτω υπάρχουν τα τέσσερα κουτάκια, που υποτίθεται ότι θα τα τσεκά-
ρουμε όπως  επιλέξουμε.  Εμφανίζεται  το  δίλημμα:  Θρησκεία  ή  Επιστήμη; 
Εγώ βρήκα έτοιμο τσεκαρισμένο το τέταρτο κουτάκι της γνώσης. Ο αποστο-
λέας της αρχικής εικόνας όμως δεν ήξερε ότι εγώ δεν έχω τυφλή εμπιστοσύ-
νη στην Επιστήμη. Δεν ήξερε ότι υποστηρίζω, ότι η γνώση χρησιμεύει και 
στον απατεώνα και ότι αυτή εύκολα γίνεται παραπλανητική. Ότι με τη γνώση 
οι άνθρωποι εκπαιδεύονται για να γίνουν απατεώνες, για να εκμεταλλευτούν 
τις αδυναμίες του κόσμου και για να κερδίσουν χρήματα. Ότι η αναμφίβολη 
γνώση χωρίς  να  την  καταλαβαίνουμε ή  χωρίς  επιβεβαίωση στη  δική  μας 
εμπειρία γίνεται πίστη. Στη φωτογραφία του εξώφυλλού μου στο FB είναι 
γραμμένο το  σλόγκαν:  Γνώση χωρίς  ηθική  είναι  άσκοπη και  παραπλανη-
τική... Δηλαδή η γνώση μπορεί να είναι από άχρηστη μέχρι παραπλανητική 
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και να ενισχύει τις ψευδαισθήσεις. Λοιπόν, με αυτές τις απόψεις μου, σκέ-
φτηκα, ότι  η εικόνα που έλαβα για να τσεκάρω δεν εμφανίζει  σωστά την 
πραγματικότητα και το δίλημμα. Γι' αυτό πρόσθεσα ένα πέμπτο μολύβι, μι-
σοκομμένο και από κάτω ένα κλειδί με προεξοχή το σύμβολο του δολαρίου. 
Ο συμβολισμός είναι ότι η γνώση γίνεται κλειδί για να κερδίσουμε χρήματα. 
Το κουτάκι από κάτω το αφήνω κενό, όπως και της θρησκείας. Είναι τσεκα-
ρισμένο το απλό μολύβι και όχι αυτό που γίνεται κλειδί για το χρήμα. Το 
κουτάκι της γνώσης που είναι τσεκαρισμένο (κάτω από το απλό μολύβι), εμ-
φανίζει την επιλογή της γνώσης με ερευνητική σκέψη ή ανιδιοτελώς, όπως 
θα έλεγαν μερικοί ερευνητές. Είναι η επιλογή του "αγνού" ερευνητή και φι-
λόσοφου ανθρώπου και όχι αυτού που βιάζεται για να κερδίσει κάτι. 

Με αυτό το θεωρητικό δίλημμα των πέντε μολυβιών εμφανίζονται σαν 
άκρα η τυφλή εμπιστοσύνη, είτε στη θρησκεία είτε στη επιστήμη. Κάποιος 
άλλος αν θέλει μπορεί να επιλέξει το μολύβι με το κλειδί. Όπως εξήγησα πιο 
πάνω, η γνώση δεν είναι οπωσδήποτε κάτι καλό (σαν μονόδρομος). Ακόμα, η 
γνώση ποτέ δεν είναι πλήρης και αναγκαστικά περνάμε από το ένα πράγμα 
στο άλλο με το οποίο το πρώτο, όπως το παρατηρούμε συνδέεται κάπως μαζί 
του. Η εφαρμογή της γνώσης χρειάζεται ακόμα περισσότερη γνώση για να 
επιτύχουμε το αποτέλεσμα. Η εφαρμογή της γνώσης μπορεί να φανερώσει 
ότι κακώς ήμασταν σίγουροι για το αποτέλεσμα και ότι με την κερδοσκοπία, 
στο τέλος μπορεί να ζημιώσουμε, αλλά και να ζημιωθούμε, διότι είχαμε υπε-
ρεκτιμήσει τη γνώση και τις ικανότητές μας. Αυτή η διορθωμένη άποψη για 
τη "γνώση" είναι μια από τις μεγάλες ανατροπές που θα γίνει παγκοσμίως 
στις απόψεις των ανθρώπων για τη ζωή και την επιστήμη. Ενάντια στο δόγμα 
ότι η γνώση είναι πάντα απαραίτητη, ότι περιορίζει την άγνοια και τη φαντα-
σία και εμποδίζει τον παραλογισμό' ένα δόγμα το οποίο ρυθμίζει τη δράση 
του ανθρώπου, οργανώνει την κοινωνία και διδάσκεται από την εποχή του 
Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. (τροποποιημένη δημοσίευση)

Σταυρος Κ3: Εμφανίζεται το δίλημμα: Θρησκεία ή Επιστήμη; Εγώ βλέπω 
μόνο εβραϊκές θρησκείες... Για μένα λέει ΤΙ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ; εβραϊκές θρη-
σκείες ή γνώση;  Όχι γενικά τη θρησκεία ...αλλά ούτε επιστήμη... η γνώση 
είναι επιστήμη; 
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Απάντηση: Πράγματι, θεωρητικά η θρησκεία δεν είναι αναγκαστικά αντί-
θετη με την προσπάθεια για γνώση και για έρευνα. Ένας άνθρωπος μπορεί να 
είναι  θρήσκος,  να  πιστεύει  σε  ένα  θεό  και  να  εκφράζει  τα  θρησκευτικά 
αισθήματά του,  αλλά να είναι ερευνητικός,  καλός μαθητής,  να σχηματίζει 
ορθολογικά νέες απόψεις και να αναθεωρεί τις απόψεις του. Όμως όπως σω-
στά παρατήρησες, έλαχε στην ιστορία να εξαπλωθούν -έτσι με βία και σκο-
ταδιστικά  όπως ξέρουμε-  η  εβραϊκή  θρησκεία  και  η  μουσουλμανική,  που 
εμπνεύστηκε από την πρώτη. Ξέρουμε και πώς η έρευνα της φύσης και η 
στροφή  στην  αρχαία  ελληνική  φιλοσοφία  στην  Ευρώπη  προκάλεσε  μια 
πνευματική αναστάτωση και από τότε άρχισε μια εξασθένιση της θρησκευτι-
κής εξουσίας. Γι' αυτό συνήθως, εμείς που ζούμε στο "δυτικό κόσμο" συνή-
θως αντιπαραθέτουμε τη θρησκεία με την επιστήμη. Συμφωνώ, ότι η γνώση 
δεν είναι ταυτόσημη με την επιστήμη, αλλά η επιστήμη είναι η έννοια που 
συνοψίζει τη γνώση, όπως αυτή ελέγχεται, εξακριβώνεται, διαμοιράζεται και 
προσφέρεται για μάθηση και για εφαρμογή. Αν επιλέγει κάποιος να ερευνά 
τότε επιλέγει να γνωρίσει, επιλέγει και την επιστήμη. 
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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

Ενοποιημένη Απάντηση, δηλαδή: 

Ηθική / Ψυχολογική Λογική Πολιτική Κοσμολογική
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