
                ούμε σ’ ένα πραγματικά, θαυμαστό κόσμο.
Η φύση της Γης και του Ουρανού που ξεδιπλώνεται μπροστά μας, 
μας έλκει καθημερινά να προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τους 
Νόμους της. 
Πίσω από κάθε κανονικότητα, πίσω από κάθε αλληλουχία, το 
άγρυπνο μάτι της Επιστήμης αναζητά την Aιτία και το Νόμο που 
την συντάσσει.

Ζ
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Οι ανθρώπινες κοινωνίες της Γης, από τότε που μας είναι γνωστή η, υποθετικά γνωστή η αρχή 
τους, οργάνωσαν δομές λειτουργίας, πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις και διάφορα 
«πιστεύω» για το Θεό και τον Άνθρωπο, τα οποία οχύρωσαν μέσα στις εκκλησίες και τις πόλεις 
τους.
Αυτά τα «πιστεύω» απετέλεσαν την αφετηρία των ανθρωπίνων νόμων, αυτών που θεσμοθετήθηκαν 
σε κάθε λαό, με βάση την ηθική αντίληψη, τον πολιτισμό του, την τέχνη, τις επιστήμες και το 
κύρος της Παιδείας που διαμόρφωσε στην πορεία της ιστορίας του.

Η Επιστήμη διαχωρίσθηκε από την Θρησκεία, γιατί θεώρησε ότι η ύπαρξη ενός Θεού, δεν 
μπορεί να παίξει κανένα ρόλο σε μια Κοσμική Φύση, της οποίας οι Νόμοι αποτελούν το πλήρες 
υποκατάστατο ενός ολοκληρωμένου Θεού.

Από την άλλη πλευρά η Θρησκεία, μέσα από τις Εκκλησίες της, απεκήρυξε, καταδίκασε και ενίοτε 
τιμώρησε κορυφαίους σκαπανείς των επιστημών, θεωρώντας ότι οι απόψεις τους κλονίζουν το 

θρησκευτικό ιδεώδες των πιστών 
τους και τα στοιχεία Δημιουργίας 
του κόσμου, όπως περιγράφονται 
στις Γραφές τους.

Κι έτσι, ως σήμερα, ο σύγχρονος 
άνθρωπος βιώνει τον αδυσώπητο 
πόλεμο μιας Θρησκείας χωρίς 
απόδειξη και μιας Επιστήμης, 
χωρίς ελπίδα.

Αυτά τα «πιστεύω» απετέλεσαν την αφετηρία των ανθρωπίνων νόμων, αυτών που θεσμοθετήθηκαν 
σε κάθε λαό, με βάση την ηθική αντίληψη, τον πολιτισμό του, την τέχνη, τις επιστήμες 

και το κύρος της Παιδείας που διαμόρφωσε στην πορεία της ιστορίας του.

Η Επιστήμη διαχωρίσθηκε από την 
Θρησκεία, γιατί θεώρησε ότι η ύπαρξη ενός 
Θεού, δεν μπορεί να παίξει κανένα ρόλο σε 

μια κοσμική φύση.
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Απόλυτο 
Μηδέν
Στον αισθητό κόσμο της φύσης, η 
χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία 
με την οποία, μία ουσία δεν 
έχει καθόλου θερμική ενέργεια, 
καλείται απόλυτο Μηδέν. 
Το απόλυτο μηδέν, αντιστοιχεί 
στους μείον 273 βαθμούς Κελσίου 
ή στους Μηδέν βαθμούς Κέλβιν. 
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον 
μπορούν να επιβιώσουν μόνον οι 
Ιδέες, τα Αρχέτυπα, οι Κώδικες 
και οι Αριθμοί, που αποτελούν 
την αιτία που υπάρχει ο αισθητός 
κόσμος, αλλά ταυτόχρονα και την 
αιτία από την οποία υπάρχει η ίδια 
η θερμοκρασία .

Σκοπός αυτού του έργου, ήταν η αποδεικτική διαδικασία της 
Θρησκευτικής Επιστήμης και της Επιστημονικής Θρησκείας.

Αν το σπέρμα της Επιστήμης δεν είναι θεϊκό και το σπέρμα της 
Θρησκείας δεν είναι επιστημονικό, τότε, όλοι εμείς οι στοχαστές, 
οι φιλόσοφοι, οι επιστήμονες και οι λειτουργοί των Θρησκειών, 
βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο.

Αν διαχωρίσουμε το Νόμο από τον Νομοθέτη, το Γήινο από το 
Ουράνιο, το Ανθρώπινο από το Θεϊκό, το Αίτιον από το Αιτιατόν, 
τότε, όλοι μαζί βιώνουμε μια Επιστήμη, μια Θρησκεία και ένα 
τρόπο ζωής, χωρίς κανένα απολύτως «σκοπό Υπάρξεως».

Είναι σίγουρο, ότι πολλοί «επιστήμονες», τοποθετημένοι από 
«κέντρα εντολών» σε κορυφαία ερευνητικά πόστα, προσπαθούν 
καθημερινά να δημοσιοποιούν «θεωρίες», που άλλοτε ο 
άνθρωπος «ξεκίνησε από τον πίθηκο» - για να μην υπάρχει στον 
άνθρωπο θεϊκό σπέρμα και ούτε ουράνιος σκοπός - και άλλοτε 
ότι το Σύμπαν κάποτε «άρχισε» και κάποτε θα «τελειώσει», 
για την επικράτηση της Τυχαιότητας, του Μηδενισμού και του 
Αθεϊσμού, στις ανθρώπινες κοινωνίες.

Στην αντίθετη πλευρά, ορισμένοι λειτουργοί εκκλησιών 
πολέμησαν με πάθος άλλες θρησκείες, έκλεισαν Φιλοσοφικές 
Σχολές και έκαψαν στην πυρά επαναστάτες τη Διανόησης και 
της Επιστήμης, επειδή τόλμησαν να πουν την αλήθεια.
Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, η Μεγάλη Ενοποιημένη 
Θεωρία, που μάταια πασχίζει η σημερινή Επιστήμη να 
συγκροτήσει, βρίσκεται στη μέση των δύο αυτών αντιμαχόμενων 
στρατοπέδων.

Από την άλλη πλευρά η Θρησκεία, μέσα από τις Εκκλησίες της, 
απεκήρυξε, καταδίκασε και ενίοτε τιμώρησε κορυφαίους σκαπανείς των επιστημών.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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Η Γη, το Σύμπαν και το Άπειρον, θα μπορεί να 
«ενοποιηθούν» μέσα στα Επιστημονικά Ερευνητικά 
Κέντρα, από τη στιγμή που στον Ανθρώπινο 
Εγκέφαλο συμφιλιωθούν οι δύο κορυφαίες δυνάμεις 
που εξηγούν τη φύση της Γης και τη φύση του 
Σύμπαντος: Η Επιστημονική απόδειξη και ο Θεϊκός 
Στοχασμός!

Είναι πλέον καιρός, η Επιστήμη να προσπαθήσει 
να ενοποιήσει τους Νόμους που συγκροτούν το 
«Κοσμικό γίγνεσθαι» μέσα από τη σταθερή σχέση 

... βρίσκονται μέσα στα άδυτα βάθη των κυττάρων του εγκεφάλου μας 
που μπορεί και στοχάζεται το Θεό, επειδή 

είναι και δικός του εγκέφαλος. 

GOD

Δεν θεωρώ ως επαρκή η σκόπιμη την αναζήτηση της 
Μεγάλης Ενοποιημένης Θεωρίας 
(Grand Unified Theory).

... άλλοτε ο άνθρωπος 
«ξεκίνησε από τον 
πίθηκο» για να μην 
υπάρχει στον άνθρωπο 
θεϊκό σπέρμα ...
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του Ανθρώπου, ως εκπροσώπου του Θεού και του Σύμπαντος, πάλι ως εκπροσώπου του 
Θεού.

Δεν θεωρώ ως επαρκή η σκόπιμη την αναζήτηση της Μεγάλης Ενοποιημένης Θεωρίας (Grand 
Unified Theory) στην ενοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής, της ασθενούς και της ισχυρής 
Πυρηνικής δύναμης, για την εξήγηση του κόσμου! 

Ακόμα κι αν προκύψει ένα Λογικό η ένα Μαθηματικό μοντέλο αυτής της Ενοποίησης, το 
πρόβλημα του Ανθρώπου σ΄ αυτή τη Γη θα παραμένει άλυτο, σε ό,τι αφορά στη σχέση του με 
το Σύμπαν και το Θεό.

Οι Νόμοι του Σύμπαντος , δεν ισχύουν μόνον για τη Γη, τη φύση και τον κοσμικό χώρο. Κυρίως 
ισχύουν για τον ίδιο τον Άνθρωπο.
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, έχει σαν αποκλειστική ασχολία του, να δραστηριοποιεί με τις 
σκέψεις του αυτούς τους Νόμους για την παραγωγή της Λογικής και της Σοφίας.

Οι Νόμοι του Σύμπαντος δεν βρίσκονται έξω από εμάς. Βρίσκονται μέσα στα άδυτα βάθη των 
κυττάρων του εγκεφάλου μας που μπορεί και στοχάζεται το Θεό, επειδή είναι και δικός του 
Εγκέφαλος. 

... έκλεισαν Φιλοσοφικές Σχολές και 
έκαψαν στην πυρά επαναστάτες τη 

Διανόησης και της Επιστήμης, επειδή 
τόλμησαν να πουν την αλήθεια.Η Γη, το Σύμπαν και το Άπειρον, θα μπορεί να 

«ενοποιηθούν» μέσα στα Επιστημονικά Ερευνητικά Κέντρα.
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