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ο" ΣΥrrΡΑ ΦΕΑΣ 

ΓεWΉflηκε στο Πιτσα Κοριν
.ftίας το 1909. Σπούδασε στη 
φιλοσοφι(tη Σχολη 'Α{}-ηνων 
'\~/,. -, ,~ 

και επειτα πηγε με κρατικη ν-
ι "~ ,." 

ποτροφια για ευρυτερες σπου" 

δες κλασικης φιλολογίας καΙ 
φιλοσοφίας στο Μόναχο, Ο.: 
που αναγoρεύτηκ€ διδάκτορας 
τijςφιλoσoφίας καΙ τού χορη
γή{}ηκε ή γερμανικη ύποτρο
φίαΗumbοldt. 'Τπηρέτησε 
(f); έκ."tαιδευτικΟς" λέιτουργος 
σε δημόσια καΙ ίδιωτικα σχο
λεΙα Μ.· Ε. καΙ παράλληλα 
πρΟς τη σχολικη έργασία εχει 
να έπιδείξει ενα άξιόλογο συγ
γραφικΟ εργο. 'Έχει δημοσιεύ
σει πάνω άπο δέκα μελ~τήμα-

, !Ι , . _ ~ . 

τα <1ταεγκUΡOτερα επιστημο-

νικά, λογοτεχνικα καΙ παιδα
γωγικα περιοδικα (<<Έλεύftε
ρα Γράμματα», «Παιδεία», 
«'Εποχές»), μεταφράσεις ερ-

. γων των Νίτσε, Γαίγκερ, χα
ιντεγκερ και επτα 6ι6λία με" 
φι,λοσοφικΟ και ίστορικΟ πε
ριεχόμ"ενο, (<<ΈλληνικΟςδια
φωτισμός», «Φιλοσοφικο λε
ξ ικό», «Έλλ ηνιστικΟς πολ ι τ ι~ 
σμός» , «'Α{}-ηναϊκη δημοκρα
τία», «'Αρχαία έλληνικη σκέ
Ψη», «ΛεξικΟλογοτεχνικων 0-
ρων», «ΦLλoσ~ία»). 

* 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ "Α ΣΤΕΡΟΣ" 



ΜΙΑ ΚΡΙΣΗ 

ΓΙΑ, το ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

Ό 'Αγησίλαος Ν τόκας τύπω
σε ισαμε τώρα κάμποσα 6ι-
6λία καλογραμμένα, εύσύνο-

" 10 πτα και χρησιμα. συγγρα-

, δ .ΙΙL ' δ' , φεας ιαυι-;τει και παι εια και 

, "ξ' " στοχασμο και ο υνοια και Jtg-
1tος. Θέλει να τα μεταδόJσει 

, οι Ι '" 
στο ευρυτερο κοινο και, με 

ι " ~, Τ' 
τροπο ποοσιΤΟ,και ανετο. ο. 

προσπάft~ησε μ~συyείδηση εύ-
, {tύνης και το κατόρ1tωσε. Τό::
σο για το μα{}ητη οσο και για 
το σπσυδαστη καΙ τον προ6λη:.. 
ματιζόμενο (ίν1tρωπo, φρόντ'ι-

'δ' " , , σε να ωσει αφορμες και 

στοιχεία. πηρε τα φιλοσοφι
κα {tέματαάπo τη ρίζα τoιuς 

- ,." ,~- " 
και τα. εφερε σ εκεινο που ο-

νομάζεται αισιο πέρας. Προ
καλεί'πoλυ,έvι;ύπωση ή εύρυ
μά1tειά του καΙ ή Ικανότητα 
να ξετυλίγει τα -&έματά του 
κατα τρόπο κατατοπιστικο καΙ 
χαρακτηριστικό. Έκτιμω ξε
χωριστα ηΊν προσπά1tεια τoιU 
συγγραφέα να μας δώσει τον 
γενικο φιλοσοφικΟ στοχασμο - , - " 
,της εποχης, προσεκτικα και 

μEitoδ ικά , με καίριες φράσεις 
καΙ με λέξεις στρογγυλες 'καΙ 
άμετακί νητες. 

Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΑΟΣ 
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ΟΡΩΝ 

··ΚαΙ γQQ 1\ φV.oσoφια μι\τηιι Wv α
χνών και 'tών άι.στημ6ιν hmv, tξ ιa)
Uj, γQQ τάς dQxt'1, ι:αι. αL ttr- και 

αL άι.ατt1μαι A.cιμδ4νoucn". 

(AcιuIb. f1ooλ. 21,12) 

kKAOTIKOI οlκοι 'ΆΣΤΗ'. 

λΛ. &ι Ε. ΠλΠλΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Ο.ΟΣ ΛΤΚΟΤ,ΓΟΤ 18-ΑβΗΝΑΙ 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΣJtOΠoς τού 6ι6λΙOV 'roύTov εΙιιαι να δώσει στους tν
διαφEl!όμεvovς Υια π) φιλοσοφία αιιαyνώσrες lνα αξιό
πιστο και dJληπrο dιOOfCl'L"O 6ofιθrιμα, στους oπovδα
oτt, μlα εloαyωyiι Μυ να rαZνει ΠQOOΙΤOυς σ' αι)τους 

τους δQovς και τις φιλοσοφιdς bvotE, Μυ σvVΔέovται 
oroιασrιιcα μi τα lqyα "αΙ π)v Π(IOOf.ύπι'Κ6τητα τών φι
λοσόφων. 

Mt την 1οτσριιαι tπunt6πηoη τών θεμdι,ωμi.1iwν οπ)ν 
1oτσριk'iι orolα τών φ4Aoσoφιιcιί}ν συσπιμάτων δρων, t
πιδίωξα να γνωρισΕΙ 6 αιιαyvι.ίκmις την πqωΤιJQXιxΉ τovς 
σηjJDDία και το lιπσριJCό - πvεvματι,,6 τους ΠEfll€'/PμE

vo μi π) σvσrημo:ιιιαι αMiλvoη καΙ dUVJq}ivησrι να διεv
f«)lVVΘei " ~ στα ΠQΩΠ6rvπα φιλοσοφι"α lQ
Υα και " lί.ι/sση διεiιιδvση στΟν ΠVΡήιια τών φιλοοοφι
f«ijv θεωeιών. 

'Ως λεξι"ο δρων το 6ι6λίο ΠιJQαιτεIται dπό τη λεξι

Κ'O)'(Κlφιιαι κατάταξη τών 6wJμάτων τών φ&λοσόφων, 

πqoιcειμfνov να ~Ι16JΠOιηθEI 6 1,ώQoς που Ιτσι Ιξοι
"Ο1ΙΟμΕΙται Υια π) διαπeαΎμάτιvση σε μεΥάλα αι}τοτελή 
δ.ρθρα τών oπovδαιιSτE()ΩW dπό τα πeo6λήματα Μυ μΕ

λnoνν οΙ 6αοι"οΙ ddOOt τής σvσrηματιJ(ής φι.λoσoφlας, 
δπως " φιλοσοφία Τής 1οτορίας "αi τού δι"αίου; ή "ΟΙ
VΩνΙOλoyία "αι ή ΙπιστημολοΥία. 



Ίδιαίτερη πeoσπάθεια "arα6λήθrpα yu:i να διαπι
ρoύv τα λήματα dκtQUJ π}v ΙΠιαπιμσνuαj τOVς' πλ:ικ/6'Πι
τα καΙ σaφιfνεια ιιαΙ ~ να ,lvαι Κατατoπισrιrά, 
να .πeoλtιαίvovν τι) δρό/ZJ ΠQδς π} φιλDσoφiα. 

~θήνα, 1980 ~yησ{λαoς Ντ6ιιας 
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λΙΆθΟ" 

Τό Δντιθετο '100 ιcαιcα;;, fι fιθudι 4-
ξr.α ιcα8cnιτη, 'Ιό 'ύλεια ιnιiό (ιuιn
ΠNID boauιD)ιτoiJ Ιιcανo.πoιεί 16ν Δν

θQιmιo πoiι 'Ιό ιcατtχει. Τό dyαθό 
δtν Ι(νcι& ο(ίτε "ιc~yια κάτι" (cb- . 
φε).ι.μoιcQCΠ(α), oiiτι "ιcαλό yu\ ιcά
ποι.ον" (l'6lιαιμoνισμ6ς). 'Αγαθός 

εlναι αότός πoiι ot μu\ ~ιμi
νη ιcατάαταση :ΙΙQOt\μά 'Ιό dyαθό 

dvcl τσίι ιcaιcoo. Κατά 'Ιόν ~ω
να fι ctνώτεvιι dπ' 6lις ΤΙς ι6tες εl
ναι tι d:ιιόλvτη, tλεOOεvιι ιcai dνε
ξάιmrτη l6fα τα;; dyα8oiί. Α'ότη εl
ναι ό αιcoπός της dνώτEQ!lς Υνώσης 

("μtyιστoν μάθημα"), ιhoιDτιvιις 

dιcόμη ιcαΙ d:ιιό τη Υνώοη τής dλfι
θειας. Στην "nOMnCo" fι ΙΔια τσίι 
d'yαθoiι· άποτελεί τόν mιρήνα ιcαΙ 

την πηΥη ΙCΆθε 6Qαστηoι6τητας. 

'Iuι' αότή πηyάζovν fι 6QμoνΙα ιcαι 

11 ε6δαιμον(α της ψUXfjς. Στόν 'A.QL
στoτiλη tι bι:ιbeωςη τοίί ιtyαθoίι εl
νcι& 6 dνtίnεooς Φι' δλovς τονς σιco
:ιιoVς, 'Ιό "πdvcων dιcQόtcnσν". "Ε

να d'yαθb '6miQxa πoiι ΙΠΙθuμσiiν 
οι δνθοωποι: 60ft ε'6δαιμoνfα ψιι
χής τών ΠQCIIC'tών dyαOOιv". Α'ότή 

lΥαιται στη σuμπεoLφOQO τσίι Μ

θQώπou "ιcaιά λ6Υ0ν", πoiι εΙvαι 
ειbι.ιcό του π(.Χ:Μ5μιο (" ένfQγειά τις 
ιcoτ' 40mιν τωεαν"). Τά ~1.ιιcά. 

6ιoλoyι.ιcά, ψυχιιcά, ΙCOΙν8JVΙΙCά, 210-
λ,τιΣά ctyαeα διαιcρ(νoνται clναμε

ταξ1) τouς dπό τΉv 'Iθιιcή dξfα τους. 

Ή ~ τους ιcαθoρίζεται 
06μφωνa μt -ιόν iιθιιcό νόμο ιcOΙ 0'6-
'Ιός σ6μφωνα μ' α6τό πσU dναyνω
ρ(ζεται ιbς τό ωτtρτατo dyaθό. Mt 
'Ιό ωτΙιrτoτo dyαθ6, τόν 1ιθιιcό νό
μο ιcαΙ Tirν [ε(JάQxιιmι 'Ιών ctyαθών 

dαχoλείται 11 Ήθιιcfι·· 

λΓΝΟΣΙ1Κ1ΣΜΟΣ 

Φιλoσoφιιcη θεωρr.α. 1J όποια Δο
νείται τη tnMnότητα τής άντΙΙCει

μενιιcijς γνιΟΟης τΟΟ ιcόσμou, rδιai
τειια τής γνώσης τών μεταφuOl.JCώιν 

πQCI'Vμάτων ιcαι το\ι θεofι. οι όπα
δοι τα;; άyνωσnιcισμoU fnτoστηQ(

ζovν δτι tι bυνcrτότητα της γνώσης 
πε(ΚOQίζεται 0't"IJν αtoθηση' fι 1.ογι
ιcΉ τσίι δνθQώawτι δt μπOQlί να 'γΥω
ρίσει ιcάτι πιό πΙιια dπό τις α~

σεις. 'Ο dyνώσnιcιoμός dνcumx
τηιcεστΙςφιλoσoφιxέςθεωρ[εςτών: 

Xιoiιμ, KavcΙOU. xόvc, ΣπtνoεQ 
ιcαι τοο Τζαιίλιαν Χάξ).εύ. Ό Κάν

τLOς δέχεται την 4vcLιcELμεYLΙCΉ iί
:ιι0Qξη τών "χαθαυτών ΠQCJYμά
των", θEIι)Qεί ιbστόσo Δ6ύνατη τfJν 

dναyνώQισι1 τouς. Ό Xισiιμ ιcαι οι 

ιw.oι dyνωoτLιcιoτt!; θεωρoVν φι
λοσοφιχα 6παράδειcτη. τη σιctψη 

yu\ τα "χαθαυτά πράγματα", &ηλ. 
yu\ την σι'IoCΑ Έών πραγμάΈων. Ό 
ΔνθQωπoς yvωQ(ζει τά πράγματα 
δχι δατως εΙναι σιήν dληθινil 0Οαια 
τmις. dλλά δπως φαΙνονται Q' α-δ

τ6ν. θεωQητιιcά bt μπΟQO\iμε νά 
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ΑΓΩ 

yνωQ(σmJμε oiiτε την ύπαοξη OUτε 

την άννπαρξ(α τών μεταφVσι!Cών 

άντΙKειμtνων . 

ΑΙΏΝΙΑ 

Κατα tόν Xάϊντεyιcερ ι '1\ διάθεση 
πο\) έπαναφέρει την ύπαρξη άπό 

την ιc:ατάπτωση στό ΕΖναι. Με την 
άΥωνω φτάνouμε aτό μηδfν. διά 
τoii όπoίou bLwcOCVEtQL tό εlναι 
σαν τό όλότελα διαφοQmkό άπό 
τό δν. Ό Σάρτο δίνει Ο"ή)ν ciγωνία 
μιά άνθQ<ιJΠoλoγιιιή σημασία: '0 
ciνθQ<ιJπoς μαθαίνει μt την άγωνΙα 
(ηaιιsee ναυτία). δηλαδή την κα
τάσταση τού άπόλυτο" ιc:oρεσμoίi 
ιc:αΙ τής άηδως. ότι δtν τόν προσδι

ορίζονν oUτε έξωτερικα ούτε έσω

τεριιc:ά αετια. dλλά ότι ό [διας προσ

διορίζει Μελώς tλεύθερα tόν ro\J
τό του. Ό Γιάσπερς θεωρεί τό σνν

α(σθημα τής άγωνίας. τού "άναγ

Kααμoiί". πο\) γεννιέται όταν ή {ι

πO(lξη nQOOlCρoUEL στΙς "όΡΙΑΙCΕς 

ιcαταστάσεις τού θανάτου. τής ένο
χής καΙ τού ναυαγίου τών προσπα

θειών της" σαν αιτω πού ()ποκι

νεί τόν φιλoσoφιιc:ό στοχασμό. 

ΑθΕΙΣΜΟΣ 

"AQνηση τού θεού. 8ααως μoρφt, 

ταϋάθεϊαμoίi εlναι: Ι)όάπόλ"τος 
ά θ ε ί σ μ ό ς, ό όποίος dQνείται την 

ύπαρξη τού θεoiί ΙCω ΙCάθε Δπόλυ

του· 2)6σχετιιcόςάθεfσμός,όό

ποίος άQνείΤαι τό θεό dις fνα &α

φoρετιιc:ό άπό τόν κόσμο dπόλυτo 

πQόσωπo. -ενα εlδoς τού σχετιιcoiί 
άθεϊαμoίi εlναι. ό el!OlQlltΙΙCΌ, clθεί
σμός, ό 6ποϊος δtν dQνείται την f\
παοξη θεού, άλλα μόνο τη δυνατό-

ΑΙΣ 

τητα της γνώσης τ.oiί θεού, ων al'>
τός -6πάQxει (άyνωστιιcιoμΔς) 1\ τη 
δεδαιότητα Υιό την ύπαρξιj του 
(σκεπτιιcLσμός). Στην dQxaIότηtQ 

ΠQώΤOι ciOεot iισαν 6 Δημόιc{lιτος, 
οΙ σoφιστtς (ΠQωtαy6ρας. rOQYC
ας), ό Έπ(ιcoυικ>ς κω 'fι σχολή του, 
οΙ πρώτοι Κυνικοί καΙ οΙ Σκεπτικοί, 

ό AoυKQY'jtιoς ιcλ.π. Στoiις νεώΤΕ
ρους χρόνους ό Διαφωτισμός (Έλ

δέτιος, Ντιντερό, Χόλμπαχ κ.Δ) 
ιcαΙ ό θετιιcισμός, τη θεωρητιιc:ή δά

ση τού dθεϊσμoiί άπoτεlεί ό φιλο
σoφιιc:ός 'όλLσμός. 

ΑIΣθΗΜΑ 

Τό ΠQ<ι!ταρχικό ιcαΙ στοιχειώδες ψυ

Xιιcό φαινόμενο πού προκαλείται ά
πό την ciμεση έπίδ{lαoη στά αισθη

τηρια όργανα διάφoQ<ιJV Lδιoτήτ~ 
τών άντΙΙCεψένων καΙ τών φαινομέ

νων τoίi άντιιc:ειμενιιc:oύ κόσμου. 

ΑIΣθΗΣΗ 

Τά aιoθηtή{lLa όργανα, '1\ άντίλη
Ψ11 διά τών αΙσθήσεων, ή Ικανότη

τα νά σχηματίζουμε αΙσθήματα καΙ 

ποοαστάσεις (ιι άντίληψη τών δι

ιcών μας ψυχιιcών φαινομένων) μ' 

lναν fμμεσο ιcαΙ ένOραματ.ΙΙCό τρό-

πο (έσωπριιιή α[σθηση). πού έξαρ

τάται Δπό την έρεθιστΙΙCότητα τών 

αΙσθητηρίων δργάνων. 

ΑIΣθΗΣIΑΡΧΙΑ (senIualismus) 

Συγγενης μt τό θετιιcισμό ΙCαΙ τόν 'ό

λισμό φιλοσοφιιιή κατεύθυνση. πού 

άνωττύχτηΙCε άπό τηδιδασκαλω τών 

Γάλλων αΙσθησιoΙCρατών το'; Δια

φωτισμού. 8ααιιcά εΙναι μια θετικι

στιιc:'ή - 'όλιστιιιή θεωρία πού δέχt-
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λlΣ 

ται cbς άπoιcλειστιιcΗ πηγή τής -γνώ

σης, και ΎlYLkC\ δλou τoii ψtJχucού 

ι.:όoμou, τΙς αισθφtις ("ΟΙ ΙVW

πώσεις τών α&σθt'jσεων πEQl.έxovν 
&ες ΤΙς δεξιότητες τής ψυχής" 

KoντιyΙΔΙC) καΙ σάν μόνη πικmια
ΤΙKότηtα τόν flΛUCό ι::όσμο. Ό Χι

ΟΟμ προσθέτει στήν "tξωτt!Qιιcη" 

α[σθηοη. ώτό την όποια ξεΙCΙνoύ

σαν δλοι οΙ ιbς τότε έΙCΠQόσωπoι 

της αtσθησΙ<ΙQXCας, ιc:αι την "έσωtε

ριιcη" αl'.oθηση ("·Ολη 1t δημΙΟtJρ
YιιcΗ δύναμη της ψυχής δht εlναι 
τiπoτα cUλo παQά tι Ικανότητα 
νά cnινδtει, νά μεταδάλλει ιcΑι νό: 

πολλαπλασι.6.ζει την fιλη πού ποοσ
φtQotιν οΙ αισθήσεις και iι tμπει

ρCα "). AtσθησιoΣQάτες fισαν στην 
άQχαιότητα οι KtιQηναίΙΙCOΙ ΙCαΙ οι 

Έπιιrol'ιQειoι. ατή νεώτE(ΠI φιλο

σoφCα θεμελιωσε την αtσθηoιαo

xCα ό Λόκ μέ W!V ΠεQΙφημη ΠQό
ταcτη τov "Δho 'όπάρχει τΙΠΟτα στό 

νσύ. που νό: μiJν ~ταν ποΙν στΙς αΙ
σθήσεις (oihiI est ίο inteIlectu, qυod 
non Pήus ίη _υ). Συγγενεϊς μt την 
αlσθη<JLα{IX'α εΙναι ό έμπειρισμ6ς, 
ό ΣQLtUCιoμό, καί 6 θετικισμός. 

λΙΣθtΠ1KEΣ ΚAΠiΓOPΙEΣ 

'Ιδιότυπες μoQφt, τής αισθητικής 

κο'σης που διατυπιίιθηιcαν σW!ν ι
oτOQLιcΗ tξέλιξη τής αΙσθητικής έ
πιστημης καΙ τή; καλλιτεχνικής 

ΠQάξης. Σιϊμφωνα μt μια διαΙοεση. 

αιοθη'Σιάς KαtηyOQ'ες εΙναι: τό ιb
QClίo, τό 'όπΙοοχο, τό 'tQClYΙKd. τό κω

μικό, τό X«QLtωμtνo, τό άσχημο. 
Κάθε μία ώτ' α~τές περιtχει (διαί-

ΑΙΙ 

'tt!QE' ώτoχQώσεις καΙ πoιιcι.λίες. 

λlΣθH11ΚH 

Ή έπιστήμη πΟΟ 4ναφέρεται στΙς 

αΙσθήσεις, tι δLδασιcαλία Υιό: τό ιb
ραίο ΙCαΙ τΙς πoιιcι'λες kφάνσεις 'tOtJ 

ατή φ\iση καΙ στην τέχνη. Τόν δο<> 

"αιoθη'ΣιΙCΗ" ειcτηγαyε ατήν Vτιστή

μη ό ΜπάovμΥκαρντεν. Mt ζητημα
τα αloθητιΙCΉς άΣXOλήθηΙCαν ψ

ΤOL οΙ "Ελληνες. Στόν Πλάτωνα 1t 
αlσθητιΙCΗ έμφανΙtEται άπό τό lνα 

μ€ooς ώς bτεξεQYOσια τών αισθη

τικών κατηΥΟΟιών (ώοαίov. δ.0Χ'!
μου. τραΥΙκού. Kωμ.ι.ιco1ί, iJnf4!oχov 

κ.λ.π.), ώτό τό ι'W.o, μέ τη θεωρ(α 

τov δτι tι τέχνη εlναι "μ(μησις" 
τής αΙσθητικής έμφάνισης tών 

πραγμάτων ι cbς ώτ6πειρα ΙCαθoQι
ομού τής lννoιας τής τtχνης. Ό 

, AoLσtOτέλης πQό6αλε στό ιqιo

ΣιcΉΝιo έκείνο που στόν Πλάτωνα 

έμφαν'ζεται ιbς μόλις δι.αμοοφω
μ€νO μ€Qoς τής αισθητικής: τη θε

ωρCα . τής τtχνης. 'Εκείνο πΟΟ 1C1J

ρ(ως tνδιαφέρει tόν 'Αριστοτέλη 

εΙναι tι ΟΟσΙα τής τtχνης, τών χω
ριστών τεχνών Kαl 11 lδιolWQφία 

τovς. 'Ερεννάει τό: [δια τά i!QΎO τέ

χνης, την τεχνιιcΉ τovς ιcαl τό: μέσα 
που bτενE(lYOύν αlσθητιιcά. Ό Μπά

ovμγιcαρντεν δριοε την αtoθητιιcη 

ώς "έJ1;ιστήμη τής αLoθητική\; γνώ

ση\;". 6 Kάvτιoς μέ την 'όπεQ6ατιΙCΗ 
αlσθητιΙCΗ του tννooύσε τη δLδα
σιcαλια Υιό: τΙς μDQφt, έποπτεΙας 
καΙ πρώτος ό 'Έγελος την tQε1}νη

σε καΙ την άνώmιξε μt τό ιbς σήμε

ρα O\MJOιoμ.ένo νόημα, ιbς φιλοσο
φία τής τέχνης. Ή σιiΓXρoνη οι-
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σθηtικη γενι.m ~ τη με

ταφooucή αlo8ήτUC"tι καΙ fγινε μια 
άνεξάιmrτη mι.σn'ιμη lQιuνας Ιξο

xλwμtνη μt την ΠQOOδεvrUC"tι ΙΠι

σιημoνucή μt8060. ElδtΣότφι tι 

4'YτucειμενUC"tι αfo8ιrnιciι 6tν tν&α
φIQε1UΙ tόσo Υιό τό τΙ εhαι π~ 
μαmm 'Ιό Φοαϊο 4'YτΙΙCΕ(μενo, Δλ

λά έξετάζει τό yιαtI φα(νnαι tX 
μάς tbQαio καΙ σt τΙ δQ(oιmαι 'ιι 

Ο'όσΙα της δμορφιάς . θεcoQηtΙΙCιΊ 

έρευνάει δλα δσα Ixιnιν οχΙση μέ 
την αισθηtικηάν'dληψη και την 

Kc:ιλλιtεxνιxiI bημlOUQYfa:· την τΙ

χνη dις MΙΤOUQ'Y€α της ΠΝΕUμαtιΙCΉς 

ζωής, 'ΙΙς μο(Ιφές έμφάνισης της 

αισθητικής σννεΙ6ησης, την αισθη

τιι:η 4π6λα"ση, τόν xα{)C1lCt1ιQCX 
καΙ 'ΙΙΊ ι&αΙτερα KoλλttΕΧΝΙΙCIΊ μέ
σα 't61v fQyων τfχνης, τσiις ν6μ0uς 
καΙ τΙς δασικές μορφΙς τοος. 'εξε

τάζει έπΙσης τΙς αlσθητιής OXWεις 

τον άνθQώπOV μι την 4ντucειμε

νικη ΠQCXΎμαtι.ιcότητα ιcαΙ την π

XV'I καΙ ζητάει 'Ιό αlσθηtικιΊ 06-
σιciιδες δχι μόνο στην tξωtEQΙιciι 

ιίoQCPiι τού σlσθητικmι 4ντιιcειμt

νου, Δλλά ΙCVQ(ως ατό περιqόμε

VO καΙ ιnή σvμ60λtιn1 tO\l σημα
σfα. • ΛΝΤUCε(μενo της αlσ8ητιιtής 

Δπatελεί tπ(oης 'ιι 1>πόδειξη καΙ 
6- καθορισμός τ61v γενικών ΙCανό

νων της ιcαλλιτεχνιιtής δημιουρΥε

ας, 1J tQμηyεfa της ποιότητας ΙCαι 
της c'ιλήθειας tνός fρyoυ σt συνάρ

τηση μι τις κάθε φoQιΊ mτctQxO\lOl!ς 
ΙCσινωνιής οχέσεις, fι αισθηtιιci) ά
πστΙμησt1 τους και 1J άμοι.δαια σχέ
ση περιεχoμiνo\ι ~αΙ μορφής. Άνά

).οΥα μt τη φιλoλσyιιci) τοποθέτηση 

10 ΑΠ 

τών lQεννιιtώY 'IΡOιnίmO\lY όρι

σμtνα α(σθητιιci.ι σvcm1μαta (ώιι>

Kειμενucit cιlσθητιιcΉ. θεωoηa.ιcή. 

άνΊUCΕψενιΙCΉ. Ιμπε~ιιtή. φvχoλo

ytJC'/}. φιλoσoφιιctι. δoθoλσyισtιι:η 

α[σθητιΙCΉ). ΊστOΡΙΙCιΊ έμφαν(ζσν

Ίαι ΙΠ(οης πolliς μορφές ιcαΙ μtθo

bot αlσθητιιtής ώtσrίμησης τών 

KαλλιτεχνιΙCών Iρyωv, πσiι σννδέ~ 
ovι:αι μι την ΙσtOQΙιciι - πνευματι

ι:η ΙCατάσtαση κάθε έποχής. 

AJΣJOΔOΞlA (optίmismus) 

ΑΙοιοδοξία εΙναι· 'ιι Δντίθετη π{lός 

την ώtαισιoόoξια θεωQια iI Ψ"Χι
ιcΗ διάθεση,πσiι πα(ιwει Ίά πράγμα
tαάπότηνιcαλi!muςπλευQά. ΈλπΙ

ζει πως δλα Ixoιrν fνα ιcαλό τέλος 
ιcαΙ πιO'tE1ίει σt μία cnινεpι.πQό060. 

Με ΘΡΗΣXεvτιιcό - μετΑφVΣιιco νό
ημα,fι πεποΙθηοή Μι cmOς ό ιcόσμoς, 
ΙΊσι δπως εΙναι, εΙναι 6 ιcαλtίτερoς 
ώt' δλσιις τσiις δνναtoυς ιc6σμouς, 
πως 'ιι πραγματιιcότητα εΙναι τΙΙΙCΤO
πoιημtνη λογικά άπό fναΛl1io. 
Άπ' αiιτό τΟ πνεύμα αlσιoboξΙας 

εlναι 6ιαπoτισμlvη 1J φι.λοσοφια 
τού Πλάτωνα, τών Σ'tωιιcών, 6 όQθo
λογισμός μι την π(στη 't0\l στΙς άπε
ριόQιστες δννάμει.ς '100 λoyιιcoύ καΙ 
τής γνώσης..,. φtλoσoφΙα τσϋ Δια

φωτισμoU.6Λάίμπνιτς,6 "ΕΥελοςΙC.c'i. 

ΑΙΤΗΜΑ (postulatun) 

'Α vτΙΙCεΙμFVΙKαΙCΙΙΙλoyΙΙCιΊάνΑΓΙCι:·ία 
άποδοχή μιάς θεμελιώδovς πQό
τασης yιi.ι την ιcατιrνόηση tν6ς Υε
-yoνmoς,πoo τό t&o 6t μπooεi γι ά
ποδειχτεί. Kαtά τόν Άιιστoτiλη 
δ,τι λαμ6άνεται dις δεδoμtνo. ιcατά 
τόν Κάντιο fνα α[τημα τού ΠρΑιcτΙ

κOU λόΥου εΙναι .. μία a pήori 60-
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αμtνη xQOJCtmι XQOCΠαrt~ πoiι 
11 6vνατότητά της δtν μxoQεί νιι ιξη
-Υηθεί". οι ι6iες "θι6ς", "κ6αμος", 

"tAιvθεQcα της δο6ληοης", "Μα
wα(α της ;ιuxΉς" εlvcιι ιιιτημιπα 

τοίι ΠQCIIC"fιιroίΊ λ6you cbς ιnιfIμt01L

κΙς 4QxΙς ιcάθε Mcrιιιας. ywίIαης 
καΙ έλπεδας. 'aς CΙΙτήματα τf\ς!μπει

ρι.ιcης σιctψιις yενι.ιcό 6 KάντWς 6Lα
τνπώνει '(Ις π(lO"tάσεις:·" Ι. ·0, τ' 
ΣUΜφΩΝΙί ι&t 'rOOς τνxιιcoiις δQαιις 

της Ιμπει~ (σύμφαΜι ι&t την lπo
πτεία ιcαΙ '(Ις fννoι.ες) εΙναι 6ννατό. 
2. ·0,'(' συνδέεται ι&t τΟΟς f>λucούς 
δQouς 'ά\ς Ιμπε~ (τf\ς αΙσθησης) 
εΙνάι πciαΎματιιc6. 3. 'EιcEt'VO 'IO'iΊ 
ό:n:oΙOU 1ι συνάQτηση ι&t 'tό ~
τιΙCΌ εΙναι ιcαθoQι.σμtνη σύμφωνα 
μt yενuroiις δQσuς τής Ιμπε~ς, 

εΙναι clναγχαίo". 

λfΠλ, Amo (CIIIS8) 

A-ιnό πού ΠQOYIVείται. χρονικά 

fι ΠQO'VμQl:UCά άό ιcιΠι δ)J.o. tιcr:ί

νο :1100 Π()Oιcαλεί ιrότό (τό t\πιntλε
σμα '1\ αΙ'(ιατό) και 'tό ιcαfJooQ(ζr:ι, πoiι 
XωQlς έκείνο Δtν θά '6πή~ε. 'Π\ΣUΝ o 

άgιηση a[l:LOU - d:n:oτελtoμαl:oς 

δvoμάζOUμε αΙτιότητα. 

λΠ1ΑΤΟ 

·O,'(L ΠQOέ~εται άό την αΙτία, τό 
6ποτέλεαμα της ώτ(ας. 

λfΠOΚPAΠA (ddemιiιιismιιι) 

ΕΙναι. 11 βεωο'α πού 6tχεται δτι 

σnι 6σύληση 'rOO Δν8Q1ί»τov ΙΑΧΝΕι 
δπως καΙ ατή φ6ση ό νόμος τής afU
ότητας. Στη φuΣucΉ φιλοσοφ(α, 1ι 

θεωQCΑ 6τι τl1 δνm ιcαl τl1 φαιWΜΕ
να 6Q(αιcovrat αt μία αΙτιώδη έξάρ-

ιι ΑΠ 

τηση: 'Ιό fνα (at'(LO) "QOηyεΤται, τό 
δUo· (ωιOΤtλr:oμα) 4ιcoλ.σι)θεί. 'Η 
οχέση εΙναι τtτoια,cίΊoτε cbιό 16 αΣ
tto γ' 4ιc0λ0u8ε, clναyιcαiα τό ώro

'rtλr:σμα. Ή (στoικιciι altLOΚQal(a 
ων άναyνWQLtει καμιά ο6σιώ6η 
διαφoQC1 μεταξίι τού clνθt!ώ:llινoιι 
καΙ '(06 φuσucoύ κόσμου. ·Ολα tΔ 
Koινωνιιcα γεΥονόΤα -τά tQμηνεUει 
ιbς "άπooootς" μηχανιcmκών &
τηρLων. Ή Βέληση lcαΙ 11 l!Qάση -τών 
ιhιθQώπων ιcιι&Qιζovται ωιό την 

ΙΙΠOΡι.ιcή αναγιcαιότητα. Δtν fmά(l

χει χώ(ιος Υιό την έλruθEQία Ι(αί 

την εΟΟννη τoiί cbθρώπou. οι Δν

θοωΜι δέν εΙναι tλεύθερoι νά ICQ

τεvθVνoιινΤΗVΙCoι.νωνΙΙCΗέ~ιξηcπό 
δοόμο που θtλouν, ιπειbή δλα τά 
φαινόμενα της ιcoινωνίας διέπον

tαι, δπως ιcαΙ τα φαινόμενα της φύ
σης, Οπό δτεynouς άντιιcειμεYΙ

ιcoUς νόμονς. ΟΙ φvmΙCOΙ παQά'yoν.

tις. δπως κλίμα. φUλή, θηocnιρoί 
'(00 έδάφους, δέν bι;ηQεάζouν dμr:

σα την ΙΙΠOQUCή - ΙCOινωνUCΉ clνά

muξTι. cW.ά ιcαθoQ(ζovν Ρόνο τόν 
ιcάθε ΦOQά σt ΙCάθε τώιο δαθμό έξΙ

λLξrις τών f>lLιcώY ΠαoαvωYαών 61.1-
νάμεων. Ή Iστo()ΙΙCΗ clναyxαιότη

-ιαΟ εΙνm 11 δάση Υιό: τη δQόση ΔνθQώ
πων ΙCαΙ '(άξιων. Δtν fιxdΡXEL από

λυτη ~ στη &σύληση τών 
άνθρώπων. Τό [διο τό d'νθQώπινo 

λoyΙΙCό εΙναι προϊόν ΜΑΙCQόxQOVl1!; 
Ι~ιΙCΉς Ιξtλιξ!tς. Ή δούληση fJ
πάQχει μόνο aτόν .ά6L6απαστo δε

σμ6 της μt την όναyιcαιότηtα. 'Ελε\ι

θερία εΙναι v' WτOΙCαι.νmOVμε, νά 
γνωρεtouμε την fcnooud\ άναyιcOL
ότητα ιcαΙ να την έφαρμόζouμε στήν 

πραnιισι Δραστηριότητα. Έτσι t-
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λειιθεQία και. άνάγΙCΗ σαν Μιοιες 

δtν άλληλoαπoιcAείσνται καΙ δ Qό
λος πού παίζει δ {)ποκειμενικός πα

ράγοντας στην έξέλιξη της κοινω

νίας εΙναι σημαντικός. Ή έΠΙγνω
ση ότι lνα φαινόμενο διέπεται άπό 
άπόλυτη άναγκαι.ότητα μεγαλώνει 

τη δQα<mιρι.ό'ιητα τού άνθQώπόυ 

καΙ τόν κάνει μία άπό τίς δυνάμεις 

πού σνντελοϋν στήν έμφάνιση τού 

φαινομένου α"ότού. 'Ωστόσο. fι ά

ναγκαιότητα εlναι τό πρώτο bεbo
μένο μέσα στη φΟΟη καΙ στην κοινω

νία. ένώ fι δούληση καΙ fι σννείδηση 
τού άνθρώπου εΙναι δευτερογενή 
δεδομένα. ΟΙ άντιπρόσωποι τής 

ά π Ρ ο σ δ ι ο Ρ ι σ τ ία;: (inιlcter

minismus) θεωρούν την κοινωνία ιίις 
lνα κοινωνικό φαινόμενο καΙ δt δέ
χονται την Μοια τής άντιιcειμενι

ΙCΉς i\ άπόλυτης ΔUΝΑμης πού την t
ξouσιάζει. Στην άνθρώπινη κοινω

νικη ζωrι δtν 'όπάQχει lνας Ιξαναγ
κασμός τής γενικής έξέλιξης, άλλά 

μόνο δρι.σμένη κανονικότητα, 06-
τε lνας α'ότoματιιroς μηχανισμό~ 

πού προσαρμόζει τούς ανθρώπους 

στΙς μετα6αU6μενες σννθfιKες καΙ 

άπαιτήσεις τού περι6άλλοντός τους. 

ΟΙ ΙστoριK~ς έμπειρ'ες μάς άναγ

κάζουν νά παραδεχτούμε πώς fι Ι

στoριιcr) πορεία ΠQClYματoπoιείται 

Φς άπoτtλεσμα άπροσδιδριστων 

έιrδηλώσεων τής δούλησης τών αν

θρώπων. Ή 6ούληση δtν καθορίζε

ται άπό κανένα α[τLO. 'Αποτελεί 

α'ότη καθαυτη άQxι) (α'ότιJQX!α) καΙ 

εΙναι αΙτία έαυτη; (cauιa ιυί). 

'0 [διος δ iiνθQωJtOς xαθoQ{ζει τίς 
tνtqγειtς του καΙ ό tδιoς πραγματο

ποιεί τΙς ποικίλες Ιστoρι.K~ς δυνα-

τότητε;. Αι'τη tΊ έλειιθερία χαρα
κτηQίστΙ)KE άπό 1'(1)::: ι'ιρχαίου:: ,11; 

α'ότεξούσιο καΙ προαίρεση ("έξou

σία τού έλέσθαι κω τά άντιιcείμε

να"). ΤιΊ άντΙΚΕ'μενο τών πνευμα

τικών έπιστημών (ό κόσμος τοϊl αν

θρώπου. της κοινωνίας και τού πο

λιτισμού) περιλαμδάνει €να άπρο

αμέτρητο πλήθος ατομικών δημι

ουργημάτων. ποι' δε σννδέονται μΕ 
.... ιIΗ •• ' "/1'\,fl(", «Ιτιι\η\τ" F.1V{Lt Υο

γα τού πνεύματος καί το πνεύμα εΊ
ναι λογική. σκόπιμη tνIργεια, πού 

διέπεται άπό Ιδέες καΙ αξίες. σ' αν
τίθεση πρός τα φυσικά φαινόμενα. 

πού διtπoνται άπό μηχανικονς νό

μους. Στην ΙστΟΟΙα 6λέπουμε Μι οΙ 

ΙOΤOΡιιc:ες μετα60λtς τών κοινωνι

ιc:ών σχέσεων πρoιcαλoύνται καΙ 

πραγματοποιούνται δια τών έναλ

λασσόμενων κοσμοθεωριών τών 
έποχό7ν καΙ τό7ν).αών. τών έπιθυμι

(ίνν καΙ τών συμφερόντων τους. τών 

Ιδεών κω Ιδανικών τους, 'Ιών w
σεων καΙ τών παθών τους. Στην Ιστο

Qίo .άντικαθρεφτίζεται έπΙσης lνα 

πλέγμα πνευματιιc:ών - ψυχικών 
δυνάμεων. Ιδιοσυστασιών ατόμων. 

κοινωνικών δμ9δων, λαών καΙ ένώ

σεων λαών. πού ύπόκεινται στη δι

αρκη μετα60λη. στούς μετα6αλλό

μενovς όρους χώQou καΙ χρόνου. 

Ή έξέλιξη στην lCOινωνΙα δtν πρay

ματώνεται άπό μόνη της. Συντελεί
ται μt τη σκληρη πάλη άνάμεσα οτό 

νέο καΙ τό παλιό. ΚαΙ την ιιάλη α'ό

τη την κάνουν οι iiνθQωπoι. Πάντο

τε ό δνθQωπoι; αισθανόταν την α
ΝΆΓιcΗ νά tπεμδα!νει στην πορεΙα 
της έξέλιξης τών πραγμάτων ιcαI. να 
τα δι.αμ.oρφώνεt μt τη λογική του 
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δούληση. 'Έτσι όδtΊYησε ό 6Q6μος 
της (OΤOQLΙCΗ!; έξίΜξης ατά ΥΙγαντι
αίο. ιcαΙ πολ"μοοφα bημlOOQY1Iμα
τα τών μεγάλων ιcoινωνιιcών πολι

τισμών. Α1Ιτά 6tν εΙναι προϊόντα 
τνφλών ιcαΙ ιlνιίMιμων φVσιιcών νό

μων, dλλά 19yα dνθQώπινης θέλη

σης ιcαΙ tνέgyειας. Mt ΙδιαCΤEQη t
νίιQyεια φαΙνεται στην πρόοδο της 
σύΥχρσνης tπισιfιμης, ιcαΙ ιnιρ(ως 

τής φυσικής, πώς' ΙCατόρθωσε ό ciν
θιιωπος νά ιcάνει χρήσιμους γι' cW
τόν τούς νόμους ιcαΙ τΙς δυνάμεις 

της φ1ίσης. Δtν εΙναι δtινατό vc'i 6ρ
θώνονται άνfιμtτωπoι στην tλεύ
θειπι δQάση τοο dνθoώπoυ ιcαΙ νά 
κυδερνάνε την ιcoινωνιΙCΗέξέλιξη 
δλοΥοι όvtΙΙCει.μενιιcol. νόμοι. ΟΙ Σ
OΤO{>&ιct!; ιUλcryt!; εΙναι dπσtdέ
σματα της δQάσης τOOάνθQcίmoυ 
ιcαΙ ΟΙ άνθQώπΙVΕς tνέgyειες Σαθο

"'ζονται tπΙσης dπό την IστOQLxη 
Σατάοταση, πΟΟ εΙναι Μοτέλεσμα 

τών dνθQώπινων tνεgyεtών. Ό δν
θιιωπος εΙναι ταντ6χQOVα άφέντης 
ΣαΙ σχλάδος. Τά Υε-Υσνότα τοο ICOL

νωνιιcOO δΙου μπOQo\ίν δι6αια vc'i 
έξη-γηθο\ίν cbrb ΙCMOΙOυ εtδouς αΤ
τια, JCQt γι' α1)τα Ισχ1ίει Μ' ιr6τή την 

c'bτoψη 11 dQxi\ της αΙτιότητας, dκnό
σο α'lhη ή "ιcoΙΝΩΝucΉ" αιτιότητα 

εΙναι μω iντελώς διαφoQEτΙΙCΉ. Α-ό
τη δtν Ιμ.φανΙζεται ιbς μια έξαναΥ

Σαστιχή, ά6ι.4σπαστη, σταθεQiι ιcαΙ 
σιίμφωνη σχέση ώτιου ιcαι όποτε
λέσματος. Στην αΙτιότητα τf)ς ΙCoι

νωνι.ιcής ΙoτO(ll.ltής διαδΙΙCαΣCΑς πιό 

πολύ φανερώνονται όαταθείς ιcαΙ 

ΌΙCανόνΙOΤες O\JVOQTIIσεις μt tναλ

λασσόμενο περιεχόμενο ΣαΙ ΠOΙΙCΙ

λα cbrοτελέσματα, πσν δΙνουν στην 

13 ΑΙΤ 

ιστoριιcη έξέλιξη τ6 γνώρισμα το\ί 

όπρόδλεmoυ ιcαΙ όστάθμητου, τΟΟ 
άσuμ.δCΔΑστoυ μt τό νο\ί ιcαΙ τη λο
,/ική. Ό αι\θορμητισμός. aτόν όποίο 
"Qίil'irTaI τό ά\'ιξιχνίαστο μυστι
ΙCό τού fOΤOQLΙCOO δνναμισμο\ί, πσν 
ο' aι}τόν ξεπετάγονται δημιουρΥΙ

ης 1'1 ΙCαταστρεπτΙΣές δυνάμεις, εl
ναι 11 σόσιαστιιιη Ιδ<..ότητα "Σ"ής ιcoι
νωνικής tξtλιξης. 

ΑmσnΠΆ 

Σννάιmιση αΙτ(ας ιcαΙ όποτελέσμα 

τος, 6 τQC)πoς μt τόν όποίο fνα φαι
νόμενο τΟΟ όvtΙlCEιμενιιcoiί ιcόσμou 

tπιδρ4 σ' fνα cUλo. Α'ότη 11 αΙτιότη
τα tπιιcρατεϊ: προπαντός στην ,"ρι

οχη τών φuσιιcών φαινομένων. Σ' 

αύτη στηριζεται 11 φUσΙΙCΗ tπιστη
μη. tφόσoν διά τής tπαyωyf\ς τοπο

θετεί την αΙτιώδη σχΙση ατό νόμο 

τής αΙτιότητας ("[δια αΣτια ΠΡOICQ
λοθν Τδια dπoτdέσματα"). Κάθε 

φαινόμενο fχει μιJι αΙτΙα (πρoιcα

λείται, εΙναι όποτέλεσμα) ICQL ιroy
χρονα εΙναι 11 αΙτια tνός cUλou φαι
νσμtνoν. Ή 4ντΙατροφα: Δtν1ιπάρ

χει στη φύση ιcαί στην ιcoινωνω φαι

νόμενο χωρίς αΙτ(α. ΑΙτια καΙ Μο

τιλεσμα dπoτελo\ιν μία 4λuσCδα. 

tναλλάσσoνται. Α'ότό ~ ot μία 
δεδομένη σχέση εΙναι όποτΙλεσμα, 
μπOQEί νά ΎΙνει αιτω ot μία δλλη 
σχέση 1c.Λ..π. Στην Ιστορία της φι.λο

σοφιας ό Δημόκριτος 4νάπτνξε τη 

θεωρια τΟΟ ΛΕUΙC(.π:rτoυ. πως "τ(πα

τα bt ΣUμδαΙνει τυχαία. δλα ΠΡOΙCα
λoύvtαι dπό μια αιτω ΙCαΙ μt dναy

ιcαιότητα". ΙCαl. hOL διατVπωσε 

πρώτος την άρχη τής αΙτιότητας. 
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λΚλ 

Βάσιι τής φUΣUCΉς τού 'EπΙKO'ύQmι 

εlvαι. τό άξ(ωμα "00δn γΙyνετaι. έκ 
τού ιDI δντος ιcαl OOδtν φθείοεται 

εις τό μ,l δν". Στ.oίJς νεώτ8QO\Jς xo6-
νοος fι θεωQία τής αΙτt.ότητας θεμε

λιώθιμtε άχό τό διαλεΙCΤΙKό όΜομό. 

Ό ()λι.σμός ΠC1QCtδf-χεται την άντι

ιc:ειΜΕΝΙΙCΗ i:lXC1QξI) τής αιτιότητας 
ΜWΑ στη qn;oη ιc:αι στην ιc:oινωνία 

χαι την 4ντανάκλαση τών νόμων α~

τών ΜWΑ ατό κεφάλι τού dνθρώ

πou. Στην άντιιcειμενι.ιn'J αιτιότητα 

ΜWΑ cmι φ6ση καΙ στην ιcoινωνία 

ό dyyλι.xός έμπειρισμός (Xιoiιμ) άν

τι:n:αQαθέτει την tmoXELμεYι.ιn'J άν

τιληψη τής αΙτι.6τητας. Ό Κάντιος 

θEωQεί ιbς dxoισQι.ιc:ό τό dξιωμα 

τής αΙτιότητας. τό ό:n:oi:o. dIσtόσo 

ΙσχUει μ.ό'νο απtν :n:εqι.oxίI τής έμ

:n:ειρίας. Ή cpυσuctι δημι.Ο\ίρΥησε 

μία ΔucΉ της !ννοια τής αΙτιότη

τας, :n:αQόμ.ooι μ1 την Kαντιανt'j, 

την όποία ό Πλάνιc bum):n:ωoε ιbς 

έξής: ""Ήνα φαινόμενο εΙναι τ6τε 
αLτι.oιcρα'τιxά προσδιορισμένο, δ
ταν τούτο μ:n:OQet νά εΙΠωθεί Μό 

:n:ρtv". 

λΚλΤλλΗΨΙλ 

Τό δόγμα τών ΣΙCΕΠΤΙΙCών (Πύρρων) , 
ότι τά πράγματα εΙναι Μρόσιτα 
στη γνώση μας 1\ άκατάληπτα καΙ 
γι' α()τό ό Δνθρωπος πρέπει ν' άπέ

χει ιbι:ό κάθε ΙCρίση γι' α'ότά. 

λΚΟΣΜΙλ 

Στη φιλοσοφ(α τού 'Εγέλου ό δρας 
XαραΙCΤΗρ(ζει τη δoypαtucf\ διδα
ΣΙCαλία δτι δf'ν ('πάQχει κόσμο; καθ· 

έαυτόν. άλλά μόνον fι παράσrασή 
του. Αότη fι θεωρία δρLσιcεται στήν 

14 λΛΗ 

Ινδιιcfl φύ.οσοφία ιcOΙ ατόν άιc:oαμι
ιcΌ ιδεαλισμό τού MπtpΙCΛΕΎ. 'Ω:;; d
ιcoσμιoμός XCJQCJJCt1IOΙ~L .:oi fι 
πνΕUμαΤOlCQατία, fι όποία dQνεί

ται την πραγματuιΉ i:lπαoςη τού 
έξωτφ.ι::ού ΙCόoμou. 

λλHθElλ 

rεYucά, tι ΠΝΕUματι.ιn'J ΎVώσ'I tνός 
δνtoς χαι fι ιbι:oΙCΆΛuψΗ τής Otισ{ας 

του, ιcατά τόν 'AQwτoτtλη "τό λέ

γειν tό δν ε(ναι ιcαl τό δν ιDI εΙναι". 
Σvμφωνα μt tό πνεύμα τής ιcΛΑΣΣι

ιιής λσyιΙCΉς, τό πρώτο yνώQισμα 
τής λσyΙΙCΉς άλήθειας εΙναι 11 χατά
φαση (11 fι 6Qνηση) ·πoiι πρoιcαλεί 
κάθε άλήθεια. 'ΑλήθΕΙΕς εΙναι. οΙ 
ΙCρΙOεις τών όπΟΙων τό ΙCάτηyoooύ

μενο ιbι:oδίδεται 1\ δχι ατό όXoιcεί
μενο. Άπ' αiJτfI την έπιΥνωση της 

συμφωνίας ·lIdσυμφωνίας τών δύο 

δοων «)πoιcεψtνoυ ιcαΙ ΙCατηyo

QOUμivou) πηγάζει '" αννειδηση 
τής άλήθΕιας. Κατά tόν 'AQCD1Ott
λη dληθινό εlναι ιcάτι δχι έπειδf! vo
οίίμε α'ότό, άλλά νοούμε α'ότό έπει

δiι ()π6Qχει. Σ' α'ότη την Άριστοτε

λι.ιn'J l.δW. εΙναι. θΕΜΕΛUUμtνoςό κλασ
σΙΙCός όQισμός τής σχολαστικής φι

λοσοφίας "cWjθεια ΕΙναι έξoμ.ot:ω
ση νόησης ιcαΙ πράγματος". Μ' αΌ

τόν τόν όρισμό εΙναι σύμφωνοι όλοι 
οΙ φιλόσοφοι, ιbστόσo άμ.φισδητεί

ται μ.6νσν fι άxQL6i\, σημασία τού 
"πράγματος", τού Μος μt τό ό

ποίο ouμ.φωνεί fι σιciψη, tι γνώση. 

'Εάν fι συμφωνία γΙνεται Ο\ίμ.φω

να μt τoiις θεμελιώδεις ν6μ0vς της 

λσyιΙCΉς, τότεο'όσιαστι.χά ταvt'ζε
ται fι lμ.μ.oνη i\ ειδoλσyιιcfl cU.t1QeLa 
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μt τιι λαyι.ιcfι όQθ6'τητα • Αν δμως ~ 
0\JμφcιMα. μt την tμιτειQία και τη vo
ηση d\'QL 1(\ ιι:ατα τό iι:εOLεx6μενo 
.τt1ow της 4λήθειας, τότε lxoμε 
τη~ό 'όΛuιΗ. άλ~ ωiJ εlναι δε6αι.
ότητα. oxετι:ιcil cU.t'\θει.α. ΓιατΙ ΈΙCεί
νο πoiι όt μΙΙΙ tσroQuιiI στιγμη εlναι 
άληθιν6, δtν εΙναι 4ληθινό σt μια. 
Ιω..η στι~. ΟΙ γνήιnες b:ιστημο
νι.dς cU.t'\θειες ΣUΝΕΧώς dναπτVσ

σoνtαL ιcαΙ ΤOOιtOΠOLOiίνται. ΕΙναι 
4λ'l1θειες πoiι μάς άποκαΑ(ιπτouν 
δLάφoQες πλεuQtς τού άπερι.όQιστα 
έξελwσόμενot, ιc6oμoιι ιcαι m.ινε

πώς κατά πQOOtyyιση 4νταναιcλoiιv 
την ~α. 'Elrν ταυτΙ

ζονταν άπ6λuτα 01. ιlνtιλt11jιεις πoiι 
σxηματιtoυμε άπό τόν tξωτεoιιcό 
ιcόσμo μt τtι θl!ωQ'l'tΙKά αuμαoci
σματα πoiι στηoιζσνtαι σ' a6dς, 
τότε ιcάθε b:ιστt1μη θc'ι Ιιταν xεQLT
τη. 'Qoτόσo. ΠOQ6λo πoiι tι ιlνθQώ
πινη γνώση εlναι OXετιιcίj, οΙ α!σθη
τηoι.αdς 4νWήψεις καΙ fι όρθολο

γι.ιcfι ν6ηοη μάς δίνουν πι.στη εlιro

να τoiί ιc6αμotι. Ό Πλάτων λιει 611. 
ΠOmει. νά (ιπάQχει μία cU.t'\Oaa 
μΑ YEVuro ιcUQoς. Ό dQιθμός 2 !χει 
μt τσν άQιθμό 4 μια καΙ πάντα την 
[δια dμnά6λητη και μt γενικό ιώ

QOς οχΙση. Ή νόηση μάς δΙνει την 

ιlληθινή γνΦση 611. !} Υή κινείται 
καΙ δtν εlναι άκΙνητη δπως νομ.(

ζσιιμε. Γιά νά ΙΚανοποιηθεί 11 ά
νά'yιcη' Υιά σuνεννόηση δλων τών 

άνθQdm:ων, πou άδηλώνεται στην 

chιθρώπινη κοινων(α, ι:ατόQθωσε 

ό δνθρωπος νά 6QEt. νά ••. ;\ειοποι
""σει. νά διαδώσει και *έμδαθύ
νει τά νοητικά στοιχεία ποίι ιcατo

xυQ(bνoυν την ciλήθεια καΙ γινον-

ΑΑΗ 

ται ιcτiiμα δΑων. 

'Αληθινό εlναι δ,τι b:ι6άλλεται 4-
νεξάQτητα όπό ΙCΆθε πooαωπucΉ 
ΠQOτ!μηση. άπα κάθε τι 'δπoιcειμε

νιιcό. ouναισθηματιιc6. Ή ciλήθεια 

εΖναι άπoτtλεσμα ιcαθαoά νσητι
ΙCΉς ιvέgyειας και !χει μέσα της τό 

αlτημα της ιcαθoMιroτητας. Γιά τη 

OXOλαστι.ιcίι φιΜσοφΙΙΙ ciλήθεια εΣ
ναι μια ιδιότητα τού Μος ν' α6τo

αποκαΑυπτεται ιcαι νά γίνεται γνω

στό στό άνθρώπινο πνεύμα. 'Υπάρ

χει μια άπόλυτη ciλ1\θεια, tι Oπ«Qξτ 

tνός άπόλυτou, τού θεού. Ό θεόι 

εlναι 11 πρώτη ιcαΙ dναλλoιωτη ciλή: 
θεια. άπό την όΠΟΙα πηγάζουν δλες 

01. 6ασιdς 4λι1θειες. Στoiις νεώtε
ρoυςχρόνouςόόo8oλoyισμόςπα

οαδέχεται. την oΠCJQξη fμφιιτων ά
ληθειών (ιδεών). 6ασιιcών Μοιών 
άνfξαρτήτ(ll\, (ιπιΊ τι:;:: αίσθητηρια

ιcές ιlνtιλήψεις.. και δαΣΙΙCών άξιω

μάτων. που την ciλήθειά τους τη δι .... 
αισθανόμαστε. Στην ciλήθεια ~~ 
ποκοΙνονται ιlνtΙlCEψενα τού ΠQαy

μαtιKoύ Kόσμ.ou, φστόσο τό KQLYή
ριο Υιά την άλήθεια bt 6ρίσιcεται 
στη ζωη καΙ ιτrην πράξη. ciλλά ιτrην 

άνθρώπινη συνείδηση. Ό Λόγος 

ιcατά τόν Καρτέσιο εΙναι tό άπόλυ
το KΡΙtήQιo τής dλήθειας. ·Ολα τά 

ΠVευμαΤΙΙCά :π:rφ.εχόμενα πoiι μάς 

δόθηκαν δμεσα, α'δτΔ που λέ'Υσνται 
lμφuτες ιδέες, ιδια(τεοα 11 Ιδια τού 
θεού, πρΙΠει νά εΙναι 4ληθινά, για
τΙ τά 4νtιλαμ6ανόμαστε μt tνάρ

γεια ιcαι σαφήνεια. 'Έχcnιμε τόση 

6ε6αιότητα δτι ~πάQxOυν δση γιΔ 

τό δτι 'όπάρχouμε. Ό Λάϊμπνι τς 

δΙΑΙCρΙνει δύο όμάδες ciληθειών: 
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λ"Η 

τί~Kαθαρά "λογικές" καίτΙς"πραγ

ματικtς" άλήθειες. οι πραγματΙK~ς 

1\ τυχαίες άλήθiιες προέqxονται ά
πό τΙς Ιμπειρίες Kαi τη σννήθεια καΙ 

μπορο\ιν μόνο μt ΙΠαγωyt) i\ παρα
τήρηση ν' Δπokτήσoυν μία σxnuciJ 

γενικότητα. "Ή ΙΠα-ΥωΥη μποοεί 

έχατό χιλιάδες φootς ν' άποδε(ξει 

πώς εΙναι κάτι, cbστόσσ πOt~ δ~ μπο
ρεί ν' άποδείξιι 6τι α'ότό πάντοτε 

καΙ άνcrπcαία ftoι εΙναι". Ή btL
στήμη θεμu.ι.ώνεtαι μόνο μt άναγω
Yit ποαγματικών άληθειών ot λογι
Ης σχtσεις καΙ ftot άποδεΙχνει δτι 
όλ6χληρη '" οΙΚσυμένη διέπεται άπό 
htα σ6ν0λο άναγχα(ων, γενικών 

χαΙ λογικών νόμων. Ό t μ π ε ι Ρ ι
σ μ ό ς {ιποστηρa;ει δτι τα άξιώματα 

τής -γεωμετρίας και κάθε παραγω

γιιcoύ ΙΠιστημονΙΚού συστήματος 

δtν εΙναι καθαρά άληθιwς, fμφυ
τες ιδtες,άλλlι fιπoθέσεις, διαπιστώ

σεις. πoiι όφεCλσυν να ΙΠιδεδαιω
θο\ιν άπό την Ιμπειρία. 'Υπάρχουν 

δύο fννoιες της άλt1θειας: άληθιvη 
μt μαθηματικό νόημα λtyεται μία 

πρόταση πσί) συνάγεται 'λογικα άπό 

το"ς όρισμoiις ποο θέσαμε. 'Από 

την 6).λη πλενρα όλόκληρσ τό σύ

στημα μαζί μt τόν όρισμό εΙναι άλη
θινό, dν συμφωνεί μt την tμπειρία. 

Όα"όστηρόςέμπειρισμόςόνσμά

ζει άληθιvη μία γνώση μόνο δταν 

προάγει άποτελεσματικα τη ζωη. 
'Ως άλήθεια Ισχύει στΟν π Ρ α γ μ α

τ ι σ μ ό μόνον δ. τι ταιριάζει για 

κάθε μtρoς της ζωής, α'ότό πσί) συμ

διδάζεται μ~ τό σύνολο τών έμπει

ριών. Ή fι π ε Ρ δ α τ ι κ η φ ι λ 0-

ο ο φ ( α fιnooτηoa;EL δτι δtν fιπάρ
xt;t συμφωνία νόησης καΙ ΕΙναι, άλ-

,Ι> λΜΦ 

λά άντιατοιχία τσϋ νοείν πQός; τό ά

πόλvτo άντικείμενσ καΙ πώς ή πνευ
ματιιcη γνώση τής πραγματικότη

τας εΙναι τέλεια, bηλαbη άληθι~ 
μόνον δταν κατορθώνει να διεισδυ

ει ατα δάθη της άπόλντης πραγμα

τικότητας. Για τόν fι λ ι σ μ ό άλή

θεια εΙναι .. '" πιστη άναπαράσταση 
τού άντΙKειμενιΙCOO κόσμου. ή dvtL

ατοιχίαάνάμεσα στη νόηση και τό 

άντικείμενο". Ή σχέση dνάμεσα 

στην άντιιcειμενικη και την dπ6λν

τη άλήθεια εΙναι άδιάσπαστη. Ύ

πάQχσυν όριστικε; άλήθ~ιες. δπως 

Π.χ. δτι ή μάχη τού Μαραθώνα fγι

~τό 490π.Χ. 

λ"τρογΙΣΜΟΣ 

Ή άντίθετη τού έγωϊσμού fννoια, 

11 άνιδιοτελης μtριμνα για τό καλό 
τών ω.λων. 

λ"ΧΗΜΕlλ 

'Έτσι όνομαζόταν ατό μεσαΙωνα ή 

χημεία. ή όποία ΙΠιζητούσε τότε να 

μετα6άλει σt ε"όΥενή τα κοινα μέταλ

λα μt τη δοήθεια τής θαυματσυρ-γοί' 
"φιλοσοφικής λιθου". ΟΙ άλχημι

ατές προσπαθούσαν ΙΠΙσης γ' όνα

ιcαλύψoνν τό "έλιξήριο της αΙώνι

ας νεότητας". 

λΜΦIΒΟΛlλ 

·Οταν πρόκειται να έxλtξoνμε με
ταξ" δύο άντιφαΤΙΚών δννατοτη
των. για τίς όποίες fιπάqxouν 11 δtν 
fιπάqxουν έξίσσυ σοδαρσΙ λόγοι 
(καταφατικη KαL dQ'νητικη ΙΙμφι
ΟΟλία), χαΙ διστάζσυμε ν' άποφαν
θούμε ποια άπό τΙς δύο πρέπει να 
έkλέξσυμε. Στη φιλοσοφία διακρΙ-
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ΑΝΑ 

VO\IμI! τη "θεωQrrtUCΗ όμφι.6ολεα" 
(δταν ιnιμαωι6μaστε και δtν dπα

φαιν6μασtε yιlι την ιU,tιθεια iI dνα
λΤΙθεια μ«iς ιc:p(σης), κω την "~uciι 
4μφιδολια" (δταν δισtάζouμε νό 

έπιδoιcιμάσooμε i\ ν' dπoδoιnμά
σouμεfιθuι6:μLαπράς,ι). Ήπλασμα
τιιctι i\ μεθoδoWyuιή dμφι.δoλεα d
πoαιcOΠεί cniI &εQl'6νηση τής έπι
cπημoνucής ΔλΤΙθειας. 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (renιίιsance) 

'Ως Άναyiννηση (της ιdασσUCΉς 

άQχmότητας. 'Ιό ouνoMκό πολι

τιστικό ιcίνημα ποο -yεννfιΘΗιcΕ d
:ιό την άφuπνιoμiνη ΠQOOlOΠιιc6τη

τα ιcαΙ τηνόνα!;ωσΥ6ννηση τοΟ ιdασ

σιιcoίί πνε1'Jματoς τiYν 150 ιcω 160 
αι. cni\V Ίταλια και στQάφηιcε ΙCστά 
τοΟ μεσαιωνικού πνε1ίματος. λ'ό

τός ό δQoς XQfIOLμoπoιεiΤaL ι:ιΙρί

ως στην LatOQ(a της τέχνης. 'ΙUW 
'Ιό πνε;;μα της Άναytννησης προ

ήλθε lνας νoιισιαqxικός ιcαΙ καλλι

τεχνιιcός άΤOμιJCισμός, ό Μοίος πα

QOVσίασε θαυμάσιες bηΜWΙΙIN(ες 

στην lIlQLoχη 'Ιών εΙιcαστιιcών τεχ

νών. τής λογοτεχνίας;, 'Ιών φυσικών 

έπιστημών καΙ τής φιλοσοφιας. τη 

φιλοσοφεα της Άναγέννηση; χα

ΡΑΙCΤΗρ(tει άπoμciιcQVVoη dπό τίς 
α'όθεvnες, στροφη ΠQός την έμπει

Qία, έμπιστοσ6νη στό άνθQόmινo 

λογικό, πειθάQxηoη της φαντασί

ας μt την άνώmιξη 1ών φuΣιιιΏΝ έ

πιστημών, '" Ιδια ένός ιcoινωνι.κoύ 
ποΜτι.ομού. Ή ιδtα -Υιά την ένότη
τα τής φύσης, δτι ό άνθQω:ιroς εΙναι 

f'να φυσικό δν ~μtνoστη φύ

ση. dπoτd.εί την Δνoι.ιcτη άνtίθεση 

πρι); 'Ιό Xρισnαvικό δάΥμα κω εΙ-
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ναι. μια άπό τις cmouδα&6τεQες [δι

ες τής Άνaytννησης. 'ΙUW την έπο

xtI της Άναytννησης καΙ πiQα '" φι
λooανw :ιαoακoλovθεί 'W tν6t.α
φέQOV τά μεγάλα πoλι.τtστLιclι ιcαΙ 
ιcoινωνικά -yεyoνcΠα καΙ ouνδUται 
OΤενcΠEQC1 μt τις b:&σιήμες, οι όποί

ες μt 'Ια dπoτελfσματά τouς καΙ τΙς 
μεθόδovς τovς έπιlJooiιν ο' α.ύΠι 

ιcαΙ τό σιίστημάτης. 

οι σπovδαιMEΡOΙ φι.λόοοφοι τής 

Άναytννησης εΙναι: Πομπονάτιος. 
ΦΙΙCίνo, ΦραντσέΣΙCO Τζιοδάννι Π(

κο ντtλλα MιQάν'toλα. Mαιc:ια6ιλ
λι, Μονταίνιος. Λovδ06ίKDς Βί
δες, Λεovά(wto ντα Βίντσι. Κοπέρ

νικος. Γαλιλαίος καί TζIOQVtWO 

MπQoύνo. 

ΑΝΑΓΧΗ 

θεμελιώδης φιλοσοφική Μοια 

πσίιέιcφQάζει τη νoμoτελει.αιcit σχέ
ση τών φαινομένων τής φ6σης ιcαΙ 
της ιcoινωνίας; ΙCαι σιίΥχρσνα dπo

ΙCαλνπτει τα ΔΑΣΙΙCά τovς -ΥνωΙΙΙσμα
τα. Ή φιλοσοφία εlXε θέσει νωQiς 
'Ιό ΠΟό6λημα, tαν ι:ιIΡΙαQXεί μέσα 
στη φ6ση ιcαΙ στην κοινωνία ή dνάγ

ΙCΗ iI '" τύχη. ΆΝΑΓΙCαίo κατά 'Ιόν' Α
ριοτοτΙλη εΙναι "'Ιό μη ένδεχόμενον 
δλλως !χειν". δ,ΤΙ δέν εΙναι δυνα
το να εΙναι 1\ να νοηθεί ιU.λιώΤΙKα. 
Ή άνάΓΙCΗ dπOQQέει dπό τά [δια τά 
πQάγματα καί m)vbtnot άμεσότα
τα μέ την dgχη τής αΙτιότητας. 'Ωσ

Τόσο. ft άντΙΙCEιμενιΙCΗ (ιπαρξη της 
άνάyιcης μέσα στη φ1Jση ΙCαΙ cni\V 
κοινωνια. άνεξάρτητα άπό την όν

θρώπινη ouνειδηση ΙCαί δούληση, 

δtν dπoιc) εΙει την άντΙKειμενιΙCΗ {r

παρξη τής συμπτωματιιc6τητας. 

τού ΤVXα(OV. Ή ouμπιωματιιc6τη-
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τα όμως δtν άπορρέει Δναγκαία Δ
πό τη νομοτελειακή έξέλιξη τής φύ
σης. Elvat μία έκδήλωση τής Δνάγ
ΙCΗς, κάτι δευτερογενές. 

ΑΝΑΓΩΓΗ (reductίo) 

Στη φιλοσοφία ή μέθοδος με την ό

ποία συσχετίζουμε μία πρόταση, μία 

θεωρία με μία γενικότερη dρχή πιό 

περιληπτιΙCΗ και ουσιώδη. 'Επίσης ή 
ύπαγωγη ένός προδλήματος σ' Να 
γνωστό κανόνα. Ή φαινομενολο

γιιd) 'ri ύπερOOτιΙCΗ ά.ναγωγη εΙνα~ 
ή μέθοδος μt την όποία ά.ναγόμεθα 
άπό τη θεώρηση τού συγκεκριμέ
νου δεδομένου στό αντίστοιχο πρός 
αύτό "εΙδος", Στη νεοπλατωνική 
φιλοσοφία ή ά.ναγωγη ταυτίζεται 
με την Δνάταση. 

ΑΝΑΔΡΟΜΗ (regressus) 

Στη φιλοσοφία ή έπιστροφή. "Δνα

δρομή" του πνεύματος (κατό. την 

Δναζήτηση τών αΙτιών 'ri των όρων) 
στό άπειρο, δηλαδη έκεί που δέν ύ

πάρχει κανένα τέλος. 

ΑΝΑθΕΩΡΗΤ1ΚIΣΜΟΣ (revisioιιismus) 

ElvaL ή σOσιαλιστιΙCΗ θεωρία τού 
Γερμανού Έδ. Μπερνστάϊν, με την 

όποία έπιχείρησε ν' αναθεωρήσει 

τη φιλοσοφική και ΙστσριΙCΗ δάση 

τού μαρξισμού. Ό Μπερνστάϊν Δν

τικατέστησε τό διαλεκτικό και τόν 

Ιστορικό υλισμό με τη διδασκαλία 

γιό. την έξέλιξη, σύμφωνα με την ό

ποία ή κίνηση εΙναι άπλη πορεία α
νάπτυξης, dργη και δαθμιαία έξέ

λιξη χωρις τελικό ΣΙCOπό. 

ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗ 

Ή θεωρία ότι ή έξέλιξη τού σύμπαν-

1/1 ΑΝΑ 

τος dιcoλoυθεί μία όμοιόμορφη ιcu

KλιΙCΗ πορεία καΙ ότι οΙ έποχες τού 
βίου τών λαών έπαναλαμδάνσνται 
κατα καιρους (άνάπτυξη, άκμή, πα

ρακμή). την Ιδέα αύτη εΙχαν οΙ Πυ

θαγόρειοι, οΙ όποίοι συνδέσανε μ' 

αύτη την άποκατάσταση καΙ την πα

λιγγενεσία, σύμφωνα με την όποία 
όλα τα πράγματα (και οΙ άνθρωποι) 

σε μεριιcες περιόδους έπιστρέφουν 

. αΙώνια, άπαράλλακτα δπως ήσαν 
στΙς πρώτες περιόδους. Στους νεώ
τερους χρόνους ύποστήριξαν αύ
τη τη θεωρία για την αιώνια έπιστρο
φη ΙCUρίως ό Βίκο και ό Νίτσε. 

ΑΝλΛΟΠλ 

Στη Λoyιιd) ή "κατ' άναλογίαν" α

πόδειξη, που στηρίζεται στην πρό

ταση; "έαν μερικα Δντικείμενα ή 

φαινόμενα εΙναι όμοια σε μεριΙCό. 
γνωρίσματά τους, μπορούμε να συμ

περάνουμε δτι ε(ναι δμοια και σε άλ
λα, δΥνωστα σε μάς γνωρίσματα". 

Δηλαδημία Μοια ε(ναι ανάλογη, 

δταν αύτο ποί, σημαίνΗ δεν άνα

γνωρίζεται άπα μόνο του, dπό την 

ούσία του. dλλό. μόνο Δπα την όμοι
ότητά του με κάτι άλλο ποί, εΙναι 

γνωστό. Τό κατ' αναλογίαν σιtμπέ

ρασμα δεν εΙναι απόλυτα αξιόπι

στο μέσο γνώσης, έπειδή btv προέρ
χεται από λογική συνέπεια. ώστό

σο συχνα ή αναλογία μπορεί να μάς 

όδηγήσει με τη παραπέρα έρευνα 

και tόν έλεγχο στη γνώση ά:Υνωστων 

ώς τώρα αντικειμένων i\ φαινομέ
νων. Ό βαθμός βεδαιότητας τού 

συμπεράσματος προσδιορίζεται, 

όπως καΙ στην έπαγωγη - YLQU !\να 
εΙδος lnaY?Jyή; εΙναι καΙ ή Δναλο-
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γία - άπο το πλήθος καΙ τη σπου

δαιότητα τών περιπτώσεων στις ό

ποίες στηρίζεται. ·Οπως καΙ tι έπα

γωγή, tι άναλογία mινδέεται μt την 
Ιδιομορφία τού άνθρώπινου πνεύ
ματος. Ύπάρχουν πολλα κατ' άνα

λογίαν συμπεράσματα που προέρ

χονται άπο λίγες, άλλα καΙριες πε

ριπτώσεις. Βέβαιη εΙναι tι μαθημα
τικη άναλογία, όπου άπό όρισμένο 

λόγο γνωστών ποσών mινάγεται με 

βε6αιότητα ό λόγος άγνωστων πο

σών. Ή άρχη τού άναλογικού συλ

λογισμού έφαρμόστηκε άπό τόν 

Νεύτωνα, όταν 6ρήκε με πειράμα

τα ότι tι 6αρύτητα tνεργεί γενικα 
κατα τόν [διο τρόπο στό χρυσό, άρ

γυρο, μόλυδδο, γυαλί, άμμο, ξύλο 

κ,λ,π. καΙ l6yαλE άπό Ιδώ τό συμπέ

ρασμα δτι tνεgyεί κατα τόν [διο 

τρόπο σ' δλα τα Ύ'1ινα σώματα. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝθΕΣΗ 

Άνάλυση: ό διαμελισμός ένός άν
τικειμένου 'iΊ φαινομένου στα άπλα 

καΙ γνωστα στοιχεία που τό άπαρ

τ(ζουν. Σύνθεση: ή συνένωση πολ

λώνμεμσνωμένωνστοιχείων τού άν

τικειμένου iΊ φαινομένου σ' f'να ένι

αίο νto σύνολο. Ή μεταφυσιΙCΗ θεω

ρεί την άνάλυση και την σύνθεση 

αις δύο μεθόδους που άλληλοαπο

κλείονται· στη γνωσιολογία τού 

Καντ(ου tι σύνθεση εΙναι δασικη έν
νοια για τη mινtνωση τών ποικίλων 

έπσπτειών δια τών κατηγοριών τού 

νσύ at ένιαίσ ΙΙντικείμενο'στη δια
λεκτικη τού Έγtλoυ συμφιλιωση 
καΙ άρση τής ΙΙντίθεσης μεταξiι θέ

σης καΙ dντίθεσης. Ή ~λιστιΙCΗ δια

λεκτικη υποστηρ(ζει την ένότητα 

ΙΥ ΑΝΑ 

τής άνάλυσης και τής σύνθεσης. 

,,'Η γνώση υφίσταται τόσο μέσα 

στην άποσύνθεση τών dντικειμέ

νων τής συνείδησης στα στοιχεία 

τους δσο καΙ μέσα στην ένωση τών 

6μοιογενών στοιχείων σε μία ένό

τητα. ΧωρΙς άνάλυση δέν υπάρχει 
σύνθεση" (Ένγκελς). 

ΑΝΑΛ Υ1'ΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

Κατα τόν Κάντιο έκείνες, στΙς όποί

ες οΙ γνώσεις που μάς δίνει τό κατη

γορούμενο περιέχονται στό υπο

κείμενο' το γνώρισμα που μάς δίνει 

τό κατηγορούμενο βγαίνει λογικά 

dπό το ύποκείμενο, δπως στό παρά

δειγμα: κάθε σώμα fχει fκταση. 

ΑΝΑΜΝΗΣΗ 

Ή άνάκληση στη μνήμη προγενέ

στερων ψυχικών φαινομένων, στόν 

Πλάτωνα tι γνώση, έπειδη κάθε γνώ

ση τών Ιδεών στηρίζεται στην άνά

μνηση, που ε(ναι μία dπόδειξη για 

την προύπαρξη τής ψυχής, πρΙν 

μπεί σ' ένα σώμα, και γιά την άθα

νασία της. 

ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ 

Πολιτικοκοινωνικη διδασκαλία, tι 

όποία άπορρίπτει κάθε αυθεντία 

και πολιτειακη τάξη, κάθε νομικό 

καταναγκασμό καΙ υποστηρίζει 

την αuτοδιαμόρφωση τής κοινωνι

κής συμt)Ιωσης μt την έλεύθερη δού

'ληση και κρίση τού άτόμου. τής προ

σωπικότητας. Στη φιλοσοφία έμ

φανίζονται άναρχικές τάσεις ήδη 

στην άρχαιότητα στους Κυνικούς, 

at .θρησκευτικη μορφή, καΙ at μερι
κtς παλαιοχριστιανικtς αιρέσεις. 



Digitized by 10uk1s, March 2009

ΑΝΑ 

Θεωρητιιcός θεμελιωτης τού &ναρ

χισμού εΙναι ό "ΑΥΥλος foolLtl.μoς 
Γόδovϊν. Ό Γάλλος Πρovνtόν δια

μό~ τόν άναρχισμο σt κοινω

νική θεωρία μt τη διδαΣΙCαλια του 

για την άμοιΟΟιότητα τών {)πηρεσι

ών, για την έλεύθερη σύμδαση τών 

αυτόνομων άνθρώπων κλπ. Το 
σύνθημά τοο i'ιταν: "Ή Ιδιοκτησία 
εΙναι κλεψιά". Ό σπουδαιότερος 

ιcήQ\Jκας τού άτομικιστικού άναρ

χισμού Γερμανός Μαξ Στίιννερ άρ

νείται κάθε {)περιπομική α"όθεντία 

στην κοινων(α. Στό fQΎO τοο "Ό μό

νΟς και ή Ιδιοκτησία του" "όποστη

ρίζει δτι τΟ κράτος, καί τό πιό δημο
κρατικό, εΙναι έχθριιc:ό πρός τό δτο
μο. Κάθε τι που περιορίζει tό Έγω 

μο" πρέπει να καταλυθεϊ. Κύριοι 

άντιπρόσωποι τού άναρχισμού στη 
Ρωσία i'ιταν 6 Μιχαήλ ΜπακΟΟνιν 
καΙ ό Πέτρας Κροπότκιν. Ή μετα

δολη τΟΟ θεωρητικού άναρχισμού 

σε πολιτικό άναρχισμό πραγματο

ποιείται μετα τη σύνδεσή τοο μt 

τό ρωσικό μηδενισμό. 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΤΗΤ Α (inrension) 

Στη φιλοσοφίαήστροφήτήςσυνείbη

σης σε μία fvvota ή ot fνα άντικεί
μενο πού δρίσιcεται fξω άπ' αύτή. 

ΟΙ ουσίες, τα άρχέτυπα, fχow την 

ιlναφoΡΙKότητα, bηλαδη την τάση 
να κατεν&ύνονται ot κάτι dντικει
μενικΙ>, ιhς JC'6QLa Ιδιότητα. Ή άνα
φορικότητα εΙναι μία fννoια τού 
σχολαστικισμού καΙ τής φαινομε

νολογίας. 

ΑΝΕΛΙΞΕΩΣ θΕΩΡIΑ (evolurionisn1US) 

εΙναι ή θεωρία τού Δαρ6ίΥΟΟ για 

την καταγωγή τών φυτών καΙ τών 
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ζιίlωV (μαζί καΙ τού ιlνθρώπoo)· ή 
διδασιcαλία 6τι tι α"ότ6ματη, ΟΟθμι
αία και συνεχης Ιξtλιξη τών όντων 

εΙναι {)πέρτατος φυσικός νόμος. Σ' 
ιlντίθεση πρός τη "δημιοοργία", 

τη γiνεση άπό τό τίπoτα.fι πρός την 

αmόματη διαμόρφωση άπό τό χά

ος fι άπό μία ύλη, ή λέξη ανέλιξη χρη
σιμοποιείται για τη δαθμιαία· yf.

νεση μιάς κατάστασης άπό μία δλ

λη. MπoΡOiιμε να διακρίνοομε την 

έξέλιξη ένός μεμσνωμένοο όντος 

άπό τη γενική έξέλιξη (τής φύσης, 

τΟΟ ήλιακού συστήματος, τής Ύf!ς, 

τού δίοο, τού άνθρώπου κ.λ.π). Ή 

σί'γχρονη έννοια τή; άνέλιξη;. ποί' 
συνδέεται μt την άιcμη τής διολογι

κής φυσικής έπιστήμης, 'όπστυπώ

θηκε άπό τόν Λαμάριc: ιc:αι διαμορ

φώθηκε πληρέστερα καΙ άιcριδέστε

ρα άπό τό Δαρ6ϊνο στό δασιιcό του 

fρyo "Ή γέννηση τών εΙδών δια τής 
φυσικής έπιλoΎfις". Σύμφωνα μ' αυ

τή τή θεωρία, άπό τη άνόργανη ύλη 

δημιoυργήθηιc:αν μt αύτόματη γέ

νεση τα ιlτελέστερα όργανιιc:ά όντα 

ιc:αι άπ' αότα μt δαθμιαία μεταδο

λή ιc:αί μrταμ()ρφωml (rransfoπni

smus) η με μrταλλαY'ϊ. l'Ιηλαl'llΊ 

μr άπότομε; μfΗillτιiισfl; (mure
tionismus). ο[ πι6 o,"'νθrτε;. ιc:αθω: 

καΙ ό άνθρωπος, που dπoτελεί την 

κορωνίδα α"ότής τής ανάπτυξης. Ό 

δαρ6ινισμός θεωρήθηιc:ε ώς μία ά

πό τΙς μεγαλύτερες άναιcαλύψεις 

τού άνθρώπινοο πνεύματος. Μέ τη 

θεωρία του 6 Δαρ6ϊνος άπόδειξε 
τόν ΙστOΡιιc:ό ιc:αι σχετικό χαρακτή

ρα τής σιcoπιμότητας στη ζωντανη 

φύση. Ή μετα6λητότητα, iJ ιc:ληΡO
νoμιιc:ότητα ιc:αΙ 1ι φυσιιc:η έπιλοΥή 
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έξηγο;;ν τη σκοπιμότητα στην κα

ταΣΙCΕVΉ τών όργανισμών. Bαoιιcη 

δποψη τού Δαρδίνσυ elvm δτι τά 
όργανικα ε[δη για διάφορους λό

γους δtν εΙναι σταθερά, δτι Όπό
κει νται ut 6ραδείες άλλα άέναες 
μετα60λfς. 06τε οΙ μορφολογικες 

ούτε καΙ οΙ φuσιoλoγΙKες διαφο

ρες εΙναι σταθερ€ς, άλλα πιο πο
λύ τα ε[δη εΙναι παγιωμένες ποι

κιλίες καΙ οΙ ποικιλίες δημιουργού
μενα εΣδη. 'Επέκταση α1Jτής τής fv
νοι.άς τής μετα6ολής τών εΙδών σε 

γένη καΙ τών γενών σε τάξεις καΙ σε 
φuλtς όδήγησε στό συμπέρασμα δτι 

δλα τα ζωικα και φUΤΙKα Ε[δη. που 

lζησαν fι ζοϋν στη γή,προήλθαν ά

πό μία καΙ μόνη άρχιιcη μορφη ij ά
πό Μγα όπΊJJ, άΡΧΙΙCα εΣδη. 'Έτσι 6 
άνθρωπος κατάγεται άπό τόν άν

θρωπόμορφο πίθηκο. Για την έξή

γηση τής φυλετικής επιλογής 6 Δαρ
δίνος επιιcαλείται τρείς παράγον

ΤΕς: Ι) τΟν άγώνα για την ύπαρξη 

(strugg1e (or 1ife). τό θεμέλιο στο 6-
ποίο στηρίζεται δλο τό θεωρητιιcό 

του οΙκοδόμημα (αυτός 6 αγώνας 
εΙναι άγώνας ανάμεσα στο. δντα τού 
ίδιου είδους καί αγώνας ανάμεσα 

στα δντα διάφορων εΙδών). 2) την 
προσαρμογη στό περιδάλλον (adap

tation) δηλαδή δτι το. δντα πού 

έχουν τΙς μεγαλύτερες Ικανότητες 

προσαρμογής iπιζούν καΙ πολλα

πλασιάζονται. ένύ) το. ύπόλοιπα έ

ξαφανίζονται σε ιcάπoιo στάδιο 

τής tιλΙKίας Tot1; ή δεν dπoκτoύν 
dπόγoνoυς. καί 3) το νόu.o τής 

κληρονομΙΚΟΏlΤΙΙ;. ιJtlμφωνα μέ 

τόν όποίο μεταοι /')ονται οΙ άποκτη

θείσες μεταβολέ; (ποί'; (ιπόγονους. 

2! ΑΝθ 

ΑΝθΡΩΠIΣΜΟΣ (humanismus) 

Άπό πλευράς Ιστορικής 6 άνθρω
πισμός μέ τη στενή του fvνoια elvaL 
τό μεγάλο ruρωπαϊκό πολιτιστικό 
κίνημα στον 15 καΙ 16 αΙ, τό ό
ποίο ξεκίνησε άπό την 'Ιταλία καΙ 
εΙχε ιbς επιδίωξη τη συνειδητοποί
ηση dπό τόν ιiνθρωπο τής πνευμα

τικής έλευθερίας καΙ αξιοπρέπειας 

με τη μεΤάδί6αση κλασσικών μορ

φωτικών άγαθών. Άνθρωπισμό 
(humanitas) Ονομάζουν 'Ibη οΙ Ρω

μαίοι. Ιδιαίτερο; ό Κιχέρων. την ή
θιιcη καΙ πνευματικij. πολι τιστιιcη 

καΙ Kαλαισθητιιcη ανάπτυξη στόν 

'δπέρτατο δαθμό τού ανθρώπου σε 
συνδυασμό με πραότητα καΙ καλο
ούνη. Ό ανθρωπισμός άρχίζει κυ
ρίως με την εΙσροη τής έλληνική; 

γραμματείας στη λατινιιcη Ευρώ
πη. Στόχος τού ανθρωπισμού τής 

πρώτης περιόδου ~ταν ή dπελ::"θέ
ρωση της ανθρώπινης προσωπικό

τητας και της επιστήμης άπό τό με

σαιωνικό σχολαστικιστικό πνεύ

μα και τό θρησκευτικό άσκητισμό. 
Τό κίνημα συμπίπτει με σημαντι

κες μεταδολΕς τών κοινωνικών συν

θηκών καΙ Ιδεολογιών. με dναζω

πύρωση τών έλληνικών σπουδών. 

πού προήλθε dπό άνακαλύψεις λο
γοτεχνικών χειρογράφων και καλ
λιτεχνικών μνημείων τής άρχαίας 

'Ελλάδος και τής Ρώμης καΙ προκά

λεσε μία νέα βίωση τής dρχαιότητας. 

Ή αρχαιότητα εμφανίζεται ώς πρό
τυπο και μέσο για την αΌτοεξύψω-
011 καί TlIV ηΙΙικη τελείωση του άν

θριίJπoυ. Με τη σπουδη τής άρχαί

α; λογοτεχνίας και φιλοσοφίας οΙ 

ούμανιστε: πίστη'αν δτι επυτρέ

φοΙ'ν ση; πηγέ; γνήσιου dveρoιnL-
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σμού, πώς 11 γλωσσιΙCΗ μόρφωση 

ήταν τό μέσο για την άνάπτυξη τών 
πνευματικών δεξιοτήτων. Ή περί

οδος τού άνθρωπισμού προδιαφώ
τισε την περίοδο τής Μεταρρύθμι

σης. 11 όποία στρεφόταν κατα τής κυ
ριαρχικής έξουσίας τής Καθολικής 

έκκλησ(ας καΙ άπαιτούσε τη σπου

δη τών άρχαίων γλωσΟών. Ό Δάν

της, ό Πετράρχης, ό Βοκκάκιος καΙ 

ό Καμπανέλλα ήσαν οΙ πατέρες τοί, 
Ιταλικού άνθρωπισμού. την άν

θρωπιστιΙCΗ κίνηση όλοκλήρωσαν 
οΙ 6υ ζαντι νοΙ λόγιοι (Μανουηλ Χρυ
σολωράς. ό καρδινάλιος Βησσαρί

ων, 6 Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων). 
οΙ όποίοι λίγο πρΙν άπό την πτώση 

τής Κωνσταντινουπόλεως άναγκά

στηκαν να μεταναστεύσουν στην 

'Ιταλία, όπου μεταφέρανε τους 

πνευματικους θησαυρούς τους. 'Α
πό την 'Ιταλία μεταφυτεύεται τό άν

θρωπιστικό κίνημα σ' όλες τίς χώ

ρες τής Δύσης καΙ έκεί άναπτύσσε

ται γενικα κατα τόν [διο τρόπο. Δια

δίδεται στα σχολεία. στην άστιΙCΗ 

τάξη τών μεγάλων πόλεων καΙ προ

παντός στα πανεπιστήμια. δπου κα

ταπολεμεί τό σχολαστικισμό. εΙσά

γει τη σε 6άθος σπουδη της άρχαιό

τητας καΙ σύγχρονα τη νέα στάση 

ζωής. 'Ως νεοανθρωπισμός χαρα

κτηρίζεται τό κίνημα τών Γερμα~ 
νών Κλασσικών στα τέλη τού 18 καΙ 
στΙς άρχές τού 19 αΙ (Βίνκελμαν. 
Βόλφ, Χούμπολντ. ΛέσσιΝΓΙC. Χέρν

τερ, Γκαίτε. Σίλλερ), τό όποίο έπι

δίωξε να γονιμοποιήσει τόν άρχαίο 

κόσμο τών άξΙών. Ό ρεαλιστικός 

άνθρωπισμός (Μάρξ) συσχετίζει 

κάθε πολιτισμό, κάθε άγωγη καΙ 

22 ΑΝθ 

μόρφωση με την KOινωνιΙCΗ πραγμα

τικότητα, με τη φυσιΙCΗ καΙ μορφω

τιΙCΗ τελείωση τού κοινωνικού άν-. 

θρώπου κάτω άπό τους νέους δρους 

που δημιούργησε ό πολιτισμός. 'Α ν

θρωπισμός (παραλλαγη τού πραγ

ματισμού) όνομάζεται καΙ ή γνωσι

OλoγιΙCΗ διδασκαλία, δτι τα έλατή

ρια και οΙ σκοποΙ τών γνώσεών μας 

ε(ναι μόνον άνθρώπινα, δτι δηλαδη 
παράγονται καΙ προσδιορίζονται 

άπό ανθρώπινες άνάγκες. Κύριος 

άντιπρόσωπος αυτής τής θεωρίας 

ε{ναι ό • Αγγλος φιλόσοφος Φ. Σίλ
λερ. Κατα τό γαλλικό ύπαρξισμό, 

άνθρωπισμός ε{ναι ενας πραγματι
σμός, σύμφωνα με τόν όποίο οΙ ηθι

κΕς καΙ ύλικες άξίες ύπάρχουν μό

νο μέσα στα πλαίσια τής ανθρώπι

-νης ζωής' δεν ε(ναι άνεξάρτητες 

άπ' αυτη Τι άπόλυτες. 

ANθPΩΠOΛOΓlA 

Ή έπιστήμη πού άσχολείται με τόν 

άνθρωπο. Ώς διολοΥικη έπιστ1jμη 
ή άνθρωπολοΥία fχει άντικείμενο 
τΟν άνθρωπο ώς ενα ε{δος. τό όποίο 
συγκρίνει μορφολογικά καΙ φυσιο

λογικα με άλλα ε[δη ζώων. Έρευ

νάει τη θέση τού άνθρώπου στό δα
σιλειο τών ζώων. τη φυσική Ιστορία 

του. την καταγωγή του άπό τά άν
θρωποειδή. τΙς διάφορες φυλtς τών 

άνθρώπων κ.λ.π. Σαν έθνολοΥία ή 

άνθρωπολογία έξετάζει τους πρω

τόγονους πολιτισμούς. Ή φιλοσο

φική άνθρωπολογία άναφέρεται 

μόνο στα δεδομένα τής έρευνας αυ

τής τής διολογικής καί έθνολογικής 

άνθρωπολοΥίας. Έπεξεργάζεται τά 

πορίσματα όλων τών έπιστημών 

(ψυχολογία. κοινωνιολογία.άρχαι-
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ολογία, γλωσσολοΥια, ιc.λ.π., που 

fχoυν σΧέση μt τόν άνθρωπο ιcαΙ 
τΙς πράξεις του, μ~ σιcoπό την dπo

ιcάλυψη τής ούσίας τού άνθQώπoυ 

ΙCαΙ τόν ιcαθoρισμό τής σχέσης του 

με όλόιc:ληΡO τόν ιcόσμo. Στην ~

χαι6τητα ή ΣΙCέψη ~ταν στραμμέ
τη πρός τον ιcόσμo καΙ την φύση, 

πρός τόν άνθρωπο μόνον έφόσον 

6ρισιcόταν σε σχέση μ' αύτα τα δ\ίο. 
Στη Xριστιανιιcη φιλοσοφία άνθρω

πολσΥία εΙναι 11 μελέτη τoo ένιαίου 
άνθρώπσυ (σώμα ΙCαΙ ψυχη) σε συ

σχέτιση με τό μεταφυσικό πρό6λη

μα τού Elvat (όντολοΥία) ΙCαΙ τού 
θεού. Κατα τόν Κάντιο 11 άνθρω
πολογία ιbς θεωρητιιcη επιστημη ~ 

έμπειρΙΙCΗ ψυχολογία fχει ιbς άντι

ιcε(μενo τη διευιcρίνηση τού άνθρώ

που γενιιcά, τη γνώση δλι.JJν τών 

μορφών τής πνευματικής ιcαΙ ιcoι

νωνικής ζωής του ΙCαΙ σαν ήθUCΉ άν

θρωπολογία άποδλέπει στη γνώση 

δλων αύτών που εΙναι σύμφωνα μt 

τΙς άρχές τής μεταφυσικής τών 1ιθών 
ιcαΙ προάγουν την άρετή. Ό Φόύ

εμπαχ θεωρεί την φυσιΙCOEΠΙστημo

νιιcη - Ιατριιcη άνθρωπολσΥία ιbς 

άνθρώπιτη ΙCαθOλΙΙCΗ επιστημη (άν

θρωπολογισμός). Μέ τόν Σέλλινγκ 

ΙCαΙ KίριcεργΙCOΡ άρχίζει ή στροφη 
τής ε"όρωπαίκής σιctψης πρός την 

πρoσωπιιcή, συΓΙCΕΙCριμένη ~παρ
ξη τού άνθρώπου ιcαΙ πρός την έν

νοια τής ζωής (φιλοσοφία τής ζωής). 

Ό Νίτσε, ό Σέλερ ιcαΙ ή 'όπαρξιαΙCΗ 

φιλοσοφία επιχείρησαν να θεμfλι

ώσouν τη φιλοσοφία πάνω σε μία 

νέα διδασιcαλία για τόν άνθρωπο. 
'Ως φιλoσoφιιcη άνθρωπολοΥ(α θεω

ρείται καΙ τό 6ι.δλιο 'ΈΙναι ιcαΙ χρό_: 

νος" τού Xάίντεγιc:ερ. 

ΑΝθ 

ΑΝθΡΩΠΟΜΟΡΦΙΣΜΟΣ 

Ή άπ6δοση άνθρώπινων Ιδιοτή
των (συνείδησης, νόησης, αΙσθημά
των, τρόπων) σ~ μη ανθρώπινα 

:τράΥματα, στη φύση 1i σέ θεούς. 
Ολες οΙ παλ~ς θρηΣΙCείες ΙCαΙ οΙ 
πρωτόγονες θεωρίες για τη φύση 
εΙναι άνθρωπoμoρφιιcές. 

ΑΝθΡΩΠΟΣ 

Ή άνώτατη 6αθμίδα τής άνWtτυ

!;ης τών ζωντανών όργανισμών. Σω
μαΤΙΙCά - πνευμαΤΙΙCα ό ciνθρωπoς 

άποτελεί μία έξαίρεση άπο τό σύνο

λο τών δντων. Xαραιc:τηριστΙΙCα μορ

φOλOYΙΙCα γνωρίσματά του, που 
δείχνουν τόν '6ψηλότερο δαθμό έ
ξέλιξής του άπο τα ζώα, εΙναι: τό δρ
θιο δάδισμα, τα χέρια ιbς έργαλεία, ό 
μεγάλος ιcαΙ σύνθετος έγιcέφαλoς, 

ή συνείδηση, ΙCαΙ ό ~ναρθρoς λό

γος. Ψυχιιcα διαιcρίνεται ό άνθρω

πος δχι τόσο άπό τη συνείδηση 

δσο άπό τη συνείδηση τoo έαυτού 
του, τής ΙστOΡΙΙCότητάς του, τής 

γνώσης τού θανάτου του. Ένώ ή 

ζωη τών ζώων elvat ΣUΝδεδεμέ

τη μt τό φυσιιcό περιβάλλον, εΙ

ναι δέσμια ένός όρισμένου στοιχεί

ου (άέρα, νερού t'I τής ξηράς) καΙ 
στηρίζεται στό ένστικτο, ό άνθρω
πος άντΙθετα εΙναι ΙCOινωνικό ζώο, 
[ιcανός να δημιουργεί τεχνητό περι

βάλλον, να μετασχηματίζει τό φυ

σικό περι6άλλον καί να έπιφέρει ρι

ζιιcες αλλαγές στις συνθήκες τής 

ζωής. Αύτη ή άνεξαρτησία άπό το 

περιδάλλον. κάνει δUΝατη τη διεύ
ΡUΝση τών λειτουργιών τών αΙσθη

τηρίων όργάνων, τη δημιουργία 

αύθυπόστατης ΣΙCέψης, α[σθησης. 



Digitized by 10uk1s, March 2009

ΑΝθ 

θέλησης. την ~ytι της μνήμης 
καΙ τής φανtα.σ(ας. Πάνω ώτό την 

περιοχη της σννείδησης και της ψυ

χής τού άνθρώπου fιψώνεται τό 

πνεύμα, τό 6ποίοσννδέει tόν άνθρω

πο όχι μόνο μ.t τόν fιλΙKό κόσμο, άλ

λά καΙ μ.t τα νοηματικα περιεχόμε

να (Ιδέες) τών πραγμάτων. 'Ως πνευ

ματικό fyy ό ιίνθρωπος εΙναι Ικανός 
ν' άναyνωQίζει την οΌσία τών πραγ

μάτων (γνώση, έπιστήμη), να τα ό

νομάζει (γλώσσα), να παράγει έρ

γαλεία καΙ μ' αΌτα να έπενεργεί στό 
γύρω κόσμο (τεχνική). να διαμορ

φώνει την κοινωνία και τό περιβάλ

λον του (πολιτισμός). 'Ακριβώς αΌ
τη ή Ικανότητα για τέτοιες δημιουρ

γικές δραστηριότητες, πού Ικανο
ποιούν fιλΙKές Kai πνευματικtς α
νάγκες, άποτελεί tό διακριτικογνώ

ρισμα τού άνθρώπου. Ή έξάρτησή 

του από τη φύση άπό τό fνα μέρος, 

ή πνευματικΤ] - πολιτιστικΤ] άνύ

ψωσή του πάνω άπ' αΌτη άπό τό άλ

λο. όδήγησαν τη φιλοσοφία σt δια

φορετικές έρμηνείες τής ΟΟσ(ας 

καΙ της άποστολής τού ανθρώπου. 

οι άρχαίοι 'Έλληνες φιλόσοφοιθεω

ρούσαν ιbς οΌσία τού άνθρώπου 

τη λογικΤ] του καΙ την Ικανότητά 

του να Ιδρύει πoλιτικTI ιcoινωνία. 
ό Χριστιανικός μεσαίωνας ~λεπε 

στόν ciνθρωπo άπό τό fva μέρος τό 
όμ.οίωμα τού θεού. άπό τό ciλλo τό 
παραδομένο σt γήϊνες δαιμονικες 

δυνάμεις πλάσμα. Ό 18 αι. ξεχώρισε 
στόν ιiνθρωπο την αΙσθητη έμφάνι

ση καΙ τό fιπεραισθητό λογικό σν. 

τό Ιδεώδες τού ofιμανισμoύ. πού ε
πιδίωκε την ΙδανικΤ] σωματικΤ] -
ψυχικΤ] - πνευματικΤ] τελεΙΟΠΟίη
ση δλων τών άνθρώπων. 

24 A~I 

ΑΝθΡΟΠΟΣΟΦIΑ 

Μία παραλλαγη της θεοσοφ(ας, 

την όπο(α {δρυσε τό 19 Ι 26 Ροδόλ
φος Στάϊνερ. Ή άνθρωποσσφ(α ε1-
ναι μια έπιλoytι από στοιχεία τού 

Ινδιιcoύ πνευματικού δίου.'τού πλα
τωνισμού. τού γνωστικισμού. τού 

φιλοσοφικΟύ ιδεαλισμού καΙ τού 

άποκρυφισμού. πού έπιδιώκει μ.t 
μΙα .. μυστικΤ] ciσιcηση" να κάνει Ι
κανους τους νέους να φτάσουν στην 

liμEoη πνευματικΤ] έποπτε(α τού κα

θαρού πνεύματος. Τό πνεύμα εlναι 
ή πρώτη ό-ρχη δλων τών δντων. 'Απ' 

αΌτό διαχωρίστηκε στό προπατο

ρικό άμάρτημα ή ύλη. Ή παγκό

σμια ιστορία έπανοδηγεί στό πνεύ

μα σέ έπτα στάδια με την έπίδραση 

δαιμόνων. Τόν άποφασιστικό ρό

λο παίζει ό ήλιακός δαίμονας Χρι

στός. ό όποίος κατέκτησε πάλι τη 

γή με τη μ.ορφη τού 'Ιησού τού Να

ζωραίου. Τό liroμo μπορεί να φτά

σει στην έποπτεία τού πνεύματος 

με την άσκηση. τό φωτισμό καΙ τη 

μύηση, καθώς Kαi με την φαντα

σία, την lμΠYEVoη και την ένόραση. 

ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ ij ψυχοκρατΙα 

Ή πίστη τών πρωτόγονων λαών • 
στην ύπαρξη ψυχών καΙ πνευμάτων, 

δτι δλα τα άντικείμενα f.χoυν ψυ
χή, δτι τα φαινόμενα τής' φύσης 

καΙ της ζωής εΙναι έκδηλώσεις t
νέργειας φανταστικών fιπερφυσι

κών δυνάμεων. Ό ό-νιμισμός εΙναι 
μία μ.ορφη πρωτόγονης θρησκείας, 

ό πυρήνας άπό τόν όποίο άναπτύ

χτηκαν δλες οι θρησκείες. Γεννή

θηκε άπό την αδυναμία τού πρω
τόγονου άνθρώπου να έξηγήσει 
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τό φαινόμενο τής φύσης. Mt μετα
φUΣΙKό νόημα ό dνιμισμός ε(ναι tι 
θEωQία πoiι dντιλαμt)άνεται την 

ψυχft cbς dQxTι της ζωής. Ό Παρά

κελσος θεωρεϊ,παραπλήσια με τόν 

Άριστοτέλη, τη ζωη cbς lνα εΙδος 
ψυχιιcoύ - δυναμΙΙCOύ πνεύματος. 

ΑΝΊΑΝΑΚΑΑΣΗ (reflexion) 

Ό διαλογισμός για τα δικα μας ψυ

ΧΙΙCα γεγονότα, "ή συνείδηση της 

σχέσης δεδομένων παραστάσεων 

μt διάφορες δικες μας πηγες γνώ

σης" (Κάντιος), κατα τόν 'Αριστο

τέλη μία "γνώση για τη γνώση". 

ΑΝΤιθΕΣΗ 

ΛoγιΙCΗ lννoι.α που έκφράζει τη 

σχέση δύο Μοιών ~ κρίσεων. άπό 

τις όποίες tι μΙα dπoΙCΛείει την dλ

λη. Άν&γα μΑ τόν τρόπο dπo

κλεισμού διακρίνουμε:· Ι) dντιφα

τιΙCΗ dντίθεση, δηλαδη dπόλυτη dv
τίθεση (ΕΙναι - μη ΕΙναι). 2) ένάν
τια dντίθεση. δηλαδη dvtceEoη της 

μεγαλιίΤEQης dπόστασης μέσα σε 

μία όρισμένη περιοχη (pαύΡO-c'io

προ). Στη θεωρία τού 'Eyfλou f) 
dvtteEoη ε[ναι Kαταστατιιcό στοι
χείο τής διαλειcτικής θεωρίας: θέ

ση - dντίθεση - σύνθεση. 

ΑΝΤιΚΕlΜΕΝΟ 

Κάθε αισθητό πράγμα, τό α'όθιίπαρ

ιcτo δν πού "Δντίιcειται" στό Έγω 

(ρεαλισμός), αυτό πρός τό όποίο 

στρέφεται f) δραστηριότητα τού ύ
ποκειμένου (Ιδεαλισμός). 'Aντιιcει

μενιιcό λέγεται α'ότό που dνήκει 

στό Δντικείμενο σαν τέτοιο. τό Δν

τίθετο σε κάθε 'όΠOΙCείμενO. τό πραΥ-

25 ΑΝΤ 

ματιιcό μΑ τό γενΙΙCό κύρος. 'Αντι

ΙCειμενικη γνώση εlναι 11 dνεξάΡτη
τη dπό τό ύποκε(μενο ιcαΙ έπαληθεu

μένη στην πράξη γνώση, 11 όποία dv
ταναΙCΛά σωστα τόν ΔντιιcειμενΙΙCό 

κόσμο ΙCαΙ γι' αΌτό εΙναι δυνατός 
άπό τόν καθένα ό fλεγχος της dλή

θειάς της. Στη φιλοσοφία τού 'Εγέ
λου dντΙKειμενΙKό πνεύμα ε[ναι τό 
πνεύμα, εφόσον εμφανίζεται ώς δί

ΙCαιO, ήθΙΙCΉ. fιθιιcότητα, ιcoινωνία 

καΙ κράτος ΙCαί πραγματοποιείται 

στην παγιcόσμια Ιστορία cbς παγκό

σμιο πνεύμα. 'Αντίθετα. στην τέχνη, 

θρησκεία, φιλοσοφία. έπιστημη τό 

πνεύμα εμφανίζεται cbς dπόλυτo. 

Μετα τόν 'Έγελο συχνα έννοείται 

ώς τό συνOλΙΙCό πνεύμα ένός πολι

τισμού ΙCαι hot ταυτίζεται μΑ τό 
πνεύμα τού λαού. 

ΑΝΊΙΛΗΨΗ (perception) 

Στην ψυχολογία, 11 σ\ίνθετη ψυχικη 
ένέργεια με την όποία ό c'iνθρωπος 

dπoιcτά γνώση ένός dντιιcειμένου 

τού έξωτερικού ij εσωτερικού κό
σμου ε[τε άμεσα μΑ τΙς αΙσθήσεις ij 
fμμεσα μΑ τη έπεξεργασία καΙ συμ

πλήρωση dnb τίς παραστάσεις τού 
πλήθους τών δεδομένων τών αΙσθή
σεων. Για τό σχηματισμό της καθα
ρής dντίληψης πρέπει να συνεργα

στούν πολλες ψυχικες λειτουργίε6,. 

καΙ προπαντός ή νόηση. 

ΑΝΤιΝΟΜΙΑ 

Ά ντίφαση τού νόμου με τόν έαυτό 

του, διαμάχη μεταξυ περισσότε
ρων προτάσεων, πού κάθε μία fχει 

καθαυτή κύρος. Πρώτοι οΙ Έλεά

τες φιλόσοφοι ΠQόσεξαν τΙς dvtLVo
μίες. Με τήν MOLα τών dντινομιών 
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ασχολήθηκαν επίσης ό Πλάτων καΙ 

ό Άριστοτέλης. Στους νεώτερους 

χρόνους ό Κάντιος τελειοποίησε 

το σύστημα τών αντι νομιών στο σύγ

γραμμά του "KριτιΙCΗ τού καθαρού 

λόγου". Ό Κάντιος διακρίνει τέσ

σερες αντινομίες - δύο μαθηματι

κές και δύο δυναμικές - οΙ όποί

ες προέρχονται κάθε φορα από θέ

ση και' αντίθεση. Σ' αυτές τΙς αντινο

μίες (αντιφάσεις) αναπόφευκτα 

περιπλέκεται το λογικο στην προσ

πάθειά του να γνωρίσει τα πράγ

ματα καθαυτά. 

ΑΞΙΑ 

Ύποκειμενικα, εκείνη ή Ιδιότητα έ

νος προσώπου ij πράγματος (πολι
τικού, οΙκονομικού) που τού ανή

κει, εφόσον hιας δ.νθρωπος tΊ μία 

όρισμένη όμάδα ανθρώπων την 

εκτιμούν, την έπιθυμούν και' την 

αναγνωρίζουν ιbς σκοπο τής δικής 

τους tΊ τής ξένης θέλησης αντι
κειμενικά, αυτο που χαρακτηρίζει 

το [διο το πρόσωπο ij πράγμα, αυτο 
που δίνει τη 5άση για μία δικαιολο

γημένη εκτίμηση, εκείνο δηλαδη 

που γίνεται σκοπος μιάς όρθής, όχι 

μόνOπραγματιΙCΉς θέλησης. Ή κλασ

σιΙCΗ μεταφυσιΙCΗ τού μεσαίωνα, 

που στηρίζεται στην έλληνιΙCΗ φιλο

σοφία, όνομάζει αυτη την όντολο

γιΙCΗ έπιδίωξη τού όντος "αγαθότη

τα" (bonitas) τού δντος καί τό ον 
πού κατέχει αυτην την αγαθότητα 

ενα "αγαθο" (bonum). 'Ως πρός 

το κύρος οΙ άξίες τυπικα διακρίνον

ται ot θετικtς κω άρνητικtς, σχετι
κές καΙ άπόλυτες, ύποκειμενικες 

και' αντικειμενικές αξίες, ιbς πρός 

26 ΑΕΙ 

το περιεχόμενο σέ αξίες αγαθών, 
λογικές, ηθικές και αΙσθητικές αξί
ες. Μία σύνθεση τού Καντιανού α
πριορισμού και' τής ύλιστιΙCΉς ηθιΙCΉς 

τών αξιών τού Άριστοτέλη αποτε
λεί ή ηθιΙCΗ τού Ν. Χάρτμαν. ή όποία 
αναγνωρίζει την ύπαρξη ένός "αυ

θυπόστατου" οασίλειου τών αξι
ών.εναγνήσιο "κόσμο νοητό. 6όποί
ος υπάρχει πέρα από την πραγμα

τικότητα και' τη συνείδηση". 

AΞΙOΛOΓlA 

Κλάδος τής γνωσιολογίας που ασχο
λείται μέ τη γένεση. διαίρεση, εκτί
μηση και' Ιεράρχηση όλων τών αξι

ών. Κατα τους όπαδους τής αξιολο

γίας πηγη τής γνώσης εΙναι ή δ.μεση 

έσωτεριΙCΗ εμπειρία' ό κόσμος τών 
αξιών άποκαλύπτεται σε μάς με τη 
οίωσή του· 6 νούς εΙναι τυφλός για 
τΙς αξίες. 

ΑΞΙΩΜΑ 

Νόμος τής ελλoγης.σιcέψης, που όν

ταναΙCΛάει τΙς πιό δασικές προϋπο
θέσεις τής λειτουργίας τής διάνοι

ας. τα αξιώματα (λογικές αρχές) 

έδραιώθηκαν στη νόηση κατα τη 

διάρκεια μακραίωνης πρακτιΙCΉς 

τών ανθρώπων ("κοιναί δόξαι,,) 

και ιbς αυτοφανείς, καθολικές και' 

άπόλυτες αρχές δέ δέχονται ούτε 

χρειάζονται την άπόδειξη. Τέτοια 

εΙναι τα έξή ς τέσσερα, τα όποία ό Ά

ριστοτέλης κατατάσσει στΙς πρώ

τες και' αναπόδεικτες αλήθειες: α) ή 

όρχη τής ταυτότητας, δ) ή αρχη τής 

αντ(φασης, γ) ή αρχη τού άποκλει

σμού τού τρίτου tΊ μέσου καΙ δ) ή αρ

χη τού αποχρώντος (έπαρκούς) 

λόγου. τα αξιώματα άποτελούν 

την προϋπόθεση για Kά~ μάθηση. 
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ΑΞΙΩΜΑΊ IΚΗ ΜΕθΟΔΟΣ 

Ή ταξινόμηση τών έπιστημονικών 

προτάσεων που ύποθέτουμε ~ ξέ

ρουμε δτι εΙναι ιΙληθινες κατα τέ

τοιον τρόπο. ώστε στην ιΙρχη νά ε1-
ναι αύτες πού όνομάζουμε άξιώμα

τα, άπό τα 6πo~α παράγονται λογι
κά οΙ άλλες. Ή πρώτη ιΙξιωματικη 

δομη μιας έπισιήμης πραγματοποι

ήθηκε άπό τόν Εύκλείδη με την άξι

ωματοποίηση τής γεωμετρίας. 

ΑΞΙΩΝ ΗθΙΚΗ 

Μία μορφη ήθικής που ιΙνάγεται 

στόν 'Αριστοτέλη και εΙναι Ιδιαίτε
ρα άντίθετη πρός την Καντιανι!ι φο()

μαλιστικη ήΙΙική. θεμελιώθηκε d
πό τόν Μαξ Σέλερ και μετα καλλιερ

γήθηκε από τόν Ν. Χάρτμαν. Ό Σέ
λερ στην Ήθικη του ιΙναλύει τις ή

θικές ιΙξΙες με τη φαινομενολογικη 

μέθοδο. Έαν σ' αύτη γίνεται λόγος 

για lνα 6ασίλειο τών ήθικών άξιών. 
bh- πρέπει να νομίσουμε δτι οΙ ό:ξί
ες χωρίζονται άπό κάθε πραγματι

κότητα και άποτελούν ~να δικό τους 

6ασίλειο. Στην πραγματικότητα υ

πάρχουν μόνο άντικείμενα. πράγ

ματα, πρόσωπα. Ιδέες. αΙσθήματα 

που lχoυν ιΙξία,έπειδη οΙ δνθρωποι 
τα θεωρούν ιbς πολύτιμες ό:ξίες. 

Μόνο με τέτοια ιΙξιολόΥηση ύπάρ

χει ή άξία. ettE εΙναι αύτη ιIΣΎVΕιδη. 
ενστικτώδης. διαισθητική. EttE συ
νειδητη καΙ σαφης ιΙξιολογική κρί

ση. Έτσι θα μπορούσε να φανεί δτι 

οΙ ίδιες ιΙξίες ε1ναι κάτι ύποκειμενι
κό' γιατι χωριστα πράγματα. άνη

κείμενα. ήθικες ή δλλες ποιότητες 

lχoυν ιΙξία μόνο γιά lναν άνθρωπο 

που άξιολογεί. δπου bh- {ιπάρχει 

27 ΑΞΙ 

άνtιρωπoς να κρΙνει, παραμένουν 

χωρΙς άξία. 'Έτσι οΙ ιΙξίες θα ~

σαν σχετικές dvάλογα με την κατά

σταση τού ανθρώπου. Τούτο δμως 

συμ6αίνει μόνο φαινομενικά. Στην 

VΠΟΚELμενική άξιολόγηση προϋ

πόθεση ε1γαι δτι ύπάρχει σταθερά 
κάτι ιΙντικειμενικό, με γενικό κύρος. 

Καθαυτη ή άλήθεια εΙναι πάντοτε 
μία ιΙξία. τό ψέμα ιΙπαξία. Για τό 

αντικειμενικό κύρος μιάς ιΙξίας εΙ
ναι δηλαδη άδιάφορο ποια θέση 

παίρνει άπέναντι σ' αύτη ό δνθρω

πος στις διάφορες στιγμές τής ζωής 

του. ·Οταν τό ιΙντικείμενο τής ιΙξιο

λόγησης εΙναι πράγμα. που εΙναι 
όρατό καΙ lχει μία όρισμένη ιΙξία, 

τότε όνομάζουμε αύτες τΙς dξίες. 

άξίες τών άγαθών. 'Αντίθετα, οΙ ή

θικες άξίες (άγάπη, πίστη. εΙλικρί

νεια. άλήθεια κ.λ.π) δεν εΙναι συν
δεδεμένες με τα πραγματολογικα ιΙν

τικείμενα. άλλα με πρόσωπα. μέ τόν 

άόρατο χαρακτήρα τους. τό φρόνη

μά τους. ΟΙ ήθικες άξΙες ε[ναι αύθυ
πόστατες Ιδανικές εΙκόνες. δσχε

τες με τόν δνθρωπο πού ενεργεί καΙ 

αΙσθάνεται. δπως εΙναι τα Ιδανικα 
ιΙντικείμενα τών μαθηματικών. 'Α

ποτελούν fναν Ιδιαίτερο κόσμο ά

ξι(ίJν. πού έμφανίζει μία Ιδιαίτερη 

κλίμακα (πυραμίδα ιΙξιών) καΙ ά

ποκαλύπτεται σε μάς με τη συναι

σθηματική ένόραση. δίχως την πα

ρεμ60λη τής λογικής. Γιατι αύτη ή 

[rQQQXLκTι τάξη εΙναι κατα τόν Σέ
λερ δεδομένη έκ τών προτέρων. Έ

πειδη οΙ &νθρωποι bh- Ιχοιιν την ί
δια ένοραματική δύναμη. συμ6αί

νΗ να δλέπαυν μόνον lνα τμήμα τοί, 
κόσμοι' τ(ίιν ά~lιJ)ν καί Ι'τσι έξηγεί- . 
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ται ό σχετικισμός τών αξιολογικών 

προτιμήσεων στίς διάφορες έπο

χές. Σκοπός και νόημα τής Δνθρώ

πινης ύπαρξης εΙναι ή ρύθμιση τής 
συμπεριφοράς τοί' ανθρώπου με 

την καθobήγηση τών αξιών. Δhι 

πρέπει νά παρα6λέπουμε τό πλή

θος τών Υ)θικά σημαντικών αξιών. 

~λλά να τΙς κατανοούμε καί να γινό
jlαστε έπιδεκτικοΙ για νέες πάντο
τε·αξίες. Τότε δεν κάνουμε την έκλο
γη τυχαία καΙ από συνήθεια, αλ

λά μt απόλυτη tλευθερία και εόθύ
νη. Ή έΙCΠλήρωση τών κατώτερων 

αξιών εΙναι για τόν Υ)θικό άνθρωπο 
κάτι αυτονόητο ΙCαΙ ή προϋπόθεση 

για την ανάπτυξη τής ήθικής ζωής. 

Αύτές εΙναι αξίες που χρησιμεύουν 

ώς μέσα. Άντίθετα. οΙ ανώτερες α

ξίες (αγαθό. ΙCακό. δ.γιο, σέ6ηλο) 

ανυψώνουν τόν άνθρωπο ατή σφαί

ρα τής πραγμαrιΙCΉς Y)θιΙCΉς. προσ

διορίζουν την πνευματιΚlί του διά
θεση. την αφοσίωση σε άλλους αν

θρώπους. Τό ύψΟς τής αξίας ώστό

σο δhι ανταποκρίνεται ατή δύνα

μη τής αξίας. ΟΙ κατώτερες αξίες εΙ

ναι οΙ Ισχυρότερες. ένώ οΙ ανώτερες 

εΙναι "αδύνατες". fχoυν κάτι τρυ

φερό. λεπτό. εύθραυστο, μεγαλύτε

ρο 6αθμό έλευθερίας καί μπορεί να 

προκύψουν μόνον πάνω στό θεμέ

λιο τών κατώτερων. Βέσαια. το νόη

μα τής ίiπαρξης δεν έκπληρώνεται 

με την {'γεία και τη γυμνή ζωη. όμως 

αΌτο. Εχει ή ζωη UJ; πρoϋπόθιfση. 'Ε
άν απειλοίινται οΙ κατώτερες αξίες. 

dπειλoί'νται και οΙ ανώτερες. Ό 

τραυματισμός TIiJV κατώτερων εΙ
ναι πιό αΙσθητός καί σΕ 6αριές πε

ρι;ττιί)σrι: τ6 δίκαιο έπισάλλει 

2Η ΑΞΙ 

σκληρΕς τιμωρίες. 'Όποιος κακο

ποιεί τις ανιίιτερες. δhι κάνει @να 

έγκλημα και δhι τιμωρείται από τον 
νόμο. Μόνο ποί' φορτώνεται την 

Ει'θύνη καί παΡfVοχλείται ή συνεί

δηση. Ό μη σεδασμί); τιiJν κατώτε
ρων άξιιι)ν θεωρείται ατιμωτικός. 

όποιος δμως δεν αγαπάει αρκετά. 

δεν είναι Ικανός γιά γνήσια φιλία. 
εΙναι δύσπιστος. δεν περιφρονεί
ται έντελιiις από την κοινωνία. έάν 

κατά τα άλλα συμπεριφέρεται με 

dξιoπρέπεια. Στις ύψηλές αξίες (γε

ναιοφροσύνη. πίστη κλπ) ένυπάρ

ΧΌυν προστάγματα. πρέπει νά τις 

πραγματοποιούμε. ώστόσο δεν εΙ

ναι δυνατό ν' απαιτηθούν έπιτα

κτικά από κανένα. ΟΙ ανώτερες α

ξίες σπάνια πραγματοποιούνται. 

Όήρωϊσμός εΙναι άξιος θαυμασμού. 
ώστόσο αύτός που δεν εΙναι ήρωας 
δhι περιφρονείται. Τό καλύτερο 
κριτήριο γιά τη διάκριση τών κατώ
τερων από τΙς ανώτερες αξίες εΙναι 

τό δάθος τής εσωτερικής Ικανοποί

ησης που προξfVεί ή 6ίωση τής άξί

ας. Ή δεύτερη δυνατότητα διάκρι

σης εΙναι τό δτι σ' hιαν τραυματισμό 
κατώτερων αξιών Εχουμε την έπί

γνωση τής ένέργειας τής έκλογής. 

τής απόφασης. έάν όφείλουμε να 

παραδούμε ή δχι την προσταγή. Ά

γάπη. έμπιστοσύνη. θάρρος. αν

δρεία. έπενεργούν ώς αύταξίες σε 
μάς χωρΙς έμείς ν' άποφασίζουμε 

κάτι. Ή ήθιΙCΗ έκλσΥή. (11 Άριστο
τελιΙCΗ "προαίρεσις") δΕ γίνεται με

ταξύ τού καλού καί τού κακού. άλ
λο. μεταξύ τού ανιύτερου καί τού ΙCα
τιίιτερου. Άπό την πολλαπλότητα 

niJV ανώτερων άξιιί)ν καΙ τΙς άξιο

λογικές dVTL νομίες. δπως μεταξί' 
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δικαιοσύνης καΙ άΥάπης. προκύ

πτει 11 "oύYΚQOUoη καθηκόντων" 
πού παριστάνει τό δράμα. Κάθε ά

πόφαση για μία άξία, που την κάνει 
άναyιcαία 11 κιπάσταση τής Ι;.ωής. ε(
ναι dδιΙCΗ για μία δΛλη ιcαi hot προ
ΙCΑΛΕίται ή τραγιΙCΗ σύγκρουση. Ή 

itBLΙCΗ άξία δtν κατανοείται ιί>στό
σο άμεσα άπό τόν καθένα. 'Οφεί

λουμε να τη 6ρίσιcoυμε σε κάθε χω

ριστή περίπτωση. Καί τούτο εΙναι 

δυνατό μόνο με την itBIΙCΗ μόρφωση 
όλόκληρης τής προσωπικότητας. 

Ή φιλοσοφΙk."ή ήθική. πού άφετη

ρία της ε(ναι τα ήθικα φαινόμενα 

καί γεγονότα. μάς δίνει τίς γνώσεις 

για τις ήθικες άξίες. Μάς δείχνει τό 

6ασίl.EΙO τών άξιών καΙ άφήνει στην 

κρίσιι τού καθενός τη ρύθμιση τών 

ένεργειών του. Ό Νίτσε Μοκάλυ

ψε τη μεγάλη σημασία τών tiξιών 

καί τών άξωλοΥήσεων. ΟΙ εκτιμή

σεις τών άξιών ε(ναι γι' α"ότόν 

"φυσιολογικες άπαιτήσεις για τή 

διατήρηση ένός όρισμένου είδους 

ζωής". Σ' α"ότες εκφράζεται ή "θέ

ληση για δύναμη". Τις ίιψιστες ά

ξίες ένσαΡKΏVει ό μεγάλος ανθρω

πος. 

ΑΠΑΓΩΓΗ (deductiO) 

Στη λσyιιcΗ fι παραγωγή τού εΙδικού 
(ι.-ιό τ() γι"ικ() (ι.:ι 1\'1] ή :τορι'ίιι 

τού πνεύματος, που άπό τ6 γενικό 

όδηγεί στό Ιδιαίτερο, άπό μία γενι

ΙCΗ πρόταση σε μία εΙδική. Ή γενι"" 
μορφη τής άπαγωγης ε(ναι δ σvλλo

γισμός. Ή έπαγωγή i) έπαγωγιΙCΗ 
μtθoδoς εφαρμόζεται μόνο στΙς φυ

σικες επιστήμες, ιδιαίτερα στα μα

θηματικά. 

ΑΠ/-

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟ::::ΙΑ (ρes.\imiSmUSI 

XΑρακτηρί~εται κ(ίθε φιλοσοq,ιι.:ιι 

θεωρία ποί' σ' άντίθεση πρί1; τί]\' 
ιtί"ιol\O='IIt (nptimi,mU,I :Τ~I''��ιι.ι 

λη (,λι: τι: t\HI\I: :τί.π'ι)ι'.:. Τι,l' 1-.1\ 

σμου. ,1σχνρίζεται δτι στη ζωή κι'
ριαρχεί τό κακό tiVTi τού καλού, ή 
άθιιμία άντί τής ε"όθιιμίας. πώς ό κό

σμος ε(ναι άδιόρθωτα κακός, 6 χει
ρότερος άπ' δλους τους δυνατους 

κόσμους. 'Ως άπαισωδοξία χαρα

κτηρίζεται επίσης 11 κατάσταση τού 
άνθρώπου που τα 6λέπει δλα μαύ'

ρα (γενικα i1 σε μία Ιδιαίτερη κατά
σταση), που φο6άται πάντοτε τό 

χειρότερο καί πιστεύει δτι 11 ζωή δεν 
fχει κανένα νόημα. Ή άπαισιοδο

ξία εκφράζεται Ιδιαίτερα στό 600-
δισμό, στην Παλαια Διαθήκη καΙ 

στό Χριστιανισμό. 'Υπέρμαχοι τής 

θεωρίας α"ότής εΙναι: Ήγεσίας ό 

Πεισιθάνατος. Σοπενχάοοερ καΙ 

Έδ. Χάρτμαν. 

ΑΠΕΙΡΟ 

Στη φιλοσοφία δχι μόνο τό μαθημα

τικό ωτειρο, άλλα καί ή χωρίς χωρι

κα καί χρονικα δρια πρώτη άρχη 

τών πραγμάτων. οι άρχαίοι Έλλη

νες φιλόσοφοι έρμήνευαν την lv
νοια τού άπειρου ό ιcαθένας με τό 

δικ6 τοο τρόπο. ΟΙ φυσικοί φιλόσο
φοι όνομάζονν άπειρο την άγέννη

τη ιcαΙ άφθαρτη πρωταρχιΙCΗ ούσία 

τού κόσμου (νερό. dέQOς κλπ Τι f
νας άπερι6ριστος άριθμός στοιχεί

ων). δηλαδή την ύλη, άπό την όποία 

προέρχονται και στήν όποία έπι

στρέφονν δλα τα πράγματα τού κό

σμου. οι Πυθαγόρειοι καΙ ό Πλάτων 

πίστευαν δτι ι'iπειΡO ε(ναι μία Ιδιαί-
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ΑΠΟ 

τερη οί'σία. noi:' σάν παθητικίι ΚΟ
σμικη άρχη δ(νει την ύλη γιά κάθε 

δημιουργία. Κατά τόν 'Αριστοτέ

λη μόνο "δυνάμη" άπειρο ύπάρχει 

(ό άριθμός και ό χρόνοc). κατά δΕ 

τούς νεοπλατωνικούς απειρο εΙναι 
ό θεός. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

Συλλογισμός ή σειρά συλλογισμών 

πού εξηγούν τους λόγους για τοί'ς 

όποίους μία όρισμένη κρίση εΙναι 

άληθινή. Δια μέσου συλλογισμών 

συνάγουμε μία άληθη κρίση άπό 
την άλήθεια (iλλων κρίσεων. Ή ά

μεση άπόδειξη συνάγει την άλήθεια 

με αμεση ή έμμεση άναγωγη σε άξιώ
ματα, ή ~μμεση άπόδειξη συνάγει 

την άλήθεια μιάς θέσης άπό τη σφα

λερότητα τής άντιφατικα πρός αυ

τήν άντίθετης πρόταmις. Κατα τό 

δαθμό τής 6ει>αιότητας διακρίνου

με τήν άντικειμενικη άπόδειξη. ή 
άλήθεια τής όποίας Ισχύει για δλους, 

καί την πιθαvl} άπόδειξη. Σχετικα 

με την πηγη τής άπόδειξης διακρί

νουμε ι) την εκ τών προτέρων άπό

δειξη καΙ 2) την έκ τών ύστέρων άπό
δειξη. Ή πρώτη συνάγεται dπό γε

νικες ύπερεμπειρικες κρίσεις. ή (iλ

λη άπό εμπειρικές κρίσεις. 

ΑποκργΦΙΣΜΟΣ 

Ή μεσαιωνικη διδασκαλία για την 

ϋπαρξη μέσα στη φύση μυστηριω

δών ύπερφυσικών δυνάμεων, ή έπι

κοινωνία μΕ τΙς όποίες μόνο σε έκλε

κτους άνθρώπους εΙναι δυνατή. 

ΑΠΟΛΥΤΟ 

Τό ελεύθερο dΠό κάθε σχέση, άπό 

κάθε δρο· τό άπεριόριστο, άνεξάρ-

ΑΠΟ 

τητο, τέλειο. αυτό ποίl φέρει "εν έ

αυτψ" τό λόγο τής ϋπαρξής του καί 

άναγνωρίζεται χωρίς άναγωγη σε 

dλλο (quαJ ίn se er per se cogno
scitur). 'Αντίθετη tννoια. τό σχετι

κό, αυτό που προσδιορίζεται άπό 

τό ι'ίλλο. Φιλοσοφικα σπουδαιότα
το είναι τό μεταφυσικό άπόλυτο. 
ποίl έννοείται ά)ς ΕΙναι. ώς πνεύμα, 

προσωπικότητα. δηλαδη θεός (στό 

Χριστιανισμό), άπόλυτη άξία (στό 

μεταφυσικό Ιδεαλισμό τού Πλάτω

να). τό Ι/Ίεατό. Έτσι Ισχύουν στη 

λογικη οΙ λογικες άρχες (π.χ. ή άρ
χη πϊ; ταυτότητας). 

ΑΠΟΡΙΑ 

'Αδιέξοδο, λογικΤ) δυσκολία, γενι

κά [να croμπλεγμα ζητημάτων που 

δεν εΙναι εύκολο να λυθούν γιατί 
εμφανίζουν (iλυτες άντιφάσεις, ε

χουν λόγους ύπερ καί κατα. Ή "ά

πορητικη" παίζει [να μεγάλο ρόλο 

στη φιλοσοφία τού Νικολάϊ Χάρτ

μαν. Συγκρίνει. {ξετάζει τό δεδομέ

νο . διαπιστώνει τΙς άντινομίες που 
περιέχονται σ' αι'τό καί προσπαθεί 

νά διευκρινίσει τό νόημά του. χω

ρίς νά έπιχειρεί να τίς ύπερνικήσει. 

'Ως φιλοσοφικη μέθοδο εφάρμο

σαν την άπορητικη στη μελέτη όντο

λογικών ζητημάτων ό Πλάτων. ό 'Α

ριστοτέλης καί οΙ σχολαστικοί. Ό 

Σωκράτης όνομά ζει την άπορητι

κΤι μαιευτική. 

ΑΠΟΡΡΟΗ (emanaιio) , 
Στό Νεοπλατωνισμό μία μoρφiι 

τής πανθεϊστικής έρμηνείας τού κό

σμου. σύμφωνα με την όποία ό κό

σμος άπορρέει άπό τό θεό διά "ά

πορρσής. ή \~περρoής" δαθμιαία. 
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ΑΡΟ 

δπως έλαττώνεται ή θερμότητα τών 

ήλιακών ακτίνων δσο dπoμαKρύ

νονται dπό την πηγη τού φωτός. 'Α

πό τη μια καΙ τέλεια αμετάδλητη θεϊ
ιcΗ o~σία γεννιούνται τα δντα μt σει

ΡCΊ προτεραιότητας: Πρώτα ό νούς, 

dπ' αύτόν ό κόσμος τών ιδεών (κό

σμος νοητός), dπό τόν κόσμο τών 

Ιδεών ή ΨUXiι τού κόσμου ιc:αι dπ' 

αύτη ό ιc:όσμoς τών σωμάτων. Ή 

θεωρία τής dπoρρor;ς αποτελεί θε

μελιώδη Ιδέα τού νεοπλατωνισμου. 

Α ΠΟΣΤΕΡ\ΟΡ\ (a posreήοή) 

'Eιc: τών iJστέρων, ύστερα dπό την 

έμπειρία. Αυτό πού δόθηιc:ε dπό 
την έμπειρία ιc:αΙ μπορεί να γίνει 

γνωστό μ~ δάση την έμπειρία. 

Α ΠΡ\ΟΡ\ (a prίOή) 

'Eιc: τών προτέρων, πρΙν dπό κάθε έμ

πειρία, αυτό πού iJπάρχει έξαρχής 
στη συνείδηση, που δ~ δόθηκε από 

την έμπειρία, άλλα προηγείται καΙ 

έννοείται ανεξάρτητα dπ' αύτη· 
μία γνώση ή όρθότητα τής όποία ς 

δ~ μπορεί ούτε ν' dπoδειχτεί ούτε 
ν' αναιρεθεί μέτην έμπειρία. Ό Κάν

τιος χαρακτηρίζει fτσι έννοιες που 

ιcατάγoνται dπOKλειστΙΙCα dπό τό 

νού, τό λoγιιc:ό, που τΙς "σκεφτόμα

στε αύστηρα γενιιc:ά". Τέτοιες γενι

ιc~ς έννοιες όφείλouν να εΙναι ανε
ξάρτητες άπό την έμπειρία. σαφείς. 

6έδαιες καΙ αναγιcαίες. Καθαρά α

πριoριιc:~ς ε{ναι κατα τόν Κάντιο 

οΙ ιc:ατηγoρίες, ό χώρος ιc:αΙ ό χρόνος. 

ΑΡΕΊΉ 

Τό i!ψιστo αγαθό που επιδιώκει με 

την "ιθιΙCΗ ζωή του ό άνθρωπος. 'Ως 
παράγοντες τής άρετής θεωρουν 

."\1 ΑΡΕ 

6 Πλάτων καΙ ό 'Αριστοτέλης τη φu
σιΙCΗ προδιάθεση, την έπίδραση τής 

άγωγής καΙ του φυσικού και ιcoινω

νΙΙCOύ περιδάλλοντος. "Φύσις" "ή

θος" και "λόγος" συντελουν στην 

ανάπτυξή της. Ή έννοια τής αρετής 

τού Σωκράτη παίρνει στόν Πλάτω

να ενα άλλο νόημα: αρετη εΙναι τό 

αρχαίο έλληνικό Ιδανικό τής "κα

λoιcαγαθίας", του αισθητικού Ιδα

νικού τής άρμονικής στό σώμα ΙCαΙ 

ΨUχη προσωπικότητας. Στόν Πλά

τωνα θεμελιώδεις αρετες εΙναι: σο

φία iΊ φρόνηση, ανδρεία. σωφρο

σύνη. iΊ έγκράτεια καΙ ή δικαιοσύ

νη. ή όποία αποτελεί τη δασιΙCΗ προ
ϋπόθεση για την ύπαρξη τών τρι

ών άλλων. Ό 'Αριστοτέλης διακρί

νει δύο εϊδη αρετή ς: τΙς ήθικες καΙ 

τΙς διανοητικές αρετές. Ή ήθιΙCΗ α

ρετη όρίζεται ιbς τήρηση τού μέτρου 

μεταξυ δύο iJπερδολών ("μεσότης 

δύο κακιών"), ή διανOητιΙCΗ ιbςόρθη 
συμπεριφορα τού θεωρητικου νού. 

Ή αρετη εΙναι ταυτόσημη μt τη λο
γιΙCΗ ένέργεια. Ό θεωρητικός 6ίο;. 

που εΙναι ανώτερος από τόν πρακτι
Kό' μάς χαρίζει τη μεγαλύτερη εύ
δαιμονία. έπειδη σ' αύτόν ιcuρίω; 
δραστηριοποιείται τ6 σπουδαιό
τερο χαρακτηριστικό του άνθρώ

που, ό νούς. Αύτη ή λoγιΙCΗ ένέργεια 
εΙναι επίσης "σ1.'νl'χεστάτη" καί 
συνάμα έξασφαλίζει την ύπέρτα

τη ήδοτη. 'Ωστόσο ιcαΙ οΙ πρακτι
ιc:ές ιΙρετές της tγιcράτειας, τής με

τριοπάθειας, ανδρεία; κ.λ.π. φανε

ρώνουν την ιc:uριαρχία τού νου στην 

πρακτιΙCΗ ζωή. την αρετή, που εΙ
ναι ή Ικανότητα. ή συνήθεια (~ξις) 

του ανθρώπου να έιc:τελεί καλα τά 
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·ΑΡΕ 

άτομικά και' κοινωνικα τυυ καθή
κοντα. την πετυχαίνει ό &νθQωπOς 
άι:: "tώov κοινωνικόν". 'Ανώτα

τες ~ό τΙς κοινωνικές άρετες ε1-
ναι 'fJ φιλαλληλία και 'fJ φιλανθρω
πία. άπό τις όποίες: άπορρέουν άλ
λες μερικότερες κοινωνικι; άρετέ;. 

Μόνο στί; κοινωνικές άρετες ανα

φέρονται fnatvot και έπικρίσει;. 

πού ε1ναι τα κριτήρια τoo άΥαθοί' 
καΙ τού κακού. οΙ πηγές τή; τιμής 

καΙ. τής άτιμίας. 'Ως κοινωνικό 6ν 
ό άνθρωπος δtν άσκεί τήν αρετή του 
μόνο στην ατομική του ζω~. άλλα 

ιcai στόν κοινωνικό του δίο καί στόν 

Όπερατομικό όργανισμό τού κρά

τους. σκοπός τοί' όποίου εΙναι ή ή

θικη διαπαιδαγ(σγηση τών πολι

τών. 'Από τοί'ς Στωϊκους οι διανο
ητικέ; άρετες τοποθετούνται πίσω 

άπ6 τίς ήθικέ;. Ή άρετή εΙναι αύ

τάρκης' μόνη τη; ε{ναι αρκετή γιό 

τήν εΙ'δαιμονία. Για τήν άπόκτησή 

της προϋπόθεση εΙναι τό ξερρίζω

μα τών παθών. άκόμη καΙ. τής λύπης 

καΙ. τού ο[κτσυ (άπάθεια). Στήν Ή

θικη το;; Πλωτίνου 'fJ "κάθαρσις" 
τής ψυχής. 'fJ δαθμιαία ό.πOμάKΡUΝ
ση άπό τό σώμα. όπό τό όποίοπηγά

ζει κάθε κακό. ε/ναι ό πρώτος δρος 

για τήν αρεπΊ. Μέ την κάθαρση γί

νεται τέλεια κάθε άνθρώπινη άρε

τη. Στήν όμοίωοη π~ς τό θεό καΙ. 

τήν τελείωση όδηγOOν οΙ άρετες πού 

εΙναι καθάρσεις. Κυριότατες άρε
τες εΙναι ο[ κοινωνικές ή πολιτικές 

(φρόνηση. ανδρεία. σωφροσί'νη. 

δικαιοrn:'νη). ποί' συμφωνούν μί' 

Ti; τέσσερες Πλατωνιιcές. Για τήν 
άσκηση τούτων ό Πλωτίνος καΙ. ό 

Πορφύριος ξεχωρίζουν τέσσερες 

ΑΡΕ 

JOtfμίδες: την κοινωνική. τη θεω

ρητική, τη νοητικη καΙ. την παQO

δειγματιΙCΉ. Στό Χριστιανισμό κύ

ριες άρετε; εΙναι: 'fJ dγάπη. ή έλπίδα 
και ή πίστη. Σύμφωνα μέ την άντί

ληψη τοί' Καρτεσίου' σκοπός τύ,ν 

tνεργειών τοί' ι'ι.νθρώπου εΙναι ή [1"
δαιμσνία. πού εΙναι έπιγέννημα 
τής dρετής. ΟΙ σαφείς αντιλήψεις 

για τό άγαθό γίνονται αφετηρία τοί' 

iιθιιcoύ 6ίου. ένώ τό πάθη ταράζουν 
τη γνώση καΙ. τΉv έκτρέπουν άπό 

τό δρόμο τής άρετής. Ό δνθρωπος 

όφείλει να δαμάζει με τή θέλη

σή του τα πάθη ιcαl. με τή συμπε
ριφορά του να έπιδoΙCιμάζει τΙ; σα
φει; Ιhέες. Ό Σίφτσμπερυ {'ποστη

ρίζει δτι 'fJ άρετή εύδοκιμεί δταν 
πραγματοποιείται μία εύεργετικη 

Ισορροπία μεταξύ τού κοινωνικού 

ένστίκτου ΙCαί τoiί ένστίκτου τής αί'

τοσυντήρησης. ΙCαι απειλείται. δ

ταν εΙναι αδύνατες οΙ φυσικές ρο
πές καΙ. όρμηΤΙΙCες οΙ έγωιστΙΙCες. 
Στενη εΙναι έπίσης ή σύνδεση τού 
άγαθo'ίt με τό ώραίο. Ή άρετη 

εΙναι 'l'ιθιΙCΗ και ώς τέτοια ε{ναι ή τέ
λεια ώραιότητα. tι έλληνική καλο

καγαθία. Στήν Καντιανη μεταφυ

σικη τών ήθών 'fJ άρετη θεμελιώνε
ται σtήν ύπερνίκηση τών φυσικών 

ροπών. Ό Χιούμ διακρίνει τέσσε

ρα είδη άρετών: Ι) ούτες πο\, εΙναι 

για μάς τονς [δισυ; εύχάριστες (με

τριοφροσύνη. εύγένεια κ.λ.π.). 2) 
αύτΕς πού εΙναι γιά μάς ώφέλιμες 

(σωματικη ρώμη. θέληση κ.λ.π.). 3) 
αύτΕς που ε/ναι γιά δλλους ώφέλι

μες (ruvoLa. φιλανθρωπία. διιcαιo
σί'νη). 4) κοινωνικές άρετές. πού εΙ
ναι οΙ ανιίιτατε; Ι(αί σπουδαιότατες. 
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ΑΡΧ 

ΑΡΧΗ 

Με 'όποκειμενικό νόημα, αξίωμα, 

προϋπόθεση, με αντικειμενικό νόη

μα, ή πρώτη δάση, στόν Άριστοτέ

λη ή πρώτη αΙτία, αυτό άπό τό όποίο 

κάτι εΙναι ή γίνεται ή εΙναι δυνατό 
ν' αναγνωριστεί ("ή Ιστιν tί γίγνε

ται tί γιγνώσκεταί τι "). :Σ;τόν έμπει
ρισμό οΙ αρχες εΙναι ρυθμιστικές Ι

δέες,που μας καθοδηγούν στην πνευ

ματική μας έργασία. Ή αλήθειά 

τους fγKειται στό κύρος τους και τό 

κύρος τους στην αξία τους για την 

εργασία. "Οταν rνας νόμος δικαιο

λογηθεί επαρκώς στην πείρα, μπο

ρεί κατα τόν Πουανκαρε να όνομα

στεί αρχή. Στη λOγιιdj και στη γνω

σιολογία αρχή εΙναι ανώτατη εν

νοια, στη μεταφυσικTj αρχη (η αΙτία) 

. εΙναι ή πρμ,τη ουσία από την όποία 
προέρχεται rνα όνο Ό Άριστοτέ

λης διακρίνει τέσσερες αΙτίες: ) ου
σία, το τι ήν εΙναι (το ε1δος. τόπαρά

δειγμα). 2) ύλη. τό ύποκείμενο. 3) tι 
αρχ'/) τής κίνησης, 4) τό ου rνεKα. 
ταγαθόν, τό τέλος. Ή σχoλαστιιdj 

φιλοσοφία διακρίνει: ) εΙδολογι

ιdj αΙτία (causa foπnaJis). 2) ύλι

ιdj αΙτία (causamaterialis). 3) ποιο
τιιdj αΙτία (causa efficiens). 4) τελι
ιci) αΙτία (causa finalis\. 
ΑΤΟΜIΚΙ2.ΜΟΣ (lnwvldualismus) 

Ή αρχιιdj ΙστOΡΙKO-πνευματιιdj ση

μασία τού δρου ήταν tι διατήρηση 

και ανάπτυξη τής σύμφυτης στό ά

τομο Ιδιομορφίας και τών Ιδιαίτε
ρων. δικαιωμάτων του. Ό ηθικός -
πολιτικός ατομικισμός θεωρεί τό 

άτομο ώς αυτοσκοπό και 6λέπει την 

εύτυχία του στην ανάπτυξη τής προ-

33 ΑΤΟ 

σωπικότητάς του. Γενικα ε{ναι αν

τίθετος πρός τόν Koλλειcτι6ισμό 

και τους απρόσωπους ύπερατομι

κους κοινωνικους θεσμούς. την 

κοινωνία και τό κράτος θεωρεί ώς 

μtσα για την πραγματοποίηση των 

σκοπών τού ατόμου. Κατα τη θεω

ρία τής ατομοκρατίας δλα τα Ιστο

ρικα και κοινωνικα γεγονότα ε{ναι 

άπoτελtσματα τής αλληλεπίδρα

σης τών ατόμων. τής συνειδφής 

και σκόπιμης δράσης σημαντικων 

προσωπικοτήτων. Ό θεωρητικός 

ατομικισμός 6δηγεί στόν ύΠΟΚΕιμε

νισμό. στην όνοματοκρατία (nomina
lismus), στόν ει\δαιμονισμό. aτόν 

ωφελιμισμό. στόν αναρχισμό η στη 

μετα60λη τής κοινωνίας και τού 

κράτους σε όργανα έξυπηρέτησης 

τών ατομικών συμφερόντων. ΟΙκο

νομικα 6δηγεί στόν φιλελεύθερο 

καπιταλισμό. 

ΑΤΟΜΟ 

Τό ατμητο. Άτομα όνομάζουν ο[ 

αρχαίοι φιλόσοφοι Λεύκιππος. Δη

μόκριτος και 'Επίκουρος ατμητα 

σωματίδια. άπειρoελάχιaτα στό μέ

γεθος στοιχεία τής ύλης. διαφορε

τικα στό σχήμα και στις διαστάσεις 

τους. τα ατομα ε{ναι αΙώνια, ό:γέν

νητα και ανώλεθρα' εΙναι μΕστα 
και έχουν σώμα. Με τέτοια έννοια 

εμφανίζεται αργότερα τό ατομο 

στη φιλοσοφία τού Γκασσεντι και 

τού Χόλμπαχ. στη φυσιιdj και Χη

l1εία τών αρχών τού) 9 αΙ. που ανά
πτύξανε παραπέρα τις αντιλήψεις 

για τό άτομο. Σήμερα εΙναι τό &το

μο lva αντικείμενο έρευνας τής φυ
σικής. 
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ΑΥΤ 

ΑΥΊΆΡΧΙΑ 

Ή θεωρία που ύποστηρίζει δτι ή 

60ύληση τού ανθρώπου δεν προσ

διορίζεται από έξωτερικα αΙτια. 

Α ΥΤΟΜΑ ΤΙΣΜΟΣ 

Χαρακτηρισμός τών φαινομένων 

που ξετυλίγονται σύμφωνα με 6ρι

σμένους νόμους κατα ~να σχετικα 

ανεξάρτητο τρόπο. χωρις την έπέμ-

6αση ένός εξωτεΡΙΚΟύ ελατηρίου 

ή τής συνειδητής βούλησης. Στην 

ψυχολογία οΙ απλούστερες και Όπο

τυπωδέστερες μορφές τής ενέργειας 

τής συνείδησης,που αυτοματοποι

ούνται έξαιτίας τής συχνής έπανά

ληψης (ψυχολογικό ς αυτοματισμός). 

Στην ήθικη ό δρος δηλώνει μερικές 

πράξεις τού ανθρώπου πού. έπειδή 

εΙναι αυτόματες. δεν συνεπάγον
ται ήθικη εύθύνη (ήθικός αυτοματι

σμός). 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

Στον Άριστοτέλη τό τυχαίο. πού 

τό αντιπαραθέτει ατή φύση. Κάθε 

φυσικη κίνηση ε/ναι σκόπιμη ("6 
θεός και ή φύσις οΌδεν μάτην ποι

ούσιν"). ώστόσο στα πλαίσια τών 

φυσικών νόμων μένει ένας έλεύθε

ρος χώρος για τό αύτόματο, την 
έμφάνιση ένός γεγονότος πού δεν 

ήταν σκοπός. αλλα αποτέλεσμα κά
ποιας παράπλευρης έπενέργειας. 
που συσχετίζεται με τα μέσα που 1>
πηρετούν ~ναν άλλο σκοπό. Στό αυ

τόματο περιέχεται ώς μία Μοια με 

34 ΑΦΑ 

πιό στενή έκταση ή τύχη, ένα έπίτευγ
μα πού δεν ήταν σκοπός, άλλα μπο
ρούσε νά ήταν (δπως ή εϋρεση ένός 
θησαυρού στα χωράφια). Κατά τόν 
Λάϊμπνιτς ή ψυχή εΙναι ένα θαυμά

σιο φυσικοπνευματικό αύτόματο, 
ανώτερο άπ' δλα τα τεχνητά αυτό

ματα. 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

Άκούσια ij Εκούσια νοητική ενέρ
γεια γιά τό σχηματισμό Μοιών α
πό Μυπώσεις ή παραστάσεις με 
την απομόνωση και fξαρση μερι
κών Ιδιαίτερων γνωρισμάτων ένός 

αντικειμένου (θετικη αφαίρεση), 
ενώ παράλληλα απομακρύνουμε 

απ' αυτό πολλα άλλα (αρνητικη α

φαίρεση) για να μπορούμε να έφαρ

μόζουμε αύτη την έννοια σε άλλες 
παραπέρα νοητικες ενέργειες. Συμ-
6αίνει έπίσης να γίνεται ή αφαίρε
ση και αντίστροφα, με τη σύλληψη 

καί άπομόνωση τών κοινών στοι

χείων διάφορων έντυπώσεων και 
παραστάσεων, ένώ απομακρύνου-

με τα άλλα. Στη φιλοσοφίαπαραλεί

πουμε τό μεμονωμένο, συμπτωμα

τικό. επουσιώδες και έξαίρουμε τό 

γενικό, αναγκαίο και ουσιαστικό. 
για να φτάσουμε ατήν αντικειμενι-

κη γνώση. Ή γνώση τού ουσιαστι

κού. πού προηγείται από την αφαί

ρεση και την κατευθύνει. λέγεται 

στόν Πλάτωνα ανάμνησις. Με την 

έπισπιμoνιΙCΉ αφαίρεση δημιουρ

γήθηκαν οΙ έπιστημονικες Μοιες 

και οΙ κατηγορίες. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ή θεωρία που εξηγεί τη ζωη καί τα 

έ'νεργήματα τού ανθρώπου απο

κλειστικα από οιολογικους δρους. 

ΙCΥρίως dπό τις κληρονομικές κατα

οολές και τό περιΟάλλον. Ό ανθρω
πος θεωρείται μόνον από την απο

ψη μιάς Ιδιαίτερης οιολογικής εξέ
λιξης. Κάθε πνευματικό ε{ναι h-a 
προϊόν τού οιολογικού και παίρνει 

ώς εκδήλωση ζωής απ' τό νόημά 

του. Έτσι ό διολογισμός αρνείται 

κάθε ρυθμιστιιcη έπίδρασητού πνευ

ματος στη ζωή. τη δέ θρηΣΙCεία θεω

ρεί ώς μία μορφη Ικανοποίησης οιο
λογικών αναγκών. 'Εκπρόσωπος 
τού οιολογισμού εΙναι ή όνομαζ6-
μενη φιλοσοφία τής ζ~ή ς τού 19 καί 
20 αΙ (Νίτσε, Κλάγκες, Μπέρξον). 
6 πραγματισμός κλπ 

ΒΙΩΜΑ 

Πρωταρχικό ψυχικό έ'νέργημα, στό 

όποίο συλλαμδάνεται ή Μοια και 

τό αξιολογικό περιεχόμενο ένός αν
ΤΙKεLμ ~νoυ με δλες τις ψυχικες δυ

νάμει;, ώστε τό οιούμενο πράγμα 

να ταυτίζεται με τόν έαυτό μας. ΤΟ 

δίωμα διακρίνεται για αμεσότητα 
καΙ συναισθrιιιατιιcη διεγερτικότη
τα, ώστόσο δεν αποκλείει μία δαθύ

τερη νσητιιcη διείσδυση καΙ. έπεξερ
γασία. Ό Nτιλτάiί χρησιμοποιεί 
τΙς οασικές Μοιες "οίωμα", "tK
φραση" και "κατανόηση" ώς θεμέ
λιο τής μεθόδου τών έπισττιμών τού 

πνεύματος. 

Β 

ΒΟΥΛΗΣΗ 

Μία Ιδιόμορφη ψυχoπνευματιιcη 

λειτουργία. ανώτερη από τη σκέψη, 

τό αίσθημα καΙ άλλες λειτουργίες, 

στην όποία 6 άνθρωπος ώς "ένερ
ΎΥιτικό όν" θεμελιώνει τον τρόπο ϋ
παρξfjς του. Άντίθετα πρός την όρ-' 

μέφυτη έ'νέργεια. ή οούληση ε{ναι 
μία m'ευματιιcη ενέργεια που κατευ-

. θύνεται συνειδητα σ' h-a σκοπό. 
που 6 ίδιος ό άνθρωπος διάλεξε καΙ 
για την πραγματοποίησή του επι

στρατεύει δλες του τΙς δυνάμεις. Ή 

6ίωση μιάς πράξης που προέρχεται 

από τό 'Εγώ, dπό τη συνειδητή καί 

ύπεύθυνη συγκατάθεση ή άρνηση 

τού ύποκειμένου, ε/ναι το Ιδιαίτε
ρο χαρακτηριστικό τής Οούλησης. 
'Ένα άλλο ούσιαστικό στοιχείο τής 

60ύλησης ε{ναι ή νόηση. δηλαδη ή 

συνειδητοποίηση καί όργάνωση 

τού σκοπού και τής κατεύθυνσης 

τής πράξης μας. Ή επιθυμία συνει

δητοποιείται ώ; ·'οΙ<Ωπι)ς". Τό αν

τικείμενο τού σΚΟΠΙΗ' αντιπροσω

πεύεται κατά κάποιον τρόπο στη 

συνείδηση' εΙναι μία αντανάκλαση 

τής σκέψης καΙ απόφασης. οι προ

αιρετικές πράξεις τού ανθριί)που 

προϋποθέτουν πάντοτε τήν dπό

φαση τού 'Εγώ. ή όποία προκύπτει 

dπό άντιιcειμενικi] αξιoλoγιιcη κρί
ση (nihil volitum, nisi praecognitum 
δεν επιθυμείς ποτε κάτι που να μή 

το lχεις γνωρίσει πρωτύτερα). 

Κάθε κίνητρο τής 60ύλησης παρά-
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ΒΟΥ 

γει αντικίνητρα (εμποδισμός), άπό 
τηνΙσχυ τών όποίων εξαρτάται εαν 

1ι 60ύληση έχει ώς επακόλουθο μία 

πράξη. Ή πρόσκρουση σε άντιφά

σεις καΙ 1ι θέση που παίρνει τό Έγω 

άπέναντι σ' αύτες, δηλαδη 1ι ύπερνί

κηση τούτων, άνήκουν στην ούσία 

τής 60ύλησης. Ό 6ασικός τύπος 

τών εκδηλώσεων τής 60\,λησης El
ναι 1ι πράξη εκλογής. Ή ελεύθερη 

60ύληση εχει τfι δυνατότητα να δια

λέξει μεταξυ περισσότερων κινή

τρων, άκόμη καΙ ~να που εlναι άντί
θετο πρός τΙς ζωτικές του άνάγκες. 
Χάρη σ' αύτη τη 6ούληση εlναι ό άν
θρωπος τό μοναδικό δν που ένεργεί 
κατα τών προσωπικών του συμφε

ρόντων, που μπορεί να καταστρέ
ψει καΙ τόν fδιο τόν έαυτό του (αύ

τοκτονία). 

ΒΟΥΛΗΣΙΑΡΧΙΑ (voluntatismus) 

Βασικη ,κατεύθυνση τής μετα

φυΌιΙCΉς καΙ της ψυχολογίας, 1ι 

όποία θεωρεί τη 60ύληση καΙ όχι 

τη νόηση ώς 6ασικη λειτουργία τού 

ψυχικού 6ίου, ώς 6ασικη άρχη τού 

ElvaL. την προτεραιότητα τής 60ύ
λησης δέχεται εκτός άπό τόν Αύγου

στίνο, ό όποίος ύποστηριξε την άντί

στοιχη πρός την τριαδικότητα τού 

θεού ενεργό ένότητα άνθρώπινου 

ΕΙναι ι 60ύλησης καΙ γνώσης, καΙ 

ό Ντους Σκότους ("1ι 60ύληση El
ναι πάνω άπό τη νόηση" voluntas 
est supeήοr intellectu). Ό κλασσι
κός φιλόσοφος τής 60υλησιαρχίας 

εlναι ό Σοπενχάουερ, για τόν ό

ποίο 1ι 6ούληση ElvaL ή ούσία τής 
πραγματικότητας, μία τυφλη άλο

γικη καΙ εντελιί"ς πρωτόγονη ζω-

36 ΒΥΖ 

τικη δύναμη, που εμείς Ονομάζου

με πνεύμα, λόγο, νόηση. Ό νούς 

τού άνθρώπου εΙναι ενα όργανο 

τής 6ούλησης. Στη νόηση κατιΊ κά

ποιο τρόπο άνά6ει 1ι οούληση fνα 

πυρσό, μέ τόν όποίο φωτίζεται αύ

τη 1ι ίδια. Γενικα 1ι μεταφυσικη 

οουλησιαρχία, επηρεασμένη άπό 

τη διδασκαλία τού Καντίου για 

την προτεραιότητα τού πρακτικού 

λόγου, θεωρούσε τη οοήληση ώς 

την ι'tπόλυτη δημιουργικ1ι άρχή 

τού κόσμου. Ό Νίτσε έολεπε σ' 

δλα τα έμ6ια τη θέληση για δύνα

μη. Ή θέληση για δύναμη εΙναι ή 

κοινωνιολογικη πολιτική του θέση. 

Βουλησιαρχικές τάσεις δείχνει επί

σης καί ό πραγματισμός. 

ΒγΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Γεννήθηκε με την άνεξαρτοποίηση 

καί τΟν εκχριστιανισμό τής 6υζαν

τινής αυτοκρατορίας άπό τΟν 6 καί 
7 αΙ Πρόδρομοι εΙναι οΙ πατέρες 
τής εκκλησίας Προκόπιος άπό τη 

Γάζα, Λεόντιος άπό τό Βυζάντιο, 

'Ιωάννης Δαμασκηνός. Ή 6υζαντι

τη φιλοσοφία καλλιέργησε Ιδιαίτε

ρα την Πλατώνικη - 'Αριστοτελι

κη παράδοση, ώστόσο δέ διακρίνε

ται για πρωτότυπο καί δημιουργι

κό φιλοσοφικό στοχασμό. Κύριο 

χαρακτηριστικό της εΙναι ό συγκρη

τισμός καί τό μυστικιστικό πνεύμα. 

• Αρχισε με τόν Φώτιο καί κορυφώ
θηκε στόν Μιχαηλ Ψελλό, ό όποίο ς 

παρασκεύασε τό έδαφος για τό με

ταγενέστερο Πλατωνισμό τής ου

ζαντινής φιλοqοφίας, καΙ τόν Νικη

φόρο Βλεμμύδη, 1ι 'Άογικη" τού 
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ΒΥΖ 

όποωυ ~ινε τό φιλοσοφικό tyχει

ρίδιο δχι μόνο τής 'Ανατολής, dλλΔ 

και τής δυτικής Εύρώπης. Άργό

τερα 11 ουζαντινη φιλοσοφία άνα
πτύχτηκε στην 'Ιταλία τής 'Avayt:v
νησηςμ! τόν Βησσαρίωνα, τόν Γεώρ

γιο Τραπεζoύνtιo Κ.α. Ένα μυστι

κιστικό φιλοσοφικό ρεύμα άντιπρσ-

37 
ΒγΖ 

σωπεύεται άπό τόν Νικόλαο Καδά

σιλα (14 αΙ). τη φιλοσοφία tKnρo-' 
σωπεί στην moχη τών Παλαιολό

γων ό θαυμασt'i!ς τού Πλάτωνα 

Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός; ό 6-
ποίος όραματίστηκε τη δημιουργία 

μιάς νέας θρησκείας πάνω στη δά

ση άρχαιοελληνικών προτύπων. 
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r 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΟ πιο γενικό και διαφοροποιημέ

νο εκφραστικό μέσο τού άνθρώπου, 

ή Ικανότητά του, που πηγάζει από 

ενα πνευματικό - ψυχικό κέντρο, 

νά συνδέει με μία αΙσθητα άντιλη
πτή μορφη (σημείο, εΙκόνα, λέξη) 

μία μόνο πνευματικά κατανοητη 

σημασία. Ή λέξη ε/ναι σύμβολο τής 

σκέψης, Ινα εξωτερικό σημείο για 

μία έσωτερικη έννοια. Για τόν 
προσδιορισμό τής ~νoιας ό άν

θρωπος χρησιμοποιεί τη yN,j:,ooa 
του, με την όποία πραγματοποιεί

ται μία στενη σχέση νόησης - γνώ

σης. Γι' αύτό πρωταρχικη σημασία 

για τη λειτουργία τής νόησης τού 

άνθρώπου εχει ή γλωσσικη έκφρα

ση αΙσθημάτων, επιθυμιών, προ

σταγών, Ισχυρισμών ή ερωτημά

των, για την όποία οΙ έννοιες εΙ

ναι τα άπαραίτητα βοηθητικά μέ

σα. Ή γραμματικη κάθε γλώσ

σας εΙναι Ινα όργανο για τη μορφο
ποίηση καΙ διατύπωση σκέψεων. 
Δίνει στΙς λέξεις τό νόημα που έχουν 

και τό καθιερώνει με τη συνήθεια 

άπό τη χρήση τους. Στη γλωσσικη 

έκφραση ύλοποιούνται οΙ σκέψεις, 

γίνεται ή έννοια κοφτερή, διαρκής, 

άμεσος φορέας νοήματος και έτσι 

άσκεί πιό Ισχυρη επίδραση στό γε
νικό πνευματικό οίο. Κατά τόν Πλά
τωνα ή γλώσσα εΙναι φωναχτη σκέ
ψη καΙ ή σκέψη σιωπηλός λόγος κα

τα τόν 'Αριστοτέλη φυσικό χάρισμα 

τού. ανθρώπου. ενα άπό τά χαρακτη
ριστικά πού τόν ξεχωρίζουν από τα 

άλλα ζώα. Τό κοινό γνώρισμα δλων 
τών άρχικών καΙ πρωτόγονων γ λωσ

σών είναι οΙ αύθόρμητοι φθόγγοι. 

Με τη σύναψη μερικών συμπλεγμά

των φθόγγων πρός όρισμένα πράγ

ματα, φαινόμενα καΙ άντικείμενα, 

δημιουργήθηΚΕ ή γλώσσα. Ή παρα

πέρα ανάπτυξη και διαμόρφωση 

τής άρχικής γλώσσας καθορίστηκε 

άπό τη μεταοολη τών πολιτικών, 

κοινωνικών και οΙκονομικών όρων 

τής ζωής τού άνθρώπου. Ή σύνθε

ση καΙ τό ε{δο; τής γλώσσας εΙναι 
συνυφασμένα με Την εύρύτητα ή στε
νότητα τού πνευματικού μας όρί

ζοντα. 'Όπως ή γλωσσική [κανότη

τα εΙναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ,κατάκτηση γνώσεων. ετσι 

κι αύτες είναι πηγη για νέες εμπει

ρίες. Ή πνευματικη και γλωσσικη 

εξέλιξη εΙναι δύο πλευρες τής ίδιας 
μορφωτικής λειτουργίας. Γενικα f. 
γλώσσα εΙναι μία πνευματικη Μ
ναμη που προάγει την [κανότητα 

τής επικοινωνίας άνάμεσα στου; 

. άνθρώπους, στην όποία στηρίζε

ται κάθε γνήσια κοινωνία. ΕΙναι ή 

Οάση τής προόδου καΙ τό θεμέλιο 

τού πολιτισμού. Άκρι6ης έπιστη

μονικη έρευνα τού προ6λήματος τής 

γένεσης τής γλώσσας εΙναι εντελώς 
άδύνατη. γιατί ή άρχη της εΙναι ταυ

τόσημη με την άρχη τού άνθρώπι-
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ΓΝΩ 

νου πνεύματος, δηλαδη μ~ την αρ

χη τού ανθρώπου. Κατα τη θεωρία 

τής παραδοσιοκρατίας 1ι γλώσσα 

δόθηκε στόν άνθρωπο από τό θε6. 
• Αλλη θεωρία 'όποστηρίζει δτι θεσπί. 
στηκε από μΙα αυθαίρετη συμφω

νία τών ανθρώπων. Ή θεωρία τής 

εμφυτης καταγωγής θεωρεί ώς αρ

χη τής δημιουργίας τής γλώσσας 

τους φθόγγους Kai ti; αναρθρε; φω
νές. Πολυ διαδεδομένη στούς νεώ
τερους χρόνους εΙναι ή θεωρία πού 

ανάγει τη γλώσσα στην ανάγκη τής 

ανακοίνωσης, καθώς και ή θεωρία 

τής μίμησης, κατα την όποία 1ι αν

θρώπινη γλώσσα αναπτύχτηκε άπό 
τη μίμηση φθόγγων. 

ΓΝΩΣΗ 

Ή παρουσία στο πνεύμα ένος δρι

σμένου άντικειμένου τής σκέψης, 

τό όποίο θεωρείται ύΠOKεΙμEVΙKα 

Τι αντικειιιενικα ώς αληθινό. Ή άλη

θιVΗ γνώση, σ' αντίθεση προς την 

πίστη, που στηρίζεται σε ύποκειμε

νικους και όχι ανανκαία αληθινούς 
λόγους ή σε μία αυθεντία. 6ασίζετα. 

στην αντίληψη καί σιην εμπειρία. 

Στό πνεύμα τής φιλοσοφίας γνώση 

εΙναι "το να γνωρίζουμε κάτι ώς 
κάτι". Ήδη στόν Πλάτωνα ή ουσία 

τής γνώσης εΙναι ή άλήθεια. Σε κάθε 

γνώση εμπεριέχεται μία κρίση, ποι' 

στηρίζεται σε εμπειρίες καί συνο

δεύεται από τη συνείδηση τής 6ε-

6αιότητας. Κύριο χαρακτηριστικό 

της εΙναι 1ι αναφορικότητα: τό με
μονωμένο γνωστικό φαινόμενο γί

νεται νοητό με την αναφορά του σ' 

ενα γενικό. με την αναγνώριση τιiιν 

θεμελιωδών συναρτήσεών του. Νέ-

ΓΝΩ 

ες, ανεξάρτητες από την εσωτερι

κη και την εξωτερικη εμπειρία γνώ

σεις μπορούν να προκύψουν μόνο 

με τη δημιουργικη φαντασία. Δια

κρίνουμετυπικΕς ή αφηρημένες 

γνώσειςκαιπεριεκτικΕ ς η συγκε

κ Ρ ι μ έ ν ε ς γνώσεις. ποί, διαιροί,ν

ται σε πολλα είδη. ανάλογα με τις 

πραγματολογικες περιοχές που υ

πάρχουν. Στη φιλοσοφικη παράδο

ση ή γνώση εννοείται σαν συμφω

νία ύποκειμένου καί ιψτικειμένου 

(adaequatio inteIlectus ad rem). Ό 
καθορισμός τού αντικειμένου εΙ
ναι τό πρωτεύον χαρακτηριστικό 

τής γνώσης. Σε κάθε γνώση ανταπο

κρίνεται (αντίκειται) f'Va αισθητό 
αντικείμενο Τι φαινόμενο. Τούτο 

ύπάρχει έξω και ανεξάρτητα από 

τη συνείδηση τού ανθρώπου (τό ΕΙ-

ναι), ενώ ή γνώση ένυπάρχει στη 

συνείδηση, εΙναι ό ανθρωπος (ή νό

ηση) που παρατηρεί και γνωρίζει 

το αντικείμενο. Τό γιγνώσκον ύπο

κείμενο καθορίζει τις μεθόδους με 

τις όποιες γίνεται δυνατό να πα

ρουσιάζονται στη συνείδηση τα 

πράγματα με ακρι6η συσχέτιση και 

σαφήνεια. Με τή διείσδυση τής 

σκέψης στην ουσία ένός πράγμα

τοι; Τι Ιδέας γίνεται αντιληπτό όλό

κληρο τό περιεχόμενό του;, ή φύση 

τους και οΙ Ιδιότητές τους και δεν 

μένει τίποτα ασαφες και σκοτεινό. 

Ό "ποιητικός νούς" εΙναι ή όντο

λογικη δάση κάθε γνώσης. Γνώση 

μπορεί να ύπάρχει μόνον έπειδη 

πάντοτε ύποκείμενο και <ίντικείμε
νο περιλαμ6άνονται στή γενικότα

τη σύνθεση τού Ε/ναι. Τ6 ίδιο τό ΕΙ-
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ΓΝΩ 

ναι εΙναι ή άρχη ται; δνtoς κω της 

γνώσης. Στην περιοχή της γνώσης 

ύπάρχουν καθοριστικοί κανόνες 

καΙ μέτρα. Ή γνώση προϋποθέτει 
προηγούμενη άντικειμενικοποιημέ

νη μάθηση για τόν χαρακτήρα έ

νός πράγματος, ώστόσο ύπάρχει 

χώρος για ένεργητικότητα τού άτ6-

μου που προσπαθεί να οΙκειοποιη

θεί fνα άντικείμενο. Τό σύστημα δ

λων τών θεμελιωμένων γνώσεων 
ένός δρωμένου πεδίου της πραγμα

τικότητας εΙναι ή έπιστήμη. Ή χρη
σιμοποίηση έννοιών, κρίσεων καΙ 

συλλογισμών εΙναι τό μέσο για ν' ά
ποκτήοουμε μία γνώση που ν' άντα

νακλά δαθύτερα καΙ πληρέστερα 

τη συγκεκριμένη πολυμορφία τού 

κόσμου, για να συλλά6ουμε τήν α

λήθεια. Ή διαδικασία της γνώσης 

πραγματοποιείται με μία πολύμορ

φη σύνθεση πνεύματος καΙ έμπειρι

και; δεδομένου κω γι' α'ότό tlvat 
δύσκολο να ξεχωρίσουμε α'όστηρά 

Ιό δαθμό συμμετοχής σ' αΌτη τού 

ύποκειμένου ό.πό τό 6αθμό συμμε

τοχής ται; ΙΙντικειμένου. 

ΓΝΩΣΙΟλΟΠΑ 

40 

Κλάδος τής καθαρής φιλοσοφίας 

πο" μελετάει την οΌσCσ. τΙς μορφές, 
τΙς πηγές. τΙς δUΝατότητες-, την άξία 
καΙ τα δριά τής άληθινής -Υνώσης 
ται; έξωτεΡΙΙCOύ ΙCόσμoυ ΙCαΙ τού 'Ε
γώ μας. Έμφαν(στηΙCΕ σαν αυτΟτε

λης έπιστήμη στα μέσα τού 19 αι.. 
άφού dπόσπασε άπό τη μεταφυσι

ιcΉ τό γνωσιoλoγιιro πρό6λημα. Στό . 
19 ιcαΙ στην άρχt) τού 20 αΙ έμφανί
στηιcε fνα πλήθος άπό xατεtιθ\!νσεις 
τής γνωσιoλoγt:ας: Ιμπειρισμός, έμ-

ΓΝΟ 

πειριοκριτικισμός, Ιδεαλισμός, κρι

τικισμός, φαινομεναλισμός, θετι

κισμός, πραγματισμός. ρεαλισμός. 

σκεπτικισμός καί αΙσθησιαρχία. ·0-
λα αΌτα τα φιλοσοφικα ρεύματα 

διαμορφώθηκαν άπό τη διαφορε

τιιcΉ έξήγηση που δίνουν στό πρό
βλημα τής πηγής της γνώσης, εαν 

δηλαδή ή γνώση προέρχεται άπό 

την έμπειρία ή τη νόηση. 

ΓNΩΣΊlKIΣMOΣ Ή ΓΝΩΣΙΣ 

Φιλοσοφικα - θρησκευτικα συστή

ματα πο" δημιουργήθηκαν κατα 

τους πρώτους αΙώνες τής ανάπτυ

ξης καΙ διάδοσης τού Χριστιανι

σμού μεταξυ τών 6παδών τής νέας 
θρησκείας. Στην Καινή Διαθήκη 
6 δρος "γνώσις" σημαίνει μία δω
ρεό. ται; θείου πνεύματος χάρη στην 

όποία 6 πιστός συλλαμδάνει ένορα
ματικό. τό loχato νόημα τών θρη

σκευτικών φαινομένων. οι μή έκ

κλησιαστικοΙ Γνωστικοί (Bασιj..εί

δης, Βαλεντίνος, Σατούρνιος. Τα

τιανός, ΜαρΧίων, Καρποκράτης 

κ.ά.) συνένωσαν την Γνώσιν με do
χαίες ΙΙνατολικές, Ιδιαίτερα με περ
σΙΙCες καΙ συριαιc:ες θρηΣΙCΕυτΙKEς 

παραστάσεις, με ΙOυδαϊΙCΉ θεολο

γf.α., πλατωνική. στωϊΙCΉ .καΙ πυθα
γόρεια φιλoσoφt:α. οι έΙCκλησιαστι

κοΙ ΓνωστικοΙ. (Κλήμης άπό την 'Α

λεξάνδρεια. 'Ωριγένης) "'θελαν μό
νον να στηρίξουν τη Χριστιανικη 

π(στη. Κοινό χαραιc:τηριστιιro δΛΙΙW 

τών γνωστικών συστημάτων εΙναι 
τό δτι ΙΙρνούνται τη ΣΥΝVπαρξη τού 

καθαρού πνεύματος -θεού (τό d
πόλυτο ΙΙγαθό) ΙCαΙ (ίλης (τό κακό) 
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ΓΝΟ 

καΙ τό Μι έπιδιώιcoυν να πραγμα

τοποιήσουν την f:νωση της άνθρώ
πινης ψUχής μt τό θείο καΙ τό 'όπεράΊl

θρωπο μt την &:σταση και την τε

λετουργία. Ή τάση τών ΓνωστΙΙCών 

~α μην άQγoύνται στην πίστη, cω.α 
να θέλουν να προχωρήσουν στην 

έπεξεgyασια καΙ κατανόηση τών 

θεμελιωδών προτάσεων τού Χριστι

ανιιcoύ κηρίιγματος μt γνωστικα 

μέσα όδήγησε την 'Εκκλησία στό 

μεγαλύτερο έσωτερικό κίνδυνο. ΟΙ 

41 ΓΝΩ 

ρίζες τού γνωστικισμού φτάνουν 

στην προχριστιανικη έπoχ~, ιbστό
σο α'ότός ακμάζει στό 2 αι. μ.χ. 'Α
πό τό γνωστικισμό προήλθε ό μανι

χαϊσμός, τόν όποίο Τδρυσε στα μέ

σα τού 3 αΙ μ.Χ. ό Πέρσης Μάνης. 
Στό μεσαίωνα ό γνωστιιcισμός έπη

ρέασε την Ιστορία τού εύρωπαϊκού 

πνε1ίματος ιcαι αργότερα τΙς διάφο

ρες μορφtς τού πνευματιιcoύ Χρι

στιανισμού. τη θεοσοφία καΙ την αν

θρωποσοφία. 
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Δ 

ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ 

"Θείον ον". [τσι όνόμαζε ό Σωκρά

τη; μία "έσωτερικη φωνή", που τόν 

προειδοποιούσε, δταν σκεπτόταν, 

να μη κάνει κάτι μη όρθό, κάτι αντί
θετο πρός τό αγαθό. Στην' Απολο

γία λέει γι' αύτό: "έμοί δε τούτ' foτtv 

εκ παιδός αρξάμενον φωνη τις γι

γνομένη, η, δταν γένηται, αεί απο

τρέπει με τούτο. δ αν μέλλω πράτ

τειν, προτρέπει δε ούποτε". Ή δύ
ναμη, από την όποία προερχόταν 

αυτΤ) ή φωνη εΙναι ό θεός τι οΙ θεοί. 
οΙ ίδιοι οΙ θεo~ που μιλάνε στοι'ς αν
θρώπους δια τών μαντείων. 

ΔΙΑΛΕΚΤιΚΗ 

Ή τέχνη της συζήτησης, ή επιστήμη 

τής λογικής. Εύρετη τής διαλεκτι

κής όνομάζει ό 'Αριστοτέλης τον 

Έλεάτη φιλόσοφο Ζήνωνα. Για τό 

Σωκράτη διαλεκτική εΙναι ή τέχνη 
τής συζήτηση; για τη διευκρίνηση 

τών εννοιών, για τον Πλάτωνα Τι ϋ

ψιστη επιστήμη, Τι διαδικασία για 

τήν αναγνώριση τών Ιδεών. Στους 

σοφιστε; εγινε Τι όιαλεκτική πνευ

ματικό δπλο στόν αγώνα τους για 

τόν κλονισμό όλων τών αξιών τής 

Ιστορικής παράδοση;. Ό 'Αριστο

τέλης θεωρεί ώς διαλεκτικη τη μέθο

δο που χρησιμοποιεί μόνο τΙς τυπι

κες λογικέ; σχέσεις και γι' αυτό κα

ταλήγει σέ πιθανα, τυχαία ("πρός 

δόξαν") σιιμπεράσματα. 'Από τό 

μεσαίωνα ως τόν 18 αι. χαρακτηρί
(παι ώς διαλεκτική Τι συνηθισμένη 

(σχολική) λογική. Ή διαλεκτική ώς 

φιλοσοφική μέθοδος είναι μία δια

δικασία πού προχωρεί βαθμιαία 

με λόγο και αντίλογο, θέση καί αν

τίθεση, από πρόταση σε πρόταση, 

από εννοια σέ ενvoια. εως τΙς πιό 

γενικές ενvoιες, γιά να διευκρι

νιστεί ακριδώς Τι όντολογικτ] τους 

άξία και να καθοριστεί ετσι Τι ουσία 

τών πραγμάτων. Για τόν Κάντιο Τι 

διαλεκτική εΙναι μία ψευτοφιλοσο

φία. μία "λογικη της απάτης, έπειδη 

iJILbtiliKEL μόνο με λογικους τυπι

κους κανόνες, χωρίς να στηΡίζετάι 
στην έμπειρία, να διευκρινίσει με

ταφυσικού είδους γνώσεις. Στήν 

"'Υπερβατική Διαλεκτική" του ά

ποκαλύπτει τους παραλογισμους 

καΙ τΙςαντιφάσεις,στΙς6ποίεςπέφτει 

6 καθαρός λόγος δταν έφαρμόζει 
τό αξίωμα τής απόλυτης ένότητας 

τών γνώσεων στό πεδίο τής έμπει

ρίας. τη φιλοσοφικη αντίληψη της 

διαλεκτικής συμπληρώνει Τι Έγε

λιανη φιλοσοφία, στην όποία Τι ίδια 

Τι πραγματικότητα θεωρείταιώς δια

λεκτική κίνηση τών Ιδεών και πορεία 

τών όντων γενικά. Ή όιαλεκτική ό

ρίζεται ώς "Τι επιστημονική εφαρ

μογή τής νομοτέλειας πού ('πάρχει 

στή φί'ση τής σκέψης και σύγχρονα 

Τι ίδια Τι νομοτέλΗα". Ή σκέψη ανα

πτύσσεται ι'ιιαλεκτικά. ΤΩ πρώτο 
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ΔΙΑ 

στάδιο κάθε Μοιας (θέση) εμπε

ριέχει την αντίφασι] της (αντίθεση). 

tι όποία την έξαναγκάζει να 6Ύfί α

πό τόν έαυτό της καΙ να συναιρεθεί 

μαζί με την αντίφαση σε μία ανώτε

ρη καί γενικότερη Μοια (σύνθεση). 

Βάση της διαλεκτικής μεθόδου τού 

Εγέλου εΙναι tι πρόταση: "κάθε λο

γικό εΙναι καΙ φυσικό καΙ κάθε φυ
σικό ε[ναι και λογικό". Μ' αύτη την 

άπόφανση δικαιολογείται tι πορεία 

τής έξέλιξης τής κοινωνίας σαν έπι

δαλλόμενη άπό άτεγκτη λoγιΙCΗ α

ναγκαιότι;ιτα. 'Από τό φιλοσοφικό 

σύστημα'τού Έγέλου πήρε ό Μαρξ 

τη διαλεκτιΙCΗ μέθοδο καΙ ανάπτυξε 

απ' αύτη τό διαλεκτικό καΙ τόν Ιστο

ρικό ύλισμό. 

ΔΙΑΜΕΣΗ ΓΝΩΣΗ (diskυrsif) 

ΕΙναι ή νOητιΙCΗ ενέργεια που 

καταλήγει στη σαφη γνώση ένός 
νοηματικού συνόλου αφού περά
σει μία σειρα άπα διάμεσα μέρη. 

άπό μία σκέψη ατήν άλλη. Στον 

Κάντιο αύτη ή συλλoγιστιΙCΗ Ικα
νότητα εΙναι αντίθετη πρός την 

ένόραση 

ΔIΑΦΩΤιΙΜΟΣ 

'Ένα πλήθος άπό πνευματικα κινή

ματα. τα όποία χαρακτηρίζει ή προ

σπάθεια ν' απαλλάξουν τό ανθρώ

πινο πνεύμα από τΙς μεσαιωνικές 

προλήψεις. τΙς δεισιδαιμονίες και 

την πίστη σε κάθε αυθεντία της πα

ράδοσης με τή διάδοση σαφών και 

δέ6αιων γνώσεων. θεμελιωμένων 

στην έλείιθερη και αιΊτι\νομη νόηση. 

43 ΔΙΑ 

Ό Διαφωτισμός περιλαμ6άνει πε

ρίπου τόν αΙώνα.μεταξυ της 'Ένδο

ξης έπανάστασης" (glοήus revolu
Ιίοη) τών' Αγγλων καΙ τής Γαλλικής 

'EJtavdmaσTIC. Άρχισε ατήν Ά,~ 
γλία. δπου ή πτώση των Στούαρτ έ

λευθέρωσε το δρόμο για μία Ισχυρη 
άνάπτυξη τών πνευματικών καΙ ύ

λικών ένδιαφερόντων.καΙ άπ' εκεί 
μεταφυτεύτηκε ατή Γαλλία. δπου 

κάτω άπό την πολιτική. Εκκληqια

στικi] καΙ KOινωνικi] πίεση τού κα

τεστημένου (ancien regime) πήρε 

κοινωνικό καί ΤΙθικοκριτικό χαρα

κτήρα. Μετα διαδόθηκε ατή Γερμα

νία και συγχωνεύτηΚΕ με τή φιλο

σοφία τού Λάϊμ.."tνιτς καΙ τής σχο

λής του. Στην 'Αγγλία άρχισε περί
που με την .. Έπιστολη γιο. την ανε
ξιθρησκεία" τού Λοκ (1689). ΣτΙς 
άρχε; του ό Διαφωτισμός. τόσο στήν 

'Αγγλία δσο και ατή Γερμανία. άνά

ζητάει τη λOγιΙCΉ στην οόσία καΙ στΙ1ν 
εξέλιξη τών πραγμάτων. στη Λογική 

θρησκεία καΙ στό φυσικό δίκαιο. 
στην πρωταρχικη καθαρή τους μορ

φή. Στή μεταγενέστερη μορφή του 

επιδιώκει τή δημιουργία της όρθής 
θρησκείας καί τού όρθού κράτους. 

πού να Ικανοποιούν τΙς άπαιτήσεις 

τού νού τού ανθρώπου αις λογικού 

όντος. Ό γαλλικός Διαφωτισμός 

στράφηκε από την αρχη κατο. niς 

αύθεντίας τής παράδοσης καΙ τής 

άπολυταρχίας. ένώ ό άγγλικός έπι

χείρησε να θεμελιώσει όρθολογι

κα τΙς κατακτήσεις μιάς πραγματο-

οποιημένης επανάστασης. Ό άγώνας 

τού γαλλικοί' Διαφωτισμού γινό

ταν διαρκώ; όξύτερος και στρεφό

ταν όχι έναντίον Ιδεών. αλλα ~ναν-
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ΔΙΚ 

τίον πολιτικών δυνάμεων προσφέ

ροντας τα πνευματικα δπλα στους 

άστους πο" αγωνίζονταν για την 

πόλιτική έπικράτηση. ΟΙ περισσό

τεροι διαφωτιστtς πίστευαν δτι άπό 

τό διαφωτισμό τού λαού μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί ή Πρόοδος τής 

κοινων{ας ~ να γίνει ή κοινωνική 

άλλαγη άπό το"ς φωτισμένους ήγε
μόνες (Βολταίρος). τη διάδοση τών 

φιλελεύθερων ιδεών τού Διαφωτι

,σμού ύποδοήθησε ή hcbooη τής Γαλ

λικής Έγκυκλοπαίδειας. Ό Δια

φωτισμός άφύπνησε τό πνεύμα τής 

κριτικής, άπελευθέρωσε τόν άνθρω

χο από τα μεταφυσικα δεσμά του 
καΙ θεμελίωσε μ.t τα συμπεράσμα

τα τών φυσικών έπιστημών μία φυ-. 

σικοεπιστημονική KOσμoθεωQία. 

Τό κύριο σημείο τού Διαφωτισμού 

ε[ναι κατα τόν Κάντιο "ή έξοδος 

τού άνθρώπou από την άνωριμότη

τά του, για την όποία ""ταν ό [διος ύ
πεύθυνος". Μέσο για τη α1'.ιτοεξύ

ψωση ιc:αΙ ήθική τελείωση τούάνθρώ

που εΖναι ή [δια ή σκέψη ("κάθεστιγ
μη να σκέπτεσαι ό [διος" Κάντιος). 

Κύριοι άντιπρόσωποι τού Διαφω

τισμού ε[ναι: Φρ. Bάιc:ων, Χόμπς, 

Λόκ, χιουμ στην 'Αγγλία' Μπάϋλ, 
Βολταϊρος, οΙ tγκυιc:λoπαιδιστΙς, 

Ρουσσώ, Μοστεσκιέ, Ντιντερό στη 

Γαλλία· Βόλφ, ΛέσoιΝΓΙC, Κάντιος, 

Φρειδερίκος ό Μέγας στη Γερμανία. 

ΔΙΚλΙΟ θΕΊ1ΚΟ 

Ό δεσμευτικός για δλouς κανόνας 

συμδίωσης άνθρώπων μέσα σt μία 

πολιτική - κοινωνική όμάδα, που 

στηριζεται σtήν ΙδW. τής διιc:αι.ocnί
νης. Τό θετικό δ(καιο, που προήλθε 

44 ΔΙΚ 

από τΙς συνήθειες καΙ τό έθψο, ΠραιJ
διορίζεται άναντίρρητα άπό τους 
μετα6λητους δΡOUς ζωής,άπό έπι

δράσεις έθνικών, οΙκονομικών, ψυ
χολογικών και Ιστορικών γεγονό
των, καΙ πραγματώνεται στό κρά

τος. Ή νομοθεσία αποσκοπεί σ' Ε

ναν κατα κάποιο τρόπο καθορισμό 

και διευκρίνηση τού Ισχύοντος δι

καίου, ιι'κnόσo στην ούσία τό κρά

τος διαμορφώνει με τους νόμους 

τΙς KOινωνΙΙCες σχέσεις, καθορίζει 
δεσμευτικα τοιις πολι τικους, <Χκο

νομικους σκοπούς του και ρυθμί

ζει ανάλογα τη δΙOίΙCΗση. Ή ανάγ

ΙCΗ θέσπισης νόμων για τΟν περιο
ρ·ισμό τής έλευθερίας τιίιν άτόμων 
""ταν από τη στιγμή που γεννήθηκε 
τό κράτος άπαραίτητη προϋπόθε

ση για την i!παρξη τής κοινωνίας. 
Ό φό6ος τής άναρχίας, τής dνoμίας 
καΙ της βίας δημιούργησαν τό άντι
κειμενικό δίκαιο. Μέτρο τής νομι

κής δραστηριότητας τού σύγχρο

νου κράτους εlνάι ό νόμος καΙ ή νο
μοθεσία ή πρωταρχική λειτουργία 

του. Mt τους δεσμευτικους νομι
κους κανόνες προσφέρεται στό κρά

τος h-a Ιδιαίτερο μέσο για να ρυθμ.Ι
ζει ΤUΠΙKα τΙς ΙCOινωνΙKες σχέσεις, 
να ιcαθoρίζει τα δικαιώματα καΙ τίς 

ύπσχρεώσεις tών πολιτών καΙ τη νο

μική θέση τών διάφορων οΙκονομι

κών, πολιτικών, πολι τιστΙΙCών όρ

γανώσεων. Τό δίκαιο νομιμοποιεί 

την έξouσΙα τού ιcράτoυς μ.t tό να τού 
δΙνει τη δυνατότητα να έκπληρώνει 

την προστατευτική αποστολή του 

καΙ τό ιcράτoς πραγματοποιεί τό δί

καιο μ.t τό να χρησιμοποιεί 'Ιόν dναγ

κασμό. Στα διατάγματα τού κρά-
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τους dπOKαλύπτεται ~α μεγάλο μέ

ρος τών νομικών κανόνων. Σt fν

νοιες καΙ κανόνες δικαίου μορφο

ποιοΟνται καΙ έκφράζονται οΙ σκο

ποΙ τών κυ6ερνήσεων. ΧωρΙςτό στοι

χειώδες αξίωμα τής Ιδ~ας τού δικαί

ου δtν μπορεί να "όπάρξει τό κρά
τος δικαίου. "Κανένα κράτος δtν 

μπορεί να "όπάρξει χωρΙς δίκαιο, 

κανένα δίκαιο χωρίς κράτος", "ό

ποστηρΙζει 6 Αύγουστίνος. 'Απ' 

α"ότη τη συνύφανση τής Μοιας τού 

δικαίου με την Μοια τής κοινωνι

ΙCΉς όμάδας, τής πολιτείας, συνά

γονται λογικα τc;ι. κύρια γνωρίσμι 

τά τού. Ο"όσιαστικα κάθε τάξη δι

καίου, σ' αντίθεση πρός τη βία, εΙ

ναι τουλάχιστον ή τάση για πραγ

ματοποίηση τής δικαιοσύνης. Στην 

αντΙKειμενιΙCΗ ρύθμιση τής κοινω

νικής συμ6ίωσης πρέπει τό θετό 

δίκαιο να περικλείει την Ιδέα τής 

δικαιοσύνης, τής όρθότητας, τής 

ασφάλειας, τής Ισότητας καΙ της 

λογικής. Στην Μοια τού δικα(ου 

περιιχεται καΙ ή h-νoια τής tλευθε

ρίας. Δtν "όπάρχει κράτος δικαίου 

δπου να μην "όπάρχει έλευθερία. Ή 
αΤOμιΙCΗ έλευθερία, που εΙναι απα
ρα6ίαστο δικαίωμα κάθε ανθρώ

που, δtν πρέπει να περιορίζεται α

πό τό γραπτό νόμο παρά μόνο σε δύο 
περιπτώσεις: όταν τό άτομο παρα-

6ιάζει τΙς tλευθερίες τών άλλων, 
καΙ δταν dρνείται να έκτελέσει δ,τι 
τό δίκαιο απαιτεί γιά χάρη τού κοι

νού συμφέροντος. Αύτη ή έλευθε

ρία, που ε{ναι τό νόημα κάθε δικαί

ου, έμφανίζι-ται ώστόσο σε κάθε 

συγΚΕκριμένη ΙστOΡιιcΗ κατάστα

ση με μία άλλη, νέα μορφή· τό περιε-

45 ΔΙΚ 

χόμενό της έκφράζει κάθε φορά 6-
ρισμένες KOινωνιΙCΕς καταστάσεις. 

Με την Μοια τού δικαίου ταυτίζε

ται, δπως αναγνώρισε πρώτος ό 'Α

ριστοτέλης, καΙ ή Μοια της έπιεί

κειας, με την όποΙα έπανορθώνον

ται τα ό.μαρτήματα που συνεπιφέ

ρει ή καθολικη καΙ αναγκαστικα 

σχηματιΙCΗ καΙ άτεγκτη διατύπωση 

τών κανόνων τού δικαίου. Ή Ιδέα 

τού δικαίου ιbς μιάς τάξης τού κό

σμου, δπως fXEL διαμορφωθεί dπό 
την ήθιΙCΉ, εΙναι πάντοτε καΙ παντού 
ή Τδια. Κάθε νομικός κανόνας πρέ

πει να πραγματοποιεί μία "όποχρεω

τιΙCΗ ηθιΙCΗ έπιταγή .• Αν -Ι)ταν τό δί
καιο μία όπλη λειτουργία τής αχα

λίνωτης κρατικής δύναμης, τότε θα 

καταστρεφόταν ή Μοια της τάξης 
καΙ τής προστατευόμενης έλευθε

ρίας. Νόμοι που fχoυν τόν χαρακτή

ρα τής σκοπιμότητας, τής αδικίας, 

τής ανηθικότητας, δt:ν fxouv κύρος 
καΙ δt:ν τους σt60νται έκείνοι για 

τους όποίους lγιναν 1\ τους σέ6ον
ται από φόβο. Γιά να πραγματοποι

είται ή h-νoια τού δικαίου, πρέπει 

fνας νόμος,που έπιτρέπει 1\ απαγο
ρεύει κάτι,να ε{ναι δίκαιος, να έφαρ

μόζεται γιά δλους τους πολίτες χω

ρΙς διάκριση καΙ νά έρμηνεύεται 

σωστα dπό τους δικαστές. Γιατί δ

σο καΙ ό.ν προσδιορίζεται τό δίκαιο 
dπό Ιστορικά μεταβαλλόμενους δ

ρους, ώστόσο τό dπoφασιστΙKό πε

ριεχόμενό του τό παίρνει, δπως καΙ 

ή ήθιιc:ή, από τό 6αθμό συνυπευθυ

νότητας έκείνων πρός τους όποίους 

dπευθύνεται. Δίκαιο KUt πνευμα
τιΙCΗ υπόσταση τού άνθρώπου, δηλ 
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ήθιιcή. εΙναι αναμεταξυ τους αδιά
σπαστα συνδεδεμένα. Μόνο ή συμ

φωνία τού δικαίου μι τη ήθικη τά

ξη δίνει aτό δίκαιο δεσμευτικΤ) για 
δλους δύναμη. 

ΔΙΚΑΙΟ φγΣΙΚΟ 

ΟΙ αΙώνιοι και αναλλοίωτοι κανό

νες τού δικαίου με τό γενικό καΙ. α

πόλυτο κύρος. που εΙναι θεμελιω
μένοι στη φύση τού ανθρώπου. Τό 

πρό6λημα τού φυσικού δικαίου α

ποτελεί τό κύριο πρό6λημα τής φι

λοσοφίας τού δικαίου πάνω από 

δύο χιλιάδες χρόνια. Ή ΙδιαίτερΤ) 

πρ06ληματική του έμφανίζεται 

στόν έλληνικό Διαφωτισμό τού 5 
αΙπ.χ., στην έποχη τών σοφιστών. 

Πρώτοι οΙ σοφιστες εκαμαν τή διά

κριση μεταξυ τού φυσικού δικαίου, 

που ανταποκρίνεται στη "φύση" 

τού ανθρώπου, και τού θετικού δι

καίου, που δημιουργήθηκε από τούς 

ανθρώπους και στό όποίο στηρίζε

ται τό κράτος. Στό φυσικό δίκαιο 

πίστευαν οΙ σοφιστες δτι κρύδεται 

ή πρωταρχικη fvvoLa της πολιτικής 
Lσότητας καΙ. τής κοινωνικής δικαι

οσύνης μεταξύ τών ανθρώπων. ΟΙ 

φυσικο" νόμοι περιέχουν αλήθεια, 

ήθικη αξία καΙ. γι' αυτό fxouv αΙώ
νια Ισχύ. Μ' αυτη τη διάκριση θετού 

και φυσικού δικαίου συσχετίζον

ται δύο ζητήματα: άν προέρχονται 

από τη φύση τού ανθρώπου οΙ κανό

νες. σύμφωνα με τούς όποίους μπο

ρούμε να κρίνουμε για την όρθότη

τα ή μη όρθότητα τού δικαίου, και 

rnELtQ τό πρό6λημα τού κύρους: 

π!i>ς εΙναι δυνατό να συνδυαστεί τό 
απόλυτο κύρος με τό αναμφισ6ήτη-

ΔΙΚ 

το καθορισμό δλων τών έθίμων καΙ. 
κάθε δικαίου άπό Ιστορικούς και 

κοινωνιολογικοι'ς παράγοντε::. 
ποια σημασία εχει ή αντίφαση μι;; 
συγκεκριμένης Μομης τάξης με 

τούς φυσικούς κανόνες τού δικαίου. 

ΟΙ διάφορες θεωρίες για τ6 φυσικό 

δίκαιο διακρίνονται κυρίως από 
τή διαφορετική αντίληψη τής φύ
σης τού ανθρώπου. Ό Πλάτων με 

τή διδασκαλία του για τις Ιδέες Εγι
νε ό Ιδρυτής τής θεωρία~ για τό Ιδα

νικό φυσικό δίκαιο καί αυτόν άκο
λουt1εί ό μεσαιωνικός Χριστιανι-

σμός. Ό ανθρωπος εΙναι το μόνο 
προικισμένο με λογικό ον καί κα

θοδηγείται στη διαμόρφωση τής κοι

νωνικής τάξης από έκ τών προτέ

ρων δοσμένες αρχ€ς, από τις απόλυ

τες Ιδέες τού αγαθού καί τού δικαί

ου. 'Όλοι οΙ άνθρωποι συμμετέχουν, 

χάρη στό λογικό τόυς. στόν παγΧό
σμιο νού ("λόγος"), ποι' τούς μιλά

ει σαν φωνή τής συνείδησης και τους 

υπαγορεύει τό άγραφο δίκαιο. τό 

φυσικό δίκαιο. Ό φυσικός νόμο; 

εΙναι ανώτερος από κάθε ανθρώπι
νη αυθαιρεσία, από κάθε μετα60-

λη τής Ιστορικής έξέλιξης λαών και 

κρατών. ΟΙ νόμοι τού θετικού δικαί

ου πρέπει να χρίνονται με δάση τις 

ύπερχρονικες διατάξεις τού φυσι

κού διχαίου καί μέ τη νομοθεσία να 

πλησιάζουν αυτό τό Ιδανικό. Στη 

σχολαστικη φιλοσοφία (Θωμάς 'Α

κινάτης) τό φυσικό δίκαιο παρου

σιάζεται ιbς παραλλαγη τού θείου 

νόμου, ιbς εκδήλωση τού θείου λο

γικού, πού καθορίζει αντικειμενι

ιcα την τάξη δλων τών όντων. Ό αΙ

ώνιος νόμος παρομοιάζεται με μία 
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σφραγίδα, ό φυσικός νόμος με τό 

άποτύπωμά της ιπη λoγιιcΗ φύση 

τού ανθρώπου. Στου ς νεώτερου ς 

χρόνους ή θεωρία για τό φυσικό δί

καιο, που διατυπώθηκε άπό τόν 

Γρότιο, πραγματοποιήθηΚΕ στόν 

άγγλικό - γαλλικό διαφωτισμό 

(Λόκ, Ρουσσώ, Έλβέτιο) και θεμε

λιώθηκε βαθύτερα άπό τόν Κάντιο 

και τους φιλόσοφους τού γερμανι
κού Ιδεαλισμού. Τό φυσικό δίκαιο 

διακρίνεται άπό τις άρχαίες ~δεα

λιστικες θεωρίες για τό άγραφο δί

καιο και τη θρησκευτιΙCΗ μεταφUσι

~. Ή έννοια τού δικαίου έξετάζε

ται πάνω σε καθαρα όρθoλoγιιdι 

δάση: Τό δίκαιο πηγάζει άπό τό λο

γικό και τη φύση τού άνθρώπου και 

δεν έξαρτάται από τό κράτος. 'Από 

τις απαιτήσεις αυτού τού λογικού 

άπορρεύσανε τα άνθρώπ ι να δικαιώ

ματα, τα όποία στiΊ Γαλλικη 'Επανά

σταση προηγήθηκαν άπό τα δικαιώ
ματα το\) πολίτη. Δίκαιο εΙναι αυτό 

ποί. λογικα σιJμφωνεί με την κοινω

νική φί.ση tol) ανθρώπου κι ε/ναι [
κανο να έξασφαλίζει την ανθρώπινη 

συμβίωση. ΟΙ φυσικοί κανόνες τοί' 

δικαίου εΙναι δασικές αλήθειες τής 

κοινωνικής ζωής, που μπορούν νό 

κατανοηθούν με τό λογικό. Σημείο 

άφετηρίας aτήν KOινωνιOλoγιΙCΗ δι

δασκαλία τού φυσικού δικαίου ε1-

ναι ή συνείδηση τής κοινωνίας, σύμ

φωνα με την όποία όφείλει να δια

μορφώνεται τό θετικό δίκαιο. Ή 

συνείδηση εΙναι ό καθρέφτης τής 

συλλογικής ήθικότητας. 'Ωστόσο, 

τό φυσικό δίκαιο χρειάζεται για να 

πραγματοποιηθεί μία ρεαλιστιΙCΗ δύ-

ΛΙΚ 

ναμη. τήν KρατιΙCΗ έξουσία. Τό κρά

τo~ 6πάρχη γιά νά τό προστατεύει 

και νά τι') ίφαρμόζει στήν πράξη. 

Τό κράτο; ε1ναι ό έγγυητής, ό προ

στάτης τοί' δικαίου, το όποίο εΙναι 

ανεξάρτητο απ' αυτό, 6πάρχει πριν 

άπα το κράτος και δεν περιορίζεται 
στά σύνορα ένός Kράτoυ~, ΟΙ πολέ

μιοι τού φυσικού δικαίου ύποστη

ρίζουν δτι τό δίκαιο εΙναι θετικό 

προϊον τής ίξέλιξης και εχει ώς μο

ναδιιdι πηγή την KOινωνιΙCΗ η πολι

τειαΙCΗ βούληση. ("τό δίκαιον ου 

φί'σει, αλλά νόμος" 'Αρχέλαο,). 

Πιό πολυ πρέπει νά κατανοηθεί τό 

πραγματικό δίκαιο που Ισχύει σ' 
!~,.~ '-Cr1T(l; Ι;Ι:: :-":l,,\ϊnν τής κατανο

μής τής δύναμης σ' αΙ.τό. Τούτο συν

δέεται έπίση: με τό έθιμικό δίκαιο, 

τό περισάλλον και τό πνεύμα τής έ

πσχής. Στήν κατηγορία τών έμπει

ρικών ύπάγεται και ή OlKOVOμιΙCΗ 

σχολή (Μάρξ. Ένγκελς) ή όποία 

διδάσκει δτι το l'Ιίκαιο είναι δη

μιοί'ργημα οίκονομικιίιν αΙτιιίιν. αν

τανάκλαση τιί)ν οΙκονομικών δρων 

τής Koινωνιιdι; ζωής. Και ή [στο

Ριιdι σχολή (Σαβινί') θεωρεί τό δί

καιο ι1>ς προϊι)ν τοί' πνείψατος κά

θε λαού και ni; Ιστορική; τnl1 έξελι
ξης. Μ' αυτή τη μεταβολή τής φυσι

κής Μοιας τoί~ δικαίου εγκατα

λείφτηκε ή Ιδέα τού φυσικού δικαί

ου και άρχισε ή περίοδος τού νομι

κού θΕτικισμού. 'Αντικείμενο επι

στημονικής fρευνας γίνεται μόνο 

τό θετικό δίκαιο και τα πορίσματα 

τής tQruva; γίνονται πηγη δικαίου. 
ΟΙ σύγχρονε; θεωρίες για τό δίκαιο 
σταμάτησαν προσωρινα την διχο-
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γνωμία τους γύρω από τό πρό6λη

μα τού φυσικού δικαίου συμφωνών

τας στην αναγνώριση, δτι δέν εΙναι 

δυνατό να ύπάρχει fνα αμετάβλη

το, ανεπηρέαστο από τίς Ιστορικές 

μεταδολες δίκαιο, πού να χρησιμεύ

ει ώς μέτρο για κάθε νομικη Τάξη. 

'Ωστόσο παραδέχονται δτι ύπάρ

χει fνα "δυνάμει" ~υσΙKO δίκαιο, 
πού προκύπτει από τόν κριτικό έλεγ

χο τών κοινωνικών δεδομένων και 

αύτό ΈWOείται ή ώς fνα όλοκληρω

τικό μέρος τής κοινωνικής ήθιΚ'ής 

ή ώς προϊόν τού όρθού λόγου. 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Ή φιλοσοφική θrιίιρηση τής ο\'πία: 

τοί' δικαίοι' και ni; ,ItV~'mi: ΤΟ\'. 

τής ΙΠJνάρτηmj; το\' με άλλα ψιινι)

μενα τοί, ανΤΙΚΗμΕνικοί' πνnόμα

το;. τής καταλλllΑ6τητας η"ν \'0111· 

κών θεσμών, τών Ιόεών καί τών "1-
θικών σκοπών πού περιέχονται σ' 

αύτούς. τη συστηματικη φιλοσο

φία τού δικαίου, πού καθορίζει ώς 

σήμερα την εύρωπαϊκη νομικη σιcέ

ψη, ϊδρυσαν ό Πλάτων και ό 'Αρι

στοτέλης. Στόν Ήσίοδο οΙ θεότη

τες τής δικαιοσύνης Θέμις καί Δί

κη άποτελούσαν την εκφραση μιάς 

άνώτέρης ήθΙΚ1ϊς. πολιτικής καί 

θρησκευτικής δύναμης πού Ικανο

ποιεί δίκαιες CL"Ιαιτησεις, διαφυ

λάττει την ήθική τάξη και τιμωρεί 

τούς παραδάτες τού εθιμικού δικαί

ου. 'Ιδιαίτερη σημασία απόκτησε 

ή έννοια τής δικαιοσύνης μετήν συμ

περίληψή της στη φιλοσοφική σιcέ

ψη τών προσωκρατικών φιλοσό

φων, οΙ όποίοι εΙδαν την κυριαρχία 
τής Δίκης στην κοσμολογικη - με-
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ταφυσικη εΙκόνα τού κόσμου. Για 

την πολιτειακη κοινωνικη 'ήθttιή 

της εποχής της "πόλεως" ή δικαιο

σύνη εΙναι μία περιεκτικη fννoια, 
ή ούσία τής όποίας ήταν ριζωμένη 

δαθια στη θρησκεία και στήν πολι· 

τεία. Ή δικαιοσύνη και ή 1:'πακοή 

στό νόμο ταυτίζονται. Μία πραγ

ματικη μετα60λή τής εννοια: και 

τού περιεχομένου τοί, δικαίου καί 

τού νόμου έγινε με την επίδραση τοί' 

άτομικισμού καί τη διδασκαλία τών 
σοφιστών για τό δίκαιο και την πο

λιτεία. ΟΙ σοφιστές θεμελίωσαν και 

τις δύο αύτες έννοιες στήν i,nOKfL' 
μενικη άντίληψη και στήν ωφελιμο

κρατία. Πρώτοι οΙ σοφιστές Εκα

ναν τη διάκριση μεταξύ τού "φυσι

κοί'" δικαίου καί τού "θετικού" 

δικαίου. Ό Πλάτων με τη διδασκα· 

λία του για τις Ιδέες εγι νε ό Ιδρυτή; 

τής θεωρίας για τό Ιδεώδες φυσικό 

δίκαιο. Κατα τόν 'Αριστοτέλη τό 

δίκαιο ~ει τις ρίζες του στό χαρα

κτήρα τού άνθρώπου. 'Εκείνο πού 

ξεχωρίζει τόν άνθρωπο άπό τα ζώα 

ε/ναι τό δτι αύτός ~ει α[σθηση τού 
αγαθού καί τού κακού, τού δικαίόυ 

καί τού άδικου. Τό δίκαιο πηγάζει 

άπό τις όρμες καί τίς ανάγκες τού 

ανθρώπου, ό όποίος προτιμάει αν

τί τής άπόλυτης άναρχίας και ανο

μίας την άρμονικη ρύθμιση τού βίου 

τής κοινότητας, την προστασία τής 

ζωής του, τής τιμής, τής περιουσίας, 

τής ελευθερίας. Ή Στοα ΌποστηρΙ

ζει, συνεχίζοντας τη 6ασικη διδα

σκαλία τών Κυνικών, την ϋπαρξη 

F\,l,; Ενιαίου «ι'σικοί' νόμου ποί' αν
τικαθρεφτίζεται στην άνθρώπινη 

συνείδηση και θεωρεί ώς ϋψιστη 
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ήθιιcη έπι τα-Υη την 'όποταΥη σ' αυτόν 

με την KατανίΙCΗση τών παθών. την 

Ιδέα τού φυσικού δικαίου την ανα

πτύξανε οΙ ΣτωικοΙ σύμφωνα με τό 

πνεύμα ένός ιλεύθερou κοσμοπο
λιτισμού, πού εΙναι θεμελιωμένος 

σε YEVLKo"ilc; ανθρώπινου ς και ήθι
κούς κανόνες. οι 'Επικούρειοι αν

τιπαραθέτουν ατή ΣτωιΙCΗ ήθιΙCΗ τό 

ιbφελιμΙOΤΙKό και ήδονιοτικό αξί

ωμα: Δίκαιο εΙναι τό αποτέλεσμα 

μιάς ιbφελιμιoτικής συμφωνίας για 

να τερματιοτεί ό άγώνας μεταξυ 

τών άπό τη φύση τους δυΣΙCOινώνη

των άνθρώπων. οι Ρωμαίοι δεν dνα-

. πτύξανε μία αuτοτελη φιλοσοφία 
τού δικαίου, άλλα δέχτηκαν ΤΙς αν

τιλήψεις της Στοάς, τΙς όποίες ό Κι

κέρων συνέδεσε με τΙς ρωμαϊκες αν

τιλήψεις καΙ τό KαθήΙCoν. Στην 'Α

ναγέννηση πραγματοποιείται ή χει

ραφέτηση της φιλοσοφίας τού δι

καίου από τη θεoλoγιιcη ήθιΙCΉ. ·0-
λες οΙ θεωρίες για τό δίκαιο έξετά

ζουν τούτο πάνω σε μία καθαρό. αν

θρώπινη, όρθoλoγιστιΙCΗ δάση. ΟΙ 

νομικοΙ ΙCανόνες εΙναι αναγκαίο δη

μιούργημα της κοινής σ' δλους τους 

ανθρώπους λογικής. Τό απόλυτα 

λoγΙΙCό δίκαιο εΙναι ή με απόλυτο 

ΙCΎΡOς Ιδέα τού δικαίου, τό πρότυ

πο σύμφωνα με τό όποίο άναπτύσ

σεται καΙ διαμορφώνεται τό θετικό 

δίκαιο. ΣτΙς Ιδεαλιστικες θεωρίες 

για τό φυσικό δίκαιο τού Γροτίσυ 

καΙ τού Βόλφ δίκαιο εΙναι αυτό πού 
συμφωνεί λογικά με την KOινωνιιcη 

φύση τού ανθρώπου ΙCαΙ εΙναι [κα
νό να έξασφαλίζει την ανθρώπινη 

συμδίωση. Ό Χόμπς ταυτίζει τό δί-

49 ΔΙΚ 

καιο με τη δύναμη καΙ ανάγει τη δε

σμευτικότητα τού θετικού δικαίου 

μόνο στην άξία του για τη διατηρη

ση τής τάξης. Μία στροφη ατή φιλο

σοφία τού δικαίου αποτελεί ό κρι

τικισμός τού Καντίου. Ή Καντια

νή ήθιιcη αποκλείει τη δυνατότητα 

νά παραχθούν κανόνες με γενικό 

καΙ απόλυτα δεσμευτικό κύρος άJiό 

την έμπειριΙCΗ φύση τού ανθρώπου, 

την αποκάλυψη ή τό νού. Τό δίκαιο 

όρίζει ώς "σύνολο δρων κάτω από 

τους όποίους εΙναι δυνατό να συνε

νωθούν ή αυθαιρεσία τού ένός με 

την αU8αιρεσία τού c'iλλου". Τό δί

καιο χωρίζεται όριοτικα ιlπo.. την 

ήθική, ώοτόσο εΙναι ατήν 'όπηρεσία 
της, έπειδη όφείλει να δίνει τη δυνα

τότητα aτόν άνθρωπο να έκπληρώ

νει τα καθήκοντά του ~αί να ασφα
λίζει την ήθιιcη έλευθερία του. 

Σύμφωνα με άλλες θεωρίες, ή γένε

ση καΙ ανάπτυξη τών κανόνων δι

καίου καθορίζονται μόνον άπό την 

έμπειρία. οι τάξεις δικαίου Elvat 
προϊόντα τών νομοθετών (τού Ιαχυ

ρούή Ισχυρώνόμάδων),πoiJδιαμoρ

φώνουν την fννoμη τάξη ανάλογα 

με τΙς άνάγκες τής πραγματικότη

τας ή τους πολιτικσυς ΣΙCOΠO"ς τους. 

Δίκαιο εΙναι ή τάξη που θεσπίζεται 
καΙ άναγνωρίζεται άπό τόν c'iνθρω

πο. Δεν περιέχει αλήθεια, εΙναι μό
νον ~α σύστημα συγκεκριμένων 

διατάξεων που καθορίζονται από 

τη νομοθεσία· "Ή αυθεντία, όχι ή 

Δλήθεια ~άνει τό νόμο" (auctorίtas 

ηοη νeήtas fecit legem). Τό δίκαιο 
πού κάθε φορα Ισχύει έξηγείται αΙ

τιοκρατικα άπό ψυχολογικους καΙ 
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ιcoινωνικους παράγοντες, ώς fva ά
πλο μέσο γιά την προσαρμογη σε με

τα5αλλόμενες κοινωνικες σχέσεις. 
Αύτη την άντίληψη δικαίου έπιχιί

ρησε νά θεμελιώσει θεωρητικα ό 

μαρξισμός. Γι' ~ύτόν τό περιεχόμε
νο καΙ ή μορφή τού δικαίου ε/ναι ή 

άντανάκλαση τών οΙκονομικών 

σχέσεων, τής οΙκονομικής ΟΟ<Π]ς 

τής κοινωνίας. Τό προδάδισμα 
τού οΙκονομικού παράγοντα τονί

ζεται καΙ στη φιλελεύθερη άστικη 

παράταξη ("το δίκαιο εΙναι προ
στασία καΙ διασφάλιση τών συμφε

ρόντων τών πολιτών τού κράτους. 

καΙ συγκεκριμένα τών οΙκονομι

κών συμφερόντων"). "Ολες αύτες 

οΙ θεωρίες ~oυν ώς άφετηρία μία 

έμπειρικη άντίληψη τού δικαίου. 
Χαρακτηρίζονται άπο 6ΙOλoγΙK€ς, 
πολιτικες καΙ οΙκονομικες έρμηνεί

ες τού δικαίου, οΙ όποίες άνάγουν 

το δίκαιο στό fνστικτo τής αύτοσυν

τήρησης, στη ροπη πρός την άπό

λαυση, στα φυλετικά fνστικτα, στΙς 

όρμες άπόκτησης δύναμης, περι

ουσίας. ΤΟ πνεύμα ε/ναι μόνο όρ
γανο γιά τον έξουσιασμό τής ζωης, 

το φανάρι που φωτίζει τόν ανθρω

πο για νά ρυθμίζει την έξωτερικη 
διαγωγή του, νά πραγματοποιεί 

τους Ιδιοτελείς σκοπούς του. Ή 

Ιδέα τής άρμονικής τάξης, που συν
ιστά τη συνείδηση τdύ δικαίου, δεν 

εΙναι lμφυτη, δηλαδη τό δίκαιο δεν 

καθορίζεται άπό την Μοια τής δι

καιοσύνης, άπό τό "θος καΙ την ή
θικότητα, άλλά έξηγείται με οΙκο

νομικά καΙ κοινωνιολογικά - ψυ

χολογικά αΙτια. Ό MΘvtεσκιε έ

ξαρτά το δίκαιο άπο ρεαλιστικους 

παράγοντες (χαρακτήρες λαών, τό-
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πος, κλίμα), ό νομικός θετικισμός 

υποστηρίζει δτι στη γένεση καΙ άνά

πτυξη τού δικαίου dQKoϋν μόνον 
τα έμπειρικα γεγονότα. 'Αρνείται 

την ϋπαρξη κάθε ιδέας δικαίου καΙ 
άναγνωρίζει μόνο μία λογικη τού 
δικαίου, καμία ήθικη τού δικαίου. 
Στα συστατικα προ5λήματα τής φι

λοσοφίας τού δικαίου άνήκει και 

τό πρό5λημα τού κύρους τού δικαί
ου, στό όποίο στηρίζεται ή ούσία 

του. Σύμφωνα με τη θετικιστικη 

άντίληψη, το κύρος τού δικαίου 

έξαρτάται άπό τη δυνατότητα να 

πραγματοποιηθεί στην πλειοψηφία 

τών περιπτώσεων. Ή κοινωνιολο

γικη θεωρία πρ06άλλει δύο άπό

ψεις: τη θεωρία τής δύναμης καΙ 

τής 5ίας, σύμφωνα με την όποία 

τό κύρος τού δικαίου στην κοινω

νία πραγματοποιείται με άναγκα

σμό, καΙ τη θεωρία που Ισχυρίζε

ται δτι τούτο στηρίζεται στην 

πραγματικη έπιδοκιμασία τών με

λών τής κοινωνίας. Σε στενη σχέση 

με τό πρό5λημα τού κύρους ορί

σκεται καΙ ή θεωρία γιο. την πη

γη τού δικαίου. Ό θετικισμός 

γνωρίζει μόνο υπαρκτες πη-ιες 

δικαίου (διατάξεις, συνήθειες, 
fθιμα), οΙ μεταφυσικες θεωρίες γιο. 

τό δίκαιο άναγνωρίζουν καΙ fIl
φυτα αΙσθήματα τού δικαίου, "ιθι

κους κανόνες κ.λ.π. 

ΔIΚΑΙΟΣγΝΗ 

Στην έλληνικη dQχαιότητα ή τέλεια 

άρετη, 5ασικη πρϋπόθεση γιά δλες 

τΙς ιiλλες άρετές, που έκδηλώνεται 

ώς συμπεριφορα πρός τόν πλησίον 

("ή δικαιοσύνη άρετη μεν έστί τε-
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λεία, άλλ' ούχ άπλώς, άλλα πρός l
τερov" Άριστοτέλης). Ό ούσια

στικός χαρακτήρας της δικαιοσύ

νης Elvat ή σταθερη θέληση ν' άπο
νέμεται στόν καθένα αύτό που τού 

άνήκει καΙ να μην 6λάπτει ό lνας 

άνθρωπος τόν δλλο ("συνθήκη τις 

'όπtρ τού μη 6λάπτειν μηδt 6λάπτε

σθαι" 'Επίκουρος). Ύποκειμενι

κα ή δικαιοσύνη Elvat τό φρόνημα 
τ~ άνθρώπου, στό όποίο θεμελιώ
νεται ή ιδέα τού δικαίου, μt την ό

ποία έξασφαλίζεται ή ανθρώπι

νη συμδίωση. Άπό άποψη περιεχο

μένου ή δικαιοσύνη καθορίζεται 

άπό τό lνα μέρος Ιστορικά, δηλαδη 

άπό τΙς αντιλήψεις καΙ. τη συνείδη

ση μιάς κοινωνίας, άπό τό dλλo άπό 

την παραδοχη μιάς άπόλυτα ~κυ

ρης iιθικής τάξης (φυσικό δCκαιo, 

iιθΙKό δίκαιο). Διακρίνονται τέσ

σερα ε[δη δικαιοσύνης: 1) ή δ ι ο ρ
θ ω τ ι κ η δικαιοσύνη ("τό εν ταίς 

συναλλάγμασιν δίκαιον" Άριστο

τέλης), ή όποία έφαρμόζεται στΙς 

[σες διανoμtς τιμών καΙ 'όλικών α

γαθών στα μέλη μιάς κοινωνίας. Α ύ

τη έπιδιώκει τό [σο σύμφωνα μt τό 

αξίωμα της αριθμητικής άναλογί

ας. Δt λαμδάνεται 'όπόψη ή άξία 
τών προσώπων, άλλα μόνον τό κέρ

δοςκαΙήζημία,2)ή διανεμητικη 

δικαιοσύνη ("τό εν ταίς διανομαίς 

δCκαιoν" i\ "τό διανεμητικόν δίκαι
ον"), ή όποία έφαρμόζεται στiς Ι

διωτικtς σχέσεις καΙ έπιδιώκει τό 

μέσο ανάμεσα aτό πάρα πολυ καΙ 

στό πολυ λίγο. Αδτη στηρίζεται σε 

μία γεωμετρική άναλογία και έπι

διώκει την άναλογική Ισότητα (κα

τανομη δαρών, καθηχόντων και δι-

ΔΟΞ 

καιωμάτων ανάλογα μt Ικανότη

τες, δυνάμεις καΙ άξίες . 3) ή νο μ ι κη 
δικαιοσύνη, ό φύλακας έ'ΥΥυητης 

της κοινωνικής τάξης, ταυτόσημη 

μt τη συμμόρφωση καΙ 'όπακοη 

στους νόμους, 4)ή κο ινων ικηδι

καιοσύνη, ή όποία έπιδιώκει την τή

ρηση άπό τους 'όπεύθυνους άρχον

τες της κοινωνικής Ισότητας. 

ΔΟΓΜΑΠΚΟΣ 

Ένας που πρ06άλλει Ισχυρισμους 

χωρΙς έπαρκη αΙτιολόγηση καΙ πα

ρι1 την ύπαρξη άντίθετων έπιχειρη

μάτων έπιμένει σ' αύτους. Κατα 

τόν Σέςτο τόν 'Εμπειρικό δογματι

κός εΙναι έκείνος που σ' άντίθεση 
πρός τους Σκεπτικους, που αμφι

Οάλλουν για δλα, πρ06άλλει θιιτι
κους Ισχυρισμούς κατα τόν Κάν-· 

τιο έκείνος που προδάλλει σύμ

φωνους μt τη Ιμπειρία μεταφυσι

κους Ισχυρισμούς. Ό· δογματισμός 

εΖναι χαρακτηριστικό γνώρισμα δ
λων έκείνων τών θεωρητικών συ

στημάτων που αντιμετωπίζουν μt 

πίστη τα πρ06λήματα της γνώσης 

καΙ μt δεδαιότητα δτι ό ανθρώπι

νος νούς εΖναι Ικανός να γνωρίσει 

τό ΕΖναι καΙ την πραγματικότητα. 
Δεν 'όπολογίζουν τΙς συγκεκριμέ

νες άλλαγtς καταστάσεων i\ δεν l
χουν καμία άμφιδολία για τό κύρος 

της γνώσης. 

ΔΟΞΟΓΡΑΦΙΑ 

Ή άπλη καταγραφη φιλοσοφικών 

προδλημάτων καΙ γνωμών ("δό
ξαι") τών διάφορων φιλοσόφων. 
Πατέρας της δοξογραφίας εΙναι ό 
'Αριστοτέλης. Τό δοξογραφικό lQ-
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γο τού μαθητή του θεόφραστου 

"Φυσικαι δόξαι" εΙναι tι πρώτη ι
στορία τής φιλοσοφίας. 

ΔΥΝΑΜΗ 

Ή Ικανότητα ένός πνευματιιcoύ δν~ . 
τος να πραγματοποιεί lνα σκοπό 

που διάλεξε ελεύθερα ΙCαι να μπο

ρεί να έπιδάλλει τη θέλησή του ΙCατα 

τών αντιστάσεων που πιθανόν ν' 

αναφέρονται είτε στόν ίδιο τόν έαυ
τ6 του είτε στό περιδάλλον του. Ή 

ανθρώπινη θέληση στην έπιδίωξη 
τών σκοπών της προσκρούει πάν

τοτε σε αντιστάσεις, από την υπερ

νίκηση τών όποίων εξαρτάται ή αν

θρώπινη δύναμη. Έφόσον οι αντι

στάσης προέρχονται c'tπό τό ίδιο 

τό πρόσωπο, tι δύναμη εμφανίζε

ται ώς αυτοκυριαρχία (εξουσια

σμός τών όρμών). 

Τό μέτρο τών φυσιιcών χαρισμάτων 

(σωματικη δύναμη ΙCαι έπιδεξιότη
τα, όξύνοια, μνήμη, φαντασία, δια

νοητικες Ιιcανότητες) ΙCαι ό δαθμός 
τής ανάπτυξής τους ιcαθoρίζoυν 

τό μέγεθος αύτή ς τής μορφής τής 

δύναμης. Έφόσον οι αντιστάσεις 

εΙναι υλικής φύσης, ή δύναμη έμφα

νίζεται ώς έξουσιασμός τής φύσης 

(τεχνική), που lχει ώς προϋπόθεση 

τή γνώση τών δυνάμεων και τών νό

μων που έπικρατούν σ' αύτη. την 

κύρια ώστόσο αντίσταση δρίσΙCει 

ή θέληση τού ανθρώπου στό περι-

6άλλον τών συνανθρώπων του. 

~την υπερνίκηση αύτής τής αντί
στασης παρουσιάζεται tι δύναμη 
στό πραγματικό νόημά της, tι κοινω
νικη δύναμη,ή όποία εΙναι dπαραί-
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τητη για την ύπαρξη κάθε κοινωνι

κού σχηματισμού. Τό φαινόμενο 

τής ιcoινωνικής δύναμης lχει πολ

λές μoρφ~ς,ανάλoγα μέ τά μέσα που 

χρησιμοποιεί ό Ισχυρός για νά έπι-

6άλλει τη δύναμή του στούς ι'iλλoυς. 

'Η κυριότερη εΙναι ή δύναμη τής αύ
θεντίας, που καθοδηγεί άμεσα τη 

60ύληση. 'Όπου ή έπι60λη τής τά
ξης γίνεται με την καταπίεση τού 

ασθενέστερου, εμφανίζεται ή ιcoι

νωνικη δύναμη ώς δία και ή προσαρ

μογη τού ατόμου ώς υποταγή. 'Ό

που δμως ή έπιΟολη τής τάξης στη

ρίζεται στην ελεύθερη συναίνεση, 

έξαιτίας τής έμπιστοσύνης σ' αυτόν 

που δάζει την τάξη (α1'ιθεντία), τό

τε ή ΙCOινωνικη δύναμη εμφανίζε

ται ώς έξουσιοδότηση καΙ tι προσαρ

μογη ώς ελεύθερη υπακοή. Ή δύνα

μη καθαυτή δεν εΙναι ούτε καλη 00-
τε ΙCαιctj. Γίνεται κακη ειcεί δπου tι 

επιδιωιcόμενη απ' αύτη τάξη δεν εΙ

ναι θεμελιωμένη στό δίκαιο και 

στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 'Έ

νας "δαμασμός τής δύναμης" εΙναι 

δυνατός, εάν ή εξουσία μοιράζεται 

σε περισσότερους φορείς. Στόν • Α
ριστοτέλη tι δύναμη εΙναι κάτι αμ
φί60λο και αόριστο ("πάσα δύνα

μις άμα τής αντιφάσεως ~στιν" ΙCαι 

"τό δυνάμει δν και μη εντελεχείι;ι. 

τό αόριστον εΙναι "). μία δυνατότη
τα. Ό Σέλλινγκ καΙ ό Σοπενχάουερ 

θεωρούν ώς ποιότητα τής δύναμης 

τό μη αΙσθητό μέρος ένός dντΙKει

μένου. Ό Νίτσε εΙδε aτή "θέληση 

γιά δύναμη" lνα πρωταρχικό και 

Ισχυρό ελατήριο τών ανθρώπινων 

πράξεων. 
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Ε 

EΠCYΚΛOΠAIΔEIA 

Κύκλος τής παιδείας, λεξικό που 

περιλαμδάνει κύκλο γενικών γνώ

σεων. 

EΠCYΚΛOΠAIΔIΣMOΣ 

Ή άπλη, μη όργανικη συσσώρευση 

γνώσεων. 'Εκτεταμένη πρόσκτη

ση' άγονων για την μόρφωση γνώ

σεων. 

EΠCYΚΛOΠAIΔIΣTEΣ 

ΟΙ Ιδρυτες, συνεργάτες και ~Kδότες 

τής "ΓαλλιΙCΉς 'Εγκυκλοπαίδειας" 

(Encyclopedie iΊ Dictionnaire raisonne 
des sciences des arts et des metiers, 
28 τόμοι). διευθυντές τής όποίας 

/)σαν ό Ντιντερό καΙ Ντ' 'Άλαμ

π!ρ. Κυριότεροι συνεργάτες /)σαν: 
ό Βολταίρος, Μοντεσκιέ, Ρouσ

σώ, 'Ελδέτιος. Χόλμπαχ, Κοντι

γιάκ, οΙ φυσικοι Μπυφόν, Λερουά 

κ.ά. Ή γαλλιιcr) εγκυκλοπαίδεια 

ύπot>σf]θησε τήν άνάπτυξη τού κρι
τικισμού στη φιλοσοφία καΙ χρησι

μοποιήθηκε άις όργανο προπαγάν

δας τών φιλελεύθερων Ιδεών τού 

Διαφοτισμού,οΙ όποίες έπηρέασαν 

τη γαλλικη κοινη γνώμη Kai. προε
τοίμασαν τη Γαλλικη 'Επανάσταση. 

·Ολοι οΙ έγκυκλοπαιδιστές ~σαν 

έχθροί τού σχολαστικισμού JEαΙ του 

δεσποτισμού τής Kαθoλιιdiς 'Εκκλη

σίας. ΠολλοΙ dπ' α'ότους φUλα
KίστηΙCαν και τα συγγράμματά τους 
ιcάηKαν. Στα ι"Σρθρα τους προδάλ

λουν προοδευτικές, φιλελεύθερες 

άντιλήψεις σε ζητήματα έπιστή-

μης, δικαίου, πολιτικής, κοινωνί

ας, οΙκονομίας, θρησκείας. 

ΕΓΩ 

Ό πυρήνας τής συνείδησης, δηλ. 

ό φορέας τής φυσικής ένότητας δ

λων τών Ιδιαίτερων σωματικών, 

πνευματικών καΙ ψυχικών γνωρι

σμά~ που χαρακτηρίζouν fνα 

άτομο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα 

τού 'Εγω εΙναι ή άμεση γνώση τής 
ταυτότητάς μας (αύτοσυνειδησία). 

Παρα τό πλήθος, την ποικιλία καΙ 

τη διαρκη ροη τών ψυχικών γεγο

νότων, τό άτομο fχει σαφη έπίγνω

ση δτι εΙναι πάντοτε fva καΙ τό rδιο 
πρόσωπο. Μόνο άπό την ταυτότη

τα τού Έγω έξηγείται ή μετάνοια 

καΙ ή Ικανοποίηση, ό φ660ς καΙ ή 

έλπίδα, δικαιολογείται ή άμοι6η 

καΙ ή τιμωρία. Στήν πλήρη συνείδη

<τη τού 'Εγω φτάνouμε,δταν Δπο

χωρίζουμε την ψυχική μας ύπόστα

<τη άπό τΙς έκδηλώσεις της και τη 

θεωρούμε ώς υποκείμενο τών λει

τουργιών καΙ φορέα τών Ιδιοτήτων 

της. Λέγοντας κοινωνικό Έγω, έν

νοούμε τό πρόσωπο στις κοινωνι

κες του σχέσεις με τους όμοίους του 

καΙ στΙς,άλλες έκδηλώσεις του. Στό 

μεταφυσΙκό ύποκειμενισμό τό 'Ε

γω άνυψώνεται σε άπειρο, άπόλυ

το 'Εγώ, στην άρχη τού κόσμου. 

ΕΙΔΗΤΙΚΗ 

Στη ψυχολογία μία κατεύθυνση, ή 

όποία υποστηρίζει την tίπαρξη ''ει

δητικών καταΟΟλών" σε μερικοiιr 
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ΕΙΔ 

ανθρώπους. Ειδητικός εΙναι ό Ικα
νός να αΙσθητοποιεί τις αναμνήσεις 

του προεκδάλλοντάς τις ώς πραγ

ματικές (εΙδητικές) εΙκόνες. Ό 

Χούσσερλ όνομάζει 'ΈΙδητιΙCΗ άνα

γωyi]" (eidetische reduction) έκείνη 

την αναγωγη ένος αΙσθητού φαινο

μένου στην αρχική του ούσία, στό 

εΙδος του. 'Αναλύοντας τό φαινό

μενο παραμερίζουμε (einklamιnern 

=δάζουμε σε παρένθεση) κάθε συμ

πτωματικ6, ύποκειμενικο καΙ έμ

πειρικο ij επιστημονικό, που εΙναι 
συνδεδεμένο μ' αύτό, ι!Jστε ν' άπο

καλυφτεί και κατανοηθεί 1ι πραγ

ματιΙCΗ ούσία του. Στόν 'Αριστοτέ

λη όνομάζεται ειδητικός, 6 tπιστη
μονικός, αύτος που ~ει την Ικανό

τητα να διεισδύει στό σχήμα τής ύ

λης, στην Ιδεατη o'όσCα τών δντων. 

ΕΙΔΟΣ 

ΠρωταΡΧιΙCΗεΙK6να, ή μορφή ij τό 
σχήμα, ή fvνoια, ή Ιδέα. ΣτΟν Άνα

ξαγόρα καΙ Έμπεδοκλή τό αντίθε
το τής ύλης' στόν Πλάτωνα 1ι Ιδέα· 

στόν 'Αριστοτέλη ή μορφη ij ο'όσία 
τής ϋλης ("τό τι ήν εΙναι, το τι εστι "). 
στη φαινομενολογία τού Χούσσερλ 

ή καθαρή ούσία τού όντος. 

ΕΙΝΑΙ 

Ε 1 ν α ι (ρήμα). το Ε 1 ν α ι (ούσια
στικοποιημένο άπαρέμφατο) κα1. τό 

δ ν (ούσιαστικοποιημένη μετοχή), 

εΙναι τρείς πρωταρχικές, θεμελειώ

δεις fvνoιες για την όντολογ(α, τη 

μεταφυσιΙCΗ καΙ τη θεολογία. Και 

οΙ τρεις αύτες lννoιες χρησιμοποι

ούνται κατα διαφόρους τρόπους: 

Ύποδηλώνουν την ανεξάρτητη ά-

54 ΕΚλ 

πο τη συνείδηση, τη σκέψη καΙ το 
α[σ8ημα αντΙKειμενιΙCΗ φύση, τόν 
εξωτερικό κόσμο, που εΙναι άντι
κείμενο τής σκέψης τού ανθρώπου. 
Τό ζήτημα τής σχέσης τής νόησης 
με τό εΙναι αποτελεί το δασικό 
πρό6λημα τής φιλοσοφίας. 

ΕΙΡΩΝΕΙΑ 

, Αρχικα hιας τρόπος όμιλίας, με 

τΟν όποίο ό όμιλητης ij, παρόλο 
που ξέρει, ύποκρίνεται δτι δέν ξέ

ρει, ij λέει κάτι δ.λλο άπό αύτο που 
πραγματικα σκέπτεται και νομίζει 

(ώστόσο αύτό πρέπει να τό άντιλαμ

δάνεται 6 "έξυπνος dιcρoατης). Σω
KρατιΙCΗ εΙρωνεCα ("ή εΙωθεία rΙρω

νεία Σωκράτους" Πλάτων) χαρα

κτηρίζεται το παιδαγωγικό μέσο 
που χρησιμοποιούσε ό Σωκράτης 

για τΟν "έλεγχο τών συνομιλητών 

του: προσποιείται δτι δέχεται ώς 

σωστή τη γνώμη τους και "έπειτα 

τους εξαναγκάζει με ιcατάλληλες ε
ρωτήσεις να όμολογήσουν ότι άγνο

ούν εκείνα που προηγούμενα Ισχυ

ρίζονταν ότι γνωρίζουν. Ή ρομαν

τucη εΙρωνεία εΙναι ε[τε Ι!κφραση 
πραγματι!Cής ~περoχής.εΙτε αl:σθη

μα άνεπάρκειας τής προσωπικής 

δημιουργίας. Ή ύπαρξιΙCΗ εΙρω
νεία στΟν KίΡΓΙCΕΓKOΡ εΙναι ή παρα
θεώρηση τών αΙσθητικών φαινομέ

νων τη στιγμη που παίρνουμε ήθι

κες αποφάσεις. 

EΚΛEKΊlΚΙΣMOΣ 

.Ορος που σημαίνει το μηχανιιcό 

συνδυασμό διάφορων φιλοσοφι
ιcών διδασκαλιών, θεωριών, γνω

μών, απόψεων, που παίρνουν από 
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ΕΚΣ 

διάφορα παλαιότερα συστηματά 
καΙ τΙς συνδέouv ιre μία σχετιιcά όρ

γανικη ενότητα. οι εΙCλεΙCΤΙΙCOΙ δεν 

Ιδρύουν fνα δασισμένο at μία ένι
αία δάση φιλoσoφιιcό σύστημα, 00-
τε συνδέονται μ' έναν φιλοσοφο, άλ

λα συνενώνουν καΙ παραθέτουν σ' 

fνα σύστημα ξένες φιλοσοφικες α

πόψεις παραλείποντας τα μέρη αύ

τά πού δε συμl)ι6άζoνται μ' αυτό. 

Ό εKλεΙCΤΙKισμός Επικρατούσε κυ

ρίως στη μεταγενέστερη έλληνικη 

καΙ στην άλεξανδρινη φιλοσοφΙα. 

'Ως εΙCΛεΙCΤΙΙCOΙ θεωρούνται Ιδιαίτε

ρα ό Καρνεάδης, ό Κικέρων, οΙ λαϊ

κοΙ φιλόσοφοι τού Διαφωτισμού. 

Έκδηλώσεις τού εKλεΙCΤΙΙCισμoύ συν

αντώνται σε πολλι'ι φιλoσoφιιcά 

συστήματα. 

ΕΚΣΤΑΣΗ 

"ϊσταμαι εΙCΤός έαυτού", ό Όψηλό

τερος 6αθμός τής μέθης, ιcατά την 
όποία 6λέπει ιcανείς πρόσωπα, α

κούει φωνές. ΟΙ 'Έλληνες μεταφυ

σικοι πίστευαν δη στην Εκσταση 

τό Έγω έγκαταλείπει τό σώμα καί 

μπαίνει μέσα σ' αι'τό ενας θεός ή 

μία Μούσα και μιλάει απ' αυτό. 

Στην ~Kσταση πραγματοποιείται 

κατά τόν rΊλωτίνO καΙ τους ανατο
λικούς, καθως καΙ κατά τους χρι

στιανΙΙCσυς.μυστΙKOύς, f} fνωση τής 
ψυχής με τό θεό, μία ανύψωση τού 

πνεύματος, που όδηγεί σε μία 11-
μεση γνώση τού θεού. (cognίαo dei 
eχpeήmentalίs), 

Πρώτος ό Φίλων ό 'Ιουδαίος ~θεσε 

την fKoτaoη ώς τόν ύψιστο σκοπό 

τού ανθρώπου. 

ΕΛΕ 

ΕΛΕγθΕΡΙΑ 

'Ένα θεμελιώδες πρό6λημα τού ιcoι

νωνικού πολιτικού δίου, τό όποίο 

άποτελεί άπό τα αρχαία χρόνια αν

τικείμενο φιλοσοφιχης θεώρησης. 

Ή αρχικη σημασία τής έλευθερίας 

Elvat τό δικαίωμα να κάνει καθένας 
αύτό πού αύτός θέλει καΙ όχι αυτό 

πού θέλει fνας liλλoς- ή άποφυγη ξέ

νου καταναγκασμού. Σύμφωνα με 

τη μεταφυσικη liπσψη, τό ύψιστο 

καΙ foχato νόημα τής έλευθερίας α

ποτελεί ή ανεξαρτησία τής δούλη
σης. Ό l1νθρωπος διακρίνεται από 

κάθε Iiλλo δν (Ιδιαίτερα άπό τά 
ζώα) άπό τό δτι ή ΟΟύλησή του στην 

ανώτερη μoρφf'j της, σό.ν lλλoγη δηλ. 

6ούληση καΙ δχι άπλη όρμή,. δεν 

προσδιορίζεται άπό τό νόμο τής αΙ

τιότητας,πού Επικρατεί στόν κόσμο 

δπως Όποστηρίζouv οΙ όπαδοΙ τής 

αΙτιοκρατίας. 'Αποτελεί καθ' έαυ

την αρχη (αύταρχία) καΙ Elvat αΙτία 
έαυτής (causa sui), Ό άνθρωπος α
γωνίζεται κατά τού έτεροκαθορι

σμού καθορίζοντας ό Ιδιος τΙς ε

νέργειές του σύμφωνα με την εσω

τερικη αυτονομία τής προσωπικό

τητάς του καΙ δημιουργεί τΙς ποικί

λες Ιστορικές του δυνατότητες. Ό 

νόμος τής αΙτιότητας Ισχύει μόνο 

για τον φυσικό κ6σμο. Χωρί: τή 

γνήσια έλευθερία ό άνθρωπος δε 

θα ~ταν διαφορετικός άπό τα tώα. 
Αύτη ή ελευθερία χαρακτηρίστηιcε 

άπό τους αρχαίους Φς α'ότεξούσιο 

καΙ προαίρεση ("εξουσία τού έλέ

σθαι και τά αντικείμενα ") άπό τους 
Λατίνους ώς ελεύθερη δούληση. ε
λεύθερη κρίση (liberum arbitήum). 
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hια ζήτημα που άπασχόλησε θεολό

γους και μεταφυσικΟΟς ως το. τFλευ

ταία χρόνια. Ή άρχαία φιλοσοφία 

(Σωκράτης καΙ Πλάτων) πραγμα

τεύεται κυρίως τό θέμα έλευθερία 

και πεπρωμένο, έπειτα την ελευθε

ρία άπό τόν πολιτικό δεσποτισμό 

(Άριστοτέλης και 'Επίκουρος). 

την ελευθερία άπό τις αθλιότητες 

τής ύπαρξης (Στοό. και νεοπλατω

νισμός). Στό μεσαίωνα ώς ελευθε

ρία εννοείται ή έλευθερία από τό 

άμάρτημα και από τόν αφορισμό 

τής 'Εκκλησίας. Ή 'Αναγέννηση 

καΙ ή Επακόλουθη εποχη εννοούν 

σάν ελευθερία την απρόσκοπτη α

νάπτυξη όλων τών πλευρών τής αν

θρώπινης προσωπικότητας. Άπό 

την έποχη τού Διαφωτισμού καΙ. δώ

θε αναγνωρίζεται άπό τόν φιλελευ

θερισμό και τη φιλισοφία τού φυσι

κού δικαίου δλο καΙ πιό πολυ ή έπί
δραση τής παντοδύναμης φυσικής 

αΙτιότητας. Ό μαρξισμός υποστη

ρίζει δτι ή βούληση και οΙ Πράξεις 

τού ανθρώπου καθορίζονται από 

όρισμένα αΙτια. ώστόσο δεν αρνεί

ται την έλευθερία τής ανθρώπινης 

6ούλησης. Ή ύπαρξιστική φιλοσο

φία τού Σάρτρ διδάσκει δτι ή έλευ

θερία δεν εΙναι μία Ιδιότητα τού αν

θρώπου. άλλά ή ούσία του. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Στην αρχιιία Έλληνικη φιλοσοφία 

(από τό 600π.χ. ώςτό 529 μ.χ.)δια
κρίνουμε τρείς μεγάλες περιόδους: 

ι) την ΠΡOσωKρατιΙCΉ, 2) την κλασ
σιΙCΗ (απικη) και 3) την έλληνιστι
κη - ρωμαϊκή έπσχή. Ή προσωκρα-

ΕΛΛ 

τική φιλοσοφία (περίπου από τΙς 

άρχεςως το. μέσα τού 5αιπ.χ.)ήταν 
αρχικά κοσμογονία. μετεωρολογία 
και φυσιολογία. Ή φύση γίνεται γιο. 
τους Ίωνες φιλοσόφους αντικείμε
νο σ06αΡΟύ έπιστημονικού προ6λη
ματισμού. ή προέλευση και Εξέλιξη 

τού σύμπαντος τό αντικείμενο τής 
ερευνάς τους. Πρώτοι αύται ελευ
θέρωσαν με την κοσμοθεωρία τουc 
την ανθρωπότητα από τις πλάνες 
καί άνοιξαν τό δρόμο σε μία νέα αν
τίληψη τού κόσμου και τής ζωής. 
Άπό τόν Πυθαγόρα και πέρα κύριο 
πεδίο τής έλληνικής φιλοσοφίας 
δεν εΙναι μόνο τό φυσικό φαινόμε
νο, αλλά και ό άνθρωπος σάν άτομο 
καί σάν κοινωνικό όν. ΟΙ ηθικες 

προτάσεις πού συναντάμε στο. συ

στήματα τών φιλοσόφων, στενά συν

δεδεμένες με την KOσμoλOγιΙCΗ θεω

ρία τους. δεν αποτελούν βέβαια μία 

κάπως: αναπτυγμένη φιλοσοφική 

ηθική. ώστόσο δείχνουν σημαντι

κi] ανθρωπολογική τάση καΙ. προ

παρασκευάζουν την εξέλιξη τής 

κλασσικής ηθικής τών μεταγενlστε

ρων χρόνων. Όρμητήρια καΙ. κέν

τρα τής ερευνητικής δραστηριότη

τας σ' αύτη την περίοδο ήσαν. έκτός 
άπό τη δυτικη ακτή τής Μικράς 'Α

σίας, ή Κάτω 'Ιταλία (Πυθαγόρειοι 

και 'Ελεάτες), ή Σικελία ('Εμπεδο

κλής) και το. Άβδηρα στη Θρακική 

ακτή (Λεύκιππος καί Δημόκριτος). 

Στην αρχαιότερη Ιωνική φιλοσο

φία ανήκει ή σχολή τής Μιλήτου 

(Θαλής, 'Αναξίμανδρος, 'Αναξιμέ

νης) και ό Ήράκλειτος. Πρός τό 

τέλος τής πρώτης αύτής φάσης τής 

πνευματικής εξέλιξης μεταφέρεται 

ή φιλοσοφία με τόν 'Αναξαγόρα 
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ΕΛΛ 

στην • Αθήνα, δπου συνεχίζεται 

στην έπιστημονικη πολι τιστικη ιcι

νηση τής σoφιστ~κ'ής, στΙς Σωιcρα

τικtς σχολές καΙ άργότερα στΙς έλλη

νιστικές. Άπό τΙς άρχε ς τού 2 αΙ 
μ.χ. άπλώνεται καί πρός τη Δύιτη. 

Σ' αυτη τη φάση άντικείμενο τής φι

λοσοφίας γίνεται τό ύποκείμενο 

τής γνώσης ό άνθρωπος καΙ άρχίζει 

ή έρευνα, έαν αυτός εΙναι Ικανός για 

μία άληθινή γνώση τού εξωτερικού 

κόσμου, εάν τα πράγματα και οΙ αν

θρωποι εΙναι δπως έμφανίζονται 

σ' αυτόν. Ό Δημόκριτος εΙναι ό τε

λευταίος προσωκρατικός κοσμολό

γος. Παράλληλα πρός αυτόν άνα

πτύσσεται ή άνθρωπολογικη σοφι

στική, κύριοι άντιπρόσωποι τής ό
ποίας "'σαν: Πρωταγόρας, Γοργί
ας, 'Ιππίας, Πρόδικος. Με τούς τρείς 

άρχηγούς τής έλληνικής φιλοσοφί

ας, (Σωκράτη. Πλάτωνα καί Άρι

στοτέλη), έγινε ή 'Αθήνα γιά περί

που χίλια χρόνια το κέντρο τής έλ

ληνικ'ής φιλοσοφίας. Με το Σωκρά

τη έμφανίζεται γιά πρώτη φορα ή 

προσωπικότητα τών φιλοσόφων, 

που με την εξέταση δλων τών φαι νο
μενικών γνώσεων, με την άδιάλει

πτη αυτοθεώρηση θέλουν ν' άνε6ά

σουν στό φώς τής συνείδησης την 

κρυμμένη στό νούάλήθεια. Ό Πλά

των Σδρυσε bια ένιαίο κοσμοθεω

ρητικό - πολιτικό, καθώς καΙ λογι
κό - ήθικό σύστημα, 6 Άριστοτέ
λης θεμελίωσε την επιστήμη ώς μία 

έρευνητικη - θεωρητιΙCΗ διι;ρεύνη

ση τών πραγμάτων καΙ τών φαινο

μένων. Α υτοι οΙ τρείς μεγάλοι 'Έλ

ληνες στοχαστές έπενεΡΥούν στη 
μεταγενέστερη φιλοσοφία με ποικί-

57 ΕΛΛ 

λες άποκλίσεις πάνω άπό δύο χιλι

ετίες. ΟΙ έπιδράσεις τού Σωκράτη 

δέ σταμάτησαν μετα το θάνατό του. 

Πολλοί μαθητές του επιδίωξαν άλ

λοι να εκλαϊκεύσουν στα συγγράμ

ματά τους τη Σωκρατική διδασκα

λία, άλλοι νά την επεξεργαστούν και 

να τήν προαγάγουν. 'Ιδρυτές φιλο

σοφικών σχολών εΙναι οΙ μαθητές 
του: Άρίστιππος, Άντισθένης, Εό

κλείδης καΙ 6 Πλάτων. Ή Μεγαρι
κή σχολή τού Ευκλείδη στρέφεται 
προς τη διαλεκτική ~ρευνα, ή Κυνι

κη τού Άντισθένη καί ή Κυρηναϊκή 

(ήδονική) τοίl 'Αριστίππου πραγ

ματεύονται με διαφορετικό τρόπο 

ήθικα προβλήματα. Ό Ευκλείδης 

συνέδεσε την ήθικη διδασκαλία τού 

δασκάλου του για τό άγαθό με την 

'Ελεατική θεωρία για τό ένιαίο δν 

('Έν), το όποίο όνομάζεται άλλοτε 

φρόνηση, άλλοτε θεός, άλλοτε νούς. 

Ή ήθική τού 'Αντισθένη στΙς γενι

K€ς της γραμμές κατάγεται άπό τόν 

Σωκράτη. Ό Άρίστιππος δίδασκε 

bια αΙσθησιακό ήδονισμό. Ό Πλά
των άνάπτυξε τίς διάφορες πλευρές 

τού Σωκρατικού πνεύματος καί.σύγ

χρονα τα πιό ούσιαστικα σημεία 

τής προσωκρατικής φιλοσοφίας. 

ΟΙ οπαδοί τού Πλάτωνα χαρακτη

ρίζονται αις άρχαία, μέση, νέα' Ακα

δημία' dργότερα άκολουθεί h-ας 

μέσος Πλατωνισμός. ΟΙ όπαδοί τού 
'Αριστοτέλη, οΙ πιό πολλοΙ εΙδικοί 

έπισπ'ιμονες, όνομάζονται Περιπα

τηΤΙΚΟ(. ΟΙ· σπουδαιότεροι εΙναι: 
Θεόφραστος, Άριστοξένης, Δικαί

αρχος, Στράτων, 'Αρίσταρχος από 

τη Σάμο, Κλαύδιος Πτολεμαίος, 
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Γαληνός, 'Ανδρόνικος 6 Ρόδιος. 

Ή έλληνιστιιcη περίοδος περι.λαμ
δάνει τρείς όλόκληρους αΙώνες (d
πό τα τέλη τού 4 αι. Π.Χ. ιbς τα τέλη 
τού 1 αΙ μ.Χ.). Σ' αύτη την περίοδο 
πραγματοποιείται σ' δλα τα πεδία 

ή στροφη τής επιστήμης, που εΙχε 

ήδη ΙΙρχίσει στην εποχη τής σοφιστι

κής: dπό γενιΙCΗ σε εΙδιΙCΗ Ιρευνα. 
Ή φιλοσοφία dπoμακρύνεται συ

νεχώς dπό τα μεγάλα μεταφυσικα 

προδλήματα καί στρέφεται πρός 

τΙς καθαρα εμπειρικες θεωρήσεις. 

ΟΙ φιλόσοφοι κατα κανόνα αρκούν

ται στην άπλούστευση ή τροποποί

ηση προηγούμενων συστημάτων ή 
ΙΙσχολούνται με πρακτικα θέματα. 

'Ολόκληρη αUΤΗ ή φιλOσOφιιcη επο

χη διαιρείται σε δύο τμήματα (Ή 

έλληνιστικη περίοδος και ή φιλο

σοφία στό ~δαφoς τής Ρωμαϊκής αύ

τοκρατορίας). Ή έλληνιστιΙCΗ περί

οδος ~ει άκόμη έλληνιιcη μορφη 

καί ιbς πρός τό περιεχόμενο κυρίως 

ήθικό χαρακτήρα. Σ' αύτη ΙΙνήκουν: 

Ή άρχαιότερη στοο, ή σχολη τού 

'Επικούρου, ό άρχαιότερος σκεπτι

κισμός. 'Αργότερα παίρνουν μέρος 

στη φιλOσOφιΙCΗ εργασία δίπλα 
στους 'Έλληνες Ρωμαίοι καί ι'iλλα 

~θνη. 'Ο ήθικός χαρακτήρας, άλλα 

καΙ τα συνεχώς ΙΙναζωπυρούμενα 
θεωρητικα έπιστημονικα ενδιαφέ

ροντα παίρνουν μία θρησκευτιΙCΗ 

άπόχρωση. Σ' αύτη την πετιίοδο ά

νήκουν: Ή μέση καΙ ή νεώτερη Στοά, 
ό νεώτερος σκεπτικισμός. οΙ νεοπυ

θαγόρειοι καΙ 6 νεωπλατωνισμός. 
'Ο νεοπλατωνισμός περιλαμδάνει 
στό σύστημά του. ιδιαίτερα με τό 
μεγαλύτερο Εκπρόσωπό του Πλω-
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τίνο, τόν τελευταίο στοχαστη τής 

έλληνικής παράδοσης, προηγούμε

να θεοσοφικα πνευματικα ρεύματα 

καΙ με τόν Πορφύριο διεισδύουν 

επιδράσεις που δημιουργούν μία 

άλλοίωση τής πνευματικής άτμό

σφαιρας. ΟΙ δύο κύριες κατευθύν

σεις. που διαμόρφωσαν μΕ τόν κο

σμοπολιτικό χαρακτήρα τους τό 

πνεύμα τής έλληνιστικής έποχής. 

εΙναι ό στωικισμός και ό επικουρι

σμός. Ίδρυτης τής Στοάς εΙναι ό Ζή

νων. γιός ένός Φοίνικα εμπόρου 

dπό τό Κίτιο τής Κύπρου. Στην εξέ

λιξη τής Στοας διακρίνουμε τρία 

στάδια: την άρχαιότερη Στοα (Ζή

νων. 'Αρίστων. Κλεάνθης Χρύσιπ

πος). τη μέση (Παναίτιος. και Πο

σειδώνιος) και τη νεώτερη (Σενέ

κας. 'Επίκτητος. Μάρκος Αύρήλι

ος). "Οπως ό 'Επίκουρος ftOL και 

ή ΣτΟΟ στη φυσική της άνατρέχει 
στόν Ήράκλειτο. 'Απ' αύτόν οΙ Στω

ικοί δανείστηκαν τη διδασκαλία 

για την προέλευση τού κόσμου ά

πό τη φωτια και τη διδασκαλία 

για τό λ1r(O Τι τό νόμο. 'Ο 'Επίκου

ρος θεμελίωσε τη φιλοσοφία ποι' 

πήρε τό δνομά του με την παραδο

χη τής θεωρίας τού Δημοκρίτου Ίιά 

τα άτομα, τήν όποία άνάπτυξε παρα

πέρα μ' έλαφρι; ,ροποποιήσεις. 

Στη γνωσιολογία ,.ου κυριαρχεί τό 

ήδονιστικό άξίωμα. Ό σιc:εΠΤΙKΙ

σμός εμφανίζεται λίγο πρΙν άπό 

τό τέλος τού ..\ αι. π.Χ.ώς: άπόπειρα 
αύστηρής πραγματοποίησης τών 

σκεπτικών Ιδεών. Ξιοχωρίζουν τρείς 

κατευθύνσεις, δηλαδη όμάδες: 

1) ή άρχαιότερη Σκέψις (Πύρρων. 
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Τίμων), 2) ΟΙ ΣιcEΠtLJCΟΙ τής μέσης 
ΙCαι νεώτερης 'Aιcαδημίας ιcαι 3) ή 
νεώτερη Σκέψις. Ή σημασία τών 

Σκεπτικών lγκει ται στην ΙCρι τιιci) 

κάθε δογματισμού. Στην έλληνιστι

ιcΗ έποχη παρουσίασε μεγάλη άιcμη. 
καΙ ή Γνώσις, ή όποία στά συσnIμα

τά της συγχώνευσε εόρωπαϊκες καί 

άνατολικες θρηΣΙCείες καί φιλοσο

φία. 'Ιδιαίτερη σημασία για τη φι

λοσοφία τού 1 αΙ μΧ ε{χε ό Φίλων 
άπό την Άλεξάνδρεια με την άλλη

γoρικf], πλατωνιιctΊ - στωιΙCΗ έρμη

νεία τής Βίδλου. Ό Φίλων ε[ναι ό 
Ιδρυτης τής 'Αλεξανδρινής σχολής, 

σιή διεύθυνση τής όποίας τόν δια

δέχτηκαν ό Κλήμης dπό την Άλε

ξάνδρεια καί ό 'Ωριγένης. Ή Άλε

ξανδριVΗ σχολη ~ταν ό σπόρος άπό 
τόν όποίο άναπτύχτηιcε ή Χριστια

νιΙCΗ φιλοσοφία, ή όποία δαθμιαία 

καθόρισε την εόρωπαϊΙCΗ φιλοσο

φία. Ή έλληνιΙCΗ φιλοσοφία iίΣΙCΗ

σε επίσης μεγάλη επίδραση στην Ιο

λαμιΙCΗ φιλοσοφία. 

ΕΜΜΟΝΟΚΡΑΤιΑ (ίmmaιιens) 

Μορφη τής φιλοσοφίας, ή όποία 

Ισχυρίζεται δτι τό tνδoσυνειbησι

ακό περιεχόμενο εΙναι τό μόνο ύπο

κείμενο τής γνώσης. Ό ιcόσμoς tνν

πάρχει στη συνείδηση, δεν εΙναι κά
τι άνεξάρτητο dπ' αύτή. Δεν ύπάρ

χει ιcάτι μη νοητό ιcαί συνειδηΤό, κα

μία γνώση, σιήν όποία να μη άντι

στοιχεί l'να iJπαρκτσ άντικείμενο. 

"Οσα για μία στιγμή δε δρίΣΙCoνται 

μέσα στη συνείδηση, δεν fχoυν κα

μία δ.λλη iίπαρξη, έκτός άπό τη δυ

νατότητα να γίνουν κάτω άJώ όρι-
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σμένους δρους dντιληπτά. Ή συν
είδηση περιλαμδάνει Μο μέρη: την . 
ΙCαθOλΙKήήάφηρημένη 

ΙCαΙ την ά τ ο μ Ι Κ η ή σ υ γ κ ε

κ Ρ ι μ έ ν η συνείδηση. Στην ΙCα

θoλιΙCΗ συνείδηση συμμετέχουν 

δλα τα δ.τομα καΙ σ' αύτη άντιστοι

χεί κάποια άντΙKειμενιΙCΗ πραγμα

ΤΙΙCότητα, πού ε[ναι άνεξάρτητη 

άπό τα έπΙ μέρους ύποκείμενα' στην 
άτoμιΙCΗ άνήκει ΙCάθε Ιδιαίτερο πού 

~oυν τα καθ' ~Kαστoν ύποκείμενα. 
Άντιπρόσωποι τής θεωρίας αύτή; 

εΙναι: Σούππε, Σούμπερτ-Σόλ
τερν, Κάουφμαν, Τσίεν. Λεκλίφ κ.α. 

Στόν Κάντιο immanent εΙναι το Εν
δoKoσμιιcό, δ.τι μένει στην περιο

χή τής εμπειρίας, τό εμπράγματο. 

άντίθετο τού όπερ6ατικού (tτans

zeιιdet) 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

'Ιδιαίτερη μορφη τής γνώσης, που 

δεν πηγάζει dπό τη μνήμη, τη φαντα
σία ή τη σιcέψη, άλλα άπό την δ.μεση 

έντύπωση. 'Εξαιτίας αι'Jτής τής άμε

σότητας, στην όποία 6εΙSαιώνεται 

ά6ίασι:α ή παρουσία τού άντικειμέ

νου, κάθε εμπειρία διακρίνεται για 

την ένάργειά της KαL την άποδεικτι

ΙCΉτηςάξία. Διακρίνουμεέξωτερι
ΙCη και έσωτεριιcη έμπειρία. Έξω

τερικες έμπειρίες εΙναι αυτές που 
προέρχονται dπό τίς αΙσθήσεις, ε

σωτερικές αι'Jτες που προέρχονται 

άπό την α'ότοσυνειδησία ή την έσω

τερικη α[σθηση (Ιδέες, γνώσεις). 

Με τΙς έσωτερικες εμπειρίες γνωρί

ζουμε τόν έαυτ6 μας. τΙς Ικανότητές 

μας, τα προτερήματα καΙ έλαττώ-
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ματά μας. Στη φιλοσοφία 11 έμπει
ρία εΙναι tι δάση κάθε γνώσης τής 
πραγματικότητας που δε συλλαμ-

6άνεται με τό νού. Στην εμπειρία 
όφείλει ν' όνατρέχει κάθε επιστή

μη, ώστόσο δεν επιτρέπεται ν' άρκεί

ται ατήν άπλη εμπειρία. Για την ~K

πλήρωση επιστημονικών σκοπών 

πρέπει τα εμπειρικα δεδομένα να 

ταξινομούνται, να συγκρίνονται, 

διορθώνονται και συμπληρώνον

ται dπo τη νόηση. 

ΕΜΠΕlρlοκριηΚIΣΜΟΣ 

Γνωσιολογικό σύστημα σύμφωνα 

με το όποίο μόνο τα συμπλέγματα 

τών στοιχείων τής "καθαρής εμπει

ρίας~', δηλαδη τα αΙσθήματα, εΙναι 
dληθινά, ενώ τα μεταφυσικα ή Όπερ
φυσικα στοιχεία θεωρουνται ώς 

φαινομενικες lννoιες που δεν έμπε

ριέχουν καμία dλήθεια. Εόκαιρια

κα μόνο fxovv κάποια ιbφελιμιστι
κη όξία. 'Οποιαδήποτε πραγματι

κότητα, όποιοδήποτε άντικείμενο 

εΙναι bια σύμπλεγμα αΙσθημάτων. 
'Ωστόσο τα αΙσθήματα άνήκουν 

στό Έγώ, ατή συνείδηση ένός Όπο

κειμένου και τό Έγω έπίσης εΙναι 
bια σύμπλεγμα όπό άλλιώτικα ταξι

νομημένες πρωταρχικες ψυχικΕς 

έντυπώσεις. Σχετικα με τη φύση, 

ό εμπειριοκριτικισμός διδάΣΙCΕΙ δτι 

δεν 'όπάρχει νόηση δίχως ΕΙναι καί 

ΕΙναι δίχως νόηση. Τό άντικείμενο 
δεν εΙναι δυνατό να 'όπάρχει δίχως 

τό ύποκείμενο (συνείδηση, αΙσθή

ματα). οι νόμοι τής φύσης εΙναι μορ

φες τής συνείδησης, δεν lχoυν άντι

κειμενικη Όπόσταση, ή δε άντικει-
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μενικη όλήθεια εΙναι άδύνατη. Kv
ριοι άντιπρόσωποι τού έμπειρ.ιο

κριτικισμού εΙναι ό 'Α6ενάριος Kai 
ό Μάχ. Παραλλαγη τού εμπειριο

κριτικισμού dπoτελoύν ό έμπειριο

μονισμός και ό εμπειρι,οσυμ60λι

σμός, ό όποίος θεωρεί τις παραστά

σεις και τις έννοιες ώς άπλα σύμ60-

λα τών αΙσθήσεων, τη θεωρία τού 

έμ;τειριοκριτικισμΙl1-' καταπολέμη

σε fι Λένιν στί\ σί'Υγραμμά τοι' .. 'γ
λιο!ιί\:: καί έΙΙ;ΤΗ(Ηοκριτικιομι,:", 

ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ 

Γνωσιολογική κατεvθυνση, ή ό

ποία όνάγει δλες τις γνώσεις ατήν 

αΙσθητηριακη εμπειρία και δεν d
ναγνωρίζει στό πνευμα καμία δρα

στηριότητα. Βάση και πηγη τής επι

στημονικής γνώσης ε/ναι ή αΙσθη
τηριακη εμπειρία. τα λογικα άξιώ

ματα και οΙ κατηγορίες κατάγονται 

dπό την εμπειρία, ε/ναι κατα κά

ποιον τρόπο κατάλοιπα προηγού

μένων εμπειριών, πράγμα που, κα

τα την άποψη τού εμπειρισμου, εξη

γεί τη συμφωνία μεταξυ τής σκέψης 

και τής φύσης. Κατα τόν Βάκων α 

κάθε φιλοσοφική θεωρία, πού δε 

στηρίζεται ατήν άμεση εποπτεία 

καί στό πείραμα, ε/ναι προϊόν τής 

φαντασίας, άχρηστη. Γι' αύτό ώς 

6ασικη επιστήμη θεωρείται 11 φυσι
κη επιστήμη, 11 όποία υπόσχεται να 
πραγματοποιήσει την κυριαρχία 

τού όνθρώπου ατή φvση και την τε

λειοποίηση τής άνθρώπινης ζωής. 

'Ο Βάκων με τη μεθοδολογικη γνω

σιολογία του προσδιόρισε την κα

trueVVσT} που άκολούθησε ή άγγλι-
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ιcη φιλοσοφία. Ό Χόμπς 'όπOσtTJρΙ

ζει Μι τα αΙ~ματα άπό τΟν έξωτε

ρικό κόσμο εΙναι ή πηyiι για τΙς γνώ

σεις μας. Με την ένέργεια τoV νοϋ 

γνωρίζουμε τα χωριστα γεγονότα, 

ένώ ή εμπειρία μάς δίνει μόνο πιθα

νες γνώσεις για ΤΙς γενικες και dφη
ρημένες Μοιες. Α ύτες τΙς Moιcτoii

με με την έπεξεργασία άπό τό νoii, 

τη σύγκριση, τό συνδυασμό καΙ. τη 

διαίρεση τών παραστάσεων. Μ' αυ

τό τΟν τρόπο μεΡΙK~ς γνώσει~ άπα

ΙCΤOίιν γενικό χαρακτήρα. 'Ιδρυτης 

το" γνωσιολογικοί" έμπειρισμο" 

στην νεώτερη φιλοσοφία, πού τΟν 

dνάπτυξε σε στενiJ σύνδεση με τΙ~ 
προόδους τών μοντέρνων πειραμα

τικών φυσικών έπιστημών, εΙναι ό 

αρχηγός τού dΥΥλικοii Δ ιαφωτ ι

σμο" Λόκ. Στό δασικό του Ιργο" Δο
κίμιογια την ανθρώπινη νόηση" κα

ταπολέμησε τη θεωρία το" Καρτε
σίου για τΙς "Ιμφυτες Ιδέες" καΙ. f
θεσε για πρώτη φορό. στην Ιστορία 

της φιλοσοφίας τό πρόβλημα τής 

γνωσιοθεωρίας, δηλαδη τό πρό6λη

μα της καταγωγης. τής fκτασης καΙ 

το" κύρους της ανθρώπινης γνώ

σης. ·Ολες οΙ γνώσεις καΙ οΙ Ιδέες, 

Ισχυρίζεται, προέρχονται άπό τόν 

κόσμο τών αΙσθήσεων, άπό την έξω
τεριιcΗ έμπειρία: "τίποτε δεν ύπάρ

χει στη νόηση που δεν πέρασε πρΙν 
άπό τΙς αΙσθήσεις". Στην ψυχη το" 

ανθρώπου δεν fJπάρχουν fμφυτες 
Ιδέες, ούτε ήθικες αρχες καΙ. ΙVνOιες. 
'Απόδειξη γι' α'ότό εΙναι τό γεγονός 

δτι οΙ αναμφισ6ήτητες λογικες αρ

χες,δπως τής ταυτότητας και τής αν

τίφασηςJεlναι στoiJς δγρισυς, στα 
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παιδιά, στους ήλίθιους καΙ γενικά 
σ' δλους τους άπαίδευτους έντελώς 

δ.γνωστες. Τό νεογέννητο παιδΙ. αΙ

σθάνεται χαρα και. λύπη, ήχο καΙ 

χρφμα ΠΡΟΤΟ" άπoΙCΤΉσει αφηρημέ
νες Μοιες καΙ γενικες λογικες γνώ

σεις. Κοινες ηθικες και' λογικες αρ

χες δημιουΟΎοiiνται άπό την παι

δεία καΙ τα Ιθιμα γιό. την Ικανοποίη

ση κοινωνικών αναγκών. Έμπει

ρία εΙναι τό περιεχόμενο τής συνεί
δησης. ΚανεΙς λογικός άνθρωπος 

δεν μπορεί ν' αρνηθεί την ϋπαρξη 

eEoii, ώστόσο ή Ιδέα τού θεού δεν εΙ
ναι fμφυτη. "Ολες οΙ γνώσεις καΙ οΙ 

Μοιες dnonώYτat άπό την ατομι

ιcΗ πείρα με την έπαγωγή. ΟΙ "άπλες 

Ιδέες", οΙ έντυπώσεις, εΙναι τό ύλι

κο που χρειάζεται για έπεξεργασία 

ό νοϋς. ΧωρΙς τό ύλικό θα ήταν αυ

τος μία μηχανη που κινείται στό κε-

. νό. Τό νOV ό Λόκ συγκρίνει με τΟν 
καθρέφτη ΤΟ" σκοτεινού θαλάμου 

(camera obscura), που χωρίς να 

ρωτάει αντανακλά εΙκόνες, τΙς με

ταμορφώνει, τΙς συναρμολογεί σε 

δέσμες καΙ τις χωρίζει σε εΙδη. Τον 

dνθρώπινο έγκέφαλο τόν παρομοι

άζει με δγραφο χάρτη (tabula rasa). 
πάνω στόν όποίο άποτυπώνονται 

δλες οΙ έξωτερικες παραστάσεις. 

Στη θεωρία τής γνώσης 6 Λόκ δια
κρίνει καΙ μία ανεξάρτητη άπό την 

αΙσθητηριαΙCΗ έμπειρία πηyiι γνώ

σης, την έσωτερικη έμπειρία. ΟΙ Ιδέ. 

ες που πηγάζουν άπ' α'ότη γεννιούν

ται στό μυαλό μας άπό την αυτοσυ

νειδησία, άπό την όποία πληροφο

ρείται τό πνεύμα για τΙς δραστηριό

τητές του. Ή έξωτερΙΙCΗ καΙ έσωτε-
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ριιcη atoθηoη εΙναι για τό Λόκ fι κύ
ρια πηγη ΤΙ;ς γνώσης, τα δύο παρά

θυρα άπό τα όποία φωτίζεται ό σιco

τινός θάλαμος τού έσωτερικού μας. 

τα αΙσθήματα, οΙ έvruπώσεις εΙναι 

και γιό τόν Χιουμ ή μοναδική πηγη 

και τό κριτήριο ΤΙ;ς γνώσης, οΙ dλη
θινες έμφυτες Ιδέες. Ό τυφλος δεν 

μπορεί να φανταστεί χρώματα ούτε 

ό κουφ<'>ς i'ιχoυς. Ή dvtLKELμEYtκTι 
πραγματικότητα εΙναι fνας χείμαρ
ρος άπό έντυπώσεις, τις όποίες συν

δυάζει και συνενώνει δημιουργικα 
ή φαντασία. ΟΙ ήθικες Ιδέες δεν πη

γάζουν dπό λογικες ~ρχές, άλλα ρυθ
μίζονται dπό τίς φυσικες Εντυπώ· 

σεις και παραστάσεις. Χωρις προη· 

γούμενη έντύπωση δεν ύπάρχει Ι
δέα. Άκόμη και για τΙς ό.φηρημέ

νες Ιδέες πρέπει ν' αναζητηθεί το 
πρωτότυπο στΙς έvruπώσεις. Τις 

αΙτίες που μάς γεννούν τις f:ντυ

πώσεις δε μπορούμε να τΙς γνωρί

σουμε, καθως δε μπορούμε νό. γνω

ρίσουμε καΙ. τη σχέση dvdμEaa στην 

αΙτία καΙ το dπoτέλεσμα. dnD την 
όποία ξεκινούν δλες οΙ έμπειρικες 

σχέσεις. Ή lvvota ΤΙ;ς αΙτιότητας 
~ει την προέλευσή της στην "έπα

νειλημμένη έμπειρία" και δε 6ασί'

ζεται ούτε στη φύση ούτε στi.ς dνθρώ

πινες παραστάσεις. Ή προηγούμε

νη πείρα μας μπορεί να μάς δώσει 

άξιόπιστες πληροφορίες μόνο σχε

τικα με τα φαινόμενα που παρατη

ρούμε στό παρελθόν και στη χρονι

ιcΗ τους άλληλοδιαδοχή. ·Ολα τα 
συμπεράσματα που 6γάζει ό άνθρω

πος ώτό την έμπειρία καΙ τους κανό

νες που τόν καθοδηγούν στη ζωη 

στηρίζονται στη συνήθεια. Σημαν-

62 ΕΜΦ 

τιιcη ήταν ή έπίδραση τών φιλοσο

φικών Ιδεών τού Λοκ σtiJ Γαλλία 

Ιδιαίτερα ή διδαΣΙCαλία τ~υ για τη~ 
έμπειριΙCΗ προέλευση της Υ .. ώσης, 
την όποία ό Κοντιγιακ ανάπτυξε 

πιο ριζοσπαστικα καΙ αυστηρά. 

Στη θεωρία ΤΙ;ς γνώσης ό Κοντιγιακ 

δε δέχεται τη θεωρία τού Λοκ για το 

"συλλογισμό" ώς fva εΙδος έσωτε
ρικής εμπειρίας, ώτό την όποία πη
γάζει ή γνώση. 'Όλες τΙς παραστά~ 

σεις και τίς πνευματικες λειτουργί

ες τΙς θεωρεί ώς μεταμορφωμένες 

αΙσθητηριακε; αντιλήψει~. 

ΕΜΦΥΤΕΣ ΙΔΕΕΣ 

ΟΙ παραστάσεις καΙ. οΙ γνώσεις ποί' 

δεν προέρχονται απο τήν εμπειρία. 

αλλα τΙς εχει ό ανθρωπος έκ γενετής. 

Ό Καρτέσιος θεωρεί εμφυτες Ιδέες 

τα πνευματικα περιεχόμενα ποί' μάς 

εχουν δοθεί ι'iμεσα. εκ τών προτέ

ρων. δπως ΟΙ Ιδέες τού θεού. τής ύλι

ΙCΉς. καΙ τής πνευματικής ουσίας και 

πρώτα άπ' δλα τα μαθηματικα άξιώ

ματα. οΙ νόμοι τηςνόησης,που δεσπό

ζουν στην εμπειρία καί δίνουν στην 

εμπειρική γνώση άντικειμενικότη

τα καΙ άλήθεια. Ή εμφυτοκρατία 

(nativismus). μία κατεύθυνση τής 
θεωρητικής ψυχολογίας, δίνει στις 

fμφυτες Ιδέες τη με"lαλύτερη σημα

σία για την άνάπτυξη τού ατόμου. 

Ό Άριστοτέλης bt γνωρίζει tμφυ
τες Ιδέες. άλλα μόνο μία προηγοί,

μενη dπό την tμπειρ(α έπενέργεια 

τού πνεύματος γιό τη γνώση τής 

άλήθειας. ΟΙ lμφυτες Ιδέες δέν 

πρέπει να συγχέονται με τις a Ρήοή 
Ιδέες. 
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ΕΝΑΡΙΈΙΑ (evidentia) 

Ένάργεια εΙναι 1ι δ.μεση αύτοφανέ
ρωση ένός αντικειμένου στην κατ' 

αtσθηση έποπτεία fι 1ι δ.μεση φω
τεινότητα ένός πραγματo).σyικOO 

περιεχομένου' αύτό που φωτίζει τη 
σκέψη καΙ τη γνώση. 'Ενάργεια f
χουν κατα τόν Κάντιο μόνον τα ένο

ραματικα αξιώματα. Διακρίνουμε 
την ψυχολογικη tνάρyεια (α[σθημα 

τής πεποίθησης) Kαi τη λoγιιcη ένάρ

γεια, 1ι όποία μάς δίνει την πεποί

θηση για τό κύρος μιάς γνώσης. 

ΕΝΕΡΙΈΙΑ 

63 

Θεμελιώδης δρος τής 'Αριστοτελι

ΙCΉς φιλοσοφίας,που χρησιμοποιεί

ται κυρίως ιbς ΣΥΝΏΝUμo τOO δρου 
"έντελέχεια" καΙ σημαίνει την πραγ

ματικη ύπαρξη ένός πράγματος 

έπίσης την αρχή (μορφη, λόγος, τό 
τΙ "ιν ΕΙναι, ο'όσία) που πραγματο
ποιεί την δυνατότητα. Ή μετάδα

ση άπό τη δυνατότητα στη πλήρωση 

(έντελέχεια) εΙναι "ένέρΥεια κατα 

τό lρyoν καΙ συντείνει πρός την ένΤΕ

λέχειαν". Για τόν 'Αριστοτέλη καΙ • 
τό Θωμά 'Ακινάτη ένέργεια καΙ δύ

ναμις εΙναι δύο θεμελιώδεις τρόποι 
τoiι εΙναι. Για τσν Κάντιο ένέργεια 

καΙ δύναμις, ιbς 6εδαιότητα καΙ δυ

νατότητα, εΙναι κατηγορίες που δη
λώνουν μόνο μία σχέση τών άντικει

μένων πρός τό ύποκείμενο, ιbσt6σo 

δεν υπάρχουν στό [διο τό άντικεί

μενο. 

ENEPΠfΠΣMOΣ 

Διδασκαλία για την ένέργεια. Ό 

φιλοσοφικός κοσμοθεωρη1:ικός έ

νεργη1:ι.ομ.ός άνάγει δλα 1:ά δντα 

ΕΝΝ 

καΙ τα φαινόμενα τής φύσης καΙ τής 

κοινωνίας στην ένέργεια. 'Ακόμη 

καΙ ή ύλη και τό πνεύμα εΙναι μορφες 

τής ένέργΕιας. Ή ένέργεια θεωρεί1:αι 

ιbς κάτι 1:ό tποκειμενικδ, 1:ό έξαρτη

μένο άπό τη συνείδηση τOO άνθρώ

που καΙ tπάρχει χωρΙς την ύλη. ΟΙ 

νόμοι τής ενέργειας στόν άνόργανο 

κόσμο και ή έξέλιξη στόν όργανικό 

μάς 6οηθούν να γνωρίζουμε τό πα

ρόν, να σχεδιάζουμε προδλεπτικά 

τό μέλλον. Ή τελειοποίηση 'WO πο
λιτισμoiι στηρίζεται κατα 1:όν κύριο 

άντιπρόσωπο τού ένεQYητισμoύ 

Όστδαλντ στη μεταμόρφωση τής 

έλεύθερης ένέργειας που υπάρχει 

στη φύση σε μορφες ένέργειας τής 

ζωής καΙ τού πολιτισμού. 

ΕΝθΟΥΣIΑΣΜΟΣ 

Ή κατάσταση στην όποία δρίσκε

ται αύτός που καταλαμδάνεται άπό 

θεία Ιμ.πνευση, άπό μΙα Ιδέα, lνα 

ιδανικό· 1ι άννψωση τής ψυχής σε 
γενικ61:ερες, tψηλότερες άξίες, Ιδι

αίτερα θρησκευτικές, fιθικές. Με 

1:όν tνθoυσιασμι'J κατορθώνει ό άν

θρωπος τη δίωση τού Ιερού, ιbραί

ου καΙ άληθινού. 

ΕΝΝΟΙΑ 

Ή παράσταση ένός άντικειμένου 

γενικά, hot ώστε να καθρεφ-ι:ίζον
ται 1:0. σταθερό. καί ο'όσιώδη χαρα
κτηριστικά ένός πλήθους όμοειδών 
πραγμάτων καΙ φαινομένων. Ή lν

νοια !χει fνα δρι.σμένο σημασιολο
γικό περιεχόμενο και Εκφράζεται 

με μία λέξη. ΕΙναι 1:ό γενικό σ' άντί

θεση πρός 1:ό Ιδιαίπρο, τ6 άφηρημl-
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νο σ' άντίθεση πρός τό ΣΥΓΙCΕΙCριμέ

νο, πού ώστόσο καθοοίζει τό Ιδιαί

τερο και περιλαμδάνει πολλα πράγ

ματα. Κατα την έννοιολογία τής άρ

χαιότητας και τοί. μεσαίωνα ή ht
νοια περιέχει τα σόσιώδη χαρακτη

ριστικα (εΙδος, ουσία, Ιδέα, τι loτtv) 
μιάςτάξηςαντικειμένων. Για τό σχη

ματισμό μιάς Μοιας χρειάζεται 

ή συνενέργεια δύο δυνάμεων: τού 

νού. πού δίνει εκ τών προτέρων τη 

γενική άπΟψη κάτω άπό την όποία 

εΙναι κάτι ουσιώδες. και τών αΙσθή
σεων, πού ύποοάλλσυν στό νού τα 

διάφορα άντικείμενα. ΟΙ αΙσθήσεις 

μάς δίνουν τις παραστάσεις. τις ό

ποίες επεξεργάζεται και τελειοποι

εί 6 νούς. Τίς ~ννoιες χωρις tπoπτεί
ες χαρακτηρίζει ό Κάντιος ώς "κε

νές". Έννοιες με περιεχόμενο πού 

δε στηρίζονται στα αΙσθήματα και 

στις παραστάσεις, άλλα εΙναι προϊ

όντα της νόησης. εΙναι οΙ λεyQμενες 

άπριορικες άφηρημένες Μοιες 

(σοφία, δίκαιο, κ.λ.π.). Κατά τόν 

ίδιο τρόπο σχηματίζσνται άφηρημέ
νες lννoιες άπό εσωτερικα 6ιώματα 

(χαρά. άγάπη, Ικανοποίηση). Ή εμ

πειρική εννοια δεν εΙναι εΙκόνα, πού 
παρουσιάζει στη σύνείδηση κάτι 
συγκεκριμένο. ιΊτομικό, δπως ή ψυ

χολογική παράσταση, άλλα καθολι

κή παράσταση, προϊόν της νόησης. 

τα εξωτερικά στοιχεία τών παρα

στάσεων εΙναι τό ύλικό άπό τό όποίο 
ό νούς οΙκοδομεί U; lννoιες. Για τόν 
προσδιορισμό της Μοιας ό δ.νθρω
πος χρησιμοποιεί τη γλώσσα του, 

με την όποία πραγματοποιείται μία 

στενι) σχέση νόησης - γλώσσας. Κα-

64 ΕΝΟ 

τα ~όν Πλάτωνα γλώσσα εΙναι φω
ναχτη σκέψη και ή σκέψη σιωπηλός 

λόγος. Στη γλωσσικη ~Kφραση "όλο

ποιούνται οΙ σκέψεις. γίνεται ή ht
νοια δ.μεσος φορέας νοήματος καΙ 

ετσι άσκεί Ισχυρή έπίδραση ατό γε

νικό πνευματικό 6ίο. 

ΕΝΝΟΙΟΚΡΑΠΑ (oonceptualismus) 

Ή αντίθετη πρός τό ρεαλισμό 

και συγγενης με τό νομιναλισμό 

φιλοσοφιrit κατεύθυνση, ή όποία 
Όποστηρίζει δtι οΙ γενικες Μοιες 
(universalia) δεν ε{ναι χωριστες 

άπό τα μεμονωμένα πράγματα/ου

τε άπλα ονόματα, άλλα ΕWOιες πού 

ύπάρχουν στό πνεύμα καιάναμφί60-

λα εΙναι και στήν πραγματικότητα 
θεμελιωμένες. ΟΙ άνθρωποι "όπάρ

χουν ώς μεμονωμένα όντα, ή Δνθρω
πότητα ώστόσο ύπάρχει ώς μία εν

νοια πού σχημαΤίζεται στό πνεύμα. 

Ή ΕWOια tiis άνθρωπότητας αντι
στοιχεί προς πραγματικες Ιδιότη

τες τών άνθρώπων. ώστόσο δεν επι

τρέπεται ν' αναγνωρίσουμε σ' αύτη 

μία χωριστή ύπαρξη δπως στην 

Πλατωνικη Ιδέα. τη θεωρία τής εν

νοιοκρατίας διατύπωσε ό Πέτρος 

'ΑΟελάρδος. 

ΕΝΟΡΑΣΗ 

Ή πρόσκτηση μιάς γνώσης με πνευ

ματικη θεώρηση. δχι με τις συνηθι

σμένες και γνωστες γνωσιολογι

κΕς μεθόδους, άλλα με δ.μεση δίω

ση της πραγματικότητας, κατα τόν 

Γκαίτε" μία άπό τα δάθη τού άνθρώ

που άναπτυσσόμενη αποκάλυψη". 

Ή tπιστήμη, "όποστηρίζει ό Μπέρ

ξον. άδυνατεί να συλλά6ει την πραγ-
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ματικότητα, την κίνηση, τη διάρ

κεια, τη δημ.ιouρyΙΙCΗ έξέλιξη καΙ 
ροη τών 6ιωμιiτων. μας, που εΙναι 

11 O'όσCΑ τής ζωής καΙ τού κόσμov. 
'Α ντΙ να μάς δείξει τα πράγματα κα

θαυτό, κατακερματίζει τη συμπα

ΎΤι καΙ κινούμενη πραγματικότητα 

σt ασυνάρτητα καΙ dκίνητα κομμά

τια. Ή έπιστημη ε(ναι Ικανη μόνο 

για την κατανόηση τού όργανικού 

κόσμου, την κατασκευη έρΥαλείων 

καΙ τη διδασκαλία για τΟΟς κανόνες 

χρήσης τouς. Ή διάνοια γνωρίζει 

τό μελλοντικό μόνον έφόσον τούτο 

μοιάζει μt τό περασμένο, δηλαδη 

δε γνωρίζει τό Κ'ύριο δημ.ιotιρyucό 

στοιχείο τής πραγματικότητας, dλ

λα μόνο την έπιφάνεια tών γεγονό

των. Δεν μπορεί νά δημιouρyήσει 

παραστάσεις καΙ δεν lχει σχέση μt 

τη δραστηριότητα τής συνείδησης. 

Στη διάνοια, πoiJ δρά σαν fνα "όρ

γανικό φίλτρο" τών έντυπώσεων 

καΙ 1Άών αναμνήσεών μας, άντιπαρα

θέτει 6 Μπέρξον την ένόραση, που 
δε στηρίζεται ούτε στις αΙσθήσεις, 
oiitE στη νόηση, άλλά εΙναι μία άνώ
τερη μορφη ένστίκτου, μt την όποία 

εΙσχωρoiίμε στό 6άθος τής πραγμα

τικότητας, "για να γίνουμε fνα μ' 

έκείνο που εΙναι σ' αΌτό μοναδικό 
καΙ γι' α'ότό δε μπορεί να έκφραστεί 

με γενικες fννoιες". ·Οπως ό νούς 

μt τη σκέψη, "σι και τό fνστικτo μt 

τη διαίσθηση καΙ την ένόραση έξυ-

πηρετεί τον c'iνθρωπο στην πρακτι

κη ζωή του. 'Οντολογικα 11 ένόραση 
εΙναι θεμελιωμένη σαν '6περ6ατικό
τητα στό πνεύμα μιάς '6περεμπειρι

κής μορφής τής πραγματικότητας. 

65 επl 

Για να φτάσουμε στην ένοραματικη 

αντίληψη, εΙναι dπαραίτητo "ν' α
σκήσουμε πίεση καΙ μt την ένέρ

γεια τής 6ούλησης ν' dπωθι'ισouμε 

τη νόηση Ιξω dπό τόν [διο τόν έmι

τό της". 

ΕΝΊΈΛΕΧΕΙΑ 

Atιτό Πo\J περιέχει μέσα του τόν έπι
διωκόμενο σκοπό, που lχει μέσα 
τou σαν σκοπό ("τέλος") την τελεί

ωση. Στόν Άριστστέλη 11 μορφοποι
ητικη δύναμη ("εΙδος" τού όντος, 

στό βιταλισμό 11 c'iϋλη άρχη (ζωτιΙCΗ 
δύναμη), 11 πηγη τής ζωής. 

ΕΠI1.IΉΜΗ 

την έπιστημη dις fνα κλάδο τού πο

λι τισμού πρώtoιO[ 'Έλληνεςτηνdνα

κάλυψαν καΙ την μετάδωσαν dις f:να 

Ιδιαίτερο πολιτιστικόγεΥονός στους 

ε'όρωπαϊκους λαούς. Ή ανάπτυξη 

τής έπιστήμης είναι fνα dπό τα ση
μαντικότερα έπιτεύγματα τού άρ

χαίou έλληνικού πνεύματος. Πρώ

τοι οΙ "Ελληνες συνειδητοποίησαν 

τη μεγάλη σημασία που lχει 11 έπι
στημονικη γνώση για την πρόοδο 

τού άνθρώπou καΙ Ιδωσαν στΙς έπι

στήμες τό περιεχόμενο καΙ την κα

τεύθυνση. Στην έλληνιΙCΗ φιλοσο

φία παραKOλouθoύμε τό δρόμο 

πρός την έπιστήμη, 11 όποία δεν εΙναι 
νοητη χωρίς τό σύστημα τών έννοι

ών που ε(χε δημιουργήσει 11 έλληνι
κη φιλοσοφία. Ή έπιστήμη τούέλ

ληνικού πολιτισμού ~ταν μία ένι
αCΑ έπιστήμη. Στόν Πλάτωνα 11 λέ
ξη "έπιστήμη" σημαίνει την τέλεια 

γνώση (" διαλεκτιιcη") χαΙ άποτελεί 
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μαζΙ με τόν Λ(ΥΥο την οtJσ(α τής νόη

σης. ΣτΟν 'Αριστοτέλη 11 "μάλιστα 
έπιστημη" εΙναι έκεΙνη που lχει 
ιbς άντικεΙμενο τα .. πρώτα καΙ τα 
α[τια". ΈπΙσης ό Χριστιανισμός 
προσπάθησε ν' άσκεί την έπιστη

μη σαν l'Va άρμσνικό σύνολο που 
έΞUπηρετOύσε tκΙCΛησιαστΙKoυς 

σκoπαιjς. Πρώτα στό τέλος τού 

μεσαίωνα ταυτίστηκε ή Μοια τής 

έπιστημης με τΙς φυσιΙCΕς έπιστήμες. 

Ή διαφοροποίηση τών έπιστημών, 

που ύποκινήθηκε κυρίως dπό τΟν 

'Αριστοτέλη καΙ τη σχολή του, dπό 

τους μεγάλους γιατρους ('Ιπποκρά

της, Γαληνός K.c'i.) καΙ. τους άτομι

κούς, δtν χα),άρωσαν ώστόσο την 

ένότητα τής έπιστημσνικής κοσμο

θεωρίας. Πρώτος ό Πλάτων αανε 

τη διαΙρεση τών έπιστημών με δάση 

τi.ς τρείς δυνάμεις τής ψυχής (νόη

ση, αΤσθηση, δούληση) σt τρία μέρη: 

διαλεκτική, φυσική, ήθική.·Ο 
'Αριστοτέλης κάνει νέα διαίρεση με 

δάση τό σκοπό κάθε έπιστήμης καΙ 
διακρίνει έπιστήμες θ ε ω Ρ η τ ι

κ t ς (λογική, φυσιΙCΗ μαζi. με τα 

μαθηματικα καΙ την ψυχολογία), 

π Ρ ρ κ τ Ι κ t ς (ηθιΙCΗ καΙ. πολι
τικη) καΙ π ο ι η Τ Ι κ ε ς (ρητορι

ΙCΗ καΙ ποιητική). Κατα τους νε

ώτερους χρόνους ό Βάκων διαίρε

σε τΙς έπιστήμες με δάση την ψυχιΙCΗ 
λειτουργ(α, στην όπο(α στηρίζεται 

κάθε έπιστημη,ιcαi. ξεχώρισε: έπιστή
μη μνήμης (Ιστορ(α), έπιστήμη τού 

λόγου (φιλοσοφία) καΙ έπιστήμες 
τής φαντασίας ij ΠOιηΤΙK€ς. Σ' α'ότη 
τη btaCQeoη ε[ναι θεμελιωμένη ή με

γάλη '(αλλιΙCΗ tγιcυκλoπαίδεια. Νε-
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ώτερες ύποδιαιρέσεις lχoυν ώς δά
ση τα άντικείμενα καΙ τα φαινόμε

να τής πrαγματικότητας που μελε
τούν οΙ έπιστημσνες καΙ την Ιδιομορ
φία τών μεθόδων. Στους νέους χρό

νους ή πλατια άνάπτυξη τής έπιστή

μης πραγματοποιήθηκε 5αθμιαία 
με την dπOKόλληση τών χωριστών 

έπιστημών dπό τη φιλοσοφία. Στην 

Εύρώπη fγινε ή έπιστήμη, κυρίως 
dπό την έποχη τού Διαφωτισμού, 

τό κέντρο όλόκληρου τού πολιτι

σμού. Τό έπιστημσνικό πνεύμα (0.
παλλαγη dπό προλήψεις, dπό προ-

ύποθέσεις, μεθoδιΙCΗ πειθαρχία, 

dπόλυτη άντικειμενικότητα) ~ταν 
τΟ Ιδανικό τού dνεξάρτητoυ, ώρι

μου άνθρώπου. Ή πρόοδος, τό Ιδι

αίτερο χαρακτηριστικό της έπιστή

μης, πού καθορίζεται dπo'τO συνε

χώς αυξανόμενο πλήθος τών γνώ

σεων που αυτη έπεξεργάζεται καΙ 
πραγματοποιείται με την έλεύθερη 

ουνεργασία πολλών, θεωρείται ώς 

πρότυπο καΙ tyyύηση για την πο

λιτιστιΙCΗ άνάπτυξη. ΜεΥάλα έπι
στημσνικα έπιτεύγματα συχνα 

σημειώθηκαν καΙ σημειώνονται 

dπό ξεχωριστους έρευνητtς, στους 

περισσοτέρους ιbστόσo τομείς ε(ναι 

συνηθισμένη καΙ ο.ναγκαία ή έξει

δικευμένη όμαδιΙCΗ έργασία τ61v έπι

στημόνων. "000 πιό πολυ μεγαλώ
νει 6 άριθμός τών έργατών τής έπι
στήμης. τόσο καΙ πιό πολυ προχω

ρεί ή έξειδίκευση, ό διαφορισμός 

τής έργασΙας. Ή έπιστήμηδΕ6ρ(σκε

ται πια σ' l'Vav tγκtφαλo, δtν ύπάρ
χει 6 "πολυίστωρ", που δλα τα lχει 
διαβάσει καΙ. δλα τα ξέρει. ΣτΙς φι-
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λελεύθερες δημoΙCραΤΙΙCες χώρες 

ή μόρφωση' τών έπιστημόνων γίνε

ται μ! δάση την ΙδιωτιΙCΗ πρωτοδοο
λία καί την ΙCρατιΙCΗ f)ποστήριςη. 
Για την προαγωγή τών ερευνών συν

τηρούνται dπo το ιcράτoς έπιστη

μoνΙΙCα Ινστιτούτα ιcαΙ ανώτερες 

σχολές. ΟΙ έπιστήμες ~oυν γ(νει 
~α τόσο σημαντικό στοιχείο τού 

πολιτισμού, ώστε να χαρακτηρί

ζεται . τούτο ιbς "επιστημονικός 

πολιτισμός" . 
οι εκπληκτικες έπιστημονικες θεω

ρίες και οΙ θετικες πραγματοποιή

σεις,που έπακολούθησαν στό πεδίο 
τών τεχνικών εφαρμογών, προσδιο

ρίζουν σήμερα dπό τα θεμέλια τόν 

<'ινθρώπινο πολιτισμ6. ΣτΙς έπι.στή

μες ΣΥΓΙCεντρώνεται {;νας θησαυ

ρός γνώσεων που έπιδρούν άμεσα 

στην KOινωνιιcη ζωη καΙ τα συμπε

ράσματα τών έπισrημoνΙΙCών ερευ

νών εφαρμόζονται σε πολυάριθ

μους τομείς της πρακτικής δραστη

ριότητας. Ή σύγχρονη βιομηχανία 

δε στηρίζεται άπλα σε έπιστημονι

ιcη δάση, <'ιλλιl γενιιcότερα όλη ή μέ

θοδος που άκολουθεί εΙναι άκριΟΟς 

ή έφαρμογη τής έπιστημονικής με

θοδολογίας: τού όρθολογισμού, 

τού πειραματισμού, της συστηματι

κής όργάνωσης ΙCαΙ της εΌχέρειας 

προσαρμογής σε ιcάθε νέα άλλαγή. 
Γι' α'ότό ή βιομηχανία ενισχύει την 

έπιστημoνιιcη lρευνα. που όποτε

λεί για τη δική της <'ινάπτυ ξη τόν πιό 

o'όσιό:lδη παράγοντα .• Απ.ό την επι
σιήμη ΙCαι την τεχνιΙCΗ εξαρτάται σε 

μεγάλο σαθμό όχι μόνο το εΙδος ΙCαΙ 
ή ιcλίμακα τής OΙΙCoνOμικής άνάπτυ-
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ξης. <'ιλλιl κώ ή ΠOλιτιιcη σταθερό

τητα τών 6ιoμηχανιιcών κοινωνιών. 

Έπισιήμη "αΙ ζωη εΙναι άδιάσπα
στα συνδεδεμένες. Καμία δύναμη 
δεν ~ει Επηρεάσει στούς τελευ
ταίους τρείς αιώνες καΙ δεν ~ει 

μεταμορφώσει τη ζωη ο' δλες της 

τΙς έκδηλώσεις ιcαΙ σε τόσο πολυ 

μεγάλο σαθμό δσο ή έπιστήμη. Ή με

γάλη σημασία πού ~oυν άπoΙCΤΗ
σει σήμερα οΙ έπι.στήμες στην κοινω

νία γίνεται φανερη καΙ στο μεγάλο 

άριθμό τών έπιστημoνιΙCΏΝ κλά

δων, τών επιστημoνιιcών Ιδρυμάτων 

ΙCαΙ τών έπιστημoνΙΙCών δημοσιεύσε

ων. ΤΟ πόσο βαθια ~ει εΙσδύσει ή 
έπιστημoνιιcη μέθοδος σ' 6λόκληρή 

τη ζωή, πώς τό επιστημoνιιcό πνεύ
μα ~ει .άποτυπώσει τη φυοισγνω

μία του στον σύγχρονο κόσμο, φανε

ρώνεται ΙCαΙ στη μετασολη τού τρό

που σκέψης τού άνθρώπου, που για 

θέματα της πραΙCΤικής ζωής σκέ

πτεται με έπιστημονικό τρόπο. ΟΙ 

άλήθειες τών εΙδικών επιστημών εΙ
ναι ως f:να βαθμό γενιιcές, ενιαίες 

ΙCαι γενιιcά κατανοητές. Και το γεγο

νός ότι ή επιστημoνιΙCΗ γνώση δια

δίδεται α'ότούσια σ' όλο τΟν κόσμο 

εΙναι έπίσης χαρακτηριστιιcό για τή 
δύναμή της. Ή έπιστήμη συνεχώς 

<'ιναπτύσσεται ΙCαΙ δεν {lπάρχουν 

δρια για τη θ~τικη διερεύνηση 

τού κόσμου. Στη σύγχρονη επιστή

μη τίποτα δεν εΙναι άδιάφορο. 'Αν
ΤΙΙCείμενO τών ερευνών της εΙναι τά 

πάντα. 'Από τη διερεύνηση τού πλή

θους τών πραγματολογικών γνώ-. 

σεων προκύπτουν νέα άποτελέσμα

τα καΙ αύτα γεννάνε νέα προβλήμα-
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τα. Ή άναKάλtιψη μέσα στό χάος 

τών φαινομένων τών άόρατων Δντι

κειμενικών νόμων καΙ ή θεωρητικη 

έρμηνεία τους Ιδωσαν ατή λογικη 

σκέψη τού άνθρώπου μία άσφάλεια 

που δεν την εΙχε άλλοτε. Ή ένότητα 
τών φυσικών έπιστημών προσφέρει 

aτόν άνθρωπο ένα πλήρες σύστημα, 

μt τό όποίο αύτός μπορεί ν' άπο

κτήσει συνείδηση τής έξέλιξης τού 

κόσμου καΙ ν' αύξήσει την κυριαρ

χία του πάνω ατή φύση. Έπιδίωξη 

τής έπιστήμης εΙναι ή θεωρία καΙ τό 
σύστημα. Δε συγκεντρώνει άπλα 

καΙ καταγράφει ΥεΥονότα, άλλα καΙ 

έρμηνεύει θεωρητικα τόν κόσμο. 

Για την άποκάλυψη τής άλήθειας 

ή σύΥχρονη έπιστήμη, ώς σύστημα 

γνώσεων για τους νόμ.ουςτής φύσης 

καΙ τής κοινωνίας, έπ~xεΙΡEί, χρη

σιμοποιώντας μία cnιYΙCΕΙCριμένη μέ
θοδο, μία άνατομία τής φύσης καί 
τής κοινωνίας. Διεισδύει 6αθμιαία 

καΙ μεθοδικα σ' ένα Ιδιόμορφο φαι. 

νόμενο i\ άντικείμενο, πού αποσπά 
από τό σύνολο τών όντων i\ φαινο
μένων,καΙ τΙς γνώσεις πού κατακτά 

μt σκόπιμες και συνειδητΕς ενέρ

γειες τις ταξινομεί συστηματικά, 
ώστε γ' αποτελεστεί με τη μέθοδο 

τής γενίκευσης μία ένότητα γνώσε

ων σχετικών με τη φύση, την κοινω

νία καΙ τη σκέψη. Ή έλευθερία τής 

έπισιήμης εΙναι συνταγματικα κα
τοχυρωμένη. ΟΙ έπιστήμονες εΙναι 
απαλλαγμένοι από κάθε μεταφυσι

κό δογματισμό, από θρησκείες, κο

σμοθεωρίες καΙ Ιδεολογίες καΙ εΙ

ναι ύπεύθυνοι μόνον απέναντι τής 

έπιστήμης. Ή έπιστήμη fχει θεωρη

τικό χαρακτήρα, όφείλει δηλαδη 
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να έξακρι6ώνει την άλήθεια για τόν 

έαυτό της. Ή .άποψη τής έφαρμο
γής, τής χρησιμότητας i\ τής δύνα
μης πού άποκτά κανεΙς με την έπι
στημoνιrη γνώση fχει γι' αύτη δευ-

τερεύουσα σημασία. Αύτό τό νό

ημα εΙχε ή λέξη έπιστήμη ατήν αρ

χαία Έλλάδα. Σε μία διάλεξή του 

ό μεγάλος φυσικός Πλάνκ έξήγησε 

δτι τα έλατήρια κάθε έπιστημονι

κής lρευνας εΙναι μόνο ή πίστη των 

έρευνητών στην άλήθεια τής κοσμο

θεωρίας τους: "'Όταν ό Νικόλαος 

Κοπέρνικος απομάκρυνε τη γή άπό 

τόκέντρο τού κόσμου, δταν 6 'Ιωάν
νης Κέπλερ διατύπωσε τους νόμους 

πού φέρουν τό όνομά του, δταν ό '1-

σαακ Νεύτων άνακάλυψε τη γενικη 

6αρύτητα, δταν ό Φαραντάϋ δημι
ούργησε τΙς ΟΟσεις τής fιλεκτρoδυ

ναμικής, τα οΙκονομικα αΙτια ~ταν 

άσφαλώς τα τελευταία που τους πα

ρακίνησαν να στραφούν έναντίον 

τών παραδοσιακών άντιλήψεων 

καΙ πολυ σημαντικών αυθεντιών". 

ΟΙ γνώμες πάνω σ' αυτό τό ζήτημα. 

έαν δηλαδη ό έπιστήμονας πρέπει 

ν' άσχολείται με την καθαρη θεωρη
τικη Ιρευνα 1\ να την προσανατολί
ζει σε κοινωνικους σκοπούς, διχά

ζονται. Γενικα σήμερα θεωρείται 

δτι Ιχει αποφασιστικη σημασία ή 

συνυπευθυνότητα τώνέπιστημό

νων. Εύθύνη καταλογίζεται στόν 
έπιστήμονα από τη στιγμη πού άνα

καλύφτηκε ή διάσπαση τού άτόμου. 
'Από τότε προκαλεί σο6αρη άμφι

σ6ήτηση τής παραδοσιακής έπιστή
μης τό ζήτημα, έαν πρέπει να διακο

πούν οΙ άτομικες έρευνες i\ ν' άπσ-
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σιωποιηθούν τα συμπεράσματα 

άπό φόδο πιθανής κατάχρησης ιcαι 

τών συνεπειών της για την ciνθρω

πότητα. Ή σύνδεση τών εΙδικών έ

πιστημών με τό Όλικό άντικείμενό 

τους δέ σημαίνει ώστόσο δτι αύτες 

δε συνδέονται μέ γενικότατες άρχές. 

Κάθε έπιστήμη έρευνάει μέσα στην 

περ~ της τη νομοτέλεια που διέ

πει τό άντικείμενό της, <bστόσo σε 

όρισμένες περιπτώσεις ε(ναι Όπο
XQE{l)μένTι να έξετάζει τό εlδoς καί 

τOντρόπoτώνtν€ργειών της. Ήαπο

στολή της εΙναι να δοηθάει την άν
θρωπ6έητα στόν άδιάκοπο άγιiYνα 

για ειρήνη και άληθινη εύΤUΧ(α. 'Α

πό τα χρόνια τού Καρτεσίου ή μον

τέρνα έπιστήμη εΙχε ταυτιστεί με τη 

φιλοσοφία τής γνώσης, τη συγκεκρι

μένη φιλοσοφία που πραγματοποι

είται σ' δλες τΙς έπιστήμες. 'Απ' αύ

τη την άποψη δλες οΙ έπιστήμες που 

για πραΙCΤΙKoυς λόγους εΙναι χωρι

σμένες, έπειδη fνας έπιστημονας 

δε μπορεί ν' άσχολείται με δλα τα θέ

ματα, συνιστούν μια ένιαία έπιστή

μη. Δεν υπάρχει 6έδαια fνα ένιαίο, 

λογικά συναρτημένο σύστημα της 

έπιστήμης, υπάρχει δμως fνας μεγά

λος άριθμός mι.στημών μεταξυ τών 

όποι:ων τα σύνορα εΙναι ρευστά. 
Με την κατάχτηση νέων άντιιcειμέ

νων bημιoυργoϋνται νέοι κλάδοι 

(γενετucι'j. KOινωνucι'j, ψυχολογία, 

Ιρευνατού περι6άλλοντος). Τό.[διο 

συμδαίνει καΙ μέ τη μεταφορα μεθό

δων σt ιiλλες bι:ιστηΜΙWΙKες JtI!QΙO

χες (π.χ. ιcOOντικη 6ιολογι.χή, ιcu-
6ερνητιΙCΉ, ΙCUρίως στην περιoχ~ 

τών κοινωνικών tπιστημών). Έπί-
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σης συχνα συμπίπτουν τα δρω αις 

τώρα χωριστών έπιστημών (π.χ. με

ταξύ φυσικής καΙ χημείας). Νέα συμ

περάσματα μπορούν να εΙναι γόνι

μα για έντελώς διαφορετικες έπι

στήμες (δείκτες Ισοτόπων, Ιατρι

κές fρεuνες, άιcτίνες Ραίνγκεν για 

διάφορες έπιστήμες). Ή φυσικη έ

πιστήμη δεν εΙναι σήμερα έπιστημη 
ένός μέρους τής πραγματικότητας, 

dλλιl έπιστήμη τού συνόλου. Μόνο 

δ,τι δεν εΙναι δυνατό να προσδιορι
στεί παραγωγικά, ποσοτικά, αΙτιο

κρατικα δεν άνήκει στην έπιστημη, 

άλλα στην παλια .. μεταφυσική ". 
'Από τη συνεχώς αύξανόμενη ση
μασ(α της σύγχρονης έπιστημης 

πρσΙCΎπτει έπίσης καΙ μία σειρό. ά

πό πρΟΟλήματα για την παιδαγωγι

κη έπιστήμη: Έπιτακτικα προδάλ

λεται ή άπαίτηση να προσφέρεται 

σ' δλους τους νέους μια πρoσαν~o

λισμένη στην έπιστήμη μόρφωση\ 

που θα τους κάνει Ικανους να συμ

μετέχουν ένεργα στην κοινωνικη 

ζωή. Γι' αύτό κρίνεται ώς άπαραί

τητη ή μετάδοση ειδικών γνώσεων 

καθώς καΙ ή [δρυση άνώτερων τεχ

νικών σχολών. 

EΠΙ:!!ΊΉMOΛOΓlλ 

Ή φιλοσοφικη μάθηση που fχει αις 

θέμα την παρακολούθηση καΙ περι

γραφη τής Ιστορικής ciνάπτυξης 

τών έπιστημών και την Ιρεuνα τών 

θεμελιωτικών τσυς άρχών. 'Επίσης 

ή διδασκαλία για τις δυνατότητες, 
τίς προϋποθέσεις, τΙς μεθόδους 

και τη διαίQεση τών btιστημών. Έ
ΠΕιδη ή έπιστημολογία ίcαθoρίζει 

γενιιcότEQ<l τη λoγι~ πη~ τών γνώ-
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σεων καΙ κρίνει για το κυρος τών mL
στημών, ταυτίζεται dπό τόν Φ(χτι 

με τη φιλοσοφία .. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΣΜΟΣ 

Γενικα 1) διδασκαλία Μι μόνον 1) ά
λήθεια πο\ι fXEL dπoδειχτεί dπό τΙς 
έμπειριχες mιιm;μες fXEL ννοος· 1\ 
Ιδέα δτι τό πνεύμα καΙ 1) έμπειιιιΙCΗ 
mιoτημoνLΙCΗ μέθοδος πρέπει να t
ΠΙKρατfισoυν σ' δλες τΙς περιοχές 

τής πνευματιΙCΉς καΙ ήθιΙCΉς ζωής. 

Τόν δρο "ΙΠιστημονισμός" lQ11ot
μοποίησε πρώτος ό Pενmι6ιε για να 

xaQOImJQ(oεt την κ(νηση πoU έκδη

λώθηκε άπό τα μέσα τού περασμέ

νου αΙώνα σαν αντίδραση πρός τΙς 

α"όθαίρετες μεταφυσικές κατασκευ

ές καΙ τα άφει>tγγ\ια φW>σoφΙKα 

συστήματα τών dρχών τού αΙώνα. 

ΕΠΙΦΑ:ΙΝΟΜΕΝΟ 

Συνοδευτικό φαινόμενο_ 'Ως fνα 

έπιφαινόμενο, €να άπλό "άντικα

θρέφτισμα" τών φυσιολσγικών λει

"tOUcrfLώY τού .έγκεφάλου, fναν "Ι

σκιο πoU σιινσδεύει τόν 6νθρωπο 
πoU περπατάει" θε~ μεριχοί 

φυσιοδίφες τΟν ψυχικό κόσμο, ό ό

ποίος, μολονότι χαρακτηρίζεται 

dπ' α"ότoUς αις άνεξάρτητοςαπό 

τόν "6λικό κόσμο ΙCαι δtν έξηγείται 

dπ' α1'nόν,dJστ600~δtι 

δtν dπotεlεί iνqr,ιό ~αcnή 
tωit ιcαΙ ατή δQάαη τσiί άνθQά)πoιι. 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

Σέ οτενη πρωταρχιιcΉ σημασία, μ(α 

lιμεση θεώ{)ηοη ένός μεμoνωμένσlt 

Π~ΙKoiί άντΙKει.μ.ένou· CJt με
ταφυσιιcη σημασία. tναcrfiις σύλλη

ψη λoγιιcών - μαθημαtu«i)y πραγ-
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ματολσγικών περιεχομένων, πνευ

ματιΙCΗ θέαση της Ot'ισ(ας ένός φυσι

Koiί άντικειμένου. (ένόραση). 

ΕΡΩΣ 

Στην αρχαία έλληνιΙCΗ φιλοσοφία 

t'Hσ'oδoς, 'Εμπεδοκλής) KoσμιΙCΗ 
άQχη, δια τής δποίας δαμάζεται καΙ 

ένώνεται τό σύμπαν. Στόν Πλάτω

να ό fρως εΙναι ένσάρκωση της ά

γάπης τής σοφίας, ό δαίμονας πoiι 

ένθουσιάζει τούς dvθρώπoυς για 

τό αληθινό, άγαθό Kai. ιbραίo καί 
τoUς φθεί να mtΔΙΏΙCouν τό πολύ

τιμο καί απόλυτο. Ώς άνθρώπινη 

αγάπη ό fρ<ι!ς εΙναι fνα δασικό χα
ραΙCΤΗΡΙOΤΙKό της ζωής,εφόσον α"δ

τη δtν Μοείται μόνον σάν [κανο

ποίηση φυσικών άναγκών. ·Οταν 1\ 
ζωit έννοείται μόνο αις ζωη όρμών, 

ό fρως tlvat σεξovαλιΙCΗ κλίση, χα
θαρlΣ -6λιΙCΗ τάση, πoU δρίσκει Ικα

νοποίηση στη σaρKΙΙCΗ lvωoη μt τό 

αντικείμενο τήςmιδίωξης σαν μό

νης στιγμής κατά την όποία τό ι'ϊτο

μο dπoκτά την 1)δονή. Α "ότη.ή Μοια 

τής ζωής καΙ το\ι fρωτα, πoU εΙναι 

άποκΜιοτικα ΠQOOανατολισμένη 

στην αΙσθησιαΙCΗ φύση "toU άνθρώ
που, (στit ΣXOλαστιιcη. φιλοσοφία 

ιιnor coικ:upίι ena.:) εΙναι άντΙ
τίιtετη πρός την άγάπη πoU πηγάζει 

άπό την συνείδηση toU ήθικού χρέ
ους καΙ σημαίνει πλήρωση τής ζωής, 

την "6πεQεγωιστιΙCΉ αγάπη πού fχει 

ιbς Δνnκείμενo τόν dlλo άνθQωπO 

f\ μw άξία. Τήν πρoσωπιιcΗ dγόπη 
δtν την XaρcιιcτηQίζει μία τάση ΙCΩ

τοχής 1'1 ώι:όλαιισης τoo 4)ιαπώμε
νου. Τό σΤσθημα μεταφtρετClι fξω 

από τό choμo πού ό.γαπά, ατό άγα-
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πώμενο πρ6σωπο. "'Aγώtη εΙναι 
xCl(lά Υιά την ε'δτιιχ(α τO'iί δλλou" 

(~ est gaudeιe felicitate alterius 
Λάιμπνιτς). κιπα την XQLmιo

ΝucΉ δμως ιlντίληψη μόνο mήν 
πνευμaτLJCή και. προσωπιιιή dγάπη 

xQός 'tό θεό, πού εΙναι d'yάπη πρός 

τό άπδAvτo, τάση yιb. fνωση Kαl έ

ξομο(ωση- πρός τό αΙώνιο, δρίoιcει 

δ άνθρωπος πλήρωση, πού μπορεί 

να συνειδητοποιηθεί ιbς εόδαιμο

νΙα. ώς άπόκτηση μακάριας ζωής. 

Τό θεό άΥαπά κιπα τόν A'όγoootίνo 

κάθε δν πού μπoQιί ν' dγαπά ε[τε 

συνειδητα ε[τε 4συνείδητα. Ό e. 
μάς 'Ακινάτης έπειcτείνει την dγά

πη καΙ πρός τα ζώα, τα φvτά, γενucα 

σ' 6ΛόιcληQ1l την KoσμιΙCΗ φύση. Κα

τά τόν Καρτέσιο lρως εΙναι fJ σuγιc(
νηση τής ψυχής πού πρoιcαλείται 

άπό την κίνηση πνευμάτων, τα ό

ποία την ιbθσϋν να ένωθεί θεληματι

κα με άντιιcείμενα πού φαΙνονται 

σuγγενιιcά και ιbφέλιμα γι' amήν. 
Ή 4γάπη κατά τόν Κάντιο δέν εΙναι 
f>nόOεoη τής δούλησης, ιlλλά τO'iί 

συναισθι'ιματος καΙ γι' αότό δέν εΙ
ναι δννατό νά -Υ(νει 4ντιιcείμενo τού 

tιθιιcO'iί XQέotις. 'ας σιιναίσθημα ε(
ναι ε'6χαρίστηση πού προέρχεται 

άπό την τελειότητα Δλλων άνθρώ

πων. Κατά τόν Έγελο ά-Υάπη ε(ναι 
συνείδηση τής tνότηuις με κάποιο 

άllo δν. Στη φtιOLoιcρατιιcΗ θεω
ρ(α τού Σπtνσερ δάαη τού I@(tΠα ε(

ναι τό γενετήοι.ο fνστιιcτo. Γ'6ρω 4-
πό τό φvαιΙCΌ συναίαθημο., πού προ

καλεί τούτο, σuγιcεντρcίnιoνται ΠOL

ιcO.α c'iλλα σuναισθt'jματα. Στην ψν

xανάλuση τοίί Φ@ό1ίvt οΙ 4νιίnερες 
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μoρφ~ς τον fρωτα καΙ τών πνεuμα

τικών ένασχολήσεων εΙναι έξυψω
μtνες μoρφ~ς τοίι Iibίdo. 

ΕΣΧΑ ΤOΛOΓlA 

Ή διδασιcαλία για τό τέλος'/j τη συν
τέλεια τού ιcόσμov. 'Από τόν δήθεν 
μορφολσΥικα τέλειο παραλληλισμό 

τών πολιτισμών ό Σπtνγιcλερ συμ

περαίνει τό τέλος τής 4νθρωπότη

τας. 

ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ 

Xαραιcτηριστιιcό γνώρισμά της 

6σίιλησης πού καθορίζεται άπό έ
ξcιnεριιcα έλατήρια ιcαΙ δχι dπό την 
[δια την ΟΟσία της (crότoνoμία). 

εΎΙΌΝΙΚΗ 

'Επιστήμη πού fχει ιbς 4ντικε(μενο 

τη σχεδιασμένη btm:ήQ1loη καΙ έΞΕU

γένι",! μιάς φυλής ιcαΙ δλης της άν

θQωπότητας με την 'όπόδειξη μέ

ΤQωV με τα όποία έξασφαλίζεται 1) 
δελτίωση τών σωματικών καΙ ΨUχι
κών Ιδιοτήτων τών μελλοντικών γε

νεών μιας φυλής. Ή εόγονιιιή '6πο

στηρίζει την δπσψη. δτι οΙ ίiνθρω

ποι ε(ναι διολογικά καΙ διανοητικι1. 

άνισοι Ιξαιτίας τής 4μετάδλητης 

. κληρονομικής οόσίας τους. ΈΚ1ι{Jό
σωπος τής θεωρίας ε(ναι ό "Αγγλος 

διολόγος Γκάλτσν. 

ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ 

Ή τέλεια ΨνxιιcΗ Ιιcανoπoίηση τού 
άνθQώπov, πού προέρχεται άπό την 

έιcπλήρωση τον oιcoπo\ι τής ζωής 
του. Κατά τόν Κάντιο tι hcανoπo(η

ση δ'λων τών ΙCΛίσεων τοιύ άνθρώ

Π01J ο' δλη την ΟΟαση, fνταση καί 

διάρκεια. 
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εΥΔλlΜΟΝIΣΜΟΣ 

ΦιλoσoφιιcΗ - t'ιθιΙCΗ διδασκαλία, f\ 
όποία 6λέπει την εύδαιμ.ονία (σuνε

χης καΙ άδιατάρακτη ήρεμία καΙ 

γαλήνη) αις κίνητρο καΙ τελικό σκο

πό τού άνθρώπmι. 'Ως εύτυχισμέ

νος καΙ ένάρετος θεωρείται άπό τους 

άρχαίouς 'Έλληνες έκείνος ό Δνθρω

πος, τού όπoίou f\ τέλεια ΙΙCανOΠOίη
ση προκύπτει άπό την έκπλήρωση 

τού σκοπού τής ζωής του. ΟΙ bιάφο

ρες διδασκαλίες γιά την εύδαιμ.ονία 

6λέπουν διαφορετικα την ιδέα τής 

εύδαιμ.ονίας. Για τό Σωκράτη τ.ό α

γαθό εlναι έκείνο που άληθινα προ
άγει την άληθινη εύδαιμ.ονία. Τό 

άγαθό εΙναι ταυτόσημο δχι μόνο 
μt τό καλό, άλλα ιcαΙ μt τό ιbφέλι

μο. τό χρήσιμο (εύbαιμOVΙKός !b
φελιμισι.ιός). Μία άπό τις ιαιριό

τερες άντιλήψεις τού Σωιcράτη εΙ

ναι ή γνώμη δτι ή άρετη εΙναι έπι
στήμη. γνώση για την άληθινη ε-ό

δαιμ.ονία. KεντριΙCΗ Μοια τής t'ι
θικής τού Δημoιcρίτoυ εΙναι ότι τό 

ύψιστο αγαθό εΙναι ή εύδαιμ.ονΙα. 

ή όποία ~Kει ται σιΤι διαρΙCΗ .. ε-όθυ
μία", σιΤιν αταραξία. Τό καλύτερο 

για τόν άνθρωπο· εΙναι να ε"όχαρι
στιέται 000 τό δυνατό περισσότερο 
καΙ να στενοχωριέται δσο τ.ό b1J\'a
τό λιγότερο. την ."δονη δέν τη θεω

ρεί ό Δημόκριτος ιbς κύριο σκοπό 

τής ζωή~ oiitE έπιδοκιμάζει την u
περ60λη. Έκτός άπό τό μέτρο, έπι-

6άλλεται tπίσης ." έΙCΛσγη τών ."δο
νiiιν. Βασικα ή εόδαιμ.ονία δέν πρo~ 

έρχεται άπό την dπόΙCΤΗση ~λΙKών 

άγαθών, άλλα άπό την έιcλoγη τών 

ανώτερων, τών πνευματικών καΙ 
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ψVχΙKών ήboνών ("ε-όδαιμ.ονίη καΙ 

κακοδαιμ.ονίη ούκ έν δOσιc:ήμασιν 
οΙκέει ούδ' έν χρυσφ, ψυχη δε OΙιc:η

τήριον δαίμ.ονος"). Κατα τόν Άν

τισθένη για την ε-όδαιμ.ονία έπός 

άπό την άρετη τίποτα Δλλο δέν εΙναι 

αναγκαίο. Οόσία τής αρετής εΙναι 

ή αύτάριcεια. Γι' αύτη btv χρειάζον
ταιπολλΕς λέξεις παρα μόνο Σωκρα

τιΙCΗ δύναμη ("αύτάριc:η την αρετην 

εΙναι πρός εύδαιμ.ονίαν, μηbέν προσ
δεομένην ότι μή Σωκρατικής Ισχύ

ος"). Για τόν Πλάτωνα έπίσης άπα

ραίτητη προϋπόθεση για την εύδαι

μανία εΙναι ή αρετη. Στόν Άριστο
τέλη ." εύδαιμ.ονία. που δρίσκεται 
σιΤι λoγιΙCΗ ΣUμπεριφoρCι τού ανθρώ
που, που εΙναι εΙδικό του προνόμιο, 

εΙναι τό άνώτατο άγαθό. Ό θεωρη
τικός δΙος, που εlναι άνώτερος άπό 

τόν πρακτικό, μάς χαρίζει τη μεγα
λύτερη ε'όδαιμ.ονία, έπειδη σ' αύτόν 

ιαιρίως δραστηριοποιείται τό σπου

δαιότερο χαρακτηριστικό τού αν

θρώπου, ό νούς. Στόν Πλωτίνο." εύ

δαιμονία, που εΙναι ύψιστο αγαθό, 

εΖναι ανεξάρτητη άπό την ήδovη 
και μόνο τα λογικα δντα μετέχουν 

σ' αύτη. Στόν τέλειο δίο, στόν όποίο 
t>QCOΚEtat ή δ.κρα ε-όδαιμ.ονΙα, μό

νο μt την "κάθαρσιν" της ψυχής 

μπορούμε να φτάσουμε. Κατά τους 

Στωϊκους σκοπός τού άνθρώπου, 

που αύτός μόνο μπορεί να μάς bώ

σει έσωτεριΙCΗ ΙιcανoπoΙηση και εύ

ΤUχία, εΙναι ." οΙκείωση πρός τόν έαυ
το μας (''oΙΙCειόμεθα πρός roυτους 

εύθυς γενόμενοι ") iΊ δπως nεyε ό 
Ζήνων, να ζούμε σύμφωνα μt τη 

φύση ("όμολσΥουμένως i'fi φύσει 
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ζήν"). Ή dρετη εΙναι dντίθετη πρός 

την 1)δονη, tι δποω εΙναί έπιγέννη
μά της. Μόνη 1) dρετι) εΙναι dQKrn) 
για. την εύδαιμονία. τα. έξωτερΙKιl 

dγαθά, τιμή, ιδιοκτησία, "όγεία, d
κόμη ιcαΙ 1) ζωή, θεωροΟνται ων 

"dδιάφορα" πράγματα. 'Επειδη 1) 
τελειότητα εΙναι μοναδικός σχοπός 
τής εύδαιμον (ας, εΙναι K~Ι για κάθε 
εύδαιμονία τό Ιδανικό ό σοφός, αύ

τός που υψώνεται σττι δαθμίδα τής 

dπάθειας. την dνθρώπινη εύδαι

μονία την τοποθετεί ό 'Επίκουρος 

σΠrν tιδovή, την όποία έπιδιώιcoυν 

δλα τα fμψυχα δντα. 'Ισχυρότε

ρες ιbσtόσo δμως θεωρεί τΙς πνευ

ματιιcές iιδoνές. Μοναδικός ιc:αΙ 

dσφαλέστερος δρόμος πρός την εύ

δαιμονία, την περιφρόνηση τού θα

νάτου ιcαΙ τών πόνων εΙναι 1) φρόνη
ση, που μάς dπαλλάσσει dπό ΤΙς προ

λήψεις. Ή dγγλιιc:η εμπειριιc:η fιθι

ιc:η (Λόκ, Χιούμ, Μπένθαμ, Τζών, 

Στ. Μο..) συνδέει μέ την ψυχολογι

ιcιl προσανατολισμένη γνωσιολο

για καΙ ιcoι νωνιολογία τό Ιδανικό 

τού εύδαιμσνισμού, τό όποίο έπιχει

ρούν να έφαρμόσouν σττιν πράξη 

("δσο τό δυνατό μεγαλύτερη ε'ότu

χία για. όσο τό δυνατό μεγαλUτEρo 

dριθμό dνθρώπων" Μπένθαμ). 

Σύμφωνα μt τους δλλους υλιστές, 

73 εΥΗ 

δλοι οΙ ι'iνθρωπoι εΙναι πλασμένοι 
για να ζοίιν εύΤUXισμένOΙ. ·Οπως 

όλα τα προικισμένα μt αΙσθήσεις 

πλάσματα, ~τσι καΙ ό ι'iνθρωπoς στΙς 

ένέργειές του 6δηγείται dπoιc:λειστι

κα dπό την τάση πρός την ε'όχαρί

στηση. 'Αγαθό ιc:αΙ ιbραίo όνομά

ζouμε δ,ΤΙ μάς προσφέρει εύχαρί

στηση. Ό δνθρωπος lχει την Ικανό

τητα να ιc:άνει σύγιcριση dνάμεσα 

στΙς διάφορες dπoλαύσεις ιc:αΙ να 

διαλέγει .τΙς πιό Ιιc:ανOΠOιητιιc:Ις. 
Έχει έπίσης την Ικανότητα να 6άζει 

σχοπους στη ζωη του καΙ να dναζη

τάει τα μέσα για την πραγματοποί

ησή τους. Κατα. τόν Σέφτσμπερυ ή 

ΠΡOσωπιιc:η εύημερία γίνεται διαρ

κώς τόσο μεγαλύτερη δσο πιό ιcαλα 

έναρθρώνεται σττιν κοινωνικότη

τα. ΕΙναι σύμφωνο μt τη φύση τού 

dνθρώπου να επιδιώκει την "ε'όΤU

χ(α τού εεδους", την εύημερία τής 

κοινων(ας, σττιν όποία συμμετέ

χουν καΙ οΙ συνάνθρωποί του (ιcoι

νωνιιcός ε'όδαιμονισμός). 

ΕΥΗΜΕΡΙΣΜΟΣ 

Ή θρησκειολΟΥΙκη θεωρία τού Εύ

ήμερου, σύμφωνα με την όποία Ιδρυ

τες τής θρησχείας εΙναι Ιστορικά 

πρόσωπα, εύεργέτες τής dνθρωπό

τητας κλπ. 



Digitized by 10uk1s, March 2009

Ζ 

ΖΩΗ 

τo·6ασιJ(o γνώ{lιαμα δλων τών Ιμ

διων δντων, μt 1'6 όποίο διαιcρίνσν
ται άπΟ τανεκρΟ. πράγματα. '0 κλασ
σικός όQισμός τής ζωής άπ6 τόν Ά

ριστoτtλ:η εΙναι: "ζωήν λίΥομεν τiIν 
δι' α'ότού τροφήν τε καΙ αfιξησιν καΙ. 

φθίσιν". Ή φιλοσοφία προσπαθεί 

να καθορίσει την ΟΟσία τής ζωής, 

νύ. έξηγήσει την άρχι.ιcη της καταγω

γή και έξέλιξη. Φιλοσοφικεςθεω

ρίες για τη ζωη εΙναι: 1) Ή δ ι ο λ ο
~{ Ι Κ ή. A1rtη άρνείται την fιπαρξη 

μιάς Ιδια{τεQης άρχής τής ζωής καΙ 

Ιξηγεί 10· φαινόμενο τής ζωής cb; 
άποτέλεσμα φuσικοχημucijς ένέρ

γειας. Σuμφωνα μ' α'ότην την άπο

ψη, σε μια btoχij τής έξέλιξης τής 

γής καΙ κάτω άπό κατάλληλες ΣvΝ

θήκες 11 άνόρΥανη καΙ l'rψvxη (ίλη 
μεmμoρφώθηκε στήν Ιμψtιχη πρω

τσπλααμιιτική fιλη. την Ιδέα μιάς 

τέτοιας πρωταρχιΙCΉς α'ότόματης 

γtνεσης (generatio ιιeqώ i\ spoιιta

nea 1\ ιbίogenesίs), πoiι ΣVΝΔέεται 

μt τόν 'όλισμό, δ,ιm1πωσε ΠQώ
τος ό Λαμάρκ καΙ τη συστηματοποί

ησαν άργότΕρα ό Χαίκελ και άλλοι 

Ιρευνητές. 2)Ή δ~ταλισΤΙKη(ιι:\ι

ριοι έκπρόσωποι Μπέρξον. ΝτρΙς). 
Amη άποοοίπτει ~ μηχανική και 

χημική άντίληψη τών φαινομένων 

τής ζωής καΙ fnτoστηρίζει πώς 1ιπάρ

xε~ Ιδιαίτερη fmEΡφVOLΙCΉ ζωική 
δύναμη (vίs vitaliS), ή όποία δρά 

4σύνε.οο καΙ δαμάζει την "νειcρlι 

iιlη ,.~ 1\ 6λbιει τη ζωή cbς το πρω-

ταρχικό. άπο το όποίο προήλθαν τα 

ι\ν~ όντα. Ή διταλιοτικη θε
ωρία άναιρέθηκε άπο τη φυσικη 
καΙ χημεία καΙ άπο τη θεωρία τής 

άνέλιξης τού Δαρδίνου. 3) Ή θ ε ω

Ρ ί α τής δ η μ ι ο" Ρ γ ί α ς (~ιtίo)ι 
tι όποία 'όποστηρίζει δτι ή ζωη δημι

ουργήθηκε άπό τό τt:πoτα (creatio 
ex nihίlo). ·0);0 τά ε[δη τών tών'tων 
όργανισμών δημιουργήθηκαν άπό 

μία πρωταρχιχη '6πειιδατικη άι:αή. 

άπο το Θεό. Α'ότα διαφέρανε το hoa 
άπο τΟ lxλλo καΙ άναιnύχτηKOV πα
~ηλα καΙ άνεξάρτητα το fνα ά
πό το ωJ.o. 

Ζοιχλ ΠΝΕΎΜΑΤΑ (spiήtυa animales) 

θεωρ(α τού θεμελuιrήι τής ΊαrΙΙΙΙCΉς 

'Ιπποκράτη που τελειοποίησε ό 'Α
ριστοτέλης καΙ τη διαμόρφωσαν ό
ριστικα ΟΙ Έλληνες γιατροί ατή σχο

λή τής 'Αλεξάνδρειας (προπαντός 
ό Γαληνός). Σύμφωνα μ' αύτή τη θε
ωρία, τα ζιίJQ καί ό c'ίνθρωπoς fχoυν 

μέσα στά νεύρα καί τόν Ιγκέφαλο 
Wκίνηro .. άε@ιώδη σωματίδια. τα 
ζωϊκα πνεύματα, τά όποία προέρ
χονται άπο τό αίμα καί προκαλοίιν 
τις ψVχΙKές ένέI!'{Ειις:. 'Από τόν έ'{κέ
φαλο Ιι>χονται πόλι στοiις μί>; ιcαΙ 
ουντελοί", στήν αμοιβαία έπίbρα
ση τ0\7 σώματος καΙ ψUXής. τη θε

ωρΙα α'ότη fmοστηQίζονν; 'ΟΡΙΥέ- ... 
νης, Α'ό'Υοοστίνος. Νεμέσιος, θω
μάς 'Ακινάτης, NUCΌΛαoς Κουζά

νος. Παράκελσος, ΚOQτέσιος. Βά
κων, Χόμπς. 
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Έκείνη fι fιθιΙCΗ Kατεύθυvmι" tι ό
ποία θεωρεί ιbς κίνητρο καΙ σκο

πό δλων τών πράξεων 'toU άνθQώ

πou την άπόλαυση, τη διασκέδα

ση, Ό πρώτος ιδ{nIτης τοο t'ιδσνι

σμού εΙναι ό ' Αρίστιππος ό K~
ναίος. 'Οπαδοί: Θεόδωρος, 'Αννί

κερις, Ήγησ!ας, Έπίκουρος. στούς 

νεώτεΡOVς χρόνouς Έλ6έτΙDς. Λα

μεπρί. Άξίωμα τής ήθικής τοο Ά

ριστίππου εΙναι fνας αΙσθησιOΙCρα

τικός tιδoνΙOμός. Ή θετική, πραγ

ματική fιδOνή. tι δμεση ("μονόχρο

νος"). bηλαδη έκείνη πού περιορί

ζεται στό χρόνο τής άπόλαUΣΗς. ~ε, 

άξία. άΙCόμη και c'ίν προέρχεται άπό 

ένέ~fEιες πού χλΕυάζονται άπό την 

παράδοση ιbς άνήθΙΙCες. Ή fιδσνTι 

εΙναι τό μοναδικό dγαθό δχι μόνο 
γιο. τΟν δνθρωπο, άλλα και γιο. τα 

ζώα. Σπουδαίο μέσο για τήνπρόκλη

ση τής tιδoνής εΙναι tι φρόνηση. tι ό
ποία κάνει Ικανό τό σοφό νά έιcμε

ταλλεύεται κάθε περίσταση ιrαi ταυ

τόχρονα να fχει μέτρο aτή χρήση 

τών ήδονών. Στό πρό6λημα τής άξΙ

ας τής ήboνiις παίρνει άρ"Ιότερα θέ

ση και ό Πλάτων. ό όποίος καταλή

γη aτό ouμπέρασμα 6τι εΙναι dM
νατο στόν άνθo<ιmo νά έπιδιώκει 

μόνο την ήδσνή δίχως τη φρόνησιt. 

Ό "ε6bαίμων 6ίος" εΙναl μικτός 

ΙCαί σύμμετρος. Ή tιboνiι ιlναl Ιπι
θιιμητη σ' ai.toi'C; που ζοί.ν μία "60-

σκημαηίιbη" ζω'ή, χωρίς α'ότΕπί

γνιοοη. όπως μία ζωή μόνο με φρό

νηΟ1). δίχως ήδονή. εΙναι δυνατή γιά 
θεους, δχι για άνθρώπους. Ύπάρ

χουν δύο είbη fιδoνής: Ή κοινή τών 
αΙσθfισεων κάΙ 2) tι αΙσθητικι) χαρά 
πού πηγάζει άπό τη θεώρηση τής άρ
μανίας, τής τάξης και τής λογικής 

τού κόσμου. Ή φρόνηση εΙναι tι πη
γή τής γνήσιας ήδονης Kαi ό κριτης 

tάν ή 1}δσνit εΙναι dληθιvη ij δέν εΙ
ναι ΎVή.σια και ΣVΝΕπώς δεν πρέπει 

να την έπιδιώKΌUμε. Τό ήδoνισrιιcό 

άξίωμα κυριαρχεί ο' όλόκληρη τη 
διδασκαλία τού 'Eπιιcoύρou για την 

άνθρώπινη ιcoινωνία. Τήν άνθρώπι

νη ε'δδαιμανία. που εΙναι τό άπόλυ

το άγαθό. τοποθετεί ό 'EπίKOVQOς 
στην ήδονή, τήν όποία έπιδι.ώKOtιν 

δλα τα ΙμψVχα δντα ("τήν tιδσνην 
άρχήν καΙ τέλος λέγομεν εΙναι τού 
μακαριως ζήν "). ·Ολες οι dQ"f:ς εΙ
ναι άδιάαπαστα συνδεδεμένες μΙ 

τήν fJδσνη ("συμπεφύιcαoιν αΙ άρε

ταΙ τφ ζην tιδtως"). 'Ισχυρότερες 

δεν εlναι οΙ ήδιΜς τών αΙσθητηρί
ων. δπως πίστευαν οΙ ΚυQ'ιVαϊκοί, 

dλλά οΙ πνευματικές. Ο[ σωματικές 

1jδoνές εΙναι στιγμιαίες, tνώ OΙπνΕv
ματΙΙCες σuνδtoνται με τό παρελθόν 

και τό μέλλον, άφού εΙνω δ'lJναrό 

να ΙVΙΣΧUθεί 1) fιδσνή τής στιγμής με 
τήν άνάμνησιι- καί τήν πρoαδoιcία. 

'Ανώτατες 1)δονές εΙναι ή άπονία 

καΙ ή άταραξία τής ψυχής. Για xdQYt 
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τής άταραξίας όφείλουμε να περιο

ρίζουμε τΙς έπιθυμίες. Σε κάθε μας 
πράξη πρέπει να ζυγίζουμε την ήδο

γη καΙ την λύπη, οΙ όποίες συνδέον

ται άλλοτε lμμεσα καΙ δ.λλοτε δ.με
σα μ' αύτη καΙ να παίρνουμε την άπό

φαση άνάλοΥα μt το μέρος ποι' κλί

νει ή πλάστιΤ{α. V Αλλοτε να παρα

λείπουμε την ήδογη πού fXEL ώς επα
κόλουθο τη μεγαλύτερη λύπη, δ.λλο

τε πάλι να ύπομένουμε τούς πόνους 

για χάρη τής μεγαλύτερης ήδovής 

που πρόκειται ν' άκολου!1ήσει. Στη 

σωσιη "συμμέτρησιν" lγKειται ή 

ούσία τής "φρονήσεως", ή όποία 

άποτελεί τό ψηλότερο σκαλοπάτι 

τής φιλοσοφίας καΙ την πηγη δλων 

τών άρετών. Σύμφωνα μt τους Γάλ

λους "δλιστές, ό δνθρωπος όδηγεί

ται στΙς πράξεις του, δπως δλα τα 

πρoιιcισμένα μt αl.σθήσεις πλάσμα

τα, άπOΙCΛειστΙKα ό.πό την τάση πρός 

την εύχαρίστηση, ώστόσο Ιχει την 

Ιιcανότητα να ιcάνει τη σύγκριση α

νάμεσα στις διάφορες άπολαύσεις 

καί να διαλέγει τΙς πιό Ικανοποιη

τικές. ΟΙ σωματικες άπολαύσεις ε[
ναι πω Ισχυρές, δέν εΙναι δμως μόνι

μες καΙ μt την "δπερ60λη προκαλούν 

6λά6η. Προτιμότερες εΙναι οΙ πνευ
ματικές ήδονές, γιατΙ εΙναι μονιμό

τερες, διαρκέστερες ΙCαΙ έξαρτών

ται περισσότερο ό.πό τόν [διο τόν δν

θρωπο, που εΙναι Ιιcανός να 6άζει 
σκοπους στη ζωή του. Για τόν Μπέν
θαμ ή ήδoVΗ καί ή λύπη εΙναι τα έλα
τήρια καΙ οΙ σκοποί τών ήθικών έ

νEQΎEιών. Προτιμότερες άπό τΙς '11-
δονΕς εΙναι οΙ Ισχυρότερες καΙ διαρ

κέστερες. Κό.θε άπόλαυση θεωρεί 

ίΙ> ΗΔΟ 

ό Μπένθαμ άπο έπτά άπόψεις: ι

σχύς, διάρκεια. 6εδαιότητα. καθα

ρότητα (δταν ή ήδονη δεν εΙναιάνά
μικτη με πόνο). '(ονιμότητα (Ικανό

τητα να προσελκύει άλλες χαρες). 
~κταση (έπέκταση τών ήδονικών 

αΙσθημάτων σε δσο τό δυνατό με'(α

λύτερο άριθμό ό.νθρώπων). 'Απ' τα 

είδη ήδovής που προέρχονται άπό 

την αίσθηση άνώτερη ε[ναι ή ήδονη 
πού προέρχεται άπό τόν πλΟύτο. 

'(ιατΙ με τόν πλούτο μπορού με ν . άπο
λαύσουμε κάθε ήδονή. Ό ένάρετος 

άνθρωπος. λέει ό Μπένθαμ, ε1ναι 
hιας "καλός ύπολογιστής. που 

συ'(κεντρώνει hια θησαυρό εύτυχί

ας για το μέλλον, 6 γεμάτος ελαττώ
ματα άνθρωπος ε[ναι ~νας σπάτα
λος, πού σπαταλάει τα εlσoδήματά 

του άπερίσκεπτα. Τόν ήθικό - πρα

ΚΤΙΚΟ 'όλισμό χαρακτηρίζει μία αΙ

σθησΙOKρατιΙCΗ ήθιΙCΉ. Στην αΙσθη
σιαΙCΗ άπόλαυση τών ύλικών άγα

θών 6λέπει την "δπέρτατη ε-ότυχία. 
'Όλοι οΙ άνθρωποι, ύποστηρίζει, 

πλάστηκαν για να εύτυχούν. Ή εύ
τυχία ~:'(Kειται στην ήδονή, ή όποία 
μπορεί να εΙναι φευγαλέα '1\ μόνιμη, 
χοντροκομμένη ή λεπτή. ΟΙ πνευμα

τικες άπολαύσεις εΙναι μεταμορφώ

σεις τής αΙσθησιαΙCΉς ήδovής. Δεν 

ε[ναι τόσο ΙσχυρΙς, δσο οΙ σωματι
κiς, εΙναι ώστόσο μονιμότερες, διαρ
κέστερες και πω ΙKανoπoιηΤΙK~ς. 

Στην ΉθιΙCΉ του ό Τζων Στ. Mi.λ άκο
λουθεϊ τόν κοινωνικό ευδαιμονισμό 

τού Μπένθαμ, τον όποϊο έμ6άθυνε 

περισσότερο. ΚαΙ γι' αότόν κύριος 

σκοπός τών προσπαθειών τού dv
θρώπου εΙναι fι εύχαρίστηση". Ή-
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θιιcη αξία ε[ναι στην ο'όσία της "ή 

χρησιμότητα α'ότού πον αξιολογού

με ως μέσο για την πρόκληση ε'όχα

ρίστησης". Μέτρο για την έιcτίμηση 

όρίζει ό ΜΙλ τη γνώμη τών πολλών, 

α'ότών πού fxovv πείρα άπό ήδονές. 

ΗθΙΚΗ 

ΠραιcτιΙCΗ φιλοσοφία, πού άναλύει 

και ερευνάει με φιλοσοφικές μεθό

δους τα Tί~ΙKα γεγονότα. Σ' άντίθε
ση πρός τη θεoλoγιΙCΗ ήθική, πού δα
σίζεται στην άποκάλυψη, ή ήθιΙCΗ 

ως κλάδος τής φιλοσοφίας fXEL σχέ
ση με τα πρolίλήματα τής πραΙCΤιΙCΉς 
ζωής. Άσχολείται με τις πράξεις 

τού ανθρώπου πού καθορίζονται 

άπο το φρόνημά του, το χαρακτήρα 

του καΙ fxow άπoφασιστιΙCΗ σημα
σία για τη ζωή του. Γενικότερα, έ
ρευνάει τα συγκεκριμένα δεδομένα 

τής ήθιΙCΗς πραγματικότητας για 

να 6ρεί καΙ διατυπώσει κανόνες για 

την ανθρώπινη συμπεριφορα ij κρί
σεις για τΙς ηθικές άξίες. Ή ήθικη 

δε λέει δμεσα τΙ πρέπει να κάνειό κα

θένας, γιατΙ. αυτό το λένε το δίκαιο 

καΙ. οΙ κανόνες τής κοινότητας ή τη ς 

κοινωνίας μέσα στις όποίες ζεί κα

νε(ς. Πιό πολυ θέλει να δείξει ιπόν 

άνθρωπο τό ήθικό του χρέος, την ου

σία τού καλού και τού κακού, τη σχέ

ση τής ήθικότητας με την ευδαιμο

νία. ΕΙναι μία α'ότόνομη ηθική, πά

νω στην όποία ε[ναι θεμελιωμένος 

ό ηθικός νόμος. σύγχρονα δμως εΙ

ναι καΙ μία dπόπειρα καθορισμού 

τής ανθρώπινης συμπεριφοράς. Δι

δάσκει πώς όφείλει νά εΙναι ό l'ι.ν
θρωπος γιά νά πραγματοποιεί στη 

77 ΗθΙ 

ζωη του ηθικες αξίες, πως τότε ένερ

γεί ηθικά, δταν πραγματοποιεί έκεί

νες τις αξίες πού απαιτούν τόν Uψη

λότερο σαθμό ήθικής ένέργειας. Ή 

φιλοσοφικη ηθικη εΙναι τό νεώτερο 
lίλαστάρι τού αρχαίου έλληνικού 

πνεύματος. 'Εμφανίστηκε γιά πρώ

τη φορα δταν οΙ Σωκρατικοί, ό Δη

μόκριτος, οΙ Στωϊκοι και οΙ 'Επι

κούρειοι ασχολήθηκαν συστηματι

κα με τά ηθικά πρolίλήματα. Ή 

αρχαία ηθιΙCΗ ~ταν κάτι περισσότε
ρο απι? άπλη καθοδήγηση για την 

ηθιΙCΗ συμπεριφορά τού άνθρώπου. 

Ό χαραΙCΤΉρας τού dνθρώπoυ. τό 

~θoς και ή θέση του απέναντι στη 
ζωη αποτελούν τό κεντρικό ση

μείο τής θεώρησης. "Ολα τα στοι

χεία, που ως μεμονωμένες άξιολο

:(ήσεις ~σαν ζωντανά από παλια 
στους 'Έλληνες ij αναπτύχ'τηκαν 

στην πορεία τής Ιστορίας Τ01Jς, συρ

ρεύσανε στα ήθικα συστήματά τους, 

στά όποία στηρίζεται ή ηθικη τών 

νεώτερων χρόνων. Ή αποφασιιπι

ιcΗ στροφη πρός την Όποκειμενικο

ποίηση τής ηθικής σκέψης, πού εΙχε 
προπαρασκευαστεί από τό Σωκρά

τη, όλοκληρώθηκε άπό τους μαθη

τές του. οΙ όποίοι πήραν άπό τη φι

λοσοφία του τό περιεχόμενο τών δι

δασκαλιών τους. Στη μεσαιωνικη 

χριστιανιΙCΗ περίοδο κυριαρχεί ή 

πίστη δτι οΙ ηθικοι κανόνες dπoτε

λούν έντολες τού θεού. ΟΙ φιλόσο

φοι τών νεώτερων χρόνων χώρισαν 

την ηθικη από τη θεολογία. Στην 

προσπάθειά τους νά την ανασυγ

κροτήσουν ως αυτοτελη έπιστήμη 

έπιχείρησαν να εξαρτήσου)' τα ηθι-
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κα γεγονότα άπό ψυχολογικους πα

ράγοντες (όρμη, ροπές) καΙ ό.πό αν

τίστοιχες πρός cώτσυς πολιτιστι

κές αξίες (dιφελιμιoμός, εύδαιμσνι

ομός κ.λ.π.). Ό Κάντιος στην α1'Jτό

νομη ήθική του επιχειρεί να. θεμελι
ώσει την ήθικη σε μία ανεξάρτητη 

dπό την εμπειρία αρχή. Διδάσκει 

σ' α1'Jτηδτι η ηθικη συνείδηση ε/ναι 
αντιπρόσωπος τού "όπερεμπειρι

κού ήθικού νόμου. Ό Ιστορισμός 

δεν αναγνωρίζει δτι ή ηθικότητα 

lχει αΙώνιο κύρος, dλλα. τη θεωρεί 

ώς Ιστορικό φαινόμενο. Στη σύγ

χρονη εύρωπαϊκη φιλοσοφία επι

κρατούν τρείς τύποι ηθικών συστη

μάτων: Ή ηθικη τών αξιών, ό κοι νω

νικός εύδαιμσνισμός καΙ η Χριστια

νικη ηθική 

ΗθΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ 

Φιλοσοφικη κατεύθυνση, η όποία 

"όποστηρίζει δτι πηγη τής ηθικής εΙ

ναι ή έμπειρία, δτι ό ηθικός νόμος ε[

ναι προϊόν τής εμπειρίας. Κατα τόν 

Βάκωνα η ανάπτvξη τής ηθικής σνν

είδησης συντελείται βαθμιαία με 

την αγωγή, τη ΣVΝΗθεια, τη συνανα

στροφή. τη μίμηση καΙ τη σπουδη 

τών χαρακτήρων. Ό Χόμπς θεμε

λιώνει την fιθικη στη διδασκαλία 
για. τό φυσικό δίκαιο. Ό Λόκ Όπο

στηρίζει δτι αφετηρία τής ηθικής 

πράξης εΙναι η φιλαυτία' ή φυσικη 
ροπη τού ανθρώπου πρός την r1'Jru
χία τό βαθύτερο ένστικτώδες έλα

τήριο κάθε πράξης. ΟΙ fιθΙKoΙ κανό

νες προέρχονται dπό την έμπειρία, 

από την επεξεργασία τών Eντvπώ

σεων που αναφέρονται στην ήδονη 
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1\. λύπη που δοκιμάζει η ψVXOλoγι
κη σννείδηση. Μ' αύτη την έχεξερ

γασία τών ΈΝΤVπωσεων έξακριβώ

νουμε ποιες πράξεις παράγουν ήδο

vΗ καΙ ποιες λύπη. "D,τι παράγει ή

δoVΗ ε[ναι αγαθό καΙ δ;ι:ι παράγει 
λύπη εΙναι κακό. Ό Χάρτλεϋ αρ
νείται επίσης τό αντικειμενικό κύ

ρος τών ηθικών δεδομένων καί έξη

γεί τη διαμόρφωση τής ηθικής συν

είδησης με τόν ψυχολογικό νόμο 

τού σννειρμσύ. Στην αρχη 6 άνθρω
πος όδηγείται στις πράξέις του dπό 
τά αΙσθήματα τής ηδονής καΙ τής λύ

πης, έπειτα μαθαίνει να. σννδέει a1'J
τα τα αρχικα. σνναισθήματα με τΙς 

καλές ή ιcαιcες πράξεις. Πρώτα επι

διώκει μία πράξη για χάρη τής ηδο

νής ιcαί dπoφεύγει μία άλλη εξαι

τίας τής λύπης. έΠΗ τα μεταβιβάζε

ται ή ροπη a1'Jrij πρός την ήδoVΗ ιcαί 
ή dπoστΡOφη πρόςτη λύπη στιςπρά

ξεις που παράγουν ανάλογα συν

αισθήματα. Κατά τον χιουμ το ηθι

κο αίσθημα ύπαγορεύεται από την 

άποψη τής αμεσης ή έμμεσης ώφέ

λειας πού θα. έχω έγω ή 6 συνάνθρω
πός μου από μία πράξη. Στηνύλιστι

κη θεωρία τών Γάλλων ύλιστών άν

ταπoιcρίνεται μία αΙσθησιαρχική 

ηθική. Για τόν Koντιγιαιc δπως δλες 

οΙ λειτουργίες τού νού καΙ οΙ μορφες 

τής νόησης πηγάζουν dπό τΙς αΙσθή

σεις, ετσι ΙCαί η ηθικη θεμελιώνεται 

στό αίσθημα τής ε1'Jχαρίστησης ή λύ

πης. Σύμφωνα με τους Γάλλους ύλι

στές ή διδασκαλία για την ηθικη συμ

περιφορα τού ανθρώπου πρέπει να. 

στηρίζεται στην έμπειρία. Ό άνθρω

πος εχει την [ιcανότητα να θέτει σκο-
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πους στη ζωη του καΙ να δρίσκει τα 

μέσα για την πραγματοποίησή τους. 

να όρίζει κανόνες καΙ να διατυπώ
νει γνώμη για τΙς ήθικΕς πράξεις. 

Ό Μπένθαμ και ό Τζών Στ. ΜΙλ συν

δέουν με την ψυχολογικα προσανα

τολισμένη γνωσιολογία καί κοινω

νιολογία τό Ιδανικό τού ώφελιμι

σμού καΙ τού εύδαιμονισμού. τό ό

ποίο έπιχειρούν να εφαρμόσουν 

στην πράξη. Ή ήθικη τού Σπένσερ 

στηρίζεται σε διολογικη δάση. Ό 
Σπένσερ πίστευε δτι ή ανθρώπινη 

κοινωνία εΙναι δμοια μ' Ihια ζωντα
νό όργανισμό, ό όποίος αναπτύσ

σεται με φυσικό τρόπο καί πώς δλα 

τα κοινωνικα γεγονότα και αξιολο

γήσεις ε[ναι Εκφραση τών κληρονο

μικών εμπειριών τών γενεών σχετι

κα με τη διατήρηση της ύγείας τών 

κοινωνικών όργανισμών και μαζί 

τών εναρθρωμένων σ' αΌτούς ατό

μων. "Οπως ή νόηση αναπτύχτηκε 

με την κληρονομικη φυσικη επιλο

γή, hoι ό c'iνθρωπος δαθμιαία ξεχώ

ρισε με την πείρα τό καλό καΙ τό κα

κό, τό ιbφέλιμo καΙ δλαδερό και ή 

πείρα αύτη κληροδοτήθηκε στους 

απόγονου ς καΙ ~ινε φύση, από την 

όποία πηγάζουν οΙ ήθικες Ihινoιες. 

Ή απόλαυση τής ώφελιμότητας 

προξενεί εύάρεστο συναίσθημα 

καΙ ttat συμπίπτει το αγαθό με το 
χρήσιμο καΙ εύχάριστο. Συνεπώς 

τό κριτήριο τής ήθικότητας έγκει

ται κατα τόν Σπένσερ στην Ικανότη

τα για την παραγωγή ήl\ονή:. 

ΗθΙΚΗ OPθOΛOΓlKH 

Σύμφωνα μ' αύτή. αφετηρία τού 

7'} ΗθΙ 

ήθικού δίου αποτελούν οΙ σαφείς 

αντιλήψεις για τό ήθικα καλό. Ό άν
θρωπος όφείλει να δαμάζει με τη 

θέληση τα πάθη καΙ στη συμπερι

φορά του να επιδοκιμάζει τις σα

φείς Ιδέες. Σκοπός τών ενεργειών 

τού ανθρώπου εΙναι κατα τόν Καρ

τέσιο ή εύδαιμονία, που έχει πη

γη τη γνώση καΙ ε[ναι επιγέννημα 

τής αρετής. Με την ελευθερία τη; 

δούλησης, που κατάγεται dπό τη 

γνώση, ξεχωρίζει ό άνθρωπος dπo 

τό αύτόματο. 'Ιδιαίτερα για την συμ

περιφορά, 6 Καρτέσιος προοάλλει 
τρία αξιώματα·. Ι) Να ύπακούς 

στουςνόμους, στά έθιμα καί στη θρη

σκεία της χώρας καί νά προσχωρείς 

στις λΟΥικότερες και μετριοπαθέ

στερες απόψεις. 2) Να ε/σαι συνε
πής στις πράξεις σου. ακόμη και με 

τόν κίνδυνο τής πλάνης. 3) Να αί'
τοκυριαρχείσαι καί να μη δίνεις ση

μασία στα ρηχα πράγματα. Ό αν

θρωπος πρέπει να ξέρει τι ε{ναι στην 

ι':ξουσία του καί τι δεν εΙναι. Ή με
γαλοφροm)νη εΙναι τό κλειδί για δ

λες τις αρετές. ή γνιuση τοί' Θεοί' 

ή ανιίηερη απ· δλες τίς γνώσεις. ή 

πνεl'ματικη αγάπη προς τον θεο 

(amor dei) τό fl1yrVfmrQO απ' όλα 

τά συναισθήματα. 

Ή ηθικη τοί' Καντίο\! συνδέεται με 

τη λΟΊΙκή. Ό άνθρωπος ώς λαΊΙΚΙ) 

όν. με τίς σκέψεις του. τα αΙσθήματιί 

του και τις επιθυμίες ταυ. ε/ναι ··φαι

νόμενο" άνάμεσα στα αλλα φαι νο

μενα της φύσης. Ό (διας όμως α\'

θρωπος ε{ναι επίσης και ηθικό ()\,. 
{'ποκείμενο τής ηθιι..-τjς συνείδησης. 

'Ως .ηθικό πλάσμα άνήκει στόν κό-
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σμο με τα προσιτα σε μάς "πρά'Υμα

τα καθ' έαυτα'Ό Άπ' αύτη την WtO
ψη εΙναι έλεύθερος καΙ. ύποτάσσε
ται μόνο στο χρέος, στη λεγόμενη 

"κατηγορικη προσταγή" της ήθι

κής, που εΙναι προϊόν τού πρακτι

κού λόγου, Ό πρακτικός λόγος εΙ
ναι ό άνώτερος νομοθέτης,που κα

τευθύνει τη βούληση στην πρακτι
κη ένέργεια. Για να διαμορφωθεί 

μία τέλεια κοινωνία, όφείλει κάθε 

λογικό άτομο να συμπεριφέρεται 

έτσι, ωστε ό κανόνας τής προσωπι

κής συμπεριφοράς του να μπορεί 

να γίνει κανόνας συμπεριφοράς 

για δλους, 'Ένας τέτοιος κανόνας 

δεν έπιτρέπεται να περιέχει τίποτα 

έμπειρικό. Μόνο τό λογικό και όχι 

ή εμπειρία μπορεί να καθορίσει την 

ήθικότητα, Ή συμπεριφορα τού άν

θρώπου δέν πρέπει να επηρεάtεται 

άπό συναισθηματικες ροπές (έπι

θυμίες. συμπάθεια. μανία διασκε

δάσεων). άλλά νάύποτάσσεταιστόν 

έμφυτο ήθικό νόμο, δπως προστά

ζει τό συναίσθημα τού καθήκον

τος. Τό να μή επιτρέπεις στόν έαυτό 

σου δ.τι δεν εγκρίνεις για τόν άλλο. 

τό να μή άπαιτείς άπό τόν άλλο ω)

τό ποι' σι' ό ιδιος δεν εΙσαι πρόθυμος 
νά κάνεις, άλλά να κάνεις αύτα" από 

καθήκον", άπό σεβασμό τοί' γενι

κού. κανόνα, 'ε/ναι ή ουσία της Καν

τιανής καθηκοντολογΙας. Για τήν 

οΙκοδόμηση τού ήθικού νόμου άπα

ραίτητο στοιχείο ε/ναι ~ άνθρώπι
νη αυτονομία. Τό γενικό κύρος τού 

ήθικού νόμου συμπληρώνεται μέ 

την ευθύνη που έχουμε να πραγμα

τοποιούμε μία άναγνωρισμένη α-

Κο ΗΘΙ 

ξία. 'Ένας καθορισμός άπέξω με έν

τολες και σκοπους εΙναι έτερονομι

κός καΙ. αφαιρεί την ευθύνη που έ

χουμε ώς λογικά οντα γιά τΙς πρά

ξεις μας. ΤΟ πρώτο μέρος τού βι6λί

ου του "Θεμελίωση τής μεταφυσι

κής τών ηθών" άρχίζει με τα παρα

κάτω αξιομνημόνευτα λόγια: "Δεν 

ύπάρχει πουθενα τίποτα στόν κό

σμο και έξω άπ' αύτόν, που μπορού

με να το θεωρήσουμε (ινεπιφύλα
κτα ώς καλό, παρα μόνο μία καλή 

θέληση", Στο [δια βιβλίο γράφει: 

"Θα ~ταν εύκολο να δείξο"με πώς 
ό κοινός άνθρώπινος νούς μ' αυτή 

την πυξίδα στό χέρι θα μπορούσε 

σ' δλες τίς περιπτώσεις που τού πα

ρουσιάζονται να ξέρει πολυ καλά 

νά ξεχωρίζει τί εΙναι καλό, τί κακό, 
τΙ. σύμφωνο με το καθήκον καΙ τί άν

τίθετο προς αύτό, έαν κανείς - χω

ρίς τούτο να μάς διδάσκει το παρα

μικρό νέο-έστρεφε μόνοτηνπροσο

χη του, όπως fKave ό Σωκράτης, στό 
δικό του άξίωμα, "σι ωστε να μή 

χρειάζεται καμία επιστήμη καΙ. φι

λοσοφία γιά να μάθει τΙ. πρέπει να 

κάνει γιά να εΙναι τίμιος και καλός. 

άκόμη και σοφός και ένάρετος" , 
'Επειδή οΙ άνθρωποι ώς λογικα όν

τα εΙναι σύμφωνα με τη φύση τους 

.. σκοποί πρός έαυτσυς". ό Κάντιος 
διατυπώνει δεύτερη κατηγορικη 

προσταγή: "Νά πράττεις "σι, ωσ

τε νά μεταχειρίζεσαι την άνθρωπό

τητα κάθε ωρα και στιγμή τόσο στο 

πρόσωπό σου όσο καΙ. στο πρόσω~ 

πο όποιουδήποτε αλλου σύγχρονα 

ώς σκοπό, ποτέ άπλά ώς μέσο", Μ' 

αυτά τά λόγια το Ιδανικό τού άνθρω-
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πισμού βρήκε στην Καντιανη 'iιθι

ιcΗ την έπιστημσνιΙCΗ lκφραση καΙ. 

συνδέθηκε με τi.ς Ιδέες τής έλευθε

ρίας, τής Ισότητας, μέ τΙς άπαιτη

σεις τών πρωταρχικών δικαιωμά-

ΙΙΙ ΗθΙ 

των τού άνθρώπou, ιcαΙ τόν ΠEQΙ.Ο

ρισμό τής θρηΣΙCείας στήν περιοχη 

της ήθικής. Ή ΙδανιΙCΗ συμφωνία 
δλων τών άνθρώπων, εΙναι τό κρι
τηριο τής 'iιθιιroτητας. 
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θΕΙΣΜΟΣ 

Φιλοσοφική - θρησκευτική διδα

σκαλία, ή όποία παραδέχεται την ύ

παρξη ένός υπερφυσικού θεού ώς 

δημιουργού τού κόσμου. Ό θεός ε

πεμδαίνει στη ζωη τού άνθρώπσυ με 

τρόπο μυστικό καΙ επενεργεί στιΊ. 

πράγματα τής φύσης. 

θΕΟΔΙΚΙΑ 

Ή άπόπειρα δικαίωσης τού θεού 

άπό θεολόγους καί φιλοσόφους 

(Στωϊκοί, Γνωστικοί, Λάϊμπνιτς) 

άναφορικα με την άθλιότητα πού 

παρουσιάζει 6 άπ' αΌτόν δημιουρ
γημένος κόσμος. Αύτοι ή άρvoΎVΤαι 

την άθλιότητα ή τη θεωρούν ώς δο

κιμασία σταλμένη άπό τό θεό. ΣτΙς 

άπόπειρες μιάς θεοδικίας πρώτος 

ό 'Επίκουρος πήρε μία KΡΙΤΙΙCΗ 

στάση: ή θέλει ό θεός να διώξει 

άπό τόν κόσμο την άθλιότητα, άλλιΊ. 

δέν μπορεί' Τι μπορεί, άλλα δε θέλει· 
ή θέλει καΙ μπορεί. ΟΙ τρείς πρώτες 

περιπτώσεις εΙναι σχετικα μ' ~α θεό 

άδιανόητες, ή τελευταία δε συμδι
δάζεται με την πραγματική fiπαρ
ξη τής άθλιότητας. 

θΕΟΚΡΑΠΑ (deisιnUS) 

Ή θρησκευτιΙCΗ θεωρία πoiι δέχεται 

την ύπαρξη ένός προσωπικού ύπερ

φυσικού θεού. Ό θεός πού δημιούρ
γησε τη φύση καΙ τούς νόμους της 

δέν tπεμδαίνει aτή φύση καΙ στιΊ. άν-

e~J[Lva πράγματα, προπαντός 

δεν άποκαλύπτεται ύπερφυσικά. 

Ό κόσμος λειτουργεί μόνος σύμφω

να με το"ς νόμους πού ferat εξαρ
χής ό ΔημιουΡΥός. Με τη λογική 6 
άνθρωπος δε μπορεί ν' αποκτήσει 
τη γνώση τών Ιδιοτήτων του παριΊ. 

μόνο τη γνώση τής ύπαρξής του. 

Έτσι ή θεοκρατία εμπλέκεται σε 

μία άντίφαση με την παντοδυναμία 

καΙ ελευθερία τoU θεού. ΊστορικιΊ. 

ή θεοκρατία εΙναι ή λοΥΙκή θρησκεία 

τού Διαφωτισμού, ή όποία 6δήγη

σε στόν υλισμό και άθεϊσμό. 

θΕΟΣ 

Ένα άντΙKείΜΕVO τής πίστης, πού 

tνvoείται ώς fνα fJν με υπερφυ

σικές Ιδιότητες καΙ δυνάμεις. Στην 

Ινδική μυθολΟΥία οΙ θεοί άρχικιΊ. ή

σαν οΙ Ισχυροί, οΙ σοφοί, οΙ άΥαθοί. 

"δωρητες κάθε καλού" εφευρέτες, 
ήρωες, άρχηΥοί, γενάρχες. Ή λα

τρεία τούτων- σε συνδυασμό με τη 

λατρεία τών φυσικών δυνάμε !JV και 

φυσικών άντικειμένων εΙναι ή πρω
ταρχική μορφη τής θρησκευτικής 

πίστης. Στη φιλοσοφία ή Ιδέα τού 

θεού εΙναι τό πρόδλημα ΥΙιΊ. την πρώ
τη άρχη καΙ ούσία τού όντος, ΥΙιΊ. το 

σκοπό τού κόσμου και τη σχέση τού 

άνθρώπου με τό θεό. Στην άρχαία 

έλληνική φιλοσοφία 6 θεός θεωρεί
ται από τούς Προσωκρατικούς φι

λοσόφους ώς ή άθάνατη καΙ άνώλε-
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θρη πρωταρχιΙCΗ ύλιΙCΗ άρχΤι (άπό 

τόν'Αναξίμανδρο ώς "ciπεΙΡOν", 

άπό τόν Ήράκλειτο ώς "λόγος", 

άπό τόν Ξενοφάνη ώς τό 'Ίν", άπό 

τόν Παρμενίδη ώς τό ταυτόσημο με 

τό νοείν "Ε[ναι ", άπο τον 'Αναξα
γόρα ώς "νούς"). Στον Πλάτωνα 

6 θεός δημιούργησε τόν κόσμο άπό 
τό χάος κατα τό πρότυπο τού τέλει· 

ου όντος (Ιδέα). Στόν 'Αριστοτέλη 

ό θεός ε[ναι f) ένεργητιΙCΗ KινητιΙCΗ 
άρχή, τό "πρώτον κινούν", tνώ ό 

ίδιος εΖναι άκί νητος, τό "κινούν άκί
νητov", άϋλο και τέλειο πνεύμα, 

που σαν τέτοιο άγαπιέται απ' όλους 

και όλοι έπιδιώκουν να τού μοιά

oouv. Στο. νεοπλατωνισμό ό θεός εΙ
ναι fι άπόλυτη, πρωταρχιΙCΗ ένότη

τα, άπό την όποία άπορρέει σε ένι

αία κατερχόμενη κλίμακα όλος ό 

κόσμος. Στη χριστιανικ" πίστη ό 

θεός έννοεϊται ώς fι tιπερ~ατιιcη αΙ· 
τία τής δημιουργίας τού ξεχωρι

στού άπ' αύτόν K6σμou ("πιστεύω 

εΙς lνα θεόν. πατέρα παντοδύναμον. 

ποιητην ούρανού και γής, όρατών 

τε καΙ άοράτων " , τό σύμ60λο τής 
Σννόδου της Νικαίας). Στη χριστια

νικη φιλοσοφία παρουσιάζεται ό 

ύπερ6ατικος δημιουργος τού κό

σμου, fι ciπειρη o~σία, ώς τό ίδιο τό 

ΕΙναι, fι [δια fι άλήθεια που φωτίζει 
τό άνθρώπινο πνεύμα. Σ' αύτη την 

έτερότητα τών ταυτόσημων θεμι:λι

ώνεται τό πρό6λημα, πώς μπορεί 

νό: νοηθεί ό ciπειρoς θεός στη σχέση 

του με το δημιούργημά του, τόν κό

σμο, χωρΙς να γίνει ό ίδιος πραγμα

τικότητα, δηλαδη πώς εΙναι δυνατο 
να ταυτιστούν αΌτα τα δύο που ~-

θΕΟ 

χουν διαφOρετιΙCΗ προέλευση. Ό 

μυστικισμός λύνει αΌτό το πρό6λη

μα με τη διδασκαλία του για την άμι:

ση ενωση τού άνθρώπου με τό θεό 

στη μνστιΙCΗ έμπειρία. Ό Καρτέσι

ος άναγνωρίζει τό θεο ώς ύπερ6α

τικο δημιουργό τού κόσμου. τέλειο 

δν (Ι' et:re parfait). ώ~όσo δε δέ
χεται καμία σχέση (κυρίως Lστoρι

ΙCΗ) μ' αύτόν. Ό πανθεϊσμός ταυ

τίζει τό ΕΙναι τού θεού με το εΙναι 

τού κόσμου, tι σίJμπτωσιoλoγία καΙ 

ό όντολογισμός διδάσκονν δτι ό ί!μ

πειρικος κόσμος δεν εΙναι άναγκαί

ος. αύθύπαρκτος. άλλα lνα όργανο 

τού δημιουργού. τού πρώτου όντος, 

πού μόνο δι' αΌτού μπορεί να κατα

νοηθεί. Ό άγνωστικισμός άρνείται 

τη δυνατότητα τής γνώσης τού θεού 

καΙ ό άθεϊσμός την ύπαρξή του. Για 

τόν 'Έγελο ό κόσμος εΙναι ή άναγ

καία αύτοπαράσταση τού θεού 

καΙ σαν τέτοια το μέσο για τη 6αθ

μιαία άναγνώρισή του. Για τη δια

λεκτικη θεολογία ύπάρχει lνα d-
6υσσαλέο χάσμα μι:ταξυ θεού καΙ 

κόσμου. που μόνο με την αύτοα

ποκάλυψη τού θεού καΙ τόν ,ένα

θ{κιmισμό του μπορεί να γεφυρω

θεί. Ή διαφορα μεταξυ τού κοσμι

κού όντος καΙ τού ΕΙναι (όντολογι
ΙCΗ διαφορά), τού ΕΙναι καΙ θεού (θε
ολογικη διαφορά), καθορίζει άπό 

τό lνα μέρος τη σχέση τών διάφο
ρων έπιστημών με τη φιλοσοφία, 

άπό τό δλλο μέρος τη σχέση φιλοσο

φίας μt τη θεολογία. Ή πρ06λημα

τιΙCΗ τής ιδέας τού θεού για τη σύγ
χρονη φιλοσοφία στηρίζεται στό 
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θΕΟ 

αKόλOυtιO σημείο: Με ποιόν τρόπο 

εΙναι δυνατό ν' αποδειχτεί πραγμα
τικα ή ύπαρξη τού θεού, δηλαδη έαν 

ό θεός μπορεί ν' αναγνωριστεί δια 

τού ανθρώπινου νού ij από την ήθι
κη δούληση που Kατευθ~νεται πρός 
το απόλυτο. Ή σύγχρονη θρησκευ

τικη μεταφυσικη όνομά ζει τό θείο 

(το θεό ij τούς θεούς) το πρωταρχι
κα δεδομfνο της άνθρώπινης συνεί

δησης. τό ταυτόσημο με τό δασίλειο 

τών αξιών. Ιδιαίτερα τών ήθικών 

άξΙών. Με την προοδευτικη πραγ

ματοποίηση τών άξΙών άπό τόν άν

θρωπο γεννιέται τό θείο, ό θεός. 

θΕΟΣΟΦΙΑ 

Σοφ(α θεού. ΓενιΙCΑ 11 ανώτερη γνώ
ση γιο. τό θεό και τα μυστικα της θεί

ας δημιουργίας με άμεση θεώρηση' 

σε στενη lvνoιαιή διδασκαλία μιάς 

αϊρεσης (τέλη 19 αΙ), οΙ ρίζες της 
όποίας δρίσκονται κυρίως στόν ανα

τολικό πολιτισμό. 

θΕΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

Φιλοσοφικες απόπειρες να κατα

νοηθεί λογικα ή ύπαρξη τού θεού 

καΙ οΙ Ιδιότητές του και ftOL να στη

ριχτεί 6ρθολογικα ή πίστη στό θεό. 

ΟΙ γνωστες αποδείξεις εΙναι: Ι) 
Ό ν τ ο λ ο γ ι κ η τού 'Α νσέλμου της 

Κανταδρυγίας: Α-ότη συμπεραίνει 

από την ύΠOKειμEVΙκη Ιδέα ένός ύ

ψιστου όντος για την αντικειμενικη 

ύπαρξή του. Έό.ν δεν ύπήρχε θεός 

πραγματικά, άλλα μόνο σαν Ιδέα. 

τότε τούτο θα αποτελούσε αντίφα

ση πρός τη lvνoια τού θεού ώς τού 

τελειότατου και πραγματικού όν

τος. 2) Στην όντολογικη άπόδειξη, 

Η4 θΕΤ 

που από την εποχη των σχολαmι

κισν άλλοτε αποκρούεται. άλλοτε γί

νεται παραδεκτή. ό Θωμάς 'Ακινά

της άντι τάσσει την a Ροsteήοή κ 0-

σ μ ο λ ο γ ι κ ή α π ό δ ε ι ξ η. που 

συμπεραίνει από την (;παρξη τού 

κόσμου την ύπαρξη τού δημιουρ

γού του, σύμφωνα με τ6 νόμο της αΙ

τίας αναγκαίου καΙ άμετάδλητου 

όντος, πού ύπάρχει ώς αΙτία έαυτού 

και σύμπαντος. 3) Τ ε λ εολογ ι κη 
απόδειξη, ή όποία συμπεραίνει από 

τη σκοπιμότητα της τάξης τού κό

σμου την ύπαρξη τού θεού ώς πάν

σοφου ταξινόμου τού κόσμου. 4) 
Ή θ ι κ ή τοί' θεού απόδειξη. ή 
όποία από την (;παρξη μιάς ήθι!Cής 

συνείδησης συμπεραίνει γία την (;
παρξη τού δημιουργού της, από μία 

"ήθικη τάξη τού κόσμου" για τό θε

μελιωτη αύτης της τάξης. 5) Ψ υ
Χ ο λ ο γ ι κ η απόδειξη ξεκινάει από 

την (;παρξη της Ιδέας τού θεού στη 

συνείδηση (από τη δίωση τού θεού) 

καΙ Ισχυρίζεται ότι ή [δια ή συνείδη-

ση δε μπορεί να εΙναι έπαρκης λό

γος για την ύπαρξη τού θεού μέσα σ' 

αύτή' δηλαδη αΙτία όφειλε να εΙναι 

μία εξωπρικη αΙτία -δπερανθρώπι

νης μορφής. 6) Β ο υ λ η σ ι α Ρ Χ ι κ η 
απόδειξη, ή όποία ύποστηρίζει πώς 

ό άνθρωπος δεν εΙναι παντοδύνα

μος, αφού δε μπορεί να κάνει δ, τι 

θέλει, συνεπώς πρέπει να ύπάρχει 

πάνω άπ' αύτόν μία άνώτερη δύνα

μη, που εΙναι παντοδύναμη: ό θεόι;. 

θE11ΚlΣMOΣ (positivisrnus) 

Μία από τις φυσικες έπιστημεςικα

θορισμένη φιλοσοφικη κατεύθυνση 
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θΕΤ 

που ιbς μσναδιΙCΗ γνωσιoλσyιιdι πε

ριοχη θεωοΕί την έμπειρία. τα θετΙΙCα 

γεγσνότα. δηλαδη τα δεδoμtνα, τα 

πραγματιιcα ιcαΙ άναμφισδήτητα. 
Ό θετικισμός περιορίζει την άπο

στολη δλων τών έπιστημών στην l
ρευνα και την περιγραφη τών γεγο

νότων καΙ τών φαινομένων lJεωρών

τας ιbς θεωρητικα αδύνατες και 

πραΙCΤΙKα ιΊχρηστες τις μεταφUσι

κες έρμηνείες. ·Ολοι οΙ όπαδοΙ τού 
θετικισμού στηρίζονται στην κοσμο

θεωρία και στις μεθόδους τών φυσι

κών επιστημών. 'Ισχυρίζονται δτι 

με το πείραμα καΙ την παj?<lτήρηση 

μπορούμε να γνωρίσουμε τα φαινό

μενα καΙ τούς νόμους που τα διέ

πουν. Ή θετΙKΙστιΙCΗ φιλοσοφία 

ΠΡOπαραΣΙCευάστηKε απο τον Χι

ούμ και συστηματοποιήθηκε άπο 

τόν κόντ. Ώς άπόλυτο δtν άναγνω
ρίζει τίποτα άλλο παρiι μόνο το άξΙ

ωμα "τίποτα δεν εΙναι ό.πόλυτο". 
Τό πρ66λΥ1μα τής ϋπαρξηςαντικει

μενικού ιcόσμoυ ό.νεξάρτητου άπό 

τις αΙσθήσεις δtν τό θεωρεί ό Κόντ 

ιbς αντικείμενο επιστημονικής Ιρευ

νας. έπειδη lχει ύπερφυσικο χαρα

χτήρα. 'Ενώ δηλαδη ό θετικισμός 

ό.πό τσ hια μέρος αγωνίζεται για τη 

συγΚΕκριμένη επιστημoνικi) έρευ

να, ό.πό τό άλλο Ισχυρίζεται δτι πο

τε δε θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε 

την ο'όσία τών φαινομένων. Ό dv
θρώπινος νούς μπορεί να γνωρίσει 

σχετικα μόνον hια μtρoς άπό τα φαι

νόμενα στα όΠOίαdπOKαλύπτεται 

ή ούσία τους. ώστόσο εΙναι αδύνατο 

να συλλά6ει τη πρωταρχη και το ΣΙCo

πό τών δντων (μεταφυσιΙCΗ γνώση). 

85 θΕΩ 

Τό νόημα κάθε έπιστημονικής γνώ

σης εΙναι ή γνώση τών νόμων τών 

φαινομένων. με τη 6οήθεια τών ό

ποίων προσπαθούμε να πρ06λέπου

με τα μελλσντικα (savoir pour pre
νοίΓ). Ή [στOριιcΗ ύπηρεσία πού 

πρόσφερε στην dνθρώπινη πρόοδο 

ό θετικισμός εΙναι ή άΠOμάKρυνdη 
άπό την άγονη θεωρητικολογία τών 

διάφορων έπιστημών και ή στροφή 

τους στην.Ιρευνα γεγονότων. 

θΕΩΡIΑ 

Κάθε έπιστημονική ένότητα γνώ

σεων σχετικα με τη φύση και την ιcoι

νωνία" έπίσης ή συστηματική όργά

νωση τών γνώσεων χωρις να λαμ6ά

νεται ύπόψη ή δυνατότητα τών πρα

ΙCΤΙKών έφαρμnγών τους. Για τόν 

'Ηρόδοτο το "θεωρείν" εΙναι μαζι 
με το .• Ιστορεϊν" ή δάση τής Ιστοριο
γραφίας. Στους Ίωνες φυσικούς 

φιλοσόφους ή λέξη θεωρία lχει τ6 

νόημα τής πνευματικής θεώρησης 

αφηρημένων πραγμάτων. Στόν 'Α

ριστοτέλη ή θεωρία εΙναι αύτάρκης. 
αΌτoσιcoπός, "θείος τρόπος ζωής". 

'Αντίθετες πρός τη θεωρία εΙναι ή 
πράξη ("το πράπειν"), στην όποία 

ή γνώση χρησιμεύει ώς μέσο για να 

γίνεται ό ι'iνθρωπoς Ικανος για τη 

ζωή. ΙCαΙ ή KαταΣΙCευή ("τ6 ποι
εϊν"),στην όποία ή γνώσηέξυπηρε

τεί την KαταΣΙCευη Ιργων. Στους νε

ώτερους χρόνους θεωρία εΙναι καΙ 

οΙ ύποθέσεις που κάνει ό έρευνητης 

για να έξηγήσει τα ποικίλα φαινό

μενα. θέτει δηλαδη ό έρευν.ητηςύπο

θετικα μία πρόταση, ή όποία προ

λαμ6άνει την πειραματιΙCΗ έπαλή-
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θΡΗ 

θευση καΙ απ' αύτη με συλλογισμους 

καταλήγει σε άποτελέσματα, τα ό

ποία συγκρίνει με τα δεδομένα έμ

πειρικα γεγΣVότα. Τότε ή θεωρία 

κρίνεταιόρθή. δταντα συμπεράσμα

τα πού ΠΡOκVπτouν απ' αύτη έπα

ληθεύονται άπό την έμπειρία. Κα

τα τόν Κάντιο θεωρητιΙCΗ εΙναι 1\ 
γνώση που αναφέρεται σ' f"να αντι
κείμενο tj σε μία σχετιΙCΗ Μοια ένός 
άντικειμένου. τό όποίο δ~ μπορού

με να γνωρίσουμε με καμία έμπειρι

κή μέθοδο. Με τόν καθαρό λόγο μπο

ρονμε ώστόσο να. διεισδύσουμε στα. 
μεταφυσικα θεμέλια τής πραγματι

κότητας. Με την αρχαία Μοια τής 

καθαρης θεωρίας συνδέεται και ~ 
μεσαιωνική "θεωρητική ζωη" (νί

ta contcmp)atίva), τι έμμεση θεώ

ρηση τoV θεού άπό τα Ιργα του, στα 

όποία καθρεφτίζεται 1\ δtrVαμΤΙ του, 
τι σοφία του καί τι αγαθότητά του. 
• Από την αρχαία Μοια τής θεωρί
ας κατάγεται τι εύρωπαϊκή Μοια 

τής έπιστήμης αις "καθαρής έπιστη

μης", στην όποία αρχικα ήταν ξένη 

κάθε έφαρμογη Kαi. κάθε "πραγμα

τισμός". 

θΡΗΣΚΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Ή φιλοσοφική θεώρηση τού νσήμα-

116 βγΜ 

τος και τής ούσίας τού φαινομένου 

"θρησκεία", τι διερεύνηση τής φύ
σης τού θεού καΙ τής σχέσης του με 

τόν κόσμο καΙ τούς ανθρώπους. Με 
t>doη τα πορίσματα τής συγKριτιιάjς 
θρησκειολογίας, ή φιλοσοφία τής 

θρησκείας περιγράφει τα θρησκευ
τικα φαινόμενα, δηλαδη τΙς δασικές 
μορφές τής λατρείας, τη t>aOLΙCΗ στά

ση τού θρησκευτικού ανθρώπου 
και τους 6ασικους τρόπους έκδήλω

σης τoV αγιου. 'Επιδιώκει έπίσης 

νά έξακριδώσει κατά πόσο ό χαρα
κτήρας τής θρησκείας εΙναι συγΚΕ
καλυμμένος tj Ικδηλος στις Ιστορι
κές θρησκείες. Παραπέρα έξετάζει 

• τη δυνατότητα καΙ αναγκαιότητα 
τής dπOKάλυψης σαν πραγματο

ποίησης και ύπερνίκησης κάθε "φυ
σικής" θρησκείας. 

βγΜΟΚΡΑ ΤΙΑ (emotίonalismus) 

Ή ψυχoλoγιΙCΗ θεωρία πού όποστη

ρίζει δτι τό συναίσθημα εΖναι θεμε

λιώδης λειτουργ ία τού ψυχικού δίου. 

δτι τι νόηση καί ή ί>ούληση παράγσv
ται ώτ' αύτό. Ή θυμoKρατιΙCΗ ήθι

k"ή. κVριoς αντιπρόσωπος τής ό

ποίας εΙναι 6 Χιοί'μ. διδάσκει δτι 
τα έλατηρια τών πράξεων τού αν

θρώπου εΙναι συμπαθητικά συναι
σθήματα. κλίσεις. πάθη. 
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ΙΔΕΑ 

ΣτΟν Πλάτωνα μεταφυσιΙCΗ ούσία 
ενός πράγματος, aτόν 'Αριστστέλη 

1ι tδtα - ούσ(α ώς "fγ παρα τα πολ

λα" δεν υπάρχει χωριστα από τα 
πράγματα, ιbστόσo ό 'Αριστοτέλης 
παραδέχεται μια dντΙKειμενικη ενό
τητα στα πολλά. Ό κόσμος εlναι μία 

ένότητα άκαθόριστης iίλης, που ύ
πάρχει στα πράγματα. και μορφής, 

που την προσδιορίζει. Ή 'ιJλη. στην 

όποία ενοικεί ή Ιδέα (το "εΙδος") 

ε(ναι δύναμη. ή δε μορφη ή πραγμα
τοποίηση ("έντελtχεια" fι "tνέρ

γεια") αύτης. Ό νεοπλατωνισμός 

θεωρεί την Ιδέα ιbς άκτιν06ολία τής 

άνώτατης κοσμικής άρχής, 6 μεσαι
ωνικός Χριστιανισμός ώς Ιδέα τού 

θεού. 'Έπειτα άπό τόν Καρτέαιο 

καΙ Λόκ, Ιδέα σημαίνει μόνο την εΙ

κόνα που σχηματί.ζει τό πνεύμα άπό 

lνα πράγμα, την παράστασή του. 

Κατα τΟν Πλάτωνα οΙ Ιδέες εΙναι tι 
πραγματιΙCΗ ΟΟσ(α τών αΙσθητών 

πραγμάτων, tι αΙτία για την ύπαρξή 

τους. τα αΙσθητα πράγματα εΙναι 

μόνον απομιμήσεις ("εΙδωλα") τών 
Ιδεών, κατασκευασμένα σύμφωνα 

με τα άρχέτυπα, τΙς Ιδέες. οι Ιδέες 

δεν έξαρτώνται άπό το χώρο και το 

χρόνο. ΕΙναι αιώνιες, τέλέιες καΙ 

δ,φθαρτες ο"'σ(ες, απρόσιτες στΙς 

αΙσθήσεις, τα θεία πρότυπα τών αΙ

σθητών πραγμάτων. Τό πράγμα με

τέχει στην Ιδέα, "τό πραγματικο δν" 

Ι 

εΙναι σ' α"'τη παρόν. Ή μεταφυσι
ΙCΗ θεωρία τών Ιδεών ι'ιπόΙCΤΗσε πά
λι σημασία στο γερμανικό Ιδεαλι
σμό. Για τον Κάντιο οΙ Ιδέες εΙναι 
άπαραίτητες lννoιες τού καθαρσ'ϋ 
λόγου, με τΙς όποίες σκεφτόμαστε 
lνα άπnλυτO. που ιbστόσo δεν ύπάρ
χει σε καμία έμπειρία. Ή Ιδέα τού 

θεού, τής ψυχής, τού κόσμου εΙναι, 
σ' άντίθεση με τΙς κατηγορίες, μό

νο ρυθμιστικές άρχες τού θεωρητι

κού λόγου, mειτααιτηματα τούπρα
ΙC:ΤΙKoύ λόγου. Για τΟν 'Έγελο ή Ιδtα 

εΙναι το απόλυτο, τό όποίο αύτοεξε
λίσσεται διαλεκτικά. Ό Ιστορικός 

υλισμόςύποστηρίζειδτι tι Ιδέαπροσ
διορίζεται από tiς οΙκονομικές σχέ
σεις. Ή ΙδεαλιστιΙCΗ ι'ιντίληψη τής 

Ιστορίας θεωρεί τΙς Ιδέες ώς τΙς κι
νητήριες δυνάμεις τών Ιστορικών 
γεγονότων. 

ΙΔΕΑΛΙΣΜΟ::: 

Γνωσιολογική, μεταφυσική, Ιστο
ΡΙKoφιλOσOφιιc:η κατεύθννση, ή ό
ποία θεωρεί την ι'ιντΙKειμενιΙCΗ πραγ
ματικότητα ιbς Ιδέα, πνεύμα, λόγο 

καΙ την ύλη ώς μορφη έμφάνισης τού 
πνεύματος. Γνωσιολογικα ή dπo

ψη που άντιλαμ6άνεται τα πράγμα

τα ώς δέσμη παραστάσεων, που ι'ι
ναγνωρίζει τό εΙναι μόνον ώς ΣUΝεί
δηση. 'Ανάλογα με τη φιλoσoφιΙCΗ 
έρμηνεία τής Ιδέας, διακρίνουμε 

πέντε 6ΙWΙKες Ιδεαλιστικές μορφές 
τής 'μεταφυσικής φιλοσοφίας: 
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ΙΔΕ 

1) τον όντο λογι κό Ιδεαλισμό, σύμ
φωνα με τόν όποίο 11 Ιδέα εΙναι το 
σταθερό και μόνιμο ποιόν τής o'llσί

ας τών αΙσθητών δντων, πoiι σuλ

λαμΟάνεται a Ρήοή με τη νόηση. τό 
λόγο. 2) το θ ε ο λ () Υ ι κ ό Ιδεαλι

σμό' ό όποίος θεωρεί τίς Ιδέες ώς αΙ

ώνιες σταθερές σκέψεις τού δημι

ουργού θεΟύ, ώς πρότυπα σχέδια 

πού ΣUλλαμδάνει ό θεός καί δημι

ουργεί σύμφωνα μ' α'ότό. τόν κόσμο, 

3) τόν Ψ υ Χ ο λ ο γ Ι κ ό Ιδεαλισμό 

(Καρτέσιος, Λόκ. Χιούμ), ό όποίος 

νοεί την Ιδέα σαν "εΙκόνα" τών 

αΙσθητών πραγμάτων πού σχημα

τίζει ή φαντασία, 4) τόν ύ π ε ρ
Ι> α τ ι κ ό Ιδεαλισμό, για τόν όποίο 

ή Ιδέα τού κόσμου, τής ψυχής και 

τού θεού ύπερδαίνουν τα όρια τής 

έποπτείας καί τής νόησης. τα πράγ

ματα δε μπορούμε να τα γνωρίσου

με καθαυτά. άλλα μόνον ώς φαιΥό

μενα (Κάντιος), 5) τόν α π ό λ υ τ ο 
Ιδεαλισμό (Φίχτε, Σέλλινγχ. 'Έγε

λος), ό όποίος προϋποθέτει κάποια 

καθολική ΣUνείδηση ή τό άπόλυτα 

έννοούμενο, άπό τη δημιουργική 

ένεργητικότητα τού όποίου προέρ

χεται δλος ό αντικειμενικός κόσμος. 

Γενικα ό μεταφυσικός Ιδεαλισμός 

θεωρεί την πραγματικότητα ώς fνα 

σύνολο Ιδεών, πού συνδέονται άνα

μεταξύ τους καί έχουν Ιεραρχικη 

τάξη. Ή Ιδέα, κατα τόν Καρτέσιο 

"ή Μοια για τό άπόλυτο", εΙναι α

νεξάρτητη άπό τό πνεύ μα πού τη σκέ

πτεται καΙ τα πράγματα στα όποία 

πραγματοποιείται. Ειναι lνα lργα

λείο τού πνεύματος, άύλο, άναλλοί

ωτο καί ύπερχρόνιο, ένώ τ6 πνεύμα 

ΗΝ ΙΔΕ 

εΙναι τό ίδιο ένέργεια. Ό αντικειμε

νικός Ιδεαλισμός, τού όποίου ό 

πιό χαρακτηριστικός εκπρόσωπος 

εΙναι ό Πλάτων. Ισχυρίζεται ότι 11 
ανεξάρτητη άπό την ύλη και την ατο

μική συνείδηση τού άνθρώπου Ιδέα 

παρουσιάζει τα πράγματα τού κό

σμου στην ανθρώπινη συνείδηση. 

δηλαδη ότι αύτα εΙναι άντικαθρε
φτίσματα καΙ έξεικονίσεις τής Ιδέ

ας. Έτσι ό αντικειμενικός Ιδεαλι

σμός ξεχωρίζει "κόσμο τής συνείδη

σης" και μεταl>λητό "αΙσθητό κό

σμο " • πού εΙναι αδύνατο να τόν γνω
ρίοουμε έντελώς όρθολογικά. Με 

τό πνεύμα ή Ιδεαλιστική κοσμοθεω

ρία επιχειρεί να συλλάδει καΙ έρμη

νεύση όλα δσα χρησιμεύουν για τη 

θεωρητικη fQruva τού κόσμου. 'Α
πό την Μοια τού πνεύματος προέρ
χεται ή Μοια τού θεΟύ, πού εΙναι 
τό παντοδύναμο καΙ τελειότατο δν. 

·Ολες οΙ επιστήμες εΙναι παράγω
γα τής πνευματικής δραστηριότη

τας τών έλεύθερων προσωπικοτή
των, 11 δημιουργική φαντασία τών 
όποίων κάνει ύποθέσεις, χωρίς τίς 

όποίες δέ θα μπορούσαν αΌτΕς να 

προοδεύσουν. Μόνον ή Ιδέα. ή νόη

ση, ή συνείδηση τού ανθρώπου f

χουν πραγματικη ύπόσταση. Ή φύ

ση ιcαΙ ή ύλη rlvaL δευτερογενή πα
ράγωγα τών αΙσθητηριακών αντι

λήψεων και παραστάσεων. Μέ τη 

Ι>οήθεια Ιδεών, πού Ι>ρίσκονται fξω 

άπό τό χώρο και τό χρόνο, μπορού

με να σκεφτόμαστε καΙ ν' άναγνω

ρίζουμε όλα όσα δέ μπορούν να γί

νουν άντιληπτα με την έμπειρία τών 

αΙσθήσεων. Κατα τόν Μπέρκλεϋ, 
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ό ιcόσμoς προέρχεται από τΙς παρα

στάσεις το\ι θεmι ΙCαΙ 1! τάξη τών φυ
σΙΙCών νόμων άνταποκρίνεται στην 

τάξη τών παραστάσεων τού θεού 

('όποκειμενικός Ιδεαλισμhς). τα 

πράγματα που φα(νονται σε μάς, οΙ 

Ιδιότητές τους (χρώμα, σχήμα, δά
ρος ΙC.λ.π.) και α'ότα τα [δια εΙναι 
μία "δέσμη άπό αΙσθήματα", ι'iύλες 

παραστάσεις τών άνθρώπων και 

δεν lχoυν i>πόσταση fξω άπ.ό τη συν

είδηση. Λ'ότες τις παράγει ό θεός ά>ς 

i>nEΡφUotΙCΉ, πνευματιrι1 δύναμη 
ΙCαΙ τΙς δάζει στη συνείδηση τών αν

θρώπων δταν παρατηρούν τόν κό

σμο καΙ τα μεμονωμένα άντΙΙCείμε

να. 'Ύπαρξη σημαίνει αντίληψη 

(esse est percips). Άν δε φέρω στη 
συνείδηση τόν έξωτερικό κόσμο, 

δε μπΟ()ώ να πιστέψω δτι ύπάρχει. 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

Ή θεωρία που Ιδρύθηιcε άπό τόν 

Κοντιγιακ καΙ όνομάστηκε hot άπό 
τόν Ντεντο\ιτ ντε Τρασύ' ~α ένιαίο 

σύστημα άντιλήψεων ιcαΙ άρχών, 

που πρεσδεύουν διάφορες όμάδες 

άνθρώπων' έπίσης ξένες προς την 

πραγματικότητα άντιλήψεις (ΟΟτο

πισμός). Ό μαρξισμός όνομάζει Ιδε

ολογία κάθε κοσμοθεωρία που άν

τανΑΙCΛό. την ιcoινωνική πραγματι

κότητα. Γι' α'ότόν Ιδεολογία εΙναι 

hια σύστημα Ιδεών που διαμορφώ

θηκαν στην Ιστορική - ΙCOινωνΙΙCη 

έξέλιξη (οΙκοδόμημα). 

ΙΡΡΑΣΙΟΝΑΛΙ:ΣΜΟ:Σ (άλογισμός) 

Φιλοσοφική ιcατεύθυνση, παΡό-

89 Ι:ΣΟ 

μοια με τόν άγνωστιιcισμό, ή όποία 

OασΙΙCα δυσπιστεί στη λογική σκέψη 

ύποστηρίζοντας δτι ή γνώση πού 

άπOΙCαλύπτει την άληθινη πραγμα

τικότητα προέρχεται άπό προορθο

λoγΙΙCες (μεταφυσΙΙCες) πηγές (θρη

σκευτική πίστη, fνστιιcτo, tνόρα

ση, φαντασία, συναίσθημα). Γενι

κα ά>ς άλογικό χαρακτηρίζεται έΙCεί

νο πού δε συλλαμοάνεται με τό νού, 

που δε μπορεί να ύπαχτεί στόν έλεγ

χο τού νού ΙCαι τής έπισrήμης. Συχ

να όνομάζονται άλoγιΙCCι ΙCαι τα στοι

χεία έκείνα που υπερβαίνουν την 

πεπερασμένη γνώση, άλλα εΙναι 
ΙCαθαριΊ λoγΙKCι ΙCαι μπορούν ν' ανα

γνωριστο\ιν. 

Ι:ΣΟ1ΉΤΑ 

Ένα άπό τα OασΙΙCα προδλήματα 

τής ιcoινωνικής φιλοσοφίας και πο

λιτειολογίας. Ή lσότητα ιbς κοινω

νικό lδαVΙKό διαΙCΗρίlχτηKε άπό τό 

Χριστό καΙ θεμελιώθηκε στΤιν άντί

ληψη δτι οΙ ι'iνθρωπoι εΙναι ίσοι στην 
πνευματική - σωματική τους φύση, 

δτι i>naKOiivr στους ίδιους φυσι

κους καΙ ήθικους νόμους καΙ ότι f
χουν δλοι τόν ίδιο τελικο σκοπό. 

Στην ήθική καΙ την πολι τιιcΗ 1! Ισό
τητα εΙναι ή άρχη σύμφωνα με την 
όποία δλοι οΙ πολίτες εχουν ίσα πο

λιτικά δικαιώματα και ίσες ύποχρε

ώσεις, χωρΙς να λαμ5άνεται ύπόψη 

ή κοινωνική τάξη ή ή περιουσία. Ή 

νOμιΙCΗ Ισότητα εΙναι ή άρχη σύμφω
να με την όποία όλες οΙ νομικές δια

τάξεις που ιcατoχυρώνoυν τα δικαι

ώματα τού άτόμου εΙναι ίδιες για 
όλους τους πολίτες. Ή άρχη τής ήθι-
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ιcής ιcαI. πoλιτιιcής Ισότητας ώς πολι

τιιcό ιcαI. ιcoινωνιιcό α[τημα διατυ

πώνεται στους νεώτερους χρόνους 

στη ΔΙΑΙCΉρυξη τής άνεξαQτηOΙας 
τών α'r!λιιcών dπOΙΙCιών τής δόρει.ας 
ΆμεΡιΙCΉς. ("'Όλοι οΙ 6.νθρωποι 

γεννήθηιcαν [σοι" 177 6). Πληρέστε
ρος εΙναι ό όρισμός τής εννοιας τής 

Ισότητας στη Διακήρυξη τών δικαι
ωμάτων τού ανθρώπου καΙ. τού πο

λίτη τής συντακτικής συνέλευσης 

τής Γαλλίας ("ΟΙ 6.νθρωποι γεννι

ούνταt καΙ μένουν Ελεύθεροι καΙ. ί

σοι στα δικαιώματα. ΟΙ κοινωνικΕς 

διαιcρίσεις πρέπει να θεμελιώνον

ται στην κοινή ιbφέλεια" 1789). 'Q 
φιλελευθερισμός θεωρεί τήν απαί-

τηση για πλήρη ('όλιιcη) Ισότητα αν

τίθετη πρός την απαίτηση για έλευ

θερία. 'Όσο πλαταίνει fI Ισότητα, 

τόσο στενεύει fI έλευθερία. την αξία 
τής Ισότητας τη δλέπει στη θέση της 
μέσα στό σύστημα αξιών. Ό σοσια

λισμός έπιδιώκει μία ύλιιcη Ισότητα 
δσο τό δυνατό πιό μεγάλη, που elvat 
αναγκαία για τη συμπλήρωση τής 

ΠO~ιτιΙCΉς Ισότητας καΙ την έξασφά

λιση τής ανεξαρτησίας καΙ. εύημε

ρίας τών ατόμων. Ό μαρξισμός όρί

ζει τήν Ισότητα ώς "ίση υποχρέωση 

για δλους να .έργάζονται ανάλογα 
μέ την Ικανότητά τους καΙ [σο δικαί

ωμα να αμείtioνται σύμφωνα μέ τΙς 

ανάγκεςτους" (KOμμσυνιστιιcη κοι

νωνία). Ό μαρξισμός 'όποστηρίζει 
έπίσης την αρχή δτι .. οΙ προτιμήσεις 
καΙ. οΙ ανάιι:Υες τών ανθρώπων δtν 

εΙναι καΙ δε μπορεί νά εΙναι πανο
μοιότυπες καΙ tσες ποσοΤLιCά καΙ 

ποιοτικά ούτε κατά την περιοδο.το\ι 

90 !ΣΤ 

σοσιαλισμού ούτε κατά την περίο
δο τού κομμουνισμο\ι". 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Ή φιλoσoφιιcη θεώρηση, έρμηνεία 

ΙCαΙ αξιολόγηση τής Ιστορίας, κυρί

ως τών συμπερασμάτων τής Ιστορι

ΙCΉς fρευνας. Πρώτος 6 Βολ ταίρος 
χρησιμοποίησε τόν δρο "φιλοσο

φία τής Ιστορίας". Ή αρχαιότητα 

δtν παρουσίασε μία συστηματική 

φιλοσοφία τής Ιστορίας. Κατα τόν 

Ήρόδοτο fI Ιστορίαέχειώςαντικεί

μενο τΙς πράξεις τών ανθρώπων, τα 

.. έξ ανθρώπων γενόμενα". οι άρ
χαίοι 'Έλληνες θεωρούσαν τα φυσι

κά καθώς καΙ. τα Ιστορικα ΥεΥονότα 

ιbς μία κυκλική περιoδιιcη κίνηση. 

κατα την όποία έπανέOΧOVΤαι νομο

τελειακά οΙ Ιδιες μορφες. Ό Ήρά

κλειτος ΙCαι fπειτα ό Έμπεδοκλής 

καΙ 6 ' Αναξαγόρας δΙΔΑΣΙCαν δτι τό 
σύμπαν, καΙ. μαζί μ' α'ότό τό ανθρώ

πινο γένος περνούν διάφορες έπο

χές ακμής καΙ παρακμής καί δτι fI 
διαδρομητών έποχών αύτών θα έ

παναλαμδάνεται αΙώνια. Κατα τόν 

θουκυδίδη οΙ τύχες ανθρι.6πων καΙ. 
λαών έπαναλαμδάνOVΤαι έπειδη ή 
φύση τών ανθρώπων μένει fI ίδια. 

Στήν, ανθρώπινη ζωη σε δμοιεςσυνc 

θήκες παρατηρούνται δμοια αποτε

λέσματα. Ή μεσαιωνιιcη Ιδέα τής ι

στορίας, που στηρίζεται ατή θεολο
γιιcη Ιστορία τού Αόγουστίνου, το\ι 

"πρώτου θεολόγου τής Ιστορίας", 

παρουσιάζει μία νέα σχέση το\ι αν

θρώπου με τό χρόνο ιcαI. τα Ιστορικα 

γεγονότα. 'Η Ιστορία έρμηνεύεται 

ιbς εύθύγραμμη καΙ ένιαία έξέλιξη 
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όλιiιν τών ανθρώπινων πραγμάτων. 

που καθοδηγείται άπό τό θεό γιiJ. τη 
σωτηρία τού ανθρώπου. ΣτΙς παγ

κόσμιες έκκλησιαστικες Ιστορίες, 

άπό τόν Ευσέδιο ~ως τόν Μποσσου-

91 

. έτο, έ{>μηνεύονται όλα τα μεγάλα 
γεγονότα τής παγκόσμιας Ιστορίας 

κατα τρόπο αυθαίρετο και με μονα

δικό σκοπό να φανούν ότι συνΤΕ

λούν aτό θρίαμ60 τής χριστιανιΙCΉς 

πίστης καΙ τη βασιλεία τής έκκλησί
ας. την πραγματιΙCΗ αντίληψη τής 

Ιστορίας καθόρισε στούς νέους χρό

νους τό πνεύμα τής προόδου. πού 
γεννήθηκε με τΙς ανακαλύψεις τού ' 
16 καΙ 17 αΙ και αναπτύχτηκε άπό 
την πρόοδο τών φυσικών έπιστη

μών καί την Δνοδο τής αστικής τά

ξης. Ή Ιδέα τής προόδου ώς φυσι

ΙCΉς σκοπιμότητας περιέχεται ήδη 

στις άρχαίες έλληνικες θεωρίες για 
τη γένεση τού πο1ιτισμΟύ. Ό Πρω

ταγόρας και ό συμπολίτης του Δη

μόκρι τος εΙναι οΙ κύριοι δημιουργοι 
τής Ιδέας μιάς προοδευτικής πολι

τιστικής ανώΠυξης, πού γίνεται με 

την ανθρώπινη έργασία και την t
πόταξη τής φύσης. Ό Ποσειδώνιος 

έπίσης περιγράφει την Ιστορία ώς 

μία ΠΡOΧωρητιΙCΗ ανάπτυξη, που 

στηρίζεται στίς τεχνιιcες έπινσή

σεις. Στους νεώτερους χρόνους ό 'Ι

ταλός φιλόσοφος Βίκο καΙ bELta 

ό Μοντεσκιε ιcα16 Βολταίρος έξhα

σαν την ιστoρίαώςσι1νoλoάπό~ 

νότα πού ακολουθούν φυαιΙCΗ πο
ρεία. οι t'ίνθρωπoι εΙναι τα tργα
λεία με τα όποία ή tδια ή Ιστορία ιcα

τασκευάζει τό lρyσ της. Ή πρόοδος 
ώς Ιδεώδες τού Διαφωτισμού βρή

κε μία όλoκληρωτιΙCΗ ιcαΙ σαφη μορ-

IΣΤ 

φη στην Ιδέα τού ανθρωπισμού. 

Γι.ό; τόν Χέρντερ, τό δημιουργό τής 

γερμανικής φι.λοσοφ(ας τού πολιτι

σμού, ή Ιστορία εΙναι ή συνέχεια 
τής φυσικής ανάπτυξης τού άνθρώ

που, σκοπός της ή 'iJθιΙCΗ τελείωση 
καΙ ή άρμoνιΙCΗ συνένωση δλιiιν τών 

ανθρώπων. Ό γερμανικός Ιδεαλι

σμός βλέπει στό ηθικό κράτος τη 

.. ρυθμιστική Ιδέα" τών Ιστορικών 

γεγονότων. Ή αντίληψη τής Ιστορί

ας τού Καντίου εΙναι διαποτισμένη 

από την πίστη στην πρόοδο τού 

ανθρώπου ώς εΙδους. Ή πλήρης καΙ 

τέλεια Μοια τής προόδου διαφαί

νεται έναργέστερα στην Ιδεαλιοτι

ιcΉ άντίληψη τής Ιστορίας τού 'Εγέ
λου. Για τόν Έγελο ή Ιστορία τή ς ΚΟΙ

νωνίας εΙναι μία νομοτελειακή πο
ρεία ανάπτυξης και τελειοποίησης 

τού λογικού, πνευματικού βίου. 

·Ολες οΙ Ιστορικες αξίες (φιλοσο

φία, τέχνη, θρησκεία, έπιστήμη, 
ηθική. δίκαιο) δεν χάνονται. άλλα 

φυλάσσονται στη συνείδηση και με

ταδίδονται άπό λαό σε λαό. άπό πα
λιτισμό σε πολιτισμό. ltaL ώστε τό 
μεταγενέστερο να εΙναι όχι μόνο αύ

ξηση τού προηγούμενου. άλλα καΙ 

ανύψωσή του. Βάση αυτής τής νομο

τέλειας καΙ πηγή τής έξfλιξης τού 

πολιτισμού δεν εΙναι ή [δια ή κοινω

νία, αλλα fva μυστικιστικό. "παγ
κόσμιο πνεύμα". πού ένσαρκώνε

ται διαδοχικα σ' fναν αριθμό λαϊ

κών πνευμάτων. Μεταξυ πνεύμα

τος καί πραγματικότητας έπικρα

τεί μία άρμονία. μία συμφωνία: με 

τή διεύρυνση τών Ιδεών εΙναι δυνα

τή ή αυτόνομη ~ξέλιξη της πραγμα-
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τικότητας. Παράλληλη πρός την Έ

γελιανή φιλοσοφία τής Ιστορίας εΙ
ναι ή θεΤΙKΙστιΙCΉ θεωρία τού Κόντ 
για την πρόοδο. Ό Κόντ υποστηρί

ζει δτι ό ανθρωπος ώς δτομο δεν κά
νει την Ιστορία, άλλ.ό. ό Ιδιος εΙναι 

lνα παράγωγο της Ιστορικής έξέλι
ξης, πού βαδίζει σύμφωνα με τ.ό δι
κο της έσωτερικο νόμο. Φορέας τού 
Ιστoριιcoύ γεγονότος εΙναι ή ανθρω

πότητα, προς την όποία το άτομο 

εχει τη σχέση ποι' εχΕι το laψα με το 

ρή'μα. Ή πρόοδος η); κοινωνία; εί

ναι πρώτα απ' δλα πνευματική. Ό

λόκληρο τ6 φιλοσοφικό σύστημα 

τοί' Κοντ θεμελιώνεται στη διδα

σκαλία του γιά. τα τρία διαφoρετιιcά. 

θεωρητικά στάδια πού πέρασε στην 

έξέλιξή του το ανθρώπινο πνεύμα: 

τό θ ε ο λ ο γ Ι κ 6. το μ ε τ α
φ υ σ ι κ ό καί τι, δ ι α λ ε κ τ ι κό. 

Ό διαλειcτιιcός υλισμός δλέπει στην 

έξέλιξη των μέσων τής παραγωγής 
τών υλιιcών αγαθών τη δύναμη πού 

δημιουργεί την πρόοδο της ιcoινω

νίας καΙ τούς δρους γιά την μετάδα

ση aπό το lνα ιcoινωνιιco καθεστώς 

στο ciλλo. την Ιστορία δεν την καθο

ρίζουν πνευματιιc:ες ουσίες, αλλα 

ιc:αθαΡCΊ υλιιc:ες σχέσεις. Ή ανθρώ

πινη ιc:oινωνία ε/ναι ενα συστατικο 
στοιχείο τής φύσης καί προχωρεί 

δμοια μ' αυτη. Ή πρόοδος προκύ

πτει με τη μετάtiαιτη απο ιc:ατώτερες 

σε ανώτερες μορφές, χωρίς ιbστόσo 

νά όδηγεί αυτη τίς ανώτερες πίσω 

στΙς κατώτερες. ΟΙ έσχατoλoγιιc:ες 

θεωρίες τού Σπένγιc:λερ καί τού Τό

υνμπυ συνδυάζουν για την έρμη

νεία τής Ιστορίας τα δύο στοιχεία 

92 (ΣΤ 

"πρόοδος" ιc:αΙ "ιc:ατάπτωση" καί 

θεωρούν δυνατες τίς έπαναλήψεις 

στην Ιστορία (Θεωρία τής ανακύ

κλησης). Καί οΙ δύο διατυπώνουν 

aπαισιόδoξες προβλέψεις, ιc:υρίως 

για το μέλλον τού ευρωπαϊκού πο

λιτισμού. Για το ρόλο τών ανθρώ

πων στην Ιστορία υπάρχουν ή υ

π ο ιc: ε ι μ ε ν ι σ τ ι κ Τι ιc:αΙ ή θ ε

τ ι ιc: ι σ τ ι ιc: Τι φιλοσοφία τής Ιστο

ρίας. ΟΙ ύποκειμενιστες ανάγουν 
την ΙστoριΙCΉ πορεία στί.ς πράξεις 
των πρoσωπιιc:oτήτων που δρούν έ

λεύθερα, ανεξάρτητα απο την έπί

δραση τών συγκεκριμένων Ιστορι
κών συνθηιc:ών. ΟΙ πρoσωπιιc:ότητες 

εΙναι οΙ δυναμιιc:oί φορείς τής Ιστορι
κής έξέλιξης, ή δράση τους αυτογε

νής. ΣυνειδηΤΟΠΟΙΟύν νωρίτερα απ' 

δλους τΙς νέες Koινωνιιcες ανάγιc:ες 
ιc:αΙ καθορίζουν όχι μόνο την ατομι

ΙCΉ φυσιογνωμία τών γεγονότων, αλ

λα καΙ τη γενιΙCΉ τους κατεύθυνση. 
Με τη σοφη γνώση ή το πάθος τών αΙ
σθημάτων τους διευκρινίζουν καί 
θεμελιώνουν, έμδαθύνουν καί πραγ

ματοποιούν τΙ; bLaetOfL; καί τίς Ιδέ
ες τής έποχήι; τους, τη γενική συνεί

δηση. Σ' αυτούς καταλογίζονται 
καΙ οΙ έπιτυχίες καί τα λάθη πού γί
νονται στΙς διάφορες έποχες της κοι

νωνίας. ΣτΙς κοινωνικες όμάδες δεν 

αναγνωρίζεται ιc:αμία πρωταρχική 

δημιoυργιΙCΉ Ικανότητα. 'Εντελώς 
αντίθετη προς την όπoιc:ειμενιΙCΉ εΙ
ναι ή θεΤΙKΙστιΙCΉ φιλοσοφία της 

Ιστορίας, ή όποία ύποστηρίζει δτι 

παράγοντες τής Ιστορίας δεν ε/ναι 

τα άτομα, οΙ προσωπικότητες, αλλά 

οΙ Koινωνιιc:ες συνθήκες καΙ οΙ αντι

δράσεις τών πλατιών μαζών τού πλη-
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θυσμσύ. Ofιτε !να μεγάλο δήμα δε 
μπορεί νό γίνει στi)ν ΙστoΡιιcΗ πο

ρεία χωρΙς νά πάρουν μέρος πλατιες 

λαϊΙCΕς μάζες. ΟΙ ιcoινωνιιcες συνθή
ιcες ιcαΙ οΙ άντιδράσεις τών μαζών εΙ
ναι τα ιcίνητρα της Ιστορίας, πού 

τότε ιcυρίως φανερώνονται ώς ένερ

γός δύναμη, δταν παραδοσιακες ιcα

ταστάσεις δεν ανταπoιcρίνoνται 

πια aτό αΣσθημα ιcαΙ στη θέληση το;; 

λαΟ;;. Τό πεδίο δράσης τών ξεχωρι

στών ατόμων εΙναι περιορισμένο. 
ΟΙ πρoσωπιιcότητες που ασκoiiν 

επιρροή, που fχoυν ιcύρo~ ή δύναμη 

χάρη σε έξαιρετικα χαρίσματα τού 

νού ΤOΊ.Jς, μπορούν ν' άλλάξoΊ.Jν μό

νο την αΤOμιΙCΗ φΊ.JσΙOγνωμία τών 

γεγονότων, δχι .ΙCαΙ τη γενιιc1ι ΤOΊ.Jς 
κατεύθυνση. Γι' αύτο τό λόγο '11 θετι
KΙστιΙCΗ φιλοσοφία της Ιστορίας ει. 
ναι έχθριΙCΗ πρός την προσωπολα

τρία, τη λατρεία τύπων άνθρώπων 

που πολλοΙ τους δλέπOΊ.Jν ώς πρσι

Kισι.ιένOΊ.Jς με iιπερφυσΙKες ΙΙCανότη

τες, ιbς πρωταρχικα Ιστορικά OΊ.Jμ

ΟΟλα της ανθρωπότητας. Στη θέση 

τού παγκόσμιου πνείιματος τού . Ε
γέλου τό κίνημα τού Ιστορισμού το
ποθετεί το πνεύματού λαΟ;;, που δια

μορφώνεται άπό τους χωριοτους 

λαούς, άπό ψυχικες - πνευματικες 

καταΟΟλες καΙ καθορίζει τη δομη 

της κοινωνίας. 'Από τΙς Ισχυρες δυ

νάμεις τού πνεύματος τού λαού ΙCαΙ 

τις Ιστορικες μεταλλαγες της ούσίας 

ΤOΊ.J καθορίζεται '11 KOινωνιΙCΗ έξέλι
ξη καΙ διαμορφώνονται τα 6ασικα 

χαρακτηριστικά το;; κοινωνικού πο

λιτισμού. Άπ' αύτο αναπτύσσον

ται ή γλώσσα καΙ '11 θρησκεία, τα Ιθι
μα χαΙ ή τέχνη. το κράτος K~Ι τό δί-
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καιο. Αύτά δεν εΙναι αποτελέσματα 
σκέψεων καΙ πράξεων ατόμων, iΊ 
.ένός μεγάλOΊ.J αριθμού ατόμων, αλ

λά πιό πολ" dπoτέλεσμα τού πνεύ

ματος ή της OΊ.Jνείδησης τού λαού. 

στην όποία OΊ.JμπυΙCΝώνεται '11 σκέψη 
καΙ ή προσπάθεια πολλών γενεών. 

Σύμφωνα με τη γνώμη επιφανών 

Ιστορικών '11 Ιστορία της ανθρώπι
νης ΙCOινωνίας δε μπορεί νό,κατανο-

71θεί ούτε άΠOΙCλειστΙΙCα ώς fκφρα

ση μαζΙΚών φαινομένων, μεταδαλ

λόμενων OΊ.JνθηΙCών ή σχέσεων, ού

τε αΠOKλειστΙΙCα ώς dπoτέλεσμα 

τη~ όράσης τών προσωπικοτήτων. 

Γιά ιcάθε Ιδιαίτερο μέρος το;; Ιστο

ριιcoύ συμδάντος ό ΙστOΡΙΙCός όφεί

λει να διερευνάει ποιά μαζιΙCό, χι

νήματα καΙ ποιες προσωπικες πρά

ξεις fχoΊ.JV Ιδιαίτερη σημασία για 

τΙς σπOΊ.Jδαίες πολι τιστικες αξίες. 

• Αλλα σπOΊ.Jδαία προδλήματα τής 
φιλοσοφίας της Ιστορίας εΖναι ή 

fννoια τού IστOΡιιcoύ γεγονότος 

ΙCαΙ ό λεγόμενος ΙστOΡΙΙCOς νόμος. 

Δεν εΙναι Ιστορικό ούτε fχει αξία 

κάθε τι που OΊ.Jμδαίνει. ούτε αξί
ζει να γίνεται τούτο αντικείμενο 

της Ιστορικής έπιστήμης. Ό Ήρό

δοτος θέτει ώς σκοπό της Ιστορίας 

τη διαφύλαξη της μνήμης μόνο 

"μεγάλων και. θαυμαστών" πρά

ξεων dπό τη φθοροποιό έπενέρ

γεια τού χρόνου. ·ο,τι σημειώνει 

ό Ιστορικός για το λα6 ΤOΊ.J καΙ γιό, 
την . ανθρωπότητα όφείλει να εΙ
ναι αύτό που δέν πρέπει να ξεχα

στεί, αύτό που για τους ανθρώ

πους που τό OΊ.JγΙCραΤOύν στη μνή

μη τους fχει μία άξία. ΎπάΡΧOΊ.Jν 
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πολλα αναμφιο6ήτητα Ιστορικα 

γtyονότα που άποτελούν τη σπον

δυλιιcη στήλη τής Ιστορίας. την 

κατανόηση τών γεγονότων αυτών, 

έπιδράσεις τών όποίων φτάνουν 

Φς τό παρόν. χρησιμοποιούμε για 

την καλύτερη λύση τών πρ06λη

μάτων τού παρόντος. Με τη γνώ

ση τής πρωταρχής καί τής συνάρ

τησης τών γεγονότων άποκτονμε 

fναν κώδικα που μάς βοηθάει ν' 

άπOKΡUΠΤOγραφήσoυμε τό παρόν. 

Ή Ιστορία άις μία διαρκώς ένερ

Υός δύναμη εΙναι τό λατομείο, α
πό τό όποίο παίρνουμε τό όλικό 

γιά να έπεξεργαστΟύμε έπίκαιρα 

θέματα. Mt τη μελέτη τού παρελ
θόντος δημιουργείται στην ψυχη 

τον ατόμου γνήσια ΙστOριιcη O1Jνεί

δηση, ή έπίγνωση 6τι τό παρόν 

προέρχεται άπό τό παρελθόν καΙ 

ξεχύνεται στό μέλλον. πως fνα ι

στορικό γεγονός Ιρχεται άιςι'tΠOτέ

λεσμα ένός άλλου. Κάθε Ιστορικό 

γtyoνός ε{ναι συνδεδεμένο μt τό 

χώρο και τό χρόνο καί έξασφαλί

ζει τη συνέχεια τής ανθρώπινης 

προσωπικότητας καΙ τής όμαδι

κής ύπαρξης. Ό άνθρωπος bt μπο
ρεί να κρατηθεί έξω από τη ροη 

τής Ιστορίας. 'Ως Ιστορικό δν α

σχολείται κάθε στιγμή μt την Ιστο

ρία. 'Ιστορικό δίο ζει 6 άνθρωπος 
άπό τη στιγμή πού σαν κοινωνι

κό όν θέτει O1Jνειbητοvς σΙCOΠOOς 

και πραγματοποιεί άξίες. Με δά
ση την Ιστoριιcfj μας O1Jνείδηση 

κατανοούμε τα Ιστορικα γεγονότα 

Ιστoριιc:ά, σύγχρονα καί τα άξιο

ποιον με για την καλύτερη άντιμε-
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τώπιση τών πρ06λημάτων τού πα

ρόντος. Κάθε περασμtνo όφείλει 

να γίνεται μία δύναμη για τη δια

μόρφωση τών μελλοντικών. "'Όσο 

πιό μεγάλο δάθος άπOιc:τά τό πε

ρασμένο, τόσο πιό ΟΟσιαστική εΙ

ναι ή O1Jμμετοχη του στην παρού

σα πορεία τών πραγμάτων. Πού 

άνήκω, για ποιό σκοπό ζώο τό μα

. θαίνω για πρώτη φορό. aτόν κα
θρέφτη τής Ιστορίας" (Γιάσπερς). 

Ένα δασικό πρ66λημα τής Ιστο

ρικής έπιστήμης εΙναι και ή σχέ
ση τού γενικού μt τό εΙδιιc:ό. τό 

ατομικό. Σκοπός της εΙναι να δια

τυπώνει γενικες προτάσεις η να 

διερευνάει τα μεμονωμένα, μονα

δικα γεγονότα ή πρέπει να κάνει 
καί τα δύο. Μερικοί θεωρητικοί 

τής έπιστήμης Ισχυρίζονται 6τι ή 

ι.οτορία τότε μόνο μπορεί να θεω

ρείται έπιστήμη, δταν ανακαλύ

πτει τίς αΙτιαιι:ές σχέσεις στα !.στο

ρικα γεγονότα, δταν μας φανερώ

νει τους άντικειμενιιcους νόμους 

που ένεργούν μt τη δράση μεγά

λων 6μάδων. Πιστεύουν δτι αυτοί 

οΙ νόμοι εΙναι οΙ νόμοι 'Ιών φυσι

κών έπιστημών, τής κοινωνιολο

γίας κλπ. • Αλλοι όπσστηρίζουν 

6τι ή Μοια αυτη τού νόμου δέν 

{ιπάρχει στην Ιστορία. 'Από το γε

γονός 6τι κάθε ατομικό φαινόμε

νο καί δλη γενικα ή άντικειμενι

ιcη πραγματιιί:6τητα εΙναι άπεριό

ριστα πολύμορφη και άνεξάρτη

τη. O1Jμπεραίνουν πώς ή Ιστορική 

γνώση bt μπορεί να ε{ναι άντανά
κλασή τής πραγματικότητας. 'Ενώ 

στίς φυσικες έπιστήμες fνα άντι-



Digitized by 10uk1s, March 2009

!ΣΤ 

κείμενο Τι γεγσvός θεωρείται ιbς 
γνωστό άν βρεθεί ή γενικη Μοια 
στην όποία έντάσσεται ή ό γενι

κός φυσικός \'όμος στόν όποίο 'ό

παKoiιει. ή Ιστορία δtν άσχολεί

ται με τό γενικό. σλλό. μέ τό εΙδι
κό. τό μοναδικό καΙ άνεπανάλη

πτο. που ε(ναι συνδεδεμένΟ με ό
ρισμένο χρόνο. τόπο, πρόσωπο ή 
πρόσωπα. Ή φυσικη έπιστήμη εΙ
ναι νομοθετική. δηλαδη θfτει στα

θερους νόμους καΙ με τη μέθοδο 
τής γενίκευσης μετατρέπει τα ά

τομικα φαινόμενα σε σiιστημα έπι
στημονικού νόμου. ένώ ή [στορι

κη έπιστήμη εΙναι Ιδι.ογραφική. 

δηλαδη περιγράφει τό Ιδιόμορφο, 
που δtν προσφέρεται στην άμεση 
παρατήρηση σι)τε μπορεί νά έπα

ληθευτεί εμπειρικά. Σχετικά με 
την Ιστορικη ζωή. εΙναι έπίσης φα
νερό δτι ή έπιστημoνιΙCΉ fρευνα 
δε μπορεί ν' άνακαλiιπτει νόμους 

με δάση τους όποίους να πρ06λέ
που με τό μέλλον. 

ΙΣΤΟΡΙΣΜο:ε 

Ένα σύστημα σκέψης σύμφωνα με 

τό όποίο όφεCλoυιιε να εξετάζουμε 
την πραγματικότητα σέ σχέση με τις 

συγκεκριμένες Ιστορικές συνθήχες 
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που τη γέννησαν, ποιά στάδια πέρα

σε ~α φαινόμενο στην άνάπτυξή 
του χαΙ να συσχετίζουμε τό συγκε

κριμένο με τό άπόλυτο, ώστε να σχη

μαΤίζουμε γενικές fννoιες Τι να δια

τυπώνουμε γενικούς νόμους, άκό

μη ιc:αΙ νο. πρ06λέπουμε τό αγνωστο 

μέλλον. Κράτος, δίκαιο, ηθική, θρη
σκεία, τέrνT) έρμηνεiιoνται μόνον 

ώς συστατικα μέρη Ιστoριιc:ών εξε

λίξεων. Τούτο στερεώνει άπό τό ~α 

μέρος την πίστη δτι ιc:άθε τυχαίο καΙ 

προσωπικό εΙναι ριζωμένο σε μεγά

λες 'όπερατομικες συναρτήσεις καΙ 

άξιοποιεί τΙς δυνάμεις τού παρελ

θόντος για τό παρόν, ιbστόoo άΠό 

τό άλλο μέρος {)ποτιμάται ή άξία τής 

αλήθειας τών δεδομένων γεγονό

των ιc:αΙ γίνεται σχετικη ή σημασία 

τους. Ό Ιστορισμός ξεχωρίζει 00-
σικο. άπό τη άρχαία καΙ τη μεσαιω

νικη νοοτροπία. ΆΙCόμη ιc:αΙ άπό τη 

νοοτροπία τού -Διαφωτισμού καΙ 

τού όρθολογισμού. Ή σημασία του 

γιο. τη διερεiινηση τής άλήθειας fχει 

γενικο. άναγνωριστεt στους νεώτε
ρους χρόνους. Τελευταία lχει γίνει 

άντιιc:είμενO φιλοσοφικών συζητή

σεων άπό τούς Κίργκεγκορ, Νίτσε, 

Σίμμελ, Όϋιc:εν. τό μαρξισμό καΙ 

προπαντός άπό τόν Ντιλτάϋ καΙ 

τους φιλοσόφους τού {)παρξισμού. 
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ΚΑθΗΚΟΝ 

Μία εΙδιΙCΗ '6ποχρέωση τού άνθρώ
που να πραγματοποιεί τό άγαθό. 
Τό καθήκον δεν ε{ναι μία έπιταγη 

καί ή έκτέλεσrj του δέν εΙναι ποτέ 

μία τυφλή έσωτερικη άναγκαιότη

τα πού έπι6άλλεται άπό τό fνστικτo, 
τη συνήθεια, την ύπ060λη κλπ, ''Ως 
προϋπόθεση εχει την ελευθερία, Πρέ

πει να εΙναι έπιθυμητό καί νά έκτε
λείται με σοφή εόσυνειδησία καί ύ

πεύθυνη έλευθερία,χωρίς δΡOUς,για 

χάρη αυτού τού Τδιου καί δχι γιά χά

ρη κάποιου άλλου σκοπού. Ό άν

θρωπος Εχει την έλεύθερη έKλoγi) 

μεταξυ αύτής Τι έκείνης τής ένέργει

ας καΙ. άκρι6ώς, έπειδη θεωρείται 

έλεί'θερος.ύπάρχει γι' αύτόντό καθή
κον. Σύμφωνα με την άπΟψη τού 

Καντίου τό καθήκον ε/ναι μία κατη

γορικη προστακτική. Ήθικες πρά

ξεις εΙναι μόνον έκείνες που γίνον
ται άπό καθαρή συναίσθηση τού κα

θήκοντος. Στους Στωϊκους καθή

κον όνομάζεται ή .. κατά λόγον ένέρ
γεια", ένώ τό τέλειο καθήκον, που 

έπιτελείται κατά τόν όρθό λόγο, λέ

γεται "κατόρθωμα", 

ΚΑθΟΛΙΚΑ (uniνersalia). 

Στη μεσαιωνικη οχολαστικη φι

λοσοφία.γενικες fννoιες, ή περίφη
μη διαμάχη, έαν ύπάρχOUΝ γενικές 
fννoιες άνεξάρτητα άπό το. αισθη

τά πράγματα (universalίa Mιe rem), , 

καΙ μάλιστα σε σωματικη η αίiλη 

μορφή. η έάν δεν εχουν καμία πραγ

ματικη ϊ'παρξη. άλλά εΙναι προϊόν

τα τής ατομΙΚΊϊ; σκέψης (universalia 
ρost rem ή ίη intellecΙU), 'Από τί; 

πολλές λύσεις που έδωσαν οΙ σχολα

στικοί φιλόσοφοι σ' αύτό τό ζήτη

μα. που εΙχε ήδη τεθεί άπό τόν Πορ
φύριο, Μο εΙναι οΙ 6ασικότερες: 

αύτές που Ιδωσαν ό ρεαλισμός καί 

ή ονοματοκρατία (nominalismus), 

Ό ρεαλισμός παραδέχεται δτι οΙ γε

νιιι:ές fννoιες εΙναι άληθινα άντιιc:εί
μενα καί πως σ' αυτές άνήιc:ει άνώτε

ρη μεταφυσικη - άντιιc:ειμενικη 

πραγματικότητα, διαφορετικη άπ' 

δ, τι στο. μεμονωμένα πράγματα. 

ΚΑΝΟΝΑΣ 

• Απριορικα μέτρα κρίσης, άξιολο
γήσεις καΙ. ένέργειες που εΙναι θεμε
λιωμένες στη λογικη νόηση (λογι

κοί κανόνες), στΤιν έμπειρία (αΙσθη

τικοi. κανό,νες) και στη συμπεριφο

ρα (ήθιιc:oi. κανόνες). Αύτα μάς λένε 

τί πρέπει νά ε/ναι ή νά γίνεται οέ 
ιc:άθε περίπτωση, 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

Ή διείσδυση στήν πνευματικη καί 

ψυχικη ύφη τού άνθρώπου, ή γνώ

ση τής σημασίας τών ψυχικών καΙ. 

πνευματικών έκδηλώσεών του, τών 

έλατηρίων καί τών σκοπών του. 'Ως 

έπιστημονικη μέθοδος διευκρίνη
σης και έρμηνείας τών Ιδιόμορφων' 
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δημιoυQΎllμάτων τoiί πνεύματος 

καΙ τών KOσμoθεωQηtΙKών γr:yΣVό

των, ή κατανόηση χαραΙCΤΗριζει γε

νικα τΙς έπισtήμες τού πνεύματος, 

σ' άντίθεση πρός τΙς φυσΙK~ς έπισιή

μες, οΙ όποίες χιrησιμoπoιoύν τη μέ

θοδο της αΙτιώδους εξήγησης τών 

γεyσvότων, τα όποία θεωρούν ώς 

περιπτώσεις γενικών νόμων. Κύ

ριοι έιcπρόσωπOΙ τής κατανοούσης 

(νοολογικής) ψυχολογίας εΙναι: 

Ντιλντάϋ, Χούσσερλ, Σπράνyιcερ, 

ΑΙτ. Ό ΧάϊντεΥκερ έπιχείρησε ν' 

άναγάγει δλους τους τρόπους τής 

κατανόησης καΙ κάθε γνώσης σt μια 

κατανόηση τού κοομικσϋ ΕΙναι. 

Σαν Νας τρόπος γνώσης ή κατανόη

ση lχει ώς προϋπόθεση την πρωταρ

χιιcΗ κατανόηση τής ζωής ("ριζώνει 

σαν κατανοούσα άποκάλυψη τoiί 

άκατανόητου σιήν πρωταρχιιcη κα

τανόηση τής ύπαρξης"). Ό Σπράνγ

κερ διακρίνει την Ιδ εοφυ σ ι κη κα

τανόηση (την έρμηνεία ένός δντος 

dπό τα φυσικα σημεία), την π Ρ 0-

σ ω π ι κ ή. την π Ρ α γ μ α τ ο λ 0-

γ Ι Κ ή καΙ την [σ τ ο Ρ ι κ ή κα

τανόηση. 

ΚΑΤΗΙΌΡΗΜΑ (atributum) 

Τό χαpαιcτηριστΙKό μόνιμο γνώ

ρισμα, ή κύρια Ιδιότητα ένός δν

τος που άπορέει άναγκαία άπό τη 

φύση του, χωρΙς ώστόσσ να εΙναι 
ταυτόσημη μ' αmη (τό κατηγόρημα 

τού πνεύματος εΙναι ή νόηση, m κα
τηγόρημα τού 'όλικού σώματος εΙναι 
ή fιcτaoη). Κατα τσν Σπινόζα 'Ιό κα

τηγόρημα elvaL "α'ότό που άναγνω
ρίζει ό νούς ώς τη φύση της ο'όσίας". 
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Τό κατηγόρημα ξεχωρίζει dπό τό 
"συμδε6ηκός", που εΙναι μετα6λη

τή συμπτωματιΙCΗ Ιδιότητα, καΙ dπό 

την σόσία, που εΙναι ό μόνιμος πυ
ρήνας καΙ κάνει τό δνα'ότό που εΙναι. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Στη φιλοσοφία τού 'Αριστοτέλη,δα

σικtς λoγLKt; Μοιες που ΈΙCφρά

ζουν τΙς πιό ο'όσιαστικtς καΙ γενι

κtς Ιδιότητες καΙ σχέσεις τών δντων 

καΙ τών φαινομένων. 'Απ' αύτες 

(10) οΙ δασικότερες ε(ναι οΙ τέσσε
ρες πρώτες (ούσία, ποσόν. ποιόν. 

πρός τι (άναφορά). ΟΙ κατηγορίες 

άποτελούν τη γέφυρα μεταξiι τής λο

γικής καΙ τής μεταφυσικής. Στήν κα

τηγορία της ούσίας άναφέρεται 11 ~
νοια (λόγος), που έκφράζει την σό
σία ("λόγος τηςσόσίας"). Στόν Κάν
τιο κατηγορίες Elvat λoYLKt~ fννόι
ες. a prίOή τύποι μέ τούς όΠOίΣUς 

ή νόηση διαμορφώνει τΙς ,tντυπώ

σεις που τής προμηθεύουν bL αΙΟθή
σεις καΙ παράγει τΙς Μοιες' έπ(σης 

πρωταρχικές μορφές τής εμπειρίας. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

'Ομάδα άνΙΙρώπων που σxntmt(
στηκε μt σκόπιμη, λογική σj,μδίω
ση καΙ κοινη έργασ(α, τα μέλη τής 

όποίας δtν εΙναι άναγκαίο να εΙναι 
συνενωμένα μt μία δαθύτερη άρχή' 

τό σύνολο τών διάφορων' μορφών 
τού κοινοτικού δεσμού (οΙκογένεια. 

λαός, οΙκονομικός συνεταιρισμός) 

μέσα στα πλαίσια τού όργανωμένοι 

κράτους. Πρώτα ή γλώσσα fKave 
δυνατή την άνθρώπινη 'κοινότητα. 

Ό δ.νθρωπo~ που ζεί στην κοινωνία 

καΙ συνεννοείται μt τους όμοίους 
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διακρίνεται στην ύπαρξή του μΑ την 

πρακτιιcΗ σοφία. Ή όμαδιΙCΗ ζωη 

και δράση πολλών άνθρώπων δέν 

εΙναι μία ζωϊΙCΗ - ένστικτώδης συνέ
νωση, δπως στα ζώα, άλλα πνΕUμα

τιΙCΗ - ψυχιΙCΗ σύνδεση. 'Ακατάλυ

τοι δεσμοΙ. συνδέουν τόν άνθρωπο 

τόσο μt τό πάτριο Ιδαφος δσο καΙ 

μt τους συνανθρώπους,που ζούν 
στό [διο lδαφος καΙ. στην [δια φύ

ση. Ή κοινη γλώσσα, τα κοινα ήθη 

καΙ lθιμα. οΙ κοινες παραδόσεις και 

οΙ νόμοι για τη Ικανοποίηση κοινών 

κοινωνικών άναγκών Ικτρέφουν 

καΙ δημιουργούν την KOινωνιΙCΗ ό

μάδα ή κοινότητα. τα ζώα συνδέει 

ή όμοιόμορφη δραστηριότητα (μυρ

μήγκια, μέλισσες, σμήνη πουλιών) 

που στηρίζεται στα ένστικτα, ένώ ή 

ανθρώπινη κοινωνία εΙναι σύνθε
τη και ΠoΛUμoρφη. ΟΙ άνθρωποι 
lχoυν συνείδηση για τΙς κοινωνικtς 

τους ένέργειες, παρόλο πΣU, δπως 

εΙναι φUσΙKό. δλες οΙ ένέργειες οεν 
γίνovtαι πάντοτε συνειδητά. 'Από 

τό ένα μέρος παραιc:ινOύνται από τό 

ένστικτό τους, άπό τό άλλο ή συμπε

ριφορά τους καθορίζεται από κοι

νωνικους - πολιτικους κανόνες 

πο". άν δεντο"ςακολουθήσουν, αν

τιμετωπίζουν ΠOΙKt:λες κυρώσεις. 
Στη φύση ύπάρχει σ' δλους 1'\ όρμη 
πρός την κοινωνία. Κατα τόν 'Αρι

στοτέλη .. αύτός που πρώτος τη συνέ
στησε {ιπηρξε αΤτιος μεγάλων αγα

θών· γιατΙ ό άνθρωπος δπως άχρι

δώς ιαν τελειοποιηθεί εΙναι τό ύπε
ροχότερο από τα ζώα, παι, έαν άπο

χωριστεί από τό νόμο καΙ τη δικαιο

mίνη. εΙναι απ' δλα τό χείριστο". 

κοι 

Ή ΠOλιτιΙCΗ και κοινωνικη συμδίω
ση εΙναι εκείνη που διακρίνει τόν άν
θρωπο ώς φoρ~ά ανώτερων dξιών 
της ζωής άπό τα ζώα. Με έμπειρίες 

καΙ πρότυπα, μΑ στοχασμό καΙ μίμη

ση ό άνθρωπος μαθαίνει, δηλαδη 

αποκτά νέους τρόπους συμπεριφο

ράς, κάνει σκέψεις για τη διαμόρ

φωση τού κοινωνικού του βίου, δη

μιουργεί Ιδέες, πνΕUμαΤΙKα καΙ κοι

νωνικα συστήματα. Γενικα καΙ. ώς 

όργανωτης καΙ. ώς όργανωμένος ε1-
ναι Ικανός για συνειδητη όργάνω

ση, πρόθυμος να ύποτάξει την ατο

μιΙCΗ καΙ oυλλσγιΙCΗ συμπεριφορα 

του σε κανόνες. Γι' αύτό δε μπορεί 

να έξηγηθεί άπλα ή κοινωνικη ζωη 

άπό την ένέργεια ένστίκτων, dλλιl 

κυρίως από τη διαμόρφωση κανό

νων καΙ εθίμων. Αύτα αποτελούν 

κατα κάποιον τρόπο τό σκελετό που 

συγκρατεί την' ανθρώπινη κοινω

νία καΙ της δίνουν την απαιτούμενη 

τάξη, τη σταθερότητα καΙ τη διάρ

κεια. Μία από τΙς σπουδαιότερες 

λειτουργίες κοινωνικών σχηματι

σμών εΙναι ή μετάδοση άπό γενεό. ot 
γενεα - με τη μορφη της παράδο

σης - τέτοιων κατευθυντήριων Ιδε
ών, πο" θεωρούνται ώς δεσμευτι

κές. ΟΙ άνθρωποι χωριστά, ιbς όντα, 

έχουν ανεξάρτητη ϊ.παρξη. τα ένδι· 

αφέροντά τους ώστόσο στην κοινω

νία συναντώνται κατα ποικίλους 

τρόπους. Ό άνθρωπος συνδέθηκε 

μΑ τους όμοΙους του άπό μίμηση καΙ. 

από την πίεση τών περιστάσεων. 

Ζεί μt τους άλλσυι; έπειδη 1'\ άπομό
νωση εΙναι κίνδυνος γι' α'ότόν καΙ 

γιατΙ πολλα πράγματα τα πετυχαί-
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νει ΙCαλύτερα μαζL !-Ιέ τούς δ:λλcn.ις 
παQό μόνος τΟ\!. Κατα τόν 'Άριστο

τέλη "δποιος δε μπορεί ναζεί στην 

κοινωνία iΊ δεν lχει άνάγΙCΗ να μετέ
χει σ' αύτη γιατΙ ε{ναι αΌτάΡΙCΗς, ε(
ναι i\ θηρίοi\ θεός". ΤΟδασικό άξf.ω
μα τής ΙCOινων(ας στη στενη !ννοια 

μπορεί να διατυπωθεί !-Ιέ την άρχαία 
μορφή τοϋ "σού δίνω, για να μού δί
νΕις" (do ut deS). Ή κοινότητα συμ

πληρώνει καΙ ένισχύει τη δραστη
ριότητα τών άνθρώπων, δημιουρ

γεί rovoϊιcες γενικα συνθήκες για 
την οΙκονομική, πολιτιστική, ήθιΙCΗ 
ΙCαΙ θΡΗΣΙCευτιΙCΗ άνάπτυξη ΙCαι ΙCαλ
λιέργεια τών μελών της ΙCαΙ άπαιτεί 
απ' αΌτα την παραπέρα διάπλασή 

της. Στό θετικό φρόνημα καΙ στην 
KOινωνιΙCΗ φύση και άπόδοση τών 

μελών της στηρίζεται πρΙν απ' δλα 
1ι ύπαρξη καί άνάπτυξη τής κοινω

νιας. ΟΙ όργανωμένοι κοινωνικοί 

ρόλοι που παίζουν τα μέλη κάθε6μά

δας δημιουργούν την KOινωνιΙCΗ 

ζωή. 'Από τό βαθμό τής συνεργασί

ας για την έπίτευξη κοινών ΣΙCOΠών 

καθορίζεται ό βαθμός τής κοινωνι

κότητας τού ατόμου. Ή άρχαιότε

ρη άπό τΙς γνωστες μορφές κοι νωνι

ΙCΉς όργάνωση; ε{ναι τό γ έ ν ο ς. 

Γένος λέγεται ή 6μάδα συγγενών 

οικοΥενειών !-Ιέ κοινη καταγωγή, λα
τρεία καί Ιδιοκτησία, !-Ιέ Τδιους νό
μους καί κοινα ~θιμα. Καθένα από 

το. γένη που αποτελούν τη φυλη σχε

τίζεται !-Ιέ κάποιο φυσικό άντΙΙCεί

μενο, πω συχνο. μ' ενα φυτό iΊ ζώο 

που όνομάζεται τ ο τ έ μ. τα μέλη τού 
γένους θεωρούν τούς έαυτούς τους 

συγΥiYείς με τό τοτεμικό τους εΙδος 

99 ΚΟΙ 

καΙ πιστεύουν 6τι κατάγονται απ' 

αΌτό. Ή συνένωση πολλών γενών 

~πό fνα άρχηγί) άποτελεί τη φ υ λ ή. 
τό δεύτερο στάδιο τής πορείας πρός 

τό κράτος. Ή έξέλιξη τών πρωτόγο

νων όρδών συΥτελέστηκε μέ την αυ

τοδιαίρεση. Τό φυλετικό σύσττιμα 

ξεχίνησε άπό την άδιαφοροποΙητη 
όρδή καΙ εγινε ενα σύμπλεγμα άπό 

φατρίες ιcαΙ γένη. Ή φυλη εΙναι 6λό

κληρο σύμπλεγμα που διατηρεί την 
ένότητα τού άρχικού πυρήνα. Τις 

οΙκογένειες που άνήκουν σ' αυτή 

την εύρύτερη ένότητα συνδέουν ή 

κοινη γλώσσα, ή γεωγραφιΙCΗ γειτο
νία και όρισμένες OΙΙCOνOμΙΙCες σχέ

σεις ,πού δημιουργούνται κατα τη 

διαδικασία τής παραγωγής -δλιΙCών 
άγαθών. 'Από τόν [διο τρόπο ζωής 

για πολλα χρόνια. από τα ΙCOινα 6ιώ

ματα καΙ τΙς ιcoινές ΙστOΡΙΙCες έμπει

ρίες, που δημιουργούν KOΙVΗ ΣΙCέ"ψη 

καί θέληση. πραγματοποιούνται 

οΙ γνήσιοι ιcoινOΤΙKoί δεσμοί. ΟΙ ΙCOΙ

νωνικες σχέσεις ιcαθoρίζoνται άπό 

κανόνες γενικα παραδεκτους, πού 

δίνουν κάποιο ρυθμό στόν τρόπο 

τής ζωήςτών άτόμων. Μέσα στη φυλη 

μπόρεσε 6 άνθρωπος να ρυθμίζει 
τις αμοι6αίες σχέσεις ιcαί τίς οίκο
νομικές συναλλαγες καί νο. συμβι

βάζει τα αντιτιθέμενα συμφέροντα. 

Με τη μύηση καί τη συνήθεια μετα

δίδεται στούς νεώτερους ή κληρο

νομια τής φυλής, οΙ παραδόσεις της. 

οΙ γνώσεις, 1ι τεχνιΙCΗ ΙCαί ενας κώδι

κας ήθιΙCΉς που τηρείται απ' δλους. 
Γιατί οΙ πρωτόγονοι λαοΙ ένώ φαι

νομενικα δε δεσμεύονταιστη συμβί

ωσή τους από νόμους, ιbστόσo έχουν 

το. έθιμα πού ε{ναι άκαμπτα καί αΌ-
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στηρό δσο και οι νόμοι. Τό fθιμο, 

δηλαδή f"να σύνολο σκέψεων καΙ 

πράξεων καθιερωμένων άπό χρό

νια, έξασφαλίζει τη σταθερότητα καΙ 

την τάξη. ΑΌτό τό πρωτόγονο κοι

νοτικό σύστημα λεΙΤOύQΎησε στην 

κοινωνία τότε που οΙ άνθρωποι δεν 

Elxav μόνιμη έγκατάσταση, που 6 
KίνδUΝOς καί tι πείνα ήταν μία διαρ

ΙCΗς άπειλή. Ό πόλεμος και tι άναρ

χία τών πρώτων περιόδων ήταν 

tι προϋπόθεση για τη μεταtίoλη της 

δασικής άρχής της KOινωνιιcijς όρ

γάνωσης, δηλαδή για τtrν άντικατά

σταση τού ΣUστήμαΤOς ΣUγγένειας 

με τό σύστημα της κυριαρχικής έξου

σίας τού κράτους. Ό πόλεμος εΙσή

γαγε στην άνθρωπότητα τό πνεύμα 

τής όργάνωσης καΙ πειθαΡΧίας, τη 

δοολεία (δια τών αΙχμαλώτων πο

λέμου), τη διαίρεση τής κοινωνίας 

σε τάξεις καΙ την αύξηση τής διοικη

τικής εξουσίας. Ένώ στην άρχΤι tι 

παραγωγη καΙ tι κατανάλωση ήταν 
ΣUλλoγΙKες εξαιτίας τού χαμήλού 
έπιπέδου της τεχνικής, δσο tι έργα

σία γίνεται περισσότερο παραγω

γική, τόσο ό τρόπος τής παραγωγής 

άτομικοποιείται καΙ lΡXEtaL σε σύγ

κρουση με τη σuλλoγικη όργάνωση 

παραγωγής. Κάθε παραγωγός γίνε

ται πιό αι'Jτάρκης, dξιώνει γιά τόν 
έαυτό του καί τους άμεσους ουγγε

νείς του τόν πλm)το ποί' dπόκτησε 

με την εργασία του. ΑΌτό εΙναι τό 
σπέρμα της άτομικής Ιδιοκτησίας. 

"Οταν δημιουργήθηκαν οΙ πρώτες 

εμπορικες σχέσεις μεταξυ τών γε-
. νών και τών φυλών. σΙ σχέσεις τών 
όμάδων δεν στηρίζονταν στη συγ

γένεια, άλλα στη γειτονία καΙ lγινε 

Ι()() κοι 

πω άναγκαία tι ύπαρξη ένός ρυθμι
στικού συστήματος για τΙς σχέσεις 

τους. Τό κράτος, που ιbς οργανισμός 

διαφέρει άπό την όργάνωση τής φυ
λής, άρχΙζει μ~ την κατάκτηση μιάς 

φυλής άπό την δλλη. Παντού 6λέ

πουμε μία φυλη νό. παρα6ιάζει τα 
σύνορα ένός άνίσχυρου λαΟΟ, να με

τατρέπεται σε τάξη εΌγενών και να 

Ιδρύει τό κράτος της. Ό νόμος άντι

καθιστά τη φυσιιc:τ) τάξη της οΙΚογέ
νειας, τΟΟ γένους, τής φυλής καΙ της 

άγροτικής κοινότητας. "Μητέρα 

τού κράτους εΙναι tι Ιδιοκτησία, πα
τέρας ό πόλεμος". Στους θεσμσϋς, 

που lχoυν ώς σκοπό να έγγυώνται 

την ύλικη εΌημερία καΙ την εΌνο

μία. ή κοινωνία πρόσθεσε θεσμούς 
για τήν άπρόσκοπτη έπιδίωση τού 

είδους. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤ'ΚΗ 

Μία Μοια άντίθετη πρός τη συγ

κεκριμένη τάξη τού κράτους. Ιδιαί

τερα πρός τη νομική του τάξη καΙ ε
ξουσία. Ή πολιτικη κοινωνία δεν 
έχει f"να σαφή σκοπό δπως tι Ιδιόνο
μη ΠOλιτιΙCΗ όργάνωση. τό κράτος. 
καΙ γι' αύτό ούτε ή άρχαιότητα ούτε 
ό μεσαίωνας γνωρίζουν την κοινω
νία ώς μία Ιδιόμορφη πραγματικό

τητα,πού δρίσκεται δίπλα καΙ πάνω 

άπό την Ιδέα τού κράτους. Τό άτομο 
δε μπορούσαν να τό βλέπουν άλλιώ

τικα παρα ώς πολίτη τού κράτους. 
Μόνον οΙ σοφιστες άντιπαράθεσαν 

για πρώτη φορά στό κράτος, που τό 

χαΡΑΙCΤΗρίζOUΝ ώς μία συνειδητη 

πράξη τών άνθρώπων. μία έλεύθε

ρη κοινωνία πνευματικα αναπτυγ

μένων άνθρώπων, που έμφορΟΟν

ται άπό f"να έμφυτο αrσθημα ήθικό-
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τητας καΙ δι.ιcαίoυ (Πρωταγόρας) 
iΊ που ύπακούουν στο "φυσικο δί
καιο" τού Ισχυρότερου (KαλλιΙCΛής, 

Θρασύμαχος). Έτσι με τη διδασκα

λία για την άμετάαλητη Μοια τής 

φύσης που άντιτάσσουν στην ύπο

KειμενιΙCΉ Μοια τού νόμου, στην 

όποία ύπάγονται το κράτος και' ή 
θρησκεία, οΙ σοφιστες άπογύμνω

σαν το κράτος άπό το μεταφυσικό 
του περιεχόμενο. Στη μεσαιωνιιcη

χριστιανικη κοινωνιολογία και πο
λιτειολογία ένώάπό τό f:να μέρος 

ή ύψιστη 6αθμίδα τής άνθρώπινης 

κοινωνίας περιλαμ6άνει όλόκλη

ρη την οΙκουμένη, άπό το άλλο έξη

γείται ή ύπαρξή της άπό την άνάΓΙCΗ 

συμ6ίωσης τού άτόμου με τους όμοί
ους του. Γιατί μόνο με τον καταμε

ρισμό τής έργασίας μπορεί το άτο

μο να Ικανοποιήσει τΙς άνάγκες του 

καΙ ετσι να πετύχει τη διΙCΉ του 

roημερία Kαθ<iις καΙ την εύημερία 

τού συνόλου, που εΙναι καΙ ό ά
μεσος σκοπός του. Με δάση α'ότες 

τΙς άντιλήψεις που έπΙKρατOOσαν 
πραγματοποιήθηκε άργότερα ή δια

φοροποίηση κράτους καΙ κοινωνί

ας καΙ. θεμελιώθηκαν οΙ διάφορες 

θεωρίες για την κοινωνία. Ή παρα

δοχη μιάς "φυσικής κατάστασης", 

που προηγείται άπό τό κράτος καΙ. 

τό θετικό δίκαιο, συγκεκριμενοποι
είται στην ιδέα μιάς ήθικής τάξης 

fξω άπό τό κράτος. Σκοπός τOO κρά

τους εΙναι να έyyuάται γι' α"ό~ καΙ 
ν' άσφαλίζει τηνάΤOμιιcη άνάπτυξη 

τού άνθρώπου καΙ την άρμoνιιcΗ 

συμβίωση, που εΙναι προϋπόθεση 
για τη διατήρηση καΙ προαγωγή τής 

γενικής roημερίας. Ό θεμελιωτης 

101 ΚΟΙ 

τής έπιστημσνιΙCΉς έθνικής οΙκονο

μίας • Αδό.μ ΣμΙθ ξεχωρίζει την α"ό
τόνομη κοινωνία dπό την κοινότη

τα. Ή κοινωνία μπορεί να ύπάρχει 

μεταξυ ένός άριθμού άνθρώπων ά

κόμη καΙ άπό μία α[σθηση τής ώφε

λιμότητάς της - δπως μία κοινωνία 

μεταξύ μεγάλόυ άριθμού έμπόρων

χωρίς άμοιααία άγάπη καΙ συμπά

θεια. ΚαΙ έαν κανεΙς άνθρωπος δε 

θέλει σ' α"ότη την κοινωνία να εΙναι 

συνδεδεμένος μ' f:ναν άλλο με δε

σμους φιλίας, καΙ τότε μπορεί με μία 

άνταλλαγη καλών ύπηρεσιών· να 

σταθεί στα πόδια της. Στην κοινω

νιολογία τού Κόντ ή κοινωνία εΙναι 
"κοινωνικός όργανισμός " , άνάλο
γος με τό διολογικό όργανισμό, που 

περιλαμ6άνει το σύνολο τών άνθρώ

πων και' συνδέει άναμεταξυ τους 

λαους καί γενεές. Σ' δλα τάσυστα

τικα στοιχεία, στο. δργανα καΙ στΙς 

λειτουργίες τού κοινωνικού μηχα
νισμού ύπάρχει άλληλεγγύη, που 

πραγματοποιείται με τΟν καταμε
ρισμό τής έργασίας, με τη συνεχη α-

νάπτυξη τών πνευματικών καΙ "θι~ 

κών δυνατοτήτων τού άνθρώπου. 

'0 Σπένσερ διατύπωσε f:να γενικό 
νόμο έξέλιξης, που εΙναι σύμφωνος 
σ' δλα τα φαινόμενα τής φύσης καΙ. 

τής κοινωνίας. την κοινωνία θεω

ρεί ιbς f:να όργανισμό, που γεννιέ

ται καΙ άναπτύσσεται με φυσικό τρό

πο. ·Ολα τα κοινωνικα φαινόμενα 

καθορίζονται άπό 6ιολογικους νό

μους. ΤΙς κοινωνικές όμάδες καΙ 
τους κοινωνικους θεσμους παρο

μοιάζει με τα μέλη καΙ τΙς λειτουρ

γίες τού ζωντανού όργανι<ηwύ. Ή 
έξέλιξη πραγματοποιείται με τη με-
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τά6αση από τό άπλό στό σύνθετο. 

. άπό τό 6μοιογενες στό έτεροΥενές 
(διαφορισμός) i\ άπό τ6 ακαθόρι
στο στό όργανωμένο. 'Ακριβώς €τσι 

αναπτύσσονται ο[ κοινωνίες. με τη 

διαρκή διαφοροποίηση. Στην αρχη 

~ταν κάθε άνθρωπος όχι μόνο ιαινη
γός. αλλα σύγχρονα καταοκευα

<TI'ijς όπλων. ράφτης κ.λ.π .• σήμερα 
fχoυν έξει.διιcευoτεί όλα τά έπαΥΥε'λ
ματα· οΙ κοινωνίες χωρίζονται σε 

μέρη, πού ουνεχώς όργανώνονται 

καΙ γίνονται ανεξάρτητα. Κατα τόν 
Χόμπς κοινωνία καΙ ήθική εΙναι 
σκόπιμαπαρά-ΥωΥα ένός έξυπνου 

tγωϊσμoύ. Τό άτομο αυτοδιχάζε
ται: Με τό Ι!να μέρος τυύ χαρακτή

ρα του Δρνείται την κοινωνία που 

τ6 δεσμεύει. με τό c'iλλo tπιδoιcιμά
ζει αύτη τη δέσμευση αις ιίιφέλιμη 
γι' αύτό. Ή λογική συνδέεται με 
την Koινωνιιcότητα. 'Αντίθετα πρός 

τΟν Χόμπς, ό Λόιc προχώρησε βαθύ

τερα στη πρωταρχη τής κοινότητας 

καΙ τής κοινωνίας. την lννoια τής 

φυσικής κατάστασης δεν άντιλαμ

δάνεται αις "πόλεμο όλων έναντίον 

όλων". dλλα αις μία ιcατάσταση l
λεύθερης εΙρηνικής σuμ6ίωσης: 

Στην αρχη ΙΠικρατούσε ή ειρήνη. 

ή συμπάθεια, ή Δμοιβαία ΟΟήθεια 

φυσικών άνθρώπων. που t.oooαν 
χωρις Κ1J6έρνηση. Για τα άγαθα 11 
φύση προμήθευε μόνον την πQώtη 

ύλη. Ό άνθρωπος δφειλε να τη συγ

κεντρώνει. να τη φVλάει. γΚι να μπο

ρεί να Ικανοποιεί τΙς φυσικές tO\t 

ανάyιcες .. ΉέρΥασία. στην όποία 
τΟν ιbθεί τό fνστιlC'to της cr6τoσwτή

ρησης. ό φό6ος της Δθλιότητας και 

το\ι 8ανάτου. εlναι ή ooσfα τΟΟ ιlν-

102 κοι 

θρώπου αις όντος. ·ο.τι απΟlC'tά με 

την έργασία του εΙναι 'ιjδη. πρίν από 
τ6 κράτος. 11 Ιδιοκτησία τοο. Ή f'ν
νοια τής Ιδιοκτησίας εΙναι νωρίτε

ρη άπό την Εννοια τού κράτους. ΟΙ 

άνθρωποι ιbστόσo δεν lμειναν σ' αύ

τη την φVσική κατάσταση. Ό Γάλ

λος ιcoινωνιoλόγoς Nτoυιcέρμ όρί

ζει την ιcoινωνία αις πηγή καΙ φύλα

κα τού πολιτισμού: '''Επειδή αύτη 

(ή κοινωνία) dπoτελεί τό κανάλι 

δια μέσου τού όποίοο διεισbύει σε 

μάς ό πολιτισμός. έμφανίζεται σε 

μάς αις μία άπέραντα πλουσιότερη 

καΙ ανώτερη πραγματικότητα. από 

την όποία πηγάζουν δλα δοα lχouv 

. για μάς Δξία. 'Απ' όλους τούς πνευ
ματικους καΙ ήθικους θησαυρους 

που κρΟΟει,μόνο μικρα μερίδια φτά

νουν στόν καθένα από μάς ... 'Ωστό
σο. ένώ άπό κάθε άπΟψη εΙναι άνώ
τερη από μάς, σύγχρονα εΙναι μέσα 
σε μάς. γιατι μόνο μtσα σε μάς και 

δια μέσου ήμών μπορεί νά ζεί. Πιό 

πολύ, εΙναι κατά κάποιον τρόπο 
έμείς οΙ ίδιοι, καΙ μάλιστα τό καλύ

τερο μtρoς άπό μάς. άφού f'νας άν

θρωπος μόνο στό πλήθος εΙναι frν

θρωπος, δταν "αύτός εΙναι πολιτι
σμένος. 'Ένα dληθινό δν γινόμαστε 
μ' αυτό πού μπορούμε νά πάΡOUμε 

απ' έιcείvo τό σύνολο ιδεών, συναι
σθημάτων. θρησ"εVΤΙKών ιcαΤEυ

θννσεων. κανόνων συμπεριφοράς. 
που όνομάζουμε πολιτισμό". 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

Διδασιcαλία για τΙς μι>()φΕς καΙ τους 

νόμους της ανθρώπινης συμ6ίω

σης: ΙCΥρίως θεώQηoη καΙ αξιολόγη

ση όλmJ τού πλήθοος των κοινο-
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τικών και κοινωνικών φαινομέ

νων καί τών δυνάμεων πoo τα bια

μορφώνουν. 'Ιδρυτής τής ΙC:Oινω

νιολογίας ώς α"όθυπόστατης έπι

στήμης εΙναι ό K6νt, άπό τόν ό
ποίο ιc:ατάγεται καί ό δρας κοινω

νιολογία. Ό Κόντ ύπoστηρίζrι 

δτι 6λος ό ΙC:OινωνΙKός μηχανισμός 

δασίζεται στΙς Ιδέες. δτι τό πνεύ

μα τού dνθρώπσu ρυθμίζει τήν 

ΙC:OινωνιΙCΗ έξέλιξη ιc:αΙ δτι συνεπώς 

f) τροχιά της ιc:αθoρίζεται ά.πό τήν 
πορεία τής άνάπτυξης τής πνευμα

τικής ζωής. Mt 6άση τήν έμπειρισtι
ιc:ή, τη θετιιc:ιOΤΙιc:ή, δπως αί\τός δ

νομάζει τη φιλοσοφία του, άναπώσ

σει μία κοινωνιολογία ώς φuoιιc:ή 

έπιστήμη. Διάδοχοι τού K6νt φαν 
στην 'Αγγλία ό Σπένσερ ιc:αΙ ό Τζών 
Στ. Μίλ. Στη Γερμανία ιc:αρπ~

σε 1\ ΙC:OινωνιOλσy(α μt την φιλοσο
φία τού διιc:αίoυ ιc:αΙ τη φιλοσοφία 

τής Ιστορίας τού 'Εγέλου, άπό την 

όποία ό Μαρξ άνάπτυξε τόν Ιστορι

ιc:ό fιλισμδ του. Ό Σπένσερ έρευνά 

τη ζωiι τής ιc:oινωvίας, τού "ύπερορ

γανισμσύ '; δπως την όνοιι.άζει, άντί
στοιχα πρός τόν άνθρώπινο όννα

νισμό. Στη νεώτερη κοινωνιολογία 

ξεχωρίζουν δύο ιc:ύριες κατευθύν

σεις:1ι συστηματικη KαΙtι Ιστορι

ιc: ή ιc:oινωvιoλoγiα. Ή συστηματιΙCΗ 

ιc:oινωvιoλoγία άνάγει "Σα ΙC:OΙνωνι

κα yr:yονότα σ1 γενιιc:1ς αΙτίες ιc:αί 

ζη"Σάει να συλλάδει τό χClQClXήιQα 

τους με τίς μεθόδο\ις tGw φumιc:Gw 
έπιστημώ'V ιc:αΙ τής ψυ')(ολογ(ας. Ψ,,

ΧOλoyιιc:ά πρoσανατoλισμtνη εΙναι 
ιc:vρίως 1t IψεQtιcavtιc:ή ιcoινωνιoAo
γ'α, καθώς ιcαΙ δ μπεχαδιορισμός 

103 κοι 

I«1Ι 11 ψυχολογία τού δάθους. Ή Ι
στOΡιιc:ή κοινωνιολογία εΙναι στε
νά συνδεδεμένη με την κοινωνιολο

γία τού πολιτισμού, 1\ όποία έρμη
νεύει την Ιστορία τού πολιτισμού 

άπό την ώτΟψη τής κοινωνιολογί
ας. θεωρεί τόν άνθρωπο ώς Ιστορι

ιc:ό I!ιv καΙ τά ΙC:OινωνΙKα φαινόμενα 

ώς πολιτιστικά φαινόμενα καΙ έπι
χειρεί να έρμηνεύσει όχι μόνο "Σα ι

στOΡιιc:α γεγονότα άπό την κοινω

νιΙCΗ ιc:ατάσταση, άλλά καί ν' άνα

πτύξει άπό την Ιστορία τυπικές μορ
φ1ς συμβίωσης καΙ κοινωνικής δρά

σης (ΣαΙν Σιμόν, Κόντ, Βέμπερ, Πα

ρέτο, Σορέλ, Όππενχάϊμερ. Σόμ
παρτ, Φράϋερ, Μύλλερ - Άρμάιc). 

Άλλες σπουδαίες ιc:ατευθίινσεις εΙ

ναι: 1ι ό Ρ γ α ν ι κ ή (κοινωνιολογι 

ΙCΤ), διoλoγιΙCΗ) κοινωνιολογιο, 1ι ό
ποία ταvτίζει τόν KOινωνΙΙCΌ μt tό δι

oλoγιιcό όργανισμό ιc:αl τΟν μελετάει 

με δάση τίς διoλoγιιcες dπόψεις 
(προσαρμογή, έπιλσΥή, dyώνας. 

για την ύπαρξη, κληρoνoμιιc:ότητα 

ιc:.λ.π_)1\ φορ μαλιστικη ιc:oινωνιo

λογία.1ι όποία χαρακτηρίζεται άπό 
"ΣΟν άφηρημένο "Σρόπο έξπασης τών 

ιc:oινωνιιcών φαινομένων και τών 

ΣΙCOπών τών KOΙΝΩVιιc:ών ένεννει

ών, ιc:αί tι ιc:o ι νωVΙKOOΙ κονομι κη 

κατεύθυνση, f) όποία ταυτίζει τόν 
oΙιc:oνoμιιco κόσμο με τόν KOινωνΙΙCό. 

ΚΟΙΝαΝIΟλΟΠιαι ΗθΙΚΗ 

Ή θεωρία τών νεώτερων ΙCOινωνιo

'λIryων,f) όποία f!πoστηQίζεt 6n iι 
ήθιιc:ή δ1ν έξαρτάται άπο tό 'Εγώ, 

4λλiιdπό την ΙCOινων(α. Ή ιcoινω

νΙOλoytΙCΗ ήθιΙCΗ άπευθiινπαι σε 
δλα τα δ.τομα καΙ άπαιτεί cbι' αί\τά 
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tκείνους τούς αμοιδαίους τρόπους 

συμπεριφοράς,χωρίς τους όπσίους 

εΙναι αδύνατη ή συμ6ίωση τών αν
θρώπων. Άπό την κοι νωνικη ζωη 

κατάγονται άσύνειδες δυνάμεις 

τού άνθρωπου, οΙ όποίες μt τΟ'\' ά

ναγκασμό· που άσιcoυν στα ΣUΝαι

σθήματα καΙ στη συμπεριφορά τών 

άτόμων προδίνουν την κοινωνική 

τους προέλευση καΙ Ιδιομορφία. 

'Α τομικες προτιμήσεις καΙ άξιολο

γήσεις δε μπορούν να φέρουν αντί

σταση σ' αυτόν τόν αναγκασμό,έ

κτός από την περίπτωση που μία 

κοινωνικη εξέλιξη έπιδάλλει τη με-

ταΟΟλη τους. Ή ήθικη γεννιέται 

στην κοινωνία κω για την κοινωνία 

και fγKειται στη συμμόρφωση τής 

συμπεριφοράς τού ατόμου πρός τα 

προστάγματα που πηγάζουν άπό 

την όμαδικη κοινωνικη συνείδηση. 

Αυτό τό νόημα fXEL ή ρήση τού Χάϊν
τεγΚΕΡ ότι "6 ι'iνθρωπoς ύποκειμε
νικα αισθάνεται ότι εΙναι έντελώς 
έλεύθεQ9ς, ώστόσο κάνει δ,ΤΙ κά

νουν οΙ ι'iλλoι". την αφετηρία για 

τη διαμόρφωση τών κοινωνικών 

ΣUΝαισθημάτων άποτελεί ή στρσ

φη τού άνθρωπου πρός τόν "δ.λλον". 

'Από τΙς φυσικές μεταξ\! τών μελών 

της οΙκογένειας σχέσεις και τους 

δεσμους μεταξ\! φίλων, ΣUΝεργα

τών, συμπολΙΤών, όμοεθνών κλπ. 

απορρέουν, εξελίσσονται, συνεχώς 

διαφοροποιούνται καΙ; αποκτούν 

τα κοινωνικα ΣUΝαισθήματα πανα

θριίmινO χαρακτηQ<1. Στην ήθικη 

τού Χόμπς διευκρινίζονται άμοι

δαία ή ουσία τού ήθικού και τής κοι

νωνίας. Στήνάρχή, διδάσκει ό Χόμπς. 

104 ΚΟΙ 

ύπήρχαν μόνο τα μεμονωμένα ι'iτo

μα. στα όποία κυριαρχούσε ό έγωι

σμός, 6 άδυσώπητος αγώνας όλων 
έναντίων όλων. Για να μην ύποφέ

ρει 6 καθένας συνεχώς από τόν έγω
ισμό τού ι'iλλoυ, άποφάσισαν να κά

νουν ~α συμδόλαιο και lτσι να ΠΕ

ριορίσουν τόν έγωισμό και να ζούν 

όχι πια ό fva; εναντίον τού ι'iλλoυ, 
άλλα μαζΙ ό fνας μt τόν δ.λλο. Σύμ

φωνα μt τους δρους τού συμδολαί
ου έιc:χωΡOύν τά δικαιώματά τους 

στην κοινωνία. άπό τά όποία μό
νο πολυ λίγα κατακρατούν, και 

συμπεριφέρονται έτσι. ώστε να μπο

ρεί να ύπάρχει κοινωνία, δηλαδη 

ήθική. 'Ωστόσο δεν κάνουν τούτο 

γιά χάρη της κοινωνίας,οϋτε για τό 

καλό τού δ.λλου. Ή φιλαυτία ύπα

γορεύει τόν περιορισμό τής φιλαυ

τίας. ΟΙ άνθρωποι παραμένουν έσω

τερικα έγωιστές, μόνον έξωτερικά 

συμπεριφέρονται "IeLKd, έπειδη 

τούτο εΙναι τό καλά έννοούμενο γι' 
αυτους συμφέρον. Ή λογικη συνδέ

εται με την κοινωνικότητα κω lτσι 

άρχίζει ή εσωτερΙΙCOΠOίηση, όπως 

την περιγράψανε ό Μίλ, ό Δαρδί

νος και όΣπένσερ, ή "ένάργεια" αΌ

τού τού άγαθού. 'Απ' αυτη τη 6αθμί

δα τής έσωτερικοποίησης αρχίζει ή 
παραδοσιακη, ή μη κοινωνιοΛογι-

κη φιλοσοφικη ήθική. Ή λογικη ώς 

τό άνώτερο Έγώ απαιτεί από μας 

τό αγαθό που amoαvayνωpiζEtaL 

ώς τό καλύτερο. Συγγενης μ' αmη 

τη θεωρία εΙναι καΙ ή "Γενεαλογία 
της 'Ηθικής" ίΟί' "'ίτσε. κω ό ΝΙΝε 

έρμηνεύει την ήθικη ώς κάτι Ιστορι

κό, ιbς κοινωνι"ό "σύμπτωμα". Ό 
Μπέρξον αναγνωρίζει δύο πηγές 
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τής ήθικότητας. Ή μία εΙναι τό κοι

νωνικό σύνολο, που άσκεί hrav ά
ναγκασμό στα μέλη, ή' dλλη 
γεννιέται dπό τη ζωτικη δύναμη 

που δ~απoτίζει δλη τη φύση. Για την 
πρώτη, την ιcλε ιστηήθική, ή ήθικη 

υποχρέωση εΙναι κοινωνικός κατα

ναγκασμός, που dπoδλέπει aτό να 

tπιMλλει στα μέλη τής όμάδας μία 

σωτήρια πειθαρχία που θα ένισχύ

σει τη σύνθεσή ΤΣUς. Ή δεύτερη. 

ή ά ν ο ι Χ τ η ηθιιdι. δεν εΙναι ηθι
κη τών dπρόσωπων και άτεγκτων 

παραγγελμάτων τών έθίμων, άλλα 

έκείνη τής προσωπικής άγάπης που 

μεταρσιώνει τόν δνθρωπο xαL τόν 

όδηγεί σε μία διαποτισμένη μt άγά

πη κοινότητα δ'λmv τών όντων. Στην 

κλειστή ήθικη άντιστοιχεϊ ή στατι

κη θρησκεία τών έθνΙΧών χαι άρχαί

ων θρησκειών, στην άνοικτή ή δυνα

μική. μυστικιστικη θρησκευτικότη

τα, προπαντός τού Χριστιανικού 

μυστικισμού, τής θρησκευτικής στά

σης που ιruνενώνει όλους τους άν

θρώπους στην άγάπη πρός τό δημι

ουργό θεό. Ή ήθιιcη τού συναισθή

ματος (Σέφτσμπερυ. Χούτσεσον, 

Κόντ, Σοπενχάουερ, 'Αδό.μ Σμιθ) 

υποστηρίζει δτι πηγη κάθε ήθικής 

πράξης εΙναι τό συναίσθημα, ή κα
θαρηκαΙάνιδιοτεληςάγάπη. Ή συμ

πάθεια, ό dλΤΡOυϊσμός, ό οΙκτος και 
άλλα τέτοια συναισθήματα γίνον

ται tλατήρια τών ήθικών ένεργειών 

μας. Ή ήθικη προάγεται όταν πραγ

ματοποιείται μία εδεργετικη lσoρo

πία μεταξiι τού κοινωνιχΟΟ ένστί

που και τού ένστίΙCΤOU τής amoσuν

τήρησης. 
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ΚΟΛΛΕΚllΒIΣΜΟΣ 

Μία θεωρία που ύποστηρίζει ότι 

το άτομο εΙναι μόνο μέλος τού ιcoι'νω

νικού συνόλου, στό όποίο μεταδι-

6άζει μέρος τής προσωπικής του 

ευθύνης. 'Ως Ιστορικη - φιλοσοφι

κη θεωρία εΙναι ό κολλεκτιδισμός 
ή άποψη δτι την Ιστορία δεν την κα

θορίζουν οΙ μεγάλες προσωπικότη

τες, άλλα οΙ μάζες. 'Ως μαρξιστικό 

οΙκονομικό - κοινωνικό σύστημα 

6 κολλεκτιβισμός βασίζεται στην 

κοινωνικη Ιδιοκτησία τών μέσων 

παραγωγής. 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ 

'Από τη λατι νικη MξTιcommunis, ιcoι

νός. 'Η συνεπης μορφη τού μαρξι
σμού, που βρήκε την fιc:φρασή του 

στό ρωσιιcό μπολσroιχισμό. Ό ιcoμ

μουνισμός άις κοινοκτημοσύνη τών 

άγαθών εΙναι i\bT] παλαιός. Χαρα
κτηριστΙΙCα κομμουνιστικά γνωρί

σματα t'ιπάρχoυν στην Ιδανικη Πο

λιτεία τού Πλάτωνα, στόν παλαιο

χριστιανισμό, στα μσναχικα τάγμα

τα, σε πoλλtς θρησκευτικΕς αΙρέ

σεις ιcαΙ στόν ουτοπικό σοσιαλισμό. 

Ό ιcoμμoυνισμός με άφετηρία και 

δάση την Ισότητα δ'λmv τών άνθρώ

πων έπιδιώΙCει την έξάλει ψη τής άτο

μικής Ιδιοκτησίας στα μέσα παρα

γωγής ιcαι την dπOKατάσταση τής 

κοινωνικής ιδιοκτησίας, ΙCαθως 
και τη διανομη τών άγαθών άνάλο

γα με τις άνάγκες τού ιcαθενός. Ό 
σοσιαλισμός πρέπει νά θεωρηθεί 

ιbς τό πρώτο στάδιο αt'Jτής τής μετα-

6ολής, που fπειτα όδηγεί aτό '6ψη

λότερο στάδιο, aτόν ΙCoμ.μouνισμό. 
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Τό κράτος, που κατά τόν Λένιν εΙ

ναι f'να μέσο στά χέρια της OΙΙCoνO

μιιcά ιcυρίαρχης τάξης γιά την ΙCατα

πίεση της Ιργατικής τάξης, όφεΙλει 

μετά την πλήρη οΙκοδόμηση τής κομ

μουνιστικής όταξικής κοινωνίας 

νά καταργηθεί. M~ την Ικκληση 

.. προλετάριοι όλου τού κόσμου tνω
θείτε" διαΙCΗρύσσεται ό διεθνιστι

κός χαρακτήρας τού ΙCOμμoυνιστι

κο'ύ ιcινfιμαΤOς. 

ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ 

Τό άξίωμα,σύμφωνα μt τό όποίο 6 
ΙCαθένας σκέπτεται καΙ. ένεργεί άκρι-

6ώς όπως οΙ άλλοι. 

ΚΟΣΜΟθΕΟΡΙΑ 

Ή γενική φιλοσοφική και συχνα έπι

στημσνικ('ι διαμoρq,ιυμε,,'l (ιντίλ'l

ψη τού κόσμου· f'να εΙδας πρωταρχι

κής διερμηνείας τού κοσμικού φαι

νομένου, άπά την όποία έξαρτών

ται οΙ περισσότερες μEQLKt; κρίσεις 

καΙ άποφάσεις τού άνθρώπου. Σάν 

τέτοια 1ι κοσμοθεωρία εΙναι άνάμι
κτη άπό άπριορικα καΙ. άποστεριο

ρικα στοιχεία· ΠροηΥείται άπά κά

θε μερική γνώση και συντελείται 

πάντοτε μέσα σε μία κατανόηση τού 

ΙCόσμoυ, ώστόσσ μπορεί νά έπηρε

άζεται άποφασιστικα κάθε φοοα 

καΙ νά μετα6άλλεται άπό μερικές 

tμπειρίες. 

ΙC:OΣMOΛOΓΙA 

Ή φιλoσoφιΙCΗ - bτιστημoνική θε

ώρηση τού κ6σμου σχετΙΙCά μι τήν 

σδσία του, την προέλευσή του (ΣΟ

σμοΥονίει) ΙCαΙ -ro O1COπO τοιι. 
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ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΠΣΜΟΣ 

Ή διδα01Cαλία Μι κάθε άνθρωπος 

fχει όλο τόν ιcόσμo πατρίδα του, 1ι 

ιδέα μιάς παγκόσμιας ιcυ6έρνησης. 

Πρώτος ό σοφιστής Άντιφών καλ

λιέργησε l'να KOOμoΠOλITιιcό φρό

νημα και 'Ιόν άκολσύθησε ΙΠειτα ή 

Στοά, 1ι όποία διακήρυξε την ένότη

τα τού κόσμου καί της άνθρωπότη

τας, τό Ιδανικό τού παγκόσμιου κρά

τους καΙ της συναδέλφωσης τής άν

θρωπότητας. Τόν κοσμοπολιτισμό 

άντιπροσώπευσαν άργότερα ό Οό

μανΙι:'μός, ό Διαφωτισμός ΙCαι ό διεθ

νισμός (Ιδιαίτερα με τη μορφή τού 

μαρξισμοί' ). 

ΚΟΣΜΟΣ 

(Άπό τό ρ. κοσμώ, τακτοποιώ, στο

λίζω). Άρχικα κόσμος (τάξη, κό

σμημα) έΙναι f'να τακτοποιημένο άρ
μονικό σύνολο (σ' άντίθεση πρός 

τό χάος). Πρώτος ό Πυθαγόρας χρη

σιμοποίησε τόν δ{ΙΟ έξαι τίας της τά

ξης ΙCαΙ της άρμονίας πού έπιΙCρα
τούν σ' α'ότόν. 

ΚΡΑΤΟΣ 

Πολιτική κοινότητα άνθρώπων σ' 

f'να χωρικα περιορισμένο fδαφος. 

Τό κράτος δtν ι\πήρχε πάνt;σ.τε· 

δημιουργήθηκε σ' fνα όρισμένο στά

διο όνώmιξης τής ΙCαινωνίας καΙ 
ξεχωρι.'ζει άπό την αύτoδιOίιcηση 

τού ΠΡOΠόyoνou κοινωνικού συcnή

ματος. Στο κράτος '6πάρχει ft tξoυ
σία (νομοθετική, έκτελεστιΙCΉ. δι

Kαστιιcή}, πού έπι.6άλλει στΟΟς πο

λΙτες 'όπαι:οη στήν KρατUCΗ θιληση. 
Στη φιισιιcΉ- ΙCατάσταση-, πριν όπό 
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την ιcoινωνικoπoίηση τσίι ΙΙVΘρώ

που ιcαΙ την Σδρυση ΙCQάτoυς, ύπήρ

χαν έργαοία ΙCαΙ ΙδΙOΙCΤΗσία, ιcαθώ; 
ΙCαι fνα δίκαιο, μερικες ΣUμδάσεις 

κλπ., έλειπε δμως ή προιπασί α τού 

δΙΙCαίoυ, ή προστασία τής [δΙOΙCΤΗ
σ(ας, τών συμδάσεων, τής ΙΙσφάλει

ας τσίι άτόμου. Στην άρχαία έλλη

νιΙCΗ θεωρία για τό κράτος ΣuΝΑΝ

τάμε δύο XClQ(llCtηΡΙΙΠΙΙCα dντ(θε

τες aπόψεις. Σύμφωνα με την πρώ

τη, ή Τδρυση τών κρατών εΙναι μία 
.συνειδητη πράξη τού άνθρώπου, 

fνα KOινωνΙΙCό σuμ6όλαιo, πσι) τερ
ματίζει με τήν παραboχi) όρισμένων 

κανόνων, πού άπό τότε Ισχύουν αις 

δΊΙCαιO ΙCαΙ fθιμo, τόν πόλεμο δλων 
έναντίον όλων. Τό ιcράτoς, ιbς fιc
φραση τής ΣUμφωνίας, tγyυάται 

στόν ιcαθένα τό ΔΊΙCΑιό του ("έΥΥυη

της δΙΙCα(ων" Λ"κόφρων). Σύμφω

να με τη δεύτερη c'ίπσψη, ή ΙCOινωνι

ΙCΗ ζωη εΙναι lνας άγώνας γιό τη δύ
ναμη, τό κράτος ή fιcφραση τής ΙCUΡι

«ρχίας το\ι ένός πάνω ιπόν dλλo, ό 

νόμος ή θέληση τού Ισχ"Qότερoυ 
(KαλλιΙCΛής). κοιτη εΙναι ΙCαΙ ιπi.ς 

δύο -κατευθύνσεις ή άντιληψη του 

ΙCQάτoυς αις ιcαθαρoiι δημισumμα

τος 'Ιών άνθρώπων. Bασtιd) Ιδέα 

τoo Ιδανιιcoύ ΠλατωνιΙCoU ΙCράΤOUς 

ε(ναι ότι 'Ιό ιcράτoς δεν εΙναι μία τεχ

νητη δημιο"ργία, άλλα fνας 6ρΥα
νισμός με [δια δομή, όπως ΙCαΙ ό δν

θρωπος ιbς Δτομο. Ό Δνθρωπος ΙCαΙ 

ή ΙCOΙνότητα στην όπoίσΔνήιcει, tι tλ.
ληνι.ιcη πόλις - κράτος, lxoυν· μCα 

άΙCατάλVΤΗ άμοιδαία σχέση. Κατό 

'Ιόν • Αριστοτέλη ό dνθρωπoς εΙναι 
ΙCOΙΝΩΝUCO Δv ιcαΙ ή.l1'rtvχία ΤO\l δε 
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6ρίoιcεται στην ΙΙτoμιΙCΗ ζωή, άλλα 

στόν 1Ιπερατο~!Cό όργανισμό του 

ΙCQάτoυς, mιρ-ήνας τoU cmοίου εΙναι 

ή oΙιcσyένεια, τό χωριό. ή ΙCανότη

τα. Τό ιcράτ<ις (πόλις) εΙναι "πρότε
ρον", προηγείται άπό τόνπολίτη. 

("Τό γαρ όλον πρότερον άναγΙCαίoν 

εΙναι τoo μtρo"ς"). Στη σχολαιπι
ιcηφιλoσoφία τό κράτης ε[ναι lν~ 
παγιcόσμιo ΙCράτoς,τo γήινο dπεί

ιcασμα καΙ 11 ·ΠΡOΠαραOΙCευητσίι 
ιcράτoυς τού θεσίι. ΟΙ άντιπρόσιιl 

ποι τής θεωρίας τoU φιισi.Koύ δικαί
ο" 'όπΟοτηΡίζσυν ότ~ τό J<ράτος ε!
ναι προϊόν νομικής πράξης: μία συν

ειbητη ΣUμφωνία άνθρώπων, πoU 

ιbς τότε 6ρίoιcoνταν σε πρ{ιrtόyOVlj 
"φυσική" κατάσταση. Στη ζωή, δ

πως ~αν πρΙν άπό την όργάνωση 
τού ιcράτo"ς, παρατηρεί ό Χόμπς. 

~ταν ό άνθρωπος "λύκος" για τΟν 

ΣUΝάνθρωπό τσυ (homo homini· Ιυ
pUS). Για να δΥεί άπ' αύτή τη ζούγ

κλα, χρειάστηιcε να 'δψώσει Wtερι

όριστα τό ιcράτoς πάνω άπό τα χωρι

στα άτομα. 'Έτσι τερματ(στηκε ό ά

ΔVσώπητoς πόλεμος δλων έναντίον 

όλων με τη σuγιcρότηση, ΙΠειτα άπό 

O\Iμφωvία περισσότερων άνθρώ

πων, τσίι ιcράτoυς, ένός τεχνητού 

προϊόντος τοο θνητού θεσίι Λεδιά

θαν, ιπό όποίο έιcxωρoiίνται τα πε

ρισσότερα dvθρώπινα δικαιώμα

Ία. Σ' α'6τό ό καθένας όφειλει να '6-
ποτάσσει τη bιιcΉ ΤO\l άτομική θέλη

ση σε κάποιο πρόσωπο (iΊ όμάδα 
πQOOώ1!ων). πού τη θέλησή το" πρέ

πει να τη θεωρεί θέληση όλων. Κάθε 

χρά:τος fxε~ διάφορες μoQφες :ιιολι

τειαιco'ίι καθεστώτος (άπ6λVΤΗ μα-
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ναρχία, συνταγματιιcη μοναρχία, 

δημοκρατία, όμοσπονδιακα καΙ ό
λοκληρωτικά κράτη), πού εξαρτών

ται άπό τΙς συγκεκριμένες ιιπορικες 

συνθήκες άνάπτυξης κάθε χώρας 

καΙ άπό την έξωτεριιcη κατάιπαση. 

τη νέα φιλοσοφία τού κράτΟ\.!ς, πού 

χωρίζει τό κράτος άπό τη θεολογία, 

θεμελίωσε tι Ά ναγέννηση. Ό θ εω

ρητικός τού δυναμικού κράτους Ί

ταλός Μακιαοέλλι δεν παραδέχε
ται δτι το κράτος μπορεί να Εξαρτά

ται άπό την εκκλησία ώς την ανώτα

τη εξουσία στη γη. 'Υποστηρίζει δτι 

τό κράτος όφείλει νά φροντίζει με 

καλΟ'υς νόμους για την ήθιιcη συμ

περιφορά καΙ τη θρησκευτική άγω

γη τών ύπηκόων του. Ήήθική,tιθρη

σκεία. τό δίκαιο και τα έθιμα. με τα 

όποία ε(ναι συνδεδεμένος ό πολί
της, εΙναι fνα μέσο aτό χέρι τώνύπεύ
θυνων πολιτικών για να κάνουν 

τούς πολίτες ύποτακτικούς καΙ χρή

σιμουςγιά το κράτος. Ύψιιποςσκο

πός τών πολιτικών εΙναι tι ισχύς καΙ 
ή ε'δημερία τού κράτσυς, πού πρέπει 

να επιδιώκεται ακόμη καΙ με άθέμι
τα μέσα. Ή εύημερία τού "tιγεμό

να" πρέπει να συνδέεται με την εύη

μερία τού κράτους. Στην πολιτική 

φιλοσοφία 6 Λοκ συμφωνεί μΕ την 
φιλελεύθερη άντίληψη για τό κρά

τος τού Μίλτωνα. Ή Kρατιιcη tξoυ

σία δεν εΙναι άντίιποιχη πρός την 

πατρική αύθεντία. άλλα πηγάζει 

άπο την ελεύθερη άμοιδαία συμφω

νία. Τό κράτος όφείλει νά προιπα

τεύει τα φυσικά δικαιώματα τής προ

σωπικής ελευθερίας και τής Ιδιοκτη

σίας. Για την διασφάλιση τών έλευ

θεριών τού πολίτη ό Λόκ άπαιτεί τό 

ΚΡΑ 

χωρισμό τής νομοθετικής καΙ τής 

εκτελειπικήςέξουσίας.ΓιατόνΡουσ

σαι τό καλύτερο κράτος ε/ναι το κρά

τος τής δικαιοσύνης. για τΟν Βολ ταί

ρο το κράτος τής εύημερίας, τό ό

ποίο καλύτερα μπορεί να εξασφα

λίσει, fνας διαφωτισμένος δεσποτι
σμός πού στηρίζεται στίς πνευμα
τικά προοδευτικές δυνάμεις τού ε

θνους. Στη φιλοσοφία τού Έγέλου 
εξαίρεται επίσης το πνεύμα τού κρά
τους: "ΤΟ κράτος ένεργεί καί μιλάει 

δια τών άτόμων, που γίνονται τα έρ
γαλεία κqί τα όργανά του. Στήν ύ

πηρεσία τοί' κράτους άποκτά ή ί\

παρξη τού αΊ;όμου νόημα. άξία καί 

σημασία. 'Ωιπόσο. από το άλλο μέ

ρος δια τών KρατιίJν δρά καί ανα

πτύσσεται το πνεί'μα τοί' άνθριίJΠΙ

νου πολιτισμοί' ". Ό ανθρωπο; με π 
γέννησή του στην κοινωνία άποτε· 

λεί σωματικά, οΙκονομικά, ηθικό 

καί πνευματικά συνάρτηση τιίJ'ν συν

ανθρώπων τΟ\.!. Για νά Ικανοποιεί 

τΙς ανάγκες τής πρακτικής ζωής, 
χρειάζεται τόν συνάνθρωπο. Τό 

κοινωνικό πλαίσιο τού ε(ναι όπωσ
δήποτε άπαραίτητο για ν' αναπτύ

ξει μέσα σ' αύτό την ϋπαρξή του. Τό 

κράτος Ιδρύθηκε, κατα τόν ' Αριστο
τέλη, γιά χάρη τής ζωής, πρέπει ώσ

τόσο να ύπάρχει γιά χάρη τής ηθικιΙ 

καλής ζωής. την ηθική τελείωση 

πραγματοποιεί ό άνθρωπος στην 
πολιτεία, σκοπός τής όποίας εΙναι 
tι διαπαιδαγώγηση τών πολιτών. 
Στην πραγματοποίηση άξιών, ιπό 

φρόνημα καΙ στην άπόδοση τών πο

λιτών στηρίζεται άπό το άλλο μέρος 
tι ύπαρξη ιcαΙ άνάπtυξη τού κρά

τους. Ύψιστη άπό τίς άξίες εΙναι ή 
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έλευθερία, που εΙναι τελικός σκο

πός τσύ κοινωνικού δίου τών ανθρώ

πων. Το δημοκρατικό ιtράτoς εξα

σφαλίζει τό δικαίωμα έλευθερίας 

τής σκέψης και τού λόγου, τών συγ

κεντρώσεων, τού συνεταιρισμού 

και τής θρησκευτικής λατρείας. θε

ωρητικα ή ελευθερία Elvat γιό δ
λους, μέσα σrα δρια που διασφαλί

ζουν την ελευθερία τών άλλων. ωσ

τόσο στην πράξη συμ.δαίνει συ-χνα οΙ 

άνισότητες τής κοινωνίας για την α

πόκτηση πλούτου, μόρφωσης κ.λ.π 

νά περιορίζουν, ή ακόμη ν' ι'urη

κλείουν την έλευθερία. Πέρα άπό 

την ελευθερία, εΙναι τρείς εΙδικότε
ρες κοινωνικές αξιες, που πραγμα

τοποισύνται στην ιστορία άλλοτε 

περισσότερο καΙ άλλοτt λιγότερο: 

ή νOμιΙCΗ ασφάλεια. ή δικαιοσύνη 

καί ή ΙCOινωνιΙCΗ πρόοδος. 'Ιδιαίτε

ρα μ.εΥάλη εΙναι ή σημασία τούκρά

τους στόν τoμtα της 'όπεράσπισης 

από απειλές έξωτερικής έπίθεσης. 
τής έμπέδωσης της τάξης ατό εσω

τερικό της χώρας και της πρoσrα

σίας τής κοινωνίας από τους κα"ο

ποιούς. Μέ τη νομοθετική. έκτελε
σrιΙCΗ και δΙKασrιΙCΗ δραστηριότη
τα το κράτος ύπερασπίζει επίσης 

τα συμφέροντα τών πολιτών. κατο

χυρώνει την Ισότητα ενώπιον τού 

νόμου. περιφρουρεί τον οΙκογενεια

κό 6ίο καί την Ιδιοκτησία και. συμ

δάλλει στην αγωγη τών πολιτών μέ 
την ανάπτυξη της παιδείας. της έπι

στήμης και της τέχνης. 'Ολόκληρο 

τό σύστημα νομοθεσίας. ή κυδέρνη

ση καΙ ή διοίκηση fχoυν ως σκοπό 

την κατοχύρωση τής προσωπικής, 

109 ΚΡΑ 

οΙκονομικής καί κοινωνικής ασφά

λειας. τη καθοδήγηση τής κρατικής 
και κοινωνικής οργάνωσης. 'Ο τρό

πος με τον όποίο ννα κράτος πραγ

ματοποιεί την κοινωνικη όργάνω

ση αποτελεί τό δασικό χαρακτήρα 

του. Ή KOινωνιΙCΗ οργάνωση στό 

δημοκρατικό κρατος fχει d>ς σκοπο 

να έξασφαλίσει στό άτομο την δσο 
τό δυνατό πιό πλατια ανάπτυξη μέ

σα στο κράτος τών Ικανοτήτων του 

και. ταυτόχρονα να κατορθώνει ώσ

τε οΙ ατομικές αξίες. ttOL αναπτυγ

μένες. να συμδάλλουν στην κοινη 

εύτυχία. Τό κύριο χαρακτηριστικό 

τών σύγχρονων κρατών. άνεξάρτη

τα από τη μορφή τους ΙCαι τό στάδιο 

ανάπτυξής τους. εΙναι ό μεγάλος α
ριθμός εκείνων που μετέχουν σ' αύ-

τά. εκείνων πού περιλαμ6άνει και. 

έξυπηρετεί. καθώς και ή διεύρυνση 

τών άρμοδιοτήτων τους. "Ενα άλλο 

κύριο χαρακτηρισrΙKό τής εποχής 

μας εΙναι ή διεύρυνση τών κοινωνι

κών σχέσεων σ' δλη τη γή καΙ ή δημι

ουργία. ώς συνέπειας της μοντέρ

νας τεχνολογίας, μιάς παγκόσμιας 

αλληλεξάρτησης τών κρατών σ' δλα 

τα πεδία τού πολιτισμού. Ή ανθρω

πότητα αποτελεί ήδη σήμερα μία 

πραγματιΙCΗ ένότητα, που φαίνεται 

στό γεγονός δτι πουθενα δέ μπορεί 

να συμδεί κάτι σπουδαίο. πού νά μή 

ενδιαφέρει δλους. 'Όλα τα κράτη 

έχουν ατή διάθεσή τους τα νέα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας με μεγάλες 

δυνατότητες να επηρεάζουν τους 

λαούς. Ούσία τού σύγχρονου κρά

τους εΙναι ή εξουσία τής πλειοψη

φίας. Στην πλειοψηφία τού λαού 
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έδράζεται ό τεράστιος κρατικός μη

χανισμός, στό εκλογικό σώμα στηρί

ζονται οΙ δημοκρατικες ιαι6ερνή

σεις, άφού δλες οι δημοκρατικές 

χώρες προ6λέπσυν κατα κανόνα 

στά συντάγματά τους KαθOλιΙCΗ ψη

φοφορία. ΟΙ μορφές τού κράτους 

εΙναι σ' δλες τΙς χώρες τέτοιες, ώστε 

να tlvat δυνατη με μία σειρα μέτρων 
ή μέγιστη συμμετοχη τών ένεργων 
στοιχείων τού πληθυσμού στη διοί

κηση τής κοινωνίας και τής πολιτεί

ας ("διάχυση τής έξουσίας" άνάμε

σα στΙς κοινωνικές τάξεις). Πολλές 

λειτουργίες πού εκτελούνται άπα 

τα κρατικα όργανα περνάνε 'ιjδη 

6αθμιαία στην άρμοδιότητα τών 

κοινωνικων όργανώσεων. τα κλη

ρονομικα δικαιώματα τής παλιάς 

άριστοκρατίας άντικαταστάθηκαν 

με τό άξίωμα τής επαγΥελματικής 

άπόδοσης, μέ την τάση δημιουργίας 

ίσων εύκαιριών μόρφωσης, κοινω

νικής άσφάλισης καΙ περίθαλψης. 

Ή συστηματική, μακροπρόθεσμη 

επαγγελματιΙCΗ έργασία ά.ποτελεΙ 

σήμερα νόημα ζωής καΙ κριτήριο 

για τήν επιτυχία. Για πρώτη φορα 

πραγματοποιείται τώρα ~α πλή

θος δυνατοτήτων, συνεχως αξιο

ποιούνται καλύτερες και ποικιλό

τερες 6λικές, πνευματικές καΙ κοι

νωνικέ, ι'ιξίε;. Πλατια κοινωνικα 

στρώ~τα, πού νωρίτερα ήσανπνευ
ματικα καΙ κοινωνικα dπoτελμα

τωμένα καΙ άτροφικά, παίρνουν 

τώρα ένεργό μέρος στην παραγωγή 

Kai. στην εργασία. Στόν πνευματικό 
τομέα άρχίζει νά γίνεται φανερη 

αύτή ή dπελευθέρωση τού άνθρώ-

110 ΚΡΑ 

που άπό τά δεσμα του dπό την έπο

χη τής Άναγέννησης και τού Δια

φωτισμού, στόν οΙκονομικό dπό τη 

λεγόμενη βιομηχανική έπανάστα

ση, στόν κοινωνικό dπό την τάση 

εκδημοκρατισμού τών άρχών τού 

18 καΙ 19 αΙ, Ιστοριογραφικα άπό 
τη διάδοση τών δυναμικών μορ

φών εργασίας τής Δύσης στα άλλα 

μέρη τής γης. ·Ολα τα άναπτυγμένα 

κράτη fχoυν παραχωρήσει, ύστερα 

dπό άγώνες Kai. κινήματα, πολιτικά 
δικαιώματα περισσότερα άπό όποι

αδήποτε άλλη έποχη τής Ιστορίας 

τού κόσμου. Με την ελευθερία τής 

επιστήμης Kai. τής τέχνης, με την ά
πόκτηση τού δικαιώματος ψήφου 

dπό τΙς γυναίκες καΙ τή συμμετοχή 

τους στό δημόσιο 6ίο καΙ τή ρωμα

λέα αύξηση τής πολιτιστικής δρα

στηριότητας εκφράζεται επίσης ή 

φροντίδα για την tΊθιΙCΗ Kai. πνευμα
τιΙCΗ άνάπτυξη τού άτόμου. Τό φι

λελεύθερο κράτος τού 19 αΙ επενέ
βαινε 000 τό δυνατό λιγότερο στΙς 
6ποθέσεις τού λαού καΙ άφηνε τα 

άτομα ελεύθερα ν' άκολουθούν τό 

δρόμο τους, έφόσον δέν προκαλΟύ

σαν κίνδυνο γι' αύτό ή δέν εκαναν 

πράξεις άντίθετες πρός τό νόμο καΙ 

την καθιερωμένη ηθική. Δεν περί

μενε κανεΙς dπό τό κράτος ν' άναλά-

6ει άμεση εύθύνη για την προαγω

γη τής εύημερίας τών πολιτών του 

πέρα dπό την περίθαλψη τών dπό

ρων, dπό τη λήψη μέτρων για την πε

ριστολη τών έπιδημιών καΙ τής άπαι

τούμενης έκπαίδευσης,&στε να μπο

ρούν οΙ άνθρωποι να εκπληρώνουν 

τα καθήκοντά τους ώς πολίτες. Τό 
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σύγχρονο κράτος εΙναι προπαντός 
κοινωνικη - πολιτικη δύναμη καί 

έγινε πιό απαιτητικό απ' δ.τι ~ταν 
πρίνο Πρωτύτερα έπαιζε ρόλο διαι

τητή. τώρα πέρασεσεθετικηδραστη

ριότητα, θεωρώντας σάν προορι

σμό τ'υ τη δημιουργία καλύτερων 

συνθηκών ζωής για τό λαό. Δεν πα

ραμένει άπλός θεατης δταν οΙ πολί

τες έπιδιώκουν να Ικανοποιήσουν 

τα διάφορα συμφέροντά τους. Με 

μία σειρά μέτρα. κυρίως στόν τoμtα 

τής οΙκονομικής καΙ πολιτιστικής 

δραστηριότητας, ΈΥινε ρυθμιστής. 

μηχανισμός "κοινωνικού έλέγχου". 

ΟΙ έργατικες καΙ ύπαλληλικες όργα

νώσεις, πού παίζουν μεγάλο ρόλο 

στόν περιορισμό τής κοινωνικης 

ανισότητας μεταξύ τών έργατών 

καΙ τών άλλων τμημάτων τού πλη

θυσμού. ΈΥιναν αναγνωρισμένο καί 

αναπόσπαστο τμήμα κάθε συγχρο

νισμένου φιλελεί·θεQOΙ' κράτους. 

Τό δημοκρατικό κράτος πρoστ~
τείοει την έργασία καί τήν ασκηση 

τής συνδικαλιστικής δραστηριότη
τας, πού εΙναι μία άπό τΙς σπουδαι
ότερες έλευθερίες τού ατόμου. τα 

θεμελιώδη κοινωνικα δικαιώματα 
πού εχει ό πολίτης ώς μέλος τής κοι

νωνίας καΙ ώς έργαζόμενος άνθρω

πος εΙναι συνταγματικα κατοχυρω
μ~α. ΤΟ σύγχρονο κράτος ώς ηθι
κη προσωπικότητα εΙναι όποχρεω
μένο να μεριμνά για την εΙρηνική 

~μ6ίωση. την iιλικη εΌημερία και 
την πνευματιΙCΗ πρόοδο δλων τών 

πολιτών το\!. ·Οποια καΙ άν ε[ναι ή 
μορφή το\!, qLvr κυριαρχικός παρά
γοντας στη ζωη τής άνθρωπότητας. 

III ΚΡΑ 

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕθΝΟΣ 

Τό κράτος ώς πολιτικη συνένωση 
ανθρώπων ε[ναι μία κοινότητα έφο

διασμένη με τα απαραίτητα μέσα 

και απεριόριστα δικαιώματα για 

να έκπληρώνει τόν ύπέρτατο σκο

πό της. πού εΙναι ή φροντίδα για τη 
γενικη εΌτυχία. Με την κυριαρχικη 

έξουσία του καΙ την προστασία του 

τό κράτος διαμορφώνει την κοινω

νία στην όποία στηρίζεται, όλλα 

πού καΙ αύτη από 1ό άλλο μέρος στη

ρίζεται σ' αύτΟ. Μία προδεδομένη 

τάξη τής κοινωνίας έπιδρά άναγ

καία aτό κράτος. ή τάξη τού κράτους 

στη διαμόρφωση τής κοινωνίας. Τό 

κράτος πραγματοποιείται KαL δια

μορφώνεται έπίσης στό έθνος. δπως 

καΙ το εθνος στό κράτος. 'Όπως κά

θε κράτος έπιδιώκει να ε[ναι ''έ

θνος", ετσι. αντίστροφα, κάθε Εθνος 

απαιτεί τό κράτος του ώς τη φυσικη 

ύποδομη καΙ συμπλήρωσή του. Έ

πειδη ή πηγη δλων των έξουσιων εΙ

ναι ή 6σύληση τού Εθνους. τό κράτος 

ε{ναι κατα κάποιον τρόπο 6 αντι
πρόσωπος δλων των πολιτών. Δεν 

ύπάρχει τέλειο έθνος χωρίς κράτος 

κάθε εθνος έχει δικαίωμα ναlχει τό 

κράτος του. Τό πολυθρύλητο "δι

καίωμα αύτοδιάθεσης τών λαών" 

δεν εΙναι τίποτα άλλο παρα ή εκφρα
ση αΌτού τού κοινωνικού γεγονό

τος. Κάθε έθνος εΙναι ~να κράτος 

"έν γενέσει". Ένα έθνος, πού στό 

διά6α τού χρόνου δεν κατόρθωσε 

να ιδρύσει το κράτος του, εΙναι προ

ορισμένο, δπως μαρτυρεί ή Ιστορία. 

να διαλυθεί, δπως έπίσης καΙ τό κρά

τος πού δεν κατόρθωσε να διαμορ-
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φώσει τό Εθνος του. την ταύτιση 

κράτους και fθνους συναντάμε Ιδι

αίτερα εκεί δπου αμφισ6ητείται - i\ 
φαίνεται πώς 6ρίσιcεται σ~ κίνδυνο 

iΊ καταστρέφεται - ή ύπαρξη ένός 

συγκεκριμένου κράτους. Ή επι6ίω

ση τού fθνους μετό. την καταστρο

φη τού κράτους όδηγεί στην Όπόθε

ση. δτι εξακολουθεί νό. ύπάρ-χει και 

το κράτος τού όποίου fXEL συντρι-
6εί ή κυριαρχικη εξουσία πού προ

στάτευε το εθνος. 'Ένα τέτοιο κρά
τος επιζεί στούς ύπηκόους τσύ f
θνους του πού αγωνίζονται γιά την 

aπoKατάστασή του. Στό νού και 

στην καρδιό. τους εξακολουθεί .νό. 
ύπάρχει τό κράτος δπως ήταν πρΙν 
aπό την καταστροφή του. Ή τάση 
τού κράτους να πραγματοποιείται 

στο έθνος και τού Εθνους να πραγ

ματοποιείται στό κράτος έξηγείται 

aπό την κοινωνικη απαίτηση αν

θρώπων -πού τούς συνδέουν κοινη 

γλώσσα. κοινές παραδόσεις καΙ ι

στορικές εμπειρίες. κοινδς πολιτι
σμός και επίγνωση κοινής καταγω

γής νό. ζούν άρμονικα καΙ με ασφά

λεια. Ή ϋπαρξη Ι\λων ή τιίιν περισ

σότερων από τα στοιχεία ω)τά ffi'Y
κροτούν το fθνος. πού μπορεί να 

Όπάρξει και χωρΙς το κράτος. δ

πως καί αντίστροφα. Ή κοινη εθνι

κή συνείδηση τοί' πληθυσμοί'. ποί, 

δεν εΙναι αναγκαίο να ε/ναι έγκα

ΤΕ<ΤΠ1μένος σΕ όρισμί"νο χιί>ρο. aπο

τελεί την πρoί;πόθ~'ση γιά την ί,

παρξη τοί' Εθνου:. 

ΚΡΙΣΗ 

Ή νοητικη ενέργεια κατό. την όποία 

Ι 12 ΚΡΙ 

συγκρίνοντας δύο lννoιες (ύποκεί

μενο και κατηγορούμενο) 6ρίσιcoυ

με καί προσδιορίζουμε τη λογικη 

σχέση πού ύπάρχει αναμεταξύ τους. 

Στη διατύπωση αυτή τής σχέσης εκ

φράζεται καί ή παραδοχη ή από

κρουση τής Α ή Β ιδιότητας ένός αν

τικειμένου ή φαινομένου με 6άση 

τΟν προσωπικό έλεγχο ή την αναφο

ρό. σε μία αύθεντία. Ή κρίση έκφρά

ζει πάντοτε την Ικανότητα τού αν

θρώ:ιtOυ ν' αποφαίνεται καταφατι

κα ή aπoφατιKά γιο. κάτι πού τΟν α

πασχολεί. Στήν κρίση διαμορφώ

; νει ό κριτικΩι; νοί,; τις ποικίλες Εν-
τυπώσει; καί παραστάσεις σε μια 

Ιδανικη ένότητα ποί' εκφράζει την 

αντικειμενική dλήθrια. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Διακριτικό γνώρισμα. μέτρο κρί

σης. το χαρακτηριστικό σημείο διά 

τού όποίου γνωρίζουμε ενα πράγ

μα η μία lννoια· στη λογικη κυρίως 

σημείο δια τού όποίου γνωρίζουμε 

την αλιiθεια 11 τί> ψεί'/Ίι>; μιά; κρίσης. 

ΚΡΙΤΙΚΙΣΜΟΣ 

Ή αντίθετη πρός τό δογματισμό φι

λοσοφικη θεωρία τού Καντίου. ή 

όποία εξαρτά τό κύρος τών μεταφυ

σικών γνώσεων (πρωταρχή, κύρος. 

νομοτέλεια καΙ δρια τής ανθρώπι

νης γνώσης) aπό προηγούμενη αυ

στηρή ανάλυση τών λειτουργιών 

τού πνεύματος. Ή μεγάλη φιλοσο

φικη ανακάλυψη τού Καντίου ε{ναι 
ό Ισχυρισμός δτι ή γνώση προέρχε

ται aπό τη δραστηριότητα τού πνεύ

ματος. τό όποίο προδιαγράφει στα 

πράγματα τούς δικούς του νόμους. 
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Με την KΡΙΤΙιcη τού καθαρού λόγου 

ό Κάντιος πραγματοποίησε μία 

σύνθεση ιδεαλισμού καΙ 'όλισμ.σϋ 

καΙ μ' 'αυτό τσν τρόπο θεμελίωσε 

την JCQLTLιcη φιλοσοφία (κριτικι

σμός), tι όπο(α fπειτα καλλιεργήθη

κε dπoδoτΙKα καΙ. fγινε f'να ουσια

στικό μέρος κάθε oυστηματΙΙCΉς φι

λοσοφίας. 

ΚΩΜΙΚΟ 

AΙσθητιιcη κατηγορία που προέρ

χεται,δπως tι εΙρωνεία καΙ τό χιού
μορ. dπό μία άντίθεση. Τό κωμικό 

άντικαθρεφτίζει άντιθέσεις (σύγ

κρουση άΣUμδίδαστων πραγμάτων 

i\ νοημάτων), κωμικες πτυχες dπό 
την [δια την πραγματικότητα καΙ με 

τόνά~ΡOKαλείγέλΙOKαι εύθυμηδιά
θεση συντελεί δπως καΙ τό τραγικό 

στην κάθαρση τών παθών και στην 

ψ1ιχιιcη εύφορ(α. Τό κωμικό δε δρί

ΣΙCεται στό άντικείμενο παρα μονά

χα aτό ύποκείμενο, δηλαδη σ' αυτσν 

πoiι χάQrι στην όξ(ινοιά του dπOKα

λώπει μία άντίθεση στην κοι νωνι

ιcη καΙ dτομιιcη ζωή. Ό καλλιτέχνης 

άνακαλ'ύπτει στη ζωη dπΌΙCρυφoυς, 

KωΜΙΙCOνς χαρακτήρες καΙ κωμικες 

καταστάσεις καΙ τα προσφέρει στόν 

άναγνώστηfιθεατησεζωντανεςKαλ
λιτεχνικες εΙκόνες. Παρουσιάζε-

113 ΚΩΜ 

ται κωμικα κάτι άσυμδίΟΟστο. Ιδι-' 

αίΤEQ« δταν κάτι σημαντικό dπo

δείχνεται ώς τιποτένιο, γίνεται δη

λαδη τούτο γελοίο. Κατα τσν Λίπς 

τό κωμικό "γίνεται κάτι τι μικρό καΙ 

άσήμαντο δταν μεγαλαυχεί. δταν 

δηλαδη προΜλλει την άξίωση δτι 

εΙναι μεγάλο και γεμάτο σημασία, 

fπειτα δμως dπoδείχνεται ξαφνι

κα καΙ. dπρόoπτα τέτοιο πουπραγ

ματικα ε(ναι, δηλαδη μηδαμινό καΙ 
tντελώς'δίχως σημασία". Ό Τσερ

νιτσtφσιcι όρίζει τό κωμικό ώς "τό 

έσωτερικά άόειο καί τιποτένιο ποίl 

τό σuγιcαλuπτει fι έξωτεριιcη έμφά
νιση, α'lhη που καμώνεται πώς εΙναι 
περιεχόμενο και πραγματιιcη άξία". 

'Ωστόσο τό γνήσια κωμικό περιέχει 

μία σαφη άξία. Δεν 'όποτιμά τό γε

λοιοποιημένο fι fι γελοιοποίηση έμ

φανίζεται ώς πολιτιστικός παρά

γοντας, ώς άξία. Ύ πάρχει μέσα στην 

ίδια την πραγματικότητα καΙ ό καλ

λιτέχνης,που άνακαλύπτει μέσα σ' 

α1'ιτη κωμικα στοιχεία καΙ χρησιμο

ποιεί τό γέλιο στΙς διάφορες Δπο

χρώσεις,τό κάνει ΙΙΙσθητικα άξιόλσ

γο καΙ δπλο τής τέχνης, άKριtsώς δ

πως καΙ ό τραγικός ποιητής. οι μορ
φές τού κωμικού elvat ποικίλες: 
χιούμορ, εΙρωνε(α, σαρκασμός. σά

τυρα, φάρσα, μίμος. 
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ΛOΓlKH 

Ή διδαΣΙCαλία για τη συνέπεια καί 
τίς μεθόδους τής γνώσης. 'Ως "στοι

χειώδτ)ς τυπιιcΗ λογικη" έξετάζει 

άντικειμενικα μόνο τη λογικη νόη

ση. δηλαδη τα λογικά ό,ξιιίιματα καί 

τά στοιχεία τής νόησης (lννoιες, 

κρίσεις, σuλλoγισμoί). Στα λογικα 

αξιώματα έιcφράζoνται οι δασικές 

ιδιότητες τών Μοιών. Ή έφαρμσ

σμένη λογικη περιείχε στην παρα

δoσιαιcΗ λογικη τη διδασιι:αλία γιά 

τόν όρισμό, την άπόδειξη ΙCαι τη μέ

θοδο. Τελευταία ό,σχολείται και 

μΕ γνωσιοθεωρητικίι πρ06λήματα. 

dιστόσo ή έπιστημσνικη λoγιιcΗ tl
ναι μόνο διδασκαλία για τη σιι:έψη 

μΕ έννοιες. όχι για τi1 γνώση δια έν

νοι(ίιν. Ώ; συστηματική έπιστήμη 

ή λογικη έχει ώςdντΙKείμενo δχι τό

σο τη νόηση ώς φυσιολογικό - ψυ

χολογικό φαινόμενο, άλλα πιό πολύ 

τό περιεχόμενο τής νόησης: ΤΙς σκέ

ψεις. Στην ιcαθημερινTι ζωη ή λογι
,"-η tlvat απαραίτητη για την τάξη 
τής όμιλίας μας. Μάς tίoηθάει να μι

λάμε πειθαρχημένα. περισσ6τερο 

δμως απαραίτητη ElvaL στις εΙδι
κες έπιστήμες. Στα μαθηματικά. 

στη φυσιΚ'j. γνωσιολογία κ.λ.π. τα 

λoγιιcα προδλήματα απoτελoiιν τόν 

πυρήνα τών ερευνών τους. Γι' a1rtQ 
όφειλει δποιος dσχoλείται μ' α1rtες 
νίιfχει ύπόψητοι' tήλoyική. Ήέφα~ 

μογη τών λογικών d(Jχών ιcαι κανό

νων και σε άλλες πνευματικες περι

οχες δε σuμ.6άλλει θετικα μόνο στην 

ένοποίηση καί διευκρίνηση τών δι

κών τους Mouiιν. ό.λλα σύγχρονα 

κάνει τούς άνθρώπους. με την τελει

οποίηση και όξυνση τών νοητικών 

μέσων, κριτικότερους και ετσι τούς 

tSoηθάει να μη πλανώνται από ψευ

τοεπιχειρήματα και λογικές απά

τες, να ξεχωρίζουν την άλήθεια από 

τό ψέμα. "Πατέρας τής λογικής" εΙ

ναι ό Άριστοτέλης. Ή Άριστοτε

λιιcΗ λογική, πού θεμελίωσε τη χρι

στιανιΙCΗ σκέψη. ακόμη καΙ σήμερα 

έξαιcoλoυθεί ν' dπoτdfi τόν κορ

μό τής τυπικής λογικης. Κατα τόν 

Κάντιο, από τόν ΆQLστοτέλη και 

πέρα ή λογικη δε σημείωσε καμία 

πρόοδο. Άπότόν 17 αΙ Eyινεαlσθη
τη ή έπίδραση μαθηματικών μορ

φών ΣΙCέψης, δπως aτή γεωμετριΙCΗ 

μέθοδο τού Σπινόζα και JCtJρίως στόν 

. Λάϊμπνιτς. ό όποίος άξιοποίη.σε τΙς 
πολύτιμες μεθόδους τών φυσικών 

επιστημών. Ή "ΎπερδατιΙCΗ φιλο

σοφία" τού Καντίου εΙναι στην 00-
σία της KΡΙΤΙΙCΗ γνωσιολογία. διδα

σκαλία γιά τούς αναγκαίους νόμους 

τής νόησης (πώς πρέπει να σκέπτε

ται ό νούς και όχι πώς σκέπτεται). 

Ό 'Έγελος θεωρεί τη λoγιΙCΗ ώς έπι

στήμη τής καθαρής Ιδέας, τής Ιδέας 

σαν άφηρημένου στοιχείου τής σκέ-. 
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ψης. Στη σύγχρονη έποχη fI λογικη 
ΧωQίζεται σε πολλα μέρη (μεταφυ

σικη λογική, ψυχολογική, ύπερδα

τική. γλωσσική. νεOσχOλαστιΙCΉ. με
θοδολσγικΤι, φαινομενολογική, λο

γικΤι, λογιστικΤι)· 

ΛOΓlKIΣMOΣ 

Ή σκέψη που εΙναι προσανπ-'λι
σμένη στους κανόνες τής τυπικής 

λογικής, που άγνοεί το ψυχολογικό 

στοιχείο καΙ πολυ συχνα δε λαμ6ά
νει σο6αρα ύπόψη τό [διο τό αντικεί

μενό της. Γι' αύτό λέγεται ύποτιμη

τικά καΙ .. έννοιολογικός άκρο6ατι
σμός". 

ΛOΓlΣTIKH 

Λέγεται καΙ. συμδολικΤι ft μαθηματι
κη λσγικΤι. Ή μοντέρνα μορφι'ι τής 

λογικής, 6ασιιcός δημιoυQ'{ός τής 

όιtoίας εΙναι ό "Αγγλος μαθηματι

κός Μπούλ. Τά θεμέλιά της fθεσε ό 
Λάϊμπνιτς με τΙς aπόπειρές του να 

δημιουργήσει λογικοi'ς ύπολογι
σμούς. Ή λογιστικη διαφέρει άπό 

την άρχαιότερη παραδoσια1C1) λογι

κη με τη μέθοδο τής τυποποίησης. 

'Αναλύει τούς καθαρα λογικούς νό

μους με την άξιωματικη αιcρι60λo

γικη αναγωγη τούτων σε δσο τό δυ

νατό λιγότερα άξιώματα. Για τό σΚο

πό α'ότό χρησιμοποιεί σύμ60λα πα

ρόμοια με τα μαθηματικά για τΙς λο

γικες σχέσεις καΙ &Υάζει τα συμπε

ράσματα καθαρα τυπικά. bηλαδη 

χωQΙς νά λαμ6άνει υπόψη όρισμέ

να oημασιoλoγUC:Q περιεχόμενα καΙ 

μ' fναν τρόπο. ύπολο)ιισμού παρό
μbιo με τό μαθηματικό (λoγιΙCΌςUΠO-

115 ΛΟΓ 

λογισμός). Ή λογιστικη εφαρμό

ζεται για τόν έλεγχο τών aποδείξε

ων. την ~ρευνα τών μαθηματικών 
6άσεων, τού νοήματος τών γλωσσι

κών έι<φράσεων ιcαi για τη σύνταξη 
ύπολογισμών με αντικείμενο διαρ

κώς άναπτυσσόμενους τομείς. 'ό 
Άριστοτέλης όνομάζει λσγιστικη 

την πραιcτικη άριθμητική. 

ΛΟΓΟΣ 

, Αρχικα λέξη, όμιλία. γλώσσα, Επει
τα μεταφορικά Μοια, λογική, fI δια
νοητικη Ικανότητα σαν Ιδιότητα 

τού άνθρώπου (ζώον λογικόν). Στον 

Ήράκλειτο λόγος εΙναι ή άπόλυτη 
KαL λογικη νομοτέλεια που κυριαρ

χεί σε κάθε ροη και μετα60λή τών 

ΠQ<1γμάτων, ό αΙώνιος καΙ fνιαίoς 

KoσμΙΙCός νόμος, ό όποίος σαν θεμε

λιώδες στοιχείο τής πνευματικής 

ζωής δίνει στον άνθρωπο τό μέτρο 

τής συμπεριφοράς του στη ζωή. 
Στον Πλάτωνα ό λ6γος εΙναι μέσο 
έπικοινωνίας με τΙς νοητές μορφές 
τών δντων. τΙς Ιδέες" στούς Στωί

κους ή πηγη τών φικών άξιών. ή κα
θολικη ο'όσία τού σύμπαντος, που 

εΙναι διάχυτη σ' δλα τα δντα, ό θεός. 
Μέρος α'ότής τής διάχυτης στό σύμ-

παν κοσμικής άρχής άποτελεί ή ψU

χη τού άνθρώπου. ό "tν ήμίν λόγος". 

Στον Κάντιο ό θεωρητικός λόγος 

εΙναι τό αΠΡLOQικό περιεχόμενο τής 

συνείδησης, δηλαδη ή άνώτερη γνω

στικη δεξιότητα τού ανθρώπου. 
την προσπάθεια να κατανοηθεί ό 

κόσμος με τό λόγο καί να διαμορφω

θείσύμφωνα μ' αύτόν όνομάζουν 

όρθολοΥισμό. 
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ΜΑθΗΣΗ 

(ΕΙδέναι, έπιστήμη. μάθτιμα) 

Ή κατοχή έμπειριών και γνώσεων, 

που 1ι dλήθειά τους, rlvaL tnOKELIIe
νικα καΙ αντικειμενικά Οέ6αιη. Ή 

μάθηση εΙναι αντίθετη στην άγνοια 
και' τη .. δόξα" , που μπορεί να αμφι
σ6ητηθεί Τι νά elvaL σφαλερή. 

ΜΑΝΙΧΑΙΣΜΟΣ 

Ή διδασκαλία τού Πέρση μάγου 

Μάνη ή Μανιχαίου (216-278 II.,q 
γιά τόν αγώνα ανάμεσα στό φώς καΙ 

στό σύμπαν, ανάμεσα στό καλό καΙ 

στό κακό. Κατά τόν Μανιχαϊσμό 6 
κόσμος ~ινε dπό την ανάμιξη τών 

καλών καΙ τών KΩCών στοιχείων. 

Στόν άνθρωπο tndΡXEL 1ι διαμάχη 

τής αγαθής πρός την κακη ψυχή καΙ 

ή dπoλύτρωση 6ρίσκεται στό χωρι

σμό τού ΟΟσίλειου τού θεού (τού κα

λού i\ τού φωτός) dπό τό.6ασίλειο 
τού Σατανά (τού κακού Τι τού σκο

ταδιού). Μανιχαϊσμός λέγεται καί 

κάθε φιλοσοφικη θεωρία που παρα

δέχεται δύο αΙώνιες κοσμικές αρχες, 
μία τού ιcαλoύ καί μία τού Kωcoύ. 

Ό Μανιχαϊσμός διαδόθηκε ανατο

λιιcιΊ ~ την Κίνα, δυτικά Ι!ως την 

Γαλλία ιcαi. 'Ισπανία. Ό Αύγουστί

νος, που αργότερα τόν καταπολέ

μησε, ήταν γιά λίγο χρόνο οπαδός. 

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 

OΙKoνoμΙΙCό - Koινωνιoλoγιιcό καΙ 

Μ 

Ιστορικό - φ.λοσοφικό σύστημα, 

το όποίο θεμελίωσε με τη συγγραφι

κη ιcαί πολιτικη δραστηριότητά του 

ό Μάρξ μαζί με τό στενό συνεργάτη 

του Ένγκελς. Θεωρητικες πηγες τού 

μαρξισμού εΙναι 1ι διδασκαλία τών 
μεγαλύτερων εκπρΟΟώπων τής γερ
μανικής φιλοσοφίας τού Ι 8 καΙ τών 
αρχών τού 19 α1., της αγγλικής πολι
τικής οΙκονομίας καΙ τού γαλλικού 

σοσιαλισμού. την όποία επεξεργά

στηΙCαν κριτικά καΙ ανάπτυξαν πα

ραπέρα ό Μάρξ καΙ. ό "Ενγκελς. Ή 

μαρξιστιΙCΉ διhασKαλία γιά την άπο

στολη τού προλεταριάτο", που ήταν 
τι'! αναγκαίο ffi'μπέρασμα άπ' δλη 

τη προγενέστερη εξέλιξη τής ΙCOινω

νικής σκέψης, έκφράζει έπιστημο

νικά την Ιστορικη αναγκαιότητα 

να γίνει ό KOμμoVΝιστΙKός μετασχη

ματισμός τών κοινωνικών σχέσεων: 

ή κατάργηση τού κράτο"ς, ή κοινή 

Ιδιοκτησία, ή κοινωνικοποίηση τών 

μέσων παραγωγής καΙ μεταφοράς, 

fI δημόσια εκπαίδruση. ή έθνικοποί
ηση τών τραπεζών καΙ τής εργασίας. 

Ό Μάρξ καΙ. ό Ένγκελς διασαφήνι

σαν τόν Ιστoριιcό ρόλο τού προλετα

ριάτου καΙ τού εδειξαν τό δρόμο καΙ 

τά μέσα γιά ν' αντιδράσει στήν 'Ό\'!

τοαποξένωση" μέσα στην σύγχρο

νη σκλαοιά τής καπιταλιστικής κοι

νωνίας, που δεν προέρχεται άπο τον 

Τδιο τόν άνθρωπο, άλλά καθορίζε

ται άπό την ΟΙκovoμικη ιcατάσταση 
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τού ατόμου. 'Ενώ 6 μπουρζουά στην 
παραζάλη του qEL μία "εό;ruχισμέ
τη συνείδηση": ό . προλετάριος αΙ
σθάνεται Μovα τόν έαυτό του δυ
σαρεστημένο γιά την •• άπώλεια τού 
ανθρώπου", για την αντιφατική ζωη 

του. 'Από τό hια μέρος σαν "πράγ

μα" qEL αποξενωθεί από τα φυσι

κα - ήθικα αΙσθήματα και τις αν

θρώπινες Ιδιότητες, aπό τό 6λλο ώσ

τόσο, σύμφωνα με τη φύση του, αφού 

δεν εΙναι "πράγμα", δΙν μπορεί ν' 

αύτοαποξενωθεί. Δεν ώφελεί κατα 

τόν Μαρξ ν' άπομακρύνει αύτη την 

αύτοαποξένωση μόνον άπό τη σκέ

ψη (δπως συμδαίνει τούτο στη θρη

σκεία και στη φιλοσοφία τoiι !Εγέ
λου). Πρέπει με κάθε τρόπο νά την 

υπερνικήσει στην πράξη, δηλαδη 

με την κατάργηση τής έκμετάλλευ

σης τού ανθρώπου στην ταξική κοι

νωνία και τη μεταμόρφωση τού κό

σμου. Αύτη ή μεταμόρφωση δεν εΙ

ναι δυνατό να γίνει με μία ώτλη με

ταρρύθμιση τής ταξικής κοινωνίας, 
αλλα με την ανατροπη δλων των συν

θηκών που υποδουλώνουν και ατι

μάζουν τόν άνθρωπο, με την έκμη

δένισή της aπό την 'Επανάσταση. 

Γιατ!. ή Ιστορία δεν προχωρεί σε αδι

άκοπη συνέχεια, dλλα διαλεκτικά, 

δπως τα φυσικό φαινόμενα. την Ε

ξέλιξή της κατευθύνουν άντικειμε

νικοι και πάγιοι νόμοι, οΙ όποίοι κα

θορίζουν τη βούληση καΙ τη συνεί

δηση τού ανθρώπου. Στην κοινωνία 

επικρατεί μία γενική αναγκαστική 

νομοτέλεια (διαλεκτικός και Ιστο

ρικός υλισμός). 'Ενώ ό μπουρζουα 

γίνεται hια ασυνείδητο θύμα τής α-

117 ΜΑΡ 

ναγκαστικής διαλεκτικής, 6 προλε
τάριος παίρνει συνειδητά μέρος 

στην αναγκαιότητά της; Ή "πάλη 

τών τάξεων" δημιουργεί την πολι

τεία, εΙναι ό μοχλός που κινεί την 
Ιστορική εξέλιξη πρός τα εμπρός με 

τρόπο διαλεκτικό. Ή Ιστορία δλων 

τών κοινωνιών δεν εΙναι τίποτα άλ

λο παρα Ιστορία τής πάλης των τά

ξεων, τής γενεσιουργού αΙτίας τών 

επαναστάσεων, τών "άτμομηχα

νών τής Ιστορίας". Τό προλεταριά

το ε[ναι σε θέση να κατευθύνει κατό: . 
κάποιο τρόπο την αναπότρεπτη με

τα60λη και να πραγματοποιήσει 

τους σκοπούς του. Ή έπανάσταση 
συνειδητοποιεί τις μάζες στην πρά

ξη, κάνει Ικανούς τους νέους ν' αγω
νίζονται με μαχητικό πνεύμαγιό: 

την επι60λη τού κομμουνιστικού 

συστήματος, πού .εΙναι ή αναγκαία 
μορφη και ή ενεργητική' άρχη τού 

μέλλοντος. Ό άληθινός κομμουνι

σμός (σ' αντίθεση πρός τόν αναρχι

κό) όδηγεί την επανάσταση ΠΕιθαρ

χημένα στό μεταβαΤΙΚό της στάδιο: 

δηλαδη στη δικτατορία τού προλε

ταριάτου, άναγκαίο σταθμό για την 

κατάργηση τών ταξικών διαφορών. 

'Η δημόσ~α εκπροσώπηση και έν
σάρκωση τής άληθινijς προλεταρια

κήςσυνείδησης και θέλησης τού προ

λεταριάτου ε[ναι τό κόμμα και γι' 

αύτό ή αντι γνωμία με τό κόμμα εΙναι 

για τούς κομμουνιστες αντίφαση 

πρός τόν έαυτό τους. Τό κόμμα κα

θορίζει τα μέσα για την πραγματο

ποίηση τού σκοπού, τα όποία δεν 

κρίνονται με τό μέτρο τής ήθικής 

τής άλλοτε κυρίαρχης τάξης, άλλα 
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με τό μέτρο τής.χρησιμότητας γιά 

την έπιτυχία τού σκοπού. Γενικα ό 

Μαρξ αρνείται την ύπαρξη "αΙώ

νιων νόμων". σταθερών ήθικών ά

ξιών και ήθικών Ιδεωδων. Ή θρη

σκεία, ή οΙκογένεια. τό κράτος, τό 

δίκαιο. ή τέχνη δεν ε1ναι τίποτε άλλο 
παρα Ιδιαίτερες μορφές τής παρα

γωγής, πού ύπόκεινται στό γενικό 
της νόμο. Ή παραγωγή. ή έΡΥασία 

εΙναι ή ούσία τού ανθρώπου. ·Οπως 

ε1ναι ή πάλη τών τάξεων πάλη έναν

τίον τού ανθρώπου, ετσι ή Ιργασία 

εΙναι αΥώνας κατα τής φύσης. Έως 

τώρα την αΙσθάνονταν ιbς έξαναγ

κασμό. τώρα γίνεται για τόν νέο άν

θρωπο αναγκαία ιbς ειcδήλωση τής 

δυνατής σ' αύτόν κυριαρχίας ατή 

φύση. Ή εργασία κυρίως θεμελιώ

νει την ανθρώπινη ιcoινότητα. με 

την δύναμη τής εργασίας του μπο
ρεί ό άνθρωπος να ύποτάξει τη φύ

ση. να τη μεταμορφώσει και tξαν

θρωπίι;Jει, για να πάψει να κυριαρ

χείται από την τυφλη δύναμή της. 

Κυρίως ή έΡΥασία δένει τό άνθρωπο 

με τη φύση, την πρωταρχικη πηγή 

του, πού κι αυτη συνταυτίζεται με 

την ούσία τού άνθρώπου. Στην έρ

γασία κατανοοί.με την ανθρώπινη 

ούσία τής φύσης Τι τη φυσικη ούσία 

τού άνθρώπου. ΣΙCOπός ε[ναι ή τέ
λεια ύπόταξη τής φύσης και ή τελι

κη μετάβαση ατήν αταξικη κοινω

νία. ατήν όποία αίρονται δλες οΙ άν

τιθέσεις. Ή αταξιιcT) κοινωνία απο

τελεί την αποκορύφωση και συνά

μα τα τέρμα τής έξέλιξης. Έπειτα 

απ' αυτη δεν ε/ναι δυνατη. αλλα και 

ούτε πιά άναγκαία, μία παραπέρα 

Iltj ΜΕΘ 

έξέλιξη. Σ' αύτην οΙ εί'καιρίες για 
έπιτυχία εΙναι για δλους οΙ Ιδιες. Σ' 
αύτη θα τερματιστεί ή διάσπαση και 

ή αποξένωση τού ανθρώπου από 

την ούσία του και ό άνθρωπος θα ε

πιστρέψει στόν έαυτό του για να 

πραγματοποιήσει την αποστολη 

του σιiν πλήρης άνθρωπος. πού θα 
διατηρεί δλο τόν πλούτο τής προη

γούμενης ιcoινωνικής εξέλιξης. Στην 

τέλεια και οτισιαστιιcη σχέση τού αν

θρώπου με τη φύση και την κοινω

νία κυριαρχεί ό άκρατος νατουρα

λισμός ΙCαί ό αληθινός ούμανισμός, 

ή τέλεια συμφιλίωση. ή πραγματι

κη κατάπαυση τής πάλης ανθρώπου 

έναντίον ανθρώπου. μεταξύ ελευ

θερίας και αναγιcαιότητας. ατόμου 

.ΙCαί κοινωνία>. άνθρώπου ΙCαι φύ

σης. Έτσι στό μαρξισμό αότόςόόλο

κληρωμένος άνθρωπος ε[ναι σαν 

KOινωνΙΙCό ον αυΤOσΙCOπός. παντο

δύναμος κυρίαρχος τής φύσης και 

τής Ιστορίας. πού χαίρεται τα πλΟ\J

σια αγαθα τής γής (παράδεισος ατή 

γή). Ή έπΙΙCράτηση τού μαρξισμού 

στη ΣσδιετιΙCΗ fνωση άποτέλεσε fνα 

απoφασιστιιcό στάδιο στην έξέλιξή 

του. Ό Λένιν, πού επεξεργάστηκε 

ΙCαί εφάρμοσε τη μαρξιστιΙCΗ θεωρία 

στί; νέες συνθήκες Υια την οΙκΟΟό
μηση τού σοσιαλισμού. δεν κατάργη

σε τό μαρξιστικό αξίωμα ουτε πρό

σθεσε fνα νέο. 

ΜΕθΕΞΗ 

Στην Πλατωνικη - . Αριστοτελικη 
θεωρία, ή συμμετοχη των αΙσθητών 

πραγμάτων στις Ιδέες. των εΙδώλων 

("μιμήσεις") στα αρχέτυπα (παρα-
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δείγματα). Στη μεσαιωνιΙCΗ φιλοσο
φία 11 συμμετσχή τού άνθρώπι νου 
ΕΙναι στό θείο ΕΙναι. 

MEθOΔOΛOΓlA 

Ή διδαΣΙCαλία για τίς μεθόδους' ή 

έπιστημoνιΙCΗ θεμελίωση καί άνά

πτυξη τών έπισιημονικών μεθόδων 
μέ ΣΙCOπό τη διατύπωση άρχών για 

τη δημιουργία νέων έξειδΙΚΕυμέ

νων μεθόδων. Ή εΙδιΙCΗ μεθοδολο

γία, πού άπστελεί σήμερα τό δασι

κό πυρήνα τής έπιστημολογίας, δι6-
δοχης τής γνωσιολογίας. fχει ώς άν

τικείμενο την fQruνa τών Ιδιαί τε

ρων μεθόδων πού χρησιμοποιεί ιcά

θε χωριστή έπιστήμη για να πραγ

ματοποιεί τούς σιcoπo~ς της. Μ θέ
τει ζήτημα εξακρίδωσης τών πηγών 

καί τού κύρους τών έπιστημονικών 

γνώσεων, άλλα μελετάει συστηματι

κα τΙς έπιστημoνΙΙCες μεθΌΔΣUς εκ 

τών Όστέρων έάν συμφωνούν με τη 

νόηση. Έπειδη ή μεθοδολογία άπο

τελεί χατα κάποιον τρόπο έφαρμο

'{Τι τών θεμελιωδών νόμων τής τυπι

κής λογικής στΙς συγκεκριμένες πε

ριπτιfJσεις τών χωριστών επιστη
μών, λέγεται καί εφαρμοσμένη λο

γιιcή. ΟΙ χωριστές έπιστήμες fχoυν 

άναπτύξει τη διΙCΉ τους Ιδιόnιπη 
μέθοδο, Ιδιαίτερα οΙ επιστήμες τής 

fQruνa; χαΙ τής περιγραφής, ώστό

σο ή μεθοδολογία ε[ναι ttείνη πού 
διατυπώνει τούς κανόνες σύμφωνα 

με τούς όποίους όφείλουν οι ειδικοί 

έπιστήμονες να έπεξεργάζονται 

ΙCαι να συσχετίζουν επιστημονικα 

τα χωριστα στοιχεία τής γνώσης 

(έννοιες, κρίσεις, συλλογισμούς). 

11'1 ΜΕθ 

Κατα τόν 'Έγελο 11 μέθοδος δεν εΙναι 
"fργo δικής μας α"όθαίρετης ενέρ
γειας", κάτι άνεξάρτητο άπό τό άν

τικείμενο τής fρευνας, μία νoητιΙCΗ 

πορεία πού άναγκαία καθορίζεται 

άπό τη φύση τού άντικειμένου μιάς 
επιστήμης. 'Από τη μορφη τού [διο" 

τού άντικειμένου έξαρτάται ό τρό

πος τής θεώρησης τών φαινομένων 

που μελετάμε. Ή μέθοδος και ή θεω

ρία συνδέονται άναμεταξύ τους σε 

άδιάσπαστη ένότητα. ·ο,τι άποτε

λεί μέθοδο, άπορρέει άπό τη θεωρία 

καί συγκεκριμενοποιείται με ΤΙς θέ

σεις τής εμπειρίας. Ή μέθοδος, ώς 

άποτέλεσμα γνώσης, γίνεται προϋ

πόθεση για παραπέρα fρruνες. ΟΙ 

πνευματικές έπιστήμες ξεχωρίζουν 

άπό τίς φνσιχες έπιστήμες 6ασικα 

όχι άπό τό όντικείμενο, άλλα άπό 

τη μέθοδο. Σύμφωνα με μία θεωρία, 

οΙ φυσιχες έπιστήμες ε[ναι νομοθε

τικές (θέτουν νόμους) καί οΙ πολι

τιστικες {διογραφικες (περιγρά

φουν τό Ιδιαίτερο). Στίς νομοθετι

κές χρησιμοποιείται μία γενιιcευτι

κη μέθοδος, στΙς ιδισγραφικές μία 

έξαΤOμιχευτιΙCΉ. ΟΙ φνσικα έπιστή

μονες παρατηρούν τα φαινόμενα 

καί fnELta έπιχειρούν να κάνουν με 
τη 6οήθεια τής δημιουργικής φαν

τασίας καί τών θεωρητικών καίπρα

κτικών γνώσεών τους παντοειδείς 

υποθέσεις για τους νόμους που όφεί

λουν να ενεργούν πίσω άπό τα φαι

νόμενα. 'Έπειτα όφείλουν να εξετά

σουν με άκρίδεια δλα τα συμπερά

σματα τών Όποθέσεων για τη δασι

μότητά τους KαL μετα να γίνουν :Χύ

τα πειραματικοί νόμοι. Γιατί ένδια-
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φέρον δεν fχoυν τά tIIΠELQLιc:tI γεγο

νότα ώς μεμονωμένα. άλλα ως άιc:α

τέργαστο ύλικό γιΟ τη διατύπωση 

γενιιc:ών προτάσεων. Συμπεράσμα

τα dπό μεριιc:ες περιπτώσεις δεν εΙ

ναι άσφαλή. Δια μέσου νόΜΩV καΙ 
θεωριών γίνεται ή γενίκευση τών 

φυσικών φαινομένων. Ό tμ.πειρι

κός έπιστήμονας συνενώνει όρισμέ

να φαινόμενα KαL,άφoύ τα κατατά

ξει συστηματιιc:α σύμφωνα με τΙς 0'9-
σιώδεις σχέσεις τους,έπιχειρεί άπό 

μία ένότητα νόμων τής ίδιας περιο

χής να διατυπώσει μία θεωρία, σύμ

φωνα με την όποία δλοι οΙ νόμοι έμ

φανίζονται ώς μία συνάρτηση. Ή 

θεωρία για τη σχετικότητα, για τη 

δομη τού άτόμου, οι Mεvτελιιc:oΙ νό

μοι τής ιc:ληρoνoμιιc:ότητας εΙναι lQ
γα τού άνθρώπινου πνεύματος,πού 

άναιc:άλυψε iΊ δημιούργησε τάξη έ

ιc:εί πού φαινOμενιιc:α έπιιc:ρατoύσε 

άταξία. 'Ανάμεσα στά lQya τής φύ
σης dπoμoνώθηιc:αν όρισμένες κα

τάδηλες τάσεις και έπι6λήθηκε πνευ

ματιιc:η ένότητα στην άδρανη μάζα 

τών φαινομένων. Στη φυσική, στη 

χημεία ιc:αι στις άλλες φυσικες έπι

στήμες μπορεί ό tQruyηTη; να προ

καλέσει φαινόμενα που: θέλει να πα

ρατηρήσει για να 6ρεί νόμους. Αύτη 

ή έπιστημονικη μέθοδος, που ό πει

ραματιζόμενος προκαλεί ό ίδιος τα 

έξεταστέα φαινόμενα. λέγεται πεί

ραμα. ΟΙ φυσιιc:OΙ έπιιπήμονες μπο

ρούν να εΙναι 6έ6αιοι δτι δμοια άν
τικείμενα iΊ στοιχεία μπορούν κάτω 

dπό τους ίδιους δρσυς, σύμφωνα 

με τους φυσιιc:oύς νόμους, να παρου

σιάσουν ίδιες άντιδράσεις. Για την 

120 ΜΕθ 

άναλυτικη θεωρία τής. έπιστήμης 

ή πειραματικη μέθοδος. τής tμπει

ρικής φυσικής έπιιπήμης μαζι με τη 

λογικη - μαθηματιιc:ι'ι μέθοδο τής 

μοντέρνας tρευνας τών Μσεων θε

ωρούνται ώς ύπόδειγιια έπιστημο

νικής μεθόδου. ΟΙ πνευματιιc:tς έπι

στήμες έρευνάνε, dντίθετα πρός τις 

φυσικές, τα φαινόμενα τού κόσμου 

έφόσον κατάγονται &χι άπό τη φύ

ση, άλλα άπό τό άνθρώπινο πνεύ

μα. Ό χώρος τών πνευματικών έπι

στημών εΙναι ttOL οΙ περιοχtς τής 
Ιστορίας (φιλοσοφία, θρησκεία, 

γλώσσα, τέχνη, δίκαιο). Ή έξατο

μικεύουσα μέθοδός τους έπιδιώιc:ει 

νά γνωρίσει την ΠOλιτιστιιc:η σημα

σία τού άτομικού καΙ ιc:oινωνιιc:oύ 

φαινομένου ot συνάρτηση με ΤΙς l.δέ
ες που δημιουργούν πολιτισμούς, 

ιc:αθως καΙ τέτοια πνευματιιc:ά προ

βλήματα, πού παρουσιάζονται ot 
πoλλtς έποχες. Μεθοδολογικά. οΙ 

mruμotLKt; έπιστήμες συνάγουν 

τά πορίσματά τους μt τη παραγωγι

κη iΊ έπαγωγιιc:ι'ι μέθοδο, iΊ καΙ καθε

μία με έντελώς διdι της μέθοδο. Για 
τη μεθOδιιc:ι'ι παράσταση μιάς έπι

ιπήμης εΙναι κυρίως dπαραίτητo 

να συνειδητοποιεί κανεις με σαφή

νεια, εύκρίνεια καΙ πληρότητα τό 

περιεχόμενο, τό πλάτος καΙ τη σχέ

ση τών άληθειών πού ανήκουν σ' αύ

τη. Τό πριIJτo γίνεται με τούς όρι
σμούς, τό δεύτερο με τΙς διαLQέσεις, 

τό τρίτο με την dπόδειξη. 

ΜΕθΟΔΟΣ 

Ή όδός πρός κάτι, γενιιι:α ή σχεδια

σμένη διαδικασία πού ρυθμίζει έιι: 
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τών προτέρων μία σειρα dπό ένέρ

γειες για να πετύχουμε t-Ya Okoπό 
που έμείς θέτουμε. Στην πε\?ιοχη τής 

έπιστημης ή μέθοδος ε[ναι ή πορεία 
τής ιc:ατανόησης, που διαγράφεται 

άναγιc:αία από τη συνάρτηση τών 

δασιιc:ών Μοιών μιάς έπισιήμης 

καΙ i!πειτα όφείλει να δοκιμαστεί 

στην έμ.πειρία (στiI συνάρτηση τών 

φαινομένων τής σχετικής περιοχής 

γνώσεων). ΟΙ απόπειρες να 6ρεθεί 

μία μoναδιΙCΗ μέθοδος, που να μπο

ρεί να έφαρμόζεται παντού, i!δειξαν 

πως δtν ύπάρχει μία 'Όlιc:oυμEνΙιc:η 

μέθοδος", πως πω πολυ κάθε αντι

ιc:είμενo και' κάθε προδληματισμός 

απαιτούν μία ιδιαίτερη μέθοδο. 'Εφ

όσον κάθε έπιστήμη θέτει τό άντικεί

μενό της ώς άφετηρία καΙ τό Okοπό 
της κατα ~α τρόπο που μόνο γι' α'ό

τη την ίδια !!χει κύρος, διακρίνον

ται οΙ μέθοδοι σε: γενικές, αναλυτι

κές, συνθετικές, φυσιογνωστικές, 

έπιστημονικες - πνευματικές, λογι

κές - μαθηματικές, στατιστιιc:ές, 

ψυχολογικές, Ιστορικες κλπ. με

θόδους. 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Ή μεταλλαγή, ή μετάδαση άπο ~α 
ποιοτικα προσδιορισμένο ΕΙναι σ' 
~α πoιoτιιc:ά άλλιώτιιc:α προσδιορι
σμένο ΕΙναι. Ή μεταδολη καθορί
ζεται άπό τό μέγεθος τής ΟΟασης 

ιc:αΙ την ιc:ατεύθυνση, τη διάριc:εια 
ιc:αί τη ταχύτητα. 'Ενώ τη φιλοσοφία 

τού Ήρακλείτου χαρακτηρίζει ή 

Okέψη δτι δtν ύπάρχει καμία ήρε μία 
ιc:αΙ ιc:αμία σταθερότητα, άλλα μόνο 

μία διαΡΙCΗς ροή, μία αΙώνια ιc:ίνηση 
καΙ μεταμόρφωση, οΙ 'Ελεάτες θεω-

121 ΜΕΤ 

ρούν τη μετα60λη ώς απάτη τών αΙ

σθήσεων. Τό ΕΙναι εΙναι άναλλο!.ω
το. Ό 'Αναξαγόρας, ό 'Εμπεδο

ιc:λής. ό Δημόκριτος καΙ ό 'Eπίιc:oυ

ρος ανάγουν τη μεται)ολη στους ποι
ιc:ίλoυς συνδυασμους άναλλοίωτων 

σωματιδίων. Κατα τόν Πλάτωνα 

τα αΙσθητα πράγματα δρίOkονται 

σε μία αΙώνια μεταβολή, ένώ οΙ πρω

ταρχιιc:ές εΙιc:όνες τους, οΙ Ιδέες, εΙ

ναι άναλλοίωτες. Ό 'Αριστοτέλης 

διακρίνει τρείς ιc:ατηγoρίες μεταδο

λής ("κατα τό ποιόν", "ιc:ατα τό πο

σόν" καΙ .. ιc:ατά τό πού - κατα τό

πον"). Ή πρώτη εΙναι αναλλοίωτη, 

ή δεύτερη αύξηση καΙ φθίση, ή τρί

τη φορά. Ή Μοια τής μετα60λής 

απόκτησε πάλι ένδιαφέρον ιc:αι. ση

μασία με τη θεωρία τής έξέλιξης (μέ

σα 18 αΙ). 

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ 

"Mεταταφυσιιc:α" εlναιότίτλοςτών 

συγγραμμάτων τού 'Αριστοτέλη, 

που άρχιιc:α όνομάζονταν "πρώτη 

φιλοσοφία". Κλάδος τής φιλοσοφί

ας, που άναπτύχτηιc:ε άπό την προσ

πάθεια να γίνει ιc:ατανoητηtι πραγμα

τικότητα στό σύνολο τών φαινομέ

νων της από ~α πρώτο α[τιο. 'Ενώ 

tι όντολογία άσχολείται με τόν αντι

Kειμενιιc:ό καθορισμό τού όντος, και 

ώς τό άληθινό δν θεωρείται στό με

γαλύτερο μέρος' τής φιλοσοφικής 

παράδοσης όχι τό ύλικό όν ποl', 
ύπόκειται στη μεταβολή, άλλα το 

πνευματιιc:ό ιc:αΙ θεϊιc:ό Elvat, στη με
ταφυσιΙCΗ έρευνάται α'ότό που 6ρί

σιc:εται μετά τη φύση, ώς κύρια ο'ό

σία της ιc:αΙ αρχή της, τό ύπερΟΟτικό. 
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'Έτσι 1ι μεταφυσιιcή άιιχειρεί να δι
εισδύει έκεί πού λείπει κάθε έμπει

ρικός fλεγχος. Κάθε γνώση πού άνα

φέρεται πέρα άπό τη φύση ή τά φαι

νόμενα γιά την έξι1Υηση αυτού πο" 

κρύ6εταιπίσω άπ' αυτα και ταπροσ

διορίζει, δλες οΙ θεωρίες που ~oυν 

ώς άντικείμενο λογικες Μοιεςή Ιδέ

ες (ψυχή. πρωταρχική Μοια τού 

κόσμου, ύπαρξη θεού) tlvat μετα
φυσική. Ή δασική μορφη της ευρω

παϊΙCΉς μεταφυσικής: εΙναι ό Ιδεα

λισμός. 'Εφόσον στη φιλοσοφική 

θεώρηση έΡΕΊΝάται και καθορίζε

ται 1ι ΟΟσία τού ΙΙπόλυτου δντος (τό 
ε1δο;. ή Ιδέα). ή μεταφυσική εΙναι 

ΙδεαλιστιΙCΉ καί. ή Ιστορία της στην 

ουσία ή Ιστορία τού Ιδεαλισμού. ΟΙ 
μεταφυσικοΙ δλέπουν τα dντΙKείμε

να άνεξάρτητα άπό τις Μοιες, τη 

φύση άκίνητη, στάσιμη και άμετά-

6λητη καΙ την πορεία της έξέλιξης 

σαν άπλη πορεία ΠOσOτιΙCΉς άνά

πτυξης. 

ΜΗΔΕΝ 

'Ως μη ΕΙναι ή έννοιολογική αρνη

ση της ύπαρξης γενικα τού ΕΙναι 

(άπόλυτο μηδεν) ij μόνο Ιδιστήταιν 
τού ΕΙναι (σχετικό μηδέν). Ή έ6ραϊ

κή - χριστιανική κοσμολογία διδά

σκει δτι ό θεός έπλασε άπό τό μηδtν 

τόν κόσμο. Ό Πλάταιν και ό Πλωτί

νος χαρακτηρίζουν την ύλη ώς "μη 

όν", ό δε 'Έγελος ταυτίζει τό ΕΙναι 

με τό μηδεν καί. έρμηνεύει άπ' αύτη 

τη σύζευξη τη διαλεκτική έξέλιξη 

δλων τών όντων. Στόν Χάϊντεγκερ 

τό μηδεν εΙναι ~νας τρόπος παρου

σίας τού ίδιου τού εΙναι δπως τό άν-
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τιλαμ6ανόμαστε στην κατάσταση 

της άγωνίας. στην όποία έξαφανί

ζεται κάθε δν καΙ μαζί i) άσφάλεια 
πού 6ρίσκει ό άνθρωπος σ' αυτό. 

Στόν Σάρτρ τό μηδεν εΙναι ή τέλεια 

έσωτεριΙCΉ και έξωτεριΙCΉ dκαθoρι

στία, στην όποία ό ανθραιπος, που 

εΙναι φορέας τού μηδενός. όφείλει 
νακαθορίσειέλεύθερα τόνέαυτ6 του. 

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ (nihilismus) 

ΕΙναι i) άπΟψη της άπόλυτης αρ
νησης. Ό θ ε ω Ρ η τ ι κ ό ς μηδε

νισl1?ς άρνείται τη δυνατότητα 

μιάς γνώσης τής άλήθειας (άγνωστι

κισμός), ό ή θ ι κ ό ς τΙς άξίες KαL τo,,~ 

δεσμευτικους ηθικο"ς κανόνες, ό 

π ο λ ι τ ι κ ό ς όποιαδήποτε κοιναινι

κή τάξη, κάθε πoλιτιΙCΉ έξουσία (ά
ναρχισμός). Πιό πολυ tlvat ό μηδε
νισμός δπως τόν συναντούμε στη 

σημeρινη έποχή, προπαντός με τη 

μορφη τού ύπαρξιστικού "i)ρωϊκού 

μηδενισμού", ριζοσπαστικός σκε

πτικισμός, 1ι άντίδραση εναντίον 

τού δογματισμού. Ό δρος μηδενι

σμός διαδόθηκε γEVΙKα με τ.ό μυθι

στόρημα τού Τουργκένιεφ .. Πατέ
ρας και γιός". τη μεταφυσική του 

σημασία πήρε με τόν Ντοστογιέ6σκι 

καΙ τόν Νίτσε. Ό Νίτσε με τη λέξη 

μηδενισμός χαρακτηρίζει τό φαι νό

μενο τού άφανισμού δλαιν τών άξι

ών της παράδοσης, τό γεγσνός πως 

δεν ύπάρχει τίποτε για τό όποίο άξί

ζει να ζούμε ij να πεθαίνουμε, πώς 
δλα εΙναι μάταια. 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ θΕΩΡIΑ (πιechanismus) 

Ή θεωρία πού έπιχειρεί νά έρμη

νεύσει τα φαινόμενα τής φύσης 
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ΜΝΗ 

μΕ τη 6οήθεια τών νόμων τής μη

χανι!Cής. σύμφωνα μΕ τη σχέση αί
τιο - άποτέλεσμα. 

ΜΝΗΜΗ 

Ή Ικανότητα να διατηρούμε έντυ

πώσεις και παραστάσεις άπό τό πα

ρελθόν καί νά ΤΙς αναπλάθουμε συν

ειρμικά. δηλαδη σε σύνδεση με νεώ

τερα συναφή συνειδησιακά περιε

χόμενα. Ή σημασία τής μνήμης el
ναι τόσο μεγάλη. ώστε, δπου λείπει, 

όλες οΙ άλλες Ικανότητές μας εΙναι 
στό μεγαλύτερο μέρος άχρηστες. 

Μολονότι δέχεται έντυπώσεις διά 

τών αΙσθήσεων. ώστόσο δεν έξαρ

τάται απόλυτα απ' αότες. 'Ως πνευ

ματικη μνήμη Εχει στενη σχέση με τη 

νοημοσύνη. Συμπληρώνει την αί

σθηση με την [ιcανότητα που Εχει νά 

διατηρεί μέσα στη συνείδηση ταξι

νομημένα το. περιεχόμενα μη αΙσθη

τών ένεργειών που συγκεντρώνει 

6 νο"ς καί Ιτσι κάνει δυνατη τη γνώ
ση. 'Αναγνωρίζω ΙCάτι που συναν

τώ με τό νά τό ταυτίζω με κάτι που 

ήδη πραγματικά ξέρω, έπειδη τό 

γνώρισα κάποτε. Ή μνήμη εΙναι γε
νικά προϋπόθεση γιο. την πνευματι

ιcΉ ανάπτυξη, γιατί μόνο μ' αυτη φυ

λάσσονται οΙ θησαυροί τής πείρας. 

Λειτουργίες τής μνήμης ε[ναι: ή έν
τύπωση καί διατήρηση, ή ανάπλα

ση, 11 άναγνώριση και ό χρονικός 
προσδιορισμός τών αναμνήσεων. 

ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΕΙΑ 

Ή πίστη ότι ή τυφλη μοίρα (πεπρω

μένο) κατευθύνει τό δίο τού ανθρώ

που καΙ ότι ή τύχη τού καθενός εΙ-

ΜΟΝ 

ναι εκ τών προτέρων καθορισμένη. 

ΜΟΝΑΔΑ 

Στόν Τζιορντάνο Μπρούνο φυσικό 
και μαζι ψυχικό στοιχείο τής πραγ

ματικότητας. Στη μοναδολογία τού 

Λάϊμπνιτς άναρίθμητες "άρχικες 

δυνάμεις", εμψυχεςοiJσίες. άνεξάρ
τητες ή μία από την άλλη. τΙς όποίες 

δημιοί'ργησε ό θεό; ΙCατα τέτοιο 
τρόπο, ώστε νά δημιουργείται μία 

"προκαθορισμένη άρμονία" (prasta 
biliene haπnonia). Κάθε μονάδα 
εΙναι [νας ζωντανό:; καθρέφτη; τοί' 

σύμπαντος. Στην κορυφή τής Ιεραρ

χίας 6ρίσκεται ή θεία μονάδα. ΟΙ 
άνθρωποι εΙναι μονάδες με κατώ
τερη ιcαθαρότητα. 

ΜΟΝΙΣΜΟΣ 

Ή θεωρία δτι όλα το. όντα παράγον

ται όπό μία ένιαία ουσία (πνεύμα iΊ 

ύλη). 'Αντίθετα πρός το δυϊσμό καί 

την πολυαρχία, ό μονισμός αρνεί

ται την ποικιλία τών φυσικών φαι

νoμlνων, την αντίθεση πνεύματος 

καί ύλης καί παράγει δλα το. όντα κα

τά τόν ίδιο τρόπο όπό μία άρχή. Ό 

πνευματοκρατικός μονισμός θεω

ρεί ώς μοναδική αρχη δλων τών φαι

νoμlνων τό καθαρό πνεύμα. ό fιλι

στικός μονισμός την ύλη. ό ένεργη

τικός ύλισμός (Όστ6αλντ) την ενέρ

γεια. 

ΜΟΝΟΘΕΙΣΜΟΣ 

Ή θρηΣΙCευτιΙCΉ διδασκαλία γιο. τόν 

ενα, προσωπικό, ύπερκοσμικό θεό, 

που έπλασε τόν κόσμο καΙ επενερ

γεί σ' αύτόν. Ό μονοθεϊσμός ε/ναι 
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ΜΟΡ 

στενα συνδεδεμένος με την κοινωνι

κή έξέλιξη. Ιδιαίτερα με την έμφάνι

ση τού θεσμού της βασιλείας. '" ό
ποία γέννησε την Ιδέα τού ο'όράνιου 

δασιλιά. Αύστηρα μονοθεϊστικη εΙ
ναι 1) έβραϊJCtj θρησκεία καΙ. ό 'Ισλα
μισμός. σε πλατια Μοια εΙναι επί
σης καΙ. ό Χριστιανισμός (Τριάδα). 

ΜΟΡΦΗ 

'Αρχικα", εξωτεριΙCΗ μορφή. bτειτα 

καΙ. ή εσωτερική δομη ένός άντικει

μένου. διαφOρετιΙCΗ άπό την "άμορ_ 

φη" ύλη του, τό περιεχόμενό του. 

Στόν Πλάτωνα ή μορφη εΙναι ταυ

τόσημη με την Ιδέα (εΙδος. Ιδέα). 

πού χαρακτηρίζει τό γενικό. άναλ

λοίωτο καΙ. πραγματικό όνο τό θείο 
πρότυπο τών αΙσθητών πραγμά

των, Στην • AριστoτελιΙCΗ μεταφυ

σική ή μορφη (εΙδος. μορφή. ούσία. 

παράδειγμα, τό τι. ~ν εΙναι, τό τι Εστι) 
ε{ναι ή δεύτερη βασική καΙ. μόνιμη 

ουσία τών δντων και φαινομένων 

(causa foπnalis), ή όποία καθορίζει 
άκριβέστερα την πρώτη. την ύλη. 

στην όποία ενοικεί καΙ. την κάνει να 

εΙναι αύτό πού ε{ναι (έντελέχεια). 
Ποτέ δεν ύπάρχει μία ύλη δίχως μορ

φη καΙ. μία μορφη δίχως ύλη, περιε

χόμενο. Στα όργανικα δντα ή μορφη 

ε{ναι ό σκοπός καΙ. μαζί τό κινούν 

αίτιον (causa foπnalis και causa 
finalis). Αι'τό; 6 {'λομορφισμός 

καλλιεργήθηκε καί άναπτύχτηκε 
στό μεσαίωνα κυρίως άπό τούς σχο

λαστικούς. Κατα τΟν Θωμά 'Ακινά

τη από τη μορφη προέρχονται ή ο'ό

σία κα! ή ύπαρξη τών πραγμάτων. 

ή ψυχη εΙναι μορφη τού σώματος 

12~ ΜΟΡ 

(forma substantielis cοrpoήs). οΙ 

πνευματικές ούσίες χωριστές' μορ

φές καί ό θεός καθαρη μορφή (8C
tιιs purus). Στόν Κάντιο οΙ μορφες 
της εποπτείας (χώρος και χρόνος) 

και τής νόησης (κατηγορίες) δεν εΙ
ναι άντικειμενικές σχέσεις τού Εί
ναι. άλλα άναγκαίοι δροι τής εμπει

ρίας καΙ. της γνώσης πού δρίσκονται 

στό νού τού άνθρώπου. Στη μεταφυ

σιΙCΗ ψυχολογία ή ψυχη Ισχύει ώς 

πρώτη ούσία τού σώματος (εΙδητι

κή κατα60λή). πρώτη έντελέχεια, 

ή όποία όδηγεί fνα όργανικό φυσι

κό σώμα στό σκοπό του. (τελείωση). 
Στό διαλεκτικό ύλισμό ή μορφη εΙ
ναι άδιάσπαστα ένωμένη με τό πε

ριεχόμενο' εΙναι 6 τρόπος πού συν
δέει σ' ενα ένιαίο σύνολο δλα τα δα

σικα συστατικα στοιχεία τών άντι

κειμένων και φαινομένων. ΧωρΙς τη 

μορφη εΙναι αδιανόητο και άνύπαρ

κτο τό περιεχόμενο. Ή φιλoσoφιΙCΗ 

εννοια τής μορφης παίζει fνα σπου

δαίο ρόλο στη λογική. γνωσιολογία, 

όντολογία. ηθική, αΙσθητική. στη 

φιλοσοφία τής φύσης καί τής Ιστο

ρίας. 

ΜΟΡΦΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 

'Όλα όσα πρέπει να προστεθούν 

στην άκατέργαστη ύλη γιά να δημι

ουργηθεί ενα έργο τέχνης. Περιεχό

μενο καΙ. μορφή εΙναι οΙ δύο διαφο

ρετικες δψεις ένός εργου τέχνης, 

άδιάσπαστα συνδεδεμένες '" μία με 
την άλλη. Με τη μορφη γίνεται προ

σιτό και άποκτάΕι dξία τό lρyo τέχ

νης, Με τη μορφη πού δίνει σ' fνα νό

ημα ό καλλιτέχνης προκαλείται ή 
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ΜΟΡ 

αΙσθητιιcη συγχίνηση καΙ 11 αLσθη
τιιrη δίωση τού fρyoυ. Γιά την προ

δολή, θεμελιωση καΙ Ι!κφραση τού 

περιεχομένου 6 καλλιτέχνης χρησι
μοποιεί εΙδικό. τεχνικα έκφραστικα 

μέσα. Α'ότα εΙναι τό υλικό και τό όρ
γανο που δημLOUQYOύv τη μορφή. 

Ή μορφη ~Q'V«Yώνει τό ΠEQιεχόμε

νο, συνδέει σ' Ι!να ένιαίο σύνολο τα 

σόσιαστικα στοιχεία τον, τα όποία 

άφομοιώνουμε ώς μία ένότητα. Για 

τη λογοτεχνία tι γλώσσα ε(ναι τό μέ

σο για άνΑΙCO(νωση συναLOθημά

των, ΣΙCέψεων σέ μία αΙσθητα άvτι

ληπτη μορφή. Ή εΙκόνα εΙναι μία 

Ιδιαίτερη συμπUΙCVωση τού περιεχο
μένον, που δίνει στό "λΔγο όμoQφιά, 

ΣΥΓXινησιαιcη έκφραστικότητα, 

παραστατικότητα καΙ ένάργεια. 

Έκτός άπό τη γλώσσα, στοιχεία τής 

μορφής εΙναι tι ιnίνθεση, ή ήθοΥρα
φιιcη δομή, δλα τα έκφραστικα μέσα 

που συνθέτουν. την KαλλιτεΧVΙιcη 

μορφή. ·Ολα τα στοιχεία τής μορ

φής, όλα τα άπεικovιστικα μέσα γί

νονται αΙσθητικα άξιόλογα όταν 
προδάλλοuv καΙ έρμηνεύοuv τό συγ
κεκριμένο περιεχόμενο. Ή μορφη 

στην άνώτερη δαθμίδα της δεν tπε

νεργεί μόνο ώς μορφή, άλλα καΙ ώς 

I!ΙCφραση πvnιματιιcώv· καΙ ψuχι

ιcών περιεχομένων. Σε κάθε εlδoς 

τέχνης (μovσιΙCΉ. ποίηση, χορός. αρ

χιτεκτOVΙΙCΉ, ζωγραφική, γλυπτι

ιcη) τα άπεΙKOVιστΙΙCα μέσα συνδέ

ονται με τό περιεχόμενο. Χωρίς ένό

τητα περιεχoμένov καΙ μορφής δεν 

ώτάρχει αΙσθητικα τtλειo Ι!ργο. Έρ

γο τέχνης χωρις νοηματικό περιε

χόμενο εΙναι άδειq αντίστροφα, τό 

125 ΜΠΕ 

πιό σημαντικό Ιργο χωρΙς την καλ

λιτεχνιιrη έπεξεργασία εΙναι αΙσθη

τικά άσήμαντο. 

ΜΟΡΦΩΣΗ 

Ό δασικός προσανατολισμός τού 

άνθρώπου μ~ όλο του τό ΕΙναι (διά

νοια, δούληση, συναίσθημα) πρός 

τoiJς παράγοντες που KαθOΡιζouν 

τη ζωη του (κόσμος, φύση, κοινω

νία) καΙ fι άπόΙCΤΗση μιάς σωστής 

ιcαΙ γνήσιας σχέσης μ' αύτο-ύς. Για 
τη μόQφωση δηλαδη εΙναι άπαραί

τητες πλούσιες γνώσεις, σίyouρες 

δεξιότητες καΙ hια εύγενες φρόνη

μα. 'Aπoφασιστιιcη σημασία για τη 

μόQφωση δεν !!χει τό ποσόν τώνγνώ

σεων, άλλα ή συγχώνευση τούτων 

με την προσωπικότητα. Τό μορφω

τικό Ιδανιιcό elvat διαφορετικό σε 
ιcάθε πολιτισμό, Ι!θνος, KOLVΩΝIri] 

τάξη ΙCαΙ υπόιcειται σε Ισι:OΡΙΙCες με

ταδολές. 

ΜΠΕΧΑΒΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Άπό την άΥγλικη λέξη behaviour, 
διαγωγή, συμπερι.φοοά. Μία ψυχο

λσΥικη ιcατεύθυνση, 1\ όποία παρα
μεριζει tντελώς την αύτοπαρατήρη

ση ΙCαΙ ζητάει να έρμηνεύσει τα φαι

νόμενατήςψυχικήςζωήςάπότησυμ

περιφορό τών ζώων καΙ τών άνθρώ

πων, την όποία παρατηρεί ΙCαι περι

γράφει με άΙCρίδεια, δίχως να έπιδι

ώΙCει την ιcατανόηση καΙ έρμηνεία 

τής έξέλιξης τής dνθρώmνης συνεί

δησης. ΕΙναι ftot δχι μόνο "ψυχολο
γία XOJQίς ψυχή", άλλα καΙ "ψυχο

λσΥ(α δίχως συνείδηση". Κατό. τόν 

κύριο διαμορφωτη τής θεωρίας 'Α

μερικανό Οόάτσον, σvvείbηση. 
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α[σθημα, dντίληψη, φαντασία μπο

ρσϋν να παραλειφθούν στην περι

γραφη τής dνθρώπινης δραστηριό

τητας. Ό μπεχα6ωρισμός θέλει να 

προ6λέπει τη συμπεριφορα τού άν

θρώπου σε όρισμένες καταστάσεις 

και άπ' αύτη νά συνάγει κανόνες γιά 

την άγωγη καΙ την άνθρώπινη συμ-

6ίωοη. 

ΜΥθΟΛΟΓΙΑ 

Ή επιστημονική διερεύνηση, περι

γραφη καΙ έρμηνεία τού μύθου καΙ 

τής ίστueια; του. ΟΙ φιλοσοφικοί 

μύθοι που συναντάμε στόν Πλάτω

να δημιουργήθηκαν γιά να t--rx.αρά

ξουν στό νού τών άμαθών και dφε

λών με τη θελκτική μορφή τους μία 

όψηλη itθική ή θρησκευτική άλή

θεια. την άρχη τών περισσότερων 

άπό τους άρχαίους μύθους πρέπει 

ν' άναζητησουμε στην άδυναμία 

τού πρωτόγονου dνθρώπου να έρ

μηνεύσει επιστημονικα τα φαινό

μενα τής φύσης και τής κοινωνικής 

ζωής. Ή fκπληξη, ή γοητεία και ό 

τρόμος που προκαλοί'σαν στη ψυχή 

του τά φυσικα φαινόμενα τΟν fKa
ναν να πιστεύει δτι αύτα "σαν έργα 
ύπεΡφUσΙKών όντων. Έτσι δημι

ουργήθηκαν οΙ μύθοι γιά θεούς. ή

ρωες κλπ. που άποτελοϋν καλλι

τεχνικούς θησαυρούς τής dveQω

π6τητας. 

ΜΥΣΊΊΚΙΣΜΟΣ 

Άπό τό ρ. μύω = κλείνω τα μάπα 

ή τά χείλη. Άρχικά ΧΑΡΑΙCΤΗρι'ζoν

ται ώς μυστικες οι θQησKΕUΤΙKες όρ-

ΜΥΣ 

γανώσεις,στις όποίες γίνονται δε

κτοΙ καΙ μυούνται μόνον οΙ εκλεκτοί· 

επειτα ή προσπάθεια να συλληφθεί 

τό ύπεραισθητό. υπερΟατικό. άπει

ρο δν καΙ ετσι να γίνει κατορθωτή 

ή όμοίωση με τον προσωπικό θεό 

(υηίο mystίca, μυστική ~ωση) με 

την άπομάκρυνση άπο τόν κόσμο 

τών αισθήσεων καΙ την κατάδ"ση 
τής ψυχής στη θεϊκή της άρχή. Μυ

στικιστικά στοιχεία ύπάρχouν σ' δ

λο"ς τούς υψηλούς πολιτισμοί'ς. 

στη φιλοσοφία. στη θρησκεία, στά 

διάφορα δόγματα καΙ στΙς μυστη

ριακες τελετες (στό μυσταΊ'ωγικό 

σύστημα Σάνκιαμ τών 'Ινδών. στά 

'Ελευσίνια μυστήρια τών 'Ελλή

νων, στην Ιο"δαϊκή Κά66αλα). Στήν 

άρχαία 'Ελλάδα ύπήρχαν μυστηρι

ακες λατρείες άπό την εποχή τών έ

πτά σοφών. κύριοι ιbστόσo εΙσηγη

τε; τοί' μι'στικισμοί' είναι οΙ νεοπλα

τωνικοί. Ή επιρροή τοί' νεοπλατω

νικοί' μυστικισμοί' στό Χριστια

νισμι) ,iTav τιiσo μεγάλη. (ϊιστε πολ
λες φορές Kινδίtνεψε τούτος ν' άρ

νηθεί τό δικό το" χαρακτήρα. Ση

μαντικες γιά τη φιλοσοφία εγιναν 

οΙ μυστηριακές λατρείες τών 'Ορφι

κών, τά Έλευσίνια μυστήρια, ή λα

τρεία τού Διονύσου, τής Ίσιδας. τοί. 

Μίθρα. επειδη πολλοί φιλόσοφοι 

άναφέρονται στΙς διδασκαλίες τών 

μυστηρίων. Γενικά ό μυστικισμός 

εΙναι μία εκδήλωση κατα τού όρθο
λογισμού. τής νοησιαρχίας κω τού 

δογματισμού. MUΣΤΙKες άπόψεις 

fχoυν εισχωρήσει στη σύγχρονη ευ

ρωπαϊΙCΗ φιλοσοφία. 
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ΝΟΗΣΙΑΡΧΙΑ (intellcctualismus) 

'Eπιιcριτιιcός χαραιcτηρισμός για 

τους διανοούμενους, που δίνουν 

την προτεραιότητα στόν η'φλό 
για άξίες νού σε συνΔUασμό με την 

πίστη τους δη ή νόηση εΙναι άνι;)

τερη aπό τη ΟΟύληση (ίηιe1Ιιx:tιιs 
voluntate supeήor) ιcαΙ το συναίσθη

μα ψυχιΙCΗ δύναμη. ή πρωταρχική 
αΙτία δλων τιUν έκδηλιίισεων τtlς 

ψυχής. Ή νοησιαρχία άντιπροσω

πεύει ατή γνωσιολογία τόν όρθο

λογισμό. στην "θική το διδακτό 

τών άρετιίιν. 

ΝΟΜΟΙ lΉΣ ΝΟΗΣΗΣ 

Λoγιιcες άρχες τής illογης ΣΙCέψης, 

που άνταναιcλoύν ΤΙς πιό δασιιcες 

προϋποθέσεις τής λειτουργίας τής 

διάνοιας. 'Εδραιώθη"αν ατή νόη
ση "ατα τη διάριcεια ΜΑΙCραίωνης 

πραιι:τι!Cής τών άνθQώπων "αι ιbς 

αt}τoφaνείς. ιcαθoλι"ές ΙCαι άπόλυ

τες άρχες δε δέχονται ούτε χρειάζον

ται την άπόδειξη. Τέτοιες ε1ναι οΙ 
έξής τέσσερες. ΤΙς όποίες ό Άριστο

τέλη ς "ατατάσσει στΙς πρώτες καΙ 

άναπόδεικτεςάλήθειες: 1)Ή άρχη 

τής ταυτότητας, σύμφωναμετην 

όποία ατή διαδικασία τού συλλογι

σμού "άθε fννoια. ιcάθε ιcρίση. πρέ

πει να εΙναι ταυτόσημη με τόν έαυτό 
της. Να χρησιμοποιείται με μία μό

νο ΙCαΙ την {δια πάντΟΤΕ σημασ(α 

ΙCαι ν' άπαγορεύει ατή νόηση να ταυ-

τίζει Μοιες (ΙCρίσεις) πού έχουν 

bιιιq>σρετικiι σημασία. Κατα τον Ά
ριστοτέλη κάθε άληθινο πρέπει νά 

εΙναι άπόλυtα [σο με τόν έαυτό του. 
'Όταν σκέπτομαι και λέω "δέντρο". 
δεν Εννοώ τίποτα άλλο παρά μόνον 
αύτό τό δέντρο. το φυτό πού lχειφύλ 
λα. "ορμό. ρίζες. Συμ60λιιcα διατυ
πώνεται ή'άρχη αύτη ώς έξής: Α ε1-

ναι Α. i1 Α= α+6+γ+δ. δηλαδη ή h
νοια Α ε[ναι ίση με τό σύνολο τών 
γνωρισμάτων της. 2) Ή ά Ρ Χ η τ ή ς 
ά ν τ ί φ α σ η ς, ή όποία άποτελεί άρ

νητικη ~ιcφραση τής άρχής τής ταυ

τότητας. Τό ίδιο πράγμα εΙναι λογι

ιc:α άδύνατο να ύπάρχει ΙCαι να μην 
ύπάρχει στόν ίδιο χρόνο ΙCαΙ ιcάτω 

άπό τi.ςΤδιες συνθήιcες. Δύο ιcρίσεις. 

άπό τΙς όποίες ή μία άποδίδει lνα 

γνώρισμα σε μία Μοια hώ tι άλλη 

τό άρνείται, δε μπορεί να ε1ναι ΙCαι 

οΙ δύο άληθινες ταυτόχρονα ΙCαι στΙς 

ίδιες σχέσεις. Δεν επιτρέπεται να 
σκέπτεται ιcανείς δτι ~α πράγμα 

εΙναι λευΙCό καΙ μη λευΙCό, δτι ό ιc:ό
σμος lχει άρχη ΙCαΙ σύγχρονα δεν l
χει. 'Από τΙς δύο αmες προτάσεις 

μόνο 1) μία μπορεί να εΙναι άληθινή. 
3) Ή άρχη τού άποl(λεισμού 
τοΟτρίΤΩ" ίι τοί' μέσου. σίψφωνα 

με την όποία άπό δύο άντιφατιιcα 

άντίθετες fννoιες (ιcρίσεις), πού ά

ναφέQoνται στό ίδιο πράγμα. ύπο

χQEωtιιcα ή μία απ' αt}τες άληθεύει. 

Ό τύπος της εΙναι: Α i1 εΙναι Β η δεν 
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ε[ναι Β. 'Απο δ'ύο δυνατες έκδοχες 

ιbς πρός ΤΟ [διο πράγμα άληθεύει 

μόνον 11 μία, 11 δλλη ψεύδεται. Κάτι 
tνδιάμεσo, μία τρίτη έκδοχη άπο

κλείεται. Π.χ. Ό "Αρης κατοικείται 

ή δεν κατοικείται. 'Από την d!.YJ(Tι 

αmη dπoρρέει το αtτημα: ·Οταν ά

πορρίπτσυμε μία άπό τΙς άντιφατι

κες κρίσεις, δεχόμαστε την άλλη. 4) 
Ή άρχη τού άποχρώντος (έ

παρκούςλόγου),σύμφωναμετην 

όποία κάθε κρίση μπορεί νά θεωρεί

"(αι άληθινη μόνον έαν ~εL έπαρκή 

δάση, δηλαδη δταν ή άξιοπιστία της 
ΙΠαληθεύεται άπό κάποια δλλη προ

ηγούμενη κρίση,πού fχει ήδη dπo

δειχτεί ιbς όρθή. 'Όταν εξετάζουμε 

τα όντα και τα φαινόμενα, τότε τά 

κατανοούμε, δ"(αν ξέρουμε την αΙ

"(ία τσυς, τό δεσμό τσυς με τά προη

γούμενα. Π.χ. ό ΙΠίγειος παρατηρη

της πρέπει νά ξέρει δτι οΙ εκλείψεις 

της σελήνης συμ(SαίνOVΝ έπειδη ή 

σκια τής γής πέφτει πάνω της. ΑΌτος 

ό λόγος ε[ναι επαρκής. Κάθε άπό

φανση πρέπει να στηρίζεται σ' fνα 

επαρκή λόγο. Γνωρίζουμε με άκρί-

6εια κάτι δταν γνωρίζουμε με άκρί-

6εια καΙ την αΙτία τής i!παρξής του. 

Ή αρχη τού dπσχρώντoς λόγου μοι

άζει με τό νόμο τής αΙτιότητας, σύμ
φωνα με τον όποίο το. όντα καΙ το. 

φαινόμενα τής φύσης συνδέονται 

ιbς αίτιο - dπoτέλεσμα, ώστ6σο στη 

νόηση ε[ναι διαφορετική ή σχέση 
γνωστικού λόγσυ καΙ ακολσυθίας. 

το α[τιο παράγει τ6 απστέλεσμα. 

ενώ ό γνωστικος λόγος συμπληρώ-

12Η ΝΤΕ 

νει τήν άκολουθία. έγγυάται τήν α
λήθειά της. 

ΝΟΜΟΊΈΛΕΙΑ 

Ή αναγκαία άντικειμενική σχέση 

άνάμεσα στο. φυσικα η κοινωνικα 

φαινόμενα. άνάμεσα στην αΙτία καΙ 

στό άποτέλεσμα. 

ΝΟΥΣ 

ΣυνιίJVΙιμο με τiι νόηση. τη διάνοια. 

τό λόγο, τή φρόνηση, τό πνεύμα. Ι· 

άντίθεση προς την α[σθηση καΙ την 

tνόραση, ό νούς προσδιορίζει fνα 

σύνολο λογικών ενεργειών, δηλώ

νει την Ικανότητα τής άνώτερης άν

θρώπινης γνώσης να συλλαμ6άνει 

πνευματικά την ΟΟσία τής πραγμα

τικότητας και τΙς συναρτήσεις της 

με τή συνειδητή συσχέτιόη τών διά

φορων παραστάσεων ώς τμημάτων 

μιάς γενικότερης Ιδέας, ή όποία τις 

συνδέει σε ένιαίο σύνολο. Γιά τον 
'Αναξαγόρα ό νούς εΙναι ή άρχή τών 

όντων, ή πρωταρχική δύναμη πού 

δημιούργησε την τάξη τού κόσμου. 

Στον' Αριστοτέλη νσύς εΙναι τό άθά
νατο καί άνιόλεθρο στοιχείο τής 

θΥητής ψυχής, το όποίο προέρχεται 

dπ' έξω ("θύραθεν"). άπό μία άνώ

τερη δύναμη. τό θεό. 

ΝΤΕΪΣΜΟΣ 

'Απο τη λατινι.ιcη λέξη deus, θεός. Ή 
θεωρία πού διδάσκει δτι -όπάρχει f
νας θεός ιbς πρωταρχικη αΙτία τού κό
σμου. ιbστόσσ μετα τη δημιουργία 

τού κόσμου δtν έπεμδαίνει στη λει

τσυργία τσυ ούτε ιbς θαύμα omE με 
ι'tΠOστOλή τοο γιοο του στη γή. 



Digitized by 10uk1s, March 2009

ΟΛΟΚΡΑηΑ (universalίsrnus) 

Κοινωνιολογική διδασκαλία. πού ύ

ποστηρίζει δτι τούπερατομικο σύνο

λο fχει την προτεραιότητα ώtέναν

τι στό μεμονωμένο, το άτομικό. 'Ος 

όλοκρατία χαρακτηρίζεται και ή ή

θική διδασκαλία,που θεωρεί ιbςύπo

κείμενο τών ήθικών ένεργειών δχι 

το άτομο, άλλα την όμάδα (tθνος. 

1t.ολιτεία, άνθρωπότητα). 'Υπέρμα

χοι αύτής τής θεωρίας, που τη διατυ

πώνει ό καθένας διαφορετικα στό 

φιλοσοφικό του σί'στημα, εΙναι: 
Βάκων, λόκ, 'Έγελος, Boυνt κ.ά. 

ΟΛonrrΑΣ ΕΝΝΟΙΑ 

Ή ψυχολογική διδασκαλία κατα 

την όποία ό ζωντανός όργανισμός 

δεν dπOTEλεLtat dπό μέρη, που εΙναι 

δπως τα μέρη τής άψυχης φύσης τό 

fνα δΙΠλα στό άλλο, άλλ' δτι εΙναι 

fνα σύνολο που διέπεται dπό μία 

όργανική άρχ1ι, ή όποία συνδέει όρ

γανικά ιbς Ιδέα τα μέρη και όδηγεί 

στΤι συντέλεση τής μορφής τού δλου. 

Με τη θεώρηση τής πρωταρχικής 

δομής και συνάρτησης τών πραγμά

των εΙναι δυνατό να έρμηνευτούν 
οΙ Ιδιότητες τών μεμονωμένων με

ρώνιbςyενική έπενέργειαένόςΠQάγ

ματος γιατι το μεμονωμένο, το "μέ

ρος", μπορούμε να τό καταλά60υμε 

μόνον ώtό το όλο. το όλο ιbστόσo εΙ

ναι, δπως ήδη δίδαξε ό 'Αριστοτέ

λης, περισσότερο ώtό τό σύνολο τών 

ο 

μερών του. Τό δλο δεν εΙναι σύνθε

ση μερών' σ' αύτό διακρίνουμε μό

νο μέρη. σε καθένα dπό τα όποία6ρί

σκεται και έπενεργεί το δλο (όργα

νισμός). 'Ιδιαίτερα ή νεώτερη ψυ

χολογία έπιχειρεί να έξηγήσει τα 

μεμονωμένα ψυχικά γεγονότα ιΙΙς 

μέρη ένός ζωντανού συνολικού γε

γονότος, που άναλύεται και διαρ

θρώνεται έιc τών ύστέρων. Στη σύγ

χρονη 6ιολογία χρησιμοποιείται 
ό δρος "σύνολο τού όργανισμού" 

με την Μοια Μι δλα τα γεγονότα 

ιcατευθύνoνται σ' fναν όρισμένο 

σκοπό (έντελέχεια, τελεολογία). 

ΟΝΟΜΑΤΟΚΡΑηΑ (norninalisrnus) 

Ή δασικη μεσαιωνικη φιλοσο

φική ιcατείιθυνση, σύμφωνα με 

την όποία οΙ yενιιcες έννοιες τής νόη

σης (universalia) εΙναι ύποκειμε

νικά πλάσματα τής συνείδησης, ά

πλά γλωσσιιcά όνόματα (ηornίηβ). 

που χρησιμεύουν ιbς σημεία για τα 

πράγματα ιcαΙ ΤΙς Ιδιότητές τους. 

Πραγματικά εΙναι τα συγκεκριμέ

να μεμονωμένα πράγματα, ένώ οΙ 

γενιιcες Μοιες δε δηλώνουν ιcάτι 

άVΤΙKειμενιιcά πραγματικό. ΕΙναι 

κενές λέξεις για μία "κίνηση άέρα 

που παράγεται μ~ τη γλώσσα". Ή 

γενιΙCΗ Μοια "άνθρωπος" δεν ύ

πάρχει. Ό άνθρωπος δεν εΙναι πα

ρό δνομα, που δηλώνει κάθε μεμο

νωμένο ανθρωπο, ΤΙς κοινές σ' δλους 
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τούς ανθρώπους Ιδιότητες. Ή όνο

ματοκρατία με τη σύνδεση της γνώ

σης με την έμπειρία ε/ναι ή πρώτη 

lκφραση ύλισμ.ου στό μεσαίωνα, 

πού προώθησε την άνάπτυξη τών 

φυσικών έπιστημών. Κύ{Jιος Ιδρυ

της τής ονοματοκρατίας ε[ναι ό Ρο

σκελλίνος. Μεταφυσικά - θρησκευ

τικά θεμελίωσε την όνοματοκρατία 

6 Γουλιέλμος ·Οκκαμ. Στους νεώτε
ρους χρόνους ή ονοματοκρατία με

τα6λήθηκε σε αΙσθησιοκρατία και 
έμπειριοκρατία. 

ONTOΛOΓlA 

Ή θεωρία γιά το Σv. ή θεώρηση αύ

τού πού ύπάρχει καθαυτό, ανεξάρ

τητα άπό τη συνείδηση τού άνθρώ

που. Τούτο, ώς έκ τών προτέρων 

πρώτο. εΙναι αϊτιο κάθε όντος 

καί κάθε νόησης. Πρώτος ό Παρμε

νίδης υποστήριξε την ένότητα τού 

όντος, τό όποίο ε/ναι άγέννητο, dνώ

λεθρο, μονογενές, άπειρο και άδι

αίρετο, ΤΟ ον ώς ον ε/ναι, έφόσον l
χει μία γενική φύση πού παρουσιά

ζεται σ' δλα τά Οντα. το σπουδαίο 

θέμα ποίι πραγματειiεται δ Άριστο

τέλης στην "πρώτη φιλοσοφία" του, 

ή όποία άργότερα όνομάστηΚΕ με

ταφυσική. Στόν 'Αριστοτέλη ή θεώ

ρηση τού όντος εΙναι συνδεδεμένη 
με τη θεώρηση τού ύψίστου Οντος, 

αύτού που ό Πλάτων χαρακτήρισε 

ώς "δντως ον", Στη μεταφυσική του 

6 'Αριστοτέλης έρευνάει τις τέσσε
ρες πρώτες αΙτίες της γένεσης καί 

μετα60λής τών Οντων. πού ε/ναι κοι

νές σε κάθε δν, την πρώτη απ' αι)τές. 
τη μορφη Τι τό εΙδος, 6άζει στη θέση 

!30 ΟΝΤ 

τής πλατωνικής ίδέας και καταπο
λεμάει την άντίληψη ότι ή Ιδέα - ού

σία υπάρχει καθαυτη (τό δντως δν). 

χωριστά άπό τά αντίστοιχα μεμονω

μένα πράγματα, πού ε/ναι δημιουρ
γήματά της καί γίνονται αντιληπτά 

με τίς αΙσθήσεις, Θά ~ταν. λέει ό 'Α
ριστοτέλης, σαν νά λέγαμε δτι ή σάρ

κα καί τά όστά,πού αποτελούν τό α

τομο,εlναι tξω άπό το ατομο, ή δτι 

τα τοίι(lλα,ποίι άποτελοίιν τό σπίτι 

εΙναι έξω άπίJ τό σπίτι. Ό κ6σμος 
δεν χωρίζεται σε αΙσθητο καί πνει'
ματικ(), αλλα ε{ναι μία ένότητα μορ

φής καί ύλης. Ή ύλη ένοικεί στό εΙ

δος. Ή Ιδέα ώς .. ~ παρα τά πολλά" 
δεν ύπάρχει. Ή όντολογία. πού (γι

νε για πρώτη φορά δια τού Βολφ συ

στατικό στοιχείο τής γενικής φιλο

σοφικής όρολογίας, εΙναι κατά τόν 

Κάντιο fνα σύστημα λογικών Μοι

(ίιν καί 6ασικ(ίιν αρχι,ιν ποί' αναφέ

ρονται σε άντικείμενα καί ώς ύπερ-

6ατικη φιλοσοφία δίνει ΤΟ1)ς δρους 
καί τάπρώταστοιχείαδλωντώνγνώ

σεων έκ τών προτέρων. Ή νέα όντο

λογία άποδίδει στό πνεύμα πραγ

ματικη ύπαρξη καί ζητάει νά συσχε

τίσει τό αύτόνομο εΙναι τού πνεύ
ματος καί τη δραστηριότητά του μέ 

τό αύτόνομο ΕΙναι τού ύπόλοιπου 

κόσμου. 

ΟΝΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Θεολογικη - φιλοσοφικη κίνηση, 

πού ~ταν πολύ διαδεδΟμένη στούς 
καθολικούς κύκλους τού 19 αΙ Ό 
όντολογισμός συνδυάζει Πλατωνι
κές, Καντιανες.καΙ Έγελιανες Ιδέες 

((αί εχει σαν ύπέρτατο dξίωμα δτι 
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ό θεός εΖναι τό "πρώτο όντολογικό" 
(pήmuιn ontologicwn) καΙ συνάμα 

τό πρώτο λογικό. Ό θεός άναγνω

ρίζεται με την ενoραματιιcη Ιδέα τού 

νού , ιbς i1 πρωταρχιιcη εΙκόνα δλων 
τών Ιδεών καΙ άπ' αύτόν. ιbς τό φυ

σικό φώς τού νού, πρέπει να ξεκινάει 

κάθε γνώση τής ούσίας τών δντων. 

Ό όντολογισμός ήταν διαδεδομέ

νος στην καθολικη σκέψη τού 19 αι. 

I.l Ι 

ΟΠΠΟΡ1ΌΥΝIΣΜΟΣ (KαΙΡOΣΙCOπισμός) 

ΟΙ φιλοσοφΙΚές και κοινωνιολο

γικες Ιδέες τών όππορτουνιστών 

εΙναι: ή ελλειψη αρχών, ή προ
θυμία προσαρμογής σε ιιάθε κα

τάσταση κατα τέτοιο τρόπο, ωσ

τε να μπορεί ν' ανταποκρίνεται 

κανεΙς στΙς άπαιτήσεις της με την 

ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. 

Ό όππορτουνιστης (ιποστηρι'ζει 

ανεπιφύλακτα τα κάθε φορά τετε

λεσμένα γεγονότα και τυχοδιωκτι

κες άπ6ψεις. Ό αριστερός όππορ

τουνιστης αποκρούει τα επαναστα

τικά μέσα στους ταξικους αγώνες 

καΙ παίρνει αντιμαρξιστικη στάση 

στο. έπαναστατικα κόμματα. 

ΟΡΓ ΑΝΟΚΡΑ ΤΙΑ (ίnstrumentalismus) 

Ή θεωρία που άναπτύχτηκε άπό 

τόν 'Αμερικανό Ντιούϊ πάνω στη 

φιλοσοφικη βάση τού πραγματι

σμού. Κατά την όργανοκρατία ευ

φυία καΙ λoγιΚ'lj, δλες οΙ επιστημο

νικες θεωρίες εΙναι μέσα ("όργα
να", "κλειδια εύκολίας", "όδηγοι 

δράσης") προσαρμογής σε εναλ

λασσόμενες συνθήκες, ή αλήθεια 

ΟΡθ 

"χρήσιμη ί'π6θεση" καί ή ήθικ6τη

τα μέσο γιο. την αντιμετώπιση τών 

προβλημάτων της ζωής, ό κόσμο; 

~α χάος πού ταξινομείται άπό την 

ανθρώπινη συνείδηση. Ή όργανο

κρατία δεν αναγνωρίζει την ύλη ιbς 

αντΙKειμενιιcη πραγματικότητα. οϋ

τε τούς αντικειμενιιωυς νόμους τής 

φύσης και τής κοινωνίας, την αΙτια

τη σχέση τών φαινομένων. 

ΟΡΘΟΛΟΠΣΜΟΣ (rationalIsmu,) 

Σε γενιιcη εvvoια, τό σύνολο τών 

φιλοσοφικών κατευθύνσεων, που 

κατά κάποιον τρόπο δέχονται ώς 

μoναδιιcη ούσία τής πραγματικότη

τας, πηγή και κριτήριο τής γνώσης, 

τη λoγιιcη σκέψη πού προέρχεται από 

τη δύναμη τοϋ νού, την αντιληπτι

ιcη Ικανότητα τής αϊσθηση; (sen

satio) διαμΕσου τοί' όρθοί' λόγου 

(ratio). Ή σρθολο'(ιστικη θεωρία 

εκφράζεται τυπικά στόν όρισμΟ τού 

'Αριστοτέλη, δτι ό άνθρωπος εΙναι 

~α "ζώον λόγον Εχον". Σύμφωνα 

με τη διδασκαλία τοϋ όρθολογισμού, 

ή λoγιtcTι σκέψη αποτελεί την κυρίως 

λoγιΚ'lj, ή σαφήνεια και ή ένάργεια 

τών παραστάσεων το κριτήριο τής 

αλήθειας. τα λογικό. αξιώματα τή; 

γνώσης και οΙ κατηγορίες. οΙ εννοι

ες, οΙ κρίσεις καί οΙ συλλογισμοί δεν 

κατάγονται από την εμπειρία, ιiλλi.ι 
ύπάρχουν σε μάς εκ τών προτέρων 

(a ρήοή). Είναι (Ίναμφισ6ήτητες: 

μεταφυσικέ; ι'ιρχέ:. al(iJVLt': εμ

φυτες Ιδέες (μπρός από κάθε έμπει

ρία). "Οχι μόνο δεν προέρχονται 

άπό την εμπειρία, ιiλλά, αντίθετα, 
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δεσπόζουν στrιν έμπειρία και τακτο

ποιούν τό πολλαπλα δεδομένα της. 

Κατα τόν Σπινόζα οΙ έμπειρικές 

γνώσεις εΙναι αδέδαιες, αναπόδει

κτες και συγκεχυμένες, ένώ ή λογι

κη μάς δίνει αναγκαίες και αυθεν

τικεςγνώσεις. Όόρθολογισμός μπο

ρεί ιbστόσo να κατανοηθεί καί μ' 

ενα άλλο πνεύμα, ώς μία θεωρία πού 

Εχει ακλόνητη έμπιστοσύνη στrι λο

γικη και πο" πιστεύει στrιν πλούσια 

δύναμη της φυσικής γνώσης. 'Απο

κρούει κάθε ανάμιξη αΙσθήματος, 

παρ<ίδοσης Τι μιάς αποκάλυψης 

στiιν περιοχη τής γνώσης. Ό όρθο
λογισμός μ' αυτό τό γενικό πνεύμα 

εΙναι κύριο χαρακτηριστικό κάθε 

διαφωτισμού. εΙναι αντίθετος πρός 
δλες τις μορφές τού αγνωστικισμού, 

μυστικισμού, αποκρυφισμού. πα

ραδoσιoιcρατίας και γενικα στό σύ

στημά του δεν ύπάρχει χώρος για τη 

μεταφυσική. Ό άνθρωπος ρυθμί

ζει τη ζωή του σ' δλες τις έκδηλώσεις 

της με τέτοια ιcριτήρια, πο" τό από

λυτο κύρος τους τό εχει ό ίδιος απο

κτήσει με τό δικό του στοχασμό. 
Στην εποχή τού όρθολογισμού γεν

νήθηκε ή νέα εννοια τής έπιστήμης. 

ή όποία ταυτίζεται με τα μαθηματι

κα και τις φυσικές επιστήμες. Ό ιcΎ

ριος όρθολογισμός, 6 ύποκειμενι
κός. συστηματοποιήθηκε στό 17 
και 18 αι. από τούς: Καρτέσιο, Σπι
νόζα, Λάϊμπνιτς, Βόλφ, Πασκάλ. 

Ό Καρτέσιος θεμελίωσε τόν όρθο

λογισμό με τη σαρυσήμαντη πρότα

ση "σκέπτομαι. ίίρα ί'πάρχω" (CO

gito, ergo sum). με τi]ν εΙσαγωγί1 ιί); 
ιcριτηρίων τής αλήθειας τις έναρ-

I.l~ ΟΡΙ 

γεί; παραστάσεις ΙCαί με τόν ψυχο

λογικό παραλληλισμό. 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Ή διευκρίνηση μιά: έννοιας με την 

ι'Iιcρισή ΙCαί τέλεια ι'Ιπόδ09'll σ' αύτή 

τι;)ν οί'σιωδιί,ν γνωρισμάτων της. 

Δηλαδή με την απαρίθμηση τιί)ν 

γνωρισμάτων "1;. Μία έννοια εΙ

ναι λογικη εννοια μόνον δταν μπο

ρεί να όρίζΗαι. Ή συνάρτησή της 

με άλλες fννOI ε; εΙναι ή σπουδαιό
τερη Ιδιότητα ποί' την ιcάνει λογι

κη έννοια. ΚάΗε λογικη έννοια 

άνήκει σ' ενα tννoιoλoγιιcό σύστη

μα ΙCαί άπό τη δομή αυτού τού συ

στήματος απoιcτά τη λογικη σημα

σία της. Άπό τίς έννοιες μπορούν 

νά όρίζονται μόνον αύτες ποο f
χουν περισσότερα από ενα γνω

ρίσματα. 'Ένα: πλήρης 6ρισμός εΙ

ναι bί'σKOλO; Ωταν ή όριστέα εν

'νοια εΙναι μία έμπειρικη η μετα

φυσικη έννοια. Ό όρισμός τών 

εμπEιριιcιί)ν tννoι(ίιν εΙναι δύσκολος, 

επειδή ή γν(ί>ση έιcείνων τών γεγο

νότων η άντικειμένων. πού εΙναι 

φορείς τη; <'>ριστέας έννοιας.εΙναι 

ατελής η έλλι:τή~. ΟΙ όρισμοί χω

ρίζονται: Ι) σε ά ν α λ υ τ ι κ ο ί' ς. 

δταν παραΗέτουμε μέ άναλυτικό 

τρόπο aτήν όριστέα εννοια τα oi'
σιιί)δη γνωρίσματά της. δταν δηλ. 

ό <'>ρισμσς δείχνει την m'σία της 

μέ ανάλυση τοί' 6άΗους της. 2) σέ 
σ υ ν θ ε τ ι κ ο ί; ς. δταν από ά

πλες fννoιε: ιΊ:ταρτίζουμε μία συν

Ηετότερη. Ό ν ο μ α τ ι ΙC ό ς λέ

γεται ό δρισμό; ,iOΙ· έξηγεί τη ση

μασία μιάς ειcφρασης μΕ Ισοδύνα-
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μες κοινόχρηστες λέξεις - Μοιες 

χωρΙς ν' άποσαφτ\νίζεται τό πραγ

ματικό περιεχόμενό της. ΟΙ σπου

δαιότεροι κανόνες τού όρισμού εΙ

ναι: α) ν' αναφέρεται σ' όλο τό 

πλάτος τής όριζόμεντlς Μοιας 

(να μην εΙ'ναι ουτε ευρύτερος ουτε 

στενότερος), β) να εlναι θετικός 

(να λέει τί εΙναι τό αντικείμενο. 
όχι τΙ δεν εΖναι), γ) τό όρίζον νά 

εΙναι διαφορετικό άπό τό όριζόμε

νο (νά μη όρίζεται τό ίδιο διά τού 

Ιδ(ου, idem per idem). δ) νά μην 

όρίζει με ασαφείς, συμοολικές Τι 

διφορούμενες Moιε~. 

ΟΡΜΗ 

Ή χαρακτηριστικη aτή ζωη τών αν

θρώπων καΙ ζώων σωματικi1 - ψυ

χικη τάση (π.χ. ή όρμή πρός διαιή

ρηση τού ατόμου, ή όρμή πρός δια

τήρηση τού είδους, ή δρμή πρός ΙCί
νηση), που δεν εΙναι ούτε άπλη αντα
νακλαστικη ουτε συνειδητή ΔΣUλη

τικη ενέργεια, άλλά πιο πολυ απο
βλέπει στην άμεση Ικανοποίηση ζω

τικών αναγκών. Ή όρμη καθοδη

γείται άπό τό fνστιιcτo, ώστόσο στόν 

ό.νθρωπο κατευθύνεται από τη 6ού

ληση· ή Ικανοποίηση τών όρμών συν

δέεται πάντοτε με τό συναίσθημα 

καΙ την άψιθυμία, ιδιαίτερα με την 

f1)χαρίστηση ή δυσαρέσκεια. Ό Σέ

λερ καΙ ό Κλάγιcες θεωρούν τΙς όρ
μες ώς άντίθετες πρός τό πνεύμα, οΙ 
ψυχαναλυτικές σχολές (Φρόϋντ, 
ΓΙOUΓK, "Αντλερ) ώς τό μοναδΙΚό 
θεμέλιο πάνω στό όποίο οΙκοδομεί
ται ή πνευματιΙCΗ ζωή. Ό καθορι
σμός τού άριθμού τών όρμών στην 
ψυχολογία, ή διαίρεσή τους καΙ ή 
άναγωγή τους σε όρισμ.ένεC θει.ιελι-

133 ΟΥΣ 

ώδεις όρμε; (σεξουαλικές όρμές. 

όρμές αότοσυντήρησης κ.ά) γίνεται 
κατά πολύ διαφορετικους τρόπους. 

ΟΡΟΚΡΑΠΑ (conditionalismus) 

Ή φιλoσoφιΙCΗ αντίληψη ή όποία αν
τικαθιστά την Μοια τής αΙτίας με 

τήν Μοια τού συνόλου όρων. 

Μπορούμε να γνωρίζουμε [να φαι

νόμενο όταν καθορίσουμε άκρι-

6ώς το σύνολο τιUΝ σρων άπό τoύ~ 
όποίους έξαρτάται. 

ΟΥΣΙΑ 

Φιλοσοφικά, το σταθερό ύποστή
ριγμα ("ύποκείμενον") τών μετα-
6λητών Ιδιοτήτων τών πραγμάτων. 
τών φαινομένων- αότο πού ύπάρχει 

καθαυτό, όχι δι' ένός ό.λλου ή σ' fνα 
ό.λλο. 'Ως ή δάση κάθε όντος, πού 

αποκτάμε με αφαίρεση, ή ουσίαπαί

ζει μεγάλο ρόλο στην έλληνικη φιλο

σοφία, κυρίως στόν 'Αριστοτέλη 

καΙ επει τα . στούς σχολαστικούς. 

στον Καρτέσιο καί στόν Σπινόζα. 

Ό Άριστοτέλης όνομά ζει ούσία 

πρώτη το άτομο ("εστι δ' ο"όσία το 

ύποκείμενον"). Ό Καρτέσιοςανα

γνώρισε,lιcτος από την απόλυτη ου

σία (θεος),ακόμη δύο ό.λλεςανεξάΡ

τητες τη μία άπό την άλλη ο"όσίες,δη

μιουργημένες από το θεό: την ΨUΧη 
και τό σώμα. Ό Σπινόζα δέχεται μό

νομίαό.πειρηουσία(τόθεό).όΧόμπς, 

Λόκ, ό Κοντιγιακ δεν παραδέχον

ται δτι Όπάρχει μία fνότητα Ιδιοτή

των μέσα στο. πράγματα. Ό αγνω

στικισμός (χιουμ, Κάντιος. κ.δ) πι

oτroEL πώς μόνο τις Ιδιότητες τών 

πραγμάτων μπορούμε νά γνωρίσου

με, όχι την ο'όσία τους. Στις "άναλο

γίες της tπιστήμης" ανήκει κατο. 



Digitized by 10uk1s, March 2009

ΟΥΣ 

τον Κάντιο ή πρόταση: '-σε κάθε με

ταΟΟλη τΏv φαινομένων παραμένει 
1) ούσία καί ή ποσότητα τής ίδιας· 
ούτε μεγαλώνει στη φύση οίΊτε μι-

134 ΟΥΙ 

κραίνει", Γιά τίς μοντέρνες φVσΙKες 

έπιστήμες ή οίlOία εΙναι lνας τυπι
κός δρος με τη σημασία: φορέας 'Ιών 

φαινομένων. 
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ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 

Στόν 'Ηράκλειτο tι συνεχή; άνανέω
ση δλων τών δντων με τό πρωταρχι
κό πύρ· στούς Πυθαγόρειους καί 

aτούς ΣΤll1ϊκούς tι αΙώνια περιοδι
κή έπιστροφη δλων "(ών πραγμάτων. 

άκόμη καίτης ψυχής ("ft λσyιιcΉ ψtt
χή εΙς την άπειρίαν τού αΙώνος έκτεί
νεται. καί τήν περιοδικήν παλιγγε

νεσίαν τών όλων περιλαμδάνει ")' 
aτό χριστιανισμό tι άναγέννηση τής 

ψυχής τού άνθρώπου με τό δάπτι

σμα' aτό Δαρ6ίνο ή έπανάληψη Ι
στορικοφυλετικών καταστάσεων 

κατά. την άνάπΤVξη τού σπέρματος. 

ΠΑΝΕΝθΕίΣΜΟΣ 

Πάν tν θεφ. fνα κράμα θεϊσμού καί 

πανθεϊσμού. Κατά τόν πανενθεϊ

σμό τό σύμπαν στηρίζεται στό θεό. 

ό κόσμος rlvat fνας τρόπος παρου
σίας τoiί θεού. 'Οπαδοί του εΙναι: 
Πλωτίνος. Σλαίερμάχερ. Μάλεμ

πρανς. Κράουσε ιc.ά. 

ΠΑΝθΕIΣΜΟΣ 

(Πάν θεός). φιλOσoφιΙCΉ KατεύΘVΝ

ση πού δέχεται δτι τό σίtμπαν,1ι φύ

ση rlvat θεός (θρησκευτικός νατου
ραλισμός). "Ετσl με τήν παραboχή 

μιάς θείας ούσίας ό πανθεϊσμός άρ

νείται την 'όπεο6ατική εννοια τού 
θεού (καϊ την προσωπικότητά του) 

ιcαl την α'όΘVπα{lξία τών ΔΝτΩv. Ό 

θεομονιστικός πανθεϊσμός ΙσχνQί

ζεται ότι ό ίδιος ό θεός εΙναl πραγ-

π 

ματιιcός και ό ιcόσμoς τρόπος έKbή

λωσης τη; θΕίας οVσίας. ιcαμία ιcα
θαρή οίισία. Ό φυσιoμoνlστιιcί!ς 
πανθεϊσμι,>ς (Χόλμπαχ. Nτιvτερό. 

Xαίιcrλ, "Oστ6αXvτ. Ταίν) άρνείται 
γενικά τήν ϋΠQ(lξη ένό; {ιπεριΙτομι

κοί' δντος' μόνον ή φύση {'πάρχει. 
ποίl τήνόνομάζει θεό. Κατά τόν Σπι

νόζα δημιουργός τού κόσμου ε/ναι 

ή ίΙΙια ή φύση, μία ο'όσία ποί. Όπάρ

χει άψ' έαυτη;καί νoείταιbι' έαυτή;. 

ταΙ'Τόσημη με τό θεό ("αΙτία τού έ

αυτoiί της"). Αιώνια και άπειρη 

κλείνει μέσα τη; τη δική τη; iίπαρ

ξη και τήν ϊιπαρξη δλων TIilv ΠQα"/
μάτ(ι)ν (φίιση δημlοιιρΥός. φύση 

~ημΙΟl'ργημtνη). 

ΠANΛOΓlΣMOΣ 

Φιλοοοφικό δόγμα, πού υποστηρί

ζει ότι ό λόγος (Ιδέα. πνεύμα) εΙναι 
τό μόνο πραγματιΙCΌ πρώτο αttιO 
τοί'Χόσμου. δτι όκόσμος εΙναι Πραγ
ματοποίηση toύ λόγο". 'Επίσης ή 
διbaσιcαλία γιά τη λογική φύση τού 
σί,μπαντος. 'Ως πανλοΥισμός χαρα

κτη~ίστηK[ ιcαl 'It διbασιcαλία τον 
'Εγέλου. 

ΠΑΝΨΥΧΙΣΜΟΣ 

Φιλοσοφική θεωρία,ιcατά τήν όποία 
όλα τά πράγματα lχovν ψυχή. ζωή 
και σννεί6ηση' έπίσηι; ό κόαμος ώ; 
όλον. Ό πανψνχισμός bέχεται tπί
σης μία όπλή. άπρόσωπη - ύπερο 
προσωπική ιcoσμική ψι'ρκή οι\οια_ 
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που προκαλεί τα φαινόμενα τοί' ιcό
σμou. 'Εκπρόσωπος τού φιλοσοφι

ιcoo παVψυχιoμoύ tlvat μεταξiι πολ
λών ό)J..ων ό Πλωτίνος, οΙ περισσό
τεροι φιλόσοφοι τής 'Αναγέννησης, 

κvρCως δμως ό Σπινόζα, ό ΣέλλιV'{ιc, 

δ Φ'χνερ και ό <ΚJάϊτχενr. 

ΠΑΡΑΔΟΞΟ 

Στη φιλοσοφία κάθε πρόταση πού 
φα(νεtαι δ;τοπη, άντΙθετη στtιν ΚΟΙ

νΙΙ λoγιιcΗ ~ στΙς συνηθισμtνες άντι

λήψεις. Στην iιπαρξιστιΙCΗ θεολο

γία τού ΚίρΥκερΥκΟΡ τό παράδοξο 
χρησιμεύει ώς σημείο dφετηρίας 

γιό τόν δρισμό τής π(στης, πο\ι ε/ναι 

άντίθετη ΠQός τη λoγιιcΉ. Ή πρότα

ση "πιστεύω", έπειδη ε/ναι άντίθε

το στη λoγιιcη" (credo. qUΊa ιbsuτ
dum est) dπobιδεται στόν Τερτυλ

λιανό καΙ aτόν Aύγoυaτίνo. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΟΚΡλΠλ (ιnιditiona1iarnus) 

ΦιλoσoφιΙCΗ-θεoλoγιΙCΗ δΙΔΑΣΙCαλΙα 
πού δέχεται δτι οΙ πρώτες πνευμα

ΤΙK~ς γνώσεις το\ι dνθρώπoυ δ~ εΙ

ναι έπίΙCΤΗτες, dλλ' δτι παραδόθη

ιcανστoυςπρώτoυςάνθρώπoυςdπό 

τό θεό" έξ dπoιcαλύψεως" και μετα
διδονται κληρoνoμιιcα dπό τη μια 
γενιά στην δ:λλη. Φιλoσoφιιcα ή πα

ραδοσιαρχία υποστηρίζει, άντίθε

τα πQός τη διδασκαλία τού όρθολο

γισμού ΙCαι fJλισμοϋ το\ι J 9 αΙ για 
την πνευματιΙCΗ α'ότονομία τού dv
θρώπου, δτι ή dλήθεια παραδίδε

ται μόνον άπό τΙς ιcληρoνoμιιcές ήθι

κές, πολιτικές, μεταφυσικές δεσμευ

ΤΙK~ς άρχ~ς τής παράδοσης και Ιδιαί

τερα διαμtσoυ τής έKKλησιαaτιΙCΉς 

136 ΠΑΡ 

παράδοσης. Ό Λαμμεναί θεμελίω

σε την παραδοσιαρχία στη γενιΙCΗ 
dνθρώπινη λoγιιcη, που dItOKoλu

πτεται στη συμφωνία τών λαών. Κοι

νωνιολογικά ή παραδοσιαρχία εΙ
ναι ή θεωρία σύμφωνα ~ την όποία 

όφείλouμε να διατηρο\ιμε τις δεδο
μένες πολιτικοκοινωνικές καταστά
σεις, γιατί α'ότές ~o"ν δοκιμαστεί 
στην πράξη ώς dληθινές. Ίδρυτης 
τής θΕω()ίας τής παραδοσιαρχίας 
rlvat δ Ντέ Μπονάλ. 'Η ΈΙCκλησία 
την καταδίκασε. 

ΠλΡλΑλΗλΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΚΟΣ 

Φιλoσoφιιcη θεωρ(α μερικών φιλο
σόφων (Σπινόζα, Λάϊμπνιτς, Σέλ

λιΝΓΙC. Σοπενχάουερ. Φέχνερ) για 
τη σχέση σώματος ιcαi πνεύματος. 
'Αντίθετα πQός τη διδασκαλία για 
την αΙτιώδη dλληλεπίδραση σώμα

τος καΙ ψυχής, ό ΨUΧoφυσιιιός πα

ραλληλισμός δέχεται Μι τα ψυχικα 
καΙ φυσικα φαινόμενα 6αδίζουν 
παράλληλα, έπειδη Elvat ΈΙCφράσεις 
μιάς και τής α'ότής άρχής. Σέ κάθε 

ψυχολογικό γεγονός τού όργανι

ομού άνταποκρΙνεται fνα dντΙστoι

χο φυσικό καί άντιστροφα. την fν

νοια το\ι ψυχοφυσικού παραλληλι
σμού διευκρίνησε πρώτος ό Σπινό

ζα ~ τη Υνωστη πρόταση "ή τάξη 
και tι σύνδεση τών.Μοι.ών εlναι. ft [
δια με την τάξη καΙ την σύνδεση τών 

πραγμάτων". 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

θεμελιιΟΟης τρόπος άνθρώπινης 

ψυΧιΙCΉς ένέργειας,μt τόν όποίο γνω

στα σ~ μάς άπό προηγούμενες tντu

πώσεις άντικεΙμενα "παριστανται ': 
bηλαδη γεννιο\ινται μtσα στη συνεί-
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δησή μας εΙκόνες όμοιες μ' έκείνες 

που σχηματίστηκαν dλλoτε με έξω

τερικους έρεθισμους (άναμνηστι

κες εΙκόνες ΈΝΤUπώσεων). Ή παρά

σταση δεν άντανακλά δπως 1ι άντί

ληψη άμεσα τα αντικείμενα καΙ φαι

νόμενα, αλλό. πιο γενικα καΙ αφηρη

μένα. 

ΠΑΤΡΟΛΟΠΑ 

Ή φιλοσοφία καί θεολογία τών πα

τέρων τής έκκλησίας. που ήσαν οΙ 
πνευματικοί καί θρησκευτικοΙ ήγέ

τες τού Χριστιανισμού ως τόν 7 αι. 
ΑΌτοί ήσαν οΙ αποστολικοί πατέρες 
καΙ οΙ άπολογητές, οΙ 'όπερασπwτές 

τής νέας θρησκείας ιcαΙ πολέμιοι 
τής άρχαίας έθνι!Cής φι.λοσοφίας. 

'Ως πατρολογία χαραΙCΤΗρίζoνται 

τα συ'r(ράμματα τών πατέρων τής 

έκκλησίας. με τα όποία αΌtoί έπιδί

ωξαν νό. συμ6ιδάσovν τη χριστια

νιΙCΗ διδασκαλία με την άρχαία έλ
ληνιΙCΗ φιλοσοφία. Στους πρώτους 

n.XJcai μ.Χ.αΙώνες Ιδρύθηκε 1ι 'Αλε
ξανδριVΗ φιλοσοφία. ή όποία περι
λάμ6ανε νεοπλατωνικά, έ6ραϊκό. 
καΙ χριστιανικό. στοιχεία. Κύριοι 

αντιπρόσωποι ήσαν: Φίλων. Κλή
μης από την 'Αλεξάνδρεια και 'Ωρι

γένης. Σ' αύτη τη σχολη fγινε από
πειρα να δημιουργηθεί με τη χρησι

μοποίηση έλληνικών έννοιών καΙ 

νεοπλατωνικών Ιδεών h-a θεολογι
κό σνστημα τού Χριστιανισμού ιbς 

άντι"ατάστατο τής μεταγενέστε

ρης έλληνι!Cής φιλοσοφίας. ΤΟύτο 

καταδι"άστηκε άργότερα άπό την 
έKΙCΛησία. 'Από τό τέλος τού τέταρ

του αιώνα άρχίζει για πρώτη φορα 
1ι ΙστoριΙCΗ θεώρηση τού Χριστι.ανι

σμού. 
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ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ 

Το άντίθετο τού άπειρου, αύτό που 

fχει lva δριο (πέρας) σχετικα με τό 
χώρο, μέγεθος. αριθμό, ποσόν i\ δύ
ναμη. Τό πεπερασμένο και ή Μνα

μη εΙναι τό θεμελιώδες γνώρισμα 
δλων τών όντων που δεν είναι αύθυ

πόστατα. 

ΠΙθANOΛOΓlA (probalismus) 

ΕΙναι ή ι'iπoψη δτι ή yνfiloη είναι 

μόνο πιθανή. άφrn) ή άπόλυτη α

λήθεια δεν είναι δυνατό νά γίνει 

γνωστή. Κατά την αρχαιότητα συν

αντούμε αΌτη τη θεωρία στη νέα' Α

Kαδτjμία. στους νέους χρόνους την 
ανανέωσε ό Γάλλος μαθηματικός 

Κουρνώ. "Ομοια με τη φιλoσoφιΙCΗ 

εΙναι καΙ 1ι γνωσιoλoγιΙCΗ πιθανο
λογία τού Γάλλου χημικού Μπερτε

λό, ό όποίος 'όποστηρίζει δτι 1ι πιθα
νότητα έπικρατεί όχι μόνο στη φιλο
σοφία. άλλα καί στη φυσιΙCΗ καΙ στΙς 

έπιστήμες τού πνεύματος. 

ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ (fiCliOnalίsmus) 

ΕΙ,'αι ή φιλοσοφικη θεωρία που 
'όποστηρίζει ότι δλες οΙ θεωρητικές 

καΙ πραΙCΤΙKες γνώσεις. οΙ αλήθειες. 

οΙ θρησκευτικές πεποιθήσεις τού 

ανθρώπου, οΙ κανόνες δικαίου κ .λ.π. 
ε[ναι συνειδησιακα πλάσματα που 

έξυπηρετούν τη 6ιoλoγιΙCΗ αύτοσυν
τήρηση. Δεν εΙναι αλήθειες. άλλα 
"σαν να εΙναι αλήθειες'; πoiι μάς 
χρησιμεύουν για την dπoKατάστα
ση τής τάξης στη σκέψη, πού καί αό
τη άπό την πλευρα της έξυπηρετεί 

χρησιμοθηρικους σκοπούς. τη γνω

σιoλoγιΙCΗ fννoια τήςπλασματοκρα
τίας δημιούργησε ό Νίτσε καΙ την 
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άνάπn'ξr 6 ΦαϊχίΝΓΙCερ στό έργο 
του "Φιλοοοφία τοί' ιυς: έάν··. 

ΠΝΕγΜΑ 

('Από τό ρ. πνέω). Στην άρχαία φι

λοσοφία .. φί'σημα τοί' άέρα. πνοή. 
άναπνοή. ιυς φορέας τής ζωής' έπει

ΤΠ ΨΙ·ΧΙi. ι:.; μία οί·πία ποί' IInoρri 
γιά [να χρονικό διάστημα ij γιό πάν
τα ν' άφήσει γιό πάντα τό σώμα. Στη 

Χριστιανική θεολογία τό "πνεύμα 

αγιον". Στη σί.γχρονη φιλοσοφία 

μέ τό πνείιμα άντιλαμβάνεται ό άν

θρωπος την πραγματικότητα. τό ΕΙ

ναι. Τό πνεύμα. έφόσον έπειτα άπό 

λογικη κατανόηση τής πραγματικό

τητας συσχετίζει κριτικά τά πράγ

ματα και τόν έαυτ6 του πρός τό σί,
νπλο. λίΎεται bιάνοια. λόγος. Τι} 

πνεί'μα εlναι άντίθετο πρός τη φύ
ση. έπειδή αυτό εΙναι τό υποκείμενο 

("εΙμαι έγιί! ό ίδιος"). tνώ tι φί'ση 

τό άντικείμενο ("δέν εΙμαι έγώ 6 ί
διος"). Αι)τη ή άπόσταση άπό τά 

πράγματα έξαοφαλίζει στΟν άνθρω

πο την έλευθε@ία τού προσώπου 

ΤΟ\'. 'Εφόσον τό πνείιμα άναπτύο-

. σει ατήν κατανόηση και ατή λογική 
συσχέτιση τ6)ν πραγμάτων δική του 

δραστηριότητα και άκολουθεί δι

κούς του bρόμoυς. λέγεται βούλη

ση. Τό πνεί.μα άνήιι:ει στΟν άνθρω

πο. ώστόσο εΙναι κάτι παραπάνω 
άπό τΟν άνθρωπο. Μόνο διά τού 

πνεύματος {'πάρχει μία άλήθεια. 

σ-ιην όποία μπορούν νά μετέχοον 

δλα τά λογικά όντα. Μ' αυτό "εΙναι 
ό άνθρωπος άνθρωπος" (Πασroλ). 

ο' αιΊτό 6ρίσκει ό κόσμος ένότητα 

καϊ άλήθrια. Τό πνε'ίιμα εΙναι άϋλο· 
.. εν ηει εκταση KαΙbέν Μοπίζεται 

1311 ΠΝΕ 

notzθEνάo Τό πνε'ίιμα τού άνθρώπου 
μπορεί νά μετα6άλλει τη φυσική 

πραγματικότητα. τόν έξωτερικό κό

σμο μέ τό νό θέτει σκοπούς. 'Από τό 

πνε'ίιμα κατάγονται έπιστήμη. τέχνη. 

φιλοσοφία καί θρησκεία. Ύλη. ζωή 
καΙ πνε'ίιμα εΙναι οΙ τρείς μεγάλες 
πρωταρxΙΙCές μορφές τής πραγματι

κότητας. ΣτΟν 'Αναξαγόρα ε(ναι τό 

πνε'ίιμα (νούς} παγκόσμια διανο

ητική δύναμη. στόν Πλάτωνα αΙώ

νια θεώρηση τού αlώνιoυ. στόν 'Α

ριστοτέλ1J τό μοναδικό αΙώνιο ("άί

διov") στη θνητή ψυχή. tι άπόλυτη 
γνώση ("νόησις νοήσεως"). Στη 

γλώσσα τής θεολογίας και τών Μυ
στικών τό πνε'ίιμα 6έν ε(ναι κάποια 

dτoμική. συγKEιcριμένη καϊ περιο

ρισμένη δεξιότητα τού άνθρώπου. 

άλλά παρουσία τοο ίδιο\! τού εΙναι 
σ' fva δν. tι άρχη τής ζωής. Τό πνε'ίι
μα συνδέει τΟν άνθρωπο με τόν Ιδιο 
το δημιουργό τής φίισης, τό θεό. σάν 

άπόλυτο πνε'ίιμα. Αύτός ό σύνδε

σμος άποτελεί τΟν χαρακτήρα τής 

ψυχής. Ό Αυγουστίνος ξεχωρίζει 

τό πνεύμα άπό τήν ψυχή. ώστόοο 

καί τά διίο άνήκουν άδιαχώριοτα 
μαζί. Ψυχη εlναι "πρωταρχική 
ζωή". τόπνεύματό"φώς"ποίιόδη

γείτόνάν&t>ωπOστήνάλήθεια. Παρό

μοια στι}ν Θωμά 'Ακινάτη TIJ πvεί'
μα Είνω φυσ~KιΊ Ψ";. ποί' προrρ

χεται άπό τη μέθεξη τής ψι'χής miJ 

θεό. Στη "φιλοσοφία τής [<πορίας" 

fr 'Έγελος όνομάζει πoλλoiις τι?<>

πους μΕ τοί'; όποίονς έμφαν(ζεται 

τό ΠVενμα. 'Εάν γενικά πνεύμα εί

ναι "παρουσία τοο ΕΙναι". όφείλει 
κατά τόν 'Έγιλο νά εΙναι ή ilntQTQ
τη μορφη 1οί' πνεύματος ιΊ άπόλvτη 
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γνωση. bηλαδη ή άναγωΎ'ι τών πολ

λών στο fνα καΙ ή γνώση αirtoύ που 

εΙναι ή dQXYι τών noUιίN. Για την 

κλασσική άντίληψη το πνεύμα Ιμφα

νίζεται με τρείς μoQφές: ιbς πνεύμα 

τού ότόμου (πρoσωiι'Kό πνεύμα). 
ιbς κοιvO πνεύμα (Δ~ΙKειμενΙKό 

ΠVEi1μα) καΙ ώς dντΙKεψενΙΙCOΠOιη

μtνo πνεύμα (τό σύνολο τών ένιαί

ων πνΕUΜΑΤΙΙCών bημιO\Jργημάτων). 

Σ' fνα μερικότερο νόημα το πνεύμα. 

0Ο:ν ι'ιντίθεση πρός το σώμι. που έκ

φράζει το σύνολο τών ζωϊκών ένστΙ

κτων. τών Ιπιθιιμιών ιcώ την αΙσθη

τικότητα. ε(ναισuνώνυμoτήςνόησης. 

ΠΝΕγΜΑΤΟΚΡΑl1Α (sΡίήιualίsιnus). 

Ή φι.λσσoφιΙCΗ KaτΕV&ιινση πoo 

παραbιχεται δτι μοναδική σόοία 

τής πραyμ.aΤΙKότητας, πηγή ιcαι 

κριτήριο τής γνώσης ε(ναι το πνεύ

μα. ό νούς i\ ό λόγος. δτι ή ύλη ε(
ναι tva φαινόμενο πoo KρVδει την 
πνΕUΜΑτιΙCΗ πρ{ryματιιcότητα, πα
ράγωγο τού πνεύματος ft ώtλή πα
ράσταση. οι κλασσικοί dντι:ιι:ρό

σω:ιι:οι τής πνενματοκρατίας εΙναι 
ό Καρτέσιος καί ό Λάϊμ:ιι:νιτς. 

nOAmΣMOI 

Ή καλλιέργεια. δελτW>ση, ό έξE-u

Υενισμός τών σωματικών, ΨUXικών 

ιcaταδoλών ιcαΙ ΙΙCΑΝoτί(των τ06 Δν

θρώπmr. 'AντΙΙCEιμενΙKός :ιι:ολΙ"ςΙ

σμός ε(ναι τό mίνσλσ τών t:ιι:ιτειιγμ(ι

των ιcαΙ I!gyων tνός λαofι ft μιάς όμά
δαςλαών σε διάφορους τομείς (γλώσ

σα, έπwτΉΜΗ. τεχνιιcή, τέχνη. δί

καιο, ftθη Εθι.μα. θt7ηoιcεία). τα ό

ποία εΙναι ιroινά σ' δλα τα στρώμα
τιι μtάς πλατιάς κοινωνίας ft οε πι-
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ρισσότερες συγγενείς κοινωνίες. 

Στόν ΔVΤΙKεΙμEY1.Kό πολιτισμό ιcα
"(ατάσσονται καί τα μέσα πολιτι

σμού.όπως Ινστιτούτα lρευνας. σχο

λεία. θέατρα. κοινωνικά Ιδρύματα. 

ΠΟλΥΑΡΧΙΑ (pluralismus) 

') ΕΙναι μία συγγενής με τό buϊσμό 
ιcαί διαμετρικά dντίθετη πρός το. 

μονισμό φι.loooφική άντίληψη. 

σύμφωνα με την όποία ό κόσμος ά

ποτελείται άπό πολλά Cl'ότoτελή 

στοιχεία. πoλλiι "στρώματα τού 

Ε[ναι ". τά όποία δεν ι'ιπoτελoiιν μία 
συμ:ιι:αΎi! ένότητα. Πολυαρχία εΙ

ναι ό άτομισμός καΙ ή μοναδολογία, 

πολυαρχία ε(ναι ΟΟσικά καΙ ή σύγ

χρονη φιλοσοφία. Κύριος dVYuιpό

σωπος τής ΠOλ"Cl(lΧίας εΙναι ό Ούίλ
λιαμ Τζαίημι;, ό όποφι; tι:ιι:oστηρί

ζει την πoU.απλότητα τής dλήθειας 

και την ύπαρξη πολλών άνεξάρτη

των ά(ιχών τού ΕΙναι. 

ΠPAnΛA ΚΑθ' ΕΑΥΓΟ 

Γινικός χαρακτηρισμος για "χάΊ:Ι". 

τού όποίσυ δεν καθορί!;εται όκρι

δΙστερα ή ύπαρξη (σταθερή iΊ μετα-
6ατιΙCΉ, πραγματιΙCΗ iΊ φαινομενική, 

γνωστή iΊ άγνωστη). το μεμονωμένο 

δν που 6ρίσκεται σε μία στατική κα

τάσταση στό χώρο καΙ στό χρόνο 

ιι:αΙ fχει όρισμένει; ~ποθετικtς ποιό

τητες καΙ Ιδιότητες. Ό Κάντιας ξε

χωρίζει το ι'ιVΤΙKείμενo. πoo Kα~
ζεται dπo την '6πoιcειμενιΙCΗ έμπει
ρική γνώση. ά:ιι:ό το πράγμα καθ' 

έαυτό. δηλαδη το δν ΠΟ" undQXt:L 
Υιό τσν έαυτό ΤΟ\1. δπως εlνaι. χωρίς 
νά 'όποθέτει fνα άλλο πράγμα. lξω 
καί ανεξάρτητα ώrό τη συνείbηση 
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(αΙσθήματα, σκέψεις) τού ανθρώ

που, τό άληθινό ΕΙναι, τό όποίο πρέ
πει νά ίιποθέσουμε γιά νά μπορέσου

με να εξηγήσουμε την έμφάνιση τών 

αΙσθητηριακών αΙσθήσεων. Γι' αύ

τό ό Κάντιος τό όνομά ζει πράγμα 

καθ' έαυτό και τό "νοούμενο". ο' 

αντίθεση πρός τό φαινόμενο. Σάν 

τέτοιο εΙναι δέδαια νοητό. ιίιστόσο 
το περιεχόμενό του δεν είναι δυνα

τό ν' αναγνωριστεί και έτσι είναι 

μία όροθετικη Εννοια. ποί, χρησι

μεύει γιά να ξεχωρίζουμε την αντι

κειμενικά προσδιορισμένη γνώση 

άπό μία πνευματικη εποπτεία. Τό 

"καθ' έαυτό Είναι" δρίσκεται σ' αν
τίθεση πρό~ τό "δι' έαυτό ΕΙναι ". 
ΠΡΑΓΜΑΤιΣΜΟΣ 

Φιλοσοφικό δόγμα συγγενικό με 

τόν ύποκειμενικό Ιδεαλισμό. τΟν ώ

φελιμισμό και τό θετικισμό. ΕΙσηγη

τι)ς τού πραγματισμού εΙναι ό Άμε

ρικανός Πήρς. κύριος ώστόσο αντι

πρόσωπος ε[ναι ό φιλόσοφος Τζαί

ημς. Άργότερα (γινεήγέτης της σχο

λής τού πραγματισμού ό ΝτιούΙ 

Γιο. τΟν πραγματισμό δεν ύπάρχει 

μία άπρόσωπη και απόλυτη άλή

θεια. ύποχρεωτικη γιο. τόν άνθρω

πΩ. "'Ως αλήΗι-ιιι ίΓΙΊΙ'ιΊ μιίνο ιιί'τι> 

που ταιριάζει γιά κάθε μέρος τής 

ζωής μας. αύτό πού μπορεί νά συν

δυαστεί καλύτερα με τό σύνολο τών 

εμπειριών μας" (Τζαίημς). Άληθι

νη αξία fχει μόνον αύτό που προά

γει τη ζωή. τό ώφέλιμο. Στην πράξη 

τού ανθρώπου έκφράζεται ό χαρα

κτήρας του, σύμφωνα μ' αύτή κρί

νεται ή αξία και άπαξία τής σκέψης. 

Κρίνσυμε την αλήθεια δχι με δάση 
τα δεδομένα που προηγούνται θεω-
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ρητικά άπό τη διατύπωσή της. αλλά. 

αντίθετα. με δάση τίς πρακτικές συ
νέπειές της για τη ζωή μας. Έτσι ή 

αλήθεια εΙναι διαφορετική για τόν 
καθένα μία σκόπιμη έπινόηση τού 

ανθρώπου που προέρχεται άπα 
μία έκλογή τιi}ν αΙσΗήσεων και τών 

παραστάσεων. άπό ενα συνδυασμό 

στοιχείων, που fχει την προσωπική 

μας σφραγίδα. 'Αληθινή είναι. έκ
τός άπό τό αληθινό περιεχόμενο τής 

έπισιήμης. κάθε άποψη. κάθε πίστη 

που fχει πρακτικά δοκιμαστεί καί 

μας κάνει Ικανου; να πετί'χουμε 

στη ζωή. ΆληθινεςεΙναιοΙθρησκευ

τικες Ιδέες. έφ6σον μπορούν νά μάς 

χαρίζουν παρηγοριά. Παρά την μο

νόπλευρη τοποθέτησή του ό πραγ

ματισμός πρόσφερε ύπηρεσία με 

τό νά πλησιάσει τη φιλοσοφία στήν 

καθημερινη ζωή και στις άμεσες 

προσωπικες άνάγκες μας. Τή θεω

ρία τού πραγματισμού διάδΙJXYf. 

στην Ε1"ρώπη ό Μπέρξον. 

ΠΡΟΛΗΨΗ (anticipatiO) 

ΕΙναι ή προκαταρκτική αναγνιυ
ριση μιά; πρότασης ιίις: άληθινii~ 

με την προσδοκία μιά; μεταγενέ
στερη; αΙτιολι)γησης. Στου; Στωϊ

κοί'ς καί Έπικοί'ρειους: ησαν οΙ 
προλήψεις εμφυπς Ιδέες (., έν

νοια φυσική τοί' καΗόλοιι"). Προ

λήψεις τής άντίληψης όνομάζει ό 
Κάντιο; "γν(σσει; με τίς όποίες μπο
ρώ ν' αναγνωρίσω έκ τιίιν προτέρων 

καί νά καθορίσω δ,τι άνήκει στήν 

tμπειρικη γνώση". 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ (apperceptiOO) 

Ή πρ6σιmιση νtι.J:ιv παραστάσεων 

με τη δοήθεια παλιού παoασtατι-
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ιcoiί UλIιcoiί. Στόν Λάϊμ.πνιτς μία 
συνειδηtή, tνεργός, σαφι)ς άντί

ληψη, aτόν Κάντιο ή σιισχέτηση 

μιάς άναπαράστασης μt την aδτo

συνε(δηση (έμπειρι!Cή πρόσληψη). 
Ή ιcαθαQil (ύΠερδατι!Cή) πρόσλη

ψη εΖναι 1) συνείδηση τού tCIIJtoύ 
μου. Στην ψυχολσΥία τού Boiιντ 

1) ιcαθoδηyσύμενη άπό τη δσύληση 
προσοχή, tι όποία συνοδεύει, συν

δέει ιcαι άφομοιώνει νέα διώματα. 

ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤιΑ (personaJismus) 

Φιλοοοφικα μία σιιγγενης με τη 

XρισtιανΙKη ύπαρξική φιλοσοφία 

κατεύθυνση. ή όποία 6λέπει τη δα
σικη σχέση τού ανθρώπου με τόν κό
σμο σαν σχέση τού ανθρώπου με 

άλλα πρόσωπα. Ήπροσωποκρατία, 

tι πνευματική ούσία, εΙναι tι πρωταρ
χικη πνευματική αρχή τού κόσμου, 

ό όποίος εΙναι h-a σύνολο προσώ
πων, πνευμάτων. Ό θεός εΙναι tι ά-

Ι4Ι ΠΡΟ 

νώτατη προσωπικότητα, δημιουρ
γός τού κόσμου, δλοι οΙ νόμοι τής φύ

σης έκδήλωση τής δούλησης τού θε

ού. Ή γνωσιoλoγιΙCΗ προσωποκρα

τία αvτιλαμδάνεται τόν άνθρωπο 

ι1ις ενα δν που παίρνει μέρος aτή δια
δικασία τής γνώσης. που ένεργεί. 

αξιολογεί και παίρνει θέση. Μ' αυ

τό τό πνενμα εΙναι όλόκληρη tι φιλο

σοφία άπό. τόν Νίτσε και δώθε λίγο 

πολυ πρoιfωΠOKρατιιcή. 'Η φί'ση 
εΙναι h-a σί,νολο από πρόσωπα 

προικισμένα με αύτoσιινείbηση. τά 

όποία μπορούν ν' αναπτύξουν μία έ

νιαία αύτενέργεια. 'Ως μία μορφή 

τής προσωποκρατίας μπορεί να θεω

ρηθεί και tι φιλοσοφική dνθρωπo

λογία. Σε στενη σημασία ή προσωπο

κρατία εΙναι ενας μετασχηματισμός 

τού πραγματισμού. 'Ιδρυτης τοί· φι

λοσοφικού πραγματισμοί' εΙναι ό 
'Αμερικανός Μπόουν, κυριώτεροι 

έκπρόσωποι ό Γάλλος Μουνιε καί 

ό Ρώσσος Μπερντγιάγεσ. 
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ΡΕΑΑΙΣΜΟΣ (πραγματοκρατία) 

Ή θεωρία δτι οι γενικές Μοιες (υnί
versalia) έχουν τη δική τους πραγ
ματικί] ϊ.παρξη. dvriitQtηTa άπί) 
τήν dνθριίJπινη νόηση καί "πρίν άπό 
τά πράγματα" (πλατωνικό; ρεαλι
σμι):;) η "μέσα στά πράγματα"" (Ά
ριστοτελικός ρεαλισμός). Ό γνω
σιολογικό; ρεαλισμός Ισχυρίζεται 
δτι ί'πάρχει μία αι)τοτελής. {ξω άπό 
τ1] συνείδηση, πραγματικότητα. ή 
όποία μπορεί να νοηθΕί 1\ (ίις κάτι ί,
λικί) (π.χ. στόν Λεί'κιππο. Λουκρή
ΤIO. Χαίκελ καί στή σί.γχρονη φυσι
κή) 1\ ιίι; {,λικό μαtί καί πνευματικό. 
ή μ6νοπνευματικό. Όάφελ ή ς ρεα
λ ι σ μ 6 ς δέχεται. άντίθετα πρό; τ6ν 
Ιδεαλισμό. δη ό έξωτερικ6ς κόσμος 
{'πάρχει άνεξάρτητα άπό τήν άν-

θρώπινη συνείδηση. εΙναι ύλικός 
άπό την ίδια τη φύση του καί [τσι δ
πως εμείς τόν γνωρίζουμε δια μέσου 
τών αΙσθητηρίων όργάνων. τα αΙ
σθήματα καί οΙ παραστάσεις άπει
κovίζουν τα όλικα σώματα και τίς 
Ιδιότητές τους. Ό ΙCΡΙΤΙKός ρεα
λ ι σ μ ό ς δε δέχεται την ταυτότητα 
τού άντικειμένou καί τοί. iJnOKEIμt
νου της γνώσης. την ταυτότητα τού 
ε!ναι καt-της συνείδησης. ώστόσο ύ
ποστηρίζει δτι οΙ άνηλήψεις καί οΙ 
έννοιες δεν εΙναι ή άντανάκλαση της 
άντικειμενικής πραγματικότητας. 
άλλα άποτελοϋν μία Ιδιαίτερη 
καί άνεξάρτητη όμάδα "λογικών 
δυνατοτήτων" Τι δη ή ϋλη καί τό 
πνεύμα άποτελοϋν τίς Μο πρώτες 
άρχες τοί' κόσμου. Ή σί.yxρOVΗ φι
λοσοφία [{ναι σε μεγitλo 6αθμCι 
ρεαλιστική. 
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ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ 

Ή διδασκαλία για τό σημείο. γιά τό 

ύλικό άντικείμενο (σχήμα, ~χoς) 
πού εΙναι για κάτι άλλο. πoU ή παρά
στασή του να προκαλεί στό πνεύμα 

και την παράσταση τού άπόντος ή 

μη αντιληΠΤΟύ πράγματος. 'Ένα ση

μείο. που μόνο του δε σημαίνει τίπο

τε, ώστόσο σε συνδυασμό με άλλα 

σημαίνει κάτι, όνομάζεται άτελες 

συγκατηγορηματικό σημείο 

η δ ν ο μ α. Ή συνδεδεμένη με τό ση

μείο παράσταση όνομάζεται "τ ό 

νόημα τού σημείου",τόσημαι

νόμενο αντικείμενο "ή σ η μ α σ ί α 

τού ση με ίου". 'Ένα ένδεικτικόση

μείο περιέχει μία ένδειξη για την εϋ

ρεση τού σημαινόμενου αντικειμέ

νου (π.χ. όδικο cΠ)μα), ~να εΙκονικό 

σημείο έξεικονίζει κάπως τη σημα

σία του (π.χ. Χάρτης). Ή σημειωτι

κη εΙχε μεγάλη έπίδραση στη γαλλι

κη και άγγλικη φιλοσοφία. Ό Λόκ 

την ταυτίζει με τη λογική. Ή γενική 

διδασκαλία για τα σημεία. λέγεται 

σημαντολογία η ση μασιολογία, 

ή διδασκαλία για τα άνθρώπινα έκ

φραστιιcα μέσα σ η μ ε ι ω τ ι κ ή, για 

τις αναμεταξύ τους σχέσεις τών ση

μείωνσυντα κτ ιιcή, για τίςσχέσεις 

μετα!Ξυ ηίιν σημείων και αυτών που 

τα χρησιμοποιούν π Ρ α γ μα τ ι κ ή. 

ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ 

Ή διαμετρικα άντίθο;η πρός τό δογ-

Σ 

ματισμό θεωρία που θεμελιώθηκε 

στήν αρχαία Έλλάδα, κυρίως άπό 

τόν Πύρρωνα. Σύμφωνα μ' αυτή. 

ή άρνηση τής δυνατότητας να γνω

ρίσουμε τα πράγματα που εΙναι έξω 
aπό τίς αΙσθήσεις μας καί τής δεδαι

ότητας δτι μία πρόταση εΙναι πιθα
νότερη aπό μία άλλη πρέπει να εχει 

ώςθεωρητικόάποτέλεσματην"παύ

ση" κάθε κρίσης καί σαν πρακτικό 

aπoτέλεσμα την άπάθεια ("άταρα

ξία ") δια τής άποχής άπό την κρίση 
('Έποχη "). Έκτός άπό τη σωστή 
θεωρητικη και πρακτικη συμπερι

φορα,ο[ ΣKεπτιιcoί θεωρούσαν δλα 

τα άλλα αδιάφορα. Βασικό άξίωμα 

τών άρχαίων Σκεπτικών (Πύρρων 

και οΙ όπαδοι του. ή μέση και νεώτε
ρη 'Ακαδημία. οΙ νεώτεροι Σκεπτι

κοί με τόν ΑΙνησίδημο) ήταν ή άμ

φιδολία ("άρρεψία") για όλα. Ό 

έρευνητης τής άλήθειας, Ισχυρίζον

ταν, δε μπορεί να κλίνει περισσότε

ρο σ' αύτόν η έκείνον τό λόγο κbί να 
aπoφαίνπαι για τα πράγματα. Με 

το λόγο μπορούν ν' άποδειχτούν ά

ληθινα δύο άντίθετα φιλοσοφήμα

τα ("Ισοσθένεια λόγων"). Γι' αυτό 

εΙναι άδύνατος 6 Ελεγχος τής άλή
θειας ("τών μεν πραγμάτων διαφω

νούντων τών δε λόγων Ισοσθενούν

των άγνωσία τής άληθείας έπα ΚΟ

λουθεί"). Τό μεταφυσικό, ήθικό 

και θρησκευτικό σκεπτικισμό χα

ρακτηρίζει κυρίως ή τάση δυσπιστί

ας σ' δλες τις -6ποθέσεις καί θεωρί-
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ες. στά αξιιi)ματα τής λογικής. τή; 

ηθικής και στα θρησκευτικα δόγμα

τα. ΠΟΙ' προκλήθηκαν από τις {.περ
σολές τού δογματισμοί •. Έτσι ό σκε
πτικισμός έρχεται σε αντίφαση με 

τόν έαυτό του με τό ν' απαιτεί για 

τόν έαυτό του τή δυνατότητα τής 

γνώσης. τήν όποία γενικά αμφισιJη

τεΙ Ό σκεπτικ ισμός.πού όδηγεί στην 

επιστημονική αδιαφορία, ε/ναι α

ναντίρρητα ό μεγαλύτερος εχθρός 

tή~ έΠΙστΤ1μονικήc ερεl'ναc. IUOΤQ

σο εΙναι δικαιολογημένος ό μεθοδι
κός σκεπτικισμός ώς κατ' αρχην" αμ

φιβολία. πού δε δέχεται δηλαδή νά 

εΙναι ανεξέταστες οΙ 6ασικες προ
ϋποθέσεις τών σκέψεων και τών 

πράξεων. πού ύποστηρίζει πώc ό

φείλουμε κάθε φοοά να τις επεξερ
γαζόμαστε κριτικα (Καρτέσιος). 

Σκεπτικιστες μ' αύτή την fννoια εΙ

ναι οΙ φιλόσοφοι τής Άναγέννησης! 

ό Πασκάλ και ό Χιούμ, ό όποίοςύπο

στηρίζει ότι όλες οΙ προτάσεις τής 

φυσικής επιστήμης. πού δεν εΙναι 
εναργείς και επιστημονικά θεμελι

ωμένες. εΙναι τυφλές. συνηθισμένες 
προσδοκίες. Μπορούμε νά Ισχυρι

στούμε πώς καί ό κριτικισμός καί 

ό θετικισμός εΙναι αλλοιωμένες μορ
φες τού αρχαίου σκεπτικισμού. 6 
όποίος αφύπνισε τό πνεύμα τής κρι

τικής, πού εΙναι συστατικό στοιχείο 
τής επιστημονικής σκέψης. Ό σκε

πτικισμός lxaoe σήμερα με τήν πρό
οδο τών φυσικών επιστημών τη ση

μασία του. 

ΣΚΕΠΊΌΜΑΙ. ΜΑ ΥΠλΡΧΟ 

(cogito. ergo swn) 

ΕΖναι ή πρώτη πρόταση ποιΊ σαν 

ΣΚΟ 

σε βε6αι6τητα στήριξε ό Καρτέ
σιος τη φιλαJoφία του καΙ nQO
κάλεσε μία άπoφασιστιιcΗ OΤQO
φη στη νεώτερη σκέψη. Ό άνθρω

πος μπορεί ν' αμφιδάU.ει για δ

λα, ιbστόσo δεν ό:μφιδάλλει για τό 
δτι αμφιβάλλει. δηλαδή για το Μι 

νοεί. Μ' αύτό τ6 συλλΟΥιστικ6 τρό

πο ό Καρτέσιος συνήγαγε άπ6 τή νό

ηση τήν ίιπαρξη τοίl νοούντοc υπο-
κειμένου,τού 'Εγώ. . 

ΣκοnlΜΟΤΗΤΑ 

Τ6 χαρακτηριστικό αιιτού not απο
βλέπει σ' ενα σκοπό· 6 καθορισμιΊ; 
ένός όντος από το σκοπό του. Ό 'Α

ριστοτέλης στη διδασκαλία του γιά 

τα "πρώτα αϊτια" παραχωρεί στην 

σκοπιμότητα την πρώτη θέση. 'Όλα 

άποτελούν σκοπούς της φύσης (" μη
δέν μάτην ποιεί ή φύσις"). Ή ύπαρ

ξη σκοπιμότητας,διαφορετικής απ6 

τήν α~τιώδη αρχη,αποτελεί πρό6λη

μα πού δίνει λαβή σε Όποθέοεις. Ή 

σκοπιμότητα θεωρείται πιό πολί' 

σαν αλήθεια τής έσωτεριΚ"ής εμπει

ρίας. 

ΣκοnΟΣ 

'Ένα επιθυμητό γεγονός ή μία κατά

σταση. για τήν πραγματοποίηml 

τιόν 6ποίων χρησιμοποιεί κανείς 

τα απαραίτητα και όρισμένα στόν 

άριθμό καί στό εΙδος μέσα. Σκοπό; 

και στόχος μπορούν να συμπίπτουν 

καί ό πραγματοποιημένος σκοπί1; 

μπορεί νά χρησιμεύει για την επιτυ

χία ένό; παραπέρα στόχου. Τήν 

πραγματοποίηση ένός σκοπού μπο

ρούμε μόνο να την προϋποθέσουμε 

εφόσον θεωρηθεί ώς δυνατή ή έπέμ-
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ΣΟΛ 

6αση τΟ'ύ άνθρώπου πΟ'υ αιcO'λoυ

θεί καθΟ'ρισμένΟ'υς σιcΟ'πσ-Dς στα φυ

σικά φαινόμενα πΟ'υ διέπονται άπό 

καθορισμένες αΙτίες, μία δυνατότη

τα πΟ'υ άρνΟΟνται ό ντετερνισμός 

. καί ό ύλισμός. 

ΣΟΛΙΨΙΣΜΟΣ 

Άπό tό λατ. solus, "μόνος" καΙ. 

ipse, αύτός ό ίδιος. Φιλοσοφικη δο
ξασία τού θεωρητικΟΟ εγωϊσμού που 

θεωοεί τό ύΠO'ΙCΕιμενιιcO 'Εγώ μα
ζί με τό συνειδησιακό περιεχόμενό 

του ώς τό μΟ'ναδικό fyy, δλα τα άλλα 
Έγιυ ώς παραστάσεις ή Ιδέες τΟ'ύ δι

κΟ'ύ μου Έγώ. Ό κόσμΟ'ς δέν ύπάρ

χει στην πραγματικότητα, άλλα μό

νο στη συνείδηση τΟ'ύ ύπΟ'κειμένου. 

'ΩστόσΟ' ύπάρχει και ~ας μετρημέ
νΟ'ς σολιψισμός, πού δε δέχεται ώς 

φορέα τών συνειδησιακών περιεχο
μένων fνα ΌπερατΟ'μικό Έγώ, και 

fνας μεθοδολογικός σολιψισμός, 

ό όποίος γιά τόν ΚαρτέσιΟ' χρησι

μεύει ώς αφετηρία για να προχωρή

σει στην έξω άπο το Έγώ πραγμα

τικότητα. 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 

Θεωρητικό και πολιτικό ρεύμα που 

tvoaQK(mtEL εναν τύΠΟ' κοινωνικών 
σχέσεων, σύμφωνα με τις όποίες ή 

Ο'ΙκονΟ'μικη ζωη της κΟ'ινωνίας δέν 

καθορίζεται από τά συμφέροντα 

ατόμων, Τάξεων, κομμάτων, Ο'Ικο

νΟ'μικών όμάδων. αλλα άπό fνα λαϊ

κό - οΙκονΟ'μικό σύστημα. Ό θεω

ρητικός σοσιαλισμός έμφανίζεται 

στη Γαλλία στην έποχη τΟΟ Ρουσσώ. 

Δέν εΙναι άμεσα απ' αυτόν έπηρεα
σμέvoς, ώστόσο άναπt'ίιχτηΙCΕ άπό 

μία συγγενικη ιδεολογία. ΤΟ 1755 έμ· 

145 ΣΟΦ 

φανίστηκε άνώνυμα ό "Κώδικας 
της φύσης" ή "Τό άληθινό πνεύμα 

τών νόμων της", με τό όπΟ'ίΟ' δ Γάλ

λος οι'ιτΟ'πιστης συγγραφέας ΜΟ'ρελ

λύ, έπηρεασμέvoς άπό τόν Πλάτω

να καΙ τΟν Λόκ. τόλμησε να θεμελι

ώσει φιλοσοφικα τόν κομμουνισμό. 

θεωρητικό δά~ της ουτΟ'πίας τΟΟ 

ΜΟ'ρελλυ ήταν ή αντίληψη γω τ6 φυ
σικό δίκαιΟ'. Με τόν μαρξισμό και 

τα πολιτικα - κοσμοθεωρητικα QEiι
ματα πού ξεπήyασαv απ' αυτόν ό 

θεωρητικός σοσιαλισμός έμφανίζε
ται oi:tv έχθρός τής ατΟ'μικιστικης -
καπιταλιστικής αστικής κοινωνί

ας. Ό οότΟ'πικός σοσιαλισμός εΙναι 
Ενα Ιδεολογικό· σχεδίασμα Ιδανι
κής συμδίωσης, που μπΟ'ρεί να συγ

κριθεί με τα ιδανικά τού Koμμouvι

στικΟΟ ανθρωπισμσύ. ΠρότυΠΟ' δ

λων τών Ο'υτοπιών εΙναι ή "ΠΟ'λι
τεία" τού Πλάτωνα. Μεγάλοι Ο'ύτΟ'- . 
πιστές σοσιαλιστές στην άρχή τΟΟ 
19 αΙ ~ταν: Σαιν Σιμόν. Φouριε και 
Ρ06έρτΟ'ς ·Oouεν. 

ΣΟΦΗ λΓΝΟΙΑ (docta ignorantia) 

ΕΙναι 11 έπίγνωση τής άγνοιας i\ 
ή έπίγνωση τΟ'ύ δτι δε μπορούμε 

να μάθουμε την άλήθεια. Ιδιαί

τερα γLά την άληθινη φύση τού 

άπειρου θεσύ. Αύτη 11 lιcφραση ά
παντά στόν A'iιγoυστίνO', στόν Ψευ

δο - Διονύσιο και στΟν Μπονα6εν
τούρα. Στό Νικόλαο ΚΟ'υζάνΟ' ή επί

γνωση από τΟν lrvθρωπO' αύτης τής 
άγνΟ'ιας της θείας άλήθειας άJroτε
λεί την άληθινη γνώση τσύ θεοΙΙ (συμ
πτωση dντιθέσεωv). Με παραπλή
σια έννοια χρησιμοπΟ'ιεί και ό Πα

σκαλ την άφραση ignoreικ:e savame. 
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ΣΟΦ 

ΣΟΦΙΑ 

Τό άρχαίο έλληνικό όνομα τής φιλο

σοφίας. κατα τους Στωϊκους "ή έπι
στήμη τών θείων τε και άνθρώπινων 

πραγμάτων". Σοφία τού άνθρώπου 

κατα την Ιδεαλιστικη άντίληψη δεν 

εΙναι ούτε άπλη εξειδικευμένη μόρ
φωση. ούτε όποιαδήποτε πολυμά

θεια. άλλα θεωρητικη γνώση τών 

προεπιστημονικών και ύπερεπιστη

μονικών μεταφυσικών δυνατοτή

των τής έπιστήμης. ή Ικανότητα δι

είσδυσης στην ούσία και στην Ιεραρ

ΧιιcΗ τάξη. στην πρωταρχικη πηγη 

και στό σκοπό τών πραγμάτων. που 

την άποκτούμε με τη φιλοσοφική. 

χαρισματικη γνώση τής άπόλυτης 

άρχής. ή όποία ε1ναι θεμέλιο. φορέ
ας και όδηγός τής άνθρώπινης ζωής. 

Σοφός εΙναι εκείνος που άτενίζει 

πάντοτε τα άνθρώπινα γεγονότα 

κάτω άπό τό φώς τών αΙώνιων ύπερ

φυσικών συναρτήσεων (sub species 
aetemitatis). Ό Καρτέσιος θεωρεί 
σοφία την τέλεια γνώση όλων τών 

πραγμάτων που μπορεί ό άνθρω

πος να γνωρίσει και την έπινόηση 

ά:Υνωστων αληθειών. 

ΣΟΦIΣηΚΗ 

Ή έποχη τού έλληνικού φιλοσοφι

κού διαφωτισμού τού 5. αΙ Π.Χ. Με 
τό όνομα "σοφιστής" άρχικα χαρα

κτηρίζεται καθένας που διακρίνε

ται σε όποιαδήποτε περιoχi] τού πο

λι τισμού, Ιδιαίτερα στη γνώση. ό λό

γιος. Στα μέσα τού 5 αΙ πΧ. άρχίζει 
να χρησιμοποιείται ή όνομασία για 

εκείνους που πήγαιναν άπό πόλη σέ 

πόλη ώς δάσκαλοι τής ρητορικής 

τέχνης, τής πρακτικής σοφίας και 

τής πολιτικής τέχνης. τα ΟΟσικα χα-
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ρακτηριστικα τής σοφιστικής διδα

σκαλίας ε1ναι ή πολυμάθεια και ή 
πολυϊστορία. 'Αργότερα τους όν<i

μασαν "έγκυκλοπαιδιστές τής Έλ

λάδος". Τόν πυρήνα τού σοφιστι

κού μαθήματος άποτελούν οΙ πολι

τικες και ήθικες έπιστήμες. κύρια 

<i>στόσo έπιδίωξή τους ήταν να διδά

ξoυν τους νέους να σκέπτονται. να 

μιλάνε σωστα και να ε1ναι επιτήδει
οι στό χειρισμό τών δημόσιων και 

Ιδιωτικώνύποθέσεων. Άκόμησπου

δαιότερο άντικείμενο τής σπουδής 

τους ήταν 6 άνθρωπος. Ή διαλεκτι
ιcΗ fQruva τής fννoιας τού άνθρώ
που, ή μεγάλη σημασία που άποκτά

ει ή KOινωνιΙCΗ άντίληψη για την κα

τανόηση τών προβλημάτων τού πο

λι τισμού και τής ζωής. εΙναι ή πιό 
σημαντιΙCΗ πρόοδος που σημείωσε 

ή φιλοσοφία σ' αύτη την έποχή. 'Α

νώτερη άποστολη τών σοφιστών ε1-

ναι ή πνευματικοποίηση τών άνθρώ

πων με την έμ6άθυνση στό εμπειρι

κό ύλικό που πρόσφεραν οΙ διάφο

ροι έπιστημονικοι κλάδοι. Ή άπα

σχόληση με γλωσσικά, γνωσιολογι

κά, ήθ~Kα προβλήματα και με την 

φιλοσοφία τού πολιτισμού έκτόπι

σε τηνποίηση, που ήταν ώςτότε όφο

ρέας τής άττικής μόρφωσης. 'Επί

σης τό πρόβλημα τής φύσης πρόβα

λε στόν όρίζοντα τού άνθρωπολο

γικού προβληματισμού, άφού τώρα 

ή σχέση φύσης και νόμου. φύσης και 

εθίμου γίνεται τό κεντρικό πρόβλη

μα. Ή παλια στροφη πρός τη φύση 

άναζωογονείται παράλληλα με τη 

νέα στρoq:ιη πρός τόν άνθρωπο. Για 

πρώτη φορα τώρα όρθώνεται το ε

ρώτημα: ύπάρχει γενιΙCΗ αλήθεια 
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με άπόλυτο κύρος; Τό ζήτημα μετα

τέθηκε άπό τό θεωρητικό. στό ήθι
κό - πολιτικό πεδίο καΙ έδώ 6ρίσκε
ται ή μεγάλη σημασία τών σοφιστών 

στην Ιστορία τής φιλοσοφίας. Με 

τη διάδοση εΙδικών επιστημονικών 

γνώσεων οΙ σοφιστές ζητάνε νά Ικα

νοποιήσουν μία ίστoριιdj ανάγκη 

που τη δημιούργησε 6 εκδημοκρα
τισμός τής ζωής στην Άθήνα. ΟΙ ΠΕ
ρισσότεροι απ' αυτοί'ς θέλουν νά 
δώσουν στους μαθητfς τους ενα με
θοδολογικό και γνωσιολογικό όπλι
σμό και μία έγκυκλοπαιδική μόρφω

ση γιά νά γίνουν καλοί πολίτες. Στό 

φιλοσοφικό πεδίο οΙ σοφιστες άνα
κΙνησαντόθέματσίι'όποκει.μενισμού 

καΙ σύγχρονα τό θεμελιώδες θέμα 
τών δικαιωμάτων τού άτόμου στην 
κοινωνία. ΟΙ άρχαιότεροι καί ση

μαντικότεροι σοφιστες Πρωταγό

ρας και Γοργίας εκαναν τόν άνθρω
πο μέτρο δλων τών πραγμάτων. Ή 

πολυθρύλητη πρόταση τού Πρωτα

γόρα "μέτρο δλων τών πραγμάτων 

εΙναι ό άνθρωπος, γι' αύτάπου ύπάρ
χουν δτι υπάρχουν καί γι' αυτά 

που δεν υπάρχουν δτι δεν ύπάρ

χουν" προσδιορίζει τη δασική κα

τεύθυνση τής σοφιστικης. Ή ρήση 

~χει γενική σημασία: Μόνο κάτι 
πραγματικό μπορούμε νά σύλλά-
6ουμε με τις αΙffi1ήσεις, τό μή πραγ
ματικό δε μπορεί ν' άποτελέσει αντι

κείμενο τών αΙffi1ήσεων. Ή δυνατό

τητα τής γνώσης περιορίζεται στην 

αίσθηση. 'Αληθινή εΙναι μόνον ή 
στιγμιαία Εντύπωση τού καθενός. 

Τό ίδιο πράγμα φαίνεται διαφορε
τικά σε διάφορους άνθρώπους και 

πολλές φορες στόν [διο τόν ciνθρω

πο. Σύμφωνα μ' αύτη τη διδασκα

λία. δεν υπάρχει άπόλυτη θρησκεία. 
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άπόλυτη ηθική, άπόλυτο δίκαιο. 

Τ ό δί καιο και ό νόμος έχουν δεσμευ

τικό χαρακτήρα μόνο για τους πο

λίτες τής πόλης που τους εφτιασε 
και γιά δσο καιρό τοί'; θεωρεί αυτή 

ώς καλοί'ς. Μ' αύτες τις αντιλήψεις 

έμφανίζεται 6 Πρωταγόρας ώς πρό
δρομος τού πραγματισμού. Ή φιλο

σοφία του ε/ναι ενας τέλειοc θεωρη

τικός σχετικισμός καί ι εφόσον στη-

ρίζεται στην αίσθηση ώς τη μοναδι

κή πηγή τής γνώσης ,αΙσθησιαρχία. 

Πρώτος επίσης 6 Πρωταγόρας δια
μόρφωσε τη διαλεκτική ("τόν ήττω 

λόγον κρείττω ποιείν"). στην όποία 

άσκούσε τους μαθητεςτου γιάτη δια

λεκτική m'ζήτηση ήθικοπολιτικών 

ζητημάτων. ΣΕ λίγο ή διαλεκτική 
αύτη εκφυλίστηκε σε εριστική. που 

άπόσλεπε στη διαστροφη τής άλή

θειας. Για τό Γοργίαέπισηςδενυπάρ

χει άντικειμενική αλήθεια. τό πολυ 

μία πιθανότητα. ούτε άπόλυτοι ηθι

κοι κανόνες. Συνεχίζοντας ό Γ<φΥί

ας τη σκεπτικιστική επανάσταση 

τοί' Πρωταγόρα διατί'πωσε σε τρεί~ 

προτάσεις μία σημαντική άπό φιλο

σοφική άποψη θέση: Λεν υπάρχει 

τίποτα. και άν ύπήρχε κάτι. θα ήταν 
άκατάληπτο. 'Εαν ύπήρχε κάτι καί 

ήταν τούτο καταληπτό, δε θα μπο
ρούσε νά τό μεταδώσει κανείς σε άλ

λouc::. ΟΙ νεώτεροι σοφιστες (Πρό

δΙΙC~ς. 'Ιππίας. 'Αντιφών έρευνάνε 
τα ηθικα θεμέλια τής π(lλιτεΙας και 
άμφισ6ητούν τις κυρΙαρχες άξίες 
τής κοινωνικής ήθιιcjις. Ό Πρόδι
κος. περίφημος για", ρητορικΥι του 
δεινότητα και τΙς ΥΙΙώσεις του. εκα
νε τη γλώσσα άντικείμενο όρθολο
γιστικής θεώρηQtJς, 6 δε Ίπτ .ας έγι-
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νε διάσημος γιό. την εό'γλωπία τοο. 
τη μνημοτεχνι.χή του ιcαΙ τΙς πλατLtς 

tcπoQucές. μαθημα-τιιcές. αloθητι

ιctς ιcαΙ μιnισιιctς τοο γνώσεις. ΟΙ νε
ώτεροι σοφιστtς έρεvνάνε Κ'ΙΙριως 

την σόσία ιcαΙ την άλήθεια, την ΙCατα

yωyiι ιcαι την Δςια τού νόμοο,ΤΙς 

σχέσεις αριστoΙCoατίας ιcαΙ ).αού. 

πλούσιων ιcαΙ φτωχών, τη διάκριση 

'Ελλήνων ιcαΙ δc:ιρMQων. Στην ~πo

ΙCειμενιΙCΉ. σχετι.ιcη ιcαι συνεπώς α
μετά6λητη έννοια τού νόμσιι άντι

τάσσεται 1) άντιΙCΕιμενιΙCΉ ΙCαΙ άμε_ο 
τά6λητη f.ννoια τfις φύσης ιcαι πά

νω σ' αότη την παλιά άντίθεση 

θεμελιώνεται ΙCατό. τΙς τιλf;uτα1'Ές 

δΕΙCαετίες τού 5 αι.. 1) σoφιστιΙCΉ 

θEωQία. Τό ιU.ηθινό "φυσιιcό δί
ιcαιo", ατό όπoio οΙ σοφιστtς πισtΕV

ouν δtι ιcρ(ι6εται 1) πρωταρχι.χή fν
νοια της πoλιτι.ιd\ς Ισότητας ιcαι της 
ΙCOινωνι.ιtής διιcαι.oc:nNης,άyων(ζoν

'tOVw έπΙΙCρατησει σ' δλες ΤΙς περιο

χές της ΠOMτι.ιtής ιcαΙ ΙCOινωνιΙCΉς 

ζωής. Πολέμιος τών σοφιστών ~ταν 
ό Πλάτων, όόπoioς mλασε τηνεLιcό

να τού ΣωΙCράτη σάν αντίποδα tών 

"φε\Jδoφιλoσόφων" σoφιmών. Ό 
Πλάτr,1II τoUς ιcατην6ίn'ισε για όλα
ζονεία, για άνήθΙΙCΗ μεταχείριση 

της gητO()UCής, γιΔ ΙQLσtΙΙCΉ ΙCαί για 

την πληQωμη τών μαθημάtινν ΙCαΙ 

άποσιώπησε την cMιπoλόyιστη συμ-

6ολη τους σιiJν πρόοδο τής φιλοσο
φι.ιtής σιctψης. Μια "δεύtερη σοφι

στι.ιcή", δπως όνoμάζnαι, άναπτύ

ΧΤΗΙCε στό 2 αΙ μ.χ. άντιπρ6σωποι 

τηςδ.πoίας/ιτανόΉρώδηςΆπucός. 
ό qήτoρας ΑΣλι.ος Άριστειδης ιcαι 

ό 6ιoyριiφoς τών σοφιστών Φλά6ι

ος Φι.λ6σtQατoς. A6toι tνσάQΙCΩ-

ναν τό μορφαπικό [δανικό τής Ρω· 
μαϊxf!ς α'ότOΙCραΤOΡ(ας, δηλαδή γε. 

νucη μόρφωση, πoU στηριt6τα~ 
στOUς dQχαίooς ΙCΛΑΣΣιιcoυς. 

ΣΠΕΡΜΑ l1ΚΟΣ λΟΓΟΣ 

Ή διαμDQφωtιΙCΉ 6Uναμη της φύ
σης, την όποια Δντιπαραθέτονν οι 

ΣτωίΙCOΙ σιiJν Διcατέρyαστη -σλη. Ό 
σπερμαΤΙΙCός λόγος περιέχει τΙς μορ

φtς για δλα τό. μεμσνωμένα όντα, 

γιό την πολλότητα τών σπε"ματι
ΙCών λόγων, α'ότών τών 'όλΙΙCών OΠEQ
μciτων, πο;, εlναι ιbστόσo λσyιιcά, 
άναπτύσσονται όργανΙΙCα ιcαι σιc6-

πιμα καΙ έπενερΥοίιν στα μεμονωμέ
να πράγματα σάν μορφtς καί τα δια

μoρφώνouν. 

Σ11ΓΜΗ 

Τό αφηρημένο τμήμα τού "τώρα", 

μΑ τό όποίο μπορεί να διαιρεθεί ό 
χρόνος σ' δσα τμ1ίματα θtλotιμε. Ό 

χρό\'Ος (σάν συνεχtς) συνίσταται 
από χρόw\ις, συνεπώς fi σ-τιγμη μ' 
αmη την fννoια άνήιcει σιiJν fJφfj 

τοο. Ό 'Έγελος χρησιμοποιεί α'ότόν 

τΟν δρο για να XΑΡΑΙCΤΗρίσει κάθε 

μια από τΙς φάσεις πoiι εΙναι δννα
τό να σημειωθούν at μια όποι.αδή
ποτε έξέλιξη. Ή "διαλειcτΙΙCΗ στιγ

μη" εΙναι 11 6Uναμη πOU δδηγεί dπό 
την [δια στό άντιθετό της, ό σταθμός 

της προόδου πOU έπάΥεται στη ΣΙCέ

ψη ΙCαί στην πραγματικότητα. Ό 

K(ρyιcερ-yιcOΡ δΙνει στη στιγμη μία 

O'όσιασtιΙCό. έπηνξημένη αημασια. 

Τό "XΡ&σtΙΑΝΙΙCό πάθος" σuyιcεν

tQώνE'tOL στη σ-τιγμη πού εΙναι-Υιό 
τΟν καθένα "άπoφασιστι.ιcή", έπει

bη σ' αmη εΙσάΥεται στη ζωi) τοο ιcά

τι νέο ΙCαΙ ΔδLανόητo, ιcάτι πoiι δεν 
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προέρχεται από άπλή σκέψη (άνά

μνηση), iι·χάρις τής πΙσrης. Σ' αύτήν 

άποκαλύπτεται ή dλήθεια, για την 

κατανόηση τής όποίας δεν επαρ

κούν οΙ φυσικοΙ. δροι. Ή στιγμή ε{

ναι για τόν Κίργκεργκορ ή κεντρική 

Μοια, δια τής όποίας χωρίζονται 

Χριστιανισμός .Kai μεταφυσική. Ή 
'όπαρξικα βιωμένη στιγμη εΙναι ή 
νέα αΙωνιότητα, στην όποία ό ι'iν

θρωπος εΙναι και μπορεί να εΙναι 

όλοκληρωτικά αύτός 6 [διος. 

Σ1ΌΧΑΣΜΟΣ 

'Η Ικανότητα τού άνθριίJπου να ένερ

γεί ελεύθερα με τις δικές του παρα

<πάσεις. έννοιες. τα δικά του ερεθί

σματα τών αΙσθημάτων και τής βού

λησης κ.λ.π. με τό σκοπό ν' αποκτή

σει ένα χρήσιμο δικό του κανόνασυμ

περιφοράς για τό χειρισμό τών προ

δλημάτων τής ζωής. Ό στοχασμός 

είναι στενα συνδεδεμένος με τους 

κανόνες τής λόγικής και πραγματο

ποιείται στην επιστήμη. Κατά τόν 

Λόκ στοχασμός εΙναι μία "εσωτερι
κή δρασrηριότητα τής ψυχής", ένα 

αύτόνομο εΙδος τής γνώσης άνεξάρ
τητο άπό την έμπειρία. Για τόν Ένγ

κελς ό στοχασμός εΙναι ή άμεση σχέ

ση. ή άντανάκλαση τής ούσίας ένός 

φαινομένου. 

ΣΥΓΚΡΗΤ1ΣΜΟΣ 

Ό τεχνητός συνδυασμός άνόμοιων 

και αναμεταξυ τους άσυμ6ί6αστων 

Ιδεών ~ διδασκαλιών σ' !να φιλοσο

φικό σύσrημα, δπως στό νεοπλατω

νισμό τής • Αλεξάνδρειας. Συyιcpη
τικοιόνομάζονταν aτόν 16αι. οι φι-
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λόσοφοι που ήθελαν να μεσολα6ή

οουν άνάμεσα στόν Πλάτωνα και 

στόν Άριστοτέλη. 

ΣΥ ΛΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ή λογική ένέργεια ή μέθοδος σύμ

φωνα με την όποία άπό μία κρίση 

(ι'iμεσoς συλλογισμός) ή περισσότε

ρες κρίσεις (έμμεσος συλλογισμός) 

συνάγεται με αύσrηρή λογική συνέ

πεια. σύμφωνα με τΙς λογικές άρχές 

τής άντίφασης και τού άποχρώντος 

λόγου, μία νέα διαφορετική κρίση 

(συμπέρασμα). Τό δασικό εΙδος τού 
συλλογισμού εΙναι 6 άπλός παρα
γωγικός συλλογισμός (άπό κάτι γε

νικό συνάγεται ή dλήθεια τού εΙδι

κού και συγκεκριμένου). Στόν επα

γωγικό συλλογισμό συνάγουμε τήν 

άλήθεια τού γενικού άπό τό εΙδικό. 

Άπό μερικες έμπειρικες περιπτώ

σεις συμπεραίνουμε για τό δλο. Λο

γική άναγκαιότητα έχει ό επαγωγι

κός συλλογισμός μόνον δταν οΙ με
μονωμένες περιπτώσεις εΙναι γνω
στές. κάτι που εΙναι άδύνατο στις 
εμπειρικές επιστήμες. 

ΣΥΜΒΑΤιΣΜΟΣ (conventionalismus) 

ΕΙναι iι Μοψη δτι οΙ επισrημoνΙKες 

θεωρίες, οΙ έννοιες, οΙ όρισμοί. τα 

αξιώματα. στα όποία σrηρίζoνται 

τα παραγωγικά συστήματα, δεν d
ποτελούν άντανάκλαση τού άντικει

μενικού κόσμου, άλλα rlvat ύποθέ
σεις, καθαρή συμφωνία τών επιστη

μόνων με σκοπό την άκριδη περι

γραφή τών άναμεταξυ τους σχέσε

ων των εμπειρικών γεγονότων. Π.χ. 

για τό μαθηματικό συμβατισμό δεν 

εΙναι αναγκαίο να περιέχουν τα ά-
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ξιώματα εναργείς dλήθειες. όφεί

λουν μόνο να έξυπηρετούν τη δομη 

ένός αξιωμαΤΙΚΟύ συστήματος. Ό 

δρος χρησιμοποιήθηκε από τόν Έρ. 

ΠουανκαρΕ καΙ έ<{ινε δεκτός aπό 

πολλούς σύγχρονους έπιστήμονεc. 

ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΣ (accidens) 

'Επουσιώδης Ιδιότητα. τό συμ

πτωματucό. αυτό που δεν ύπάρ
χει αύτοτελώς. σ' αντίθεση πρός τό 

αύτοτελεςδν. τηνούσία("δσαύπάρ

χει έιcάστφ καθ' αύτό μη εν τfI ούσίι;ι 

όντα" 'Αριστοτέλης). Ό 'Αριστοτέ

λης διαιρεί τα. άνώτατα γένη. στα 

όποία κατατάσσονται οΙ Μοιες. 

σέ δέκα ιcατηγoρίες: ούσία. ή όποία 

περιλαμδάνει τα όντα ΙCαΙ έννέα συμ

oεoηιcότα (ποσόν. ποιόν. πρός τι. 

πού. ποτέ. κείσθαι. έχειν. ποιείν. 

πάσχειν). Συμ6εοηκότα δηλαδη εΙ

ναι Ιδιόμορφες. μη αναγκαίες. μετα

δλητες Ιδιότητες ένός όντος ("δσα 

ύπάρχει μέν τινι καί αληθές εΙπείν. 

σι'J μέντοι εξ άνάγΙCΗς ούτ' επί πο

λύ"). Κατα τόν Πορφύριο "δ γίνε

ται καί aπoγίνεται χωρίς της τού ύ

πoιcειμένoυ φθοράς". την 'Αριστο

τελιΙCΗ διαίρεση ακολούθησε ή σχο

λαστιΙCΗ λογική. Για τόν Θωμά 'Ακι

νάτη τό συμοεδηκός διακρίνεται 

καθαρα aπό τόν φορέα του (ουσία): 

ύπάρχει αναλογικά σε σχέση μΕ την 

ούσία. στην όποία εμπεριέχεται και 

την όποία προσδιορίζει. Ό δρος ή

ταν σΕ χρήση ΙCαί στη φιλοσοφία τού 

17 και 18 αΙ 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ 

Ή παράσταση η ειcφραση αφηρημέ-

I~O ΣΥΜ 

νων έννοιών ή Ιδεών μέ σύμ60λα. 

τα σύμδολα χρησιμοποιήθηκαν 
στην αρχαιότητα και στό χριστιανι

σμό ώς προσωπικα διακριτικά ση

μεία. αργότερα ώς γνωρίσματα θρη

σκευτικών δ .. δασκαλιών και δογμα
ΤΙKιJ)ν δοξασιών. Ό φιλοσοφικός 

συμοολισμός αρνείται την αντικει

μενικότητα τού εξωτερικού κόσμου 

και θεωρεί τις παραστάσεις και τις 

έννοιες όχι σάν εΙκόνες τού ύλικού 
κόσμου. άλλα μόνον ώς σύμ60λα. 

συμδατικα σημεία τών άΙσθήσεών 
μας. στα όποία εξεικονίζεται με τρό

πο νοητό άπό τόν άνθρωπο,σάν γση

τευτικη και ταυτόχρονα τρομερη 

πραγματικότηταιό ύπερδατικός με

ταφυσικός κόσμος. Στη μαγεία και 

στό μύθο ό συμδολισμός ταυτίζεται 

aπόλυτα μ' αυτό πού εκφράζει και 

~τσι aπoκτά τό σύμοολο την εμπει

ρία μιάς πραγματικής καί άπόλυτης 

δύναμης. την προέλευση και τη συ

σχέτιση τών συμδόλων ώς ψυχικών 

αρχέτυπων έρευνά ή άναλυτικη ψυ

χολογία. 

ΣΥΜΠΑθΕIΑ 

Συμπόνια. δμοια διάθεση. οΙκτος' 
ή [ιcανότητα να συναισθάνεσαι τη 

χαρακαί τη λύπη άλλων. ΣτσυςΣτωι

κούς. στόν Πλωτίνο καί στούς φιλό

σοφους της 'Αναγέννησης ό επηρε

ασμός ιcαθενός μέρους τού κόσμου 

aπ· αυτό πού συμοαίνει σ' ενα άλλο 

μέρος (κοσμικη συμπάθεια). Κατα 

τούς μυστιιcoύς. τούς ρομαντικούς 

και τούς νεώτερους φυσικους φιλό

σοφους (Μπρούνο. Παράκελσος. 

Νοδάλις κ.ά) ή συμπάθεια εκδηλώ

νεται στούς άνθρώπους ώς ενστι-
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ιcτώδης, φαινομενικα άσυνείδητη 

άφοσίωση σ' lναν δλλον άνθρωπο, 

ώς ή άκαθόριστη συναίσθηση τής 

εσωτερικής συγγένειας μ' αύτόν. 

Κατα τόν χιουμ ή συμπάθεια, πού 

έχει τις ρίζες της στη φιλαυτία τού 

άνθρώπου, άποτελεί την άφετηρία 

τής ήθικότητας. Δίπλα στα αισθή

ματα τής φιλαυτίας βρίσκονται τα 

αΙσθήματα τής συμπάθειας, πού 
μάς κάνουν να συναισθανόμαστε τσν 

ξένοπ6νο και την ξένη χαρά. ΌΣέφ
τσμπερυ vποστηρίζει δτι εΙναι σύμ
φωνο με τη φύση τού άνθρώπου να 

επιδιώκει την "ευτυχία τού εrδους", 

την ευημερία τής κοινωνίας, ένώ 

δεν εΙναι φυσιΙCΗ ή διατάραξη τής 
κοινωνικής τάξης με τόν φθόνο, την 

κακία και τό πείσμα. Σύνθημα τού 

Κόντ εΙναι "για άλλους να ζούμε". 

Ή ήθιΙCΗ όφείλει να θεμελιώνεται 

στόν άλτρουϊσμό. Γι.α τόν Σοπενχά

ουερ επίσης ή ρίζα τής ήθικότητας 

βρίσκεται στό συναίάθημα OrktOV 
για τόν πόνο τού δλλου. Ή συμπά

θεια για τους δλλους εΙναι ή πραγ
ματιΙCΗ βάση κάθε Ελεύθερης δικαιο
σύνης και κάθε γνήσιας φιλανθρω

πίας. Ό Γκουγιώ χαρακτηρίζει τη 

συμπάθεια καΙ τσν άλ τρουϊσμό ώς 

εκδηλώσεις τής vπερεκχειλισμένης 

ζωτικής δύναμης,πού ζητάει να έκ

δηλωθεί και διαχυθεί με την κοινω

νιΙCΗ συμδίωση. Ό ανθρωπος,σύμ

φωνα με τό φυσικό του ι ζητάει την 

lνωση με τούς δλλους άνθρώπους, 

την άρμoνιΙCΗ ζωή. Ό άλτρουϊσμός 

εΙναι τό [διο φυσικός και πρωταρ
χικός 000 και εγωϊσμός. Ή άνθρώ
πινη φύση παρουσιάζει δίπλα στη 

φιλαυτία μία πρωταρχιΙCΗ συμπάθεια. 

ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙθΕΣΕΩΝ 

(coincidentia oppositorum) 

ΣΥΝ 

ΣUΝειδητη άρνηση τών dντιθέσεων 

σχετικα με το θεό. Ή σύμπτωση άν

τιθέσεων βρίσκεται κατα τον Νικό

λαο Κουζάνο, 6 όποίος χρησιμοποί
ησε παραδείγματα dπό τη γεωμε

τ{'ία. TιJV Τζιορντάνο Μπρούνο και 

τόν Σέλλινγκ παντού στήν πραγμα

τικότητα. Ό θεός α[ρει τις άντιθέ

σεις συνενώνοντας τό άπόλυτα μέ

γιστο με το άπόλυτα έλάχιστο, χω

ρi.ς ώστόσο να εξαφανίζονται i\ να 
συγχωνεύονται διαλεΙCΤΙKα σ' αυτη 

τη συνένωση οΙ dντιθέσεις. 

ΣΥΝΑΙΣθΗΜΑ 

Ή ψυχιΙCΗ διάθεση τού άνθρ(ίJΠOυ. 

πού προκαλείται άπό τΙς επιδράσεις 

τού περιβάλλοντος. Τό συναίσθη

μα δεν εχει μεγάλη διάρκεια και προ

καλεί έντονες συγκινησιακές κατα

στάσεις (ηρεμη ευαρέστηση ή δυσα

ρέσκεια, ύπέρμετρη χαρα και λύπη. 

όργή, θυμός, φρίκη). Αυτα εΙναι ά

πλα συναισθήματα, που προέρχον
ται άπό άπλα αΙσθήματα. Άνώτε

ρα συναισθήματα εΙναι τα ήθικά. 

τα αΙσθητικά καΙ τα πνευματικά 

συναισθήματα, πού συνδέονται με 

παραστάσεις, σκέψεις. Τό συναί

σθημα συνδέεται στενα με τη δρα

στηριότητα τού άνθρώπου. ΟΙ έπι

τυχίες στη ζωη προκαλούν εύάρε

στα συναισθiιματα, οΙ άποτυχίες 

δυσάρεστα. Ή εκφραση συναισθη
μάτων εΙναι [να dπό τα μέσα επικοι
νωνίας τών άνθρώπων. 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΗθΙΚΗ 

Ή εμπειριΙCΗ Ικανότητα τού άνθρώ-
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που να γνωρίζει διαισθητικα τΙς ήθι

κες άξίες, την άξία τών πράξεών του 

καί τών πράξεων τών άλλων, καΙ 
σύγχρονα ν' άποφασίζει αf!τόβου

λα για κάθε του πράξη. τα ήθικα αΙ

τήματα δεν έννοοί,νται μόνον ύπο

κειμενικα ώς αΙτήματα τοί' "έαυτού 

μου πρός έαυτο μου", άλλα σαν τέ

τοια έννοούνται καΙ τα αΙτήματα 

πού μάς πρσδάλλονται Kιiθε φορα 

γενικα καΙ σε μία Ιδιαίτερη κατά-. 

σταση άπο το στενότερο καί ruQ('
τερο περιβάλλον μας (οΙκογένΕια. 

έπάγγελμα. κράτος. έκκλησία κ .λ.π). 

Για την πηγή τής ήθικής συνείδησης 

έχουν διατυπωθεί στη φιλοσοφία 

δύο θεωρίες: 11 όρ θ ο λο γι κή καΙ 11 
t μ π ε ι Ρ ι κ ή. Ή όρθολογική θεωρία 
δέχεται δτι 11 ήθική συνείδηση εΙναι 
Ι!μφυτη στον iίνθρωπo, l"να σύνολο 

ήθικών άρχών καΙ κανόνων σύμφω

να με τούς όποίους κρίνουμε έαν οΙ 

πράξεις μας i\ οΙ πράξεις τών άλλων 
εΙναι Kαλtς τϊ κακές. Αύτή μάς προc 

τρέπει τϊ μάς άποτρέπει να τΙς πραγ

ματοποιούμε (νομοθετική συνείδη
ση) ij μάς έλtγχει μετα τη διάπραξή 
τους (δικαστική συνείδηση). Ή έμ

πειρική σχολή δΕν παραδέχεται δτι 

ί'πάρχουν aτή συνείδηση τού άνθρώ

που έμφυτες Ι!ννοιες καΙ άρχές. Ό 

ήθικός νόμος εΙναι προϊόν τής έμπει
ρίας καΙ άναπτύσσεται βαθμιαία. 

Στη γένεση τής ήθικής συνείδησης 

συμδάλλουν:1Ι ~ξις, 11 διδασκαλία 
καί 11 μίμη ση. Έανάποτηνάρχήύ
πήρχε έμφυτη ήθική συνείδηση, δ

λοι οΙ άνθρωποι θα ε/χαν πάντοτε 
την ϊδια συμπεριφορά. τα ήθικα αΙ

σθήματα τών άνθρώπων έξαρτών

ται κυρίως άπό τη διαπαιδαγώγη-

σή του. Mi' τη διδασκαλία καΙ τα πα
ραδείγματα άναπτύσσεται το πνεύ

μα καί 11 ήθική τοί' άνθρώπου. Ή έμ
φάνιση καί άνέλιξη της ήθικής συν
είδησης έξαρτώνται έπίσης άπο τυ

χαία γεγονότα. άπο τα έπικρατούν

τα έθιμα καΙ άπό όρισμrνα ήθικα 

παραγγέλματα. Στην ήθική κρίση 

καί στΙς άναμεταξύ τους σχέσεις πα

ρουσιάζουν οΙ άνθρωποι διαφορές. 

Ή ήθική κρίση ποικίλλει άνάλογα 

με τον τόπο καί τι\ν χρόνο. ΤΟ περι

εχόμενο τής συνείδησης μπορεί να 

εΙναι άντίθετο πρός αι'το πού εΙναι 
σε μία κοινωνία σωστό καί δίκαιο· 

κάθε εΙδος κριτικής τής κοινωνίας 
μπορεί να στηρίζεται σε αντιφατι

κες ήθικες κρίσεις. 'Ωστόσο εΙναι 
άδύνατο να όρίσουμε Ικανοποιητι

κα τήν έννοια τής ήθικής συνείδη

σης. Μ.ν δέ δεχτούμε δτι ύπάρχει 

στην συνείδηση τοί' άνθρώπου κά

ποια προδιάθεση. άπό την όποία 

άναπτί'σσεται ή ήθικότητα. Ό σε

υασμος καί 11 ύπακοή στόν ήθικό νό
μο δΕν προκύπτουν μόνον άπό τον 

χαρακτήρα τού άνθρώπου. άλλα· 
καΙ άπα τη λογική γνιίιση η-ις ουσίας 

τού ήθικού. Για την άπόκτηση αυ

τής τής λογικής σκέψης χρησιμεύει 

11 άγωγή. ποι' συντελείται με τον έθι
σμό καί το λόγο, με την ευχαρίστη

ση πού προξενεί ό btaLVo; καΙ με το 
φόβο πού προξενεί 11 τιμωρία. Στήν 
ήθικότητα άνήκει ή έκλογή καΙ 11 ru
βύνη τών πράξεων. Ό άνθρωπος 

άποφασίζει αύτόΟΟυλα για κάθε 

πράξη άναγνωρίζοντας τΙς γνώσεις 

πού άποκτώνται άπό την roωτερι

κή του aroOηoη ώς δεσμευτικές γι' 

α"ότόν ήθικές άπαιτήσεις. "Αν καΙ 
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πρέπει να κάνουμε μία διάκριση με

ταξύ τής ήθιΙCΉς καΙ τής ψυχο)"σγι

ΙCΉς συνείδησης, ιbστόσo θα ""ταν λά
θος να νομίσουμε δτι αυτες εΙναι 

δύο διαφορετικες πλευρες τής πραγ

ματικότητας της συνείδησης. 'Ε.αν 

κανείς λέει Π.χ. δτι ~χει έπίγνωση 

πιi>ς έπραξε καλά ή κακά. σ' crotQ έκ

δηλώνεται ή ψυχολογικη συνειόη· 

ση τών πράξεών του καί ή ήθικη συν

είδηση της άξίας τους. Ή ψυχολο

γικη συνείδηση διαπιστώνει. ή t'!θι

ιcΗ συνείδηση άξιολσγεί. ΟΙπράξεις 

εΙναι τό κριτήριο τής άξίας μας. Σε 

μάς φορτώνεται ή ευθύνη για τΙς 

συνέπειές τους, την όποία μπορεί 

ν' άναλά6ει ό άνθρωπος πΣU γνωρί

ζει την ουσία τού t'!eLKOii, αυτός δη
λαδη που μπορεί να ξεχωρίζει με 6ε-

6αιότητα τό καλό άπό τό κακό. τό 

δίκαιο άπό τό δ:δικο. Ό Κάντιος χα

{Κ1κτηρίζει τη συνείδηση σαν συναί

σθημα για την iiJtaQξT) ένός δικαστη

ρίου στό έσωτερικό τού άνθρώπου. 

ΠρΙν άπό την πράξη ή t'!θικη συνεί

δηση καθορίζει τι εΙναι καλό ή κα
κό, μάς προτρέπει τι πρέπει να κά

νουμε ή να μη κάνουμε, μάς δείχνει 

που 6ρίσιcεται τό καθήκον μας, ώσ
τε να μπορεί ή συ μπεριφορά μας νά 
ιcατευθύνεται πρός αύτό. Αότη εΙ
ναι ή προειδοποιητικη συνείδηση. 
ό έσωτερικός t'!θικός μας νόμος,που 

μάς προφυλάττει άπό μελλοντικΕς 

κακΕς . πράξεις. Μετά την πράξη ή 
ήθιΙCΗ συνείδηση γίνεται κριτής, ό 

όποως άποφασ(ζει έάν rCμαoτE ά
!:ιοι για αμσιδη ή τιμωρία, για maL
νο ή για έπίκριση. ΟΙ άξιο)"σγικες 
κρ(σεις συνοδεύονται πάντοτε άπό 

ήθικα συναισθήματα. 
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ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΨYXOΛOΓlKH 

Ή ρίζα δλων τών γνώσεων, τό σύνο

λο αυτών που lχoυν δοθεί στό 'Εγώ 

άμεσα. δηλαδη τα δεδομένα περιε
χόμενά του (αισθήματα. άντιλή

ψεις. παραστάσεις. νόηση. προσο

χή. συναισθήματα καί βούληση). 

που κανονικα συνοδεύονται από 

κάποια σαφή γνώση. 'Απ' αυτη την 

παρουσία τού πρώτου δεδομένου 

(αυθόρμητη ύποκειμενικη ουνείδη

ση) προκύπτει ή δυνατότητα τής 

σκέψης, που αναλύει τα αντικειμε

νικα δεδομένα τής γνώσης (λσγικη 

αντικειμενικη συνείδηση), τής μνή

μης. που άναφέρεται σΕ προηγού

μενα διώματα τού 'Εγώ. κω τής αυ

ΤOKΡιτιΙCΉς. Ό δαθμός της υποχώ
ρησης της αυτοπαρουσίας τού Έγω 

προσδιορίζει τη μετά6αση άπό τη 

συνειδητη στην άσύνειδη ζωή. Στη 

συνείδηση άποκτάει ή ψυχικη ζωη 
τού άνθρώπου τό μεγαλύτερο 6αθ
μό άνάπτυξής της. την ελευθερία 

να ενεργεί καί ν' dπoφασίζει ελεύ

θερα. Σε διάκριση άπό την ενστικτώ

δη δραστηριότητα τών ζώων. ή δρα

στηριότητα τού άνθρώπου εχει συ

νειδητό χαρακτήρα. Ή ψυχολογία 

τού 19 αΙ ήταν σχεδόν ψυχολογία 
τής συνείδησης. ώστόσο στόν εΙκο

στό αΙώνα ή συνείδηση θεωρείται 

ώς lνα ψυχικό γεγονός δίπλα στα 

άλλα (ψυχο)"σγία τού 6άθους. ψυ

χανάλυση). 'Αντικείμενο της ψυχο

λογίας γίνονται τα άσύνειδα. προ

συνειδησιακα και ύποσυνείδητα 

ψυχικα περιεχόμενα. Τό πρόδλημα 

τής σχέσης της συνείδησης μΕ την αν

ΤΙKειμενιΙCΗ πραγματικότητα άπο-
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τελεί τό δασικό πρόδλημα τής φιλο

σοφίας. Ό Ιδεαλισμός υποστηρίζει 

την προτεραιότητα τής συνείδησης 

(τού πνεύματος),ένώ όύλισμόςΙσχυ

ρίζεται δτι ή συνείδηση εΙναι προϊόν 
τής μακρόχρονης Ιστορικής έξέλι

ξης τής ύλης. Διαμορφώθηκε στήν 

πορεία τής κοινωνικής δραστηριό
τητας τού άνθρώπου καΙ άντανα

κλάeι τoiις δρους τής ύλικής ζωής 

τής κοινωνίας. 

ΣΥΝΕΙΡΜΙΣΜΟΣ 

Ή έμπειρικη θεωρία που δέχεται 

δη ή πνευματικη ζωη άναπτύχτηκε 

άπό συνειρμoiις συνειδησιακών 

στοιχείων. δτι ό νόμος τού συνειρ

μού εΙναι βασικός νόμος τού ψυχι
κού tίίoυ. θεμελιωτής τού συνειρ
μισμού εΙναι ό Ντανίντ Χάρτλερ. 

ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ 

Συσχέτιση δύο Τι περισσ6τερων σνν

ειδησιακών περιεχομένων (παρα

στάσεων)' ή τάση μιας παράστασης 

να κάνει πάλι συνειδηΤή μία άλλη, 

μέ την όποία ήταν νωρίτερα συνδε
δεμένη. Αύτη ή ιλξη συμβαίνει χω

ρίς την έπέμδαση τής βούλησης. Τόν 

δρο "συνειρμός τών Ιδεών" χρησι

μοποίησε ό Λόκ για να προσδιορί

σει τόν τυχαίο και μηχανικό συνδυ

ασμό τών έξωτερικών tντυπώσεων. 

Ή ύλιστικη συνειρμικη ψυχολογία 

θεωρεί τους συνειρμους ώς καθαρα 

ψυχολογικές σχέσεις που ίξαρτών

ται ι'ιπό την ύλικη πραγματικότητα. 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Ή συνένωση πολλών μερικών στοι

χείων σ' hια νέο ένιαίο σύνολο. Με-
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θοδολογικα,ή λογική ίνέργεια που 

προχωρεί άπό τις άπλες στις σύνθε

τες Μοιες. 'Επίσης δταν προχωρού

με άπό tίέ6αιες προτάσεις σε άλλες, 

πoiι εΙναι τό άναγκαίο επακολού
θημά τους. Στη γνωσιολογία τού 

Καντίου ή σύνθε<Πj ε/ναι βασικη έν

νοια για την fνω<Πj δια τών κατηγο

ριών τού νού τών ποικίλων εποπτει

ών σ' hια ένιαίο άντικείμενο. Στη 

διαλεκτική τού Έγέλου ή συγχώνευ

ση μιάς θέσης και μιάς άντίθε<Πjς σΕ 

μία Μοια ή σε μία νέα πρότα<Πj. ή 

όποία περιέχει δ.τι σωστό αύτές ε

χουν. 

ΣΥΝθΕηΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

Κατα τόν Κάντιο αύτές στις όποίες 

τό κατηγορούμενο δέν περιέχεται 

στό ύποκείμενο, παρά εΙναι εκ τών 
προτέρων αναγκαία μ' αύτό συνδε

δεμένο, δπως στό παράδειγμα: "τα 

σώματα εχουν βάρος". Τις συνθε

τικες κρίσεις, στις όποίες έννοείται 

ή σχέστι κατηγορουμένου και ύπο

κειμένου έπειδ'ή γίνεται φανερη 

στην εμπειρία, δπως στό παράδειγ

μα "μερικοι κύκνοι εΙναι μαύροι". 

ό Κάντιος τις όνφάζει εμπειρικές 

a Ροsteήοή κρίσεις. 

ΣΥΝΤΥΧΙΑ Ή ΕΥΚΑlΡlΟΚΡΑηΑ 

(occasionalismus) 

Ή θεωρία για τις ΕUKαΙΡΙΑΙCες αΙτί

ες, που πήγασε άπό την Καρτεοιανη 

διδασκαλία για τη σχέση ψυχής -
σώματος. Κυριότεροι έκπρόσωποι 

ε/ναι ό Γκέλινεξ και 6 Μαλενπράνς. 
Κατα την θεωρία τής συντυχίας δεν 

ύπάρχει άλληλεπίδραση σώματος 

καΙ ψυχής. Έαν ώστόσο εΙναι πραγ-
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ματικό τούτο. πρέπει να εννοηθεί 

ώς ~α θαύμα θεού. Ό θεός πραγμα

τοποιεί σε κάθε εύκαιρία πού τού 

παρουσιάζεται την επαφη μεταξύ 

τών δύο ούσιών. Εύκαιριακα παρά

γει άπό σωματικες κινήσεις τα ψυ

χικα γεγονότα. εύκαιριακα άπό 

οουλψικες ενέργειες τις μυϊκες κι

νήσεις. 'Όλα τα φυσικα γεγονότα 

Elvat εύκαιριακες αΙτίες (causa oc
casionalis) για τό θεό να ενεργεί 

άμεσα. σύμφωνα με τούς καθολι

κούς νόμους τής αΙώνιας ούσίας του. 

ΣΧΕTlΚΙΣΜΟΣ (relativismus) 

Ή θεωρίαδτι δενύπάρχει για τόν άν

θρωπο μία άπόλυτη, άντικειμενική 

άλήθεια, (τό πολύ ύπάρχει μία πι

θανότητα) ούτε με άπόλυτο κύρος 

ήθικοι κανόνες. άλλα πως δλες οΙ 

γνώσεις Elvat σχετικές, ύποκειμενι
κές, συμοατικες και εξαρτώνται 

άπό μεταολητούς δρους. Δεν ύπάρ

χει άπόλυτη θρησκεία. άπόλυτη ή

θική. άπόλυτο δίκαιο. Ή Ιδέα τού 

καλού και τού κακού ποικίλλει άνά

λογα με τα κριτήρια και τις Ιδέες πού 

έχουν γι' αύτα οΙ άνθρωποι και οΙ 

κοινωνίες κάθε εποχής. Συχνός εΙ
ναι 6 ήθικός σχετικισμός στη φιλο
σοφία. στην Ιστορία τού πολιτισμού 

και τής Ιστορίας, επειδη σ' αύτες λεί

πουν κριτήρια με μαθηματικη άκρί

Οεια. Ή δυνατότητα τής γνώσης ε1-

ναι σχετικα όρθη,έπειδ-η περιορίζε

ται στην αίσθηση. Άληθινη εΙναι 
μόνον ή στιγμιαία εντύπωση τού κα

θενός. Τόίδιοπράγμα φαίνεται δια

φορετικα δχι μόνο σε διάφορους άν

θρώπους. άλλα και στόν ίδιο τόν άν-

J5S ΣΧΟ 

θρωπο. ΟΙ άρχαιότεροι και σημαν
τικότεροι σοφιστές Πρωταγόρας 

καί Γοργίας εκαμαν τόν άνθρωπο 

"μέτρο δλων τών πραγμάτων". 'Α

πό τό γνωσιολογικό σχετικισμό πή

γασαν 6 σκεπτικισμός και 6 άγνω
στικισμός. 

ΣΧΟΛΑΣΤιΚΙΣΜΟΣ 

Ή θεολογικη - φιλοσοφική μtθo

δος πού χρησιμοποιούσαν οΙ διάφο

ρες σχoλtς τού μεσαίωνα για την ε

ρευνα τών θεολογικών ζητημάτων 

καί την κατοχύρωση τού εκκλησια

στικού καθεστώτος. Ό σχολαστικι

σμός (Άνσελμος 6 Κανταδρυγίας. 
Θωμάς 6 'Ακινάτης, Ντούς Σκότους. 
Γουλιέλμος Όκκαμ). πού γεννήθη

κε άπό την επίδραση τού Χριστια

νισμού. τού έοραϊσμού και τής έλλη

νικής φιλοσοφίας (κυρίως τής Άρι

στοτελικής). προσάρμοσε τη φιλο

σοφία στην εκκλησιαστικη δογμα

τικη καί έτσι την εκανε "ύπηρέτρια 

τής θεολογίας" (ancilla theologiae). 
Σ' δλο τό μεσαίωνα ή σχολαστι

κή φιλοσοφία. πού τόσο πολυ συν

τέλεσε στη μετάδοση τής άρχαί

ας έλληνικής σκέψης στούς νεώτε

ρους χρόνους, δεν ερευνούσε τη φύ

ση καί τα πραγματικα γεγονότα. άλ

λα επιχειρούσε να σχηματίσει άπό 

τίς γενικες δογματικες fννoιες τού 

Χριστιανισμού τίς δάσεις τής επι

στήμης και τής φιλοσοφίας καί να 

διατυπώσει τούς κανόνες για τη συμ

περιφορα τών Χριστιανών. Με δά

ση την άρχαία φιλοσοφία άνάπτυ

ξε με συνέπεια τόν όντολογικό θρη

σκευτικό Ιδεαλισμό. 'Όλες τις έλλη-
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νικέ:: όντολογικί': fvνoιε:; τί; ίψίρ

μοσε στί; άλτϊΗειε; τή; πίστη;. έξη

γώντα; τα όντα σαν όημιουργήμα

τα τοί' θεοί', Σ' δλο τό μεσαίωνα οΙ 

σχολαστικοί άναφέρονται στί1ν Πλά

τωνα. στόν Πλωτίνο καί κυρίως 

στόν Άριστοτέλη. τόν όποίο ζητοί,ν 

να συμπληρώσουν με μία χριστια

νιΙCΗ θεολογία (Θωμάς Άκινάτης). 

Ή σύνδεση Χριστιανισμοί' καί έλ
ληνισμού. άπό τήν όποία γεννήθη

κε ~να πλήθος άπό προδλήματα τό
σο για τή θεολογίαδσο και για τή φι

λοσοφία. Εγινε hιαπρωταΡΧΙKό φαι

νόμενο τής εύρωπαϊκής Ιστορία; 

τού πνεύματος. Με ποικίλους τρό

πους έπιχειρείται να θεμελιωθεί Τι 

XριστιανιΙCΗ φιλοσοφία πιό συστη

ματικα και νά δώσει στά καθέκαστα 

μία μορφή κατάλληλη για τα σχο

λεία. Με τό χωρισμό τής φιλοσοφία; 

καΙ τής έπιστήμης άπό τή θεολογία 

και τήν εΙσροη τής Άριστοτελικής 

φιλοσοφίας στη λατινιΙCΗ Εύρώπη 

άλλοιώνεται Τι φιλoσoφιιc:iι σκέψη, 

ΣχημαΤίζονται τά φιλοσοφικά συ

στήματα τών μεγάλων μοναχικών 

ταγμάτων. Ιδιαίτε{ΧΙ τών Φραγκι

σκανών και τών Δομινικανών. κα

θως καί τά συστήματα τού Άλοέρ-

151, ΣΩΜ 

ΤOt' το'-' Μεγ(ίλου. τοί' Θωμά Άκι

νιίτη ιωι το'-' Ντοί'; Σκότους καί πα

ρ(ίλληλα πρί); πίν κατάλληλη για 

σχοΜίαλο..,1 ιι:η επι';ι'ργασίατήςΧρι

στιανική; I\ll\ιισκαλίας έμφανίζεται 

άκόμη μία ΙT\'~~/ινή; με τι) νεοπλα

τωνισμο ιμλσσοφική θειίιρηση. Τι 

όποία ι'ιποιωρυφώνεται στό γερμα

νικιΊ μι'στικισμι) τσί' Ι 4 καί Ι 5 αΙ 
Με TijV εποχη τοί' ΟflμανισμΟί'. τή; 

Άναγι'ννησ'ί: καί τής ΜεταρρΙ:'θμι
ση; έπαψε νά είναι ό σχολαστικι

σμό; Τι μοναόική πνευματική μορ

φή στήν εί·ρωπαϊΙCΗ έπιστήμη καί 

φιλοσοφία. 

ΣΩΜΑ 

Γενικός χαρακτηρισμός για άντιλη

πτα με τί; αΙσθήσεις πράγματα ({'λι

κα άντικείμενα,όργανικα η άνόργα

να). Στή γεωμετρία σώμα όνομάζε

ται κάθε τι ποί' εχει μήκος. πλάτος 

καί δάθο;, Τ ό σt'νoλo δλων τών σω

μάτων εννοείται άπό τίl ρεαλισμό 

ιίl:; άνεξάρτητο άπό τή συνείόηση. 

άπό τιΊν γνωσιοθεωρητικό καί άπό

λυτο Ιδεαλισμό και τόν φαινομενα

λισμό ώς εξαρτημένο άπό τή συνεί

δηση. Ό άκοσμισμός άρνείται τήν 

ύπαρξη τοί' κόσμου τών σωμάτων, 
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lΈΛEOΛOΓlA 

'Από τΙς λέξεις τέλος = τέρμα, στό
χος, σχοπός, τελείωση, ιcαΙ λόγος, 

διδασχαλΙα. Ή θεωρία για τη σχο

πιμότητα τσίί κόσμου ιcαι τών φαι

νομένων ΤΟ1I, ή διδασχαλία σύμφω

να μt την όποΙα όχι μόνον οι dνθρώ

πινες ένέQΎειες, άλλα ιcαι σtTιν [στο

ρω ιcαΙ στη φύση δλα καθορίζονται 
ΙCαΙ καθοδηγσίίνται ώtό σχοπούς. 

Άντίθετα πρός τη μηχανιστικη αΙ

ΤΙOΙCρατΙα, ή όποία έξηΥεί τη φύση 
"όλιστιιcα - μηχανιιcά. ή τελεολογ(α 

δέχεταιδτι'όK60μoςεΙναιfνασύστη
μα σχέσεων μεταξύ μέσων καΙ ΣΙCo
πών. Ή τελεολογ(α εΙναι ανθρωπο
Kεντ~ιιci},δταν δέχεται δτι δλα εΙναι 
Ιδώ γι.ό. τόν δ:νθρωπο, μεταφυσικη, 

δταν δέχεται fναν τελιιcό σχοπό πού 

ΙCΙΙριαρχεί σ' δλα τα πράγματα τού 
ΙCόσμoυ, '6π!Q6ατικη, δταν δέχεται 

την ύπαρξη tνός έξωιcoσμικoiί δντος 
που θttει σχοπούς, έμμoνOΙCρατιιc:ή, 

δταν θεωρεί τoiJς σιcοποiJς ιbς ~ρι
σχόμενονς μέσα στα [δια τα πράγ

ματα ("tvτελέχεια"). Ή τελεολογι

κη θεώρηση τού ιcόσμoυ dντιτάooε

ται στη θεωρω τού • Αναξαγόρα για 
τό νού ιbς πQώ"tης διαμoρφωι;LJCής 

σόσίας 'Iov ιcόσμoυ, στη διδασχαλ(α 
τού ΉράΙCΛΕιτoυ για τό Λόγο ώς d
πόλντης νομοτέλειας. πoiJ ιcιιριαρ

χεί σε κάθε ρση καΙ μεταΟΟλη τών 

πραγμάτων. καί στη μηχανιστικη έρ

μηνεία τού tλληνιιcoύ dτομισμού. 

Ή τελεολοΥια dvWΠΎΧΤΗΙCr ιcιιol.ως 

με την Πλατωνικη. Άριστοτελικη 

διδασχαλία και διαπλατύνθηΚΕ 

στη χριστιανικη θεολογία, ή όποία 

δίδαΣΙCε δτι ή τάξη τού κόσμου προ

ϋποθέτει την iίπαρξη τού θεού, τού 

μoναδΙΙCσίί και άνώτατου δημιουρ

γιιcoύ αίτιου τών δντων και τών σιιμ-

6αινόντων στόν κόσμο. Κατα τόν 
Λάϊμπνιτς,ό πυρήνας δλων τών συμ

πτωματιιcών αληθειών δρίσχεται 

στην αΙτία δλων τών αΙτιών,στη6ού

ληση τού θεού, καΙ dφού ή ΟΟύληση 

τσίί θεού μπορούσε να δημιουοΥή

σει μόνον "τόν ιc:αλύτερo dπ' δλσιις 

τοiJς δυνατοiJς ιcόσμoυς'; εlναι ή αΙ
τιολόγηση τών πραγματιιcών dλη

θειών τελικά τελεολογική.. ΣτοiJς 
νεώτερους χρόνους πρώτος ό Βά

ΙCων όποστήριξε, αντίθετα πρός την 

Ιδεαλιστιιc:η - τελεσλογικη αντίλη

ψη, την έπιστημσνικη αναγΙCαιότη

τα τής "όλιστιΙCΉς αlΤΙOKρατιΙCΉς έρ

μηνείας τού κόσμου, τό κύρος τής 

όποίας άναγνώρισαν άQΎότ~ρα ό 

Γαλιλαίος ΙCαί ό Καρτέσιος. Κατα 

τόν Κάντιο ή τελεολογία lχει σημα

σία μόνο για τόν τρόπο γνώσης '(ού 

Ιξωτερικσίί ιc:όσμoυ. αιστόοο δε λέει 

τίποτα για την τελιχη αΙτία τών γε

γoνσrων. 

ΤΕΧΝΗ 

'Η διαμορφωτικη δραστηριότητα 

τσίί δημιoυQΎικσίί ανθρώπινου 

πνεύματος σε αρχιτειc:τovιιcα ~QΎα. 

στη γλνπτιιc:ή, ζιιJνναφιιc:ή. ποίηση. 
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ΤΕΧ ISH 

μουσικη κ.λ.π.· συχνα.ώς άντίθεση 

προς τη φύση. το αύτοδημιούργητο. 

τό τεχνικό και τεχνητό. Ή τέχνη ώς 
καλλιτεχνικη διαμόρφωση έχει στε

τη συΥΥένεια με την τέχνη ώς Ικανό

τητα τού άνθρώπου να παράγει δρ

γανα και χρήσιμα αγαθά. Ή Ιδέα 

τής KατασKειrης η της παραγωγής 

rlvat κοινό χαρακτηριστικό δλων 
τών εΙδών τής τέχνης. Λύτό τό νόη

μα lxouv στην άρχαία Έλλάδα οΙ 
λέξεις "ποίησις" καί "τεχνική". 

·Οτι τό lρyo τέχνης στην εξέλιξή του 

btηρεάστηKε σε μεγάλο δαθμό από 

μη αΙσθητικα ενδιαφέροντα εΙναι 

τό γενικό συμπέρασμα στό όποίο 

καταλήγει ή συγκριτικη ~ρευνα τής 

τέχνης. Παρατηρήθηκε πώς στις 

εφΙWμσσμένες τέχνες εΙναι πολύ δύ
σκολο να διακριθεί lνα χρηστικό 

αντικείμενο έπό lνα 19yo τέχνης. 
Ό dμφOρέας εΙναι έργο τέχνης όχι 

μόνο aπό τη δΙΑΙCόσμησή του. άλ

λα άπό τό ίδιο τό σχήμα του. Ό Πλά

των συσχετίζει την ώραιότητα ένός 

εργου μέτη χρησιμότητά του. "'Αρε

τή. όμορφιά, και όρθότητα κάθε 

σκεύους, καθενός ζώου και καθε

μιάς πράξης δε σχετίζεται με τίπο

τα ά/J..ι) παρά με τη χρησιμότητά 

του, για την όποία τό καθένα έχει a
ποκλειστικα κατασκευαστεί ή εχει 

aπό τη φύση δημιουργηθεί". Κατ' 

'Αριστοτέλη οΙ χρήσιμες τέχνες έξυ

πηρετόύν την πρακτικη ζωή, ένώ ή 
τέχνη την εύ'γενη διασκέδαση, 

την πρόκληση όρισμένων συναι

σθημάτων καΙ. τόν εξαγνισμό. Λύ

τη ή Άριστοτελικη ένότητα τέχνης 

και τεχνικής καθορίζει καΙ. τη μεσαι

ωνικη ars (τέχνη), με τη διαφορα 

ΤΕΧ 

πως fι σημασία τής ars, ώς λογικής 
και ασκητή ς Ικανότητας τού ανθρώ

που. διευρύνεται και έπεκτείνεται 

και στην πραΙCΤΙκη ζωη (π.χ. πολιτι

κη τέχνη. πολεμικη τέχνη) και στις 

θεωρητικές σπουδές (π.χ. φιλοσο

φικές τέχνες. artes liberales). 

Ή τέχνη δηλαδη συνδέονταν από 

τό ενα μέρος μ' εναν rι\gi' τομέα πα

ραγωγής χρηστικών αγαθών. dπό 

τό άλλο συνυφαίνονταν με την έπι

στΤιμη. τη φιλοσοφία και με δλου; 

τους τομείς τής KOινωνιΙCΉς ζωης. 

Ή άπελευθέρωση τής τέχνης aπό 

την τεχνικη εγινε στην έποχη της 'Α

ναγέννησης. αλλα άκόμα καΙ. σήμε

ρα σε όρισμένες εκδηλώσεις της συν

δέεται μέ την τεχνικη (αρχι τεΙCΤoνι

κη) και με την παραγωγi] χρήσιμων 

άντικειμένων (ύφαντουργία. έπι

πλοποιία. παραγωγή). Ή τέχνη εlχε 
πάντοτε ώφελιμιστικό χαρακτήρα. 

χωρις τούτο να ζημιώνει την αΙσθη

τικη πληρότητά της. Τέχνη καΙ. τε

χνικη διαφέρουν ώστόσο ούσιαστι

κα άναμεταξύ τους. τα 6ιομηχανι

κα και διοτεχνικα εργα εΙναι προϊ
όντα όμαδικής δημιουργίας. ή ό

ποία δεν έπιδιώκει την Ικανοποί

ηση αΙσθητικών σκοπών. Γίνονται 

για να Ικανοποιούν ύλικες ανάγκες 

τών άνθρώπων καΙ. μόνον έμμεσα 

επενεργούν στα αΙσθήματα καΙ. στις 

σκέψεις. ΟΙ πρώτες ϋλες και οΙ άμε

σες φυσικές δυνάμεις πού εκμεταλ

λεύεται ή τεχνιk"ή παραγωγή, καθως 

καΙ. οΙ κανόνες χρήσης τους, εΙναι 
γνωστα aπό την πείρα ιcαl. ώς παρα

δοσιακα διδάσκονται καΙ. μαθαί

νονται με διαρκή άσκηση. Ό τεχνί

της καΙ. γενικό. δποιος ιcατασκευά-
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ζει l'να έργο dπό καθαρα πρακτικό 

ενδιαφέρον. Π.χ. l'να εντελώς άκο

σμο οΙκοδόμημα ij l'να σκεύος. κα
τασκευάζει τούτο για όρισμένους 

πρακτικούς σκοπούς' τό έργο ε/ναι 
μέσο για l'να σκοπό. 'Αντίθετα, τό 

έργο τέχνης ε/ναι αύτοσκοπός. δεν 

τό καθορίζει ή πρακτική χρησιμό

τητα. ΕΙναι ή τέλεια έκφραση μιάς 

καθαρα καλλιτεχνικής ενέργειας. 

Ή τέχνη ώς καλλιτεχνική ενέργεια 

συνδέεται με τις αντιλήψεις τού καλ

λιτέχνη. Ό γνήσιος καλλιτέχνης με 

μία δημιουργική σύνθεση προσφέ

ρει l'να ένιαίο έργο. στό όποίο εκ

φράζει παραστατικά. πάνω στή δά

ση ένός συγκεκριμένου αντικειμέ

νου ij θέματος. τόν προσωπικό τρό
πο θεώρησης τής αντικειμενικής 

πραγματικότητας. 'Ως ζωγράφος 

ζωγραφίζει l'να όρισμένο τοπίο για 

να εξεικονίσει τη γνήσια γενική διά

θεση πού προκαλεί ή φύση. ώς δρα

ματικός συγγραφέας πραγματεύε

ται μία ξεχωριστή ύπόθεση με όρι

σμένα πρόσωπα για να περιγράψει 

γενικούς χαρακτήρες. τρόπους δρά

σης. τύχες τών ανθρώπων. Κατα τόν 

Κάντιο. ή τέχνη εΙναι προϊόν τής δη
μιουργικής μεγαλοφυίας τού ύπο

κειμένου. ~να Ιδιόμορφο έπίτευγ

μα τού πνεύματος. Και ή μεγαλοφυ

ία δεν έπινοεί μόνο μύθους και μορ

φές. Ή πρώτη Ιδιότητά της εΙναι ή 
πρωτοτυπία. Για τόν καλλιτέχνη 

μεγαλύτερη σημασία lXEL ό ανταγω
νισμός μ' αύτό πού ijδη ύπάρχει. ή 

δωρεα ένός πού ακόμη δέν ύπήρξε. 

μιάς ιnateήa nova. Ό καλλιτέχνης 
διαλέγει από τα στοιχεία τής πραγ

ματικότητας τα αΙσθητικα αξιόλο-
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γα καί τα παρουσιάζει στό έργο του 

πιό ελεύθερα και καθαρότερα απ' 

δσο εΙναι στήν πραγματικότητα. 
Τήν όμορφια δεν τη δημιουργεί. 

άλλα την ανακαλύπτει καί τη μετα

πλάθει. αφού πρώτα συνειδητοποι

ήσει αΙσθητικα τα γεγονότα τής ζω

ής και τα αξιολογήσει. δηλαδή αφού 

εξετάσει άν έχουν θετική ij αρνητι
κή αΙσθητική αξία. Έτσι πρ06άλ

λει συνειδητα ij ασυνείδητα την προ
σωπική του κρίση γι' αύτα πού εΙναι 

στενα συνδεδεμένα με την Ιδιοτυ

πία του καί τα αΙσθητικα Ιδανικά 

του και πού ώς lνα βαθμό ανταπο

κρίνονται πρός τις αΙσθητικες άπαι

τήσεις τού κοινού. 'Όλα τα έργα τέ

χνης και τα αΙσθητικα φαινόμενα 

Εχουν μία .. αΙσθητική πραγματικό
τητα". την όποία αΙσθανόμαστε ά

μεσα με τις αΙσθήσεις. τη φαντασία 

καί τη κρίση. Ή εύχαρίστηση άπό 

τα ώραία αντικείμενα εξαρτάται 

βέβαια από τίς αντιλήψεις τού αν

θρώπου για τη ζωή και την τέχνη και 

γι' αύτό συμβαίνει συχνα να εκφρά

ζονται για τό [διο αντικείμενο άντι- . 
φατικές κρίσεις και αξιολογήσεις. 

ΟΙ αΙσθητικες κρίσεις δέν εΙναι φυ
σικοί νόμοι. ώστόσο εΙναι δυνατό 

ό καθένας. δταν θεωρεί αΙσθητικα 

τα [δια αντικείμενα/να συγκινηθεί 

αΙσθητικά. 

ΊΈΧΝΗΣ ΟΥΣΙΑ 

• Από μία σύντομη θεώρηση τών 

διάφορων αΙσθητικών αντιλήψε

ων για τό εΙδος τής καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας, διαπιστώνεται 

δτι οΙ αΙσθητικοι αντιλαμδάνσν-
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ται γενικα την Kαλ)"ιτεx;νικiι δρα

στηριότητα άτε dις μίμηση (μίμη

ση της φtίσης). εΙτε Φς fνα εΙδος 

παιγνιδιού (τα'Utόσημσν fι τουλά
χιστο σvγγενικoύ με την όρμη για 

παιγνίδι). fι Φς δομή για ~Kφρα

ση συναισθημάτων ή ώς όρμη για 

παράσταση. Ή παλαιότερη θεω

ρία εΙναι fι θεωρία τής μίμησης. 
Α"ότη διατvπώθηκε άπό τόν ΠΜ

τωνα και τόν Άριστοτέλη και έπι

κρατούσε σχεδόν δύο χιλιάδες 

χρόνια. Ό Πλάτων λέει δτι fι τέ

Μ Elvat μίμηση τών αΙσθητών 
πραγμάτων, πσύ ώστόσο στi)ν ου

σία εΙναι dνtαύγειες Ιδεών. Γιά 

τόν Άριστοτέλη fι τqνη στi)ν πλα

τιά της Μοια, dις δεξιότητα τής 

καλλιτεχνικής διαμόρφωσης που 

καθορίζεται άπό τη γνώση κανό

νων, tXEL άπό τό fνα μέρος την α
ποστολη να τελειοποιεί αvτό πού 

στη φUΣΗ μένει άτελείωτο. από 

τό άλλο να μιμείται ("δλως τε f1 
τέχνη τα μht #:πιτελεί, δ fι φtίσις 

άδυνατεϊ άπεgyάσασθαι. τα δt μι
μείται "). Ή δεύτερη δπσψη εlναι 
δτι fι τέχνη ε(ναι παιγνίδι. Πρώ
τος ό Πλάτων εΙχε τη γνώμη ότι fι 
τέχνη ε[ναι συγyενικiι fι όλ6τελα 
δμοια μt tό παιγνίδι. ΆQYότφι 

τονίστηκε τούτο άπό τόν Σίλλερ 

και σήμερα γίνεται παραδεκτό 

άπό πoλλoiις αiσθητΙKoύς. Κατα 

'Ιόν Γκρόος tι Kαλλιτεx;νιιctι δημι

ουργία και άπόλαιιση fχσυν ό

μoιότηtα μt τό παιγνίδι, γιατΙ καΙ 

οΙ δύο a"όtt; δραστηQιότητες δtν 
γίνονται για να ΠQOΥματοποιηθεί 
fνας άλλος σιc:OΠός, δπως σιιμδαί-
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νει στην J(1Jρίως έργασία, άλλά 

άπό καθαρη χαρά, πσύ πηγάζει 
άπ' αδτtς τις E&eςo Ό ΣπένΟΕ() 

θέλησε να άναγάγει όλόιc:ληρη την 

τέχνη ot μία μ.oQφi) παιχνιδιού, 

παQOτηρήθηιcε ώστόσο Μι οι δια

φoQες μεταξiι παιχνιδιού ιcαι ιcαλ
λιτεχνικής δραστηριότητας εΙναι 

πολυ μεγάλες. Τό παιχνίδι fχει 
τη σημασία ένός ΠQOOωρινoύ πε

ρισπασμού, μιάς διασιcέδασης, tνώ 

ή "αλλιτεχνιl<"ij tνέργεια εlναι για 

τόν ιcαλλιτέχνη.OOς σοδαρός σιc:o

πός ζωής. στην "όπηρεσία τού ό
ποίου θέτει δλες του τις δυνάμεις. 

Ή τρίτη δποψη, δtι ιcινητήρια δt;

ναμη της ιcαλ)"ιτεχνικής δημιουQ

γίας εΙναι ή 'Ίκφραση συναισθη
μάτων", άναπτύχτηκε έπίσης στα 

tEλE'Utaia χρόνια, καΙ μάλιστα μt 

τό πνεύμα πώς toύτO άποτελεί 

χαραιcτηQιστικό ΎVώc1ισμα τού άν

θρώπινου γένους. Στην fJCφραση 

συναισθήματος 6ρίσιc:εται ή ΠQω

ταρχη τής καλλιτεχνικής όQμής 

και άπ' έδώ κατάγονται δλες οΙ 

ΠQωταρχΙJCtς JCαλλιτεχ;νικtς \WO
φΙς. Και aVtt; εΙναι οΙ ρυθμιιctς 
τέχνες, ό γυμναοτιΧός χορός, τ6 

ρυθμικό παιχνίδι, τό τραγούδι. 

"Ολες οΙ tιcφραOΤLKt; κινήσεις 

τών συναισθημάτων μας (χαρά, 

λύπη. θυμός) Ιχουν fνα κοινό χα

ραΙCΤΗΡιστιxό με τη xαλλιτεχνικiι 

δραστηριότητα: Δtν tπιδιώKoυν 

την πραγματοποίηση tνός ΣΙCOΠOύ 

πού 6ρίσιc:εται fξω άπ' αvτές, άλ

λα γίνονται άποΧΛΕιστικα για χά

ρη τού έαυτού τους. ΎπOσtηQίζε

ται άκόμη δτι οι έιcφραστwς ΚΙ-
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νήοεις άσχούν μία λυτρωτική ii 
έπι τατιιι:1ι έπίδραση στό συναlσθη

μα. ΚαΙ fι θεωρία τού Φρόiίvτ 6λέ

πει έπίσης σΠιν τέχνη την έιcτόνω

ση. την άπολύτρωση άπό συναι

σθηματικες κατασι:άσεις. Ή καλ

λιτεχνικΤι ένέργεια bht κατορθώ
νει τούτο ώς fκφραση τών συναι

σθημάτων. άλλά με την έξωτερι
κ1! παράσταση καΙ άπόδοση. την 

"άντΙKHμEVΙKoπoίηση" και γενί

κευση ίσωτερικών 6ιωμάτων. τά 

όποία μΕ την καλλιτεχνικΤι έξει

κόνιση άπομακρί",ονται άπό τό 

άτομο καί γίνονται Να γενικό άν

θρώπινο 6ίωμα. Ή νεώτερη Ιδεα
λιστική αΙσθητική κλίνει όλotνα 

περισσότερο πρός τη γνώμη δτι 

fι ΙCαλλιτεχνιΙCΉ δραστηριότηγα tl
ναι, σύμφωνα με την fJφή της, πε

ριγραφή καί έξεικόνιση. Άπό τά 

μέσ-:ι τού 19 αι. ώς τΙς άρχες τού 
20 αΙ. στην αlσθητική έπικρατού

σε ό Ιστορικός - πολι τισι:ικός τρό

πος θεώρησης. Τά Ισι:ορικά καλ

λι τεχνικά γεγονότα καΙ ΟΙ μορφες 

έκφρασής τους έρμηνενονται σι:Ις 

σχέσεις τους με την πολιτιστική 

δραστηρι6τητα τής άνθρωπότη

τας. Με την άφύπνιση στό πρόσ

φατο παρελθόν καΙ σι:ό παρόν τής 

μεταφυσικής σχέψης άναφάνηκε 

πάλι μία τάση να κατανοηθεί ή 

τέχνη άπό την άπΟψη το;; ώραίου. 

ιίις παράσι:αση μιας Ιδέας. σΠι σχέ

ση τη; με την έπιδίωξη τής αΙσθη

τικής Cιπι)λαυσης. 

ΤΕΧΝΗΣ :εκοποι 

Τό νόημα και οΙ σxOΠOL τής τέχνης 
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δεν έξαντλούνται σι:ό ιbραίo φαι
νόμενο καΙ στην ιc:αλαισθητικTι ά

πόλαυσή του. Ή τέχνη fχει τερά

στιες ιc:oινωνuctς ιc:αι παιδευ1UCες 

δυνατότητες ιc:αΙ t:ιτενεργεί άποφα

σιστιιc:α στη σχέψη, στα αισθήμα

τα ιc:αι στη 6σύληοη τού άνθρώ

που. Στό lQyo τέχνης tιc:φράζεται 
πω πoλiι σt συγκεκριμένες εΙκό
νες fι dλ1Ίθεια τού ΙC:OινωνΙKO;; 6ί

ου μιάς έποχίίς. Για τόν Άριστο

τέλη fι έξιδανίκευση τού Ιδιαίτε
ρου xΑΡΑΙCΤΉρα tνός άντιιc:ειμένOυ 

εΙναι fνας ΙCΑΛΛιτεχνιιc:ός σχοπός. 
Ό έξαγνισμός (ιc:άθαρσις) άπωθεί 

iΊ έξολοθρε1'ιει τά πάθη τής ΨUΧΉς. 
Στην ()πηρεσΙα τής παιδείας πρέ

πει να μ:ιταίνovν έιc:είνα τα fρyα 

πoU άπειιc:oνιζouν δ,τι εlναι ώραι
ότερο ιc:αΙ εόγενέσι:ερο άπό 'tό CJ\N

ηθισμtνo, Ιδιαίτερα όρισμtνα ε[

δη τής μουσικής και ζωγραφικής. 

Ή dλ1Ίθεια και fι έιc:φρασι:ιιc:ότη

τα εΙναι οΙ πιό σπουδαίοι νόμοι 
τής τέχνης, ώτοστηριζει ό Λέσ

σινγκ. Ό ιc:αλλιτέχνης πρέπει να 
μάς διδάσιc:ει τΙ πρέπει να κάνου

με ιc:αΙ τΙ να άποφεύΥουμε να κά

νουμε. Να μάς γνωρίσει την dλη

θινη ΟΟσ(α το;; καλού ιc:αΙ τού κα

ιc:oύ, τού σο6αρσύ ιc:αΙ το;; φαι

δρού. Να μάς δειςει την όμορφια 

τού ιc:αλoίι ο' δλες του ΤΙς παραλ
λαγές ιc:αι συνέπειες καΙ να μάς 

άποκαλνψει την άσχήμια τού ιc:α

ιc:oύ. Ή τέχνη fχει την 1'ιθική άπο
στολη να διδάσχει, να διαπαιδα

γωγεί καί νά έξυψιίινΕΙ τό άνθριί)

πινο γένος, να έιc:λε:mίνει τα ήθη. 

Τό χρέος ιc:άθε dνθρώπoυ πού 
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παl:Qνει στά χέρια Τo1J τfJν πtνα, 

τό πινGo fι τό σιcαρπέλo, εΙναι νά 
ιcάνει τfJν 40ετtι ό:ywtηtή, τό tλάτ

τωμα άποΙCQO\Jστιιcό, τό -ytλιo hc
δηλο, παρατηρεί δ Ντιντερό. 'Ωσ

τόσο 11 τέχνη δ! μάς διδάΣΙCει μό
νο, bt γνωριζει μόνο 6 δνθρω

πας δ.μεσα fι lμμεσα δια τής τέ

χνης τις σιιγιcρoύσεις άνάμεσα 

στoiις άνθρώπινσυς x<1Q(llCtήoες, 

τα αισ&ι1ματα ιcαi ΤΙς ΣΙCΈΨεις δλ
λJJ1ν άνθρώπων, ΤΙς πoιιclλες ιcαΙ 

τΙς πω ΟΠ01Jδαίις πroχtς τής κοι

νωνικής ζωής. Ή σημασ(α της εΙ

ναι πολύμορφη. Ό δ.νθρωπος qEL 

μια δαθύtεQη προδιάθεση για την 

όμoQφιά, για την αΙσθητική τάξη 

ΙCαΙ την άπόλαυση. Μέσα στ)Jy ιcό

σμο της τέχνης αlσθάνεται δτι εΙ
ναι πνευματιιcα tλεύθεooς, στην 

ψυχή Τo1J yεννι.oίίvtαι συναισθή

ματα, ΣΙΙΓΙCι~σεις, διαθέσεις. Ή 

τέχνη μάς λυτρώνει άπό τα πρα

ιcτιι:α μας ένδιαφέQoντα και τις ά

yων€ες , ι:ατεννάζει τόν πόνο μας 
ιcαΙ ξυπνάει μέσα μας εόάQεστες 

ιcαταστάσεις. ΕΙναι "11 6αλ6ιδα 
για την ιcατανάλωση τοίι πλεονά

σματος τών dxQYlOιμοπο(ητων δυ

νάμεων τοίι άνθρώΠOV". Στόν κό

σμο τής τέχνης διώνει ό άνθρω

πος την αΜονομ(α' πo\J το\ι όQνεί

ται 1ι ΙCOΙνωνι:a. ΟΙ ιcλασσuαατtς 

tπι.δ(ωι:αν μt την έντατική άφο

μοι:ωση l1οιστων μoQφών ιcαi fo
Υων τής ΙCΛΑΣΣΙΙCΉς άQχαιότητας 

fναν τέτοιο προσανατολισμό στα 

ΙCΛΑΣΣΙΙCα πρότιιπα, &στε να d.φυ

πνΙζεται τό ciτoμo ΙCαι να στρtφε

ται ΠQός τfJν όQμoνι:a, τfJν άπλό-
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τητα ΙCαί την όμορφιά. Γι' α'6τό 

τό ΣΙCOΠό 11 τ~ πQόδαλλε ~ψη
λα ήρωϊΙCά ΙδανΙΙCα ΙCαι έξι6ανι

ΙCευμένες άφηρημένες μoQφές. 

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΖΩΗ 

Για τη σύγχρονη τέχνη fivat χαρα
ΙCΤΗριστιιcΗ ή σχέση της μt την 

πραγματικότητα. Με ηΊν έπίδρα

ση γενικών πολιτιστικών, πνει.μ.α

τι κών καΙ καλλιτεχνΙΚών γεγονό

των άναφάνηΚΕ τα τελευταία χρό

νια μία ι1ιριμότερη ΣΙCέψη για την 

ΙCOινωνιΙCΗ ούσία τής τέχνης. 'Έγι

νε φανερό ότι ή άξιολόγηση τής 

τέχνης δεν πρέπει να γίνεται με 

μόνο ιcριτήριo την παράσταση μιας 

Ιδέας i\ της σχέσης της με τφ. άν
θριόπινη Ιιcανότητα. Ή. τέχνη, ιbς 

άνώτερη μορφη i!ιcφρασης τής αΙ

σθητικής σχέσης το;; άνθρώπου 

μt την πραγματιιcότητα, εΙναι fνα 

μέσο για την άVΤΙΙCειμEVΙΙCΗ γνώση 

ιcαΙ σιc6πιμη μετάπλαση τής ζωής, 

Βσηθάει τόν δ.νθρωπο να συνειδη

τοποιήσει ΙCαΙ άφομοιώσει αΙσθη

τιιcα την ιcoινωνική πραγματικό

τητα, ν' άναγνωρίσει τόν καλύτε

ρο έαυτό Τo1J ΙCαΙ ν' άνεδάσει τη 

.στάθμη τής ιcoινωνικής άνάπτυ

ξής Τo1J. Σ' όλες τΙς εποχές ΙCαΙ σ' 

όλovς τους λαoiις 1ι τέχνη ε[χε με

γάλες έπιδράσεις στην ΙCOινων(α. 

Ή στάθμη τής πνευματικής άνά

πτυξης ένός λαο;;, ή θρηΣΙCευτική 

ΙCαΙ ήθιΙCΗ ζωή του, d.ιcόμη ΙCαΙ ή 
έπιστημoνιιcΗ lQEWQ, έπηρεάζον

ται δ.μεσα άπό την τέχνη. Ό Πα

πανο;;τσος γράφει για τη .:ιχέση 

τής τέχνης με τη ζωή: "τη γνι1ιμη 
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τέλος ότι ή τέχνη εΙναι Ι;κφραση 

ζωής που αγκαλιάζει δλες τις tK
δηλώσεις της, και δτι μάς συγκι

νεί γιατι (κανοποιεί τη βαθύτερη 

ανάγκη που αΙσθάνεται ό άνθρω

πος να ζήσει έστω και με τη φαν

τασία μία πλατύτερη και έντονό

τερη ζωή, τη συναντούμε με διά

φορες παραλλαγές σε στοχαστές 

και καλλιτέχνες δλων τών Ιδεο

λογικών ό.ποχρώσεων". τα καλλι

τεχνικα γεγονότα και οΙ μορφές 

έκφρασής τους έρμηνεύονται στι, 

σχέσεις τους με την πολιτιστική 

δραστηριότητα τού ανθρώπου, για

τι πιστεύεται πώς ή τέχνη, χωρίς 

να παύει να καθρεφτίζει την ατο

μικότητα και τη βαθύτερη ψυχο

λογία τού καλλιτέχνη, αντανακλά

ει τις αντιλήψεις και τους τρόπους 

ζωής τών ανθρώπων τής tnoχήc: 

ό.πο την όποία πηγάζει και στην 

όποία ό.πευθύνεται. Τό καλλιτε

χνικό αντικαθρέφτισμα τής πραγ

ματικότητας σε ένότητα περιεχο

μένου και μορφής εΙναι τό πιό χα

ρακτηριστικό γνώρισμα τής τέ

χνης. Ό κόσμος τής τέχνης, ποί' 

προέρχεται από τίς δοσμένες κοι

νωνικές σχέσεις, δεν εΙναι ένας 

ό.πλός κόσμος τής φαντασίας, ου

τε ό καθημερινός κόσμος στόν ό

ποίο στηρίζεται. Δεν περιέχει τί

ποτε πού να μη ύπάρχει στην κοι

νωνική πραγματικότητα, δπως 

πράξεις, σκέψεις και αΙσθήματα, 

όνειρα τού ανθρώπου, ώστόσο εΙ

ναι ποιοτικά αλλιώτικος άπό τόν 

πραγματικό. ΕΙναι μία ό:λλη πραγ

ματικότητα και αλήθεια. οχι ή α-
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λήθεια τού ρεπορτάζ, τή, φωτο

γραq,ία:, της κοινωνιολογικής ανά

λυσης. Ή τέχνη ε/ναι κυρίως ή 

:τροσπάθεια τοί' καλλιτέχνη νά 

διαμορφώσει με την άρμονική σί.ν

θεση αΙσθητικά αξιόλογων στοι

χείων τής πραγματικότητας ένα 

ώραίο σύνολο. 'Αναπαράγει άπ6 

την πραγματικότητα έκείνο πού 

ένδιαφέρει τόν ό:νΗρωπο και συν

θέτει τη ζωη "τέτοια δπως έπρε

πε να εΙναι", Ό Γκρόσσε στι) γε

νική του αντιληψη τής τέχνης συμ

μερίζεται την δποψη πώς ή τέχνη 

ε(ναι ο'όσιαστικα ένα κοινωνικό 
φαινόμενο, πώς εΙναι περισσότε

ρο μία κοινωνική παρα μία ατομι

κή δραστηριότητα. Ή τέχνη προϋ

ποθέτει ένα κοινό και ένα καλλι

τέχνη. Τέχνη χωΡΙς κοινό δεν εΙ
ναι νοητή. Ή γνήσια λαϊκότητα 

τής έποχής, που ένυπάρχει στα έρ

γα τέχνης, έξασφαλίζει τη διάρ

κειά τους. τα έργα α'ότά, που ή 

έμπνευσή τους αναβλύζει ό.πό τό 

λαό, που εΙσδύουν στην ο'όσία τών 

κοινωνικών σχέσεων και ό.πεικο

νίζουν έθνικα στοιχεία, tξακολου

θούν να συγκινούν αΙσθητικα και 

διατηρούν την αξία τους για μεγά

λο χρονικό διάστημα. Ή λαϊκότη

τα στι)ν τέχνη εΙναι τό κρι τη ριο 

για τα αληθινα έργα και την κοι

νωνική σημασία τους. Ή σχέση 

ανάμεσα στην τέχνη και στη ζωή, 

παρατηρεί ένας έπιφανης κριτι

κός τής λογοτεχνίας, εΙναι δμοια 

με τη σχέση ανάμεσα στό φώς και 

στό λάδι που τό διατηρεί aτό λυ

χνάρι, 1') καλύτερα, ανάμεσα στό 
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φυτό και στό έΟαφος πού τό 

τρέφει. 

ΊΈΧΝΙΚΗ 

Τό μέσο μt τό όποίο ό ανθριοπος 

ΠC1Qάγει ύλΙΙCα άγαθα για τη ζωή 

του· 1] άνθρώπινη δρασrηριότητα, 
πού για την Ικανοποίηση άναγ

ιcών καί έπιθυμιών έπιδιώκει τό 

νέο, τό τελειότερο. Ή φιλοσοφία 

τής τεχνικής παρουσιάζει τόν αν

θρωπο ώς έφευρέτη καΙ κατασκευ

αστη (homo faber), που εΙναιΙ

ΙCανός να δημιουργεί ιcάτι που. δεν 
ύπάQxει στη φύση (τεχνητη πα

ραγωγη φωτιάς) ή που δεν ύπήρχε 

ώς τότε (μηχανή). Ή φνση άφησε 

τΟν άνθρωπο γυμνό καΙ άοπλο, 

ώστόσο τού fδωσε τό χέρι ώς έρ

γαλείο τών έργαλείων. ΟΙ άνθρω

ποι. λέει ό Δημόκριτος, ύπήρξαν 

στα σπουδαιότερα πράγματα μα

θητες: τών ζώων: τής αράχνης στην 

ύφανση, τού χελιδονιΟύ στό κτί

σιμο σπιτιών. τα τεχνΙlCα έπιτεVγ

ματα τών ζώων όφείλονται σε μία 

τυχαία χρησιμοποίηση ώς έρΥαλεί

ων μελών τού σώματος, Ενώ ό άν

θρωπος κατασκευάζει fνα τεχνι

κό πράγμα μt σχεδιασμό καί 6οη

θητικα έργαλεία. τα εργαλεία καΙ 

οΙ κανόνες χρήσης τους εΙναι γνω

στα dπό την έμπειρία KαL ώς "πα

ραδοσιακα" διδάσκονται καί μα

θαίνονται με διαρκη άσκηση. Γνώ

ση, όρθη κρίση ε[ναι οΙ προϋπο
θέσεις τής τεχνικής, διασφάλιση, 

έξύψωση, έξευγενισμός τής άν

θρώπινης ύ:n;αρξης ήταν ό σκοπός 

της. 'Από την άνάπτυξη τής τεχνι-

ΙΜ ΤΕΧ 

κής έξαρτάται Τι πρόοδος τής αν

θρωπότητας. 'Από την εποχη ποίl 

ό άνθρωπος κατασκε,'ασε έργα

λεία άρχίζει 1] Ιστορία τής κοινω
νίας. Ή εξέλιξη τών παραγωγι

κών δυνάμεων τής κοινωνίας. καΙ 

πρώτα dπ' δλα τών μέσων εργα

σίας. εκφράζει την αύξηση τής 

κυριαρχίας τού ανθριί)που πάνω 

στη φνση. Ή σημερινη τεχνική. 

πού χιλιάδες χρόνια ήταν έμπει

ρική. από τον 19 αΙ δεν άποτελεί 
άπλα μία περιοχή τού πολιτισμού 

πού περιορίζεται στην κατασκευή 

έργαλείων καΙ την παραγωγή ιcα

τανΑΛΙUΤΙKών αγαθών, άλλα δύ

ναμη που προσδιορίζει τό σύγχρο

νο πολιτισμό καΙ ΟΟθμιαία κατα

κτά δλες τΙς περιοχες τής κοινω

νικής ζωής τού ανθρώπου (τεχνο

κρατία). 'Ως πρακτικη εφαρμογή 

γνώσεων τών φυσικομαθηματι

κών έπΙO't!lμών 1] τεχνικη παρου
σιάζεται ~αΙ αναπτνσσεται μαζί 
με την επιστήμη καί παράλληλα 

πρός αύτή. Βάση της εΙναι Τι χρη
σιμοποίηση τών νόμων τής φύσης, 

πσU ανακαλύπτουν αύτες οΙ έπι

στήμες, καθώς καΙ οΙ συσκευές μέ

τρησης. Όχι μόνο σε κάθε 6ιομη

χανικα κατασκευασμένο αντικεί

μενο, άλλα KαL σε κάθε γεωργικό 

προϊόν εΙναι φανερη 1] έφαρμοσμέ
νη έπιστήμη. 'Ολόκληρη ή σύγχρο

νη τεχνικη στηρίζεται στην έπισιή

μονικη έρευνα. μερικοί κλάδοι της 

(χημικη 6ιομηχανία, ήλεκτροτε

χνικη) κατάγονται έντελώς άπο 

την επιστημονικη Ιρευνα. Ένά) 

δμως ή τεχνικη έξαρτάται σε ση-
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μαντικό δαθμό ά.πό τις φυσικες 

έπιστημες, dισtόσo καΙ αύtες γεν

νιούνται άπό τό έπίπεδο άνάπtιr

ξης και τΙς άνάγΙCΕς της ΤΕΧVιΙCΉς, 
που άποτελεί τη δασιιιη κινητή

ρια δύναμή τoιrς. Άπό τη διάδο

ση τής τεχνιΙCΉς σ' δλες τις χώρες 

τής γής καΙ άπό την dλλαy/1 τού 

τρόπoιr έργασίας, τη μεταμόρφω

ση τής κοινωνίας και τού τρόπου 

ζωής (οιομηχανιιιη κοινωνία), ryL
νε ή ΤΕΧVιιcΗ κεντρικός στόχος της 

κριτικής πολλών διανοουμένων, 

οΙ όποίοι, έπισημαίνοντας τους 

κινδύνους άπό την προχωρητιιιη 

έΙCΤΕΧV(Kευση τών πάντων, άπα

δίδουν σ' αUΤΗ δαιμονικες Ιδιό
τητες. τη θεωρούν μαζι. με την έπι

σιήμη ιbς Όπεύθυνη για την πολι

τιστιιcΗ κρίση τής έποχής μας και 

την άποπροσωποίηση όλόΙCΛηρης 

τής ζωής. Ή έναντίον τής τεχνι~ 

κής έκστρατεία, πού συνδέεται 

στενά με τη νοσταλγία τού παρελ

θόντος και την έπιστροφη στΙς πα

ραδoσι.αιcες πολιτιστικες άξιες, εΙ

ναι φανερη aτά διάφορα φιλοσο

φιιcά δόγματα. Τέτοιοι στοχασμοι 

dπolC(lOύoνται ά.πό τους θιασώτες 

τής τεχνΙΙCΉς προόδου ιbς άνεδα

φuroΙ καΙ ρoμιινnKOί. ΑύτοΙ πι

σmίoυν ότι με την όρθολογιστι

ιιη σχεδιοποΙηση τής έπιστήμης 

κα!. τη συνειδητη ένέQγεια τού άν

~ νά χqηmμοποιεί τΙς θετι

dς π:λευQtς τής τεχνιχής - ή ό

ποια καθαυτη εΙναι Να ήθικα οό

δέτεQo t'Icrfανo - για τό dληθινό, 
τό ιcαλD κα!. λoγιιcό καΙ όχι με την 

ι'iγoνη άπόη>ουση και την dπoμό-

Ιό5 ΤΥΧ 

νωση πράγμα άλλωστε αδύνα

το στΙς σημερινες συνθήκες τής 

ζωής - εΙναι δυνατό να γεφυρω

θεί ή άντίθεση μεταξυ !μψυχου 

καΙ dψυχoυ, ν' άποφευχτεί ή άπο

ξένωση τού άνθρώπου άπό τη μη

χανή. Άπομάκρυνση άπό τό νόμο 

της προόδου καΙ έπιστροφη στη 

φυσιιιη ζωη χαρακτηρίζεται ιbς 

στείρα όνεΙQOπόληση. 

ΤΡΟΠΟΙ (ιnodi) 

ΕΖναι οΙ Ιδιότητες τού αντιιcειμέ
νoιr, που δεν εΙναι α-όθυπόστατες, 

dλλι1 συνυφασμένες με κάποια α

πό τΙς καταστάσεις τσυ, που έμφα

νίζονται σ' fνα πρά'Υμα ιbς φορέας 

αύtής τής κατάστασης, σ' άντίθε

ση με την Ο'όσ(α, ή όποία δηλώνει 

κάτι αuθυπόστατο, τού όποιου κα

τηγορήματα εΙναι οι τρόποι. 

1ΎΧΗ 

Για τόν Άρι.στoτtλη ή σνμπτωση 

000 ΥεΥσνότων, πού δεν εΙναι αl
ΤLOKραΤΙΙCα συνδεδεμένα ιcΑΊ ιbστό

σο δίνσυν την Εντύπωση μιάς τέ

τοιας σύνδεσης. ('OνεLQεVτηιcα 

κάτι κα!. αύtό π.oiι όνεLQεύτηKα 

συμliαίνει πoαyματιιcΆ· ΣΙCΆδω 

στό XWQάφι μου ιcΑΊ ξαφνιιcά δρΙ

ΣΙCOμαι μπQOCΠiι σ' Να θησαυρό). 

Μία Όπoδι.αίQεση αύτοίι τού ε[

δους dπoτελofιν αότες οΙ περι

πτώσεις, στΙς όποίες Π(lόιcειται για 

την Εντύπωση μιάς αΙτΙΑΙCΉς σχέ

σης. Με μία ~ια που κάνω 

με έντελώς δλλη ΠQ6θεση συνδέε

ται μία έπιτυχια τόσο dπρoσδόιcη

τη, ώστε ΠCJC?άyεtαι ή Εντύπωση 
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μιάς έμπρόθετης έπιτυχιας. Μία 

παραπέρα 'όποδιαιρεση α'ότής της 

'όποδιαίρεσης περιλαμδΆVΕι έιcεί

νες τΙς περι.πι:ώσεις. στΙς όποίες 

πρόιcειtαι για δ,ψVχα 1\ δ.λογα &ν
τα, στα όποία μια 'tttow έμπρό
θετη Μργεια εΙναι lντελώς ξtνη. 

Για τό χαΡΑΙCΤΗΡUJμό α'ότής της 

όμάδας ό • Aρισtσι:έλης χρησιμο
ποιεί τη λέξη "crό'I6ματov" ("'Ια 

γινόμενα φUσει πάν'tα γίvεται fι 

άεΙ ιbδΙ 11 ιbς έπΙ 'Ιό πολύ' τα δ~ 

παρό 'Ιό άεΙ ιcαi ιbς έπΙ τό πολύ, 

άπό τού αύ'Ιομάτου ιcαΙ άπό m
χης"). Στην ciρχαία Έλλάδα ή θεά 

Τύχη. πού λατρευό'tαν σε πολυά

ριθμες πόλεις. πίστευαν πως ~ταν 

"μιισταγωγός" τού άνθρώπσυ. 

166 ΊΎΧ 

μία τυφλή δ1ίναμη ποο ΙCUΔεΡVoύ
σε τόν κόσμο. Ό ιδεαλUJμός δ€χε

ται τόν ιcαθαρό ΣUμπτωματιΙCό χα
ρακτήρα 'Ιών φαινομένων ιcαi τών 

-yΓfOVότων μέσα ατή φUση καΙ 

στήν ιcoινωνία. τό Ιδιο ιcαi ό διαλε

ιmιcός 'όλισμός, ό όπoioς ιbσtό

σο έννοεί τό ΣUμπτωματΙΙCό "σαν 
κάτι πού fxn την αιτία του δχι 

μέσα aτόν ίδιο τόν έαUΤΔ του, 4λ
λά σε δ.λλο πρά"Υμα' 'Ιό έννοεί σάν 

αύ'Ιό πού πηγάζει δχι άπό τους 

έσω'Iεριιcoύς δεαμoiις .cat άπ.ό τΙι; 
σχέσεις τών πραγμάτων με'tαξfι 

'Ιους. dλλCι άπό δευ'Iερσγενij artLa} 
που μπορεί να γίνουν iΊ να μή γί

νουν". Για 'Ιόν Xιoiιμ tι 't1ίχη εΙ
ναι f:να &νομα για την ι'iγνoια τών 

πραγματικών αΙτιών. 
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Στην 'AQt.atatEλLιcη μεtαφuσιri} ή 
"πρώτη (ίλη" εlναι τό σταθερό ύ

πόστρωμα της ούσίας ένός άντι

κειμένον. τό "δυνάμει δν" δπως 

χOQ<Umlρίζεται, έπειδη fχει τη 

μoναδιιcη Ιδιότητα τής πλαστικό

τητας, που τής έπιτρέπει να πάρει 

μορφη καΙ να γίνει ιcάτι. Ή μορ

φοποιημένη iιλη όνσμάζεται "ε

σχάτη fι σεσημασμένη ύλη". Στην 

Καντιανη γνωσιολογία ύλη ε{ναι 

τα δεδομένα της έποπτείας. τα ό

ποία έπεξεργάζεται καΙ μορφο

ποιεί tι cWτενέρyεια τού ύποι.:ειμέ

νου. Ή (ίλη εΙναι αιώνια ιcαΙ άπει

Q'I. 'Υπάρχει στό χώρο καΙ στό 

χρ(YvO καΙ μία άπό τις πoλλtς ού

σιαστικες της Ιδιότητες, tι οπου

δαιότεQ'l, εΙναι ή κίνηση. 

γΛΙΣΜΟΣ 

Ή θεωρία που άρνιέται την (ίπαρ

ξη f)nερotoθηtώY 1'\ Μεργήίνων 

δυνάμεων (πνεύμα, συνείδηση. ι
δέα, θεός) καΙ άνάγει δλα τα δν

τα καΙ φαιν6μεναστην (ίλη. Ή u
λη εΙναι ή αΙτία καΙ tι ούσία τής 
ποαγματικότητας, δχι μόνο τής fJ
λικής, άλλά και τής πνευματικής 

καΙ ΨUXucΉς. ·Ολες οι μορφες τής 

γνώσης πηyάζouν άπό τά αiσθή

ματα, τη νόηση, την έμπειρία καί 

την παρατηQηση. Στόν '6λισμό ΙCα

τατάσσeται καΙ ό νατουραλισμός. 

Υ 

έφ6σον δεν παραχωρεί στσν άν

θρωπο ιcαμία ΙδιαΙτεQ'l θέση μέ
σα στη φύση, καΙ ό έμπειρισμός. 

γιά τσν όποίο πραγματιιcό tlvat 
μόνον α"ότό που μπορεί να συλλη

φθεί με φυσΙΚΟΕΠιστημσνικες με

θΟΟους. Στην dρχαιότητα 6 Δημό
κριτος καί 6 'Επίκουρος άνάπτυ
ξαν τη μηχανιστιri) ύλιστικη θεω
ρία. την όποία άνανέωσε στόν 17 
αΙ 6 Γκασέντι. Ό μ ε θ ο δ ι κ ό C; 

i')μηχανιστικός '6λι~ 
εΙναι μόνο μία έπιστημσνικη θέ
ση, που προϋποθέτει θεωρητικα 

τσν κόσμο ώς f'να συμπαγη αΙτια

τό μηχανισμό γιά να έρμηνευτονν 

όσο ε{ναι δυνατό με μηXανιιcoυς 
τρόπους, με την άναγωγη ιπΉv κί

νηση μέσα στό χώρο, όλα τα φυ

σικα γεγονότα (χημικά. 6ιοΑ.ογι

κά. κ.λ.π). την κίνηση δεν τη &λέ

πει 6 μηχανιστικός '6λισμός σαν 

άλλαΥή. άλλά σάν όπλη μετατόπι
ση των σωμάτων ατό χώρο, πού 

δεν έπιφέρει καμία dλλαγή. καμία 
έξέλιξη των ΆVΤΙKειμένων άπό τό 

ιcατώτερo ατό άνώτερσ. Ή dρχαι

όTEQ'l μορφη τού μηχανιστικού 

ύλισμού εΙναι tι άτομικη θεωρία 
του ΛευKίπΠOU καΙ τού Δημοκρί

του. Μηχανιστες εΙναι: Στράτων 
ό Λαμψαιcην6ς, σΙ 'EπΙΚo\ιQεΙOI 

καΙ 6 Λουκρήτιος. Μηχανικοί '6λι
στές στους νεώτερους χρόνους ε1-

ναι: Χόμπς. Καρτέσιος (στη φυσι-
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Ιι·ψ. ~πινόζα καί μερικοί ύλιστΕς 

τού 18 αι. Ό 'fι θ ι κ Ο ς όλισμος 

6λέπη την {'πέρτατη εΙ'ΤΙ'χία aτήν 

αίσθησιακil άιωλαι'ση τιί!ν {,λι

κιί.ν άγ<ιΗιίlν καί /)rν άναγνισρίζει 

[να Ι)((σίΛrιo αί·τι)"ομων. μή ί·λι

κιίιv άξιιίιv. ΟΙ ΠVfl'μαΤΙΚf; αΠΩ

λω··σεις: είναι μόνο μFταμOιιφιίlσει: 

η·ι; αΙσθησιακής ήboV1j;, όχι τό

σο ΙσχΙ'ρΕς δσο οι σωματικες. ιl)ο

Ttioo Ι'ιναι μονιμότερrς. διαρK~·

ση·ρε; καί πιο Ικανοποιητικές. 

Ό δ ι ο λ ο '/ ι κ ό ς ή κ ο σ μ 0-

λ ο Υ ι IC ό ς: ύλισμι'ις εΙναι hια ΚΟ
ομοθεωρητικο σύστημα που όπο

οπιρίζει πι!)ς δλα τά φαινόμενα 

τοί·. κόσμου εΙναι Ικόηλιίισεις τής 
άπηρη; ύλης. Τήν fννoια τή; ζ.ω

ής lπιχειρεί ν' άντικαταστήσει μΕ 

μία περίπλοκη ··~ω; τιίιρα άνεξή

γητη" φυσικοχημική νομοτέλεια. 

Σί·μφωνα με τίς άντιλήψεις τιi)ν 

Γιίλλιοιv {'λιστιυν τοί' Διαφωτισμοί' 

Λαμεττρί. Χόλμπαχ, Ντιντερό, 

'EAhfTioιo καί πολλών νεώτερων 

5ιολογων καί φυσιολόΥΙΙIV. ή νόη

σή μα; έξαρταται άπό τον άνθρώ

πινο όργανισμό. Ό άνθρωπος εΙ
ναι μία μηχανή καί ή νόηση μία 

λειτουρ,/ία τού έ'ικεφάλου. Ό 

Χόλμπαχ στό συστηματικό ΙCΊ'ριo 

εργο τοί' γαλλικΟί' (ολισμοί' '·Σί'

στημα τής φύσης·" ποί' όνομάσπl

Κι' 6ίολος το(' {'λισμοί·. {·ποστηρί

ζ.ει δτι όεν ύπάρχει τίποτα άλλο 

παρc'ι μόνο ή α!ώνια ϋλη καί ή κί

νησή της. τα υπεραισθητά όντα 

ε/ναι άπλα bημιoυργήματα τής 
φαντασ(ας μας και 6 φό6ος άπ' 

γΛI 

αύτά είναι άbάσιμο:. ·I,,~ καί α

ταξία. "κοπι>ί ΚΙιί ι'ιΞι.·: μεταq,ι'
ρονται μέσα στη q:'\'ffij ι'ιπό τόν dv
θρωπο. Άλλα και 6 άνθρω~ σ
πως Kαi ή φί'ση διέπεται άπό φυ

σικο\.'ς νόμους, ή δε "ψυχη" του 

έξαρτάται άπό τα νεύρα τού tyKE
φάλου. Δέν ύπάρχει tλευθερία τής 
ΟΟί,λησης καί αθανασία. 6 δε Ηά
νατος εΙναι μ.Ετά6αση σε μία άλλη 
μορφη ύπαρξης. ΟΙ θeησκείες εΙ
ναι έπινόηση, άπάτη τών παπά

δων. 'Υπάρχει μόνον hιας ύπέρτα
τος σκοπός: ή έπίγεια f"ότυχία τής 

ανθρωπότητας ,καί μόνον Νας δρό

μος πού 6δηγεί σ' αύτόν ιό σκο
πό: ή έπιστημσνιιcη dλήθεια καί 

ή καταπολέμηση τών πλανttw που 

6ασανίζουν τούς άνθρώπους. Ά ν
τιστρέφοντας 6 Φόϋεμπαχ την Ιδε
αλιστική θεωρία τού Έγέλου. ότι 
cbtO το άνθρώπινο πνεtίμα μπο

ρούμε να ιcατανoήσoυμε τη φύση. 

υποστηρίζει πως στη γνώση τού 

άνθρώπινου πνεύματος μπορού

με να φτάσουμε άπό τη γνώση τού 

κόσμου· Να άλλο πνεύμα δέν (J

πάρχει. ΠραΥμαΤΙκη υπαρξη f
χουν μόνο τα αΙσθητα δντα ιcαί 

6 άνθρωπος σαν εΙδος. οι αlσθή
σεις μ' δλες τις μορφές τους εΙναι 
11 άμεση tκφραση τής ένότητας 

υποκειμένου και αντικειμένου. 

οι άλλοι Γερμαν<i (ιλιστές (Μπύ

χνερ. Φόγιcτ και Μολεσότ) με τη 
διδασκαλία τους δτι 6 άνθρωπος 
εΙναι προϊόν τών ύλιιcών δQων, 
δτι ή σκέψη του lχει πρός τόν έ'ι

κέφαλο τη σχέση που lχει ή χολη 

με το συκώτι, έιcχυδαίσανε το ΙΙι.ο-
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λoγιιcό ύλισμό. rενΙΣό XOQCllC\1lQL
στΙΙCό yνώQισμα τοΟ flλι.αμoiί εΙναι 
Τι ύπερ60λιΙCΗ έιctψ.ηση τών φοοι
ιcών έπιστημών ιcαi της ΤεχYι!Cής 

ΙCαΙ Τι άποθέωση τού ιhιθρώπινotl 

πνεύματος. 

Υ ΑΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΕΚΠΚΟΣ 

Ή θεωρία πού διατυπώθηΙCE άπό 

τόν Μαρξ ιcαΙ τόν Ένγιcελς, οΙ 6-
ποίοι πήραν άπό τη διΑΛΕΙCΤιΙCΗ 
τoii ΈΥέλον τό λογικό της πυρή

να ιcαΙ άπόQQιψαν Ίό Ιδεαλιστικό 

της ΠEQί6λημα. οι ooσιιc!ς dρχ!ς 

τoii δι.αλεrnιc:oύ ~λισμOO εΙναι: 
Ή ύλη εΙναι μια ιhιεξάQτητη cbtό 
τη συνείδηση ΠQαyμ.ατoότητα, 

πηΥη ιcαΙ αιτω δλων τών yr:yσνό-

των τής φύσης. Ό ιc:6αμoς άπσtε

λεί ται ιΊπό ύλη, '" Μοία flπάQχει 
αΙώνια ΣαΙ δtν μ.ιtOQEί αιίτε να 
δημιoνgyηθεί 06τε να ΣατασtQCΙ

φεί ("Τ(ποτα δtν εlναι αιώνιο t
ι:τ6ς άπό την αlώνt.α μεταδαλλό

μενη ύλη ΙCαι τούς νόμους σύμφω

να μ! τούς όπο(ονς ιcινείται ΙCαι 

μετα6άλλεται" "EVΓΙCΕΛς). Στη φύ

ση δtν υπάρχει τίποτα α"όθνπόστα

το παQi1 μόνο πoλλc1 c'tλoooδεμέ
να γεγονότα. ~Oλα έπιδρoUν σ' δ

λα. Ή ύλη δtν αΜοκινείται μηχα

νιστιι:ά, 4λλiι διαλεΙCΤΙΙCά: 'Yλι.ιctς 

πoσoτuctς άλλaytς μετατρέπον

ται ιMιyιcαστιιcά, σt κάποιο όQι

σμtνo στάδιο, σt Ql.tuctς ΠOLσtι
ιc!ς ιW.αyές. τα ΠQάyματα μετα-

6άλλoνtαι. έπει.δtι ιqι.txσιιν ιht'tι
φάσεις. ΟΙ μετcιδoUς εlναι άπα

τέλεσμα τί\ς πάλης τών ιhιτιθtσε
ων. Ή dντΙθεση εΙναι γόνιμη, Υια-

Ι69 γΑΙ 

τί όδηγεί σt νέες ΠQCΙΎματιmτη

τες. .. Ή ζωη ~πάρχει έπειδη fνας 
ζωντανός όQyανισμός σt κάθε 

στιγμη εΖναι α"ότός ό [διος ΙCαΙ ιbσ

τόσο fνα άλλο. ΔηλαδΤ) '" !;ωη εΙ
ναι έπίσης μια dντίθεση στα ίδια 

τα πράγματα ιcαi τα φαινόμενα. 

μία άντίθεση πού διαριcώς γεννιέ

ται ΙCαΙ χάνεται' όταν σταματήσει 

Τι αντίθεση, τότε τελειώνει ΙCαι 11 
!;ω'i) καΙ έπέρχεται 6 θάνατος" 

("EΝΓΙCελς). Χάρη σ' α"ότές τις άν

τιθέσεις ιcαΙ dντιφάσεις μπορεί 

να έφαρμοστεί '" διαλεΙCΤΙΙCΗ στη 
μελέτη τής ytνεσης τών πραγμά
των. BασιΙCΗ άρχη τής μαρξισtι

ΙCΉς διαλειcτΙΙCΉς μεθόδου εΙναι 
δτι 11 ύλη εΙναι τό Π{ΚIIταρχιιcΌ δε
δομένο, ένώ 11 συνείδηση εlναι Ίό 
δεντερεύον, fνα ΠQOίόν μιάς t'!λης 

όQyανωμένης σt άνώtεQo έπ(πε

δο. τα αΙσθήματά μας, οι παQCΙ

στάσεις μας, οΙ ιhιτιλήψεις μας εΙ

ναι dντανΑΙCΛΆσεις τού έξαπερι

ιcoύ ιcόσμoν.πoύ ύπάρχει ανεξάρ

τητα άπό την άνθQώπινη συνείδη

ση ΙCαΙ εΙναι bννατό να γίνει σέ 
μάς γνωστός. ΎπάQχOνν πράγμα

τα παυ εΙναι ijδη γνωστα ιcαt δλ
λα πού δtν εlναι. Τό ιhιθρώπινo 
πνεύμα lχει cbσtόσo τη δύναμη 

να διεισδύει στην ΠQ«Yματιιcη 
ΟΟσία τών ΠQCIΎμάτων, γ' ιhιαγνω

ρίζει τΙς σιινcιQτήσεις τους πού 

πρoιcαλoύν τα φαινόμενα. Μία 

άπόδειξη πως μ.ποοοίίμε ν' άπα

ΙCΤΉσoνμε μία άντucειμενι.ιcή γνώ

ση τής φύσης fιπάρχει στην πρά

ξη, ιδιαίΤEQCΙ στην άποτελεσματι

ιcότητα τής έφαQμσyίjς έπιστημο-
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νικών γνώσεων. Μόνον tι tπιστή
μη μπορεί να Λ1'ισει τό ΠQ(S&ημα 

της σχέσης μέ τό ΕΙναι, ν' 4πoιc:α
λVΨEΙ τους Υενιχο(ις νόμοιις της 

φύσης καΙ της νόησης. Ό διαλε

ΙCΤΙKός '6λιομός συνδέεται όρΥανι

κα μέ τη μαρξιστιιcΗ διαλεχτιΙCΗ 
μέθοδο. 'Εφαρμόζσντας ό Mlιρξ 

καΙ ό 'Ένyιcελς τό διαλεκτικό 'όλι

σμό στΤι με).hη τών κοινωνικών 

φαινομένων θεμελίωσαν τόν Ιστο

ριχό '6λιομό. 

γ ΛlΣMOΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 

Ή έφαρμοΥη τσiί διαλεΚΤΙKOO '6-
λισμoii στΤι ιmovδη της κοινων(ας 
μέ σκοπό τη μετα6ολή της. Πιν 
'όλιστιΙCΗ 4ντCΛηψη της ιστορίας 

διιrιύπωσε πρώτος ό MάQξ. Σύμ

φωνα μέ την 4vdληψη τoiί Μάοξ, 

tι διαλεκτική μέθοδος σιΜσταται 

ατό να σuμπερWιμ6άνovμε σt κά

θε θετιΙCΗ tπίγνωση μιάς f1πάQxov

σας κοινωνικής κατάστασης ιrαΙ 

τη cnίyxρoνη έπίγνωση της ciρνη

σής της, τOO avαγιrαστιιrσίi της 

άφανισμoii. Ή δομη της κοινωνί

ας μεταδάλλεται διαρκώς. ΟΙ άν

τιφάσει~ καί ο{ άντιθέσΕις: προ

ιrαλoύν δoμιιr~ς ιW.αyΙς. Σt κάθε 

ιroινωνία flπάρχovν στοιχεία τής 

παλιάς, 1t όποία σιrνεχώς έξασθε
νεί καΙ νεκρώνεται, καΙ στοιχεία 

της νtας, που άδutλειπτα tνδννα

μώνποι. Στίμqιωνα μέ τη θ~Ια 

τού mO(lLιcOO 'όλι.σμoίi, 1\ ΙστΟ(Ιία 
'100 4νθQώπL'\lOU πνενμmoς (ιbς 
ΙδεoAσyfα καΙ dις ώτλb 'Άποικο

δόμημα" της f1lΙΙCΉς ΠQOΎl&CJ'tUCΌτη

τας) ιcαθO(l(ζεται cbιό τη μεταδο-

γΛQ 

λη της oΙιrovoμΙΙCΗς χατάστασης 
ένός λαOO fι μιάς tπoχής. οι σχΙ
σεις της παραγωγής τών Δμεσων 

f1lLxώY άγαθών τής ζωής 4πorε

λούν τη 6άση πάνω σιήν όποία 

4νωπύσσσνται ο( xρατιxcΚ θε

σμοί. οΙ θεωρίες δικαίου. ή έπιστή

μη, tι τtχνη καΙ οΙ πολι 'ILmLKts 
καΙ θQηοχευτuctς άντιλήψεις τών 

4νθ(lώπων. ΟΙ ΙΜες εΙναι έξεικο

νίοεις τής πραγματιΧότητας στΤι 

συνείδηση. KαθO(lίζoνται d.π.ό τΙς 

f1lLKts συνθήχες της ζωής, d.π.ό 

'Ιό κοινωνιχό σύστημα. Άνάλογα 

μέ τους άντΙXEΙμEVΙXoύς δρσιις 

τής 'όλικής παραγωγής, τους olxo
νομιχους δ(Ιους της ζωής της 
κοινωνίας, διαμορφώνεται ό ι-

στορικός χ<I(lOlC'tήρας όMXΛ'lQOU 

τσiί KOινωνΙKσiί ΣUστήμmoς καΙ 

KαθoQίζεται tι κοινωνική συνεί

δηση. Γι' α'ότό στΤι μελtτη της έ~Ι

λιξης τής κοινων(ας π(ιέπει να ξε

κινάμε dπό 'Ιόν τρόπο τής παρα

γωγής καΙ όχι d.π.ό τούς [&ους 

τους θεσμoiJς ΙCαι τις ΙΜες, δπως 

γινόταν μέ την ΙδtoλιστιΙCΗ άντί

ληψη της Ιστορ(ας. Στην έξtλιξη 

τών μtσων παραΥωΥής τών 'όλι

Χών άΥαθών ό ΙστοριΧός 'όλισμός 

δλιπει την ΙCΥΡιότερη δύναμη που 
δημΙOVρΥεί την π(lόoδo τής κοινω

νίας ΙCαΙ τους δρσιις για τη μετά

δαοη dπό 'Ιό fνα ΙCOινωνΙΙCΌ καθε
στώς στό ωJ..o. Νόημα και ΑΙCo

πός τής ΙστO(IΙΙCΉς tξD.ιξης εΙναι 
tι εmιχία liλmν (r.6δo.ιμoνι.αμ6ς). 

YΛo:uιIΣMOΣ 

'Εκείνη tι φιJ.oooφική χατεύθνν-
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ση. πoiι θεωρεί ιbς έμψtιχωμένη 

την ύλη, δτι σ' δλα τα πράγματα 
τής φύσης '6πάρχει ζωη καΙ σννε

πώς Ικανότητα για αΣσθηση. Ή 

ζωή εΙναι μία ώtό τις Ιδιότητες 
της ύλης, τα ψUχΙKα φαινόμενα 

έπιγεννήματα της ύλης. Ύλοζωϊ

<Πtς ~σαν σΙ "ιωνες φυσικοί φιλό
σοφοι, οΙ Στωϊκο(, όgyότερα χα

ραΙCΤΗρι:στηKαν ιbς '6λοζωϊστtς ό 
Μπρούνο, ό Ντιντερό K.d. 

γ ΛOMOI'ΦΙΣMOΣ 

Θεωρία για τΙς μορφολοΥιιctς αλ

λοιώσεις της ύλης. Πρώτος εΙση

γήθηΙCE τη θεωρία ιroτη ό • Αριστο
τέλης καΙ την ώtoδέχτηKαν στό 

μεσαίωνα οΙ σχολαστικοί. 'Ύλη 

καΙ μορφή σαν XαραΙCΤΗΡΙOΤΙKα 

στοιχεία τού σωματιιcoύ κόσμου 

εΙναι σuoχEτLιct,. fννoιες. ·Ολες 
οΙ σωματι~ες Ο'όσ(ες ώτοτελοϋν
ται ώτό την ύλη, πού καθαυτη εΙ
ναι μόνο b'υνατότητα. ΙCαΙ τη μορφή. 

που παράγει την πραγματικότητα. 

ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ 

"Ορος ποί' χαρακτηρίζει έκείνες 

τις αντιορθολοΥιστικες φιλοσοφι

κες ΙCατενθύνσεις, οΙ όποίες με τη 

λtξη "ύπαQξη" δεν έννοούν την 

ύπαρξη tνός όντος, dλλα τόν τρό

πο τής πραγμάτωσης τής ανθρώ

πινης ύπαρξης. Σημείο άφετηρίας 

τov ~ταν 11 φιλοσοφία τού Κίργ
κεργκορ, ή όποία στρέφεται κατα 

τής τάσης τής έποχής τοο πρός 

την άφηρημένη ΎfV'ΙCότητα, πο\ι 

"θελε να έρμηνεύει τα πάντα με 
μία yενιιcΗ θεωιnJtιΙCΗ σκέψη (παν-

171 yrIA 

λογισμός) παραγνωρίζοντας τό 6.
τομο καΙ την έλεύθερη δσύλησή 

'tOV. Ό '6πOQ!;ισμός δανείστηκε 

πολλιΊ στοιχεία καΙ ώτό τούς Γερ

μαvoυς φιλόσοφους Νίτσε καΙ 

Χούσσερλ. Ό Χάϊντεγκερ θεωρεί 

το νού ιbς fνα δ.χρηστο έργαλείο 

για τη διερεύνηση τής αλήθειας 

καΙ έπιχείρησε να θεμελιώσει μία 

νέα φιλοσοφία τού ΕΙναι, στήν 

όποία 11 ύπαρξη, 6υθισμένη τώρα 
στην dyωνία (μέριμνα) καΙ άφο

μοιωμένη ώτό το 'όπερπροσωπικό 

κοινωνικό σύνολο εΙναι μόνον αΙ
Ίία καΙ μέσο για μία νέα "διεν~ρί

νηση τού Elναt". Μόνον fνας φ\ι

σικός Ίρόπος συμπεριφοράς θα 

μά; έπιτρέψει να Kατ~σoυμε 

την ύπαρξη όπως εΙναι στήν α"ό
θεντιΙCΗ της κατάσταση ιcαi θα μάς 

μεταμορφώσει. Ή πραγματοποίη

ση τής αλήθειας μέσα στόν dνθρω

πο ώτΜελεί την "Ιστορία τού ΕΙ
ναι". Με τη στροφη πρός την ο"ό

σία του αποκτά ό άνθρωπος τη 

γνήσια γνώση. Ό αμόρφωτος άν

θρωπος,πο\ι όδηγείται ώτό τό fν

στικτό του, σκέπτεται 'όπαρξιακά, 

δηλαδη bt σκέπτεται άφηρημένα. 
συστηματικά. ΎπαρξιαΙCΗ σκέψη 

εΙναι μία σκέψη στην όποία συμ
μετέχει όλόκληρος ό ltνθρωπoς. 

Μόνον fνας τέτοιος στoχασriις 

μπορεί να διεισδύει στιιν .οΟΟία 
τών πραγμάτων, να γνl1lQίζει την 

άλήθεια. Ό Γιάσπερς ώτοφε(ιγει 

την ώτελπ~oία Kαi τόν παραλογι

σμό μt την πΙστη στό θεό. Στόν 

άθεLστικό 'όπαρξισμό τού Σiιρ'τρ 

6 άνθρωπος σάν iiπαρξη δίχως 
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προορισμό (άπόλυτη tλευθερία, 

στην όποία εΙναι "κα-.;αδικασμέ

νος") όφείλει να δημιουργήσει 

την υπόστασή του. "Άν δέν ή

σουν έλεύθερος νά μη γεννηθείς, 

εΙσαι έλεύθερος ώστόσο να ζήσεις 
καί εκλέγοντας τη ζωή σου αύτο

δημιουργείσαι". nOtE δμως 6 άν
θρωπος δε μπορεί νά φτάσει στό 

σκοπο του καΙ γι' αύτό ύπάρχει 
ή αηδία στη ζωij καί ή αίσθηση 

τού παράλογου. Ή ανθρώπινη 

ζωη σαν συνειδητη υπόσταση βρί

σκεται σέ μία άπόλυτα προσδιο

ρισμtνη κατάσταση κίνησης καΙ 

άλλο ίωση ς, χωρLς νά καθοδηγεί

ται άπό hιαν κανόνα. ΕΙναι τυ

χαία καί άσκοπη μέσα σ' hιαν κό

σμο χωρίς νόημα. "άχρηστο πά

θος", γιατΙ πηγάζει από τό μηδέν 

καΙ καταλήγει στό μηδέν. Στη Γαλ

λία άναπτύχτηκε καΙ μία χριστια

νική υπαρξιστική φιλοσοφία, που 

αντιπροσωπεύεται κυρίως άπό 

τόν Μαροέλ. Ό γαλλικός ύπαρ

ξισμός. δπως εκφράζεται στην ή

θιΙCΗ καΙ στην τέχνη. ε[ναι hια ά

πλό αίσθημα της άνασφάλεισ~ 

της αγωνίας καΙ τού μηδενΙd~<Jύ. 

ΥΠΕΡΒΑΤιΚΟ 

Αύτό που υπερ6αίνει τα σύνορα 

τής έμπει.ρίας. τό ΙΙνεξάρτητο άπό 

τη ΣUΝείδηση και απρόσιτο στη 

γνώση. Τό υπερ6ατικο μπορεί νά 

γίνει κατανοητό μόνο μέ νοητική 

ή λογικη ένέργεια. Στη φιλοσοφία 

τού Καντίου υπερ6ατικές εΙναι οΙ 
άπριορικές Ιδέες που δίνουν τίς 

μορφές μέσα στiς όποίες διατάσ-

YII~. 

σονται τά εμπειρικό δεδομένα τη; 

γνιίκJης. ΟΙ καθαρές διαισθήσεις, 

οΙ κατηγορίες. οΙ αρχές τής νόη

σης είναι καθαρές 'όπερ6ατικές 

Ιδέες χωρίς έμπειρικά περιεχόμε

να. 

ΥΠΕΡΟΧΟ 

ΑΙσθητική κατηγορία. Τό υπέρο

χο ε/ναι, δπως τό ιbραίo, μία δασι
κή fννoια τής Καντιανής ΑΙσθη
τικής. Στην ανάλυση αύτής τής 

αΙσθητικής κατηγορίας 6 Κάντιος 
ύποστηρίζει δτι τό υπέροχο ~ει 

πολλά κοινά χαρακτηριστικα με 

τό ιbραίo: καί τά δύο αρέσουν χω

ρίς συμφέρον και στηρίζονται σε 

μία συμφωνία τών γνωστικών δυ

νάμεων. Ένώ δμως στην όμορφια 

μας αρέσει ό περιορισμός. ή μορ

φη τών έντυπώσεων. αις ύπέροχο 

μας φαίνεται τό άπεριόριστο. το 

άμορφο. Χωρίς τη συνείδηση τής 

άπειρότητας ποτέ δε θα μας προ

καλούσε hια ΙΙντικείμενο μία ύπέ

ροχη έντύπωση. Στό ιbραίo ή άeέ

σκεια θεμελιώνεται στην ποιότη

τα τού αντικειμένου. στό υπέρο

χο στην ποσότητά του. στην h:ra
ση. Ύπάρχονν δύο είδη υπέρο
χου: Τό μαθηματικα καΙ τό δυναμι

κα ύπέροχο. Τό πρώτο εΙναι ΙΙσύγ

κριτα μεγάλο. τό δεύτερο ~EΙ μία 

άπειρη δύναμη. Ο( αΙσθήσεις δε 

μπορούν νά μάς διδάξουν ούτε 

τό hια ούτε τό άλλο· α'iιτα ξεπερ
νοί>ν τα μέτρα τους καΙ ή φαντα

σία μας αδυνατεί να τα ουλλάδει. 
Μόνον 6 λόγος. που ξεπερνάει τα 
μέτρα τών αlσθήσεων. μάς δίνει 
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τilV Ικανότητα να συλλαμδάνου

με καί να συνειδητοποιούμε τό 

('πέροχο. Τότε τό άντικείμενο πού 

προκαλεί την Ιδέα τής άπειρότη

τας καί μαζι τό συναίσθημα τής 1ι

θιΙCΉς 6περοχής μας ώς δντων 

προικισμένων με Μγο μπορεί να 

όYoμoOΤEt 6πέροχο. Τό ύπέροχο 

περιέχει fνα κράμα συναισθημά

των: πρώτα δυσαρέσκεια, πού προ

έρχεται άπό τόν Εμποδισμό τών 

ζωτικών δυνάμεων να tνεργoύν 

Ελεί'θερα' επειτα εύχαρίστηση, 

;τοί' την προξενεί ή άπολύτρωσή 

τoι'~ άπ' αύτη την καταπίεση. Έ

να τέτοιο ανάμιιc:τO άπό εύχαρί

στηΙΠ] Kai δυσαρέσκεια συναίσθη

μα είναι θαυμασμός i\ σε6ασμός. 
Τό ('πέροχο εΙναι σύμφιrtO σt άν
ΤΙΚfίμενα ή φαινόμενα πού lχoυν 

;τανανθράιπινη σημασία. Προδάλ

Ι: ι ιπο" ίινΗ, .. (οΙ;ΤΟ κάflε φορά ποί' 
,,··:ι.:~10Ι'H'ΙΙ ιιι c,\ι'νιί.μn; ποί' τι)" 

ι'ι;τειλούν και περήφανος άγωνίζε

τιιι tνατίoν του:. Και αύτη ή ΠΕ

.. 'ηφάνεια ιΊφείλπαι στην πεποί· 

θηση πιίις ό άνΗυωπος Εχει μία ά

νιίιτερη Cι.πooτσλιί, πώς εΙναι δη
μωι.ργό; αναnl ~'ων άξιών πάνω 

στή '{ή. Γιί! τi\\' :τρόκληση τής αΙ

ι1Ηητική; Επε,,:, ',,'ειας τού ύπέρο

χοι' προί';τ{)Ηι,,, ι είναι μία Επιδε· 

1\TΙ ι.:"ηιτι ( τι,. ψυχής γιά ΙδέΕζ 

ι.:ιιί ι.:ιΙ;το(({ ~. ιί.λιέργεια τών ήθι~ 
ι.:,'''' (11'\'((1 rιfl1Iμάτων, 'Εφόσον δ

μω: προl,;τ,ιιΙΙ τοι'με ;τιίις κάθε λο

γιι.:ό όν εχει μία τέτοια ήθιΙCΗ προ

διάθεση. εχει και ή κρίση για το 

1"πέροχο μία δικαιολογημένη άξί-
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ωση για γΕνικό κύρος. 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΣΜΟΣ (subiectίvismus) 

Ή οτροφη πρός τό "ύποκείμενο" 

δηλ. ή θεωρία δτι ή συνείδηση εΙναι 

τό πρωταρχικό· όλα τα άλλα ε!ναι 

περιεχόμενο. μορφη ή δημιούργη· 

μα. τής συνείδησης. Κάθε κρίση 
για τήν πραγματικότητα ανάγε

ται στη συνείδηση τού άτόμου. 

Δεν ύπάρχει καμία. γενιιc:η άλή

θεια και ήθικότητα' δλες οΙ γνώ

σεις και οΙ άξίες προσδιορίζονται 

aπό τό κάθε φορό. διαφορετικό 

6ποκειμενικό αίσθημα και τή δια

φoρετιιc:η σκέψη ΤΟ1Ι άτόμου (αντί

θετος, 6 άντικειμενισμός). 'Αντι

πρόσωπος τού άκραίου ύποκειμε

νισμού εΙναι 6 Μπέρκλεϋ. Ιδρυ

τής τού 6ποκειμενικοΟ Ιδεαλισμού. 

6 όποίος αρνείται δτι ύπάρχουν 

πέρα από τα αΙσθήματα και τή 

συνείδηση τού άνθρώπσυ άνεξάρ

τητα άντικείμενα. θεωρητικοι 6-
ποκειμενιστες ήσαν κυρίως οΙ σο

φιστες ("πάντων χρημάτων μέ

τρον ανθρωπος", Πρωταγόρας) 

καί οΙ Κ υρηναϊκοί. 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 

Αυτό πού κείται ύπό. Γενικα αύ

το ποl' ί.πόκειται σε μία άλλη ύ

παρξη (ύλη ή ούσία), πού εΙναι 
άντικείμενο τής σκέψης. τού λό

γου' στην Ιδεαλισtιιc:η φιλοσοφία 

τό Έγω σαν συνειδητή ένωτιιc:η 

άρχη δλων τών πνευματικών, συν

αισθηματικών και δουλητικών έ

νεργειών. αντίθετο άπό τό άντι

ΚΕίμενο τών tνεργειών μου. 
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Φιλοσοφική κατεύθυνση που θεω

ρεί τα άντικείμενα τής έμπειρίας 

και τής γνώσης μόνον ώς άπλα 

συνειδησιακά, δηλαδη ώς ύποκει

μενικα αΙσθήματα. Κάθε γνώση 

ε[ναι γνώση φαινομένων, συνει
δησιακών γεγονότων' κάθε γνώ

ση άντιλαμl)άνεται τα άντικείμε

νά της μόνο σχετικά, στις αναμε

ταξύ τους σχέσεις καΙ στΙς σχέσεις 
μ' ·έμένα. τΟν άναγνωρίζOVΤα. την 

ο'-όσία τών πραγμάτων, τό "πράγ
μα καθ' έαυτό". δεν εΙναι δυνατό 
να το γνωρίσουμε. Συνεπώς γνω
ρίζouμε τον κόσμο όπως παριστά

νεται άπό τίς αΙσθήσεις και τη νό

ηση καΙ όχι δπως: εΙναι πραγμα

τικά. 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

Τό δεδομένο τής έμπειρίας όπως 

παρουσιάζεται στη συνείδηση· 

όλα τα πειραματικα 6ε6αιωμένα 

γεγονότα,που άποτελούν την άμε

ση συγκεκριμένη ύλη τών έπιστη

μών. Ό Πλάτων καΙ ό 'Αριστοτέ

λης διακρίνουν τα φαινόμενα άπό 

τα όντα. ΣτΟν Κάντιο τό φαινό

μενο ε{ναι τό αντίθετο άπό την 
καθαρη ύλη τής γνώσης, προπαν

τός άπό τό "νοούμενον" ή τό 

"πράγμα καθ' έαυτό". που μπο

ρεί να γίνει άντικείμενο τής έμπει

ρίας. 

ΦΑIΝΟΜΕΝΟΛΟΓIΑ 

Ή φιλοσοφική θεωρία για τα φαι

νόμενα καΙ τις μορφΙς τους όπως 

παρουσιάζονται στό χρόνο ή χώ

ρο. Ξεκινώντας άπό την πεποίθη

ση ότι τό όν εΙναι δυνατό ν' άνα
γνωριστεί άμεσα και ένοραματι

κα στην ούσία του, tι φαινομενο

λογία παρατηρεί καΙ περιγράφει 

την ούσία του με 6άση αύτό που 

φαίνεται, όχι όπως tι όντολοΥία. 

tι όποία άσχολείται με τό τί μπο

ρεί ή τι όφείλει να ε!ναι τό όνο Ή 

διείσδυση στην ούσία τών αΙσθη

τών καΙ άτομικών άVΤΙKειμένων 

γίνεται διαμέσου μιά.ς Ιδιαίτερης 

μεθόδου. τής ''ειδητικής άναγω

γής". Ή άναγωγη τού φαινομέ

νου στην άρχική ούσία του άπο-

6λέπει στη γνώση, έαν το αντικεί

μενο τής γνώσης ύπάρχει πραγμα

τικά, ανεξάρτητα άπό τη συνείδη
ση, έαν μπορεί ν' άναγνωριστεί 

καΙ ένοραματικα tι οί'σία του, ή 

πρώτη άρχη όλης τής πραγματι

ΙCότητας. Ή αύτοφανέρωση τού 

ό~τoς στην ούσία του λέγεται "έμ
πειρία". τα φαινόμενα, πού εΙναι 

άπόλυτες ουσίες, άνεξάρτητα άπό 

τη συνείδηση, ταυτόχρονα 6ρί

σκονται καΙ μέσα στη συνείδηση. 

Με τόν όρο "συνείδηση" δεν έν

νοείται tι άνθρώπινη συνείδηση. 

άλλα μία ύπερδατική, άσχετη με 

τΟν άνθρωπο συνείδηση. τής όποί-
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ας σπουδαιότερη ιδιότητα εΖναι 
ή άναφορικότητα. Για τη φαινο

μενoλoγιΙCΗ fρEuva άντικείμενο 

γίνεται τό περιεχόμενο τής συνεί

δησης καΙ όχι ό ύλικός κόσμος. 

που δεν εΙναι αύθυπόστατος. 'Έ

τσι πρώτη άρχη τής πραγματικότη

τας εΙναι ή πνΕUματιΙCΗ έμπειρία 

τού ΕΙναι. 'IbQUτTιc; της σύγχρο

νης φαινομενολογίας εΙναι δ Γερ

μανός Χούσσερλ. δ όποίος θεω

ρoiίσε τη φαινομενολογία αις τη 

OOσιΙCΗ έπιστήμη τής φιλοσσφίας. 

'Ως μtθoδoς ή φαινομενολογία 

άσκησε μεγάλη έπίδραση στήν έξέ

λιξη τής φιλοσοφίας. Ιδιαίτερα 

στόν ύπαρξισμό. στήν ΌVΤOλOγία 

και στη λογική. Μετό. τό 1930 ή 
φαι νομενολοΥία προσπάθησε να 

ύποτιμήσει τη λoγιιcη ιbς δργανο 

για τη διαπίστωση της dλήθειας. 

Περιορίστηκε στην ψυχανάλυση 

καΙ έρευνάει τΙς άσύνειδες πηγες 

ή τό συλλογικό άσυνείδητο. που 

μεταδιδάζει σ~ κάθε άνθρωπο ό

ρισμένα άναλλοίωτα σuμ60λΙKα 

άρχέτυπα. Στη "φαινομενολογία 

τού πνεύματος" τού 'EyD.ou δ δ
ρος φαινομενολογία ~ει μία πε

ριεκτιΙCΗ σημασία: δηλώνει την 

Ισι:ορία τών διαδοχικών σταθμών 

τών θέσεων KαL άντιθέσεων δια 

τών όποίων τό πνεύμα α"ότοεξε

λίσσεται καΙ dπoκτά αΌτοσυνεί

δηση. 

ΦΑ.ΝΤΑΣΙΑ 

Ή έλεύθερη συνειδησιαιcη (παρα

στατιΙCΗ) δραστηριότητα. που δεν 
περιορίtεται άπό την άντικειμε-
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νιιcη πραγματικότητα ή άπό νό

μους τής νόησης. Ή φαντασία ιJJς 

α"όθόρμητη ψUχιΙCΗ ενέργεια άλλο
τε μεταπλάθει ψυχικες εΙκόνες 

καΙ άλλοτε συνδυάζει άναμνήσεις. 

Ή γόνιμη φαντασία, που άντανα
κλά γνήσιες άντιλήψεις τής πραγ
ματικότητας ,εΙναι μία άπό ΤΙς πω 
άπαραίτητες προϋποθέσεις γιο. 
την KαλλιτεχνιΙCΗ δημιουργία καΙ 
για κάθε εΙδouς πνευματικη δρα

στηριότητα. 

ΦΕηχΙΣΜΟΣ 

Λατρεία πραγμάτων, στα όποία 

οΙ πρωτόγονοι φUσΙKOΙ λαοΙ άπο

δίδουν μία ύπερφυσιΙCΗ - μαγιΙCΗ 
δύναμη. άπρόσιτη στόν άνθρωπο. 

ΦΙΛΕΛΕΥθΕΡΙΣΜΟΣ (liberalisιnus) 

'Όλες οΙ Ιδεoλoγιιc~ς προσπάθειες 

που σrιμειώθηΙCαν άπό τόν 18 αΙ 
και rnELtQ στόν πολιτικό. olκονο

μικό και πνευματικό τομέα αις άν

τίδραση πρός τους περισρισμους 

της άτομικής προσωπικότητας ά

πό τη μεσαιωνιιcη παράδοση, την 

άπολυταρχικη πολιτεία καΙ τό δογ

ματισμό της έκκλησίας. Ό φιλε

λευθερισμός προωθήθηκε άπό το 

Διαφωτισμό καΙ τη Μεταρρύθμι

ση καΙ άναπτύχτηΚΕ περισσότερο 

στην Άrιλία τού 19 αι. Στην κοι
νωνικη - θεωρητικη έκφρασή του 

(Λόκ, Ρσυσσώ. Άδαμ Σμίθ) ~ει 

ώς σύμ60λο την έλευθερία τού έμ
πορίαυ, την έλευθερία τής θρη

σκευτικής συνείδησης, την πολι

τιΙCΗ έλευθερία, τΟν κοσμοπολι τι

σμό και τόν οilμανισμό. Πατέρας 

τού μοντέρνου φιλελευθερισμού 
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εΙ ναι ό Λόκ. το. δύο συγγράμμα
τά του "ΠερΙ ιnιδερνήσεων" ~σαν 
το Ε'όαγγέλιο της ήμέρας. Φιλοσο

φικά ό φιλελευθερισμός πλησιά

ζει τόν άτομικισμό: Τονίζει την 

άξία της προσωπικότητας και με 

την ιλεύθερη άναΥνώριση τιίνν δι

καιωμάτων τών συνανθ(1ώπων 

συντέλεσε σημαντικά στή χειρα

φέτηση τού πνεύματος, στήν άνά

πτυξη της έλευθερίας τής mcέψης 

καΙ τής συνείδησης, στή γενικη 

έξύψωση τού άτόμου. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Άπό τη λέξη φιλόσοφος. φίλος 

της σοφίας. 'Επιδίωξη τής θεωρη

τιΙCΉς σοφίας. μιάς διαρκώς τελει

ότερης γνώσης "τών θείων και 

άνθρωπίνων πραγμάτων". Μ' αύ

το τό νόημα χρησιμοποιείται γιο. 

πρώτη φορά ή λέξη φιλοσοφία 

στή Σωκρατικη σχολή. Κατά τόν 

Πλάτωνα φιλοσοφία rlvat "κτή

σις επιστήμης", ή γνώση τής αΙώ
νιας καί άναλλοίωτης ούσίας τών 

όντων. τού "όντως όντος". τών 

Ιδεών. 'Ωστόσο άπ6λυτα κάτοχος 

τής γνώσης εΙναι μόνον ό Θεός, 

γι' αΌτό μόνο σ' αΌτόν ταιριάζει 

το όνομα σοφός. Φιλόσοφος Elvat 
έκείνος που ξέρει δτι δέν ξέρει. 

Κατά τόν 'Αριστοτέλη φιλοσοφία 

rlvat ή έρευνα τής αΙτίας ή τής 

άρχής τών όντων. ΟΙ Στωϊκοί ό

ρίζουν τη φιλοσοφία ώς τήν έπι

δίωξη τής άρετής,οΙ 'Επικούρειοι 

ώς τήν ίκανότητα νά γινόμαστε 
εύτυχισμένοι με το λόγο. τη λέξη 

"φιλόσοφος" χρησιμοποίησε γιο. 
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πρώτη φορα ό Ήράκλειτος γιο. 

νά χαρακτηρίσει έκείνους που ξέ
ρουν πολλά πράγματα ("χρη γάρ 
εύ μάλα πολλών ϊmορας φιλοσό

φους άνδρας εΙναι "). Με την ίδια 
σημασία χρησιμοποιεί τη λέξη και 

ό Ήρόδοτος. Πρώτος ό Πυθαγό
ρας όνόμασε τόν έαυτ6 του "φι
λόσοφο" με τή στενη σημασία τής 
λέξης. που χαρακτηρίζει τΟν ερευ
νητή τής φύσης τών πραγμάτων. 

Ή φιλοσοφία πήρε πολυ άργότε

ρα τη θέση ένος επιστημονικού 

κλάΙΙο" με Ιδιαίτερο περιεχόμενο 

στό σύστημα τών επιστημών. Ή 

Ιστορία της εΙναι ή Ιστορία τής 
άνθρώπι\'ης mcέ\jΠJς. ή όποία θέ

τει προβλήματα καί άγωνίζεται 

να τα λύσει. Στον φιλοσοφικό τρό

πο σκέψης όφείλουν τα άποτελέ

σματά τους όλες οΙ επιστήμες. Ή 

δημιουργία τής έπιστημoνιΙCΉς φι
λοσοφίας (θεωρία. έννοια καΙ άν

τικειμενικη φυσικομαθηματικη ε

πιστήμη) ε{ναι τό μεγάλο έπίτευγ
μα τού έλληνικού πνεύματος. Πρώ

τη ή έλληνικη φιλοοοφία συνει

δητοποίησε τή σημασία πού εχει 

ή έπιστημονικη γνώση για την 

πρόοδο τής άνθρωπότητας και σ' 

αύτήν όφείλει ή φιλοσοφία τής 

Εύρι.ί!Πης. ώς Εκφ!lαση όλόκληρου 

τού κύκλου τών επιστημών. την 

καταγωγή της. Σχεδόν όλες οΙ ση

μερινές κοσμοθεωρίες βρίσκονται 

σ' εμδρυακη κατάσταση στίς πο

λυποίκιλες μορφές τής άρχαίας 

έλληνιΙCΉς διανόησης. Γιατί γιο. 

μία γνήσια φιλοσοφία τών άνα

τολικών λαών. άν ίσως εξαιρέσου-
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με την 'Ινδία, bt μποQl!Ι vΆ γίνει 
λόγος. Σ' α"ότοίις ό στοχασμός πα

ραμένει σε γενικtς γραμμtς στήν 

"όπηρεσία τής θρησκείας, της μα

γείας καΙ τών ΠQCIIffiKών ΙΠιστη

μών. ΆQXη τής φιλοσοφίας Elvat 
τό "θα"μάζειν". Ό άνθρωπος 

δλέπει στη yij και πάνω dπό τη 
yij θwμαστά πράγματα, άπορεί 

καΙ ζητάει έξηΥήσεις. Στην άρχη 

θαυμαζαν άπό τά φαινόμενα πού 

ΠQOKαλoVν άπορία έΙCEίνα πού 

μπορούσαν ν' άντΙΙCρυσoνν δμεσα, 

("τά πρόχειρα άπό τά παράδο

ξα "), bELta διJxισαν ν' άπoρoirv 
καΙ γιά τά μεγαλ:6τEQ«l, Π.χ. Υιά 

τΙς φάσεις τής σελήνης, Υιά τά fι

λιακά φαινόμενα και Υιά τη γένε

ση τού Kόσμιnι. Ποσϋπ6θΕ9') Υιά 
τη γέννηση καΙ όνάπnιξη τής tλ

ληνιΙCΉς φιλοσοφίας "'ταν fι ΙΙντί
θεση πρός την άπλoίιcΗ μ"θολοΥι
ιcΗ έρμηνεία τού Kόσμιnι. Στην dQ
χη φαν κοσμολογία. μετεωQOλο

γία καΙ Φ"σιολοΥία. 'Έπειτα πήραν 

οΙ 'Έλληνες με τη μεσολάδηση τών 

Φοινίκων άπό τούς ΑΙΥύπτιοος 

καΙ Βαδ"λώνιοος την dναyKαία 
για τη δημwtJργ(α τής έπισrήμης 

ύλη (μαθηματιιcές καΙ όστρονομι

κες γνώσεις), την tπεξEQΎάστηKαν 

με τό 6ικ6 τοος τQόπO καΙ την ά
ξιοποίησαν στη θεωρφιΙCΗ διερεύ

νηση με '6πoTUΠώδη μέσα πC1QC1-

τηρησης • τών Φ"oιιcΏΝ φαινομέ

νων. οι περι.σο6τEQOΙ dπό τούς 

έρεuνητtς τών πQ06λιιμάτων, Ίών 

ΙΙριΘΜΏV καΙ Ίών φVΑΙΙCών φcnνo

μένων /ισαν φWSooqιoι.. Ή SQOέ
λnισrt και έ~ τoiί σύμπαντος, 

177 ΦΙΛ 

1t πρώτη άρχή, ή πρώτη ο"δσΙα. 
:ιι:ο\ι elvat τό δημιοοργικό α[τιο 
τού κόσμο", εΖναι τό δασικό πρό-
6λημα της πρώτης περιόδcnι. Πρός 
τό τέλος τής πρώτης α"ότής φάσης 

τής πνroματιιιής έξέλιξης μεταφέ

ρεται tι φιλοσοφία με τόν 'Ανα

ξα.yόQα στην 'Αθήνα, δπο" συνε
χίζεται στην ΙΠιστημονικη - πο

λιτιστιΙCΗ κίνηση τής σοφιστικής. 

στΙς Σωκρατικές σχολες καί άρ

yόtερα στΙς tλληνιστΙKές. Στην tλ

ληνιστιΙCΗ έποχη οΙ βαθιες μετα

ΟΟλές στην πνroματιιcη ζωη της 

ΙΙρχαίας tλληνucής κοινωνίας άλλοί

ωσαν τό θεωρητικό χαραχτήρα της 

φtλoσoφίας, ή όποία μtτηνκοσμοπο

λιΤΙΙCΗ διbαΣΙCΑΛ'α της ~ 
σε τδ πνεύμα τής t>.lηνumιιης .
:ιτοχί!ς. Σ' α"ότά τά XQόνια fι ιπι
στήμη Xf.ιIQ(ζει άπό τη φιλοσοφία, 
ft όποία τώ(!α σιινδιεται χφσα6-
τερο μέ την πQCllCtιιcη ~.·ιUό 

τΟν Πoσειl!ώνιo καΙ :ιτiρα ε1ναι 

ιι~ fι dνάππξη τού 1"'
στucιoμo\ί μέ την εΙΟρση ΙΙνατολι

κών :ιταοαδόσεων cm)ν tλληνι.ιcη 
IpW:κJroφία καΙ 'ιι δαθμιαία tξάλει
"". Ίών oνν6Qων μεταξiι θρησκεί
ας ΙCαΙ φιλοσοφίας. Στό μεσα€ωνα 

'ιι φιλοσοφια &tν εΙναι α"δτοτελ1jς. 
ΤαvτιΣτΗιcΕ μέ τη θεολοΥία, φνε 

'''6:ιτηρhρια της θεολογίας" (an

cilla ιheotogίK). Ό σχολαστικι

σμός πρoσάQμoσε τη φιλοσοφία 

στην tΙCJ(λησιαστιιcή δογματική 

και hσι συντέλεσε στη μπά60-

ση τη; άρχαίας έλληνιlC'ής oιci

ψης στoUς νεcίJτεQovς XQ6νovς. Ή 

dιcμή ~ ~ φι1οσοφι-
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ας στα τέλη τoii 12 αΙ συνδέεται 
μ! τη yvWQιμια τών σπουδαιότε

ρων ~ της dQαδΙΙCΉς φι.λοσο
φιας. Διαμέσmι τών Σuρων καΙ 

τών Χριστιανών ' AQάδων μετα

φέρθηκε tι έλληνιΙCΗ φιλοσοφία 
στoiις κUKλouς τoii Ίσλάμ, στην 

άρχη ΟΟς άνάΜUCΤOς μ! 'Aριaτo

τελικές ιδέες νεοπλατωνισμός (' Αλ
φαQαμΠί, 'Αδικέννα). Ή σημαν

τικότερη καΙ για την Εόρώπη 

σπουδαιότερη τότε προσωπικότητα 

της άραδιΙCΉς φιλοσοφίας ~ταν 6 
, ΛδερQόης (έξελληνισμένος άπό 

τόν [διο τόν φιλόσοφο τUπoς τoii 

dραδικoii όνόματος 'μπν Ρόσντ). 
'Από τόν 1S αΙ ό σχολαστικισμός 
έγινε άγονη σοφιστεία. Ή έπιστη

μσνΙΙCΗ fρευνα άπαγοι't:uτηκε καΙ 
mι.ιωQEίΤΟ. Ό,τι πιστεuόtαν άπό 

την έκκλησία, έθεωρείτο "θέσφα

τον". Τ1) στ(1Oφit άπό τό μεσαl:ωνα 

πρός τoiις νέouς χρόνους tνσαρ

κώνει ό K~ικoς, τόν όποίο 

άxoλouθσϋν οΙ μεγάλοι tQεuνητ~ς 

Κέπλερ καί Γαλιλαίος. Για ενα 

μεγάλο xρoνucό διάστημα tι ιnιστη
ματΙΙCΗ φι.λοσοφια fγινε -όπηρέτρια 

τή~ r:τωτήμης (anciIIa scientiae). 
Τίι μιtttημαΤΙKαγίνσνται 6 συνδετι
κός κρίκος μεταξiι τού πνεύματος 

τού άνθρ<ίιπσυ καί τής πραγμα

τικότητας τής φύσης. Ή φιλοσο

φία γίνΕται φυσικομαθηματικη 

έπιστήμη καί σέ οεύτερη γραμ

μ1) λσyΙΙCΗ καΙ μεταφvσικf). Σάν 

"έπιmήμη τών έπιστημών" προ

σπαθεί να ~ι τα πο

ρ(σματα δλων τών έπιστημών καΙ 

να ΣUΝΘέσει άπ' aδτα μια Μα(α 

ΦΙΛ 

lCOOJ.IOθεωρια. Ή άνάπτυξη τών 

φVσΙKών έπιστημών στα μέσα τoii 

19 αΙ εΙχε ιbς συνέπεια τό δαθμι
αίο άπoχWQισμb τους άπό τη φι

λοσοφ(α. Ή πρόοδος της τεχνιΙCΉς 

καΙ tι άνάπτυξη τών παραγωγι

κών ΔUΝάμεων συντελέστηκαν τΙς 

περισσότερες φορές XWQL; φιλο

σοφια, ιnιχνα σ' άντ(θεση πρός 

αUτη. Παρατηρείται γενικα tι τά

ση να ξεχWQίζουν τη φιλοσοφ(α 

άπό την έπιστήμη άπό τό Ιδιαίτε
ρο γνιίιρισμά της. δη αύτη στηρίζε

ται aτό αΙσθημα κω στην tνόρα

ση, στην φαντασια καΙ στην ιδισ

φυΤα τoii δημιουργού. Δtν l-xEL 

όρισμ.ένο άντικείμενο ~ρεuνας, 00-
τε δπως οΙ έπισtήμες τόν χαρακτή

ρα μιάς διαδικασίας προόδου. 

Ή Ιστορία της φιλοσοφιας διδά
σκει ο'>στόσο Μι α"ότη εΙναι αUτo
τελ1)ς έπιστήμη καΙ άσχολείται μ! 

θέματα που άπστελoiiν την πρω

τ~ κάθε φιλοσοφικoii καΙ έπι

στημσνικoii στοχασμού. Ή ΣUΓ

χρονη φιλoσoφιΙCΗ σκέψη άναγνω

ρίζει τό γεγονός Μι XWQL; τη.στε
vΗ συνεργασ(α μ! την έπιστf)μη 

δ~ μπορεί να ()πάρξει έπιστημ.ο

νιΙCΗ φιλοσοφ(α. "Για τόν φι.λο

σοφικό προσανατολισμό χρειαζό

μαστε την άντικειμενικότητα για 

να συνειδητοποιΟΟμε μ' α"ότη τό 

μ1) άντικειμενι.κό". (Γιάσπερς). 
·Οποιος φιλοσοφεί πρέπει να γνω

ρίζει τΙς έπιστημσνικ~ μεθόδους, 

δπως έπίσης XWQLς γερi\ φι.λοσο
φΙΙCΗ θεμελίωση δt μπορεί να ()
πάqxoυν έπισtήμες. Κοινός σκο

πός της φιλοσοφ(ας ΣαΙ τών εΙδι-
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ιcwν έπι.στημών εΙναι να φτάσouν 
σt μια ΠραΥματι.χή γνώση τής 

ΠQOΎματιιcότητας. Ή νεώτερη φι

λσσοφια Φς ανώτερη θεωρητι.χή 

σύνθεση fχει ταvτιατεί dπό την 

btoχη τού Καρτεσίου με τη μον

τέQγα έπιστήμ'1, d>στόσo με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να μη χάνει τι)v άρ

χαια φιλoσoφιΙCΗ Μοια τής 6λο

ΙCΛ'1ρωτιΙCΉς έπιστήμ'1ς. Έξετάζει 

τι)v [δια τη γνώση καΙ προσπαθεί 

να συλλάδει τό νόημα τού κόσμου 

ατό σύνολό του. Χωρίς τη φιλο

σοφία τής γνώσης, που εΙναι "γνώ

Of] για τη γνώση", δε θα fιξερε κα
νείς ούτε καΙ για τό τΙ εΙναι πραγ
ματικα 6 Σδιας ό tαντός του ("δ
ταν bή γνισσι ν αύτην α~τής τις fx'1. 
γιγνιίιοκων ποi' αι'τός έαυτόν τότε 

foτat" Πλάτων). Γενιιcα fι φιλο

σοφια όφείλει ιcατα τόν Κάντιο 

ν' αντικαταστήσει τό μάτι πο\ι λεί

πει dπό τoiJς KύΙCΛωπες, δπως χα

ραΙCΤΗρ(ζει τoiις ατεvαKtφαλoυς 

εLδιιcσιις έπιστήμονες. Σ' δλες τΙς 

tπoχtς τό κύριο γνώρισμα τού φι

λοσόφου ~ταν fι Ικανότητα να fJ
ψΏVεται πάνω dπό τη ζωη καΙ να 

τήν ΙCάνει, μtνoντας σ' dπόσtαιπι 

απ' α'ότι) ιcαι με τό αΣσθf]μα της 

σuνυπευθtινότητας για τι)v έπιδί

ωση της dνθρωπότητας, αντιιcεί

ΜΕVΑ τών θ~σεών του. Ό φιλό

σοφος δρΙOΙCει τό ΠQό6λημα ΈΙCεί 

πoiι οΙ c'ίiJ.oι ΔΈV τό δλiπoυv ΙCαΙ 

μt τόν κ'νδυνο vΆ με(voυν τά συμ

περάσματά του dμφι.o6ητήσιμα 

μάς φέ(rνει ο' bαφι1, πtQα dπό 

τίς μι.κρtς δεδαιότητες, με τά με

γάλα δλυτα ι:αΙ dναπόδειιcτα ~η-

J7'! ΦΙΛ 

τήματα, που για μάς fχoυν μεγα

λύτερη αξία από δ,τι fι γνώση d
ναμφισ6ήτητων γεγονότων. Πνευ

ματιΙCΗ Πf]γη τών κοινωνικών έπα
ναατάσεων Όπήρξαν φς τώQα μό

νον οΙ φιλοσοφικες καΙ έπιστrιμo

νικες - πνευματικες ύποθέσεις, 

ποτε οΙ φυσικομαθτιματικες γνώ

σεις. Στήν προσπάθειά της για την 

roQEOf] τού νέου προδλήματος fι 
φιλοσοφία αντιμετωπίζει) δχι μό
νο στην περιοχη τού πνεύματος, 
dΛλα καί μtσα στην KOινωνία,τι)v 
αντίαταOf] έκεΙνων που δε θέλουν 

να ατρέψO\JΎ τό πρόσωπό τους 

πρός τίς νέες κατευθύνσεις. Bλt

πουν, δπως ατό παράδειγμα τού 

Σωκράτη, ατό πρόσωπο τού ΙCoμι
στή της νέας αλήθειας τόν έξον

τωτη της δικής τους δήθεν αλήθει

ας. 'Ως άτομο φτάνει ό καθένας 

απ' αmoiJς aτό τέλος τής ~ωής του 

χωρίς να fχει καταλάδει τό δαθύ

τερο νόημα της ~ωής, ποιά εlvαι 

fι θέση του ΣτΌv ιcόσμo καΙ τί ε1-
ναι ό κόσμος γι' αδτόν. Γι' αmoiJς 

τoiJς μη πνευματικους dvθρώπoυς, 

πoiJ dv δtv παραμελούσαν την φι
λσσοφια θά θεωρούσαν ποαις 

από τΙς fως τώρα πράξεις τους 

ιbς μηδαμινές, -γράφει 6 Ράσσελ: 

"'Ο μη φιλοσοφικός άνθρωπος 

δαδΙζει διαμέσου της ζωής έΠf]

ρεασμ.tvoς dπό τΙς ΠQOιcαταλήψεις 

τού ανθρώπινου voύ, από τίς συν

'1θισμένες γνώμες τής .btoxής ιcαi 

τού λαού του καΙ dπό ΤΙς mΞΠO!.

θήσεις πoiJ fχoυν dνωmιχτεί aτό 

πνεύμα του δΙχως τη συνtQyεια i\ 
έπιδoΙCΙμασια τού ΙCριτι.xo\ί voύ. 
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Σ' Εναν τέτοιον ίινtlρωπο φαίνε

ται τελιιcά χαΙ ό ΙCΌΣμoς άνεπι.φύ

ΛΑΙCΤα ιcατανoητός, πεπεQC1σμένος 

ιcαΙ πως δρίΣΙCεται άνοικτός μπρός 

στα μάτια τοο· τα γνωστά σ' σiι

τΟν πράΥματα δεν τού UΠOΙCLVoUν 

έρωτήματα χαί doυνήθLcne; Δu

νατότητες ώroιcρσύoνtαι ώσtόσo 

με περ~ Μόλις δμως άρ

χίσo1Jμε να φW>σoφoiiμε, δρίσιcoυ

με πι.,; αιcόμη ιcαί TC( πιι'l ιτι'νηl:Ιι

σμέ'να πQά'yματα όδηyofιν σε προ

δλήματα, στα όποία μόνο άτελείς 

άπαντήσεις μπορούν να δoθoirv. 

Μολονότι tι φιλοσοφία δεν elvat 
σε θέση να μας εΙΠεί με 6εδαιότη

τα ποια ε(ναι tι άληθιVΗ άπάντη
ση στην 4μφι60λία πού πρoιcλήθη

κε άπ' α'ότη την [bια, μπορεί ιDσ

τόσο να προσπελάσει σε μάς πολ

λf; hυνατότητr;: ;τιΨ hιευρί'νoι'ν 

τη σιctψη ιcαι την έΛΕVΘΕρώνoυv 

άπο τη δεσποτεία της συνήθεΙας. 

'Ενώ α'ότη ιλατtώvει ftoι. τό creν

αίσθημα τής δεδαιότητας για τό 

τΙ εΙναι τα πράΥματα, bLE1JρVvEL 

σιιμαντιιcα τΙς -Υνώσεις μας γΚι το 

τΙ μπορούν να elvat. Πα~ί
ζει τΟν 4ριcετα 4λαζσνιιco δογμα

τισμό αύτών ποί· όδοιπόρησαν 

aτό δασίλειο τής λυτρωτικής 4μ

φι60λίας ιcαΙ KQOtcUL ζωντανη 
την α[σθησfι μας για το θαύμα με 

-τό νά μiiς δεΙχνει -Υνωστα :ιιράΥμα

τα σε dσννή~στo φώς". τα φιλο

σoφιιcα Π(IOδ1fιμcnα ΠQC1Yματείι

σνται οΙ ιc>.4δoι της φιλοοοφ(ας. 

~ όποίοι μας δείx;νouν -τι ε{ναι φι

λΟΟοφία καΙ. :ιιοι.α tι σημασια της 
-Υιά την άνάπnJξη τoiι άvftQώπι-

ΙΚΟ ΦΙ" 

vo\' πνεύματος. ΚλάΟΟι της ΙCαθα
ρής φιλοσοφίας εΙναι: Ι) ΌVΤo

λογία καΙ μεταφυσική, 2) γνωσιο
λογία, 3) λoyιιcΗ καΙ διαλεκτική, 

4) fιθική, 5) αΙσθητική, 6) ψυχο
λοΥία. Κλάδοι τής έφαρμοσμένης 

φιλοσοφίας εΙναι: Ι) 4νθρωπολο
γία, 2) φιλοσοφία της θρησιcε(ας, 
3) φιλοσοφία της Ιστορίας. 

ΦΙΛ()Σ()ΦΙΑ ΑΙΩΝΙΑ 

IphiIosophia ρercnnis) 

. Η rξtταιτη τι;ιν προολημάτων τη; 

Ι:ιιJή;: καί τοίι ιcι)σμΙΤΙΙ,πσίι εχει ιτημείσ 

4φετηρίας το XQΙOΤWvιιco θρησιcE1J

τιιco δίωμα, tι fJCφQC10η της ΙδΙας 

δτι ό δασιιcός ΠU(lt'\νας της Δuτι

κής φιλοσοφίας ιlπό τΟν Πλάτωνα 

ιcαΙ τόν 'Αριστcntλη, παρα 'ΙΙς φαι

νOμεvΥCΈς clνnθtσεις τών θεωρuiN, 

άπο-τελεί μια μανα&ΙCΗ καΙ δι«ρ

ΙCΗ ΠOQάδooη. Kcιτα τόν Μϊμπ

νιτς fι ΙCΛηQOδστημtνη άπο τούς 

άρχαCoυς ιcαl yενιιcα διαδεδομέ

νη άλήθεια. 

ΦΙλΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ZDHΣ 

Φιλοσοφικη ΙCατεύθυνση, tι όποία 

ά:π:οτελεί μΙα 6vrteeoη ΠQός τη 

Kαντιαvη φLλoσoφία τού ΜIΥου. 

ΠρoπΑΡΑΣΙCΕΥΆΣΤΗΙCε άπό τη ιπρο

φη τoiι QOμIlVtισμoU πρός τό Ιστο

ριιco - ιhoμιιcό ΙCΑΙ άπό την '6παρ

ξιστι.ιcη θεoloyίατoiι KC@yιcεyICoρ, 

πού στQεφόταν hαντίσν τής τά

σης της έποχής ΊOU πρας την 4φη

Qημtνrι γΕVι.ιcόtητα ΙCαΙ i\θEλι να 
έρμηνεύσει -τα :ιιάvtα μl μια γ~

ιcΗ OεCJJ<mτιιciι σιιtψι'ι. Κατα τόν 

KLQyιcεyιcoρ '" νόηση πστt δt μπο-
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ρει να ΎVωQWει την πoαyματι.ιcό

τητα. ·Ο,τι δι.ανοούμαστε. δtν 'ό

miQxEL στην ποαΥματικότητα' εl

ναι μόνο νοητό, πιθανό. Στη θεω

ρ(α για την fiπαρξη άντικειμΕνΙ

κής άl1\θειας άvτιτάσoει την 'όπο

κειμενιιcότητα τής άλήθειας. 'Ε

κείνος που δεσμε1Jεται άπό τη δι

κη τou άλήθΕια εΙναι τό συγκεκρι
μένο ~ωντανό δτσμσ. οι Ιδρυτtς 
τής φι.λοσοφιας της ~ωής Κ(ρΥκεγ
κορ. Νίτσε. Ντιλτάί;. Μπέρξον Gν

τιπαραθέτουν στη yναιστLΚi\ άξCα 

τού λογικού με τίς λογικές μορφές 
καΙ τΙς κατηγορίες του την "ΚΟ-

σμοθεωρ(α", την "ένόραση': τό 

"δ(ωμα", "την δλογη 6oUληση", 
"το ενστικτο". την "κατανόηση", 

δηλαδη τη 'όπερεννοιολογικη σύλ

ληψη τού ρεύματος τής ζωής στην 

άτoΜUCΉ, KOινωνι.ιcη καΙ ισtoQι.ιcη 

ζι~, Τόσο ό KίρyιcεγKOΡ δσο καΙ 

ό Νίτσε θέλουν ν' <'ιπελευθεριίισουν 

τη ζωη-ειτε [[ναι αι\τη- ή χριστια

νιιcη με το νόημα τού Κίργκεγκορ, 

εϊτε ή φιλοσοφικη μΕ το νόημα τού 

Νίτσε-όπο την Ιστορία. Ό σκο

ποc: (ζαί το νόημα τήι; φιλοσοφία; 

τής ζωής δασικιΊ εΙναι ή σύλ
ληψη τής fννoιας τής ζωής. • Από
λυτη άξια για 'Ιό ΝΙτσε ~ει μόνον 
ή πραγματικότηrα. Μόνον ή ζωη 

δημιουργεί καΙ καθιερώνει τΙς ά
ξίες, ι::αθοριζει την άλήθεια καΙ 
την έπι.στήμη. ·Ολες οΙ καθιερω

μένες άξιες εΙναι λανθασμένες, ι
δι.αιτερα οΙ "'iιθιΩς πρσλφρεις" 
καΙ δλες οΙ tχθριι::~ς πρός τη ζωή 

"'θικές, πoV εlναι clναξι6πιστες 

μεταφυσΙK~ς 'όποθέσεις. (θεός, ά-

ΙΙΙΙ ΦΙΛ 

θανασ(α). Ή ζωι) ε(ναι "θέληση 

για δνναμη". Σ' cWιiι 'όποτάσοον
ται οΙ ΣΙCέψεις. τα αΙσθ1jματα και 

οΙ ένέργειες τού άνθρώπσυ καί 

αύτη εΖναι ή δάση δπου στηριζε

ται ή έξελικτι.ιcη πορεία τού κό
σμου. Ό εισηΥητης τής νοολογι

κής ψυχολογίας Ντιλ τά;; έπιχει

ρεί, ~ άφετηρ(α την "έσιιnερικη 

έμπειρία", lC'Iίρω ύvώ{lισμα της 

όποιας εΙναι ή χατανόηση, να έρ
μηνεύσει όλόκληρη την 'όφη τού 

άνθρώπou. την άνθρώπινη ψυχη 

θεωρεί ιbς ένιαCα όργανική συνάρ

τηση J στενα συνδεδεμένη με τό 

πνευματικό περιδάλλσν. την κο

σμι.ιcη - μεταφυσική Μοια τής 

ζωής τού Μπέρξον περιόρισε ό 

Ντιλτά;; στt'J ζωή ΙCαι τό 6ίωμα 

τού άνθρώπου στην Ιστορ(α. Στην 

lρευνα τής Ιστορ(ας 'όπσστηρ(ζει 

δτι ό πνευματικός δΙΟς κάθε έπσ

χή; εΙναι ενα όργανικιΊ όιαρθρω

μένο ιnίνoλo άξιών, πoiι γεννήθη

καν καί πραγματoπoιήθηιcαν Ιστο

ρικά. Στην Ιστορία τών πνευματι

κών έπιστημών 'όπάρχσυν κοσμο
θεωρητικοί τύποι, οΙ όποίοι εΙναι 

φορείς τού πνεύματος μιάς ιστο

ρικής έποχής. Αύτοι καθοριζουν 

τό αtσθημά της. διαμορφώνουν 

την έσωτερική μορφη τών θΡΗΣΙCΕΙ

ών, τών πολιτειακών θεσμών καΙ 

τών πολιτισμών. Ή ζωή εΙναι ή 
μoναδι.ιcη κοινη δάση, ή όποΙα πα

ΡOVσιάζεται στην LστoρΙα ~ ΠOL
K(Uς έκφράσεις. "·Οτι εΙναι ό dν

θρωπσι;, τό πληροφορείται μ6Voν 
από την ΙlΠOQία". Ό Μπέρξον 

στt'J φιλοσοφΙα του ταtπΙζει τη 
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ΦΙΝ IΚ2 φγ .. : 

ζωη μέ τα βιώματα. Bασιιcός σιco

πός του εΙναι ό παeαμερισμός τού 
λoyιιcoύ ιcαι. της tπισrήμης. Ή διά

νοια, Ισχυρίζεται, αδυνατεί να 

συλλάβει τη συνεχη άέναη ροή, 

την έτερογενη ιcαι. πoιιcΙλη ιcίνηση 

τών διωμάτων μας, που εΙναι ή 
σόσία τής ζωης ιcαi. τού ιαSσμoυ. 

Ή άλήθεια εΙναι άπρόσιτη για 

την έπισrήμη ιcαi. ή λoγΙΙCΗ σιcέψη 

εΙναι άνίιcανη 'να διεισΔVσει στό 
βάθος τής ζωης. τη ζωη τη γνω

ρίζουμε με την ένόραση. που στρέ

-ρεται πρός τό [δω τό Έ γω μας 

καΙ. συλλαμβάνει τόν κόσμο πάν-

τοτε μόνο ατό σημείο που άγγιζε ι 

τη ζωή, άνιryνωρίζει τό μελλοντι

ΙCό καΙ πιθανό ιcαi ~πoOOηθεί την 

πραγματοποίησή τους. Τό ένστι

κτο μέ τη διαίσθηση καΙ. την ένό

ραση έξυπηρετοίον τον δνθρωπο 

στήν πρακτικη ζωή του. Ή ένό
ραση εΙνl' ι ~~ση τής πρακτι

κής άλήθειας, δτι ή φροντίδα για 

τη ζωη εΙναι ή lσχυρότειπι παρόρ
μηση για τη γνώση. • Από τη φιλο
σοφία τής ζωης άναπτύχτηκε ό 

fJπαρξισμός. 

ΨINTI:I~M()~ 

Άπό τη λατ. λέξη fides, πίστη. 

Ή θεωρία που στηρίζεται στην πί

στη και δε δίνει σημασία ατή λο

γικη τού άνθρώπου. 

ΦΥΣΗ 

1:τήν έλληνικη φιλοσοφία (ιctιρίως 

στoiις ΠρoσωΙCρατιιcoυς φιλόσο
φους) το σύνολο τών δντων, ό ένι

αίος άντΙΙCειμενιΙCΌς κόσμος. ό δ-

ποίος ~ινε "άφ' έαυτού", όχι ά

πο έξωκοσμικο θεό. καΙ παράγει 

το. πάντα (δντι:ι και φαινόμενα 

τού κόσμου) ot άπεριόριστο πλού
το, σύμφωνα μέ όρισμένΣUς νό

μους. Ή -6λιΙCΉ. όργανικη ψύση, 

σ' άντίθεση πρός α1nό που ~ινε 

dπό τό άνθρώπινο πνεύμα. δηλα

δή τόν πόλιτισμό, "εΙναι δλα" 

(Γκαίτε). Κατα την ΙδεαλιστιΙCΗ 

φιλοσοφία ψύση καΙ πνεύμα δια

φέρουν ριζικα καΙ σύγχρονα συν

δέονται άναμετΑΞV τους. Ό Χέρν
τερ f6λEπE τόν δνθρωπο ιbς την 

κορωνίδα τής δημιουργίας καΙ με

σολα6ητη άνάμεσα στη φύση ΙCΑΙ 

στόν πολιτισμό. Ό 'Έγελος έQμή

νευε τη φύση ιbς Π{ΙΟΟωρινα. συγ

κεκαλυμμένο καΙ άνίσχυρο πνεύ

μα. Ή άπόλυτη Ιδέα (τό i'Jπερqnι

σικΙ> πνεύμα). άφού γνωρίσει τό 

περιεχόμενό της. "άποφασιζει dφ' 

έαυτής ν' άφήσει έλεύθερα τόν έ

αυτό της να 6γεί fξω ιc:αΙ να. γίνει 

,φύση". Ό πανθεϊσμός ταυτίζει 

τη φύση μέ τό θeιS. Ύπάρχει μια 

μόνον σόσ(α. tι φύση. ή όποία -6-
πάρχει άφ' έαυτής ΙCΑΙ νοείται δι' 

έαυτης. αΙτία τού έαυτού της (ca
usa SUi). όηλαδη ποί. γιο. νο. ύπάρ

χει δΕ χρειάζεται την ϊ.παρξη κα

νενός άλλου. ΑΙιίΝια καί άπειρη 

κλείνει μέσα της τη όιΙCΉ της {'παρ

ξη και την ί\παρξη Ωλων τιίJν πραγ

μάτων. Άπό τίς ΟΙ'σιαστικες Ιδιό

τητες τού θεοί' σσ:ν nalura nalUranS 

(δημιουργός φύση) πηγάζουν το. 

άναγκαία έπακολουθήματα. οΙ 

τρόποι (modi) τιον κατηγορημά

των. Όλες οΙ άτομικές μορφές, στις 
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φγΣ 

όποίες έκδηλώνεται ή ένιαία θεία 

ούσία σαν natura naturans (δημιουρ
γημένη φύση). 

Ό μεταφυσικός (,λισμό; (ΦόίifΡ

παχ) διδάΣΙCε~ δτι φύση εΙναι 11 ~
λη σ' δλη την ποικιλία τών μορ

φών καΙ έκδηλώσεων τής κίνησής 

της. Ή φύση ε[ναι αΙώνια και ό

περιόρι.στη aτό χώρο. Ό χώρος 

καΙ ό χρόνος ε[ναι οΙ 6ασικοι δ
ροι για την ~παρξη τής ύλης, όνα

πόσπαστοι όπά τη φί'ση. Στη φί'

ση δέν "όπάρχει μf'jτε όρχη μf'jτε 

τέλος. .. Φ1Jση εΙναι κάθε τι πού 

για τόν c'l.νθQωΠO παρouσιάζεται 

δμεσα, αΙσθητηριακο καΙ 6πσtε

λεί τη δάση καΙ τό όντικείμενο 

τής ζωijς του". Ό διαλεκτικός "ό

λισμός ("Eνγιc:ελς) "όπOOtηρίζει δτι 

11 άπεριόριστα πολύμορφη στΙς 

έκδηλώσεις της φύση εΙναι ένιαία 

καΙ προδλέπει πως μt την κάθε 

μεγάλη όνακάλυψη στίς φooΙΙCες 

έπιστήμες ό διαλεκτικός "όλισμός 

θα παίρνει νέα όψη καΙ ΣUΝεπώς 

11 σημερινη εΙκόνα πού fχoυμε για 
τΟν κόσμο θ' αλλάL.n ιcαΙ θίι συμ

πληρώνεται. Στη φύση "τίπστα 

δέν ε[ναι αΙώνιο, Ικτός dπό την 

αΙώνια μετα6αλλό μενη , την αιώ
νια κινούμενη ύλη καΙ ώτό τούς 

νόμους που ιcυ6ερνoύν την κίνη

ση καΙ τη μετα60λή της". Με τούς 

νόμους αΙτίας και dπoτελέσματoς 

καΙ την έξέλιξη τής φύσης ασχο

λοί'νται οΙ φυσικέ; έπιστήμες: καΙ 

11 φιλοσοφία τής φύσης, μt τη θέ
ση τού πoλιτιστικoiί φαινομένου 

στrιν Ιστορία οι Ιστορικές, πνευ

ματικες έπιστήμες. Ή φύση εlναι 

ΙΚ} φγΣ 

δίπλα στην ιστορία 11 πηγη κάθε 
tιc τιί)ν ί'στέρ(ι)\, (β posteriori) Υνιό)ιτης:. 

ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Ή ασχολία μt την άρχη τής φύ

σης, μt τΙς πιό γενικές Ιδιότητές 

της καΙ τΙς 6ασιιcες φυσικές έννοι

ες (χώρος, χρόνος, δύναμη, ύλη, 

ιcίνηση), τη δια6αθμισμένη τάξη 

τών περιοχών της (ανόργανα καΙ 

όργανικα όντα). καθώς και με 

τΙς όρχες που μπορούν να χρησι

μοποιηθούν για την Ιξf'jγηση τών 

φUσιιcών φαινομένω". Προϋπόθε

ση για τη γέννηση και άνάπτνξη 

τής φυσιΙCΉς φιλοσοφίας ~ταν 11 
αντίθεση πρός τη μνθoλoγιΙCΗ έρ

μηνεία τού κόσμου. Πρώτοι οΙ θε

μελιωτες τής φυσιΙCΉς φιλοσοφίας 

'ωνες φιλόσοφοι προσπάθησαν 
να Ιιcανoπoιήσouν ΤΙς άπαιτήσεις 

τού όρθού λόγου μt τη θεωρητι

κη έρμηνεία τών φυσικών φαινο

μένων, στα όποία διαπιστώνουν 

την ύπαρξη μιάς νομοτελειακής 

δράσης απρόσωπων παραγόντων. 

Καρπός τών προσπαθειών τους 

~ταν μία γενικη.έπιστημ.ονικα θε
μελιωμένη καΙ διενκρινισμένη κο

σμολογία καΙ κοσμογονία. τα 00-
σικο τους προ6λf'jματα ήσαν τα 

τέσσερα στοιχεία: 11 ύλη και 11 (ά

τομικη) δομή της, 11 (μαθηματιιd) 
άρμσνία τού σύμπαντος, ή σχέση 

ύλης καΙ δύναμης, άνόργανου καΙ 

όργανικου. Ή μεγάλη σημασία 

τών 'Ιώνων φιλοσόφων 6ρίσιcεται 

δχι τόσο στΙς λύσεις, δσο στους 

πρ06ληματισμ.o{jς τους. Μετα τη 
θεμελίωση dπό τόν • Αριστστέλη 
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τή!; μεταφυσιιcη!;ι fι φυσιιcη φιλο
σοφία άποτελεί ιb!; φιλοσοφική 
κοσμολογία fvα κλάδο τη!; εlδιιcijς 
μfTΗφ'(Jικli; (meIaphycica ψecί-

alis). Ή (ιιbα(Jκαλίιι τοί' Άριστο

ΤFλη ~'I{Ι την ίϊλη Κα! τίl ~ΙΙ1\.Ίq 11 
καθόρισε δασικά την Ισλαμική 
(Άδικέννα) τη μεσαιωνική καί 

κυρίως τη σχολαστική φιλοσο

φία. Σημαντική ύπήρξε στά τέλη 

τού μεσαίωνα ή έπηρεασμένη άπό 

τη νεOπλατωνιΙCΗ κοσμολογία με~ 

ταφυσι.κη τού φωτισμού καΙ ιδιαί

τερα tι άντίληψη για την άπειρό

τητα τού κόσμου (Ν ικόλαος Κου

ζάνος). Σ' αύτη στηρίχτηκε ή 'Α

ναγέννηση καΙ άνάπτυξε με τη 

στροφη στόν κόσμο μία πανθεϊ

στιΚη φυσιΙCΗ φιλοσοφία (Μπρού
νο, Σπινόζα). Σύγχρονα πρσδάλ

λσνται στό πρoσιcijνιO όλο καί πε

ρισσότερο έπιστημονικοφυσικό. 

ΗFματα (ΠαριίΚFλ(JΟ:). Ό Διιιqω

τισμός κάτω άπό την έπίδραση 

τής έπιστημoνικoφυσιΙCΗς σκέψης 

στρέφεται άποφασιστικα ατή θεω

ρία τού έπιστημσνικού πειράμα

τος (~δη ό Ρογήρος Βάκων εΖχε 
έπισημάνει τη σημασία τής έπι

στημονικής παρατήρησης καί τού 

πειράματος), ατή μαθηματική δια

τύπωση τών φυσικών γεγονότων 

(Γαλιλαίος. Καρτέσιος. Λάϊμπ

νιτς, Κέπλερ) και Ιδιαίτερα τών 

δασικών φυσικών έννοιών τού χώ

ρου καΙ χρόνου (Νεύτων. Κάντι

ος). 'Από την έπσχη τού Καντίου 

ξεχωρίζουν όριστικά ή μεταφυσι

κή φιλοσοφία και ή έπιστημονι

κοφυσικα προσανατολισμένη θεω-

φγΣ 

ρία για την προέλευση και την κί

νηση τού κόσμου. Ή Καντιανη 

φιλοσοφία εΙναι " τελευταία που 
κατόρθωσε να δώσει μία κατεύ

θυνση στΙς φυσικες έπιστήμες. Ή 
θεμελιωμένη ατήν Μοια τού Λό
γου σχέση τού ανθρώπου με την 

πραγματικότητα. που άποτελού

σε μέχρι τού Καντίου τη δάση τής 

φιλοσοφίας καί μαζί τών φυσικών 

έπιστημών. με την άνάπτυξη τής 

Ιστορικής σκέψης θεωρείται σαν 

ένας Ιστορικα προσδιορισμένος 
καί περιορισμένος τρόπος έρμη

νείας τού κόσμου. Ή φιλοσοφία 

άπό τΟν ·Έγελο καί ~πειτα ατή δια

μάχη της με Ίίς έπιστήμες όφειλε 

νό. ζητήσει ατήν ιστορία τό θεμέ

λιό της καί πσι χαλαρώνεται δλο 

και περισσότερο ή σχέση φιλοσο

φίας και φυσικιϊνν έπιστημών. την 

ένότητα φυσιΙCΗς επιστήμης καΙ 

φυσικής φιλοσοφίας άμφισ5ητεί 

ό θετικισμός. για τΟν όποίο αξία 

έχουν μόνον οΙ έπιστημονικες προ

τάσεις, ένώ μία φυσική φιλοσο

φία φαίνεται δυνατη μόνο σαν 

διεύρυνση καΙ σύνοψη όλων τών 
επιστημονικών γνώσεων. Μία τέ

τοια φυσική φιλοσοφία παρουσι

IionlKf σιι\" ί·ί.ισμο: (προ. Επίσης 

τη μηχανική φυσική φιλΟσοφία), 
σίιν (1Ι ταλισμο:. (Τ(ιν Επα','ω"ι'ική 

φυσική μεταφυσική (Χάρτμαν. 

Ντρίτς). Στη νέα έποχη έμφανίζε

ται ή φ"σικοφι.λσσοφική σκέψη 

σάν όντολογική στόν Χάρτμαν 

και σαν μεταφυσική ατόν Ούάϊτ

χεντ και τόν Ράσσελ. Στόν κύκλο 

τής Βιένης καθορίζεται άπό μαθη-



Digitized by 10uk1s, March 2009

ΦΥΣ 

μαΤΙK~ς καΙ λoγιστΙKε~ θεωρίες. 

'Ιδιαίτερα σημαντικα εΙναι τα 
πρ06λήματα τής θεωρ(ας τών 
Κδάντα και τής σχετικότητας. που 

προκύψανε άπό τη φιλoσoφιΙCΗ 

leruva τών θεμελίων τής φυσικής 
και σήμε(1α ι'ΙΠΩΤΕλοί'ν προ6λήμα

τα μιάς φιλοσοφίας τής φί'σης. 

ΦΥΣΙΟΚΡΑTlΑ (naturalίsmus) 

Ή KOOμOθεωρητικij κατεί'θυνση. ή 

όποία α(1νείται κάθε πνευματικό 
Ύf:γoνός που f>περβαίvει τα δρια 

τής εμπειρικής γνώσης και γι' αύ

τό δhι εΙναι δυνατό να εξηγηθεί 
μ~ τη βοήθεια νόμων που f>πάρ
χουν μέσα στη φύση (μεταφυσικη 

φυσιοκρατία). τη φύση θεωρεί 

ώς τό μοναδικό δν που τα περι
λαμtiάνει δλα. συχνα και τό πνεύ
μα και τα πνευματικα δημιουργή

ματα (Στωϊκοί. 'Επίκουρος. Χόμπς 

Μπρούνο, βιoλoγιΙCΗ κοσμοθεω

ρία τού 19 αΙ, φιλοσοφία τής ζω
ής). Ή ήθικη φυσιοκρατία αρνεί

ται κάθε πνευματιΙCΗ ύπερφυσιΙCΗ 

αρχή. 'Επιχειρεί να παραγάγει τις 

ήθικες έννοιες άπό <'ιπλές. φυσι

κές καταβολές. αρχές. fνστΙKτα 

(Κυνικοί. Στωϊκοί. Χόμπς. Ρουσ

σώο Κόντ. Μάρξ. Νίτσε) και θεω

ρεί τόν Ιστορικοπολιτικό 6ίο ώς 

αποτέλεσμα βιολογικών παραγόν

των. <'ιπλη εκδήλωση ψυχικών -
φυσικών όρμιi)ν και προδιαθέσε

ων. Φυσιοκρατία εΙναι και ή αντί-

185 ΦΩΤ 

ληψη δτι ό άνθρωπος με τό πνεύ

μα έσπασε τους δεσμους τής ζωής 

μ~ τη φύση και δτι μπορεί ν' απε

λευθερωθεί απ' αύτη την άπελπι

στιΙCΗ κατάσταση με την προαγω

γη τής φυσικής ζωής. την ανάπτυ

ξη τών φυσικών όρμών. Ή άπαί

τηση ώστόσο "πίσω ατή φύση" 

παραγνωΡίζει τό γf:γoνός δτι δεν 

εΙναι δυνατό να όπισθοδρομήσει 

11 πνευματιΙCΗ πρόοδος, που κάνει 

τόν ανθρωπο Ικανό ν' αναγνωρί

σει τη φύση. να την ύποτάξει και 

τη διαμορφώσει χωρίς ν' απομα

κρυνθεί αναγκαία απ' αύτή. Ή 

φιλoσoφιΙCΗ φυσιοκρατία αντιτά

χτηκε στόν 17 και J 8 αΙ ατήν 

πνευματοκρατία, έκφυλίστηκε ώσ

τόσο αργότερα σε μία αvτιδραστι-

ΙCΗ θεωρία. 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ θΕΩΡΙΑ (illumenismus) 

οι διδασκαλίες γιά την έξωγήϊνη 

πρωταρχικη πηγη τού φωτός και 

για τη σημασία του για τόν άνθρω

πο. Ή αρχαία φιλοσοφία ε!χε γε
νικα την αντίληψη δτι οΙ Ιδέες ακτι

νο60λούν [να φιi)ς και πιος ή γνώ

ση φωτίζεται απ' αί.τό τό φιίις. Κα

τα τόν Αύγουστίνο ιcαί τόν Μπο

να6εvτoί.ρα ή τέλεια πνευματική 

γνώση τών αΙιίΝιων και αναλλοί

ωτων αληθειιi)ν ε/ναι δυνατή με 

τόν ιδιαίτερο φωτισμό άπό ενα 

θείο πνευματιιcό φι;;;. 
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'Η φιλοσοφία στην όποία εΙναι 

άποτυπωμένο τό πνευματικό κλί

μα τής χριστιανικής θρηΣΙCείας. 

Κατα τόν Θωμά 'Ακινάτη fI φιλο
σοφία και ή θεολογία διαφέρουν 

άναμεταξυ τους ούσιαστικά εξαι

τίας τών διαφορετικών ~ών 

τους: ή φιλοσοφία έχει ώς μονα

δική πηγή τό "φυσικό φώς" (Ιυ

men natura). τον καθαρό λόγο 

(τό σύνολο τών αναμφιroήτητων 

και εναργών στό πνεύμα αληθει

ών). ενώ ή θεολογία στηρίζεται 

δασικά στό "iJπερφυσικο φώς" 
(Iumen supranaturale). τι) αληΗι νίJ 

φιί); τοί' Εί'αΥ'!l'λιο\" ποι' φωτί

ζt·ι K«I-If ανflρωπο 1'Ι<'1 νά γνωρί

Ofl δλf; τί; άληΗω': τής άποκάλυ

ψης. Γι' αύτό δεν εΙναι δυνατό 

τα περιεχόμενα τής χριστιανικής 

πίστης να χρησιμεύουν ώς προϋ

ποθέσεις στό Ιδεολογικό οΙκοδό

μημα τής φιλοσοφίας. Ή φιλοσο

φία γνωρίζει θεμέλια που μόνο 

με το νοϋ μπορούν να ερευνηθούν 

καΙ κατανοηθούν. Έπειδή ώστό

σο fI φιλοσοφία εΙναι ερευνα θεμε
λιωδών εννοιών. όφείλει ή φιλο

σoφιΙCΉ σκέψη να πάρει μία θετι

κή η ιΊρνητικη flfm) {ιπfναντι στιl 

, Χριστιανισμ(', (ί); ενιχ {στoρι"ίJ Yf
γονός. που μαζι μ' άλλους παρά

γοντες έχει διαμορφώσει Ιστορι

κα τη σημερινή ζωή μας. Κάθε 

χ 

φιλοσοφία. που θεωρεί UJ; αδύνα
τη την ϋπαρξη ή μία αποκάλυ

ψη τού θεΟύ,εΙναι. έΠΕιδη oρίσιcε

ται σ' αντίφαση με τόν Χριστια

νισμό. μή Χριστιανική. Χριστιανι

κή φιλοσοφία μ' αύτό τό άρνητι 

κό νόημα εΙναι συνεπώς κάθε φι
λοσοφία που. χωρίς νά εχει περι

λάδει στο πνευματικό της οΙκοδό

μημα χριστιανικες προϋποθέσεις. 

ώστόσο ορίσκεται σε μία σχέση 
φυσικής συμφωνίας με τά περιε

χόμενα τής χριστιανικής πίστης, 

Ή Ιστορία τής χριστιανικής φιλο

σοφίας αρχίζει με την πατρολο

γία. στην όποία γίνεται με την ε

πίδραση τού Πλάτωνα απόπειρα 

να συγχωνευτεί σε μία άρμονική 

ένότητα φιλοσοφία και θεολογία. 

Τό [διο επιχείρησαν νά κάνουν 
κάτω από την επίδραση τού 'Αρι

στοτέλη ό 'Αλοέρτος ό Μέγας. ό 

Θωμάς 'Ακινάτης και οΙ διάδο

χοί του; στόν ιcυρίως μεσαίωνα. 

με κάποιο ώστόσο μεθοδολογικό 

χωρισμο τών συστατικών στοιχεί

ων τής φιλοσοφίας και τής θεολο

γίας Μία συμφιλίωση θεολογίας 

και φιλοσοφίας επιδίωξαν οΙ πε

ρισσότεροι εΙ'1ρωπαίοι φιλόσοφοι. 

ΧΡΟΝΟΣ 

Στη φιλοσοφία οΙ διαδοχικες κα

ταστάσεις των δημιουργημένων 

καΙ μετα6λητών πραγμάτων, που 

στην πορεία τής γένεσή ς τους καΙ 
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της: φθοράς τσυς άποκτοίιν δλο 

καΙ νέες διαμορφώσεις τού μέλλον

τός τους καΙ μετα τη στιγμη τής 

κατοχής τους ξεπερνούν πάλι τό 

άποκτημένο άφήνοντάς το πίσω 

στό παρελθόν. Έτσι χρόνος εΙναι 
6 σκόπιμος, άγύριστος καΙ άνεπα
νάληπτος χρόνος ϋπαρξης καΙ δια

τήρησης (φυσικός χρόνος) ένός 

μεμονωμένου όντος διαμέσου δ

λmν τών έναλλασσόμενων μορφών 

του. ·Οπως κάθε δν εΙναι με άλλα 

έναρθρωμένο στό καθόλσυ δν, l
τσι καΙ ό χρόνος τού μεμονωμένσυ 

όντος εΙναι ταξινομημένος στΟν 

κοινό καΙ ύπερ6ατικό χρόνο (κο

σμικός χρόνος), τΟν όποίο 11 σύγ
χρονη φυσική έπιστημη lπιχειρεί 

να ύπολογίσει σαν Ιστορικό χρό
νο στήν lως τώρα διάρκειά του. 

, Από τη συσχέτιση τής έμπειρίας 
τού χρόνου με τη μεταδολη t6w 
όργανικών όντων άναπτύχτηκε 

άπό 1'fιν έποχη τού nλάτωνα καΙ 
τού 'Αριστοτέλη ("6 χρόνος άριθ
μι)ς fmt Kινijσεως κατα τόπρότε
QOV καΙ τό υστερον") 11 προσανα
τολισμένη στό χώρο Μοια τού 

άντικειμενικού χρόνου, που παρι

στάνεται ot μία ΣUΝεχη σειρα χρο
νικών σημείων, στην 6πΟΙα fχει 

τη θέση της κάθε στιγμιαία κατά

σταση τών συμδάντων τής πραγ

ματικότητας. Αύτός ό dντΙKειμε

νικός χρόνος, άν κρίνουμε αύστη

ρά. δtν εΙναι μετρητός, έφόσον1l άρ
XtΊ τσυ εΙναι δ,γνωσtη, lπίσης έάν 

τόν Ιδούμε σαν c'iπειΡO στό παρελ

θόν ή έιcτεταμένo aτό μέλλον κενό 

KOσμΙΙCό σχήμα (εΙκονικός χρό-

ι/π Χ/'Ο 

νος). Πιό πολυ μπορούμε να μετρ'ή

σουμε μέσα σ' α'ότΟν σχετικα χρο

νικα μήκη (" καΙ τότε τα μεν γεγο
νέναι χρόνον, δταν τού προτέρου 

καί {'στέρου αϊσθησιν λά6ωμεν"). 

Στους νεώτερους χρόνους ό Καρ

τέσιος 6ρίζει τόν χρόνο ώς τρόπο 

μt τόν όποίο σκεφτόμαστε τη διάρ

κεια. Κατα τΟν Λάϊμπνιτς και τόν 

Νεύτωνα ό άντικειμενικός χρόνος 

εΙναι άπόλυτη πραγματικότητα ά
νάλογη μ~ τό χώρο. Ό Κάντιος 
άναγνωρίζει δχι μόνο την "έμπει

ρικη πραγματικότητα", άλλα καΙ 
"ύπερδατικη ιδεατότητα" τού χρό

νου. ·Οπως ό χώρος Ιτσι καΙ ό 

χρόνος εΙναι μία άναγιcαία παρά

σταση τού ύποκειμένου, καΙ μάλι

στα της έσωτερικής του αΤσθησης, 

fνα σύνολο σχέσεων, μία Ιδεατη 

ένότητα. Διάφοροι χρόνοι εΙναι 
μόνο μέρη τού Τδισυ χρόνου. Ό 

Ά-όγoυστίvoς τόνιζε τη σχέση τού 

χρόνου με την άνθρώπινη χρσνι

κη έμπειρία μ' άλλον τρόπο: Ό 

χρόνος δέν εΙναι μόνο μίr. διαδοχη 
στιγμών. κάθε μία dπό τΙς 6ποίες 

δtν fχει διάριcεια. άλλα ένότητα 

παρόντος. παρελθ(Wτος καί μέλ

λοντος, 11 όποία εΙναι θεμελιωμέ
νη στό χαραlC'l:ήρα της άνθQώπι

νης ψυχής. Στoiις νεώτερους χρό

νους 6 Mπέρ~ άντιπαραθέτει 

στη μηχανιστικη - όρθoλoγισtι

ιcΉ Μοια τού χρόνου τής μετρητής 

συνέχειας τό χρόνο τού "έσωτερι

κού κύριου χρόνου της καθαρης 

κίνησης καί ρσής η διάΡΚΕιας"). 

τού άμεσου τούτου δεδομένου τής 

συνείδησης, δια τού όποίου όδη-
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Υούμεθα στi)ν άντίληψη τού χρό
νου. Ή διάρκεια, που dπoτελεί 

το κλειδί τής MπερξoνιΙCΉς φιλο

σοφίας, εΙναι ή διαδoχiJ τών Δκα
τάπαυστα έναλλασσόμενων συνει

δησιακών μας καταστάσεων καί 

συλλαμδάνεται dπό τόν άνθρωπο 
με την ένόραση. Δι' αύτής συναν

τώνται στi)ν ψtJΧιιcΗ έμπειρία. που 

ε/ναι ··ρέουσα l"tιιiΡΚfLα'~ Ι\ΠOΙCEί

μενο καΙ άντικείμενο. Ό Χούσ

σερλ ξrχωριζε φαινομενολαγικά 

dπo τόν κοσμικό μετρητό χρόνο 

τον ένιαίο χρόνο τού έσωτερικού 

συνειδησιακού 6ιώματος (διαδο

χη τών φάσεων παρελθόν 

παρόν - μtλλoν), τόν όποίο θεω

ρεί αις προϋπόθεση για τη σύνθε
ση δλων τών έσωτερικών 6ιωμά
των. Ό Χάϊντεγκερ θεωρεί τόν 

πρωταρχικό χρόνο σαν τόν όρί

ζοντα για την κατανόηση τού ΕΙ
ναι καΙ τη ΧQOVικότητα σάν θε

μελιώδη 'όφη τής άνθρώπινης fι
παρξης. Ή μοντέρνα φUσιιcη δι

δάσκει δτι δΕν ύπάρχει ενας άντι
κειμενικός χρόνος. Ό λεγόμενος 

''Ιστορικός χρόνος" περιλαμδά

νει περίπου 6.000 χρόνια, ό προϊ
στορικός μερικες χιλιετίες. ό γεω

μετρικός μερικά δισεκατομμύρια. 

6 κοσμικός εΙναι μόνο ιbς άπειρος 
νσητός. 

ΧΩΡDΣ Ι 

Ή γνωστή dπό την πείρα ~ΙCΤαση, 

που όρίζεται dπό τόν αΙσθητό όρ(

ζοντα καΙ εΙναι γεμάτη dπό ύλι

κα πράγματα. διαρθρωμένη πρός 

ΙΚΗ ΧΩΡ 

τα πάνω κάτω. άριστερά - δε

;ιιί. ΚΩ\'τιί - μι(κριιι. Ή ~,,'ιί)ιτη τηί' 

χιίΙΡΩυ έξαρτάται απι) την ΠΩιότητα 

καί ποσότητα τιίιν πραγμ(ίτων. από 

την κατάσταml τοί' παρατηρητή καί 

dπo τό μέρος που α-δτός παρατη

ρεί κάθε φορα το χώρο. Τό πρό-

6λημα τού χώρου για την έπιστή
μη συνίσταται στό έάν προϋπάρ

χει στi) συνείδησή μας ή Μοιά 

του καΙ έμείς την προβάλλουμε 

στον έξωτερικό κόσμο ή, Δντίστρο

φα, έαν αύτη έπιδρά σε μάς καί 

μάς δημιουργεί αύτη την Μοια. 

Ό dρχαίOς Δτομισμός (Λεύκιπ

πος, Δημόκριτος, 'Επίκουρος) πα

ραδέχονταν την fιπαρξη κενού καΙ 

άπειρου χώρου, μέσα στόν όποίο 

κινούνται τα "άτομα". Ό 'Αρι

στοτέλης άντιλαμ6άνεται τό χώρο 

σαν ~α δριο, που περικλείει δλα 

ια (:'ιτα. Κατα τόν Λόκ καΙ τόν 

:~ωυμ ό χώρος δεν εΙναι κάτι έξω 

dπό μάς, άλλά ή Μοια που γεν

νιέται dπό τίς τυπικες σχέσεις τού 

Έγω μας με τα έξωτερικα δντα. 

Κατά τόν Λάϊμπνιτς καΙ τόν Κάν

τιο οΙ Μοιες τού χώρου καΙ τού 

χρόνου εΙναι dπΡΙOΡΙKες μορφές 
παραστάσεων. Διακρίνουμε: α ί

σ θ η τ ό Χ ιί, Ρ ο. [tfoa στόν όποίο 
ξετυλίγονται τά φυσικά φαινό

μενα καΙ τον όποίο άντιλαμ6ανό

μαστε με τη συνεργασία δλων τών 

αlσ!h1σεων (όπτικός, άπτικός, κι

νηΤΙΙCός χώρος), KαL γ ε ω μ ε τ Ρ ι

κ ό χώρο, ό όποίος εΙναι συνεχής, 

dπέραντoς, τρισδιάστατος ή πο

λυδιάστατος. όμ.ογενής, Ισότροπος. 
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'Από το ρ. ψύχω = πνέω. 'Αρχικά 
πνοή, άναπνοή, φόQέας δλων τών 

κινημάτων τής συνεΙδησης (ζωη) 

hιός όcrιανιιcoU δντος, ΙδιαΙτερα 

τού άνθρώπσυ, σ' άντΙθεση πρός 

το σώμα καΙ την iίλη. Έπισιημο

νικά tι ψυχή έρμηνεύεται ιbς σ\ι

νολο 6ιωμάτων, ΙδιαΙτεQCΙ συναι

σθημάτων καΙ όρμών πoiι συνδέ

ονται στενά με τόν όργανισμό ("1) 
ψυχη δε τούτο Φ ζώμεν καΙ αΙσθα
νόμεθα καΙ διανooiιμεθα πρώ

τως" 'Αριστοτέλης). ' AvτιιcεΙμε
νο τής μετΑφUσιΙCΉς 1ιταν μέχρι 
τών νεώτερων χρόνων το πρό6λη

μα, έόν tι ψυχη. εlναι μια σόσια. 
Γιό τη γέννηση της πανάρχαιας 

Ιδέας τής ψυχής ιbς άναπνσής σνν

τέλεσε το γεγονός δτι "'. όναmιση 
τού ζωντανoiί σταματάει με το 86.
νατο. • Ανάλογες παρατηρr\σεις 

γιό το α(μα καΙ το σταμάτημα της 
dναmισης σε '6ψηλη α{μορραγΙα 

(σε περιπτιίισει; θανάσιμων τραυ

ματισμών) όδ1)γησαν στην ~πόθε

ση, δτι τό α(μα ε(ναι ό φoQέας της 

άνωrνσής. ΤΟ δνειρσ όδήγησε tπι
σης στiJν Ιδέα μιάς '(έλειας) άνε

ςάρτητης dπό τό σώμα» ώΣαΡΙCΤΗς 
ψυχής. Έπει6η ή φuoιιcΗ ζωη ιcαi 

tι έξέΜςη flltΙCΏV σιιJμάτων. άδι

κά τού νεtιQ&ΙCΣϋ σvστηματoς, εl

ναι σιινMδεμiνες μέ την h~, 

fJ άνώrnιξη τoVτων dπoτελεί έ-

πΙσης τη δάση τής ψνχσΥένεσης. 

Στην ψυχη ιbς σόσΙα dπoδιδoνται 

dπo τoiις πρσσωκQO'(ΙΚο\ις φιλό

οοφσιις οΙ Ιδιότητες μιάς λεπtό

τατης iίλης. • Afιλη καΙ προ'ίιπάρ

χσυσα ε(ναι tι ψυχη κατά τόν Πλά
τωνα. Κατά τόν • Αριmο'(έλη 1) 
δνναΜUCΗ κατα60λη καΙ μορφο

ΠOιητιΙCΗ άQΧή, 1) dρχιΙCΗ πηΥη της 
ζωϊΙCΉς λειτσυργ(ας ("tντελέχεια 

'" πρώτη σώματος φυσικού δυνά
μει ζωitν fxoντoς, τοιούτο δε δ 
δν 1ιv όργανικόν"). Μ' αότη την 

mo,o ό ' Αριστοτέλης όνομάζει 

και την άρχη τής ζωής τών φυτών 

"ψuχt\". 'Υπάρχει mαθερά μέσα 

aτό ζωντανο l'ιν καΙ με την ένέρ

γειά της παράγει τά ψνχικά και 

6ιολσΥικά φαινόμενα. Ή ψνχη 

τού άνθρώπσυ ξεχωρΙζει dπo την 

ΨUXiI τών φυτών ΙCαΙ τών ζώων 

έπειδή μόνο σ' ιroτη εΙσέρχεται ό 

νσύς dπ' fξω ("θUραθεν") καί κά

νει άμέσως δ'UVατη τη λσΥικη γνώ

ση καΙ την έλευθερΙα δράσης. Ό 

νσύς εΙναι το dθάνατo τμήμα της 

άνθρώπινης iίπαQξης, tνώ 1) ψυ
χή, 0Ο:ν πQOΎμα"tΙΙCότη'tα τού ζων

τανoiί lmoς, ΙξαφανΙζεται με το 

θάνατο. ΣτoUς Στωίκο\ις ιι. ψτη(ή 

εlναι μία ειδι.ιcη ~σια, συνδνα

ομάς diQCI ΙCαι φωτιάς, μtσα σΠιν 

όπσια -Υ(νονται δλες οΙ λειrotιρ

Υίες τής γνώσης. Ό φιλοσοφικός 

bιιϊoμός άναΥνω@(ζει τΉv ψνχη 
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ώς ciϋλη, ώστόσο παραδέχεται 

πως tJπάρχει κάποια α'ότοτελης 

πνενματικη ο'όσία μόνιμη και α

μετά6λητη, ώτό την όποία πηγά

ζο\ΙV τα ποικίλα νοήματα. τα συν
αισθήματα και όλες οΙ ΟΟυλητικες 

Πράξεις (Πλάτων, Γνωστικοί. Μα

νιχαϊσμός, στους νεώτερονς χρό

νους ό ΨUΧOλoγΙKός παραλληλι

σμός τού Καρτεσίου και τής συμ

πτωσιολογίας). Ή Χριστιανικη 

διδασκαλία για την ψυχη στηρί
ζεται στις , Αριοτοτελικες θεωρί

ες, με τη διαφορό δτι ό Χριστια

νισμός προσπάθησε να προσπε

λάσει στην αθανασία τής ψυχής , 
ΙCαί με τό λoγιιcό, χωρις να περι

πέσει ατό ΔUϊσμό. Για πρώτη φο

ρα ό Α'όγουστίνος ταυτίζει την 

ψυχη με τη συνείδηση 1') με τό Έ
γω που lχει συνείδηση, νόηση και 

ΟΟύληση. Πρώτος 6 χιουμ ι'tρνή

θηκε τη θεωρία τής ο'όσίας και 

tJποστήριξε δτι εΖναι tJπoθEtLκT) 

ή πρώτη αΙτία τών φαινομένων 

της συνείδησης. Στην πραγματι

κότητα α'ότό τό πρό6λημα εΙναι 
άλυτο. Ό tJλιοτικός μονισμός δι

δάσκει, ακολουθώντας τό Δημό
ΙCριτO και τόν ΈπίΙCOνΡO, δτι ή ψυ

χη ώτοτελείται από πολυ λεπτα 

και ε'όκίνητα οτρογγυλό 4τομα, 

που ε{ναι διάσπαρτα σ' δλο τό σώ
μα. Κατα τους όπαδoiις τού νεώ
τερου ολισμού (Λαμεττρί. Χόλμ

παχ, Φόγκτ, Μολεσότ, Φόϋερμ

παχ, Μπύχνερ, Χαίκελ), ή ψυχη 

εΖναι έπιγέννημα 1') έπιφαινόμ.ενο 

τών σωματιιcών γεγονότων (τού 

έγΙCέφaλoν). την Ιδέα της ψυχής 

έπλασε 6 άνθρωπος από την dπo
ρία, τό φόΟΟ, τις ασθένειες, τα δ

νειρα Κ.λ.Π. (Ταίηλορ). την όντο

λογικη ένότητα και μαζι τη διαφο

ρα μεταξiι ψυχής και σώματος δέ

χεται ή εμπειριΙCΗ έπιστήμη, Ιδιαί

τερα ή Ιατρικη για τη διάγνωση 

προπαντός λειτουργικών, ψνχο

λογικών ή σωματογενών. ασθενει
ών. την ένότητα της ψυχής στην 

ποικιλία τών πνευματικών - ψυ

χοσωματικών της εκδηλώσεων αν

τιλαμδάνεται ή νέα ψυχολογία 

σαν εναρμόνιση στη συνολικη ψυ

χικη διάρθρωση. 

ΨYXOΛOΓlA 

Ή επιστήμη Ylf( πιν ψι·χη και τα 

ψυχικα φαινόμενα. Ή φιλοσοφι

κη ήθικη έρευνάει τη φύση τής 

ψυχής, τη σχέση ψυχής - σώμα

τος. την έλευθερία της ΟΟύλησης 

και την πιθανη αθανασία της ψυ

χής. ·Οταν εξετάζεται 6 ιiνθρω

πος ώς πνευματικό - ψυχικό -
σωματικό δν, τότε ή ψυχολογία 

γίνεται φιλοσοφικη - ψυχολογι

κη ανθρωπολογία. Ζητηματα τής 

φιλοσοφικής ΨUΧOλoγίας πραγμα

τεύτηκε συστημαfΊκα πρώτος 6 
Πλάτων. Α Ότός πeώ'toς fKaVE τη 

διάκριση τών ΨUΧΙKών λειτονρ

γιών σε τρία γένη (λογιοτικόν, Θu

μοειδές. έπιΘUμηΤΙΙCόν). την πρώ

τη φιλοσοφικη ψuχoλoγία fyρα

ψε ό 'Αριστοτέλης. την ψυχη 

θεωρεί ώς την πρώτη "έντελέχεια" 

δηλαδη ώς τη ζωογόνο ΔQχη τού 

σώματος με τις τρείς ooσιιcες Δu

νάμεις: της θρέψης. της αΣσθησης 
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ΨΥΧ 

καΙ τής διανόησης. Ή ' Αριστοτε
λιΙCΗ όντίληψη τής ψυχής ώς τής 

πρ(uτης έντελέχειας κυριαρχούσε 
ιbtό την όρχαι6τητα lως τό μεσαί

ωνα. Mt τΙς προόδους τής φυσι
ΙCΉς έπιστήμης άπό τόν 16 αι. άντι
κατασι:άθηκε ή 'AριστoτελιΙCΗ ψυ

χολσΥία dπό τη νέα ψυχολογία, 

πυρήνα τής όπΟΙας ωτοτελούσε ή 

πεποίθηση τού νομοτελειακού 

πρoσδιoρισμoiί τού ψυχικού οίου 

άπό αΙτίες. Ό Χόμπς καΙ ό Σπι

νόζα f}tav οι άντιπρόσωποι αυτής 
τής μηχανιστικής Ιδέας τής ψυχι

κής ζωής. Ό Καρτέσιος εΙσήγα

γε τό ριζοσπαστικό δυϊσμό ψυχής 

καί σώματος, τη σχέση τών όποί

ων έρμήνευσε σαν σχέση δύο όνε

ξάρτητων ουσι(;ιν με την έννοια του 

ψυχ,κοφυσικοί' παραλληλισμού. 

Ό χιουμ καί ό άγγλικός εμπειρι

σμός (Χάρτλεϋ. τtώ"ν Σ.Μίλ. Σπέν

σερ κ.ιΊ.) έπιχείρησαν να εξηγή

σουν την ψυχιΙCΗ ζωη ώς μί~ δέ
σμη αΙσθημάτων. Ό Κάντιος ά

πόρριψε τη διαίρεση τής ψυχολο

γίας dπό τόν,. Βόλφ σε νooλσyιΙCΗ 

καί έμπειριι.ή. τη νooλσyιΙCΗ έπει

δη θεμελιώνεται σε dπατηλoυς 

συλλσΥισμούς. την εμπειριΙCΗ έπει

δη δεν Ικανοποιούσε τη διΙCΉ του 
Μοια τής έπι.στήμης. Ό Έρ6αρ
ΤΟζ επιχείρησε να ί"ξομοιιί)('ΙΗ Ώιν 

ψι.'χολογία μέ" τις φυσικές έπιστi)

μες. 'Από την έποχή αύτη ή ψυ

χολογία άρχισε να υΙοθετεί τίc 

μεθόδους τών φυσικών έπιστη

μών, δηλαδη την παρατήρηση καΙ 

τό πείραμα και hot γίνεται αύτο
τελης έπιστήμη. Τέλειο αιστόοο 

Ι'!ι ψγχ 

επιστημονικό χαρακτήρα παίρνει 

στα μέσα τού 19 αΙ με την ψυχο
φUσιιcη τού ΦΈΧVερ, τΙς εργασίες 
τών φυσιολόγων Μύλλερ καΙ Βέμ

περ καί τού φυσικού Χέλμολ τζ, 

με τα dπoτελέσματα τής όνατομί
ας τού tyκεφάλου σε σύνδεση μέ 

τη φυσιολογία, την εφαρμοΥη τής 

θεωρίας τής έξέλιξης στην ψυχο

λσΥία (άπό Δαρδίνο, Σπένσερ κ. 
ά.), τη θεμελίωση τής έπιστημο

νικής ψυχολσΥίας ζώων, παιδιών, 

λαών, τη σύνδεση μέ την κοι νω
νιολσΥία καΙ τέλος με την [δρυση 

τής πειραματικής Ψυχολογίας. 

'Όλες αυτές οΙ χωριστές έπιστή

μες προσδιόρισαν κατα τη διάρ

κεια τού 19 αΙ την ψυχολογικη 
lQEWa. Στα τέλη t01j 19 αι. ή ψυ
χολογία σε γενικtς γραμμές εΙναι 

θετικιστική. 'Αντικείμενά της εΙ

ναι τα συνειδησιαιcα στοιχεία, δη

λαδη τα φυσιολογικα δεδομένα, 

και ή μέθοδός τη:; Επαγωγική (Πfl

ραματική, στατιστική). Ή ψυχο

λογία τών μορφών, τών συνόλων, 

ό περσοναλισμής:. ή χαρακτηρο

λογία καί ιΊλλες κατευθύνσεις 

παίρνουν τα άποτελέσματα τής 

~ως τότε εξέλιξης και τα διαμορ

φώνουν κατα τόν πιό διαφορετι

κό καΙ Ιδιόμορφο τρόπο. Ίσχυρη 

ώθηση στην όνάπτυξη τής ψυχο

λογίας, που ώ; τότε ήταν καθαρη 

επιστήμη τού ενσυνείδητου, fbro
σε ή ψυχανάλυση τού Φρόίίντ, ή 

όποία στηρίζεται στην fQfUva τού 
ύποσυνείδητου καί στη σεξουα

λιΙCΗ ζωή. Ή άτoμιιcη ψυχολογία 

τού • Αντλερ τονίζει τη σημασία 
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που fχει για την ψυχική t;.ωη ή όρ

μη για ιcνριαρχία. Ή ψυχολογία 

τών συμπλεγμάτων του Γιoύνyιc. 

που δέχεται fνα συλλογικό ύπο

σuνείδητo, εΙναι fως σήμερα ή κυ

ρίαρχη μορφη της ψνχολογίας του 

βάθους, ύπήρξε γόνιμη δχι μόνο 

για τη~ ψυχοθεραπεία καΙ την Ι
ατριΙCΗ ανθρωπολογία, Qλλα καΙ 

για τΙς πολιτιστικές έπιστήμες. 

'Ωστόσο κύριο φιλoσoφlιcό πρό-

6λημα παραμένει δπως καί πρώ

τα, το πώς εΙναι δυνατό να κατα

νοηθεί ή ψυχη στην ένότητά της 

με το σώμα. 

19! ψγχ 

ψγΧΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ή αντίληψη δτι όλη ή πνευματι

ιcη νπαρξη τοί' QvIjglIJnOl' καΙ τα 

πνευματικά. λογικά. καλιτεχνικά. 

ηθικά. θρησκn.τικα γεγονότα α

ναφέρονται στην Εοωτερι.κή εμπει

ρία. στ1ι\' ψυχικη ζωη τοί' άνθρώ

που iΊ τή; [στορικής άνθρωπ6τη

Tac:. 'Έτσι ή ψυχολογία άπό με

ριιdι Επιστήμη γίνπαι ή δάση δ
λων τιίιν πνΗ'ματικlί,ν έπιστημιίJV 

καΙ ή ψυχoλoyιΙCΗ μέθοδος ή απο

κΜιστικη μέθοδο; τοί. Επιστημο

νικοί' πρ06ληματισιιοί" 
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Τό ιbραίo ΠOQLO"tάνσυν οΙ 'ftχνες, 

άλλες μέσα στό xι1ιQo (άρxL'fEιCτO
νιιcή, γλυΠ'fΙκή), ciλλες σι:ό χρόνο 

ιcαί στην ιcίνηση (μουσική, ποίη

ση). Ή δρα<τη ιcαί tι άιcoη εΙναι όι 
δύο άνώ'fερες αισθήσεις ιcαΙ σ' αύ
τες όφείλονται δλες οΙ ιcαλEς τέ

χνες. Γιατί μ' αύτες δημιουργούν

ται οΙ εΙιcόνες πο\ι παράγουν το 

ιbQ<1ίo. Τό ιbραίo εΙναι lνας άπο 
τους άπαQαίτητoυς δρους για την 

τέχνη, τό άνώτερο ιcριτηριo για 

ιcάθε lQΎo τέχνης, ιbστόσo τα ιδα

νιιcα τής όμορφιάς δεν εΙναι παν

τού ιcαί πάντοτε τα ίδια. Ή θετι

ιcΗ ή άρνητιΙCΗ αισθητιΙCΗ άξιολό
γηση τών lQΎWV τέχνης εΙναι δια

φoρετιΙCΗ στο"ς διάφορους λαοίις, 

στΙς διάφορες έποχες; ιcαΙ σι:α διά
φορα άτομα. ΤΟ ερώτημα για τη 

φύση τού ιbραίoυ 6ρ(σιcεται άπο 

τα άρχαία χρόνια σι:ό ιcέντρo τής 

αΙσθητικής σιcέψης. Πρώτη tι έλ

ληνιΙCΗ φιλοσοφία θεώρησε έπιστη

μ.oνιιcα το ιbραίo ιbς lνα Ιδιαίτε

ρο φι.λoσoφιιcO ζήτημα. Στην άρ

χη δεν ξεχώριζαν οΙ 'Έλληνες με 

σαφήνεια τό ιbραίo - τόσο στη 

γλώσσα τής ιcαθημερινής ζωής, δ

σο ιcαί στην έπιστημ.oνιΙCΗ αΙσθη

τιΙCΗ - άπο συγγενιιcες άξιολογι

ιcες Μοιες. Ιδιαίτεοα άπό την lν

νοια τού άγαθοίι. τοί. άληθινού 

καί τού πραιcτιιcα χρήσιμου. Βαθ-

μιαία άναγνώρισαν την Ιδιαίτερη 

φύση τού ιbραίoυ ιcαί τη διαφορ6 
του άπό το άγαθό. Πρώτος ό Πλά

των έπιχείρησε να θεμελιώσει την 

αισθητιΙCΗ πάνω σε μία μεταφυ
σιΙCΗ τού ιbραίoυ. Πηγη τού ώραΙ

ου εΙναι για τόν Πλάτωνα tι αιώ
νια: άψυχη ιcαί άναλλοίωτη Ιδέα 
1tO\.I έπενεργεί σι:α αΙσθητα πράγ
~τα, τα όποία εΙναι άνταίιΥέιες; 
των Ιδεών. Ή ιbραιότητα ε(ναι 
μία ούσί? διάχvτη σ' δλα τα πράγ
ματα. Τα πράγματα γίνονται ιb

ραία δταν μετέχουν στην ο;'σία 

τής ιbραιότητας. 'Ωραίο ιcατα τόν 

'Αριστοτέλη δεν εΙναι δ,τι άρέσει 

ώς χρήσιμο. άλλά δ.τι ιcαθαυτσ 

εΙναι ιbραίo ιcαί άξιέπαινο. fι δ.τι 
φέρνει tιδoνη έπειδη εΙναι ό.γαθΟ 

(ιcαλόν μεν ούν εστίν. δ δν δι' α;'
το αΙρετόν δν έπαινετόν ~. 1'\ δ άν 
άγαθον δν 1ιδύ ή). Μέγιστα είδη 
τού ιbραίoυ εΙναι: συμμετρία(σι:ό 
χώρο), άναλογία καΙ ενάργεια. 

ΆΙCεραιότητα καί ένότητα στην πΟ

λυμορφία. Ό Πλωτίνος παοατη
ρεί πως τό ό.γαθό ΙCαΙ το πρωταρ

ΧΙΙCα ώραίο πρέπει να θεωρούνται 

ώς τό ίδιο πράγμα. ΤΟ άγαθό εΙ
ναι tι ό.νώτατη. tι ΠQωταρχιΙCΗ πη

γη τού ιbραίoυ. τα ιbραία σώμα

τα εΙναι εΙκόνες. άναλαμπες της 
άνώτατης ιbραιότητας. τα πράγ

ματα εΙναι ιbραία διαμέσου της 

έπιιcoινωνίας με την ιδέα. Με τη 

θεώρηση τού αισθησιακού ώραίου 
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άννψώνεται '" ψυχη στό "καθαυ
τό" ώραίο. δηλαδη στό πνευματι

κό 1\ πρωταρχικό ώραίο. Ή Πλα
τωνιι:η Ιδέα τής ένότητας τού άΥα

θού και τού ώρα ίου γίνεται και 

άρχή τού Σ έφτσμπερυ. ΞΕΙCινών

τα; άπΩ τί) ήflικΩ πρό6λημα τής 

Εποχή; του t> Σέφτομπερυ καΤ(1-

λήγει aτή διατύπωση μιας αυθύ

παρκτης αΙσθητικής φιλοσοφίας. 

Σύμφωνα μ~ τις άντιλήψεις του. 

ό άνθρωπος ~ει μία Ιμφυτη αΙ

σθηση τού ώραίου καί τού ι'iσχη

μου. Αύτη πηγάζει άπό τό θεό. 

που πραγματοποιεί στό σύμπαν 

τό τέλειο και τό ώραίο. Τό ώραίο. 

το γοητευτικό KαL άξιέραστο πο

τε δεν fγKεινται aτή\' i',λη, άλλά 

στό πνείιμα που δίνει μορψή. Κά

θε μή πνευματικό εlναι βδελυρό 

και άμορφη ύλη ε{ναι '" [δια ή ά
σχήμια. ΟΙ νεκρες μορφές. που 

σχηματίστηκαν άπό τόν άνθρωπο 

1\ άπό τη φύση. άπό τό πνεύμα 
παίρνουν λάμψη. ζωη, ένέργεια. 

Αύτη δμως ή μoρφoπoιητιΙCΗ δύ

ναμη τού πνεύματος πηγάζει άπό 

fνα άνώτερο όν. πού ε{ναι ή πρω
ταρχήκάθε ώραίου. 'Ως αυτοαπο

κάλυψη τού πνευματικού στό αΙ

σθητό εΙναι τό ώραίο ή "έλευθε

ρία στην έμφάνιση" (Σίλλερ). "11 
αΙσθητή έμφιίνιση ηΊς: Ι/'Ιέας:"("Έ
γελος). Στη νειί)τερΤ1 Εποχή /'Ιια

μορφιί)θηκαν κυρίως δί,ο άντιλή
ψεις για τό ώρα ίο στήν τέχνη και 

την αΙσθητική άξιολόγησή του: α) 

6 α Ι σ θ η τ ι κ ό ς Ι b ε α λ ι

σ μ ό ς. και 6) 6 α Ι σ θ η t Ι κ ό ς 

Ρ ε α λ ι σ μ ό ς. Για την Ιδεαλιστι-

ΟΡΑ 

ιcη αΙσθητιΙCΗ τό άληθινα ώρα ίο 

δεν υπάρχει στη φύση. Δεν άπορ

ρέει άπό τό. άντικείμενα, άλλα 6ρί

σκεται στην αΙσθητιΙCΗ κρίση και 

στό γούστο τού ύποκειμένου που 

τό νοεί. στόν άνθρωπο. Στη ζωη 

σπάνια τό συναντά.με καί, έό.ν τό 

συναντήσουμt. τοί'το ε/ναι έφήμε

ρο. Γι' αυτό προορισμός τής τέ

χνης. που έκφράζει την Ιδέα τού 

ώραίου. εΙναι ν'άναπληρώνει την 
άπουσία του άπό την πραγματι

κότητα. Ή ζωγραφική. 11 γλυπτι
κή. τό θtατρο παρουσιάζουν μία 

πλαστή πραγματικότητα. που δεν 

~ει καμία σχέση μέ την άληθινή. 

'Ωραία λέγονται μερικά φυσικα 

άντικείμενα έό.ν συμφωνούν με τις 

εΙκόνες πού ~oυμε στην ψυχη μας 

ώς τύπους. ΤΟ ώραίο τής τέχνης 

εΙναι τό καθαυτό ώραίο, άνώτερο 

άπο το ώρα ίο τής πραγματικότη

τας. Τούτο εΙναι μία τέλεια ένό

τητα στην ποικιλία. άρμονία σ' 

όλα του τα μέρη. συμφωνία εΙκό

νας και άρχέτυπου. Ή όμορφιό. 

τών φυσικών πραγμάτων. γεγονό

των. παρατηρεί ό Κάντιος. δεν υ

πάρχει μtσα στην ίδια τη φύση 

τους παρό. ε{ναι έλεύθερο παιχνί
δι τής φαντασίας και τής νόησης. 

'Ωραίο εΙναι τό άντικείμενο πού 

συμφωνεί με τη φαντασία και τη 

νόηση. Ή φυσιΙCΗ τελειότητα καΙ 

11 αΙσθητιΙCΗ τελειότητα μπορούν 
να συμπίπτουν όχι δμως KαL να 

ταυτίζονται. Πηγή τού ιbραίoυ εΙ
ναι κάτι υποκειμενικό. μία πρω

ταρχιΙCΗ α[σθηση γιό. τό ιbραίo. 

πού δε στηρίζεται στίς Ιδιότητες 
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τ(tιν αντΙΚΕιμένων. Ή Ικανότητα να 

κρ(vouμε μt δάση μια ΙCαθoρι.σμt

νη όπό την όπλ1ι μ.οοφΤι τού dντt.

κειμένου ευχαQίστηση εlναι τό 

yoiίoτO. Όνoμά~με tό OΙιcoδό
μημα fι την εΙι:6να 1'\ ~α τμήμα 
τής φιiσης ιbραία, dλM'x μ' αirtό 

bhr έννooUμE την Ιδιότητά τους, 

dλλα μία έπίδραση πού α'ότί'ι ά

Okονν σt δοους ~πάρχει ~α ιcoινό 

καλαισθητικό σνναίσθημα. τα 

πράγματα ιcαθαυτά δtν ε{ναι 00-
τε ιbραία ofιtε Δσχημα. 'Από την 

ο'όσΙα τους bhr fχσuν θετιιcη fι dQ
νητικ1J άξία. 'Ωραίο δhι εΙναι κά

θε τι πού "fι φVση π~ι ατά 

μάτια μας ιcαΙ ατά α'ότιά μας. Πολ

λα δhι ΠΡOΙCα.λoίιν σt .,φς ε1ιΟΟΙ
OJCELQ, dλλα άπoσtQoφf\ καΙ άη

δία. Ή όμooφιlι και f\ άσχήμια 
έξαρτώνtαι άπό τη lM.κ1J μας σνν
είδηση. Για τόν a(σθητιΙCΌ ρεαλι

σμό τό ιbQαίo στην τiχV!J fInciQxEL 
άντικειμενικά στη φVση, άνεξάvnι

τα όπό τό 'όποκειμενο, καΙ ε(ναι 

ταυτόσημο μ1 tό αtσθη"tιι:ά τέ

λειο. Airtb πού κάνει ιbQαίo !να 
άντΙΙCε(μενo lIt δρΊΣΙCεται μέσα σ~ 
μάς, dλλα εΙναι !να άντΙΚΕιμενι
κό πνεUμα, μία άνώτερη πραγμα

τικότητα, πού όποκαλύπτεται 

ατό !ργο τέχνης ΙCω δια τΟΟ Ιργου 

τέχνης. Ή άρχη τού ιbραΊΣU δρΙ

OJCEtOt στη ζωντανή φVση. Ή αΙ
σθητικ1J δίωση τής φύσης, έάν δhι 

εΙναι μία στιγμιαία όπδλαυση, εΙ
ναι μΙα έμπειρία, στην όποία δια

σαφηνίζεται "fι σχlση όμορφιdς 

ιcαΙ άλt1θέιας. Bλtπoυμε !να δά

σος μt γραμμfι, ρuθμό, xQώμ.α. 

195 ΩΦΕ 

στην ιbραία μoρφiΊ τΟΟ όποΙΟυ 

καθηλώνεται τό δλtμμα μας, καΙ 

στΙς ΠQώ'tες θεωιτησtις διαπιστώ

νουμε την αΙσθητικ1J τελειότητα. 

Σύμφωνα μ' α'ότη την dWληΨ'\ι 

"fι φύση καΙ "fι ζωή εΙναι οι πρω
mΡXLKt!; πηγες τΟΟ ιbραΙoυ καΙ 

1J τέχνη "μίμηση". Ό Μπύρκ ~πo
στηρίζει δtι τό ιbραίo έδράζεται 

στην τάση τΟΟ dνθρώπου για ιcoι

νωνΙΙCότητα και θεωρεΙ ιbς dvtL
KειμενΙΙCα γνωQtσματα 100 ιbραί

ου τη σμΙΙCQό'τητα καΙ τη λεπτότη

τα τής έπιφάνtι.ας τών dντιι:ειμέ

νων, τη διάφoQTl διάταξη τών με

ρών, τη λεπτότητα τής δομής καί 

τόν φωτεινό χQωμαtισμό. Γιlι tό 

ΛσΜ τό ιbQαίo εlναι 1J πoαvμα
τοποιημένη 4ρμον(α. ΎπδQχει 

άVΤΙKειμενΙΙCα στη φ6αη καΙ οΙ 4ν

τιλfιψεις τών άνθ(lCimωνyιlι: τό 
(;)ραίο έχουν Πηγέ~ τους τό dντι

κειμενικα (bραίo. Γιατι. έdν δεν ύ

πήρχε τό (lΙραίο στόν dVnκειμενι

κό κόσμο. δΕν θα μπορΟΟσε να έκ

φραστεί καΙ στην τέχνη. 

ΩΦΕλlΜIΣΜΟΣ (uιilitarismυs) 

Φιλοσοφική - t'ιθικ1J διδασκαλία, 
ή όποία ταυΤίζει τό t'ιθιKό με τό ιbφέ
λιμο. μ' ιmτό πού προάγει την roδαι
μονία τού όνθρώπσυ. τη OOσιΙCΗ όρ

χή τΟΟ (!Jφελιμισμoo άποτελει: Τι έπι

τυχ(α, &χι "fι fιθΙKότητα. Σε ιcάθε κα
τάσταση hσι να προσαρμοζόμαστε. 

ώστε νά εΙναι δυναtό ν' όνταπο
κρινόμαστε O'ttIj όπαιτησεις της 

μt την tλάχιστη ΙCατανciλωση ένέρ
γειας. Ό (Ιιφελιμισμός εΙναι ΆVΙίθε

τος πρός τόν αισθησι.αQχUCΌ f\δo-
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ΟΦΕ 

νισμό. έφόσον δεν έπιδιώκει μόνο 

την Ικανοποίηση της στιγμιαίας 

tπιθυμίας τού dτόμον. όJJJJ. τη γε

νική ιcαί διαρκή εύbαιμoνία του. 

Aύtός 6 dλτρουϊσtικος fι κοινω

νικός ώφελιμισμος fχει ώς 'όπΈQ-

1% ΩΦΕ 

τατη dQxή "την δσο τό δυνατό με

γαλύτεQη εύτυχία τών δσο τό δυ

νατό πιο περισσότερων ανθρώ

πων". ΚυριότEQOΙ fιπoστηΡΙKτές 

moύς νεώτερους χρόνους ~σαν: 
Χόμπς. Μπένθαμ. Μίλ. καί Κόντ. 

ΤΕΛΟ$ 



ΤΟ 

«ΛΕΞΙΚΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ OPQN" 
ΤΟΥ Anα;IΛAOY ΝΤΟΚΑ. ΣΤΟΙΧΕΙ

QθETHθHΚE. ΤΥΠΟθΗΚΕ ΚΑΙ ΒΙ

ΒΛΙΟΔΕΤΗθΗΚΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟ 

ΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΕΧΝΟΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙ

ΚΟΥ ΟIΚΟΥ "ΑΣΤΗΡ" ΤΟΝ ΑΛ. &. Ε. 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΙΠΗΣ 4 
ΑθΗΝΑΙ1981 
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