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Πρόλογος
Η άποψη ότι το Σύμπαν είναι ένα βολικό δημιούργημα για χάρη 

του ανθρώπου, είναι μία εγωιστική αντίληψη, που δεν έχει πολ-
λά περιθώρια αποδοχής. Με αρκετή αφέλεια περιορίζουμε το 
Σύμπαν μέσα στα δικά μας όρια και όχι στα δικά του. Ο κόσμος 
είναι πολύ μεγαλύτερος, από αυτόν που ο καθένας μας φαντάζε-
ται. «Μόνο εκείνος που θα μάθει να σέβεται το άγνωστο, κατέχει 
πράγματι όσα είναι γνωστά». Μέσα σ’ αυτό το απέραντο Σύμπαν η 
ανθρώπινη ύπαρξη δεν είναι, παρά μία «σπίθα» από την τεράστια 
πυρκαγιά, που αιώνες τώρα κατακαίει τον ζωογόνο μας Ήλιο. 

Επιτέλους γνωρίζουμε ότι υπάρχουμε μέσα σε ένα ασύλληπτο 
Σύμπαν, εντός του οποίου η ανθρώπινη λογική, ως μέρος της 
απέραντης λογικής με την οποία λειτουργεί αυτός ο τεράστιος 
κόσμος, προσπαθεί να ανιχνεύσει, και ίσως κατανοήσει, την πο-
λύπλοκη νομοτέλεια με την οποία διοικείται και πορεύεται αυτό 
το απέραντο κοσμικό δημιούργημα 

Και έρχεται το ερώτημα, «πώς είναι δυνατόν, οι λογικές προ-
τάσεις που κατασκευάζει κάποιος, για έναν κόσμο στον οποίο 
εμπλέκεται και ο ίδιος, να αποδειχθούν ως αληθείς ή ψευδείς 
από τον ίδιο;» Η απάντηση δόθηκε από τον Kurt Gödel (1906 – 
1978), τον πιο σημαντικό μαθηματικό της λογικής του 20ου αιώ-
να, με τα δύο θεωρήματα της «μη πληρότητας», στα οποία απο-
δεικνύει ότι, «κάθε λογικό σύστημα αξιωμάτων περιλαμβάνει 
προτάσεις τις οποίες, ΔΕΝ μπορούμε να διερευνήσουμε αν είναι 
αληθείς ή ψευδείς, με τα μέσα που διαθέτει το ίδιο το σύστη-
μα». Με άλλα λόγια «κανένα λογικό σύστημα δεν μπορεί να επα-
ληθεύσει, με τα δικά του μέσα, τον εαυτό του». Επομένως, στα 
μεγάλα διαχρονικά προβλήματα που βασανίζουν τη σκέψη μας, 
«τι υπάρχει στον κόσμο και γιατί υπάρχει;» οι απαντήσεις που 
προτείνονται κάθε φορά, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, ότι 
είναι αληθείς ή ψευδείς. 
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 Με το πέρασμα του χρόνου ο άνθρωπος προχώρησε σε πράξεις 
και κατορθώματα που είναι πέρα και πάνω από την αχαλίνωτη 
φαντασία του. Ο νους του γέννησε ιδέες που ξεπέρασαν την κοι-
νή λογική και την καθιερωμένη αντίληψη που είχαμε ως τότε, για 
τα πράγματα και τα γεγονότα. Και όσο η ανθρώπινη σκέψη είναι 
ελεύθερη και ακηδεμόνευτη, από προκαταλήψεις και εμπόδια, 
να διευρύνει τους ορίζοντές της προς όλες τις κατευθύνσεις, 
τόσο η εξέλιξη και η αύξηση της ανθρώπινης γνώσης, θα είναι 
δυνατή και εξασφαλισμένη.

Όμως η Ιστορία του ανθρώπου συνεχίζει την αμφιλεγόμενη πο-
ρεία της, με δύο τρόπους. Από τη μία, παράλογοι πόλεμοι, ιδε-
ολογικές και θρησκευτικές βιαιότητες, καταστροφές, γενοκτο-
νίες, ολοκαυτώματα και παντός είδους άλλες αγριότητες. Από 
την άλλη, τεράστια συσσώρευση γνώσεων, ενδιαφέρουσες θεω-
ρίες, συνεχόμενες επιστημονικές ανακαλύψεις και τεχνολογικές 
εφαρμογές της, που όχι μόνο ωφέλησαν και βελτίωσαν τη ζωή 
του, αλλά διπλασίασαν και το χρόνο επιβίωσής του. Όμως, όλα 
αυτά, αντί να τον οδηγήσουν σε πνευματική και ηθική ολοκλήρω-
ση, κατάληξαν στην έντονη προσπάθεια κυριαρχίας του στο φυσι-
κό περιβάλλον και την αλόγιστη σπατάλη των υλικών πόρων της 
γης, προς ικανοποίηση της αχαλίνωτης απληστίας του

Στα διαχρονικά ερωτήματα. «Γιατί υπάρχει το Σύμπαν;». «Ποιος 
είναι ο δημιουργός του;» και «Πως γεννήθηκε η ζωή από την 
άψυχη ύλη;», τα δύο πνευματικά του δημιουργήματα, θρησκεία 
και επιστήμη, επιχειρούν διαφορετικές απαντήσεις. Η θρησκεία 
απαντά, «μη ρωτάς είναι μυστήριο. Υπερβαίνει την ανθρώπινη 
νόηση. Μόνο η πίστη σε ένα Θεό δημιουργό των πάντων, λύνεται 
αυτό το μυστήριο». Και η επιστήμη λέει, «δεν τα ξέρουμε ακό-
μα». Έχουμε μια κάποια «άποψη» για το πώς δημιουργήθηκε το 
Σύμπαν, πώς άρχισε και εξελίσσεται η ζωή, αγνοούμε όμως το 
λόγο για τον οποίο υπάρχει το Σύμπαν και η ζωή. Μας προβλη-
ματίζει η ύπαρξη ή όχι, ενός Δημιουργού όλων αυτών. Όμως για 
την επιστήμη δεν είναι απαραίτητη η υπόθεση ενός Δημιουργού, 
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για να εξηγήσει την προέλευση του Σύμπαντος και την εμφάνιση 
της ζωής. Ούτε είναι σε θέση να αποδείξει ότι Δημιουργός δεν 
υπάρχει. Άρα, η επιστήμη δεν γνωρίζει «γιατί» δημιουργήθηκε 
το Σύμπαν και γιατί υπάρχει η ζωή, έχει όμως να δώσει κάποιες 
«επιστημονικές θεωρίες» για το «πώς» άρχισε και εξελίσσεται 
και το Σύμπαν και η ζωή. Αλλά, και η ύπαρξη ενός Θεού δημιουρ-
γού, σύμφωνα με τη δογματική πίστη της θρησκείας, και με το 
επιχείρημα της «λογικής της καρδιάς» και όχι με τη λογική του 
νου, δεν μπορεί να αποτελεί απόδειξη.

Όμως και οι δύο, θρησκεία και επιστήμη, ερωτούν. «Μήπως ο 
χώρος και ο χρόνος, η ύλη και το πνεύμα της, υπήρχαν πάντα και 
δεν έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος, ούτε πρόθεση και σκοπό να εκ-
πληρώσουν κάποια αποστολή;». Αλλά αυτό το «πάντα», δεν μπο-
ρεί να κατανοήσει η ανθρώπινη σκέψη. Διότι η «καθημερινή της 
εμπειρία» την έχει διδάξει, και αυτήν αποδέχεται δογματικά ότι, 
για κάθε τι που υπάρχει και συμβαίνει γύρω της έχει μία αρχή 
και ένα τέλος. Κάτι, που ίσως, να μη συμβαίνει στο απέραντο και 
αχανές Σύμπαν. 

 Ύστερα από τα 500 χρόνια πνευματικού σκοταδισμού, θρησκευ-
τικού φανατισμού και αυταρχικής διοίκησης των λαών, έρχεται 
η «επιστημονική επανάσταση» του 16ου αιώνα, με πρωτεργάτες, 
τους Γαλιλαίο, Νεύτωνα, Κέπλερ, Κοπέρνικο, και πολλών άλλων 
φωτισμένων ανθρώπων της εποχής εκείνης, οι οποίοι θεμελί-
ωσαν και δημιούργησαν την «πειραματική Φυσική». Ακολουθούν 
οι σημαντικές τεχνολογικές εφαρμογές τής «Νευτώνειας Μη-
χανικής», οι οποίες άλλαξαν όλη την παραγωγική και οικονομική 
δομή των κοινωνιών, αλλά και την ποιότητα ζωής όλων των αν-
θρώπων, για τους επόμενους αιώνες 

Αυτές οι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές παρασύρουν και 
τη φιλοσοφική σκέψη στη δημιουργία νέων ανθρωπιστικών και 
πολιτικών κινημάτων, με κυριότερο το «Διαφωτισμό». Αυτό το 
πνευματικό και καλλιτεχνικό κίνημα, που εμφανίστηκε στο τέλος 
του 17ου αιώνα και συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια του 18ου 
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στην Ευρώπη, με κύριο χαρακτηριστικό του, την αναβίωση των 
ανθρωπιστικών αξιών της κλασικής αρχαιότητας, έφερε νέες 
ιδέες και θαρραλέες κοσμικές συμπεριφορές, οι οποίες ανταγω-
νίζονται την αναχρονιστική χριστιανική διδασκαλία και το θρη-
σκευτικό δογματισμό. 

Αυτό το πολιτισμικό-κοινωνικό ρεύμα έφερε ένα άλλο είδος 
στοχαστών. Είναι αυτοί που δημιούργησαν ελκυστικότερες και 
περισσότερο αξιόπιστες θεωρίες για τη φύση, τον κόσμο και 
τη ζωή, βασισμένες κυρίως στην επιστημονική έρευνα. Τώρα οι 
νέοι στοχαστές, ελεύθεροι από τα δεσμά του θρησκευτικού δε-
σποτισμού κατάφεραν να διατυπώσουν ελεύθερα τη σκέψη τους, 
να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τη φαντασία τους και να δημιουρ-
γήσουν σπουδαία πνευματικά και καλλιτεχνικά έργα. Όλα αυτά, 
συνέβαλλαν αποφασιστικά. στην εξέλιξη του Δυτικού πολιτι-
σμού και καθόρισαν την πορεία του Ευρωπαϊκού κόσμου.

Επακόλουθο της «επιστημονικής επανάστασης» του 16ου αι-
ώνα και της τεχνολογικής προόδου που την ακολούθησαν, είναι 
και η «βιομηχανική επανάσταση» του 18ου αιώνα, η οποία έφερε 
νέα και πολύ περισσότερα, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά 
επακόλουθα, κυρίως στα βιομηχανικά κράτη της Ευρώπης. Η με-
γάλη βιομηχανική παραγωγή αγαθών, δημιούργησε νέες τάξεις 
ανθρώπων. Εκτός από τους εργάτες, τους αγρότες, τους τεχνί-
τες και τους μικροεπαγγελματίες, εμφανίζονται οι βιομήχανοι, οι 
έμποροι, οι μεταφορείς εμπορευμάτων και οι τραπεζίτες. Όμως, 
οι μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, μεταξύ αυ-
τών των νέων κοινωνικών τάξεων, δημιούργησαν δυσαρέσκει-
ες και αντιπαλότητες, οι οποίες συσσώρευσαν το απαραίτητο 
«κοινωνικό καύσιμο», που ήταν έτοιμο να εκραγεί, με την πρώτη 
αφορμή και τον κατάλληλο επαναστάτη. Και έτσι έγινε. Όλος ο 
18ος και ο 19ος αιώνας, είναι γεμάτοι από πολέμους, κοινωνικές 
εντάσεις και επαναστάσεις.

Επιτέλους, στα μέσα του 20ου αιώνα, η σύνεση και η σωφροσύνη 
επικράτησε μεταξύ των ανθρώπων, κυρίως, της Ευρώπης. Δημι-
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ούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, εκτός της οικονομικής 
της σκοπιμότητας, αποβλέπει στην αλληλεγγύη των λαών και τη 
διατήρηση ειρήνης μεταξύ των κρατών της. Έτσι, τα τελευταία 
70 χρόνια, υπάρχει μία σχετική ηρεμία, η οποία εξασφάλισε τη 
συνεργασία, σε πολλούς τομείς, μεταξύ των κρατών, την οικονο-
μική ανάπτυξη και ευημερία όλων των Ευρωπαίων.

Για πρώτη φορά, μετά από τόσους αιώνες πολιτικής ιστορίας, ο 
κόσμος κυβερνάται από «ειρηνικές ομάδες» πολιτικών, οι οποίοι 
θεωρούν ότι ο παραδοσιακός πόλεμος δεν «συμφέρει» οικονομι-
κά τα κράτη και τους λαούς. Η ειρήνη επιφέρει περισσότερα οι-
κονομικά οφέλη από τον πόλεμο. Στις σύγχρονες καπιταλιστικές 
κοινωνίες, το διεθνές εμπόριο και οι επενδύσεις σε άλλες χώ-
ρες, με φτηνό εργατικό δυναμικό, έχουν αποκτήσει τεράστια ση-
μασία. Τώρα οι πόλεμοι μεταξύ κρατών γίνονται με «οικονομικά 
μέσα» και μερικές φορές με τους «οικονομικούς δολοφόνους», 
οι οποίοι έχουν τους τρόπους και τη μέθοδο να καταστρέψουν 
οικονομικά, όχι μόνο τράπεζες, βιομηχανίες και μεγάλες επιχει-
ρήσεις, αλλά και ολόκληρα κράτη. 

Μετά από δύο μεγάλες «επιστημονικές επαναστάσεις», σήμερα 
έχουμε την ανάγκη μίας «ηθικής επανάστασης». Οι ανθρωπογε-
νείς κίνδυνοι, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, ο πυρηνικός πόλε-
μος και οι βιολογικές επιθέσεις με μικρόβια ή ιούς, είναι σημα-
ντικά μεγαλύτεροι από κάθε άλλη εποχή. Σήμερα ένας πυρηνικός 
πόλεμος ή μία τεχνητή πανδημία, είτε κρατική είτε τρομοκρατι-
κή, θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερη και από τη «Μαύρη 
Πανώλη» του 14ου αιώνα, η οποία προκάλεσε το θάνατο του 10% 
του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ανθρωπότητα τώρα, κινδυνεύει 
με πλήρη εξαφάνιση. Και όπως είπε ο Einstein. «Αν υπάρξει τρί-
τος παγκόσμιος πόλεμος, ο τέταρτος θα γίνει με ρόπαλα».

Βόλος, Οκτώβριος 2022
Δημήτρης Τσιλίκας 

Φυσικός
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ
«Μη ζητάς από τους θεούς αυτά που μπορείς 

να αποκτήσεις μόνος σου». 
Επίκουρος

«Θέατρο είναι η ζωή, μα και παιχνίδι.  
Ή μάθε να παίζεις, ή συμβιβάσου με τα βάσανα». 

Παλλάδας, ο Αλεξανδρεύς 4ος μ. Χ. αιώνας

«Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, 
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον, όσο μπορείς. 

Μην την εξευτελίζεις μες στις πολλές κινήσεις και ομιλίες»
Καβάφης
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Ο πλανήτης Γη

Σε μία κοσμική περιοχή και κοντά σε ένα μεσαίου μεγέθους 
αστέρι, τον Ήλιο, ένας πλανήτης του, η Γη, έχοντας τις κατάλ-
ληλες περιβαλλοντικές συνθήκες, για τη δημιουργία και τη συ-
ντήρηση της ζωής, φιλοξενεί εδώ και 450 εκατομμύρια χρόνια 
ζωντανούς οργανισμούς. 

Θα ήταν πολύ απίθανο να είναι ο μόνος βιοφιλικός πλανήτης, 
η Γη, μέσα στην Κοσμική Οικουμένη, με τους άπειρα πολλούς 
άλλους πλανήτες και να μην υπάρχει κάπου αλλού, κάτι αντί-
στοιχο ή παρόμοιο. 

Όμως, κάθε πρόταση για να γίνει αποδεκτή, πέρα από τη λογι-
κή της αιτιολόγηση, χρειάζεται και την πειραματική της επιβε-
βαίωση. Και αυτή προς το παρόν δεν υπάρχει.



Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ

Η ηλικία της Γης εκτιμάται σε 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό 
το τεράστιο χρονικό διάστημα θα το συμπυκνώσουμε σε ένα κα-
τανοητό μέγεθος, κοντά στα ανθρώπινα μέτρα. Θα παρομοιά-
σουμε την ηλικία της Γης με εκείνη ενός ανθρώπου 46 ετών, για 
να έχουμε μία συνοπτική εικόνα της ιστορικής πορείας και της 
εξέλιξης του πλανήτη μας, 

Για τα 7 πρώτα χρόνια της ύπαρξής του, δεν γνωρίζουμε τίπο-
τα. Είναι η εποχή που κομμάτια πυρακτωμένης ύλης εκτοξεύ-
ονται από τον Ήλιο και περιστρέφονται γύρω του με μεγάλη 
ταχύτητα, δημιουργώντας το πλανητικό του σύστημα. 

 Τα επόμενα 35 χρόνια, είναι το μεγάλο χρονικό διάστημα που 
χρειάστηκαν οι πλανήτες να αποκτήσουν το σχήμα και τη μορ-
φή που έχουν σήμερα. Οι δε πληροφορίες που έχουμε για την 
περίοδο αυτή είναι ελάχιστες και οι περισσότερες ανήκουν στη 
σφαίρα της εικασίας.
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Η ζωή στη Γη, και σε πρωτόγονη μορφή, αρχίζει να εμφανίζε-
ται στα 42 χρόνια της ηλικίας της. Και από τότε εξελίσσεται, 
βελτιώνεται και συνεχώς προσαρμόζεται στις εκάστοτε περι-
βαλλοντικές συνθήκες, που κάθε φορά, επικρατούν στον πλα-
νήτη μας.

Οι δεινόσαυροι και τα μεγάλα ερπετά δηλώνουν τη σημαντική 
παρουσία τους πολύ αργότερα, στα 45 χρόνια. 

Τα θηλαστικά εμφανίζονται μετά από 8 μήνες και πριν συμπλη-
ρωθεί το 46ο έτος.

Στα μισά της προηγούμενης εβδομάδας οι ανθρωποειδείς πί-
θηκοι εξελίχθηκαν σε πιθηκοειδείς ανθρώπους, και οι άνθρω-
ποι με τη σημερινή τους μορφή, υπάρχουν εδώ και τέσσερις 
ώρες. 

Πριν από μία ώρα, ο άνθρωπος ανακάλυψε τη γεωργία. 

Η βιομηχανική επανάσταση άρχισε πριν από ένα λεπτό.
Τα επόμενα 60 δευτερόλεπτα της ζωής του πλανήτη μας, το 

ευνοημένο από τη φύση και την τύχη του ζώο που λέγεται άν-
θρωπος, βαδίζει τη δική του πορεία επάνω στη Γη και γράφει 
την Ιστορία του. 

Επομένως, ο χρόνος παρουσίας του ανθρώπου στη Γη είναι 
λίγος έως ελάχιστος, συγκρινόμενος με την ηλικία της. Είναι 
μία «σπίθα» από την τεράστια πυρκαγιά, που συνεχώς κατακαίει 
τον Ήλιο ο οποίος φωτίζει, θερμαίνει και ζωογονεί τον ιδιαίτε-
ρα προνομιούχο πλανήτη μας. Όσο για τη δική μας θέση μέσα 
στην κοσμική πραγματικότητα, αλλά και τη μεταχείριση που μας 
επιφυλάσσει η φύση, αυτή δε διαφέρει από τα άλλα έμβια όντα 
του πλανήτη μας, ούτε και καμιά ιδιαίτερη αποστολή, μάς έχει 
αναθέσει.
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Ένα ζώο που έγινε Άνθρωπος

Η φύση δε μένει στάσιμη, συνεχώς αλλάζει, εξελίσσεται, πα-
ράγει και πάντα μας εκπλήσσει. Ένα ζώο της, από αυτά που γέν-
νησε, φιλοξενεί και συντηρεί στους κόλπους της, αναβαθμίσθη-
κε, άλλαξε κατηγορία, σηκώθηκε όρθιο και έγινε άνθρωπος. 
Άφησε τις σπηλιές και κατέβηκε σε πεδιάδες, φόρεσε ενδύμα-
τα έστησε κατοικίες, απέκτησε ομιλία και προχώρησε σε ομα-
δική συμβίωση. Κατάφερε να εξημερώσει τα άγρια ζώα, άλογα, 
πουλιά πρόβατα και προχώρησε σε καλλιέργεια λαχανικών και 
δημητριακών. Έτσι απόκτησε και τη διατροφική του επάρκεια, η 
οποία τού επέτρεψε τη μόνιμη διαμονή σε ένα τόπο.

 «Πολλά τα δεινά κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει». 

 
Πολλά τα φοβερά μα τίποτα πιο φοβερό από τον άνθρωπο. Γρά-

φει ο Σοφοκλής (Αντιγόνη, 442 π. Χ.)
 Και συνεχίζει. «Οργώνει με τ’ αλέτρι, κάνοντας τη γη να βλαστί-

σει. Κυνηγάει τα πουλιά, στήνει παγίδες σε αγρίμια της στεριάς 
και δίχτυα για το θησαυρό της θάλασσας. Πέρασε χαλινάρι στο 
ατίθασο άλογο και ζυγό στο δυνατό ταύρο. Εξουσιάζει βουνά και 
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κάμπους. Έμαθε να μιλάει με ορθή σκέψη. Απέκτησε κοινωνία, 
θέσπισε νόμους και βρήκε τρόπο να φυλάγεται από τους πάγους, 
το κρύο και τις μπόρες της βροχής. Τέχνες μαστορικές σοφίστη-
κε που δεν τις έβαζε ο νους. Τον Άδη, μόνο, δεν θα μπορέσει να 
ξεφύγει. Φάρμακα μόνο έχει, για να γλιτώσει από τις αρρώστιες».

Κατά τον Πρωταγόρα, «όταν ο Δίας διαπίστωσε ότι με τη βο-
ήθεια του Ερμή και του Προμηθέα, οι άνθρωποι είχαν αποκτή-
σει τη φωτιά και την τέχνη της ένδυσης, αλλά δεν είχαν την πιο 
σπουδαία από όλες τις τέχνες, την πολιτική, δηλαδή την ικανό-
τητα να συγκροτούν οργανωμένες κοινωνίες, πόλεις μέσα στις 
οποίες θα μπορούσαν να ζουν αρμονικά, ο ένας δίπλα στον άλλο, 
ο Δίας αποφάσισε να αποστείλει στους ανθρώπους, με τον αγ-
γελιοφόρο του Ερμή, τις δύο ιδιότητες που συναποτελούν την 
πολιτική τέχνη, την Αιδώ και τη Δίκη». 

 Μέσα στο πλήθος των πραγμάτων, ο άνθρωπος, είναι ένα στοι-
χείο, ένα μέρος του κόσμου χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Μπορεί να 
είναι το πιο πολύπλοκο δημιούργημα της εξελικτικής πορείας 
της ζωής στη γη, όμως δεν υπάρχουν δείγματα που να πιστο-
ποιούν ότι είναι προορισμένος να εκπληρώσει κάποια αποστο-
λή. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Βαδίζει αιώνας τώρα χωρίς 
πρόθεση ή σκοπό. Σύμφωνα με τη θεωρία του Δαρβίνου, η εξε-
λικτική του πορεία δεν έχει κάποια κατεύθυνση, κάποιο προο-
ρισμό. Υπάρχουν απλώς τάσεις, οι οποίες οφείλονται στην ανά-
γκη τού ζώου να αποκτήσει χρήσιμα χαρακτηριστικά, αναγκαίας 
προσαρμογής στο περιβάλλον του, για να επιβιώσει. 

Όμως, ο άνθρωπος δεν έχει απαλλαγεί τελείως, από τη ζωώ-
δη φύση του. Βρίσκεται συνεχώς σε αντιζηλία με τους άλλους. 
Η μεγάλη, αγιάτρευτη αδυναμία του η ματαιοδοξία. Η επιθυμία 
του να διακριθεί, είτε πρόκειται για εξουσία, πλούτο ή δύναμη, 
τον γεμίζει με ζήλια. Την ευτυχία των άλλων, θεωρεί κλοπή από 
τη δική του. Θέλει τους άλλους υπηρέτες και τον εαυτό αφέ-
ντη. Και όταν δεν το κατορθώνει, γεμίζει με μίσος, εμπάθεια και 
καταφεύγει στη βία. 
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Τι είναι ο άνθρωπος;

Για τη βιολογία, είναι ζώο της κατηγορίας των θηλαστικών, 
της οικογενείας των ανθρωποειδών, του γένους homo (άνθρω-
πος) και του είδους sapiens (σκεπτόμενος). 
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Για τον Αριστοτέλη, είναι ένα διαλογιζόμενο πολιτικό ον, του 
οποίου η ύπαρξη, απαιτεί κατάλληλο περιβάλλον και αυτό είναι 
η Πολιτεία. Χωρίς πολιτεία ο άνθρωπος θα ήταν ή θεός ή θηρίο. 
Για τους Στωικούς, ένα σκεπτόμενο φυσικό ον που διαθέτει λο-
γική. Είναι ένα μέρος του παγκόσμιου Λόγου. Για το Ρουσώ, είναι 
ελεύθερο ον, που πρέπει συνεχώς, να διεκδικεί την ελευθερία 
του. Ο Μαρξ, τον θεωρεί παράγοντα εργασίας και διεκδικητή 
κοινωνικών δικαιωμάτων. Και για τον Μπερξόν, είναι το μόνο 
από τα όντα που γελά. 

Παράξενο πλάσμα ο άνθρωπος. Μεγαλύτεροι εχθροί του, οι 
εσωτερικοί του δαίμονες, το μίσος, η απληστία, η άγνοια. Πώς να 
εξηγήσεις, τόσες φορές, τη συμπεριφορά του. Μετά το ωσαννά, 
στο Χριστό, «άρον- άρον σταύρωσον αυτόν». Αντί το ληστή Βα-
ραββά, τον Χριστό. Αθεράπευτη η φύση του. Τα 2500 χρόνια που 
πέρασαν, μετά από την καταδίκη σε θάνατο του «ενοχλητικού» 
Σωκράτη και τη μαρτυρική θανάτωση του πνευματικού του δα-
σκάλου Χριστού, η σωφροσύνη δεν επικράτησε στη ζωή του. 
Επαναλαμβάνει συνέχεια τα ίδια «λάθη», αν και μετά, μετανοεί 
γι’ αυτά. «Τέτοια είναι η φύση του ανθρώπου, να επαναλαμβάνει 
το παρελθόν του, με τον ίδιο περίπου τρόπο» (Θουκυδίδης) 

 Όλη η ζωή του ανθρώπου πορεύεται μεταξύ ατομικής προ-
σπάθειας και τύχης, λαθών και διορθωτικών κινήσεων, αγώνα 
και αγωνίας, αισιοδοξίας και απαισιοδοξίας, επιτυχίας και απο-
τυχίας, νίκης και ήττας. Τρέφει αυταπάτες, χίμαιρες και κατα-
κλύζεται από φαντασιώσεις. Είναι πλάσμα με λογική και συναι-
σθήματα, ικανό να υπακούει στη λογική, αλλά την ίδια στιγμή, να 
κάνει επιλογές ακολουθώντας τα αισθήματα. Εγκρίνει το μύθο 
και τη μαγεία, εμπιστεύεται τα πνεύματα και τους θεούς. Συγχέ-
ει το υποκειμενικό με το αντικειμενικό. Το λάθος με την αταξία. 
Γνωρίζει το θάνατό του και δεν μπορεί να το πιστέψει. Επομέ-
νως, τι είναι ο άνθρωπος; Ένα σκεπτόμενο ον ή ένα παρανοϊκό 
δημιούργημα;
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Ο Πασκάλ (1623 – 1662), στο έργο του «Σκέψεις». Γράφει. 
«Τρομαγμένος από τον άπειρο Σύμπαν ο άνθρωπος, ανακαλύπτει 
το δυστυχισμένο εαυτό του. Τον ξεγελούν οι απατηλές δυνάμεις 
του και ένα πλήθος απατηλές σκέψεις. Η ευτυχία που του ζη-
τούν οι επιθυμίες του είναι αδύνατη. Τότε αντιδρά με το χειρό-
τερο τρόπο, απαγορεύοντας τον εαυτό του να σκέπτεται. Ζητάει 
παρηγοριά στην απασχόληση, λες και μπορούσαν, το παιχνίδι, το 
κυνήγι, ο πόλεμος, η εξουσία, να τον κάνουν ευτυχισμένο. Όμως, 
αυτά τον κάνουν εξαρτώμενο. Έτσι ο άνθρωπος αναγνωρίζει τη 
μιζέρια του, αντιλαμβάνεται τη δυστυχία του, όπως ένας Αφέ-
ντης ή ένας Βασιλιάς που έχασε την δύναμή του, αλλά έχει μεγά-
λη ιδέα για τον εαυτό του». 

Ο Διογένης (400 – 325 π. Χ.) ο ονομαζόμενος και κυνικός, βγή-
κε στους δρόμους της αρχαίας Αθήνας, μέρα μεσημέρι, με αναμ-
μένο το φανάρι του, ζητώντας «άνθρωπο». Και όπως μας είπε, 
δεν τον βρήκε. Ίσως να έψαχνε για άλλο άνθρωπο, από αυτούς 
που κυκλοφορούσαν στους τότε δρόμους της Αθήνας.
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 Όμως και σήμερα, αν κάποιος επιχειρήσει κάτι ανάλογο, 
ποιους ανθρώπους θέλει να συναντήσει; Αυτούς που μας προ-
τείνουν τα πολιτικά-ιδεολογικά συστήματα; Και ποιο από αυτά; 
Το Σοσιαλιστικό, το Δημοκρατικό, το Φιλελεύθερο; Ή από αυ-
τούς που θέλουν οι θρησκείες; Και ποια από αυτές; Ο Βουδι-
σμός, ο χριστιανισμός, ο Ισλαμισμός; Μα όλοι αυτοί υπάρχουν 
και κινούνται γύρω μας, σε όλες τις χώρες, όλους τους χώρους, 
σε όλους τους δρόμους και όλες τις ώρες.

Δεν υπάρχει ένα είδος ανθρώπου. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα 
πρότυπο. Οι κοινωνίες δεν είναι «ορφανοτροφεία» ούτε «στρα-
τόπεδα» στα οποία να «παράγονται» κατά παραγγελία άνθρωποι. 
Η φύση προτιμά την ποικιλία και επιλέγει τη διαφορετικότητα, 
την ανομοιογένεια. Το έχει αποδείξει σε όλα της τα πλάσματα. 
Είναι γεμάτη από ατελείωτες μορφές, σχήματα, χρώματα και 
αρώματα. Αυτά είναι που γεμίζουν με αρμονία, ομορφιά και χάρη 
όλη τη γη. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ανθρώπινες κοινωνίες. 
Η φύση, προίκισε με όλα τα είδη, τα χρώματα και τις μορφές, 
το γένος των ανθρώπων. Τους διαφορετικούς χαρακτήρες, τις 
άλλες συμπεριφορές, τις πολλές συνήθειες και τα καμώματα. 
Αλλά, το σπουδαιότερο, δεν έκανε τον άνθρωπο τέλειο, όπως 
και όλα της τα πλάσματα, Η φύση δεν επιδιώκει το τέλειο, διότι 
η τελειότητα δεν έχει περιθώρια βελτίωσης, και αυτή επιθυμεί 
την εξέλιξη, την ανανέωση και την πρόοδο. Χωρίς την εξέλιξη, 
τα πάντα θα ήταν στάσιμα, ακίνητα, νεκρά. 

‘Όμως, για την ομαλή συμβίωση των ανθρώπων και την αρ-
μονική τους συνύπαρξη, απαιτούνται και κοινωνικοί κανόνες. 
Χρειάζεται ένα «κοινωνικό συμβόλαιο», μία «κοινωνική συνθή-
κη» αποδεκτή από όλους, που να εξασφαλίζει την ισότητα, την 
ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη, στην κοινωνική ζωή 
αυτών των ανθρώπων.



ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

  «Ανήρ δίκαιος πλούτου ουκ έχει ποτέ»  
Μένανδρος  (4ος π, Χ, αιώνας)

«Πόλεμοι, δια την των χρημάτων κτήσιν πάντες γίνονται». 
Έγραψε ο Πλάτων, πριν από πολλά χρόνια. 

 «Τιμωμένου του πλούτου εν πόλει και των πλουσίων, ατιμοτέρα 
αρετή τε και οι αγαθοί» (Όταν τιμώνται οι πλούσιοι, τότε 

περιφρονούνται οι χρηστοί άνθρωποι και η αρετή).  
Πλάτων
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Η Ιδιοκτησία

Η αποκλειστική κατοχή ενός πράγματος, το οποίο δεν μπορεί 
ταυτόχρονα να αποτελεί ιδιοκτησία άλλων. είναι ιδιοκτησία. Η 
ιδιωτική περιουσία, τα χρήματα, τα κτήματα, αλλά και η πολιτική 
εξουσία, έχουν ως σκοπό τους την ικανοποίηση της ανθρώπινης 
πλεονεξίας. Αντίθετα η φύση, τα δικαίωμα στα φυσικά πράγμα-
τα, τα αγαθά της γης και οι καρποί της, ανήκουν σε όλους. Το 
θέμα, απασχόλησε κατά καιρούς, φιλοσόφους, θρησκείες, κοι-
νωνιολόγους, πολιτικούς. Όμως, κατά καιρούς, όταν κάποιες 
κυβερνήσεις επιχείρησαν να περιορίσουν ή να καταργήσουν την 
ιδιοκτησία, συνάντησαν τη σφοδρή αντίδραση πολλών κοινωνι-
κών ομάδων. Οι ελίτ, σε όλες τις κοινωνίες, όλες τις εποχές, 
εφευρίσκουν ένα ιδεολογικό αφήγημα, για να δικαιολογήσουν 
τη σημασία και την ανάγκη, του πλούτου που κατέχουν. Οι με-
γάλες ανισότητες (οικονομικές, κοινωνικές) κτίστηκαν, με το 
αφήγημα της ικανότητας, της επιδεξιότητας, της επιχειρηματι-
κότητας και της αποθέωσης της ιδιοκτησίας. 

Μεγάλο μέρος των ανισοτήτων μεταφέρεται, από γενιά σε 
γενιά, με την ιδιοκτησία. Τα παιδιά των πλουσίων αρχίζουν τη 
ζωή τους, με περισσότερα προνόμια, σε σχέση με τους άλλους. 
Με καλύτερη εκπαίδευση, σε διαφορετικό κοινωνικό περιβάλ-
λον και περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Επομένως 
οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες είναι από την αρχή 
δεδομένες. 

«Τιμώμενου του πλούτου εν πόλει και των πλουσίων, ατιμοτέρα 
αρετή τε και οι αγαθοί» . Όταν τιμώνται οι πλούσιοι, τότε, περι-
φρονούνται οι χρηστοί άνθρωποι και η αρετή. (Πλάτων)
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Ο Einstein στο βιβλίο του «Πως βλέπω τον κόσμο» γράφει. 
«Είμαι πεπεισμένος ότι ο πλούτος δεν μπορεί να βοηθήσει στην 
πρόοδο της ανθρωπότητας, ακόμη και όταν βρίσκεται στα χέ-
ρια καλών ανθρώπων. Μόνο το παράδειγμα αγνών χαρακτήρων 
μπορεί να δώσει ωραίες ιδέες για ευγενικές πράξεις. Το χρήμα 
προκαλεί μόνο τον εγωισμό και βάζει σε πειρασμό τους κατό-
χους του να το καταχραστούν. Μπορεί κάποιος να φανταστεί το 
Μωυσή, το Χριστό ή τον Γκάντι με το πορτοφόλι του Ροκφέλερ;» 

Και όπως είπε ο Μένανδρος (4ος π. Χ. αιώνας). «Ανήρ δίκαιος 
πλούτου ουκ έχει ποτέ»

«Ο πρώτος άνθρωπος, που έφραξε ένα κομμάτι γης, λέγοντας 
«αυτό είναι δικό μου» και βρήκε αρκετούς αφελείς να τον πιστέ-
ψουν, αυτός είναι ο πραγματικός ιδρυτής της αστικής κοινωνίας. 
Από πόσα εγκλήματα, πολέμους και φόνους. Από πόσους φόβους 
και ατυχίες θα έσωζε κάποιος την ανθρωπότητα, αν έβγαζε τους 
πασσάλους και φώναζε τους συντρόφους του «προσέξτε αν πι-
στέψετε αυτόν τον απατεώνα χαθήκατε». Γράφει το 1754 ο Ζαν-
Ζακ Ρουσώ στο έργο του «Η προέλευση της ανισότητας μεταξύ 
των ανθρώπων»
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«Ουτοπία», η χώρα χωρίς ιδιοκτησία 

Ο Άγγλος πολιτικός και φιλόσοφος Σερ Τόμας Μορ (1478–
1535), το έτος 1516, δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο «Ουτοπία», 
στο οποίο περιγράφει μία ιδανική χώρα, ένα φανταστικό τόπο, 
(ου-τόπος), Στη χώρα αυτή κανένας δεν επιτρέπεται να έχει 
προσωπική ιδιοκτησία, Η ισότητα των πολιτών σε ένα κράτος, 
δεν μπορεί να επιτευχθεί, όταν τα αγαθά είναι ιδιοκτησία μόνο 
μερικών ανθρώπων. Μία ισότιμη και ορθολογική κατανομή των 
αγαθών, περιλαμβάνει απαραίτητα, την πλήρη κατάργηση κάθε 
μορφής ιδιοκτησίας. Η ατομική ιδιοκτησία, είναι βασική αιτία 
φθόνου, μεταξύ των πολιτών, αλλά και λόγος υποκίνησης συ-
γκρούσεων, μεταξύ πτωχών και πλουσίων. 

Όλοι δουλεύουν έξι μέρες την εβδομάδα. Φοράνε τα ίδια ρού-
χα και μένουν σε πανομοιότυπα σπίτια, τα οποία πρέπει να αλ-
λάζουν τακτικά, για να μη δένονται συναισθηματικά, οι κάτοικοί 
τους, με αυτά. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι μεταξύ τους και δεν 
πρέπει να έχουν προσωπικές φιλοδοξίες. Οι πόλεις, είναι όλες 
κτισμένες, με ένα κοινό σχέδιο. Οι κάτοικοι τρώνε όλοι μαζί και 

Ο Τόμας
Μορ
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έχουν όλοι τους, όσα χρειάζονται. Όλες οι θρησκείες είναι ανε-
κτές, αλλά όχι ο αθεϊσμός. Διότι ο Μορ θεωρούσε ότι, όποιος 
δεν πιστεύει στο θεό, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπάκουος να κυ-
βερνηθεί, ως πολίτης μιας χώρας. Κυβερνήτες και αξιωματού-
χοι εκλέγονται αξιοκρατικά και παραμένουν στη θέση τους όσο 
καιρό είναι ικανοί και καλοί, σ’ αυτό που κάνουν. Δεν μπορούν να 
κληροδοτήσουν τη θέση τους. Κεφαλή του κράτους είναι ένας 
εκλεγμένος Ηγεμόνας, ο οποίος πρέπει να απομακρυνθεί εάν 
αποδειχθεί Τύραννος.

Αυτή την «ουτοπική χώρα» πρότεινε ο Μορ στον βασιλιά Ερ-
ρίκο Η’, όταν ήταν πολιτικός του σύμβουλος. Όμως, όταν ο φα-
νατικός Καθολικός Μορ, δεν ενέκρινε το διαζύγιο του Ερρίκου, 
αλλά και το νέο του γάμο. Καθώς και τον αυτό-διορισμό του, 
ως επικεφαλής της νέας Εκκλησίας της Αγγλίας. Ο μέχρι τότε, 
έμπιστος και ηθικός Μορ, εκτελέστηκε το 1535, με διαταγή του 
Ερρίκου Η’ 

«Η ζωή στην «Ουτοπία» του Μορ, όπως και στις περισσότερες 
χώρες αυτού του είδους, θα ήταν υπερβολικά βαρετή. Η διαφο-
ρετικότητα, είναι ζωτικής σημασίας για την ευτυχία των ανθρώ-
πων, και στην ουτοπία, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου» Σχολίασε ο 
Μπέρτραντ Ράσελ.

Ο Μπέρτραντ
Ράσελ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Ο Βρετανός ιστορικός Ρίτσαρντ Όβερι επέλεξε 50 χρονιές, οι 
οποίες σημάδευσαν την παγκόσμια ιστορία, αλλά και την εξέλιξη 

του ανθρώπου στη γη. 
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ΠΕΝΗΝΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΥΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

1
Περίπου 3.500 π.Χ. ο τροχός και το αλέτρι 
χρησιμοποιούνται, για πρώτη φορά, στη Μεσο-
ποταμία. Στην Αίγυπτο επινοείται το Ιστίο των 
πλοιαρίων. Τρείς θεμελιώδεις ανακαλύψεις 
για τη γεωργία, το εμπόριο και τα ταξίδια.

2
Περίπου 3.200 π.Χ. χρησιμοποιείται η γραφή, 
ως μέσο καταγραφής και διατήρησης, γεγονό-
των. 

3
Περίπου 3.000 π.Χ. ιδρύονται οι πρώτες πό-
λεις στη Σουμερία (σημερινό Ιράκ). Προάγγε-
λος των σημερινών κοινωνικών και διοικητι-
κών δομών.

4
Περίπου 1.600 π.Χ. επινοείται το αλφάβητο. 
Το ουσιαστικό μέσο διατύπωσης και καταγρα-
φής περίπλοκων εννοιών. 



142

Περιεχόμενα

Πρόλογος ..................................................................................... 003

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ...................................................... 009
Ο πλανήτης Γη ............................................................................................................. 011
Ένα ζώο που έγινε Άνθρωπος.................................................................................. 014
Τι είναι ο άνθρωπος; ................................................................................................. 016
«Βίος ανεξέταστος ου βιωτός ανθρώπω» .......................................................... 020
Τα τρία ρητά του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος .............................................. 022
Ηδονή, πόνος, έρωτας, οι τρείς τύραννοι της ζωής μας ................................. 024
Τι είναι ευτυχία; Η καλή τύχη ή ο καλός τρόπος ζωής; .................................... 026
Αυτοί που κάνουν τη διαφορά ................................................................................. 029
Η Ιστορική μνήμη ........................................................................................................ 033

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ............................................ 035
Οι τρείς εποχές του πολιτικού βίου ...................................................................... 037
Ο «Λεβιάθαν» του Τόμας Χόμπς .............................................................................. 039
Ο Σοσιαλισμός ............................................................................................................. 041
Οι κοινωνικές αλλαγές ............................................................................................. 043
Οι  πρωτοπόροι των κοινωνικών επαναστάσεων .............................................. 046
Οι επαναστάσεις που άλλαξαν τον κόσμο ............................................................ 049
Η Κυβερνώσα ελίτ και τα νέα πολιτικά συστήματα .......................................... 058
Τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα ............................................. 060



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

143

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ.......................... 065
Η Ιδιοκτησία ................................................................................................................. 067
«Ουτοπία», η χώρα χωρίς ιδιοκτησία .................................................................... 069
Ο ανθρώπινος πληθυσμός της Γης ........................................................................ 071
Οι μεγάλες οικονομικές ανισότητες ..................................................................... 072

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΚΕΨΗΣ................................... 075
Οι πρώτες σκέψεις .................................................................................................... 077
Η νέα γνώση ................................................................................................................. 078
Φιλοσοφία και επιστήμη ........................................................................................... 080
Η θεωρία της Σχετικότητας .................................................................................... 082
Το Σύμπαν από φιλοσοφική άποψη ........................................................................ 085
Υπάρχει Δημιουργός του Κόσμου; .......................................................................... 088
Η επιστήμη, η θρησκευτική πίστη και το κακό ................................................... 092
Ο καλός και ο κακός θεός του Ζωροαστρισμού ................................................. 095
Οι «θρησκείες» της εποχής μας  ............................................................................ 096

ΤΑ ΝΟΗΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ......................... 099
Η γλώσσα, η σκέψη και η πραγματικότητα .......................................................... 101
Αμφιβάλω, σκέπτομαι, άρα υπάρχω ...................................................................... 104
Φαινομενολογία .......................................................................................................... 107
«Μάθε να σκέπτεσαι» ................................................................................................ 110
Νόμος και δίκαιο ........................................................................................................ 112
Τυχαιότητα και αβεβαιότητα .................................................................................. 117
Αιτιότητα και η ελευθερία της βουλήσεως ........................................................ 119
Η αλήθεια και το ψέμα .............................................................................................. 124
Το ξυράφι του Όκαμ................................................................................................... 126

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ................................................ 129
Πενήντα  ιστορικά χρόνια που σημάδεψαν την παγκόσμια ιστορία ............... 131



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, 
Τόμος Α’: ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Διαστάσεις 17 x 23,5 cm, 
Σελίδες 312, Εκδόσεις ΖΗΤΗ (1991) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, 
Τόμος Β’: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Διαστάσεις 17 x 23,5 cm, 
Σελίδες 344, Εκδόσεις ΖΗΤΗ (1994)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ 
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
Διαστάσεις 14,5 x 19,5 cm, 
Σελίδες 144, Εκδόσεις ΖΗΤΗ (2009)

ΤΟ «ΠΩΣ» ΚΑΙ ΤΟ «ΓΙΑΤΙ» ΑΥΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
Διαστάσεις 14,5 x 19,5 cm, 
Σελίδες 160, Εκδόσεις ΖΗΤΗ (2012)

Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ
Διαστάσεις 14,5 x 19,5 cm, 
Σελίδες 160, Εκδόσεις ΖΗΤΗ (2016)

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΆ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Διαστάσεις 14,5 x 19,5 cm, 
Σελίδες 152, Εκδόσεις ΖΗΤΗ (2019)

Εκδοθέντα βιβλία του Ιδίου




