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Σας ευχαριστώ για την παραχώρηση του χώρου της αξιόλογης Ελληνικής
Ιστοσελίδας, και πιστεύω ότι τα ερωτήµατα που προξενεί ο τίτλος της εργασίας
µου, να περιοριστούν στο τέλος της ανάγνωσής της.
Πιστεύω ότι, όλοι οι εχέφρονες άνθρωποι και µεταξύ αυτών και οι αναγνώστες
µας, πρέπει να ερευνούµε και να προβληµατιζόµαστε συνεχώς, διότι
επιβάλλεται να σπουδάζουµε τις τέχνες, τις επιστήµες, να µελετούµε την φύση,
να παρατηρούµε τα φαινόµενα, να κατερχόµεθα στο βάθος της συνειδήσεως
µας και κυρίως να εναρµονιζόµαστε µε τον παγκόσµιο ρυθµό.
Με την γνώση και την ορθή κρίση, αναζητούµε και βρίσκουµε τις σωστές
λύσεις, και µόνον τότε δικαιούµαστε να έχοµε γνώµη διότι θα έχοµε αποκτήσει
την γνώση, πράγµα πολύ σπάνιο για την εποχή µας, όταν όλοι έχουν γνώµη για
τα πάντα, δίχως όµως να έχουν και την δέουσα γνώση. Έτσι µόνον µπορούµε
να έχοµε τις σωστές απαντήσεις, να βελτιώνουµε τους εαυτούς µας και να
φωτίζουµε και την κοινωνία, διότι αυτός πρέπει να είναι και ο τελικός σκοπός
µας, για να µας αποκαλούν οι άλλοι εχέφρονες, σωστούς ανθρώπους.
Όταν σπούδαζα στο εξωτερικό πριν από αρκετά χρόνια την νεαρά τότε
ηλεκτρονική επιστήµη και τους νεαρότερους ακόµη Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές, δεν γνώριζα αλλά και ούτε µας απεκάλυπταν, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων, ότι αυτή η πλέον σύγχρονη επιστήµη, είχε τις ρίζες της και το
περιεχόµενό της, πάρα πολύ παλιά και ότι στηριζόταν στο αθάνατο φιλοσοφικό
και επιστηµονικό περιεχόµενο των λαµπρών προγόνων µας.
Όταν άρχισα να εντρυφώ πλέον συστηµατικά και να ερευνώ µαθηµατικά και
φιλοσοφικά, διότι δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι µαθηµατικά και φιλοσοφία
συνοδοιπορούν, καθώς αυτές και µόνον αυτές οι επιστήµες στηρίζονται στην
καθαρή σκέψη και στον Ορθό Λόγο, από τον οποίο πηγάζουν όλες οι λογικές
και οι ηθικές αξίες που αφορούν τον άνθρωπο και τις κοινωνίες που
δηµιουργεί, οργανώνει και διοικεί.
Page 1 of 14

Προϊόντος του χρόνου, διαπίστωσα ότι χάρις στην Αρχαία Ελληνική
γραµµατεία, µεθοδολογία, γνώσεις, σκέψεις και αρχές, µπόρεσα να διεισδύσω
στο πνεύµα και να αντιληφθώ πόσα πράγµατα µας κρύβουν ακόµα οι
εξουσιαστές των λαών.
Δεν θα σας κουράσω µε τεχνικές λεπτοµέρειες διότι δεν απευθύνοµαι
ειδικούς, πλην ελαχίστων. Θα ξεκινήσω από τα βάθη των χιλιετιών, για
διαπιστώσουµε µαζί πώς ο άνθρωπος αργά και βήµα-βήµα έφθασε σήµερα
κρούει τις πύλες της Αποκαλύψεως, µε οδηγούς και βοηθούς τα ίδια του
κατασκευάσµατα, εφ’ όσον δεν θα κάνει ορθή χρήση αυτών και δεν
επίσταται αυτών µε την αρχαιοελληνική έννοια.

σε
να
να
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Όχι από σωβινισµό και ούτε από προγονοπληξία, αυτά είναι για τους αµαθείς
και τους εχθρούς της αληθούς γνώσεως, οι βάσεις αυτών των επιτεύξεων, όπως
το έχω ήδη αναφέρει, βρίσκονται στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφική Σκέψη
των Ορφικών, η οποία πέρασε στους Πυθαγορείους, στους Γίγαντες Ίωνες
επιστήµονες φυσικούς φιλοσόφους, στους Μετα-Σωκρατικούς Πλάτωνα και
Αριστοτέλη, στους Αλεξανδρινούς, στους Νέο-Πλατωνικούς και ΝέοΠυθαγορείους. Όλοι οι σύγχρονοι φιλόσοφοι και επιστήµονες, επάνω σε
αυτούς στηρίχθηκαν και στηρίζονται για ό,τι έχουν επιτελέσει και επιτελούν.
Τα µαθηµατικά, όσο σύνθετα και εάν φαίνονται, στηρίζονται στις τέσσερεις
απλές λογικές πράξεις που και αυτές δεν είναι τέσσερεις αλλά, µία και µόνη,
την πρόσθεση.
Η αφαίρεση είναι η αντίθετος πρόσθεση, ο πολλαπλασιασµός είναι συνεχείς
προσθέσεις και η διαίρεση συνεχείς προσθέσεις και αντίθετες προσθέσεις.
Εάν οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές µπορούν και κάνουν τόσα πολλά και
απίθανα, δεν κάνουν παρά µόνον προσθέσεις και αντίθετες προσθέσεις, αλλά
σε ασύλληπτες ταχύτητες της τάξεως µέχρι τώρα των π ικοσεκόντ
(τρισεκατοµµυριοστών του δευτερολέπτου), και αποθηκεύουν ηλεκτρικούς
παλµούς κανονικής ή αντιθέτου φοράς σαν πληροφορίες, τις ταξινοµούν σε
απειροελάχιστους χώρους τις διασταυρώνουν και τις ανακαλούν σε χρόνους
που προανέφερα, και τις αποστέλλουν όπου εµείς επιθυµούµε ή σε οθόνες, σε
εκτυπωτές ή στην άλλη άκρη του σύµπαντος. Αυτούς τους ηλεκτρικούς
παλµούς, τους χωρίζουµε σε δύο µόνον κατηγορίες: στο 0 και στο 1.
Ο Πυθαγόρας και οι µαθητές του, ασχολούντο επιστηµονικά µε την Φιλοσοφία,
τα Μαθηµατικά, την Αριθµητική, τους Αριθµούς, την Γεωµετρία (γήινη και
ουράνια), την κίνηση των Πλανητών, την Λογική, την Αρµονία (µουσική), την
Ιατρική, την Βιολογία, την Φυτολογία, τα Μέταλλα, την Πυραµιδολογία, την
Ψυχολογία την Αγωγή, την Πολιτική, την Ευγονική και άλλες επιστήµες. Μία
θεωρία αλλά και σοβαρή ενασχόλησή τους στην σχολή του Κρότωνος, στο
περίφηµο και µοναδικό ΟΜΑΚΟΕΙΟ, ήταν εκείνη της ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΗΣ
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ΑΡΧΗΣ. Συγκρατείστε αυτή την έννοια, διότι επάνω σε αυτήν στηρίζεται όλο
το οικοδόµηµα της σύγχρονης εξέλιξης.
ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ: Από φιλοσοφική άποψη, είναι ένα από τα πρώτα
νοητικά όργανα, µε το οποίο κατάφερε να ξεχωρίσει και να χρησιµοποιήσει η
ανθρώπινη σκέψη, µε σκοπό να διαχωρίζει ένα πλήθος πραγµάτων, µία ενιαία
και αξεδιάλυτη σειρά από εντυπώσεις, συναισθήµατα και εµπειρίες του ίδιου
του ανθρώπου, σε ΔΥΟ ΜΟΝΟ κατηγορίες, που είναι ή που νοµίζει ότι είναι
αντίθετες µεταξύ τους.
Για τον αρχέγονο άνθρωπο ή και για ένα µικρό παιδί σήµερα, πρώτη
αυθόρµητη λογική σκέψη είναι: Όταν σηκώσει το κεφάλι του και ατενίσει την
απεραντοσύνη του ουρανού, αµέσως να το κατεβάσει και να κοιτάξει κάτω στα
πόδια του την γη, επάνω στην οποία στέκεται. Ο διαχωρισµός µεταξύ γης και
ουρανού είναι κάτι το ολότελα φυσικό και εποµένως λογικό, διότι την
πληροφορία την αντλεί αµέσως από τις αισθήσεις του. Στην µακρυνή
αρχαιότητα, ακόµη δεν είχε αναπτυχθεί η φιλοσοφική επιστήµη και ο άνθρωπος
δεν είχε γνωρίσει τους Ίωνες προσωκρατικούς φιλοσόφους, που δίδαξαν ότι
πολλές φορές οι αισθήσεις του ανθρώπου απατούν, όταν δεν συνοδεύονται από
την λογική επεξεργασία του ατόµου. Ο ουρανός είναι επάνω και η γη είναι
κάτω.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος στοίχος της κοσµογονίας του Ησιόδου αρχίζει µε
την φράση: «Εν αρχή ο Θεός εποίησε τον ουρανόν και την γη», την οποίαν
αργότερα οι γνωστοί παραχαράκτες των επιστηµών και της ιστορίας, την
παρουσίασαν σαν δική τους στην Γένεση.
Ο διαχωρισµός λοιπόν του χώρου που περιβάλλει τον άνθρωπο σε δύο
κατηγορίες, διάφορες και αντίθετες µεταξύ τους, είναι βαθειά ριζωµένες µέσα
στο µυαλό του και αποτελούν την πρώτη λογική σκέψη του ατόµου. Από την
στιγµή που σήκωσε το κεφάλι του και άρχισε να διαλογίζεται, αρχίζει
συµβολικά και η περιπέτεια της µητέρας των επιστηµών της φιλοσοφίας, για
την ελεύθερα σκεπτόµενη ελεύθερα ανθρωπότητα.
Στην συνέχεια, εάν ο άνθρωπος ρίξει την µατιά του στο γύρω του περιβάλλον,
το οποίον προσδιορίζει την ίδια του την ύπαρξη, δεν δυσκολεύεται να
διαπιστώσει ότι: Υπάρχει ηµέρα και νύκτα, ζέστη και κρύο, νερό και φωτιά, ότι
οι όµοιοί του είναι αρσενικοί και θηλυκοί, ότι έχει αριστερό και δεξί πόδι, χέρι,
µάτι, αυτί κ.λπ.
Από αυτόν λοιπόν τον διαχωρισµό όταν γίνεται και εφαρµόζεται σε ό,τι πέφτει
στην αντίληψη µας, νοητικά ή αισθητικά, πηγάζει η Διχοτοµική Αρχή, η οποία
είναι µία γενίκευση και συµπύκνωση της εφαρµογής του διαχωρισµού όλων
των πραγµάτων σε δύο κατηγορίες αντίθετες µεταξύ τους. Το πέρασµα του
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ανθρώπου από την φύση στον πολιτισµό, βασίζεται στην εµφάνιση µίας
λογικής που λειτουργεί µε το µέσον των δυαδικών αντιθέσεων. Στην δυαδική
αυτή αρχή, εδράζονται όλες οι θρησκείες και οι τοτεµικές κοινωνίες ανά τους
αιώνες.
Με την εξέλιξη του ανθρώπου, η αρχή της Διχοτοµικής Αρχής απέβαλε σιγά
και προοδευτικά τον θρησκευτικό και µυθολογικό µανδύα της, για να καταστεί
αντικείµενο σκέψης και έρευνας για τους φιλοσόφους, που προσπαθούσαν να
γνωρίσουν τις αρχές επάνω στις οποίες κινείται η ανθρώπινη σκέψη.
Τις πρώτες πληροφορίες για συνειδητή χρησιµοποίηση της Διχοτοµικής Αρχής
τις έχοµε από την αρχαία Ελλάδα, από τους γίγαντες της επιστηµονικής
φιλοσοφικής σκέψεως και προβληµατισµού - τους Ίωνες Προσωκρατικούς, και
ειδικότερα από τον Μέγα Πυθαγόρα και τους µαθητές του, οι οποίοι είχαν
πάρει τις βάσεις από της Ορφικούς, τον Ερµή τον Τρισµέγιστο και άλλα
παµπάλαια κείµενα τα οποία δεν διεσώθησαν.
Οι Πυθαγόρειοι είχαν συντάξει έναν πίνακα από δέκα ζεύγη αντιθέτων, στα
οποία εντρυφούσαν Μαθηµατικά, Φιλοσοφικά, Αριθµητικά, Γεωµετρικά και
Κοινωνικά. Αυτά ήσαν: Πέρας-Άπειρον, περιττόν- άρτιον, εν-πλήθος, δεξιόναριστερόν, άρρεν-θήλυ, ήρεµον-κινούµενον, ευθύ-καµπύλον, φως-σκότος,
αγαθόν-κακόν, τετράγωνον- ετερόµηκες.
Από τα σωζόµενα αποσπάσµατα των Πυθαγορείων, συνάγεται το συµπέρασµα
ότι είχαν εκλογικεύσει και συνειδητοποιήσει την Διχοτοµική Αρχή και είχαν
προχωρήσει σε ορισµένους τοµείς πολύ περισσότερο από πολλούς
µεταγενέστερους φιλοσόφους, οι οποίοι επαναλαµβάνω, σε αυτούς επάνω
στηρίχθηκαν. Τα λογικά διαγράµµατα του δυαδισµού, αντλούνται µε στοιχεία
από την σπουδή των αριθµών και τις µεταξύ τους σχέσεις, και αποτελούν το
βασικότερο εργαλείο για να προγραµµατίσουµε και να θέσουµε σε σωστή
λειτουργία έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
Ο πρώτος που χρησιµοποίησε αυτή την αρχή σαν όργανο για περαιτέρω
λογικές και φιλοσοφικές έρευνες, ήταν ο Πλάτων. Αυτή την αρχή την ονοµάζει
Μερισμό και Διαίρεση, όχι βέβαια µε την έννοια της αριθµητικής πράξεως,
αλλά τον διαχωρισµό ή κοψίµατος στα δύο που εφαρµοζόµενος, οδηγεί την
φιλοσοφία, την λογική και τα µαθηµατικά του µε απόλυτη επιτυχία σε ορθά
συµπεράσµατα και στον φιλοσοφικό Ορθολογισµό.
Συνεχιστής του έργου του Πλάτωνος, και όχι όπως κακώς και σκόπιµα
διαδίδουν ότι ήταν αντίπαλός του, είναι ο Αριστοτέλης ο οποίος
συστηµατοποίησε και ξεκαθάρισε τις έρευνες του Πλάτωνος, µετατρέποντας
αυτές σε ένα συγκεκριµένο όργανο σκέψεως, που µε την βοήθειά του, ο
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άνθρωπος ανά τους αιώνες µπορεί να συλλογίζεται σωστά και αποτελεσµατικά.
Το όργανο αυτό, οι µετέπειτα το ονόµασαν ΤΥΠΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ.
Με αυτήν ο Αριστοτέλης κατόρθωσε να διερευνήσει, να συστηµατοποιήσει και
να διατυπώσει τρεις βασικούς κανόνες, που εφαρµόζονται και σήµερα µε
απόλυτη επιτυχία.
Και οι τρείς αυτοί κανόνες αναφέρονται στην Διχοτοµική Αρχή και σκοπό
έχουν να την κάνουν πιο σίγουρη και εύχρηστη. Οι κανόνες αυτοί διδάσκονται
σήµερα σε όλον τον κόσµο και είναι:
1ος Της Tαυτότητος, και διατυπώνεται µε το Α είναι Α, δηλαδή κάθε πράγµα
είναι αυτό που είναι ή είναι ίδιο µε τον εαυτόν του.
2ος Της Αντιφάσεως, και διατυπώνεται µε το Α δεν είναι Α, που σηµαίνει ότι
είναι αδύνατον το ίδιο πράγµα να είναι αυτό που είναι και ταυτόχρονα να µην
είναι αυτό που είναι.
3ος Της αποκλίσεως του τρίτου, και διατυπώνεται ως εξής: Μεταξύ του Α και
του μη Α δεν υπάρχει τίποτα άλλο, που σηµαίνει ότι ανάµεσα σε δύο
αντιφατικά πράγµατα, έννοιες, καταστάσεις κ.λ.π., αποκλείεται να υπάρχει κάτι
τρίτο.
Σε σχέση µε την Διχοτοµική Αρχή, ο 3ος κανόνας εµφανίζει την πλέον άµεση
και φανερή ενέργεια, διότι καθιερώνει τον απόλυτο διαχωρισµό ανάµεσα σε
δύο αντιφατικά συµπεράσµατα, διαπιστώσεις, κρίσεις κ.λ.π. Στα µαθηµατικά
των αρχαίων, την συχνή χρήση της Διχοτοµικής Αρχής εφαρµόζει ο Ευκλείδης
και τα περισσότερα στοιχεία της αριθµητικής του, τα παίρνει από τους
Πυθαγορείους, τον Εύδοξο, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Στην αριθµητική
του γίνεται τόση χρήση της Αρχής, που µπορούµε ελεύθερα να πούµε ότι
ολόκληρο το έργο του στηρίζεται σε αυτήν την Αρχή, την θεωρεί δεδοµένη και
πουθενά δεν προσπαθεί να την αποδείξει.
Στην αριθµητική του ο Ευκλείδης, αρχικά ορίζει την έννοια της µονάδος, η
οποία δεν κόβεται ούτε διαιρείται σε µικρότερα κοµµάτια. Εδώ συνυπάρχουν η
Φιλοσοφία και η Αριθµολογία, στην συνέχεια µε την βοήθεια της µονάδος
προχωρεί στον διαχωρισµό των άρτιων και των περιττών αριθµών, δηλαδή σε
όσους µπορούν να διχοτοµηθούν σε δύο ίσα µέρη και µε αρνητικό συλλογισµό
καταλήγει ότι υπάρχουν και αριθµοί περιττοί όπως οι 3- 5- 7- 9 που δεν είναι
δεκτικοί διχοτοµήσεως, διότι το υπόλοιπο της διχοτοµήσεως ενός τέτοιου
αριθµού είναι η µονάδα και σύµφωνα µε την αρχή του Πυθαγόρα και τον δικό
του ορισµό, αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Έτσι, διαπιστώνεται ότι η εφαρµογή της
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Διχοτοµικής Αρχής, του δίνει δύο θεµελιακούς ορισµούς, την Ταξινομική ή
Διαχωριστική ενέργεια της Διχοτομίας που χωρίζει τους αριθµούς σε
άρτιους και περιττούς και, την Υπαρκτική ή Ορισματική ενέργεια της
Διχοτομίας, η οποία καθορίζει ποιοί αριθµοί είναι άρτιοι και ποιοί περιττοί.
Επάνω σε αυτές τις διχοτοµήσεις µε την διπλή ενέργεια, που έχουν καθοριστικό
ρόλο στην εξέλιξη των µαθηµατικών, στηρίζεται όλο το οικοδόµηµα της
λογικής ηλεκτρονικής και κατ’ ακολουθίαν και οι µεγαλειώδεις επιτεύξεις των
συγχρόνων κοινωνιών.
Οι Βυζαντινοί, λόγω των φοβερών διώξεων από την ξενοκίνητη επιβληθείσα
θρησκεία υπό των αµαθών οργάνων της, κατά παντός Ελληνικού – Εθνικού
επιτεύγµατος, παραµένουν εχθρικοί προς την φιλοσοφία και τις επιστήµες.
Πλην ελαχίστων προοδευτικών πνευµάτων που, µε το πρόσχηµα των
Θεολογικών αναζητήσεων και προβληµάτων προωθούν κρυφά και σιωπηρά
κάποιες λογικές έρευνες. Στην αρχή του Βυζαντίου δύο µεγάλες µορφές η
Υπατία και ο Πρόκλος, άριστοι γνώστες και σχολιαστές των έργων του
Πλάτωνος, του Αριστοτέλη, του Ευδόξου, του Ευκλείδη και των άλλων
λαµπρών προγόνων τους, αναπτύσσουν τις αναπόδεικτες αρχές, δηλαδή τα
αξιώµατα και τα αιτήµατα, επάνω στα οποία στηρίζονται οι φιλοσοφικές
αποδείξεις του Πλάτωνος, οι φιλοσοφικές αρχές του Αριστοτέλους και οι
ανώτερες µαθηµατικές λύσεις του Διόφαντου και του Ευκλείδη.
Περί το τέλος της Βυζαντινής περιόδου αναβιώνει κάπως η σπουδή των
αρχαίων από τους Λέοντα τον Σοφό, Ανδρόνικο τον Β ́ , Γρηγόριο Παλαµά,
Φώτιο, Αρέθα, Νικηφόρο Γρηγορά, Πλήθωνα Γεµιστό, Βησσαρίωνα και
άλλους. Αυτοί, µαζί µε τους σοφούς που κατέφυγαν στην Δύση πριν και µετά
την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, αποτέλεσαν τον σπόρο µε την σηµαντική
βλάστηση, ώστε να ανθίσουν πλούσια ο πολιτισµός, τα γράµµατα και οι τέχνες
στην βάρβαρη Δύση, µε αποτέλεσµα να ξυπνήσει και να βγει από τον λήθαργο
και τον σκοταδισµό του µεσαίωνα η σκέψη του ανθρώπου στηριζόµενη επάνω
στο αθάνατο Ελληνικό πνεύµα και τις επιτεύξεις του, ανά τις χιλιετίες. Αυτά
δηµιούργησαν την Αναγέννηση, την Θρησκευτική µεταρρύθµιση που οδήγησαν
στους Εγκυκλοπαιδιστές και στον Διαφωτισµό.
Τα αιώνια έργα των Αρχαίων Ελλήνων µεταφρασµένα στα Αραβικά από της
κυνηγηµένους από το ιερατείο Έλληνες λογίους, οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο
στις αυλές των Διαφόρων φιλοµαθών Αράβων µοναρχών, καθώς και στα
Λατινικά από τους µεγάλους Έλληνες και φιλέλληνες της Δύσης, απετέλεσαν
την καταλυτική δύναµη για τον επαναπολιτισµό, την αποβαρβάριση του
ανθρώπου και την µετέπειτα ραγδαία εξέλιξη που ακολούθησε.
Πρέπει να τονισθεί ότι οι Άραβες φιλόσοφοι και µαθηµατικοί, είναι οι πρώτοι
µετά τους αρχαίους Έλληνες, που κατανόησαν την µεγάλη φιλοσοφική και
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επιστηµονική αξία των αρχαίων συγγραµµάτων και κυρίως του Αριστοτέλη
στην αρχή, και του Πλάτωνος κατόπιν. Στηριζόµενοι και αναπτύσσοντας τα
έργα τους, µε την διδασκαλία και την βοήθεια των διωγµένων από το ιερατείο
Ελλήνων φιλοσόφων, έκαναν δύο σπουδαίες ανακαλύψεις που έχουν άµεση
σχέση µε το θέµα µας.
Πρώτον, βελτίωσαν τους Αλγόριθµους των Αλεξανδρινών Νεο- πυθαγορείων
και Νεο-πλατωνικών σοφών, που η σηµασία τους για τους Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές είναι καταλυτική. Συνοπτικά αναφέρω ότι, αλγόριθµος είναι το
σύνολο των διαδοχικών πράξεων που απαιτούνται για να αποδειχθεί η
παραγωγή και η εξάρτηση ενός αριθµού από έναν ή πολλούς άλλους.
Δεύτερον, προώθησαν τις Διχοτοµικές δοµές οι οποίες για την Τυπική Λογική
έχουν ίσως σπουδαιότερη σηµασία από τους τρείς κανόνες του Αριστοτέλη,
που επάνω σε αυτές στηρίζονται τα λογικά κυκλώµατα των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών.
Νεώτερες έρευνες έγιναν στην Δυτική Ευρώπη της Αναγεννήσεως και του
Διαφωτισµού, που και αυτές οι λαµπρές περίοδοι, είναι έργο του Ελληνικού
πνεύµατος και της γραµµατολογίας του. Στην Δυτική Ευρώπη, παρά τον
ασφυκτικό κλοιό της εκκλησίας και της σχολαστικής φιλοσοφίας, φωτεινά
πνεύµατα, αφανή και επώνυµα, µε πρωτεργάτες τους Φιλοσόφους,
Επιστήµονες, Αλχηµιστές, τους Ροδόσταυρους και τους ελεύθερους Τέκτονες,
σήκωσαν σιγά - σιγά µε πολλούς κινδύνους και διώξεις, ένα τεράστιο κύµα
αµφισβητήσεων και ερευνών µε αποτέλεσµα, µεταξύ των άλλων, τον θρίαµβο
του πνεύµατος των επιστηµών και την αναβίωση των λογικών ερευνών.
Στα νεώτερα χρόνια ο φιλόσοφος και µαθηµατικός Leibniz ασχολήθηκε
συστηµατικά µε τους κανόνες της τυπικής λογικής, τους βελτίωσε και τους
συνδύασε µε την σύγχρονη µαθηµατική σκέψη. Έδωσε µεγάλη και ιδιαίτερη
σηµασία στην Διχοτοµική Αρχή και την θεώρησε σαν την πηγή της πιό
καθαρής και άµεσης γνώσης για τον άνθρωπο. Καθορίζει ότι η γνώση είναι
έµφυτη, όταν το πνεύµα αντιλαµβάνεται άµεσα τον συσχετισµό που υπάρχει
µεταξύ δύο ιδεών όταν είναι µόνες τους, δίχως την παρεµβολή της.
Πιό πρακτικός και µεθοδικός, ο φιλόσοφος και µαθηµατικός George Boole,
ξεκινώντας κυρίως από τον Πυθαγόρα και ελάχιστα από τους µεταγενεστέρους,
είναι η κορωνίδα όλων. Θα επιµείνω λίγο περισσότερο, διότι δικαίως θεωρείται
και είναι ο πατέρας της Λογικής επιστήµης των ηλεκτρονικών εφαρµογών και
των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Γεννήθηκε το 1815 και πέθανε σχετικά νέος
το 1864. Έγραψε διάφορες µαθηµατικές πραγµατείες και φιλοσοφικές
διατριβές, αλλά την µεγάλη του φήµη οφείλει και δίκαια, σε δύο έργα του: Την
έρευνα των νόμων της σκέψεως και την Μαθηματική ανάλυση της
λογικής. Είναι δε ο εµπνευστής της Λογικής Άλγεβρας ή Άλγεβρας Boole,
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όπως είναι γνωστή. Ο Boole, διατύπωσε ως εξής την Αριστοτελική θεώρηση:
«Εκτελούµε την ανάλυση και την ταξινόµηση, µε διαίρεση σε ζεύγη αντιθέτων
µε την Διχοτοµία όπως λέγεται».
Μελετώντας τους Πυθαγορείους, καταλήγει ότι ολόκληρο το φιλοσοφικό
σύστηµά τους «υπήρξε ένας λογικός συνδυασµός του δυαδισµού, µαζί µε άλλα
στοιχεία που αντλήθηκαν από την µελέτη των αριθµών και από τις µεταξύ τους
σχέσεις».
Ο ορισµός που δίνει ο Boole στο
αναγνωρίζεται σήµερα σαν ο
διαγραµµάτων, που χάρις σε αυτά
λογικά κυκλώµατα και µε αυτά,
απλούστερη µέχρι τις θαυµαστές
διαστήµατος και την ροµποτική.

φιλοσοφικό σύστηµα των Πυθαγορείων,
πετυχηµένος ορισµός των λογικών
σχεδιάστηκαν και κατασκευάσθηκαν τα
όλες οι σύγχρονες συσκευές, από την
τεχνικές διάνοιες, την κατάκτηση του

Για να συµβολίσει τα δύο αντίθετα πράγµατα που προκύπτουν από οιαδήποτε
διχοτόµηση, χρησιµοποίησε δύο απλά αριθµητικά σύµβολα το 0 και το 1. Διότι
όπως είδαµε, οποιαδήποτε διχοτόµηση στα πλαίσια της τυπικής λογικής, µας
δίνει πάντοτε δύο µόνον αντίθετα πράγµατα, έννοιες ή ό,τι άλλο.
Έτσι, η Τυπική λογική, έχοντας βρει την συµβολική της έκφραση ονοµάσθηκε
ΔΙΤΙΜΗ ΛΟΓΙΚΗ, διότι όλα τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µέσα από
τους χειρισµούς της, µπορούν να έχουν µόνον δύο τιµές το 0 και το 1.
Η τυπική ή δίτιµη λογική, είναι η µοναδική βάση παγκοσµίως, στην οποίαν
όλοι οι ερευνητές, όπως θα αναπτυχθεί στην συνέχεια, στηρίχθηκαν και
στηρίζονται για τον σχεδιασµό και την εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών
και τον προγραµµατισµό τους, καθώς και όλων των συναφών ηλεκτρονικών
συσκευών.
Η ΆΆλγεβρα Boole είναι η βάση της λογικής και των µαθηµατικών και µε την
από κοινού ανάπτυξή της από όλους τους ερευνητές των τελευταίων δεκαετιών,
κυρίως δε από τους Μόργκαν, Νόϋµαν, Τέλλερ, Βίνερ, Ατανάσωφ και πολλούς
άλλους οφείλουµε την σηµερινή θαυµαστή τεχνολογική εξέλιξη και οικονοµική
πρόοδο του ανθρώπου.
Στα µέχρι τώρα αναπτυχθέντα, αναφέρθηκα στην ιστορική και φιλοσοφική
πορεία της ανθρωπίνης σκέψεως και κυρίως των µεγάλων πνευµάτων, που
θεωρούνται και είναι οι πρόγονοι των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της
πληροφορικής.
Συνοπτικά θα εκθέσω την χρονολογική εξέλιξη της ηλεκτρονικής και των
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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Την ασύλληπτη εξέλιξή τους, την οφείλουµε κατά µεγάλο µέρος στον δεύτερο
παγκόσµιο πόλεµο και την επακολουθήσασα ψυχρά περίοδο, πατήρ γάρ
πάντων πόλεμος, όπως είπε ο αθάνατος µεγάλος Ηράκλειτος.
Το 1933 µία θυγατρική εταιρεία της Ι.Τ.Τ. στην Γερµανία µε Εβραϊκά
κεφάλαια, έφτιαξε µία συσκευή ηλεκτροµηχανική-ηλεκτρονική
κρυπτογραφική, που ονοµάσθηκε µε την δική µας λέξη ΑΙΝΙΓΜΑ, η οποία
µπορούσε να εκφράσει τις δυνατότητες και τις επιτεύξεις της, όλες δε οι
ανακαλύψεις παίρνουν Ελληνικά ονόµατα.
Μπορούσε να κάνει 22 δισεκατοµµύρια κρυπτογραφικούς συνδυασµούς και
µετέδιδε ενσύρµατα και ασύρµατα. Στην αρχή βγήκε για το εµπόριο, αλλά
βελτιώθηκε και ο Χίτλερ την χρησιµοποίησε αποκλειστικά για τον στρατό, την
διπλωµατία και τα υποβρύχια του Γ ́ Ράϊχ και µέχρι το 1941, ήταν απαραβίαστη
και το καµάρι των Γερµανών.
Όταν ο Τσώρτσιλ ανέλαβε την διακυβέρνηση της Αγγλίας, έδωσε την
µεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια στην κατασκοπία και την συλλογή παντός
είδους πληροφοριών, που θα συντόµευαν τον πόλεµο, ( το 1942 επίσηµα
υπήρχαν πάνω από 100.000 έµµισθοι Άγγλοι και αλλοδαποί πράκτορες). Αυτή η
τεράστια συσσώρευση πληροφοριών έπρεπε να αξιολογηθεί, να διασταυρωθεί
και να αποκρυπτογραφηθεί.
Την λύση έδωσε ο Άλαν Τιούρινγκ, ένας ιδιόρρυθµος µαθηµατικός και
φιλόσοφος µε γνώσεις και αγωγή της Ελληνικής παιδείας, πραγµατικά µεγάλη
διάνοια αλλά άγνωστος στους πολλούς.
Την ηµέρα που οι Γερµανοί έκαναν την εισβολή στην Πολωνία, ο Τιούρινγκ
επικεφαλής 12 τεχνικών µε άκρα µυστικότητα, είχε έτοιµο τον πρώτο
υποτυπώδη Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. τον οποίο ονόµασαν ΒΟΜΒΑ και τον
Απρίλιο του 1941 η Βόµβα µίλησε, αποκρυπτογράφησε ένα µήνυµα - διαταγή
του Γκαίριγκ. Μετά από αυτό, δηµιουργήθηκε µία σειρά από Ηλεκτρονικούς
υπολογιστές - βόµβες, ενώθηκαν µεταξύ τους και όλο το σύστηµα ονοµάσθηκε
ΟΥΛΤΡΑ.
Ο Τιούρινγκ, βελτιώνοντας συνεχώς το σύστηµα ΟΥΛΤΡΑ, έφθασε στο τέλος
του 1942 να αναλύει και να αποκρυπτογραφεί 5.000 στοιχεία το δευτερόλεπτο.
Πολλοί πιστεύουν ότι το µηχάνηµα αυτό µε την Δίτιµη Τυπική Λογική
λειτουργία που έφτιαξε ο Τιούρινγκ, επέτρεψε στους συµµάχους να κερδίσουν
τον πόλεµο, διότι οι Γερµανοί πίστευαν ότι η ΑΙΝΙΓΜΑ ήταν απαραβίαστη
και την χρησιµοποιούσαν συνεχώς.
Από το 1944 ο Τιούρινγκ, λόγω της µεγάλης του προσπάθειας, έχασε την δική
του λογική, ζούσε µε φωτεινά διαλείµµατα και το 1954 ανακοίνωσαν ότι είχε
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αυτοκτονήσει µε υδροκυάνιο ξεχασµένος από όλους, είχε όµως σώσει
εκατοµµύρια συνανθρώπους του και από τα δύο στρατόπεδα, και είχε χαράξει
µία από της λαµπρότερες λεωφόρους της επιστήµης και της εξελίξεως.
Παράλληλα στις Η.Π.Α. είχαν προχωρήσει στον τοµέα αυτόν, εντελώς
εµπιστευτικά και ανεξάρτητα από τους Άγγλους. Εµπνευστής του πρώτου
Αµερικανικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, ήταν ο Μαθηµατικός και φιλόσοφος
Ατανάσωφ. Ξεκίνησε το 1939, έφτιαξε τον πρώτο δυαδικό λογικό υπολογιστή,
αλλά ελλείψει χρηµάτων, δεν κατοχύρωσε την ανακάλυψή του και το 1942
διέκοψε τις έρευνες. Το 1948 δικαστήριο των Η.Π.Α τον αναγνώρισε σαν
πατέρα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ακολούθησαν οι Νόϋµαν και ο
Βίνερ, θεωρητικοί και πατέρες της κυβερνητικής.
Το 1943 δύο µαθητές του Ατανάσωφ, οι Μόσλυ και Έκερτ παρουσιάζοντας
στον στρατό τα σχέδια του διδασκάλου τους σαν δικά τους, πήραν 400.000 $
και το 1946 είχαν έτοιµο τον πρώτο αµερικανικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή µε
19.000 λυχνίες, που επίσηµα είναι ο πρώτος στον κόσµο και από αυτόν αρχίζει
η πρώτη γενεά υπολογιστών. Ονοµαζόταν ENIAC, ζύγιζε πάνω από 30 Τόνους,
είχε µήκος 37 µέτρα και ύψος 3 µέτρα, όταν δε λειτουργούσε, έπεφτε η τάση
του ηλεκτρικού ρεύµατος στο γειτονικό Λος Άντζελες .
Εδώ ο µεγάλος µαθηµατικός και φιλόσοφος Νόϋµαν, έφτιαξε την πρώτη
γλώσσα προγραµµατισµού για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή η οποία βασίζεται
επάνω στην Δίτιµη Λογική. Ακολούθησε µία βελτίωση του ENIAC ΜΕ 36.000
λυχνίες, ο UNIVAC ο οποίος δούλεψε για τον στρατό, την επιτροπή ατοµικής
ενεργείας και στην απογραφή του
πληθυσµού. Μέχρι τότε οι ιδιωτικές εταιρείες δεν πίστευαν ότι οι Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές θα είχαν εµπορικό µέλλον!!!.
Στα χρόνια αυτά η Ι.Β.Μ. σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο του Χάρβαντ,
έφιαξαν ένα θορυβώδες τερατούργηµα µε 100.000 εξαρτήµατα, 17 µέτρα µήκος
και 2,5 µέτρα ύψος, το οποίον ονόµασαν MARK 1.
Ο πόλεµος της Κορέας οδήγησε την Ι.Β.Μ. να στρέψει το ενδιαφέρον της στην
κατασκευή υπολογιστών για τα εργοστάσια όπλων και ειδικά για τους
αυτόµατους υπολογισµούς των µεγάλων πυροβόλων, έτσι κατόρθωσε µέχρι το
1955 να γίνει η πρώτη εταιρεία στο είδος της, χάρις στα κεφάλαια που διέθεσε
και το δυναµικό των ερευνητών που συνέλεξε από όλον τον κόσµο µεταξύ
αυτών και πολλούς σπουδαίους Έλληνες επιστήµονες.
Έφθασαν όµως σε αδιέξοδο, διότι τα διάφορα µοντέλα που σχεδίαζαν και
κατασκεύαζαν - πάντοτε µε λυχνίες - δεν έδιναν λύσεις όγκου, κόστους,
δυνατοτήτων και καταναλώσεως ενεργείας. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι τότε
µία µονάδα µνήµης 5 ΜΒ είχε βάρος 3 τόνους και στοίχιζε πάνω από ένα
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εκατοµµύριο Δολάρια, ενώ σήµερα ένα Φις µνήµης 50 GB (10.000 φορές
µεγαλύτερη µνήµη) έχει επιφάνεια ενός εκατοστού ζυγίζει 10 γραµµάρια και
πωλείται µερικά Ευρώ.
Το 1956 ο Γουίλιαµ Σόκλεϋ, κάτοικος Καλιφόρνιας, πήρε το βραβείο Νόµπελ
Φυσικής για την εφεύρεση του Ηµιαγωγού δηλαδή του Τρανζίστορ. Στην αρχή
χρησιµοποιήθηκε από την Ι.Τ.Τ. για την ραδιοφωνία και από το 1957 άρχισε να
µπαίνει δειλά - δειλά στα εργαστήρια των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
κάποιος επιστήµων τότε το χαρακτήρισε σαν φορέα νέας κουλτούρας.
Στο τέλος του 1958 o ημιαγωγός - τρανζίστορ βελτιωµένος, αντικατέστησε
πλήρως τις λυχνίες, έτσι έχουµε την δεύτερη γενεά των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, µε µείωση όγκου, κόστους, κατανάλωση ενέργειας και αύξηση
των δυνατοτήτων του κατά 1.000 φορές.
Μετά τις πρώτες επιτυχίες των Σοβιετικών στο διάστηµα 1957 -1960, οι
Αµερικανοί έδωσαν µία πρωτοφανή κινητοποίηση και ώθηση σε επιστηµονικό
δυναµικό και χρήµατα.
Ζητούσαν σµίκρυνση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις επανδρωµένες
πτήσεις στο διάστηµα, µείωση απαιτούµενης ενέργειας και µεγάλη αύξηση των
δυνατοτήτων τους.
Έτσι από την εποχή εκείνη, διάφορες ερευνητικές και κατασκευαστικές
εταιρείες, άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Καλιφόρνια, σε µία κοιλάδα
µήκους 60 χιλιοµέτρων, που µε τα πανεπιστήµια Στάνφορντ, Πρίνστον
και Μπέρκλεϋ, είναι ό,τι πολυτιµότερο διαθέτει ο Δυτικός πολιτισµός. Η
κοιλάδα ονοµάζεται Σίλικον Βάλλεϋ ή Κοιλάδα του Πυριτίου (Silicon).
Στις 30 Ιουλίου του 1959, ο Μπόµπ Νόϋς κατέθεσε µία αίτηση για µία
ευρεσιτεχνία, που έµελε να αλλάξει την σύγχρονη τεχνολογία, τον πολιτισµό
και να γκρεµίσει τα όνειρα των Σοβιετικών για την υπεροχή τους. Είναι το
περίφηµο ΤΣΙΠ. Κατόρθωσε δηλαδή να ενσωµατώσει 12 Τρανζίστορς µε τα
παρελκόµενα τους, αντιστάσεις, πυκνωτές, πηνία κ.λ.π., σε έναν χώρο µισού
τετραγωνικού εκατοστού !!!
Το Τσιπ βελτιούµενο συνεχώς και τάχιστα, επέτρεψε στον Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή να µπει από το πεδίο της πειραµατικής επιστήµης, στον τοµέα της
µαζικής παραγωγής για όλους τους κλάδους και τους τοµείς των ενασχολήσεων
του ανθρώπου. Η πρώτη ύλη αυτών είναι το Πυριτικό Οξύ ή Σιλικικό Οξύ
δηλαδή µία άµµος κοινή και στην Σίλικον Βάλλεϋ, όπου παράγεται πάνω από
το 75% της παγκοσµίου αγοράς των Τσίπς ή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων.
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Ο αγώνας ή καλλίτερα ο πόλεµος για την συσσώρευση όλων και περισσοτέρων
στοιχείων στην ίδια επιφάνεια, συνεχίζεται αδιάκοπα. Σήµερα έχουν φθάσει να
τοποθετούν στην ίδια επιφάνεια και σε πολλές στρώσεις ή ορόφους
εκατοµµύρια στοιχεία - τα περίφηµα Μίκρο Τσίπς, έτσι έχοµε την τρίτη γενεά
των Η/Υ, δυνατότητες τροµερές, όγκος ελάχιστος και κατανάλωση µερικά
Watt !!!
Στην Αµερική και την Ιαπωνία σχεδιάζουν την 6η γενεά υπολογιστών (δίχως
ακόµη να έχουν ολοκληρώσει την 5η) µε αυτόνοµες νοητικές λειτουργίες, θα
οµιλούν µόνο την Ελληνική γλώσσα, διότι είναι η µόνη Λογική Νοηµατική
Γλώσσα µε Μαθηµατική δοµή που στηρίζεται στην Ορθή σκέψη και στην
Δίτιµη Τυπική Λογική. Αυτοί οι υπολογιστές θα αντιπροσωπεύουν τα όνειρα
και τις ελπίδες της ανθρωπότητας.
Αρκεί να αναφέρω ότι, έχουν φτιάξει µία µνήµη, την αποκαλούν µνήµη των
φυσαλίδων, µε όγκο ενός µικρού κουτιού σπίρτων, που µπορεί να περιλάβει
όλο το αρχείο και τις λειτουργίες του κοινοβουλίου των Η.Π.Α. µε δυνατότητα
εντολών εκτυπώσεως 2.000 βιβλίων των 500 σελίδων το δευτερόλεπτο.
Χάρις στα προβλήµατα που έλυσαν οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές σε όλους
τους τοµείς των ενεργειών και της εκφράσεως της συγχρόνου παγκοσµίου
κοινωνίας, δεν τολµώ να αναφερθώ για το άµεσο µέλλον, επήλθε µία
τεχνολογική εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες που όµοιά της δεν έχει υπάρξει
στον κύκλο της ζωής της παγκοσµίου ιστορίας που εµείς τουλάχιστον
γνωρίζουµε.
Σας δίνω ένα µικρό παράδειγµα της εξελίξεως:
Εάν ένα αυτοκίνητο που έχει ζωή περίπου 100 ετών και ο Υπολογιστής που
έχει ζωή 60 ετών είχαν την ίδια εξέλιξη, σήµερα θα έπρεπε τρείς Rolls Royce
να στοιχίζουν 2 λεπτά του Ευρώ, να χωρούν στο κεφάλι µίας καρφίτσας και να
κάνουν 15.000 χιλιόµετρα µε ένα λίτρο βενζίνης !!! Σήµερα δεν υπάρχει
καµµία µα καµµία Επιστήµη, Ενασχόληση, Τοµέας, Τέχνη ή οποιαδήποτε
εκδήλωση και ενασχόληση οιασδήποτε µορφής του ανθρώπου, που να µην
στηρίζεται σε αυτά τα µικροσκοπικά λογικά κατασκευάσµατα. Η δε εξέλιξη της
τεχνολογίας είναι τόσο ραγδαία, όπως έχω αναφέρει, που χθεσινές γνώσεις
αύριο είναι ξεπερασµένες. Έχει υπολογισθεί ότι, ανά έξι µήνες διπλασιάζεται η
γνώση και η εξέλιξη θεωρητικά, καθυστερεί όµως η εφαρµογή της µόνο για
τεχνικούς, εµπορικούς και οικονοµικούς λόγους.
Η άνευ προηγουµένου ανάπτυξη της τεχνολογίας των τελευταίων δεκαετιών µε
την παράλληλη ανάπτυξη του εισοδήµατος και τον άκρατο καταναλωτισµό,
επέφεραν µία στασιµότητα στην φιλοσοφική σκέψη.
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Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα σοβαρό έως τροµερό χάσµα
µεταξύ του ανθρώπου τεχνολόγου και του φιλοσόφου. Σήµερα ακούµε όρους
όπως: Super Computers, Internet, Tele-banking, Tele- medicine, Distant
Learning, φορητοί υπολογιστές, tablets, κινητή τηλεφωνία κ.τ.λ.
Και το µέγα ερώτηµα είναι πού µας οδηγούν οι νέες τεχνολογίες και η
πληροφορική;
Σε αυτό το ερώτηµα κανείς δεν µπορεί να απαντήσει µε βεβαιότητα καθώς
κανείς δεν µπορεί να προβλέψει τις µελλοντικές εξελίξεις.
Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι τα 2/3 των τεχνολογιών που θα είναι σε χρήση το
2020 δεν έχουν ακόµη ανακαλυφθεί, διότι ο χρόνος της χρήσιµης ζωής της κάθε
τεχνολογίας συνεχώς µειώνεται.
Το βέβαιο είναι ότι, τον 21ο αιώνα θα µεταβούµε από το οικονοµικό µοντέλο
της µαζικής παραγωγής και κατανάλωσης, στο µοντέλο των οικονοµιών της
υψηλής τεχνολογίας και των υπηρεσιών που θα βασίζονται στην Πληροφορική,
στις επικοινωνίες, στις ανανεώσιµες Φωτο-βολταϊκές πηγές ενέργειας «ηµιαγωγούς» και των προϊόντων τους.
Η ΓΝΩΣΗ θα είναι η νέα µορφή ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ θα
είναι οι πρώτες ΥΛΕΣ. Η γνώση θα είναι το κύριο περιουσιακό στοιχείο, και
δυστυχώς για την ανθρωπότητα, δεν θα υπάρχει ένας µηχανισµός ικανός για
την κοινωνικά δίκαιη αναδιανοµή της γνώσης και των ωφελειών της.
Οι ψυχολόγοι αναφέρουν ότι, θα υπάρξει µία αρνητική επίδραση της
τεχνολογίας στον άνθρωπο µε την συνεχή διάβρωση των κοινωνικών δοµών
και των συγγενικών δεσµών, που µοιραία οδηγούν σε αυτό που αποκαλείται
«Μοναξιά μέσα στο Πλήθος» µε αποτέλεσµα την αύξηση της χρήσεως των
ναρκωτικών, των αυτοκτονιών, της αντικοινωνικής συµπεριφοράς των ατόµων
και των τοπικών εντάσεων και πολέµων. Ο πλούτος θα περιέλθει σε λίγα Τραστ
µερικών κρατών, η κοινωνική αδικία θα είναι διάσπαρτη σε όλον τον πλανήτη
σαν µία νέα τεχνολογική φεουδαρχία.
Η µόνη λύση και ανάδραση σε αυτή την απελπιστική κατάσταση που είναι προ
των πυλών της ανθρωπότητας, είναι να αυξήσουµε και να διαδώσουµε την
Φιλοσοφική Ελληνική σκέψη και αγωγή, για να ξαναδώσουµε στον άνθρωπο
τις ηθικές του αξίες, το µέτρο, την αρετή και την αυτογνωσία. Η ανθρωπότητα
βγήκε από τον µεσαίωνα και τον σκοταδισµό, που είχαν επιβάλει η Εκκλησία
µε την ολιγαρχική φεουδαρχία για πολλούς αιώνες, στηριζόµενη στο αθάνατο
Ελληνικό πνεύµα, την φιλοσοφία, την παιδεία και τις αξίες που αυτό φέρει για
χιλιετίες και που καθιστά τον ανθρωποκεντρισµό κορωνίδα της υπάρξεως. Έτσι
και σήµερα, µόνο µε αυτές της προϋποθέσεις θα µπορέσουµε να βγούµε από το
δυσκολότερο αδιέξοδο που οδηγείται ο κόσµος. Η µόνη ανάδραση είναι ο
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Ελληνισµός µε τις αιώνιες αξίες του, αυτό το κατάλαβαν και άρχισαν να το
εφαρµόζουν αργά µεν αλλά σωστά διάφορα κράτη και οι µεγάλες εταιρείες.
Εφαρµόζουν και απαιτούν την Ελληνική εκπαίδευση των στελεχών τους και
την εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας για να µπορέσουν να κατανοήσουν τα
υψηλά νοήµατα και τον σκοπό της ζωής.
Αθήναι, Ιανουάριος 2015
Ελευθέριος Διαμαντάρας
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