Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Κυριακή, 25-01-2009
Σελίδα: 83
Μέγεθος: 1099 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 81880
Επικοινωνία εντύπου: 210 9942431
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Δενπιστεύω,δεν πιστεύω
Μιαψύχραιμηκριτικήτης αθεϊστικήςσκέψηςαπότη σκοπιάενόςπρώηνάθεου.
Του Σωτήρη Βανδώρου

Απόσπασμα
«Η ιδέα ότι n επιστήμηκαι n
θρησκεία τελούν αε διαρκή
σύγκρουση δεν λαμβάνεται
πλέονσοβαρά υπόψηαπό
κανέναν μείζονα ιστορικό
της επιστήμης,παρόλητη
δημοτικότητατης κατά το
19οαιώνα.Ενας απότους
τελευταίους προμαχώνεςτου
αθεϊσμού επιβιώνειμονάχα
στο επίπεδοτης μάζας
-συγκεκριμένα,ο μύθος ότι
μια αθεϊστική, βασιζόμενη
στα γεγονότα, επιστήμη
τέλει ασταμάτητα οε πόλεμο
με μια βασιζόμενη στην
πίστηθρησκεία. Οχι μόνο
δεν είναι αληθής αυτή n
καρικατούρα σήμερα, αλλά
n ιστορικήέρευνα έχει πια
αποφανθεί πωςπρόκειταιγια
κατι το παραπλανητικόκαι
ανακριβές όσον αφορά το
παρελθόν.Παρ' όλα αυτά, ο
εν λόγω μύθος συνεχίζει να
επιβιώνειοε εκλαϊκευμένα
αθεϊστικά κείμενα, αλώβητος
απότα ευρήματα των μελετητών.
Στο μυαλό κάποιων,
τουλάχιστονπροπαγανδιστών
αθεϊστών,n επιστήμη
είναι ο ύπατοςσύμμαχος του
αθεϊσμού».(«Λυκόφως»,σελ.
126)

TO ΛΥΚΟΦΩΣ
TOYΑΘΕΪΣΜΟΥ

Toλυκόφως του αθεϊσμού
AL1STER MCGRATH
ΜΤΦΡ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΡΑΧΤΑΣ
ΣΕΛ. 405. ΤΙΜΗ 619.90

Ηαυταπάτη του Dawkins
AUSTER MCGRATH
ΜΤΦΡ. ΒΑΣΙΛΗΣΑΔΡΑΧΤΑΣ
ΣΕΛ, 147, ΤΙΜΗ 613,30

Ο Αλιστερ ΜακΓκραθ υποστήριξε
στο «Λυκόφως του αθεϊσμού» που
κυκλοφόρησε στα αγγλικά το 2004
ότι ο αθεϊσμός πνέει τα λοίσθια.Την
Ο διάσημος βιολόγος Ρίτσαρντ Ντόκινς κατά τη διάρκεια αθεϊοτικής εκστρατείας στο Λονδίνο.
επόμενη τριετία εκδόθηκαν βιβλία
από τους ΡίτσαρντΝτόκινς,Ντάνιελ
Ντένετ,ΡίτσαρντΧάριςκαιΚρίστοφερ
λογίαή συγγενή κλάδο.Ο ΜακΓκραθ ότιο αθεϊσμόςπαρουσιάζεταιισχυρός μπορεί να οδηγήσει τους οπαδούς
δεν υιοθετείγενικάέναν καταγγελτικό κάθε φορά που τα ιερατείαέχουν μεγαλύτερη
του αε έναν κόσμο χωρίς νόημα και
Χίτσενς-όλατους πλέονδιαθέσιμακαι
. χ ο αθεϊσμός
σταελληνικά-ταοποίααποτελούνμαχητικές
λόγο, ούτε απαξιώνειτους διανοητικούς
ισχύ από αυτή που θα τους ηθική πυξίδα.Ακόμηχειρότερα,προκειμένου
γίνεται
πρόγραμμα
υπερασπίσειςτου αθεϊσμού,
του αντιπάλους καιτα πονήματα αναλογούσε και την αξιοποιούν για
να θεμελιώοειτη θέση ότι ο
που πυροδότησαν έντονη πολεμική
της εξουσίας,
τους. Ενδεχομένωςαυτό οφείλεται την ικανοποίησηίδιων συμφερόντων αθεϊσμόςεγκολπώνεταιεξίσουτο φανατισμό,
και βρήκαντεράστια απήχηση, τουλάχιστον
και
στην
προσωπική
του
εξέλιξη,
δηλαδή
ή
εν
πάση
περιπτώσει
εις
βάρος
των
όπως
καιοιφονταμενταλιστικές
παράγει εγκληματικά
στοαγγλοαμερικανικό
κοινό.
ότιείναιένας πρώην άθεος που κοινωνικάαδύναμων.
εκδοχέςτης θρησκευτικήςπίστης,
αποτελέσματα
Ο ΜακΓκραθ,καθηγητήςθεολογίας
μεταστράφηκε στο Χριστιανισμό.
παραπέμπει στην ιστορική εμπειρία
Ετσι,ένα μεγάλο τμήμα του βιβλίου Ταδιδάγματα
των ολοκληρωτικώνκαθεστώτων. Η
στο King'sCollegeτου Πανεπιστημίου
ιδέα είναιότι ότανο αθεϊσμός γίνεται
αφιερώνεται στην επισκόπηση των του παρελθόντος
του Λονδίνου,δεν θα μπορούσε
να φανταστείτόσο γρήγορη και ηχηρή
"κυριότερωνεκδοχώντης αθεϊστικής Στο μέτρολοιπόνπου ο αθεϊσμός καταγγέλλει
πρόγραμμα της εξουσίας, παράγει
διάψευσητης βασικήςθέσης του.
σκέψης στην ιστορικήτης εξέλιξη.Ο
τις υπερβολικές εξουσίες εγκληματικάαποτελέσματα.
Ισως για αυτό συνέγραψε αργότερα
18ος αιώνας έχει κομβική σημασία, των θρησκευτικών κατεστημένων
Ομως η λανθάνουσαταύτισηαθεϊσμού
και το μικρότερο «Η αυταπάτη του
καθώς στοπνεύμα του Διαφωτισμού καιεπιπλέονεπισημαίνειπως η πίστη
με αυτέςτις εκδοχέςείναιεξίσου
Dawkins»με το οποίοαπαντάσχεδόν
και με κεκτημένητην επιστημονική εκπίπτειοε λατρεία των ειδώλων και προβληματική με την ταύτιση φέρ'
σημείοπρος σημείοστοπερίφημο «Η
επανάσταση των νεότερων χρόνων, αε πρακτικές που προσιδιάζουν περισσότερο
ειπείντου Χριστιανισμούμε την Ιερά
περί Θεούαυταπάτη»του Ντόκινς,το
ο αθεϊσμός εμφανίζεται πειστικά
αε παγανιστικέςπρακτικές Εξέταση.
οποίοκαι«ξετινάζει»κάτιπου πάντως
ως προμηθεϊκός ελευθερωτής από παρά στην πνευματικότητατου μονοθεϊσμού,
Τελικά, ο ΜακΓκραθ μάς αφήνει
δεν συνιστά και κανένακατόρθωμα,
την καταπιεστικήτάξη του Παλαιού
ο ΜακΓκραθμπορεί να τον με μία στυφή γεύση, ως εάν να μην
δεδομένου του πόσο επιπόλαια και
Καθεστώτος,στην οποία βεβαίως ο κατανοήσεικαι εν μέρει να τον συμμεριστεί.
έχει να πει κάτιπερισσότερο τολμηρό
εντέλειασύσταττ]είναιη επιχειρηματολογία
ανώτεροςκλήροςέχειτο μερίδιοτου.
διανοητικάαπό φράσεις όπως «η
του τελευταίου.
Ο ΜακΓκραθσυνεχίζειαυτή την εξιστόρηση
Διότιαυτό που κρατάει ως θετικό πίστη ότι δεν υπάρχει Θεόςείναιένα
με ενδιάμεσους σταθμούς περιεχόμενοαπό αυτόν είναιτελικάη ζήτημα πίστης τόσο όσο και η πίστη
Με to βαμβάκι...
τον Μαρξ,τον Νίτσε,τον Φρόινταλλά συμβολή του, έστω και napa τις επιδιώξεις
ότι υπάρχει Θεός».Παρ'όλα αυτά, το
To «Λυκόφως»είναιπιο ενδιαφέρον,
καιπλήθος άλλων στοχαστών μέχρι
ιου ίδιου του αθεϊσμού, στη βιβλίοείναι καλογραμμένο και θίγει
πιο εκλεπτυσμένοκαιπιο έντιμοαπθ
καιτον 20ό αιώνα.
διασάφησητων στρεβλώσεωνκαιτων με επάρκειαπολλές όψεις του σχετικού
τα έργα των διάσημων νέων αθείστών,
παθολογικώνστοιχείωνπου μπορείνα
προβληματισμούόπως οι σχέσεις
εκ των οποίωνάλλωστε κανείς
προσλάβειη θρησκευτικήπίστη.
θρησκείας καιεπιστήμης.
Η ισχύς των ιερατείων
τους δεν διαθέτει επιστημονική κατάρτιση
Απθαυτή τη διαπραγμάτευσηο συγγραφέας
Κατάτα άλλα,εκτιμάότιδεν έχεινα
στη Θεολογία,στη Θρησκειοκαταλήγειστο συμπέρασμα προσφέρει οτιδήποτεάλλο, αντίθετα
svandoros@e-tipos.com
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Ο ψεύτης παππούς

Αφρικανικόημερολόγιο

Ο αδελφός της Ασπασίας

ΑΛΚΗ ΖΕΗ

ΣΙΪΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΟΝ

Τρίαμικρά λυκάκια
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΕ

ΣΕΛ. 155, ΡΜΗ610,00

ΣΕΛ 176, ΤΙΜΗ 614.00

ΣΕΛ. 135. T! ΜΗ 66,50

M.
ΣΕΛ 20 ΤΙΜΗ 618,90

Ενας αλλιώτικος παππούς και ένας Η ιστορία μιας μικρής Αγγλίδαςπου ΟΔαμιανός,έναοκτάχρονοαγόρι,γράφει Μίααπό τις σταθερές «αξίες»,το
δεκάχρονος εγγονός, ο Αντώνης. Ο γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1924και
στο ημερολόγιοτου προκειμένου γνωστότεροίσως από τα δεκάδες
παππούς, συνταξιούχος ηθοποιός, πέθανε κάτω από παράξενες συνθήκες να διορθώσεικάποιαπροβλήματαπου βιβλίατου Τριβιζά,με το θρυλικό
πληθωρικός αε συναισθήματα, γνώσεις στην Κένυα.Εζησεσύντομη αλλά είχε στον τρόπο γραφής και ομιλίας Ρούνιως κακόγουρούνι, ευφυής
και εμπειρίες,εξάπτειτη φαντασία ευτυχισμένηζωή ανάμεσασε περιπετειώδεις
του.Έτσιμαθαίνουμεπολλάκαιαστεία αντιστροφή του γνωστού παραμυθιού
του Αντώνη,ο οποίοςαναρωτιέται:
ανθρώπους καιόχιλιγότερο που συμβαίνουνμε την αδελφή του,
με τα τρία μικράγουρουνάκια.
περιπετειώδηζώα.
αλήθεια,ψέματα;
Ασπασία.

