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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

Παράλληλα με η/ν (('Ιστορία τής Φιλοσοφίαςιι τής γνωστής 
Encyclopedi� de lα Plciαde, συλλογικό έργο σύγχρονων γάλ
λων συγγραφέων, αρχίζουμε με αυτό τόν τόμο την εκδοση και 
μιας ιι' Ιστορίας τrίς Φιλοσοφίας)) γραμμένης με τό πρίσμα γερ
μανού φιλοσόφου και ίστορικού, ωστε ό άναγνώστης να γνω
ρίσει τα ζητrίματα από περισσότερες πλευρες και να σχηματίσει 
σφαΙΡΙΚ1] άντίληΨ1ί τους. 

Γι' αυτόν τό σκοπό δεν δυσκολευτήκαμε στην έκλογή μας. 
Προσφέρουμε στό έλληνικό άναγνωστικό κοινό ένα πασίγνωστο 
και πολυδίαβασμένο έγχειρίδιο πανεπιστημιακQ(J έπιπέδου, τό 
aLehrbuch der Gescltichte der Philosophie)), βιβλίο κλασικό 
τού γερμανού φιλοσόφου Wilhelm Windelband, άπό τους ήγέ
τες τής Νεοκαντιανής Σχολής τής Χαϊδελβέργης. 

Τό εργο αυτό γνώρισε πολλες έκδόσεις στα γερμανικα και 
μεταφράστηκε σε πολλες αλλες γλώσσες. Κατα τό διάστημα τής 
μακρας ζωής του έχει συμπληρωθεί και βελτιωθεί, κυρίως συγ
χρονιστεί με βάση τα πορίσματα νεώτερων έρευνών, τόσο από 
τόν ίδιο τό συγγραφέα, σσο και -μετα τό θάνατό του- από δια
πρεπείς καθηγητες τής φιλοσοφίας γερμανικών πανεπιστημίων. 

Πιστεύουμε έπομένως στι θα γίνει πολύτιμο και άγαπητο 
βοήθημα για σποιον θα θελ1ίσει να ένημερωθεί συστηματικα και 
ύπεύθυνα στα προβλιίματα τής φιλοσοφίας, σπως παρουσιάζον-

, , ' α  ' (6 ' , Χ) � , , ται απο τις παρχες της ος αιωνας π. . ως τους χρονους μας. 
Στην έλληνικη εκδοση, με την αδεια τού γερμανικού έκδοτικού 

οίκου παραλείψαμε τις βιβλιογραφικες ένδείξεις τού πρωτοτύπου 
και όρισμένες προσθήκες τού Η. Heimsoeth που δεν ένδιαφέρουν 
αμεσα τον έλληνα άναγνώστη. Σε όρθογώνιες άγκύλες ( [ ] ) ξε
χωρίζουν οί σημειώσει.ς τού μεταφραστή. 

Digitized by 10uk1s, March 2009



Digitized by 10uk1s, March 2009



Digitized by 10uk1s, March 2009

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 

'Η έργασία αύτη δεν πρέπει να θεωρηθεί [να ακόμη συμπίλημα 
πανεπιστημιακών παραδόσεων ίστορίας τής φιλοσοφίας' αυτα 

, , Τ  t7 β "  'δ ' , θ' ' έξ , που προσφερω ειναι ενα σο αρο εγχειρι ιο, που εκ ετει την ε-
λιξη τών Ιδεών της ευρωπαϊκης φιλοσοφίας με έποπτικα καΙ. πυ
κνο τρόπο, για να δείξει μέσα &.πα ποιες διαδικασίες της σκέψης 
διαμορφώθηκαν τελικα καΙ. εγιναν συνειδητες οί αρχες με Τi.ς ό
ποίες έννοούμε έπιστημονικα καΙ. κρίνουμε τον κόσμο καΙ. τη ζωή . 

• Ο στόχος αυτος έπηρέασε καθοριστικα τη διαμόρφωση τού βι
βλίου μου στο σύνολό του. Γι' αύτο οί γραμματειακες-ίστορικες 
βάσεις της ερευνας επρεπε να περιοριστούν σε μια έπιλογη που 
δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη που οα ήθελε να προχωρή
σει σε εύρύτερη μελέτη να φτάσει ώς τις πιο καλες πηγές. Πα
ραπομπ!ς στα ερ-ι;α τών Cfιλοσ�φων εγιν�ν ούσιαστικα

,
μόνο σ� 

περιπτωσεις κειμενων που περιεχουν πολυτιμες διατυπωσεις και 
Οεμελιώνουν Τi.ς ίδέες τών δημιουργών τους ή, σπανιότερα, σε πε
ριπτώ

,
σεις σπου ή

,
αποψη τού συγγραφέα αποκλίνει απο σ,τι εΙναι 

γενικα παραδεκτο. 
ΤΟ κέντρο βάρους τού βιβλίου, σπως φαίνεται καΙ. έξωτερικα 

στη διάταξη τής ϋλης, έντοπίζεται σε αυτο που απο φιλοσοφικη 
αποψη εΙναι το πιο σημαντικό: στην ίστορία τών προβλημάτων 
και τών έννοιών. Κύρια πρόθεσή μου ήταν να συλλάβω α-οτη την 
ανέλιξη ώς ένα συνεχες δλον .• Η ίστορικη διαπλοκη τών διαφορε
τικών ίδεών, απο τις όποιες τελικα προέκυψε ή σύγχρονη αποψη 
για τον κόσμο και τη ζωή, αποτελεί το βασικο αντικείμενο τής 
έργασίας μου. Πιστεύω στι ή προσπάθεια αύτη δεν εΙναι δυνατό 
να πραγματοποιηθεί με έννοιολογικες κατασκευές, αλλα μόνο με 
μια: όλόπλευρη, απροκατάληπτη ερευνα τών δεδομένων. ΕΙναι α
λήθεια στι ενα σχετικα μεγάλο τμημα τού εργου εχει αφιερωθεί 
στην αρχαιότητα. Αυτό δμως έγινε γιατι πιστεύουμε στι οί εννοι
ες που σφυρηλάτησε τό έλληνικό πνεύμα στον αγώνα του για τη 
γνωστικη κατάκτηση της φύσης και τού ανθρώπου εΙναι κάτι πιό 
σημαντικό για την κατανόηση τής δικής μας πνευματικής κατά-
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 

στασης άπό ότιδήποτε αλλο συντελέστηκε ως τώρα στο χώρο τού 
πνεύματος -με έξαΕρεση τήν καντιανή φιλοσοφία. 

Τό συγκεκριμένο αύτο καθήκον μας έπέβαλε να παραιτηθούμε 
άπό κάτι για το όποίο έμείς λυπόμαστε περισσότερο άπό κάθε 
αλλον: • Η καθαρα πραγματολογική έξέταση τής Ιστορικής πορεί
ας της φιλοσοφΕας δεν μας έπέτρεψε να προβάλουμε και τήν προ
σωπικότητα τών φιλοσόφων. 'Εξαίρεση εγινε μόνο δπου ή προ
σωπικότητα κάποιου φιλοσόφου συνδέεται αμεσα και αίτιακα με 
τή διαμόρφωση και τήν άνάπλαση τών Ιδεών του .• Η αίσθητική 
μαγεία πού πάντοτε ύπάρχει στους μεγι1.λους φορείς τής κίνησης 
τών ιδεών και δίνει Ιδιαίτερη γοητεία στήν πανεπιστημιακή πα
ράδοση άλλα και γενικότερα στήν ίστορία τής φιλοσοφίας χρειά
στηκε έδώ να θυσιαστεί για να προβληθεί το πνευματικό γίγνε
σθαι. 

w.w. 

Στριχσβουργο, Νοέμβριος 1891 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Το γεγονος στι εδώ και δύο χρόνια έχει εξαντληθεί μια εκδοση 
α'ύτού τού έργου σε μεγάλο άριθμο αντιτύπων, ενώ παράλληλα 
κυκλοφόρησε σε αγγλικη και σε ρωσικη μετάφραση, μου επιτρέ
πει να ύποθέσω στι ό νέος τρόπος με τον όποίο αντιμετώπισα το 
αντικείμενό μου κά}.υψε [να ύπαρκτο κενό, και ακόμη στι ή συ
νοπτικη και κριτικη μέθοδος που εΙσήγαγα αποδείχτηκε καταρ
χην σωστή. "Ετσι μπορώ τώρα να παρουσιάσω τη νέα εκδοση τού 
βιβλίου χωρις βασικες αλλαγές. Φρόντισα σμως να επιφέρω, σσο 
ήταν δυνατό, τις αύτονόητες βελτιώσεις και να ανταποκριθώ σε 
συγκεκριμένες επιθυμίες. 

Κατα πρώτο λόγο σε όρισμένα σημεία τού βιβλίου έγιναν κά
ποιες αλλαγές, συντμήσεις και αναπτύξεις με βάση τη βιβλιογρα
φία που δημοσιεύτηκε στο μεταξύ. Οί συμπληρώσεις αύτες ήταν 
απαραίτητες για ενα εγχειρίδιο που θέλει να διατηρεί πάντοτε τήν 
επαφή του με την έρευνα. Παράλληλα προσπάθησα να άπλου
στεύσω κάπως τον τρόπο τής έκθεσης, που ήταν ως ενα βαθμο 
δυσνόητη εξαιτίας τής μεγάλης πυκνότητας τού ύλικού. "Ετσι, έ
κανα μια πιο σαφη διάρθρωση, ανέλυσα όρισμένες πολυ μεγάλες 
προτάσεις σε μικρότερες καί, καμια φορά, παρέλειψα εντελώς σ,τι 
εΙχε δευτερεύουσα σημασία. 

'Απο την πλευρα τών αναγνωστών πήρα ερεθίσματα για μια 
πιο πλατια εξέταση τών επιμέρους προσωπικοτήτων και γενικό
τερα για μια θεώρηση σε εύρύτερη κλίμακα τού προσωπικού 
στοιχείου στη φιλοσοφία. 'Ήδη στον πρόλογο nίς πρώτης έκδο
σης εΙχα αναφέρει πόσο δικαιολογημένο θεωρώ τούτο το α'ίτημα. 
Ώστόσο και το συγκεκριμένο σχέδιο και ή αναγκαστικα περιο
ρισμένη έκταση τού εγχειριδίου δεν αφηναν περιθώριο για τήν 
ίκανοποίησή του. Πάντως στη νέα έκδοση προσπάθησα να ίκανο
ποιήσω αύτή τήν επιθυμία τών αναγνωστών στο βαθμο που ήταν 
δυνατο και πρόσθεσα μερικους σύντομους και ακριβείς χαρακτη
ρισμους για τους πιο σημαντικους στοχαστές. 

'Επίσης ανταποκρίθηκα στην επιθυμία για διεξοδικότερη εξέ-
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ταση της φιλο.σοφίας τού 190υ αίώνα. Οί λίγες σελίδες της α' έκ
δοσης έγιναν δύο όλ6κληρα δεκαεξασέλιδα, και ελπίζω ΟΤΙ ό άνα
γνώστης θα μπορέσει τώρα να σχηματίσει πιο όλοκληρωμ!:ιιη εί
κόνα για τα φιλοσοφικα ρεύματα -έστω αν αλλοι νομίζουν ΟΤΙ 
έχει παραλειφθεί τούτο και αλλοι το αλλο-, σσο μπορεί κανεις 
να περιμένει κάτι τέτοιο άπο μια ίστορικη έκθεση. 

Τέλος έγινε μια εντελώς νέα επεξεργασία τού Πίνακα ονομά
των και εννοιών, στον όποίο έδωσα τέτοια έκταση που ελπίζω 
στι, σε συνδυασμο με το κείμενο, έχει πια την άξία ίστορικού 
φιλοσοφικού λεξικού. 'Έτσι το εργο μου, εκτος άπο τον δοξογρα
φικο χαρακτήρα του, άποκτα και χαρακτήρα συστηματικού κρι
τικού βοηθήματος. 

w.w. 

Στροισβουργο, Σεπτέμβριος 1900 
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗ 131) ΕΚΔΟΣΗ 

Τό (('Εγχειρίδιο τής' Ιστορίας τής Φιλοσοφίας)) του W. Windel
hαnd εΙναι και σήμερα, δπως και την έποχη τής πρώτης έκδοσής 
του, άπαραίτητο βασικό βοήθημα για τη σπουδη τής φιλοσοφίας. 
Καμία αλλη έκθεση της ευρωπαϊκής σκέψης δεν κατόρθωσε να τό 
ξεπεράσει, και έτσι παραμένει μοναδικό στη διάταξη τής ϋλης και 
στην παιδαγωγικη άξία του. Για τη νέα έκδοση του έργου δεν θα 
ήταν πια άρκετό να προστεθεί στα κεφάλαια και στις ύποσημει
ώσεις του [να μέρος άπό τη νεώτερη φιλοσοφικη γραμματεία, ά
φου μετα τό θάνατο του συγγραφέα τό έργο έχει ηδη έμπλovτιστεί 
σε μεγάλο βαθμό άπό τόν Erich Rothαcker -άπό την 9η έκδο
ση και ϋστερα. Τό ζήτημα ήταν να γίνει κάποια συσχέτιση με τη 
σύγχρονη συστηματικη και ίστορικη φιλοσοφικη έρευνα, χωρίς 
σμως να άλλοιωθεί αυτό τό κλασικό κείμενο που τελείωνε με την 
άνασκόπηση τής φιλοσοφίας του 19ου αΙώνα άπό τόν Windel
bαnd, και' στό όποίο ουτε ό Wolfgαng Windelbαnd, στην 7η 
έκδοση, ουτε ό Rothαcker, στην 9η ως τη 12η, έκαμαν καμία 
έπέμβαση. 

'Έτσι ό έκδότης της 13ης έκδοσης του βιβλΙου, παρακινούμενος 
και' άπό τόν έκδοτικο οlκο άπό τόν όποίο εΙχαν προέλθει οΙ άρ
χικες ώθήσεις για τη γένεση του έργου, έκανε τελικα το τόλμημα 
να προσθέσει μια ένότητα για τη φιλοσοφία του 200υ αΙώνα. Αυ
τό τό νέο 80 μέρος -που ή διάταξή του άκoλovθεί την έξέλιξη 
τών φιλοσοφικών προβλημάτων και' έτσι άποτελεί ουσιαστικη 
συνέχεια τής ((Ιστορίας τών φιλοσοφικών άρχών)) σπως εΙχε σχε
διαστεί άπό τόν Windelhαnd- δεν εΙναι μια άνασκόπηση καί, 
κατα κάποιον τρόπο, τελικη έκθεση τής ϋλης, άλλα σκοπεύει ( στο 
στενό πλαίσιο που έπιβάλλει ή σvνoλικη άνάπτυξη του έργου) να 
δώσει μια εΙκόνα τών σύγχρονων φιλοσοφικών ρευμάτων, έπιτεύ
ξεων και προβληματισμών. ΕΙναι ευνόητο δτι αύτη ή νέα συνο
πτικη έκθεση τής σύγχρονης φιλοσοφΙας δεν .έχει άξιώσεις πλη
ρότητας' έπίσης δτι ό χαρακτηρισμος του ((συγχρόνου)), ό καθο
ρισμός τών διαχωριστικών όρίων με τον 190 αΙώνα και ή έπι-
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λογη τού ούσιαστικού προσδιορίστηκαν με βάση συστηματικα 
κριτήρια. Οί σποιες διαφορες 1} αντιθέσεις με τις απόψεις καl τις 
αξιολογιίσεις τού Windelbαnd (Ιδιαίτερα στον τρόπο πού αντι
λαμβάνεται τον 190 αΙώνα) δεν αποσιωπήθηκαν ουτε εγινε προ
σπάθεια να έξομαλυνθούν: το τόλμημα τής προσθήκης ένος νέου 
τμήματος απαιτούσε σαφη τοποθέτηση. 

'Η συμπλήρωση τού εργου με πορίσματα τής νεώτατης ίστο
ρικής φιλοσοφικής ερευνας εγινε με τρόπο πού αφενος δεν αλλοι
ώνει το συνοπτικο χαρακηίρα τού εργου και αφετέρου δίνει στον 
αναγνά)στη, Ιδιαίτερα στο σπουδαστή, τη δυνατότητα να προσα
νατολιστεί στη σημερινη κατάσταση τής ερευνας. Γι' αυτο προ
στέθηκε ή (('Επισκόπηση τής σημερικής κατάστασης τής φιλοσο
φικής ερευναςη* ώς νέο ΚΕίμΕνο. Σ' αυτην περιέχονται, με απόλυ
τη αντιστοιχία προς τη διάρθρωση τού έγχειριδίου, τα βασικα ερ
γα και οί συνοπτικες έκθέσεις τής νεώτερης φιλοσοφικιΊς γραμ
ματείας ως σήμερα, παράλληλα δμως μνημονεύονται και παλαιό
τερα εργα έψ'όσ�ν έξ�κ?λoυθoύ� να διατηρούν την άξία τους και 
εΙναι προσιτα χαρη σε επανεκδοσεις τους. [ ... ] 

Τέλος εγινε νέα έπεξεργασία και συμπλήρωση τού πίνακα lν
νοιών,** για τον όποίο ό J-Vindelbαnd δίκαια πίστευε στι εχει 
την (Ί.ξία φιλοσοφικού λεξικού -Ιδιαίτερα με την προσθι]κη λημ
μάτων απο το νέο 80 μέρος για τη φιλοσοφία τού 200ύ αΙώνα. ΤΟ 
κείμενο τού έργου και οί προσθήκες τής 9ης ως και τής 12ης εκ
δοσης ανατυπώθηκαν φωτομηχανικά. ' Απο το κείμενο διορθώθη
καν μόνο τυπογραφικα λάθη τής τελευταίας ανατύπωσης. [ ... ] 

• Η ((' Επισκόπηση τής σημερινής κατάστασης τής φιλοσοφικής 
ερευνας)) είναι αποτέ}.εσμα κοινής προσπάθειας με το διδάκτορα 
J oαchim Ritter, στον όποίο ανήκει το μεγαλύτερο μέρος αυτής 
τής έπίπονης έργασίας. 'Η επεξεργασία και ή συμπλιιρωση τού 
Πίνακα ονομάτων και έννοιών εΙναι εργο αποκλειστικα δικό του. 
Τού έκφράζω και απο έδώ τις θερμες ευχαριστίες μου. ' ΕπΙσης 
οφείλω να ευχαρισηίσω τους διδάκτορες R. Η eiss και Ε. Metzke 
για τις πολύτιμεςύποδείξεις τους σε lπιμέρους θέματα. 

ΗΕΙΝΖ HEIMSOETH 

ΚολονΙιχ, Σεπτέμβριος 1935 

... [Στην έλλ1)νΙΚ1) �κ8oσ7i �χει πιχραλειφθεί. Βλ. ΣημεΙωμα τοίί lκδότη.] 
...... [eoc έπισuνιχφθεί στον 30 τόμο της έλληνικης ι!κ80σ1)ς.] 
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ΑΙ 
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

'Ως φιλοσοφία με τη σόΥχρονΥ) γλωσcnκ� χρ�σY) έννοεί:ταιι � έπι
στημoνικ� 8ιαιπραιγμOCτευσΥ) των γενικων έρωτημOCτων γιιΧ τη 
γνώσΥ) τοσ κόσμου xoc!. τ·� θε(�ρY)σY) τοσ βΙου. ΟΙ 8ιά.φοροι φιλό
σοφοι, ιχνά.λογoc με τ!.ς προUποθέσεις με τ!.ς όποί:ες &ρχιζocν το ερ
γο τοσ στοχocσμοσ xoc!. με τιΧ συμπερOCσμοιται στα όποί:αι κοιτέλΥ)
γαιν, προσπαιθοσσαιν νιΧ μεταιτρέψουν ocότη τ�ν ιχόριστη γενικ� έν
τόπωσ'Υ) σε πιο συγκεκριμένους όρισμοός:Ι ώστόσο οΙ όρισμο!. αιυ-
1'01. άποκλΙνουν τόσο πoΛU ό ενocς άπο τον &λλο, &στε νιΧ μ�ν έπι-
3έχονταιι συμβιβocσμό, κoc!. νOC φocΙνετocι ετσι, έν8εχόμεναι, δη εχει 
χocθε� � κοινότψoc της εννοιocς μεταιξό τους. 'ΑλλOC κοι!. OCόΤ� OCκό
μΥ) � γενικότερΥ) εννοιoc άποτελεί: ή8Υ) κά.ποιο στένεμαι κoc!. μεται
σχΥ)μιχτισμο της πρώΤΥ)ς και!. ocρχικης σΥ)μοισΙocς που εΤχε συν8ε
θεί:, στους άρχocίους "ΕλλYjνες, με το δνομοι της ιιφιλοσοφίocςn 
-κα!. � μετοιβολη ιχότη συντελέσΤYjκε σ' όλόκλΥ)Ρ"l] την πορεΙoc της 
πνευμοιτικης ζωης στη Δυσ"lj. 

1. Στ�ν πρώτη γροιμμοιτειοικΎ) έμφά.νΙσΥ)2 των λέξεων φιλοσο
φείν κιχ!. φιλοσοφΙα φΙΧίνετοιι άκόμΥ) �. ιΧπλή κιχ!. συνά.μoc cXxoceb
ριστη σYjμοισΙoc της ιιέπι3ΙωξΥ)ς της σοφίΙΧζ))' στα κείμενοι δμως 
ποιι χρονολογουντοιι μετιΧ τον ΣωκρOCΤΥ), κοι!. Ι3ιocίτεροι στην πλοι
τωvι.κ�-ocριστoτελικ� σχoλ�, � λέξΥ) ιιφιλοσοφίοι)) εχει πά.ρει το 
άπόλυται συγκεκριμένο νόYjμοι ποιι 8Υ)λώνει OCκριβως Ο,η και!. � λέ
ξΥ) Wissenschaft (έπιστημ"l]) στιΧ γερμοινικά..3 'Έτσι, «φιλοσο
φία» γενικα4 εΙνοιι � μεθο3ικη έργocσίοι τοσ πνευμαιΤΟζ με την 
όποΙοι θα. γίνει γνωστο το «ον»· συνοικόλουθοι, οΙ έπιμέρους ιιφι
λοσοφΙες)) εΤνοιι οΙ 13ιοιΙτερες έπιστημες που έρευνοσν και!. γνωρί
ζουν έπιμέρους περιοχες τοσ Οντος.5 

'Ωστόσο, με αότη 1'1)'1 πρώτη, τη θεωρητική σ"ljμOΙσίOΙ τ'ijς λέ
ξης «φιλοσοφία» συν3έθΥ)κε πολ1) νωρ!.ς μια 8εότερ"l]. Ή ιχνOCπτυ
ξη της έλλ"l]νικ'ijς έπιστ�μηζ συνέπεσε με την έποχη που 8ιrxλυό
τοιν το OCρχικο θρφκεloιτικo κιχ!. �θικo φρόνημοι· ετσι τιΧ έρωτη
μοιτοι για τον προορισμο κοι!. το εργο τοσ OCνθρώπου ιχρχισοιν να 
ocποκτοσν όλο ένα μεΥcxλUτερ"l] σπου3ocιόΤΥ)ΤCX για την έπιστημο-
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νικ� �ρεuνoc, � 8ι8ocχ� γιOC το σωστο τρόπο ζω�ς νOC πocροuσιocζε
τocι ώς οΙΙσιocστικος στόχος, ιΧργότερoc μOCλιστoc ώς το κόριο περι
εχόμενο της �πιστημYjς. 'Έτσι, crTouc;; έλλrινισΤ"Lκοuς χρόνοuς � 
φιλοσοφίoc π�ρε τ�ν πρακτικη ιπιμocσίoc -ποΙ> εΙχε �8Yj προετοι
μocστε� με Touc;; σοφιστες κocΙ τον ΣωκράΤΊ)- μιας έπιστημονικά 
θεμελιωμένης τέΧ1'Ύjς τού βίου. 6 

Με ocίιτην τ� μετocβoλ� το κocθocρOC θεωρψικο �νoιocφέρoν με
τocτοπίστηκε στις έπιμέροuς «φιλοσοφίες)), ποΙ> τώρoc π�ρocν έν 
μέρει το ονομoc των ίοιocίτερων Ιστορικων -η φuσιογνωστικων OCν
τικειμένων τοuς, ένω τα. μOCΟYjμocτικιΧ κocι � ίocτρικ� έξocκολοuθοu
σocν να. όιocτηρουν, κocι μάλιστoc ιΧκόμ'Υ) πιο ιΧποφocσιστικα. τώρoc, 
την ocίιτοτέλειoc ποΙ> εΙχocν έξocρχ�ς σε σχέσΊ) με τ�ν δλικ� έπιστή
μΊ). 'ΑλλOC το ονομoc τ�ς φιλοσοφίocς έξακολοuθοuσε να. σuνόέεΤOCL 
με τ!.ς έπισΤΊ)μονικες προσπάθειες ποΙ> κocτocβάλλοντocν με την έλ
πί80c 8τι, ιΧπο τOC γενικότα:τα πορίσμocτoc τ�ς ιΧνθρώπινYjς γνώσΊ)ζ, 
θOC προέκuπτε μιOC πίστYj κocθoριστικ� γιOC τ� ζω� κoc!. οΙ δπo�ες τε
λικOC κορuφώθ'Υ)κocν στην ιΧπόπειρoc (του νεοπλocτωνισμοu) νOC πoc
ρocχθε� μέσoc ιΧπο μιOC τέτοιoc φιλοσοφίoc μιOC νέoc OPYjσxeloc στη θέ
σYj τ-�ς πocλocιocς που χocνότocν.7 

'Απο την κocτOCσΤOCσΊ) OCίιΤ� 8εν όίλλocξocν ιΧρχικα. πολλOC πρocγμoc
TOC, ιΧκόμ'Υ) κoc!. (\τocν τα. ιΧπομεινιΧριoc τ�ς ιΧρχocΙocς έπιστημ'Υ)ς πέ
ρocσocν στ�ν πocι8είoc ,ων σΙΙγχρονων λocων της ΕΙΙρώΠ'Υ)ς ώς κoc
θοριστικες πνευμocτικες 8uνOCμεις. Το περιεχόμενο xoc!. το εργο 
oc')του που όνόμocζε φιλοσοφίoc δ ΜεσαΙωνocς τocuτιζότocν ιΧπόλuτoc 
με 5, τι έννοουσε ώς φιλοσοφίoc κocι � ()στερ'Υ) 'Αρχocιότητoc.8 'Ω
στόσο � G'Y)μocσίoc τ�ς φιλοσοφίocς όίλλocζε οΙΙσιocστικOC, καθως Yj rOLoc 
� φιλοσοφίoc έβλεπε πως Yj ιΧποστολή της έκπλΊ)ρωνότocν xocTιX κoc
ποιον τρόπο ιΧπο τ� Oετικ� ΟρΊ)σκείoc. Γιocτι κoc!. ocίιτη πρόσφερε 
οχι μόνο μιOC crLYOUP"1 πίσΤΊ) ώς κocνόνoc γιOC τ�ν προσωπικ-η ιΧγω-

..Ι. - β' 'λλ ' "  .1. " " θ ' γ,ι -rou ιου, oc oc, σε GU\lOCPTYjG'Y) μι:; ocUTOII, ΚOCΙ μιoc εωΡ"1ΤΙΚΊ) 

� ψ \ \ ι! � Ψ Ι, , 3. θ ' ocπο Yj γιoc το ον, ocπο Ί) ποu ο XOCpOCXTyjpOCC;; της ,ιτocν κoc ocρoc φι-
λοσοφικός, κocθως τιΧ Μγμocτoc του χριστιocνισμου εΙχocν όιocτuπω� 
ee'L έξολοκλήροu με Τ�\I έπΙόρocG'Y) της ocpxoclocc;; �πιστήμ"1ς. Με τις 
cruve1jxec;; ocίιτές, κocι 5σο 8ιocρκουσε � &όιιΧσπocστη xuPLocpxLoc της 
όι8ocσκocλίocς της ΈκκλYjσΙocς, βocσικOC 8εν απέμενε στη φιλοσοφΙoc 
πocρOC δ ύΠYJρετικoς ρόλος μιOCς έπιστημονικής θεμελίωσης, δια
μόρφωσης καί υπεράσπισης τού δόγματος. • ΑλλOC με ocuTov τον 
τρόπο Yj φιλοσοφΙoc έρχότιχν, 5λο κιχ!. πιο cruVEL8YjTιX, σε μεθο80-
λογικη &ντίθεσΊ) προς τη θεολογίΙΧ, OCφοίί το r8Lo ιΧκριβως πριχγμoc 
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που SίSocσκε � θεολογίoc με βocσ'η τ� θείoc αποκocλυψ'η, � φιλοσο
φί!Χ προσπocθοuσε να: το κocτocκτήσει ΚOCL να: το έκθέσει με τα: μέ
σoc τ�ς ανθρώπιν'ης γνΙ�σ'ης. 9 

• Η ανocπότρεπτ'η gμως συνέπειoc ocuτ'ijς της σχέσ'ης �τocν οη, 
οσο μεγocλότερ'η ανεξocρτησίoc αποκτοuσε � ατoμικ� σκέψ'η απέ
νocντι στ�ν Έκκλ'ησΙoc, τόσο περισσότερο ocύτόνομ!Χ &ρχιζε να: έκ
πλ'ηρώνει � φιλοσοφίoc το �ργo που είχε OCν!Χλάβει OCπο XOLVou με 
τη θρ'ησχ.είoc· OCπο τ�ν εκΟεσΥ) κocL τ�ν uπερocσπισΥ) Tou Μγμ'ocτος, 
πέρocσε στ�ν κριτική του, ωσπου στο τέλος προσπocθοuσε να: πoc
ρocγocγει τ� Sι8ocσκocλί:χ. ΤΥ)ς έντελι-;)ς OCνεξOCρτΥ)τOC άπο τα: θΡΥ)σκευ
τικα: έν�ιocφέρoντoc, άποκλΕιστικoc ΚOCL μόνο απο τLς πηγές -ΚOCL 
ώς ΠΥ)γες πίστευε πως διέθετε το «φυσικο φως» Tou OCνθρώπινου 
λόγου κocL της έμπεφίocς.Ι0 :Με τον τρόπο ocύτο � μεθοSολογικ� 
OCντίθεσ'η προς τ� θεολογΙoc έξελίχτηκε σε πρ!ΧγμocτολΟΥική, κocL 
J. ι λ "  Ι \ t" t , 'ί νεωτεΡΥ) φι οσοφιoc σιντιπocρocτocσσοτocν στο οογμoc ως «κοσμΙΚΥ) 
σοφ[oc».l1 Ή σχέσΥ) OCύΤ� επocφνε τLς πιο ποικίλες αποχρώσεις, 
πocρocλλocζε άπο τ�ν ευκocμΠΤΥ) συνάντησ'η Δς την όξεί!Χ SιocμάχYj' 
αλλα: εργο της «φιλοσοφίocς» πocρέμενε πάντοτε ocύτό που της ε!χε 
OCνocθέσει � OCρχocιό-:-Υ)τOC; να: θεμελιώσει έπιστημονικ?: μια: γνώσ-η 
Tou κόσμοu ΚOCL μια: θεώρYjσ'η Tou βίου έκεΙ οποu � ΟΡYjσκεloc δεν 
μποροuσε πιά, � τοuλάχιστον 8εν μποροuσc: πια: μόV'l) ΤYjς, να: κoc-
λ ι Ψ , , Ι  " '"LI λ ' - 18 ' , .. "λ u ει TYjV ocνιχγΚΥ) OC')TYj. 1 φι οσοφιoc του ου ocιων!Χ, οπως OC -
λοτε ΚOCL � φιλοσοφίoc -:-ων OCρχocΙων Έλλήνων, με τ�ν πεποίθYjσ'η 

' .:ι  ' θέ " θ - " ) Ι , , Ο πως ,(,ocν σε σΥ) νιχ ιχντocποκρι ει στην ocποστο ,Υ) της OCUTYj, ε-
ωροuσε δικΙΧίωμoc ΚOCL χρέος της να. διocC(ωτίσει τους OCνθρώπους 
σχετικα: με τ�ν ocλλYjλουχίιχ των ΠΡOCΥμάτων, x.ιxL OCπό τ� γνώσ'η 
ocύτη να: ρuθμίζει τη ζω� 'rOU OCτόμου άλλα. Κ!ΧL T'ijI; κοινωνίocς. 

'Απο OCύΤ� ,,;,�ν σλο ocύτοπεποίθ'YJcrΥ) θέσΎ) της � φιλοσοφίoc κλο
νίστηκε με τον Kant, r.Ou κoc,,;,έ�ειξε πως σεν Ur.�pxe � SυνOCτό
τητoc για. «C(ιλοσοφικ�» (με":lxφυσικ�) YVb)σY) TOU κόσμου, πocράλ
λYjλYj � πέρoc OCΠΟ τLς έπιμέρους έπιστ�μες, κocΙ με τον τρόπο ocύτο 
περιόρισε ΚOCΙ &λλocξε για: μια: OCκόμΥ) φορα. τ�ν εννοιoc κocΙ το εργο 
T'ijI; φιλοσοφίocς. ΓιocτΙ, δστερoc απο τ�ν πocρocίτησ'η ocυτή, ό χώ
ρος της φιλοσοφίocς ώς Ιδιocίτερ'ης έπιστΥιμ'ης περιορίσΤΥ)κε ακρι
βως στην κριτικη νοητικη πρόσβαση τού Λόγου στόν 'LSLO ΤOU 
τον έocυτό, με την όποΙoc δ Kant είχε συνocγάγει τ�ν ocμεσYj γνώ
σ'η κocL που τώρoc SEV εμενε πocρα: να cXπλωθεi: συστημιχτικα: κocΙ 
στις όπόλοιπες Sρocστηριότητες, πέρoc από τη γνωστική. Έκεινο 
που &:πέμεινε στ� φιλοσοφΙoc κιχΙ που σuμβιβocζότocν με !Χύτό �τocν 
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5,τι ό Kant12 άποκοιλουσε έγκόσμιοι ι!ννοιοι τ�ς φιλοσοφίοις: την 
άπoστoλ� της άνοιφορίοκOC με τον πρocκ'nκο κocθορισμο του βΙου. Β 'β . ,  • έ ' " Ι f \ '" Ψ " ε οιιoc ocυτη Ύj ν οι κοιι, οπως φocινετοιι, Oρ ιστLΚΎj οιπο '1) γ ιοι τη 
φιλοσοφΙοι υπολείπετοιι πολυ άπο το να. ι!χει γΙνει κοιΙ κοιθολ ικOC 
άπo�εκτη· OCντίθετοι, το πλ�θoς των φιλοσοφικων ρευμOCτων του 
19 ' , , λ β " θ  ι ι λ ' ου οι ιωνοι εποινοι ocμ  ocνει κoc ε ΠΡΟ'1jγουμενο τυπο φι οσοφιocς, 
κοιΙ μOCλιστοι μια. πληθωΡlΚ� οιuζ'1j� της «μετoιφυσικ�ς ocvocy
Κ'1jς»13 ζοινοιοa'Υ)γεί στην τoc� νOC ένσωμοιτώνετοιι XOCOE OCνθρώπι
ν'Υ) γνώ� στη φιλοσοφ[oc, � όποίοι τείνει νOC a ιοιμορφωθεί κocι πocλι 
σε όλικ-η έπιστημΎj. 

2. ΜπροστOC σε ocίιτη τη μετoιλλoιγ� που �oκίμoισε με τ�ν πoc
poao  του χρόνου � σΎjμOΙσΙOΙ τ-ης λέζΎjς φιλοσοφίοι, φocΙνετοιι OCνέ
φικτο νOC προσποιΟεί κocνεις νOC ocντλ�σει μ ιOC γε'l ικ� ι!ννοιoc τ�ς φι
λοσοφΙocς με ίστορ ικες συγκρίσεις: κocμΙοι OCπο τις ι!ννοιες που aLoc
τυπώθΎjΚOCν γ ι' οιίιτον το σκοπο14 aεν OCντocποκρίνετocι σε όλες τις 
μορφες πνευ μoιτικ�ς �ροιστηριόΤ'1jτocς που OCζιώνουν το ονομοι «φι
λοσοφίoc)). 'Ή�Ύj � δπότocζ-η της φιλοσοφΙocς στ� γενικ� εννοιoc της 
έπιστημ'Υ)ς γΙνετοι ι  άμφίβολ'Υ) άνocφορικOC με τις 9 ιλoσoφικf:ς � ι�oι
σκocλΙες που εχουν μονόπλευρoc ΠΡOCΚΤΙΚQ (�θικo) προσocνοιτολ ι
σμό:15 έξίσου Μσκολο όμως εΙνοιι νOC προσaLOριστεί με τρόπο πο.:.. 
νOC Ισχύει κοιθολ ικOC τΙ θOC ι!πρεπε νOC θεωρ'Υ)θεί άντικεΙμενο κοιι 
μoρφ� τ�ς φιλοσοφίοις ώς ιa ιοιΙτεΡ'Υ)ς έπιστ�μ'1jς. ΓιocτΙ κocι OCν oc
κόμ'Υ) άφfισoυμε κοιτOC μέρος τ�ν α.πο9'Υ) 5τι φι"'οσοφίοι έξocκολου
θε� � ιocρκως νOC εΙνoc ι 1) γίνετοιι ξοινα; � όλικ� έπιστ�μΎj,16 πάλι θOC 
βρισκόμocστε μπροστOC σε πλ�θoς a ιocφορετικες προσπOCθειες γ ιOC 
τον προσaιορισμο των όρΙων τοσ έρευν'Υ)τικοσ πεaιοu της φιλοσο
φΙocς. 'ΑρχικOC � ερευνoc της φύ�ς τρocβίϊ σxEaov άποκλειστικOC το 
ένaιocφέρον τ-ης φιλοσοφίocς, uστερoc μένει γ ια; πο"),uν κοιιρο μέσoc 
στ�ν περιoχ� "'Υ)ς, κocι μόλις στους  νεώτερους χρόνους άποχωρΙ
ζετοιι .  Άντίθετoc, "':0 μεγocλύτερο μέρος των φιλοσοφικων σuστη
μOCτων ι! μεινε oc�ιocφoρo ιΧπένocντι στ�ν ΙστορΙoc , � όποίoc α.ρχισε 
σχετLΚOC άργα. κocι μεμονωμένoc νOC έμφocνΙζετocι  ώς άντικεΙμενο φι
λoσoφικ�ς ε ρευνocς. 'Απο τ�ν α.λλ'Υ) μεριOC, τις μετocφυσικες θεω
ρίες στις όποίεί; συν+Ιθωι; άνocζ'Υ)τοuν το κέντρο βOCρους τηι; φιλο
σοφίocς τις βλέπουμε άκριβως στις άποφοισιστικες μεΤOCβOΙτLκει; 
κocμπέι; Τ'Υ)ς να; πocρocμερίζοντocι, � κοιι να; ΧOCΡOCΚΤ'Υ)ρίζοντοι ι  άνέφι
κτεςΙ7 κocι 5τοιν κοιτα. κocιρουι; το\lίζετoc ι  ώς άλ'Y)θιν� ούσΙοι της φι
λοσοφΙocς � πρocκτικ� (�θικ�) της σποuaοιιότψoc γιOC το ocτομο xoct 
τ�ν κοινωνΙoc, πOCλι μιOC περ�φoc\l'Υ) α.ΠΟψ'Υ) τ�ς κoιθoιρ�ι; θεωρΙocς 
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πσtρΟΙLτεi:ΤΟΙL ιΧπο τέΤΟLΟU Et80ut; «ΚΟLνωφελεi:ς» 8ροιστηριότητες.18 
ΠοιρOCλληλοι εχει ΙΙποστηριχτεϊ: ότι � φιλοσοφίοι προιγμοιτεuε

τοιι τα: t8Loι ιΧVΤLΚΕίμεvοι ποu προιγμοιτεuοντιχι XOΙL οΙ OCλλες έπιστη
μες, ιΧλλα: με 8Lιχφορεηκο νόημοι XOΙL 8ιιxφoρεηκ� μέθ080: XIXL ΙXU
το <>μως το l8LOΙLTEPO μορφικο γvώρισμσι 8εv εχει, ΙστορικOC, κιχ
θoλικ� [σχύ. Βέβοιισι, το γεγοvος OTL 8εv ίιπOCρχει μια: τέτοιοι γε
vικα: ιΧvοιγvωρισμέ'lη φιλoσoφικ� μέθ080ς 8εv θα: ιΧποτελουσε ιXv-

, .. ,  'θ ' ό  ' " 'θ � .1. τφρηση, ΙΧV 1) προσπιχ ειιχ κιχι μ '10 προς μιιχ τετοισι με 000 'ιΤΙΧV 
στΙΧθερο γνώρισμιχ κOCθε φιλοσοφίσις. Δεv συμβlΧίvει όμως κOCη 
τέτοιο, κιχι ετσι όρισμέvες φιλοσοφίες έπιβOCλλουv στ�v έπιστη
μovικ� τους 80υλεια: το μεθ080λογικο χιxρlXκτ�ρlX a.λλων έπιστη
μοvικωv μιxθ·�σεωv, π.χ. τωv μlΧθημlχτικωv � τ:ης φυσιογvωστι
κ:ης ερευvlχς,1θ αλλες όμως 8εv θέλeιυv κα:ν vOC ιΧκουvε για: μεθο8ι
κ� 8ιιχπριχγμOCτευση τωv προβλημOCτωv τους, XΙXL ιΧvηλιχμβOCνον
τιχι τ� φιλoσoφικ� 8ριχστηριότψιχ ώς κOCτι ιΧνOCλογο με TLt; μεγιχ
λοφυεις συλλ�Ψεις τ�ς τέΧV1)ς.20 

3. 'Έτσι έξ'Υ)γεΙτιχι XIXL το γεγο'lος ότι 8εν ίιπOCρχει μια: στοιθε
ρ�, με κιxθoλικ� Ιστoρικ� lσxu, σχέση ιΧνOCμεσιχ στη φιλοσοφίοι 
XΙXL TLt; αλλες έπιστημες. 'Όπου � φιλοσοφίιχ έμφιχνίζετιχι ώς όλι
κ� έπιστημ'Υ), οΙ &λλες έπιστημες έμφιχvίζοντιχι ιΧπλα: XΙXL μόνο ώς 
ξεχωρισμένιχ, ιΧλλοτε περισσότερο XOΙL ιΧλλοτε λιγότερο εuκριvως, 
τμ�μoιτoc της.21 • Αvτιθετιχ, <>τοιv ιΧvοιτιθετοιι στη φιλοσοφΙοι το εργο 
να: σuyκεφoιλoιιώσει τα: πορίσμιχτοι των έπιμέρους έπιστημων ιXvιx
φορικα: με τη γεvικότερη σημιχσΙIχ τους xιxt νιΧ τα: έvιχρμοvίσει σε 
μια: τελLΚ� γvώση του κόσμου, προκuπτοuv [8ιότuπιx πoΛUπλoκες 
XOΙL περιοριστικες σχέσεLς. KlXτιxρχ�ν 8LιχφΙΧίvεΤΙΧL μLιΧ έξOCρτηση 
της φLλοσοφίιχς ιΧπο την έκOCστοτε στOCθμ'Υ) τωv γvώσεωv ποu eXEL 
έπιτευχθεί: στΙς έΠLμέροuς έπισΤ'Υ)μοvικες μιxθ�σεις: οuσιιχσηκες 
ώθ�σεLς 8ίvοντιχι στη φιλοσοφίΙΧ ιΧπο τηv ιXΠOφΙXσιστLΚ� πρό080 
σΤLς έπιμέρους έπιστημες,22 XΙXL τιχυτόχροvιχ, με IXUTO τοv τρόπο 
κΙΧθορίζετιχι � κιχτεuθuvση XΙXL τιΧ όριιχ στιΧ όποΙιχ μπορεί: vα: έπι
τελεί: κOCθε φοριΧ το εργο της � γεvικ� έπιστ�μ'Y) . • Αλλα: XΙXL cXv
τίστροφιχ, με ΙX.JTO τοv τρόπο έκ8'Υ)λώvετοιι � έπέμβιχση της φιλο
σοφίιχς στ�v έργlχσίlΧ των έπιμέρους έπισΤ'Υ)μι7)v, έπέμβlχση ποu 
έκεΙvες OCλλοτε τηv ιχlσθocvοvτιχι ώς γονιμοποί·φ'Υ) XΙXL OCλλοτε ώς 
ιXvlXστιxλτικ� έπίσχεσ'Υ): YLIXTL � φιλoσoφικ� 8ιιχπριχγμOCτευση τωv 
εl8ικων προβλ'Υ)μOCτων προσκομίζει βέβlΧιlχ, συχνOC, χOCΡ'Υ) στηv EU
pUTEp'Y) σκοπιιΧ XΙXL τ� συv8υιxστικ� τOCση της φιλοσοφίοις, πoΛU
τιμιχ στοιχεLΙΧ γιιΧ τ� ΛUσ'Y) τωv προβλΥιμOCτων,23 σε OCλλ&ς <>μως 
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J 

, ,,,
, , 'λ Ψ \ , περιπτωσεις παροuσια"εται σαν επανα ΊJ '1), ποu φαινεται περιτ-

τη aταν καταλ�γει στα. rSLIX ιΧποτελέσματα, ιΧλλα. και �πικίνSuνΊJ 
aταν πOCει να στηρίξει πορίσματα Sιαφορετικα.24 cXΠΟ τα. πορίσμα
τα της �πιστημΊJς. 

, Απο Ι\σα εrπαμε φαί'ιετιχι cXκόμΊJ οτι οΙ σχέσεις τΥις φιλοσοφίας 
με τις &λλες πολιτισμικες SρασΤΊJριόΤΊJτες SEV ε!ναι λιγότερο στε
νες ιΧπο τις σχέσεις Τ"1ς με τις �πιμέροuς �πιστ�μες. Γιατι, στο 
κοσμοείSωλο που προσπαθεΤ να. σχεSιocσει � μετσ.φuσικα. προσα
νατoλισμένΊJ φιλοσοφία, έκτος cXΠΟ τα. έπιτεόγματα τΥις έπιστη
μoνικΊjς �ρεuνας σuνωθοuνται για. να. περocσοuν μέσα ιXκ6μΊJ και 

• " Ψ \ Ι , 1 \ θ , \  \ 'θ ' οι απο εις ποu προερχονται απο ΤΊJ ΡΊJσκεUΤΙΚΎj κcίι ΤΎjν ΊJ ΙΚΊJ, 
την πoλιτικΎj και κoινωνικ�, τ�ν καλλιτεχνικ� ζω�· και ιΧκριβως 
OL ιΧξιολογικοΙ καθορισμοι και οΙ κριτικοι κανόνες το;; Λόγοu ιΧ
παιτοσν κσ.Ι αύτοΙ να. πocροuν τη θέσΎ) ΤΟ'Jς μέσσ. σ' αύτο το κο
σμοείSωλο, καΙ μOCλιστα τόσο πιο �πιτακτικα. aσο οιύτο προορί
ζεται να. ιΧποτελέσει το θεμέλιο για. την πρακτικ� σποuSαιότητα 
της φιλοσοφίας. 'Έτσι στη φιλοσοφία, �κτoς cXπο τις γνώσεις, 
βρίσκοuν την εκφρασή τοuς καΙ οΙ πεπoιθ�σεις και τα. tSεώSΊJ της 
ιΧνθρωπότητας και οταν αυτες οΙ πεπoιθ�σεις και τα. tSεώSΎj σuμ
βαίνει να. παίρνοuν τη μορφ-η έπιστημονικων γνώσεων -πιχρόλο 
που αύτο σuχνα. γίνεται με λαθεμένο τρόπο- πOCλι ε!ναι Suνατό, 
με όρισμένες σuνθ�κες, να. StXTouv πoΛUτιμo ξεκαθOCρισμα και με
τocπλασΊJ άπο τη φιλοσοφία. Kιxt αυτη λοιπον � σχέσΊJ της φιλο
σοφίας με τον πολιτισμο γενικα. SEV ε!ναι μόνο σχέσΎ) άποSοχΊjς 
άλλα. και προσφορίΧς. 

Β' 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Με την πσ.ροsο τοσ χρδνοu, aσο πιο Sιαφορετικα. προσSιορίζεται 
τΟ εργο κοιι το περιεχόμενο τ�ς φιλοσοφίας, τόσο περισσότερο τί
θεται το έρώΤΊJμα τί νόΎjμα μπορεϊ: να. �χει να. σuνενώνει κανεις 
σε μια. ΙστoρικΎj �PEuvoι και �κθεσΊJ τέτοιες πολλαπλες άλλα. καί, 
κuρίως, Sιαφορετικες παραστOCσεις ποό, σε τελεuταία άνocλuσΎj, 
SEV φαίνεται να. EXouv κοινο στοιχεϊ:ο &λλο ιΧπο το 6νομα. 

ΓιατΙ βέβαια το cXνεκSοτολογικο ένSιαφέρον γι' αυτη τη'ι έτε
ρόκλΎjτη πολλαπλότητ\χ Sιαφορετικων γνωμών για. Sιαφορετικα. 
πρOCγματα, που παλαιότερα στOCθΎjκε (σως το κόριο κίνΊJΤΡo για. 
μια. «Ιστορία της φιλοσοφίας», SEV ε!ναι SuVΙXTov να. θεωρεϊ:τιχι 
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έπάπειρ ον πυρfινα.ς μιίΧς t� ιocίτεΡΊ)ς έπιστημον ικ'ijς μάθΊ)σΊ)ς. 
1. Όπωσ��πoτε εΤνα.ι φα.νερΟ 5τι με την Ιστορ ία. T'ijc;; φιλοσο-

, β' ' t- \ ' 1 <1' 1 \ ' , .  φια.ς ΣUμ ιχινει κΙΧτι ο ιιχφορετικο σιπο 'J, τι με την ιστορισι οποιιχσ-
�+Ιπoτε OCλλΊ)ζ έπιστ+ΙμΊ)ς. ΓιΙΧΤΙ σε κάθε έπιστημ"') το πε�ίo της 
ι!ρευνιχς, σε γενικες τουλάχιστον γρα.μμές, εΤνιχι πρocγμιχτικα. στιχ
θερό, ι!στω κα.ι αν � έπέκτocσ+ι του, � άπόσχισΊ) άπο μια. γεν ικό
τερ'Υ) περLOΧ� � � δροθέτησ+Ι του σε σχέσΊ) με τις πα.ρα.κείμενες 
έπιστ'ijμες ι!χει όποστεΊ: πλ'ijθος μετα.βολες στη � ιάρκεια. T'ijc;; Ιστο
ρία.ς της έπιστημ'Υ)ς α.Uτ'ijς. Άνιχφορικα. λοιπον με μ ια. τέτοια. έπι
μέρους  έπιστ+Ιμ'l) �εν εΤνιχι κα.θόλου �uσκολο να. πα.ρocκολουθ+Ισει 
κα.νεΙς τ�ν έξέλιξ'l) των γνώσεων σε μια. κα.θορισμένΊ) με α.ύτΟ τον 
τρόπο περιoχ� κιχι να. συντελέσει, έν8εχόμενιχ, στο να. γίνει κα.τα.-
λ \ <Ι. • t- ι , - .Ι ' β- ' \ , 'Υ)ΠΤΟ υΤΙ ΟΙ οια.κuμιχvσεις εκε ινες ,ιτα.ν α.κρι ως Ί) φυσΙΚΊ) συνε-
πεια. τηι;; έξέλ ιξΊ)Ι;; των γνώσεων . 

τα. πράγμα.τιχ 5μωι;; εΤνιχι εντελωι;; ό ια.φορετικα. με τη φιλοσο
φία., που �εν ι!χει Ινα. τέτοιο *ντικείμενο, κοινο σε 5λες τις έπο
χές, κocι συνεπωι;; � «ΙστορΙιχn τηι;; �εν πα.ροuσιάζει 8 ια.ρκ� πρό
o�o � βΙΧθμια.Ιιχ γνωστικ� προσέγγισΊ) του αντικειμένου της. ' Αν
τίθετα., ι!χει άνέκα.θεν τονιστεΊ: 5τι δρ ισμένει;; έπιστ'ijμες, άπο τη 
στιγμ� που κα.τέκτησocν μ ια. μεθo�oλoγικ� σιγουρ ιά -ίίστερα. απο 

\ Ψ "" , \ 't- 'ζ ' τιχ « ρα. ωοια.κα.n τους α.ρχικα. στα.οια.- πα.ρουσια. ουν κα.τα. κιχ-
νόνα. �νιx �ρεμo «χτίσιμο)) των γνώσεων, που 8εν �ιιxκόπτετα.ι πoc
ρα. μόνο κα.τα. κα.ιροUς, προκειμένου να. έΚ�Ί)λωθεΊ: κOCπηιο XOCLVou
ριο ανα.�ρoμικO ξεκίνΊ)μσι. 'Απενσιντίας, στη φιλοσοφΙα., � πσιρα.
πέρα. ανάπτυξ'l) α.ύτου που ι!χει ��'Y) γίνει κα.τορθωτό -&νά,πτυζΊ) 
που έπιτελουν με εuγνωμοσuνΊ) τα. μετέπειτα. ιΧτομιχ- άποτελεΊ: 
την έξα.ίρεσΊ)· κOCθε μεγOCλο φιλοσοφικο συστημιχ ξεκινα να. έκτε
λέσει ab ονο [ιiπo τ-ην &ρχ-η] το lpyo του -που κι α.ότΟ όια.τυ
πώνετα. ι πOCλι άπο τ�ν άρχ+Ι, σα.ν �α. μ�ν εΤχιχν κα.ν προϋπάρξει οί 
OCλλοι .  

2. "Αν πα.ρ' δλΙΧ α.υτα. εΤνσιι �υνα.τO να. μιλουμε για. «Ιστορία. 
τηι;; φιλοσοφία.ςn, το tvtoc'i:o στοιχε'i:ο της συνάφεια.ς, α.ύτΟ που �εν 
το βρίσκουμε οίίτε στο &ντικείμενο με το δπο'i:ο  άσχολε'i:τα.ι δ φι
λόσοφοι;;, οίίτε στο στόχο που θέτει στον έιχυτό του, �εν μπορεΊ: 
σε τελευτα.ία. ανOCλυσΊ) να. έντοπιστεΊ: πα.ρα. μόνο στο κοινο έπί
τευγμα στο δπο'i:ο εχουν άντικειμενικα. φτOCσει οΙ φιλόσοφοι, πα.
ρα. την Oπo�α. �tocrpopιX στο περιεχόμενο κιχι το στόχο T'ijc;; �οuλειαι;; 
τοuι;;. • Η J. !! ' \ '  , ' t-I \ . Ι - λ κοιν,ι υμως ιχυτη εισφορα., που ο ινει σΤ'Υ)ν ιστοριιχ ΤΊ)Ι;; φ ι  0-
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σοφίocς το νό'r)μoc Τ'r)ς, σΤ'r) ρίζεται άκριβως στίς άμοιβαΤες σχέσεις 
πο,) ε!χε ή φιλoσoφικΎj έργασία κατα. τ�ν ιστoρ ικ� της πορεία οχ ι 
μόνο με τα. πιο ωριμoc έπισΤ'r)μονικα. έπιτεuγματoc άλλα: καΙ. με τr.ς 
ύπόλοιπες πολιτισμικες δ ρocσΤ'r)ριόΤ'Υ)τες του εΙΙρωπσι"ίκου κόσμου. 
Γισιτ!. Υι φιλοσοφία, OCνεξOCρτητα άπο το OCν κcxτέλ'r)γε στο σχε8ία
σμσι μια.ς γενικ�ς γνώσ'r)ς του κόσμου -την όπο ία έπιδΙωκε να. 
OCποκομίσει etTe ώς όλικ� έπ ιστ�μΎ) εrτε ώς γενικευτικ� συγκε
φσιλσιΙωσΎ) των πορισμOCτων των έπιμέροuς έπισΤ'r)μων-�, πocλι, 
OCν ocνocζ'r)τουσε μια. βιοθεωρία πο,; να. 8 ίνει όλοκλ'r)ρωμέν'r) εκφρσι
σΎ) στίς ύψιστες άξι.ες της βοuλYjσYJς κοιr. TOU σuνoc ισθocνεσθαι, � 
τέλος &.ν, περιχσιρακώνοντσις με σσιφ�νε�α τα. 5 ρ ιOC Τ1)ς, εθετε στό
χο μια. ocΙΙτογνωσία του Λόγου, το άποτέλεσμoc �ταν πOCντοτε 5τι 
έργocζότocν γ ια. να. δώσει σuνειδψ� εκφρocσΎ) στr.ς  άνσιγκocΤες μορ
φες κιχr. στο περιεχόμενο της 8ραστηριότψας του άνθρώπινου Λό-

, \ ,  'Ψ ' , , ... θ ' , , γου και να τα μετατρε ει απο εποπτειες, σuνσιισ Ύjματα και ορ-
μες -οπως ε!χσιν άρχικα. διαμορφωθεΤ- σε Ιννοιες. Δεν ύπ�ρξε 
φιλοσοφία πο,; να. μ·ην προσπά.θ'r)σε με τον ενσι � τον &.λλο τρόπο 
να. φτOCσει σε έννοωλογικες διατυπώσεις γ ι' αίιτο πο,) ε!ναι 8ε80-
μένο μέσα στον κόσμο καΙ. τη ζω�, άνocφορικα. &.λλοτε με μια. 
εuρuτεΡ1) κσιι &.λλοτε με μια. στενότερΎ) περωχ�' στην Ιστoρικ� 
8ιoc8ρoμ� των προσπαθειων σιίιτων εχει ocποτuπωθεΤ, σ'r)μεTo προς 
σ'r)μεTo, το 8 ιocγρocμμα τ:ης Π\ιεuμocτικ�ς ζω:ης. Ή Ιστορίoc της φι
λοσοφίας ε!νocι Υι διαδικασία με την όποία ό εΙΙρωπα"ίκος κόσμος  
OCΠΟΤ'Jπωσε σε  έπιστημονικές Ιννοιες την :ΧπoΨ� του για. τον κό
σμο κoc!. τη ζω�. 

ΑΙΙτο το συνολικο προ"ίον των πνευμocτικων μορφωμocτων πο'; 
πσιροuσισ.ζοντocι ώς «φιλοσοφία» ε!νocι το μόνο πρocγμoc πο,; 8 ίνει 
στ�ν ίστορίoc τ-ης φιλοσοφ ίας το περιεχόμενό Τ1)ς, το σκοπό της 
κα!. τ� «δ ικσιιολογίοο> της ώς Ι8ια ίτερ'r)ς έπ ιστ�μ'r)ς συνOCμoc ομως 
είναι κoc!. ό λόγος για. τον όποΤο Υι γνώσΎ) της ίστορ ίας τ:ης φ ιλο
σοφίocς ιΧποτελεΤ άναγκocΤο ocϊτημα οχ ι μόνο κά.θε λόγιας άγωγ:ης 
άλλα. καΙ κocθε μόρφωσΎJς γεν ικά: γιocτί 8 ι8OCσκει τον τρόπο 8 ιoc
μόρφωσ'r)ς των έννο ιολογικων τuπων με TOUC; όποίους 5λοι μας 
νοουμε κocr. κρ ίνοuμε τον κόσμο της έμπειρίocς μας, τόσο στην κσι
θ'r)μεΡΙ'J� ζω� οσο κoc!. στΙς Ι8ΙOCLτερες έπιστημες. 

3. ΤΟ όλικο OCποτέλεσμσι τ:ης Ιστορ ίας τ:ης φιλοσοφίας, οπου 
txou') ocποτuπωθεΤ οΙ θεμελιocκες εννο ιες με τΙς όπο!:ες άντιλocμ-β' 

f ,Ι θ \ Ι \ Ι \ ζ ' 'ζ " ocνετocι  ο αν ρωπος τον κοσμο και κρ ινει ΤΎ) ωΎj, 1t1Jyoι ει ocπο 
μια. μεγάλ1) ποικιλεoc έπιμέροuς κιν�σεων της νό'r)σ'r)ς, ποίι ώι; 
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πριχγμιχτικά, τους >.UvoητpΙX -σε ο, τι ocφoρίi τ� θέιτη των προβλ1)
μά,των ιiλλα: κιχΙ τΙς προσπιΧθειες για: την ένvοιολογικ-ή τους έπί
λυσ'1)- μπορουμε να: ξεχωρίσουμε διιΧφορους �αριΧγoντες. 

'Αρκετα: ιτημιχντικ6ς βέβιχιιχ εΤναι ό «πραγμ�τικoς» πιχριΧγον
τας. ΓιιχτΙ τα: Πi30βλfιμιχτα της φιλοσοφίας βασικα: εΤναι δεοομένιχ 
-καΙ. ιχίιτο φΙΧίνετιχι &'πο το γεγονος οτι στην Ιστoρικ� διαoρoμ� 
τ�ς σκέψ1jς έπιχνέρχονται διιχρκως (�ς «ιχιι:)ιιια ιχΙνίγμιχτιχ του υ
πά,ρχειιι» κιχι ζYjτουv έπιτιχκτικα: κιχι πά,ιιτοτε έξιxρχ�ς τη λUιτη 
τους, πο,; ποτε δεν γίνετιχι όλοκλYjρωτικα: κατορθωτή. Δεδομέιιιχ, 
ομως, ε!ιιocι έξιχιτίας τ�ς &'ιιεπιΧρκειιχς κιχΙ της άντιφιxτικΎjς έ:λλει
ψYjς έξισορρόΠYjσYjς πο,; ΧΙΧΡΙΧΚΤYjρίζει το πιχριχστιχσιιχκο υλικό, 
ιχίιτο πο'; βρίσκετιχι ώς βιΧσΥ) κιΧτω ιΧπο το φιλοσοφικο στοχιχ-

ι 25 'Α β - ο " \ \ λό \ \ 'λ \ σμο. κρι ως μως γι ιχυτοιι το γο το πιχριχστιχσιοικο u ικο 
περιέχει τΙς πριχγμιχτολογικες πρoljπoθ�σεΙζ κιχl' τούς λογικο';ς 
έξιχνιχγκιχσμο';ς για: κOCθε �λλoγo σκέπτεσθιχι aXE":'txi με ιχίιτό· 
κocl. έπειδη οί προUποθέσεις ΚΙΧI' οί έζιχιιιχγκιχσμοΙ ΙΧίιτοί, άπο τηιι 
LOLΙX τη φόσΥ) το\) πρά,γμιχτος, προβά,λλουν διαρκως κιχΙ με τον 
ϊδιο τρόπο, στηιι ίστορίΙΧ της φιλοσοφίιχς έπιxνιxλιxμβά,νoντ�ι ι)χι 

ι \ Q \ βλ' ' λλ \ \ ,  β 1. θ' μονο τα. ?ασικιχ προ 'Υ)μιχτα. ιχ α. και οι ιχσικι::ς κιχτευ UvaeLC;; 
για: τη λUσY) τους. 'Ακριβως α.ίιτη � στα.θερόΤ1)ΤΙΧ μέσοι στην ά.λλΙΧ
γ-ή, πο,; OCν την πιχριχτηρ-ήσουμε έξωτερικΟι δίνει τ-ην έντόπωιτη 
οτι � φιλοσοφίΙΧ, έπιχιια.λαμβOCνοιιτα.ς οιιχρκως το';ς LOLOUC;; κόκλους, 
ά.γωνίζετιχι τά.χιχ χωρΙς έΠΙΤUχία. για: �νιx στόχο πο,) οεν �χει κιχ
ΤΙΧΚΤ1jθε� ποτέ, στην πρα.γμσιτικόΤ1)Τσι ιΧποοειχνει οτι για: το άν
θρώπιιιο πνευμα. τΟι πρoβλfιμιxτά, της εΙιια.ι μια: υποχρέωιτη ιΧνα.πό
φευκτη. 26 'Eννoε�τα.ι ιΧκόμ'1) ΟΤΙ � LOtIX α.ότη πρα.γμα.τολογικη ά.
νσιγκα.ιότYjΤΙΧ κιΧνει, �\lδεχoμέIIως, OCπο τη μια: θεωρία να: προκό
πτει συχνα: μιΟι α.λλYJ. Γι' ιχότο κα.Ι καμιΟι φορα: στην ίστορίΙΧ της 
φιλοσοφία.ς την πρόοδο πρέπει στ' ocλfιθεια ιια: τηιι έIIνo�σoυμε ώς 
έιιτελως πρα.γμιχτικ-ή, δYjλιχδ-η οτι συIIτελε�ται μέσα. ιΧπο τηιι έσω
τερικ-ή OC\lιχγκιχιόΤ1jΤα. των σκέψεωιι κιχ!. μέσσι ιΧπο τη «λογικη των 
ΠΡΙΧΥμOCτωιι». 

4. Μολιχτσιυτα, στ�ν ίστορίΙΧ της φιλοσοφίας το πριχγμιχτικο 
IIΎjμIX πολ'; συχνΟι σπά.ζει. 'Ιδιαίτερα, μιΟι τέτοιοι ά.νιxyxαιόΤYjτα 
πο,; να: βρίσκετα.ι μέσιχ στα: πρOCγματα λείπει σχεδον έντελως ά.πο 
την ίστορικ-η σειρα: με την όποία έμφιχνΙζοιιτα.ι οιΙΧδοχικα: τα: προ
βλ-ήμα,,:,ιχ' OCντιθετα., προβιΧλλει έδω �νιxς &λλος πσιρά.γοντας πο'; 
σωστα: ιΧποκα.λείται πολιτισμικΟς-ίστορικός. ΓιιχτΙ, γενικά" � φι
λοσοφία ά.ντλε� τα: προβλ-ήματά. της κα.θως κα.Ι. το υλικο για: τη 
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λUσΊ) τους ιΧπο τις πocρocστάσεις της συνεί�'Y)σΊ)ς μιίΧς έποχης κocι 
ιΧπο τις ιχνάγκες της κοινωνίocς. τα μεγάλα. έπιτεύγμocτoc κocι τα 
νέoc πρoβλ�μocτoc ποu ιχνα.κύπτουν στις έπψέρους έπιστημες, τα 
κιν�μocτoc της θρ"l)σκευτικ'ijς συνεΙ8"1)σΊ)ς, οΙ ένοράσεις της τέχν"l)ς, 
οΙ ριζικές ιχλλocγες στην κoινωνικ� κα.Ι πoλιτικ� ζω� 8ίνουν ιχνoc
�ρoμικιX νέoc Ι;}θ"l)σ"l) κocι κocθορίζουν τlς τάσεις του έν8ιocφέροντος 
ποu σπρώχνει στο πρoσκ�νιo ocίιτα -η έκε�νoc τα πρoβλ�μα:τoc, πoc
ραμερ ίζοντα.ς κocτα καιροuς κάποιoc ocλλoc' έξίσου κocθορίζοuν-στην 
πορεία: του χρόνου- τον τρόπο με τον όπo�o τίθεντocι τα πρoβλ�
ματα καΙ 8ίνετocι � cXVTLcrTotx"l) ιΧπιΧντησΊ). Στις περιπτώσεις ποu 
� έξιΧρτησ'Υ) ocιιτη ιΧποοεΙχνετocι t8ιocίτερα σocφ�ς, πocρουσιάζετocι 
κocμια φορα. ενoc φιλοσοφικο σόστ"l)μoc ιΧκριβως ώς fJ ocίιτογνωσίoc 
μιOCς συγκεκριμέν'Υ)ς Ιστορικης έποχΥις � πάλι, οΙ πολιτιστικές ιχν-

θέ \ \ • - _Λ ' . , \ ,  -Ι. ' • , .,\, τι σεις με τις οποιες ΠOf.ΛεUει "Ι) εποχ"l) ocι) "ι αποτυπωνοντocι στ .ι 
�ιocμιXΧ'Y) "':ων φιλOσOφLΚων συστημάτων. 'Έτσι στ�ν Ιστορίoc της 
φιλοσοφίocς, πocριΧλληλα με τ� μόνιμ"l) στοΙχισ'Υ) προς τα πριΧγμoc
τoc, τ�ν πρocγμocτικ� cXνocγκocιότ"l)τoc, XUPLOCPXEI και μια: πολιτισμι
κ�-Ιστoρικ� cXναγκocιότ"l)τoc ποu lYYUOCTOCL ενoc Ιστορικο �ικocΙωμα: 
uπocρξYjς ιΧκόμ'l) κocι σέ ιχστηριχτoc κocθα:uτα έννοιολογικα μορφώ
μocτoc. 

5. 'Εντούτοις, το Ιστορικοφιλοσοφικο φocινόμενο χρωστOC ολΥ) 
τ�ν ποικιλία κocΙ τ�ν πολυμορφίoc τοι) στο γεγονος οτι το ξετύλιγ
μoc των t�εων κocΙ � έννoιoλoγικ� �ιocτύπωσ'l) γενικων πεπoιθ�σε
ων συντελεΙτocι μέ /)ργocνο τ� σκέψ'l) των εκάστοτε ιΧτόμων" κocΙ 
ocίιτά, πocρόλο ποu οΙ ιχντιλ�Ψεις τοuς ριζώνουν γερα στ�ν πρocγ
μOCΤOλOγLΚ� σuνάφειoc κocι στον κύκλο των πocρocστιΧσεων μιOCς Ι
crToPLX'ijc; όλότ'l)τocς, μέ την ιΧτομικότητoc κocι τη �ιocγωyΎj TOUC; 
προσθέτοuν πιΧντοτε κιΧτι t�ιocίτερo. ΛΙΙτος ό &τομικος πocράγον
τocς T'ijc; Ιστορικοφιλοσοφικ'ijζ έξέλιξ'l)ς είναι t�ιocίτερα ιχξιοπρόσε
χτος στο βocθμο ποu οΙ κύριοι φoρε�ς της έξέλιξ'Υ)ζ ocίιτης πocροuσιιΧ
ζοντocι ώς �ιocμoρφωμένες, ocΙΙτόνομες προσωπικότητες, ποu � 18ι
ότuπ'Υ) φuσ'l) τοuς έπι8ρoc κocθοριστικα στην έπιλoγ� κocι τ� �ιoc-

λ .,\, - βλ ' 'λλ \ \ \ , ξ ι - . π ΟΚ'Ι των προ 'ι)μocτων, oc oc κocι στην επε εργocσ oc των εννοι-
ων για. τ� Mcr"l) τοuς, τόσο στΙς 8ικές TOUC; θεωρίες οσο κocι στΙς 
θεωρίες των σuνεχιστων τοuς. 'Ότι � tcrToPLoc ε!νocι ό χωρος των 
ιΧτομικοτητων, των ιΧνεπocνάλ"l)πτων κocί, ιχξιολογικιΧ, ocίιτόνομoc 
κocθοριζόμενων μεpικoτ�των, κocτocφocίνεται κocι στ�ν Ιστορ ίoc της 
φιλοσοφΙocς : σΊ)μocντικες ψuσιογνωμίες �χoυν κocι έ�ω ιχσκ�σει 
έπι�ράσεις ποu φτάνοuν πολu μocκρια κocι ποu �εν είνocι πάντοτε 
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μόνο θετ ικές . 'Απο την :Χποψη αίιΤ� ό 'Αριστοτέλης μπορεΤ να: 
θεωρ"l]θεΤ χαρακτηρ ιστ�κo παριχ8ειγμα . 

6. Σύμφωνα με αίιτα: � Ιστoρικoφιλoσoφικ� ερευνα εχε� να: έ
κτελέσει το άκόλουθο ε ργο: (α) να: 8ιαπιστώσει με άκρίβεια τΕ εί
ναι 8υνατον να: άντληθεΤ άπο τΙς ύπOCρχουσει; π"l]γες γ�α: το βίο, 
την πνευματικ� έξέλιξ"l] και τ� 8ιοασκαλία των 8ιαφόρων φιλοσό
φων' (β) με τ� βofιθεια αίιτων των διoιπ�στώσεων να: άνασυνθέσει 
τ� οιαοικσίσία γένεσ"l)ς τΊjς οιοασκαλίας αίιτων των φιλοσόφων 
ετσι ώστε νOC φανεί ό βocθμος έπίOρασ"l)ς στη οι8ασκαλία τους των 
θεωριων των προγενεστέρων, των γενικων ί8εων της έπoχΊjς τους, 
τέλος της oικΊjς τους ίοιοσlJγχρocσίας κocΙ τΊjς μόρφωσfις τους (γ) 
με μ ιOC συνoλιY.� θεώρηση να χρίνει .την άξία που εχουν οί ΟΙΟα
σκαλίες των 8 ιαφόρων φιλοσόφων σε σχέσ'''ι με το σuνoλικo κocρ
πο T:Yjc; ίστορίocς T:Yjt; φιλοσοφίocς.  

Άνocφορικα με τOC ouo πρωτα. σ"ι)μεΤIΧ � ίστορίlΧ της φιλοσοφίιχς 
είνιχι φιλολογικη-ίστορικη έπιστfιμ"l] κιχ[, άνocφορικα με το τρίτο 
σ"ι)μεΤο , κριτικη-φιλοσοφική. 

Γ' 

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 

Δεν εχουμε τ�ν πρόθεσ"l) νOC πιχρουσι.άσουμε έοω μιOC συστημlXτικ� 
o�lXίρεση T:Yjt; φ�oσoφίlXς : μιOC τέτοια 8ιΙΧί ρεση σε κlχμιOC περίπτω
OΎJ 8εν θOC �τlXν 8υνocτό να: Ισχύει καθολικα: γιOC όλες τΙς Ιστορικες 
περιό80υς. οι οιαφορες που ύπOCρχουν ώς προς τον όρισμό T:Yjc; εν
νοιιχς , του εργου καΙ των άντικειμένων της φιλοσοφίας κατα: την 
ΙστOΡLΚ� της έξέλιξη συνεπocγoντα� και κιΧποια άλλα� σ.τη Οια.Ι
pεOΎJ της φιλοσοφίας, τόσο &ναγκαΙα. καΙ αuτονόYjτη, ώστε οεν 
χρειιχζεται Ι8ιαίτερ"l] έξ�γ"l]σ"Ι). 'ΑρχικOC � φιλοσοφίoc 8εν γνώρισε 
καμία άπολύτως OLoclPEG1j. Στ�ν δστεΡΥ) άρχαιότητα τη 8tocιpou
σαν συν�θως σε Λoγικ�, Φυσικ� καΙ Ήθικ� . Στον Μεσαίωνα καΙ 
κυρ ίως στους νεώτερους χρόνους � Λoyικ� κιχΙ 7ι Φuσικ-f] σuναπo
τελουν τη θεωρητικ� φιλοσοφία καΙ άντιοιαστέλλονται προς την 
πρακτικ� (�θικ�) φιλοσοφία. Άπό τον Kant καΙ δστερα άρχίζει 
να: έπιβιχλλεται μ�α: νέα 8 ιαίρεOΎJ της φιλοσοφίας σε λoyικ�, ήθ�κ� 
καΙ OCLaB"l]TLXYj φιλοσοφία. ΟΙ 8ιιχφορες όμως οιαιρέσεις έξιχρτι6ν
ταν άμεσα άπο την πραΥματικΥ) πορεία της t8Lcxr; της φtλoσoφειxς, 
ετσι ώστε οεν θα: &.ξι.ζε τον κόπο νOC τΙς άπαριθμ�σoυμε έ8ω λε
πτομερειακOC. 
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'Α 'θ θ ' 3. ' , ' ξ , , , νΤL ετα. α. ,ιτα.ν ΧΡΎJσLμο να. προτα. οuμε μLα. σuνΟΠΤLΚΎJ εΠL-
σκόΠΎJσΎJ δλόκλΎJΡΟU τοίί εuροuς των ΠΡOβλΎJμOCτων που Umjρξα.ν, 
σε 8Lα.φορεΤLΚΟ βέβα.Lα. βα.θμΟ κα.Ι με 8Lα.φορεΤLΚ� cXξLολογLΚ� κλL
μOCκωσΎJ, άνηκεΙμενα. της φLλοσοφΙα.ς -έπομένως μLα: σuνΟΠΤLΚ� 
εΙκόνα. που 8εν εχεL cXξLώσεLς σuστημα.ΤLκότητα.ς, άλλα: άπoσκoπε� 
ιΧπλα: κα.Ι μόνο να: μίΧς προσα.να.τολΙσεL προσωΡLνOC. 

1. «ΘεωΡΎJηκα:» πρoβλ�μα.τα. άποκα.λοίίμε όλα. όσα. σuν8έοντα.L 
εΊτε με � γνώσΎJ της πρα.γμα.ηκότψα.ς εΊτε με � �LερεuνΎJσΎj 
της Ί8Lα.ς της γνώσΎJς. Στ� γνώσΎj όμως τ�ς πρα.γμα.ηκότψα.ς τα: 
γενLκα: έρωτ�μα.τα., α.ότα: που cXνα.φέροντα.L σΤ'�ν δλότητα. τοίί πρα.γ
μα.ΤLΚOίί , cXνη8Lα.στέλλοντα.L προς έκε�να. που cXνα.φέροντα.L σε έΠL
μέροuς πεΡLοχες της πρα.γμα.ΤLκότητα.ς. Με τα: πρωτα., με τΙς &νώ
τα.τες άρχες της έpμΎJνεΙα.ς τοίί κόσμοu κα.ι με � θε(�PΎ)σΎJ τοίί κό
σμοu που βα.σΙζετα.L σ' α.ότες cXσχuλε�τα.L � μεταφυσική, � πρώ
τη, 8ΎJλα.8� θεμελLα.κ�, έΠLστημΎJ -οπως �ν άποκOCλεσε δ 'APL
στoτέλΎJς-, που το κα.θLερωμένο τώρα. όνομOC ΤΎJς ( μετα.φuσLΚ� ) 
το π�pε ιΧπλως άπο � θέσΎj που ε!χε «μετα: � φuσLΚ�» .  Ό 'Α
ΡLστοτέλΎJς σUμφωνα. με � μoνOθεϊστLΚ� κα.τεUθuνσΎj τ�ς κοσμο
θεωρΙα.ς -rou όνόμα.σε κα.ι α.ότΟν τον κλOC8o της γνώσΎjς θεολογΕα. 
Κα.τόΠLν &λλΟL πρα.γμα.τεUτηκα.ν �ν έλλογη � φυσική θεολογΕα 
έπΙσΎJς ώς κλOC80 της μετα.φuσLχ�ς. 

ΟΙ Ι8Lα.ΙτεΡες πεΡLοχες της ΠΡα.γμα.ΤLΧότητα.ς ε!να.L � φUσΎj κα.ι 
� ΙστορΙα.. Σ� φUσΎj πρέπεL να: ξεχωρΙσοuμε �ν έσωτεΡLΧ� άπο 
την έξωτεΡLΧ� : τα: πρoβλ�μα.τα. που θέτεL σ� γνώσΎj � έξωτεΡL
κ� φUσΎj cXποκα.λοUντα.L κοσμολογικά ή, εΙ8LΧότερα., πρoβλ�μα.τα. 
φιλοσοφΕας τής φύσης' έΠΙσΎjς φυσικά. • Η 8LερεuνΎJσ-η της έσωτε
ΡLχ�ς φuσΎJς, 8ΎJλα.8� της σuνεΙ8ΎJσΎjς χα.ι των χα.τα.στOCσεων κα.ι 
8ρα.στηΡLοτ�των ΤΎJς, ε!να.L ι!ργο της ψυχολογΕας. Ή φLλοσοφLΚ� 
θεώΡΎJσΎJ της ίστορΕας ΤUΠLκα: cXν�χεL στο πλα.ΙσLΟ τ�ς θεωΡΨLκ�ς 
φLλοσοφΙα.ς, έφόσον έxε� έξετOCζετα.L μεθο80λογLκα: χα.ι γνωσLοθε
ωΡΨLχα: � οόσΙα. της ΙσΤΟΡLχ�ς ι!ρεuνα.ς, ένω, άντιθετα., άπο πρα.γ-

λ ' 1!  Ψ " 'θ ' λ ' ό " μα.το OYLXΎJ ιχΠΟ ΎJ α.νΎJχεL στη εωΡΎJΤLΚΎJ φL οσοφLα. μ νο εφοσον 
ε!να.L προσα.να.τολLσμένΎJ σ� 8LερεuνΎJσΎJ των νόμων που 8Lέποuν 
τον ΙσΤΟΡ LΧΟ βΙο των λα.ων. ΈπεL8� όμως � ΙστορΙα. ε!να.L δ χω
ρος των σκόπφων πρOCξεων τοίί cXνθρώποu, τα: πρoβλ�μα.τα. της 
φιλοσοφΕας τής ίστορΕας έντOCσσοντα.L στα: πρα.ΚΤLχα: (�eLXOC) φLλο
σοφLκα: πpoβλ�μα.τα., 27 έφόσον άνηκεΙμενό τοuς ε!να.L δ δλLκος 
σκοπος της ΙσΤΟΡLκ�ς κΙνΎJσΎjς κα.ι � έκπλ�ρω� 'rOU . 

• Η ερεuνα. που ι!χεL ιΧνηκεΙμενό ΤΎJς τ�ν L8LΙX τ� γνώσΎj άποκα.-
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λεΤτοιι (με τ� γενικ� OΎjμOΙσΙOΙ τηι; λέξ'Υ]Ι;) λογική η,  ιXx6μo1J, νοη
τική. ''Οτοιν ιΧσχολεΤτοιι με τον τρ6πο με τον δποΤο προιγμοιτικιΧ 

ι . , , � \ " θ ' ., 
γεννιετοιι 'Υ] γνωσ'Υ] , τοτε 'Ι ψυχογενετικη οιυτη εωΡ'Υ]σ'Υ] oινΎJκει 

, - - Ψ λ '  'Ε ' ' Ιθ � , 
\ στο χωρο τηι; υχο ογιοιι;. φοσον, οιντι ετοι, οιοιτυπωνει τους 

κοινόνει; με -rouc; δποΙουι; πρέπει νιΧ ιΧποτιμΟίτοιι � ιΧξΙοι των ποιροι
στά,σεων ώι; προι; τ�ν ιXλ�θειoι τουι;, οΙ κοινόνει; oιίITot ιΧποκοιλουν

τοιι λογικοί, κοιΙ � έ!ρευνοι ποu ιΧσχολεΤτοιι με oιίITouc; λογική, με 
στεν6τεpΎJ έ!ννοιοι. 'Ωι; έφοφμοσμέν'Υ] λoγικ� ποιρουσιά,ζετοιι � με
θοδολογία, ποu 8ιοιτυπώνει τΙι; γενικει; δ8ΎJΎΙει; γιιΧ μιιΧ συστημοι
ΤΟΠΟΙ1Jμέν1J 8ιοιμόρφωσ'Υ] τ�ι; έπισΤΎJμoνικ�ι; 8ροιστηρι6τητοιι; ποu 
θ' λ β' " Ψ \ � \ \ ,  οι οιμ οινει υπο 1J τηι; τουι; οιοιφορετικουι; γνωστικουι; στοχουι; 
των έπιμέρουζ έπιστημοναων μoιθ�σεων. ΤιΧ πpoβλ�μoιτoι, τέ
λος, ποίι ά,νοικυπτουν ά,πο τιΧ έρωτημοιτοι τιΧ σχετικα. με τ�ν-έγκυ
ρότητοι κοιΙ τιΧ όριοι τηι; ά,vθρώπιν1JΙ; yνώOΎjΙ; xoιt τη σχέσ1J τηι; με 
το ά,ντικεΙμεvό της, 81Jλοι8� την προιγμοιτικότητοι, ιΧποτελουν εργο 
της γνωσιολογίας. 

2. «ΠροικτικιΧ» ιΧποκοιλουντοιι γενικιΧ τιΧ πρoβλ�μoιτoι ποίι ιΧνοι
κόπτουν ά,πο την έξέτoιOΎj της σκόπιμ1JΙ; 8ροιστηρι6τητοις του ά,ν
θρώπου. Koιt έ8ω έΠΙOΎjς είνοιι 8υνοιτη μιιΧ Ψυχoγενετικ� 8ιοιπροιγ
μά,τευOΎj, ποίι είνοιι ίιπόθεOΎj της ΨυχολογΙοις 1) της έθνογροιφΙοις. 
'ΑντΙθετοι, � έπιστημ'Υ] ποίι έξετά,ζει την ιΧνθρώπιV1j πρά,ξ'Υ] ά,πο 
το πρΙσμοι του �θικoυ κοινόνοι είνοιι � ήθική 1) � φιλοσοφία των 
ήθων. 'Ωι; �θικ�, με στενότεΡ1J έ!ννοιοι, έννοεΤτοιι έ8ω � 8ιοιτυ
πωOΎj κοιΙ θεμελΙωOΎj των �θικων έντολων. Έπει8� όμ.ως κά,θε ή
θικ� πρά,ξ1J έ!χει σχέOΎj με την κοινωνΙοι, με την ήθικΎι σuν8έετoιι 
� φιλοσοφία τής κοινωνίας (για. την δποΙοι φοιΙνετοιι πωι; τείνει νιΧ 
κοιθιερωθεΤ δ ά,νεπιτυχ�ς gpoc; κοινωνιολογlα) κοιΙ � φιλοσοφlα 
του δικαίου. ΈπΙOΎjΙ;, στο βοιθμο ποίι το Ι8οινικο τηι; ά,νθρώΠΙV1jς 
κοινότητοιι; ιΧποτελεΤ το τελικο v61Jμooι τηι; ΙστορΙοιι;, έμφοινίζετοιι, 
gπωι; ιΧνοιφέροιμε κοιι πιο πά,νω, κοιΙ � φιλοσοφία τής ίστορίας. 

Τέλοι;, στιΧ προικτικά" με τ�ν είιρυτοιτη έ!ννοιοι, πpoβλ�μoιτoι 
ιXν�κoυν κοιΙ gσοι ιΧνοιφέροντοιι στην τέχν1J κοιΙ τη θΡ1JσκεΙοι. Για. 
τη φιλoσoφικ� 8ιεpείινΎJOΎj τηι; οίισΙοιι; της όμορφιΟίι; (του ώροιΙου)' 
έ!χει κοιθιερωθεΤ ιΧπο τα. τέλ1J του 180υ οιΙώνοι δ gpoc; αίσθητική. 
''Οτοιν � φιλοσοφΙοι έξετά,ζει τη θΡΎJσκευτικ� ζω� Ι>χι με τ�ν πρό
θεOΎj νιΧ 8ιοιτυπώσει μια. 8ι8οισκοιλΙοι για. την οίισΙοι του θεΙου ιΧλλα. 
με την Ιννοιοι μιΟίς κpιτικ�ι; Ιρευνοιι; τηι; θΡ1Jσκευτικ�ι; συμπερι
φορΟίς του ιΧνθρώπου, τότε � έπιστημονικη οιίιτη μoιXe1JOΎj χοιροι
κτηρίζετοιι φιλοσοφία τής θρησκείας. 
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• Η ί'3ιαΙρεση τΎjς ίστορΙας της φιλοσοφΙας ocκoλoυθε�, συν�θως, 
τόσο στενα. τ�ν καθιερωμέν'Υ) ί'3ιαΙρεση της ΠOλΙΤLΚΎjς ΙστορΙας, 
&στε ί'3ιακρίνονται τρε�ς μεγάλες περίοί'30Ι: � OCρχαΙα, � μεσαιω
νικ� και � νεώτερ'Υ) φιλοσοφία. 'Ωστόσο οΙ τομες ποι) έπιφέρονται 
με τον τρόπο αίιτο 8εν εΤναι τόσο ευστοχες γιOC την ΙστορΙα της 
φιλοσοφίας lIσο, rσως, γιOC την πoλιτικ� Ιστορία . •  Απα τ� μιOC με
ριOC χ.ρειά.ζεται νOC γΙνουν καΙ OCλλες, έξίσου σYjμαντικές, τομες ποι) 
νOC OCνταποκρίνονται στην οίισΙα τΎjς έξέλιξ'Υ)ς της φιλοσοφίας, ένώ 
ιΧ.πο τ�ν αλλ'Υ) � μεταβα.τικ� περίο80ς ιΧ.πο τον Μεσαίωνα στούς 
νεώτερους χρόνους χρειά.ζεται μια. μετατόπισ"l) τΎjς 8ιαΙρεσ'Υ)ς και 
προς τις Μο πλευρές. 'Έτσι, όλόκλ'Υ)Ρ'Υ) � Ιστορία της φιλοσοφίας 
θOC έξετιxστε� έ8ώ -με τρόπο πού θOC έξ'Y)γ�σoυμε περισσότερο 
καΙ θOC τον θεμελιώσουμε &ς τΙς λεπτομέρειές του στο εργο αίι
τό- σόμφωνα με την ιΧ.κόλουθ'Υ) 8ιαΙρεσ'Υ): 

1. Ή φιλοσοφία των αρχαίων Έλλήνων: OCπο τΙς ocρχες της 
έπισΤ'Y)μoνικ'ίjς σκέψ'Υ)ς &ς το θάνατο τοίί 'Αριστοτέλη, περίπου 
ιΧ.πο το 600 &ς το 322 π.Χ. 

2 .• Π έλληνιστική-ρωμαϊκή φιλοσοφία: ιΧ.πο το θά.νατο τοίί • Α
ριστοτέλ"Υ) &ς τOC -τέλ'Υ) τοίί νεοπλατωνισμοu, 322 π.Χ. &ς το 500 
μ.Χ. περίπου. 

3. r Π μεσαιωνική φιλοσοφΙα: OCπο τον ΑίιγουστΙνο &ς τον Νί
colaus Cusanus: OCπο τον 50 &ς τον 150 αΙώνα. 

4. Ή φιλοσοφία τής 'Αναγέννησης: ιΧ.πο τον 150 &ς τον 170 , ι αιωνα. 
5. Ή φιλοσοφία τού Διαφωτισμού: ocπa τον Locke &ς το θά.

νατο τοίί Lessing, 1689-1781. 
6. Ή γερμανική φιλοσοφία: ιΧ.πο τον Kant &ς τον Hegel και' 

τον Herbart, 1781-1830. 
7. r Π φιλοσοφΙα τού 190υ αίώνα. 
8. r Π φιλοσοφία στον 200 αίώνα. 
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"Αν ώι:; έπιστ�μ'Y) έννοουμε το αυτόνομο και cxυτοσυνείδψο γνω
στικΟ εργο πο,; ιΧναζ'Υ)Τα. μεθοδικα: τη γνώση για: xclp'Y) τ�ς ;:διας 
της γνώσ'Υ)ς, μόνο ιΧνα.φορικα: με TouI; ιΧρχαίους 'Έλλ'Υ)νες, και μcl
λιστα. μόλις ιΧπο τις ιΧρχες περίπου του 60υ αίώνα. π.Χ., μπoρε� 
να: γίνεται λόγος για: κάτι τέτοιο -έφόσον ιXγνo�σoυμε όρισμένες 
Τclσεις crTouc; λα.οUς T'ijI; Άνατoλ�ς, ίδιαίτερα. στοuς Κινέζους κα.Ι 
Touc; 'Ινδούς,l πο'; μόλις τώρα γίνοντα.ι προσιτες στη γνώσ'Υ). Βέ
βcxια οΙ μεγclλοι πολιτισμένοι λαοι της πρώιμ"l')ι:; ιΧρχαιότψcxς και 
έπψέρουι:; γνώσεις όιέθετα.ν, κα.ι γενικει:; θεωρ�σειι:; για: το συμ
πα.ν. ΟΙ γνώσεις όμωι:; έκε�νες κα.τακτήθ'Υ)κα.ν με βclση τΙι:; πρα.
κταες ιΧVclγκει:; κα.ι οΙ θεωρ�σεις π�γα.σαν ιΧπο τ� μυθικ� φα.ντα.-1 3.  ( Ι  λ ι ,  , Ι ζ " ' -σια.· ιιταν επομενο οιπον να πα.ρα.μεινουν σΤυ υγο εν μερει τηι:; 
κα.θημεριν�ς &νά.γκης, έν μέρει T'ijc; θρ"l')σκεuτικ�ι:; ποί'Υ)σης καΙ 

θ ι ι ,  λ ι - 3. ,� , � , " έ κα. ωι:; το ανα.το ικο πνευμα ιιτα.ν ιοιοτυπα οεσμευμενο, τα. επιμ -
ρους OCτομα. δεν �τα.ν όυνιχτο να: ιΧνα.πτύξουν πρωτοβουλία. πο,; θα: 
όόηγουσε σε κιχρποφόρα κα.ι α.Uτόνομ"l') έξέλιξ'Υ). 

Κα.ι στους ιΧρχα.ίους 'Έλλ'Υ)νει:; οΙ συνθΊjκει:; �,,:α.ν ιΧνάλογες, ω
σπου -κα.τα: την έπoχ� πο'; ιΧνα.φέρα.με- � τερclστια. OCν080ς του 
'θ - β' . � , Ι Ι � ι • - -ε ναου ιου αποοεσμευσε τις πνευμcxτικες ουνα.μειι:; α.υτου του 
λα.ου, TOu πιο προικισμένου ιΧπ' όλους TOUt; OCλλους. Περισσό,,:ερο 
ιΧκόμ1j ιΧπο την έκλέπτυνση καΙ τ�ν OCνοόο της πνευμα.τικης ζω�ς 
ιΧποδεΙχτηκε έδω ευνoϊκ� Υι 8'Y)μoκρα.τικ� έξέλιξ1j των πολιτευμά
των, όπου με βίαιους πολιτικοuι:; OCγωνει:; σφυΡ'Y)λα.τ�θ'Y)κε Υι ιΧνε
ξα.ρτησία. T'ijc; ιΧτομικ'ijς γνώμ'Υ)ς κα.Ι κρίσηι:; κα.ι OCνα.δείΧΤ'Υ)κε 1) σ'Υ)-ι - ι "<", 'β θ Ι " λθ ''' μιχσια. της προσωπικοτητας. 2..1'0 α μυ που 'Υ) π 'Υ) ωρικη α.να.-
πτυξη τοϊ) ιΧτομισμου σuντελοuσε στ� χιχλOCρωση των παλα.ιων 
8εσμων τ�ς όλικ'ijς σuνεΙδ"l')σης, της πίστης κιχι των ΥΙθων, κα.ι ιΧ
ΠΕιλοuσε τον νεαρο έλλ'Υ)νικο πολιτισμο με τους κινδlΊνους της ιΧ
ναρχία.ς, γινότιχν χρέος για: τους OCνδρες πο,; aιιχκρΙνοντιχ'J για: τη 
θέσ'Υ) τουι:; στη ζω�, τη γνώσ'Υ) τους κα.ι το χα.ρα.κτ�ρα. τους, να: ξα.
νιχκερδίσουν με τον προσωπικό τουι:; στοχιχσμο το μέτρο που ετει
νε να: χα.θε�: ό �θικoι:; α.UτΟς στοχα.σμΟζ βρ'ijκε τ�ν εκφριxσ� του 
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στοΙΙς λUΡLκοuς κιχΙ γνωμικούς ποι'ψές, tatocLTεPCX όμως στοΙΙς Έ
πτα. Σοφούς.2 ΈπίσΎ)ς, μια. ά:νOCλογη κίνηση ά:νεξαρτητοποιημέ
νων ά:τομικων γνωμων ήτιχν έπόμενο να: έκaΊ/λωθεf: κιχι στ�ν �O'Y) 
πολύμορφΥ) θΡΊ/σκευτικ� ζω�, όπου � ά:ντίθεσΥ) των πocλιχιων μυ
στηριιχκων λιχτρειων προς την cxtσθ'r)ΤΙΚΟU χιχριχκτήριχ έθνικ� μυ
θολογίΙΧ �oινε ποικίλες ιΧφορμες για. ξεχωριστOC μορφώμocτιχ.3' Η 
φιχντιχσΙιχ τοί) ΠΟL'r)τη ά:ποτολμουσε �O'Y) στ�ν κoσμoγoνικ� ποί'r)
σΎ)4 μιOC aLX� της ά:πεικόνΙσΎ) τοί) μuθLΚΟU oupcxνou' � έπoχ� των 
Έπτα. Σοφων &ρχισε να. βλέπεL στις μορφες των θεων της δμΥ)
ρ ικ�ς ποΙφ'r)ς τα. aLXoc της �θικα. ΙοεώaΥ), κιχΙ στην �eιx�-ep'r)
σκευτικ� μετιχρρύθμΙσΎ) ποΙΙ έπιχεφ�θ'r)κε ιΧπο τον Π υθιχγόριχ φoc
νΥ)κε, με την έξωτερ ικ� μoρφ� μLocς έπιστρoφ�ς στην πocλοιια. ιχύ
σΤΥ)ρότητoc της ζω�ς, ά:κόμΥ) κΙΧθιχρότεριχ το νέο περ ιεχόμενο ποΙΙ 
εΤχε ΚΟΙΤΟΙΚΤ'r)θεf:. 

'Απο τέτοιες ζυμώσεις γεννήθΥ)κε � έπιστημΥ) των ά:ρχιχΙων 
Έλλήνων, στην δποΙοι κιχΙ �oωσιxν το ονομιχ φιλοσοφία. 'Η ιχότό
νομΥ) σκέψη των ιχτόμων, σΤ'r)ριγμέν'r) στοΙΙς κυμοιτισμοΙΙς της θρ'Υ)
σκευτικ�ς φιχντιχσΙιχς, ιΧπο τα. έρωτημιχτοι της πριχκτικ.:ης ζω.:ης 
OCπλώθηκε στη γνώσΎ) της φύσΎ)ς, κocΙ μόλις τότε κοιτέΚΤ'r)σε την 
ά:νεξοιρτησΙα: της ocπένcxντι σε έξωτερ ικοΙΙς σκοπούς, κocθως κχΙ 
τον περιορ ισμο της γνώσΥ)ς στον έα:υτό της, ποΙΙ ιΧποτελε! την ou-
σία: τ�ς έπιστημΥ)ς. . 

'Όλες όμως οιότες οΙ aιαοικοισΙες crUVΤEXOuvτocν στην περιφέρεια 
του έλλΥ)νικου πολιτισμικου βΙου, στΙς ιΧποικΙες, πού, σε σχέσΥ) με 
τη λεγόμεVY) μψρόπολ'r), εΙχα:ν ΠΡΟ'r)γΥ)θεf: κοιΙ ώς προς την πνευ
ματικ-η και ώς προς την ιιλικ� ά:νιΧπτυξΥ). τα. λΙκνα τ.:ης έπιστη
μΥ)ς βρίσκονταν στην ΊωνΙα:, στη ΜεγOCλΥ) ΈλλιΧοα:, στη ΘρOCΚΥ). 
Μόλις δστερα άπο τους περσΙΚΟ'Jς ΠΟλέμους, οτα:ν πια. � • Αθήνιχ 
εΤχε ιχνα:XOCβει, μιχζΙ με την πολιτική, κα:Ι την πνευμιxτικ� �γεμo
νία: -που �μελλε νOC τη aιocτηρήσει πολΙΙ περισσότερο χρόνο άπο 
έκεf:νες-, τότε μόνο (την έποχ-η των σοφιστων) � γ� τ�ς ΆΤΤL
κ.:ης, � εόλογΥ)μένη ά:πο ολες τΙς Μουσες, ΙγLνε πόλος ελξΥ)ς κοιΙ 
για. την έπιστημΥ), ποΙΙ έοω δλοκλΊ/ρώθ'r)κε μέσιχ στη θεωρία: κocΙ 
στη σχoλ� τοί) Άριστοτέλ'r) . 

• Η ιχρχιχ(ιχ έλλ'r)νικ� έπιστημΥ), λόγω του τρόπου με τον δποf:ο 
εφτα:σε � σκέψΥ) -ξεκινώντοις ιχπο την έλεύθεΡΥ) θεώρΥ)σΎ) τ�ς φύ
σΥ)ς- στο σχημιχτισμο έπιστημονικων έννο ιων, aιοχέτεuσε ιΧρχι
κα. ολΥ) τη φρεσκocacx τ�ς νεoιν ικ�ς χα:ρσ.ς για. γνώσΥ) στα. προβλή
μοιτοι της ερευνας της φύσ'Υ)ς, oιoιμoρφι�νoντιxς �τσι τα: θεμελιακα 
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έννοιολογικα: σχήμιχτιχ για: την ιXvτίληψη του έξωτερικου κόσμοu. 
ΧρειιΧστηκε να: ερθοuν ιΧφενος δ μεΤΙXγΕVέστεΡOς 3ιιχστοχιχσμος 
ιΧνιχφορικα: μέ ιχύτο πο,) εΤχε κιχτορθωθε! κιχι μέ ιχύτο πο,) 3ΈV εΤχε 
«κόμη κιχτορθωθε! OCπο τη φιλοσοφ(ιχ, κιχι «φετέροΙ.) τα: έπιτιχκτι
κα: ιχίτημιχτιχ πο,) πρόβΙΧλλε ή 3ημόσιιχ ζω-η ιXπΈVιxντι στην έπιστη
μ1], ή δποίοι στο μετιχξ,) εΤχε γίνει κοινωνικος πιχριΧγοντιχς, κιχι 
τότε μόνο ή φιλοσοφΙιχ εστρεψε το βλέμμιχ της προς τα: μέσιχ κιχι 
εκιχνε ιΧντικεΙμενό της την ιΧνθρώπιν1] πριί..ξ1J . 'Όσο κιχ! OCV φιχ(νε
τιχι πως μέ τον τρόπο οιύτο ή κΙΧθιχρ-η ιΧρχικ-η τιXσ1J για: lPEUVΙX 
ιΧνιχστέλλετιχι ενιχ 3ιιΧστημιχ, έντοότοις, μόλις έπιτεόχθηκιχν θετι
κές γνώσεις για: την περιοχ-η της «νθρώπινης έσωτερικότητιχς, ή 
τιXσ1J ιχύτη ιΧvιχπτόχθ1Jκε μέ ιΧκόμ1J μεγιχλότεΡ1J εντιxσ1J κιχι δ3ή
ΎYJσε στη 3ιιxμόρφωσ1J των μεγιΧλων σuστημιΧτων, μέ τα. δποΤιχ ε
κλεισε ή κΙΧθιχρα: έλλ1JVLκ-η φιλοσοφίΙΧ. 

Γι' ΙΧύτον το λόγο ή φιλοσοφίιχ των ιΧρχΙΧίων 'Ελλήνων χωρΙ
ζετιχι σέ τρεΤς περιό30uς: μια: κοσμολογική, ιΧπο το 600 t.lc; το 
450 π.Χ. περίποu' μια: άνθρωπολογική (πρακτική) πο,) πιιΧνει πε
ριποΙ.) το β' μισο του 50'J ιχΙώνιχ π.Χ. (450-400), κιχΙ μια: συστη
ματική, πο,) κιχλόππι την ιXνιXπτuξη των τριων μεγιΧλων σuστη
μιΧτων της ιΧρχΙΧίιχς έλληνικ1jς έπιστημης, των σuστημιXτων του 
Δ1Jμόκριτοu, του ΠλιΧτωνιχ κιχι του 'Αριστοτέλη (400-322 π.Χ.). 
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Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΤΟ πιο &μεσο πλοιίσιο των ά.ρχων της ά.ρχοιίοις έλληνικ-ης φιλο
σοφίοις το �χει σχημοιτίσει � κoσμoγoνικ� ποΙηση, που προσπά.θη
σε να: ποιροuσιά.σει με μuθικο περίβλημοι την προί:στορίοι της 8ε" 
80μένης κοιτά.στοισης του κόσμοΙ) κιiι να: έκφρά.σει �τσι τις ά.ντι
λ�Ψειι; που έπικροιτουσοιν ά.νοιφορικα: με την &ένοιη μετoιβoλ� των 
προιγμά.των σε μoρφ� 8ιηγ�σεων γ�α: τη γένεση το;; κόσμου. Κοι
τα: την ποιρουσίοιση οιίιτη, 5σο πιο έλεόθεροι &ρχιζοιν να &νοιπτόσ
σοντοιι οΙ προσωπικες ά.πόψεις, τόσο ίιποχωρουσε το μuθικο στοι
χεί:ο της έπoχ�ς, για: χά.ρη oτou τονισμοu οιίιτης τ�ς μονιμότερης 

, � λ \ 'β λ \ t Ι \ 3. ι: κοιτοιστοισης, ωσποΙ) τε ικοι προ οι ε το ερωτημοι ποιοι ,ιτοιν η 
πρώτη οιΙτίοι (άρχή) που 8ιοιτηρεί:τοιι στoιθερ� σ' 5λη οιίιτη τη χρο
νικ� ένoιλλoι� κοιΙ πωι; μετιχβά.λλετοιι στα έπιμέροuι; πρά.γμιχτα. η 
πως α.ίιτα. ξα.νcxγuρΙζοuν σ' έκείνη . 

Π ρος την κοιτεuθuνση ιχίιτη έργά.στηκε &ρχικα � σχoλ� των 
φuσιολόγων της Mιλ�ΤOI) τον 60 α.Ιώνα. π.Χ. , OCπο την όποΙοι μOCς 
ε!να.ι γνωστοί, ώι; οΙ τρεί:ς κόριοι έκπρόσωποί της, ό Θα.λ�ι;, ό 
Άνα.ξίμα.ν8ροι; κιχι ό Άνοιξιμένης. Βά.σεις Touc; �τιxν όρισμένει; 
γνώσειι; τις όποίες ε!χα.ν σuγκεντρώσει OCπο πoΛU ποιλοιια οΙ θα.
λα.σσοπόροι "Ιωνες, κοιι πολλες 8ικές oτouc; -σuχνα: λεπτότοιτες
πιxριxτηρ�σεις στηρίχτηκοιν &σφοιλως κα.ι στ�ν πείρα. των λοιων 
τηι; 'Ανα.τολ-ηι;,  Ι8ιcxίτερcx των ΑΙγuπτίων, με τους όποίοuς e!xcxv 
πoΛU στενες σχέσεις. ΟΙ γνώσεις οιίιτες σuγκεντρώνοντcxν με VECX
ν ικο ζΎjλo. ΤΟ έν8ια.φέρον στρεφότιχν κuρΙως στα: έρωτημοιτα. σχε
τικα: με τ� φuση, ί8ιΙΧίτεροι σχετικα. με τιΧ φα.ινόμενοι που OCνοιφέ
ροντιχν στα. πρωτοιρχικα. <pucrLKιX στοιχείοι, που για. τ�ν έξ�γησ� 
Touc; 8ιcxτuπώνοντοιν πολλες ίιποθέσεις, πα.ρά.λλYjλcx 5μς.uς κοιι σε 
γεωγροιφικιΧ κιχι OCστρονομικά., κuρίως, πρoβλ�μα.τιx, 5πωι; το σχ:η
μα. της γ�ς, Τι σχέση της με το οίιρά.νιο στερέωμσι, Τι φόση Tou 
l1λιοu, της σελ�ν"fJς, των πλcxνητων, κσιθως κοιι το εΤ80Ι; κα.Ι Τι α.Ι
τΙα. τ�ς κίνη�ι; τοuι;. 'AVTLθETCX, 8εν σuνοιντοuμε ποιρα. &Μνα.μες 
μόνο έν8είξειι; για. μια: γνωστικ� προσπά.θεια. προσcxνcxτολισμένYj 
στον όργα.νικΟ κόσμο κιχΙ τον dtνθρωπο. 
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Ot πpoσπιXθε�ες 6μως των ΜΙολφΙων να: ΠΡοσ8�ΟΡΙσοuν τίιν �νι
σιίσι �pχ� του κόσμοΙ) δ8-rιyησσιν �8Yj με τον ' Α νσιξΙμσιν8ρο πιο πέ
ρσι �πo το χωρο της έμπεΙορΙιχς, στίιν xotTιxσxEu� μ�ίiς μ.ετιχφuσ�
κ�ς kPILYjVEUT�x1jt; Ιννo�ιxς, της Ιννo�ιxς του «�πεΙpoω), χιχΙ Ιστρε
ψοιν ετσ� την έπr.στημYj ιΧπο τίιν lPEuvoι των 8ε80μένων προς τΙς 
έννoιoλoγ�κες θεωp-rισεις, 'Ενω ό ΞενοφιΧνYjς, δ θεμελιωτης της 
έλεοιτικ1jς σχoλ�ς, ιΧπο τη φιλoσoφr.κ� εννo�ιx της ένότητοις του 
κόσμοΙ) εβγοιλε τα: σuμπεpocσμσιτιx που προέκuπτιχν για: τη opYj
σκεuτικ� σuνε(8YjσYj, ό • Η ρOCκλειτος, πιχλεύοντοις axλYjpoc, σuνέ
τp�Ψε με σκοτεινές, θΡYjσχευτικα: χρωμoιτ�σμένες θεωp�σεις τΙς 
πρoi.ίπoθέσε�ς γιΟι τ�ν άπo80Χ� μιίiς aTιxOtp1jt; οίισίιχς, ΚΟΙL 8εχό
τιχν ενοιν μόνο νόμο της μετοιβολ:ης των προιγμOCτων ώς εσχοιτο 
περιεχόμενο της yvώσYjς, 'Απο την &λλYj 6μως μεΡΙοα: � έλεoιτικ� 
σχoλ�, με τον κύριο έκπρόσωπό της ΠΙΧΡμενΙ8Yj, Ιπλιχσε, το �8ιo 
ΙΧίιστηρOC, την εννo�oι του εΤνιχr.' την εννοΙοΟΙ ιχίιτη -στην έπ6μ.εν1j 
γενεΟι της σχολ1jς- την όπερσισπΙστηκε ό Z�νων, κοιΙ μόνο με 
τον Μέλισσο ιΧπο8υνοιμώ&ηχε κιΧπως δ ιΧπόλυτος χιxpιxκτ�ριxς της. 

Σύντομιχ lSμως έμφιχνΙστηκιχν 8�ocφopoι έρευνψες που έπσινέ
ψεροιν στο πρoσκ�ν�o το έν8Ιοιχφέρον για: την έπr.στημη που έρμη
νεύεΙ. τ� φύσYj, τΟ όποΙο εΙχε πιxρoιμεp�στεϊ: άπο την ιXνιXπτuξη των 
πρώτων μετιχφuσ�κων ιXντ�θέσεων, Προς οιίιτον το σκοπο έΠΙο8Ιω
ξοιν ΚΙΧL πιΧλι, με π�o 8�εξo8r.κo τρόπο, να: πλουτΙσοuν τΙς yνώσε�ς 
τους, στρέφοντιχς τώριχ πεp�σσότεpo την πpoσoχ-rι -rout; σε πιχροι
τηρ�σεις, έρωτημιχτιχ κοιΙ ύπoθέσε�ς ιΧπο την περιoχ� της όργιχ
ν�κ:ης φύσYjς ΚΙΧL προσπσιθώντοις να: μεσολιχβ�σοuν με τΙς έρμYjνευ
τ�κες θεωρίες τους στ/.ς έννοιολογΙοκες ιΧντιθέσεις του ' ΗρOCκλεr.του 
κιχΙ TOu lloιpILEvt8Yj, 

'Απο οιίιτες τΙς �νocyχες γενν�θηκoιν γύρω στα: μέσοι του 50υ 
οιΙώνοι π,Χ" 8ιοι80χικα: ΚΟΙL με κocπo�ες θε'nκες άλλα: κοιΙ έχθρ ικες 
μετοιξύ τους σχέσε�ς, οΙ θεωρΙες του 'Εμπε80κλ1j, -rou 'Ανοιξοιγό
Ρ,ΟΙ κιχΙ του Λεύκιπποu, του Ι8ρυτη της ιΧτομικ:ης σχ09-:ης των ' Α
β8�pων, • Η πολυμορφΙσι των θεωριων σιίιτων κοιΙ � πρό8YjλYj �λλYj
λεξocρτη� τους ιΧπο8εΙχνουν -«ν λocβοuμε ύπόψη δτι τΟι έπιμέ
ρους OCτομοι κιχΙ οΙ σχολες χωρΙζοντσιν ιΧπο μoικρ�νες ιΧποστιΧσεις
μιά: μεγocλ1j ζωντOCνισι στην ιXντιxλλoι� ιΧπόψεων κοι/. στη φι.λολο
γr.κ� xlvYjσYj' � εΙκδνσι σιίιτη γΙνετοιl. �κόμ1j πιο πλούσr.ιχ 6τιχν ιΧνοι
λογl.στουμε δτr. � πoιρoc80σYj που εχουμε μπροστOC μιχς 8έν εχεΙ. 
προφοινως 8l.ιxτηρ-rισεr. ποιρα. μόνο την ιXνιXμVΗσYj γl.Οι τα: πεΡΙοσσό
τερο �μoιντIoΚιX πρOCγμιχτιχ κιχΙ 6τι. στην πριχγμιχτr.κό'njΤιχ κOCθε 1)-
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νομιχ ά.πΟ ιχίιτα: ποu μίϊς ε!νιx� γνωστιΧ O"YjμΙΧίνει εναν όλόκληρο κό
κλο έπιστημονικΥις έργιχσίιχς. 

Ί8�ότυπα ξέχωρη θέση κιχτεΤχιχν τ-ήν �8ια περ ίο80 οΙ πuθιxyό
ρειo�. ΚαΙ ιχύτοΙ κιχτσιπιιΧστηκσιν με το μετιχφυσικο πρόβλημσι ποu 
πρόκυψε OCπο την ά.ντιθεσ1) Tou Ή ριΧκλειτου με Toue; ΈλειΧτες, 
ιχλλα: πίστευιχν πως τη ΛUσ'Y) του θα. την εβρισκιχν με τη βo�θεισι 
των μαθηματικων. Μέ τη θεωρία τών άριθμών, ποu πρωτος γρσιμ
μιxτε�ιxκoς έκπρόσωπός της μίiς ε!νσι� γνωστος ό Φιλ6λσιος, οΙ πυ
θαγόρειοι πρόσφεριχν πoλλOC O"Yjμαντικότατιχ κίν'Υ)τρα στην παριχ
πέρσι πορεία της σκέψ'Υ)ς. ΈπίO"Yjς � ά.ρχικ� ήθ�κoθΡ'Y)σκευτ�κ� τOC
σ'Υ) Tou Συν8έσμου των πυθσιγορείων γιν6τσιν σιΙσθ'Υ)τη στΙς 8ι8α
σκΙΧλίες τους, οπου οΙ OCξιολογικοΙ κΙΧθορ ισμοΙ κιxτσιλOCμβιxνιxν με
γιΧλο μέρος της θεωΡ'Y)ΤLΚης σκέψ'Υ)ς. Βέβαια 8έν έπ�χείΡ'Y)σσιν, 0-
πως lί..λλωστε κιχΙ όλόκλ'Υ)ρ-η � φιλοσοφίΙΧ της περιόοου σιύτης, να: 
πριχγματευτοuν έπιστημονικα: τα: �θικα: πpoβλ�μιxτα, ά.λλα. στΎ]ν 
κοσμολογίΙΧ, την όποία θεμελίωσαν στΙς ά.στρονομικές τους πα.ριχ
στιXσε�ς (ποu �τα.ν πολu ιχνσιπτυγμένες χιΧΡ'Υ) στα: μα.θ'Y)μα.τ�κιX), 
εχουν εΙσχωρ�σει αίσθYJτ�κα: κα.Ι �θικα: σuνιXμα. στo�χεIα.. 

'Απο τη σχολ-1) της Μιλήτου μαι; lxouv πιχρΙΧδοθεί μόνο Ta τρΙιχ όνόμιχτιχ 
ΘΙΧλYjς, ΆνιχξΙμιχν8ρος κιχ! ΆνιχζιμέV1jΙ;. Αότο 8εΙχνει δη i) σχολ-1) &νθ1jσε 
ολο τον 60 ιχΙώνιχ στήν ΠΙΧλιχιa πρωτεuουσιχ "Yjr; ΊωνΙιχι; κιχ! χάθ7jκε μιχζΙ με 
την πόλη, xιxTa τ-1)ν xιxTιxaTpoιp-Jj της ά,πο τουι; Πέρσει; τό 494 π.Χ. , ϋστεριχ 
ιΧπο τ-1) μιΧΧ1j στον ποτιχμο AιXB1j . 

ΓιιΧ τόν ΘιχλΤι , που κιχταγότιχν ιΧπο ΠΙΧλιχιa lμπορικ-1) οΙκογένειιχ, λέγε"αιι 
ΟΤΙ είχε προβλέψει τ-1)ν ήλιιχκ-1) lχλεΙψ1j τοσ 585 π.Χ. χιχΙ δη ζοσσε χιχ! ΙΠει
τιχ ιΧπο τ-1)ν εΙσβολ-1) των Περσων στα: μέσα του 60υ αΙώνιχ. ΕΤιιαι πιθανο 
δη είχε πcχει στ-1)ν A(ΓUΠΤo. Δεν TOu !!λeιποιν οΙ μσιθ1jμαηχες χιχ! οΙ φυ
σικες γνώσειι;. Ό 'Αριστοτέλ1jζ δεν είχε δει σuγγριiμμιxτιi "ου. 

Ό ΆνΙΧξΙμανδρος φιχΙνετιχι ΟΤΙ ήτιχll λΙγο νεώτερος . Άπό το σuγγριχμμιi 
του ΠερΙ φύσεως i!χει σωθεί μόνο flloι περΙεργο ιΧπόσπιχσμαι. 

Είναι OUσκολο νιΧ προσδιοριστεί ή έποχ-l) που �ζ1jσε δ Άνιχζιμένης rσως 
lιιΧ !!ζ1jσε ιXνCΧμεσα στιΧ 560-500 π.Χ. Άπο το σuγγρσιμμά του Περί φύσεως 
δεll !!χει σωθεί τΙποτε. 

ΤΙι; λιγοστει; μιxρτupLει; για: ΤΤΙ θεωρΙα των Μιλ1jσΙων τΙς δφεΙλουμε στον 
Άριστοτέλη (στην ιΧρχ-l) του �ργoυ του Μετά τά φυσικά) καΙ χυρΙωι; στο 
ύπόμll1jμιχ τοσ ΣιμπλΙκιου. 

, Αρχηγός Tijr; έλεαηκijι; σχολijι; θεωρείται συll1jθωι; δ Eενoφιillης, πού 
δπωσ8-Jjποτε !λαβε μέρος στην ϊδρuσ1j τηι;. Γενν1jμένοι; γuρω στο 570 π.Χ. 
στηll Κολοφώνιχ, �φυγε ιiπό την ΊωνΙιχ το 546 π.Χ., lΙταll την ·κυpLευσαν οΙ 
Πέρσει;. 'Έζ1jσε ώς περιπλανώμενος ριχψωδοι; καΙ τελικα: έγκαιταστάθ7jκε 
στ-1)ν 'Ελέα, που την εΤχαν l8puaEL πρόσφυγει; �Iωllες. Πέθιχνε μετα: το 480 
π.Χ. 

Ό ΠαρμενΙ8ης (που εΤχε γεvν1jθεί γύρω στό 515 π.Χ. ) ,  'Ελεάτης ιiπo 
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ιΧριστοκΡοιτικ'l] oΙΚO-yέvειΙX, �τιxν προσωπικότητιχ σημοιvτικ'l] κοι! με πολιτικ'l] 
δpιiση. ΕΤχε σχώει; μC τους ΠUθOΙγOρεΙOυς. 'Έγριχψε 'rJpw στό 470  π.Χ. 

Τό χοιμένο ΣUγγpιxμμιx του Ζ-Ι)νωνιχ (περΙπου 490-430 π.Χ.) εΙνιχι tσως 
τό πρωτο φιλοσοφικό Ιργο που �τιxν δΙΙΧιΡεμένο σε κεφιiλιxιιx κιχ! εΤχε διΙΧλε
κτικη διιiτιx;η . Κιχ! δ Ζ-Ι)νων κιχταγότιχν ιΧπό την Έλέιχ. 

Ό Μέλισσοι; �τιxν δ στροιτηγό; των ΣιχμΙων που νΙκησε τό 442 π.Χ. 
τουι; 'ΑθηνιχΙους. rtci τ!ς σχέσειι; του με την έλεΙΧΤΙΚ'l] σχολη δεν ΓVωpΙζoυμε 
τΙποτ&:. 

Ό Ήριiκλει-:oς (περΙπου 536-470  π.Χ . )  ιΧπό την 'Έφεσο, ό «σκοτει
νός», dίφησε 'rci ύψηλCι &:ξιώμοιτιχ (που εΙχε χιipη στην εύγενικ� κοιτοιγωγΥ) 
του) ιΧπό ιXντΙθ�ση προς -:�ν ιΧνερχόμενη δημοκριχτΙιχ την όποΙοι ιΧπεχθοινότοιν. 
ΆπoΣUpθ7)κε σε περ'ήφΟΙΥη ιΧπομόνωση κοι! τCι τελευτΙΧίοι χρόνιοι τΤος ζω'iiς 
του εΤχε την dίνεση νιΧ γpιiψει �νoι σύγγριχμμιχ. Τό Ιργο του δεν �τoιν γενικιΧ 
κοιτιχνοητό �δη στην ιΧρχοιιότητιχ. 'Έχουν διιχσωθεί μερικιΧ ιΧποσπOCσμοιτοι 
μόνο, που συχνιΧ έπιδέχοντοιι πολυ διοιφορετικές Ι:ρμηνείε,. 

Ό πρωτος Δωριέοις στην ΙστορΙοι της φιλοσοφΙοις εΙνιχι ό Έμπεδοκλijς, 
ιΧπό ·τόν Άκpιiyoιντoι, περΙπου 490-430 π.Χ. Πολιτικός, γιιχτρός, θοιυμ('ιΤΟ
ποιός, �τoιν έπιφοιv-l)ς Ιεpoιτικ� προσωπικότητοι με μοιντικες Ιδιότητες πιθοι
νόν εΤχε σχέσεις με τη σικελικ-l) pητoρικ� σχολή, ιΧπό την όποΙοι μ«ς εΙνιχι 
γνωστCι τιΧ δνόμιχτιχ τοϊί Κόροικιχ κιχ! του ΤεισΙοι. . 

Ό 'Ανοιξοιγόριχς ιiπό τΙς Κλοιζομενει; (500 &ι; κοι! μετιΧ τό 430 π,Χ, )  έγ
κoιτoιστιiθηκε στην 'Ae-l)vιx aTci μέσιχ του 50υ ΙΧΙώνιχ κιχ! σuvBie1jxe φιλικci με 
τόν Περικλij . Τό 434 π.Χ. κοιτηγορ-l)θ7jκε γιιΧ ιiσέβειoι κοι! ύποχρεώθηκε vci 
έγκοιτΙΧλεΙψει την πόλ1j ' πijγε στη ΛιΧμψοικο σπου Ιδρυσε σχολή . •  Ασχολήθη
κε κυρ Ιως με την ιiστpoνoμΙα:. Λέγετοιι δη περ ιφρονΙ::Ιντοις _ci γΥ)ινοι εΤχε χιχ
ριχκτηρΙσει ποιτρΙδιχ του τόν ούριχνό, κοι! σκοπό της ζω'iiς του την .πιχριχτη
Ρ1jση των dίστpων. Mιxe1jTit; του ιiνιxφέρoντoιι ό Μψρόδωροι; κιχ! δ Άρχέ
λιχος, 

rtci τόν Λεύκιππο γνωρΙζουμε πoλu λΙγοι πpιiγμιxτιx' dίλλωστε ή Gπιχρξ-l) 
του εΙχε ιΧμφισβ1jτηθεί �B1j στην ιipχoιιότητιx . Ή μεγιΧλ1j ιΧvιΧ7rnJξ1j της ιΧτο
μικijς θεωρΙοις &:πο τον Δημόκριτο (βλ σ. 1 2 5  κ.έ . )  Ικιχνε νιΧ ξεχαστεί έντε
λως ό εΙσηΎ'rjτ'ής της. 'Ωστόσο μπορουμε με βεβοιιότητιχ νιΧ διαπισ-:ώσουμε 
τιΧ (XV1j του ιiτoμισμoυ σ' δλη τ�ν πορεΙιχ της σκέψ1jς GaTEpιx ιΧπο τον Παρ
μεvΙδ1j . Κιχ! ιΧν άκόμη ό Λεύκιππος δεν γενν-ljθηκε στιΧ 'Άβ81jρα, πOCντως δι
οιτέλεσε ιΧΡχ1jγός της σχολijς ιΧπο την όποΙιχ προijλθαv ό Π ρωταγι)ροις κοι! 
δ Δ1jμόκριτος. Πρέπει νιΧ �τoιν σύγχρονος του Έμπεδοκλij κοι! του ' Ανοι;α
γόριχ, ιiλλιX Ισως λΙγο μεγοιλύτερός τους. Πιx,poιμΈVει τελικιΧ ιiγvωστο -πιχ
ρόλο που εΙνοιι πoλu πιθοινό- αν fγpoιψε κιiτι ,  ΙδιιχΙτεροι τιΧ lpyct Μέγας διά
κοσμοι; κιχ! Πcρι νοϋ, πο,) 'ή &:ρχοιιόΤ1jΤιχ τιΧ εΙχε ένσωμοιτώσει στο Corpus 
democri teum. 

Ό Σύνδεσμος των πuθαγopεΙων ΠΙΧΡοuσιιiστηκε στιΧ τέλη του 60u π.Χ .  
οιΙώνοι ,  ιΧρχικιΧ στΙς πόλεις TijIi: ΜεΥιiλ1jς ΈλλιΧδΙΧι;, ώς θΡ1jσκευτικη κοι! πο
λιτικ� έτιχφεΙιχ, Ίδρυτης του �τιxν δ Πυθιχγόρας &:πό τη Σιiμo, που εΙχε γεν
V1jeei: περ Ιπου τό 580 π.Χ. "ϊστεριχ &:πό μεγιiλιx τιχξΙδιιχ, πο!) πιθοινόν νιΧ 
τόν fφεΡΟΙV κιχ! &ς την AΤΓUΠΤo, Ιφτιχσε στην ιΧρ ιστοκροιηκη πόλ1j Κρότων, 
ιΧπο οπου ξεκΙν1jσε τη μετιχρρυθμισηκη πρoσπιiθειιi του με σκοπό την κιi
θοιρση "Cijt; 'ijeLxijt; κιχ! τη; θΡ1jΣΚΕUτικijς ζωijς. ΓιιΧ τ�ν έσωτερ ικη κιxτιXιJτOΙ
ση του συνδέσμου ΙΙχουμε πλ1jροφΟΡ Lες ιΧπό μετιχγενέστεριχ κεΙμενιχ (Ίιiμ
βλιχος, De "i tα Py thαgoricα, κιχ! Πορφύριοι;, De "i tα Py thαgorαe) που 
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Η Κ Ο Σ Μ Ο Λ Ο ΙΊΚΗ Π Ε ΡΙΟΔΟΣ 
� ιΧζιοπιστΙα: τους ε111α:ι ιΧμφΙβολ1] . Βέβα:ιο φα:Ιιιετιχι μόιιο δτι  δ ΠΙΧλιχιότερος 
συν8εσμοι; έπέβΙΧλλε στιΧ μέλ1] του δρ ισμένες ύποχρεώσεις γιιΧ την Ι8ιωΤΙΚ7} 
ζω� τουι; κιχΙ εΙσ�γιxγε τ7jν KOLIl7j ένιχσχόλ1]σ1] με πνευμιχτικιΧ «ντικείμενιχ, 
Ι8ιιχΙτεριχ με τ7j μοuσικ7j κιχΙ τιΧ μιχθ1]μιχτικιΣ. ΟΙ έξωτερικες σuν6ijκες ητιχll 
στ7jν ιXpx7j έξα:ιΡετικιΧ ευνo�κει; γιιΧ τοll ιΧρ ιστοκριχτικο σUII8εσμo, ιΧφου μετιΧ 
τ7jν κα:τιΣΚΤ1]σ1] της 81]μοκριχτικης πόλ1]Ι; ΣυβΙΧΡ1], το 509 π.Χ. ,  ό Κρότωll 
πηρε ήγεμονικ7j θέσ1] ιΧνιΣμεσιχ στLι; πόλεις της ΜεγιΣλ1]ς ΈλλιΣ8ιχς. Με τον 
κιχιρο ομωι; οΙ πuθιxγόρειoι βγ1jKΙXν ζ1]μιωμΜι ιΧπο τΙς γεμιΣτες πιΣθος πο
λιτικες 8ιιχμιΣχες έκεΙνωll των πόλεων, κιχΙ πολλες φορες κιχτΙΧ8ιώχτηκιχν, 
ωσπου τοll "ο ιχΙώνιχ 8ΙΙXΛUθ1]KΙXν. 

Στοll Πυθιχγόριχ, πού πέθιχνε το 500 π.Χ. περίπου, 8&11 ε!νιχι 8υνιχτο νιΧ 
ιΧπ080θεί κιχμΙιχ φιλοσοφΙΚ7} θεωρίΙΧ, πιχρόλο πού προσπιΣθ1]σιχll «ργότεριχ νιΧ 
ΤΟIl μυθοποιήσουll κιχ! νιΧ ΤΟΙΙ πιχρουσιιΣσουll ώι; το Ι8εω8ες κιΣθε έλλ1]νικης 
σοφίιχς. Ό Πλciτωll κιχΙ ό 'Αριστοτέλ1]ς κιΣνουll λόγο μόιιο γιιΧ φιλοσοφΙιχ των 
πuθιxγoρε ίων. κυριοι; έκπρόσωποι; ιχυτης τηι; φιλοσοφίιχι; έμφιχιιίζετιχι ό Φι
λόλΙΧοι;, πού φιχΙιιετιχι δτι ητιχll λΙγο πιο νέοι; «πο τον Έμπε80κλη κιχΙ τον 
Άιιιχξιχγόριχ. ΓιιΧ τ7j ζω� του 8εν γνωρΙζουμε σχε80ν τίποτε. ΓιιΧ τιΧ ιΧπο
σπιΣσμιχτα ιΧπο το lpyo του ύπιΣρχουν πολλες ιΧμφιβολΙες. 

'Απο τιΧ ι!ίλλΙΧ μέλ1) τοσ σuν8έσμoυ γνωρίζουμε μόνο τιΧ όνόμιχτιΣ τους. 
ΟΙ μετιχγενέστερο ι  πuθιxγόpειoι ε!χιχν τόσο στενές σχέσεις με τ7jν πλιχτωνι
Κ'ί) 'Ακιχ81]μΙιχ, ι'::ιστε «πο φι),οσοφικ7j ι!ίΠΟψ1] σχε80ν σuγχωνευΤ1]ΚΙXν μέ ιχύ
την .  Άπο ΙΧύτούς πρέπει νιΧ ιΧνιχφερθεί ό Άρχυτιχς ό Τιχρα:ιιτίνος, ό γνωστος 
σοφος κα:Ι πολιτικός. 

ΟΙ πλ1)ροφορ Ιες γιιΧ τ7j &ι8ιχσκΙΧλίιχ τωll πυθιχγορεΙωll ε!νιχι Ι8ιιχ(τεριχ ιΧσιχ
φείς έξα:ιτΙα:ς τωll πολλων ξένωll προσθ1jκωll πού ύπιΣρχουll, Ι8ιιχΙτεριχ στΙι; 
μετα:γεllέστερες μιxpτupΙες γι' ΙΧότους. 'Έτσι, � έξιχκρΙβωσ1] της ιXλ�θειιxς 
προσκρουει σέ 8υσκολΙει; πού 8έιι συνιχντοσμε σε κιχμίΙΧ rσωι; ι!ίλλ1] περιοχ7j 
της ιΧρχιχΙιχς φιλοσοφΙιχς. 'Ακόμ1] κιχΙ ιΧν περιοριστοσμε στΙς πιο ιΧξιόπιστες 
εΙ8�σεις ( τοσ Άριστοτέλ1) κιχΙ τωll έξΙΧιΡετικιΧ κΙΧλιΧ πλ1]ροφΟΡ1]μένων σχο
λια:στών του, Ι�ια:Ιτεpιx τοσ Σψ.πλΙκιου) πιΣλι πιχριχμέιιουll πολλιΧ σκοτειιιιΧ 
σ1]μείιχ κιχΙ ιΧντιφιχτικες μιχρτυρΙες γιιΧ τιΧ έπιμέρους ζ1]τημιχτιχ. Αυτο όφεΙ
λετιχι, πιθιχνόν, στο δτι μέσιχ στη σχoλ�, που γιιΧ /ιιιιχ 8ιιΣστημιχ εΤχε έξιχπλω
θεί πιΣριχ πολυ, ύπηρχιχν τιχυτόχρονιχ πολλές πιχριΣλλ1]λες τιΣσειι;. Ε1νιχι «κό
μ1) πιθιχνον δτι σε ΙΧότες τΙι; τιΣσειι; ή yeIILK7j βιχσικ7j Ι8έΙΧ, που προερχότιχν 
ιΧπο τον ΦιλόλΙΧο, ε!χε ιXνιxπτuχθεί μέ 8ιιχφορετικο τρόπο. 

Προς το τέλος ιχ,jτης της περιό80υ κιχ! ολο τον 50 ιχ!ώνιχ οΙ λεγόμενο ι  
νεώτεροι πυθα:γόρειοι συν8υιχζαll τΙς μεταφυσικές καΙ φυσικες θεωρtες με 
τΙς φυσιογνωστικές 8ι8ασκαλΙει; , στ!ς όποΤει; εΤχε θεμελιωθεί έπιστημονικιΧ 
ή Ιατp ικ� .  ΟΙ πρώτες ώθ�σειι; προι; αύτη την κατεύΘUνσ1] φΙΧίνετιχι δτι προ
έρχονταν ιΧπο κιΧποιο γιατρο πού σuν8εόταν με τούς πuθιxγopείoUΙ;, τοll 'Αλ
κμαΙωιιιχ ιΧπο τον Κρότωνα. Τυπικο 8είγμιχ αότοσ τοσ σuγκερασμoσ θεωρεί
ται το ψευ80-Ιπποκρα:τικο συγγραμμα Περί διαίτης. Ό πιο σ'ljΜΙXντΙKOς έ
ρευν1]της τηι; φυσ1]ς ιΧπο αυτους τους έκλεκτικους ηταν δ Διογέν1]ς ό 'Απολ
λωνιιΧΤ1]Ι;. ΈλιΣχιστα πρ«γματα γνωρίζουμε γι' ιχότόll' ι!ίγνωστο εΤνιχι ιiκό
μ1) καΙ cX1to ποιιΧ • ΑπολλωνΙα καταγόταν. 
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ΑΙ 
ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 

Το γεγονος τ�ς άμοιβΙΧίιχς μετιxβoλ�ς των έμπειρικων πρoιγμιi
των στOCθ'Υ)κε το κέντρ ισμιχ γιΟι τούς πρώτοuς φιλοσοφικούς 8ιοι
λογισμούς , κοιι � άπορ ίΙΧl σχετικΟι με ιχότο �τιxν πριχγμοιτικΟι άνιχγ
κoι�o -γιΟι ενιχ λιχο με την εΙΙστροφίοι κιχι τ�ν πολUπλεuρ'Υ) φuσικ� 
έμ.πεφ ίΙΧ των Ίώνων- νΟι προβOCλε ι σύντομιχ . Με τον Ή ρOCκλει
το , πο'; οπως φΙΧίνετιχι2 8εν επιχψε ποτε νΟι άνιχζ'Υ)ΤιΧ τις πιο άκρoι�
ες 8ιιχτuπώσεις γιΟι νΟι έκφρOCσει την άστOCθε ιοι ολων άνεξοιφέτως 
των πριχγμOCτων κιχι προπOCντων τ�ν άμοιβοιίΙΧ μετoιβoλ� των άν
τιθέσεων , � ίωνΙΚ1] φιλοσοφίιχ έ8ωσε στο γεγονος ιχΙΙτό , άπο το 
όπo�o π�γιxζε το βιχσικο κίνψρο του στοχοισμου ης, την πιο ζων
τιxν� έκφριχσ'Υ) .  Έκε� ομως οποu ό μύθος έ8ινε στην άντίλ'Υ)ψ'Υ) ιxu
τη το περ ίβλ'Υ)μιχ μιιΧς έλεύθεΡ'Υ)ς άψήγ'Υ)σ'Υ)ς άνιχφορικΟι με τ� 8'Υ)
μιοuργίιχ του κόσμοu,  � έπιστημ'Υ) έθεσε το έρώτημιχ γιΟι το στιχ
θερο ιχϊτιο ολων ιχότων των άλλιχγων κιχι το σuγκεκριμενοπο ί'Υ)σε 
στ�ν έννοιιχ της κοσμικής ϋλης, � όποίοι {ιφίστιχτοιι ιχότες τις με
τΙΧβολές -έννοια άπο την όποία. π�γoισαν ολοι τΟι έπιμέροuς πρOCγ
μιχτα κιχι στ�ν όποίιχ πOCλι ξιχνιχγuρίζοuν ολιχ (άρχή) .  Στ�ν εννοιοι 
οιιιτη3 περιεχόταν σιωπ'Υ)ΡΟι � προϋπόθεσ'Υ) οτι ό κόσμος είναι ένι
ιx�oς : 8εν ξέροuμε &ν οί Mιλ�σιoι4 είχιχν �8'Y) έπιχεφ�σει νΟι το ιχί
τιολογ�σοuν . Μόνο ενιχς μετιχγενέστερος έκλεκτικοι; 8ιOC80χος,5 ό . 
Διογέν'Υ)ς ό 'ΑπολλωνιOCτης, προσπOCθ'Υ)σε νΟι σΤ'Υ)ρ ίξει τον μονισμΌ 
στ� βOCσ'Υ) τ�ς άμοιβαίας μεταλλαγ�ς των πριχγμOCτων, τ�ς cruvoc
φειας ολων άνεξιχφέτως των πραγμOCτων άναμεταξύ τοuς . 6  

1 .  Έπομένως , το οτι σε  ολ'Υ) τη 8ιιχ8ικιχσίιχ τ�ς φύσ'Υ)ς {ιπόκει
τιχι ώς βOCσ'Υ) μιΟι ένιιχία κoσμικ� ίJλ'Y) φαίνετιχι πως άποτελουσε, 
σύμφωνα με την άρχαίΙΧ πιχρOC8οσ'Υ) ,  ιχΙΙτονόψ'Υ) προϋπόθεσ'Υ) τ�ς 
ίωνικ�ς φιλοσοφίας : το θέμιχ γι' ιχιιτην �τιxν ά:πλως νΟι προσ8ιο-

Ι ' β  " ι  #ιλ Κ \ \ \ � J.. \ \ , ρ ισει τη ασικ'Υ) εκειν'Υ) u 'Υ) .  ιχ ι  το πιο otμεσο ιιταν νοι Τ'Υ)ν ιχνα-
ζ'Υ)τ�σοuν στις έμπεφικΟι 8ε80μένες ίJλες, κιχι ώς τέτοιοι (ίλ'Υ) ό Θα
λ�ς χιxρακτ�ρ ισε το νερό ,  και ό ΆνΙΧξιμέν'Υ)ς τον άέροι. Άποφιχ
σιστικα. στoιχε�α γιΟι την έπιλo� ιχιιτη στOCθ'Υ)κιχν , οπως ε ίκocζοu
με, � εύκιν'Υ)σίΙΧ, � μετιχβλ'Υ)τότψιχ και � φιxινoμενικ� έσωτερικ� 
ζωντOCνιιχ 7 του νερου και τοu άέριχ' κιχι με ιχιιτοι ο ί Mιλ�σιoι είναι 
φανερο πως 8εν έννοοuσιχν τοι ί8 ιΙΧίτερα Χ'Υ)μικΟι χαραΚΤ'Υ)ριστικΟι 
του νεροu και τοu άέριχ άλλΟι τις άντίστοιχει:; άθρο ιστικές τοuς κα
ταστOCσεις.8 Ένω το στερεο πιχροuσιιχζεται ιχότο κιχθιχuτο νεκρό , 
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Η Κ Ο Σ Μ Ο Λ Ο ΓΙ Κ Η  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ  

κινουμενο άπο έξωτερ ικά: μόνο ιχϊτια, το PEUcrTO καΙ το πιχροοικο 
OLVOU'! τ�ν έντuπωσYj τ�ς αuτόνομYjς κινψικότητας καΙ τ�ς ζων
τάν ιας : κιχι � μονιστικ-η ΠPOκατάληψΊJ τ�ς πρώΤYjς φιλoσoφικ�ς 

ιψ .:> ι Ι λ 'Ι • 1\1 λ ι � \ έ \ σκε Yjc; 'ιταν τοσο μεγιχ ΊJ ,  ωστε ο ι ' ι  ΊJσΙOΙ σεν σκ φΤYjκιχν κιχν 
νά: άνΙΧζψ"ήσοuν �νιx ιχϊτιο γι' ιχυτη τ�ν άκιχτάπιχuτη άλλοιγ-η της 
κoσμικ�ς (}λης, άλλα ,-η οέχτηκιχν, δπως κιχι γενικά: το γίγνεσθαι, 
ως οιuτονόYjΤΊJ προιγματικότYjΤΟΙ τ�ς όπο ίοις , το πολυ πολ,j, περιέ
γροιφοιν τις έπιμέροuς μΟΡιΡές. Ή κoσμικ� δλΥ) �τoιν γι' OΙύτo�ς 
κάτι XOΙeOΙUTO ζωντοινό ' τ�ν έννοουσοιν ως κάτι που άντλεί: ετσι 
άπο μέσοι του τη ζω"ή , οπως άκριβως κοιι οί έπιμέροuς όργοινι
σμοί,9 κοιΙ γι' αύτον το λόγο � οιοοισκαλίοι TOUC; XOΙραΚΤΊJρίζετOΙΙ 

Ι θ ' \ \ , t λ , � ι �uv� ως, σuμjωνα με ΤΊJ μεταγενεστεΡΊJ εννοιο OγΙΚΊJ σιακ ρ ιcrΊj,  
ως υλοζωισμο:;. 

2. "Αν ωστόσο ρωΤ'ήσοuμε γιοιτί ό ΆνοιξιμένYjς ,  που � οιοα
σκοιλίιχ -rou, οπως και του Θoιλ� , φοιίνεται δτι πιχρέμεινε στά: δρ ι:χ 
τ�ς έμπειρ ίοις, εβοιλε στη θέση του νερου τον άέρα, θά: ιXxouaou
μεlΟ οτι πίστεuε πως είχε βρε"!: στον άέροι ενοι γνώρισμοι που οεν 
{ιπΥιρχε στο νερό, κιχΙ το όποί:ο όμως γιoc τον Άνιχξ ίμιχνορο ,  που 
είχε πpoΊJγΊJθε"!: το;:; ΆνΙΧξιμένYj , άποτελουσε άπιχροιίτYjΤΟ οιϊΤYjμοι 
γιOC την εννοιοι τ-ης πpωτoιρχικ�ς ϋλΊJς :  το γνώρισμοι το;:; &.πείρου. 
'Ως XLVYjTpo οιύτο;:; το;:; ιχΙτ"ήμιχτος του 'Ανοιξίμοινοροu μίΧς πιχριχ
οίοετοιι το έπιχείΡYjμοι δτι μιά: πεπερoισμένΊJ χοσμικ-η uλYj , με ιχυτη 
την άστοιμάτYjτη σειρά: των ο ιοιοοχικων ποιροιγωγων, τελικά: θά: 
έξοιντλιότοιν . Ι Ι  Ό ΆνΙΧξίμοινορος δμως είχε έπίcrΊjς οιοιβλέψε ι δη 
τα ιχιτημοιτα της εννοιοις τΥις αρχής οεν �τoιν OUνΙXTO νOC τα έκπλΊJ
ρώσει κάποιοι άπο τις δλες που άντιλοιμβοινόμιχστε με τις οιίσθ"ή 
σεις, κοιι γι' οιύτο εταξε την κοσμικ-η ϋλΊJ πέροι άπο κάθε έμπει
ρ ίοι. Ύποστf.ριξε με τόλμΥ) τ�ν πριχγμοιτικ-η {ιπόσΤOΙσΊJ μ ιίΧς πρώ
της αΙτίοις των πραγμάτων που θOC είχε ολες τις άνοιγκαί:ες ίοιό
ΤΊJτες, ωστε -η μετoιβoλ� ,ο;:) έ μπειρ ικο;:; κόσμοu νOC ποιραχθεΊ: άπο 

ι ι Ι )  \ θ ' θ \ .Ι Ι )  \ ' θ  β κοιτι μονιμο, ποu OΙUTO κΙΧ ιχυτο οι 'ιτοιν περοι οιπο κοι ε μετIΧ 0-
λ"ή, εστω κα!. αν κάτι τέτο ιο οε,ι βρισκότοιν άνιχμεσοι στOC στο ιχεϊ:οι 
που προσφέρει -η έμπειρίοι .  Ξεκιν(�ντιxς άπο τ-ην εννοιοι τΥις άρχΥις 
εφτιχσε στο σuμπέριχσμοι δη, κοιι αν οεν {ιπάρχε ι  κάποιο έμπειρι
κο άντικείμενο που να ιχντ ιστο ιχεί: σε ΙΧύτ"ήν,  ωστόσο, για να έξYj
γ"ήσουμε την έμπειρίΙΧ, πρέπει ΚOΙτ:xνάγκΊJV νOC οεχτοuμε πως � 
άρχ"1j {ιπάρχει προιγμοιτικά: πίσω άπο την έμπεφίοι κοιΙ την κοιθο
ρ ίζει . Γι' οιύτο ιχποκάλεσε την κoσμικ� δλΊJ το δ.πειρον κοιι της 
εοωσε δλα τΟι γνωρίσμοιτοι -τά: έννοιολογικως {ιπο,ιθέμενοι- πο,; 
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�πρεπε νOC σuγκεvτρώvεL � �VVOLrJ. τ�ς ιXρχ�ς : ιΧγέννΥ)τη κοιι ιΧνώ
λεθΡΥ), ιΧνεξOCντλΥ)τη κοιι αφθΟρΥ). 

Μολα.τοιUτοι � �VVOLOΙ «()λΥ)) ,  οπως ε!χε σχε8LοιστεΊ: ιΧπο τον Ά
νοιξίμα.ν8ρο,  �τα.ν σα.φ�ς μ6νο ιΧπο τ�ν αΠΟψΥ) ΟΤL πεΡ LέκλεLε το 
κα.τOC χΙ;ψον απεφο κα.Ι το XPOVLXOC ανοιρχο XL ιΧτέλεLωτο , 12 κοιι 
ΟΤL με α.ότΟ τον τρ6πο συνΜοιζε το γV{�Ρ Lσμοι ΟΤL τOC πεΡLεΊ:χε Ολα. 
κα.Ι τOC κα.θ6Ρ Lζε. Ά ντίθετα., � �VVOLOΙ της ()λΥ)ς ε!vα.L ιXσoιφ�ς ιΧνα.
φΟΡLΚOC με τον ΠΟLΟΤLΚΟ κοιθΟΡ Lσμο ποΙΙ ό φLλ6σοφος πίστευε πώς 
ε!χε σuλλocβεL μ' oιότ�ν. Μετα.γενέστερες μοιρτυρίες ίιποβOCλλουν 
τ�ν έκ80Χ� οη ε!χε ρητOC uποστηρίξεL πώς � πρωΤΟΙΡΧLΚ� ()λΥ) ε!
VOΙL ΠΟ LQΤLΚOC ιΧκα.θ6Ρ Lστη (άόριστος) , 13 ένω οί μοιρτυρ ίες το;:; Ά
ΡLστοτέλΥ)14 crUVY)YOpOUV μίΧλλον στ�ν ιXπo80Χ� ένος έντελως έξL
σΟΡΡΟΠΥ)μένου , κοιι YL' οιότο γεVLΚOC οό8έτερου, μείγμοιτος ιΧπο ολες 
τις έμπεφ Lκες ()λες. Σόμφωνα. με οιότ6 , το ΠLθα.vΟ ε!VΟΙL ΟΤL ό Ά
νοιξίμοιν8ρος ε!χε ιΧvοιπλocσεL έVVΟ LολογLΚOC τ�ν ιΧξεκα.θOCΡLστ'Υ) μυ
eLX� πα.ρOCστοισ'Υ) το;:; χOCους, ποΙΙ ε!vα.L "Evoι κοιι συνOCμοι 'Όλα., θε
ωρώντοις κοσμLΚ� ()λΥ) μLOCV ιΧπέροιντ'Υ) σωμα.τοε L8� μOCζοι, οπου ε!
χοιν ιΧvοιμLχτεΊ: ο ί  8Locφορες ()λες τ�ς έμπεφίοις με τρ6πο ποΙΙ νOC 
μ�ν ε!VΟΙL ΠLOC 8υνοιτο νOC ιΧπο80θεΊ: σ' OΙόΤ� τ� μOCζα. μLOC σuγκεΚΡL
μέν'Υ) ΠΟL6τητοι, ιΧλλOC κοιι με τρ6πο ποΙΙ ό ιΧποχωΡLσμος των έΠL
μέρους ΠΟLοτ�τωv ιΧπο τ�ν α.UΤΟΚLvοUμεv'Υ) μOCζα. νOC μ�ν ε!VΟΙL ΠLOC 
8υνοιτο νOC θεωρ'Υ)θεΊ: α.UθεVΤLΚ� ΠΟLοηκ� μετoιβoλ� Τ'Υ)ς. ΒέβΟΙLΟΙ, 
�τσL πα.ρα.μεΡLζ6τοιv � �VVOLOΙ τ�ς ΠΟLQΤLκ�ς έν6Τ'Υ)τοις το;:; κ6σμου 
κοιι ΠΡOεΤO LμOΙζ6τoιν ΟUσLΟΙσηκOC το �8α.φoς YLOC τ� μετοιγενέστερ'Υ) 
έξέλLξ'Υ) . 

3. Ό Άνοιξίμα.ν8ρος ε8ωσε στο όίπεφο ενοι ιΧκ6μΥ) κοιτηγ6ρ'Υ)
μα. : το θείον. ΣOCν τελευτοιΊ:ος ιΧπ6'Υ)χος των θΡ'Υ)σκευηκων ποιροι-

, , \ \ ( - ξ J � ( , \ ' ψ ' � στοισεων οιπο ΤLς ΟΠΟ Lες εΠΎ)0Ύ)σε Ύ) εΠLσΤΥ)μΟVLΚΎ) σκε Ύ) εκoΎ)-
λώvετα.L τώρα. YLOC πρώτη φορOC � τOCση των φιλοσ6φων -ποΙΙ 8L
οιρκως έποιvέρχεΤΟΙL κα.τOC τ� 8 Lοι8ρομ� τ�ς ίστορία.ς- νOC ιΧποκα.
λοuv «θε6τ'Υ)Τα.» την ιΧνώτοιτη EVVOLOΙ στ�ν όπο ίοι τοΙΙς ό8�γ'Y)σε � 
θεωρίοι, κοιι με οιότο τον τρ6πο νOC «εΙσOCγουν» τη θΡ'Y)σκευηκ� συ
νεί8'Υ)ση στ� φLλοσοφία.. Ή ()λΥ) το;:; Άνα.ξίμοιν8ρου ε!VΟΙL � πρώ
τη φLλοσοφLΚ� EVVO LrJ. YLOC το θε6 , � πρώτη προσπocθεLΟΙ -ποΙΙ πε
ΡLορίστηκε στOC OpLOΙ της φόσ'Υ)ς- νOC ιΧπογυμνωθεΊ: � ποιρOCστα.ση 
το;:; θεο;:; ιΧπο κOCθε μuθLΚ� μoρφ�. 

Κα.θώς ομως � θΡΥ)σκεUΤLΚ� ιΧνOCγκ'Υ) 8LΟΙΤ'Υ)ρ�θ'Υ)κε ιΧκέρα.L'Υ) στο 
μεΤOΙφυσLΧO όΡ Lσμο τ�ς εVVΟLοις, � 8υνα.τ6τητοι YLOC ΚOCΠΟLΟΙ έπΙ8ροι
σ'Υ) τ�ς  έΠLστ�μ'Υ)ς στις θΡ'Υ)σκεUΤLκες ποιροιστocσεLς μεγOCλωνε στο 
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β θ ' \ " � \ ,  βέβ t\ , , , , CX μο που μιιχ cxσCXψ1Jς κιχι CX ΙΧΙ'Υ) ως τοτε τιχσ'Υ) , που επικριχ-
τουσε σ' έκε�νες τις πιχριχστιΧσεις, έβρισκε την έπιβεβιχΙωσή Τ'Υ)ς 
στο OCποτέλεσμιχ του φιλοσοφLκου στοχιχσμου. οι OCλλιχγες που 
ε!χιχν έπέλθει στους έλλ'Y)νLΚOυς μόθους, τόσο με τ�ν κoσμoγoνικ� 
ΠΟL'1jΤΙΚ� φιxντCXΣΙιx οσο κιχι με την �θικ� έκ80Χ� τους, ώθουσιχν 
πιχντου προς μιΟι μoνoθε"ίστικ� ocπόλ'1jξ'1j (ΦεΡεκu8'1jς, Σόλων) ·  κιχι 
στ�ν κΙν'1jσ'1j cxuτη μόνο το τελικο πόρ ισμιχ, ό ξεκιΧθΙΧριχ 8LCXX'1jpUY
μένος μονισμός, προσφερότιχν OCπο τ�ν έΠLστημ'1j. 

• Η σχέσ'1j «uT� έκφράστηκε OCπο τον ΞενοφcXν'1j, που 8εν �τιxν 
στoχιxστ�ς ουτε έρεuν'1jτης, OCλλΟι ενιχς γεμιΧτος φιχντιχσΙιχ κιχι πει
σΤLΚότψιx όπΙΧ80ς της έπιστημ'Υ)ς, που εφερε στη Δόσ'1j τ� νέιχ 8ι-
8ιχσκΙΧλΙΙΧ OCπο τ�ν 'Aνιxτoλ� κιχι της ε8ωσε έντελως eP'1jσxEuTLXo 
χρωμιχ. Ό μονοθεϊσμός, τον όπo�o ίιπεριχσπίζετιχι κιχι 8Lcxx'1jpu
χνει με ένθουσιιχσμο λέγοντιχς15 πως σπου κι ιχν κοιτάξει τΟι βλέπει 
σλιχ νΟι συγκλΙνουν πάντοτε προς τ� μoνιx8ικ� οuσΙcx (μίαν είς φύ
σιν) ,  εχει ετσι έντελως πιχνθε"ίσηκο χιχριχκτηριχ:  � χλεόΥ) με τ�ν 
όποίιχ ocντψετώπιζε -με πολυ πνευμιχτώ8Υ) τρόπο- τον OCνθρω
πομορφισμο της μυθολογΙιχς, 16 � όpγ� με τ�ν όποίιχ χτόΠ'Υ)σε τους 
ΠΟ Ι'1jτες ώς 8'1jμιοuργους cxuτων Τ6}ν θε"ίκων μορφων που ε!χιχν 0-
λες τις OC8υνιχμΙες κιχι τΟι έλιχττώμιχτιχ της ocνθρώπιν'1jς φόσ'1jς,17 
βιχσΙζοντιχι σε μιΟι πιxpιXστιxσ'1j γιΟι το θεο σόμφωνιχ με τ�ν όπο ίoc 
\ Ί '  ,Ι \ " \ \ ) \ \ ν Ψ το ιχνωτιχτο ον, ΚΙΧΙ ιχπο σωμΙΧΤΙΚΥ) κιχι ιχπο πνευμ.ΙΧΤΙΚΥ) ιχπο '1j ,  

ε!νιχι  κιχτι που 8εν συγκρΙνετιχι με τον ιχνθρωπο. Π ιο σκοτεινος 
γΙνετιχι ό ΞενοφcXν'1jς στιχν περνιΧ σε θεηκους κΙΧθορ ισμοός. 'Απο 
τ� μιΟι μερ ιΟι � θεότψιχ, ώς εν καί παν, τιχυτίζετιχι με το σόμπιχν, 
κιχι σε cxuτον τον έγκόσμιο θεο OCπο8Ι80ντιχι κιχτόπιν σλιχ τΟι κιχ
Τ'Y)γop�μιxτιx (ιχΙωνιότψιχ, ocγένν'1jΤΟ , OCνώλεθρο) της άρχής των 
Μιλφίων- OCπο τ�ν ιχλλ'Υ) , στη θεότητιχ OCπο8ί80ντιχι Ι8ιότψες χώ
pou ,  σπως το σφιχφικο σχημιχ, OCλλΟι κιχι ψυχικες λειτουργίες, στις 
όπo�ες έκi)'1jλώνετιχι Τι πιχντιχχου πιχρουσίΙΧ τ�ς γνώσ'Υ)ς κιχι της 
8ιεόθυνσ'Υ)ς των πριχγμάτων" 'Απο τ�ν ιχΠΟψΥ) ΙXόΤ� ό έγκόσμιος 
θεος του Ξενοφάν'Υ) 8εν εΙνιχι πιχρΟι ό OCνώτιχτος «θεος κιχι ιχνθρω
πος))" 

''Αν με ΙXUTOι OCΠOκιxΛUπτετΙXΙ �8'Y) κιχτΟι κόρ ιο λόγο μιΟι στρoφ� 
τΎjς φιλοσοφίιχς προς τη θεολογίΙΧ, Τι ένιxλλιxγ� OCπο τη μετιχφυσι
κ�-φυσιoγνωστικ� όίΠΟψΥ) του Άνιχξίμιχν8ρου στ� θΡ'1jσκεuηκ� 
ιχΠΟψΥ) του Ξενοφάν'Υ) έκ8'1jλώνετcxι με Μο οόσιιχστικες OCποκλΙ
σεις. Για: τον ΞενοφάνΥ) � εννοιιχ του έγκόσμιου θεου ε!νιχι OCντι
κείμενο θΡ'1jσκεuτικης εόλάβειιχς κιχι σχι πιοι μέσο για: τ�ν κιχτιχ-
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νό1jσYj της φόσYjς. • Η ΙΧLσθησYj γιι1 τη γνώση της φόσης εΙνιχι σ' ιxu
τον λιγοστη, οΙ πιχριχστιΧσεις του &ς �νιx βΙΧθμο εΙνιχι πoλu πιχι8ι
κες κιχί υστερουν ιΧπένιχντι στΙς πιχριχστιΧσεις των Μιλ1jσΙων.  "Ε
τσι 8εν του ήτιχν ιΧπιχριχΙτητο το γνώρ ισμιχ του ιΧπεΙρο\), ποu � 
έπιστημ1j των Μιλ1jσΙων θεωροασε δτι ήτσιν ιΧπσιρσιΙτητο στην κο
σμικ� ϋλ1j ' ιΧντίθετσι ιΧκολοόθ1jσε τι1 �θικι1-σιΙσθψικα: κίν1jτΡσι ποu 
,Ι ' ''Ελλ ' θ - "  , .3:. θ \ .  Ι εκιχνσιν το\)ς 1jvec; νσι εωρο\)ν σι\)το που ,1τσιν κιχ σι\)το ορισμε-
νο ,  σόμφωνσι μ' �νσι μέτρο, ώς το τέλειο κιχί το πολότιμσι πριχγ
μιχηκό, όπότε του φιΧν1jκε πως στο μεγΙΧλεΤο του θεΙο\) 5ντος τιχΙ
ριιχζε18 πιο πολu νι1 το στοχιχστεϊ: ώς περιορισμένο στα: δριιΧ το\), 
λ έ ' λ - .1. '  ό \ - ,  

\ \ " Ψ κ εισμ νο εντε ως σΤυν ειχ\)τ το\), κιχι συνεπως,  ιχπο T1jV ΙΧΠΟ 1j 
του χώρο\), σφιχιρικό. οι Mιλ�σιoι στοχιχστηκιχν δη � ιXρχικ� ιχΙ
τΙιχ του κόσμου εΙχε κιxθιx\)τ� μια: ιχΙώνιιχ X[V1ja1j κιχι οτι επιχιρνε 
μόνη της ποικίλες ζωντιχνες μορφές ό ΞενοφιΧν1jς δμως ξέγριχψε 
ιχίιτο το ΙΧLτημιχ της φυσικ:ης έρμ1jνε[ιχς, κιχι χιxριxκτ�ρισε τον έγ
κόσμιο θεο ιXX[V1jTo κσιΙ ιΧπόλυτιχ όμoει8� σε ολσι το\) τα: μέρ1j . Βέ
βΙΧιιχ ό τρόπος με τον όποΤο έννοοασε δτι � πολλσιπλόΤ1jΤIΧ των 
έπιμέρους πριχγμιΧτων, γιι1 την πριχγμσιτικότητιχ των όποΙων 8εν 
εΙχε ιΧμφιβολίες, συμβιβιχζότσιν με σιίιτό, πιχριχμένει ιΧνιχγκιχστικα: 
ιΧνοιχτο πρόβλημιχ. 

4 . • Η πιxριXστιxσYj πο,) εΙχσιν οΙ Mιλ�σιoι για: τ�ν κoσμικ� ou
σίιχ σ\)νένωνε, δπως ιΧπσιιτουσε � εννοισι της ιΧλλιχγ:ης,  τα: στοιχεΤιχ 
της στΙΧθερότητιχς κιχί της ΙΧίιτόνομης μετΙΧβλψότητιχς, χωρΙς να: 
κΙΧθορ ίζει με σιxφ�νε ισι τα: δριιχ μετιχξό τους : με τον ΞενοφιΧν1j 
ιΧπομονώθ1jκε το πρωτο στοιχεΤο ' το (8ιο εγινε ιΧνιχφορ ικα: με το 
8εότερο ιχπο τον Ή ριχκλειτο . Ή 8ι8ιχσκΙΧλίιχ του Ή ριΧκλειτου 
προυποθέτει τ� 80\)λειι1 των Μιλ1jσΙων -μόλο πο,) μεσολιχβεϊ: μ ια: 
όλόκλ1jΡ1j γενειΧ- ιΧπο τ�ν &ΠΟψ1j δτι κιχτlχνο�θ1jκε πως � προ
σπιΧθειιχ γιι1 έννοιολογικο κΙΧθορ ισμο κιΧποιου στΙΧθερου κοσμικου 
IχΙτίου 8εν κιχτέλ1jγε πο\)θενιΧ. Δεν ύπιχρχει τίποτε στΙΧθερό,  ouTE 
στα: έπιμέρο\)ς πριΧγμιχτιχ του κόσμο\) ouTE στο σύνολό το\)ς. 'Όχι 
μόνο τι1 μερικότεριχ φιχινόμενιχ ιΧλλα: κlχΙ το σόμπιχν ώς σύνολο 
βρΙσκετσιι σε ΙΧίώνιιχ, ιΧ8ιιΧλειπτη μετιxλλlXγ� : τά πάντα ρεί κιχί τί
ποτε 8εν μένει στσιθερό. Δεν μπορεϊ: κιχνεΙς να: πεϊ: για: τι1 πριΧγ
μιχτιχ δτι εΙνιχι' γΙνοντιχι μόνο, κιχί χιΧνοντιχι μέσιχ στο ιχΙώνιιχ έ
νιχλλιχσσόμενο πιχιχν[8ι της κ(ν1jσης του κόσμο\). 'Επομένως, κιχι 
ιχίιτο ιΧΧόμη πο,) μένει κιχί ιΧξίζει νι1 όνομιχστεϊ: θεότητιχ 8εν εΙνlχι 

ι , .  J "λ ' λλ \ ..1 ' \ β Ι \ κιχποιο πριχγμιχ 1j κιχποΙιχ u η ,  σι σι ,ι κινηση , το συμ σιινειν, το 
t8to το γίγνεσθαι. 
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T�ν τoλμY)ρ� σμως uπόθεσΥ) πο,; φlΧίνετlχι ση γ ίνετιχι με ιχίιτη 
τ� στρoφ� προς την άφlΧίρεσΥ) έρχετιχι να την ένισχόσει στον Ή 
ρά,κλειτο ή κlχτ' IΧLσθΥ)σΥ) έποπτείιχ. Στη θεωρίlΧ του ή άένlΧΥ) κί
νΥ)σΥ) IχΙσθΥ)τοποιεLΤIΧΙ με την έποπτείιχ τ�ς φωτιας. T-� συμβoλ� 
τ�ς φωτιας στ�ν άμοιβlΧίlΧ μετlXλλlXγ� των φυσικων πριχγμά,των 
τ�ν ε!χιχν κιόλιχς προσέξει οΙ Mιλ�σιoι ·  σ' ιχίιτο μπορεL να ε!χιχν 
έπι�ρά,σει πlΧλlχιες άνιχτολικες μυθικες πιχριχστά,σεις πο,; ή έπlXφ� 
μέ τοίις Π έρσες τις ε!χε κά,μει Ι8ιΙΧίτεριχ προσιτες στοίις ''Ιωνες 
τ�ς έπoχ�ς έκείνΥ)ς . 'Ότιχν σμως ό Ήρά,κλειτος χιχριχκτηρίζει τον 
κόσμο ώς IXΙ�νιlX ζωντlXν� φωτιά" όρίζοντιχς έτσι τη φωτια οΙΙσίlχ 
των πριχγμά,των , με τ�ν ιΊρχη lXίιΤ� 8έν έννοεL μια uλΥ) πο,; έξιχ
κολουθεL να uπά,ρχει πέρlχ άπο τις μετlΧβολές πο,; uφίστιχτιχι, άλ
λα άκριβως τ�ν r8LIX τ�ν πlΧλλόμενΥ) μετlXβoλ� , τ� συνεχ� ένlΧλ
λlXγ� τ�ς γένεσΥ)ς κιχι τ�ς φθορας. 1 9  

Τιχυτόχρονιχ ή πlχρά,στlχσΥ) lXίιΤ� πlΧίρνει ένιχ στlΧθερότερο σχ�
μιχ, κιχθως ό Ή ρά,κλειτος τονίζει ,  πoΛU πιο άποφιχσιστικα άπο 
τοίις Mιλ�σιoυς, στι ή άλλlXγ� συντελεLΤIΧΙ σuμφωνιχ μέ όρ ισμένες 
ά.νlΧλογίες κιχι με μια 8ιlX8oχικ� σεφα πο,; στlΧθερα μένει πά,ντοτε 
ή ·��ΙIX . 20 Έπομένως ό ρυθμος ιχίιτος τοί) γίγνεσθlΧι (lΧίιτο πο,; άρ
γότεριχ όνόμιχσιχν νομοτέλειlχ τ�ς φUcrYjς) ε!νιχι το μόνο πο,; έχε ι 
�ιά,ρκειlX · κιχι ό Ή ρά,κλειτος το χιχριχκτηρίζε ι είμαρμένη, δίκη , 
λόγο τοί) κόσμου . ΟΙ όρ ισμοι lΧύτοί, με τοίις όποίους ή φυσικ� , ή 
�θικ� κιχι ή λoγικ� τά,ξΥ) τοί) κόσμου έξιχκολουθοuν να πιχρουσιά,
ζοντιχι ώς τlχυτόσΥ)μlχ, 8ε ίχνουν μόνο τ�ν άνεξέλΙΧΤΥ) κlχτά,στlχσΥ) 

- ' ψ \ � \  Τ " \ θ '  , ξ , , � ΤΥ)ς σκε Υ)ς που οεν ε �νlXι lχκομΥ) σε εσΥ) νιχ εχωρ ισει τlΧ ο ιιχφο-
ρετικα θέμlχτlχ· άλλα ή έννοιιχ την όποίιχ συνέλlΧβε ό Ή ρά,κλειτος 
με άπόλυτη κlΧθlχρότψlχ κιχι τ�ν ά.νέπτυξε με σλΥ) τ�ν lχίισΤΥ)ρό
ΤΥ)ΤΙΧ τ�ς ά:8ρ�ς προσωπικότητά,ς του ε!νιχι ή έννοιιχ τ�ς τά,ξΥ)ς,  
εννοιιχ πο,; ή έγκυρότψά, ΤΥ)ς �τlXν γι' ιχίιτον ζ�τημlX πεποίθΥ)σΥ)ς 
σσο κιχι γνώσΥ)ς. 

5 .  Σε έκ�Y)λY) ά.ντίθεσΥ) προς lXύΤ� τ� 8ι8ιχσκΙΧλίιχ τοί) Έφεσίου 
8ιlχμορφώθΥ)κε άπο τον Πlχρμενί8Υ) , τον ά.ρχΥ)γέτη τ�ς έλεlXτικ�ς 
σχoλ�ς κιχι σΥ)μlχντικότερο στoχlXστ� lXίιτ�ς τ�ς περ ιό�oυ , ή έν
νοιιχ τοί) ε Ιναι. Π oΛU ΜσκολlΧ σμως μποροuμε να άνlχσuνθέσουμε 
τις 8ιlXτυπι�σεις του μέσlχ ά.πο τα λιγοστα ά.ποσπά,σμιχτιχ τοί) 8ι-
8lχκτικοί) πoι�μlXτoς , πο,; ό έντελως μονΙΧ8ικος χlXρlXκτ�ρlXς του 
συν ίστιχτιχι στο συν8υιχσμο τ�ς πιο lXίιστY)ρ�ς ά.φlΧίρεσΥ)ς μέ μια 
μεγlΧλόπρεΠΥ) , πλοuσιιχ σε εΙκόνες φιχντιχσίιχ. Για τον Έλεά,τη ή 
uπlχρξΥ) ένος ε!νιχι (εστι γαρ ε Ιναι ) άποτελεL λογι>l:ο IΧLΤΥ)μlχ τόσο 
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κocθYJλωτικα. ΠΡόδYJλο , �στε clpxe'i:Toct να. διocτυπώσει ocύτο τον Ι
σχυρ ισμο χωρ1.ς νOC τον OCποδε(ξει · κocΙ δέν τον διευκριν(ζει πocρα. 
μέ μιOCν OCpVYJTLX� άπoστpoφ� πο,) ocυτη μόνο δ(νει πλ�pY) σocφ�
νειoc στο νόYJμoc του βocσικου διocνοήμοιτός του. Π ροσθέτει δYJλιχδ� 
οτι το μη ε Ιναι Ύj το μη ον δέν �χει όντότψοι κιχL δέν voe'i:TΙXL. ΓιΙΧ
τΙ. κά,θε νοεΙν &νocφέρετιχι σέ κά,ποιο ον, το όπο'i:ο κoc/. ιΧποτελε'!: το , , 21 Τ '  , 'λ Ψ " , , ' τ περιεχομενο του. YJV ιχντι YJ YJ ocυΤΥ) γιιχ ΤΥ) συσχετικοτητoc ε�-
νocι κιxΙ �υνειδένocι ό Π OCpμεν(δΊJς τ�ν προχωρε'!: τόσο μιχκριά., ωστε 
το voe'i:v κιχ/. το εΙνocι νOC χocpocΚΤΊJΡ (ζοντocι έντελως τιχuτόσYJμοι. Δέν " ' ψ " ' ό ' \ .1 '  1 υποιρχει σκε ΊJ που το περιεχομεν ΤYJς νοι μΊJν εχει ονΤΟΤΥ)ΤΟΙ -
δέν δπά.ρχει εΙνοιι π(ι,) να. μ� voe'i:TOC L :  εΙνocι κοιL voe'i:v εΙνοιι ενοι κοιΙ 

, , , το οιυτο. 
Ot προτά,σεις οι,jτές κοιτoc λέξΥ) φοι(νοντοιι έντελως &φYJΡ'Υ)μένοι 

όντολογικές &;;οκτουν ομως όλότελοι διoιφopετικ� σΊJμOΙσίOΙ &ν 
OCνοιλογιστε'!: κοινε1.ς οτι τα άποσπά,σμοιτοι τοϊί μεγά,λου Έλεά.ΤΥ) 
δέν OCφήνουν κιχμ(οι OCμφιβολ(ΙΧ σχετικα. μέ το τ( εΙχε θεωρήσει 
((ε!νocι» κocΙ « ον» :  ό'Y)λocδ� τη σωματικότητα, τ�ν δλικότητοι (το 
πλέον). Γι' οιύτον ((εΙνοιιη κοιΙ «πλήρωσΥ) του χώρου» ε!νocι το �διo 
πρά,γμoc. 'AλλOC οιύτο το « ε!νocι», OCύΤ� � λειτουργίoc τ�ς πλ�pω
crYjc; τοϊί χώρου ε!νocι OCκριβως � raLOC OCνocφορ ικOC μέ XOCee «ον»· συ
νεπως ύπά,ρχει μόνο το ενoc, ένιιχ'i:ο, άδιocφΟΡοποίYJΤΟ ε!νocι. 'Έτσι, 
OCπο την ιΧλλΥ) πocλι πλευρα το « μ� εΙνοιι» � το « μ� ον» crYjμoc(νει 
τ�ν ελλεΙψΎJ σωμocτικότητocς, τον OCδειο χωρο (το κενόν). Λυτο το 
διπλΟ νό'Υ)μoc πο,) �δωσε ό Π ocρμενίδΥΙς στο εΙνιχι ,  �στε να crYjμοιί
νει άφενος το «πλ�pες» κocL &φετέρου την ((πρocγμocτικότητoc», ό
δ'Υ)γε'!: στ�ν πρότocσ'Υ) οτι ό κενος χωρος δέν ε!νocι δυνocτο να. εχει 
όντότητoc. 

, Αλλα γιOC την OCπλo·Cκ� ιχίσΟYJτηριocκ� άντ(λY)ψΎJ -πο,) βρίσκε
τocι πίσω ιΧπο OCUTOUC; τους βocσικοuς κocθορισμοuς τοϊί Ποφμε
ν(δ'Υ)- � όιocφορετικότητoc των πρocγμά,των, χά,ρ'Υ) στ�ν όποίoc ocu
τα. πocρουσιά,ζοντocι ώς πολλότητoc κoct πολλιχπλότητoc, συνίστoc",ocι 
στο διοιχωρ ισμό τους με την πocρέμβΟΙσΥ) τοϊί κενοϊί χώρου· πocρά.λ
λΎJλOC, κά,θε σωμοιτικο συμβά.ν, δYJλοιδ� κά.θε XLVy)crYj, συν(στocτocι 
στη μετοιτόπισΥ) πο,) ύφ(στιχτocι το «πλ�ρες» μέσοι στό ((κενό» . 
Έπομένως, &ν το κενο δέν εχει προιγμοιτικότ'Υ)ΤΟΙ, τότε κoc/. � πολ
λocπλότητοι κοιt � κΙν'Υ)σΥ) των έπιμέρους πρocγμά.των δέν ε!νιχι δυ
νιχτο να. ε!νιχι πριχγμιχτικά. . 

• Η πολλιχπλότητoc των πριχγμά.των, πο,) � έμπειρίΙΧ μίΧς τα: πoc
ρουσιά,ζει να συνυπOCρχουν κιχt νOC διocοέχον",ocι το ενοι το OCλλο, στά.-
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θ-ι)κε για: TOUC; Mιλ�σιoυς � άφoρμ� να: άνσφωτηθουν ποια: �τιxν � 
κoιν� στocθερ� βιΧιΤη -ποu 5λoc τ' ocλλoc εΤνocι 8LΚές της μετocβο
λές. τα: έπιμέρους πριΧγμocτιχ φιχΙνεταιι να: εΤνιχι τόσο άσυμβΙβαιστιχ 
με την lwotcx του εΤνιχι ,  στην όπο Ιιχ δ ΠιχρμενΙ8Υ)ζ κορυφώνει την 
εννοιιχ τ�ς κoσμικΊjς ί)λ'Yjς, �στε να: μ-ην τοίις ocνcxγνωρΙζετιχι 5τι 
εχουν πριχγμιχτικότητιχ, κιχΙ ετσι να: μένει το ένLCX!Ο elVΙXL ώς το 
μονΙΧ8ικό. 22 Ή έρμΥ)νευτικ-η tVVOLΙX ocνcxπτUχθ-ι)κε λοιπον με τρόπο 

• .,\, \10 ι • ι • � , Ι  • ι! που 'Ι πιχρocοοχ'Yj της νιχ συνεπιχγεΤΙΧL την OιpV'YjCΠ) εκεινου που 0-
λ , . , 'Α " � ψ " .  ' λ  ο τ φει ε νoc ερμΥ)νευσει. πο T'YjV ΙΧΠΟ 'Yj CXUT'Yj ο ε ειχτισμ ς ε�νιxι 

άκοσμισμός : � ποικιλΙΙΧ των πριχγμιΧτων εχει άφιχνιστε! μέσιχ στο 
πocν-ενcx' έχε'Lνο μόνο «εΤνιχι)) ,  ένω τα: πριΧγμαιτιχ εΙνιχι άπιΧτη κιχΙ 
πλιΧν'Yj .  

κιχτα: τον Π ocρμενΙ8'Yj , στο Ινιχ � στο εΙνocι ιχρμόζει � ιχΙωνιό
't"r)TCX, το άγένν'YjΤΟ καιΙ ά.νώλεθρο, Ι8ιαιΙτεριχ δμως (δπως εΙχε -tj8'Yj 
δποστηρΙξει ό ΞενοφιΧν'Yjς) � τέλειιχ ένότητιχ, � ά8ιιχφοροποΙ'Yjτη 
τcxυτότ'YjΤΙΧ με τον έιχυτό του, 8'Yjλιχ8-η � κιxθoλικ� όμοιογένειιχ κιχΙ 
ocπόλυτη ιχμετcxβλ'Yjτότητcx. 'Ακολουθε! έΠΙσ'Yjς τον Ξενοφά,ν'Yj στο 
σ'Yjμε!O δτι κocΙ ιχυτος θεωρουσε το εΤναιι περιχλεισμένο στα: 6ριιΧ 
του, Ιτοιμο κιχι όλοκλ'Yjρωμ.ένο. 'Επομένως, ιro εΤνιχι γι' ιχότον εΤ
νιχι μια: καιλοστρογγυλεμένΥ) σφιχΙριχ, κocΙ το μοναι8ικο κocΙ ένιcx'Lο 
αιυτο κοσμικο σώμα εΤνιχι συνιΧμιχ το ιχπλΟ κοσμικο νόημα ποίι 
άποκλεΙει κά.θε Ι8ιocιτερότητoc : το γάρ πλέον εστl. νόημα.23 

6. Χρειά,στηκε να: ΠΡΟ'YjΎ'YJθουν 5λες ocυτες οΙ  έν μέρει φιχντιχ
στικές, έν μέρει άκρoc!ιχ άφ'Υ)Ρ'Υ)μένες 80κιμές, προκειμένου νOC 8'Υ)
μιoυΡΎ'YJθoυν οΙ προUποθέσεLς γιOC την άνιXπτuξ'Y) των πρώτων ε()
ΧΡ'Yjστων έννΟLων γιOC την χcxτcxνό'YjCΠ) της φόσ'Yjς. ΓιlχτΙ, δσο σ'Yj-

• . ..  3:. • • Ι \ ' θ έ μιχντικιχ καιι ιχν ,ιτιχν τιχ VO'YjTιXCX X�V'YjTPOC που φιχνερω 'YjXΙXV μ σoc 
σ' ιχότές, oUTe iι κοσμLΚYJ δλΥ) των Μιλ'YjσΙων, οδτε το πόρινο γΙ
γνεσθΙΧι του ΉριΧχλειτου, ο()τε το εΤνιχι του ΠcxρμενΙ8'Yj �ταιν 8υ
νιχτο νOC ΧΡ'Yjσιμεόσουν γιOC την έρμ'YjνεΙcx της φόCΠ)ς. Ή άνεπιΧρ
κειoc της κoσμικΊjς δλ'Yjς γινότocν σιχφ.ηι; άπο τη χιχσμιχτικ.η άντιθε
σ'Yj ά.νά,μεσιχ στο πόρινο γΙγνεσθαιι κσιΙ στο εΤναιι' ετσι 8όθ'YjΚ& iι 
άφορμ.η στοίις πιο άνεξά.ρτητους έρευν'Υ)τες της έπόμεν'Υ)ς γενείΧς 
νOC ξεχωρΙσουν έννοιολογικOC ιχύτα: τOC 800 θέμocται, καιι άπο την άν
τιπιxριXθεσ-f) τους να: σκεφτουν νέες μορφές σχέσεων, άπο οπου 
προέκυψocν κιχτηγορΙες μέ 8ιαιρκ� άξ[ιχ για: την έρμ'Yjνε[cx της φό
CΠ)ς. 

Κοινο γνώρισμιχ σ' ιχότες τΙς συμβιβιχστικες προσπιΧθειες εΤνιχι 
άπο τη μιOC iι άναιγνώρισ'Yj .. ου έλειχτικου οιιτημιχτοι; δτι το «ον)) 
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8έν πρέπει να: νΟ1)θεϊ: μόνο ώς ιχΙ(�νιo, �γένν1)ΤO κιχΙ &φθιχρτο, �λ
λα: κιχΙ ώς όμoιoγεν�ς κιχι �μετocβλ1)ΤO ώς προς τις ί8ιότητές τou · 
κocι ά.πΟ τ�ν &λλ1), � ά.π080Χ� τοσ �ριχκλε(τεΙOI) 8ιιχνo�μιχτoς Ι)τι 
το γ(γνεσθιχι κιχΙ το σuμβιχLνειν κιχ Ι ,  έπομένως, � πολλocπλότητιχ 
των έμπειρικων πρocγμOCτων Ι:χοuν μια:ν ιχνιχνΤΙΡΡ1)τη πριχγμιχτι
κότητoc. Σ� ocύτον το ΣUμβιβιχσμό των Μο �νιχyκων της σκέψ1)ς 
εΤνocι κoιν� � προσπOCθειoc ναι γΙνει 8εκτό ενoc πλΎιθος i)vτoc, που το 
κιχθένιχ χωριστα: θα: ιχντιχποκρΙνετιχι βέβιχιιχ ιχύτο κιχθιχuτο στο oct
τημιχ τοσ Πocρμεν(81) , ιχλλα: ΠCΙΡOCλλ1)λOC, μ� την cXλλιχγ� των σχέ
σεών ΤOUt; μέσιχ στό χωρο , θα: προξενοσν τη μετιχβΙΧλλόμεν1) πολ
λocπλότητoc των έπιμέροuς πρocγμOCτων, οπως μ�ς τη 8εΙχνει � έμ
πειρίιχ. Ένω οί Mιλ�σιo ι  εΤχιχν κOCνει λόγο για: τις πoιoτικ�ς με
τιχβoλ�ς της κοσμικΎις �λ1)ς, το έλεocτικο �ξίωμιχ ιΧπέκλειε !Χύτη 
τη 8uνcιτότητιχ' ocν ώστόσο Ι:πρεπε κιχνεΙς, σuμφωνώντocς με τον 
ΉρOCκλειτο , να πιχριχ8εχτεϊ: τό γίγνεσθα.ι κocι να: το θεωρ�σει γνώ-

- τ θ ' 3:. '  "1 , , " ρισμoc τοι) ε ινocι, CΙ rJΤIXV CΙνOCγκα.σμενOς νCΙ Το περιορ ισει σ ενoc 
ε!80ς μετα.βολΎις που να ά.φ�νει OCθικτες τΙς ί8ιότητες τοί) εΤνα.ι : 
μια: τέτοιoc ΙSμως μετα.βoλ� �τocν νΟ1)τη μόνο ώς μετα.τόπισ1) , 81)
λoc8η ώς κΙν1)σ1). Γι' α.ύτΟν το λόγο οΙ έρεuν1)τες της φόσ1)ς τον 
50 α.ίώνoc {ιπoστ�ριζocν, gπως κcιι ΟΙ Έλεocτες, την πoιoτικ� στoc
θερότητoc (ά.μετα.βλ1)τότητα.) τοί) ε!νocι, κocΙ, ά.ντίθετoc &πο τους Έ
λειΧτες, την πολλότητoc κιχΙ την κιν1)τικότητιΧ τou ·24 όπoστ�ριζ!Xν 
έπίσ1)ς, 5πως κocι ό ' Η  ρOCκλειτος, την πριχγμocτικότητoc τοσ γΙγνε
σθocι κocΙ ,  ά.ντιθετιχ &πο ri.Uτόν, το εΤνιχι των στα.θερων κιχι &μετOC
βλψων φορέων της κΙν1)σ1)ς. "Ολοι τouc; 8έχοντocι την OC?;Οψ1) 5τι 
υπάρχει ενoc πληθος /)ντoc ται όποϊ:oc, ένω εΤνocι �μετάβλ1)ΤOC, με τ�ν 
κΙν1)σ� τouc; xocvouv κα.τocνΟ1)τη την �λλιχyη κocι την πολλocπλόΤ1)
τιχ των έπιμέροuς πρα.γμOCτων. 

7 • Η '  , ' " ' β  ' λλ , ι  " . ΙΧΡΧ1) ocuTy) φιχινετocι νoc προ ιχ ετιχι γιιχ πρωΤ1) φορα. κocι 
στ�ν πιο ά.τελ� μoρφ� της, που /)μως &.σΚ1)σε [στορ ικα: πoΛU με
γOCλ1) έπΙ8ΡOCUfj, ιΧπό τον Έμπε80κλη . Ό Έμπε80κλΎις gΡισε ώς 
στοιχεία25 τα. τέσσερoc στοιχεϊ:ιχ που κιχΙ σ�μεpιx &κόμ'Yj σuvocvτou
με στις λιχο'κές πιχρα.στOCσεις : γη, νερό, &έριχ κ!ΧΙ φωτιOC.28 'ΙΠΟ
στηριξε gΤL τΟ κα.θένιχ εΤνocι ά.γένν1)ΤΟ Κ!ΧΙ OCφθιχρτο, όμοιογενες 
κα.θocuτΟ κocι άνocλλο ίωτο , ΣUνOCμιχ gμως 8ιιχιρετο κocΙ, σ' ιχύτOC τοΙ) 
τα: μέρ1), ά.μετιχκΙν1)ΤΟ.' Απο την ά.νOCμειξ"t) των στοιχεΙων γεννιοuν
Τ!ΧΙ τα: έπιμέροuς πρOCγμιχτιχ' με το χωρισμό TOUt; πιχuοuv πOCλι 
Κιχι έκεϊ:νιχ να ύπocρχοuv' στο εΤ8ος κιχι στον τρόπο της ά.νά,μειξ"t)ζ 
όφεΙλοuv την προέλεuσ� TOUt; οί πολλocπλες ποιότητες των έπιμέ-
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ρους πριχγμιχτων, πο,) κι ΙXότeς πιχλι εΤνιχι 8ιιχφορετικες ιΧπο τΙς 
ΙSιότητες ποό �χoυν τιΧ στοιχε'1:ιχ κocθocυτιχ. Προβc1λλετocι λοιπον 
τώριχ με τον ΈμπεδoκλΎj το γνώρισμιχ της ιΧμεΤΙΧβλ'Yjτότητιχς, κιχΙ 
γίνετocι φocνερη � «πόκλιση «πο τον όλοζωισμο των Μιλ'YjσLων, 
έφόσον δ ΈμπεδoκλΎjς δεν μπόρεσε νόι Sεχτεί 5τι OL ()λες ocότέι;, 
ποό υφίστocντιχι μόνο τΙι; ρευστες κιχτocσΤc1σεις κocΙ τΙς IJoYjlΙXVLXE'; 
«νιχμείξεις, �χoυν 8ικ� τους Ικιχνότητιχ γιιΧ xLv"f)σ'Y) · γι' ιχότο χρει
c1aΠIxe νόι ιΧνΙΧζ"f)τησει μιιΧ αΙτία της XLV'Yjσ'Y)'; «νεξocρτYjτη ιΧπο τιΧ 
στοιχε'1:ιχ κιχθιχυτOC. Ώι; τέτοιoc χιχριχκτηρισε την άγάπη κιχΙ το μΙ
σος. 'Λλλόι ιχότη iJ πρώτη προσΠc1θειιχ νόι ιΧντιπιχριχτιχχθεΤ σε μιόι 

\ "λ ' � T '  , t \ "  r νεκρ'Υ) u "f) -που " ιν ε�χε ιχπογυμνωσει 'Υ) VO'YjTtx'Y) ιχφιχφεσ'Υ)- 'Υ) 
Μνocμ'Υ) πο,) την κινεί, ώς κά.τι μετocφυσικόι ιχότοτελές, πα.ρέμεινε 
πoΛU σκoτειν� : ιXγOCΠΎj κιχΙ μίσος δεν εΤνιχι, γιόι τον Έμπεδoκλ�, 
ιΧπλως Ιδιότητες, λειτουργίες � σχέσεις των στοιχείων, ιΧλλόι δυ
'/c1flELI; «νεξc1ρτητει; ιΧπο ιχuτc1. τ α. «ποσπOCσμιχτιχ 5μωι; δεν μίΧς 
Slvouv κOCποιιχ έπιxρκ� έξ�γ'Y)σ'Y)27 γιόι τον τρόπο με τον δπο'1:0 πρέ
πει ιΧντικειμενικιΧ νιΧ νΟ'Υ)θουν ιχότες οΙ κιν'Υ)τήριει; δuνc1μεις. nc1v
τως δεν εΤνιχι ιΧπιθιχνο � δυΙΧδικότητιχ της OCpxYj.; της κίν1)σ"f)ς νόι 
όφεΙλετα.ι κιχΙ στη σκέψ"f) 5τι ή ιΧγc1Π'Yj κΙΧι το μίσος εΤνα.ι &.πιχρΙΧί
τητιχ, ώς δόο ΙSΙΙΧίτερες ιχΙτΙες,28 για. το κotλo κιχΙ το κιχκο κιχτα. 
την ένιχλλιχΥη των έμπεφικών πριχγμc1των. Λότο εΤνιχι �νιx πρωτο 
σ'Y)flc1at &'νc1μειξ'YjΙ; &,ξιολογικων κιχ.θορισμων στη θεωρΙιχ. γιιΧ τή 
φUσ'Yj. 

8. 'Ενω ό ΈμπεδοκλYjι; εΤχε θεωρ�σει 5τι οΙ [διιχΙτερει; Ιδιό
τητες των έπιμέρους πρocγμc1των �τιxν δυνιχτο νιΧ πιχρc1γοντιχ.ι &.πο 
την ιΧνocμειξ"f) των τεσσc1ρων στοιχείων (μίiς εΤνιχ.1 βέβocιιχ. &.γνω
στο &'ν το εΤχε �a"f) έπιχεφήσει κιχΙ με ποιον τρόπο ) ,  ό 'ΑνlΧξα.γό
ριχς εΤχε ιΧπΙΧλλιχγεϊ: ιΧπο τη δυσκολίιχ ιχότη : • Απο τΟ έλειχ.τικΟ &.ξί
ωμιχ 5τι κιxνΈVιx ()ν δεν γεννιέτιχι � φθείρετιχι, �φτιxσε στο σuμπέ
ρocσμιχ οτι πρέπει να. δεχτοσμε πως UΠc1ρχοuν τόσιχ στοιχε'1:ιχ211 0-
σες ιΧκριβως κocΙ οΙ ιΧπλες σλες ποό βρίσκουμε στα. κοινιχ ΠΡc1γμιχ
τιχ κιχΙ οΙ όπο'1:ες χιχτόι τη 8ιιχΙρεσή τους ιXπoσuντιθεντιxι διιχρκώς 
σε μόριoc έντελως ομοιιχ, &.πο ποιοτική &.ποψ'Yj,  με τον έocυτό τους 
κιχ.Ι με τOt &.λλιχ.. Οί. υλει; τοί) εί:δουι; «ότου όνομc1στηκιχ.ν, σUμφωνcx 
με τον δικό του δρισμό, όμοιομέρειες. Στην ΚΙΧΤc1στιχσ'Υ) 5μως 5-
που βρισκότιχν τότε ή �pευνιx, με flovιxStxιX έρευν'Υ)ΤΙΚόι μέσιχ τη 
sιιχσπιχσ'Υ) κιχΙ την &.λλιχΥή τηι; θερμοκριχσίιχ.ς, � �ννoιιx α.ότη τοσ 
στοιχείου (στη βc1ση της έντελωι; ιXνclλoYΎ) με την �ννoιιx τοσ στοι
χείου τηι; σημεpινΎjι; ΧYJμε(cxι;) ιΧντιχποκρινότιχ.ν προς τΙς περισσό-
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τερες άπο τ1.ς έμπεφικOC aεaομένες δλες,30 "ΙXL ΥΙ' ιxuτo ό ' ΑνΙΧξιχ
Υόριχς δποστ7ιριξε lSTL uπocρχοuν &νιχριθμ1]ΤΙΧ στοιχεϊ:ιχ, aιιχφορετι
κOC ώς προς το σχΥίμιχ, το χρωμιχ κιχΙ τη ΥείισΎ). ΤOC στοιχεϊ:ιχ ιxu
τoc, δποστ7ιριξε, βρίσκοντοιι 8ιά.σπιχρτιχ σ' όλόκλ1]ΡΟ το συμπιχν σε 
άπείρως μικρOC κομμά.τιιχ· � σuνένωσή τouc;; (σύγκρισις) a1]μιοuρ
γεϊ: τη .Υένεσ1]·  δ χωρισμός τouc;; (διάκρισις) , τη φθορOC των έπιμέ
pouc;; πριχγμά.των- σε κιiθε πρά.γμιχ δπOCρχει κά.τι &πο κOCθε σλ1], 
μόνο που ΥΙOC τη aLKYj μιχς ιχΙσθ1]τηριιχκή &ντΙλ'Υ)ψ1] το έπφέροuς 
πρOCΥμιχ πΙΧίρνει τΙς ιaιότητες του στοιχείοΙ) � των στοιχείων που 
uπερισχuοuν μέσιχ τou. 

Τ oc στοιχεϊ:ιχ, έπειaή &κριβως τιχuτiζοντιχι με το Ι)ν, θεωρουντιχι 
XΙXL ά,πο τον ' ΑνιχξΙΧΥόριχ ιχΙώνιιχ, aLXWC;; &ρχή κιχL τέλος, ά,νΙΧλ
λοΙωτιχ κιχL (πιχρόλο που ε!νιχι κινYJΤOC) xιxOιxuτoc &κίν1]ΤΙΧ . 'ΙΠΟ
χρεωτικOC λοιπον πρoβιiλλει κιχΙ. έaω το έρώτημιχ πο ιOC ε!νιχι Τι 
Μνιχμ'Υ) που τOC κινεϊ:· &λλOC έπειaή κιχ1. ιχύτη Τι Μνιχμ1] πρέπει νOC 
θεωρ'Υ)θεϊ: Ι)ν, ό 'ΑνιχξΙΧΥόριχς σκέφτηκε ώς aιέξ080 νOC την &ποaώ
σει σε μιOC ξεχωριστη έπφέροuς σλ'Υ). Auτo το auνιχμικο στοιχεϊ:ο 
� ιχύτη � κινψήριιχ σλη πρέπει νOC ε!νιχι το πιο έλιχφρό, ΤΟ πιο λε
πτο κιχ/. ΤΟ πιο EuxtV1]ΤO στοιχεϊ:ο · σε &ντιθεσ1] με όλες τις ιχλλες 
δλες, &κριβως ιxuτyι � όμοιομέρειιχ βρΙσκετιχι ά,πο μόνYJ της σε κΙ
νYJσΎ), κιχL τη aLΚYι της κίν1]σΎ) μετιχaιaει κιχ1. στΙς ιΧλλες : κινεϊ: � 
(8ιιχ τις ιΧλλες όμοιομέρειες. Για: νOC κΙΧθοριστεϊ: Ι)μως � έσωτερικ-η 
ούσΙα. α.uτης της auνιχμικ-ης δλ'Υ)ς ένώνοντιχι auo σεφες στοχιχσμων. 
πρωτον : κα.τOC την ιΧπλοϊκ-η ιχΠΟψΥ) του κόσμου Τι πρωτα.ρχικότη
τιχ της κΙνYJσΎ)ς ε!νιχι το πιο σΙγοuρο χιχριχκτηρισηκο Υνώρισμιχ 
τοα έμψUχοu· έπομένως ιχύτη Τι έξιχφετική δλ1] που κινεϊ:τιχι μόV1] 
Τ'Υ)ς πρέπει νOC εΤνιχι Τι ΨuχιΚ'ή δλ1], κιχι ποιότητά. της πρέπει να: 
ε!νιχι Τι Ψuχική. Κα.ι 8εότερον : μιOC Μνα.μΥ) γνωρίζετιχι άπα τή 
8ρOCσ'Υ) της ι1ν Τι xtVYJTήp toc ιxuτyι δλ1] ε!νιχι Τι ιχΙτΙα. ΥΙOC τη 8ια.μόρ
φωσΎ) του κόσμοΙ) (ΥΙ' ιxuTov το σκοπο ι!χει άποχωρΙσει τOC δπό
λοιπιχ άaριχν-η στοιχεϊ:ιχ) ,  τότε την ouaLιx της πρέπει νOC την κιχτα.
νοήσοuμε &πο ιχύτο το έπΙτεuγμoc της. 'Ωστόσο το σόμπιχν, κα.ι 
tatιxLΤEPιx Τι κιχνονική περιφορα: των oupocvtwv σωμOCτων,  aLVEL την 
έντόπωσΎ) l)μορφ1]ς κιχ}. σκόπιμ1]ς τOCξ1]ς (κόσμος) . Κιχτά. τον Ά
νιχξΙΧΥόριχ lSμως μιOC τέτοιιχ ά.ρμονική xuPLιxpxtιx σε τερOCστιες δλι-

!. ' ζ , \  .s. ' t'  , \ , 'θ κι;;ς μιχ ες, ιχuτη '1 ιχοιοιτσφα.χτη περ ιστροφ1] ιχνιχρι μ1]των κοσμι-
κων σωμOCτων, στά. όποϊ:ιχ ι!στρεψε τη ΥεμOCτη θιχυμιχσμο πιχριχτη
Ρ1]σή του, φιχινότιχν πως aev μπορουσε νά. όφεΙλετοιι πα.ρOC σε �να. 
πνευμιχ που κα.τεUθuνε σκόπιμιχ κιχ}. έξοuσΙοιζε 1'1.<;; κινήσεις. ΚιχΙ 

53 



Digitized by 10uk1s, March 2009

Η Κ Ο Σ Μ Ο Λ Ο ΓΙΚΗ ΠΕ ΡΙ Ο Δ Ο Σ  

YL' lΧότό, τη �uνlχμιΚ'η δλ1j τη χιχριχκτήρισε λογικο ((νού'ς» )  Yj νοη
τική fJλη. 

"Ετσι λΟLπον δ νοϋς TOU 'ΑνιχξlΧΥόριχ ε!νιχι δλ1j, σωμιχτικο aTOL
χεΤο δμοιογενές, OCπλιχστο κιχL OCφθΙΧρτο, σκορπισμένο σε λεπτα. 
μόριιχ μέσlχ σ' δλόκληρο το ΣUμπlXν, δλη όμως ποδ �εν ξεχωρΙζεL 
, \ \ l�� λ ό • \ \ β θ ό • • \ λ ' ό έλ ιχπο ης σ.Λ ες μ '.10 ως προς το ΙΧ μ , ως 1j ΠLΟ επτη, πι ΙΧ-
φριOC, πιό εόκΙνητη, άλλOC κlχ/. ώς προς την οόσίΙΧ, άφοu μόνο ιχότη 
μπορεΤ να. κινεΤΤΙΧL lΧότόνομιχ, XOCL, χOCρη σ' ιχότη την αότόνομη κΙ
νησή της, να. κινεΤ κlχ/. τα. r1λλlχ στοιχεΤιχ κιχτα. το σκόΠLμO τρόπο 
ποδ άνιχγvωρΙζοuμε στην τOCξη τοϊί κόσμοu. Ό τονισμός ocότος 
της τOCξης που έπικρατεϊ: στο ΣUμΠΙXν ε!νιχι �νιx �ριxκλεΙτεLO aTOL
χεϊ:ο στη �ι8ΙXσΧlXλΙιx TOU 'Ανιχξαγόριχ, κιχ/. το ΣUμπέρlXσμΙX πως οΙ 
κιχνονικες κιvήσεLς πρέπει να. �lOUν μια: �λλOΎYJ, σκόΠLμη ιχΙτΙιχ, 
ε!νιχι � πρώτη �ν8ειξη τελεoλoγικ�ς !ρμηνείιχς της φύσης.31 Με 
τον ' Α νlΧξlχγόρlχ � ά,ξιολογLΚ� �ννoιlX της όμορφιOCς κιχL της τελεLό
τητιχς γΙνετιχι ρητα. θεωρητικη !ρμηνεUΤLκη ά,ρχή. 

9. 'Απο την έλειχτικη εννοιιχ τοϊί ε!νιχι ά,νιχπτυχθηκε δ άτομι
σμος TOU Λεύκιπποu, προς έντελως ά,ντΙθετη κιχτεύθuνση . Ένω δ 
Έμπε�oκλ�ς υποστήρ ιξε τη μετιχφuσικη πρωτιχρχικότητιχ δρι
σμένων " κιχ/. δ Άνιχξιχγόριχς όλων των ποιοτήτων, δ Ι8ρuτης της 
σχoλ�ς των ' Αβ8ήρων έμεινε στΙΧθερος στην OCποψη 'rOU Πιχρμε
νί8η ότι όλη � πολλιχπλότητιχ των ποιοτικων κlΧθορισμων ποδ πιχ
ροuσιocζει � έμπεφΙιχ 8εν �χει 8ικό της «ε!νιχι» ' ά,ντιθετιχ, μονΙΧ8ι
κ� Ι�ιότητα τοϊί lSVTot; ε!νιχι � πλήρωση τοϊί χώροu, � σωμιχηκό
τητιχ, το πλέον. 'Ωστόσο, για: να: γίνει κιχτιχνοητο το πλ�θoς των 
πριχγμOCτων κιχι � ένlXλλlXl� τοϊί γΙΓVεσθιxι πο,', σuντελεΤτocι ά,νoc
μεσoc τοuς, τη θέση TOU μονoc8ικοu καΙ. xιxeιxuTo ά8ιιχφΟΡΟΠΟLητοu 
-ΣUμφωνlX με τη 8ι8ΙΧσΧΙΧλΙΙΧ τοίί Πlχρμενί8η- σώμιχτος τοίί κό
σμοu �πρεπε να: την πocρει �να. πλ:ιjθoς άπο τέτοιlχ lSVTIX, ποδ XL ιxu
ΤΟ πocλι 8εν θα: 8ιαχωριζότιχν (το �νιx �ν άπο το OCλλο) ά,πο κOCποιο 
�ν ά,λλα. μόνο ά,πο μη ον, 8ηλιχ8η άπο κOCη άσώμιχτο, ά,πο τον 
κενο χωρο. Σε ιχότο όμως το μη �ν �πρεπε πιχρOCλληλΙΧ να: ά,πο80-
θεϊ: �νlX ε!80ς ε!νιχι, μια: μετιχφuσικη πρlχγμιχτικότητlχ,32 ΚLΧ/. δ 
ΛεUΚLππος, άντΙθετιχ προς τον πεΡLορισμο (την «περιχτό'tYjτιχ» ) 
ποδ χlχρακτηρΙζει κιχτα: τον Π ιχρμενί8η το xιxeIXUTO ε!νιχι, θεώρη
σε τον κενο χω ρο άπεριόριστο : το liπειρoν. κιχτα: ΣUνέπεια δ Λεύ
κιππος θρuμμιχτίζει το κοσμικο σωμα: TOU Πιχρμενί8η κιχL 8ιιχ
σκορπίζει τα. κομμOCΤLΙΧ τοΙ) στόν άπέριχντο χωρο· κOCθε κομμOCΤL 
όμως ε!νιχι, 6πως το άπόλuτο ε!νιχι TOU ΠαρμενΙ81j, ιχΙώνLΟ κιχ/. 
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cX.μετιχ.βλητο, cX.γέννητο κoc! &φθocρτο, κocθocυτο 6μo�oγενές, πεp�o
ρ ισμένο κocΙ α.τμητο. Γ�' OCUTO τoc κομμocτ�oc του elvOC� όνομιχ.ζοντoc� 
α.τομoc (ατομοι) : κocι γ�OC τον L8�o λόγο ,"ou 6 'Ανocξίμocν8Ρος 68η
Υ-ήθηκε στην �ννo�oc τοϋ cX.πε(Ροu 6 Λεόκ�ππoς ίιπoστηp�ξε oτ� τOC 
σ.τομoc εΤνoc� cX.νocρίθμητoc κocι �χoυν cX.περ�όΡ �στYJ πo�κ�λίoc στη μορ-ι Κ Ι " �.l !!λ ' έ , ι φΎj τους. ocτσ.νocγκην, XOCL επε�o ,1 ο σ. τoc μπεφικoc πρocγμσ.τoc 
εΤνσ.ι τμΎjΤιχ., το μέγεθός τους το χσ.ρσ.κτηρ�σε μ�κρό , τόσο ,"ou νOC 
μη γΙνετocι cX.ντιληπτΟ cX.πο τΙς ocΙσθ�σε�ς. ΟΙ 8ιocφορες δμως cX.vιx
μεσoc στOC α.τομoc, cX.cpoG δλoc τους εχουν την t8LOC μoνoc8�κη ί8ιότητoc 
της πλ�ρωσης τοϋ χώρου, μόνο ποσοτικές μπορεϊ: νOC elvocL : 8ισ.
φορες στη μoρφ� ,  στο μέγεθος, στη θέση. 

, Απο τέτοιους μετσ.φuσικοUς 8ισ.λογισμοUς ιΧνocπτύχθ'1jκε � εν
νo�σ. τοϋ ιΧτόμου '"ou ocπο8είχτηκε πολu γόνιμη γ�oc τη θεωpητ�κη 
φυσικη έπ�στημη , ocκρ�βως έπε�8� , δπως φσ.ίνετoc� κ�όλσ.ς στον 
Λεόκ�ππo , περιέχει το σ.tτημoc νOC ιΧνσ.χθοϋν όλες οΙ πoιoτ�κες 8ιoc
φορες ποu μocς πocροuσ�ιχ.ζει � σ.Lσθητηρ ιocκη ocντίλrιψη σε ποσοτι
κές. ΤOC πριχ.γμocτoc της έμπεφίocς μσ.ς, 8ί8ocσκε 6 Λεύκ�1tΠOς, εΤνσ.� 
σuν8υσ.σμOΙ ιΧτόμωψ γενν�oϋντocι με τη σuνένωση των ιΧτόμων, 
xιivoVToct με το χωρισμό τους. ΟΙ Ι8ιότητες σ.uτων των συμπλεγ
μocτων, τΙς δποϊ:ες OCντιλocμβσ.νόμσ.στε έμεϊ:ς, elvocL μόνο φocινομε
νικές : στην πρocγμσ.τικότητσ. ίιπιiρχoυν μόνο οΙ κσ.θoρ�σμoΙ τοϋ 
σχήμocτος, το\) μεγέθους, της 8ιOCτσ.ξης κocΙ της θέσης των έπ�μέ
ρους ιΧτόμων πο,) σuγκpoτoυν το ε!νocι. 

'Έτσι 6 κενός χω ρος ε!νocι � προϋπόθεση τόσο γιι1 τό χωρισμό 
κσ.Ι τη 8ιocμ6ρφωση δσο κσ.Ι γ�ι1 τη σuνένωση κσ.ι 8ιOCλυση των 
ιΧτόμων. Στην oucrloc xocee γίΥνεσθocι elvocL κίνηση των ocτόμων στο 
χωρο. 'Όσον occpopoc δμως την σ.ετίσ. της κΙνYjσης των ιΧτόμων,33 
8ε80μένου δτι 6 χωρος oucr�occrτtKιX 8εν εΤνocι ίιπocρκτός κocι ότι δ 
ιΧτομισμός, έκτος ocπο το χωρο κocΙ τι1 OCτομσ., 8εν ιΧνocγvωρίζει τί
ποτε σ.λλο ώς πριχγμιχτικό, 8εν εΤνlχι 8υνσ.τΟ νι1 ocνocζYjτηθεϊ: πιχρoc 
μόνο μέσlχ στOC 'Ι8ισ. τOC OCτομlχ· 8ηλoc8η τOC &τομoc βρίσκοντocι IXUTιX 

θ ' \ / ' . ' ''\' , /  ι /  ! ι κoc ocUTOC σε κινΊjση, κσ.ι ocυτη " σ.υτονομΥ) κινηση τους ε νocι το 
t8to ocνσ.Ρχη κocι ιϊτέλειωτη δπως κσ.Ι το εΙνσ.ι τους. 'Επίσης, οπως 
τα: α.το μσ. εΤνocι πoλλocπλOC κσ.ι ιϊνεξιiρτητσ. μετσ.ξύ τους ώς προς 
τη μορφη XOCL το μέγεθος, το t8to 8ιocφορετικη elvoct κlχΙ Υι ocρχιΧή 
τους κίνYjση. ΑΙωρουντlχι στον ιΧπέρocντο χωρο, πο,) δεν εχε� o(STE 
πocνω κσ.Ι κocτω ουτε μέσσ. κσ.Ι εξω, το κor.θένoc χωpιστιi, δίχως 
τocξη, φύρδ·φ μίγδην, C>σποu Υι σuνocντηση τοϋ ένος με το &.λλο 
κlXτσ.λ�γε� στο σΧYjμocτισμο των πρocγμocτων κoc! του κόσμου. Συ-
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νεπώς τ�ν έννOΙOλOγLΚ� όιOCΚΡΙσΥ) ποδ ε!χιχν έπιχεφ�σει ό Έμπε
όoκλ�ς κιχι ό 'Ανιχξιχγόριχς άνOCμεσιχ στην υλ'Υ) κιχι στη Μνιχμ'Υ) που 
την κινε� οί άΤOμLΚOΙ την ιXVΙXLpOUII πOCλι' ΠΙXΡΙXόέχOVΤΙXΙ οη τα. έ
λOCχιστΙX μόρ ιιχ τ�ς uλ'Υ)ς έxouv την ίκιχνότητιχ Ι)ΧΙ βέβΙΧιιχ της ποι
οηκης μετιxβoλ�ς (αλλοίωσις) ιχλλα. της ΙΧότόνομ'Υ)ς κίν'Υ)σΥ)ς (κί
νησις, με τη στενότερ'Υ) Ιννοιιχ=περιφορά), κιχΙ ξιχνιχγuρίζοuν �τσι 
-βέβιχιιχ με ιχότη τη σοβΙΧρα. περιορισμέν'Υ) κιχΙ σuνocμιχ πριχγμιχ
τολογικα. OCλλιχγμέν'Υ) Ιννοιιχ- στ�ν ιχρχ� το;:; δλοζωισμο;:; τών Μι
λ'Υ)σίων. 

10. Ό Ζ-ήνων, φίλος κocι μΙΧθ'Υ)της το;:; Π ocρμενΙό'Υ) , προσπά,θ'Υ)
σε να. δπεριχσπΙσει την έλειxτικ� όιόιχσΚΙΧλίΙΧ, σε ιχντΙθεσΥ) προς ιxu
τα. τα. πλΟUΡΙΧλιστικα. σuστημιxτιx, έκθέτοντιχς τΙς ιχνηφOCσεις στΙς 
όπo�ες πέφτει κιχνεΙς μόλις όεχτε� οτι uπocρχοuν πληθος ovτιx. 'Έ
όειξε οτι ιχπο την πιxριxόoχ� ιχότη προκύπτει οτι � όλότητιχ τοί) 
ε!νιχι, ώς προς το μέγεθός Τ'Υ)ς, πρέπει να. ε!νιχι άφενος ιχτέλειωτιχ 
μLΚΡ� κιχΙ άφετέροΙ) ιχτέλειωτιχ μεγά,λ'Υ) : ιχτέλειωτιχ μικρ-ή , έπειό� 
� σύνθεσΥ) όσoό�πoτε πολλών μορίων, που το κιχθένoc τοuς θα. ε!
νιχι OCτέλειωτιχ μικρό, σε κιχμΙιχ περίπτωσΥ) όεν ιχποφέρει τίποτε 
περ ισσότερο ιχπο κά,τι πcXλι ιχτέλειωτιχ μικρό·Μ κιχΙ ιχντίστροφιχ: 
άτέλειωτιχ μεγά,λο , ιχφοί) το οριο που χωρίζει τα. Μο τμ-ήμιχτιχ 
πρέπει ιχότο xιxeιxuτo να. ε!νιχι �νιx ον -8'Y)λιx8� &νιχ μέγεθος ποδ 
θ ' , - \ '  1 1. -Ι. ' θ " Ιζ " OC πιιχνει χωρο-, πο\) κι OCUΤo μι:; , '/ σεφoc τοΙ) OC το χωρ� ε ι  ιχπο 
τα. Μο τμ�μocτoc �νOC &λλο οριο, ποδ κιχΙ γι' ocίιτο �πειτoc θα. Ισχύει 
το tόιο κ.ο.κ. , έπά,πεφον. ' Απο το τελεuτoc�ο έπιχείρημoc, ποδ 0-
νομά,στηκε τό έκ διχοτομίας, ό Z�νων έβγΙΧλε το σuμπέρocσμoc ΟΤΙ 
το ε!νocι πρέπει να. ε!νocι ιχριθμητικα. ocπεριόρισ't'o , ένώ, πιχρά,λλ'Υ)
λoc, ιχότο το «�τoψo» ε!νιχι, πού 8εν βρ ίσκετocι στην κocτά,σΤOCσΥ) 
το;:; γίγνεσθΙΧι, πρέπει να. θεωρε�τocι περιορισμένο κocΙ ώς προς τα. 
ιχριθμψικά, τοΙ) 8ε80μένoc. 'Ακριβώς οπως � πocρoc80Χ� τ�ς πολ
λocπλότητιχς Ιτσι κιχΙ � πιxριx80Χ� οτι ό κενος χώρος �χει πριχγ
μocτικότητoc ιχνιχσκεuocζετocι ιΧπο �νιx regressus ίn infinitum [ιχνoc
γωγ� στο &πεφο] :  έφόσον κά,θε ον βρίσκετιχι μέσιχ στο χώρο, κocΙ 
έφόσον ό χώρος ε!νιχι XOCL ό (8ιος κά,τι με δvτ6τητιx, τότε πρέπει 
XOCL ιχότος να. βρίσκετocι πcXλι μέσιχ σ' �νoc χώρο, κι ιχίιτος πά,λι το 
r8ιο , Κ.ο.Κ. Με τ�ν �ννoιιx ιχιιτη το;:; ιχπέρocντοu, στην όποΙιχ �8ωσε 
νέιχ κιχτεύθuνση ό ιχτομισμός, βy1jκιχν στ�ν έπιφά,νειιχ ολΙΧ τα. oct
VLYfLocΤLXιX έρωτημocτιχ πού 8Ύjμιοuργο;:;ντιχι OCπο την OCντΙθεσΥ) νό
ησΥ)ς κocι έποπτείιχς. Ό Z�νων τα. χρησΨOΠOΙΎjσε για. να. ό8'Υ)
Υ-ήσεL ad absurdum [στο &τοπο] τοδς ιΧν'nπcXλοuς της θεωρίocς 
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τοσ μoναr.8ικoϊ; καr.l περιορισμένου στον �αr.υτ6 του εΤναr.ι. 
Έντοότοις το ά,μφΙστομο αr.(ιτης της 8LΙXΛEXTLK1jc; φαr.(νετιxι κιχΙ 

στ�ν (8ιαr. την έλεαr.τικ� σχολ-ή, καr.θως δ Μέλισσος, σόγχρονος καr.Ι 
όμοi:8εocτης τοσ Z-ήνωναr., εΙ8ε πως �ταr.ν ά,ναr.ΎXαr.σμέvoς νιχ 8εχτεϊ: 
ότι το εI,ιαr.ι τοσ Παr.ρμενΙ8Y) ώς ,::ρος το χωρο �ταr.ν ά,κριβως το 
Ί8ιο ά,περιόριστο όσο καr.l ώς προς το χρ6νο. • Αφοσ 8Yjλαr.8η το 
εΤναr.ι 8εν γεννιέταr.ι ά.πΟ κOCποιο &λλο ΙSν, ο{)τε ά,πο τΟ μη ΙSν, ούτε 
πOCλι χά,νεταr.ι μέσαr. σε κOCποιο ά,πο αr.ότOC, τότε 8εν εΤναr.ι έΠ(GYjς 8υ
ναr.τO νιχ περιoρΙζεταr.ι ο{)τε ά,πο κOCποιο ΙSν (γιαr.τΙ αr.ότO το ον θιχ 
�πρεπε vcx εIναr.ι �ναr. 8εύτερο εΤναr.ι) ο{)τε ά,πο κOCποιο μ� ΙSν (γιαr.τΙ 
τότε αr.ότO το μ� ον θιχ �πρεπε VcX �χει υπόσταr.GYj) .  'Απο τ�ν καr.
θαr.ριχ θεωΡYjτικ-ή της πλευριχ � έπιχεφYjμαr.τολογΙαr. αr.υτη �ταr.ν πιο 
ΣUνε�ς ά,πο τον εσχυρισμο τοσ 8αr.σκOCλoυ του τοσ Παr.ρμενΙ8Y) 
που �ταr.ν έΠYJρεαr.σμέvoς ά,πο ά,ξιολογικους καr.θoρισμoύς. 

1 1 .  Στιχ σu'γXεκριμέναr. αr.(ιτιχ πρoβλ-ήμαr.ταr. -ά,λλιχ καr.Ι στΙς &λ
λες τους θεωρΙες γενικότεραr.- οΙ πuθαr.γ6ρειoι π1jραr.ν μιιχ μέGYj θέ
GYj :  �ταr.ν &λλωστε οΙ πλέον κιχτιΧλλYjλΟL γι' αr.(ιτ6, χά,ρΥ) στην έναr.
σχ6λYjσΥι τους, καr.l Ι8ιαr.Ιτεραr. στον τρόπο έvιxσχόλ1JGYjς, με τιΧ μαr.
θ1]μαr.τικOC. • Η κόριαr. καr.τεόθuνGYj των έρευνων τους φαr.Ινεταr.ι πως 
�ταr.ν ά,ριθμYjτικ-ή · ά,κόμη καr.l οΙ γεωμετρικες γνώσεις που «πο8Ι-
80νταr.ι σ' αr.(ιτoυς (όπως το γνωστο θεώΡYjμαr. που Ιχει πOCρει το 
ΙSνoμαr. τοσ Πυθαr.γόραr.) καr.ταr.λ-ήγoυν στη γραr.μμικη παr.ρOCσταr.GYj ά,
πλων ά,ριθμYjτικων σχέσεων (32+42=52 κ.ο.κ. ) .  ll (σTEUIXV 6μως 
ότι οΙ  «ριθμοl �ταr.ν καr.θoριστικoΙ ΙSχ, γιιχ τΙς γενικες μόνο σχέσεις 
των καr.τιχ χωρο σχ'7)μαr.τισμων ά,λλιχ καr.Ι γιιχ φαr.ιν6μεναr. τοσ κόσμου 
των υλικων σωμά,των που κυρΙως τους ά,παr.σχoλoσσαr.ν. ΟΙ θεωρYj-

\ " ,  \ ..1. '  l � � ' ξ " J. '  ι τικες ερευνες τους G't'1J μουσικ ,ι τους ε χαr.ν oΙoαr. ει οτι 'ι αr.ρμoν,αr. 
βαr.σΙζεταr.ι σε ιχπλες «ριθμYjτικες σχέσεις τοσ μ-ήκους των χορ8ων 
(by86Yj , τρ ΙτYj , τετocρτYj) ,  καr.Ι οΙ πολυ προχωΡYjμέvες γνώσεις τους 
στην «στρoνoμΙαr. τους ό8-ήYYJσαr.v στην ιΧΠΟψΥ) ότι � ά,ρμoνΙαr. που 
8ιέπει τΙς κιν-ήσεις των οόρOCνιων σωμά,των (ΙSπως καr.Ι � μoυσικ� 
ιχρμoνΙαr.)35 εIναr.ι θεμελιωμέV1J σε μιιχ τOCξΥ) σόμφωναr. με την όποΙIχ 
οΙ 8ιά,φορες σφαr.ϊ:ρες τοσ σόμπαr.ντoς κινOσνταr.ι γύρω ά,πο �ναr. κοι
νο κέντρο σε σταr.θεριχ καr.θoρισμ.έvες, «πο «ΡLθμ1JΤΙΚ� &ΠΟψYj, ά,πο
στά,σεις. Τέτοιες πoλλιxπλtς «φορμες εΤχαr.ν, φαr.(νεταr.ι, σuΎXεντρω
θεϊ: ί:>στε νιχ γεντησουν σε μιιχ πρoσωπικ6τηταr. ΙSπως ό Φιλόλιχος 
τη σκέψΥ) ΙSτι το στΙΧθερο εΤνιχι το όποϊ:ο «ναr.ζψoσσε � φLλoσoφικη 
θεωρΙαr. πρέπει vcX βρΙσκετιχι στους «ριθμοός. • Aντιθεταr. προς τιΧ 
ρευστιχ πρOCγμαr.ταr. της έμπεφΙαr.ς, οΙ μαr.θ1]μαr.τικες �νoιες lxouv το 
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, - J! J...A. ' r '  , , J... rt_ γνωρισμσι της �xrOV1jt;; c. r  .... υροτητσις ε νσιι σιιωνιες, σιγςονν,ιτες, 
όίψθσιρτες, &μετ&.βλ1jτες κιχι κΙΧθσιυτες &κίν-ητες κσι!. ένω με τον 
τρόπο σιίιτο tκσινοπο�οuν το έλεΙΧτικο &ξίωμσι για: το εΤνσιι, πιχρ&.λ
λYjλσι πσιρουσι&.ζουν τΙς στΙΧθερες σχέσεις κσι!. τη ρυθμ�κ1j τ&.ξ1j πο,) 
ζ1Jτοuσε ό • Η ρ&.κλειτος. 'Έτσι οΙ πυθσιγόρειοι �βpι.σκιxν τη στιχθε
p1j οϊισίσι του κόσμου στΙς μσιθ1jμιχτtκες σχέσεις κιχΙ εΙ8LΚότερΙX 
aTOUt;; &ριθμους : μια: ΛU� τοί) πρoβλ�μιxτoς πιό &ψYJΡYJμέτη ά.πό 

, λ ι - Μ λ ' , , .,), , , " λ  ι , ΤΎ) υ� των ι Ύjσιων, πιο εποπτικ ,ι ιχπο την ε εΙΧΤΙΚΎ) , πιο κσι-
eoιp1j &πο την �ρσικλείτεισι, κσιί πιό ΜσκολΎ) &πό τη ΛU� TCOU �όι
νσιν τα: συμβιβσιστικα: συστημσιτσι της έπoχ�ς έκείν1jς. 

• Η &νOCπτυξΎ) της πυθιχγόρειιχς θεωρίσις των &ριθμων στηρίχτη
κε &ς �νσι βσιθμό στ!.ς πoΛUμoρψες πσιρσιτηρ�σεις TCou ε!χσιν κOCμει 
σχετικα: με τΙς &ριθμΎjτικες σχέσεις, κιχ!. &ς �νσι βσιθμο σε &νσιλο-

, \ ,  L., Ψ " , ' 1.  , ' λ � l! γιες που σινΙXΚlλJ\υ σιν σινσιμεσσι σ σιυτες κσιι στ�ς ψι οσοψικες εν-
νοιες � πο,) &πό �νσι �μεί:o κιχΙ πέριχ τΙς κσιτσισκεόσιζιχν οΙ (8ιοι 
έντελως τεχνΎ)ΤOC. • Η &κρΙβειιχ TCou χιχρσικτηριζε κ&.θε ά.ριθμΟ χω
ριστα: κσι!. � &περσιντοσότη της aetpiic; τους δπέβσιλλιχν rσως &νιχγ
κιχστικα: την Ι8έιχ οτι κιχι το πεπερσισμένο κσι!. το OCπεφο πρέπε� 
να: �χoυν μια: πριxγμιxτ�κότητιx. ΟΙ πuθιxγόρειoι, μετιxψέρovτιxς την 
ί8έσι σιίιτη στην περιoχ� της γεωμετρίσις, πσιρΙΧ8έχοντιχν oτ� κιχΙ τα: 
στοιχεί:ιχ (ώς κ&.τ� TCou Ιχε� oρ�σι) κσιΙ ό χωρος (ώς τό &περ�όριστo 
κενο) ε!χσιν πριxγμιxτ�κότητιx. Για: τα: στοιχεί:σι ομως πίστεuιxν ΟΤΙ 

θ '." . , ' • λ ' , ι .s. ' , 1 κιχ Optl.,OVTΙXt ιχπο τιχ ιχπ ιχ στερεομετρικιχ σΧΎ)μσιτσι: '/ ψωτισι ΙΧΠο 
τό τετρ&.εόρο, � � ά.πΟ τον κόβο, δ ά.έριχς &πο το δκτ&.ε8ρο, το 
νερο ά.πο το εΙκοσ&.ε8ρο, κιχ!. ό ιxtθέρσις (Teou τον πρόσθετσιν ώς ou
ρOCνιο στοιχεί:ο στα: τέσσερσι ocλλσι TCou εΤχιχν πOCρει &πο τον Έμπε-
80κλ�) &πο το 8ω8εκOCε8ρο.36 Κυριιχρχοσσε έ8ω � ά.ντίλ1JψΎj ()τι � 
σωμσιτικότητσι συνΙστσιτσιι στο μΙΧθΎ)μιχτικό περιορ ισμό τοίί &'πεί
ρου, στη 8ισιμόρψω� τοσ χώρου. τα: μσιθ1jμιχτικα: σχ�μσιτσι γί
νοντιχι � οϊισίσι της ψυσικ�ς πρσιγμσιτικότητocς. 

Π Ιστευιχν ά.κόμΎ) {)τι στην &'ντLθε� περιορισμένου κσι!. ά.περιό
ριστου ξιχν&.βρισκιχν την ά.ριθμ-ητικ� ά.ντLθε� περιττοίί κσι!. ocρ
τιου·37 xoc!. � ά.ντίθε� πOCλι ocuτη τocuτιζότιχν, για: Touc; πυθιχγό
ρειους (έ8ω έπι8ροuσιχν κιχ!. πocλσιιες πσιρσιστ&.σεις ά.πΟ την πίστη 
σε χρφμοός) ,  με την ά.vτ(θε� τέλειου κιχί &τελοας, κocλoί) κιχι. 
κιχκοίί.38 'Έτσ� ή κοσμοθεωρίoc τους γΙνετσιι 8υ;;στικ� : στο περιο
ρισμένο , περ�ττό, τέλειο xoct κΙΧλό, ά.ντιπσιρocτ(θεντιχ� τό ά.περιό
ριστο ,  OCρτιο , ά.τελες κιχι. κιχκό. • Αλλα: οπως στη μον&.8ΙΧ, πο,) θε
ωρεί:τσιι OCρτιος XOCf. συν&.μoc περιττος &ριθμός,39 οΙ Μο ά.ρχες Ιχουν 
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σuνενωθεϊ:, ετσι κιχι σ' όλόκλYjΡΟ το σόμπιχν οΙ 1:8ιες ιχuτες ιχντιθέ
σεις txOUV OCρμονικιχ tξισορροπ�σει. Ό κόσμος εΙνιχι «ρμονΙιχ των 
ιχριθμων . 

• Αλλα: τη βιxσικ� ιx�τη ιχντεθεσ'r) , πο,; την ιχπο8έχοντιχν lSλοι οΙ 
πuθΙΧΥόΡειοι, όρισμένοι40Ο προσπocθYjσιχν νιχ την πιχριχκολοuθ�σοuν 
στις 8ιOCφορες περιοχες της έμπεφΙιχς, κιχι ετσι σuΥΚΡοτηθ't)κε �νιxς 
πΙνιχκιχς ιχπο 8έκιχ ζεόγ't) ά.ντιθέσεων : περιορισμένο κιχι ά.περιόρι
στο ' περ ιττο κιχι &ρτιο ' ενιχ και πολλOC' 8εξιο και ιχριστερό' ά.ρσε
νLΚO κιχι &ηλuκό' �ρεμ.oυν κιχι κινοόμενο ' EUeU κιχι κιχμπόλο ,4Ι φω
τεινο κιχι σκοτεινό'  καλο κιχι κακό ' τετραΥωνικο κιχι ά.νισόπλεuρο. 
Π ρόκειται φανεριχ Υια: ά.ΣUστημΙXΤOΠOΙΨY) ΣUμΠΙXΡOCθεσ'r) , � όποΙα 

, • λ '  " " ' Ι:' θ - • •  ..Ι.. � , � ' λλ '  Υινοτιχν ιχπ α και μονο ΥΙΙΧ να ει.,ΙΧΡ ει 't) ιερ ,ι σεΚΙΧσΙΧ -α α -rou-
λOCχιστον ιχφ�νει να: 8ιιχφανεϊ: � ΤOCσ'r) προς κOCποιιχ 8ιocρθρωσ'r). 

Με αuτο Ύ; με ενιχ παρόμοιο σχ�μιx οΙ πuθΙΧΥόρειοι προσπocθ't)
σαν δστεριχ νιχ βocλοuν τιχ πρOCΥματα σε τocξ1J σόμφωνα με το OCριθ
μYjΤΙΚΟ σόστημιχ, σuν8έoντιxς σε κOCθε περιoχ� της yνώσ'r)ς τις βΙΧ-

1. "  . .  .). � , • θ ι , .  �,� \ , aLKe;C; εννοιες ι- σ Lιχφορετικοuς ιχρι μοuς, και αποσισοντας με ιxu-
τον τον τρόπο στον κOCθε έπιμέροuς OCριθμο (και μOCλιστιχ κιχτα: κό
ριο λόΥΟ στοuς ιχριθμους OCπο το �νιx &ς το 8έκιχ) κιxθoριστικ� σ'r)
μασΙα στις 8ιOCφορες σφαϊ:ρες της πραΥματικότητας . ΟΙ πιχρΙΧ8ο
ξότητες στις όποϊ:ες κιχτέλYjΥε ό σuμβολικος τρόπος των έρμYjνει
ων 'rouc; 8εν πρέπε ι νιχ yCvouv αΙτία νιχ ά.ΥνΟYjθεϊ: το ΥεΥονος ()τι με 
αuτον τον τρόπο tπι8ιώχτηκε νιχ ΥΙνει γνωστη μια: μόνιμYj, έννοι
oλoyικ� τιΧξΥ) των ΠΡΙΧΥμιΧτων πο,; ό εσχατος λόΥος της θα: βρι
σκότιχν σε μαθ't)μαΤLΚες σχέσεις. 

ΈπΙσYjς, 8εν εΙχε 8ιαφόΥει ά.πο -rouc; πuθΙΧΥόρειοuς, και Ι8 ιαΙ
τεριχ ά.πο τους uστεροuς πuθαΥόρειοuς, δτι οΙ OCριθμοι 8εν �ταν 8u
νιχτο να: χαρακτηριστουν άρχαι των πραΥμOCτων, δπως χιχριχκτη
ρ Ιζοντιχν λχ. οΙ ίJλες, τα: στοιχεϊ:ιχ κτλ , δτι τιχ πριΧΥματα 8εν ε
xouv προκόψει άπα αuτους ά.λλιχ εχοuν 8ιιχμορφωθεϊ: σύμφωνα με 
αUτοUς. T1jv πιο σωστη και ά.πoτελεσμιxτικ� (σως εκφρασΥ] της 
σκέψ't)ς 'rouc; την ε8ωσαν λέγοντιχς δτι lSλΙΧ τιχ πρOCΥματα εΙναι ά.
πεικόνισ'r) Ύ; άπομίμ't)σ'r) τω" ά.ριθμων. 'Έτσι ό κόσμος των μαθYj
ματικων μορφων θεωρ�θ't)κε ocνώτεΡ1J πρωτΙXΡΧLΚ� ΠΡΙΧΥμιχτικό
τητα, της όποΙιχς � έμπεφικ� πραΥματικότητιχ �ταν «πλω ς OCντΙ-

• , }( ζ \ θ \ Ι • \ . � - J:. • , Υραφο : εκεινΥ) σ.ΥγΙ ε το στιχ ερο ε νιχι, ιχuτη εσω 'ιτιχν ο γεμΙΧ-
τος OCντιθέσεις κόσμος τοίί Υίγνεσθαι. 
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'Όπως &κριβως το γεγανος της μετoιβoλ�ς, 8ηλoι8� το γΙγνεσθοιι, 
ε8ωσε την &μεσότερΥ) &φoρμ� για τη νoψικ� πρόσβoισYj στο στοι
θερο εΊνοιι, ετσι κοιι οΙ 8ιιΧφορες εννοιες του εΊνοιι εΊχοιν σε τελευ
τοιΙοι &νιXλυσYj μονοι8ικο σκοπο να XOCILouv χοιτοινοYjΤΟ το γΙγνεσθοιι. 
Βέβοιιοι, κοιτα τ�ν άνέλιξYj των έννοιων του εΊνοιι το πρόγροιμμοι 
οιύτο κοιμια φορα. ζεχOCστηχε � ποιροιμερΙστηχε (Έλεάτες). 'Ακρι
βως 8μως γι' οιύτό, � ποιροιπέροι ιχ.νάπτυξΥ) της σκέψYjς χοιροικτη
ρ Ιστηκε ιχ.πΟ τ� 8ιoιρχ� άνοιφορα στο γΙγνεσθοιι κοιι κοιθορΙστηκε 
ιχ.πο τ�ν CΧvιXyxYj να νοηθε'L το εΊνοιι με τρόπο που ΙSχι μόνο να σuμ
βιβOCζετοιι το γΙγνεσθοιι μοιζΙ τοΙ) άλλα: κοιΙ να: έξYjγε'Lτοιι με οιυτό. 
'Έτσι, ο Ι  &ντιλήψεις για: το εΊνοιι συμβοι8Ιζουν κοιΙ σuσχετΙζoντoιι 

\ \ • λ Ι Ψ \ l ' θ με τις οιντι Yj εις γιοι το γιγνεσ οιι. 
1. Για: τους 'Ίωνες ητοιν τόσο οιυτονόητο 8τι ό κόσμος εΊνοιι 

κιΧτι ζωντιχνό, �στε 8εν σκέφτηχαν να: cχναζYjτησουν μια οιΙτΙα; 
'Αντ(θε-:α ό ιXπλo�χoς ίιλοζωισμος έπιζYjτοuσε ιΧπλως να έξηyf)σει 
το έπιμ,έρους γΙγνεσθαι. ΈξήγYjσYj 8μως σYjμαΙνει &ναγω� τοίί 
σ-:οιχεΙου που προξενεΤ την cχπoρΙα, του στοιχεΙοΙ) που 8εν εΊναι 
αυτονόητο, σε ιΧπλοόστερες μορφες τοίί γΙγνεσθαι OL άπαΤες, &κρι
βως έπει8� εΊναι οlχε'Lες στην έποπτεΙα, 8εν φα(νεται να: χρειOC
ζονται έξ�YΎJσYj. 'Ότι τα πριΧγματα μεταβάλλονται ώς προς τ� 
μoρφ� τους, τΙς 18ιότητές τους, τις έπι8ρOCσεις που &σκουν το ενα 
στο ocλλο, φocνηκε στους M ιλ�σιoυς πως χρειοιζόταν έξ�YΎJσYj : άρ
χέστηκαν 8μως να θεωρ�σoυν τΙς cχλλαγες αυτες σuμπόκνωσYj � 
&ραΙωσYj τ�ς κoσμικ�ς ϋλYjς. 'Αναφορ ιχα: με αυτη τ�ν ϋλΥ) 8εν 
φαΙνεται να: εβρισκαν πως χρειοιζότοιν ποιροιπέρα έξ�YΎJσYj. ΤΟ μό
νο που πρόσθεσε ό • Α νοιζψένYjς ητοιν 8τι οΙ &λλοιγες στην κοιτά.
στασYj των φυσικων σωμOCτων συν8έονταν με μεταβολες της θερ-

ι 4: Ι , \ t Δ "  \ \ ζ ' μοκρασιας, Yj συμπυκνωσYj με το χρuωμοι, '1 αροιιωcrYj με το ε-
σταμα. 'Απο την &ντ(θεση οιυτη πρόκυψε � 8ιoι80ΧΙΚ� σεφα: των 
φυσικων κοιτοιστά.σεων πού, cχνάλoγoι με την &pαΙωσYj Τι τη συμ
πύκνωσΥ) της πpωταpχικ�ς Gλης,42 8ιοιβαθμιζόταν σε φωτιOC, ά.έ
ροι, νερό,  χωμα (� πέτρωμα) .  

ΟΙ  Mιλ�σιoι 8μως 8εν ΧΡYjσιμ,οποΙφαν τΙς ά.ντιλ�Ψεις αυτες 
για: να: έξYjγ�σουν έπιμ,έρους μόνο φυσικα: φαινόμενοι (καΙ Ε8ιοιΙτε
ρα τα: μετεωρολογικOC, που ηταν πολυ σYjμOΙντικα: για: λοιο ναuτι
κό) &λλα κοιι για: να έξYj�σοuν την έξέλιξΥ) της ποιρούσας κοιτά-
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στσtιπις του κόσμου ιΧπο την πρωτσtΡΧLκη Uλ'Υ). "ΕτσL κσtτα: τον 
Θσtλ� το νερο ι!tλλoτε ιΧρσtLωνότσtν σε ιXέρσt κσtΙ σε φωΤLιΧ, κσtΙ &,λ
λοτε ΣUμπυκνωνότσtν σε χωμσt κσtΙ σε πετρώμσtτσt. Ό Άνσtξφέ
ν'Υ)ς, ξεκινώντσtς ιΧπο τον ιXέρσt, δΙδσtξε μLα:ν ιΧνιΧλογ-η δισtδικσtσΙσt 
κοσμικ1jς δισtμόρφωιπις. 'Ως ΣUμπέρσtσμιX της θεωρήθ'Υ)κε lSτι η 
yYj, στηριγμέν'Υ) στο νερο � στον ά,έρσt, βρ(σκετσtι στο κέντρο της 
ιXέptVYJt; σφσtΙρσtς πο,) δονε!τσtL -Υόρω της κσtΙ σtυτη η σφσt(ρσt πιΧλι 
περικλειετσtι ιΧπο �σtν πύρινο κύκλο πο,) στα: ιXστρσt εLτε εΙσβιΧλλει 
εLτε δισtφσtΙνετσtι. 

Με την Ικθειπι σtυτης της γένειπις τοί) κόσμου, πο\) κσtι ό Θσt
λ1jς (σως τη θεωρουσε δισtδασtσΙσt πο,) Ιχει συντελεστεΤ μια: γιOC 
πιXντσt, οΙ Μιλήσιοι συνέχισσtν ocμεσσt την κοσμογονικη ΠΟ('Υ)σΥ) :43 
ιXργότερσt μόνο φσtΙνετσtι νOC έπικριΧτησε � όίποψ'Υ) 8τι, έφόσον στη 
μετσtτρOπη ιΧντιστοιχε! κσtι μιOC ιXνσtδΡOμ ικη μετσtτρOπYι,  συνιXμσt 
lSμως κσtι η Gλ'Υ) δεν θεωρεΤτσtι μόνο σtεώνιΙX ιΧλλOC κιχι ιχεωνΙωι; ζων
τσtνή, πρέπει ιXνιxγκσtστικOC νOC δεχτοuμε μιOCν ιΧδιιΧλειπτη διιχδικιχ
σΙσt κοσμικ1jι; γένεσ'Υ)Ι; κιχι ΚΙXτιxστρoφΎjι;, �νιx ιΧμέτρ'Υ)ΤΟ πλ1jθος δι
σtδOχικων κόσμων. 44 

2. Πσtρόλo πο\) οΙ κιχθορισμοΙ ιχότοΙ ιΧνιχφορικOC .με τΙι; φυσιο
γνωστικει; θεωρΙει; Ισχύουν κιχΙ γιOC τον ' ΑνιχξΙμιχνδρο, � μετιχφυ
σικη Ιννο ιιχ του άπεΙρου τον όδήγ-ησε πιο πέριχ ιΧπο ιχϋτούς. • Η 
�πεtρ'Y) υλ'Υ) πο\) κινε!τιχι μόν'Υ) της δεν ε!χε βέβΙΧιιχ, ώς όλότητιχ, 
κιχμΙιχ συγκεκριμέν'Υ) Ιδιότητιχ, ιΧλλιΧ περιέκλειε τΙς ποιοτικες ιΧν
τιθέσεις, κιχι κιχτOC την έξελικτική της διιχδικιχσΙιχ τΙς ξεχώριζε4δ 
ιΧπο πιΧνω της. Ό • ΑνΙΧξΙμιχνδρος Ιμεινε Ιτσι υλοζωιστής, ιΧφοί) 
θεωρουσε 6τι � υλ'Υ) κινε!τσtι μόν'Υ) της, ε!χε lSμως κιxτσtλιXβει lSτι 
οΙ ποιοτικες �ιιxφoρες Ιπρεπε νOC μετιχτεθοuν μέσιχ της (ένούσας 
τας Α1Ια1lτιότητας), έφόσον πιχρΙΧδεχτε! κιχνεΙς l)Tt ιΧπορρέουν ιΧπο 
την Gλ'Υ) κιχτα: την ιxόΤOδύνσtμ'Y) κΙν'Υ)σΥι της. 'Ενω λοιπον σε lS,τι 
ιXνιxφερότσtν στο εΤνιχι πλ'Υ)σ(ιχζε προς τον πλoυρσtλισμo των μετσt
γενεστέρων του κιχι έγκσtτέλειπε την Ιδέσt lSΤL η ιΧρχικη υλ'Υ) μπο
ρε! να: υφ(στΙXτσtι ποιοτικες μετσtβOλές, ιΧπο την &λλ'Υ) μεριιΧ, σε 6,τι 
ιXνιxφερότσtν στην ιXνσtιτιότητσt των σuμβιxινόντων, ητσtν έντελως 

ι • •  .1. \ "-.. .. Μ λ ι \ Ι ι! \ β Ι \ σuμφωνoς f"C' τους W\Λoυς ι 'Υ)σιους κιχι πιστεuε οΤΙ με σtιπι την 
�ωσY) των ιΧντιθέσεων του θερμοί) κσtι τοί) ψuχροu, πο,) κιχτOC την 
ιΧποψή του εΤχσtν, πρωτσt ιχότιΧ, ξεχωρΙσει ιΧπο το ιiπειρo1l; μπο
ροϊϊσε να: δώσει την έξήγ-ηιπι για: το νερό, για: να: ξΙXνσtπεριXσει κσt
τόπιν μ.έ την κoσμoγOνΙσt του στην ώκεσtνικη γρσtμμη τοί) eσtλ1j. 

Π .ι" " ,  ,, - ιt . .  .Ι. \ \ \ \ .  \ σtpW\Λ'Y)ru.. ομως f"C' τους φυσικους κιχι μετttφυσικoυς ιχυτους 
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κocθoρ�σμOός, το μονοι?1ικο &πόσποισμά: του που σώζετocι &κέρocιο,46 
κocΙ το όποί:ο πocρουσιάζει τη φθορα: των προιγμcXτων ώς έξ�λocσμo 
για: την &8ικίοι, &ποτελε'!: την πρώτη &σocφη προσπάθειοι να: έννο-
1jee'i: το κοσμικο γίγνεσθocι ώς ηθική άναγκαιότητα, κιχι οΙ σκιες 
τοϊ) έφ�μερoυ , που πέφτουν κιχι σ' ocύτην &κόμ1j τη χιχρωπη εΙκό
νιχ της �λλ1jνικ�ς ζω�ς, να: έκλ-ηφθοuν ώς OCντocπό80σ-η της &μocρ
τίocς. 'Όσο &βέβιx�Y) κιχι &ν ε!νιχι � Ι8ΙΙΧίτερYj έκ80χη ιχύτοϊ) τοϊ) 
ιiπoφθέyμocτoς, τόσο OCνocμφίβολο ε!νιχι οτι με ιχύτο έκφΡcXζετιχι η 
OCvcXYΚYJ να: ΠcXρει η φυσικη ιiνιxγκιxιότψOΙ την OCξίιχ μιας �θικ�ς 
τcXξYjς. l:E: σχέσ-η με ιχύτο ό ΆνΙΧξίμocν8ρος έμφιχνίζετιχι ώς πρό
δρομος τοϊ) ΉρcXκλειτου. 

3. Ή ΤcXξYj τοϊ) γίγνεσθΙΧι, ποΙΙ ό ΉΡcXκλειτος πίστευε πως 1j
τιχν το μόνο ποό, στην ένΙΧλλocγη των πρocγμάτων,  jlποροuσε να: 
το όρίσει ώς στοιθερό, εχει Μο ούσιιχστικοΙΙς κα.θορισμους : την 
άρμονία τών άντιθέσεων κιχι την κυκλική Ιναλλαγή της ύλης μέ
σα στο σύμπαν. • Η ΠΙΧΡΙΧΤ�ΡYJσ-η οτι ολΙΧ στον κόσμο &λλιΧζουν 
8ιιχρκως πιχρέσυρε τον ΉΡcXκλειτο στον Ισχυρισμο δτι ολΙΧ μετιχ
βcXλλοντιχι ιi8ΙcXλειπτιχ στο ocντLθετό τους. Γι' οιύτόν, το «ιχλλο» 
3. . " 'θ Γ ' -Ι. ' , .  ,1τιχν eo ιpso το ιχντι ετο. ιoc . ,ιν ΠΟΙYjτικ-η ΡΎ)τορ ικ-η του ο «πο-
τιχμος των πριχγμιΧτων» μετocβΙΧλλότιχν σε OCκocτάπιχυΤΎ) 8ιοιμάχ-η 
των ιiντιθέσεων, κιχι τη ?>ιιχμcXΧΎ) οιύτη (πόλεμος) την OCνοικ-ήρυξε 
πιχτέριχ των πριχγμcXτων. ΚιχθετΙ ποΙΙ γιόt μικρότερο � μεγιxΛUτερo 
χρονικο 8ΙcXστημιχ φΙΧίνετοιι να: ε Ιναι, OCποτελεΙ προϊον OCντιθετικων 
κιν-ήσεων κocΙ 8υνOCμεων,  ποΙΙ οΙ έπιδράσεις τους κροιτιουντocι σε 
Ισορροπίοι (tναντιoτρoπία).  'Έτσι το σόμποιν είνιχι κOCθε στιγμη 
μια: 8ιχιχσμένΥ) κιχι συνOCμιχ OCποκΙΧθιστOCμενΥ) �νότητιx (fv διαφερό
μενον έαυτφ) ,  ενιχς πόλεμος ποΙΙ βρΙσκει τη συμφιλίω� του, μιόt 
στέρ-ησ-η πο,) βρίσκει την πλήρωσ-ή της :  η ούσΙoc του κόσμου είνοιι 
� &όρocτη &ρμονίoc οπου *-χουν ΚΙΧΤΙΧλήξει ολες οΙ 8ιocφορες κιχι οΙ  
&ντιθέσεις. Ό κόσμος ε!νιχι γίγνεσθΙΧι, κιχι γίγνεσθΙΧι είνιχι �νότη
τOC των &ντιθέσεων. 

ΟΙ OCντιθέσεις ομως ΙΧύτές, σόμφωνιχ με την ιΧΠΟψΥ) τοσ • Η ρoc
κλειτου, ποφουσιάζοντοιι ΙδιιχΙτεριχ στις OCμοιβΙΧΙΙΧ &ντιθετικΕ:,ι; διιχ-
8ικιχσΙες, κιχτα: τις όποΙες η φωτια: OCλλάζει κιχι γίνετιχι ολΙΧ τα: ll.λ
λoc πρOCγμocτιχ, κιχι τιχυτόχρονιχ ολoc τα: &.λλΙΧ πρOCγμιχτoc μετιxβOCλ
λοντιχι πcXλι σε φωτιOC. Κοιι στΙς 8uo διoc8ικιχσίες διιχνόοντοιι τα: 
r8Loc στOC8ιοι: στην ιιπορείΙΧ προς τΟι κocτωll η φωτια: (?>ιοιμέσου 
μιας συμπόκνωσ-ης) γίνετocι νερο κιχι �. στην «πορείoc προς τα: 
πocνωll το νερο κιχι η γ� (διocμέσου μιocς OCρocΙωσ-ης) γΙνοντιχι φω-
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, " � , , \ � , ! ,,� Μ β λ ' " � Τ�ΙX'  κιx� o� ουο ιxυτo� oρoμo� ε VIXL LO�OL .  ετα ο '1j XIXL εΠLστροφ .ι 
στην ΠΡΟ'Υ)γούμεν'Υ) κιχτOCστιχσ'Υ) βιχ[νουν πιχριΧλλ'Υ)λΙΧ, κιχ!. Υι έντύπω
σ'Υ) γ�ιX τη στΙΧθερότητιχ ένος πρOCγμιχτος προβιΧλλεL έκεL /)που σε 
ενα κα!. το ιχίιτο σ7jμεLΟ σuντελεLΤΙΧL τιχυτόχρονιχ τόσ7j μετιxτρo� 
προς τη μ�ιX κιxτεύθυνσ7j Oσ7j κιχ!. ιχντΙστροφ'Υ) προς τ�ν αιη κιχ
τεUΘυνσ7j. τιχ φιχντιχσΤLΚcX σχ�μιxτιχ με τιχ δΠΟLα ιXπoτUπωσε δ ' Η  'χλ ' i " ' ψ λ " β , ριχ ειτος αυτες ης ιχπο ε�ς του σuγκιx υπτουν τη ΙXaLX'Y) του 
Ι8έιχ rLcX μιιΧ νομοτελεLΙΧΚ� ά,κολουθίιχ των μεταβολων κιχ!. μLcX ιχδL
OCλειπτη έξLσορρόΠ1Jσ� τους. Με 8�ιxρκως έπιχνΙΧλιχμβιχνόμενο ρυθ
μο κα!. σε στΙΧθερα: χρονLκα: 8�ιxσ�μιxτιχ δ κόσμος γεννιέτιχ� ιχπο 
τη φωτιOC, κιχ!. GστεΡΙΧ φλέγεΤΙΧL πιΧλL, rLcX νιχ ξιχναβγεL ά,πο μέσιχ 
της σα:ν φο ίνLκιχς.47 

κιχτιχ τ�ν ιχκιχτιΧπιχυτη ένιxλλιχγ� /)λων των πριχγμOCτων κιχνένιχ 
έπιμέρους πρOCγμιχ δεν �χει ίιπόσΤΙXσ7j έκτος ιχπο την τOCξ'Υ) σύμ
φωνιχ με την δποίιχ σuντελεLΤΙΧL Υι ένιxλλιx� των ιχντ�θετ�κων κι
ν�σεων, δ νόμος τής άλλαγής, ποu ιχποτελεL το νόημιχ κα!. την ά,
ξΙΙΧ oλΎjς της δ�ιχδLκιχσίιχς. "Αν κιχτα: την πιXλΎj των ά,ντ�θέσεων 
φΙΧLνεΤΙΧL πως γεννLέταL δLιχρκως κιΧΤL νέο, στην πριχγμιχταότητιχ 
το νέο ιχίιτο ε!νΙΧL τιχυτόχρονιχ XOCTL ποu �δη τεινε� νιχ ΧΙΧθε'L. ΤΟ 
γLγνεσθΙΧL το\) • HpιXxλε�τoυ 8εν γεννii κα,νένα, ε!νιx� �TaL όπως 
κα,!. ιχπο το ε!νιx� το\) ΠιχρμενΙδ'Υ) δεν γενν�έτα,� κιχνένιχ γΙγνεσθιx�. 

4. Στην πριχγμιχταότητιχ Υι 8LδιχσκΙΧλLΙΧ των Έλειχτων γ�α: το 
ε!νΙΧL, έκτος ιχπο την πολλότητιχ κιχ!. την ιχλλα�, ιχπoκλείε� κιχ!. το 
γLγνεσθΙΧL. Σύμφωνιχ με τη μετιχφuσLΚ� τους το γΙγνεσθΙΧL ε!νιx� 
ά,δ�ιxνόΎjΤO, ε!νιχι ιχΜνιχτο. Ή μετιχφuσLΚ� α,υτη 8εν ιχνέχετιx� κιχ
μΙιχ φυσ�κ�. Ό ΠιχρμενΙδ'Υ)ς ιχρνεLΤΙΧL ΟΤΙ δ χρόνος -δπως αιω
στε πίστευε κιχ!. για: το χωρο- �χε� ιxυτόνoμΎj πριχγμιχτικότητιχ 
(άλλο πάρεξ τού lόντoς) ' π�στεύει δτι ίιπOCρχει μόνο το ιχδLαφορο
πoίΎjΤO κα,!. ιχχρονο ε!νΙΧL. Έντoύτo�ς, στο πρωτο μέρος τοίί δLδιχ
κτικοί) του πo��μιxτoς, οπου έκθέτει τη δLδιχσκΙΧλίιχ του γ�α: το 
ε!νιx�, πρόσθεσε κιχ!. Ινιχ δεύτερο, οπου πριχγμιχτεύετιχι τα: πpoβλ�
μιχτιχ T-Yjc; φύσ7jς: ιχίιτο δμως γινετιx� με την πρoκιxτιxβoλικ� επι
φύλιχξη πως έδω δεν πρόκε�τα,� ΠLα: rLιX: την ιXλ�θε�ιx, ιχλλα: για: τΙς 
«γνωμες των θνψωνιι .48 Αύτο!. ολΟL ξεκινοίίν ιχπο τη λιxθεμΈVη 
πρoϋπόθεσ7j δΤL εκτος ιχπο το ε!νιx� ίιπιΧρχεL κιχ!. xιXTL ιχλλο, δηλιχ-
8� το μ� ε!νΙΧL. 'Όλο το γΙγνεσθΙΧL, ολη Υι πολλότητιχ κιχ!. Υι κΙν-ησ7j, 
βιxσΙζετιx� στην ιχλλΎjλεπΙ8pΙXσ7j ιχίιτων των cχνΤLθέσεων ποu χιχριχ
κτηρΙζονται εν συνεχεΙιχ φως κα,!. σκoτocδ�, θερμο και Ψυχρό. 'Έτσι, 
μέσιχ ιχπο πο�'Y)'t'Lκες εΙκόνες πεΡLγριΧφετιχι μια: κοσμοθεωρΙιχ σόμ-
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φωνoc μ.ε την όποΙoc � φωΤLα. 8Locμ.ορφώνεL τον σκοτεLνο &8e:LO χω
ρο σε σωμ.OCΤLΚα. σχ�μ.ocτoc· &νocς πocρocστocσLocκος τρόπος πο,) θuμ.L
ζεL τον ΉριίκλεLΤΟ ιΧλλα. ιXΠΎJχεϊ: κoc!. την ιΧστρονομ.LΚ� 8L8ocσκocλLOC 
των πuθocγορεLων. MLOC ΠUΡ Lν1J 8UvocfJo1J (δαίμων), πο,) έξοuσLιίζεL 
τα. πιίντoc ιΧπο το κέντρο το\) κόσμ.οu, uποχρεώνεL μ.ε τ� βο�θεLOC 
το\) έρωτος τα. σuγγενLΚα. να. σuνενωθο\)ν. 

Στ!.ς πεΡ Lγρocφες ocΙΙτές, συμ.φωνoc μ.ε το γενLκότερο στόχο, � 
ιXπo80Χ� κoc!. � κocτocπολέμ.1Jσ'Υ) των ξένων 8L8ocσκocλLων έμ.φocνΙζε
ΤOCL σα.ν έτερόκλψο μ.εϊ:γμ.oc· στη σuνuφocνσ� τοu εχεL ιXΠOΤUπωθεϊ: 
fJoLOC ΠΟL1Jηκ� πνo� πο,) ΧOCΡOCΚΤ1JΡLζεΤOCL ιΧπο μ.εγocλεLώ81J πλocση
κ� 8UvocfJo1J, �στερεϊ: 8μ.ως κoc!. ώς προς τ�ν κocθocuτο ερεuνoc κoc!. ώς 
προς τ�ν εΙσφορα. κocθocρων έννΟ Lων. 

5. n LO σuγκεΚΡLμ.ένες πocρocστιίσεLς YLOι. το γLγνεσθOCL κoc!. ΠLΟ 
χρ�σLμ.ες YLOC τ�ν έρμ.1JνεLoc των έΠLμ.έροuς πρocγμ.ιίτων ιΧπocντο\)μ.ε 
στοuς έπόμ.ενοuς στοχocστές, πο,) μ.ετocσΧ1Jμ.ιίΤLσocν τ�ν έλεOCΤLΚ� 
eVVO LOC το\) ε!νOCL, εΙ8LΚα. YL' ocίιτον το σκοπό, στ!.ς εννΟLες τοίί σΤΟL
χεLΟU, τ-�ς όμ.ΟLOμ.έρεLocς κoc!. το\) ιΧτόμ.οu. ''OλΟL 8LOCX1JpUXVouv 8η 
ώς γLγνεσθOCL πρέπεL να. έννΟ1Jθεϊ: μ.όνο fJoLOC ΚLν1Jσ1J ιΧμ.ετιίβλψων 
σωμ.OCΤLκων μ.ορ Ιων. Ό Έμ.πε80κλ�ς κoc!. ό Άνocξocγόρocς φOCLνεΤOCL 
πως προσπιίθ1Jσocν ιΧκόμ.1J να. σuν8έσοuν μ.ε ocίιτο κoc!. την &PV1)σ'Y) 
το\) &8ELOU χώροu, τ�ν όποΙoc ε!χocν πocρocλιίβεL ιΧπο τον Πocρμ.ε-
'� Δέ ι! '  θλ J: ' " � , VL01J : χοντocν uΤL O L  U ες τοuς ,ιτocν περoc YLOC περoc ΟLocφετες 

κoc/. 8ΤL τα. μ.όΡLιί τοuς ε!χocν τη 8uνocτότητoc να. μ.ετocτοπLζονΤOCL 
ετσL &στε, κocτα. τ�ν ιΧνιίμ.εLξ1J κoc/. τ�ν ιΧλλ1Jλο8LεLσ8uσ'Υ) των σΤΟL
χεΙων, όλόκλ1Jρος ό χωρος να. ε!νOCL πιίντοτε πλ�Ρ1Jς.· Η XLV1Jσ'Y) λΟL
πον το\) κόσμ.οu σuνLσΤOCΤOCL σ' ocιιτην τη μ.ετocτόΠLσ'Υ) των μ.ορ Ιων 
της iJλ1Jς, πο,) το κocθένoc σπρώχνεL 8Locρκως κoc/. ιΧπωθεϊ: το &λλο. 
Μόν1J 8uνocτ� ιΧλλ1JλεΠL8ρocσ'Υ) πρocγμ.ιίτων πο,) βΡ LσκονΤOCL fJoOCXpLOι. 
το &νoc ιΧπο το &λλο ε!νOCL 8τocν ιΧπο το &νoc έκρέοuν μ.όΡLOC κoc/. εΙ
σχωροίίν στο &λλο ' � έΠL8ρocσ1J ocιιτη ε!νOCL έφLΚΤ� 8σο πεΡ Lσσότερο 
8μ.ΟLες ώς προς τ� μ.oρφ� μ.έσoc στο χωρο ε!νOCL οΙ ιΧπορροες το\) 
ένος σώμ.ocτος προς τοuς πόροuς το\) &λλοu. ΛΙΙτο 8Ι8ocσκε τοuλιί
ΧLστον ό Έμ.πε80κλ�ς, κoc!. ε!νOCL βεβOCLωμ.ένο 8ΤL κoc!. ό 'Ανocξoc
γόρocς 8εχότocν fJoLOCV ιΧπεΡLόΡLστη 8Locφετότητoc των δλων. ΔLocφο
ρεΤLΚ� κoc/. πεΡLσσότερο σUΎΎενLΚ� μ.ε τ!.ς σ'Υ)μ.εΡ Lνες πocρocστιίσεLς 
ε!νOCL � εΙκόνoc το\) γLγνεσθOCL στον ΛεUΚLΠΠΟ. τα. &τομ.oc πο,) σu
νocνΤLο\)νΤOCL στον κενο χωρο ιΧλλ1JλεΠL8ρο\)ν μ.ε ΠLέσεLς κoc/. ώθ�
σεLς, ΠOCLρνοuν θέσ'Υ) το &νoc 8Ιπλoc στο &λλο , κoc/. σΧ1Jμ.ocτLζοuν ετσL 
τα. μ.εγocλότερoc � μ.Lκρότερoc πριίγμ.ocτoc κoc/. τ!.ς μ.ιίζες ιΧπο πριίγ-
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μσιτσι, ποιΌι κσιι σιυτες πιΧλι χωρΙζοντσιι κσιι δισισκορπΙζοντιχι μ,όνο 
ocπο κιΧποισι έξωτερικ-η &&YJσYJ κσιι πιεσYJ &λλων μσιζων. Σ' ΙXύ� 
�ν ένσιλλσιΥΥ] της δΙΙXμόρφωσYJς κσιι της κσιτσιστρoφ�ς των OCτομ,ι
κων συμπλεγμιΧτων συνΙστσιτσιι κιΧθε γΙγνεσθσιι. 

Βσισα-η μ,ορφ-η της κιν'Y)σYJς -ro13 κόσμου κσιι στOC τρΙσι σιύτOC συ
στημσιτσι εΤναι � δίνη, � κυκλα-η περιστρoφ�. ΚσιτOC τον Έμπε
δoκλ�, � δΙν'Υ) πρoκσιλε�τσιι άπο τις δυνιΧμεις της φιλΙσις κσιι -ro13 
μΙσους ποιΌι Bpo13v OCνιΧμεσσι στOC στoιχε�σι' κσιτOC τον ' Ανσιξαγόρα, 
εχει OCφετηρΙα της �ν ελλOΎYJ ()λ'Υ) ποΙΌι δρOC σκόπιμα, γιOC να; συ
νεχιστε� επειτα με μ'Υ)χανικ-η συνέπεια' κσιτOC τον Λεύκιππο,  είναι 
το έκιΧστοτε άποτέλεσμα τ�ς συνιΧντησYJς περισσότερων OCτόμων. 
Ή ocρχ-η -ro13 μηχανισμού στον Έμπεδoκλ� εχει άκόμ'Υ) ενα μυθι
κο περΙβλ'Υ)μα, στον ' Αναξαγόρα πλφιιΧζει νOC έκδΎ)λωθε�, και μό
νο ό Λεύκιππος την OCναπτύσσε!. όλοκλ'Υ)ρωμένιχ . Έκείνο ποΙΌι έμ
πόδιζε τον Έμπεδoκλ� καΙ τον ΆνσιξαΥόρα ώς προς ιχυτο �'t"ocv 
� άνιΧμειξ'Υ) άξιολογικων κΙΧθορισμων σ�ν έρμ'Υ)νευτικ-η θεωρΙσι: 
ό Έμπεδoκλ�ς -ηθελε νOC OCναγιΧγει τΟ κσιλΟ και το κσικο σε OCντΙ
στο ιχες θυμικες δυνιΧμεις, ποΙΌι δεν άποδΙδοντιχν βέβαιιχ σε τΙποτε 
το πραγμιχτικό , άλλα: ocνεξσιρτητοποιο13ντσιν μυθολογικιΧ' ό Ά νσι
ξσιγόρας πΙστευε οτι μπορο13σε να: έξ'Y)yίjσει � συνολικ-η τιΧξ'Υ) τοΙ; 

, • λ '  ' ό .Ι. " λ , .  λ . .  J.. . κοσμου σιπ σι κσιι μ νο μξ; μισι. σκΟΠΨ'Υ) , ογικα υπο OYLa(-<oCoV'Y) 
πρώτ'Υ) ίι)θ'Y)σYJ των κ!.ν�σεων. Κσιι OL Μο l)μως πλ'Υ)σΙσιζαν τόσο 

λ '  , Λ ' ,Ι \ � λ " ξ  Ι -Δ Ι πο υ τον ευκιππο, ωστε την τεΛεο ογικ'Υ) ε Ύ)ΎYJσYJ ' ιιν περιορι-
ζσιν στο ξεκΙνΎ)μσι. μόνο της κυκλ!.κ�ς περ ιφορOCς, ένω �ν παρσιπέ
ρσι ρο-η των κιν�σεων καΙ ,  μαζι με αυτην, κιΧθε έπιμέρους γΙΥνε
σθσιι τOC έξΎ)γο13σσιν, οπως κσιι ό Λεύκιππος ,  καθαρOC μ'Υ)χανικιΧ, με 
τις πιέσεις κσιι τις ώθ�σεις των μορΙων της ()λΎ)ς που είχαν κιΧ
ποτε τεθε� σε κΙν'Υ)σ'Υ) κocτOC ενocν όρ ισμένο τρόπο . Κσιι ώς προς αύ
το προχωρο13σσιν με τόσ'Υ) συνέπεισι, &στε OCπο σιυ� την κσιθσιρOC 
μΥ)χανικ-η έρμΥ)νεΙα τους δεν έξσιιρο13σσιν οt)τε τη Υένεσ'Υ) κocι τις 
λειτουργΙες "ων όργσινισμων. Αυτο εΤνσιι κιΧτι ΥΙOC το όπo�o ό 
ΠλιΧτων και ό 'ΑριστοτέλΎ)ς κσι.τηγορο13ν τον 'Ανσι.ξocγόρα, ένω 
άπο τον Έμπεδoκλ� εχει παρoc80θε� μια: φριΧσΎ),49 σύμφωνα με 
τΎιν όποΙoc ό 'Ανσι.ξσιγ6ρσι.ς δΙδιχσκε l)τι τOC ζωα εΤχαν B'Y)flιoUpYYJeEi: 
έδω κι έκεϊ: OCκσινόνιστσι, με μορφες άλλόκοτες κσι.Ι πσι.ρά.δοξες, κσιι 
gτι με τΎιν πιΧροδο -ro13 χρόνου 8ιατηρ�θY)κσι.ν μόνο l)aot �τσι.ν ίκocνα: 
νOC ζ�σoυν. Έδω εχει -ηδΎ) δισιτυπωθε� κσι.θαρOC .η ά.ρχ-η της έπιβΙ
ωσYJς -ro13 σκοπιμ,ότερου , ποΙΌι επocιξε πολΙΌι μεγά.λο ρόλο στ-η σύγ
χρονΥ) βιολΟΥΙΙΧ (δσι.ρβινισμός). 
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Μ:!. β ' " "  λ ' Ψ ' ζ '  , � , ε σι:ση OCUTEC;; τις οιντι 11 ε ις ποιροuσιοι ετοιι μισι: EvoLOΙcpEpOU-
σοι άντ(θεση άνOCμεσοι στους TpE'i:c;; έρεuνYJτες cXVOΙCPOPLxOC με τη θέ
σΥ) TOUC;; aTOC χοσμογονιχoc θέμοιτοι. rLOC τον Έμπε80χλΥϊ 8YJλοι8� 
χοιί YLOC τον Λεόχιππο � 8ιοι8ιχοισΙοι της 8ισι:μόρφωσης χοιί της 
φθορίΧς του κόσμοΙ) εΤνοιι σuνεχ�ς, ένω XOΙTOC τον Άνοιξοιγόροι lyt
νε μιoc YLOC πOCντοι' κοιί άνOCμεσοι στους 8uo πρώτοuς ύπOCρχει πOCλι 
� 8toιcpopoc ότι ό Έμπε80κλ�ς 8ι8ιΧσχει μιoc περι08ιχ� ένoιλλoιγ� 
άπο χoσμικ� γένεσ'Υ) χοιί κoσμιχ� φθορOC, όπως τ�ν περιγρOCφει ό 
ΉρOCκλειτος, ένω άντ(θετοι, XOΙTOC τον άτομισμό , ενοι άμέτρYJΤΟ 
πλ�θoς κόσμων γεννιέτοιι χσι:Ι χOCνετοιι άχοινόνιστοι. Σόμφωνοι 8YJ
λoι8� με τους κοιθορισμους του Έμπε80κλ� ύπocρχοuν τέσσερις 
8ιοιφορετικες κοιτοιστOCσεις των στοιχείων. Ή τέλειοι ά.νOCμειξ� 

" � .,\. λΙ ι J! ' λ - Ι ,  • τοuς, οποι) XUPLOΙPXEL 'j φι οι κοιι t:;XEL ΟΙΠΟΚ ειστει το μισος, ονο-
μOCστηχε σφαίρος-50 έξοιιτίοις του μίσοuς που 8ιε ισ86ει , � όμοιο
γεν�ς οιυτη χoσμιχ� σφοιΙροι χωρΙζετοιι aTOC έπιμέροuς πρOCΥμοιτοι, 
ώσποΙ) τελικoc TOC aTOLXE'i:oι XOCTΙXΛ�youv vOC ξεχωρ ίσοuν έντελως 
χοιί ά.πο οιύτον το χωρισμο � φ ιλίοι πιΧλι TOC φέρνει XOVTOC το ενοι 
στο &λλο, ώσποΙ) γΙνετοιι έφιχτη YLOC &λλΥ) μιoc cpOpOC ή τέλειοι ενω
� τοuς. OUTE στην κοιτOCστοιση της τέλειοις μεΙξYJς OUTE στην κοι
τOCστοιση του τέλειοΙ) χωρισμου ύπocρχοuν έπιμέροuς πρOCΥμοιτοι' 
κοιΙ στΙς 860 περιπτώσεις έπέρχετοιι ή έλεοιτιχΥ) άκοσμία. "Ενοις 
κόσμος άπο χινοόμενοι έπιμέροuς πρOCΥμοιτοι ύπOCρχει μόνο έχεί: 
όποΙ) � φ ιλΙοι κοιΙ το μίσος ποιλεόοντσι:ς ά.νοιμετοιξό TOUC;; ένώνοντσι:ι 
� χωρίζοuν. 

'0 Λ ' • 'ζ � Ι " ψ 'Α 1 ι "  εuκιππος uποστηρι  ε ι  ο ιοιφορετικες οιπο εις. Πυ τοι οι-
τομοι που πετουν ά.χοινόνιστοι στο σόμποιν μερ ικoc aUVOΙVTLOUVTOΙL 
κοιμιoc φορOC. ΤέτοιοΙ) Et8ouc; σuσσωρεόσεις lxouv ώς ά.ποτέλεσμοι 
-σόμφωνοι με τ� μYJχοινικ� ά.νΟΙγΚΟΙιότYJΤΟΙ (άνάγκη) που όφε ίλε
τοιι στΙς 8ιOCφορες xtVYJaLOΙXec;; ώθ�σεις τΙς όπο'i:ες προκοιλοσν TOC 
έπιμέροuς μόριοι- μιoc σuνολικ� πεpιστρoφικ� XLVYJaYJ που σuμ-

, ι .ι! ι λέγ " .. .ι!λλ • ποιροισuρει γειτονικσι: �τoμoι κοιι ΣUμπ μοιτοι οιτομων YJ � οι οιι-
ωροόμενοι μόριοι, κοιμιoc cpOpOC μOCλιστοι κοιί « κόσμοuςιι όλόκλYJ
ροuς, κοιί lTat , με την πOCρο80 του χρόνΟU, έξοιπλώνετοιι � XLv"tJaYJ 
σι:υτη. "Ενσι: τέτοιο περιφερόμενο σόστημοι 8ιοφθρώνετσι:ι μόνο TOU , 

θ '  , ' λ ι " ί " Ι , Δ κσι: ως τοι πιο επτοι κιχι EUX V1JTOΙ οιτομοι κοιτοι την περιστροφ ,ι 
ά.πωθουντοιι προς την περ ιφέρειοι, ένω TOC πιο ά.8ρoιν� κοιΙ όγχώ8Υ) 

, 1 ΈV Μ Ι " , , Ι ι! β Ι σuγκεντpωνoντoιι σΤυ κ τρο .  ε oιUTOV τον τροπο το υμοιο ρ -
σκει το όμοιό TOU ,  Ι>χι χOCΡ11 σε κOCποισι: κλίση Yj φιλΙοι προς οιυτό, 
άλλoc έξσι:ιτΙσι:ς της (8ιοις της νομοτέλειοις των πιέσεων χοιί ώθ�-
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σεων. 'Έτσι ,  σε 8ιά,ψορους καιρούς κιχι σε 8ιά,ψοριχ σYJμε'i:ιχ γεν
ν ιουντιχι στο όίπεφο σύμπιχν 8ιά,φοροι κόσμοι, ό κΙΧθένιχς άπο τούς 
όποΙους έζιχκολουθεί: να: κινεLΤΙΧΙ με μYjχιχνtΚ� νομοτέλειιχ, C>critOU 

,ι Ιβ ' \ , Ι  , \ , " λλ " ι ε ιτε συντρι ετιχι ιχπο τη συγΚΡOυσYj του με κιχποιον ΙΧ ο ε ιτε κιχ-
ποιος όίλλος μεγΙΧλύτερος κόσμος τον έμπλέκει βΙιχιιχ στ� 8ικ� του 
περιφορά, : 5Ι ΕΙνιχι φανερο πόσο πλYjσιά.ζουν οΙ πιχριχστά,σεις ιχυτες 
στις άντιλ�Ψεις τΤις σYJμερινTις φυσικΤις. 

Ά ντίθετιχ, � τελεολογικη θεώρYjσYJ του Ά νιχζιχγόριχ άποκλεΙει 
τ1Jν ϋπαρζΥ) πολλων κόσμων, 8ιΙΧ80χικων � παρά,λλYjλων μέσιχ στο 
χωρο . το πνευμιχ το bitOLO κυβερν« κιχι στο bito'i:o όφεΙλετιχι � 
πρώτYj , άπόλυτιχ σκόπιμYj , xlvYjcrYj των στο ιχείων 8ιιχμορφώνει 
άκριβως ιχύτον το μονΙΧ8ικο κόσμο, πού εΙνιχι κιχι ό πιο τέλειος. 52 
Γι' ιχύτο κιχι ό Ά νιχζιχγόριχς περ ιγρά,φει, άκρ ιβως ()πως κιχι τα: 
κοσμογονικα: πoιrιμιxτoc, πως, πριν άπο την άρχ� το;) κόσμου, εΤχε 
ΠΡΟYjγΎjθεL μια: χιχοτικ-l] πpωτιxpχικ� ΚΙXτά,σΤOCσΊj , οπου τα: στοι
χεLOC ήτιχν άνocκιχτεμένιχ κιχι άκίνΊjΤΙX :  τότε ήρθε ό νούς, � �λλOΎYJ 
ϋλΊj , κιχι τιχ εθεσε σέ ρυθμισμένΊj κΙνΊjσYJ .  Ή περι8ΙνΎjσYJ ιχυτη όίρ
χισε σε κά,ποιο σΊjμε'i:ο, στον πόλο τοϋ ουρά,νιου θόλου, κιχι σ ιγα: 
σιγα: α:πλώ&ηκε σε OλΊj τη μά,ζιχ της ϋλΊjς, χωρίζοντιχς κιχι μοιρά,
ζοντιχς τα: στοιχεϊ:ιχ, ωστε νόι όλοχλYjρώνοuν τώριχ την έπιβλΊjτικ-η 
περιψορά, τους OCρμονικόι κιχι συμμετρικά,. Το τελεολογικο κΙνYjΤΡΟ 
τΤις 8ι8ασκαλίας του ' Α ναζocγόρα ΠYJγά,ζει ουσιαστικόι άπο το θιχυ
μασμό του γιόι την τά,ξΎj που έπικριχτεί: στον κόσμο των ουρά,νιων 
σωμά,των, πού κινο;)ντocι ά8ιocτιΧριχχτιχ στην L8tιx πά,ντιχ τροχιά,. 
Δεν uπά,ρχει τίποτε πού να: μίiς κά,νει να: 8εχτο;)με ΟΤΙ ιχυτη � πρώ
τη τελεολογικ-l] κοσμολογίιχ στρά.ΨΊjκε κιχι προς τη σκοπψότητιχ 
των ζωντιχνων ον των 1), άκόμYj, προς τη χρ�σιμYj γιόι τον όίνθρωπο 
άλλYjλουχίΙΧ των ψυσικων πριχγμά,των : το βλέμμιχ του Άνocξιχγό
ριχ στά,θ'Xjκε στην όμορψιOC το;) ενιχστρου ουρocνου, και Ο,τι μίiς εχει 

'" θ - ' ι'  ' , ' ψ  , Ι  , , ΠΙΧΡΙΧΟΟ ΕΙ σχετικιχ μι; τις απο εις του γιoc πρocγμιχτιχ ΎYJινΙX, γιιχ 
όργιχνισμούς, για τον ιχνθρωπο, έντά,σσετιχι ιχυστηρόι στο πλιχίσιο 
το;) μΊjχ'ΙXνιστtκO;) τρόπου έρμYjνεΙιχς των συγχρόνων το\). Έπί
σYJς, οσιχ εχει πεί: σχεΤtκα με τη ζω-η σε κοσμικα: σώμιχτιχ πέριχ 
άπο τη Y�, θόι μποροί.ίσιχν έξΙσου κΙΧλόι νόι προέρχοντιχι κιχι ιΧπο 
τούς άτομικούς. 

6. Ό 'Α νιχξιχγόριχς, OCν κιχι άντtλΙXμβιxνότιxν τον νού ώς την άρ
χ� πού ε8ινε ψυχ-η στον κόσμο, κocι θεωροuσε οτt τόι μόριιχ ιχυτης 
τΤις ϋλΎjς άνιχμίχνοντιχν σε μεγocλύτεΡΥ) � μικρότερΥ) ποσότητιχ με 
τόι όργιχνικα σώμιχτoc, τοποθετουσε το κέντρο βά,ΡΟ\)ζ ιχυτης τ'ης 
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�ννoιotς στη 8ημιουργΙot της &στΡOνoμικΎjς κoσμικΎjς τιχξης. 'Α ν
τιθετot, την ωη πλευριχ, το στoιχε�o της έμψόχωσης, το βρί
σκουμε τονισμb!ο πολό έμψotvτικότερot στο μετotσΧΥ)μotτισμο της 
�ννoιotς otυτης (του 'Ανotξotγόρot) τον όπo�o έπιχείρφε ό Διoγb!ης 
ό 'Λπολλωνιιχτης, ό όποΙος σUν8εσε το νου με την δλοζωιστικ-η &ρ
χ� του ' ΑνotξιμένΥ) . Χιχρotκτηριζε SΥ)λotS� τον «έρot ώς άρχή, του 
«πέSιSε όμως τα: γνωρίσμotτot του νου, SΥ)λΙΧS� την παντογνωσία 
κotι' την Ικανότητα για: σκόπιμΥ) Spocσr;' έπΙσr;ς, otύτον τον «ελλο
γο «έριχ» τον όνόμαζε πνευμα, κσιΙ. πίστεuε ΟΤΙ όπως στο σόμπσιν 
�τσι κσιΙ. στον &'νθρωπο xotL στοός OCλλοuς όργσινισμούς το πνευμα 

, ' :r.  " , , , �, ι � J Ο' αuτο .ιτσιν Υ) σιρχη ποu τοuς ο ινει σκοπιμσι "Ι μΟΡψΥ) .  ι σΎJμσιντι-
κες γνώσεις φuσικΎjς πού 8ιέθετε του έπέτρεπσιν νOC κατσιSείχνει 
σιύτο το SισινόYjμoc ,ou, σΤLς λεπτομέρειές του,  πιχνω στη Sομ� κσιΙ. 
τη λειτουργίσι του ά.νθρώπινου σώμσιτος. 'ESc;) � τελεολογία �χει 

ι , t 'λ Ψ , \ \ \ , \ ,  Χ γινει κυρ ισιρχη σιν'n ΎJ ΎJ σινσιφορικσι με τον οργσινικο κοσμο. ρει-
ι \ ,  > 

\ 1 " ' λ J. λ ' σισΤYjκε νσι περσισει otρκετος ΚΙΧLpuς ωσπου ΎJ κ otσικ.ι φι οσοψισι 
των ά.ρχσιίων Έλλ�νων, συν8έοντσις την ά.στρονομικ-η με την όρ
γσινολογικ-η τελεολογίσι, να. κσιτορθώσει να: ξεπερOCσει την ά.ρχικ-η 
έπικριiτησY) του μηχανισμού. 

7. 'Όλες όμως ΙΧύτες οΙ 8ι8σισκσιλίες προϋποθέτουν την �ννotσι 
«κίνΎJση» ώς κιχτι σιUτονόYjΤΟ. Π Ιστευσιν ότι έξΎJγoυσσιν την ποιο
τικ-η μετσιβολ-η έφόσον θα. �8ειχνιxν ότι � &λΎJθιν-η ουσίσι της σuνΙ
στσιτσιι σε κιν�σεις εLτε &νocμεσot στOC ά.SισισπOCστως σuνεχόμενιχ 
μόρισι της ίJλY)ς εLτε κσιι μέσσι στον κενο χωρο. ΚσιΙ. γι' otύτον το 
λόγο � &ντιθεσΥ) της έλεσιτικΎjς σχoλΎjς προς όλες σιϋτες τΙς SLSoc
σκotλίες ε!χε κσιτσιρχ�ν στόχο της την εννοισι της κίνYjσΎJς. Ό Z�
νων �8ειξε ότι Sev �τσιν κσιθόλου ιΧπλο να. &π08εχτε� κσινεLς σιυτη 

\ J! ' � Ι θ \ ;ι ' "  \ \ .ι την εννοισι, ιοισι τερσι κσι ως .ιτσιν γεμotτη ιχντιφotσεις που T�ν εκσι-
, .ι., ., λ \ , 

..1. "  votv otκσιΤCUVι.ΎJ ΎJ γισι ερμΎJVευτικ .ι σιΡΧΎJ. 
> Απο ΤLς περίφYjμες ά.πο8είξεις του Z�νωνσι ότι sεν ε!νσιι Suvot

το να. δπιχρχει xLVYjσr;03 � πιο ά.SίινσιμΥ) ε!νσιι έκείνΎJ πού ξεκινα ά.πα 
τη σχετικό.τητα του κινΎJσιακoυ μεγέθοuς, κotι' 8είχνει ότι � xlvYj
ση μιίΧς όίμotξοις έκτιμίΧται Οισιφορετικα. ότσιν την πoιρσιτηρε� κα
νεΙς μέσοι &πο &'λλΎJ όίμσιξοι ποό έπίσΎJς κινε�τσιι ά.λλα. προς 8ισιφο
ρετικ� κσιτεόθuνση xotL με 8ισιψoρετικ� τοιχότητοι, � &πο μια. όίμοι
ξot ποό κινε�τσιι κσιΙ. &πο μια.ν αιΎJ πού μένει ά.κίνΎJτη. • Αντιθετσι , 
οΙ τρε�ς &'λλες ά.ποSείξεις ποό βotσίζοντοιι στον κσιτotκερμσιτισμο 
του χώρου κσιΙ. του χρόνοu, όπου συντελε�τoιι � κίνΎJση , σε &πεί
ρως πολλα. κot/. «πεΙρως μικρα. τμ�μσιτot, ξεχωριστιχ: το ενot ά.πΟ 
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' 1!λλ J:. ' ό " λ ' " , • 
Η τ οι. ο ,  ,ιτocν ισχυρ τερες κocι γιoc πο υν κocφο ocκocτocνΙΚ'1)τες. 

πρ6>τη &πό8ειξYj &νocφερότocν στ�ν έλλειψη τής δυνατότητας να 
διανυθεί ένας συμπαγής χώρος: στηριζότocν στην &περιόρ ιστη 8ι
ocφετότητoc τ�ς γρocμμΥις, κocθως ό ocπεφος &ριθμος των σYjμεΙων 
πο'; επρεπε να: 8ιιχνυθουν πριν &πο το τέρμoc δεν έπέτρεπε να: &ρ
χΙσει κΙνYjcrYJ. Κάπως πocρocλλocγμένYj έμφιχνίζετιχι Τι r:8Loc σκέψYj 
στη δεύτερΥ) &πόδειξYj πο,; θέλει να: τονίσει 5τι εΙναι άδύνατο να 
διανυθεϊ ένας χώρος που τα αριά του εΙναι κινητά : δYIλιxδ�, έπει
δ� ocύτος πο'; κocτocδι6>κει κάποιον πρέπει &να: πάσoc στιγμ� να: 
φτάνει πρωτoc στο crYJμεί:ο &πο 5που εχει �δ'Y) φόγει ό κocτιχ8ιωκό
μενος, όποχρεωτικα: ό χocτocδιωκόμενος θα: διocτηρεί: πάντοτε μια: 
έλάχιστη όπεροχΥι , εστω κocι ιiν ocύτη μικρocίνει δλοένoc (ό Άχιλ
λέocς κιχι Τι χελ6>νoc) . •  Η τρίτη &πόδειξ'Υ) &φορίΧ την l1.πειρη έλαχι
στότητα τού κινησιακοϋ μεγέθους κατα χρονική στιγμή : κάθε 
στιγμ� το κινούμενο σωμoc «εΤνocι» σε κάποιο σ'Υ)μεϊ:ο της τροχιίΧς 
του, και Τι κΙνY)� του τη στιγμ� ιχύτη εΤνιΧι Lσ'Y) με το μΥ)δέν - 5σoc 
μΥ)δενικα: 5μως κocι ιiν προσθέσουμε δεν προκόπτει κάποιο πριχγ
μιχτικο μέγεθος (το βέλος πο,; �pεμεη. Σε 5λες τΙς περιπτ6>σεις 
πρόκειτocι για: την ελλειψYj της δυνocτότψιχς να: νΟΥ)θεί: �νoc σuνε
χόμενο μέγεθος χώρου � χρόνου σα:ν να: &ποτελεί:τιχι &πο ξεχωρι
στα: ά.νιχμετocξύ τους τμ�μocτoc. 

ΜocζΙ με τα: πρoβλ�μocτιx (πο'; &νιχφέροντocι πιο πάνω) σχετικα: 
με το χωρο κocι το πλΥιθος των πριχγμάτων, Τι έπιχεφ'Υ)μocτολογίoc 
ocύτη του Z�νωνιx δείχνει �νoc πολ'; έπιδέξιιχ σχεδιιχσμένο σύστημιχ 
OCvcxσxeu1j.:; των μ'Υ)χocνιστικων θεωριων, ίδιιχΙτερoc το\) &τομισμου : 
Τι &νιxσχευ� ιχύτη προοριζότιχν συνάμoc κocι ώς εμμεσΥ) &πό8ειξ'Υ) 
για: τ�ν όρθότητoc τΥις έλεocτικΥις εννοιας του εΤνιχι. 

8 ' Η θ ' - θ ι , Ι , θ ' .]:.  " . εωριιχ των πυ ιxγoρε�ων γιιχ τους ιχρι μους ,ιτιχν κocι cxu-
τ� «έλεocτιχα:» κocθορ ισμέν'Υ), &φοσ κιχτα: κόριο λόγο προσπΙΧθουσε 
να. δείξει 5τι οΙ θεμελιιχκες σχέσεις τΥις έμπεφικ'1jς πρocγμocτικό
Τ'Υ)τιχς �τocν μocθ'Υ)μιχτικοι τόποι :  5..-ocν 5μως χιχρocκτηριζε την έμ
πεt ρικ� πρocγμocτικόΤΥ)ΤΙΧ μίμ'Υ)crYJ έκείνων των μιχθΥ)μοιτικων τύ
πων, &νιχγν6>ριζε 5τι τα. έπιμέρους πράγμocτιχ κιχΙ το γίγνεσθocι 
πο,; συντελεί:ται σ' ιχύτα. εχουν μια: πocράγωτη, εστω κocΙ δευτερο
γετη,  όπωσδ�πoτε 5μως &ντικει μενικ�, πριχγμιχτικότητα. ΟΙ πu
θocγόρειοι 8ιόλου δεν παροιιτουντocν &πο το να. δίνουν &πιχντησεις 
στα. κοσμολογικα. κ�ι φυσιογνωστικα. έρωτημιχτoc, κιχθως μάλιστιχ 
�τιxν σε θέσ'Υ) να. συνεισφέρουν στ� φιλοσοφΙα τα: λιχμπρα: πορίσμoc
τιχ των &στρονομικων έρευνων τους. ΕΤχιχν κocτιxλcXβει 5τι Τι γ1j 

69 



Digitized by 10uk1s, March 2009

Η Κ Ο Σ Μ Ο Λ Ο ΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Δ Ο Σ  

καιι τα δπόλοιπαι ουριχνιαι σώμαιται εχουν σφαιιΡΙΚΟ σχΥΙμαι, �ζεpαιν 
cX.κόμ'r] ότι � �ναιλλαιyYJ της �μέpαις και!. της νόχταις όφεΙλεταιι σε 
XLV'r]σ'rj της ϊ8ιαις της Υης. Βέβαιιαι την κΙνφη αιυτη άρχικα. τη θε
ωροuσcxν περιφορά. ΓUpω ά.πο μιά. κεντp ικ� φωτιOC, προς την δποΙαι 
� yήLV'r] σφαιΙραι εΤχε πocντοτε γυρισμένη την &γνωστη σ' �μ«ς 
πλευρOC της. 54 'Α ντΙθεται, 8έχονταιν ότι γόρω ιΧπο αιυτη την r8Lot 
κεντpικ� φωτιά. κινουνταιι ,  έξω άπο την τροχιά. της γYjς, σε δμό
κεντρες κυκλικες τροχιές, καιτά. σειρOC: το φεγγOCρι, δ ήλιος, OL 
πλαινΥΙτες, και!. δ oupocvιot; θόλος με τά. άπλαιν1ι άστέριαι. Σε αιύτο 
όμως το σνστημαι �νέταισσαιν τώραι οΙ πυθαιγ6ρειοι το μεταιφυσικο 
8υ'Cσμό τους, 8ιαικρΙνονταις εναι «τέλειο» καιι εναι «ιχτελές», και!. 
ετσι θεωροuσcxν τον εναιστρο ουραινο με την δπέροχη συμμετρΙαι 
των XLv�aeC:)II του βαισΙλειο της τελειότηταις, �νω, άντιθεται, τον 
κόσμο ιικOCτω άπο το φεγγOCρ ι», �ξαιιτΙαις της άναιταιραιχΥΙς που 
προκcxλοuσcxν OL μεταιβαιλλόμενες 8ιαιμορφώσεις και!. κιν�σεις, τον 
θεωρουσαιν βαισΙλειο τΥΙς ά.τέλειαις. 

• Η θεώρ'r]σ'rj αιυτη προχωρεΙ πcxρocλλ'r]λcx με τ� θεώρ'r]σ'rj τοίί 
Άναιξαιγόραι και!. καιτCXΛYιγει, ιχν και!. με 8ιαιφορετικο τρόπο, στην 
cX.νOCμειζ'r] τΥΙς θεωρΙαιι; με ά.ζιολογικους καιθορισμοός. ΤΟ έλλ'r]νικο 
πνείίμαι δ8ηyrJμένο άπο τις ά.στρονομικες γνώσεις του εφταισε &ς 
την καιθαιρ� γνώσ'rj μι«ς νομοτελειαικΥΙς φυσικΥΙς τOCξ'r]ς. 'Απο αιυ
την δ 'Αναιξαιγόραις συμπεραιΙνει ότι δπOCρχει μιά. ιΧρχ1ι που βOCζει 

'ξ • θ 6 ' λ ' λ '  \ . \ \ θ "  Δ. ται 'r] ' οι πυ αιγ ρειοι παι ι αιναικαι υπτουν στον ουραινο τη εικ,ι 
�ρεμΙαι να. μένει κιχ.τι όμοιο με τον έαιυτό ,ou, πριχ.γμαι που 8ιαιπΙ
στωναιν πως έλειπε άπο τη yYj. ΠαινOCρχαιιες θΡ'r]σκευτικες ποφαι
στιχ.σεις συναιντιουνταιι με τα. πoΛU 8ιαιφορετικά. άποτελέσμαιτα. 0-
που εΤχε καιτα.λ�ξει &ς τότε ή �πιστημoνικ1ι έργαισΙαι των ΈλλΥι
νων .  "Αν άναιζψουσαιν κOCτι στα.θερΟ μέσαι στην ένlχλλlχyYJ του γΙ
γνεσθαιι, το έβρισκιχν μόνο στ!.ς μεγιίλες, &.πλΕ:ς σχέσεις, στην IXt
ωνΙως ιΧπlχρOCλλlΧχτη περ ιφορα των ουριχ.νιων σωμιχ.των. Στο γ� ι
νο κόσμο, με όλη ιχύτη την �νlΧλλcxyYJ των πολλαιπλων κlχl. 8ιιχρκως 
8ιιχσταιυρωνόμενων κιν�σεων, ή νομοτέλειαι που &ναιζητουσιχν πιχ
ρέμενε κρυμμένη ' τη ζω1ι πOCνω στη yYj τη θεωροίίσιχν περιoχ� 
της &τέλειαις, της κlχτωτερ6τηταις, έκεΙνου &πο το δποΙο λεΙπει � 
aLYoup'r] τOCζYj. • Απο μια. πλεuριχ., ιχύτο μπορεΤ νά. θεωΡ'r]θε'L και!. τε
λικο συμπέραισμαι της πρώτης περιό80υ, ιχύτο που εΤχε τη μεγαι
λuτερ'r] σ'rjμαισΙαι για. την �πoχT) που &κολοUθYjσε. 
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ΤΟ έρώτημoc τί κυρίως ervoc� τα. πράγμocτoc, πο\) περtέχετoc� η8η 
στη μtλησtocκ� Ι:ννο�oc της άρχης, ΠΡΟΟποθέτει, χωρΙς ocuTo να. ix
φράζετocι p7JTιX, τον κλονισμο των ιΧρχικων ιΧπλΟLκων πocρocστάσε
ων για. τον κόσμο ποu iπικρocτοuσocν &ς τότε. Δείχνει οτι OL τρέ,. 

Ι � l ' - \ \ Ιψ • t Ι xouaec; πocρα.στocσεις οεν ικα.νοποιοuσα.ν πια. τη σκε 7J, 7J οποια. 
ιΧνocζψουσε τ�ν ιΧλ'ήθεια. πίσω � πέρoc ιΧπο α.υτές. Άλλα. οΙ πocρα.
στOCσεις έκεΤνες Ι:χοuν 80θεΤ 8ιιχμέσοu της ιχΙσθ7Jτηριιχκ�ς ιΧντΙ
λ7Jψ7Jς, XOCL Ι:χοuν ιΧποτuπωθεΤ στη γλώσσιχ με την ιΧβΙιχστη au
νεφμικη 8ιεργιχσΙιχ ποu μεΤΙΧ8ί8ετocι ιΧπο γενεα. σε γενεά, ιΧποκρu
στocλλώνετocι κα.Ι πα.γιώνετoct.  'Ότιχν το έπιμέροuς �τoμo προχω
ρεΤ με τη σκέψ7J TOU πιο πέρoc -xoct σε τελεuτocΙoc ιΧνocλuσ7J ocUTO 
Τ · ' \ ' ξ έ - \ β '  λ \ ' ,  ε VOCL "Ι] επιστημονικη πρα. Ύj- νεργε ι με ΙXσ7J ογικες α.νocγκες 

ποu προβocλλοuν κocθως το ocτομο στοχάζετocι πOCνω σε ο ,τι elvoct 
8ε80μένο . Ή φιλοσοφΙιχ του λοιπον προέρχετocι , Ι:στω κιχι ocv ιχύτο 
Βεν έκφρά.ζετιχι ρψά., ιΧ.πΟ το ιΧσuμβίβocστο ποu δπά.ρχει ιΧνά.μεσoc 
στην έμπεtpΙoc κα.ι στη ν6Ύjσή ,ou.  Αύτο πο\) fίILeaoc 8ίνετιχι μέσoc 
στις πocρocστocσεις TOU ιΧ.πο8είχνετα.ι οτι 8εν ιΧ.ντocποκρΙνετιχι στΙς 
ιΧπocιτ�σεις τ�ς 8ιOCνοιOCς TOU. 'Όσο κιχι ocv � ιΧπλΟLκη φιλoσoφικ� 

' ψ ' \ Μ. Τ � , , \  \ , \ σκε Ύj α.ρχικιχ οεν ε χε συνεΙOΎjΤOΠOιησει ocuτη την εσωτεΡΙΚΎJ ΠΎJ-
γ� της, �τα.ν ιX8UvocTo να. μ�ν προσέξει, με την πOCρ080 του χρό
vou, η Βια.φορετικη ΠΡOέλευσ7J των πocριχστocσεων πο\) ιXvτιμάχoν
TOCV Τι μια: την fίλλ7J. 

1 . οι πρωτες λοιπον πιχρocτηρ�σεις των ιΧρχocΙων έλλ�νων φι
λοσόφων για. τ�ν ιXνθρώπινΎj γνώσ7J ιΧνα.φέροντιχν στην ιXντιθεσΎj 
έμπε tpΙocς κιχι νόΎJσ7Jς. 'Όσο ιΧ.πομιχκρUνοντocν OL έρμΎjνευτικες θε
ωρίες τ�ς έπιστ�μΎjς ιΧπο τΙς ιXντιλ�Ψεις της κα.θ"l]μεριν�ς ζω�ς, 
τόσο κα.θα.ρότερο γινότιχν , σε έκείνοuς ποu τΙς όια.τUπωνιxν, οτι 
ιχύτο το νέο εΤχε ΠΡOέλευσ7J όια.φoρετικ� ιΧπο την πρoέλευσ7J των 
κΙΧθιερωμένων ιΧπόψεων. ΒέβΙΧιιχ, σχετικα. με ιχύτο όεν Ι:χοuν ιΧκό
μΎJ να. ποίίν πολλα. πρOCγμιχτιχ. Άντιπιχρocθέτοuν την «ιΧλ�θειoc)) 
στη γνώμη (δόξα) ,  κιχι σuχνα. ocuTo σ7JμΙXΙνει οτι ή 8ικ� τους 8t
Sιxaxocλloc εΤνιχι ά.λ7JθινTJ xocL, ιΧντιθετιχ, OL γνωμες των ocλλων λoc
θεμένες. ΕΤνιχι βέβΙΧιοι μόνο για. το οτι όφείλουν τη όικ� τους fί
ΠOψΎj στο στοχιχσμό τους, ένω OL πολλοΙ fίνθρωπoι, για. τ� όια.νο
ητικΤ) Βριχστηριότητιχ των δποΙων OL ΠΙΧλocιότεΡΟL, Ιόίως, φιλόσο
φοι έκψρά.ζοντocι με έξocιρετικα. UΠΟΤψYJΤΙΚΟ τρόπο, έπιμένουν 
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σΤLς otισθητηρ�otκει; έν't'1.lπώσε�ς τοuς. Μόνο με τη νόηση (φΡΟ1lεί1l ,  
1Ι0εί1l, λόγος) λοιπον βρίσχετotι ή ιXλ�θειot' οΙ otLσθ1jσειι; «πιχτοίίν. 
KotL ό στοχιχσμος εΤνιχι τώριχ π�α. τόσο δuνotμωμένος &στε δεν 
πρoχωρε� μόνο σε σuμπεριίσμΊXΤot �ντελως πotριχδοξot, σε σόγκρι
ση με TLt; τρέχοuσες ιXντιλ�Ψε�ς, ιΧλλα. κotι ΙσχuρΙζετοιι κotτηγορη
μotτικα. δτι ΙΧότος εΤνotι ή μoνotδικ� πη� της ιΧλ1jθειιχς, κιχ;' Ι>χι οΙ 
γνωμες. 

Βέβotιot, � πotρotτ�ρηση lSτι otότος ό Ισχuρισμος διotτuπώνετιχι 
�ντελως δΙotφορετικα. ιΧπο τον Ή ριχκλειτο κotί, «μέσως μετιχ, ιΧπο 
τον ΠotρμενΙδη πρoξενε� κιχποιot ιΧπορ Ιot. Ό Ή ριχκλειτος θεωρε� 
gTL ό δόλος των ιxΙσθ�σεων ΚotΙ � πλιχνη της μιχζιχς �γκειτotι στο 
lSτι � ιxΙσθητηριotΚ� «ντΙληψη πotροuσιιχζει ιΧπιχτηλα. στους ιΧνθρώ
ποuς το εΤνιχι των πριχγμιχτων στΙΧθερό. Ό Έλειίτης, ιΧντιθετιχ, 
κιχτιχφέρετιχι Κotτα. των otΙσθ�σεων, έπειδΎj θέλοuν να. μας πείσοuν 
lSTt ιΧληθινα. όπιίρχε� κίνηση κιχΙ «λλιx�, γένεση κιχι φθοριί, πολ
λότητot κιχι πολλιχπλότητιχ. Ή διπλ� ιΧκριβως μoρφ� με την ό
ποίιχ προβιίλλει ιχότος ό Ισχuρ�σμος δεΙχνει ΟΤΙ δεν πρόκειτιχι για. 
το ιΧποτέλεσμιχ διερεόνησης, ωα. για. την έκφριχση μιίΧς ιΧπιχΙτη
σης. 

'Άλλωστε ιχότη � πρότotση ένιχρμονίζετotι σε πoΛU διιχφορετικο 
βΙΧθμο με τ!.ς κοσμοθεωρΙες των δύο μεΥιχλων μετιχφuσικων. Με 
την �ριxκλείτειιx ρo� lSλων των πριχγμιίτων Κot!. την «στιχμιίτητη 
�νιxλλot� των έπιμέροuς φιχινομένων � δuνotτότητot να. γεννιoίίντιx� 
λΙΧθεμένες πιχριχστιχσεις μo�ιχζει εόκολονόητη. ΚΙΧ!. την Ιδ�ιxΙτερη 
έξ�γηση για. τη φotινoμεν ικ� στΙΧθερότητιχ τοίί εΤνιχι την έδινε � 
««ντΙστροφη πορείot» (έναντιοτροπία) των δύο «δρόμων», � όποίot 
έπιτρέπει να. γεννιέτotΙ otότη � ιXπιxτηλ� έντόπωση �κε� ΟΠΟι) σuν
τελε�τιxι τιχuτόχρονot τόση μετotτρoπ1j, lSσy) «κριβως ε!νotι ΚotΙ � 
ιΧντΙστροφη μετotτρoπ�. Ά ντίθετot, ε Τνotι έντελως «δύνιχτο να έν
τoπιστε� Υι εδρot τοίί φotίνεσθotΙ κotι της πλιίνης μέσot στη flOvotat
κ� , την lSμΟLΙΧ σε lSλot τα σημεϊ:ot της κoσμικ� σφΙΧίριχ του Πotρμε
νίδη ,  � όποΙιχ, πέρot ιΧπο ΙΧύτό, ιΧποτελοίίσε Κot!. τη μονotδικ-η άλη
θιν� κoσμoλoγικΎj σκέψη . Αύτη � εδριχ μποροίίσε να βρίσκετotΙ 
μόνο στα. έπιμέροuς πριίγμιχτιχ Κot1. στ!.ς ρεuστες Κotτιχστιίσεις 
τοuς, που διιχκηρόχνετotΙ ί.)τι εΤνιχι φιχινομενικες κιχι μΎj πριχγμιχ
τικές. Έντοότοις, στα. κεΙμενιχ που txouv aιιχσωθεϊ: δεν ύπιΧρχει � 
πιχριχμικρ-η νόξη ί.)τι οΙ έρεuνητες έκεΙνης της περιό80ι) εΤχιχν κιχ
μει ιχύτη την τόσο ιXπλΎj σκέψη,55 που έμελλε να ιΧνιχτρέψει όλό
κληρο τον �λειxτ�σμό. ΟΙ ΈλειΧτες πιχντως �σόΧotζotν με την &πο-
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ψη οτι κιχθε διocχωρισμος κocι κά.θε ocλλocΥη των προιγμιχτων �τocν 
ocπocτηλ� κοιι ψocινoμενικ� έντίιπωση ποu όψειλότοιν στις ocEσθ�
σεις. 

T�ν taLoc ά.πλoϊκ� ιΧρνηση προς ο,τι δεν μποροίίσοιν να έξηΥή
σοuν φoc(νετocι οτι χρησιμοποΙησocν κοιι οΙ  διιχδοχοι το\) Π ocρμενίδη 
σε σχέση με τους ΠΟLOτικους κocθορισμους των έπφέροuς πρocγ
μά.των. Ό Έμπεδoκλ�ς, τοuλά.χιστοv, δποστηριζε οτι ολοι τα 
πριχγμocτοι �τocν μεΤγμoc των στοιχείων. 'Αλλα δεν όλoκλ�ρωσε το 
�ργo που είχε να έπιτελέσει, δηλocδ� να δείξει τον τρόπο με τον 
όποΤο γεννιοίίντοιι OL ιΧλλες ποιότητες, �στω κοιι ώς ψοιινόμενοι, 
ιΧπο τ�ν ιΧνOCμειξΥ) των Ιδιοτητων που �lOUV τα στοιχεΤοι -κocί, 
5σο ξέροuμε, OUTε καν το ξεκΙνΥ)σε. Π ιθοινον να θεωρουσε κοιι IXU
τος ΟΤΙ οΙ Εδιocίτερες ποιότητες των πρocγμιίτων δεν �τlXν κιίτι 
πρocγμιχτικό, ocλλα άπιίτη των ocΙσθ�σεων, οπως πίστεuε κoc!. ό 
Πocρμεvίδ"l]ς για ολες γενικα τις ποιότητες. Άντίστοιχιχ μπορου
με να uποθέσοuμε οτι � πocλocιότocτη OCΠΟψ"l] των ocτομιστωv, που 

, , - .  Λ Ι θ '  3". ι! " έ ι T"l]V εκπροσωποuσε ο εuκιππος, OC ,ιτocν οη στoc επιμ ροuς πρocγ-
μocτoc μόνο το σχ�μoc, ή διOCτocξΥ) κocι � κίνηση των ocτόμων που τα 
άποτελοίίν εΙνocι κά.τι πρocγμocτικό, ένω οΙ OCλλες Ιδιότητες εΙνocι 
άπιίτη των ocΙσθ�σεων για την όποίoc δεν �δινocν περ ισσότερες έξη
γ�σεις. δβ 

'Ίσως ocυτες οΙ δuσκολίες �καμocν τον ' Α νocξocγόρoc να θεωρ�σει 
ολες τις ποιότητες άγέvv"l]τες κocι να uποστηρίξει οτι uπιχρχοuv 
ocνocρίθμψοι στοιχεΤoc. 'Έτσι ομως ιΧνέκuπτε � άντίθετη δuσκολίοι. 
'Αφοίί ολoc �πρεπε να: περιέχοντocι σε ολoc, πως σuμβocίνει να φocί
νετocι 5τι στο έπιμέροuς πριίγμoc uπιίΡΧQuν μόνο μερικες ocπο ocu
τες τι.ς ποιότητες ; Λυτο το άπέδιδε &ς ενoc βocθμο στο γεγονος 
οτι πολλα: σuστoc'nκα: μέρη δεν γίνοντocν άντιλΥ)πτα: έπειδ� �τocν 
πoΛU μικριχ. Σuνεπως μόνο ή νόΥ)ση μπορεϊ: να μας διδιχξει κocτι 
για τις άλ"l]θινες ποιότητες των πρocγμOCτων.57 Πocρocλλ"l]λοι 5μως 
φocίνετocι οτι ocκολοίιθ"l]σε κocι την Ιδέoc που ένuπocρχει �a"l] στ�ν πoc
ρOCστocση Tou Άνocξίμocνδροu για: το απειρον : 5τι μια: τέλειoc ocvoc
μειξ-η κocθορ ισμένων ποιοτητων δίνει κOCτι άκocθόριστο . 'Έτσι, την 
πρωΤOCΡΧΙΚ1) TouλιXxtaTov μείξη δλων των δλικωνδ8 -που είχε γί
νει πρι.ν ιΧπο τη διocμόρφωση το\) κόσμοu- την περιγριχψει ώς κoc
η που δεν �χει ποιότητα,δ9 κocι ψoc[νετocι ΟΤΙ μια: ποιρόμοιoc σκέψ"l] 

' τ  Ι , �  � , ' έ - - ' Ε  τον ε ,χε κocμει νoc μ,ιν ποιρocοεχετocι τoc τ σσερoc στοιχειoc "ou μ-
πεδoκλ� ώς πρωτocρχικες ()λες,  OCλλα. να. τα: θεωρεΤ κoc!. ocότα. μείγ
μocτoc.6Ο 
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Ό όρθολΟΥισμός, ποδ �τιxν κοινος σε όλους τοδς στοχιχστες 
πρΙν ιΧπό τοδς σοφιστές, πιχΙρνει τώριχ στοδς πυθΙΧΥόρειους την 
Ι8ιιχΙτερ'1) μoρφΎj ότι � yνώσ"t) �yκειτιxι στη μιxθ'1)μιxτικΎj σκέψ'1). 
ΚιχΙ ιχυτό , πιχρόλο ποδ κιχθιχυτο �τιxν ενιχ στένεμιχ, ιΧποτελοσσε 
πιχρOCλλ'1)λΙΧ μεΥOCλ'1) πρόο80, Υιιχτί �τσι 8ινότιχν Υια: πρώτη φορα: 
�νιxς θετικος προσ8ιορισμος της νό'1)σ"t)ς σε ιXντΙθεσ"t) προς την 
ιxΙσθ'1)τηριιxκΎj ιΧντΙλ'1)ψ'1). Ό ΦιλόλιχοςβΙ 8Ι8ιχσκε ότι μόνο με τον 
ά,ριθμο ΥΙνετιχι Υνωστη � ουσΙιχ των ΠΡΙΧΥμOCτων ' 8'1)λιx8Ύj κιχτιχνο
οσμε τα: πρOCΥμιχτιχ μόνο οτιχν ΥνωρΙσουμε τον μιχθ'1)μιχτικο κιχθο
ρ ισμο ποδ υπόκειτιχι στη βOCσ"t) τους. Αυτη τΎjν lμπειρΙcx εΤχιχν 
• ι • θ ι , Ι  Ι Ι ' �  -'- Ι ιχποκομισει ο ι  πu ΙΧΥορειοι ιχπο τη μουσικ'1) κιχι " ιν σtστΡOνOμ cx, 
κιχΙ τώριχ την ά,νΙΧζ'1)τοσσιχν κιχί τη 80κΙμιχζιχν σε όλες τίς ιΧλλες 
περ ιοχες της yνώσ"t)ς. Κιχθως ομως κιχτέλ'1)Υιχν στο πόρισμιχ ότι 
ιχυτο το CXLτημcx μπορε! να: έκπλ'1)ρωθε! όλοκλ'1)ρωτικα: μόνο ώς 
προς τη yνώσ"t) τοσ τέλειου κόσμου των ι!ίστρων, ό8'1)Υοσντιχν στο 
ΣUμπέριxσμιx ότι � έπιστημ'1) (σοφία) πρέπει να: ά,νιχφέρετιχι μόνο 
στο «βιχσΙλειο)) της τOCξ'1)ς κιχΙ της τελειότητιχς, 8'1)λιx8Ύj στον OU
ριχνό, ΚCXί ότι στην περιoχΎj της ά,τέλειιχς, της ά,κιχνόνιστης ά.λλιχ
Υης, 8Y)λιx8Ύj στη Υη, Ισχύει μόνο � πριxκτικ� Ικιχνότητιχ (άρετή) .β2 

"Ενιχς ιΧλλος θετικος προσ8ιορ ισμος της νόY)σ"t)ς, ποδ οΙ  πCXΛιxι
ότεροι στοχιχστες την εΤχιχν ά,ντιπιχρΙΧθέσει προς την ιχΙσθΥ)τηριιχ
κΎj ά,ντΙλΥ)ψΥ), χωρίς 6μως να: 8Ινουν περισσότεριχ στοιχε!ιχ σχετι
κOC, 8ιιχφιχΙνετιχι στην έπιχεΙΡΥ)μιχτολΟΥΙΙΧ τοσ Z�νωνιx: ή λογική 
νομοτέλειιχ. 'Όλες οΙ έπιθέσεις του στην πολλότητιχ κιχΙ την κΙ
V'1)σ"t) βιχσΙζοντιχι στην άρχή της άντίφασης, την όποΙιχ ΧΡΥ)σιμο
ποιε! με πoλλΎj κΙΧθιχρότητιχ κιχΙ σΙΥουριOC, πιχρόλο ποο 8εν την 
�χει 8ιιχτυπώσει με ιΧφΙΧιΡετικο τρόπο. ΒιχσΙζοντιχι ΙΠΙσ"t)ς στην 
πρoϋπόθεσ"t) ότι 8εν εΤνιχι 8υνιχτο να: εΤνιχι ΠΡΙΧΥμιχτικο κOCτι Υια: το 
όπο!ο το 1:8ιο κιχτηΥόΡΥ)μιχ δποχρεωτικα: κιχΙ κιχτιχφOCσκετιχι κιχΙ 
ιΧποφOCσκετιχι. Ή μεΥιΧλ'1) πιχρΙΧ80ξότητιχ της έλειxτικΎjς ι!ίΠΟψΥ)ς 
ώθοσσε ά,νΙΧΥκιχστικα: τοδς lκπροσώπους της προς την πoλεμικ� 
περισσότερο ά,π' ό,τι τοδς ι!ίλλους στοχιχστές. ΟΙ μιxρτuρLες ποδ 
8ιΙΧθέτουμε Υια: το σύΥΥριχμμιχ τοσ Z�νωνιx, πού , όπως φιχΙνετιχι ,  
�τιxν κιχί ιΧπο λoyικΎj ι!ίΠΟψΥ) κιχλα: 8ιιχρθρωμένο, προσφέρουν Ινιχ 
ιχριστο 8ε!Υμιχ Υια: την τεχνικΎj της λoyικΎjς ιXνΙXΙρεσ"t)ς, ποδ εΤχε 
8ιιχμορφωθε! στη σχoλΎj ώς συνέπειιχ έκεΙν'1)ς της πoλεμικΎjς. Κιχ-

I I !!λλ . , '  λ � 1! \ - \ ΤΙΧ ΤΙΧ σt CX, ιχυτη '1) τυπο 0ΥΙΚ'ι ιxσκY)σ"t) που κυριιχρχουσε στους 
έλειχτικοδς κύκλους 8εν �φτιxσε, όσο ΥνωρΙζουμε, &ς την ιΧφ'1)ΡΥ)
μένΥ) 8ιcxτύπωG'1) λΟΥικων νόμων. 
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2 . • Η ocντιπcxΡocθεσ-η λοιπον της νόYjσ-ης προς την cxΙσθYjτηριcxκ� 
ocντΙλYjψYj προερχότιχν OCπο το cxtτημcx για: u.vcxv γνωσιοθεωρητικό 
αξιολογικό καθορισμό. Σέ φιxνεp� {)μως OCντΙθεσ-η μ.έ ιχότον βρΙ
σκοντιχι οΙ ψυχολογικοί κΙΧθορισμοΙ, με τούς όποΙους οΙ t8LoL έρευ
νYjτες προσπΙΧθουσιχν να: έννο-ήσουν τη γένεσ-η κιχ/. την πορεΙιχ της 
Υνώσ-ης. Άπο ιχότη την �ποΨYj,  σόμφωνιχ κιχ/. με τΙς γενικές τους 
προUποθέσεΙζ, 8εν μπόρεσιχν νOC μεΙνουν στΙΧθεροΙ σ' txeLvYj τ�ν 
ocντιπιχΡocθεσ-η. ΔYjλΙΧ8-ή, μόλο πού � σκέψYj τους �τιxν στριχμμένYj 
πρωτιχρχικα: κιχΙ κόριιχ προς τον έξωτερικο κόσμο, την προσοχ-ή 
τους τ�ν τρocβYjξε Τι Ψυχικ� 8ριχστηρ ιότητιχ του OCνθρώπου. Σε ιxu-
� Jlβλ ' , I · " t> ι " τιιν ι;; επιχν ιχνιχγκιχστικιχ μLΙΧ ιχπο τις οιιχμορφωσεις κιχι τις με-

τιχτροπες � �νιx OCπο τα: OCποτελέσμιχτιχ της XLVYjUYjC; τοα συμπιχν
τος . • Η Ψυχ� λοιπον κιχ/. � 8ΡιχστηΡιότητoc της γΙνετιχι τ�ν περΙο-
80 IXόΤ� OCντικεΙμενο έπιστημονικης θεώΡYjσ-ης μόνο στο πλιχΙσιο 
της όλικης πορεΙιχς τοα κόσμου. Ε!νιχι κιχ/. ιχότη προί:όν της, ά.κρι
βως {)πως {)λιχ τα: l1λλcx πρocγμcxτιχ. ΚιχΙ έπει8� τΙς γενικές έρμYj
νευτικες OCρχές ο Ι  σοφοΙ έκεί:νοι τΙς έννοοασιχν ocκόμYj ώς σωμιχτι
κές, συνιχντοαμε έ8ω μια: έντελως ιιλιστικ� ΨυχολογΙιχ.83 

Ψυχ� λοιπον ε!νιχι πρωτιχ «π' {)λιχ κινητήρια δύναμη.  Ό Θιχ
λης θεωροασε {)τι μια: τέτοιιχ 8όνcxμYj ίιπηρχε κιχΙ στο μΙΧΥν-ήτη ,  
κιχΙ ΙΙποστηρ ιζε ()ΤΙ όλόκλYjρος ό κόσμος ε!νιχι γεμOCτος ψυχές, 8Yj
λιx8� γεμOCτος «θεοός» . 'Επομένως � ουσΙιχ της έπιμέρους ψυχης 
ocνcxζYjτηθYjκε «ρχικα: σέ (), τι ε!χε θεωΡYjθεϊ: yeVLXd" OCPl� (Prinzip ) 
της κΙνYjσ-ης. Λότο ό ΆνcxξιμένYjς το ι!βρισκε στον «έριχ, ό ' H pOC
κλειτος κιχ/. ό ΠιχρμενΙόYjς στη φωτιOC, ό Λεόκιππος στα: OCτομιχ 
της φωτιOCς,84 ό 'Ανιχξιχγόριχς στη λoγικ� iSλYj που κινουσε τον κό
σμο, 8Yjλcx8� στον νου. 'Όπου όεν ίιπηρχε ΚOCΠΟιcx σωμIXΤΙΚ� ocpχ� 
της κΙνYjσ-ης, οπως στον Έμπε80κλη, Ψυχ� θεωρ-ήθYjκε το ΙΙλικο 
μεί:γμιχ που ρέει στο ζωντιχνο σωμιχ, 8Yjλcx8� το ιχ!μιχ.'Ο ΔιογένYjς 
ό 'Λπολλων ιιΧΤYjς πΙστευε {)τι � ουσΙιχ της ψυχης �τιxν μέσιχ στον 
OCέριχ που ε!χε «νιχμιχθεϊ: με το ιχ!μιχ,βδ Στους πυθιχγόρειους 8έν 
u.ytve 8υνιχτο να: τιχυτιστεϊ: � έπιμέρους Ψυχ� με το εν, πού το θε
ωρουσιχν ocρχ� � όποΙιχ κινοασε τον κόσμο, � να: θεωΡYjθεϊ: μέρος 
της. ΆντΙ. γι' ιχότο 8Ι8ιχσκιχν {)τι � Ψυχ� ε!νιχι OCρ ιθμός. Τέλος, 
στους νεώτερους φυσιολόγους, στους όποΙους ε!χιχν πιθιχνον προ
σχωρ-ήσει κιχ/. όρισμένοι πυθιχγόρειοι, � Ψυχ� γΙνετιχι μεϊ:γμιχ ( κρίi
σις) των ΙΙλικων πού συνθέτουν το σωμιχ. 'Έτσι, τη 8ι8ιxσκCXΛ(ιx 
τους {)τι � Ψυχ� ε!νιχι ιΧρμονΙιχ μποροαμε να: τ�ν έννο-ήσουμε μόνο 
ώς ζωντιxν� σuμπρcxξYj {)λων των μερων τοα σώμιχτος.68 
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Σε ocότη την κινYjΤ�ΡΙOC OUVOCμoYj, πού κocτα: το  θOCνocτο έγκocτoc
λεΙπει το σωμ.oc, OCποοί80ντιχν ΣUνOCμ.OC οΙ Ιόιότψες πού έμ.εΤς τώρoc 
χocριχκτηρ ίζοuμ.ε ιιψuχιχέζ». • Άλλα: το ΙόιocΙτερο θεωρYjΤLΚΟ έν8ιιχ
φέρον άπο το δποΤο 8ιocκocτεχότιχν � πocλocιόΤOCΤΥ] έπιστημ.Υ) φocΙνε
τocι πολύ κocθιχρα: στο γεγονΟζ 5τι άπο 6λες τΙς Ιόιότητες ocότη που 
σχε80ν άποκλειστικα: γίνετocι άντικεΙμ.ενο προσοχης ε!νocι � πocρoc
στocσιocκ� Ικocνότητoc, το «γvωρΙζειν».87 Για: crUVOCLcreiJμoOCTOC κocΙ 
βοuλYjτικες 8ρocστηριότητες 8εν γΙνετocι οδτε περιστocσιocκα: λό
γος.88 Κocθως 6μ.ως � έπιμ.έροuς tJiUliJ, &ς κινYJτηριoc MvocμoYJ, ε
πρεπε να: άποτελεί: κocΙ μ.έρος της MvocμoYjC:; που κινεί: δλόκλYJΡΟ το 
κοσμ.ικΟ σιιμ.πocν, ετσι κocΙ � ΓVώσYj, πού όιocθέτει το έπιμέροuς 
OCτομ.ο, �τocν όuvocτο να: eEIUpYJeEi: μ.έρος μ.όνο της κοσμικYjς ΓVώ
σYjς.69 Λότο ε!να,ι έντελως πρόόYJλο στον Ή ρOCκλειτο κocι στον Ά
να,ξocγόρoc. Ή γνώσYj κOCθε ocνθρώποu ε!νocι 6σYj κocι δ γενικος κο
σμ.ικΟς λόγος (στον Ή ρOCκλειτο το πυρ70 κocΙ στον Άνocξocγόρα. δ 
νους) πού περιέχετocι μ.έσoc 'rOU. Πα.ρόμ.οιες ε!νocι κocΙ οΙ OCπόψεΙζ 
το;) Λεuκιπποu κocΙ το;) ΔΙOγέvYj το;) 'ΛπολλωvιOCτYJ . 

Σε ocότη τ� φuσtοκριχτtκ� ocvτΙλYJψYJ , πού ΙόιocΙτερoc στον ' Λνα.
ξocγόρoc ε!νocι κocθocρα: πoσoτικ� , ό Ή ρOCχλειτος εόωσε τέτοιoc τρο
πή, /:)στε το γvωσιοθεωρYjΤΙΚΟ oc'ίτημ.oc να: τη Oιocπερνίi πOCλι κα.Ι 
να: έπιβOCλλετΙXΙ &ζ Μνocμ.Υ) έσωτερίκεUσYjς κocΙ έμ.βOCθuνσYjς. Ό κο
σμ.ικΟς λόγος στον δποΤο μ.ετέχει ό κocθένocς μ.ε τη ΓVώσYj TOU ε!
νocι πocντο;) δ �Oιoς. Ό λόγος το;) Ή ρocκλειτοu κocΙ δ νους το;) Ά
να.ξocγόρoc ε!νocι κocτα.μ.ερισμ.ένοι; σε δλόκλYJΡΟ το κοσμ.ικΟ σtιμ.ΠOCν, 
&ς Μνocμ.Υ) πού κινεί: μ.ε τον Ω)ιο πocντο;) τρόπο. ' Η  γνώσΥ] λοιπον 
ε!νocι το κοινόγ ε!νocι δ νόμ.ος κocΙ � τOCξΥ] 6ποu bφεΙλει δ κα,θένα,ς 
να: πρoσocρμ.oστε�. 'Ότα,ν κocνεΙς όνεφειιετα.ι ,  6τocν εχει μια: προσω
πικ� γvώμ.YJ, βρίσκετα,ι στον όLΚό 'rou κόσμο. Ή ΓVώσYj 6μως ε!
νocι κOCτι κοινο (ςυνον) για: 6λοuς. ΧOCΡΥ] σ' α,ότο το γνώρ ισμ.oc το;) 
κocθολικα: εγκuροu vόμ.οu � εννοιoc 'rYjc:; γνώσYjς πocΙρνει το vόYJμα, 
ένος γvώμ.oνoc,71 κα,ι � ύπoτα,γ� στο κοινό, στο νόμ.ο , πα,ροuσιoc
ζετocι &ς xoc01jxOV τόσο στο οιocνοYJΤΙΚΟ πεοΙο 6σο κα,Ι στο πολι-
τικό, στο �θLΚO κα,Ι στο θΡYJσκεuτικό. 72 . 

3. Στ�ν έρώτησYj πως έξYjγεi:τα,ι, μ.ε ocότες τις πρoίiπoθέσεις, 
6τι � ΙΙΓVώ�» ε Ισχωρεί: στον έπιμ.έροuς OCνθρωπο, 8Yjλocό� στο 
σωμ.oc 'rou ,  � μ.όνΥ) ocπιXντησYj το;) Ή ρocκλειτοu OCλλα: κocι 6λων των 
όιoc06χων 'rou ε!νocι : OCπο τ�ν πΙΙλΥ) των ocΙσθήσεων. Στο σωμ.oc του 
ιΧνθρώποu που β ρΙσκετocι σε έγρήγoρσYj εΙσχωρεί: δ κοσμ.ικΟς λό
γος OCπο τις ocνoιγμ.ΈVες ocΙσθήσεις (6πως ε!νocι φuσικό, έ8ω λocμ.-
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βά,νοντα.ι υπόψη κuρ Ιωι; iι όρα.σ'r) κιχι � &'κοή) , 73 .  κα.Ι γι' ιχότον ιΧ
κριβως το λόγο ό �νθρωπoι; γνωρ ίζει. Λυτο συμβα.ίνει βέβα.ια. μό
νο 8τα.ν ένυπά.ρχει στο �τoμo λόγος � ψυχή, ωστε � xtv'r)σ'r) ποδ 
έρχετα.ι ιΧπ' έξω να. συνα.ντιέτιχι με μιOCν �λλY) έσωτεpικ� κ ίνΥ) σ'r). 74 
Σε α.υτη τ�ν ιΧλλ'r)λεπί8Ρα.σ'r) έξωτερικοί) κα.Ι έσωτερικοί) λόγου, 
ποδ προζενείτα.ι 8ια.μέσου των ιχΙσθήσεων, βα.σίζετα.ι το γνωρί
ζειν. 

Ό Ή ρά,κλειτος λοιπον 8εν ε!νιχι σε θέσ'r) νOC προχωρήσει σε ψυ
χολογικη 8ιά,κρισΥ) ά.νά,μεσιχ στην ιχΙσθYjτηΡΙα.κ� άντΙληψ1) κιχι στ� 
νόYjσ'r) , ποδ �ντι8ια.στέλλoντα.ι ά.πόλυτιχ ώς προς τ� γνωσιοθεωρ'r)
τική τους ά.ξία.. ΆλλOC OUTE κα.ι ό Πσιρμενί8ης75 μπόρεσε νOC κά,
μει κά,τι τέτοιο : 76 ά.ντίθετα., τόνιζε &'κόμΥ) πιο έμφσιντικOC τ�ν έ
ξOCρτ·φΥ) τ�ς νό'r)σ'r)ς τοί) έπιμέρους άτόμου άπο τις σωμα.τικές 
του κα.τα.στά,σεις, κα.θως ελεγε στι ό τρόπος σκέψ'r)ς κά,θε ά.τόμου 
κΙΧθορίζετα.ι άπο την ά.νά,μειζΥ) των στοιχείων στιΧ μέλη τοί) σώ
μα.τός του, α.ΠΟψΥ) σπου εβρισκε τ�ν έπιβεβα.ίωσ'r) της γεν ικ�ς του 
ί8έα.ς γιOC τ�ν τσιίιΤΙσ'r) τ�ς σωμσιτικότψα.ς με τ� νό-ησ'r).77 • ΛκόμΥ) 
πιο κα.ΤYjγΟΡYjμσιτικιΧ μσιρτυρείτσιι ΟΤΙ ό Έμπε80κλης'8 υποστήρι
ζε πως � νόησ'r) κιχΙ � ΙXΙσθYjτηpισικ� ά.ντίλ1)ψ1) τα.υτΙζοντιχι ·  ότι iι 
ά.λλσιΥη στ� νό1)σ'r) έξσιρτίiτσιι άπο την ά.λλα.γ� στο σωμα., κσιΙ τέ
λος οτι για τ� 8ισινoητικ� ίκοινότητα. τοί) ά.νθρώπου άπoφα.σιστικ� 
σYjμα.σίσι εχει το μείγμσι τοί) σιΤμσιτός του. 

ΚσιΙ οΙ Μο 8εν 8Ιστσισσιν να πσιρουσιOCσουν σιύΤ� την �ΠOΨY) 
έποπτικότερσ:, χρησιμοποιώντα.ς φυσιογνωστικες υποθέσεις. Ό 
ΠσιΡμενί8Yjς, στο μέρος της φυσικηι; του ποδ προβά.λλετσιι ώς ύ
πόθεσ'r) ,  8ί8α.σκε δτι γενικα το 8μοιο γίνετα.ι άντιλ'r)ΠΤΟ 8ισιμέσου 
τοί) όμοίοu, το θερμο πο,; βρίσκετα.ι εξω άπο τον OCνθρωπο 8ισι
μέσοu τοί) θερμοί) που ύπά.ρχει μέσα. στον OCνθρωπο, κσιι τέλος ΟΤΙ 

' ψ , " ,  !!t: ' • λ � �. ό ' • , , το υχρο που uπσιρχει ο;ι.,ω γινετσιι σιντι YjΠTU �κ μΥ) κα.ι α.πο το 
- ς,. ' 

-
ψ - " , , . , 'Ο 'Ε ς,. 

πτωμα. ο ισιμεσοu του υχρου που υπσιρχει σ σιυτο. μπεοο-
κλης 8ια.τυπωσε τη σκέψΥ) οτι κά.θε στοιχείο μέσσι στο σωμα. μα.ς 
&'ντιλα.μβά.νετα.ι το ομοιό του τοί) έξωτερικοί) κόσμου : με α.ύτΟν 
τον τρόπο, στη θεωρία. του για τΙς ά.πορ ροει; κσιΙ τοδς πόρους έ8ω
σε την εννοια. ότι κά.θε gpyιxvo 8έχετα.ι την έπΙ8ρα.σ'r) των υλων 
πο'; οΙ &'πορροές Touc; 8ια.πεΡνοUν Touc; πόρους του · 8Yjλα.8ή, την 
εΙ8ικ� ένέργειιχ των σιΙσθYjτηρ Ιων όργOCνων την πα.ρά.γει &'πο σχέ
σεις όμοιότητα.ς ποδ uπocρχοuν ά.νά.μεσα. στην περιθωρ�α.κ� 8ιιχ
μόρφωσΥ) των όργOCνων α.ότων κα.Ι στOC &'ντιχείμενά. τοuς. Λυτη τη 

έψ , 
• έ ξ ' \ .1. \ r! , . , ' \ σχ 'r) την α.ν πτυ ε σινσιφορικα. μι;; την oρα.σΊj, την σιχοη χα.ι την 
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gaCPP1)O'Yj, όρ�σιdvες μιίλ�στα. φορες με λεπτότα.τες πα.ρα.τηρ�
σε�ς. 79 Σ' , \ \ 1! Ψ ' -Δ " \ ιJ , ' λ  α.υτη την οιΠΟ 1),  κα.τα. , ιιν οπο ια. το oμo�o γ�νετα.ι α.ντι η-
πτο με την πα.ρ�μβα.O'Yj τοίί όμοΙου, άντ�τιiχθ1)κε ό 'Ανα.ξα.γόρα.ς 
-8εν εΤνα.ι φα.νερΟ YLa ποιον άκριβως λόγο_80 8ι8ιίσκοντα.ς δτι 
άντιληπτο γΙνετα.� μόνο το άντΙθετο 8ια.μ�σoυ του άντιθ�τoυ, το 
θερμο που δπιiρχει lξω άπο τον �νθρωπo 8ια.μέσου του ψυχρου 
που δπιiρχει μέσα. σ' α.ύτόν, κ.ο.κ. 81 Όπωσ8�πoτε, κα.Ι � όικ� του 
όι8α.σκα,λΙα. εΤνα.ι ά.πό8ειξη ()τι δλo� α,ύτοΙ οΙ μετα.φυσικοΙ όρθολο
γιστες έκφpιiζoυν στη." ψυχολογΙα. τους μιOC χoν8ρoε�8� α.Ισθησ�
οκρα.τ(α.. 
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Kocθoριστικ� σ"Υ)μocσΙoc γιιΧ την πocρocπέρoc ιχνιXπτuξ'Y) της ιχρχocΙocς 
έλλ'Y)νικΎjς έπιστημ'Υ)ς εΤχε το γεγονός δη, με τη μεγciλYj γενLΚ� 
&vo80 της πvευμιxτικΎjς ζωΎjς τοσ �θνoυς μετιΧ τη VΙΚYjφόρoc �κβoc
σ"Υ) των περσικων πολέμων, � έλλYjVΙΚ� έπιστημ'Υ) ιχποσπιΧστηκε 
β ιocιoc ιΧπο το �σuχo κλίμoc των πoΛU κλειστών φιλοσοφικων σχο
λων κocΙ πέρocσε στον τocρocγμένο ιχπο τιΧ πciθYj χωρο τΎjς 8Yjμόσιιχς 
ζωΎjς. 

ΟΙ  κύκλοι ()που ιχvθοuσε � έπιστημονικ7] lpeuvιx εΤχιχν 8ιευ
ρυνθεϊ: ιχπο γενειΧ σε γενειΧ,  κocΙ οΙ θεωρίες πο,) εΤχocν πιχρουσιιχ
στεϊ: ιΧρχικιΧ σε στενότερους κύκλους κocΙ εΤχocν 8ιoc80θεϊ: με 8υ
σκολονό'Υ)ΤOC σuyyρά.μμocτoc εΤχocν ιχρχίσει νιΧ ε Lσχωροuv στη συλ
λOγLΚ7] σuveL8Yjσ"Y). ΟΙ ΠΟΙ'Υ]τες (Ευριπ(8'Υ]ς, Έπ'χocρμος) &ρχιζocν 
�8Yj νιΧ μετocφέρουν στη γλώσσoc τους έπιστημονικες lwotEt; κocΙ 
ιΧπόψεις ' οΙ γνώσεις πο,) εΤχιχν κocτocκτηθεϊ: με την �ρευνoc της φύ
σ"Υ)ς &ρχιζocν τώρoc νιΧ ιΧξΙΟΠΟΙΟUVΤOCL πρocκτικά. (Ίππό8ocμος κocΙ 

" , ) 'Α ό , \ !  , ι ιχλ '  3-τoc κτισμocτoc του . . κ μYj κocι την �OCTpLXYj , που π ocιοτερoc ,ιτocν 
ιΧπλως τέχvYj την όποίoc ιΧσκοuσocv κocτOt πocρoc80σιocκό τρόπο, τη 
8ιocπέριχσocν οΙ γενικες �ννoιες της φtλoσoφίocς της φύσ"Υ)ς κocΙ ο Ι  
μερικότερες θεωρίες, γνώσεις κocΙ δποθέσεις της φυσΙOγνωστLκΎjς 
�ρευνocς (πο,) με τον κocφό ιΧπλώνοντocν δλοένoc περισσότερο στιΧ 
έπιστημονικιΧ συστημocτoc) .  'Έτσι κocτocκλύστηκε κιχι ocυτη ιΧπο 
ocΕτιολογικες θεωρίες,Ι κocι μόνο στο πρόσωπο τοί) ΊπποκριΧτη 
βρΎjκε το μετocρρυθμιστη πο,) ξocνιΧφερε ιχυτη την τιΧσ"Υ) στιΧ σω
στιΧ μέτριχ κιχΙ ξιχνιΧ8ωσε στην Eιxτρικ� τέχν'Υ] τον πΙΧλocιο χιχρoc
κτηριχ της ό όποϊ:ος ιχντι8ιιχστελλότιχν προς το έπιστημονικο 8όγ
μιχ.1Ι  

"Evιx ιχκόμYj στοιχεϊ:ο �τιxν lSTL τό έλλ'Υ)νικό �θνoς, &φοί) &ν8ρώ
eYjxe μέσιχ &πό σκλ'Υ)ρο,)ς έσωτερικο,)ς κιχΙ έξωτερικο,)ς ιχγωνες, 
εΤχε πιιΧ περιΧσει στην C>ριμ� του �λικίιx. 'Έχocσε την ιXπλo·'κ� πί
στη στιΧ πιχρoc8ε80μένoc κιχι γνώρισε την ιχξίoc πο,) �χoυν γιιΧ την 
ΚΙΧ&ημ.εΡLv7] ζω� ΟΙ πριχκτικες Ικocν6τητει;. χιχΙ � γνώσ"Υ) . •  Απο την 
έπιστημ'Υ], πο,) &ς τότε εΤχε 80θε! ιχπερΕσπιχστη στην κιxθιxρ� τιχ-
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σΎ) για. �pευνα., στην EUYEVLΚ� πεpι�pγεια. τ�ς γνώσΎ)ς για. τη γνώ
σΎ), τΟ έλλ1]νικο �θνoς ζYjτοuσε τώρα. 8ια.φωτιστικες ιΧπιχντησεις 
στα. έρωτημα.τα. ποu το έν8ιέφερα.ν ιίμεσα., συμβoυλ� κιχι βO�θειΙX 
στΙς ιtμφιβOλΙες ποu γεννουσε Υι πλ1]θωρικ� ζωντιΧνιιχ της 8ικ�ς 
του πoλιτισμικ�ς έξ�λιξ1]ς. Στην πυpετικ� dίμιλλα. των ΠVευμα.τι
κων 8υνιΧμεων, ποu ιXνΙXπτUχθ'Ίκε ΙXUτyι τη μεγιΧλΥ] στιγμ� της 
πιχγκόσμια.ς ΙστορΙιχς, έΠLΚριXτησε γενικα. Υι ιίποψη οτι σε κιΧθε 
περιoχ� της ζω�ς ό κά,τοχος της γνώσΎ)ς ε!νιχι κιχι' ό πιο Ικα.νός, 
ό πιο χρήσψος, ό πιο πετυχημ�oς. Σε όλες τΙς σφιχi:ρες της πρα.
Κ1'ιχ�ς Ορσιστηρ ιότητα.ς τοί) ιΧτόμου Υι ιΧνεξά,ρτητη σκ�ΨY] κα.ι. Υι 
πpoσωπικ� ΚΡΙσΎ) ιΧντικιχθιστοUσα.ν, σε μια. κιχρποφόρα. ιΧνιχνέωσΎ), 
την πpo�λωση στΙς πα.λα.ιες συν�θειες. Κα.Ι ένω γίνοντιχν ιχuτά" 
τΙς λα.tκές μιΧζες τις κυρίευσε ή λΙΧΧΤά,ριχ να. Ο LκεΙΟΠΟΙYjθοuν τα. πο
ρΙσμα.τα. της έπιστημης . Ί8ιιχΙτεριχ 8μως για. iXE'Lvov που ήθελε 
τώρoc να. πΙΧίξει κά,ποιο ρόλο στην πoλιτικ� οεν ιtΡΚOυσε πια. Υι O L
κoγενειocκ� πocρά,ΟΟσΎ), ή συν�θειΙX, ό �ξoχoς χα.ριχκτηρα.ς κιχΙ οΙ 
Ικιχνότητές του. Το πλ�θoς κιχ!. Υι ουσκολΙΙΧ των πρα.γμά,των , κιχ
θως κιχ!. το οιιχνοητικο έπΙπεοο των ιΧνθρώπων έκεΙνων με τοuς 
όποΙους έ!μελλε να. ορά,σει κα.ι να. τους έΠYJρεά,σει έ!κα.νιχν ιΧπα.ριχί
τητη μια. θεωρητικ� πρoπιxρα.σκευ� για. την πoλιτικ� στα.8ιο8ρο
μΙα.. Αuτη Υι κίνησΎ) πουθενα. 8εν �τιxν τόσο έ!ντονη όσο στην Ά
θ�νιx, τ� σΎ)μιχντικότερη πόλη της Έλλά,8ιχς την έπoχ� έκείνη, 
κιχι έκεϊ: πOCλι Υι τOCσΎ) ιxuτyι [κιχνοποιήθηκε κιχτα. τον κσιλότερο 
τρόπο. Κι ιχuτό , γιιχτΙ. τη ζ�τησΎ) την ιtκoλoιιθησε ή προσφορOC. 

ΟΙ ιίνθρωποι της έπιστημης, οΙ σοφιστές, όίφηνα.ν τις σχολές, 
�μπιxινιxν στ� οημόσιιχ ζωή κιχ!. οΙ8ιχσκιχν το λα.Ο Οσα. ε!χα.ν μά,θει 
Yj ε!χιχν μόνοι τους ερευν�σει. ''Ως �νιx βΙΧθμο ιχuτο το έ!κιχνα.ν 
ιΧσφΙΧλως με την EuyεVLKYι πρ6θεσΎ) να. οι8ιΧξουν τοδς συμπολίτες 
τους.3 'Ωστόσο Υι OιOΙXΧ� ιxuτyι �τιxν ιΧνα.πόφευκτο να. κα.τιxλ�ξει 
σε έπOCΥΥελμιχ. 'Άνθρωποι ιΧπο 8ιιΧφορες σχολες εφτιχνιχν κιχτα: 
κόμιχτιχ ιΧπο όλα. τα. μέρη της Έλλά,οιχς στην 'Aθ�να. για: να: πιχ
ρουσιOCσουν τη οιοιχσκιχλ(oc τους κιχι να. ιΧποκτησουν έ!τσι φ�μY) κιχ!. 
πλοίίτο στο κέντρο ιΧλλα. κιχι στις λιγότερο σΎ)μιχντικες πόλεις. 

Με α.uτο τον τρόπο σε μικρο χρονικο ΟιιΧστημα. ιΧλλά,ζει ρ ιζικα. 
κιχ!. Υι κοινωνική θ�σΎ) της έπιστημYjς, ιΧλλα. κιχ!. ή έσώτερΥ) OUata. 
της, ή κιxτεόθυνσ� της, το έ!ργο της. Γινετιχι OUνιχμΥ) κoινωνικ�, 
στοιχεLΟ κΙΧθοριστικο στην πολιτική ζω� ( Π εΡLΚλ�ς) .  Άλλα. ιΧ
κριβως με ιχότον τον τρόπο ή έπιστημη έξα.ρτηθΥΙκε ιΧπο τις cX.πιχι
τησεις της κιχθYjμεριν'1jς κιχ;. Ι8ιΙΧίτεριχ της πoλιτικ�ς ζω�ς. 
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Το τελεuτα.�ο α.ότΟ στoιχε�o φOCν'Υ)κε ΚUΡ Lως στο γεγονος ότι 
το �'Y)μoκρα.τικO πολLτεuμα. άπα.ιτοUσε άπο τον πολιτικο να: �ια.θέ
τει πρώτιστα. Ικα.νότητα., Μνα.μ'Υ) τοu λόγοu. Σuνεπως κα.ι � �ι
�α.σκα.λΙα. των σοφιστων είχε ζ�τησ'Y) ώς προπα.ρα.σκεu� σε α.ότη 
την Ικα.νότητα., κα.ι κορuφωνότα.ν δλοένα. περισσότερο προς α.ότΟν 
το σκοπό . Ο Ι  OCνθρωποι τΎjς έπιστ�μ'Y)ς γΙνοντα.ν OOCσκα.λοι τΎjς εό
γλωττΙα.ς. 

'Έτσι όμως εχα.να.ν άπο μπροστOC τοuς τον άρχικο στόχο τΎjς 
έπιστ�μ'Y)ς :  να: γνωρΙσει τη φύσ'Υ) .  Κα.Ι, το πoΛU πολύ, πα.ροuσLα.
ζα.ν άκόμ'Υ) τις πα.λα.ιες θεωρΙες, �ινoντocς τοuς όσο γίνετα.ι πιο έλ
κuστικ� κα.ι κα-λα.Ισθψ'Υ) μoρφ� . ης �ικές τοuς όμως ερεuνες, έ
φόσον 8εν πεΡLOρ Ιζοντα.ν σε τuπικ� ροuτLνα., τις κα.τεύθuνα.ν άνα.γ
κα.στικα: προς τη νό'Υ)σ'Υ) κα.ι τη βούλ'Υ)σ'Υ) τοu άνθρώποu , πο,; ΙΙφει
λε να: τις κα.θορΙζει κα.ι να: τις έξοuσιocζει δ λόγος (� δμιλΙα.) ,  τις 
κα.τεύθuνα.ν προς τον τρόπο με τον δΠΟLΟ οΙ πα.ρα.στOCσεις κα.ι οΙ 
βοuλ'Υ)τικες έκ8'Υ)λώσεις γεννιοUντα.ι, πα.λεύοuν άνα.μετα.ξύ τοuς 
κα.ι έπιβocλλοuν τα: «�ικα.ιώμα.τά» τοuς. 'Έτσι, � έλλψικ� έπιστη
μ'Υ) επα.φνε οόσια.στικα: άνθρωπολογικη � ύποκειμενικη κα.τεύθuν
σ'Υ) ,  στρεφότα.ν προς τις έσωτερικες �ρα.σΤ'Y)ριότητες τοu άνθρώ
ποu , τις πα.ρα.στάσεις κα.ι τη βoύλ'Y)� τοu ,  κα-ι τα.uτόχρονα. εχα.
νε τον κα.θα.ρα: θεωρ'Υ)ΤΙΚΟ χα.ρα.κτ�ρα. της, άποκτώντα.ς πρακτικη 
βα.σικα: σποu�α.ιότητα.. 4 

' Η  στρoφ� α.ότη είχε πρoετoιμα.στε� άπο το γεγονος ότι στη 
φuσιογνωστικ� ερεuνα. κα.θα.uτ�, (ίστερα. άπο την άρχικ� �'Υ)μLOUΡ
γικ� Τ'Υ)ς άνέλιξ'Υ) , είχε πα.ροuσια.στε� μια: κάμψ'Υ) τοu έν�ια.φέρoν
τος για: τα: θέμα.τα. άρχων, κα.ι � έπιστημoνικ� έργα.σΙα. είχε άρ
χΙσει να: κα.τα.τρΙβετα.ι σε έπιμέροuς πρoβλ�μα.τα.. Κα.θώς λοιπον 
� �ρα.στηριότητα. των σοφιστων εβλεπε τώρα. άπένα.ντί Τ'Υ)ς την 
πολλα.πλότ'Υ)Τα. των βοuλ'Υ)τικων έΚ�'Y)λώσεων κα.ι των πα.ρα.στOC
σεων τοu άνθρώποu ,  κα.θώς οΙ �OCσκα.λoι τΎjς εόγλωττΙα.ς πα.ροu
σΙα.ζα.ν την τέχν'Υ) της πειθοuς κα.ι άνα.ζψοUσα.ν τον τρόπο με τον 
δπo�o θα: δ8'Υ)γοUσα.ν στην έπιτuχLα. κα.ι στην έκπλ�ρωσ'Y) κOCθε oc-

Ψ \ ' θ ό ' β λ ' \ , Ι  .. πο 'Υ) κα.ι κα. ε σκοπ , προ α. ε μπροστα. τοuς το ερωτημα. α.ν 
ύπάρχει κOCτι κα.θα.uτΟ �Ικα.ιo κα.ι άλ'Υ)θινο π Ισω άπο α.ότες τις 
προσωπικες άπόψεις κα.ι τοuς σκοπούς, πο,; δ κα.θένα.ς τοuς α.Ι
σθάνετα.ι μέσα. τοu σα:ν κάτι άνα.γκα.�o το δπo�o μπoρε� να: προα.
σπίζει άπένα.ντι στοuς OCλλοuς. Αότο το έρώτημα.,  OCν ίιπOCρχει κOCτι 
καθολικα έγκυρο , είνα.ι το πρόβλ'Υ)μα. τΎjς άνθρωπoλoγικΎjς περιό
�ou τΎjς έλλ'Y)νικΎjς φ ιλοσοφΙα.ς � τοu έλληνικοϋ Δ ιαφωτισμοϋ. 
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KΙXL εΤνιχι συν&.μιχ το πρόβλημιχ της έποχ-ης -έποχ-ης οπου � 
θρησκευτικ� πΙστη κιχΙ τOC πΙΧλΙΧια. �θη εΤχιχν κλονιστε!, το κόρος 
της ΙΧύθεντΙιχς κιχτέρρεε όλοένιχ περισσότερο κιχι ί>λΙΧ έξωθοuσιχν 
τOC &τομιχ, ποΙΙ εΤχιχν γΙνει πια. ιχυτεξοόσιιχ, στην ά.νιχρχΙιχ. ΠολΙΙ 
γρήγοριχ, στ-� σόγχυση τοί> πελοποννησιιχκοί) πολέμου, � έσωτε
ρικ� δι&.σπιχση τοί) έλληνικοί) πνεόμιχτος έκδηλώθηκε ά.νο ιχτ&.· 
κιχΙ με την πτώση της ά.θηνιχτκ-ης κυρ ιιχρχΙιχς &ρχιζε � πιxριxκμ� 
τοί) έλληνικοί) πολιτισμοU. 

Ο•  ι � \ .ι..� - .  ι , \ Ι ι Ι κ,νουνοι που ", r .... υμονουσε η κιχτιχστιχση ιχυτη γινοντιχν τω-
ριχ με τη φιλοσοφΙιχ ά.κόμη μεγιχλότεροι. Βέβιχιιχ � έπιστημoνικ� 
μoρφ� ποΙΙ προσπΙΧθοuσιχν να. δώσουν οΙ σοφιστες στη ρητορική 
τους, κ&.νOVΤ&.ς την τέχνη της πιχρουσΙιχσης, της ά.πόδειξης κιχι 
της ά.νιχσκευ-ης, όδηγοuσε ά.φΕVOς στη θεμελΙωση μιας ιχυτόνομης 
ΨυχολογΙιχς κιχΙ ά.φετέρου στη νoητιΚ'� σόλληψη λογικών κιχι -ήθι
κών κιχνόνων. Με δεδομένη ί>μως την έξιxφετικ� Ικιχνότητιχ με 
την όποΙιχ ά.σκοUσιχν την τέχνη τουςδ κΙΧι δΙδιχσκιχν, συνει8ητοποΙ
ησιχν με τέτοιιχ σιχφήνειιχ τη σχετικότητα τών ά.νθρώπινων πιχριχ
στ&.σεων κιχι προθέσεων, κιχι έντυπωσι&.στηκιχν τόσο πoΛU ά.πΟ 
ιχυτό, &στε lδωσιχν κιχι θεωρητικα. κιχΙ πριχκτικα. ά.ρνητικ� ά.π&.ν
τηση στο έρώτημιχ «ν ύπ&.ρχει κιχθολικα. lγκυρη ά.λήθειιχ. 'Έτσι 
όμως lπεφτιχν σ' lIIιx σκεπτικισμό ό όπο!ος, ένώ ά.ρχικα. �τιxν σο
βιxρ� έπιστημoνικ� θεωρΙιχ, πoΛU γρήγοριχ π-ηρε μoρφ� έπιπόλΙΧι
ου πιχιχνιδιοU. ΟΙ κιχτοπινοΙ σοφιστές, με την ιχυτ&.ρεσκη στρεψο
δικΙιχ κιχι τη δικολιχβΙιχ τους, �γινιxν οΙ ' συνήγοροι ί>λων έκεΙιιων 
τών ά.χιχλ(ιιωτων τ&.σεων ποΙΙ ύποιιόμευσιχν την τ&.ξη της 8ημό
σιιχς ζω-ης. 

Π νευμιxτικ� κεφιxλ� της σοφιστικΥις εΤιιιχι ό Π ρωτιχγόριχι;" εΤ
νιχι ό μόνος ά.πΟ τον όπο!ο ξεκΙνησιχν lIIIIoLet; κιχρποφόρες, σημιχν
τικες ά.πΟ φιλoσoφικ� &ποψη. ΜπροστιΧ σ' ιχύτον ό ΓοργΙιχς, ποΙΙ 
συνήθως τον τοποθετοuν πλ&.ι του ,  πιχρουσι&.ζετιχι ά.πλώς σOCν ρή
τοριχς ποΙΙ εύκιχφιιχκιΧ δοκΙμιχζε νOC μπε! στο χώρο τ-ης φιλοσοφΙιχς 
κιχι ξεπερνοuσε σε τεχν&.σμιχτιχ την έλεΙXΤLΚ� διΙΧλεκτική. Ό 'Iπ� 
πΙιχς κιχι ό Π ρό8ικος πρέπει νOC ά.νιχφερθοUν , ό πρώτος ώς ό τέ
λειος έκπρόσωπος της έκλΙX'ίκευτLκYις πολυμ&.θειιχς, ό 8εότερος ώ ς  
πιχρ&.δειγμιχ Ρ'Υ)χΥις -ήθικολογΙιχς. 

'Απένιχντι στην dtyoII'Y) δριχστηριότητιχ κιχΙ την lλλειψΥ) πεποι
θήσεων ποΙΙ χιχριχκτηριζε τοΙΙς νεώτερους σοφιστές, ό Σωκρ&.της 
ά.ντέτιχξε την πΙστη στο Λόγο κιχΙ στην δπιχρξη μιας κιχθολικιΧ 
lyκuPYjt; ά.λήθειιχς. Αύτη � πεπο(θηση �τιxν ουσιιχστικα. πριxκτικ� 

82 

Louka
Highlight

Louka
Highlight

Louka
Highlight

Louka
Highlight

Louka
Highlight

Louka
Highlight

Louka
Highlight

Louka
Highlight



Digitized by 10uk1s, March 2009

Η Α Ν θ Ρ Ω Π Ο Λ Ο ΓΙ Κ Η  ΠΕ Ρ Ι Ο Δ Ο Σ  

(Yιθ�κ�) ,  �τιxν Yιθ�κo φρόνημιχ. Τον δ8�yησε όμως στη 8�ερΕUνησ-η 
της γνώσ-ης, που κιχι ΙΧότος την ά.ντ�πιxρέθετε στΙς &.πλες γνωμες 
κιχΙ έντόπ�ζε την οόσΙιχ της στην έννo�oλoγ�κ-Y] σχέψ1j. 

Με τον τρόπο ιχότο δ Σωκριiτης κιχΙ οΙ σoφ�στες κινoυντιx� στο 
κοινο σuνει81jσ�ιχκο ε8ιχφος της t8�ιxc; έποχΥίς κιχΙ πριχγμιχτεόοντιχι 
τιΧ t8Lιx πρoβλ�μιxτιx. Ένω ομως οΙ σοφιστές, με την τεχτη κιχΙ 
την πoλυμιiθειιi τους, εμεινιχν κολλ1jμένοι στη ΣUγxυσ-η των κιχ
θ1jμερινων ά.πόψεων κιχΙ κιχτέλ1jξιχν σε ά.ρν1jΤΙΚΟ σuμπέριxσμιx, το 
&.πλό, υγιες ιχlσθ1Jτηριο κιχΙ � εόγεν�κ� , κΙΧθιχρ-Υ] προσωπικότητιχ 
του ΣωκριiτY] εβρισκε πιΧλι τιΧ Ι8ιχνικOC της Υιθικότητιχς κιχΙ της 
έπιστ�μ1Jς . 

• Η μεγιiλY] ένΤόπωσ"t) που προξέν1Jσε � 8ι8ιχσκΙΧλΙΙΧ του Σωκριi
τη ιχνιiγκιxσε τη σοφιστικ-Υ] νOC ά.κoλoυθ�σει νέες τροχιές. Π ιχριχκο
λουθώντιχς τον ΣωκριiτY] προσπιχθ1Jσε νOC κιxτιxκτ�σει με την έπι
σΤ1J μονΙΚ-Υ] γνώσ"t) ιχσφΙΧλεΤς ά.ρχες γιOC G.νιxν Υιθικο τρόπο ζωΥίς. 
ΚαΙ ένώ οΙ παλα�ες σχολες κιχτατρΙβοντιχ" τΙς πιο πολλες φορες 
στη Ρ1JΤΟΡΙΚ-Υ] 8ραστ1Jριότητα, Ι8ρόονται τώριχ ά.πο 8ιιiφoρoυς ά.ν-
θ ' \ Ι � Ι \ , , \ \ 1 ' Α-ρωπους, που ε χαν " ιν ΤUXY] να γνωρισουν απο κοντα τον ΙΧV 'Γ 
ναΤο σοφό, νέοι ομιλοι ,  στην έπιστημονικ-Υ] 80υλειιΧ των δποΙων 
συνενώνοντιχι -συχνOC με ά.ρκετιΧ πιxριiξενo τρόπο- το σωχΡΙΧΤΙ
κο με το σοφιστικο στοιχεΤο , ένω � ά.ποκλειστικOC ά.νθρωπολογικ-Υ] 
κατεόθυνσ"t) της ερευνας μένει � t8ttx. 

'Απο αότες τΙς σχολές, που ΣUXνOC χαρακτηρ Ιζοντιχι --δχι έντε
λώς σωστOC- «σωκρατικές», -ή μeγαρική, την δποΙιχ !8ρυσε δ Eu
κλεΙ81Jς, έξιχντλεΤται τΙς περισσότερες φορες σε &κιχρπες λεπτο
λογΙες. Με ΙXότ�ν σuν8έετιxι -ή λιγότερο σ-ημαντικ-Υ] ήλειακη-Αρε
τριακη σxoλ�. • Η βιxσικ� όμως ά.ντ(θεσ"t) στην ά.ντtλ1jΨ1J περΙ  ζω
Υίς που 8έσποζε τότε στον έλλ1Jνικο κόσμο έκφριiστηκε έπιστη
μονικOC στη 8ι8ιxσκotλΙιx της ΚV1lικης καΙ της κυρηναϊκής σχολΥίς, 
των δποΙων την ά.ντΙθεσ"t) πιχριχκολουθουμε ά.πο έ8ώ καΙ πέριχ 
σε όλ6κλ1jΡ1j την &ρχιχΙιχ γριχμμιχτεΙα. 'Απο τους έκπροσώπους 
της κυνικΥίς σχολΥίς, έκτος ά.πο τον Ι8ρυτη της 'Αντισθέν1j , εΙναι 
καΙ � 81jμοφιλ�ς μoρφ� του Διογέν1J . Στην XUP1jνΙXLX�, πού όνο-

' ζ \ 'δ .), λ ' 1 ' �  , 'Α ' \ , μιχ ετιχι κιχι η ονικ,l σχο 1J ,  τον ιορυΤΥ] της ρ ιστι1tΠO τον ιχκο-
λοόθησε ό ΣUνOνόμΙXΤOς έγγον6ς του, κιχΙ ά.ργότεριχ δ Θε68ωρος, 
ό ΆννΙκερις κιχΙ δ ' ΗΥησΙιχς. 

ΟΙ πλοιll63ιοι 3ιΧσκοιλοι τηι,; σοφισ'L'LΚ'ijr,; ΠΡO�ΡΧOνt'oιll bι μ�ρει ιiπλ τις ποι
λοιιότερει,; σχολέι; που στλ 8Εότερο μισλ το\ί 50υ π.Χ. οιΙώιιιχ εΤχοιll ιiρχΙσEΙ 
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να: χάνουν την έπφρο-ή τους. ΟΙ φιλoσoφα�ι; ιiπόψεις διιxΚΙ\ιOίϊVΤιxν τώριχ μ! 
μεΥcxλUτεΡ1J ιiνεξιxρτησΙιx, πριΧΥμιχ που ε!χε εύνo'ίχ� έπΙδΡIXσ7J στην fpeuvcx 
των έπψέρους θεμάτων, ΙδιαΙτεριχ στην lpeuvcx τηι; φόσ7JΙ; ('Ίππων, KλEtB1J
μος, ΔΙΟΥέν1Jς δ ΆπολλωνιιΧτης ) ,  άν κιχΙ πολλες φορει; ΣUνδεότιxll μ� κιΧποιιχ 
κιΧμψ1J τηι; yεllικ'ίjς θεωΡ1Jτιχ'ίjς σκέψ1Jς. Σ' ιχύτη τ�ν έποχ-/) της διιXλυσ7JΙ; 
μόιιο Τι άβδηριτική κιχΙ ή πυθαγόρεια σχολ-η έπέζ1Jσcxll. 'Έναι; δμιλος ιiπo ό
παδους της φιλοσοφΙιχς τοίϊ Ήράχλειτου, που έξακολουθοίϊσε να ύπιΧρχει 
στηll 'Έφεσο, φαΙιιεται ότι Υρ"ήΥΟΡΙΧ έχφυλΙστηκε σε σοφιστικό (Κριχτόλος) . 8 

• Απο την άτομική σχολή προερχότιχll δ ΠρωταΥόριχς ιiπo τ« "Αβδ1Jρα 
(περ. 480-410  π.Χ.) ,  �IIIXς ιiπo τούς πρώτους περιπλιχιιώμειιους δασκάλους 
της σoφιστικ'ίjς, που δΙκαιιχ θεωρεi:ται καΙ δ πιο σπουδΙΧίος. "Εδριχσε κιχτ« 
διαφορετικες περιόδουι; στην ' Αθ+,ιιιχ χιχΙ λέγετιχι ότι πέθιχιιε καοωι; προσπα
θοίϊσε lιιΧ φυΥει ιiπo αύτ"ήll, υστεριχ ιiπo μιιΧ καταδΙΚ1J του για ιiσέβεια. 'Απο 
τα: πολυιΧριθμα συyyριiμμιxτά του, που ε!χιχν Υριχμματικό. λογικό, �θικό, πο
λιτικο καΙ θΡ1Jσκευτικο περιεχόμειιο. fχoυν διασωθεί μόνο λΙΥΙΧ ιiπoσπάσμα
τα. 

Ό ΓοργΙαι; δ ΛεοιιτΙνοι; (483-375  π.Χ.) εΙχε πά.ει το 427 ώι; πρεσβεuτ�ς 
της πατρ[δαι; του στηll 'Αθ"ήιια, όπου ιiπέκτησε μεΥιΧλ1J φιλολΟΥΙΚ-/) φ"ήμ1J .  
ΣτιΧ ΥερατειιΧ του lζ1Jσε στ-/) Λάρ ισα. Προερχόταν ιiπo τη p1JTOpLK-/) σχoλ� 
,'ίjς Σικελlας, με τηll δποΙιχ σχετιζόταν καΙ δ Έμπεδoκλ'ίjι;. 

ΓιιΧ τοll ΊππΙιχ .011 'Ηλείο έκτος ιiπo δρισμένες γνωμες του (μερικες ιi
πο τΙς δποίες έπικρΙνονται στον πλιχτωνικο διάλογο Ίππίας μείζων) ξέρουμε 
μόιιο δη κιχυχιόταν γιιΧ την πολυΥνωσΙα του. ΓιιΧ .Ον Πρόδικο ιiπo τήν 'Iou
λΙιχ τ'ίjς Κέιχς ξέρουμε μόνο τη γνωστη ιiλληγoρ(ιx ΥΙ!Χ τον Ήριxκλ'ίj. που σώ
ζεται στ« Άπομνημονwματα τοίϊ Ξενοφώντα, 2 , 1 .  2 1 .  ΟΙ ύπόλοιποι σοφι
στές, .ους δποΙους ιiνιxφέρει μόνο δ ΠλιΧτων. εΙναι ιiσήμαντoι '  μvημoνεόoν
τιχι «πλωι; μερ ικες χαρακτηριστικες φριΧσειι; τους. 

Στην προσπάθεια νιΧ κατιχνο"ήσουμε τη σοφισ.ική fχoυμε νιΧ ιiντιπαλέ
Ψουμε τη δυσκολΙΙΧ δη οΙ πληρoφoρLες που {ιπάρχουν γι' ιχύτην προέρχον.αι 
ιiπoκλειστικιX ιiπo τους ιiντιωoυς Τ1Jς. 8-ηλΙΧδή τον ΠλιΧτωνιχ κιχ! τον ' Αρι
στοτέλ1J -που έπιπλέον κιχτιχπολεμοίϊσιχν ώς «σοφιστικ-l))) μι« τιiσ7J ποu ε!
χε i)B1J 8εχ.εί Ισχυρες έπιδριΧσεις ιiπo τη σωκριχτικ-η διιχλεκτικ-η κα! ε!χε 
πάρει fv.ovcx έριστικο προσανιχτολισμό. Στον Πρωταγόρα δ ΠλιΧτων περι
γριΧφει με λεπτότιχτη εΙρωνεΙιχ καΙ χιxριτωμέv"l] ζωντιΧιιl.Ot μιιΧ σοφιστικ-l) σu
νιΧθρο ισ1J' στον Γοργlo. ιiσχεί: πιο σοβιχρ-η κριηκ"ή, κιχΙ σ.Ον Θεαίτητο μι« 
XPLTLK-l) Υεμciτη όξυτη.α. Σ.Ον Κρατύλο κιχΙ στον Εύθύδημο χλευciζει {ιπε
ροπτικιΧ τη σοφιστικ-η μέθοδο διδιxσκCXΛΙιxς. Στο διάλογο Σοφιστης έπιχει
ρεΊ: με  κcxxεντρέχειιx ν« προσ8ιορΙσει την fvvotOt τοίϊ σοφιστη' σ.Ο ϊδιο ιiπo
τέλεσμιχ χιχτιχλ"ήγει χιχΙ δ Άριστο.έλ1Jς στο Περι σοφιστικών iλέγχwν ( 1 ,  
1 65a 2) .  

Λύτες οΙ χρ ιτικες ιiπoημ"ήσεις των ά.ντιπιΧλων rnικρciτησαν στην Ισ,ο
ρΙα της φιλοσοφΙιχς καΙ ή λέξ1J σοφιστής (ποu καθαυτη σ7JμαΙνει ιιλόγιος)), 
ιιπoλυμα�ζ!) iJ, ιiκόμ1J, ιικαΟ1JY"ιJτ"ής)) )  διατήρησε την ύποτιμ1Jτικ-η σ7JμιxσΙΙX 
που της ε!χαν δώσει έκείνοι .  Τούς σοφιστές προσπιΧθ7]σε νιΧ ,ούς ιiπoκα,α
στησει δ Hegel . 'Ακολουθησε. δπως σuμβαΙνει συll"ήθως, μιιΧ τά07j ύπερε
κ.Ιμησ7JΙ; της σημιχσ(αι; τους. 

Ό Σωκράτης ιiπo την Άθ-ήνιχ (469-399 π.Χ.) εΙνιχι σ.ΙΧθμΟς στήν Ιστο
ρ Ια της φιλοσοφΙιχι;, ιiκόμ1J κιχΙ έξωτερ ικιi, με την έντελωι; Ιδιόρρυθμη προ
σωπικό,η.ά ,ου κα! ,ον νέο φιλοσοφικο .ρόπο ,ου. Δεν ηταν ουτε πολυμα-
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θ�ς ουτε πλcιll68ιoς 8ιXσκcιλoς, 8εll «v1jxe σε  ΚCΙμΙCΙ σχoλ� κcιΙ 8εll �τCΙIl δπCΙ-
80ς ΚCΙllενός. THτcιν ιΧπλος dίνθρωπoς του λCΙOυ, γιος «γCΙλμCΙΤOΠOΙOυ, ΚCΙΙ «ρ
χικα: εΤχε «σχοληθει μέ τη γλυπτικ�. Ε!χε βCΙθια: lιpeaT) για: γνώση ΚCΙΙ εΤχε 
8εχτε! τΙς ΚCΙΙIlOUριες 8ι8cισκcιλΙες πο,) �ΤCΙν 8ιάχυτες στην πόλη του. ΔΈV 
θCΙμπώθηκε όμως «πο τη στιλπνότητCΙ της ρψορικης ουτε πΙστεψε ποτέ 
στην ώφελιμότητCΙ CΙύτης της γνώσης. 'Απο την κoφτερ� σκέψη του 8ΈV ξέ
φυγcιν οΙ ά.ντιφάσεις που ύπ'ijρχcιν σ' έκεΙIΙ7j τη μoρφωτικ� ΚΙlI7jση, της δ
πoΙcις iJ έΠΙΠOλcιιότητCΙ κcιΙ iJ ΚOυφότητCΙ του ΠΡOκcιλOυσcιν Tιθικ� ά.γcινάκτη
ση. Θεωρουσε κcιθηκoν του κcιΙ θε'ίκ� έπιτCΙ� (πρβ. Πλάτωll, 'Aπoλoγlα) 
να: 8ιcιφωτΙσει τοιι έcιυτό του κcιΙ τους συμπολΙτες του για: τη μη8cιμιllότητCΙ 
της κΙβ8ηλης γνώσης τωll σοφιστωll κcιΙ να: έπι80θε! με κάθε σOβCΙρότητCΙ 
στ�ν ά.iιcιζήτηση της ά.λήθεΙCΙς, Ι!στω ΚCΙΙ ιΧιι CΙύτO συνεΠCΙγόΤCΙν ΠCΙΡCΙμέληση 
των 8ικων του (ΞCΙνθΙπΠ1J ) .  Φιλόσοφος των περιστάσεων κCΙΙ της ΚCΙθημε
ρ ιv1jς ζωης, έΠ1JpέCΙζε τους συμπολΙτες του ΚCΙΙ συγκέντρωνε γυρω του τους 
πιο ά.ξιόλογους ιιέο\)ς της ΆθήνCΙς (Άλκιβιά8ης) που τον τιμOυσCΙν ώς Ι8cι
νικο ΚCΙΙ ώς 8ιXσκcιλo -r-r,t; ά.ρετης. ΠCΙΡO\)σιάζετCΙΙ lTcrt iJγέτης μιaς ά.ριστο
ΚΡCΙΤΙCΙς του ΠVεόμCΙΤOς, ΥεΥονος που τοll lιpepe σε συγκρουση με τους 8ημο
ΚΡCΙΤΙΚOυς που �ΤCΙν τότε στηll έξO\)σΙCΙ. Αύτές �ΤCΙν οι προσποθέσεις με τΙς 
δπο!ες οΙ προσωπικές ιivτιζηλf.ες σε σ\)ν8υCΙσμo με την ΠCΙΡCΙνό7jση της 8ι-
8cισκσιλΙCΙς το\) τον 6�Ύ7IσCΙν στο 8ικcιστηριO. Kcιτcι8ικάστηκε «νCΙΠιXVΤΕΧCΙ 
σε θάνCΙΤO ' CΙύτO όμως συντέλεσε δσο τΙποτε dίλλo στη μεΥάλ" 8όξcι του. 

ΟΙ μCΙρτυρ Ιες που lχοuμε για: τον Σωκράτη μaς 8Ιιιο\)ν μιιΧ σCΙφέστCΙτη 
εΙκόνCΙ της προσωπικόΤ7jτάς του. Ή λεπτcιΙσθ7jτη ά.πεικόllι� του «πο τοll 
ΠλάτωνCΙ συμπλ7jρώνετCΙΙ με έπιΤUΧΙCΙ ά.πΟ την ιX8ρ� περιγΡCΙφ-η του Ξενο
φώντCΙ. Ό πρωτος ΠCΙΡOυσιάζει τον τιμημένο 8άσκcιλό του σε δλου; αχε80" 
τους 8ιcιλόγoυς του μέ 8ρcιμcιτικ-η ζωVΤάνιCΙ. Ό 8ευτεροι; τοll περιγράφι:ι σται 
• Απομνημονεύματα Σωκράτους ΚCΙΙ στο Συμπόσιον. Πολλες δμως εΙvcιι οΙ 
8υσκολΙει; που πcιρoυσιιiζovτιχι αχετικα: με τη 8ι8cισκιχλΙcι του. ΟΙ περιγρCΙ
φες του ΞενOφώντCΙ ΚCΙΙ του Πλιiτωνcι ε!νCΙΙ μΕροληπτικές: ΚCΙΙ οΙ 8όο προ
σπιχθουν να: πcιpoυσιιiσoυν τΙς 8ικέι; τους 8ι8cισκcιλkι; (6 Ξενοφων ι..,cιν i\πιο 
κυνισμό) χρησιμoπoιώντcις το φημισμένο δνoμcι του φιλοσόιΡου. Πιο σημιχν
τικα: ε!νcιι τα: στoιχε!cι που 8ΙνΕΙ δ 'Αριστοτέλ7jς -χιiρη στή μεycιΛUτεpη ά.
πόστcιση που lxet «πο τΟν ΣωκριΧτη κcιΙ στο πιο «νεξάρτητο πρΙσμcι του. 

Ό Εύκλε(81)ς ά.πΟ τα: Mέycιρcι Τ8ρυσε τη σχoλ� του λΙγο μετα: το θιiνιx
το του Σωκράτη . 'Απο cιύτη τη σχoλ� πρέπει να: «νιχφερθουν οΙ Βόο έριστι
κοΙ ( βλ. πcιρcι1tιΧ,ω) Εύβουλ(81)ς ά.πΟ τ� ΜΙλητο κcιΙ ΆλεξΙνος «πο την Ή
λεΙιχ ' έπΙσης 6 Διό8ωρος Κρόνος ά.πΟ την KcιρΙcι (-307 π.Χ.) ΚΙΧΙ δ Στ(λπων 
(380-300 π.Χ . ) .  ' 1 1  aχoλ� έ:!χε πολύ ΣUVΤOμ1) ζω�' «ργότεpcι συγχωνΕU
τηκε με τον κ\Wισμο κιχΙ τη φιλοσοφΙιχ της Στο&ι;. ΤΟ t8Lo Ιaχόει κcιΙ για: τη 
φιλoσoφικ� έτιxιpεΙcι που r8puae δ ΦcιΙ8ων, «γΙXΠ1Jμέvoς μιxθ7jτης το\ί Σω
κράτη, στην πιxτpΙ8cι του τ�� Ήλε Ιιχ' ι.ίστεριχ «πο λ(γο δ ΜΕνέ87jμος τη με
τέφερε στην 'Eρέτριcι. 

Ί8ρυτης της κυνικηι; αχολ'ijς (πού δνομάσΤ7jκε lTat ιiπo το yυμvιiσιo του 
ΚυνοσάΡΥους) �τcιν δ ΆντισθΈVΗς «πο την Ά�νιx, πcιλcιιoς φΙλσι; κιχΙ ιχύ
τός, όπως δ Εύκλε(81)ς, το\ί Σωκριiτη. Ό Ι8ι6ρρυθμος Διογένης «πο τη Σι
νώΠ1J �τcιν πιο πολυ μιιΧ χιxpcικτηpιστικ� φιγοόριχ στην ΙστορΙιχ του πολιτι
σμου πcιρα: dίνθρωΠ'oς της έπιστ�μ7jς. McιζΙ με ιχύτον πρέπει να: «vcιφερθι:! δ 
Κράτης ά.πΟ τη Θ�βιx. 'Αργότεριχ iJ κυνικ� σχoλ� συγχωνευτηκε με τη 
Στοά. 
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Ό 'ΑρΙστιπποι; δ Κυρ-ήΙΙΙΧίος, πλιχιιό8ιοι; 8ιΧσκΙΧλοι; της σοφιστικ'9jς, κιΧ
πωι; ιιεώτεροι; ιlπό τQ..ι Euxλε!81j κιχΙ τοll ΆllτισθέVl), κοιτιΧ κοιιρουζjLόιιο ε!
χε σχέιτη με τοll κύκλο τοσ ΣωκριΧτη. "18ρυσε τη σχoλ� του 6τιχll '!Jτοιll πιιΧ 
γέρος. Φοι!ιιετοιι 6τι � ΣUστημOΙτικη rnεξεργοισΙιχ των Ι8εωll του, που γι' οιό
τοll �τoιν πιο πολ\ι προικτικοΙ κοιIl6'\ΙΕΙ; ζω'9jς, �ινε ιiπo τον b(γollό του που 
�πoνoμιXστηκε μητρoδlδακτoς, rneιBij � σοφΙοι τοσ ποιπποσ του τοσ ποιρΙΧ3ό-
θ1jΚ& ιiπo τη μ1jτέροι του 'Αρετη. 

. 

Λ' 

Τ Ο  ΗΘΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

'Όπως οΙ σκέψεις των Γνωμικων κιχΙ. τιΧ &ποφθέγμιχτιχ των ΈπτOC 
Σοφων εΙχιχν επίκεντρό τους την προτροπΥ) γιOC μετριοπάθειιχ, 
ετσι κιχΙ. οΙ &πιχισιό80ξοι τόνοι ποίι σuνιxντoυμε σε ΠΟΙ'Υ)τές, φιλο
σόφους κιχΙ. �θικoλ6γoυς του 50υ ιχΙώνιχ π.Χ. χτυπουν τις περ ισ
σότερες φορες το ιΧχοιλίνωτο των ιΧνθρώπων, την ελλειψ'Υ) πειθΙΧρ
χίιχς κιχΙ. ίιποτιχΥης στο νόμο. Στοχιχστικότεριχ πνεύμιχτιχ 8ιέβλε
πιχν τον κΙν8υνο ιΧπο την εξιχρσ'Υ) των πιχθων στη 8'Υ)μόσιιχ ζωή, 
ενω � πολιτικη πείριχ 8Ι8ιχσκε ΟΤΙ δ κομμιχτικος ιΧγώνιχς �τotν ήθι
κOC ιΧνεκτος μόνο έφόσον 8ΕV θιγότιχν � τάξ'Υ) του νόμου. Γι' otύτο 
� ύποτιχγη στο νόμο θεωρήθYjκε {)ψιστο χρέος. Λυτο το 8ιιχκΥιρυ
ξιχν έντελως ζεκ&.θΙΧΡot OL πuθotγόρειο ι κιχΙ. δ • Η ράκλειτος, xot1 μπό
ρεσιχν νOC το σuν8έσoυν με τΙς θεμελιotκες εννοιες τΎj-ις μετιχφuσικYjς 
θεωρίιχς τους.7 

Δύο πρOCγμιχτιχ σuνιxντoυμε έ8ω, &κόμΥ) xot1. σε ιχυτοίις τούς 
στοχιχστές, ώς ιχυτονόψες προϋποθέσεις. ΤΟ πρωτο εΙνιχι � εγ
κuρότητot των νόμων . • Η άπλο'ίκη σuveL8Yjσ'Y) ίιποτάσσετιχι στην 
εντολη xotι τ1jν τηρεί: χωρΙς νOC ρωτίΧ ιΧπο που προέρχετotι κιχΙ ιΧπο 
που ιΧντλεί: τα: Οικιχιώμιχτά. ΤΊJς. ΟΙ νόμοι, τόσο οΙ i)OLXOL οσο κιχΙ. 
OL νόμοι του OLΚΙXίOυ, ύπά.ρχόυν, έχουν ίιπόστotσ'Υ), κιχΙ. το έπιμέ
ρους ιΧ.τομο όφείλει νOC τοίις τηρεϊ. BotaLXιX κιχνένotς πρΙν ιΧπο τοίις 
σοφιστες 8ΕV εΙχε σκεφτεί: νOC έξετOCσει το νόμο κιχΙ. νιΧ ιXνιxpωΤΊJ
θεί: που στηρ ίζετιχι � ιΧξίωσή του γιιΧ έγχuρότYjΤΙΧ. ΤΟ οεύτερο εΙ
νιχι μιOC πεποιθYjσΊJ την δποίιχ βρΙσκουμε βιχσικιΧ πίσω ιΧπο την 
�θικoλoγικ� σκέψΥ) κάθε λιχοί) κιχΙ κOCθε εποχης :  � πεποΙθYjσ'Υ) ΟΤΙ 
� τYιΡΊJσ'Y) τοσ νόμου φέρνει ώφέλειιχ, κιχΙ. � πιχρOCβιχσή του ζYjμΙιχ. 
Λ '  , .  έψ � /�  , Ι , Ι υτη Yj σκ Yj προσο ιοει στην πιχριxινεcrΊJ το χιχριχκτηριχ πειστι-
κης σuμβοuλYjς8 ποίι ιΧπεuθόνε't'otι στην έξυπνOCοιχ οσο κιχΙ. στΙς έν-
06μυχες έπιθυμίες του ιΧπ08έκτη. 

Με τον έλλ'Υ)νικο Διιχφωησμο κλονίζοντιχι κιχΙ. οΙ οόο ιxu't'et; 
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προUποθέσε�ς, και.Ι Υι �θ�κότηται. γΙνεται.� τώραι. π�α: πρόβλημαι.. 
1 ' Η  " θη " ' θ  • , , .  , , . ω σΎj προς την και.τεu UVσΎj αι.uτη προερχοται.ν αι.πο τ�ς 

έμπεφΙες της oY)μόσ�αι.ς ζωΎjς. Ή σuχν� και.Ι γρΥιγΟΡΥ) ένaι.λλαι.� 
των πολ�τεuμocτων ιιπέσκαι.πτε �oY) �ν αι.όθεντΙαι. τοί) νόμοu. Δεν 
ιχφαι.φοUσε μόνο ιχπο τον έπ�μέροuς νόμο �ν αι.(γλΥ) της ιχπερ�όρ�
στης και.Ι ιχo�αι.μφ�σβήτητης αι.UΘεντΙαι.ς, ιχλλα: με τΙς σuναι.θρoΙσε�ς , , ψ , , θ ζ 1 λ' " � , 1 λ' και.� τ�ς Y)φoφoρ�ες σuνΥ) � ε Τυν πο �τη , και.� ΙO ιαι.�τεραι. Τυν πο ιτη 
τΎjς OY)μOκραι.τικΎjς πολιτεΙαι.ς, νιΧ στοχOCζεται.ι και.Ι να: ιχποφαι.σίζει 
ιχναι.φορικιΧ με το νόΥ)μαι. και.Ι τ�ν έγκuρότ'1)Ται. των νόμων. Ό πολι
τικος νόμος �γινε ιχντικεΙμενο σuζήΤ'1)σΎjς, και.Ι το έπιμέροuς �τo
μο �παι.φνε κρ ιτικ� σΤOCσΎj ιχπένιχντΙ -rou .  ""Αν λocβοuμε τC:ψιχ ΙΙπό-
Ψ , " " ' .1-λλ " λέ " ό '1) ,  περιχ ιχπο ΙΧUΤ'1) Τ'1)ν οι ιχγ'1) 'itou σuντε σΤ'1)κε με τον κιχφ , 
τ� οιιχφορα: ποΙΙ πιχροuσιocζοuν ιχπο κρOCτος σε κρOCτος, � μα.λλον 
, , λ '  ' λ ' Ι! ό ' λ " ' λλ '  , \ .ιι.θ ιχπο ιχο σε ιχο, υχι μ νο οι πο ιτικοι νομοι ιχ ιχ κιχι τιχ 'Ι '1) ,  
βγιχΙνει τ ο  σuμπέριxσμαι. oτ� οεν ε!νιχι πιΟι οuνιχτο ν Οι  οΙνετιχι στοΙΙς 
νόμοuς Υι ά,ξΙΙΧ μια.ς κιxθoλικΎjς έΥκuρότηται.ς οεσμεUΤLΚΎjς γιΟι 0-
λοuς τοΙΙς ά,νθρώποuς.9 Αότο τοuλocχιστον Ισχόει γιΟι 8λοuς τοΙΙς 
νόμοuς ποΙΙ �lOUV γ(νει ά,πο ιχνθρώποuς, �ριx όπωσοήποτε γιΟι 
τοΙΙς πολιτικοΙΙς νόμοuς. 

ΜπροστΟι σ' ιχότες τΙς έμπεφ(ες πρόβaι.λλε τώριχ το έρώτημιχ 
iiv ύπOCρχει κOCτι ποΙΙ Ισχόει πιχντοί) κιχΙ πOCντιχ, �νιxς νόμος που οεν 
θιΧ έξιχρτα.τιχι ά,πο τΙς οιιχφορες ά,νOCμεσιχ σε λιχοός, κρOCτη και.Ι �θ'1), 
ά,λλΟι θΟι ε!νιχι έξΙσοu οεσμεuτικος γιΟι 8λοuς. 'Έτσι Υι έλλ'1)νικ� �
θικ� ξεκινοuσε με �νιx πρόβλ'1)μιχ ποΙΙ προχωροuσε έντελως 'ΠΙΧ
ρOCλλ'1)λΙΧ με το ά,ρχικο πρόβλ'1)μιχ της φuσικ1jς. T�ν οόσΙιχ των 
πριχγμOCτων που ιχΙωνΙως Ιμενε Υι �OιΙX, που έξιχκολοuθοuσε νιΧ U
πOCρχει ίJστεριx ά,πο κOCθε ά,λλΙΧΥΥι, OL φιλόσοφοι της πρώτης περι
όοοu �ν ε!χιχν όνομOCσει φύσιν.ΙΟ ΤΟ έρώτημιχ τώριχ �τιxν iiv ά,πο 
ιxό� τ�ν ιχΙωνίως �oιιx ιpuUY) (φύσει) κΙΧθοριζότιχν κιχΙ �νιxς νόμος 
ά,νώτερος ά,πο κOCθε ά,λλιxγ� κιχΙ ά,πο κOCθε ΟιιχφορOC. ΣχετικιΧ ομως 
με ιχότο πιχριχτηροuσιχν οτι ολες OL  οιιχτOCξεις που uπocρχοuν σε οε
δομέν'1) έπoχ� κιχι [σχόοuν προσωρινΟι κιχΙ σε περιορ ισμέν'1) �κτιxσ'1) 
lxouv τεθεί κιχΙ θεμελιωθεΤ ά,πο τον �νθρωπo (θέσει � νόμφ). 

Ή ά,ντΙθεσΎj φόσΎjς κιχΙ θεσμοί) ε!νιχι το πιο χιχριχκτηριστικο 
έννοιολογικο πλocσμαι. τοί) έλλΥ)νικοί) Διιχφωτισμοί) κιχΙ xuptιxpxe'L 
σε ολΥ) � φιλοσοφΙιχ -rou. Δεν lχει το νόΥ)μιχ ά.πλα: κιχΙ μόνο μια.ς 
γενετικΎjς-έξy)ΎYJτικΎjς ά,ρχΎjς, ά,λλιΧ � σΎjμιxσ(ιx ένος ά,ξιολογικοί) 
γνώμονιχ. "Αν ίιπOCρχει κOCτι κιχθολικα: φuρο ε!ναι.ι έκε'Lνο 'Που 
Ισχόει «ά,πο τ� φόσΎj» για: κOCθε �νθρωπo, χωρΙς OΙOCΚΡΙσΎj κιχτιΧ 
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λ \ .. • ' ''Ο '' θ θ - .  \ \ " θ  ....Δ � � ιχο '1] εποχ'1]. , τι εχει κιχ ιερω  ε ι  ιχπο τον ιχν ρωπο σ "Ι ο ιοιορο-
μ� της Ιστορ Ιιχς �χει ιχπλως ιστoρ ικ� , σχετικ� άξΙοι. Δικοιιωμένο 
εΙνιχι μόνο 5 ,τι κοιθορΙζετοιι ά.πο τη φυcrΊJ' � ά.νΟρώπιν'1] ιJμως θε
σμOθέτηcrΊJ προχωρεί πέριχ ά.π· ιχότό. Ό νόμος κιχτιχτυριχννεί τον 
ανθρωπο κιχ!. τον έξιχνιχγκάζει να κάνει πολλά πρOCγμιχτιχ άντίθετιχ 
προς τ� φυσ-η.ll ' Η  φιλοσοφίιχ 8ιιχτυπώνει έννο ιολογικά: την άντΙ
θεσ'1] άνάμεσιχ στο φυσικό, «θε'ίκο» οΙκιχιο κιχ!. στο γριχπτό (Άντι
γόν'1]) .  

Τ\ l! ' " \ , ι J: ' \ \ � Ο ",ργο που επρεπε νιχ γινει τωροι 'ιτιχν οιφενος νιχ οιιχπιστω-
θεΊ: σε τΙ συνΙστΙΧΤΟΙΙ ιχότο το οΙκιχιο της φυcrΊJς ποu ε!νιχι πιχντοί) 
το �oιo, κιχ!. ά.φετέρου νά κιχτιχνο-ηθεΊ: ό τρόπος με τον όποίο γεν
ν+'θ-ηκοιν κοι!. θεμελιώθ1Jκιχν οΙπλοι του OL θεσμικες προτάσεις τοί) 
ίστορικοu 8ικιχΙου. 

Με το πρωτο occrxol+'D1Jxe ό Π ρωτοιγόροις. Στη μυθικ� �κθεσ+. 
του ,  ποu 8ιοισώζετιχι άπο τον Πλocτωνοι,12 οι80Cσκει 5τι OL θεο!. 
ε8ωσοιν σε ιJλoυς τouc; άνθρώπους έξΙσου �νιx α.�σθ1Jμα. 8ικιχιοσυ
ν-ης (δίκη) ΚΙΧ!. 1ιθικ� ντpo� (αΙδως) ί.{)στε στον άγώνιχ πού κά.
νουν γιά νά οιοιτηΡ1Jθοuν στη ζω� να μποροuv νά συνOCπτουν οε
σμοuς με atιXpXELoι. Bp�κε λοιπον ιJτι � φύσις της πpoικτικ�ς (�
θικ�ς) ζω�ς �γκειτoιι σε θεμελιιχκά: �θικά: συνοιισθήμιχτα. ποu ώ
θοuv τον &νθρωπο να συνενώνετιχι κιχτα κοινωνίες κιχ!. κιχτά κρoc
-r1J. Δυστυχως aEV μίΧς εχει aιιχσωθε'i: � πιχριχπέριχ άνιΧπτυξΎ) ιxu
της τ�ς Ι8έα.ς κιχθως κιχ!. � όροθέΤ1JcrΊJ οιύτοί) ποu Ισχύει φύσει άπο 
τouc; θετικοuς ΚΙΧθορ ισμοuς τ�ς ίστoρικ�ς θεσμοθέΤ1JσΎ)ς. 

ΎπOCρχουν ιJμως άρκετες έν8εΙξεις ιJτι � θεωΡ1Jτική σκέψ1J των 
σοφιστων προχώρ-ησε ά.πο τις βOCσεις α.ότες σε έκτετα.μέV1J κρ ι
τικ� των 8ε80μένων συνθ'Yjκων κιχ!. στ-�ν ocπιxίτηcrΊJ για βιχθιές, ρ ι
ζικες μετΙΧβολες στ�ν κoινωνικ� κιχ!. πολιτική ζωή. Τότε ocνοιξε 
ΚΙΧ!. ό 8ρόμος γιά την ί8έιχ ΟΤΙ 5λες OL θεσπισμένες 8ιιχκρίσεις OCνOC-

\ • θ ι β 'ζ , λ - \ ,  \ � ..Ι. ι μεσοι στους ιχν ρωπους ιχσι οντα.ι α.π ως στο νομο κα.ι οΤΙ 'ι φυ-
σ1J OCπιχιτεΊ: το tato 8Ικιχιο για ιJλoυς. Ό Λυκόφρων ζΎ)τοuσε να 
κιχτοιργ1Jθε'i: � ά.pιστoκpoιτικ� τocξ1J, ό • Αλκι8OCμοις13 ΚΙΧ!. ocλλοι14 
κιχτιχφέροντιχν, άπο ιχύτη τη σκοπιιχ, κιχτα τοί) θεσμοί) της 8ου
λείιχς, ό ΦΙΧλέοις cXπιχιτοuσε να εχουν ιJλoι OL πολίτες LcrΊJ περιου
σΙιχ κιχ!. μόρφωσΎ) ,  κιχ!. ό Ίππό8ιχμος σχε8Ιιχσε , πρωτος ΙΧότός, τr.c; 
βιχσικες γριχμμες ένος πολιτεια.κοί) taoιVLXou βοισισμένου στο λο
γικό .Ιδ ΆκόμΎ) ΚΙΧ!. � 18έα τ�ς πολιτικ-ης έξΙσωcrΊJς τ:ης γυνιχΙκιχς 
προς τον ocντροι ξεΠΎ)aiX άπο την ocll1JlOUX Ιιχ ιχότων των 18εων. 18 

ΤΟ λόγο τ:ης ά.πόκλΙcrΊJς της θετικ:ης νομοθεσίιχς ά.πο οιύτες τις 
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OCπα.ιτ�σεις της φόσΎjς πρέπει νά: τον OCνα.ζYjτ�σουμε στο συμφέρον 
έκείνων που κOCνουν τους νόμους. κcxτα. τον Θρα.σόμα.χο τον Χα.λ
XYjBόVΙ017 οΙ κOCτοχοι της έξουσία.ς OCναγκάζουν με το νόμο τους 
έξουσιαζομένους να. πράττουν ο, τι συμφέρει αότοός. ' Αντίθετα., δ 
Καλλικλ-ης18 ύποσΤYjρίζει ΟΤΙ ο Ι  νόμοι SYjμιοuρ�θYjκcxν ιiπo τη 
μεγά,λYj μOCζα: τ(;)ν ιiSυνocτων �ς προστcxτευτικο τεί:χος ιiπένανη 
στην ύπέρτερYj ΜνcxμYj των Ισχυρων. Ό Λυκόφρων19 βλέπει το 
νόYjμcx τ�ς νομικ-ης τιχξYjς στο Ότι με αυτην ολοι Όσοι Stv ιiSLXouv 
τους αλλους Sια.σφcxλίζουν ιiμοιβcxϊ:cx τη ζω� και την περιουσίcx 
τους. Π OCντως, σε κιχθε περ ίπτωσΎj δ λόγος των νόμων έντοπίζε
τα.ι στα συμφέροντα. έκείνων που τοuς κάνουν. 

2. 'Λλλα έφόσον το προσωπικο συμφέρον εΤνcxι fJ αίτία: για τη 
διατUπωσΎj των νόμων, εΤναι συνOCμα. xcxt το μονCXSLΚΟ κίνητρο για. 
την τηρYj� τους. 'ΛκόμYj καΙ ό �θικoλόγoς θέλει να πείσει τοuς 
ιiνθρώπoυς οη έχουν συμφέρον νά: τηροσν το νόμο . •  Λπο αύτο 0-
μως συνάγεται οτι � ύπακo� στο νόμο πρέπει να φτOCνει μόνο Δς 
το σΎjμεϊ:o ποι> ocντcxποκρίνεΤCXL στο συμφέρον ένος Sεδομένου OCτό
μου. Κα.!. ύπOCρχουν περ ιπτώσεις οπου (Χότο οεν συμβcxίνει . Δεν 
εΤνα.ι OCλήθειιχ οτι � ύποτcxΥη στο νόμο φέρνει ευτυχία : ύπά,ρχουν 
μεγάλοι έγκλYjμα.τίες, ύποσΤYJρΙζει ό Π ωλος, 20 ποι> με τα. πιο φρι
χτα κιχκουργήμιχτα. πέτυχιχν τα. πιο εUνοLκα. OCποτελέσμα.τιχ. ' Η 
έμπειρίcx OCντικροόει τον ίσχυρισμο οτι μόνο οΙ δίκαιες πράξεις ό
oYJyouv στην εUOcxιμονLcx . •  Α ντίθετcx, SεΙχνει Ότι ενας έξυπνος xcxt 
χωρις ocνcxστολες τρόπος ζωΎjς, ποΙ> OCψYjφii το SLxcxLo xcxr. το νόμο, 
εΙνιχι � κcxλUτερYJ έΥΥU1JσΎj για την ευτυχίιχ.21 

Λυτες οΙ θεωρ�σειι; συντελοσν &στε � OCμφιβολΙα: για τ�ν έγ
κυρότYjΤΙΧ των νόμων τοσ κρά,τους να ά:πλώνεται σιγα σιγα Δς τον 
�θικo νόμο. Στοuς πλcxτωνικοuς Sιcxλόγουι; Γοργίας xcxr. Πολιτεία 
Οσα. uποσΤYjρΙζουν ό πωλος, ό Kcxλλικλ-ης κοιι ό Θρασόμοιχος γιά: 
τις εννο ιες δίκαιον και αδικον ιiνcxφέροντcxt ( με ένSιά,μεσΎj βα.θμί
Sα. τις οιοιτάξεις τοσ ποινικοσ SLxoιLou )  στον �θικo κα.ι στον πολι
τικό νόμο έξΙσου xcxr. οείχνουν ΟΤΙ ό νόμος της φόσΎjς οεν OCντιΟια.
στέλλετα.ι μόνο προς τον πολιτικο νόμο ιiλλα κα.Ι προς τις ιiπα.ι
τ�σεις τοσ -Ιjθικοu νόμου . 

Σε σχέσΎj όμως με τον πολιτικο οσο κα.Ι με τον -Ιjθικο νόμο � 
νcxτουρcxλιστtΚ� τάσYj xcxr. � ρ ιζοσπcxστικόητα. των νεώτερων σο
φιστων προχώΡYjσε Δι; τις εσχοιτες συνέπειες. Μπορεϊ: βέβαια. -ε
λεγα.ν- ό ιioόνα.τoς να: ύποτάσσετcxι στο νόμο ' στην πρα.γμα.τικό
ΤYjτα. ομως πρόκειτιχι για: τον κουτο ποΙ> με (Χότο τον τρόπο ύπYj-
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pετε� ξένο συμφέρον.22 'Αντίθετα, ό 8υνατός, πού εΙναι.ι ό σοφός, 
8εν OCφ�νεται ναι πlχρlχπλlχνYJθε� OCπο το νόμο κlχl. ocκoλoυθε� μόνο 
τΙς πιχρορμήσεις της 8αΎjς του φόσΥ)ς. ΚαΙ. ιχύτο εΙναι το 8ίκαιο, 
�ν ΙSχι σόμφωνιχ με τον OCνθρώπινο νόμο, πOCντως ΣUμφωναι. με τον 
OCνώτερο νόμο της φόσΥ)ς. • Η φόσ"f) 8εΙχνει ΙSτι σε ()λαι. τα. ζωντα
να: ΙSντα ό πιο Ισχυρος πρέπει να. έξουσιOCζει τον πιο OCΜνlχμο. Μό
νο στο οοίίλο ται.ιρι«ζει να. 8έχεται.ι προστlχγές ό έλεόθερος όίνθρω
πος 8εν πρέπει ναι χαλιναγωγε� τl.ς έπιθυμίες του ,  ocλλcX να. τΙς oc
φήνει να: έκΟYJλώνονται.ι .  Σόμφωνιχ με τον OCνθρώπινο νόμο μπoρε� 
νιΧ ε!ναι.ι ντροπ1) νιΧ οιαπρOCξει και.νεl.ς OCΟικίαι.· OCλλιΧ σόμφωνα με το 
φυσικο νόμο εΙναι.ι ντροπ1) νΟι όποστε! κιχνεl.ς OC8ικία.23 

Με αυτη τη μopφ� ό φυσικος καθορισμος του OCνθρώπου OCπό 
τΙς όρμές του OCνα:κηρόΧΤΥ)Χε νόμος της φόσΥ)ς καΙ. OCνυψώθηκε σε 
σΨtστο γνώμονιχ της πρOCξΎ)ς, ένω ό μlΧθητης τοσ • ΑνlΧξlχγόρlχ 'Αρ
χέλlχος ,  πού OCνήκει στην έπoχ� των σοφιστων, οιακήρυχνε ()τι οΙ 
χαρακτηρισμοl. καλό καΙ κακό, οίκαιο καΙ ι!ί8ικο, 8εν προέρχονταν 
ιΧπο τη φόσ"f) OCλλιΧ άπο το νόμο. ΚOCθε �θικ� άποτΙμησ'Yj εΙναι 
συμβατική.24 

3 " 0  3". • ό \ \ , \ , \ Ι θ . πως ιιταν επ μενο, κατα την ανατρoΠ'1j αι.υτη παι.ραι.συρ η-
και.ν και.Ι οΙ θρησκευτικες παριχστOCσεις, καΙ σ' αύτο συνέτεινε το 
gτι � κoσμoλoγικ� φιλοσοφία τούς ε!χε στερήσει το θεωΡYJΤLΚΟ 
κυρος (Ξενοφocν'Yjς) καΙ OCναΥνωρίζονται.ν πιΟι μόνο ώς άλληγορικες 
ocπεικονίσεις �θικων έννοιων. Προς την κατεUΘυνσ"f) αυτη Ι:Οραι.σε 
γιΟι �να οιOCστημα � σχoλ� τοσ 'Αναι.ξαγόρα, κιχ!. εΙ8ικότερα ό ΜΎ)
τρό8ωρος OCπο τη ΛOCμψακο. Ό Πρό8ικος βέβαι.ια οΙοασκε ΟΤΙ οΙ 
ιΧνθρωποι εΙχαν θεοποιήσει ()λαι. ()σιχ τοuς t!φερνιχν ευλογίlΧ, κlχΙ ό 
Κριτίιχς (ιπoστ�pιζε ΙSτι � πίστη στούς θεούς �τιxν Ι:ξυπνΎ) έπινό
Ύ)σ"f) της πολιτικης τέχνYJς2δ πρόκειτιχι όμως γιΟι ocπλ� συνέπεια 
τοσ �θικoυ σχετικισμού των σοφιστων. Βέβαι.ια, άπόψεις ()πως 
ιχυτες άνθρώπων με έπιστημoνικ� ΚΙXΤOCΡΤΙσ"f) προκlΧλουσιχν OCγιχ
νocκτησ"f) στην κρατικ� έξουσΙIΧ κιχ!. στο Ιεριxτε�o, 26 ένω ό Π ρω
ται.γόριχς, OCκολουθώντιχς τον εuκολο 8ρόμο, σκέπlΧζε τΟι προβλή
ματα αύτιΧ με το μανουα κOCποιου σκεπτικισμοσ.27 

4 . •  Η στOCσΎ) του ΣωκρOCτη OCπένιχντι στην xLV'Yjσ"f) ιχύτη Ι:χει 
Μο ΙSΨεις : fEοωσε στην άρχή της (ΡτϊηΖίρ )  την πιο κιxθαι.p� καΙ 
περ ιεκτικ� t!XΙPPΙXσ"f), ένω πlχρOCλλYJλα ιΧντιτOCχτηκε σται συμπερ&.
σμιχτOC της κατΟι τον πιο σθεναρό τρόπο . 'Ωστόσο , άνOCμεσα σ' oιu-

\ \ � ι  Ilψ J! • θ \ .. ,  \ J! .. τες τις ουο ο εις, οσο αντι ετικες κι αν ψιχινοντιχι και οσο κι ιχν 
� φαι.ινoμενικ� άvτtθεσ"ή τους σφρOCγισε την τpιxγικ� μοίραι. του ψι-
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λοσόφου ,  ύπά.ρχει μιΟι σιχφέστιχτη xιxt άνιχγκΙΧίΙΧ σχέσYj. rLιxTt, ά
κριβως έπει87j δ Σωκρά.ΤYjς συνέλΙΧβε σε ολο το βά.θος της την άρ
x7j του Διιχφω'ησμοίί κιχΙ τη 8ιιχτΙΙπωσε σε ολYj τη 8υνιχμική της, 
κιχτόρθωσε νΟι OCντλήσει άπο ΙXίιτ�ν �νιx θετLΚO άποτέλεσμιχ ποι) 
ε!χε έπιβλYjΤΙΚ� βιχρύτητιχ . 

• Η έπoχ� της ά�ιιxμφισβήτητης άπo�oχ�ς των κΙΧθιερωμένων 
ε!χε πιΟι περάσει -κιχΙ γιΟι τον Σωκράτη. Kιxt ένω οΙ σοφ ιστες 
έπιχειρουσιχν να: άνΙΧλύσουν τα: συνιxισθ�μιxτιx xιxt Ttc; άρμες aTtc; 
όπο'i:ες βιχσίζοντιχι οΙ πριχγμιχ·πκες άποφάσεις των άτ6μων, xιxt 
άνιχγκά.ζοντιχν τελικα: να: ΠΙΧΡΙΧ?Jεχτουν gTL gλιχ ιχίιτα: τα: κίνψριχ 
έΚ�Yjλώνοντιχι ώς άνιχγκιχι6τητιχ της φύσrις, κιχ!. έπομένως εχουν 
gλιχ τoc r8Lιx ?Jικιχιώμιχτιχ, ό Σωκράτης άσχολ�θYjκε με το crTOLxe'i:o 

' .3; ' \ \ \ λ 1 - .  - \ που ,ιτιχν ιχποφιχσιστικο γιιχ τον πο ιτισμο της εΠΟΧYjς του : με 
την �θικ� , πoλιτικ� xιxt κοινωνικ7j σπου8ιχι6τητιχ που ε!χε τώριχ 
άποκτησει � γνώσrι xιxt ή έπιστ�μYj. 'Ακριβως έπει?J� τα: α.τομιχ 
ε!χιχν γίνει άνεξά.ρτητιχ κιχι τoc πά.θYj του κιχθενος ε!χιχν άπο8ε
σμευτε'i:, εγινε φιχνερο {)τι � άξιοσύνYj του άτόμου εγκειτιχι στη 
γνώσrι του. Σε ιχίιτο άκριβως το σrιμε'i:ο ό ΣωκρOCτης εβρισκε το 
θετικο κριτ�ριo γιOC την άξιολόYYJσrι των άτόμων xιxt των πρOC
ξεών τους . 

• Η \ ' ξ  , (�� \ ) ! λ \ Ι "0 πριχκτικYj ιχ LOcruVYJ "'f!ετη ε νιχι οιπον γνωσrι. ποιος 
ρυθμίζει τις πρά.ξεις του σύμφωνιχ με συνιxισθ�μιxτιx, με άξεκΙΧθOC
ριστες προUποθέσεις 1) με κΙΧθιερωμένες άπο τ�ν πιχρoc80σYj συνή
θειες, μπορεί: κιχμια: φορOC νOC πετυχΙΧίνει συμπτωμιχτικα: το σω
στό ' άλλα: ?JEV το ξέρει ,  ?JEV ε!νιχι σίγουρος γιOC την έπιτυχίΙΧ του .  
Kιxt gποιος μά.λιστιχ εχει έξιχπιχτηθε'i:, 1) βρ ίσκετιχι σε πλιΧνΊJ σχε
τικα: με ιχύτο ποι) πριχγματικα: σuμβιxίνει έ�ω, θα: άστοχ+;σει άπωσ-
8�πoτε. Σ ίγουρος οτι πρOCττει σωστα: ε!νιχι μόνο gποιος εχει σω
στη άντίλYjψYj για: τα: πράγματα κιχι για. τον �ιxυτό του.28 Συνεπως 
� γνώσYj (έπιστήμη) ε!νιχι το θεμέλιο gλων των t�ιoτ�των ποι) κoc
νουν τον α.νθρωπο ίκιχνο και χρ�σιμo, gλων των έπιμέρους άρετων. 

Αύτη ή γνώσrι εΙναι XΙXTιxpx7jv άκρ ιβ7jς γνώσrι των πραγμOC
των στOC όπο'i:α θα: άνιχφερθεί: ή πρOCξYj. Ό α.νθρωπος πρέπει να: 
ξέρει g ,TL τον άφορOC. Σε κOCθε έπOCγΥελμιχ Ικιχνος θεωρε!τιχι ιχίιτος 
ποι) γνωρίζει gλιχ τOC μυστικOC του έΠΙΧγΥέλμιχτός του κιχθως xιxt 
τα: άντικείμενιχ ποι) πρέπει νOC χειρ ίζετιχι' το r8Lo άκριβως Ισχύει 
xιxt στην κοινωνικ7j κιχΙ πολιτικ7j ζω+; : κιχΙ έ8ω, μόνο στη γνώσrι 
πρέπει νOC εχει κιχνεΙι; !μπιστοσύνYj.2& 'Έτσι οΙ έπιμέρους πριχκτι
κες Ικιχνότητες 8ιιχκρίνοντιχι μόνο ώς προς τα. άντικείμενιχ στOC δ-
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πo�ιx ανιχφέρετιχι κιχθε φορά. � γνώσ1J .30 Κοινο ομως γνώρισμιχ 
ολων �εν ε!νιχι ά.πλως � γνώσ1J γενικιχ, αλλά. XΙXL � αύτογνωσία. 
Γι' ιχότον το λόγο δ Σωκριχτης �ιιχκήρuξε ΟΤΙ κόριιχ αποστολή τοu 
.:J. ' � � , ' "  , \ λ' ,ιτιχν νιχ ο ιιχπιχιοιχγωγησει τον ειχuτο τοu κιχι τοuς ΣUμπO ιτες τοu 
σε σοβΙΧρο ΙΧότοέλεγχο . Ή φpιχσ1J γνώθι σε αυτόν ι!γινε �μβ),t)μιx 
τ�ς �ι�ιxσκιxλίιxς τοu.31 

5. Αότες οί θεωρήσεις του Σωκριχτη, πο,; ανιχπτόχθηκιχν μέσιχ 
απο τοuς αξLOλογικοuς ΚΙΧθορ ισμοuς της πpιxκτικΊjς αpετ�ς, μετιχ
φέρθηκιχν κιχτόπιν , κΙΧθώς � λέξη άρεn732 ε!χε διττη σ1JμΙXσίΙX, XΙXL 
στ�ν ήθικη άρετή . "Ετσι δ�ήΎ"YJσιxν στη θεμελιιxκ� �ι�ιxσκιxλίιx οη 
� αρετη σuνίστιχτιχι στ� γνώσ1J του αγΙΧθου. ''Ως έ�ω � πορείΙΧ 
των στοχιχσμων του Σωκριχτη ε!νιχι σιxφ�ς XΙXL �εν αφήνει περ ι
θώριιχ γιά. αμφιβολίες. ' Η  ΠΙXpιχ�Oσ1J ομως γίνετιχι αρκετά. ασιxφ�ς 
μόλις θέσοuμε το έρώτημιχ τί έννοουσε ώς άγαθό δ OCνθρωπος έ
κε�νoς πο,; τόσο πιεσηκά. ζητουσε την κΙΧθιχρότητιχ στον δρισμο 
των έννοιων. Σόμφωνιχ με οσιχ ανιχφέρει δ Ξενοφών , κιχτά. τον 
Σωκριχτη το αγΙΧθο τιχuηζότιχν πιχντου ανιχγκιχσηκά. με το ώφέ
λιμον, XΙXL έπομένως αpετ� ι!πρεπε νά. ε!νιχι � γνώσ1J έκείνοu πο,; 

, ι  ! " , • έλ ' Η ' 'λ Ψ • κιχτιχ πεpιπτωσ1J ε νιχι το χρησιμο , το ωφ ιμο. ιχνη η η ιxu-
τ� ένιχρμονίζετιχι πoΛU εuκολΙΧ με τ�ν ανΙΧλογίιχ ανιχμεσιχ σΤLς �θι
κες αρετες XΙXL σΤLς πριχκηκες ίκιχνότητες της κιxθημεpιν�ς ζω�ς , 
πο,; πριχγμιχτικά. ε!χε δπoστηpιχτε� απο τον Σωκριχτη. • Αλλά. XΙXL 
οΙ πρώιμOL  πλιχτωνΙΚΟL �ιιχλoγoι ,  Ι�ιιxίτεpιx δ Πρωταγόρας, απο
�L�ouv στον Σωκριχτη ιχότη την OCποψη πεΡL «ατoμικ�ς ώφέλειιχς» .  
Ή γνώσ1J (έ�ω λέγετιχι φρόνησις) ε!νιχι μ ιά. μετpψικ� τέχνη � 
δποίοι, στΙΧθμίζοντιχς με ακρίβειιχ την ώφέλειιχ XΙXL τη βλιχβη πο,; 
προκόπτει απο τ� σuγκεκρψένη πριχξη , έπιλέγει Ο,ΤΙ ε!νιχι πε
ρ ισσότερο σκόπψο. Σ' ιχότο ά.ντιχποκρίνετιχι ΚΙΧI' το γεγονος ΟΤΙ δ 
Σωκριχτης,  αντίθετιχ ακριβώς απο τοuς σοφιστες πο,; ζψουσιχν 
μιά. �uνιχμικά. μεγΙΧλοφu� ανιχπτuξη των πΙΧθών, �εν τόνιζε κιχμίΙΧ 
αρετη τόσο πoΛU οσο την αpετ� τ�ς ιχuτοκuριιχρχίιχς (σωφροσύ
νη) ,  έκφριχζοντιχς την μιχλιστιχ με τ�ν Ί�ΙΙX τ� ζωή τοu . 

"'Ετσι ομως θά. ι!μενε ακΙΧθόριστο το περ ιεχόμενο της σωκριχ
ηκ�ς ι!ννο ιιχς του ιίγΙΧθου. Θά. �πpεπε νά. κρίνετιχι γιά. κιχθε περ ί
πτωσ1J χωριστά. ποιο ε!νιχι το σκόπιμο XΙXL το ώφέλιμο, δπότε 
ανΤL γιά. το αγΙΧθο θά. εΊχ9tμε πιχλι μόνο Ο,η ε!νιχι αγΙΧθο για κιχ
τι.33 Πρέπει νά. θεωpηθε� βέβΙΧιο ΟΤΙ δ Σωκριχτης προσπΙΧθουσε νά. 
προχωρήσει πέριχ απ' ιχότον το σχετικισμό, κιχθώς XΙXL οη �εν κιχ
τέληξε σε ενιχν δρ ισμο τ�ς �ννoιιxς του αγΙΧθου,  έπει�� τά. θεμέλιιχ 
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τ-ης σκέψης τοΙ) �τιχν xoιelXpιX ιχνθρωπολογικOC . •  Η όιSlχσκlχλΙIχ τοΙ) 
gτι elVIXL κlχλUτερlχ να υφΙστlχτlχι κιχνεις την ιXSLxllX πιχρα να τη � , J. ' ..I. ' \ ' J1  , , οια-πρα-ττει ,  '1 lχuστηΡ '1 νομιμοφροσuν'l) το\),  ποΙ) τον ι>κα-με νιχ ΙΧ-
πlΧξιώσει να σuνεχΙσει τη ζω� κα-ι τη Sρocση το\) xlXt να ξεφύγει 
ιχπο μιαν ocSLX'l) Sικιχστικ� ιχπόφιχση Sρα-πετεύοντα-ς ιχπο τ� cpu
λlΧκ�, � πlχρlχΙνε� το\) gTL ΤΟ ιχλ'l)θινο περ ιεχόμενο τΥ,ς ζωΊjς σ\)
νίστιχτα-ι στην εύπραξία, ό'l)λιχSΎj στην ιχSιocλειπτ'l) τέλεση όΙκlχιων 
πρOCξεων, στην ιΧκlχτocπαuτη προσπOCθεια- τοί) ιΧνθρώποΙ) για την 
�θικ-Y] βελτίωσ� "ou, στΎj σuμμετοχ� το\) σέ κOCθε κα-λΟ xlXt ώριχιο 
(καλοκαγαθία), ΙSιlχΙτερα ομως � θεωρ ίlΧ τοι) για τον ερωτιχ, σύμ
φωνιχ μέ τ-Υ]ν όποία � φιλΙIΧ και � σχέση σuμπocθειιχς όιχσκocλοu xlXt 
μιχθ'l)τη πρέπει να Iixouv μονιχόικο περιεχόμενο ΟΤΙ και οΙ Μο, 
ζώντιχς μlΧζι και ένισχuοντιχς ό ενιχς τον όίλλο, θα προσπlΧθουν να 
γίνο\)ν κιχλοί ,  ό'l)λιχό-Υ] θα βελτιώνοντιχι όιιχρκως, gλιχ ιχύτα προχω
ρουν πoΛU πιο πέρlχ ιΧπο τΎjν εΙκόνlχ που μας SlveL ό Ξενοφων για 
τον ΣωκρOCτη . Αύτα gλιχ εΙνlχι Suνιχτο να σ\)μφων�σo\)ν μέ τ-Υ]ν 
όίποψ'l) τΊjς ώφελιμοθ'l)ρίιχς μόνο έφόσον ιΧποόώσοuμε στον Σω
κρOCτ'l) τη Sιocκριση ιχνOCμεσα- στο ιΧλ'l)θινα ώφέλιμο για την ψ\)χ-Υ] 
xlXt στο γ�ινlX ώφέλιμο, SιιΧκριση που τον βOCζει να κOCνει ό ΠλOC
των στον Φαίδωνα, για την όποία gμως έλOCχιστlX μόνο txv'l) βρί
σκοuμε σέ OCλλες π'l)γές. Για-τΙ ό Ιστορικος ΣωκρOCτης (ιΧκόμ'l) xlXt 
κιχτα την πλlχτωνΙΚ-Υ] 'Απολογία) κριχτοuσε έντελως σκεπτικ� 
στOCση ιΧπένlχντι στην πίστ'l) στην πρoσωπικΎj ιXelXVΙXallX, καΙ � crlX
φΎjς όιOCκριση τοίί ΠλOCτωνlχ ιΧνOCμεσlχ στην ιΧuλότ'Ι'jTlΧ xlXt την υλι
κ-Υ] σωμιχτικότητα τοί) �τιχν ιχκόμ'l) ξέν'l). Βέβlχιlχ xlXt στον Ξενο
φώντιχ ό ΣωκρOCτ'l)ς όιΜσκει gτι την ιXλ'l)θινΎj εύτuχία όέν πρέπει 
να την ιχνιχζ'l)τει κανεις στα έξωτερικα ιXylXeoc � στ-Υ]ν καλοπέρlχση , ' λλ ' ό " ' ''Α 'λ !! . ,  ..1.' • λ -
ΙΧ ΙΧ μ νο στην αρετη. ν πιχ ι υμως 'Ι) ιχρετ,ι σ\)νισταται απ ως 
στην Lκιχνότητιχ να γνωρίζει κιχνεις Το ιΧλ'l)θινα ώφέλιμο και να 
ένεργει σUμφωνα μέ αύτό , τότε � θεωρ ΙIχ πέφτει σέ φαuλο κύκλο 
μόλις υποστηρίξει gτι ιχύτο το &λ'l)θινα ώφέλιμο elVIXL πOCλι � 'CSLiX 
� ιχρετ� . Ό ΣωκρOCτης παρέμεινε σ' ιχύτον τον κύκλο : τον OCντικει
μενικο έννοιολογικο όρισμο το;:; OCylXeOU που ιχνlΧζ'l)το;:;σε Sέν τον 
βρ-ηκε. 

6 '0 � ι !! \ , \ ,  � , \ .:t . πωσσ'l)ποτε ομως -XIXL IXUTO ιχποοειχτ'l)κε πως ,ITIXV πο-
ΛU πιο σημlχντικ6- οσο xlXt &ν Sέν κιχθορίστ'l)κε σέ τί σuνίστα-τιχι 
πριχγμιχτολογικα � γνώση τοί) ιXylXeO;:;, �τα-ν πεποίθηση τοί) Σω
κρOCτη οτι για να πρOCξει κlχνεΙς το ιΧγα-θο xlX1. να πετUχει την εύ
όιχιμονtα- � γνΙ:)ση xlX1. μόνο �TIXV OCρκετη. Αύτ-Υ] � πρόΤIΧσ1j, που 

93 

Louka
Highlight

Louka
Highlight

Louka
Highlight

Louka
Highlight

Louka
Highlight

Louka
Highlight

Louka
Highlight

Louka
Oval



Digitized by 10uk1s, March 2009

Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ε!να:ι όυνα:το να. προβληθε'L ώς πρόΤUΠO μιίΧς όρθOλOγLΚ�ς ιΧντίλη
ψης για: τ� ζω� , περιε'Lχε 8uo πολό σημα:vτικες προσποθέσεις : ιΧπο 
Ψυχoλoγικ� &.ΠΟψ'Υ) μια. σα:φ� νοησιαρχία, κα:Ι ιΧπο -ήθικ� &.ποψη 
�να:ν σα:φ� εύδαιμονισμό. 

Αίιτο ποu βα:σικα. ιΧποόέχετα:ι έόω ό ΣωκράΤ'Υ)ς έκφρOCζει �O'l] 
..η όικ� του στoχα.στικ� φυση : κάθε &νθρωπος, λέει ,  κάνει ιχύτο 
ποό θεωρε'L πιο σκόπιμο , πιο ώψέλιμο ,  πιο χρ�σιμo. Κα.νένα.ς 8εν 
κOCνει ιχύτο ποό κα.τα. τ�ν &'ντΙλ'Y)Ψ� του 8εν ε!να.ι σκόπιμο �, εστω, 
ε!να.ι λιγότερο σκόπιμο. >ΙΕτσι, &ν &'ρε..η ε!να.ι � γνώσ'Υ) του σκό
πιμου, επετα.ι α.ύτόμιχτα. δη κα.ι ό ένάρετος ένεργε'L συμφωνα. με 
τ� γνώση του,  &.ρα. σκόπιμα., σωστOC, κα:τα. τον πιο συμφορο για. 
το" kocUT6 του τρόπο. Κα:νένα.ς όεν όια.πρOCττει συνειό'Υ)τα: κα.Ι ιΧπο 
πρόθεση το &.8ικο. ΛΙΧθεμένoc ένεργε'L μόνο οποιος 8εν εχει σωστ� 
γνώσ'Υ). 'Άν κα:μια. φορα: φιχΙνετιχι δτι κOCποιος όιιχπρOCττει κOCτι &
όικο πcx.ρ6λο ποu εχει τη σωστότερ'Υ) γνώση, α.�τo συμβα.Ινει &'κρι
βως έπειό� fJ πιο σωστη γνώσ'Υ) 8εν του ε!να.ι άκόμ'Υ) &'ρκετα. ξε
κOCθα.ρ'Υ) κα.Ι όέν την κcx.τέχει έντελώζ. Δ ιcx.φορεηκα: θα: &'οικουσε 
σκόπιμcx. τον έcx.υτό του, πρOCγμcx. ποδ e!voct πcx.ρOCλογο. 

Έοω γ Ινετα.ι φα.νερ� μια: βα.σικ� 8ια.φορα: ιΧνOCμεσα. στον Σω
κρOCΤ'Υ) κα./. στοuς σοφιστές. ΟΙ σοφιστες ίιποστηριζα.ν ..ην πρω
τοιρχικότψα. (συνα.κ6λουθα. κιχ/. τη φυσικ� 8ικα.Ιωση) της βουλη
σης. 'ΑλλιΧ για. τον Σωκράτη το να. θέλει κOCποιος κOCτι κα.Ι ιχίιτο 
το κOCη να. το θεωρε'L κα.λό ε!να.ι το t8to πριχγμιχ . Ή γνώση κα.
θορ Ιζει &'να.ντΙρρψα. τη βοόληση. Ό ocνθρωπος κιχνει α:ίιτο ποό 
θεωρεϊ: κα.λότερο. 'Όσο πλα.νεμένη κα.Ι. ιΧν �τα.ν α.υτη � γνώμη του 
Σωκράτη , όσο κcx.Ι. ιχν � &λήθε ια. βρΙσκετιχι &'νιχμεσα. σ' έκε'Lνον κα./. 
στοuς σοφιστές, α.ύτη � νO'Y)σιoιρχικ� ocπο� του για: τη βουληση 
υπΎjρξε κα.θOρισηκ� για. όλ'Υ) την &'ρχα:Ια. -ήθικ�. 

ΤΟ -ήθικο πcx.ρOCπ't'ωμα. λοιπον ε!να:ι πλάνη . 'Όποιος 8ιcx.πρOCττει 
το κα.κ6, το κOCνει &'πο λα.θεμέν'Υ) έκτΙμ'Υ)ση, ά.φου νομίζει ότι το 
κιχκ6 , 8'Y)λα.8� το βλΙΧβερό, εΙνα.ι κcx.λό. rtOC't'L κα.θένα.ς πισ't'εuει ότι 
όια.πράττει το κα.λό, ό'Y)λα.8� lS,τι τον ώφελε'L. KOCL OCκριβως γι' α:υ
τον 't'o λόγο εχει νό'Υ)μα. να. έπιχειρε'L κα.νεΙς να: 8ιOOCσκει -ήθικ� 
στοuς OCνθρώπους μόνο γι' α.υτΟν το λόγο εΙνα.ι όυνα.τΟ να. όι80Cξει 
κοινεΙς την ιXρετ�. nΙX't'L κιχθε 8ιόοισκα.λΙα. OCπευθυνετα.ι στη γνώση 
τοί) OCνθρώπου. Έπει8� ε!να.ι όuνα.τΟ νOC όιOOCξουν στον ocνθρωπο 
το OCγα.θό , γι' α.υτο -κα.Ι μόνο με οιυτον τον �ρόπo- ε!νcx.ι 8υνcx.το 
νOC τον κάμουν νOC πρOCξει το σωστό. "Αν � άρετη 8εν �τα.ν γνώση, 
τότε οεν θα. �'t'ιxv όυνα:το νOC τη 8ιΜξει κα.νεΙς. 

94 



Digitized by 10uk1s, March 2009

ΤΟ Η ΘΙΚΟ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α  

> Απο ιχuτη την ocποψη ό Σωκρά,της OCνέβlχσε τη λlX;:κ� �θtκολο-
ι \ έ \ "ψ "Ολ \ ' ξ Ι  Ι \ , Ι γιιχ σε πιστημονικιχ υ η .  η την ο υνοιιχ του ,  την επινοητικο-

τητιχ κιχι τη OιlXλεκ'Ί"LΚ� εuστροφ(ιχ του τη ΧΡYjσΨΟΠΟ(Yjσε για. να. 
ιΧποοείξει34 ότι, ιχντίθετιχ με όσιχ δποστηριζιχν οΙ σοφιστές, � ιχπιχ
ρέγκλιτη τήρηση των �θικων έπιτιχγων, � uποτιχylJ στο νόμο κιχι 
στην �θικ� �τιxν όχι ιΧπλως ό πιο ιχσφlXλ�ς, ιχλλα. ό μονιχοικος 
ocσφιxλ�ς τρόπος γιιχ. να. πε-ruχει κιχνεις τη oιlXρκ� εUΟlχιμονίlχ. 'Έ
τσι ξlχνιχοΙνει στην ιχuθεντίιχ τιχ. οικιχιώμιχτά, της. ΕΙνιχι ocρχ� τοϊ; 
Διιχφωτισμοϊ; να. μ�ν &νέχετιχι νιχ. ύποτOCσσετlχι το ιΧτομο χωρις 
συζήτηση σε ιχuτο πο,; Ισχόει, κιχι νιχ. OCπlχιτεΤ νιχ. έξετά,ζει κρ ιτι
κα. τοίις νόμους. 'Ωστόσο ιχuτοι OL νόμοι OCντέχουν στον κριτικο �
λεγχο , άΤοοοείχνετιχι ότι έπιβOCλλοντιχι ιΧπο τη γνώση έκείνου πο,; 
εΙνlχι σκόπψο, κιχι γι' ιχuτό , έπειo� ιχνιχγνωρΙζετιχι ότι � τηΡYjσ1J 
τους εΙνιχι το σωστό, bφείλουμε να. πειθιχρχοuμε ιΧπόλυτιχ στις έν
τολές τους.3δ Ό Σωκρά,της όχι μόνο οεν OCντιοικεΤ με τις οιιχτά,
ξεις τοϊ; οικιχ[ου κιχι τιχ. ΠIΧΡΙΧΥγέλμιχτιχ της �θικΊjς, άλλOC έπιπλέον 
Ι:κιχμε εργο του να OCποοείξει τη λογικότητά, τους κιχ(, με ιχuτην, 
την OCξίωσή τους να θεωροuντιχι κιχθολικOC εγκυρlχ.36 

7 .  Στις Ψυχoλoγικες-�θικες προοποθέσεις σόμφωνιχ με τις ό
ποΤες � θέληση εΙνιχι στlΧθερOC προσιχνιχτολισμένη προς ιχuτο πο,; 
οιlχπιστώθYjκε ότι εΙνιχι κΙΧλό , κlχΙ έπoμΈVως � OCρετη ώς γνώση 
τοϊ; ,χγlΧθου συνεπά,γετιχι ιχuτόμιχτιχ κlχΙ μιOCν OCντίσΤΟΙΧΥ) σκόπψη 
πρά,ξΥ) το;) cXγlΧθοu, � έπιχεΙΡYjμlχτολογΙIχ το;) ΣωκρOCτη προσθέΤΕΙ 
τώριχ κlχΙ την άποψη ΟΤΙ � σκόπιμη πρά,ξη το;) ένOCρετου OCτόμου 
πεΤUΧΙX(νει πριχγμlχτικOC το σκοπο κιχι κά,νει τον άνθρωπο EUΤU
χισμένο. Ή εΜlχψονΙIχ εΙνιχι άllαγκαία σV1lέπεια της OCρετης. Ό 
κOCτοχος της γνώσης ιχνοιγνωρΙζει κιχι πρά,ττει ο,τι θεωρεΤ κιχλό ' 
ocpιx με την πρOCξη του γΙνετιχι εUτυχισμένος. Αuτο δμως Ισχόει 
μόνο OCνιχφορικOC με την τέλεια γνώση, τη γνώση πο,; εΙναι ιΧπό
λυτιχ βέβαΙΥ) γιOC τΙς συνέπειες πο,; θα. εχει μιιΧ σκόπιμη πρά,ξη 
στην ιχλληλουχΙιχ των όσων συμβΙΧίνουν στον κόσμο. 

ΠριχγμιχτικOC, τιΧ λόγιιχ το;) Σωκρά,τη πο,; μίiς εχουν πιχριχοο
θεΤ οΙνουν την έν-ruπωση ότι ό φιλόσοφος ε!χε πεισθεΤ ' πως τη 
γνώση που φέρνει την εuοιχιμον[ιχ ό άνθρωπος μπoρεϊ: ε�τε νιχ. την 
κlχτέχει εLτε νOC την ιΧποκτησει με τη φιλοσοφΙIχ, oηλoιo� με την 
ιΧκατOCπιχυτη σoβαρΎj έξέτlχση τοϊ; έιχυτο;) του, των άλλων κιχι των 
συνθηκων της cXνθρώπιν'Yjς ζωΊjς. Δεν δπOCρχει � ουνιχτότητιχ νOC 
κοιτιχοειχτεΤ &ν ό Σωκρά,της ε!χε oιερευν�σει κlχτιΧ πόσο, λχ. , � 
πορεΙοι των έγκόσμιων γεγονότων, ποίι οεν ε!ναι ουνοιτο νιΧ την 
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πpoβλέΨε� ό ανθρωπος, μπορεϊ: να: εpθε� σε σόγκρουση κιχ/. να: έκ
μΎj8ενίσει OCκόμΎj κιχι την πιο σκόΠΨΎj κιχι. ελλογΥ) πpιχζΎj. ΜόνΥ) 
έζ-ήΎΎJση ε!νιχι lSTL ό Σωκριχτης, με τη λιγοστη έμπιστοσύνΥ) του 
στην OCνθρώπινΎj γνώση -μ6λ�ς ΙΧύτη mιγιxινε να: προχωρ-ήσει πέ
ριχ άπο την έξιχκρίβωση ήθικων έννο ιων κα.ι πρα.κτικων α.ΙτημιΧ
των- 8εν φοβότα.ν lSτι � θε'ίκη κα.θo8-ήγΎjση τοϊί βίου (ποιι γι' CXU
τον &ποτελουσε OCντικείμενο πίστης κα./. οχι γνώσης) μπορεϊ: να: 
μα.τιxιώσε� τΙς θετικες συνέπειες της σωστης πριχζΎjς, ποιι φέρνουν 
την εύτυχίΙΧ. 

8. Ό Σωκρ&.της όρίζει τη θεμελιιχκη ήθικη εννοιιχ τ�ς OCρετης 
ώς γνώση, κα.Ι Ι8�ιxΙτεpα. γνώσΎj του OCγΙΧθοϊί. Δεν 8ίνει lSμως κ&.
ποιο περ ιεχόμενο στην εννοιιχ του &γΙΧθοίί κιχί, ι:Χπο μ�ocν απo?Ύj ,  
την &φ-ήνει OCνο ιχτ-ή. 'Έτσι, 8ινότιχν � 8υνιχτότητιχ στΙς 8ι&.φορες 
βιoθεωρLες να: συν8έσουν σ' α.ύτΟ το OCνοιχτο σημεϊ:ο τη 8ικ-ή τους 
OCΠΟψΥ) γιιΧ τον τελικο σκοπο (τέλος) τ�ς ocνθΡώπινYJς δπα.ρξΎjς με 
τη σωκριχτικη εννοιoc γιιΧ το OCγocθό. Αυτο το πρωτο έννοιολογι
κο πλ&.σμoc της �θικ�ς βp�κε OCμέσως πλ�θoς 8ια.φορετικες μορ
φές.37 ΟΙ πιο σYJμιχντικες ε!να.ι � κυνικη κα.ι. � κυρηναϊκή. Κα.Ι 
στι.ς 8ύο γίνετα.ι προσπ&.θεια. νιΧ προσ3ιορ ιστεϊ: το σωστο OCξιολο
γικο περ ιεχόμενο τ�ς OCτομικης ζω�ς με κocθολικιΧ εγκυρο τρόπο . 
Κα./. OL Μο σκοπεύουν να. 8είξουν ποια. ε!νιχι � άλYJθινη ε{ι8α.ψονΙα. 
του OCνθρώπου, ποιες Ι8ιότητες πρέπει να. εχει ό OCνθρωπος, κα./. 
τί πρέπει να. κ&.νει για. να: την κιχτιχκτησει σίγουρα.. κιχι. OL Μο 
OCποκΙΧλουν άρετή την κιχτ&.στα.σΥ) ποΙΙ κ&.νει τον OCνθρωπο νιΧ με"' 
έ --Δ ' , 'E� - ' ι ' λ - ' λ • τ χει u , ην ευτυχιιχ. οω α.να.πτυσσετιχι εντε ως μονοπ eUpGt YJ 

ευ8οιιμονιστικη πλευριΧ της σωκριxτικ�ς ήθικ�ς. KocI. μολονότι u
ποστηρΙζετα.ι lSTt � εννοιιχ ποΙΙ 8ια.τυπώθΎjκε εχει κα.θολικη έγκυ
ρότητα., Υ} &.ΠΟψΥ) της άτομικης εUOα.ιμονΙα.ς προβOCλλετιχι ώς � μό- . 
νΎj σημα.ντικ-ή, κα.1. μOCλιστα. κα.τιΧ τρόπο πού, με β&.ση α.υτ-ήν, να. 
&ξιολογοϊίντιχι lSλες OL σχέσεις της 8Υ)μόσιιχς ζωης. Με τον κυνι
σμο lSao κιχΙ με τον �80νισμo το !λλψικο πνευμα. έπιχεφεϊ: να: 
συγκεντρώσει το σόνολο των κα.ρπων ποΙΙ ι:Χποφέρει για: την. ευ
τυχΙιχ τοϊί ι:Χτόμου � πολιτισμένΥ) 8ιιχμόρφωση της ζωης. Ή κρι
τικ� των κοινωνικων κιχ/. πολιτικων κα.τιχστOCσεων xocL 3υν&.μεων, 
που OCρχισε OCπο τους σοφιστές, με τη μεσολά.βYJσΎj τ�ς σωκρα.τι
κης εννοιιχς του άγΙΧθου κιχτέκτησε ενoc στΙΧθερο κριτηριο. 

Ή 8ι8ιχσχocλtιχ τοϊί ΆντισθένYj38 για. την άρετη, ένω ocρχικα. 
βρίσκετιχι έγκλωβισμένΥ) στη σωκρα.τικ� θεωρΙα., πα.ρουσι&.ζει ιΧλ
μα.τώ8Υ) έξέλιξYJ. Έγκα.τα.λείποντιχς την προσπιΧθειιχ να: προσ8ι-
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ορίσει &.κριβέστερ� το περιεχόμενο της �ννoιlXς του &.γ�θoυ, διιχ
ΚYJρύχνει οη Ύι &.ρετη ε!νιχι Ι>χι ά:πλως το i5ψιστο &'λλα. κlχΙ το μο
νιχδικο &.γlΧθό. 'Aρετ� ώστόσο θεωρεΤ βιχσικα: τον Ιμφρονα τρόπο 
ζωYjς. • Η &.ρετη μόνο δΙνει τ�ν ευτυχίlΧ, που 5μως δεν όφείλετιχι 
στις σuνέπειες που �χει &'λλα. σ' �ότη την ,{δι�. 'Έτσι , Ύι ίκ�νoπo(
YJσ1J που δπOCρχει μέσ� στο σωστο τρόπο ζωYjς ε!ν�ι έντελως oc
νεξocρτητη ocπο την πoρεί� των πρ�γμocτων. Ή ocperij μόνΥ) &.ρκεΤ 
για. να: φέρει την εM�LμoνίlX· ό σοφος στέκετlχι ocπένlχνη στη μοΙ
ρ� του έλεύθερος. 

'Όπως ομως δείχνει Ύι πlXρ�πέρ� ocνιχπτυξYj , την κυνικΎj �vvoLoc 
της ocρετης, σύμφων� με την όποίιχ Ύι ά.ρετη ι!χει �ύτιχρκει�, δεν 
πρέπει με κ�νέν�ν τρόπο να. τη θεωρ�σoυμε σα.ν να. πρόκειτιχι ό 
ένιχρετος &νθρωπος πριχττoντ�ς μόνο το ά.γ�θO για: χιχΡΥ) του '{διου 
το1) ocγ�θου να: βρίσκει την ευτυχίlΧ του, ocνεξιχρτητ� ιΧπο τις δι�
θέσεις της μoίρ�ς. Ό κυνισμος 8εν �φτ�σε ά.κόμΥ) σε τέτoι� i5ψYJ , 
5σο κ�ι &ν 8YJμιουργεΤτ�ι ιχότη Ύι έντύπωGYJ, oτ�ν χ�ρ�κτηρ Ιζει 
την ιχρετη ώς το μoν�δικo σίγουρο κτημ� μέσ� στις μετ�πτώσεις 
της ζωης, ώς το μoν�8ικo πριχγμ� που πρέπει κ�νείς να. έπιδιώ
κει ,  κ�(, ιXντ(στρoφ�, την κ�κ(� ώς το μoν�δικo που πρέπει να. , ι 'Α 'θ ' , .s. � � λ' τ r! "  \ �πoφευγει. ντι ετ�, �υτη '1 oιolXσκ� ιιχ ε�ν�ι εν� σιιτημσι που 
προκύπτει με �ύστηρΎj λoγικΎj συνέπει� ά.πΟ τη σωκρ�τικΎj ιχρχ� 
οτι Ύι ά.ρετη όδYJγεΤ ά.ν�γκ�στικα: στην εuτυχΙoc (πρβ. πιο πocνω, § 
7 ) .  Ό ΆντισθένYJς ά.ντέστρεψε �ύτo το �'{τημlX XOCL προσπιχθYJσε 
να. ά.ντλ�σει τον πριχγμιχτολογικο προσδιορισμο της ι!ννοιιχς της 
ά.ρετης. 

"'Αν δYJλlχδ� Ύι ά.ρετη χ�ρ(ζει σΙγoυρ� Κ�ί πOCντοτε την εόΤU
χ(�, τότε ocρετ� ε!ν�ι ό τρόπος ζωYjς πο'; χιΧνει τον &νθρωπο όσο 
το δυν�τoν πιο ά.νεξιχρτητο ιχπο την πoρεΙ� των πρ�γμOCτων. Koc
θε ά.νιχγκΥ) 5μως Κ�ί κOCθε πόθος ε!ν�ι κιχί �vocc;; 3εσμος που κιχνει 
τον &νθρωπο να. κρέμετ�ι ά.πΟ τη μoΙρ� του,  άφου Ύι εύτuχΙ� � Ύι 
δυστuχΙιx του σuνδέετ�ι με το &ν θα: έκπληρωθουν � �χι οΙ έπι
θυμΙες του οσο ζεί:. Τον έξωτερικο κόσμο δεν τον έξουσιOCζουμε· 
έξουσιιχζουμε όμως τΙς έπιθυμΙες μιχς. 'Εκθέτουμε τον έιχυτό μιχς 
στΙς ξένες δυνιχμεις, στο βΙΧθμο που ά.πιχιτουμε κιχτι ιχπο ΙΧύτές, 
έλπΙζουμε � φoβόμ�στε κOCτι. ΚOCθε έπιθυμΙιχ μίΧς κOCνει σκλOCβουι; 
του έξωτερικοίί κόσμου . •  Η ιχρετη λοιπόν, πο'; κOCνει τον &νθρω
πο να: έξιχρτiiτ�ι ocποκλειστικα: ιχπο τον έιχυτό του , δεν μπορεί: να: 
σuνΙστιxτιxι π�ρα. στην κιχτ�πΙεGYJ των έπιθυμιων κιχί στον περιο
ρ ισμο των ιχνιχγκων στο έλcXχιστo δυνιχτό. Άρετη ε!ν�ι Ύι ά.νεξ�ρ-
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τησ(ιχ ιΧπο την ιXVOCYΚYJ.39 'Απο την �ΠOΨY) τοu εU8ιχιμοvισμοu ιxu
το �τιxν ιΧσψιχλωι; το πιο ΣUνεπει; ΣUμπέΡΙXσμΙX' ΣUνά.μΙX �τιxν κά.η 
ποu υποχρεωτικα: τιχ(ριιχζε περισσότερο σε ιΧvθρώποuι; με χιχμYJ
λότεΡΥ) θέσΥ) στη ζω�, οπωι; θα: μπορουσιχμε π.χ. να: ποuμε για: 
όρ ισμέvοuι; ΚUVLΚΟUΙ;. 

'Ακολοuθώvτιχι; ιχότη την Ιδέιχ Δι; τιι; �σχιxτει; σuvέπειέι; τηι; οΙ 
ΚUVLΚΟΙ �ψτιxσιxν να: πά.ροuv κΙΧθιχρα: ιXρν'Y)ηκ� στά.σΥ) ιΧπένιχντι 
στον πολιησμό. ΠεριορΙζοντιχι; το μέτρο των ιΧνιχγκων τοu ένά.
ρετοu σΟΨΟU στο ιΧπόλuτιχ ιΧπιχρΙΧίτητο κιχι θεωρώντιχι; κά.θε OCλλΥ) 
έπιδΙωξΥ) έπιζ�μιιx � ιΧδιά.ψορYJ ,  ιχπέρριπτιχν ολΙΧ τα: ιΧγΙΧθά., ιΧκό
μ'Υ) κιχι τοu πvεuμιχτικοu πολιησμοu, για: να: ΚΙΧΤΙΧλ�ξοuv στο Ιδιχ
νικο μια.ι; ψuσικ�ι; κιχτά.στιχGYjΙ;, ποu ε!χε ιΧπογuμvωθε� ιΧπο κά.θε 
ιΧνώτερ'Υ) ιΧξΙιχ. ΞιχvιχγuρΙζοvτιχι; σε πΙΧλιχιότερει; σοψισηκει; θεω
ρ Ιει; κιχι διιχπλέκοντά.ι; τει; δΙδιχσκιχν οτι ό σοψοι; ιχκολοuθε� ο,ΤΙ 
ε!νιχι ιΧvιχπόψεuκτ'Υ) ιΧπιχΙτησ'Υ) τηι; <"pUGYjt; κιχι περ ιψρoνε� ότιδ�πo
τε ψιχ(νετιχι έπιθuμψο � περιζ�τητo συμψωνιχ με τ/.ι; γνωμει; κιχ/. 
τοuι; θεσμοuι; των ιΧνθρώπων. Πλοuτοι; κιχ/. έκλεπτuσμέvοι; τρό
ποι; ζω�ι;, δόξιχ κιχι ημ� τοuι; ε!νιχι το �διo περ ιττα: οσο κιχ/. οΙ 
ιΧπολιχυσειι; των ιxΙσθ�σεων ποu ξεπερvοuv την ΙκιχνΟΠΟΙ'Υ)σΥ) των 
πιο στοιχειωδων ιΧνιχγκων,  τ�ι; πεΙνιχι; κιχ/. τοu �ρωτιx. Τέχν'Υ) κιχι 
έπιστημ'Υ) ,  οΙκογένειιχ κιχι πιχτρΙδΙΧ τοuι; �τιxν έντελωι; ιχδιά.ψοριχ, 
κιχ/. ό. Διογέν'Υ)Ι; όψεΙλει την πιχρά.δοξ'Υ) δ'Υ)μοτικότητά. τοu στον έπι
δεικτικο τρόπο με τον όπo�o �θελε να: ζ�σει ώι; OCνθρωποι; τηι; ψυ
GYjΙ;, ιΧπλα: κιχ/. μόνο φύσει, μέσιχ στην υπερπολιτισμέν'Υ) ιχρχιχ(ιχ 
Έλλά.διχ. 

'Έτσι ό διιχνοουμενοι; προλετά.ριοι;, ένω ιΧνΙΧΥκιχζότιχν να: περι
ψρoνε� ολει; τιι; ιΧξ(ει; τοu πολιτισμοu, ιΧπο τ/.ι; όπo�ει; �βλεπε πωι; 
ό tδιοι; �τιxν λίγο Δι; πολu ιΧποκλεισμένοι;, διιχπίστωνε πιχρά.λλYJλΙΧ 
οτι ΚΙΧ/. ολοι οΙ νόμοι στοuι; όπο(οuι; ε!χε υπoτιxχθε� � πολιτισμέ-

ι �� J. � \ ,  • ό "'Α \ ι , \  V'Y) κοινωνιιχ οεν ,ιτιχν οεσμεuηκοι γι ιχuτ v. v μερικιχ μονο ιχπο 
τα: ιχΙσχρα: ιΧνέκδοτιχ ποu διιχσώζοντιχι ιχπο την ιχρχαιότητιχ ε!νιχι 
ιΧλ'Υ)θινά., ψιχ(νετιχι οτι οΙ OCνθρωποι έκε�νoι ε!χιχν κιΧνει διασκέδιx� 
τοuι; να: χλεuά.ζοuv δ'Υ)μοσΙα ιχκόμ'Υ) και τ/.ι; πιο στοιχειώδειι; �θι
κει; υποχρεώσειι; κιχ/. ιΧπαιτησειι; τ�ι; καλ�ι; σuμπεριψορα.ι; . . Αότη 
� βεβιασμέν'Υ) και έν μέρει όλοψιΧνεριχ προσπΟΙ'Υ)τη τιΧσΥ) προι; τη 
ψuσικ� ζω� ιχγνoε� πια: τη δΕκη κιχ/. την αίδώ ποu οΙ παλαιότεροι 
σοψιστει; τ/.ι; θεωροuσιχv ψuσικει; όρμέι;, κιχ/. δ'Υ)μιοuργε� μια: �ννoιιx 
τηι; ιχρετηι; συμψωνιχ με την όποΙιχ � οόσία τοu ψuσικοu ιχνθρώ
ποu στιχμιχτα. στη λαιμαργΙα και στον όργασμό. 
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Μολοιτοιίίτοι οΙ κυν�κoI. δέν ητοιν τ6σο κοικο!. όσο ποιρουσιOCζον
τοιν. Στον Διογέ'Π) μ,ιΧλιστοι, τον Σωκράτη μαινόμειιο ,  βρΙσχουμ,ε 

' 1.  ... β - 1 \  ' 6  \ μ,ερικοι ΚOΙΤ<M\O�ΠOΙ σε οισμ,ου προς την πνευμ,ΟΙΤΙΚΎ) μ, ρφωCΠj, που , � 6 - , , λ θ 
ι 

\ � θ " \ οιυ "Ι μ, νΎ) μ,πορει νοι οιπε ευ εpωσε� τον σ.ν ρωπο οιπο τις προ-
κoιτoιλ�Ψεις της θεσμ,οθεσΙοις κοιΙ. της σuμ,βoιτtκ6τητoις, κοιΙ, γνω
pΙζovτocι; του τη μ,'1jδοιμ,ιν6τητοι των δ1jθεν «γοιθων τοίί ΠOλιτtσμ,oσ, 

, 1 β Α..ι. \ .1. _ ... ... - ,  \ \ β \ , ι "Ε νοι τον Ο'1jvιισει νοι σ.πW\l\οιγει ΟΙΠΟ τις ιοτικες οινοιγκες. τσ�, 
οΙ δπερβολες φοι(νετοιι τελικιΧ: πως ητοιν ιΧπλως ποιροιβλοιστημ,οιτοι 
τοίί δ6γμ,οιτος. 

Σε  γενικες γροιμ,μ,ες οιυτη i) φιλοσοφ Ιοι εlνoι� τuπικo δεΤγμ,ιχ T1jc; 
έποχ1jι;, το μ,'Π)μ,εΤο μ,�ίiς «ν Ι>χι έχθρ ικ1jς πOCντως ά,διocφΟΡ1jς στOC
CΠjς «ΠΈVoιντι στην κοινωνΙοι, στocCΠjς ποιι lχει χOCσει κOCθε κοιτοι
v6'1jCΠj γιιΧ: τιΧ: ΙδεοιτιΧ: «γoιθcX: T1jc; κο ινωνΙοις. KOΙL μ,ίiς έπιτρέπει νιΧ: 
δοUμ.ε «πο μ,έσοι πως κομ,μ,α.τια.ζ6τα.ν i) �λλ1jνικ� κοινωνΙιχ την έ
ποχ-η έκεΙνΎ) στιχ; έπιμ,έρους &τομ,οι. Στον ΙΧύτοχα.ριχκτηρισμ,Ο τοσ 
ΔιογένΎ) ώς πολΙτη τοίί κ6σμ,ου δεν δπ1jρχε o�τε �χνoς «πο την 
Ιδιxν�κ� σχέψ1j ότι όλο ι οΙ &νθρωποι ά,ν�κoυν σε ενιχ σύνολο , ά,λλιχ; 
μ,όνο � &pV1j� του νιχ; δεχτεΤ oτ� ά,ν�κει σε δπoια.δ�πoτε πoλιτ�
σμ,ικ� κοιν6τητοι. KΙXL στη διδιχσχΙΧλΙα. τοσ ΚρOCτη οη � πολλότη
τιχ των θεων ύπιΧρχει μ,όνο στο μ,υα.λΟ των «νθρώπων, κα.Ι. ότι 
«σύμ,φωνοι μ,ε τ� φύCΠj» ύπOCρχει ενιχς μ,όνο θεός, πιΧλι δεν βρ Ι
σχουμ,ε τΙποτε ποιι νιχ; μ,ίiς έπιτρέπει νιΧ: σuμ,πεpocνoυμ,ε ότι δ μ,ο
νοθεtσμ,ος ητιχν γιιΧ: τοΙΙς κυνικοΙΙς μ,ιιχ; πιο ξεκOCθΙΧρΎ) πιxpocστιxCΠj 
�, ιΧκόμ,'1j, ενοι βΙΧθύτερο σuνοιΙσθ1jμ,ιχ. 

9. 'Εντελως ιΧντίθετος προς οιυτη τη διδιχσχοιλΙΙΧ εΙνιχι δ ήδο
νισμός, � φιλοσοφΙα. της χωρΙς ένδο ιιχσμ,οΙΙς ιΧπόλιxυCΠjς. Ό ΆρΙ
στtΠΠOς, ξεκινώντοις ά,πο τιΧ: κενιΧ: της σωκριχτικ1jς διδιχσχοιλΙιχς, 
τρocβ1jξε τον «ντίθετο δρόμ,ο. Γp�γopιx φρ6ντ�σε νιΧ: δώσει ενιχ σιχ
φες κα.Ι ιΧπλο πεp�εχ6μ,ενo στην εννo�ιx τοσ «γΙΧθοσ :  την ήδoVΉ. 
Αυτη � lvvo�oι προβιΧλλετοιι ιΧρχικιΧ: μ,ε τη γενικ� Ψυχoλoγ�κ� CΠj
μ,α.σΙοι της, κοι!. CΠjμ,oιΙνει την ΙΚΟΙνΟΠΟΙ'1jCΠj ποΙΙ γεννιέτοιι ότοιν έκ
πλ'1jρώνετοι� δπoιoιδ�πoτε έπιδΙωξ1j κοι!. έπιθυμ,Ιοι.4Ο Ευδοιιμ,ονΙοι 
εΙνοιι � ΚOΙΤOCστOΙCΠj της �δον1jς ποΙΙ Π1jγOCζει ιΧπο την έκπλ�ρωCΠj 
κOCποιοις έπιΘUμ,ΙOΙς. 'Εφόσον πρόκειτοιι μ,όνο γι' οιυτην, το «νη
κεΙμ.εvO της έπιθυμ,Ιοις κοιΙ της ευΧOΙρΙστηCΠjς εΙνοιι «διOCφορο. 'Εν
διοιφέρει μ,όνο δ βοιθμ,ος της �δον1jς, � ΕvτOΙCΠj ποΙΙ εχει το οι(σθ1j
μ,οι της ΙΚΟΙνΟΠΟΙ'1jCΠjς.41 ΑύτιΧ: όμ,ως, δποστηρ(ζει δ ΆρΙσηππος, 
δπOCρχουν ώς έπΙ. το πλεΤστον στην οιΙσθ1jσια.κ�, τη σωμ,oιτικ� 
«πόλΙXυCΠj, ποΙΙ σχετΙζετοιι μ,ε το &μ.εσιχ πιχρόν, μ,ε τη στιγμ,ιοιΙα. 
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ΙκcxνοποLYjση. "Αν λοιπον &ρετη ε!νιχι � γνώση � προσιχνιχτολισμέ
V1J προς τ�ν εύ8ιχιμον'ιχ, τότε πρέπει να: κά,νει ΤΟν OCνθρωπο Ικιχνο 

\ . λ β , 1! \ � Ι \ λ \ \ 1 Ι! 'Α \ νοι οιπο ιχμ οινει οσο το ουνιχτον πιο πο u κοιι Πιο "ντονοι. ρετη 
ε!νοιι ή ίκανότητα για άπόλαυση. 

ΒέβΙΧιιχ ό κΙΧθένιχς θέλει κιχ/. μπορεϊ: να: άπολοιμβάνει, άλλα: μό
νο ό μoρφωμ�νoς, μόνο ό κά,τοχος της γνώσης, οιότός που κοιτοι
νοεϊ: τα: πρά,γμοιτοι κιχr. ε!νοιι σοφος ξέρει να: άπολοιμβά,νει σωστά,. 
Έ�ω �εν πρόκειτοιι OCπλως για: την όρθ� έΚΤLμ1Jση (φρόνησις) που 
άπο τΙς &πολοιόσεις που προσφέροντοιι ξ�ρει να: �ιCXΛέγει έκεϊ:νες 
που μποροσν να: �ώσoυν την πιΟ μεγά,λYj, την πιο κoιθoιρ� �Sov� , 
οιότην που ε!νοιι λιγότερο cXνοιμιγμέν1J με λόΠ1J. Π ρόκειτοιι για: τ�ν 
έσωτερικ� βεβοιιότητοι τοσ ιΧνθρώπου που Sev άκολουθεϊ: στα: τυ
φλα: κά,θε έπιθυμΙοι του κοιL ποό, οτοιν άπολοιμβά,νει, όεν άφ�νει 
ποτε τον !οιυτό του να: cXπορροφ1Jθεϊ: όλοκλ1Jρωτικα: ιΧπΩ την άπό
λιχυση άλλα: στέκετιχι πOCνω aπ· ΙXότ�ν κοιL τ�ν έξουσιOCζει .  Βέβιχιοι, 
οΙ κυνικοr. σωστα: uποστηρL�οuν ότι πρέπει να: άπορρΙπτετοιι � �
Sov� που κOCνει τον OCνθρωπο �Oίίλo των' προιγμOCτων· άλλα: &κόμη 
πιο Μσκολο άπο το να: πιχριχιτεϊ:σοιι άπο την �όoν� , όπως κOCνουν 
έκεϊ:νοι, ε!νιχι να: την &πολιχμβOCνεις χωΡLς να: χOCνεσιχι μέσοι της. 
'Ωστόσο μόνο 1] σωστη γνώση μπopε� να: σε κOCνει Ικιχνο για: κOCτι 
τέτοιο.42 

Γι' οιότον το λόγο οΙ KupYjvcx" xoL, ίόιοιΙτεροι ό • Αρίστιππος, �κoι
νοιν συστημοιτικες �ρευνες σχετικα: με τη γένεσYj των παθών, όYj
λcxS� των σuνοιισθ1Jμocτων κιχ!. των όρμων. Στ�ν ψuχολογίοι τους, 
που ε!χε φυσιoγνωστικ� κοιτεuθuνσYj κοι/. συνέχιζε τ�ν ΨυχολογΙοι 
τοίί πρωτιχγόροι ( βλ. ποιριχκά,τω, σ. 105 κ.Ι ) ,  τα: Sιcxφορετικα: συ
νιxισθ�μιxτoι άνά.γοντοιι σΤLς xtVYjcrtcxxεc; κοιτιχστά,σεις του σώμοι
τος. 'Έτσι, στην �ρεμΙιx ιΧντιστοιχεϊ: � άόιοιφορ ίοι, στ�ν εντονΥ) κ(
V1JσY] ό πόνος, κιχ(, άντιθετιχ, στην ιXπCXΛ-η XLV1JσYj � �όoν� . •  Αλλα: 
έκτος άπο τ/.ς έξ1Jγ1JΤLΚες θεωρΙες ιχότοίί τοίί etSouc; � φιλοσοφίιχ 
των ciβροSίcxιτων ιχότων &νθρώπων προχωροίίσε κοιr. σε μια: γνώ
σYj τοίί κόσμοι> έλεόθεΡΥ) ιΧπο πpoκιxτιxλ�Ψεις. Π ίστευιχν, οπως SL
Soισxε κιχ/. ό Θεόόωρος, ότι σε τελεUΤCXLCX ιΧνιΧλυση όλες οΙ �θικες 
έντολες κιχ/. οΙ νομικες �ιιxτocξεις ε!χοιν τεθεϊ: ιΧπο τους &νθρώποuς 
κοιL (σχυιχν μόνο για: τ/.ς μOCζες. Ό μορφωμένος OCνθρωπος της 
cXπόλCXUσYjς �εν νοιά,ζετοιι γι' ΙΧότές, κιχ/. &πολιχμβOCνει τα: πρά,γμοι
τοι 15πως μπορεΙ ·0 Θεό�ωρoς, που τον ιXπoκCXΛoυσιxν OCθεο, &πέ
κρουε κOCθε ένόοιcxqμο που έρχότιχν να: άντιτοιχθεϊ: στ/.ς ��oνές των 
OΙίσθ�σεων για: λ6γοuς θΡ1JσκεuτικοUς. Koιr. � γνωστη θεωρίΙΧ τοίί 
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Eυ�μερoυ (ποίι κιχτα: τα: ocλλΙΧ 8εν σχετΙζεΤΙΧL στε'Jότεριχ με κιχμΙιχ 
φLλοσοφLΚ� OCΠΟψYJ) ,  ό όπο'Lος στην ' Ιερά ' Αναγραφή του έΠLχεΙ-

" ξ  , 
� ,  , θ ' , 1 ' λ ' -pYJae νιχ ε YJΎ'YJaeL ,ην ΠLστη στους εους ΙΧΠυ τη ιχτρεLΙΧ των προ-

γόνων κιχ.Ι των �ρώων, 8eLxveL l)ΤL με ιχύτο το πνευμιχ γLνότιχν μLcX 
προσπocθεLΙΧ να: &.πογuμνωθε'L στον μεγΙΧλότερο 8υνιχτο βΙΧθμο � 
θΡYJσκεuηκ� πΙστη &.πο την ιχtγλYJ της. 

"ΕτσL οΙ XUPYJVΙXLXOL συμφωνουσιχν τελLΚcX με τοίις κuνLκοuς πως 
όΤL8�ποτε όρ ΙζεΤΙΧL ν6μφ, 8YJλιχ8� &.πο την ΚΟLνωνLΚ� σόμβιxσYj 
των έθΙμων κιχΙ των νόμων, eYVΙXL πεΡLΟΡLσμος του 8LΚΙΧLώμιχτος 
YLcX &.πόλιxυcΠj ποίι φύσει �XEL ό ocνθρωπος κιχΙ ποίι ό σοφος το 
&.axe'L &.8Lιχφορώντιχς YLcX τΙς 8LιχτocξεLς ποίι �χoυν θεσμοθετηθε'L 

• "λ � ,  ι Ο" � 1. �έ ' "  , σ ο YJ τ ,ιν Lστορ ΙΧ. L Ύ)οονLστι;;ς Ο χοντιχν με εUΧΙΧΡLστησYj ΤLς 
έκλεπτυσμένες &.πολιχUσεLς του πολLησμου. Θεωρουσιχν πως �τιxν 
ανετο κιχΙ έΠLτρεπτο να: &.πολιχμβOCνεL ό �ξυπνoς ocνθρωπος το μέλL 
ποίι ocλλΟL εΤχιχν έΤΟLμOCσεL. Δεν ιχίσθOCνοντιχν l)μως κιχμΙιχ ύποχρέ
ωσYj κιχΙ κιχμΙιχ εuγνωμοσuνYJ YLcX τον πολLΤLσμο του όποΙου &.πο
λOCμβιχνιχν τοίις κιχρποός. Ή t8LΙX &.8LιχφορΙιχ προς την πιχτρΙ8ΙΧ, � 
t8LΙX &.πoξένωσYj &.πΟ κOCθε ΙΧLσθYJσYj πολLΤLκ�ς ευθόνΎ)ς, ποίι στοίις 
κuνLκοuς �τιxν &.πόΡΡΟLΙΧ της πεΡLφρόνYJσYjς προς τα: &.γΙΧθα: του πο-
λ - ' .5. � ' ό '  , " , , ό LΤLσμοu, στους 'jοονLστες προερχ τιχν ιχπο την εγωLσΤLΚΎ) ιχπ -
λιxυσYj. κιχτα: τον Θεό8ωρο, θυσΙιχ YLcX xocpYJ ocλλων, ΠΙΧΤΡLωησμος 
κιχΙ &.φoσ(ωσYj σε ΚOCΤL γενLκότερο �τιxν μωρΙιχ, ένω ό 'ΛρΙσΤLΠ
πος χιχφότιχν ποίι 8εν εΤχε 8εσμοίις με κιχνένιχ κρOCτος κιχθως ζου
σε πότε στον �νιx κιχΙ πότε στον OCλλo τόπο .43 Ή φLλοσοφΙιχ των 
πιχριχσΙτων ποίι ευωχουντιχν στο γεμOCτο τριχπέζL της έλλYJνLκ�ς 
όμορφLα.ς &.πέχεL &.πΟ το ί8ειχτο πεΡLεχόμενό της l)ao κιχΙ � φLλο
σοφ(ιχ των ζYJηocνων ποίι κεΙτοντιχν στο κιχτώφλL. 

ΈνΤΟUΤΟLς � &.ρχ� (Prinzip ) της στocθμLσYjς των &.πολιχόσεων 
με βocσYj τη γνώσYj των πριχγμOCτων πεΡLε'Lχε ή8YJ �νιx σΤΟLχε'Lο ποίι 
ό8Ύ)γουσε &'νιχγκιχσηκα: πέριχ &.πΟ την &.πόλιxυσYj της σΤLγμ�ς, την 
όποΙιχ κ�ρυχνε ό 'ΛρΙσηππος. Λυτο εΤχε σuνέπεLες προς Μο κιχ
τεuθUνσεLς. 'Ή8YJ ό ΆρΙσηππος πιχρΙΧ8εχότιχν l)ΤL κιχτα: τη στOCθ-

11 ' λ β ' " ψ ' . � � , . λ '  , θ '  μLσYj ι;;πρεπε νιχ ιχμ ιχνεΤΙΧL υπο YJ YJ YJOOV 'j XΙXL YJ υΠYJ που ιχ 
προκuψεL μελλονΤLΚcX &.πΟ την &.πόλιxυσYj. Ό Θεό8ωρος �βΡLσκε 
l)ΤL το iJψLστο &.γΙΧθΟ �πρεπε να: &.νιχζYJτηθε'L πεΡLσσότερο στη χιχ
ροuμενYJ 8LocθεσYj πιχρα: στην &.πόλιxυσYj τ�ς σΤLγμ�ς, κιχΙ ό 'ΛννΙ
κεΡLς κιχτOCλΙΧβε l)ΤL ιχύτο κιχτορθώνεΤΙΧL πεΡ Lσσότερο με τΙς πνευ
μΙΧΤLκες χιχρες ποίι προσφέρεL � &.νθρώΠLνYJ ΚΟLνότητιχ, � φLλ(ιχ, � 
ΟLκογένεLΙΧ κιχΙ � πολLτεLΙΧΚ� ΚΟLνότητιχ. 
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'Απο ΠJν ιΧλλYj πλευρά" � �BoνικΎj σχoλΎj κιχτά,λΙΧβε κιχΙ IXίιΠJ 
ότι � ιΧπcxλλcxγμΙνYj ιΧπο τον πόνο �Boν�, προς ΠJν όποΙιχ �θελε να: 
BιιxπιxιBιxγωγ�σει τον μορφωμΙνο ιΧνθρωπο, �τιxν μια: σπά,νισι τυ
IYj. Kcx!. ό • Η yYjσΙcxι; πΙστευε δτι πρΙπει γενικα: να: μιχκιχρΙζουμε 
ώι; είιτuχισμΙνo τον ιΧνθρωπο που κιχτορθώνει να: ιXπCXΛλιxγεΤ ιΧπο 
τον πόνο κιχ!. πού εχει έλευθερωθεΤ ιΧπο ΠJ λόπYj. ΣΠJ μεγά,λYj μά,
ζιχ των ιΧνθρώπων πλεονά,ζει � λόπYj , ό πόνοι; για: τΙς ιXνεκπλ�ρω
τει; έπιθυμΙει;. Γ ι' ΙΧίιτουι; θα: �τιxν προτιμότερο να: μΎj ζοίίσιχν. Ή 
ένοχλYjτικΎj έπιμoνΎj μέ ΠJν όποΙιχ πιχρουσΙιχζε ιxίιΠJ ΠJν ιΧποψYj ό 
ΉyYjσΙcxι; τοϊ) ιΧπέφερε το έπωνυμιο πεισιθάνατος :  επειθε τους 
ιΧνθρώπους να: πεθά,νουν. Ε!νιχι ό πρωτος έκπρόσωπος της ε�δαι
μονιστικής άπαισιοδοξlας .. 'Έτσι όμως ό είιΒιχιμσνισμος ιχίιτοιχ
νιχιρεΤτιχι. ΔεΙχνει δτι, «ν το περ ιεχόμενο κιχ!. ό σκοπος τηι; ζωΥίι; 
τοϊ) ιΧνθρώπου ε!νιχι 1] είιΒιχιμονΙιχ, � Ικcxνοπο(Yj� των έπιθυμιων 
κιχ!. � ιXπ6λιxυ�, τότε � ζω� , ιΧφοίί Βέν πετuχιx(νει ιχίιτον το σκο
πό, πρΙΠει να: πετιχχτεΤ σα:ν κιΧτι «ΧΡYjστο. Ή ιΧπιχισιοΒοξ(ιχ ε!νιχι 
� εσχιχτη ιΧλλα: κιχ!. � ιXφιxνιστικΎj σuνΙπειιx τοϊ) εuΒcxιμονισμοu, � 
• 1 \ • •  1. Ι ΙΧΠυ ΤΙΧ ...... σιχ κριτικη του. 

ΒΙ 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΟΙ σοφιστές �τιxν BιXΣΚCXΛoι της είιγλωττ(ιχς xcxτα: πρωτο λόγο 
επρεπε να: ΒιΒιΧσκουν πωι; μιλιΧ κιxνεr.ς κCXΛιX. Kcx!. κιχθωι; μετιχσχη
μά,τιζιχν ΠJ ΡYjτορικ� , κιχ!. ιΧπο πιxριxBoσιιxκΎj πχνη ΠJν εκιχνά.ν έπι
στημYj, στρά.φYjκcxν κιxτιxρχΎjν στΎjν ερευνιχ της γλώσσιχι; κιχ!. εΥινιχν 
οΙ BYjILtoupyo!. τηι; γριχμμΙΧτικΥίς κιχ!. 1'ou σuV't'cxκτικοU. 'Έκιχνιχν 
ερευνει; σχετικα μέ τα ILipYj 1'ων προτιΧσεων, ΠJ χρ�� των λέ
ξεων, τα: σuνώνυμιx κιχ!. ΠJν έτυμολογΙιχ. 'Απο ιxίιΠJ ΠJν «ποψYj 
BtcxXPΙOYjxcxII ό Π ρόΒικοι;, ό ΊππΙιχς κιχ!. ό Π ρωτιχγόριχι;. ΟΙ γνώ
σειι; μιχι; για: ΠJν προσφορά. τους ε!νιχι ιΧτελεΤς. 

1 . ΆκόμYj λιγότεριχ γνωρΙζουμε για: τα: λογικα έπιτεόγμιχτά. 
τουι; που, έκτος ιΧπο λΙγες νυξεις, εχουν χΙΧθεΙ ΒΙβιχιιχ ε!νιχι cxu
τονόYjΤΟ Q1'L ώι; ΒιΧσκΙΧλοι της pYj1'opLXYjc; ιΧσχολ�θYjκcxν κιχ!. μέ ΠJν 
πορεΙιχ των στοχιχσμων τοϊ) ΡYjτορικοu λόγου. 'Αλλα: ιxίιΠJ � πο
ρεΙιχ των στοχιχσμων ιΧποτελεΤτιχι ιΧπο ΠJν άπόδειξη κιχ!. ΠJν άllαί
ρεση . 'Ήτιχν λοιπον ιΧνιχπόφευκτο να: Βιιχτυπώσουν μια: θεωρΙιχ για: 
ΠJν ιΧπόΒειξYj κιχ!. τ�ν ιXνιxΙρε� -πρά.γμιχ που εκιχμε ό Π ρωτιχ
γόριχς σόμφωνιχ μέ pYjΠJ μιxρτuρΙιx.44 ΔυσΤUχως όμως Βεν εχουμε 
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κα.μΙα. άλλη σχεηκ� πληροφορΙα., �ς ΠΟLΟ 8ηλα.8� σημεi:ο προχώ
ρησα.ν οΙ σοφLστες κα.L οι.ν προσπOCθησα.ν να: ξεχωρΙσοuν το λογLΚΟ 
τόπο ιΧπο το πεΡLεχόμενο της σκέψης. E!VOCL χα.ρα.κτηΡLσΤLΚΟ OTL 
οΙ λLγοστες μα.ΡΤUρΙες που εχοuμε YLιX τη AOYLX� των σοφLστων 
ιΧνα.φέροντα.L, σχε80ν ιΧποκλεLσηκoc, στην εμφα.ση που e8LVOCV στην , \ .... " C H ' ι J. ι \ \ α.ρχη της α.νΤLφα.σης. α.να.φεση ,ιτα.ν 'σuγγενLκοτερη προς τη 
8LXOCVLX� φόση ιΧπο τ�ν ιΧπό8εLξη . Ό Π ρωτα.γόρα.ς μocς εχεL ιΧφ�
σεL ενα. σόγγρα.μμα., tσως το ΠLΟ σημα.νΤLκό TOU,4.5 εΙ8Lκα: YLιX τους 
«ιΧνα.φεΤLκους λόγοuς»' 8Lα.τόπωσε το νόμο της ιΧνΤLφα.ΤLκ�ς ιΧν
τιθεσης, τοuλOCΧLστον �ς το σημεi:ο που uποσΤ�ΡLξε οη YLιX κOCθε 
ιΧνΤLκεΙμενο uπocρχοuν Μο προτocσεLς, ιΧλληλοα.να.φοόμενες. Με 

, \  \ ,  έ Ψ \ ' θ � \ Τ '  , , OCUTO τον τροπο πεΡL γρα. ε τη με 000 ποu ε �χε, OUaLocaTLXOC, ε-
φα.ρμόσεL ό Z�νων κα.L � όποΙα. επα.Lζε πoλu μεγOCλο ρόλο κα.L στη 
8L8α.σκα.λΙα. των σοφLστων, l)ποu κα.τα.λOCμβα.νε το μεγα.ΛUτερO μέ
ρος . 

'Απο τα: XUpLOC τεχνOCσμα.τα. α.ίιτων των 8Lα.φωΤLστων �τα.ν να: 
φέρνοuν τους ιΧνθρώποuς σε ιΧμηχα.νΙα. σχεηκα: με τLς κα.θLερωμέ
νες πρ08Lα.γρα.φές, να: τους πα.ρα.σόροuν με κα.τOCλληλες έρωτησεLς 
σε ιΧνηφocσεLς κα.Ι, με μLα: πρα.γμα.ΤLΚ� � κα.τ' έπΙφα.ση λογLΚ� aU
νέπεLα., να: τους ιΧνα.γκOCζοuν μέσα. στη aUYXUa� τοuς να: 8LVouv τό
σο άτοπες ιΧπα.ντ�σεLς, &στε να: γελΟLΟΠΟLουντα.L ιΧπένα.νη στους 
ιΧλλοuς κα.L στον έα.uτό τοuς. Στα: πα.ρα.8εΙγμα.τα. που μocς 8Lέσωσε 
ό ΠλOCτων κα.L ό 'ΑΡLστοτέλης4.6 κα.τα.φα.Ινετα.L l)TL οΙ σοφLστες ιΧπο 
τη λογLΚ� άποψη 8εν ιΧκολοuθουσα.ν πOCντοτε κα.θα.ρους 8ρόμοuς 
ιΧλλα: προχωρουσα.ν ιΧΚΡLβως με τον «σοφLσΤLκό» ,  l)πως τον ιΧπο
κα.λουμε �μεpα., τρόπο , l)TL 8εν άφηνα.ν να: τους ξεφόγεL κα.νένα. 
8Lφοροόμενο της γλώσσα.ς, κα.μΙα. ιΧ8uνα.μΙα. της ΚΟLν�ς εκφρα.σης 
χωρLς να: τη χρησLμΟΠΟL�σοuν YLιX να: περocσοuν τη θηλLα: το;:; πα.
ρα.λογLσμου στο λα.LμΟ του σuνομLλητη τοuς. 'Απο α.ύτα: τα: πα.ρα.-
8εΙγμα.τα. ιΧπορρέοuν aUlVιX γλωσσLΚOC, γρα.μμα.ηκα: κα.L έτuμολο
YLXOC, σπOCνLα. xoceOCUTO λογLΚOC, ιΧστεi:α., χοντροκομμένα. l)μως τLς 
πεΡLσσότερες φορες κα.L κρόα.. Χα.ρα.κτηΡLσΤLκες ε!να.L έ8ω κα.L ο Ι  

' � ξ , , r! \ ..Ι. \ \ . , \ πα.ρα.οο ες ερωτησεLς, οΠΟU XOCL ') κα.τα.φα.ηκη XOCL η α.ρνηηκη 
ιΧπOCντηση, σόμφωνα. με τLς σuν�θεLες κα.L τLς προUποθέσεLς που 
tσxIJOUV ιXVOCΙPOPLXιX με τ� σημα.σΙα. των λέξεων στον XOLVO λόγο ,  
έΠL8έχοντα.L σuνέπεLες ξένες προς τLς προθέσεLς έκεΙνοu που ιΧπα.ν
TOC.47 

Ή τέχνη της λογομα.χΙα.ς, � έριστική, ε!χε μεγOCλη έΠLΤUΧΙα. 
\ 'Αθ ' \ λ - λ \ \ .1 θ έν \ στοuς ηνα.Lοuς, ποu μL OUaocv πο U XOCL ,ιτα.ν σUνη Lσμ OL στα. 
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λεπτολοΥήμιχτιχ. Έκτος ιΧπο τοος δόο ιΧδελφοος EUΘuBYjILo κιχ/. 
Διονuσόδωρο -ποο τούς περιγριΧφει δ ΠλιΧτωv--- την �ξιΧσκYjσιχν 
κuρίως οΙ ΜεγιχρικοΙ Ό tπικεφιχλYjς της σχολYjς 'rOUt; EuXΛELBYjt; 
ιΧσχολ�θYjκε με τ� θεωρίΙΧ -rYjt; ιXνΙXίρεσYjς.48 ΟΙ όπιχδοΙ τοι} Εuβοu
λΙδYjς κιχ/. 'ΑλεξΙνος �γινΙXν περίφYjμοι ιΧπο μια: σεφα: τέτοιων ΣUλ
λογισμων ποο �κιxμιxν μεγιΧλYj ένΤόπωσYj κιχ/. προκιΧλεσιχν δλ6χλYj
pYj βιβλιογριχφΙιχ. 'Α νιΧμεσιχ σ' ιχυτοος τοος σuλλoγισμooς βρίσκον
τιχι 8όο, ό ιισωρΙτης)) κιχ/. ό «φΙΧλιχκρός)),49 ποο � βιxσικ� -rout; 
Εδέιχ ιΧνιΧγετιχι YjBYj Ο'1"ον Z�νωνιx κιχί σuνδέετιxι με την έπιχεφYj
μιχτολογΙιχ μέ την όποίιχ προσπιΧθYjσε να: δείξει ΟΤΙ τα: μεγέθYj δεν 
εΙνιχι BuvιxTo να: ιΧποτελοίίντιχι ιΧπο έλιΧχιστot μόριιχ. κιχτα: τον �διo 
τρόπο κιχ/. οΙ  ιΧποδεΙξεις τοίί Z�νωνιx κιχτα: της xlVYjσYjt; πολλιχπλΙΧ
σιιΧστηκιχν ιiπo ενιχν &λλο ΜεΥιχρικό, τον Διόδωρο Κρόνο , ποο 0-
μως δέv τ/.ς προχωροίίσε σε βιΧθος, ouTE τΙς δuνιΧμωνε λογικιΧ. δΟ 
'Ακοόριχστος στην �πινόYjσYj τέτοιων ιΧποριων; δuσκολιων κιχ/. ιΧν
τιφιΧσεων, διιxτUπωσε κιχί την περtφYjμYj ιΧπόδειξYj «ό κυριεύων)) , 
για: να: κιχτιχλόσει την εννοιιχ της δuνιχτότητιχς : BuvιxTo εΙνιχι μόνο 
το πριχγμιχτικό ' γιιχτΙ ενιχ δuνιχτο πού δεν γ(νετιχι πριχγμιχτικο 
ιΧποδείχνετιχι, ιiκριβως YL' ιχύτον το λόγο, ιiδόνιxτo. δΙ 

'Αλλα: κιχ/. κιχτα: ενιχν ιΧλλο τρόπο φιχ(νετιχι ΟΤΙ οΙ σοφιστές πού 
πρόσκειντιχι στον έλεΙXτLσμO tφιχρμόζοuν σε δπερβολικο βΙΧθμο 
την ιXρχ� της ιXντΙφΙXσYjς,  κιχ/. ιΧντΙστοιχιχ xιXvOUV κιχτιΧΧΡYjσYj της 
ιXpxYjt; της τιχuτότητιχς. Φιχ(νετιχι μιΧλιστιχ πως ό Γοργ(ιχς στηριζε 
YjBYj τη δι8ιχσκΙΧλΙΙΧ τοι} ΟΤΙ ολες οΙ ιΧποφιΧνσεις εΙνιχι ψεuδεϊ:ς στο 
οτι δεν εΙνιχι σωστο να: ιΧποδΙδεΤΙΧL σε κιΧποιο πριΧγμιχ κιΧποιο ιΧλ
λο κιχτηγόΡYjμιχ έκτος ΙΧΠ' ιχυτο το tBLo το πριΧγμιχ. T� σκέψYj ΙXu
τη την ULοθέτησιχν κιχί οΙ κuνικο(, κιχθως κιχ/. ό ΣτΙλπων ό Μεγιχ
ρικός. Μένοuν λοιπον μόνο οΙ κΙΧθιχρα: τιχuτολογικες κρίσεις, 0-
πως 1.χ. το κΙΧλο εΙνιχι κιχλ6, ό ιΧνθρωπος εΙνιχι ιΧνθρωπος κτ1.δ2 
Σuνεπως το κρ Ινειν κιχ/. το όμιλεϊ:ν γίνονται το 1:8ιο ιΧ8όνιχτιχ, οπως 
�τιxν, συμφωνιχ με την έλειxτικ� ιXρχ� , � πολλότητιχ κιχ/. � xlvYjσYj .  
'Έτσι, δπως στη ILETΙXqIUaLX� τοίί llιxpILEVL8Yj -πού ι!tλλωστε ξε
πετιΧγετιχι κιχ/. στούς ΜεΥιχρικούς κιχ/. στοος KuVLxout; �δω κι έκεϊ: 
σα:ν στο ιχει6- � αιειψYj σuν8ετικων �ννoιων δεν εΙχε �7tιτρέΨεL 
κιχμΙιχ 8ιιxπλoκ� της ένότητιχς μ.έ την πολλότητιχ, κιχ/. εΙχε όδYj
Υήσει στην ιXρτησYj της πολλότητιχς, ετσι κιχ/. �8ω � �λλειΨY) λο
γικων ΣUν8ετικων ΈVνOιων εκιχνε &στε � ιXπόδOσYj μι«ς πολλιχπλό
τητιχς κιχτηγΟΡYjμιΧτων σε ενιχ δΠOXΕιμΕVO να: φιχΙνετιχι ιΧδυνιχτη. 

2. ΒέβΙΧιιχ ολΙΧ ιχύτα: εΙνιχι ιΧπόψεις πού �κφριΧζοuν τη σκεπτικη 
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κατεύθυνση που ε!χιχν πιχρει οΙ  �ρευνες των σοφιστων σχεηκα. με 
τη γνωστικη δριχστηριότητιχ. ''Οτιχν με τέτοιες ιχΙτιολογΙες ίιπο
στηριζότιχν /STL ε!νιχι λογικα. �δύνιxτoς ό σχημιχτισμος ΣUνθε'ηκων 
προτOCσεων, γινότιχν φιχνερο /STL ιχότο το (διο το γιγνώσκειν ε!νιχι 
�ΣUμβίβΙXστO με την �φηρ'YJμέτη �ρχη της τιχυτότητιχς, gπως την 
ε!χιχν διιχτυπώσει στη διδιχσκΙΧλίιχ τους οΙ Έλειχτες. ΣτΙς διχοτο
μίες τοσ Z�νωνα. ε!χε μπλεχτε'L, χωρΙς έλπΙδιχ σωτηρία.ς, � (δια. � 
θεωρΙιχ το\) Ποφμενίδη. Αότο έκφριχστηκε κΙΧθιχρ6τα.τα. στο ΣUγ
γριχμμα. τοσ Γοργία.δ3 που διιxκ�ρυξε /Sτι το ε!νιχι, � γνώση,  κιχι 
� �νιxκo ίνωση π,ς γνώσης ε!να.ι �δύνιxτα.. Τίποτε δεν ε!νocι. Διότι 
κιχι το ε!νocι, που ουτε ώς ocίώνιο OUTE ώς πρόσκιχφο OUTE ώς ιΧπλο 
OUTE ώς πολλα.πλΟ voe'LToct ,  κιχι το μη ε!νιχι ε!να.ι �ννoιες ά:ντιφιχ
τικες κιχθιχυτές. 'Αλλα. κιχι OCν ά:κόμη κOCτι ε!νιχι, πOCλι α.ότΟ το κoc
τι δεν θα. �τα.ν δυνιχτο να. το γνωρΙσουμε, ά:φοσ το νοούμενο ε!νιχι 
πOCντοτε κιχτι α.λλο �πo το ε!να.ι ·  διιχφορετικα. δεν θα. ήτιχν δυνιχτο 
νιΧ ξεχωρίσουν τα. δύο.  ''Αν, τέλος, υπά.ρχει γνώση, πOCλι δέv θα. 
�τιxν δυνιχτο να. μετΙΧδοθεϊ: : γιιχτΙ ό ΚΙXθΈVΙXς �χει τΙς δικές του πα.
ριχστιχσεις κιχ(, κΙΧθώς δπιχρχει δια.φορα. ά:νOCμεσιχ στα. διιχνοήμιχτιχ 
κιχι στα. σημιχδιιχ πο,) χρησιμοποιο\)ντιχι για. την �να.κo(νωσή τους, 
τίποτε δεν έΥγυOCτιχι την �μoιβιxίιx κιχτιχνόηση. 

Λότος ό μηδενισμος δεν πρόβΙΧλλε, (σως, κα.ν την �ξίωση να. 
γίνει στιΧ σοβοφιΧ �πoδεκτός. • Ακόμη κα.Ι ό τίτλος το\) βιβλΙου, 
Περι φύσεως 11 περι τού μη lJντος, φΙΧίνετα.ι κιχκόσχ7Jμ7J φά.ρσιχ. 
Ό έπιδέξιος στη χρήση τοσ λόγου ρήτοριχς, που περιφρονοσσε τη 
σοβιχρη έπιστημYj κocι ά:σκοσσε μόνο τη δική του ρψορικη τέ
XVYj ,M διιχσκέδocζε να. είρωνεύετocι, με το uφος των ιχντιφα.τικων 
διλYjμμocτων τοσ Z�νωνιx, όλόκλYjΡΟ το �ργo της φιλοσοφία.ς ώς 
μYjδιχμινό. 'ΛλλOC �δY) ιχότο το γεγονος κΙΧθα.υτ6, κιχθως ΚΙΧΙ το ΟΤΙ 
�βρισκε ιXπTιlYjaYj, δείχνει πώς �κριβως ιχνOCμεσιχ στους ιχνθρώ
πους που �σχoλoσντιxν με τη διδιχχη το\) λα.ο\) , ιΧκριβως μέσιχ 
στους κύκλους των έπιστημονικά. μορφωμένων, χιχνότocν � πίστη 
προς την έπιστημYj,  κιχι μOCλιστιχ την &ριχ πο,) � μά.ζιχ ιχνιχζψου
σε σ' α.ότην τη λότρωιτη της. Κιχτιχνοο\)με /Sμως κιχι ιχότη την ιχπο
γοήτευση σε σχέση με την ��θειιx, κιχι ίδιιχ(τεριχ στο βΙΧθμο πο,) 
κιχι � σοβιχρη έπιστημονικη �ρευνιx τοσ Πρωτα.γόριχ κιχτέλYjξε στο 
taLo ιχποτέλεσμιχ. 

3 . Τον κεvτρικo πυρήνα. της θεωρ(ιχς το\) Π ρωτιχγόριχ τον �πo
τελεϊ: � προσπά.θειά. του να. �ρμ"1)νεύσει ψυχογενετικά τΙς �θρώπι
νες πιχρα.στά.σεις. Για. τΙς πριχκτικες �νά.γκες της θεωρ(ιχς του πε-
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ρ L  άρετης, κοιL εΙ8ικότεροι για: τ� Ρ'Y)τoρικ� κοιτά,ρτισ'Υ), �τoιν έντε
λως άποιροιίτψ'Υ) � γν�σY) της γένεσ'Υ)ς κιχι τ�ς ροης των ποιροι
στά,σεων. Γ ια: κά,τι τέτοιο ομως 8εν άρκουσocν 8ιόλου οΙ σχετικες 
γνωμες ποu ε!χοιν έκφρά,σει περιστοισιοικΟι οΙ μετιχφυσικοL κocL οΙ 
όπo�ες στηρίζοντοιν σε έννοιολογικες προϋποθέσεις. ΆντLθετoι, 
έ8ω προσφέροντοιν μόνες τους οΙ φυσιολογικες κιχι Ψυχολογικες 
ποιριχτηρήσεις ποu ε!χοιν γίνει στοuς κόκλους των νε�τερων έρευ
ν'Υ)των της φόσ'Υ)ς. Έπει8� ομως για: τον Πρωτοιγόροι 8εν �σχυoιν 

\ • ' ξ  λ \ θ " J:. � β '  \ \ ΚΙΧΤΟΙΡΧ'Υ)ν ο ι  οι ιο ογικοι κοι ορισμοι, που ,ιτοιν 'Υ) ΟΙσΥ) γιοι την 
cX:ντtSιοιστολ� της νό'Yjσ'Y)ς άπο τ�ν ΙXίσθ'YjτηριOCΚ� cXντtλ'Υ)ψYj , lμενε 
πιΟι γι' ιχύτον μόνο � &ΠΟψ'Υ) της Ψuχολογικ'ijς τοιότισ'Υ)ς του νoε�ν 
με το κιχτ' ιχ�σθ'Y)σY) άντιλιχμβrίνεσθΙXΙ. Αϊιτο το ε!χιχν δποστηρίξει 
κοιL ο Ι  μετιχφυσικοL ποu προσπΙΧθουσοιν να. έξ'Υ)γήσουν την ποιριχ
στιxσιιxκ� Sριχστηριότητιχ cX:πο την πορεΙοι τοσ κόσμου (πρβ .  σ. 76 
κ.έ. ) .  Συνεπως ό Πρωτοιγόροις Sιιχκήρuξε ()τι όλόκλYJΡ'Υ) � Ψυχικ� 
ζω� άποτελεί:τοιι άπο οιίσθ'Υ)τηριιχκες cX:ντιλήψεις μόνο.55 Αύτη � 
αίσθησιοκρατία cX:πο8όθ'Υ)κε ()στεριχ στο πλΊjθoς των έπιστημονι
κων Sε80μένων ποu εΙχε συλλέξει � φυσιoγνωστικ� ΨυχολογίΙΧ σε 
σόνSε� κιχL με τις θεωρίες των γιοιτρων ποu lxιxvoιv έπιστημο
ν ικ� lpeuvιx ' cX:πο8όθ'Υ)κε έπίσ'Υ)ς στLς πoλuά.ριθμες θεωρίες ποu ε!
χοιν 8ιιxτυπωθε� κυρίως για: τ� Sιοι8ικιχσίιχ των οιΙσθψYJριοικων 
λειτουργιων . 

"Ολοι αίιτα. ()μως εΙχαν κοινο �μεί:o στον τρόπο της θε�Ρ'Y)σ'Y)ς 
\ ι! • • θ \ , 'λ Ψ ι! ' θ \ \ β '  το υΤΙ 'Υ) αισ 'Υ)τηΡΙΟΙΚ'Υ) αντι 'Υ) YJ, υπως κιχ ε γεγονος που συμ αι-

νει στον κόσμο, βοισίζετοιι σε τελευταίοι cX:vrίλuσY) σε κά,ποιοι κίν'Υ)
σ'Υ) . 'Ως προς αύτο σuμφωνοuσιχν με τοuς cX:τομικοός, ποu cX:πο τ'� 
σχολή τοuς πρo�λθαν, ()πως πιστεόετιχι, ό Π ρωτιχγόροις, cX:κόμ'Υ) 
καΙ. ό ΆνΙΧξοιγόροις κιχι ό ΈμπεSοκλ�ς. Ί Ι  σuμφων[ιx ιχϊιτη προ
χωρουσε cX:κόμ'Υ) πιο πέρ�, &ς το �με�o S'Υ)λαS� οπου γινότοιν cX:πο 
κOCθε πλεuρα: cX:πο8εκτο ΟΤΙ στην ιχΙσθ'Y)τηριoικ� cXντίλYJψ'Υ) 8εν βρι
σκότocν σε κίν'Υ)σΥ) μόνο το άντικείμενο ποu γινόταν cX:ντιλ'Υ)πτό, 
άλλα: κιχL το 6ργανο ποu τελουσε το άντιληπτικο ένέργ'Υ)μοι. Για: 
τη μετιxφυσικ� ούσΙιχ έκείνου ποu βρισκότοιν σε κ(ν'Y)� ό καθένας 
μποροσσε να: σκεφτε� Ο ,τι -ηθελε -πέροι άπο κrίθε cX:μφιβολίοι �τιxν 
παραSεκτ6, δπως φαίνετιχι ,  οτι κrίθε αΙσθYjΤ'Υ)ρ ιιχκη άντίλ'Υ)ψ'Υ) προ
υποθέτει έκεΙνη τη 8ιττ� κίν'Y)�. Άλλα: κοιΙ ώς προς ιχύτη τη St
Sοισκαλίoc εΙχε -ηs'Υ) ΠΡO'Y)γηθε� ό Έμπε80κλης, ποu SlSoισxe οτι � 
έσωτερική, όργοινικη XLVYJ� ερχετοιι να: συνοιντηθεί με την έξω
τερική . 56 

106 



Digitized by 10uk1s, March 2009

Τ Ο  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α  Τ Η Σ  Ε ΠΙΣΤ Η Μ Η Σ  

Σ' ιχυτην τη βιXσrJδ7 χτΙζε� ό Πρωτιχγόριχς τη γνωσιοθεωρία 
του. 'Εφόσον δYJλιχδη � ιχtσθYJΤYJρ�ιχκη ιΧντΙλYJψYJ ε!νιx� το ιΧποτέλε
σμιχ των δόο κ�ν1jσεων, ποίι � μΙιχ κιxτευθυνετιx� προς την ocλλη, 
Τ l " ' � ' ι ! , � , , , , ε νιx� φιχνερυ oτ� ιxu . ,1 YJ K�V1JσrJ ε νιx� κιχη o�ιxφoρεηκo ιχπο το 

c ι " λ β ' 'λλ \ " \  \ ,  , , υπoκε�μενo που ΙXVTL ιχμ ιχvεΤΙΧL ΙΧ ΙΧ XΙXL ΙΧΠΟ το ΙXVTLΚELμEVO που 
ΠΡΟΚΙΧλε"i την ΙXLae1JT1JP �ΙXKYj ιΧvτΙλ1Jψ1J. Πιχρόλο ποίι ΚΙΧθορΙζεΤΙΧL 
κιχί ιΧπο τα. Μο, ε!νιx� κιXτ� δLιχφορετ�κο κιχί ιΧπο τα. 8Uo. Αυτη � 
πολίι σrJfJoΙXVTLKYj OCΠΟψ1J χιxpιxκτηpΙζετιx� ώς � θεωρΙιχ της ύποκει
μενικότητας τής αΙσθητηριακής άντίληψης. 

'EVTOUTOLC; � θεωρΙιχ ΙΧύτη πιxpoυσ�ιXζετιx� στον Πρωτιχγόριχ με 
Lδ�ό't'Uποuς πεΡ�ΟΡLσμοUς. E!VΙXL δ1Jλιχδη φιχνερο OTL δεν δεχότιχν, 
όπως κιχί όλo� οΙ ΠΡΟ1Jγοuμεvο� στοχιχστές, OTL μπορε"i να. uπιΧρχεL 
σuvεLδένιχ� χωρίς κιχί �νιx ιΧvτΙστΟLΧΟ ΣUνεLδ1Jσ�ΙΧΚΟ πεΡLεχόμενO' 
δΙδιχσκε λΟLΠΟV όη κιχτα. τη δLΤτη XLVYJσrJ γεννLέΤΙΧL έΠΙσrJς xιXTL 
δ�ττό : το κιχτ' ιχtσθ1JσrJ ιΧνηλιχμβιΧvεσθΙΧL (αίσθησις) στοv ocvθρω
πο κιχί το πεΡLεχόμεvο της κιχτ' ιχ(σθ1JσrJ ιXvTLλ1JcjJYJC; (το αlσθητσν) 
στο πριΧγμιχ. Συνεπως � ιΧvτΙλYJψη E!VΙXL, βέβιx�ιx, � ΈVτελως ιXXPL
βης γvώσ1J του ιΧντ�λYJΠΤLκου ιΧVΤLΚΕ�μέvοu, ιΧλλα. δεν t!VΙXL ΓVώσrJ 
του πριΧγμιχτος. " Αριχ κιΧθε κιχτ' ΙX(σθησrJ ιΧντΙληψη t!VΙXL ιΧλYJθLvή, 
έφόσον κιχτιΧ τη σΤLγμη της ΓΈVεσής της γενVLέτιχ� στο πριΧγμιχ 
κιχί το πιχριχστιχσLΙΧΚΟ πεΡLεχόμενό της, ώς αlσθητόν. ΚιχμΙιχ όμως 
ιΧντΙληψη δεν γvωρΙζεL ιχύτο το (δ�o το πριΧγμιχ. ΈπoΜΈVως ό OCV
θρωπος δεν γvωρΙζεL τιΧ πριΧγμιχτιχ όπως ιχύτιΧ t!VΙXL, ιΧλλιΧ όπως 
t!VΙXL YLιX ΙΧύτόν, κιχί μόνο σε σχέσrJ με ιχυτόψ κιχί τΟι πριΧγμιχτιχ 
έκείνη τη στ�γμη E!VΙXL σε σχέσrJ με ιχύτον Ι:τσL όπως του πιχρου
σLιΧζονΤΙΧL. AuTo t!VΙXL το νό1JμΙΧ του πρωτιχγοραου σχετικισμοϋ, 
σόμφωνιχ με τον όπο"iο τιΧ πριΧγμιχτιχ t!VΙXL YLιX τον κιχθένιχ όπως 
tpΙX(VOVTΙXL σ' ιχύτον οη ε!νιx�. τουτο το έκφΡά.ζεL ό Πρωτιχγόριχς 
στην περ Ιφ1Jμ1J πpόΤΙXσrJ «μέτρο γ�ιX όλΙΧ τιΧ πριΧγμιχτιχ t!VΙXL ό ocv
θρωπος)) [μέτρον πάντων χρημάτων ανθρωπος]. 

Συμφωνιχ λΟLΠΟV με ΙΧύτιΧ, κιΧθε γvώμη που πηγιΧζεL ιΧπο την 
ΙΧLσθ1JτηΡLιχκη ιΧντΙλ1Jψ1J t!VΙXL ιXληθ�νή, ιΧλλιΧ, ιΧπο μLιΧv OCΠΟψ1J,  YLιX 
τοίις Lδ�ΟUς ιΧΚΡLβως λόγους ε!νιx� κιχί λιχθεμέv1J . ' IσxUEL μόνο YLιX 
ΙXUTOV ποίι τελε"i το ιΧντ�λYJΠΤ�ΚΟ ένέργημιχ κιχί μιΧλLστιχ μόνο κιχτιΧ 
τη aTLYfJoYι που γεvνLέτιχ� ιχυτη � ιΧvτΙλ1Jψ1J. Δεν lXEL κιχμΙιχ κιχθο
λLκη έγκυρότητιχ. Κιχ! έπεLδ�, κιχτιΧ την ocποψη του Π ρωτιχγόριχ, 
δεν uπιΧρχεL κιχμΙιχ ocλλ1J πιχριχστιχσLιχκη Ικιχνότητιχ, δεν uπιΧρχεL 
οδτε κιχί &λλο ε!δος ΓVώσrJς έκτος ιΧπο την ιx(σθητηp�ιxκη ιXvτLλη
ψη. 'Επομένως YLιX την ιΧνθρώΠLνη ΓVώσrJ δεν uπιΧρχεL κιΧν κιΧτι 
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\ !! t H .!! Ψ • \ ! λ '  . ,  1-γενικιχ εγκυρο.  c.τΠO Ύ) ιχυτη ε VCXL φαινομενα ισμος, εφοσον μι; 
ιχυτη την έντελως κcxθΟΡLσμένΎ) gVVOLCX atδιXσxeL ()TL Uπά.ΡχεL μLα. 
γνώσΎ) τοσ φCXLνομένοu, πού πεΡLορ Ιζετcxι στο όποκεΙμενο κιχΙ στη 
aεaομένΎ) στιγμ�. ΕΤνιχι έΠΙσΎ)ς σκεπτικισμός, έφόσον ιΧρνεΤτιχι 
κά.θε γνώσΎ) ποΊ) ξεπεΡνii ιχύτο το {)pLO .  

Δεν ξέρουμε &ς ποιο σΎ)μεΤο εΤχε προχωρ�σεL ό �όιoς ό Π ρω
τιχγόριχς στ� συνιxγω� των ΠΡCXΚΤLκων συνεπειων ιχυτης της πρό
ΤΙΧσΎ)ς, ()TL ό'ηλΙXό� για: τον κιχθένιχ � aLX� του γνώμΎ) ε!νιχι OCλΊJθι
�. Νεώτεροι σοφιστες κιχτέλΎ)γιχν ()TL aev εΤνιχι όυνιχτη � πλά.νΎ), 
{)TL σε κά.θε πρά,γμιχ εΤνιχι όυνιχτο να. ιΧποόοθοσν τα. πά,ντιχ ιΧλλα: 
κιχΙ τΙποτε, ΙόιΙΧίτερα. ()μως οη κιχμΙιχ ιΧντΙφΙΧσΎ) όεν ε!νιχι πριχγ
μιχτικιΧ 8υνιxτ� . ΓιιχτΙ, ά,φοσ ό κΙΧθένιχς μLλii γιιΧ το πεΡ Lεχόμενο 
της aLκης του ιχΙσθΎ)τηριιχκης ιΧντΙλΎ)ψΎ)ς, ποτε 81)0 aLcxφΟΡετικες 
φρά.σεLς όεν θα: gxouv το ιόιο ιΧνηκεΙμενο. Όπωσό�πoτε ό Π ρω
τιχγόριχς εΤχε πιχριχιτηθεί: ά,πο κά.θε θεηκΎj ά,πόφιχνσ'Υ) για: το ι)ψ 
όεν εκιχνε λόγο YLcX το πριχγμιχηκο πού κινεΤτιχι ά,λλα: μόνο YLcX 
την κΙν'Υ)σ'Υ) xOtl YLcX τα. φCXLνόμενcx πο,; πcxρά.γεL ιχύτη � κΙνΎ)σΎ) κιχ
τα: την CXLσθ'Υ)τηΡLOtκΎj &.VΤΙλΎ)ψΎ). 

Π ρος ιχυτη λΟLπον την κιχτεόθυνσΎ) έΠLχεΙΡΎ)σcxν, ό Π ρωτιχγό
ριχς ιΧλλιΧ κιχΙ οΙ σοφιστες πο,; έΠΊJpεά.ζOντιxν &.πΟ ιχυτόν, νιΧ ά,πο
όώσουν τΙς όιιχφορες της &.ντΙλΎ)ψΎ)ς κιχΙ, �πoμένως, των φιχινομέ
νων σε όιιχφορες της κΙνΎ)σΎ)ς. Π Lθιχνότιχτιχ έξέτιχζιχν xOtl τη μoρφ� 
της κΙνΎ) σΎ)ς , κυρ Ιως lSμως έξέτιχζιχν την τιχχότητά. της.68 ElVΙXL 
ένόιιχφέρον οτι στην gvvotcx της OtΙσθΎ)τηΡιιχκης ά,ντΙλΎ)ψΎ)ς 8εν συμ
περιλά.μβιχνιχν μόνο τα: ιxισθ�μιxτιx κιχΙ τΙς έποπτεΤες, ά,λλιΧ κιχι τα: 
συνιxισθ�μιxτιx κιχι τις έπιθυμίες. Αύτο ε!νιχι ά,ξLΟσΎ)μεΙωτο, LaLΙXL
τεριχ YLcX το λόγο οη κιχι προς ΙΧύτες τΙς κιχτιχστά.σεις gΠΡεπε να: 
ά,νΤLστοιχε'i: ενιχ αίσθητόν, ενιχς σηγμLcx'i:ος ποιοηκος χιχριχκτηρι
σμος τοσ πρά.γμιχτος που γεννοσσε την &.ντΙλ'Υ)ψ'Υ). Με ιχύτο τον 
τρόπο τιΧ κιxτηγop�μIXΤΙX ιιά,ρεστος» κιχΙ «έπιθυμΎ)τος» πΙΧίρνουν 
την '(aLιx γνωσιοθεωΡΊJΤLκΎj άξΙιχ οπως κιχΙ τιΧ κιχτηγορ'ήμιχτιχ Tou 
ΙΧLσθΎ)σLΙΧΚΟU ΠΟLOηκοϊ) προσaLΟΡLσμοU. Αύτο πο,; φιχ[νετιχι σε κά.
ποιον εUά.ρεστo, 6:ιφέλιμο, έΠLθuμΎ)τό , e!VΙXL για α13τον εUά.pεστo, 
6:ιφέλLμο κιχι έπιθυμΎ)τό. Ή ιXτoμικ� aιά.θεσΎ) εΤνιχι xOtl έόω το μέ
τρο των πριχγμά.των· όεν όπά.ρχει &λλος, κcxθολLκα: gγκuρος κιχθο
ρ ισμος της ά,ξΙιχς τοσ ΠΡά.γμOtτος. Π ρος ιχύτη την κιχτεόθυνσΎ) έξε
λΙχθΎ)κε ά,πο την πρωτcxγΟΡLΚ� θεωρΙιχ ό �όoνισμoς τοσ • ΑρΙστιπ
που. 

Δεν γνωρΙζουμε τα. ΠΡά.γμOtτcx, aLδιXσxEL ό • ΑρΙστιππος, ιΧλλα. 
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την ιi.ξεoc πού Ιχοuν για: μ«ς κoc/. τ/.ς κocτocστιΧσεις (πάθη) που προ
κocλουν μέσιχ μιχς. Αότές ε!νιχι ή -ήρεμΙιχ κoc/. ή ιi.διocφoρΙoc, ή Ιντοτη 

, \ δ ό .. Δ ' -'>. 03. ' \ • • � , Κ \ , ι Ι!λε xtVYJσΊJ κocι π νος, Ύj '1 OCΠtu\,1 κινΎjσΊJ κocι YJ ΎjOOVYJ . ιχι ΙΧΠσ υ ς 
OCUTEC; μόνο την τελεuτιχΙιχ ιi.ξΙζει να: έπιδιώκοuμε . 

4 .  'Έτσι ολοι οΙ 8ιιχλογισμο /. των σοφιστων κocτέλΎjγocν στην 
πιxρocεΤΎjσΎj ιχ.πο την ιx.λ�θειιx . Ό ΣωκριΧτης ομως χρειαζόταν ιx.λ�
θειoc, κιχ/. γι' ocuTo πΙστευε οτι �τocν δυνιχτο να: κocτιχκτηθεί ή ά.λ�
θειιχ, ιχ.ρκεϊ: να την ά.νocζΎjτ�σει κιχνε1.ς Ιντιμoc. Ή ιχ.ρετη εΙνoc ι γνώ
σΊJ, κoc/. έπει8� πρέπε ι να: ίιπιΧρχει ιχ.ρετη , πρέπει να: ίιπOCρχει και 
γνώσΊJ. Για: πρώτη φορα: στην Ιστορ Ιoc πocρουσιιΧζετocι έδω με ά.πό
λuτη κocθocρόΤ1)ΤOC ή -ήθικ� συνεΙ8ΎjσΊJ ώς γνωσιοθεωΡYJΤΙΚΟ ocrTYj
μoc. Έπειδ� ή -ήθικότητoc δεν εΙνocι δυνocτη χωρ/.ς τη γνώσΊJ, πρέ
πει να: ίιπιΧρχει γνώσΊJ . Κιχι ocν το γνωρ Ιζειν δεν το βρΙσκουμε να: 
ίιπιΧρχει ,  πρέπει να: το ιx.νocζΎjτ+Ισoυμε , να: το έπι8ιώξουμε , οπως 
ocuToc; πού ιχ.γocπOCει προσπocθεϊ: να: κιχτocκτ+Ισει τον ιχ.γΙΧΠ'1)μένο . Έ
πιστημoνικ� ε!νocι � γεμιίτη πόθο κoc/. πocλΎj ιx.'γocΠYj για: τη γνώ
σΊJ : φιλοσοφία (πρβ. Πλιίτων, Συμπ6σιον, 203e). 

'Απο ocuτη την πεπoΙθΎjσΊJ ιi.νocπτUχθYJκocν ολες οΙ Ι8ιοτυπΙες της 
σωΚΡocτικΎίς 8ι8ιχσκocλΙocς για: τη γνώσΊJ , κoc/. κocτocρχ�ν τα: ορ ιιχ 
στα: δποϊ:oc δ ΣωκριΧτης θεωρουσε οτι το γνωρΙζειν ε!νocι ιχ.νOCΥκocϊ:ο 
κocΙ, έπομένως, κιΧτι το έφικτό . Ε!νocι ή γνώσΊJ των συνθYJκων 
της ιx.νθρώπινΎjς ζω1jς (τα άνθρώπεια) ,  κoc/. γι' ocuτην μόνο έπocρ
κεί ή γνωστικη 8όνocμΎj του &νθρώπου .  ΟΙ υποθέσεις της φιλοσο
φΙocς της φίισΊJς κoc/. οΙ μετocφuσικες υποθέσεις 8εν ΙΧουν κocμεoc 
σχέσΊJ με τα: -ήθικα: Ιργoc του ά.νθρώπου, κoc/. δ ΣωκρOCτης δεν τις 
έξετOCζει, γιocτ/. δεχότocν την ιXΠOψΎj των σοφιστων οτι δεν εΙνocι 
8υνocτό να: &ποκτησουμε ιx.σφocλ� γνώσΥ) για: ocuTιX τα: θέμocτιχ. Μό
νο ή έπιστημΎj ώς πρακτικη γνώση, ώς γνώσΊJ της -ήθικ'tjς ζωης, 
ε!νocι 8υνocτη. 

Σέ ocuτη την ιXΠOψΎj Ι8ωσocν &κόμΎj όξιιτερΎj μoρφ� οΙ όπoc80Ι 
του ΣωκριΧτη πού ε!χιχν σοφ ιστικές τιίσεις κιχ/. �τocν έΠYjpεocσμέ
νοι &πό την Eu8IΧtILovtcrTιX� ιχ.ρχη της φιλοσοφΙocς του. Για: τούς 
κυνικους κoc/. τούς KUpYJVOCLXOUC; ή έπιστη(1) ε!χε ιχ.ξΙιχ μόνο στό β θ ι \ Jl� \ > θ ι \ \ ,  t t ( θ \ oc μυ που t;OtVE στους ιχν ρωπους τη σωστη γνωσΊJ 1) οπο ιχ ιχ 
τούς βOΎjθoυσε να: γΙνουν εότυχισμένοι. Ό • Α ντισθένΎjς κιχΙ δ Διο
γένΎjς 8έν έκτιμοίίσιχν τη γνώσΊJ ιχuτη κocθocυτη, ιΧλλα: μόνο ώς μέ
σο για: να: έξουσιιίζει κocνε1.ς τΙς έπιθυμ Ιες κocι να: γνωρΙζε ι τ/.ς φu
σικές &νOCΥκες τοίί &νθρώπου. ΟΙ KυΡΎjνocϊκo1. Ιλεγocν 6τι τα: ocrTtoc \ ξ - \ 'σθ \ , 'λ Ψ ( \ Ι \ που προ EVouv την OCι ΎjτηΡΙΙXΚΎj ιχντι Ύj Ύj τα πεποιηκοτα τα 
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πάθη) ε!ναι για. μocς το tSto ά,Sιάφορα οσο και ά,Sιάγνωστα:. Ή 
γνώσΎj ποιΊ όδ1jγεL στ-ην εuSα:ιμονΙα: �χει σχέσΎj μόνο με 'rl.c; Sικές 
μσις καταστάσεις, πού τις γνωρ ίζουμε με σιγουριά. Ή συνέπεια 
τ�ς ά,πασχόλ1jσ1Jς με τ-ην lσωτερικ-η ουσία τοίί ά,νθρώπου ε!νσιι, 
κιχι στον Σωκράτη κιχι στούς σοφιστές, ά,SιιχφορΙα: για. τ-η μετσι
φυσικ-η κιχ!. τ-ην lπιστ�μ1j της φόσΎjς. 

5. Θα. μεΙνει πάντα. ιXξιoσ1jμεΙωτo το γεγονος ΟΤΙ lvιxc; &.νθρω
πος πού στένεψε τόσο πολύ τον όρ ίζοντα τ�ς lπιστημονικ�ς ιχνα
ζ�τησ1jς καθόρισε, στο LSLO ιχύτο πλαίσιο , τ-ην ουσία τ�ς lπισή
μ1Jς με τόσο καθαρο και ά,ποφασιστικο τρόπο για όλόχλ1JΡΟ το 
μέλλον. Αυτο το όφεΙλει κυρΙως στ-ην lνστικτώS1J καΙ. πειστικό
τιχτη ιXντιθε� του προς το σχετικισμο των σοφιστων. ΟΙ σοφι
στες Sίδα.σκα:ν ΟΤΙ δπάρχουν μόνο γνωμες (δόξαι) πού τα lπιμέ-" \ r \ Ψ \ • ι Α ' \ ρους ατομα τις πιστευουν με uχογενεΤΙΚ1J σινα.γχσιΙΟΤ1JΤσι. υτος 
όμως ιχνσιζψοίίσε μια γνώσΎj έξίσου Eγxup1J γιOC όλοuς. Άντι γιOC 
τ-ην ά,λλσιγ-fι κσι/. τ-ην πολλαπλότητα: των ιΧτομικι7)ν πα:ρα:στάσεων, 
ιχνα:ζψοίίσε το στα:θερο καΙ. το EvtIXLO , πού ολοι �πpεπε να το πα
ραSεχτοUν. Ζ1Jτοuσε τ-η λογικ-η «φόσ1j»,  και τ-ην ε:βρισκε στ-ην εν
νοια. Κα:!. έSω πOCλι � γνώμ1j ρίζωνε στ-ην ιXπσιίτησ1j,  Yj θεωρΙα στο 
αLΤ1Jμιχ. 

Kιxl' οΙ πσιλαιοl. στοχσιστες συναισθάνοντα.ν ότι Yj �λλoγη σκέψη 
στi)ν όποίΙΧ χρωστοίίσα:ν τ-η γνώσ1j τους ε!να.ι κιΧτι ούσισιστικα aL
α:φορετικο άπο τ-ην κα.θ1Jμεριν-η ιΧντΙλ1Jψ1J τοίί κόσμου διιχμέσου 
των ιx1σθ�σεων κα.Ι των πα.ραόοσια.κων γνωμών. Δεν μπόρεσιχν 
όμως να. ά,να.πτόξουν α:υτ-η τ-ην ά,ξιολογικ-η Sια.φορα. οuτε ψυχολο
γικα. οuτε λογικOC. Ό ΣωκρOCτης το κιχτόρθωσε, για:τΙ κα.1. lSc';) κιχ
θόρ ιζε το πράγμα. με βocσ1J το έπίτεuγμα: πού 1tερ Ιμενε ιΧπο α:υτό . 
• Η πα:ράστoι.σ1j, πού πρέπει νcχ ε!νιχι κάτι περ ισσότερο ά,πο άπλ-η 
γνώμ1J , κα.Ι πού ώς γνώσ1J θOC εχει έγκυρότητα: καθoλικ� , πρέπει 
νOC ε!να:ι το κο ινο στοιχε'Lο πού δπ&.ρχει σε όλες χωριστα. τις πα
ραστOCσεις, οΙ όΠΟLες �χoυν ά,ναγκαστικCΧ σχ1Jματιστε'L στOC έπιμέ-

l! \ \ .  Ι ι T� ' \ ρους Uι.τομα και στις επιμερους περιπτωσεις. ,/ν υποκειμενικη 
καθολικ-η έγκυρότψα μπορουμε νcχ τ-ην περιμένουμε μόνο γιcχ το 
ά,ντικειμενικcχ γενικό . 'Επομένως ,  OCν δπOCρχει γνώσ1j, πρέπει να. 
βρίσκετσιι μόνο στο κοινο σ1jμεLΟ οπου σuμφωνoίίν gλες οΙ lπιμέ
ρους παραστάσεις. Αυτο το πραγμσιτολογικOC γενικο πού κάνει δυ
νατ-η τ-ην ()παρξ1J κοινων στοιχείων στις δποκειμενικες παρα.στOC
σεις ε!να.ι � εννοια.. 'Έτσι, έπιστημ1J ε!να.ι έννοιολογικ-η σκέψΥΙ. • Η 
καθολικ-η έγκυρότητιχ τ-ην όποί.α: StExaLXEL για τον έιχuτό της � 
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γνώση e!IIOCL 8υνιxτ� μόνο κιχΙ μόνο έπεL8� � έΠLστημ.ονLΚ� �IIIIOLCX 
έξcxΙρεL το XOLIIO σΤΟLχε'i:ο που πεΡ LέχεΤCXL σε όλες τΙς έΠLμέροuς 
cxΙσθ1jτηΡ Lcxκες cXντLλ�ΨεLς κιχΙ γνωμες. 

Συνεπως, σκοπος κά.θε έΠLστημονLκΎjς έργιχσΙιχς e!IICXL ό έννΟL
()λογLκος κcxθΟΡLσμός, ό όρισμός. Σκοπος της �ρευνιxς e!IICXL νOC έ
ξCXΚΡLβώσεL τί έκαστον ε rη ,  τΙ e!IICXL το κά.θε πρά.γμιχ. Μόνο �τσL 
e!IICXL 8uνocτο νOC φτά.σουμε σε στΙΧθερOC πcxρcxστcxσLCXΚOC πλά.σμιχτιχ 
(πocρcxστά.σεLς) ,  ιΧντΙ YLOC τΙς γνωμες που ιΧλλά.ζουν. 

6 Γ '  ' Σ ι λ ' • , Ι - , ι J:. . , 
• LCX τον ωκριχτη ΟLπον 1j οuσLCX της εΠLστημ1jς ,ιτιχν 1j ιχ-

νιxζ�τηση των έννΟLων. Αίιτο κcxθόΡLσε κιxτιxρχ�ν την έξωτεΡLΚ� 
μoρφ� τΎjς φLλοσοφΙcxς του . • Η �IIIIOLCX �τιxν έκε'i:νο που ε!χε έγκυ
ρότητιχ YLOC όλους &ΡΙΧ, �πρεπε νoc βρεθεί: στην XOLII� σε ολους σκέ-
Ψ ' 0 Σ ι "  , , ! .Ι � ι 1j .  ωκριχτης ουτε μονCXΧLκος σΤOχιxσΤΎjς ε IICXL, ομτε οιχσκιχ-
λος που 8L8ά.σκεL ex cathedra · e!IICXL �νιxς &νθρωπος που 8Lψά.εL 
YLOC την cXλ�θεLCX κιχΙ θέλεL νOC 8L8cxχτε'i: ό Ι:8Lος, νOC 8L8ά.ξεL κιχΙ τους 
&λλους. Ή φLλοσοφΙcx του e!IICXL διαλογική, cXνocπτuσσεΤCXL στο 8L
ά.λογο τον όπο'i:ο e!IICXL πρόθυμος νoc cXρχΙσεL με τον κιχθένιχ που 
θOC �θελε νoc σuζητ�σεL μιχζΙ του.59 Άνcxζητοuσε μόνο τΙς �ννΟ Lες 
της �θLκΎjς, κιχΙ �τιxν ε()κολο νOC βρεθεί: � πρόσβιχση προς ΙΧίιτες 
μέσιχ κιχΙ ιΧπο τOC ΠLΟ κcxθ1jμεΡLνoc cXνΤLκεΙμενcx. Με την ιXντιxλλιxγ� 
των στοχιχσμων θOC φιχνερώνοντιχν τOC κοινOC σημε'i:cx· ό διαλογισμΌς 
J:. • � ι ' 1  λ ι 'Αλλ ' " . � λ ' ζ ι ,ιτιχν ο ορομος προς Το ογο. cx ιxυΤΎj 1j oLCX OYLXΎj συ ΎjΤΎjση 
σκόντιχφτε σε πολλιχπλες 8υσκολΙες : στ� νω6ρότητιχ τοu πιχριχ
στcxσLOCΚΟU τρόπου που ε!χε κcxθLερωθε'i: ιΧπο τη ΣUII�eELCX, στη μιχ
ΤCXLό80ξΎj τά.σΎj των σοφLστων προς τ�ν ΚCXLνοτομΙcx κιχΙ το πιχρά.-
80ξο, στ�ν ύπερoΨΙιx τΎjς κΙβ8Ύjλης γνώσης κιχΙ στην ιΧστόχιχστη 
φλυιχρΙιχ. Έ8ω �κιxνε ιΧπότομιχ τ�ν πιxρέμβιx� του ό Σωκρά.της. 
ΠcxροuσLocζότcxν σOCν κά.ΠΟLος που έΠLθuμε'i: ό t8Lος νOC μά.θει.. Με 
κιxτά.λλΎjλες έρωτησεLς cXποσποuσε τ� γνώμΎj τοu σuνομLλΎjτη του, 
ξεσκέπΙΧζε με ιΧνελέητη σuνέπεLCX τOC ιΧΜνιχτιχ σημε'i:oc της κιχΙ τε
λLΚOC �κιxνε τον περ�φιxνo YLOC τη μόρφω� του 'Ae1jIICX'i:o νιΧ νLώ
σεL ΟΤL � έπΙγνωση τΎjς &γνΟLά.ς του �τιxν � ιXρχ� κά.θε γνώσης. 
Με ΟΠΟLον, πιχρ' ολΙΧ ΙΧίιτά., &ντεχε, &ΡΧLζε δστεριχ ό Σωκρά.της νoc 
στοχά.ζεΤOCL στιΧ σοβΙΧριΧ μιχζΙ του YLOC τον κcxθΟΡ Lσμο των έννοιων. 
ΔLεuθuνε ό t8Lος τη συζ�τησΎj κιχΙ ό8Ύjγοuσέ το σuνομLλητ� του 
βΎjμιx προς βΎjμιx σε ΠLΟ κιxθιxρ�, λLγότερο cXντLφCXΤLΚ� ιXνά.πτuξη - έΨ Ι " 11 ' 1 "  ι " -των σκ εων του XCXL τον εκocνε LXCXIIo νιχ eXΙPPCXcreL σωστoc exeLIIO 
που βΡ Lσκότcxν μέσιχ του σε λιχνθά.νουσιχ κιχτά.στιχση, σιΧν κά.ΤL που 

, . Ψ ζό ' λλ ' �1 J:. , Ι θ " � ι το υπο LOC τιχν cx OC οεν ,ιτιχν ιxΚOμΎj εΤΟLμος IIOC το ο LcxτuπωσεL. 
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Αύτο τον τρόπο τον όνόμιχζε μαιευτικη τέχνη, κιχι τ�ν προετοι
μιχσΙιχ προς ιχύτην εlρωνεlα. 

7. • Η μιxιευτικ� μέθο80ς ομως εχει κιχι ενιχ OCλλο πριχγμιχτολο
γικο νό'ημιχ :  κιχτα: τη ΣUζ�τησ"η ερχετιχι στο φως � κοινότητα του 
Λόγου, στην δποΙιχ όποτιΧσσοντιχι οΙ σuνoμιλψές, πιχρα: τις 8ιιχ
φορετικες ιΧπόψεις τους . •  Η εννοιιχ 8εν πρέπει να: κιχτocσκευocστεϊ:, 
πρέπει να: βρεθεi: . •  Η εννοιoc όπιΧρχει �8'η ,  μόνο ποι) πρέπει  να: 
ιΧπελευθερωθε!: ιΧπο το περΙβλημιχ των ιΧτομικων έμπειριων κocι 
γνωμων ποι) τ� σκεπOCζουν. Γι' ιχύτο � σωκρocτικ� μέθο80ς τοί) 
σχημocτισμοί) των έννοιων �τocν έπαγωγική. ΣυγκρΙνοντιχς τις έπι-

έ ' όψ \ \ , Ι , "σθ ι μ ρους ιχπ εις κocι τις επιμερους κocτ ocι '1)σ"η πocριχστocσεις με-
τιχξό τους προχωρεί: προς το έννοιολογικα: γενικό. Κρίνει το κOCθε 
μερικότερο έρώτημoc έξετάζοντιχς ιΧνιΧλογες περ ιπτώσεις, ιΧνιχζ'η
τώντιχς συΥΥενικΕ:ς κιχτιχστOCσεΙζ κιχΙ ,  με ocύτο τον τρόπο, προσπoc
θε!: να: φτOCσει σ' ενιχν γενικο έννοιολογικο όρ ισμό, ό όποί:ος uaTE
ριχ έφocρμόζετocι στο έπιμέρους πρόβλ'ημιχ ποι) εχει τεθε!:. 'Έτσι, 
ocύτη � όπότιχξ'η τοί) μερικότερου στο γενικο άνocπτόσσετιχι κιχΙ 
γΙνετιχι βιxσικ� σχέσ"η της έπιστημονικΎ)ς γνώσ"ης. 

ΒέβΙΧιoc � έπιχγωγικ-η μέθο80ς, ()πως την έφocρμόζει δ ΣωκριΧ
της (κocτα: τον Ξενοφώντιχ κιχι τον ΠλιΧτωνιχ) ε!νocι άκόμ'1) &:πλo�
κ� κιχι άτελής. ΟΙ  γενικεόσεις γΙνοντιχι χωρις μεyOCλη προσοχή, 
κocΙ στο σχημΙΧτισμο των έννοιων 8εν λocμβOCνοντocι μεθο80λογικες 
πρoφυλOCξεις. Ή εφεσ"η προς το γενικο ε!νocι τόσο ζω'1)ρή, &στε 
Ικocνοποιεi:ΤΙΧL ιΧμέσως κιχι με το πιο πρόχειριχ συγκεντρωμένο ό
λικό, ένω � πΙστη στην κocθoριστικ� �σχι) της εννοιocς ε!νocι τό
σο εντον'1), &στε κρΙνετocι άμέσως σόμφωνιχ με ιχύτην κOCθε μερι
κότερο πρόβλ'ημoc. 'Αλλα: ()σο μεycX.λιx κocι Ιϊν ε!νocι τα: κενα: στην 
ιΧπο()εικτικ-η ()ιoc()ικocσΙoc του Σωκράτη ()εν μειώνετocι κocθόλου 'ή 
Ιστoρικ� σ'ημocσΙoc της. Ή 8ιδocσκαλΙoc του περΙ της έπιχγωΥ.:ης δεν 
εχει  μεθοδολογική, άλλα: λογικη κocΙ γνωσιολογικη άξΙoc. Προσ-
8ιορ Ιζει ιΧποφocσιστικα: μια: γιιΧ πάντoc ότι εργο της έπιστημ'ης ε!
νocι να: έπι8ιώκει νιΧ φτOCσει άπο τη σόγκΡΙσ"η των γεγονότων στη 
8ιιχκρΙβωσ"η γενικων έννοιων. 

8. 'Έτσι ΊSτιxν δ ΣωκριΧτης προσδιόριζε ότι � ούσΙιχ της έπι
στημ'1)ς ε!νιχι � έννoιoλoγικ� σκέψ'η εθετε συνάμoc κocΙ τα: όριιχ της 
χρήσ"ης της. Ε!χε τη γνώμη οτι iXEi:IIO το εργο μπορε!: να: έκπλ'1)
ρωθεί: μόνο στο χωρο της πριxκτικΎ)ς--ίjθικ-ης ζωΎ)ς .  • Η έπιστήμ'1) 
ιΧπο την &ποψ'1) της μορφ-ης της ε!νocι σχημιχτισμος έννοιων, κιχΙ 
, \ \ Ρ. Ψ - > ΈV • θ " Ε  ' . ,  ocπο την �πo '1) του ιχντικειμ ου της 'η LX"1J. ντουτοις υπιχρ-
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χουν πλ�θoς πιxριxστά.σε�ς για. τη φόσIJ κιχι γ�α: δλΙΧ τα. έρωτημιχ
τoc κocΙ τα. πpoβλ�μιxτιx που σuνδέοντocι με ocότ�ν. Κocι πιχρόλο που t ι \ \ βλ ι " \  \ λ ' έ ο ι  πιχριχστιχσεις κιχι τoc προ ημιχτιχ ocυτoc κιχτιχ το μεγoc υτερο μ -
ρος τους δεν πιχρουσΙcXζοuν κιχνένoc ένδιocφέρον γ�α: την �θικ-η ζω-η 
δεν εΤνιχι δυνιχτο να: τα. άπορρ ΙΨουμε έντελως. Κιχθως δμως ό Σω
κριχτης δεν ένδιocφερότocν να: φτιΧσει σε έννο ιολογική γνώσIJ για: 
τέτοιoc θέμιχτoc, τοί) άπομένει πια: � δυνocτότητιχ να: ΣΧημιχτΙσει για: 
το σύμπιχν μια: ΠOCΡιXστOCσIJ ποu να. Ικιχνοποιεί: τις έπιστημονικα. 
θεμελιωμένες, �θικες άνά,γκες του. 

'Έτσι συμβιχΙνει τελικα: να. ocπoκρoόε� βέβocιoc κά.θε μορφή φυ
σικ�ς έπ�στημης, πocρά,λληλoc 8μως να: πocρocδέχετocι μ�α. τελεολο
γικη θεώρηση τ�ς φόσlJς. Θιχυμά.ζει τη σοφΙιχ της κoσμικ�ς τά,
ζ'Υ)ς, τη σκοπιμότητoc των πριχγμιχτων6Ο κιχΙ, μόλιί; στιχμιχτOC � κιχ
ΤOCνόησ"/), έμπιστεόετιχι στην πρόνοιιχ. Με ocύτη την πΙστη ό Σω
κρά.Τ'Υ)ς κριχτηθ"l]κε , 8σο �τιxν δυνιχτόν, κοντα: στΙς θΡ'Υ)σκευτικες 
πιχριχστά,σεις τοί) λιχοί) του. "Εκιχνε OCκόμη λόγο κocι γ�α: πολλους 
θεοός, πocρόλο που ό ί:διος εχλινε OCσφocλως προς τον �θικo μονο
θεlσμο που προετο ιμocζότιχν στις μέρες του. Σ' ιχυτα. τα: πρ&.γμιχ
τιχ δμως δεν έμφιχνιζότιχν ώς μετocρρuθμιστηc;. 'Έργο του διocκή
ρυχνε την -ήθικ-η μόρφωσIJ κΙΧί, δτιχν πocρουσΙιχζε την πΙστη του, 
δεν εθ�γε την πΙστ"/) των α.λλων. 

Σ� , ' l(λλ " 'ζ , , 'Α... ' , t; ocυτην ιχ ωστε την πιστη ρι ωνε κιχι η πεπο�v ,ισΙJ του, ποι) 
περιόρ ιζε τον δρθολογισμο τ�ς �θικ�ς του : � έμπ�στoσύν'Y) του 
στο δαιμ6νιον. 'ΙΟσο περ ισσότερο ετεινε προς την κΙΧθocρότητoc 
των έννo�ων κocι στη γνώση των �θικων σχέσεων, οσο περισσό
τερο άλ"l]θιvος γινότιχν OCπένocντι στον έocuτό του ,  τόσο λιγότερο 
�τocν δυνιχτο να. κρόβει οη ό ιΧνθρωπος δεν μποροuσε να: τα: βγ&.
λε� πέρσι μόνος του .  'Ύπ&.ρχοuv περιπτώσεις που γ�α: την άντιμε
τώπισ1j τouc;; δεν ε!νιχι άρκετη � γνώση , δπιχρχουν κocτιχστά.σεις 
κocτα: τΙς όποιες μόν'Υ) της � γνώσIJ δεν φτά.νει για: να: όδ"/)�σει 
στη σωστη ocπόφιχσ"l] , κιχι έκεί: το συνΙΧί.σθ"l]μιχ πΙΧίρνει δικιx�ωμιx
τικα: τη θέσ'Υ) του. Σε τέτοιες περιπτώσεις ό Σωκρά.της πΙστεuε 
δτι α,κουγε μέσιχ του το δαιμ6νιο, μια: σuμβοuλεuτική , τις περισ
σότερες φορες ocπoτpεπηκ� , φων� . Π Ιστευε οτι σε Μσκολες κιχ
τιχστ&.σεις, έκεί: οπου στσιμιχτοuσε πια: � γνώσIJ, οί θεοι με σιύτον 
τον τρόπο άπέτρεπιχν OCπο το κocκο έκεί:νον που τους Uπ"/)ρετοUσε. 
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Η ΣίΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Π Ε ΡΙΟΔΟΣ 

Ή τρίτη, δλοκλ'1)ρωμέν'1) περί080ς της έλλ'1)ν�κΎjς έπ�στ�μ'1)ς �8ρε-
. 1 .  ι ι - � ι ι 

6� Ο '  , ψε τους καιρπους των συο ΠΡΟ'1)γουμενων περ� σων. υσ�ιxστ�κιx 
γ(νετιx� ιχΙσθ'1)τη ώς «λλ'1)λ08ιείσ8υσ'Υ) του πλ�θoυς των κοσμολο
γ�κων κιχι των «νθρωπoλoγ�κων σκέψεων. • ΑλλιΧ ιχότη � «ΣUνέ
νωσ'Υ))) πιxρoυσ�ιXζετιx� έν μέρε� μόνο ώς «νιχγκιχι6τητιχ ποΙΙ έπ�
βιXλλετιx� «πα τιΧ πριΧγμιχτιχ' βιxσ�κιX εΤνιχι gpyo μεγOCλων προσω
π�κoτητων κιχι όφείλετιx� στην Ι8�6τuΠ'l] κιχτεΙΙθυνσ'Υ) των γνώσεών 
τους. 

ΟΙ τιXσε�ς της έπoχΎjς �ινιxν περισσ6τερο προς την πριxκτικ� 
«ξ�οποίηG'1) της έπ�στημ'1)ς. • Ακολουθώντιχς ΙΧότες τΙς τιXσε�ς � έ
π�στημη 8�ιxσπoυσε την tPEuvoc της σε μερ�κ6τερες 8�ερευν�σε�ς 
μηχιxνr.κων, φυσιογνωστικων ,  ρητoρ�κων κιχΙ πολιτικων προβλ'1)
μιΧτων, κιχΙ προσιΧρμοζε την txeEG'1) της 8�8ιxσκιxλ(ιxς της στΙς πιχ
ριχστOCσεις του μέσου «νθρώπου. ΤΟ έν8ιιχφέρον της μεγιΧλης μOC
ζιχς του λιχου ιΧλλιΧ κιχι των μορφωμένων γιιΧ τιΧ γεvικιX έρωτημιχ
τιχ της γνώG'1)ς του κόσμου, προς τιΧ δποίΙΧ εΤχε «ρχικιΧ στριχφεί, 
χocνετιx� ΣUντoμιx, ένω δ σκεπτικισμος της σoφιστικΎjς γνωσιολο
γίιχς «πoκρoιιε� ιχότιΧ τιΧ έρωτημιχτιχ -ποτε δμως με τη μoρφ� 
της ΠΙΧΡΙΧίτηG'1)ς � της έπίΚΡΙG'1)ς. 

Το γεγονος λοιπον δτι � έλληνικ� φιλοσοφίιχ έγκΙΧτέλειπε τlς 
�ρευνες σχετικιΧ με τ�ν «νθρώπιν'1) γνώσ'Υ) κιχΙ τη βοΙΙλησ'Υ), ποΙΙ 
τ�ν εΤχιχν «πιxσχoλ�σε� τ�ν περί080 του Δ�ιxφωτισμoυ, κιχΙ ξιχνιχ
ΓUριζε με νέες 8υνιΧμεις στιΧ μεγιΧλΙΧ πρoβλ�μιxτιx της μετιχφυσι
κΎjς, φτιΧνοντιχς �τσι στΙς κορυφές της, όφείλετιχι στην προσωπι
κ� �φεσ'1) γιιΧ γνώσ'Υ) ποΙΙ χιxριxκτηρ�ζε τοΙΙς τρείς μεγιΧλους �ν-
8ρες : τον Δ'1)μ6κριτο, τον ΠλιΧτωνιχ, τον Άριστοτέλ'1), ποΙΙ εΤνιx� 
κιχΙ οΙ φορείς ΙΧότης τΎjς πολυτιμ6τιχτης έξέλ�ξ'1)ς της «ρχΙΧίιχς σκέ
ψ'1)ς. 

Το �ργo ιχότων των τριων �ρωικων μορφων της έλλ'1)νικΎjς 
σκέψ'1)ς ξεχωρίζει «πο τΙς 8�8ιxσκιxλίες δλων των ΠΡΟ'1)γουμενων 
φιλοσόφων χιΧρ'1) στο σuστημιxτ�κo χιχριχκτηριχ του. KΙXL οΙ τρείς 
t8ωσιχν περιεκτικιΧ, δλοκλ'l)ρωμ,ένιχ έπιστημονικιΧ σuστημιxτιx. Ό 
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χoφrικτηριxς ιχυτός της 8ι8ιχσχΙΧλΙιχς TOUt; όφεΙλετιχι κιχΙ στην κιχ
θολικότητιχ των προβλ'Υ)μιίτων με τ« δπo�ιx α.σχολ�θ'Yjκιχν, κιχΙ στον 
ένιιx�o τρόπο με τον όπo�o τ« πριχγμιχτεότηκιχν. 

ΚιΧθε ΠΙΧλιχιότερος στοχιχστης ε!χε ΚΙΧΤΙΧΠLιχστε� μόνο με Ε,νιχ 
ΣUγκεκρψένO κόκλο προβλ'Υ)μιΧτωΨ έπομένως, οΙ γνώσεις τοι) ι!
μοιιχζε ν« πεΡLορ ΙζονΤΙΧL σε όρισμΈVες πεPΙOχες της πριχγμιχτικό
τηΤΙΧζ" 8'Y)λιx8� το φuσιογνωσΤLΚΟ κιχΙ το ΨuχολογLΚΟ έν8ιιχφέρον 
τ'ης ι!ρεuνιχς έκ8ΎjλώνOνΤΙXν σχε80ν πιΧντοτε χωριστOC. 'Αντιθετιχ, 
ή έργιχσ(ιχ ιχυτων των ΤΡ Lων α.ν8ρων στρεφότιχν κιχτ« σόμμετρο 
τρόπο προς 8λο το εδρος των έπιστημονLκων προβλ'Υ)μOCτων. Σuγ
κέντρωνιχν 8,τι ε!χε κιχτιχκτησει ή έμπειρ(ιχ κιχΙ ή πιχριχτηΡΥ)σ'Υ) ' 
έξέτcxζιχν κιχΙ crOYXpLVΙXV τΙς ι!ννοιες που σχ'Υ)μcxτ(ζοντcxν με ιχότον 
τον τρόπο ' ΣUσχέτιζΙXν XCXt σuvl8ecxv γόνψιχ 5, τι εΤχε πριχγμιχτο
ΠOΙ'Y)θε� l:>c; τότε χωριστOC. Αυτη ή κΙΧθολικότητιχ τοσ έΠLστημονι
κου έν8ιιχφέροντός -rouc; φα.νερώνετα.ι στο εδρος κα.Ι στην ποικιλ(α. 
της σuγγρα.φικ1jς 8ρα.στηρ ιότητOCς τοuς. ΚιχΙ το πλ1jθος του δλικοσ 
που εχοuν έπεξεpγα.στε� στ« σuγγριίμμιxτoc -rouc; έξ'Υ)γε�ΤΙΧL ως �νιx 
βΙΧθμο α.πο την ένεργο σuμμετoχ-η των σχολων τοuς, πού ε!χιχν ιχ
πλωθε� στον έλλ'Υ)νικο χωρο. ΣτΙς σχολες ΙΧότες -κα.Ι ιχυτο Ισχόει 
ΚUΡ(ως γι« τον ' ΑΡLστοτέλ'Υ)- έφιχρμοζότιχν ό κιχτιχμεΡLσμος της 
έργιχσ(ιχς, &.νOCλoγιx με την κλίσ'Υ) κα.Ι το τΙΧλέντο του κα.θενός .  Χ ,  � \ \ β 

\ , "" , .1. '  • , α.Ρ'Υ) ομως στην XΙXTCXPl1)V ΙXcrLX1) ιοειχ μ.:; Πj.ν οποιιχ XCXTΙX-
πιιχνότα.ν κcxθένα.ς &.πο τους τρε�ς ιχυτούς φιλοσόφοuς xcxl κα.θο81)
γουσε την ένιcxίcx έπεξεργιχσ(cx όλόκλ'Υ)ΡΟΙ) τοσ γνωστικου όλικοσ ,  
ιχυτη ή σuλλογLκ-η έργιχσ(ιχ 8ΕV χcxνότcxν στ« έπιμέΡοuς. ΒέβΙΧιιχ, 
ιχότο ό8�YYJσε σuχν« σε μονόπλεuρ'Υ) σόλλ'Υ)ψ'Υ) , σε κιΧΠΟLΟ βιιχσμο 
μεΡLκότερων πεΡ Lοχων κιχί, ετσL, σε μιά: σόνθλΙψΥ) προβλΥ)μιΧτων, 
ή δποΙιχ 8εν !ντεχε σε κριτικ� . 'Αλλ&: ocπό την ιΧλλΥ] μεΡLιί, με την 
έξισορρόΠΥ]σ'Υ) πού έπερχ6τα.ν ocvcxyxιxcrTLXcX &.νιΧμεσα. στούς τό
ποuς της γνώσΥ)ς των 8ιιχφόρων πεΡLοχων της έπιστημ'Υ)ς, ή 8ιOC
πλΙΧσΥ) μετιχφuσLκων έννΟLων γνώρισε -rlTOLCX άνοοο ,  κιχΙ ή ιXφolJpY]
μΈV'Y) σκέψΥ] τtTOLΙX έκλέπτuνσ'Y) κιχΙ έμβocθuνσΥ) , &στε σε 8όο μό
λις γενεες 8LιχμορφώθΥ)κιχν τά: ΤUΠLΚcX βιχσικ« γνωρ(σμιχτcx των 
τρ ιων 8Lιχφορεηκων κοσμοθεωριων. " Ετσι, με ΙΧότούς τούς πρώ
-rouc; μεγιxλoφυε�ς 8Υ)μΙΟUΡγους φιχνερώθΥ)κιχν τ« πλεονεκτημιχτιχ 
&.λλ« κιχΙ τά: .μειονεκτημιχτcx που πcxροuσιocζεL ή οιcxμόρφωσ'Υ) φL
λοσοφικων σuστημιίτων. 

Ή σuστημΙXΤOΠOΙY)σ'Y) της γνώσΥ)ς σε γενικ-η φιλοσοφικ-η θεω
ρ Ιιχ σuντελέστηκε σε α.νo8ικ� γpιxμμ� α.πο τον Δ'Υ)μόκριτο κιΔ τον 
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ΠλOCτωνoc &ς τον 'Αριστοτέλη, κocΙ μ,όνο στον ΆριστοτέλΥ) πέτuχε 
τ1jν όργocνικ-η δΙOCρθρωσΎj της έπιστημ,Υ)ς στις έπιμ,έροuς έπιστη
μ,οναες μ,ocθ�σεις. Με ocίιτον τον τρόπο ό 'ΑριστοτέλΥ)ς όλoκλ�
ρωσε τ1jν έξέλιξΥ) της έλλΥ)νικης φ ιλοσοφίιχς κιχι προετοίμ,ιχσε τ1jν 
περΙοδο της έξειδΙκεUσ'Υ)ς των έπιστημων. 

Π ιο σuyκεκpιμ,ΈVιx, � πορεΙιχ ocίιτης τ-ης έξέλιξΥ)ς �τιxν � ά.:iιό
λοuθΥ) : ά.πο τ1jν έφιχρμ,οΥ-η των ά.ρχων της σωκριχηκ-ης διδιχσκιχ
λίιχς κιχι της σοφισηκης στα: κοσμ,ολογικα: κocι τα: μ,ετcxφuσtκα: 
πρoβλ�μ,ocτoc προηλθocν ά.ρχικα: τα: δόο ά.ντίθετoc σuστ�μ,ocτcx το;) 
ΔΥ)μ,6κριτοΙ) κocΙ το;) ΠλOCτωνoι, κοιΙ ύστεροι, στην προσπOCθειοι να: 
σuμ,βιβοιστοuν οιύτες οΙ ιΧντιθέσεις, � τελειωτικ-η διδοισκοιλΙοι το;) 
, ΑριστοτέλΥ) . 

Στον ΔΥ)μ,όκριτο κocΙ στον ΠλOCτωνoc οίισιιχστικο στοιχείο ε!νιχι 
5τι ΧΡΥ)σtμ,ΟΠΟLΥ)σocν τΙς γνωσιολογικες ά.πόψεις της φιλοσοφίοις 
το;) Διocφωτισμ,ο;) για. να. θεμελιώσοuν ξοινα: τη μ,ετοιφuσικ� . • Η 
κoιv-η έξocρτη� 'rouc; ά.πο τΙς διδοισκοιλίες της κοσμ,ολογικης πε
ρ ιόδοΙ) κοιΙ ά.πο τ1j σoφιστικ� , εδιοιίτεριχ OCπο τη θεωρΙιχ το;) Πρω
τocγόρcx, τούς δίνει το χοιροικτηροι μ,ιίΧς κά.ποιοις πaιροιλλΥ)λ6τητσι.ς 
κιχΙ, &ς �σι. βοιθμό, σUΥΥενικότητcxς, πού ε!νσι.ι πολύ ένδιcxφέροuσσι. 
έξοιιτΙσι.ς OCκρ ιβως της βσι.θιίΧς ά.ντιθεσΎjς των δόο σι.ίιτων θεωριων. 
Aίιτ1j lSμ,ως � ά.ντιθεσ'Υ) στηρΙζετσι.ι στο 5τι � σωκριxτικ� διδσι.σκιχ
λΙοι δεν ε!χε κοιμ,ίσι. έπίδρσι.σΎj στον ΔΥ)μ,όκριτο , ά.ντΙθετoc ά.πο lS,η 
στον ΠλOCτωνoι' έπομ,ένως στηρ ίζετοιι στο γεγονος 5τι � ηθικ-η ,χ
ΠΟψΥ) ύπερισχόει στο σύστημ,οι το;) τελεuτcxίοu, μ,ε τον tBLo τρόπο 
πού όποχωρεϊ: στο σόστημ,σι. το\) πρώτοu. 'Έτσι, στην tBLot βά.� 
OCνοιπτύσσοντσι.ι ποιρ&.λλΥ)λσι. ό ύλισμ,ος το;) Δ1)μ,όκριτοΙ) κοιι ό Ιδε
σι.λισμ,Ος τοϊ) Πλά.τωνοι. 

Aύτ1j η OCντιθεσ'Υ) έξ1)Υεϊ: κσι.Ι τ1j διοιφορετική έπίδρoι� πού &
σκΥ)σιχν OL δόο θεωρίες . •  Η κοιθocρα: θεωΡY)τLκ-η ά.ντΙλΥ)ψΥ) για: τ1jν 
έπιστημ,Υ) πού XUPLcxpxei: στον ΔΥ)μ,όκριτο δεν �τocν ά.ρεστ1j έκεΙνΥ) 

\ έ ' \ " , 1 λΙ .s. λ ' , 'Α 'θ την ΠΟΧΥ), κιχι UMEpOC OCΠο ιγο ,ι σχο Υ) τοι) χιχνετocι .  ντ ι  ετοι, 
ό ΠλOCτων, πού � έπιστημ,ονική διδιχσκοιλίσι. το\) θεμ,ελΙωνε σuνoc
μ,οι �σι.ν κσι.νόνοι ζωης, με την • ΑκοιδΥ)μ,ίοι γνώρισε τ1j χιχρα: τοϊ) 
σχΥ)μ,σι.τισμ,ο;) μ,ιίΧς μ,εγιΧλης σχολ-ης μ,ε διιΧρκειιχ . •  Αλλα: ιxύτ1j � 
σχολ-ή, � λεΥόμ,εVYJ ((πCXΛσι.ιότεΡ1) • ΑκιχδΥ)μ,Ιιχ)), ένδίδοντιχς στ1j γε
νική τά.σΎj της έποχης, πιχρocσύρ6Υ)κε OCμ,έσως προς τ1jν έξειδικεu
μ,ΈV'Y) �ρεuνoc δσο κιχΙ προς τ1jν έχλσι.Lκεuμ,έν'Υ) �θικoλoyίιx . 

• Απο ιχίιτην τη σχολ-η βγ-ηκε δστεριχ � μ,εγOCλΥ) μ,ορφ-η το;) • Αρι
στοτέλ1), τοί) μ,εyCXΛότερoI) στοχσι.στη πού γνώρισε � ΙστορΙιχ. Ό 
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'Αριστοτέλης, lc1pYJ στον έπιβλYJΤΙΚΟ τρόπο με τον όποi:ο σuγκέν
τρωσε όλόκλYJΡΟ το περιεχόμενο της έλλYJνικ�ς έπιστημYJς ΚCXL το 
ocποκρυσΤc1λλωσε γυρω ά.πο την gIIIIOtcx της εντελέχειας, για. να. 

β β , ι! \ , 'θ " \ '" ι 1 .... συμ t cxσεt ι:;τσι την ιχνη εσYj ιχνιχμεσιχ στους ουο μεγι.ι.Λους προ-
�ρόμoυς του, gytIIE ό φιλοσοφικος Μσκιχλος το\) μέλλοντος, ΚCXL το 
σuστημc1 του � τελειότεΡΥ) gκφρcxσYJ της ά.ρχιχ(ιχς έλλYJνικ�ς σκέ
ψYJς. 

Ό ΔΎjμόΚΡΙΤOς ό Άβ8ΎjpΙΤΎjΙ; (περ . 460-360 π.Χ.) μορφώ&ηχε στην �πι
στημονικlj έταφεΙα της πατρΙ8ας ΤΟι) καΙ στc!ι μεγάλα ταξΙ8ια πο\! ααμε. 
Στην πολuτάραχ"l) �πoχlj των σοφιστων ι!ζΥΙσε στην άφάνειοι τ�ν 1IjσuX"l) ζω� 
του �ρεuν"l)τη. 'Έμεινε στην ποιτρΙ8α ΤΟι) πο\! τον τιμουσι, μακριc!ι άπο το 
θόρυβο της Άθ-ήναι;. Δεν 8(8ασκε: oΙSτε τ�ν πoλιτικ� oΙSτε: καμ(οι &λλΥΙ ιiρι
τ-ή' ιΤχε θιωρYIΤΙΚ� πρo8ιάθεσ1j καΙ iν8ιαφερόταν κυρΕως γιΟ: την ι!ρεuνoι της 
φύσ1jς. Συν8όοιζε την τεράστια πολυμάθεια με τη μεγάλ"l) σαφ-ήνεια στην �
νoιoλoγικ� σκέψΥΙ καΙ, ΙSπως φαΙνεται, τη 8υνοιτη κλΙσΥΙ προς τη σχYIμoιτικ� 
όιπλoυστεuσ1j των προβλΥΙμάτων. ΤΟ πλήθοι; των έργασιων του 8εΙχνει ΙS-:ι 
ήταν έπικεφαλής μιiiς μεγάλΥΙς σχολής. ιΧπο την όποΙα 8ιασώ&ηκαν μερικc!ι 
ιiκόμYI. OCν καΙ ιΧσ-ήμαντα, δνόματοι. Τιποτε ΙSμως 8εν 8εΙχνει κοιλύτεροι την 
άπoμά.κρυνσ1j της έποχήι; του άπο την έπισT1Jμονικ� lpεuIIOt πο\! 8εν έξυΠ1j
ρετεί XPΙXXTLXout; σκοποuς ΙSσo ij ιΧ8ιαφορ Ια πο\! ΣUνάνΠ]σε τδ σόστημιi 
του πο\! �ξYIγoυσε μYIχoινoκρατικc!ι τη φυσΥΙ . ΈπΙ 8υο χιλιά8ιι; χρόνιοι τc!ι τι;
λεολογιχα: σuστηματα εΤχαν άπωθ"ήσeι τ� θεωρΙα του Δ"Ι)μόκριτου στο πι
ρ ιθώρ ιο, καΙ μόνο για: !!νοι σύντομο χρονικο 8ιάστημα lytIIe ιΧπ08εκτη άπο 
τη σχoλ� του ΈπΙκουρου, πο,; κ ι  οιύτη ΙSμως 8εν την εΤχε κατανο-ήσει σωστά. 

Ή ιiΡχαιόT1Jτα παρα8εχόταν τον ΔΥΙμόκριτο καΙ ώς μεγάλο σuγγραφέα. 
'Έτσι εΤναι ιΧκόμ71 πιο λυΠ1jΡO το γεγονος ΙSτι ι!χουν χαθεί σχε80ν ΙSλα τα: lp
γα του ' έκτος άπο πολλο\!ς τΙτλοuς, ι!χουν 8ιασωθεί έλάχιστα άποσπάσματα 
ciμφΙβολ"l)ς γνησιόT1Jτας. Τ« πιο σ1jμαντιxα: συγγριiμματιi του φαΙνεται ΙSτι 
ήταν, ιiπo θeωΡ71ΤΙΚ� &πο IjI"l) , τ« Μέγας καΙ ΜιΚ(}ος διιlκoσμoς, ΠερΙ " ου, 
καΙ ΠερΙ ιδεών, καΙ άπο πραχτική-'ιjθtκή &ΠΟΨΥΙ το Περί. εύθvμlης καΙ το 
Ύποθήκαι. Ό Πλά.των ό ΆθΥΙναίος (427-347 π.Χ.) , άπο ιiριστoκρατική γενιιi, εlχε: 
την τύχΥΙ νιΧ μU71θεί σωστα: στην καλλιτeχνικ� καΙ στην έπισT1Jμονική παι-
8εΙα της έποχής του. Ή προσωπικ6T1Jτα του ΣωκράτΥΙ &σΚΥΙσε πιiνω του 
τόσο ιXπoφασιστικ� έπΙ8ρασΥΙ, &στε: έγκατέλeιψε τα: σχέ8ιά του να: ιΧσχολ71-
θιί με τ�ν πoλιτικ� καΙ ιiφoσιώθ71κε Δλοκλ71ρωτικιΧ στη συναναστροφ-ή του 
με τον Διίσκαλο. ΤΗταν ό πιο πιστος μαθYIτ1Jς, αυτος πο\! άντιλαμβανότιχν 
κοιλύτερα τον ΣωκράT1J, &:λλα: σuνιiμα κοιΙ ό πιο ciνεξάΡT1JΤΟΙ; μαθΥΙτ-ής του. 
Ή θανάτωσΥΙ του Σωκρά:') fytIIE άφορμή να: 8εχΤΕί μια: πρ6σκλ71σ1j του Εύ
κλeΙ871 καΙ να: πάει στιΧ Mtyιxpιx. "Ύ'στερα ταξΙ8εψε στήν Κυρ-ήτη καΙ στήν 
AtγuΠTo, γύρισε lrrEtTIX για: λΙγο στην ' Αθ-ήνα καΙ &ρχισε τη συγγραφική 
κοιΙ, (σως, τ� 8ι8ακτική 8ριiσYI του. Γύρω στο 390 π.Χ. -:ον βρΙσκουμε στη 
ΜεγάλΥΙ Έλλιi8α καΙ στη ΣικελΙα ΙSπoυ σχετ!σT1Jκε με τοΙΙς πuθoιγoρεΙoυς 
καΙ ciναμΙΧT1Jκε στην πολιτικ-ή . 'E�oιιτΙoις οιύτης της άνάμειξΥΙς ιΧντιμετώπι
σε σοβαρους κιν8όνους στην αύλ� του Διοννσιου του πρεσβυτέρου, του τu
pιiννoυ των Συρακουσων, τον όποίο προσπαθοϋσε να: έπ1jρεάσει με τη βο-ή-
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θειιχ τοσ φΙλου του Δtωνιx . Ποιροι8όθ1]κε ιχΙχμιΧλωτοι;; πολέμου στους Σπιχρ
τιιΧτει;, κιχΙ ιiπελεuθερώθ1jκε με την ΠOΙρέμβΙXσ7J κιΧποιου φΙλου . ΤΥ]ν προσπιΧ
θειιχ να 8ριΧσει πολιτικιΧ την rnοινέλοιβε OCρ'γότεριχ Μο φορει; ocκόμ1j, το 367 
κιχΙ το 361 , ocλλα χωρΙι; rntτuxlιx. 

"Ι'στεριχ ιiπo το πρωτο τιχξΙ8ι στη ΣικελΙιχ {8ρυσε στο Ιερο �λσoι;; τοσ 'Α
κι%81jμοu τη σχολ-ή του, δπου γρ-ήγοριχ σuγχεντρώθ1jκιχν πολλο! ι!ξο;:οι �ν
θρωποι σε μια KOLv1) �πιστημoνικY] προσπιΧθειιχ . •  Αλλα ό ΣUνεκτικOΙ; 8εσμοι; 
τοσ όμLλoυ �τιxν πιδ πολυ +ι φ ιλΙΙΧ,  που βιχσιζότιχν σε κοινα iJθLΚcX Ι8εώ81j. 
Ή 8ι8ιχκτιχΥ] 8ριχστηριότητιΧ του εΙχε στην OCρχΥ] τον σωκριχτικο-8ισιλογικο 
χοιριχκτηριχ της OCπο κοινοσ μέ το σuνομιλ1jτη OCνΙXζ-ήτησ7JΙ;, κιχ! μόνο στην 
CιP Iμ1j +ΙλικΙιχ τοσ Πλcίτωνιx πijρε πια το χιχριχχτηριχ της 8ι8oικτικ�ς 8ιιίλε
ξ1jΙ;. ΠΙστευε δτι το κέντρο βιΧρουι; της 8ροιστηριότητιΧι;; του βρισκότοιν σ' οιυ
τη την προσ .ι)πικΥ] �πΙ8ριxσ7J που ιΧσκοσσε . ΓιιχτΙ +ι rnιστημονΙΚΥ] lpΕUIlOΙ �
TΙXII +ι μΙιχ μόνο δφ-η της πλουσιΙΧΙ; προσωπικ6τητιΧι;; του . •  Ακόμ1j πιο lVToV1j 
�τιxν μέσιχ του +ι ιivιXγχ1j για �θικY] 8ι8οισκσιλΙΙΧ κιχΙ γιιΧ πολΙΤΙΚΥ]-κοιιιωνLΚΥ] 
8ριXσ7J. 'Έβλεπε κΙΧθιχρα τΙς ιi8υνoιμΙες της rnoχ1jt; του . Ή πολιτικΥ] τοπο
θέτησ-ή του στην ιiρ ιστoκρoιτικY] ΠΟΙριίΤΟΙξ"l] σuv8UΙΧζ6τιxv μέ την κoιτευθυνσ7J 
που εΙχε χιχριΧξει ό ΣωκριΧτης. Ό Πλliτων 8ΈV rnιxIjJE ποτέ να �λπΙζει δ,,:ι με 
την �πιστημ"l] του θα μετιχρρυθμιζε τη ζωΥ] της �ποχ'ijς του κιχ! θιi: την 681j
γοσσε στην τροχια της θρ"l]σκεΙιχι; . ΤρΙτο στοιχείο τηι; προσωπικότητιΧς του 
�τιxν +ι ΚΙΧλλιτεχνικΥ] ΠΡ08ιιXθεσ7J xιXP1j στην όποΙιχ το πλιχτωνικο Ι8ιχνικο �
φριΧστηκε σε μια όπέΡΟχ"l] ΠΟΙ1jΤΙΚΥ] γλώσσιχ. 

ΤΟ ιχΙσθ'!jτικο-γριχμμιχτειιχκο κιχτιχστιΣλιχγμιχ ιχυτηι; της ζω'ijς , που περιε
χόμενό τηι; 'i)Tιxv ό στοχιχσμοι;; κιχ! 'IJ 8ι8ΙΧσκσιλΙΙΧ, εΤνιχι τα ι!ργιχ τοσ Πλliτω
ΙΙΙΧ. Σέ ιχύτιΧ ιiπεικoνΙζετιxι με 8ριχμιχτικΥ] ζωvτιXvιιx 'IJ 8ιιχ8ικοισΙιχ τοσ φιλο
σοφείν, κιχΙ περιγριXφovτιxι με πλιχστικότητιχ τα πρ6σωπιχ κιχ! οΙ κοσμοθεω
ρΙει; τουι; • •  Απο οι:Ισθ1]τικ+Ι &ΠΟψ"l] ΠΙΟ πεΤUΧ1jμέvοι: lργιχ του εΙνοιι το Συμπό
σιο κιχ! ό Φαίδοος. Μεγοι:λειώ8"l] σuνoλικY] εΙΚ6νιχ τηι; 8ι3ΙΧσκσιλΙΙΧι; του 3Ινει 
Υι Πo),ιτεlα. Μ1 μονΙΧ3ικ+Ι έξιχΙρεσ1) την ΆπολογΕα του ΣωκρCΊτη, δλοι τα 
&λλιχ �ργoι: του Πλliτωνιx �oυν 8ιΙΧλογικΥ] μορφ-ή. που ιiπo κοιλλιτεχνικΥ] &
ΠΟψ1) χΙΧλοι:ρώΙΙΕΙ κ«πωι; στιχ �ργιx τηι; YEpoVTLx'ijt;; +ΙλικΙιχς . 'Εκεί ό 8ιιΣλογος 
εΤνιχι πια ΙΙνιχ σχ1jμΙΧΤΟΠΟΙ1jμένο πλιχΙσιο τοσ λόγου ( ΤΙμαιος, Νόμοι) . Συνή
θωι; τη συνομιλΙιχ τη 8ιεuθόνει ό ΣωκριΧτηι;;, στου όποΙου το στόμοι: βιΧζει ό 
Πλliτων κά-θε θετικο ιiπoτέλεσμιx -δποτε κιχτΙΧλ-ήγει σε κιΧτι TtroLo +ι σu
ζ-ήτησ1). 'EξιxΙρεσ7J ιΧποτελοσν οΙ τελεuτιxίoι μόνο 3ιιΣλογοι. 

Σέ γενικές γΡΙΧfLμει; +ι Ικθεσ7J τοσ Πλliτωνιx εΤνιχι πιο πολυ λoγoΤCΧνικ� 
πιχρα rnιστημονΙΚ1j . Τέλειιχ στη γλωσσικ+Ι μορφ-ή τηι; , 8εΙχΙΙΕΙ τη με-ΥιΣλη 
ζωvτιXνιιx κιχ! τη ροΥ] της θεωρ Ιιχι;, ΙSχι δμωι; κιχ! ιiκρΙβειιx στό 3ιιχχωρισμο 
των προβλ1jμιΧτων � στη μεθο8ικΥ] 3ιερεUV1jσ-ή τους. ΤΟ περιεχόμενο των 
έπιμέρους 3ΙΙΧλόγων πρέπει να χιχριχκτηρΙζετιχι μόνο ιiπo το ocντικεΙμεll6 
τουι;. 'Όπου 3έν δπ«ρχουν 3υνιχτότητει:: fι περιθώριοι: γ cx Μοιολογικει; ocvιx
πτόξειι;, δ Πλliτων κοιτοιφεόγει στο μόfιv, στ!ι; ιiλλ1jyopLxtt; πεΡΙΥριχφές ΧΡ1)
σιμοποιεί με ΠΟΙ1jΤΙΚ+ι ΙλευθερΙιχ στοιχείιχ ιiπo λοιικει; πιχροι86σεις κιχ! 8Ι1)
γ-ήσειι; για τουι; θι:οόι;. 'Απο τα 3ιοννσιιχκα μυστήριοι: 3οινεΙζετιχι τη γεμιΧτη 
φιxvτιxσΙιx �ριγριxφ+Ι τηι; ιiθιxνιxσΙιxι; της IjJux'ijt; κιχΙ τη σκΙΙXγpιίφ1)σ7J τηι; με
τΙΧθιχνιΧτιιχι; ζω'ijι; (ΓοργΙας, Φαίδρος,  ΦαΙδωv, Πoλιτεlα ).  

Ή σχολΥ] τοσ ΠλιΣτωvoι: δνομοι:ζότοι:ν • ΑκαδημΕa. κιχ! +ι ΙξελLΚΤLΚ7J της 
πορεΙοι:, που φτιΧνει lΔι; το τέλος της OCρχιχιότητιχι;, 3ΙΙΧιΡείτιχι σuνήθωι; σε 
τρείι; περιό30υι;: (οι) Ή πιχλοι:ιότεΡ1) 'Ακοι:3ημΙιχ. ό στεΙΙότεροι; κόκλοι; των 
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μσιθητών -rou Πλά,τωνσι κσιΙ οΙ γενιες που &κολούθησσιν, περΙπου ώς το 260 
π.Χ. (β) Ή μέση ' Ακσι8ημΙσι, που π'ίjρε σκεπτικη κσιτεύθυνση' όπο8ιοιιρεΤτοιι 
σε μιιΣ ποιλοιιότεΡ1] σχoλfι, τόu • ΑρκεσΙλοιου, κοι! σε μιιΣ νεώτερ1] , τοσ Κοιρ
νεά,8η (περΙπου &πο το 1 60 π .Χ. κοιΙ ύστερσι) . (γ) Ή νεώτερ1] Άκοι81]μΙοι. 
που με τον ΦΙλωνοι ιΧπο τη Λιiρισoι (γύρω στο 1 00 π.Χ.)  ξοινοιγύρ ισε στον 
πσιλοιιο 80γμοιτισμό, κοι! με τον ΆvτΙoχo ιΧπο τον 'Ασκά,λωνοι (περΙπου 25 
χρόνιοι ιΧργότεροι) κοιτέληξε στον btλεκτισμό. 

Στην ποιλοιιότεΡ1] 'Ακσι8ημΙσι συνσιντοσμε πολυμσιθείς κσι! ιΧξιοσέβσιστους 
ιΧνθρώπους. Ήγέ-:ες -:-ijc; σχολΥϊς ήτσιν δ Σπεύσιππος, ιΧνιψιος -rou Πλά,τωνσι, 
δ Ξενοκρά,Τ1]ς ιΧπο τ� Χσιλκη8όνσι, δ Πολέμων κοιΙ δ Κρά,της ιΧπο τ�ν 'Aθfι
νοι. Έκτος ιΧπο σιυτους πρέπει να ιXVOΙcpEPOouv, άπο τους πσιλσιιότερους, δ ΦΙ
λιππος &πο τον Όπούντσι κσιΙ δ ΉροικλεΙ8ης άπο την Ήράκλειοι -rou Πόν
του ' άπο τους νεώτερους, δ Κράντωρ. Χσιλσιρο σύν8εσμο με τη σχoλ� ε!χε 
δ άστρονόμος Εϋ80ξος άπο την ΚνΙ80 κσιΙ δ πυθσιγόρειος 'Αρχύτσις άπο τον 
Τά,ρσιντσι. 

'Απο δλσι τα l1.λλσι μέλη της 'Ακσι8ημΙσις ξεχώριζε πoΛU δ 'Αριστοτέλης 
δ Στσιγειρ Ιτης (384-322 π .Χ . ) . Γιος -rou Νικόμσιχου, -rou προσωπικοσ γισι
-rpou -rou βσισιλιii της Μσικε80νΙσις, ε!χε t)81] κλΙση προς τ!ς ιοιτρικες γνώσεις 
κσιΙ τη φυσιογνωσΙσι, δτσιν σε -ήλικΙσι 1 8  έτών ήρθε στην Άκοι8ημΙσι. Έκεί 
ε!χε άπο νωρΙς Ινοιν σχετικιΣ άνεξιiρτητo ρόλο ώς 8ιiσκσιλoς, ιΧρχικιΣ -r1jc; βο
τσινικΥϊς, χωρΙς σιύτο νιΣ σημσιΙνει δη 8εν ε!χε όποτσιχθεί με σεβσισμο στον 
Πλά,τωνοι . 'Απο την ' Ακοι81]μΙοι �φυγε μόιιο δτσιν πέθσιιιε δ Πλάτων. Στην 
άρχη π'ίjγε μσιζΙ με τον ΞενoκριiΤ1] στο φΙλο -rou τελευτσιΙου, ΈρμεΙσι, βσισι
λιιΣ -rou 'Ατσιρνέοι κοιΙ της 'Άσσου στη ΜυσΙσι' άργότερσι ποιντρεύτηκε την 
άνιψιιΣ -rou ΈρμεΙσι, Πυθιιi8oι. "Τστεροι άπο σύντομη, lΙπως φσιΙνετοιι ,  ποιροι
μοιιη στην ' Aθfινoι κσιΙ στη Mυτιλfιτη άνέλοιβε, το 344, σύμφωνοι με έπιΘU
μΙσι -rou ΦΙλιππου, βοισιλια της Μοικε80νΙσις, έπΙ τρΙσι χρόιιισι κοιΙ με πολυ με
γιiλη έπιτυχΙσι την άγωΥΥι -rou Άλέξοιll8ρου, -rou ytou -rou βοισr.λι1i. 'Έπειτοι 
�ζησε μερικιΣ χρόνιοι στην ποιτσΙ8οι του, lΙπου έπι8όθηκε σε έπισΤ1]μονικες 
μελέτες. ΜοιζΙ με το φΙλο του Θεόφροιστο ίδρυσε το 355 στην 'Aθfινoι τη 
σχoλfι του, που εΙχε Τ�II �8ρσι της στο Λύκειο κοιΙ όνoμιiστηκε περιπατητική 
(Υσως ιΧπο τους 8ισι8ρόμους της που τους σκΙοιζοιν οΙ φυλλωσιές) .  "Υστερσι 
άπο μεγσιλειώ8η έπιστημονικη δράση έπΙ 8ώδεκσι χρόνισι, &φ1]σε την ' Aθfινσι 
γιιΣ πολιτ ικους λόγους -τον όποψιά,ζοντσιll για φιλομσικε80νικα κσιΙ φιλομο
νσιρχικα φΡΟIl1)μσιτσι- κσιΙ πΥϊγε στη ΧσιλκΙ8σι, lΙπου Ινσι χρόιιο άργότερσι πέ
θσιιιε άπο στομαχικη πά,θ1]ση. 

Σε σύγκριση με τΙς έξάρσεις τοσ ΠλιiτωllOΙ -ή προσωπικότητα κιχ! το �ρ
Υο -rou • Αριστοτέλ"l) παρουσιάζοντσιι πoΛU Ψυχρότεριχ κοιΙ νηφαλιότερα. 'Απο 
τον Άρ ιστοτέλη λεΙπει καΙ Τι 8ιά,θεση για έllερyηΤLΚη συμμετοχη στη l)"Ι)μό
σιιχ ζωη κιχι -ή ποιητικΥ; λάμψη -rou λόγου κα! τΥϊς σύνθεσης. Άντ! γι' αύτα 
δμως προβά,λλει άκόμη πιο έπιβλητικΥ; ή δύνιχμη τΥϊς θεωρητικ1jς σκέψης, 
που lΙλα τα έποπτεύει κιχ! lΙλοι τα 8ιxμιiζει, ή κΙΧθιχρότητιχ κοιΙ ή σιxφfινειoι της 
έπιστημονικ1jς 8ιά,θεσης,  ή !κοιιιότητοι για όpγιillωση σuλλογικ1jς 8ιιχνΟ1]τικ1jς 
έργιχσΙιχς. Ό 'Αρ ιστοτέλ1]ς ε!νιχι -i) προσωποποΙηση -rou έπιστημονικοu πνεύ
μΙΧΤΟς"  δ κόσμος 8εν ξοινΟΙΥνώρισε άπο τότε κιiτι ποιρόμοιο. 'Έτσι έξ1]ΥΕΈτοιι 
κιχ! ή πρωτοφιχνης έπΙ8ΡΟΙσ1] που &σκ1]σε στους μετοιγενεσπρους : Για την 
έπιστημονικη �pευνιx που με όξύ βλέμμιχ άνΙΧζητεί τηll ιXλfιθειιx χωρΙι; ν« 
σκοτΙζετσιι άπο σuιιοιισθ"l)μοιτισμους δ • Αριστοτέλ1]ς θα μεΙνει για πιiντιx δ 
στοχιχστης που θα την κΙΧθο81]γεΤ. 
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'Απο τ�1I lξοιιρετικ« μεΥάλη ΣUγγpOtφΙ)('1) δΡOtστηριότητOt το\) • Αριστοτέ
λη ι!χει διοισωθεϊ: μόιιο το πιο μικρο ιiλλιX καΙ πιο σημOtVΤΙΚo μiρoς της. Χά
θηκOtIl δλοι οΙ διάλογοΙ του, lκτος ιiπo μερικιΧ ιiπoσπάσμOΙΤOt. Χάρη σ' Otu
τοΙΙς τοΙΙς διOtλόγoυς 1ι ιiΡΧOtιότητOt τοιι θεωροίίσε συγγΡOtφέOt Ισάξιο τοσ Πλά
τωllOt. �Eχoυll lπΙσης ΧOtθεί τ« μεΥάλοι σuλλoγικιX ι!ργα lΙπου με τ� βο-ήθειοι 
τωll μOtθητωll του εΤχOtIl ΣU-yκεVΤρωθε'ί γνώσει<;; ιiπo τους πιο διοιφορετικοΙΙς ' 
κλάδους Πjς lπιστημηι:;. Πολύτιμο 8είγμOt OtίιΠjς Πjς δλoκληpωμέv'1jι:; σuγ
γροιφικΥϊς iΡγOtσΙOtς εΤνOtΙ 1ι ΆθηναΙων Πoλιτεlα. ΒOtσικιΧ ι!χουν διOtσωθεί μό-
110 τιΧ iπιuτημονικά σuγγpιXμμOtΤιX του, ποΙΙ '1)τOtIl τιΧ διδOtκτικιΧ lyχειpΙδιOΙ 
στιΧ δποίοι στηρΙζονταll οΙ ΠOtΡOtδόσεις του στο Λύκειο. ΆλλιΧ κOtΙ OtύτιΧ ποι
ρουσιάζουll πολλες διOtφορες στην ιiνιXπτuξ-ή τους : &λλοτε ιiπoτελoυντOtΙ μόιιο 
ιiπo πρόχειρες σημειώσεις, &λλοτε 1ι iπεξεργOtσΙOt τους ι!χει δλοκληρωθε'ί. 
'Άλλοτε πάλι βρ!σκουμε το fBto σχεδΙOtσμOt σε δΙOtφορετικές παραλλοιΥΈς, 
κOtΙ Otότο μάς lπιτρέπει \/ΙΧ δεχτουμε lΙη στιΧ κειιιΧ σημείOt τοίί χειΡογριΧφου 
fχOυII �σωμOtτωθεί οΙ δΙOtφορετιχες σημειώσεις των μαθητωll του. 

Ή συλλo� των διδακτιχων έγχειΡ ιδΙωll fχει τηll ιiκόλοuθ'l] διιΧτOtξη : (α) 
ΛογικιΧ ι!ργοι : Κατηγορlαι ,  Περί έρμηνείας, Άναλυτικά, Τοπικά, ποΙΙ περι
λαμβάιιουll κOtΙ το .βιβλΙο γιιΧ τιΧ σοφΙσμοιτα' lΙλOt Otύ,ιΣ τιΣ σuγγριXμμOtΤOt 1ι 
σχoλ� τιΣ ιiπoκoιλoσσε με μιιΣ λέξη δργανον. (β )  ΘεωρψικιΧ φιλοσοφικιΧ �ρ
γOt: Μετά τά φυσικά , ΠερΙ ζώων μορlων, Περl ψvχής, κOtΙ πλ�θoς iπιμiρους 
προιγμOtτε'ίες. (γ) ΉθικιΣ ιΡιλοσοφικιΣ ι!ργOt: 'Ηθικά Νικομάχεια, 'Ηθικά Ev
δήμεια κOtΙ τιΣ Πολιτικά (πο,) κι οιύτιΧ δεll ι!χουν δλοκλ'l]ρωθε'ί) . (δ) Ή Ρη
τορικη κοιΙ το ιiπόσπoισμOt Πjς Ποιητικής. 

ΑΙ 
Η ΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΤΣΙΚΗΣ 

ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ 

ΟΙ μεγocλΟL σuστημcxτtκοι της έλληνLΚ�ι; έπιστημ'Υ)ς άπέρριψιχν τη 
σoφιστικΎj μετα: OCπο μια: σύντομ'Υ) ιχλλα: σωστη XPLτtx� . ΕΤχιχν oc
μέσω ς πιxριxτΎJρ+Ισει οτι OCπο ολες τΙς δLδcxσκcxλΙες τΎJς μΙα. μόνο 

τ � � "  , Ι ,  , ' θ ι ε�χε OLOCpXIj EYXUpOτΎJΤCX κα,ι γονψοΤ'ητα. εΠLστΎJμονLΚ-rι : -rι εωριoc 
του Π ρωτocγόρoc για: την α,ίσθΥ)Τ'Υ)Ρ LocκΎj OCντΙλ-rιΨ'Y). 

1 .  AύΤ� λοιπον στOCθ'Υ)κε -ή OCφετ'Υ)ΡΙα. YLιX τον Δ-rιμόκριτo XOCL 
για: τον ΠλOCτωνoc. Κα,ι οΙ Μο τ� δέΧΤ'Υ)κocν ιχρχικoc, για: να: προ
χωρ�σοuν ΊSστερα, πιο πέρoc, xocl να: έπικρΙνοuν τα: σuμπερocσμα,τoc 
στα: όποϊ:oc εΤχε κα,τα,λ�ξει ό Π ρωτocγόρocς. KOCL οΙ Μο δέχοντα,ι 
οτι, κα,θως � ιxΙσθ'Y)τηρισικ� ocντίλ'Y)ψ-rι εΤνσιι ΠΡΟLον του γΙγνεσθΙΧι; 
δεν μπορεϊ: να: Etvoct πocρoc μόνο γνώσ'Υ) για: κOCτι ποο εΤνσι ι  κιχΙ σιυ
το προσωρινο ΠΡΟLον του �διoι> γΙγνεσθΙΧι κσιΙ το όπο ϊ:ο �pχετσι ι 
κσιΙ πσιρέρχεΤOCL μσιζΙ με σιυτην. Ή σιtσθΥ)Τ'Υ)Ρ Lα,κ� ocllτΙλ'Y)ψ-rι λοιπον 
δΙνεL μόνο γνώμ-rι (δόξα) ,  δεΙχνεL πως πcxροuσιocζετocι κOCτι ιΧπο 
την &ΠΟψ'Υ) του ιχνθρώποι> (νόμφ EIVOCL -ή γν�σLα, σoφιστιx� διιχτό
πωσ'Υ) ποο σuνocντουμε στον ΔYjμόΚΡLΤΟ) ,  οχι ocύτο ποο ocλYjθLνoc 
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εΤνιχι (έτεfΊ κιχτα. τον Δημόκριτο, 8ντως κιχτα: τον ΠλOCτωνιχ) . 
Συνεπως, για. τον Π ρωτιχγόριχ, που θεωρουσε δτι � ιχεσθψη

ριιxκ� ά.ντίληψη εΤνιχι � μονΙΧδικη 1t1)� της γνώσης, δεν υπ1jρχε 
γνώση 1'οί) 5ντος. Δεν εΤνιχι δυνιχτο νιΧ ΚΙΧ1'ΙΧδειχτεϊ: 5τι ό Π ρω1'ΙΧ
γόριχς εΤχε πρoχωρ�σει κιχΙ στο έπόμενο β.ημιχ ΚΙΧI' ΙS1'ι εΤχε κιχ1'ιχ
λ�ξει στο «θετικιστικο» συμπέριχσμιχ δτι γενικα. δεν ύπOCρχει το 
εΤνιχι ΚΙΧI' ΙSτι τα: ά.ντικεΙμενιχ τ.ης ά.ντΙληψ'Υ)ς εΤνιχι Τι μoνιx8ικ� πριχγ
μιχτικότητιχ, πΙσω ά.πο τ�ν όποίιχ 8εν πρέπει να: ά.νΙΧζητοUμε το 
εΤνιχι. Ό (< μ'Υ)8ενισμος» ((δεν ύπOCρχει εΤνιχι»)  μOCς εχει ρητα: πιχ
ρΙΧδοθε'!: μόνο για. τον ΓοργίΙΧ (πρβ. �ντoότoις ποφιχπιΧνω, σ. 104, 
§ 2). 

'Άν λοιπόν, ά.διιΧφορο για. ποιους λόγους, επρεπε πιχρ' δλΙΧ ιχότα. 
να: ά.ντιπιχριχτιχχθεϊ: στη γνώμη μιιΧ κιχθολικα: εγκυΡΥ) γνώση (Y1l1J
σίη γνώμη κιχτα: τον Δημόκριτο, έπιστήμη ΚΙΧ1'α. τον ΠλιΧτωνιχ) , 
τότε επρεπε να: �γκιxτιxλειφθεΊ: � ιχεσθησιοκριχτΙιχ του Πρωτιχγόριχ 
κιχι να: ξιχνιχγΙνει ά.π08εκτη fι θέση των πΙΧλιχιων μετιχφυσικων, 
που ξεχώριζotν τη νόηση ώς υψηλότερη κιχΙ. κΙΧλύτερη γνώση άπο 
την otεσθητηριιxκ� ά.ντίλ'Υ)ψ'Υ) (πρβ, σ. 71 κ.έ. ) .  'Έτσι, ό Δ'Υ)μόκρι
τος και:! ό Πλά.των προχωροίίν πιχρOCλλ'l)λot, πέριχ ά.πο τον Π ρω1'ot
γόρot, κιχθως πιχρΙΧ8έχοντιχι τη σχετικ� ιΧξΙot της otΙσθητηριιχκ.ης 
cX.vτίλYJψ'Υ)ς κιχ1. προσμένουν κιχΙ. πιΧλι τη γνώση 1'οί) ά.λ'Υ)θινοί) ΙSντoς 
ιΧπο τ� νό'Υ)ση. ΚotΙ οΙ δύο εΙνιχι σotφως Ορθολογιστές.Ι 

2, Λότος ΙSμως ό νέος μετιχφυσικος όρθολογισμος 8ιotφέρει άπο 
τον πΙΧλιχιότερο της κoσμoλoγικ:ιjς περ ιό80υ, ΙSχι μόνο �πειδη εχει 
εόρότερΥ) Ψυχολογικη βιΧσ'Υ), που την όφεΙλει στην πρωτιχγορ ικη 
ά.νιΧλυση τ-ης otΙσθητηριιχκ-ης ά.ντΙλYJψ'Υ)ς, ά.λλιχ κιχΙ. �πειδ� , �ξιxιτΙιxς 
ΙΧύτης της ά.νOCλυσης, κOCνει διιχφορετικη γνωσιοθεωρητικη �κτΙ
μ'Υ)ση της tδιιχς της ιχΙσθητηριιχκ-ης ιΧντΙληψης. ΟΙ πΙΧλotιοι' με1'ot
φυσικοί, οτιχν τOC περιεχόμενα της ΙΧLσθ'Υ)τηρ ιιχκ1jς cX.ντίλ'Υ)ψYJς δεν 
ταίρ ιιχζιχν με τΙς �ννoιoλoγικες πιχριχστOCσεις τους γιOC τον κόσμο, 
τOC ιΧπέρριπτιχν ώς ιΧπιχτηλα: κιχι' φιχινομενικOC, χωρ1.ς να. πολυσκο
τίζοντιχι για: την προέλευσ'Υ) ΙΧότης της φιχινομενικότητιχς. Τώριχ 
� φotινομενικότητιχ εΤχε �ξηγ'Y)θεϊ: ιΧπο τον Πρωτιχγόριχ, ιΧλλα. με 
τρόπο που 1'� περ ιεχόμενο της ιχΙσθYJτηριιχκ.ης ά.vτίλYJψYJς, �νω εΤ
χε πι&. χOCσει την κιχθολικη φυρότητOC του, 8ιεκ8ικουσε τουλOC
χιστον την ά.ξίΙΧ μιOCς προσωριν-ης κιχΙ σχετικ-ης πριχγμιχτικότητιχς. 

Λότό, σε συνocρτησ'l] με την κιχτεόθυνση που εΤχε πOCρει � έπι
στημονικη γνώση προς το μόνιμο, το «ά.λYJθ ινΟ» εΤνιχι,  ό8YJγουσε 
σε μιιΧ 8ιOCσπιχση της εννοιotς της πριχγμιχ.τικότητιχ.ς. 'Έτσι εγινε 
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ξεκά.θοιροι συνει8'Υ)τη � βoισικ� ιχνά.γκ'Υ) τοίί �ρμ'Y)νευΤΙΚOϊ) στοχοι
σμοίί � όποΙοι όπΥίρχε ιχπο την άρχ� στ&: θεμέλιοι της έπιστημ'Υ)ς. 
• Ο Δ'Υ)μ6κριτος κοι! ό Πλιχτων 8Ι8ocσκocν 8τι στ&: 8ύο er8'Y) της γνώ
σ-ης άντιστοιχοίίν 8ύο 8ιοιφορετικ&: et8'Y) της προιγμΟΙ'nκότητοις : \ • θ \ • 'λ . 1 .  \ β-"' "' 6  ' στην οιισ 'Υ)τηΡΙΟΙΚ'Υ) oιvτι 'Υ)ψ'Υ) μιoc μετoc � μενΎJ, σχετικ'Υ), ποι-
ρoδικ� πρocγμocτικ6τητoc' στη νό'Υ)σ-η, μια: στoιθερ� , ιΧπόλυτη, μό
νιμ'Υ) προιγμocτικότητoc. Γι&: την προιγμοιτικότητoc πού μας δίνετocι 
με τΙς ocεσθ�σεις φοιίνετocι 8τι ό Δ'Υ)μόκριτος ΧΡ'Υ)σιμοποί'Υ)σε (ocu
τος γι&: πρώτη φορ&:) τ�ν �κφρocσ-η φαινόμενα, ό ΠλιΧτων τη χoc
ροικτηρίζει κόσμο τοίί γίγνεσθocι, γένεσις την &λλ'Υ) ό ΔΎJμόκριτoς 
την δνομά.ζει τα ετεfί όντα, ό Πλά.των το lfιιτως ον � ουσία. 

M� • \ 1 ό • • θ \ • ι", . 1 ,  , . Ι e; ocυτον τον τρ πο ΎJ οιισ 'Υ)τηΡΙOCΚ'Υ) oιντJ.Λ'Y)ψ'Y) κοιι YJ γνωμΊJ 
άποκτοίίν μια: όρθότητοι άνά.λoΎYJ μέ την δρθ6τητοι της �λλoΎYJς 
σκέψ'Υ)ς. Με την άντίλΎJψΎJ γίνετocι γνωστη � μετoιβa.λλόμεν-η πρocγ
μOCΤLΚότητOC, �τσι 8πως με τη ν6ΎJσ-η γίνετocι γνωστ� � στoιθεp� 
πρocγμocτικότητοι. Γιοιτ! σέ οιότούς τούς δύο τρόπους της γνώσ-ης 
άντιστοιχοίίν 8ύο περιοχες της πρocγμοιτικότητοις.2 

• Ανά.μεσοι 8μωι; σέ οιότές τΙς δύο πe;ρ ιοχές της προιγμοιτικότη-
• ι 

� ΙΙ� ' ξ  λ ' έ \ .  Ι • .L \ τοις υπocρχει '/ �oΙOΙ οι ΙΟ ογικ'Υ) σχ σ-η που υπocρχει οινιχμεσοι στους 
860 τρόπους της γνώσ-ης. 'Όπως Υι νόYJσ-η ώς κocθολικα: �γκυρ'Y) 

, Τ �- ' • 1 ' • θ ' • Ιλ '" . , πocρocστοισ-η ε νοιι ιχνωτερYJ ΟΙΠο την ocισ 'Υ)τηΡΙΟΙΚ'Υ) ocντ� 'Y)ψΎJ,  ΎJ 0-
ποίoc εΤνocι γνώσ-η πού Ισχύει μόνο γι&: το έπιμέρους &τομο κοι! 
άνοιφορικ&: μέ έπιμέρους άντικειμενικότητες, �τσι άκριβως άνώ
τερο, κοιθοιρότερο, πρωτοιρχικότερο ιχπο την κοιτώτερ-η προιγμoc
τικότητοι των φocινομένων κοιΙ τοίί γίγνεσθοιι, πού κυμοιίνετocι ά.νά.
μεσοι στΙς 860 περιοχές, εΙνοιι το άλΎJθινo εΤνοιι. Αότη � σχέσΎJ 
(για: λόγους πού θ&: ά.νocφέρουμε στη σuνέχειoc) τονίσηκε κocΙ ά.νoc
πτUχθΎJκε άπο τον Πλιχτωνοι, ποιρουσιά.ζετocι Ι>μως κocΙ στον ΔΎJ
μόκριτο , Ι>χι μόνο στη γνωσιολογΙοι άλλα: κοιΙ στην �θLΚ� του. 

Μέ οιότον τον τρόπο οΙ 860 μετοιφυσικοΙ συνοιντίοίίντocι στο 
συμπέροισμοι 8που εΤχocν κocτocλ�ξει -ξεκινώντocς άπο τΙς δικές 
τους προϋποθέσεις- κocΙ οΙ πυθocγόρειο ι :  στη 8ιιXκρισΎJ ά.νιχμεσoc 
σέ �νoι ιχνώτερο κοιΙ σε ενoc κocτώτερο εΤ80ς πρocγμocτικότητocς 
(πρβ. σ. 62, § 3, κοι! 71 ,  § 1 ) .  ΑΙΙτη 8μως � όμοιότητοι 3εν πρέπει 
ν&: μας κιχνει ν&: σκεφτοσμε 6τι όπά.ρχει κά.ποιοι έξά.ρτησΎ). ΑΙΙτο 
δεν συμβocίνει σε κοιμΙoc περΙπτωσ-η με τον ΔΎJμόκριτo , πού οΙ ά
στρονομικες ιΧπόψεις των πυθοιγορεΙων τοίί "ιτοιν έvτελως ξένες. 
Οt)τε δμως κοιΙ μέ τον ΠλιΧτωνοι, για: τον όπo�o -ποφόλο πού ιχρ
γότερoc δέχτηκε οιιιτες τΙς ιχπόψεις- � ποιρά.στοισ-η της άνώτερ'Υ)Ι; 
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πριxγμιxτ�κότητιxι; (θεωρΙιχ των Ι8εων) ε Ί: χε έντελως 3�ιxφoρετ�κo 
περ�εχόμενo. 'Avτ(θετιx μocλ�στιx, το κo�νo βocσ�κο στο�χεi:ο, ποu 
προερχότocv «πο την lννo�ιx ποu ε8�νε ό ΠιχρμεvΙ8Yjς στο εΤνιx�, μέ
σoc &,πο OCUTOUC; TOUC; -rpei:c; ΈVτελως 8�ocιpopET�XOUC; τόπους 8�ιxΙρε
σYjς τοίί κόσμου ό8�ΎYJσε σε μ�α: aιpOCLpOC της &'vώτεΡYjς κιχΙ σε μ�α: 
σφιχ(ριχ της κιχτώτεΡYjς πριxγμιxτ�κότητιxς. 

3. Ή πριχγμocτικη πιχρocλλ"1iλότYjΤOC ποu uπocρχε� στα: aTo�xei:oc 
των Μο &'ντίθετων σuστημocτων, τοίί ΔYjμόκρ�τοu xoc!. τοίί ΠλOC
τωvoc, προχωρεί: �νιx &'κόμΥ) β�μιx, &v xoct πολu μ�κρό. Στον κόσμο 
τ�ς ιχtσθYjτηριocκ�ς &'ντΙλYjψYjς «ν�κoυν &'vocμφΙβολιχ οΙ εΙ8�κες πo�
ότητει; των ιxΙσθ�σεων, ποu � σχετ�κότητOC τους xιxTocιpocLVEToc� 
�3Y) «πο το γεγονος oτ� σε 8�ocιpopeT�xtc; ιxΙσθ�σε�ς το �8�0 πρOCγμoc 
πιχροuσ�ocζετoc� 8�ocφορετ�κό. "Υ στεριχ ομως &'πο την &'ιpocLPEσYj ocυ
των των περ�εχoμένων μένει ό είδολογικδς πρoσ8�oρισμoς των 
πριχγμOCτων. ΚΙΧΙ οΙ Μο aToxocaTtc; χocριχκτηρ�σιχv -rouc:; « XOCeOCPouc; 
ΤόπoυςJ), τις «μορφές» , τΙς ίδέες, &'λ'ηθινη ουσίιχ των πριχγμOCτων. 
Φocίνετιχι ομως oτ� έ3ω Uπocρχε� ιΧπλως μιOC, έντυπωσ�ιxκη όπωσ-
8�πoτε, σόμπτωσYj στην όνομιχσΙoc. rtocTt ένω ό ΔYjμόκρ�τος με 
τον ορο ίδέαι (ποu τΙς «ποκιχλοίίσε xoct σχήματα) έννοουσε τΙς 
«μορφες» των &'τόμων, ό ΠλOCτων έννοοίίσε τις εννo�ες γένους. 
'Έτσ�, � φoc�vομεv�κα: ομοιιχ πρότocσYj oτ� ιχυτο ποu &'λYjθιvα: uπocρ
χε� εΊ:νιx� οΙ «μOρφεςJ) εχε� ΈVτελως 3�ιxφoρετ�κo v6YjILιx στον xoc
θένιχ. Kocr. γ�' ιχυτο εΊ:νιx� ιΧμφΙβολο &ν πρέπε� να: 80ίίμε σ' ocυτην 
μ�oc πιχρocλλYjλYj έξocρτησYj ιΧπο την πuθιxγ6ρε�ιx φ�λοσοφΙoc, ποu εΤ
χε βέβΙΧιoc uποστηρΙξει πριν &'πο ιxUTouc; oτ� � ούσΙιχ των πρocγμoc-

β , ' θ  " \ , �� Τ � ι των ρ �σκετιxι στους μoc Yjμocτικοuς τυπους κιx� που οι:;ν ELVOCL oU-
σκολο νOC 8εχτοίίμε oτ� έπέ8ριχσε aTOUC; 8όο στοχocστές. Όπωσ8�
ποτε ομως, XOC!. ,χν ocκόμYj u�ρξε κocΠo�ιx κοινη ΠΙXρόρμ.'Y)σYj προς 
ιχύτη την ΚΙXτευθυνσYj, κιχτέλYjξε σε έντελως 8�ocιpoPETLXOC ocποτε
λέσμιχτιχ στο κOCθε σόστ'Υ)μ.oc. ''Av XOCt � ΓVώσYj των μ.ocθ'Υ)μocτικων 
σχέσεων, κιχτOC την &ΠΟψ'Υ) xoc!. των 8όο ,  σχετ(ζετoc� στενOC με τη 
γνώσYj τοί) ocλYjθινoc πρocγμocτικοu ,  έντoότo�ς ocύτες ιΧκριβως οΙ 
(8εότερες) σχέσεις εΊ:νoc� έντελως 8ιιχφορετικές. 

4. Αυτη � συγγένε�ιx &'νOCμεσιχ στα: όρθολογικOC σuστημιxτιx ποu 
έκθέσιχμ.ε &ς τώριχ, μ.6λ�ς προσέξουμε τιΧ κ(νψριχ ποu ώθYjσιχν 
-rouc; Μο στοχιχστει; voc πρoχωρ�σoυν πέρoc ιΧπο την ιxtaeYja�oxpιx
τίιχ κιχ!. το σχετ�κ�σμ.O τοί) Πρωτιχγόρoc, κιχ!. τ!.ς σuνέπε�ες ιΧπο ιχύ
τό, μετιxβά.λλετιx� ξιxφν�κιX σε όξείΙΧ ιXντίθεσYj. Έ8ω εχει μεγOCλη 
σYjμιxσίιx το γεγονος gT� ό ΠλOCτων �τιxν μΙΧθYjτης τοί) ΣωκρOCτη, 
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ένω OCντίθετot ό Δημόκριτος 8εν 8έχτηκε την πotpotμικp� έπί8ρotση 
OCπο τον μεγά.λο ocθηνot�O σοφό. 

ΤΟ otLτημot τοϊ) Δημόκριτου /)τι πρέπει να Uπά.Ρχει γνώση, κotΙ 
/)τι &ον 8εν μποροuμε να τη βροuμε στην otΙσθητηpιotκ� OCντΙληψη 

έ ' " ζ ' \ , Ι \ .!. ' πρ πει νot την otνot ητησουμε στη νοηση -κotΤΙ που ιιτotν συμφω-
νο με τ� φόση του κotΙ που τον OCπομά.κρυνε OCπο τον Π ρωΤotγό
pot-, δπotγορεόετotι OCπο θεωpψικ� κotΙ μόνο ocvιXYXYJ. Ό έρευνη
τ�ς τ�ς φόσης, OCντίθετot OCπο τους σοφιστές, πιστεόει στ� 8uvot
τότητot μιας θεωρίotς που θα έξηγε� τα φotινόμενot. Πotpά.λλ'Yjλot, 
το otLτημot τοϊ) Πλά.τωνot ξεκ�yα OCπο τη σωκpotτικ� Μννοιot της oc
pετ�ς. Ή OCρετη μπopε� να Κotτotκτηθε� μόνο με τη σωστη γνώση ' 
γνώση /)μως εΤνotι iJ γνώση τοϊ) OCληθινοϊ) εΤνotΙ. "Av λοιπον 8εν 
εΤνotι 8υνotτο να βpεθε� μέσot στην otΙσθητηpιotκ� OCντίληψη, πρέπει 
να OCνotζητηθε� με τη νόηση. Για τον Πλά.τωνot iJ φιλοσοφίot, σόμ
φωνot με τ� βotσικ� σωκpotτικ� ocpχ�, 3 Π'Υ)γά.ζει OCπο �θ ικ� OCΥά.γ
κη. 'Ενω /)μως οΙ φίλο ι τοϊ) Σωκρά.τη,  που εΤχotν σοφιστικες τά.
σεις, προσπotθοuσotv να 8ώσουν στη γνώση της OCρετης κά.ποιο γε-

, , ζ - .  ι l '  θό ' ..s. � , λ • νικο σκοπο ωης ως περιεχομενο, το otγot j την ιιοονη κτ . , ο 
Πλocτωv πotίρνει μεμιiXς τ� μετotφυσικ� θέση του. ΦτOCνει στο 

έ r! '  , .  Ι ' θ ' τ ..1. .1. Ι έ ' συμπ ρotσμot οτι otυτη η γνωση, που ot ε�yotι 'j σ;ρετη, πρ πει νot 
εΤνotι iJ γνώση τοϊ) OCληθινα πρotγμotτικοu, της ούσίας, κotΙ ΙSχι οΙ 
γνωμες, οΙ όπo�ες OCνotφέροντotι σε κOCτι σχετικό. Γι' otότον iJ γνώ
ση τ�ς ocpετ�ς OCΠotιτε� μετotφυσικ� . 

'Ε8ω λοιπον χωρίζοντotι οΙ 8ρόμοι. Για τον Δημόκρ ιτο, /)πως 
ΚotΙ για τους Πotλotιους μετotφυσικοός, iJ γνώση τοϊ) OCληθινα πρotγ
μotτικοϊ) Yjτotv στην οόσίot μια πotρOCστotση για το στotθερα OCμ.ετOC
βλητο εΤνotι ---'ΠotρOCστotση /)μως με τ�ν όποίot Μπρεπε να γΙνει κot
τotνoητ� iJ 8ευτεpoγεν�ς Πρotγμotτικότητot, iJ όποίot γνωρίζετotι με 
την otΙσθητηpιotκ� OCντίληψη. Ό όρθολογισμός του Κotτέληγε σε 
μια έρμηνείot των φotινομένων 8ιotμέσου τ�ς νόησης οόσιotστικα 
Yjτotv θεωρητικός όρθολογισμός. 'Αντίθετot, για τον ΠλOCτωνot iJ 
γνώση τοϊ) OCληθινα Πρotγμotτικοϊ) έμπεpιε�χε τον �θικo σκοπό της. 
Α '  

, . , J; . , Ι , , , , �:L .  Τ \ �λ υτη η γνωση ιιτotν η otρετη, κotΙ γι otυτο οεν ε �χε κotτotρχην σ; -
λη σχέση με τον κόσμο των πotρotστOCσεων που 8ίνοντotι με τ�ν 
otΙσθητηpιotκ� OCντίληψη πotρα μόνο τ� σχέση της ξεκOCθotρης όρο
θέτησης OCπένotντί του . Για τον Δημόκριτο το OCληθινο εΤνotι Μχει 
τ� θεωpψικ� OCξίot /)τι έξηγε� τα φotινόμενot' για τον ΠλOCτωνot 
/)μως Μχει την πpotκτικ� OCξίot /)τι εΤνotι το OCντικείμενο της γνώ
σης που ocπoτελε� την OCpετ�. Ή 8ι8otσκotλίot του, σόμφωνot με την 
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ocφετηρ ιocκ� ocρχ� της, είνocι ουσιocστικOC ήΟικός όρθολογισμός. 
Γι' ocύτον το λόγο δ Δ'Yjμόκριτος �μεινε στocθερος στη CPUaLO

κρocτικ� μετocφuσLΚ�, την δποΙoc πocρέλocβε άπο τη σχoλ� των Ά
β8�ρων .  Με τη βo�θειat της σοφιστικΥις ΨuχολογLatς 8ιocμόρφωσε 
τον άτομισμό (την άτoμικ� θεωρΙoc) σε δλοκληρωμένο σόστημoc. 
'Όπως κocΙ ό Λεόκιππος, θεωροσσε «ιΧλ'YjθLνoc πρatγμocτικο» τον 

\ - , \ � , - ' " 'Αλλ " \ , � χενο χωρο κocι τoc οιτομat '"ou ΚLνοuνΤOCL σ ιχuτον. ιχ ιχπο ΙXU " I 
την x(v'Yj� τοuς 8εν �ζ'1jγοuσε μόνο όλΙΧ τα. ποιοτικOC κιχΙ ποσοτικα. 
φιχινόμενιχ τοσ κόσμοu των ίιλικων σωμά,των άλλα. κιχι' όλες τις 
πνεuμιχτικες 8ριχστηριότητες, άκόμη κatΙ τΙς γνωστικες 8ριχστη
ριότητες ποιι ocνlχφέροντlχν σ' �κεr:νο το ιΧλYjθινο είνιχι, XIXL με lXu
τες τΙς προϋποθέσεις �πλιxσε το ΣUστημιx τοσ ύλισμοϋ. Ό Πλά,
των όμως, κocθώς στηριζότιχν σΠj σωxριxτικ� 8ι8ιχσκlΧλ(ΙΧ ποό , Α... ' .,}. • ' 1  \ , \ ...Δ. ' 'λ Ψ '  στlχ",1Χε atποφιχσιστικ ,ι γι ιχuτον κocι ως προς "ιν ιχντι 'Yj 'Yj 'rOU 
για:. την ουσίιχ της �πιστημης, κιχτέλ'Yjζε στο άντίθετο ιΧποτέλεσμιχ. 

5. Ό Σωκρά,της είχε 8ιΟά.ξει ότι � γνώ� σuνLστlχτιχι σε γενι
κες �ννoιες. 'Αφοσ όμως για. τον Πλά,τωνat � γνώ� �πρεπε να. 
είνatι -ιXντLθετoc άπο την ιXπλ� γνώμ'1j- γνώσ'Υ) τοσ άλ'1jθινα. ,"plXy
μιχτικοσ, OCνlχγκιχστικα. στο περιεχόμενο ιχίιτων των �ννoιων θα. 
&ρμοζε το OCνώτερο εrνιχι, � ocληθιν� OUaLOC, που, ά.ντ(θετιχ ιΧπο την 
ιχtσθ'Yjτηριocκ� ιΧντ(λ'Yjψη,  γΙνετιχι κιχτιχλ'Yjπτη μόνο με τη νό'1j�. ΟΙ 
«μορφες» της ocληθινYjς πριχγμocτικότητιχς -στη γνώ� των όποί
ων σuνίστιχτιχι � ά.ρετη- εrνoct ol �ννo ιες γένοuς :  τα. εlδη. ΚΙΧ!. μό
λις τώριχ δλοκλ'Yjρώνετιχι δ δρισμος της πλocτωνικYjς �ννoιιxς της 
« t8έocς». 'Έτσι �ννοοuμεν'1j � θεωρla τών Εδεών τοσ ΠλιΧτωνoc '"IX
ροuσιά,ζετιχι ώς το XOpUcpΙXLO �μεr:ο της �λληνLκYjς φιλοσοφίιχς. 
Σ' IXUΤΗν aUyκλLVOUII όλες ο Ι  8�lXφoρετικες σειρες στοχ.ocσμων, ποό 
ά.νιχφέροντlχ\Ι στη cpuaLx�, στην ήθικ�, στη λoγικ� άρχή <� φύιrις). 
<Η πλΙXτωνLΚ� t8έoc, ή �ννoιoc γένοuς, είνιχι (ΙΧ) το στΙΧθερο είνιχι 
μέσoc στην �νιχλλlΧ� των φιχινομένων, (β) το &ντικείμενο της γνώ
�ς μέσoc στην �νιxλλιx� των γνωμων, (γ) δ άληθινος σκοπος μέ
σιχ στην �νιxλλιxγ� των �πιθuμιων. 

<Ωστόσο ή ούσΙa, ΣUμφωνoc με τ�ν �\Iνoιά, της ΙXύΤ�, 8εν ε!νιχι 
8uνιχτο νOC ίιπά,ρχει στον κόκλο των ιΧντικειμένων πού γLνοντocι &ν
τιληπτα. με τ!.ς ιxΙσθ�σεις κιχ!. ocντιλ'1jΠτΟ με τΙς ιxΙσθ�σεις ε!νιχι 
κά,θε ίιλικο σωμιχ. ΟΙ Ι8έες λοιπον είνιχι κOCτι ουσιιχστικα. 8LIXCPo
ρετικο ιΧπο τον κόσμο των ίιλικων σωμιχτων. Ή άληθιν� ΠΡΙΧΥ
μιχτικότητιχ εrνlΧL OCσώμιχτη. Ή 8ιιχσπιx� της �ννoιlXς της πριχγ
μOCΤΙΧ6τητιχς πΙΧίρνει i)στεριχ ιΧπ' ocuτο σuγκεκριμέν'1j μoρφ� : ή κιχ-
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τώτερη πρotγμ.αtτιχ6τητot τοσ yLYVEaeott (γένεσις) ,  ποο σχημσι.τΙ
ζει το ιXVΤΙXΕ(ΜΕvO τηε; σι.ΙσθητηριotχΎjc; ιΧvτΙληψηc;, E!Vott ό Χ6σμοε; 
των δλιχων σωμιίτων" ή ιΧνώτερη πρotγμotτιχ6τητσι. τοσ ε!νσι.ι, ποο 
γνωρΙζετσι.ι με τη νόηση, ή ιXληθιν� ουσΙα, ε!νσι.ι δ ιΧσώμσι.τος, ό 
<Χυλοε; Χ6σμοc;:  τόπος νοητός. 'Έτσι το πλσι.τωνιχΟ σUστYjμσι. γΙνε
-rott ιhιvλισμός, �,  δπωε; δνομά.ζετσι.ι ιΧπο τη σημσι.σ(σι. ποο ΙΧει 
σ' σι.ύτΟ ή λέξη « Ι8έσι.», Ιδεαλισμός. 

6. M� σι.ύτΟ τον τρόπο το πλσι.τωνιχΟ ΣUστημσι. έμπερ ιέχει το 
πιο μεγσι.λειω8εε; tσωc; πλέγμσι. προβλYjμά.τωv ποδ γνώρισε ή Ιστο
ρ Ισι.. 'Αντιθετσι., ή θεωρΙσι. τοσ Δημ6χριτου χυρισι.ρχεϊ:τσι.ι έντελωε; 
ιΧπο �νσι. χσι.Ι μ6νο έν8ισι.φέρον : την έρμYjvεΙσι. τηε; φόσηc;. Μολονότι 
πέτυχε τόσο πλοόσισι. ιΧποτελέσμσι.τσι., τιΧ δποϊ:σι. ιΧργότερσι., σ� έπο
χ� μ� ιXνιiλoγεε; πνευμσι.τtX�ε; -rιXaEtc;, ξσι.νσι.Ύjpθσι.ν στ�ν έπιφά.νεισι. 
χσι.Ι μπόρεσσι.ν, τ6τε μ6λις, νιΧ 8ώσουν δλους τοος χσι.ρποός -rouc;, 
έντοότοις ιΧρχιχιΧ ή <Χλλη θεωρΙσι. δπερεϊ:χε, ιΧφοίί Ιχσι.νοποιοσσε δ
λες τΙς ιΧνOCγχεε; τηε; έπoχΎjε; της χσι.Ι περiέχλεtε τη ΣUνoλη εΙσφορα: 
της πσι.λσι.ι6τερηε; πνευμσι.τιxΎjε; έργσι.σΙσι.ς. 'Ίσως το πλσι.τωναΟ ΣU
στημσι. νιΧ 8Ινει στ�ν ιΧπο τιΧ μέσσι. xριτιx� του περ ισσότερεε; λotβ� 
γιιΧ έπιθεση ιΧπο δσεε; το σόστημσι. τοίί Δημ6χριτου. J Αλλα: για: την 
έλληνιx� σκέψη σι.ύτΟ το τελεuτotLΟ ijτσι.ν μια: έπσι.νσι.φορα: στην χο
σμολογΙσι. της πρώτηε; περι680υ, ένω ή πλσι.τωνιx� θεωΡ(ot «t5φει
λε» νιΧ γ(νει το ΣUστημσι. τοσ μέλλοντος. 

Β' 
ΤΟ Σ1'ΣΤΗΜΑ ΤΟΤ ΤΛΙΣΜΟΤ 

Ό σuστημσι.ΤΙXOε; χσι.Ρσι.χτηρotc; τηε; 8ι8σι.σχσι.λΙσι.ς τοσ Δημόχρ ιτου 
βρΙσχετσι.ι στην δλ6πλευρη ιΧνιίπτυξη της βσι.σιxΎjς <xπoΨ�ς του lSτι  
ή έπιστημονιχη θεωρΙσι. πρέπει νιΧ πρoχωρ�σει σ� τέτοισι. γνώση 
της ιXληθινΎjς πρσι.γμσι.ΤΙΧ6τητσι.c;, 8Yjλσι.8� των ιΧτ6μων χσι.Ι των χι
ν�σεών τους στο χωρο, &στε νιΧ μπορεϊ: �πειτσι. νιΧ έρμηνεόει τη 
φσι.ινoμενα� πρσι.γμσι.τιΧ6τητσι., δπωε; πσι.ρουσιOCζετσι.ι στην σι.Ισθη
'rYjptotx� ιΧντΙληψη. 'Υπά.ρχουν δλεε; οΙ έν8εΙξεις (χσι.Ι πρωτσι. πρωτσι. 
οΙ τΙτλοι των βιβλΙων) δτι δ Δημ6χριτοε; έπι86θηχε σ' σι.ύτΟ το �p
γο μ� �pευνες σ' όλ6χλYjΡΟ το πε8Ιο των έμπειΡιχων ιΧνηχε ιμένων 
χσι.Ι ΙSτι το έν8ισι.φέρον του γιιΧ τιΧ πρoβλ�μσι.τσι. τηε; ψυχΎjς ijτσι.v τ6-
σο μεγά.λο δσο χσι.Ι γιιΧ τα: πρoβλ�μσι.τσι. της φόσης. Γι' σι.ύτΟ ε!νσι.ι 
ιΧΧ6μη πιο λυΠYJΡo ποο το μεγσι.λότερο μέρος των έπιμέρουε; 8ι8σι.
σχσι.λιων του �χει χσι.θεϊ: όριστιχιΧ, ένω σι.ύτΟ ποο �χει 8ιotσωθεϊ:, ac 
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σuν8υιxσμo κιχΙ με &λλες μιχρτυρίες, έπιτρέπει άπλως μια: ύποθε
τικη άνΙXσύνθεσYj των θεμελιιχκων έννοιων τοσ μεγOCλου Ι:ργου του 
-μια: ιXνΙXσύνθεσYj πOCντως που άνιχγκιχσηκα: 6α: πιχριχμένει έλλει
πτικη κιχΙ άβέβΙΧι 1j. 

1. Π ρέπει κιχτιχρχην να: 8εχτοσμε ότι ό Δ1jμόκριτος είχε άπό
λυτη συνεί8'Υ)σ1j πως Ι:ργο T1jt:; έπιστ�μ1jς είνιχι να: έξ1jγ�σει τον 
έμπεφικο κόσμο με βocσYJ τΙς Ι:ννοιες της άλ-ηθινης πριχγμιχτικ6-
τητιχς. Το ον των άτομικων, ό χωρος κιχL τα: δλικα σωμιχτί8ιιχ που 
κυκλοφοροσν έκεϊ: μέσιχ, Ι:χει θεωΡ1jηκη άποκλεισηκα: άξίΙΧ. ΤΟ 
νοοσμε, για: να: κιxτιxνo�σoυμε ό,η άντιλιχμβιχνόμιχστε με τΙς ιχί
σθ�σεις. Γι' ιχίιτόν το λόγο το άλ-ηθινα: πριχγμιχτικο πρέπει να: το 
νo�σoυμε με τρόπο που να: fLiit:; έξ1jγε"i: πιχρά.λλ'Υ)λΙΧ τη φιχινομεν ικη 
πριχγμιχτικότητιχ, να: τη ιι8ιιχσώζει»4 ώς 8ευτερογενες Ι)ν, κιχL να: 
άναι:γνωρίζει την άλήθειαι: που ύπά.ρχει μέσοι σ' αι:ύτ�ν. Ό Δ-ημό
κριτος λοιπόν είχε κιχτΙΧλά.βε ι  πoΛU σωστα: ότι κα.L fι νό1)σYj πρέ
πει να: άνα.ζ'Y)τ�σει την άλ�θεια. στην ιχtσθ1jτ-ηριιχκη άντΙλ-ηψ'Υ) κιχΙ 
να: την άντλ�σει άπο ιxύτ�ν.5 Ό όρθολογισμός του 8εν ε!νοιι κα
θόλου έχθρικός � Ι:στω ξένος προς την έμπεφίΙΧ. Μέσιχ άπο την 

Ι θ ' , 'λ Ψ t ό ' " _ ... Ι Ψ , οι σ 1)τηριιχκ-η ιχντι -η -η 1) ν -ησYJ πρεπει ναι: ΙΧΠΟΚ<Μ>υ ει τοι στοι-
χεϊ:ιχ που θα: έξ1jγ�σουν κι ιχυτη την ί8ιοι. ΤΟ κΙν-ητρο που ύπηρχε 
στη βocσYJ όλων των συμβιβιχστικων προσπαι:θειων που άκολούθ-η
σα.ν υστερα. άπο τον πιχρOC80ξο άκοσμισμο των Έλεατων εχει τώ
ριχ άναγνωριστεϊ: άπο τον Δημόκριτο κιχL εχει γίνει άρχη της με
τιχφυσικης καΙ. της έπιστημης της ψύσYjς. Δυστυχως όμως 8εν 
γνωρίζουμε πια: τίποτε για: τον τρόπο με τον όποϊ:ο είχε λεπτομε
ρέστεριχ έκθέσει τη μεθ080λογικη σχέσYj άνOCμεσιχ σ' ιχίιτα: τα: 8\)0 
ε\:81) της γνώσ-ης κιχΙ για: το πως είχε εΙ8ικότεριχ σκεφτεϊ: την έκ
κόλιχψ-η της γνώσYjς άπο την ιχΙσθ1)τηριιχκη άντίλ1)ψ-η. 

Π ροιγμιχτολογικιΧ fι θεωρ-ητικη έξ�Y1JσYj που ε8ωσε ό Δ-ημ6-
κριτος στο περιεχόμενο της ΙΧίσθ-ητηριιχκ1jς άντίλ1jψ-ης βρ ίσκετιχι, 
όπως κιχL στον Λεοκιππο, στην άνιχγωγη l)λων των φιχινομένων 
στΙς μ-ηχιχνικες κινήσεις των άτ6μων. Αυτο που έμφα.νίζετιχι στην 

, θ ' , 'λ Ψ ' θ ' J. ' " ιχισ 1)τηριιχκ-η ιχντι 1j 1) ως και: ορισμενο ΠOΙOΤΙΚσt , κοιι σuνoιμoι ως 
κOCτι που fι ποιότητά. του μετΙΧβά.λλετιχι (άλλοιούμενον) , ιιστην 
προιγμιχτικότητοι» ύπά.ρχει μόνο ώς ποσοηκη σχέσYj των άτόμων, 
της 8 ιά.ταξ�ς τους κα.Ι των κιν�σεών τους. 'Έργο λοιπον της έπι
στημ1jς είνα.ι να: άνα.γά.γει όλες τΙς ποιοτικες σχέσεις σε ποσοη
κές, κοιΙ να: 8εΙξει σε κά.θε περ ίπτωσYj χωριστα: ποιοΙ ποσοτικοΙ 
καθορισμοΙ της άπόλυτης πριχγματικότητας προκιχλοσν τΙς ποιο-
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τικες κα.τα.στάσεις τ�ς φιxινoμενιχ�ς πριχγμιχτικότητιχς. ΕΙνιχι φιχ
νερο ΟΤΙ έοω υπάρχει προκιχτocλΎJψ1j ύπερ τ�ς έποπτείιχς, σα:ν να: 
�τιxν 01jλΙΧΟ� � κιχτα: χωρο οιιχμόρφωσ1j κιχι � xlVYjσΎj κάτι πιο 
άπλό , π ιο ιχuτονό1jΤΟ κιχι λ ιγότερο προβλ1jμιχτικο άπο τον ποιοτι
κο κΙΧθορ ισμο κιχΙ τ� μετιxλλιxγ� . AύΤ� � προUπόθεσΎj Υίνετιχι ιΧπο 

\ Δ ' , \  \ \ , ' '!'  \ � J. τον 1jμοκρ ιτο ΙXPXΎJ που ΤΎjν εφιχρμοl.,ει με πιχριχοεΙΥμιχτικ ,ι συ-
νέπειιχ για: τ� θεωpψικ� έρμψεία. 'rOu κόσμου. 

Κιχθως δμως ιχυτη � &px.� έφιχρμόζετα.ι συσΤYjμιχτικα: στο σό
νολο τ�ς έμπειρ ία.ς, ό &τομισμος θεωpε� κα.Ι τ�ν ψυχικη ζωή, με 
δλους τοuς κα.θΟΡισμοUς ,OU περ ιεχομένου της κα.ι με τις &ξίες 
της, φαινόμενο, ,oU όπο ίου τ� « μoρφ� )) κα.Ι τ�ν xLνor)G1j ,ων &,ό
μων ποu συνθέ,ουν το &λ1jθινο είνιχι του πρέπε ι  να: τα έξα.κριβώ
σει � έξYjγΎjΤΙΚ� θεωρ ία.. 'Έτσι � uλ1j , με τ� Οια.μόρφωση κα.Ι την 
κ ίνησ� ΤΎjς, θεωρείτα.ι � μονα.οικ-η ιXλY)θιν� κιχι ((κα.θιχυτΟ ΙJ (ετεfj) 
πρα.γμιχτικότητιχ, κα.Ι όλόκλ"Υ)Ρ1j � πνευμα.τικ� ζω� φα.ινoμενικ� 
πρα.γμα.τικότητα. ποu πα.ριχγετιχι &πο έκείν1jν. Μόνο έ:τσι πΙΧίρνει 
τελικα το σUσΤ1jμα. 'ou Δ1jμόκριτου το xα.pα.κ,�ρα. -rou ένσυνείοη 
του κα.Ι Ρ'Υ)τα oια.τuπωμένoυ UλισμοU. 

2. Στις ε ιοικα: φυσΙΟΥνωστικες θεωρίες � ΟιΟα.σκΙΧλίιχ του Δη
μόκρ ιτου οεν πιχρουσιιΧζει ,  λοιπόν, κα.μία. θεμελια.κ� «λλιx� σε 
σχέση με τ� ΟιΟιχσκΙΧλία. του Λεόκιππου,  &λλιΧ Lσως μόνο κάπο ιον 
έμπλουτισμό , ποu όφείλετιχι σε προσεκτικες έ:ρευνες γόρω ιΧπο 
έπιμέρους θέμιχτιχ . T�ν ίΟέα. δτι κιΧθε γ ίγνεσθα.ι συμβαίνει, οίχως 
έξαίρεση , κα.τα: μ'Y)xιxνικ� ιΧναγκα.ιότητα, τ�ν τόνισε Lσως ιΧκόμ1j 
περισσότερο &πο τον προκάτοχό του ' XPΎjσιμOΠOιε� τις λέξεις ά
νάγκη και λόγος. Π ιο συγκεκριμένα, � ιXΡX� του μηχα.νισμοU χα
ρακτηρ ίζεται σ' αύτον &πο το στι (α) κιΧθε ιΧλληλεπ ίΟρα.ση των 
«τόμων είναι ouvrx7"l] μόνο με τ-ην t)eYJG1j, με την OCμεση έπαφ� , 
και (β)  ΙXύΤ� � έπίορασ'Υ) έπιφέρει &λλιxγ� μόνο στ-ην κίνηση των 
&τόμων, ένω � μopφ� τους παραμένει «μετάβλψ'Υ). 

Έπομένως, αύτα τα LOtoc τα OCτομα, ώς το καθιχυτο ον, έχουν 
τα: &φ'Υ)Ρ'Υ)μένιχ Υνωρίσμα.τιχ τ�ς σωμιχτικόΤ'Υ)τα.ς : πεpιopισμένΎj 
πλ�pωσ'Y) χώρου κα.ι κινψικότ'Υ)ΤΙΧ μέσιχ στο κενό. Παρόλο ποu 
οεν είνα.ι προσιτα: στις αΙσθήσεις έμφα.νίζουν άπεριόρισΤΥ) ποικι
λία. μορφων ( lδέαι η σχήματα) . Στ� μορφ+" ποu εΙνιχι � κόρια, 
βα.σLΚ� Οια.φορα: των άτόμων, άν�κει κα.τα κάποιον τρόπο κιχι το 
μέγεθος πρέπει δμως να: έχουμε ύπόψη ΟΤΙ το roLo στερεομετρικο 
σx�μιx, λ.χ . .η σφα.ίριχ , εΙνιχι Ουνα.τΟν να: υπιΧρχει σε οιιχφορετικα: 
μεγέθ1j. 'Όσο πιο μεγάλο είνιχι το ιΧτομο, τόσο μεγα.ΛUτεpo ογκο 
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εχει, γιιχτι � ί�JLότψιx του ι)ντος ε!νιχι Υι uλικότητιχ ,  Υι κOCλυψΥ) χώ
ρο\). Γι' ιχότο κιχ/. ό ΔΥ)μόκριτος,8 OCκολουθώντιχς μηχιχνικες ά.νιχ
λογίες τ.:ης κΙΧθημεριν.:ης ζω.:ης, δέχετιχι ώς λειτουργίΙΧ του μεγέ-
θ ' � β Ι " ,  ι " λ  ι Μ "  \ ους και ' '1 ιχρυΤΥ)ΤΙΧ Υ) ,  ιχνηστοιχα, την ε ιχφΡΟΤΥ)ΤΙΧ. ε ιχυτους 
ί)μως τους ί)ρους (βαρυ κιχ/. κοϋφον) δεν πρέπει να: σκεφτουμε !δω 
την προς τα: κOCτω κΙνΥ)ση , ocλλα: «πλιΧ καΙ. μόνο το βαθμο τής μη
χανικής κινητικ6τητας � τ�ν άδράνεια.7 Και πίστευε άκόμη ί)τι 
κιχτα: τ�ν περιστροφ-η των συμπλεγμOCτων των OCτόμων , τα: πιο 
έλιχφρα τμήμocτιχ ώθουντocν προς τιΧ έξω ,  ένω ocντίθετιχ τιΧ πιο ά
δρocν-ί} , τα πιο βιχριά, καθως ε!χιχν μικρότερΥ) Ικανότητιχ για: XLVYj
σΥ), μιχζεόοντιχν στο κέντρο .  

Λότες ο Ι �διες ίδιότητες υπάρχουν ώς μετocφυσικοl καθορ ισμοί 
κιχι. μέσιχ στα πράγμιχτιχ, τα όποίΙΧ άποτελουντιχι ιΧπο &τομοι . ΤΟ 
σχ.:ημοι κιχι το μέγεθός τους προέρχετιχι άπο τ� συνάθρoισYj του 
σχ-ί}μιχτος κιχι. το\)' μεγέθους των ά.τόμων που τα ιiπoτελoυν. Έν
τοότοις σε ιχότη τ-ην περ ίπτωσΥ) 'ή ιiδράνειoc δεν έξιχρτiiτιχι μόνο 
άπο το συνολικο μέγεθος ά.λλιΧ ά.πο τον ποΜ � λίγο κενο χωρο 
που έμεινε άνάμεσα στα έπιμέρους uλικα σωμιχτίδιιχ κατα τ� συ
νιχρμολόγYjσ-ί} τους, έπομένως άπο τ� μεγαλότερΥ) � μικρότερΥ) 
πυκνόΤΥ)ΤΙΧ. Σ' αότη τ� ((διιxκoπ� » τ.:ης μOCζας &:πο τον κενο χω
ρο όφείλεται έΠΙσYjς 'ή Ικιχνότητιχ που εχουν τα uλικα σωματ.ίδιιχ 
να μετατοπίζοντιχι. Γι' ιχύτο κιχι. οΙ  ίδιόΤYjτες τ.:ης σκλΥ)ρόΤYjτας 
κιχ/. τ.:ης μαλακότητοις άν-ί}κο\)ν στην ά.λY)θιν� πραγμΙΧ'ηκότητοι που 
γίνεται γνωστ-η με τ-η νόY)σYj .  

'Όλες ο Ι &λλες ομως Ιδιότητες uπocρχουν στα rδιιχ τα πρOCγμιχ
τιχ μόνο ώς κιν-ί}σεις που ξεκινoί.iν άπο ocότιΧ κocι έπιδρουν στιΧ άν
τιλ"ηπτικα: Οργocνα. Ε!νιχι «κατιχστάσεις τΊjς ΙΧίσθΥ)τηριιχκ.:ης άντί
ληψης που βρίσκετοιι σε διαρκ� πoιoτικ� άλλιχγ-ί}». Αότες όμως 
οΙ  κocταστOCσεις έξιχρτωντocι άπόλυτoc άπο τα πράγματιχ , στιΧ ό
ποΤοι έμφανίζονται οΙ ίδιότητες που γίνονται άντιλΥ)πτες με τΙς 
oιίσθ-ίjσεις. Κοιι έδω , σYjμαντικo ρόλο παίζει κυρ ίως � δΙOCΤΙΧζYj κιχι 
'ή άμοιβΙΧ ίΙΧ τοποθέτησΥ) των &:τόμων κοιτιχ τ-η σύνθεσΥ) των προιγ
μάτων .8 

Ένω λοιπον το σχημοι, το μέγεθος, Υι &δρOCνεια , Υι πυκνότητα 
καΙ. Υι σκλΥ)ρόΤYjτα ε!νοιι ΜΥ)θινες (έτεtί) ίδιότψες των πραγμά
των, 5λα οσοι γ ίνοντocι &:ντιληπτα: άπο τις έπιμέρους oιΙσθ�σεις ώς 
χρωμοι, ήχος, μυρωδια: κοι/. γεόσYj των πρocγμOCτων ε!νocι μόνο ν6-
μφ Τι θέσει, δΊ)λoιδ� υπOCρχουν φιχινομενικά. Λύτη � θεωρ ία, που 
ποιρουσιάστηκε πάλι στη φιλοσοφίΙΧ τ.:ης 'ΛναΥέννYjσΎJς, χαρακτη-

1 29 



Digitized by 10uk1s, March 2009

Η ΣΥΣΤ Η Μ ΑΤΙΚ Η  Π Ε ΡΙ Ο Δ Ο Σ  

ρ ίστηκε 8ιάκρισ-η τωv πρωτογενών κα,ι δευτερογενών ίδιοτήτων 
τωv πρα,γμάτωv. 

Ε!vα,ι σκόπιμο vΟι χρ-ησψoπoι�σoυμε άπο τΙ:ψα, κιόλιχς ΙΧύτους 
τους δρους, γιιχτΙ α.vτα,ποκρίvοvτα,ι α.πόλυτα, στ-η μετα,φυσικ-η-γvω
σLOλoγικ� x.ρ�σYJ της πρωτα,γορικΥις θεωρία,ς που εκα,vε ό ΔΊ)μό
κριτος. 'Εvώ κατα ":0'1 Π ρωτα,γόρα, δλες ο ί  ί8ιόΤΊ)τες �ταν �ευτε
ρογεvεΊ:ς κα,Ι σχετικές, ό ΔΊ)μόκριτος το οέχτηκε μόvο για τΙς ίοιό
ΤΊ)τες που γΙvοντα,ι ιΧvτιλΊ)π,,:ες με τις α,ίσθ�σεις, κα,ι εβαλε ιΧπέ
vα,vτί τους ώς κάτι πρocγμocτικο XOCt α.πόλυτο τους ποσοτικους κoc
θορισμούς. 

3. Σύμφωvα, με α,ύτα οί 8ευτερογεvεΊ:ς ί8ιότψες φocίνετocι I�τι  
έξα,ρτωvτocι άπο τις πρωτογενεΙς. 'Όχι ομως μόvο άπο ocύτές : σε 
α.κόμΊ) μεγα,λύτερο βΙΧθμο έξα,ρτωvτocι α.πο τηv έπίOpασΊj που ά
σχουv στο 0'1, το όποιο α.ντιλocμβάvετα,ι με τις αίσΟ·ήσεις. ΤΟ 0'1 
δμως που α.ντιλcφβάvετocι, Yj ({Ψυχ� )) , σύμγωvoc με τηv ιiΤOμLΚ� 
θεωρίoc μόνο άπο ιχτομα, ε!να,ι 8υvocτο vΟι άποτελεΊ:τιχι. Εί8ικότερα" 
έ8ω εχουμε, σύμφωvιχ με τον ΔΊ)μόκριτο , τα ϊ8ια, α::-ομιχ που α.πο
τελουv την ούσίoc τ'fjς φωτιίΧς, 8ψαo� τΟι πιο λεπτά, τΟι πιο λεΊ:oc 
κα,ι τα πιο εύΚΙVΊ)ΤΙΧ. Ε!vιχι κι ocύτα οια,σκορπισμέvιχ σ' όλόκλΊ)ΡΟ  
τοv κόσμο, κα,ι ετσι μπορουv νΟι θεωρουvτα,ι εμψυχα, α.κόμΊ) κα,ι 
τΟι ζωα" τα φυτΟι xιxr. ιχλλιχ πράγμocτα,. Π ιο πολ\.ι ομως α.πο όπου-
8�πoτε α.λλου εχουν συγκεντρωθει στο α.νθρώπιvο σώμα" δπου σε 
κάθε Μο ιχλλιχ άτομα, α.ντιστοιχεΊ: εvoc άτομο φωτιίΧς, xocr. δπου α,ύ
τΟι τΟι άτομα, συγκρα,τουvτα,ι με τ-ηv άνocπνo�. 

Σ' α,ύτη την ύπόθεσΊ) (πού, οπως βλέπουμε, πα,ρουσιάζει α.νoc
λογίες με τΟι πocλα,ιότερoc συστημocτoc) ό ΔΊ)μόκριτος στήριξε τ� 
8ικ� του έρμΊ)vεΙα, τωv φα,ιvομένωv α.πο την άλΊ)θιv� ούσίoc τωv· 
πρα,γμάτων. 'Απο τηv έπ[ορocσΊ) ΟΊ)λα,ο-η που άσκουν τoc πράγμocτoc 
στΟι άτομιχ τ'fjς φωτιίΧς (τηv Ψυx.� )  προκocλεΊ:τα,ι � αίσθΊ)":Ί)ρ ια,κ-η 
, 'λ Ψ , ζ" " • '!> - ,  iH α,ντι Ύj Ύj XOCL, μα ι με OCυΤΊjV, οι οευτερογεvε ις ΠΟΙΟΤ'Υ)τες. γocι-
vομενικ-η πρocγμocτικόΠjΤOC εΙVOCΙ α.vιχγκοιΊ:ο α.ποτέλεσμα ης ιΧλΊj
θ ιv'fjς προιγμα,τικότητα,ς. ΚοιτΟι τ�v α.vάπτυξ'Υ) α,ύτης τ'fjς θεωρίας 
του ό Δ'Υ)μόκρ ιτος ξocνάπιocσε xocr. τελεΙΟΠΟΙ'Υ)σε τΙς θεωρίες τωv 
προκα,τόχωv του γιΟι την oιίσθYIτηρια,κ� άvτίλΥΙψΊ) . ης α.πορροες 
που έκπέμποντοιι α.πο τΟι πράγμα,τα, (πρβ. πιο πάvω, σ. 76, § 3) 
γιΟι vΟι θέσουv σε κΙνΎjσΎj τΟι ιxίσθΊ)Τ�ΡΙα, οργα,voc κα,ί, 8ιocμέσου ocύ
των , τΟι άτομιχ της φωτιίΧς, τΙς όνόμα,ζε «όμοιώμocτοι)) (εϊδωλα ) ,  
κocι τΙς θεωρουσε ιΧτέλειωτιχ μικρΟι άπεικάσμocτoc των πρα,γμάτων . 
• Η έπί8ριχσΊ) που α.σκουν στΟι άτομoc τ'fjς φωτιίΧς γενvίΧ την ΙXίσθΎj-
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ΤΎ]ριακ-η άντίλΎ]ψΎ] της όποΙας τα  περιεχόμενα, με  τον τρόπο αυτό, 
κατορθώνουν νOC εΙναι όμοια με το OCντικείμενό τους. Έπει8-η όλη 
� ουσία της μηχανικης των OCτόμων εΙναι � ωθηση και � πίεση , 
πpωταPΧLΚ-η α'�σθφΎ] θεωρ-ήθΎ]κε � όιφ-ή . 'Αντίθετα, τOC έπψέρους 
αίσθητηρια δργανα μπορουν νΟι 8έχονται μόνο τέτοια όμOLώμocτoc, 
σOCν έκε�να πού OCντιστοιχουν στη 8ιΚ'ή τους 8ιαμόρφωσΎ] και κί
νΊJση· 

Aυτ�ν τ� θεωρίoc της ε ί8ικης ένέργε ιας των αίσθΨΎ]ρίων όρ
γrι..νων ό ΔΎjμόΚΡΙΤOς την τελεΙOΠOίΊJσε. 'Απο αυτ�ν συνrι..γεται oc
κόμη ότι σε περίπτωση πού ύπrι..pxoυν πράγματα των όποίων ο Ι  
ocπορροες 8εν μπορουν νOC έπι8ρocσοuν σε κocνένoc ocΙσθψ+Ιριο OpyOC
νο, αυτoc τΟι πprι..γματα 8εν γίνονται άντιληπτOC στον κοινο OCνθρω-

, - θ '  .:t "  , \ "λλ ,,� , θ ι πο, ενω α 'ίταν ισως προσιτα σε «α ου ειοους αισ ησεις» .  
Aυτ� � θεωρία των όμοιωμOCτων φά,νΊJκε πολύ ευλOγΊJ στην 

OCρχαία σκέψη . "Ε8ινε μια συγκεκριμένη 8ιατυπωση στ�ν πολύ 
8ιαόομένη (καΙ σ+Ιμερα άκόμη) παρά,σταση σύμφωνα. με την όποία 

« .  ι • θ " λ Ι ψ ,. ,  , ο ι  επψερους αισ ΊJτηpιακες αντι η εις μας εινα.ι «απεικονισεις» 
των πρocγμocτων πού βρίσκοντocι εξω OCπο έμας ε8ινε μOCλιστα κocι 
την έντύπωση δτι πρόσφερε μιOC κάποια έξ+Ιγηση .  Έφόσον 8εν 
προχωρουσε κανεΙς πιο πέρα, καΙ 8εν ρωτουσε πως συμβαίνει καΙ 
τOC πprι..γματα έκπέμπουν αυτες τΙς μικρογρα.φικες έπαναλ+Ιψεις 
του έα.υτου τους στον έξωτερικο κόσμο, μποροϊισε νOC πιστέψει 
δτι ετσι γινόταν κα.τανοητΟς ό -;ρόπος με τον όποίο ο Ι  «ένΤUπώ
σεις» μας μπopε� νOC μοιά,ζουν με τOC έξωτερικOC πρά,γματα. Αυτος 
eIvoct καΙ ό λόγος για τον όπo�o έπικρOCτησε ocuτ� � θεωρία. ση 
φυσιoλoγικ� Ψυχολογία XOCt κυριαρχ.ουσε ως τις άρχες της νεώτε
ρης φιλοσοφίας (Locke) . 

• ΑλλOC � έννοιολογικ-η σΎ]μοισία. της γιOC το σόστημα του Δημό
κριτου βρίσκεται στο ΟΤΙ με αυτον τον τρόπο όινότοιν μια περι
γpαφ� τΥις κίνησης των OCτόμων, πού OCποτελοϊΙσε την αίσθΨΎ]ρια
κ� άντίλΎ]ψη.  'Ότι � oιίσθητηpια.κ� άντίληψη ώς Ψυxικ� όροισΤΊ)
ρ ιότητα εΤνοιι κrι..τι έντελως α.λλο άπο την όπoιoιό�πoτε κΙνησΊJ των 
άτ6μων δεν μπόρεσε νΟι το ΣUλλά,βει έκε�νoς ό ΙΙλισμός, δπως και 
δλες οΙ κοιτοπινες μετοιπλά,σεις του. Έρευνώντας δμως τούς όια
φορετικοΙΙς τόπους κιν�σεων, ιΧπο τΙς όπo�ες προέρχονται οΙ  έπι
μέρους OCντιλ+Ιψεις πού πρα.γμοιτοποιουνται με τις όιά,φορες αΙσθ�
σεις, ό άβόηρ ίτης φιλόσοφος εκοινε μερ ικες όξείες παροιτηρ-ήσεις 
κοιι μερικες λεπτες ΙΙποθέσεις. 

4. ΕΙναι έν8ιαφέρον ότι � uλιστικ-η ΨυχoλoγLα του Δημόκριτου 
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�πεσε στό t�Lo λά,θος με την Ψuχολογ[ιχ των μετιχφuσLΚων στοχιχ
στων της πρoσoφιστικ�ς περιό�οu (πρβ. σ. 71 κ.!. ) .  'Από μιιΧ oc-

.1. >! " ό , �  " λ '  � , ΠΟψ1j OuTE ιχuτη μπ ρεσε νιχ οιιχκρινει τη γνωσιο OYLX1j ο ιιχφοριχ 
�. , " θ " 'λ . 1 .  " ι  'E � ' � σtνΙXμεσιx στην ιx�σ 1jτηΡΙΙΧΚ1j ιχνη 1jψ1j κιχι τη II01jσ'1j. πεΙΟ1j 01j-
λιx�� κιχτιΧ τη θεωρίΙΧ όλ1j � Ψuχικ� ζω� πρέπει νιΧ εΤνιχι XLII1jσ'1j 
των ιΧτόμων της φωτιiiς,8 κιχ!. έπει�� στο πλιχίσιο ιχίιτου του σu
στημιχτος � xtII'1jσ1j των ιΧτόμων κΙΧθορίζετιχι μόνο ιΧπό την έπιxφ� 
κιχ!. την ί:>θ1jσ1j,  γι' ιχίιτο κιχ!. � νό1jσ'1j ,  με την όποΙιχ γΙνετιχι γνω
στό τό &λ1jθινιΧ πριχγμιχτικό, έξ1jγεϊ:τιχι μόνο ιΧπο μιιΧ «πΙεσ1j» 
(έντUπωσ1j) ποι.. ιΧσκεϊ: ιχίιτο το ιΧλ1jθινιΧ ΠΡΙXγμΙXΤLΚO στιΧ OCτομιχ 
της φωτιiiς, �1jλιχ�� μόνο με την ιXπoρρo� ιΧντΙστοιχων όμοιωμά,
των. 'Ως Ψuχολογικ� λοιπον �ιιx�ικιxσΙιx � νδ1jσ'1j εΤνιχι ιΧκρ ιβως 
!! \ t , 1'\ " ι Ι - t Ι , " -υ,τι ΚΙΧΙ 1j ιχνΤι.Ληψη : ΠLEσ1j των ομοιωμιχτων σε ιχτομιχ φωτιιχς. 
• Η μόνη �ιιxφoριX εΤνιχι ότι κιχτιΧ την ιxΙσθητηριιxκ� ιΧντΙλ1jψ1j �ρoυν 
τιΧ σχετικιΧ &�ρότεριx όμοιώμιχτιχ τω� σuμπλεγμά,των των ιΧτό
μων, ένω � νό1jσ'1j, με την όποΙιχ γ(νετιχι κιχτιχλ1jΠτη � ιXληθιν� 
πριχγμιχτικότητιχ, βιχσΙζετιχι στην έπιxφ� των ιΧτόμων της φωτιiiς 
με τιΧ λεπτότιχτιχ όμοιώμιχτιχ, με ιχίιτιΧ �1jλιχ�� ποι.. ιΧνιχπιχριστά,
IIoUII την &τoμιστικ� �oμ� των πριχγμά,των. 'Όσο ποιρOCξενο κιχ!. 
φιχντιχστικο κιχ!. &ν φιχ(νετιχι, έντοότοις όλΙΧ �EtXIIouII οτι ό Δημό
κριτος εΤχε ό81jΥηθε'i: σε ιχίιτο το σuμπέριxσμιx ιΧπο τ!.ς προUποθέ
σεις της υλιστικ�ς ψuχολογtιχς -rou. AίιΤ� � θεωρ(ιχ �εν ιΧνιχγνώ
ριζε ενιχν ιχΙΙτόνομο, έσωτερικο μηχιχνισμο των πιχριχστOCσεων, ιΧλ
λιΧ μόνο τη γένεσ1j των πιχριχστOCσεων με την xtII1jσ1j των ιΧτόμων. 
Γι' ιχίιτο λοιπον �εχότιxν ότι ιΧκόμη κιχ!. οΙ όλοφOCνεριχ ιΧπιχτηλές 
πιχριχστά,σεις �τιxν «ένΤUπώσεις», κιχ!. ιΧνιχζητουσε τιΧ όμοιώμοιτοι 
ποι.. προξενουσοιν τέτοιες ποιροιστά,σεις. Τό OνεtρO π.χ. ιΧνοιγότοιν 
σε είδωλα, που EtTE εΤχοιν περά,σει μέσοι στο σωμοι, ότοιν οιίιτο 
βρισκότοιν σε έγρ�γOΡσ1j, ιΧλλιΧ �εν μπορουσοιν νιΧ προξεν�σοuν 
πρωτότεροι κοιμ(οι έπ(�ρoισ1j, έπει�� � X(II1j� Tout; �τoιν &Μνοι
(l1j, EtTE εΤχοιν μπεί: κοιτιΧ τόν {)πνο κοιε, ποιροικOCμπτοντοις τ!.ς ΙXL
σθ�σεις, εΤχοιν φτOCσει &ς τιΧ OCτομοι της φωτιiiς. Κοι!. � πoιρoι�oχ� 
ότι στόν ιΧπέροιντο χωρο uπά,ρχοuν πελώριοι πλOCσμοιτοι ιΧπό τιΧ ό
ποί:οι έκπέμποντοιι &ντ(στοιχοι όμοιώμοιτοι aUIILaTouaE μιιΧν ιΧνη-

Δ β '  ' ό  Ι ' " ' θ ' " � ι κειμενικ ,ι OΙσ1j οικ (l1j κoι� γιοι την πιστη σε Eout; κιχι σε οιχιμο-
νες. 

Σόμφωνιχ λο';πόν με ιχίιτιΧ φιχ(νετιχι ότι κοιτιΧ την OCΠΟψ1j του 
Δ1jμ.όκριτοu «γν�σιoι γνώσ1j» �τιxν � κινησ1j των ιΧτόμων της φω
't'Liiς, ποι.. προκοιλεί:τιχι &πό την έπ(�ριxσ1j των πιό μικρων κοι!. πιό 
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λεπτων όμοιωμά,των, �κεΙνων ποδ ιΧv�ποtριστά,vοuv τ� συνθεσ-η 
των πριχγμά,των ιΧπο &τομιχ. 'ΑλλιΧ ΙXύΤ� � κΙν-ησ7) ε!νιχι � πιο oc
πιxλ�, � πιο λεπτ�, � πιο OCνά,λιχφρ-η ιΧπο δλες, �κεΙν-η ποδ πλ-ησιά,
ζει περισσότερο προς τ�ν �ρεμΙιx. Μέ ιχύτον τον κΙΧθορισμο � ιXV-

Ιθ . ,  \ , θ \ ,  Ιλ Ψ \ \ ό ' TL εσ-η ιχνιχμεσιχ στ-ην ιχισ -ητηριιχκ-η ΙXVΤL -η -η κιχι στη ν ΊJσ7) -εν-
τελως συμφωνιχ με το πνεi'.ίμιx τoi'.ί ΣUστημΙXΤOς- έκφριχζότιχν με 
ποσοτικο τρόπο. τα. oc�ρoμερ� όμοιώμιχτιχ των πριχγμά,των θέ
Touv τιΧ &τομιχ σέ σχετικιΧ εντον-η xtV1jmJ κιχΙ πιχρά,γοuv τη «θoλ� 

, \ ' ζ " θ \ , 'λ Ψ 'Α 'θ γνωσ7) ) ποu πιχροuσιιχ ετιχι ως ιχισ ητηριιχκη ιχντι η η.  ντι ε-
ΤΙΧ,  τα. λεπτότιχτιχ όμοιώμιχτιχ πιέζοuν τιΧ &τομιχ της φωτι�ς μέ 
μιιΧν ocπιxλ�, λεπτη κΙν-ησ1), ποδ προκιχλε! τη «(γν�σιιx γνωστικ� 
πρόσβΙΧσ7)) στην ιXτoμιστικ� �oμ� των πριχγμά,των, �-ηλιx�� στη 
νόησ7). Ό Δ-ημόκριτος, ξεκινώvτιxς OCπο ιχυτην τη θεώρησ-η των 
πριχγμά,των, προτε Ινει στο στοχιχστη -σέ όλoκληρωτικ� ιXντLθε
σ1) προς τ�ν &ποψ-η δτι � ocλ�θειιx θιΧ προέλθει ιΧπο την ιχΙσθ-ητη-

\ .  
'λ Ψ \ • έ -Δ. " \ \ , ρ ιιχκ-η ιχνη -η -η- νιχ ιχποστρ φει " ιν προσοχ-η Tou ιχπο τον κοσμο 

των ιxΙσθ�σεων. ΟΙ λεπτότιχτες κιν�σεις έπικριxτoi'.ίν μόνο έκε! δ
ποu εχοuv ιΧνιχστΙΧλε! οΙ oc�ρότερες κιν�σεις ' κιχΙ ιΧντΙθετιχ, δποu 
τιΧ &τομιχ της φωτιίΧς κινoi'.ίντιxι πoΛU εντονιχ, φτά,vοuμε σε ψεu
�ε!ς πιχριχστά,σεις, στο αλλοφρονείν. lΟ 

5. Στην (�ιιx όμως πoσoηκ� ιΧντΙθεσ7) �uvιχτης κιχΙ &.πιχλ1jς, 
εντον-ης κιχΙ σιγιχνΎϊς κΙν-ησ7)ςΙΙ στηριξε ό Δ-ημόκριτος κιχΙ την ήθι
κή θεωρΙιχ Tou. • Η Ψuχολογικ� βά,σ7) της ητιχν νοησιαρχική, δπως 
ιΧκριβως κιχι � ΨuχολογΙιχ τοίί Σωκρά,τη. Kιxt ό Δ-ημόκριτος με
τέτρεπε OCμέσως τΙς γνωσιολογικές ιΧξΙες των πιχριχστά,σεων σε �
θικές ιΧξΙες των βoυλΊJτικων έκ�-ηλώσεων. • Απο την ιχΙσθ-ητηρ ιιχ-

\ ,  Ι... Ψ ' , .  θ λ..l. ' \ ,  , , κ-η ιχνΤIJ\-η ΊJ προερχετιχι μονο ΊJ ο '1 γνωσ7), ποu ιχντικειμενο τ-ης 
εχει το φιχινόμενο κιχΙ ι5χι την ιXληθι� ουσΙιχ. Μέ τον ��ιo τρόπο 
κιχ! � ��oν�, πού προέρχετιχι OCπο τον έρεθισμο των ιxΙσθ�σεων, 
ε!νιχι σχετικ� (νόμφ),  σκoτειν� , OCβέβιχι-η γιιΧ τον έιχuτό τ-ης; φιχι
νoμενικ� κιχι ιXπιxτηλ�. 'AντLθετιx, τ�ν ιXλ-ηθιν� ευτuχΙιx, γιιΧ χά,ρ-η 
της όποΙιχς ό σοφος ζε! ιισόμφωνιχ με τη φόσ7)) (φύσει) ,  τ�ν εύ
δαιμονία, � όποΙιχ ε!νιχι ό σκοπος (τέλος)  κιχ! το μέτρο (ούρος) τΎϊς 
OCνθρώπιν-ης ζω1jς, �εν πρέπει νιΧ τ�ν ά,vιχζ-ητησοuμε σε �ξωτερικιX 
OCγΙΧθιΧ κιχ! στ�ν ιxΙσθ-ησιιxκ� ιΧπόλΙΧUσ7), ιΧλλιΧ μόνο στην &.πιxλ� 
κΙν-ησ7), στην ήρεμΊJ Ψuχικ� κιχτά,σΤΙΧσ7) (εύεστώ) ποδ ΠΡΟΚΙΧλε!
τιχι ά,πο τη σωστη γνώσ7) , στη σιγιχν1) κΙν-ησ1) των ά,τόμων της 
φωη�ς. Αύτη μόνο �Ινει στην Ψuχ� μέτρο χιχΙ &.ρμον(ιχ ( ξυμμε
τρlα) , τ�ν προφuλιΧσσεt ιΧπο την εκπλ-ηξ-η ποδ ε!νιχι Ι)λο εξιχψ-η 
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(άθαυμασία), της χocρΙζε� a�YOUPLιX κocι άταραξία, άθαμβία. EΤνoc� 
ή γαλήνη της Ψuχ�ς που xιXpYJ στη γνώσYj XUpLOCpxe! στα. πάθ"l) 
τ"l)ς. 'Αλ"l)θ�ν-fJ εό8ocιμονΙoc εΤνoc� μόνο ή ήσvχlα, κocι YjaUXLOC χocρΙ
ζε� μόνο ή γνώσYj. Kocr. σα.ν �πιστΈYocσμoc το\) σuστημocτός -rou, δ 
Δ"I)μόκρ�τoς φτtίνε� στο 8�κ6 τοΙ) Ι8εω8ες ζω�ς, στο Ι8εω8ες της 
κocθocρ�ς, της 8Ιχως πάθ"l) γνώσYjς. 'Έτσι, ocότος δ σuστημocτικος 
υλισμος κocτocλ�γει σε μιOC EUyeVLx-fJ κocι ιΧνώτερ"l) βιοθεωρΙoc. 'Αλ
λα. κocΙ σ' ocότην ίιπάρχει �νoc γνώρισμoc ποΙΙ χocρocκτ"l)ρ Ιζει την �θι
κ� της �πoχ�ς το\) Διocφωτισμο\) : ή σuνocισθ"l)μocτικ� γocλ�ν"l) που 
βocσΙζετocι στη γνώσYj εΤνocι Ινoc ιΧτομικο εuτυΧ-rJμlχ μέσoc στη ζω�. 
''ΟποΙ) οΙ �θικες 8ι8ocσκocλΙες τοΙ) προχωρο\)ν πέρoc ιΧπο την ιΧτο
μΙΚ-fJ σφocΙρoc, ό ΔYjμ6κριτος υμνε! προπάντων τη φιλΙoc, την ιΧμοι
βocΙIχ σχέσYj έπιμέροuς προσώπων, ένω μένει σχετικα. ιΧ8ιάφορος 
ιXπtνlXντι στη σχέσYj με το κράτος. 

ΓΙ 
ΤΟ ΣιΣΤΗΜΑ Tor ΙΔΕΑΛΙΣΜΟι 

Ή γένεσΥ) ΚΙΧ!. -ή 8ιocμ6ρφωση της πλlXτωνικ�ς θεωρΙας των Ιδεών 
εΤνocι Ινιχ ιΧπο τα. πιο πλουσιoc σε �πι8ράσεις κocl. κocρποφόρoc κocΙ 
ΣUνάμlX Ινιχ ιΧπο τα. πιο Μσκολoc κocι. περΙπλοκoc περιστocτικα. σε 
όλόκλYjΡYj την ΙστορΙoc τ�ς ειιρωπoc;;κ�ς σκέψYjς' -ή κlχτocνόYjσ"ή της 
γΙνετocι ιΧκ6μΥ) 8uσκολ6�ερYj �ξocιτΙocς το\) λογοτεχνικο\) τρόποΙ) με 
τον δπο!ο lxouv πocρoc80θε! τOC σχετικα. κεΙμενlχ. ΟΙ πλocτωνικοΙ 
8ιάλογοι 8eLXVouv τη φιλοσοφ Ιoc το\) 8'1)μιοuργο\) -rouc; σε 8ιocρκ� 
μετάπλocσYj : ή ΣUγγρlXφ� -rouc; κράτησε μισο ocΙώνlχ. Έπε�8-fJ όμως 
3εν μιΧς εχει πlχρoc80θε! -ή σειρα. της yiveaYjt; των 8ιocφ6ρων 3ιoc
λ6γων, οuτε μπορο\)με πάντοτε νOC την έντοπΙσοuμε ιΧπο έξωτερι-, \ " \ , .......l β κoc χocρocκτηριστικoc γνωρισμocτoc, πρεπει νoc κocτocφuγοuμε σ . ,/ 0-
�θειoc πρocγμocτολογικων υποθέσεων. ΜιOC πρόσθετη 8uσκολΙoc εΤ
νocι ό λογοτεχνικος χocρocκτηρocς ocότων των lργωv, οποΙ) δ Πλά.
των, κtίτω ιΧπο το προσωπε!ο το\) σuνομιλYjτη, ιiνocπτόσσει με ιi
πόλuτη �λεuθερΙIχ προβλ1jμlχτoc, 80κιμtίζει λUσεις, �πεξεργtίζετoc� 
8uσκολΙες, χωρις lτσι να: ιiνocλocμβtίνει ό r8toc; όλόκλYjΡYj την εό
θυν"l) για. κάθε �πιμέροuς θέμlχ. 

1. ΚOCΤIΧΡΧ-fJV 8εν ίιπάρχει ιiμφιβoλΙoc δη το �νιχuσμιχ γ�α. την 
πλocτωνικ� σκέψΥ) υπ�pξε -ή ιiντίθεσYj ιiνάμεσoc στον Σωκρά.τη κιχ!. 
τούς σοφιστές. Τ oc πρώτoc εργoc το\) ΠλιΧτωνoc �τocν ά.φιερωμένoc 
σε μια. lxOEσYj της 8ι8ocσκocλΙιχς το\) Σωκράτη για. την ιiρετη,  γε-
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μOCτη σuμπocθειιχ κιχ/. όπωσ8ήποτε πιστη στιΧ κΙΙριιχ σYjILE'i:ιx της • 

• Η εκθεσΥ) ιχυτή, ιχφο\) 8ΕV κιχτΙΧλήγει σε σuμπερocσμιχτιχ, ιχποτε
λεί: μιιΧ πρώτη κριτικ� των σωΚΡΙXΤLΚων ιχπόψεων. • Ακολοuθε'i: � 
κιχτιχπολέμΥ)σΥ) τ�ι; σoφιστικ�ς 8ι8ιχσκΙΧλΙιχς γιιΧ την κοινωνΙιχ κιχ/. 
γιιΧ τη γνώσYj -με όλοένιχ μεγιxΛUτερY) όξΙΙτητιχ, ιχλλιΧ κιχ/. με με-

λ ,  , Lλ \ \ " ψ Κ \ ,  - f! • γιχ uTEpY) ιxUTOTt; ειιχ στις προσωπικει; ιχπο εις. ιχι εκε ι ομως Υ) 
πλιxτωνικ� ΚΡΙτLκ-rι ουσιιχστικιΧ εχει ιχφετηρ Ιιχ τηι; το σωκριχτικο 
ιχ(τημιχ : πιχρΙΧ8εχ6τιχν άπ6λuτιχ, l)πως κιχ/. ό Π ρωτιχγ6ριχι;, l)TL κoc
θε γνώσYj πού ΠΊJγocζει ιχπο τις ιχΙσθήσεις εΤνιχι σχετLΚ�, εβρισκε 
l)μως l)TL έ8ω άκριβωι; εγκειτιχι κιχΙ � ά.νεπOCρκειιχ της σOφιστLκ�ς 
νιΧ θεμελιώσει μιαν άλYjθιν� θεωρΙιχ γιιΧ την ιχρετή.12 Ή γνώσΥ) , 
Υι ιχπιχριχΙτηη για την ιχρετή, 8εν εΤνιχι 8uvιxTo νιΧ στηρΙζετιχι σε 
ιΧπλες γνωμες, ετσι l)πως ιχυτες ξεΠΥ)80σν ιχπο τΙς μετΙΧβΙΧλλ6με
νες κιχ/. 8ιιχρκως κινοΙΙμενες κιχτιχστOCσεις το\) δποκειμένοΙ) κιχι το\) 
ιχντικειμένοu , ouTE ιχκόμΥ) κιχΙ σε μιιΧ πρoσεχτικ-rι έξέτιχσΥ) κιχ/. δι
κιχιολόγΥ)σΥ) ιχπόψεων13 πού σΤYjρ (ζοντιχι στην ιχlσθYjτηριιχκ� ά.ν
τΙληψΥ). ' Αντ(6ετιχ, πρΙπει νιΧ εχει έντελως διιxφoρετικ� ΠΥ)yTj κιχ/. 
έντελως Γlλλιx ά.ντικε(μενιχ. ΓιιΧ τον κόσμο των δλικων σωμOCτων 
κιχ1. τ1.ς μετΙΧβιχλλόμενες κιχτιχστOCσεις τοι) (στην πρωτιxγoρικ� ιχυ
τη ΓlπoψY) ό ΠλOCτων εμεινε πιστος Δς το τΙλος) δεν δπOCρχει κιχ
μΙιχ έπιστήμΥ), πιχριΧ μόνο ά.ντιλήψεΙζ κιχΙ γνωμες. 'Έτσι, το ιχντι
κεΙμενο της έπιστήμYjς το ά.ποτελεί: ενιχς κ6σμος ασώματος, πού 
ά.νΙΧΥκιχστικιΧ πρέπει νιΧ εχει ιχυτόνομΥ) δπόστιxσYj πιχριΧλλΥ)λΙΧ προς 
τον κόσμο των δλικων σωμOCτων, οπωι; ιχκριβως ή γνώσYj δ(πλΙΧ 
στην ιXπλ� γνώμΥ).14 

'Έτσι, ίιποστηρΙζετιχι γιιΧ πρώτη φοριΧ ιχπερΙφριχστιχ κιχΙ ιχπό
λuτιχ σuνειδΥ)ΤιΧ ή 6πιχρξΥ) ILtiic; ΓluλYjς πριχγμιχτικ6τητιχς, πού ΠΥ)
γOCζει όλοφά.νεριχ ιχπο την �θLΚ� ιχνOCΥκΥ) γιιΧ μιιΧ γνώσYj πOCνω ιχπο 
l)λες τ/.ς ΙXισθΊJτηρ ιιxκες πιχριχστOCσεις, γιιΧ ενιχν ψuχικο βΙο πέριχ 
ιχπο τον κόσμο της σωμιχτικότητιχς. Με την πιxριx80X� της &.uλ6-
τητιχς ό Πλcfτων ιχρχικα δεν άπΙβλεπε στην �ρμY)νε(ιx των φιχινο
μΙVων, ιχλλα μίΧλλον στο νιΧ έξιxσφαtλ(σει ενιχ ιχντικεΙμενο στην �-
6ικη γνώσYj κιχι στην �θικ-rι βοUλYjσYj. Γι' ιχότο κιχ/. 1) Ι8ειxλιστικ� 
ιχυτη μετιxφυσικ� , ά.πο το πρωτο κιόλιχς σχεδ(ιχσμOC της,16 ξεκινii 
χωρΙς νιΧ πιχ(ρνει ίιπόψΥ) της την ερεuνιχ κιχΙ την κιχτιχνόYjσYj των 
φιχινομ.ένων η την ΠΡΟYjγοuμεvYj έπιστημoνικ� έργιχσΙιχ στον το
μέΙΧ ιχυτό, κιχΙ στέκετιχι ετσι σε έντελως δικό της, νΙο εδιχφοι;:  εΤ
νιχι ενΙΧζ Γluλος έλειχτισμος πού ά.νιχζYjτii το «λΥ)θινο εΤνιχι στ/.ς Ιδέ
ες, χωρ1.ς διόλου να νοιά.ζετιχι γιιΧ τον κόσμο τοσ γ(γνεσθΙΧι, τον 
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όποί:ο άψήνε� στην ιχίσθYJτ'Υjριακ� ά.ντΙλYJψYJ και στην ιX'It'λ� γνώ
μYJ. 16 

'Ωστόσο , γ�oc νOC ά.ποφόγουμε πολλιχπλές παρανo�σεις,17 πρέπει 
νOC έπισrιμιXνOυμε έ8ω ξεκά.θΙΧριχ 5τι � πλατωνικ� Ιννοια τη, ιΧ.υ
λότητας (άσώματον) 8έν τιχυτίζετιχι σε καμία περΙπτωσYj μέ την 
lvvoLIX τοσ πνευματικοίί � τοσ ψυχικου, 5πως Euxolιx θOC μπορου
σε να: 8εχτεί: κανεις ιΧ.κολουθώντας το σόγχρονο τρόπο σκέψYjς. 
ΚατOC την πλιxτωνικ� ιΧντίληψYJ οΙ έπφέρους Ψυχ�κές λειτουργίες 
ά.ν�κoυν στον κόσμο του γίγνεσθαι, ιΧ.κριβως 5πως καΙ οΙ λειτουρ
γίες του κορμιου κιχΙ των υπόλοιπων υλικων σωμOCτων- κιχΙ ιΧ.πο 
τ�ν W7j πλευρά., οΙ «μορφές» τ�ς σωμιχτικότητιχς, οΙ ί8έες των 
ΙΧLσθ7jτωv [8ιοτητων κιχΙ σχέσεων lxouv τη θέσrι τους στην ιXl7j
θιν� πριχγμιχτικότητιχ, 5πως ά.κριβως κιχΙ οΙ «μορφές» των πνευ
ματικων σχέσεων. Ή ΤΙXόησYj του πνεΙΙμιχτος μέ το ά.σώμιχτο, 'ή 
8ιocκρισYj τοσ κόσμου σέ πνευμα καΙ σωμιχ, 8εν ε!να� πλιxτων�κ�. 
Ό ά.σώμιχτος κόσμος τον όποί:ο 8ί8ιχξε ό ΠλOCτων 8έν ε!νιχι ιΧκόμ7j 
ό πνευμιχτικός. 

, ΑλλOC ό ά.σώμιχτος ΙΧίιτος κόσμος 8εν ε!�ιxι OUTE κιχΙ μιOC περιο-
\ - ' θ  Ιζ λ \ \ ' -Α.., \ ιl \ \ l'Yj ιιμορφων» που κιχ ορ' ουν ογικα τιχ ΙΧΙυυ ,.ΤΙΧ υντιχ, γιιχ τις 

όποί:ες -κιχτOC τ�ν πρoσφυ� έκ80Χ� τοσ Lotze (Logik, 1874, § 
3 1 7  κ.έ. )- θOC μποροΙΙσιχμε νOC 8εχτουμε lSxt 5τι lxouv uπαρξYJ, � 
ά.νώτερYJ uπιχρξYJ, ά.λλOC «έγκυρότητιχ». Βέβιχια � ocντtλ'YjψYJ ιχιιτη 

λ ''Ι'  \ '  θ \ 'ψ  \ θ ' π 'Yjσιιχl,ει aTYJ aUΎXFOVYJ γνωσιο εωρ'YjΤΙΚ'Yj σκε YJ που κιχ ορισε 
ό Kant και περιέχει τη μοναSικ� 8υνιχτότητα να: ιiντιπpoσωπειιει 
μόνιμιχ τον πλιχτωνισμό. Π ρέπει 5μως νOC ξεκΙΧθιχριστεί: 5τι πρό
κειτιχι γιOC έρμYJνευτικ� έκ80Χ� έντελως ξέν7j προς τον Ιστορικο 
πλιχτωνισμό. 'Ότι το γντως �ν σrιμιxίνει μιOC μετιxφυσικ� πριχγ
μιχτικότητιχ 8έν μίiς το λέει μόνο ό rStoc; ό ΠλιΧτων ρψOC, Sev μίiς 
το πιστοποιεί: με τ�ν περιγραφ� κιχι τ�ν πoλεμικ� του μόνο ό με
γOCλος μαθYJτ�ς του, ό Άριστοτέλ'Yjς -τον όποί:ο πρέπει νOC έμπι
στευόμιχστε, ά.ναφορικα: με την ά.κρ ιβ� κατανόYJσYJ, περισσότερο 
(σως άπο όλους 'rouc; σYjμερινοuς έρμ7jνευτές-, άλλOC σ' αίιτο στη
ρ ίζετιχι κοιΙ 'ή σYjμoισίoι του πλοιτωνισμου σέ ποιγκόσμια κλίμακοι 
γιOC τη φιλoσoφικ� κΙΧί, όπως θα: 8εΙξουμε, γιOC τη θΡYJσκευηκ� 
σκέψη της ιΧρχοιιόΤYJτιχς κιχΙ του μεσαίωνα. Μόνο lTat γίνετιχι κιχ
τοινο'Yjτη � 8ιocσποισYJ στ�ν lvvotIX τ�ς προιγμιχτικότητοις (βλ. πιο 
κOCτω, § 5) ,  με όλες τΙς συνέπειες γιOC την κlXτoπιν� μετοιφυσικ-ή. 
ΝOC ά.πο8ίSουμε 5λYJ οιίιτη τη βιxρυ�μoιντη έξέλιξYJ σε κOCποιοι πιχ
ροινόYJσ7J Tou 'Αριστοτέλ'Yj, την όποίοι θά. εΤχε συμμεριστεί: κιχΙ ό-
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λόκλΥ)ΡΥ) Υι ιχρχιχιότητιχ, φιχΙνετιχι iξιχιρεηκα. ιχβέβιχιο lγχεΙΡΥ)μιχ 
ισΤOρικΎjς ιχκιχτιχνΟΥ)σ(ιχς. 

ΆντLθετιx, οΙ �δέες για. τον Πλιχτωνιχ εΤνιχι το ιχσώμιχτο εΤνιχι 
πο,; γενετιχι γνωστο με τΙς �ννoιες. Έπει8-η 8Υ)λιχ8-η ΟΙ �ννoιες, 
ΙSπoI) δ Σωκριχτης εΤχε βρεί: την ούσ(ιχ τΎjς iπtστημης, δεν εΤνιχι 
xιxeιxuTec;; δε80μένες στην πριχγμιχηκότητιχ πο,; γΙνετιχι ιχνηλη
πτη με τΙς ιχΙσθήσεις, πρέπει να. σuγκpoτoϋν μια. ξεχωριστή, κιχ
θιχυτη ύπιχρχοuσιχ «δεύτερη», «OCλλη» πριχγμιχτικότητιχ, κιχ!. ιχύτη 
Υι ocuλη πριχγμιχηκότητιχ σχετΙζετιχι με την ύλική, ΙSπως το εΤνιχι 
με το γ(γνεσθΙΧι, ΙSπως το πιχριχμένον με τΟ μετΙΧβιχλλόμενο, ΙSπως 
το ιΧπλο με το πολλιχπλό -με δυο λόγιιχ, ΙSπως δ κόσμος του Πιχρ
μενΙδη με τον κόσμο του ' HpιXxλELTOU. ΤΟ OCντικείμενο τΎjς �θικΎjι;; 
γνώσης πο'; xιxTιxXTiiTιxt γνωσηκα. με τΙς γενικες lvvotEC;; εΤνιχι το 
ιχληθινο ΙSν. Ήθικ�, λογικ-η κιχι φυσικ-η αρχή εΙνιχι Ινιχ κιχΙ το ιχύ
τό. ΕΤνιχι το σημε'i:ο οπου σuγκλ(νοuν ΙSλιx τα. νήμιχτιχ της προγε
νέστερης φιλοσοφΙιχς. 

2. Σuνεπως, έφόσον οΙ Ιδέες εΤνιχι «κOCη OCλλο» ιχπο τον ιχΙσθΊ)
το κόσμο, Υι διιχμέσου των έννοιων γνώση Touc;; δεν μπορεί: να. βρε
θεί: ιΧπο το περιεχόμενο τΎjς ιxΙσθητηρ ιιxκΎjς ιiντΙληψης: δεν εΙνιχι 
δuνιχτο να. περιέχοντιχι iXEL. Με τη στροφ-η ιχύτη -πο'; βρΙσκετιχι 
σε σuστoιχ(ιx με το ΙΧύστηρότερο ξεχώρισμιχ των Μο κόσμων- Υι 
πλιχτωνικ-η γνωσιοθεωρΙιχ γΙνετιχι πολ'; πιο λογοκριχηκ-η OCπο τη 
γνωσιοθεωρίΙΧ το\) Δημόκριτοu, κιχΙ iπιπλέον, με τον τρόπο ΙΧύτό, 
προχωρεί: πολΙΙ πιο πέριχ ιχπο τον Σωκριχτη. ΓιιχτΙ ένω δ ΣωκριΧ.
της πιχριΧ.γει έπιχγωγικα. το γενικο ιχπο τΙς ιΧπλες γνωμες κιχΙ ιχπο 
τΙς ιχντιλήψεις των έπιμέροuς, κιχι το έντοπΙζει έκεί: μέσιχ ώς το 
κοινό τους περιεχόμενο, ό Πλιχτων δεν έννοεί: την έπιχγωγικ-η διιχ
δικιχσίιχ lτσι ιΧνΙΧλuτικιχ, ιχλλιΧ, ιχντLθετιx, στΙς IχΙσθητηριιχκει;; ιχνη
λήψεις βλέπει μόνο τΙς ιχφορμες με τΙς δπο'i:ες Υι ψuχη σuλλιχμβoc
νει νοερα. τΙς lννοιες, φτιχνει Δς τη γνώση των �δεων. 

Ό ΠλιΧτων έξέφριχσε τη λογοκριχτικ.η lΧύτη ocρχ-η λέγοντlχς ΙSτι 
Υι φιλοσοφικη γνώση εΤνιχι άνάμνησις. Με βιχση το πιχριχδειγμιχ 
το\) πυθιχγόρειοΙ) θεωρήμιχτος �δειξε18 οη Υι μιχθΥ)μιχτικη γνώση 
'Η , � , ' 1 " θ J.. ' 'λ · 1 . ' λλ ' ' ! ' O�ν ιχνιχουετιχι ΙΧΠυ την ιχισ Ί)τηριιχκ,ι ιχντι Υ)ψΥ), ιχ ΙΧ το ενεΡΎYJμΙX 
ιχύτο ιΧπλως προσφέρει στην ψuχ1ι την εύκιχιΡΙΙΧ να. ξιχνΙΧθυμηθεί: 
τη γνώση πο'; �8η ύπηρχε μέσlχ της, ποΙΙ ε!χε δηλιχδη γι' ιχύτην 
κlΧθιχρα λογικη έγκυρότητιχ. 'Υπο8Ί)λώνει �τσι ΙSτι οΙ χΙΧθΙΧρα. μιχ
θημιχτικες σχέσεις δεν ύπιΧ.ρχουν καν στην πριχγμιχτικότητιχ των 
ιχντικειμενικων σωμιχτων, ιiλλα. Υι πιχριΧ.στιχση πο'; ι!χουμε μέσlχ 
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μιχς γι' ιχότες προκόπτει με &φoρμ� κ«ποιιχ πιχρόμοιιχ πλ«σμιχτιχ 
της &ντLλYJψYJς. Kιxt ιχότη την πιχριχτηΡYJσYj, πού ε!νιχι ξντελως EU
aTOlYJ δσον ά.φορOC τΙς μιxθ'1jμιxτικες Ινορ«σεις, την έπεξέτεινε στο 
σόνολο της Ιπιστημoνικ�ς γνώσYjς. 

Το γεγονος δμως δη � νοητικ'ή ιχότη σUλλYJψYJ τοσ λoγικιi &
vιxyxιx(ou έxλ�μβ«νετιxι ώς <ιiXV«ILVYJσYj» σuν8έετιxι μέ το δτι ό 
Πλ«των, δπως κιχι οΙ πρό8ρομο( Tou , 8εν 8έχετιχι μιιi 8YIILtoupyt
κ'ή 8ριχστηρ ιότητιχ της σuνεΙ8YJσYjς, τέτοιιχ που νιi πιχρ«γει το πε
ριεχόμενο των πιχριχστ«σεων. Π ρόκειτιχι γιιi ενιχ δριο γενικο σε 
όλόχλYJΡYJ �ν �λλYJνικ'ή ψuχολογΙιχ : το περιεχόμενο γιιi τΙς πιχ
ριχστ«σεις πρέπει με κ«ποιον τρόπ� νιi εχει 80θεϊ: σ�ν IIIjiUliJ». 
'Αφοσ λοιπον ο Ι  Ι8έες 8εν ε!νιχι 80σμένες σ�ν ά.ντ(λYJψYJ, κιχΙ ά.φου 
πιχρcXλλYJλΙΧ � σuveL8YJaYJ τΙς βρΙσκει μέσιχ της κιxτιi �ν ά.ντΙλYJψYJ, 
πρέπει ά.νιxγxιxστικιi νιi τΙς εχει �8YJ 8εχτεϊ:, μ' ενιχν όποι08ήποτε 
τρόπο. 'Aνιxφoραιi δμως με ιχότη �ν ΠΡόσλYJψYJ των [8εων ό 
Πλ«των ά.ρχεϊ:τιχι σε μιιi μuθικ'ή εκθεσYj,19 δη οΙ ψuχες πρΙν ά.πο 
τη γήινη ζωή Touc; lxouv οΙ r8tec; ιι8εϊ:» τΙς κΙΧθιχρες «μορφες» τ�ς 
πριχγμιχτικότητιχς μέσιχ στον &σώμιχτο κόσμο. t Η &VTLλYIIjiYJ πιχ
ρόμοιων σωμιχτικων &ντιχειμένων τοσ ιxΙσθYjτoσ κόσμοu ά.νιχκιχ
λεϊ: (ΣUμφωνιx με τον κιχθολικο νόμο τοσ σuνεφμoσ κιχΙ της ά.ν«
πλΙXσYjς)20 τ'ήν άoV«ILVYJσYj των εΙκόνων πού ξεχ«στηκιχν μέσιχ σ� 
yήtvYJ ζω'ή τοσ σώμιχτος. 'Έτσι δμως ξuπνoc � Τ«σYj προς τη φι
λοσοφΙιχ, ό Ιρως γιιi τΙς Ι8έες, με τον όποϊ:ο � IjiuxYι δψώνετιχι κιχΙ 
πcXλι Δς τ'ή γνώσYj της ιΧλYJθιν�ς πριχγμιχτικότητιχς. ΚιχτιχφιχΙνετιχι 
κιχΙ έ8ω, οπως χιχΙ στον ΔYJμόκριτο , δτι ό ιΧρχιχϊ:ος δρθολογισμος 
8εν μποροσσε -στο ΣUνoλό Tou- νιi φιχντιχστεϊ: � λειτοuργΙιχ 
της νόYJσYjς πιxριi μόνο ιXνcXλoγιx προς �ν ιχΙσθYJτηρ ιιχκ'ή ιΧντΙλYJψYJ 
κιχΙ Ι8ιιχΙτεριχ προς �ν 6πτικ'ή ιΧντΙλYJψYJ. 

Α '  \ \ Τ ( ' Σ Ι , ι � θ UTO ποu ε �χε χιχριχκτηρ σει ο ωΚΡΙΧΤYJς επιχγωyYj, σ . ,ι εω-
ρΙιχ Tou γιιi το aXYJILιxTtaILo των έννοιων, γιιi τον ΠλιΧτωνιχ ILeTou
σιώνετιχι σε στοχιχστικ'ή πpόσβιxσYj προς μιιiν ά.νώτερη κιχΙ κιχθιχ
ρότερYJ έποπτεΙιχ (σmιαγωγη κιχΙ σύνοψις). Aό� ομως, σόμφωνιχ 
με �ν πολλιχπλότητιχ των &φορμων της, σχετ(ζετιχι με ενιχ πλ�
θος [8εων, κιχι ιΧπο το γεγονος ιχότο προκόπτει ενιχ πιχριχπέριχ ερ
γο γιιi την έπιστημη : νιi γνωρΙσει τΙς σχέσεις των [8εων μετιχξό 
τοuς. Π ρόκειτιχι γιιi ενιχ 8εότερο β�μιx τοσ ΠλιΧτωνιχ πέριχ ά.πο 
τον Σωκρ«τη, β�μιx [8ιιχΙτεριχ σYjμιxvτικό, κιχθως b8iJyYjae πρωτιχ 
σ�ν κιχτιχνόYJσYj των λογικων σχέσεων πού δπιΧρχοuν &νιΧμεσιχ 
στΙς εννοιες. Σ�ν πεp(πτωσYj ιχότη Ικεϊ:νο πού κιxτιi κόριο λόγο 
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τρ&.β'ηξε τ�ν πρoσoχ� του Πλ&'τωνιχ εlνlΧL οΙ σχέσεις της uπότιχ
ξ'ης xlXr. της πlχρ&.τlΧξ'ης των έννοιων : � διlχΙρεσ'η των έννοιων γέ
νοuς στα. ε�δ'η τοuς �ΠIΧLζε μεγ&.λο ρόλο στη δLδlχσκlχλ(1χ τοu. 21 'Ε
ΠΙσ'ης βλέποuμε τον Πλ&'τωνιχ να. έξετ&.ζει προσεχτικα. το σuμβL
βιχστο � ά.σuμβΙβlχστο των έννοιων.22 'Ως βo�θ'ημlX μεθοδολογικο 
ΣUνισΤOυσε την όπoθετικ� διερευν'ησ'η : ξεδLπλώνοντlχς δ'ηλιχδ� 1>
λες τr.ς δuνιχτες σuνέπεLες μιίΧς εννοιιχς ποu δLlχτuπώνεΤIΧL δΟΚLμlχ
στικ&., να. κρΙνοuμε &ν � εννοιιχ ιχότη σuμβLβ&'ζεΤIΧL � ι5χ, με τΙς 
�δ'η γνωστες εννοιες.23 

Στο συνολο ιχότων των λογικων πρ&.ξεων με τr.ς όποΤες πρό
κεLΤIΧL να. ά.νεuρεθοUν οΙ Ιδέες xlXr. οΙ μετlΧξu τοuς σχέσεις (κοινω
νία) ό Πλ&.των δ(νει το ι5νομlχ διαλεκτική. Κιχθετι. ποu λέγεΤlΧt 
γι' lXότ�ν στα. εργιχ τοu εχει έντελως μεθοδολογικο -ι5Χ' ά.κόμ'η 
κιχθιχuτο λογικο--;- χιχριχκτηριχ. 

3. Ή δLδlχσκa.λΙIχ Ι>μως του Πλ&'τωνιχ Ι>τι � γνώσ'η εlνlΧL ά.ν&.
μν'ησ'η βΡLσκότlχν σε ά.ΚΡLβέστlχτη σuν&.ρτ'ησ'η με την ocπoΨ� τοu 
για. τη σχέσ'η των Ιδεων με τον κόσμο των φlΧLνομένων. 'Αν&.μεσιχ 
στον ά.νώτερο κόσμο της ούσlας xlXr. στον κιχτώτερο κόσμο τ�ς 
γενέσεως, ά.ν&.μεσιχ στο ον xlXr. στο γιγνόμενο εβρισκε τ�ν �διlX 
σχέσ'η όμΟLότητlχς ποu όπ&.ρχει ά.ν&.μεσιχ στr.ς πρωΤIΧΡΧLκες εΙκό
νες-τuποuς (παραδείγματα) xlXr. στr.ς ά.ΠOμtμ�σεις τοuς (είδφλα) .  
KIXr. στο σ'ημεΤο ιχότο φlχ(νεΤIΧL μια. tσxup� έπ(δριχσ'η της μιχθ'ημιχ
τικ�ς έπιστημ'ης στ�ν πλlχτωνLΚ� φιλοσοφ(ιχ :  Ι>πως οΙ πuθlχγόρεL
οι εlχιχν �δ'η χlχρlχκτηρΙσεL τα. πρ&.γμιχτιχ ά.πoμιμ�σεις των ά.ριθ
μων, ετσι xlXr. ό Πλ&.των εβρισκε Ι>τι τα. έΠLμέροuς πρ&.γμιχτιχ δεν 
ά.ντlχποκρΙνονΤIΧL στr.ς ά.ντΙστοιχές τοuς εννο ιες γένοuς πιχρα. μόνο 
&ς ενιχ βlΧθμό, I>τt � εννοιιχ γένοuς ά.ποτελεΤ λογικο Ιδεωδες προς 
το όποΤο κιχμΙIχ ά.πΟ τr.ς έμπεφικες ένδεΙξεις τοu δεν ΙσοδuνlχμεΤ 
" λ  Α '  \ \ ' ξ ' .Ι. � Jl - , Μ1. ' LΧΠΟ uτιχ. uτο το ε εφριχσε μι:; τ ,ιν ι:;ννοιιχ Τ'ης μιμησεως. ι:; lXu-
τον Ι>μως τον τρόπο δLIΧΠLστωνότlχν σuν&.μιχ Ι>τι ό δευτερος κό
σμος, ό κόσμος των ά.σώμιχτων Ιδεων, επρεπε να. εlνlΧL ό ά.νώτε
ρος κόσμος, ό πιο ά.ξιόλογος xlXr. ό πρωΤIΧΡΧLκός. 

'Εντοότοις, lΧότος ό τρόπος της πlχρ&.σΤIΧσ'ης του κόσμοu πρό
σφερε περισσότερο μια. ά.ξιoλoγικ� ά.ποτ(μ1)σ'η πιχρα. μια. έποπτε(ιχ 
χρ�σtμ'η για. τ� μετlχφuσLΚ� θεώρ'ησ'η' γι' ιχότο ό Πλ&.των ά.νιχζ�
τησε xlXr. ocλλοuς χιχριχκτηρtσμοuς της σχέσ'ης . •  Η λoγικ� πλεuρα. 
του θέμlχτος, συμφωνιχ με την όπο(ιχ � ΙδέIχ, ώς εννο ιιχ γένοuς, ΠΙΧ
ριστ&.νει το �νιlXΤo πλ&.τος σε σχέσ'η με το όποΤο τα. έΠLμέροuς 
πρ&.γμιχτιχ σ'ημιχ(νοuν μόνο ενιχ τμ�μlX τοu, τον(ζεΤIΧL με τον Ι>ρο 
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μέθεξις, με τον όποΤο !ΠL8LώκεΤΙΧL να. έκφριχστε! ΟΤL το ιχτομLΚα. 
προσ8ιορισμένο πριχγμιχ ιΧπλως μετέχει στη γενικ� ουσ(ιχ της Ι8έ
ιχς. KΙXL � ένιxλλιx� οιυτης της μέθεξης έξιχ(ρεΤΙΧL μέ την �ννoιoι 
της παρουσίας : � ι!ννοιιχ γένους εΤνιχι ποιρούσοι στο πριχγμοι lScro 
οιύτο κοιτέχεL τΙς Ι8Lότητες που ένυπιχρχουν στην Ι8έοι. ΟΙ Ι8έες 
πηγοιΙνουν κοιΙ lρχοντοιι, κοιι κοιθως &λλοτε «μποιΙνουν» στα: πριχγ
μοιτοι κοιί &λλοτε « βγιχΙνουν» ocπο οιίιτιχ OCλλιχζουν κοιι οΙ Ι8ιότητες 
των προιγμιχτων που για: τ�ν oιΙσθΎ)τηριoικ� OCντΙληψη εχουν κoc
ποιοι όμοιότητοι με τΙς Ι8έες. 

'Ωστόσο, για: τον ΠλOCτωνιχ, ό ιχκριβ�ς χοιριχκτηρισμος ιχυτης 
της σχέσης 'fjτιχν κOCτι με 8ευτερεύουσιχ μόνο σημοισΙιχ. Τον έν8ιέ
φερε κυρΙως να: OCνιχγνωριστεΤ24 � 8ιιχφορα: ιχρχΎjς ocνocμεσιχ στον 
κόσμο των Ι8εων κιχί στον κόσμο των uλLκων σωμOCτων κιχθως 

\ ..Ι. ' ξ  ι - λ ι , \ , - Ο '  l '  κιχι '1 ε ιχρτηση του τε ευτιχιου ιχπο τον πρωτο. υσιιχστικu γιιχ 
ιχύτον εΤνιχι ΟΤΙ 8ιιχμέσου των έννοιων μποροσμε να. φτιχσουμε στ� 
γνώση τοσ OCληθινΟU ΙΙντος, � όποΙιχ εΤνιχι OCπιχριχΙτητη γιιχ τ�ν 
ocΡετή . 

4. ΤΟ λογLκο-μετοιφυσLΚΟ ομως έν8ιιχφέρον που «μπόλιοισε» ό 
ΠλOCτων στη σωκρoιτικ� 8ι8οισκοιλΙΙΧ για: τ� γνώση τον ό8ήΥησε, 
κιχΙ ocπο τ�ν &ποψη τοσ περιεχομένου, πoΛU πέριχ OCΠΟ τον Διχσκοι
λο. ΟΙ γενικοΙ προσ8LορισμΟL που 8ιιxτUπωσε για: την ουσΙοι των 
Ι8εων �σχυσoιν έπΙσης YLcX όλες τίς ι!ννοιες γένους, xocl �τσι ό ocσώ
μιχτος κόσμος ocπιχρτΙστηκε ocπο τις πρωτιχρχικες ε Ικόνες-μορφές 
( Urbilder) όλόκληρου τοσ έμπεφικοσ κόσμου. 'Όσες lVVOLEC; γέ
νους, τόσες κιχΙ 18έες: οΙ (<μορφες» (Gestalten) εΤνιχι κιχΙ για: τον 
ΠλOCτωνοι ocνιχρΙθμψες. 'Ως προς ιχύτο εΤχε 8Ικιο � κριτική ,25 
οτιχν ελεγε οτι ό πλιχτωνικος κόσμος των Ι8εων εΤνιχ ι ό κόσμος 
των ιχΙσθήσεων που τον ξιχνοιστοχOCζετοιι κιχνεΙς ώς εννοιοι. 

Πριχγμοιτικά:, σύμφωνοι με το πρωτο σχε8Ιοισμιχ της πλοιτω
νικ-ης φιλοσοφίοις, lalEC; ίιπOCρχουν για: κιχθετΙ που ιΧπλως ε!νιχι με 
κOCποιον τρόπο έφιχτ6 : για: πρά:γμιχτιχ, Ι8ιότητες, σχέσεις, για. το 
κιχλΟ κοιΙ για. το ώριχΤο, οπως OCκριβως κιχΙ γιιχ το κοικο κιχί για: το 
Μσμορφο. Έπει8� � taloι προσ8ιορΙστηκε κοιθοιριχ τυπικά:, OCπο 
μεθo80λoγικ� ιΧποψη , ώς �ννoιoι γένους, Ι:πετιχι ΟΤΙ όποιοιδήποτε 
εννο ιοι γένους ιχνήκει στον ιχνώτερο κόσμο των κΙΧθιχρων μορφων 
(Formen). Ό διOCλογος Παρμενίδης26 8εν μOCς έπέστησε μόνο την 
προσοχη στΙς κOCθε λoγΎjς διοιλεκτικες δυσκολΙες που ίιπOCρχουν 
στ� λoγικ� σχέση μιOCς Ιδέιχς με τΙς πολλες οιΙσθψές ένδεΙξεις 
της, ιχλλOC χιχΙ έπισήμιχνε με ιχρκετη εΙρωνεΙιχ ολους τους ocxιieιxp-
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'tOUt; σuντρόcpοuς πο,) θ« ΣUνotνΤOόσotμε στον κόσμο των κotθotρων 
lννο �ολογ�κων μορφων . 

• Aπένotντ� σε μ�« τέτo�ot �ντ(ρρY)CΠJ � φιλοσοφΙot του ΠλιΧτωνot 
�τotν βotσ�κ« ά.θωρά.κ�στη · οιΙτε κotΙ υπ&.ρχει στους 8�otλόγoυς Κot
μ�« νόξΥ) oτ� εΙχε πρoσπotθ�σε� ν« Κotθoρ Ισε� �νot συγκεκρ�μένo 
κρ�τηρ�o γ�« τ�ν έπιλογή των έννo�ων γένους που πρέπε� ν« θε
ωΡOυντot� Ε8έες, σuσ't'otτικ« μέρΥ) του �νώτερoυ, ιΧσώμotτου κό
σμου. • ΑκόμΥ) κotΙ τ« πotρot8εΙγμotτot που φέρνε� 8εν ιXCP�VOUv ν« 
8�otφotνεϊ: κ&.ποιot τέτo�oυ ε�80υς �ρχ� (Prinzip ) '  8(νετot� μόνο � 
έντόπωσΥ) oτ� με τον κotιρο οΙ �ξ�oλoγικoΙ πρoσ8�oρ�σμoΙ (οπως 
το κotλο κotΙ το ώρotΤο) ,  οΙ μotθY)μotτ�κες σχέσε�ς (το μεΥ&.λο κotΙ 
το μικρό, ιXριθμψ�κoΙ �ρoσ8�oρισμoΙ κ.ο.κ. ) κotΙ τ« et8Y) (Gat
tungstypen) των φυσι.κων οντων έξotΙρbντotι 8ιotρκως περισσό
τερο, lνω, �ντωετot, Ιννοιες που «πλως έκcpρά,ζοuν σχέσε�ς, Ε8ιotΙ
τερot ά.ρνY)τ�κες πotρotστ&.σε�ς κotΙ τεΧVYJΤ« κotτotσκεuά,σμotτot, 8εν 
σuyκotτotλέyOντotι πι« στΙς [8έες .17 

5. ΤΟ t8Lo �σotφης πotρotΜΈVει τελικ« κotΙ � yνώCΠJ μotι; γι« τη 
σuστημotτικη σuνά.φειot κotΙ την τ&.ξΥ) που δ Πλά,των πίστευε πωι; 
εΙχε 8ιotπ�στώσει στη σφotΙρot των [8εων. 'Όσο κotΙ &ν προσπ&.θΥ)
σε ν« έξotκριβώσει τη ΣUVΤotξY) κotΙ δπ6τotξΥ) των έννοιων, 8εν Κot
τόρθωσε ν« ιΧποκρuστotλλώσει την [8έot μιίΧι; λογικ« 8ιotρθρωμέ
VYJt; έννοιολογικ:;jι; πυρotμΙ8otς που πρέπει ν« κορucpώνετotι στη γε
νικότotτη , με το έλ&.χιστο β&.θος Ιννοιot. Μι« �μφ(βoλY) προσπά.
θειot ν« 8ιotτuπωθεϊ: Ινotς περιορισμένος �ριθμoι; (5) γενικότotτων 
έννοιων28 έμφotνΙζετotι στο 8ι&.λογο Σοφιστής.28 ΟΙ προσπ&.θειες 
ομως otύτες που τεΙνοuν προς την �ριστoτελικη 8ι8otσκotλΙot γι« 
τΙς κotτηγορ Ιες πotρotμένουν �ντικειμενικ« στη βotσικη 8ιά,κριCΠJ 
των 8όο κόσμων κotΙ 8εν Υνώρισotν Πotρotπέρot �ν&.πτuξY) στη 8ι8ot
σκotλ(ot του Πλ&'τωνot οιΙτε Κotι &σκΥ)σotν κotμι« έπΙ8ρotCΠJ. Πολ,) 
πιο CΠJμotντικη ομωι; εΙνotι � πρotγμotτολογικη στροφη που Ι8ωσε 
στ« έρωτημotΤot otύτ« δ Πλ&.των με τη θεωρΙot που 8ιotτuπώνετotι 
στον Φlληβo κotΙ στην Πολιτεlα, ΙSτι 8Υ)λot8η ή ιδέα τού άγαθοϋ 
εΙνotΙ � δψιστη Ι8έot, otυτη πο,) περικλεΙει, 8ιέπει ΚotΙ πρotγμotτώνει 
ΙSλει; τΙς &λλει;. την [8έot otυτη την δρ Ιζει ώς προι; το περr.εχόμενό 
της τόσο λΙγο ΙSσo κotΙ δ Σωκρ&.της· «πλως την προσ8ιορίζει με 
τη σχέCΠJ gTL � Ι8έot otυτη πρέπει ν« πotροuσι&'ζει το δψιστο, το 
�πόλuτο περιεχόμενο κ&.θε πρotγμotτικότη't'otς, τόσο της �σώμot
της ΙSσo ΚotΙ της σωμotτικ:;jς. 'Έτσι, ή δπότotξΥ) των υπόλοιπων 
Ε8εων στην δψιστη otυτη [8έot 8εν εΤνotι � λογική δπότotξΥ) του εΕ-
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δικοσ στο γενικό , ιχλλα: � τελεολογικη ΙΙπότocξ1) των μέσων στο 
σκοπό. 

AuτY) � ιχτελ�ς ΛUσ'Y) τοσ λογικοσ πρoβλ�μocτoς φocΙνετocι ()τι 
τον όδ�γ1)σε, κocτα: τα: τελευτoc!oc χρόνιoc τ�ς δΡOCσ'Υ)ς του -για: τα: 
όπο!oc �χoυμε μόνο ΙΙπocινιγμους που γίνοντocι σε όρισμένες κριτι
κες πocρocτηρ+Ισεις τοσ 'ΑριστοτέλΥ] κocι στις διδocσκocλίες των άμε-

� �ό \ , \ 'ψ \ ,  ' ξ \ , σων οΙOCο χων του- στην ocτυχη σκε 1) νoc ocνocπτυ ει το συστημιχ 
των Ιδεων σόμφωνoc με τη μέθοδο της ΠUθΙXγόρεΙΙXς θεωρίας για 
τους ιχριθμοός. Βέβαιoc και οί πυθιχγόρειοι ε!χιχν την πρόθεσ,l να 
συνδέσουν συμβολικα τις μόνιμες τocξεις των πριχγμocτων με το 
ξετόλιγμα. της σειρίΧς των ιχριθμων. 'Ή Tcx.v ()μως μια πρώτη ΛUσ'Y) 
άνocγκης, ιχκριβως έπειδ� δεν είχcx.ν ιχκόμη xcx.fLtΙX εΙκόνιχ για τη 
λoγικ� τocξΥ] των Ιδεων. Φοιίνετιχι {)τι ό ΠλOCτων ξοιναΥόριζε τώροι 
προς τα έκε! ' χoιρoικτ�ρισε την Ιδέιχ τοσ ιχΥοιθοσ ώς το εν, τη μο
νOCδΙΧ, κιχι ιχπο ιχιιτην πιxρ�γιxyε ιχρχικα τ� δυOCδιχ τοσ ταυτόν xcx.t 
τοίί θάτερον, δYjλιχδ� τοσ ένιιχίου κοιι τοίί πολλοιπλοσ � τοίί μέτρου 
κοιι τοίί δίχως πέροις (πέρας xcx.t απειρον=περιττο κιχι άρτιο, πρβ. 
σ. 57, § 1 1 ) ,  για να έπισυνOCΨει  κιχτόπιν το σόστημιχ των ΙΙπόλοι
πων Ιδεων κιχΙ ιχριθμων, με τρόπο που να άποτελέσουν μια ίεριχρ
χικ� κλίμcx.κιχ άπο όντότητες που προUποθέτουν OCλλεΙ; κιχι άπο
τελοσν την προUπόθεση για: ιΧλλες.  T�ν άτυχ� cx.uτy) κιxτιxσκευ� 
την ποιρέλΙΧβιχν GaTEpιx OL πΙΧλιχιότεροι άκοιδημοιϊκο ί ,  είδικότεριχ ό 
Σπεόσιππος κιχΙ ό Ξενοκρocτης, που συνέπλεξα.ν xcx.TιX φιχντocστικο 
τρόπο την έννoιoλoγικ� ιxuτy) κλιμocκωσ'Υ) με θεολογικες διδιχσκιχ
λίες, προσπΙΧθώντιχς να διcx.μοριρώσουν σόμφωνιχ με τη φιλοσοφι
κ� cx.uτy) τOCξη τον ένδιOCμεσο κόσμο των κcx.τώτερων θεων κιχι των 
διχιμόνων. Σ' cx.uTo τους άκολοόθησιχν άΡΥότεριχ οί νεοπυθιχγόρειοι 
κιχι οΙ νεοπλιχτωνικοι .  'Αλλα το σημιχντικό, ιχπο φιλoσoφικ� OCπο
ψΥ], �τocν κOCτι άλλο : Με τ�ν ίερocρχηση ιxuτy) στη σφΙΧίρα. τ�ς ου
σίας, "δηλιχδΥ) στον κόσμο της άλ1)θιν�ς πριχγμιχτικότητιχς, «διευ
ρόνθηκεη � διOCσπιχσ'Υ) τ�ς �ννo ιιxς Tίjς πριχγμιχτικότητcx.ς, πού είχε 
προκόψει άπο την άντίθεση άνOCμεσιχ στην ιχtσθηση κοιι τη νόησ'Υ) ,  
κιχι ετσι άνιχφέθYjκε πOCλι ό δυϊσμός. ΓιιχτΙ «φ ο υ  τ ο  �ν Ύι � Ιόέιχ 
τοσ άΥΙΧθοσ &.νιχγνωρ ίζετιχι ώς � Gψιστη , άπόλυτη πρocγμιχτικότη
Tcx., ένω στα διocφοριχ στρώμιχτιχ τοσ Ιδειχτοσ κόσμου ΠΡΟσΥρocφε
Tcx.L μια μειωμένη πριχγμιχτικότητιχ άνocλογιχ με την &.πόστιχση που 
τα χωρίζει, στο σόστημιχ των &.ριθμων, άπο τη μονOCδΙΧ, προκό
πτει μια ίεριxρχικ� κλΙμιχκιχ άπο πριχγμιχτικότητες, που κα.τεβΙΧί
νει άπο τη μονocδιχ t>t; τΙς κιχτώτερες προιγμιχτικότητες, τΙς ΠΡOCΥ-
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μοιτικότητες τοί) ά.ντικειμενικοί) κόσμοu . • Η Ιδέοι OΙόΤ� , δσο φοιν
τoιστικ� κιχι ΟΙν εΤνιχι, ά.ποδείχτηκε δuνοιτη κιχι κιχρποφόροι στην 
έξέλιξ'1] της σκέψης tJc; το κιχτώφλι της νεώτερ'1]ς φιλοσοφίιχς � 
'!> ,  ι r! !!  " β λ \ Ι - ' ξ  οuνοιμ'1] της ομως t;YXELTOΙL ιχνιχμφι ο οι σΤ'1]ν -rιxuTLσ'1j των ιχ ιο-
λογικων ά.ποτψήσεων με τα; atocrpopoι στρώμοιτιχ τ�ς προιγμιχτικό
τητιχς, τoιόΤΙσYJ � όποίοι γΙνετοιι ποιντοU. 

6. Ή θεωρΙοι των Ιδεων, ένω ώς μετοιφuσικ� ά.ψπμετώπιζε 
τέτοιες δuσκολΙες, ά.νοιπτόχθ'1]κε κοιτα; τρόπο έξιχφετικα; πετuχ'1]
μένο, OCπλο κιχι σιxφ� σε ενα. &λλο πεδΙο, στο �θικό, ποΙΙ ά.ποτε
λοuσε το κιχθοιuτο κέντρο της. Για; τη σuστημιχτικ� δμως δια.
πριχγμocτεuσ'1j α.ύτων των θεμocτων ό Πλocτων χρειιχζότιχν μια; IjIu
χολογΙοι, διιxφoρετικ� βέβοιιοι ά.πο έκε�νη ποΙΙ εΤχε σuγκρoτηθεί: με 
προυποθέσεις πιχρμένες ά.πο τη φιλοσοφία. της φόσYJς με τις έπι
μέροuς ιχΙσθητηριοικες ά.ντιλ�Ψεις η γνωμες. Γ ιοιτι κα.ι � Ψuχολο
γίΙΧ που ά.νέπτuσσε τώριχ ό Πλocτων, με βocσYJ τα ιχιτημιχτοι τΎjς 
θεωρίιχς των Ιδεων, �τα.ν κα.θαρα; μετιχφuσικ� θεωρία ποΙΙ � έγ
κuρότητoc της έξαρτιόταν &μεσιχ ά.πο τ� θεωρίοι των Ιδεων . Σu
νocμιχ δμως, σόμφωνιχ με το περιεχόμενο της θεωρίιχς των Ιδεων, 
ά.ποτελοUσε μια πρώτη προσπocθειοι να κιχτα.νοηθεί: ή IjIuXLX� ζω� 
ά.πο τα; μέσα. κιχι σόμφωνοι με τοΙΙς έσωτερικοΙΙς κοιθορισμοΙΙς κα.ι 
τη διocρθρω� Τ'1]ς. 

Λότο το έντελως νέο έγχείρημοι τοί) Πλάτωνα. βρ�κε κocποιο 
στηριγμιχ στΙς θεολογικες διδασκαλίες, τι.ς όποίες μπόρεσε να ά.ν
τλ�σει ά.πο τοΙΙς κuκλοuς των δ ιονuσιοικων μuστηρ Ιων κuρίως. 
Σόμφωνοι με ιχυτες � ά.τομικα; προσ8ιορισμέν'1] ά.νθρώπιν'1] IjIux� 
�τoιν �νιxς δαiμωv ποΙΙ εΤχε �pθει ιΧπο κocποιον &λλο κόσμο κιχΙ εΤ
χε μπεί: στο σωμοι, � εΤχε 4ξοριστεΤ μέσοι σ' οιότο κοιι. 8ια.τηροUσε 
με την ά.ρχικ� ποιτρΙδοι της σχέσεις γεμocτες μuστηριο και πάθος. 
Τέτοιες θεολογικες ποιροιστocσεις �βoιζε τώριχ δ Πλάτων, l5χι χω
ρι.ς σοβιχρες δuσκολίες, στο έπιστημονικο σόσΤ'1]μoc -rou. 

Στο δu'ίσμο της θεωρ ία.ς των Ιδεων � �ννoιoι της IjIuX�I; ά.ποτε
λοuσέ �8YJ,  κοιθΙΧUτη, ξεχωρ ιστο ΠΡόβλYJμοι.3Ο Σόμφωνιχ με τη λοι
ικ� ά.ντίλYJψYJ ά.λλα κιχι με τον έπιστημονικο έννοιολογικο όρισμο 
τοί) Πλιίτωνοι31 « IjIUX�» �τιxν ά.φενΟς ocυτο 11:0U �χει ζω� , ocυτο 11:0U 
κινεΤτοιι μόνο -rou κοιΙ κινεΤ τα; lX.λλοι, κocΙ ά.φετέροu οιότο πο'; ά.ντι
λοιμβOCνετα.ι ,  γνωρίζει κιχι θέλει .  Ώς ά.pχ� ,  λο ιπόν, της ζω�ς ΚΙΧI' 
της κΙνησYjς � ψuχ-Υι ά.\I�κει στον κοιτώτερο κόσμο της γένεσ'Υ)ζ, 
κοιι. πιχροιμένει σ' οιύτον 6σο χρόνο ά.ντιλιχμβάνεται κοιΙ εχει στριχμ
μένες τΙς έπιθuμΙες της προς τιΧ ά.ντικεΙμενοι των oιΙσθ�σεων, XOC-
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Ρ'Υ) lSμως στην άλ'Y)θι� γvώσ'Y), � t8LOt α.ύτη Ψuχ� πα.Ιρνει μέρος 
κα.Ι στΙς Ι8έες, στην «λ'Y)θι� πρα.γμα.τικότητα. τοί) στα.θεροί) εΤ
να.ι. 'Επομένως πρέπει να; της «να.γνωριστεϊ: μια; έν8ιιiμ.εσ'Y) θέσ'Υ) : 
8εν �χει την IίxpOV'1J κα.Ι «μετιiβλ'Y)τη ούσΙα. των ί8εων, άλλιi μια; 
ζωντιiyιoι που ξεπερν« σέ 3ιιipκεια. κιiθε μετα.βoλ�, εΤνα.ι 3'Y)λα.8� 
«θιiνoιτη. 'Ε8ω δ ΠλOCτων ποιροuσιά,ζει για; πρώτη φορα; την προ-

Δ ' θ  ι \ ' " 3. ' ι θ -σωπικ,ι οι οινα.σια., που γι α.υτον ,ιτοιν οιντικειμενο Ρ'Υ)σκευτιΚ'ης 
πεπο(θ'Υ)σ'Υ)ς κοιΙ, «κόμ"t) , 8όγμοι των 8ιονuσιοικων μυστηρΙων, ώς 
μέρος φ ιλoσoφικ�ς 8ι8οισκα.λΙοις. 'Απο τΙς &.πο8εΙξεις του στον 
ΦαΙδωνα � πιο πετuχημέν'Υ), σύμφωνα. με το ΠVEUILOΙ τοί) συστη
μα.τός TOU , εΤνοιι � ιΧπό8ειξ'Υ) που ιΧπο τη ΓVώσ'Y) των ί8εων βγά,ζει 
, έ r! ' ψ '  " "  Ι Σ ' το συμπ ρα.σμοι oTL "t) υχ'Υ) συγγενεuει με την α.ιωνιοτητοι. τη 

μoρφ� τοί) συστημα.τος &.ντιστοιχεϊ: τΟ λοιθεμένο 8ισιλεκτικο συμ
πέρα.σμοι lSTL � Ψυχ� 8εν νεκρώνετοιι, &.φοί) το ούσιοιστικο γνώρι
σμιi της εΤνα.ι ή ζω� . 'Απο τα; εΙδικότεροι έπιχεφ�μoιτoι το σχε
τικα; πιο βά,σιμο εΤνα.ι έκεϊ:νο που έΠΙσ"t)μOΙΙνει την ένια.ίοι ούσιοι
στικότητοι που πα.ροuσιιiζει � Ψuχ� lSToιII έξουσιά,ζει το σωμοι. 

'Α - . Ψ \ _L , \ " '" ι θέ έ ' φου 'Υ) UX'Y) XΙXU;XEL α.υτη την ενο ιοιμεσ'Υ) σ'Υ) , πρ πει υπο-
χρεωτικα: να; φέρει τα: χα.ροι.κτηριστικα; γνωρίσμοιτα. κα.Ι των 360 
κόσμων ' στην οόσΙα. της πρέπει να; ύπά,ρχει κιiτι που να; &.ντιστοι
χεϊ: στον κόσμο των ί8εων, κα.θ�ς κοιΙ κιiτι που να; «ντιστοιχεϊ: 
στον κόσμο που γίνετοιι &.ντιλ'Υ)πτΟς με τΙς oιΙσθ�σεις. ΤΟ πρωτο 
εΤνα.ι τΟ λογιστικόν =ή ό νοϋς, � t:8poι. της γνώσ"t)ς κα.Ι της «ρετης 
που &.ντιστοιχεϊ: σ' α.ότην· στο &λλο 6μως, τΟ μ� λογικό, ό Πλιi
των 8ιέκρινε πOCλι 8ύο πρOCγμα.τα. : lvoι. εUΓενικότερo, που πλ"t)σΙοι
ζε προς τό λογικό , κοιΙ t:IIoι κοιτώτερο, που &.ντιστεκότοιν σ' οιύτό. 
Τό εόγενικότερο το �βρισκε στη γεμιiτη πιiθoς 36να.μ"t) της βού
λ'Υ)σ'Υ)ς ( θυμός) ' τΟ κοιτώτερο στην «πλ'Υ)στΙα. των α.Ισθ�σεων (έπι
θυμΙα).  Σύμφωνα. με οιύτα; ό νοuς, ό θυμός κοιΙ � έπιθυμΙοι ε!νοιι 
οΙ τρεϊ:ς μορφες 8ρά,σ'Υ)ς της Ψυχ�ς, τα; είδη των κα.τοιστά,σεαιν της. 

Αότές τΙς βοισικες Ψυχολογικες �ννoιες που �xouv βγεί: «πο �
θικους &.ξιολογικους κοιθορισμους «λλα; κα.Ι «πο θεολογικες ΠΡύ
υποθέσεις ό Πλά,των τΙς χρφψοποιεί: για; να; περ ιγρά,Ψει την �θι
κ� μοίρα. τοί) «τόμοu : συνέπεια. κα.Ι συνά,μοι τιμωρΙα. για; την «
πλ'Υ)στΙα. των α.ίσθ�σεων εΤνα.ι � 8έσμευση της Ψυχ�ς μέσα. στό 
σωμα.. Ό Πλιiτων έκτεΙνει την &.θά,να.τη δποιρξ'Υ) της ΨUχ�ς πέρα. 
κα.Ι «πό τα; 8ύο 6ρια. της �ιν'Y)ς ζω�ς έξΙσου : το φτα.Ιξιμο, έξα.ι
τΙοις τοί) όποΙου � Ψυχ� Ιχει μπλεχτεί: μέσά. στον οιΙσθ'Υ)το κόσμο , 
πρέπει να; «να.ζ'Υ)τηθεϊ: στην πρo�πα.ρξ� της!. κοιί � μετα; θιiνα.Τoν 
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τίιχη της θα. !ξιχρτηθεί: ιΧπο το CΙν κοιτα. την έπΙγειοι ζω� της !λεu
θερώθηκε ιΧπο τΙς έπιθuμΙες των oιΙσθ�σεων κοι!. ιXφoσιώθ1jκε στον 
ιΧνώτερο προορισμό της, τη γνώση των Ι 8εων. 'Εφόσον 6μως, 
ΣUμφωνΙX μέ οιύτOC, τελικος στόχος της Ψuχ�ς πιχροuσιocζετιχι 7] 
έζOCλειψ'Υ) της οιΙσθητικότητιχς, οΙ τρεί:ς μορφες της 8ροιστηριότη
τOCς της χιχροικτηρΙζοντοιι κοι!. ώς ιι μέρ'Υ) της Ψuχ�ς» . Στον ΤΙμαιο 
μιΧλιστοι ό ΠλιΧτων περ ιγριΧφει τη σuγκρότη� της ιΧπο οιύτα. τα. 
μέρ'Υ) κοιί ιχπο8Ι8ει την ιχθοινοισίοι μόνο στο λογικο μέρος. 

'Ή8η ιΧπο τ� ρεuστότητοι οιύτων των κοιθορισμων γίνετοιι φοι
νερο 6τι τελικα. 8έν ζεκοιθοιρίστηκε 7] σχέση ιΧνιΧμεσοι στ!.ς τρεί:ς 
βοισικές μορφές τ�ς Ψuχικ�ς ζω�ς κοι!. στην Ψuχ� ώς ένότητοι 
(κιΧτι ποu βέβοιιοι 8έν τονιζότοιν μέ τ�ν �8ιoι πOCντοτε ι!μφοιση) .  
Κοι!. 01)τε εΤνοιι 8uνοιτο να. ιΧπο8ώσοuμε, 8πως σε μετιχγενέστερες έ
ποχές, νόημοι κοιθοιρα. Ψuχολογικων 8ιιχκρΙσεων33 σ '  οιύτες τ!.ς ι!ν
νοιες, ποu ι!χοuν 8ιoιμoρφωθε� ιΧπο �θικ� ιχνOCγκη κιχ!. θρησκεuτι
κο έν8ιοιφέρον. 

7. "Ετσι lIμως ιχύτη 7] θεωρ Ιοι για. 'rouc:; 8όο κόσμοuς εΤχε ώς 
έποικόλοuθο μια.ν ιχρνψικ� , ιΧπόκοσμ'Υ) �θικ�. ' Η  ιΧπομιΧκρuνση ιχ
πο τον κόσμο των ιxΙσθ-ίjσεων κιχ!. Τι έκπνεuμocτωση τ�ς ζω�ς έΥ
κωμιOCζοντοιν ώς Ι8εώ8η της σοφίιχς. Ό ΦαΕδων, στο σημεϊ:ο lIποu 
περιγρOCφετοιι ό θOCνιχτος το;:; ΣωκριΧτ'Υ) ,  8ιοιπνέετοιι ιΧπο οιύτη τη 
βοιρια. 8ιOCθεση · ιΧλλα. κοι!. σέ 8tιχλόγοuς 8πως ό ΓοργΕας, ό θεαΙ
τητος κοι!. &ς �νιx βοιθμο Υι ΠολιτεΕα κuρ ιιχρχεί: Υι (8ιιχ �θικ� ιχντί
ληψη. Στην l8ιοσuγΚΡιχσ(ιχ lIμως τοί) ΠλιΧτωνιχ το βοιρu ιχΤμιχ 'rou 
στοχιχστη σuντροφεuότοιν ιΧπο τον ιΧνιΧλοιφρο πΙΧλμο τοί) κοιλλιτέ
χν'Υ). ΚΙΧ!. ένω Τι φιλοσοφΙιχ 'rou τον τροιβοuσε προς το βοισΙλειο 
των ιΧσώμοιτων μορφων, �τoιν ζωντιxνfι μέσιχ 'rou 8λη 7] γοψεΙοι 
τ�ς έλλ'Υ)νικ1jς όμορφια.ς . •  Η ocνιΧπτuζη 8μως της θεωρΙοις των Ε8ε
ων στOCθ'Υ)κε σuνocμοι κοι!. Τι ocφopμ� &στε ό ΠλιΧτων να. μ� μείνει 
στον ιχρχικο οιύστηρο 8ιοιχωρισμο των 8όο κόσμων της ούσΙοις κοι!. 
της γένεσης, άλλα. να. πpoX,ωp�σει ιχνιχγκοιστικα. στη σuλλ'Υ)ψ'Υ) μια.ς 
θετικ�ς σχέσης, ποu με τ!.ς 8ε80μένες προϋποθέσεις μόνο σε μια. 
τελεoλoγικ� uπότlΧζYj των φοιινομένων στ!.ς Ι8έες �τlXν 8uνιχτο να. 
σuνΙστιxτoιι. Αύτο πρόβιχλε κιχ/. στην .ηθικ� 'rou ΠλOCτωνιχ. Γιιχτl. 
lIσο κοι!. CΙν ιχντιμιχχότιχν ιΧπο τη βOCση της τη θεωρητικ� σκέψη 
'rou • ΑρΙστιπποu ,  κιχτα. την όποΙοι στην 7]80ν� περικλείοντιχι 6λες 
οΙ έπι8ιώξεις τοί) ιχνθρώποu, π ίστεuε 8τι Υι Ε8έοι 'rou ιχγΙΧθο;:; πριχγ
μιχτώνετοιι κιχ!. μέσιχ στον ιχΙσθ'Υ)ΤΟ κόσμο. Ή Χ,ΟΙΡOC για. το ώρΙΧί:ο, 
7] εύχοιρΙστηση ποu προσφέρει  Τι προσιτη στ!.ς ιxΙσθ�σεις ιΧπομίμη-
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CΠj της Ι8έσις (εuχcxρίστYJCΠj που 8εν ΣUνδέετσιι ι-ιε πόνο, έπειδ-η δεν 
περιέχει έπιθuι-ιίcx) , � άνiXπτuξYJ των γνώσεων κσιι 'r'tjc:; ΠΡCXκηκ'tjς 
Ικσινότητσις, οί ι-ιετρικες Ιδιότητες της έι-ιπεφικ'tjς πρσιγι-ισιηκότη
τσις κσιι � σκόΠΙΙ-ΙΥ) δισιι-ιόρφωCΠj τ'tjς άτοι-ιικYjς ζωYjς, lSλcx σιίιτα: Υια: 
τον ΠλcXτωνσι �τσιν τοuλιχχιστον κιχη σα:ν προβσιθι-ιΙδες κσιι σuι-ι
μετoχ� στο δψιστο άγσιθό , το όποϊ:ο lfUνLcrTCXTCXL στη γνώCΠj των 
Ιδεων κσιι της &'νώτσιτης Ιδέσις, τ'tjς Ι8έσις το\) &'γσιθου. Αίιτη � &,
ξιoλoγικ� έκτΙμYJCΠj των &'Υσιθων της ζωYjς �χει έκψρσιστεϊ: στο 
Συμπόσιο κσιι στον Φίληβο. 

T�ν ί8ισι σκέψYJ, gTL 8YJλιχδ� ό �θικoς ά.ξιολογικΟς κσιθορισμος 
θα: 8ισιφωτίσει όλόκλYJΡYJ την περ ιoχ� τYjς ά.νθρώπινYJς ζωYjς, ό 
ΠλιΧτων την πρόβσιλε με δισιψoρετικ� μoρφ� στην Πολιτεία, δποu 
' θL_ " ι - ,  - Μ:Ι. ' \ ' Α.., \ θ εκ =ει ενσι ΣUστημσι των σιρετων. ι;; ιχuτο προσπιχ." ισε νσι εμε-
λιώσει σuστημcxτικα: τη 8ιδσισκσιλίσι περΙ των βσισικων &'ρετων, 
που έμψσινίζετσιι lfUlνιX στη γρσιμι-ισιτείσι τ"ίjς έποχΎ)ς TOU, 8είχνον
τσις δτι κιχθε μέρος της ψuχYjς �χει να: έκπλYJρώσει gνcx όρισμένο 
�ργo κσι', ι-ι' σιίιτον τον τρόπο , να: φτιχσει στην τελειότητσι : το ',10-

YJτικο ι-ιέρος στη σοφ'σι, το θυμοειδές στην &'νδρείσι, το επιθυμη-, \ , Ι (  ' ) Κ ' " λ �  τικov στην cxuτοκuριcxρχ αt σωφρoσvvη . ι cxκομYJ, ως cruνo ικ'ι 
&'ρετη της ψuχYjς πρέπει να: προστεθεϊ: � σωστη σχέCΠj &'νιΧμεσσι 
σ' OCUTιX τα: μέρYJ , � τέλειαt δικαιοσύνη. 'Αλλα: το &'λYJθινο νόYJΙ-ΙCX 
σιίιτων των τεσσιχρων κύρ ιων OCρετων θα: ιXνσιΠΤUχθεϊ: σε �νσι wo 
ιΧνώτερο πεδίο , στο πεδίο της πολιτικYjς. 

8. 'ΑπώτερYJ σuνέπειαt της TιXcrYJC:; προς το γενικο που εΤχε � 
θεωρΙαt των Ι8εων εΤναtι δη το �θικo Ιδεωδες της πλocτωνικYjς φι
λοσοφ'σις δεν �γκειταtι στην ά.ρετη κοιΙ την εuτuχ'cx το\) ιΧτόμοu 
ιΧλλα: στην �θικ� τελειόΤYJταt το\) γένους. Σόι-ιφωνσι ι-ιε τη λoγικ� 
ιXρχ� της θεωρίσις των Ιδεων ά.λ-ηθινΟ ΙSν, με την �θικ� �ννoισι, δεν 
εΤνσιι τΟ ιΧΤO!J.Ο άλλα: � ιχνθρωπότητoc. ΚσιΙ � άφσινCΠj σιιιτης της 
&'νθρωπότητσις ε!νσιι � bpyocνLX� σίιν8εCΠj των &'τόι-ιων μέσσι στο 
κράτος. Για: τον Πλιχτωναt το �θικo Ι8εωδες γΙνεταtι πολιτικό. 
T�ν έπoχ� που σuντελέστηκε � διiXλuCΠj της έλλ-ηνικ1jς πoλιτικ"ίjς 
ζωYjς, &'πένσινη στΙς διδσισκCXΛΙες που x�puxνocν ώς ι-ιoνσιδικ� ocρχ� 
την &'τoι-ιικ� εMαtιι-ιoν'σι ό Πλιχτων ΙSρθωσε την �ννoιαt το\) κριΧ
τοuς ώς δπέρτσιτης έξοuσίocς. ΤΟ κριΧτος δι-ιως 8εν το έξέτocζε ou
σισισ't'ικα: &'πο την ιΧποψ-η της έι-ιπεLpικYjς γένε�ς 'rou ,  OCλλα: σε 
σχέCΠj ι-ιε την &'πoστoλ� 'rou : να: κιχνει αtΙσθ-ητo σε ι-ιεγέθuνCΠj το 
Ιδεωδες τ"ίjς OCνθρωπότ-ητσις xocL να. δισιπσιιδσιγω�σει τον πολίτη 

" ί  \ ,  
� Ι \ Ι 

" έ  ΜΙ σ εκε ν-η την ocpt , ,1 ποu τον κσινει πρσιγμσιτικσι εuτuχισι-ι ',10. ε 
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την πεΠOιθYIσ1j δτ� το σχέ8�ό -rou �τιxν πριxyμιxτoπo��σψ.o -έν 
ocνOCΥΚΥ) κιχΙ. μέ τη βίΙΧ- περ�έλιxβε σ' ιχύτο ISx� μόνο γνωρίσμιχτιχ 
ocπο την έλλYJν�Κ1J πολ�Τ�Κ1J ζω�, τα. δπο'i:ΙΧ δ (8�oς «πο8εχότιχν, 
[o�ιxΙτεριx ocπο τα. ιXρ�στOΚΡΙXτ�κOC, Oωρ�κα. πoλ�τευμιxτιx, «λλιΧ κιχΙ 
8λΙΧ έκε'i:νιχ τιΧ Ιοεώοη ποίι την έκπλήρω� -rouc; την περίμενε «πο 
τη O�ΙXμόρφωσ1j του 8ημόσ�οu βιοu. 

ΤΟ Ιoιxν�κo κρOCτος ,  ιΧφου θα. ocνιxπιxρ�στίϊ σέ μεΥέθuνσ1j τον α.ν
θρωπο, πρέπε� να. ocποτελε'i:τιχι ocπο τιΧ τρίΙΧ μέρη ποιι πρoέρχoντιx� 
ιΧπο τιΧ τρΙιχ μέρΥ) της ψuχ'ijς:  ocπο την τocξη των 8ιχσκOCλων, ιΧπο 
την τOCξΥ) των πoλεμ�στων κιχΙ. ιΧπο την έΠΙΧΥΥελμΙΧΤ�Κ1J τOCξΥ). Μό
νο � πρώτη τOCξΥΙ, � τOCξΥ} των μορφωμένων (φιλόσοφοι) θιΧ lχε� 
Ι:ΡΥΟ της να. κocτεuθuνε� το κρOCτος XOCL να. το κuβερνii (αρχοντες) ,Ι4 
νιΧ σuνΤOCσσει τοΙΙς νόμοuς κιχι' να. έπ�βλέπε� την τηρη� τοuς. 'Α
ρετή της εΤνocι � σοφίlΧ, � γνώσ1j ixεLVou ποΙΙ ώφελεϊ: το σόνολο, 
έκείνοu ποΙΙ ι:Χ.πιχιτεί: ό �θικoς σκοπος το;) σuνόλοu. ΓιιΧ την προ
στιχσίιχ του σuνόλοu ίιπocρχει � οεότερΥ) τocξη, � τocξη -rων υπιχλ
λήλων (έπίκουροι, φύλακες) ,  ποΙΙ στην προσπOCθειlχ νιΧ 8�ιχφuλά.σ
σει το πολΙτεuμιχ πρέπει νιΧ 8εΙξει προς τα. μέσιχ κιχΙ. προς τιΧ lξω 
8τt έκπλΥ)ρώνει ιΧτρόμητoc το xoc01jxov της (άνδρεία) .  Ή μ.εyάoλ1J 
8μως μOCζιχ του λιχου, οΙ ΥεωΡΥΟι' κιχΙ. οΙ βιοτέχνες (γεωργοί καΙ 
δημιοvργοl) , ποΙΙ lpyo -rouc; εΤνιχι να. έξιχσφΙΧλΙζοuν στο κρOCτος τα. 
Uλ�κα. μέσιχ μέ το προ"ον τ'ijς 80uλειiiς τοuς,35 όφεtλοuν να. ίιπιχ
XOUOUy, να. σuyκριxτoυν τΙς έπιθuμΙες τοuς, να. qouv ΙΧύτοκuριιχρ
XLOC (σωφροσύνη) .  ΤΟ κριΧτοι; λοιπον ιΧντιχποκρίνετιχι στο Ι8ιχνικο 
της δικαιοσύνης μόνο 8τιχν κOCθε τocξη έκτελεί: το lpyo της κιχι 
πocΙρνει ιχύτο ποΙΙ -r'ijc; ιXνήκε� .  

Γενικoc, � βocσικ� σκέψΥ) εΤνιχι ()τι � ένότητιχ της ζω1jς,  ποΙΙ 
ιχύτη μόνο κocνει το κρOCτος οuνocτο XOCL ιΧποτελεσμιχτικό, μπορεί: 
να. θεμελιωθε] μόνο στο ένιιχ'i:ο φρόν1Jμoc των πολιτων. KΙXL σόμ
φωνιχ μέ τη σωΚΡlΧτtκ�-πλocτωνΙΚ1J πεπoιθY)σ1j, το ένιoc'i:ο φρόνΥ)
μooc μόνο � ιΧπόλuτη XUPLlXpXLΙX μιίϊς θεωρ(ιχς, 81Jλιχ8� τ'ijς έπιστη
μYjς, μπορεί: να. το έξlχσφlΧλίσει. ΜπροστιΧ σ' ιχύτο το δψιστο OCL
τημιχ κocθε προσωπικο έν8ιιχφέρον πpέπε� να. σιγήσει, XOCL τουτο 
το φρόνΥ)μoc κocνε� τον ΠλOCτωνιχ να. πεp�opΙζει στο έλιΧχιστο την 
ιΧτομ�Κ1J έλεuθερ ίoc των πολιτων. 'Έτσι, το πολιτειιχκο Ι8εω8ες 
της Πολιτείας εΤνιχι �νιx στριχτιωτικο κρOCτος στην δΠ1JρεσΙΙX μ�ίϊς 
έπιστημoν�κης θεωρ(ocς. 

'ΑλλιΧ � ιΧρ�στοκρocτ(oc τ'ijς ΠOCLοείocς, μια. βocρu�μιχντη ιXPX1J 
του πλιχτωνικοϋ πολιτειιχκοϊϊ l8εώοοuς, φιχνερώνετιχι πρoπιXvτων 

147 



Digitized by 10uk1s, March 2009

Η ΣΊ'ΣΤ Η Μ ΑΤΙ Κ Η  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

στο οτι &πο τη μεγιΧλ'Υ) μά:ζιχ της τρίτης τά:ξ'Υ)ς &ξιώνει μόνο τις 
ΣUν'Y)θισμένες Ικιχν6τητες της πριχκτικης ζωΎjς; τις όπο'Lες θεωρε'L 
ιχρκετες γι' ΙΧίιτην, ένω, &ντίθετιχ, � ιχγωγ�, που το κρά:τος θεωρε'L 
8ικΙΧίωμιχ κιχ!. κιχθηκον του νιΧ την πά:ρει στιΧ χέριιχ του γιιΧ νιΧ 
μορφώσει τους πολ(τες συμφωνιχ με τους 8ικους του σκοπους, 
&πευθυνετιχι μόνο στΙς Μο ωες τά:ξεις. Με μιιΧ συνεχ� έπιλοΥή, 
που ιχρχΙζει ιΧπο τη γένν'Υ)ση κιχ!. φτά.νει &ς την ί:>ριμ'Υ) �λικ(ιx, � 

βέ ' !"ι \ ,  , � - " λ " � , , , κυ ρν'Υ)ση οφε!.Λει νιχ ιχνιχνεωνει οιιχρκως κιχι ομιχ ιχ τις ουο ιχνω-
τερες τά:ξεις. ΚΙΧ!. γιιΧ να. μ�ν δπά.ρχει κιχνένιχ προσωπικο έν8ιιχ
φέρον που vcx έπι8ρii ιΧνιχστΙΧλτικιΧ κιχτιχ την έκτέλεσ'Υ) του �ργoυ 
τους ιχίιτιχ τιχ κlXτεξoχ�ν ΙSργΙXνlX του κοινωνικου σ1)ν6λου πρέπει 
νιΧ πιχριχιτηθουν &πο την o Ικoγενειιxκ� ζω� κlχ!. την Ι8ΙΟΚΤ'Υ)σίιχ. 
r ' , \ �� , , \ · \ � l J. '  " ι ιχυτους οεν υπιχρχε ι πιχριχ η κριχτικη πιχιοεLΙΧ, 'J ιχτεκνιιχ, Ύ) κοι-
ν� ζω� κιχι � κοινοκτημοσίινΎ) των &Υιχθων. 'Όποιος θιΧ &φοσιω
θε'L στους σκοπους της όλότητιχς, στην �θικ� &yω� του λιχου, 
8εν πρέπει νιΧ 8εσμευετιχι &πο προσωπικOC συμφέροντιχ. Σ' ιχίιτη 
την Ι8έΙΧ, που Ιστορικα. uλοποι1jθηκε στην ίεριxρχικ� όΡΥά.νωση 
του μεσιχιωνικου θΡΎ)σκευτLΚOυ κρά:τους, περιορ ίζετιχι κά:θε στοι
XE'Lo κομουνισμου, κoινoκτημoσUνης των γυνιχικων κτλ. , που πι-, \ , 'λ Ψ \ , λ ' θ ' 'Ο στευουν πως ιχνιχκιχ υ lΧν μερικοι στην π ιχτωνικη εωριιχ. με-
γά:λοι; Ι8εΙΧλιστης &νιχπτόσσει &ς τΙς cXΚΡΙΧ'Lες σuνέπειές της τη 
σκέψΎ) οτι σκοπος της &νθρώπινΥ)ς ζωΎjς ε!νιχι � �θικ� &yωy� κιχΙ. 
οτι όλόκλΎ)ΡΥ) � όΡΥά.νωση της σuλλoγικΎjς ζωΎjς πρέπει νιΧ 8ιιχ
μορφωθε'L συμφωνιχ με ιχίιτον κιχ!. μόνο το σκοπό.36 

9. Με lΧίιτες τΙς �θικες κlχ!. πολιτικες θεωρίες εΤχε βρεθεΤ κιχΙ. 
μια. νέIχ σχέση &νά.μεσιχ στον κόσμο των Ι8εων κιχΙ. στον κόσμο 
των φlχινομένων, που ιΧντιστοιχουσε τέλειlχ στο χωρο του πλιχτω
νικου ΣUστημIXΤOς .  ' Απο8εικνυότιχν οη � Ι8έιχ του cXγΙΧθοu �τlXν το 
�ργo, ό σκοπος (τέλος) που οφειλε νιΧ έκπλΥ)ρώσει � ιΧνθρώπινΎ) , Α '  \ " Ιλ Ψ , - ξ , " , , κοινωνιιχ. υτη η IXVTL Ύ) Ύ) υΠΎ)Ρ ε ιχποφlχσισΤΙΚΎ) ΥΙΙΧ την ορ ιση-
κ� 8ιιχμόρφωση του μετιχφυσικου συστημιχτος του ΠλOCτωνιχ. 

Κι ιχίιτο γιιχτΙ. � θεωρίlΧ των Ι8εων στο πρωτο σχε8(ιχσμoc της 
ήτιχν &νΙκlχνη νιΧ έξΎ)Υήσει  την έμπεφικ� πριχγμιχτικότητιχ, οπως 
&κριβως κlχ!. � έλειxηκ� όντολογ(ιχ. Με τΙς �ννoιες γένους θOC γι
νότιχν γνωστη � &πόλυτη πρlχγμlχτικότητιχ,37 που κιχθως ε!νιχι 
ιΧπόλυτlχ κΙΧθlχυτη , ιXπλ� κιχι &μετά:βλητη, &γέννητη κιχ!. &φθΙΧρτη , 
σχΎ)μιχτ(ζει �νlXν 8ικό της κόσμο κιχ(, ώς ιχσώμιχτη, ε!νιχι έντελως 
χωρισμένΎ) ιΧπο τον κόσμο τΎjς γένεσης. Συνεπως (οπως έπιση
μocvθ'7jκε στο 8ιά:λογο Σοφιστής,38 l)που &σκεLτιχι. μια. γεμά:τη όξυ-
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νοιιχ ΠOλεμLΚ� στη θεωρίΙΧ των ί8εων σ' έκείν1j τη φOCσ1j της) � 
ιχπόλ\)τη πριχγμιχτικότητιχ, έπει8� ιχποκλειότιχν γι' ιχότην � XLV1j
σ1j κιχι � ιχλλιxγ�, 8εν �τιxν ιχρχ� τ�ς XLV1jσ1jC; κιχι 8εν �8ινε κιχμίΙΧ 
έξ�γ1jσ1j για: τα: γεγονότιχ. 

'Όσο κιχι &ν ό ΠλOCτων 8εν έν8ιιχφερότιχν γι' ΙΧότό , έντούτοις � 
�IIIIOΙιx της Ι8έιχς, ώς �νIIOΙιx τοί) ιχλ1jθιvοu ε!ιιιχι, ιχπcxιτοuσε τελικα: 
να: έκλιχμβOCιιοντιχι τα: φιχινόμειιιχ ΙSχι μόνο σα:ν κOCτι άλλο , κOCτι ποι) 
ιχπομιμεLΤCXΙ τ�ν Ι8έιχ κιχι σ\)μμετέχει σ' ΙΧότην, ιχλλα: κιχι σα:ν κOCτι 
ποι) έξιχρτOCτιχι ιχπο ιχότηψ κιχι � ίδέα να: θεωρ1jθεL αΙτία του γί
γνεσθαι . 'Αλλα: l),τι ε!ιιιχι ιχπόλ\)τιχ ιχμετocβλ1jΤΟ, ιχκtν1jΤΟ, κιχι 8εν 
έκτελεL κιχμίΙΧ ιχπoΛUτως λειτο\)ργίιχ, 8εν ε!ιιιχι 8\)νιχτον να: ε!ιιιχι 
ιχΊτιο με τη μ1jΧCXVΙΚ� �IIIIOΙιx, ιχλλα: μόνο με την �ννoιιx l)τι ιχπο
τελεL το σκοπο για: τον όΠΟLΟ σuvτελοuvτcxι τα: σuμβΙX(IIOIIΤΙX. 'Έτσι 
μόιιο κΙΧθορίζετιχι έπιχκριβως Yj σχέσ1j ιχιιOCμεσιχ στοuς 8ύο κόσμο\)ς 
τ�ς οόσίιχς κιχι της γένεσ1jς :  Δεν ε!ιιιχι πια: ιΧπλως ιχΡV1jΤΙΚ�, ΙSπως 
�τιxν στο πρωτο σχε8ίιχσμιχ της πλιxτωνικ�ς θεωρίιχς �χει πOCρει 
κιχι �νιx θετικο vό1jμcx : κOCθε γεγοιιος σuμβιxίνει για: lOCp1j της ί8έ
ιχς, 39 � ί8έιχ ε!ιιιχι το τελικο ιχΊτιο των φιχινομένων. 

T� θεμελίωσ1j της τελεoλoγικ�ς μετιxφ\)σικ�ς ό ΠλOCτων την 
εχει έκθέσει στον Φίληβο κιχι στα: μεσCXLCX βιβλίΙΧ της Πολιτείας. 
Με ΙXότ�ν σ\)ιι8έετιχι κιχτόπιν μια: πιχριχπέριχ κoρύφωσ1j της φ ιλο
σοφίιχς το\) :  ώς τελικο ιχΊτιο για: l),τι σuμβιxίνει πρoβOCλλετιxι βέ
βΙΧιιχ όλόκλ1jρος ό κόσμος των Ι8εωιι, ί8ιΙΧίτεριχ l)μως � ιχνώτιχτη 
Ι8έιχ -στην όποίΙΧ, κιχτα: την Ί8ιιχ �ννo ιιx, ε!ιιιχι υποτιχγμένες ΙSλες 
οΙ &λλες-, Yj ί8έιχ το;; ιXycxeou, ιχότη ποι) προσ8ιορίζετιχι υστεριχ 
ώς έγκόσμιος νους, .η ώς θεότητα.4Ο 

'Ειιτούτοις, πcxρocλλ1jλcx προς ιχότο το ιχιιιχξιχγόρειο στοιχεLΟ, 
στ�ν ΙSΨιμ1j μoρφ� της θεωρίιχς των ί8εων ιχποκτii 8ιιχρκως μεγιχ
λUτεΡ1j σπο\)8cxιόΤ1jΤCX κιχι το π\)θιχγόρειο στοιχεLΟ, ποι) έΠΙσ1jμιxί
νει την ιχτέλειιχ των φιχινομένων σε σχέσ1j με το ιχλ1jθιvο ε!ιιιχι. 
AόΤ� l)μως Yj ιχνεπOCρκειιχ 8εν ε!ιιιχι 8\)νιχτο να: πιχρOCγετιχι ιχπο το 
ε!ιιιχι. Τώριχ ό ΠλOCτων, για: να: έξ1jήσει τα: φιχινόμειιιχ κιχι την 
ελλεΙψ1j σ\)στοιχίιχς ποι) τα: ΧCXΡCXΚΤ1jρίζει σε σχέσ1j με τις Ι8έες, 
ιχιιιχγκOCζετιχι να: 8εχτεL l)τι, έκτος ιχπο τον κόσμο τοί) ε!ιιιχι .η της 
ιχΙτίocς, 8'Y)λoc8� τον κόσμο των Ι8εων κιχι της Ι8έιχς τοί) ιχγΙΧθο;;, 
ύπOCρχει κocι �νιx 8ε\)τερεuον CXLΤΙΟ (ξυναίτιον) , το μη γν -ΙSπως 
περ ίπο\) ε!χε κOCμει κocι ό Λεύκιππος, ό όΠΟLος για: να: ΚΙXΤΙXIIo�σε ι  
την πολλότψιχ κιχι τ�ν κίII'Y)σ1j πocρΙΧ8έχτηκε ώς «πριχγμocτικο» 
ΙSχι μόιιο το ε!νocι τοί) Πocρμενί81j ιχλλα: κιχι τ( μ� ov. Κιχι � πιχ-
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ρΙΧλληλίιχ ιχύτων των διΙΧλογισμων προχώΡ'Yjσε τόσο πολό, &στε 
το μ� όπιχρκτο συνιχίτιο (το μή ον) να. εΤνιχι κιχι κιχτα. τον Πλά-, β .... t - , J. ' \ , Λ '  \ \ τωνιχ ιχκρι ως εκεινο που ιιταν κιχι κιχτιχ τον ευκιππο κιχι τον 
ΦιλόλΙΧο : ό κενος χώρος.41 Ό χωρος λοιπον �τιxν κιχτα. τον Πλά
τωνιχ το «τΙποτε», OCπο το όποϊ:ο διιχμορφώνεται ό κόσμος των 
φΙXινOμΈVων χιχριν της [δέιχς το\) OCγιχθο\), της θεόΤ'Yjτιχς. Αυτη � 
8ιιχμόρφωσ-η όμως συνίστιχτιχι στη μιχθYJμιχτtκ� μορφοποLYJσ-η .  
'Έτσι, στον ΦΕληβο, ό Πλιχτων δίδιχξε ότι ό κόσμος της ΙΧίσθ'Yj
τηριιχκης ocντίλYJψYJς εΤνιχι μια. «ocνιχμειξ'Yj» του «OCπεριόριστου» 
(ι'iπεΙΡOν) καΙ της «περιχτότητας» (πέρας) ,  δ'Yjλιχδη του χώρου και 
των μιχθYJμιχτικων τύπων,42 κιχΙ οτι � ιχίτί« που προκΙΧλεϊ: αύτη 
την OCνιχμειξΥ) εΤνιχι � [δέιχ του ocγαθοu, � OCνώτιχτη, θεIκ� έγκό
σμιιχ OCρχ�.  Ό χωρος, για. να. μοιιχσει στον κόσμο των ίδεων, μορ
φοποιεϊ:τιχι μΙΧθ'Yjμιχτικά, κσιΙ Ι:τσι γεννιέτσιι ό ιχίσθYJτος κόσμος. 

Μέ σιύτον τον τρόπο δίνετσιι τελικα. μια. μετσιφυσικ� Ι:κφριχσ-η 
στη μεγάλ'Yj σπουδιχιότψσι που εΤχσιν έξσιρχης τα. μιχθYJμσιτικιΧ 
στην έξέλιξ'Yj της πλιχτωνικ'ijς σκέψYJς. τα. μιχθ'Yjμσιτικα. πλάσμιχτσι 
εΙνιχι το ένδιάμεσο σκέλος, δυνάμει του όποίου ό μ� ύπιχρκτος κε
νος χωρος μπορεϊ: να. OCπομψεϊ:τιχι τις κΙΧθιχρες «μορφές» μέσιχ στα. 
φσιινόμενσι. Γι' σιύτο � μσιθYJμιχτικ� γνώσ-η (διάνοια) ,  όπως κιχΙ � 
κιxθa..ρα. φιλoσoφικ� (έπιστήμη ) ,  ποι) OCνιχφέρετιχι σε ενιχ πιχρσιμέ
νον ον (ο-όσΕα) ,  συγκεφσιλσιιώνετιχι στη λoγικ� γνώσ-η (νόησις) κσιΙ 
ά.ντιπιχρσιτίθετιχι στη γνώσ-η των φιχινομένων (δόξα) ποδ γι' ιχύτον 
το λόγο -στο πιχιδευτικο σΙΙστημιχ της ΠολιτεΕας- περιορ ίζετσιι 
στη θέσ-η μι�ς τελευτΙΧίιχς προετοψσισΙσις για. τη σοφίΙΧ των « OCρ
χόντων». 

10. 'Έτσι, εΤχσιν τώρσι όλοκλ'Yjρωθεϊ: οΙ μετιχφυσικές προετοι-
, \ έ έ Ψ \ Πλ ' \ Ι \ ΤΙ μιχσιες που π τρε ιχν στον σιτωνιχ νσι κιχτιχστρωσει  στον ι-

μαιο ενσι σχεδιιχγριχμμσι φιλοσοφίσις της φuσ'Yjς, το όποϊ:ο , πιστος 
στη γνωσιοθεωρ'YjΤΙΚ� &pχ� του, δεν το πρόβσιλλε ώς βέβιχιο OCλλιΧ 
μόνο ώς πιθσινό.43 M� μπορώντιχς δYJλιχδ� να. &νσιπτUξει διΙΧλεκτι
κα. OCπο τον κοσμικο σκοπο ιχυτη τ-Υιν �ρμYJνείσι κιχ!. να. Τ-ΥΙ δισικρι
βώσει έννοιολογικιχ, έκθέτει ιΧπλως μέ τρόπο μυθικο την τελεο
λογικη &πoΨ� του για. τη φΙΙσ-η,  ποδ ουσιιχστικα. δεν Ι:χει πια. χιχ
ριχκτηριχ κΙΧθΙΧρα. φιλοσοφικο ά.λλα. θεολογικό. 

Σε ΙXύτ�ν ομως την εκθεσ� του OCντιτίθετσιι σσιφέστσιτιχ προς 
τη μ'Yjχιχνιστικ� �ρμ'Yjνείσι της φUσYJς. 'Απο τον τρόπο με τον ό
ποϊ:ο την πιχρουσιιχζει εΤνσιι φσινερο ότι OCνσιφέρετσιι στη θεωρίσι 
το\) Δημόκριτου. Στη θεωρίΙΧ δYJλιχδ-Υι ότι ά.πο την «τυχιχίιχ» ( 8η-
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λιx8� την /)χι �μπρόθετη) συνιχντησ1J του «ocτιχκτoc κινοόμενοω> 
γεννιουντocι �8ω κι �κεI κιχ!. πιχλι χιχνοντιχι λοΥης λοΥης κόσμοι, 
ιχντιπocρocθέτει την OCΠΟψΎ) ότι ίιπιχρχει μόνο ocύτός δ �ιxς, ένιocΙος 
κιχ!. μονΙΧ8ικός στό ε!80ς του κόσμος, πο\.ι ε!νιχι τελειότocτος κιχ!. 
ώριχιόΤΙΧΤΟζ, κoc!. ότι � πρωτocρχ� του μπορεί: νιi ιχνιχχθεί: μόνο σε 
Ινα. νου πο\.ι 8ρίΧ σκόπιμιχ. 

"Αν λοιπον θέλουμε νιi σχ"t)μιχτtσουμε μιιi ιχντΙληψη γι' ιχότη 
την πρωτιxρχ�, πρέπει νOC ιχνιχζητησουμε την ιχετιιχ του ιχΙσθψοί) 
κόσμου στην τελεολογικ.η σχέσ1J του με τ!.ς [8έες. Αότη τη σχέσ1J 
δ ΠλιΧτων τη 8ιιχτόπωσε με την ΠΙXριχσΤΙXσ1J ένος «θεοί) ποu �πλoc
σε τον κόσμο» (δημιουργός) ,  που «προσβλέποντιχς aTLt;; [8έες» ι!-
8ωσε μορφΎι στο μΎι /)ν, στο χωρο.  Ό χωρος προσ8ιορΙζετα.ι ώς 
το ιχκΙΧθόριστο ποu �πι8έχετιxι 8ιocμόρφωση, ποu 8έχετιχι όλες τΙς 
μορφες σωμα.τικότηΤOCζ (δεξαμενή) ποu σuνιχμιx 6μως ε!νιχι κιχΙ � 
ιχιτιoc γιιi την δποΙιχ 8εν oclσθ"t)τοποιουντα.ι σωστOC οΙ Ι8έες μέσoc 
σ' α.ύτόν. T�ν ιχντενέργειoc τοί) σuνocΙτιoυ � των μερικότερων συ-

, • Πλ ' � 'ζ , , , ( • νιχιτιων ο ιχτων " ι  χocριχκτηρι ει μηΧΙXνΙΚΊj ιχνocγκιχιοτητα. α-
νάγκη) .  ΠιχΙρνει 8Ίjλoc8Ύι πιΧλι στη φυσικ� του τη 8ΊjμoκpΙτεια. �
νοιιχ, σιiν μεμονωμένο στοιχεί:ο, γιιi νιi �ξη�σει 6,τι 8εν γΙνετιχι 
xιxτιxvo"t)Τo με τελεολογικο τρόπο. • Η σκόπιμΊj 8ριχστηριότητιχ 
του θεΙου κιχ!. οΙ φυσικες ιχνιχγκocιότητες ιχντιπιχριχτΙθεντocι ώς έρ
μηνευτικες ιχρχές, � πρώτη γιιi νιi �ξ"t)�σει την τελειότητoc, οΙ 
8εύτερες γιOC νιi �ξΊj�σOυν το ιχτελές, τον α.tσθητΟ κόσμο. Ό �θι
κος δυ"Lσμος μετιχφέρετocι ιχπο τη μετιχφυσικΎι στη φυσικΎι θεώρ"t)
σ1J. 

• Η χιχριχκτηριστικ.η βιχσικΎι σκέψΊj της πλιχτωνικ-ης φυσικ-ης 
-σε σύγκρισΎ) με την ιχτoμιστικ�- εΙνα.ι 6τι,  �νω δ Δημόκριτος 
θεωρουσε τΙς δλικες κιτησεις μ"t)χα.νικες σuνιστιxμένες των πρω
τιχρχικων κιν"t)σιιχκων κocτocστιχσεων πο\.ι σuντελέστηκιxν στιi έπι
μέρους ιΧτομιχ, ιχντίθετιχ, κocτOC τον Πλιχτωνιχ, � κocνoνικιi τιχξιθε
τημένη δλικΎι κινησ1J τοί) σύμπιχντος εΤνιχι το κιxθoλικιi πρωτιχρ
χικό, κιχ!. κιχθε μερ ικότερο σuμβιiν πα.ριχγετιχι ιχπο ιχότο το σκόπι
μιχ κΙΧθορισμένο όλο. 'Απ' ιχότη τη σκέψη προΥΙλθε � πιχριχξενη tν
νοιολογικΎι κιχτocσκευΎι της Ψυχ-ης το\) κόσμου, πο\.ι δ Πλιχτων την 
προσδιόρισε ώς κοιν.η ιχρχΎι κιχθε κtν"t)σ1Jς, σuνεπως κιχθε μορφο
λογικοί) κΙΧθορισμοί) κιχ!. κιχθε ιχντιλΊjπτικ-ης κιχ!. πocρocστιχσιιχκ-ης 
8ριχστηριότητιχς μέσιχ στον κόσμο.44 Σε μιιi έξιxιpετικιi σκοτεινΎι 
Ικθεσ1J πocρουσιιχζει ώς μΙΧθημocτικ.η «8ιιχΙρεση» ΙΧύτης της ψuχYjς 
του κόσμου τΙς 8ικές του «στρονομικες «πόψεΙζ, που σε γενικες 
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γρα,μμές σuνδέοντα,ι μέ τις &'πόψεις των νεώτερων ΠUθα,γOρεΙων, 
&'λλα: κα,ι uστεροuν ΣUγκριτικα: με α,ότές, έπειδ-η ό Πλά.των δεχό
τα,ν 6τι ή γΎj μένει ιχκΙνYjτη . Κύριο κριτηριο α,ότης της δια,ιρεσYjς 
�τα,ν ή διά.κρισΥ) &.νά.μεσα, σ' α,ϋτο που πα,ρα,μένει tδιο μέ τον !α,uτό 
τοι> (ταυτιW) κα,ι σ' α,ότο ποο μετα,βά.λλετα,ι (θάτερον) ,  διά.κρισYj 
6ποι> &.να,γνωρΙζοuμε ειJκoλα, την πuθα,γόρεια, &.ντ(θεσYj OCνά.μεσιχ 
στον τέλειο κόσμο των οόρά.νιων σωμά.των κιχΙ στον ιχτελή Υήινο 
κόσμο. Μια: πιχρόμοιιχ πlχριχπέρα, &'νά.πτuξYj της πuθιχγόρειιχς θε
ωρΙlχς περιέχετιχι στον πλιχτωνικο Τίμαιο , κιχι σχετΙζετιχι με την 
κΙΧθα,ρα: μα,θYjμιχτικ-η κα,τοισκεu-η 'rou κόσμοι> των uλικων σωμά.
των. ΚιχΙ έδω τα: τέσσερα, στoιχε�α, προσδιορ Ιζοντα,ι ιχνα,λογικα: 
προς τιΧ ιΧπλά., κα,νονικα: στερεομετρικιΧ σχήμοιτοι (πρβ. σ. 57, § 
1 1 ), υποστηρΙζετοιι 6μως ΡYjΤιΧ 6τι ocποτελοuντα,L OCπο έπιφιΧνειες 
τριγώνων, κα,ι μιΧλιστοι δρθογώνιων τριγώνων, ιχπο τιΧ όποίιχ 0Cλ
λοι ε!νιχι Ισοσκελ-η κα,Ι &λλlΧ κοιτα,σκεuα,σμένα, �τσι ώστε ή μικρό-

'θ ' ! "  " ..Δ ' ι 'Α 1 ι τερ'η κιχ ετος νιχ ε νοιι ισΥ) προς ΤΥ) μΙΥ ,! uποτεινοuσιχ. Πα τε-
τοιοι δρθογώνια. τρΙγωνα. ocποτελοuντα,ι οΙ περιοριστικές έπιφιΧ
νειες των στερεομετρικων σΧYjμά.των, των τετριΧεδρων κύβων 
κτλ. τη σuναφμολόΥYjσYj α,ότων των έπιφα.νειων ό ΠλιΧτων τη θε
ωροuσε οόσεοι της πλήρωσYjς 'rou χώροu, δ'ηλα.δη της πuκνότητα.ς 
των υλικων σωμά.των.  Κα.Ι μέ την &ΠΟψΥ) 6τι το φuσικο σωμιχ 
ε!να,ι κα.θlΧριΧ μα,θ'Yjμα.τικO πλά.σμα. πέρα,σε κιχι στη φuσικ-η ή με
τα.φuσικ-η σκέψΥ) που διιχτuπώνετιχι στον Φίληβο, ΟΤΙ ό α,Ισθ'Yjτoς 
κόσμος ε!να.ι περιορ ισμος 'rou χώροι> που ΥΙνετα,ι κιχτ' ocπομΙμYjσYj 
των Ιδεων . 45 

ΔΙ 
Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ 

ΤΟ εορος που πιχροuσιιΧζοuν τα: σuστημα.τα. το\) ΔYjμόκρ ιτοu κα,ι. 
'rou ΠλιΧτωνα" α.ότων των δύο OCκροιΙων πόλων, κα.ι. που σχετΙζε
τα.ι με τη διoιμόρφωσYj των θεωρ ιων -rouc:; σε σχολές, �κα.νε ιχπα.
ρα,Ιτητο Ι>χι μόνο τον κιχτα.μερισμΟ τΎjς έργα,σΙα.ς ιχλλα: κα,ι. �να. 
διιχχωρ ισμο των προβλ'ημιΧτων. ΟΙ τΙτλοι των �ργων 'rou ΔYJμό-

, έ " θέ ι! " " ' \ >! ψ  ΚρΙΤΟι> επιτρ ποuν να. uπο σοuμε ατι κα,ι α,πο α.uτη την αιπο YJ 
προχώΡYJσε με ξεκά.θα.ρο και σuγκεκριμένo τρόπο. Βέβα,ια, ό ΠλιΧ
των OCντιλιχμβα,νότιχν τη σUγΥΡlχφικ-η δΡα.σΤYJριότητα. xup LlUC:; OCπο 
το πρ Ισμα. 'rou κα.λλιτέχν'η . Ε!νοιι φα,νερο gμως gτι OCπο τη διδιχ
κτικ-η δριXσYj τοι> δέν �λειπε, gπως δια.πιστώνοuμε κα,ι. στους δια,-
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λόγοuς τοu, � ξεχωριστη ιXνά.πτuξ'Y) των προβλ'Υ)μά.των. Στη σχο
λ� τοu έπικρά.τησε � �ΙCXLρεσ'Υ) της φιλοσοφLcxς σε �ιcxλεκτικ�, φu
σικ� XCXL �θικ�. 

""Αν ώς �ιcxλεκτικ� πρέπει ούσιcxστικcχ νcχ έννο�σοuμε έ�ω τη 
θεωΡισι. των Ι�εων, 5πως �ιcxμορφώθ'Υ)κε ώς μετcxφuσικ� θεωΡLCX, 
ιΧπο την &λλ'Υ) μεριcχ � μεγά.λ'Υ) πρόo�oς πο,; σ'Υ)μειώθ'Υ)κε με τον 
'Αριστοτέλ'Υ) εΤνcxι 5τι στην πρcxγμcxτολογικ� Ι:ρεuνcx cxύτων των 
τριων περιοχων [�ιcxλεκτικ�, φuσικ�, �θικ�] προτά.χθ'Υ)κε μιcχ �ι
�cxσκcxλLCX γιcχ την ούσΙσι. της έπιστημ'Υ)ς, μιcχ θεωρΙσι. των τΙΙπων 
XCXL των νόμων της έπιστημονικ-ης σκέψ'Υ)ς. ΟΙ σοφιστες XCXL δ Σω
κρά.της εΤχcxν κιόλcxς ιΧρχΙσει νcχ έρεuνοuν σε τΙ ΚUΡLως σuνLστcxτcxι 
� έπιστημoνικ� �ρcxστηριότητcx. Ή ιΧσκ'Υ)μέν'Υ) μcxτιά. τοuς σε 5,τι 
ιΧφορουσε τΙς έσωτερικες �ιεργcxσLες έπέτρεψε στην ιΧφ'Υ)Ρ'Υ)μέν'Υ) 
σκέψ'Υ) νcχ ξεχωρΙσει τοuς τuποuς τ-ης νΟ'Υ)τικ1jς �ιcx�ικcxσLcxς ιΧπο τcχ 
περιεχόμενσι. στcχ δπo�σι. cXνcxφερότcxν κά.θε φoρcχ � σκέψ'Υ). 'Όλες 
'tXύτες τΙς τOCσεις XCXL τΙς ιΧπόπειρες -γΙCXΤL πέρσι. ιΧπο cxύτο �εν 
προχώΡ'Υ)σε οϋτε δ ΠλOCτων- δ ' Αριστοτέλ'Υ)ς τΙς σuγκεφcxλCXLωσε 
στη λoγικ� τοu XCXL τΙς δλoκλ�ρωσε σε �νσι. σΙΙστημσι. 5ποu βλέποu
με την &ριμ'Υ) cxύτογνωσLCX της cXPXCXLCXC:; �λλ'Υ)νικ1jς έπιστημ'Υ)ς. 

1. ΣΙΙμφωνσι. με τΙς Ρ'Υ)τες έξ'Y)γ�σεις του φιλοσόφοu δ πρώτι
στος σκοπος της cXριστοτελικ1jς λογικ1jς εΤνcxι xcxecxpCΧ μεθo�oλo
γικός. Πρέπει νcχ όπo�ειχτε� δ �ρόμoς ιΧπο τον δπo�o έπιτuγχoc
νετcxι δ στόχος της έπιστημονικ1jς γνώσ'Υ)ς. 'Όπως � Ρ'Y)ΤOΡΙΚ� �ι
�ocσκει την τέχν'Υ) της πειθους, Ι:τσι � λoγικ� �ι�ocσκει την τέχν'Υ) 
της έπιστημονικ1jς ερεuνcxς, της γνώσ'Υ)ς XCXL της ιXπό�ειξ'Y)ς. Γι' 
cxύτο δ 'Αριστοτέλ'Υ)ς �εν σuγκcxτcxλέγει τη λoγικ�, πο'; εΤνcxι το 
πιο σ'Υ)μcxντικο �'Y)μιoιιργ'Y)μoc τοu, στΙς κcxθcxuτο φιλοσοφικες μcx-
θ' 'λλ" ' ζ ' 

� , , ..Ι. λ' 'Υ)σειι:;, cx cx την πcxροuσιcx ει ως προπcxισειcx, XCXL 'ι σχο 'Υ) τοu, 
cXνΤLστοιχcx, την Ι:βλεπε ώς το γενικο έργcxλε�ο (όργανον) γιcχ κOCθε 
έπιστημoνικ� έργcxσLcx. 

r 

'Aλλcχ cxύτη � προπcxι�εLCX �ιcxμορφώθ'Υ)κε ιΧπο τον' Αριστοτέλ'Υ) 
σε έπιστημ'Υ). Ό 'Αριστοτέλ'Υ)ς, ιΧντΙ νcχ �ιcxτuπώσει έπιμέροuς xcx
νόνες πο,; νcχ cXξιοποιοuντcxι πρcxκτικά., 5πως �σως σuμβCXLνει στην 
περΙπτωσ'Υ) των σοφιστων, ιΧντΙ νcχ πρoσ�ιoρισει, 5πως δ ΣωκρOC
της, μιcχ ιXρχ�, προσφέρει μιcχ δλόπλεuρ'Υ) �ιερειιν'Y)σ'Y) της νοψικ1jς 
�ρcxστηριότητcxς, μιcχ περιεκτικ� Ι:ρεuνcx των λoγικcχ νόμιμων τιι� 
πων της. ΤΟ μεθo�oλoγικo Ι:ργο το έκπλ'Υ)ρώνει με την τυπικη λο
γική. 

Με cxύτην �εΙχνει 5τι μπορουμε νιt γνωρΙσοuμε τοuς τUποuς 
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της όpθ�ς νόYjσΎ)ς μόνο aτοιν κoιτoινo�σoυμε το εργο ποιι εχει να. 
έπιτελέσει � νόYjσΎ). Κι οιίιτο πOCλι το εργο της νό'Υ)σΎ)ς OCνιχπτύσ-

, :ι β ι \ , Ι \ \ Ι σετocι μονο μι:; ΙΧσΎ) μιoc σuγκεκpιμενY) ποιρocσΤOCσΎ) γιιχ τη σχεσΎ) 
ποίι γενικα. δπιΧρχει OCνOCμεσιχ στη γνώσΥ) κιx� στο OCντικεΙμενό της. 
'Έτσι, Υι ιXριστoτελικ� λoγικ� έξιχρτίΧτocι στενότιχτιχ ιΧπο τΙς μετιχ
φυσικες προϋποθέσεις ποιι έθεσε ό • ΑΡιστοτέλYjς ώς βOCσΎ) στη 8ι
ιχπριχγμOCτευσΎ) aλων των a."λλ.ων έπιστημονικων μιxθ�σεων : � ιΧρ
x� (Prinzip) της λoγικ�ς του εlνcxι γνωσιοθεωρητική. 

2. 'Έτσι όμως � λoγικ� του Άριστοτέλ'Υ) ριζώνει στη σωκροι
τικ�-πλιxτωνικ� θεωρΙoc των ίΟεων. ΤΟ OCλ'Υ)θινο ον εlνcxι το γενι
κό, κιχΙ γ(νετιχι γνωστο με την έννοια . •  Λπο ocίιτη την άΠΟψΥ) ό 
• ΛριστοτέλYjς εμεινε για. πOCντιχ πλocτωνικός. Στόν μεγOCλο πρό-
8ρομό του κιχτocπολεμουσε48 κυρΙως τ�ν έλειxτικ� ελλειψ'Υ) σχέ
σεων ιΧνOCμεσoc στό γενικό κιχΙ στό μερ ικό, ιΧνOCμεσιχ στΙς ίοέες κιχΙ 
στα. φocινόμενoc, OCνOCμεσoc στΙς εννοιες κιχΙ στΙς οιίσθητηριιχκες OCν
τιλήψεις -κOCτι ποιι ό ΠλOCτων οεν το ξεπέροισε οϋτε στ�ν ()στερ'Υ) 
φOCσΎ) τ�ς οιοocσκιχλΙιχς του. οι Ιοέες, OCκόμΥ) κιχΙ ώς τελικό oc�τιo 
τοί) γΙγνεσθΙΧι, εμεινιχν ενιχς κόσμος κΙΧθιχυτόν, πλOCι στα. φιχινόμε
νoc. Λότος ό οιιχχωρισμός της οΙΙσΙοις OCπό το φΙΧίνεσθocι, του elvcxt 
OCπό το γΙγνεσθocι, πέριχ ιΧπο τΙς έπιμέρους 8ιΙΧλεκτικες ocντφp�
σεις,47 OCποτελεϊ: τό OCντικεΙμενο για. τό όΠΟLΟ κυρίως έπικρ Ινει ό 
Άριστοτέλ'Υ)ς τη θεωρ Ιοι των ΙΟεων. 'Ενω ό ΠλOCτων ιΧπο τό γε
νικό, που γίνετιχι γνωστό οιocμέσου της εννοιοις, κocΙ ιΧπό τό μερι
κό , που γΙνετιχι ocντιλYjπτό οιοιμέσου των ΙΧίσθήσεων, σuγκpoτεϊ: 
ouo ξεχωριστους κόσμους, aλ1j � προσπOCθειιχ του ' ΑριστοτέλΥ) ε!
νocι να. ιΧνιχφέσει ιχιιτη τη οιOCσΠΙΧσΎ) τ�ς εννο ιιχς της πpιxγμιxτLκό
τητιχς κιχΙ να. βρεϊ: τη σχέσΎ) της lοέocς με το φιχινόμενο Υι όποΙoc θα. 
έπιτρέπει στ�ν έννo ιoλoγικ� γνώσΎ) να. έρμYjνεόσει τα. οιΙσθψOC. 

Άπο !Χυτο συνOCγετιχι 5τι εργο τ�ς λoγικ�ς elvoιt προπOCντων 
να. οιοιγνώσει τ� σωστ� σχέσΎ) γενικου κιχΙ μεPLΚOυ, κιχΙ γι' ιχυτο 
ό θεμελιocκος τόπος τ�ς έννoιoλoγικ�ς σκέψYjς, ποιι -ητιχν �OY) γνω
στος στον ΣωκρocτYj , βρΙσκετιχι στο κέντρο της ιXpισΤOτελLΚ�ς λο
γικ�ς. Στην �oιιx ocpx� κcxτέλYjξε κιχΙ ό φιλόσοφος, ιΧλλιΧ OCπο OLCX
φορετικο Ορόμο. "'Αν δ�ρxε κOCποιoc προεργιχσΙιχ για. τη oικ� του 
θεωρίΙΧ της έπιστημYjς, �τιxν οΙ σκέψεις των σοφιστων για: την 
τεxνικ� της ιΧπό8ειξYjς κocΙ της ιXνιxσκευ�ς. Κιχθως όμως τώρoc ό 
'ΛριστοτέλYjς έθετε το έρώτημoc πως μπορεί: κocνεΙς να: OCποοεΙξει 
κocτι έπιστημονικOC, ΟYjλocο� με κιχθολικα: εγκυρο κιχΙ σύστοιχο 
προς την ocλYjθιν� γνώσΎ) τρόπο , οιιχπΙστωνε 5τι μια: τέτοιιχ ιΧπό-
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δεLζ1j μόνο στ�ν ΠOCΡOCγωγYJ του μεραου ιΧπο το γενLΚΟ εΤνOCL δυ
νocτο νιΧ cruvLcrΤOCΤOCL. ΈΠLστ1)μονLΚ� ιΧπόδεLζYJ σημocΙνει Ικθεση 
των λόγων YLιX ΤOUt; δποΙους εΤνocι �γκυρoς κάΠΟLος Ισχυρισμός. 
, ΑλλιΧ ocυτοι οΙ λόγοι βρΙσχοντocι μόνο μΙσoc στο γενικότερο, 6που 
ύπάγετocι το μερικό. Αυτο ζ'Υ)τοuσε κocι δ Σωκράτης. 

'Έτσι πρόκυψε το Ιδιότυπο πΜγμoc πο,) ιΧποτέλεσε την OCριστο
τελικ� �ννoιoc της έπιστημ1jς. Κocθως το γενικό , � Εδέoc, εΤνocι το 
ocλYJθινο εΤνocι, συνάμoc εΤνOCL ΚΟΙΙ � ocΙτΙoc το\) γΙγνεσθοιι, δ1jλocδ� 
έκεΙνο ιΧπο το δποΙο κocι διάμεσου τou δποΙου θ« γΙνεL XOCΤCXV01jΤO 
κοιι θ« �ρμ'Y)νευτεI το μερικό, οιύτο πο,) ιΧντιλocμβocνόμοιστε με τις 
οιΙσθήσεις. 'Έργο της έπιστημYJς εΤνocι ν« πocρουσιάσει τον τρόπο 
με τον δποΙο ά.πΟ 1'0 γενικό, πο,) γΙνετocι γνωστο με την �VVOLOC, 
συνάγεται το μερικό , πο,) γ[νετocι OCντιληπτο με τις οιΕσθήσεις. 
ΠocρOCλλYJλoc, YLιX τ� νόYJσYJ γενικο εΤνOCL δ λόγος, διιχμΙσου το\) δ
ποΙου κocι OCπο τον όποΙο aπoδεικνύεται το μεραό. 'ΈτσL, το να: γΙ
νεΤOCL XOCΤL κocτιχνο'Υ)ΤΟ κocΙ το ν« &.ποδεLκνUετιχι εΤνOCL το �διO πράγ
μοι : παραγωγή τού μερικού aπό τό γενικό. 

ΣΙΙμφωνιχ με ocυτά, στην Ιννοιoc της πcxριχγωγYjς (aπόδειξις) 
συμπυκνώνετιχι ΙSλη � θεωρΙoc τou 'ΑΡLστοτέλ1j γιιΧ την έπιστημ'Υ) . 

• Η έπιστημoνικ� �ρμηνεΙoc των φοιινομένων με βocση το ιΧληθινο 
εΤνιχι εΤνιχι � ίδιoc διocδικocσΙoc 6πως κocι � έπιστημoνικ� ιΧπόδειζ'Υ) , 
δYJλocδ� πιxριxγωγ� τou δεδομένου μέσιχ στην ιxtcre1j't'YJPLocx� &.ντί
λYJψYJ ά,πο τον γενικότερο λόγο του. Γι' ocύτο � �ρμ'Y)νεΙoc κιχι � 
ά,πόδεLζYJ προσδιορΙζοντocι με την raLιx λέζ'Υ) : «πιχριχγωγή» '  σωστ� 
εΤνΙΧL � ά,πό8ειζΥ) πο,) ώς ά,ποδεικτικο λόγο έπικιχλεΙΤΙΧL 1'0 πρocγ
μοιτικό, γενικο OC�ΤLO οιύτου πο,) πρόκειτocι ν« &.ποδειχτεί:. 48 'Έργο 
λοιπον τηζ έπιστημYJς εΤνocι νιΧ δείζει τη λογLΚ� &.νιχγκοιι6τψιχ με 
την όποΙoc �πονΤCXL τ« έπιμέρους φιχινόμενιχ ά,πο τα: γενικα ιx'LΤLΙX 

, . ,  L , θ , . λ ' ψ  ' "  � έ XΙXL οι επtμερoυς ΙXLG YJτηριιχκες ιχντι YJ εLς ocπο τις γενικες VVOL-
ολογικες γνώσεις. 

Αυτος 6μως ό προσδLορισμος το\) Ιργου της έπιστημYJς, δ ό
ποΙος ά,νιχπτuχθYJκε ά.πΟ τις μετocφυσLκες προuποθέσεLς, &λλιχζε 
ΡLζLΚιΧ στ1.ς μετΙπειτιχ ερευνες τou • ΑΡLστοτέλ1j. 

3. ΣΙΙμφωνoc με 6σoc &.νlχcpέρονΤΙΧL ΠLΟ πάνω, το ά.μέσως �πόμε
νο εργο της λΟΥLκYjς εΤνlΧL � έπιxκpιβ�ς 8ιιχπΙστωση του τΙ κυρΙως 
εΤνlΧL πιχριχγωγή, δ'Y)λoc8� &.πό8εLξYJ κιχι �ρμYJνεΙcx, η � Ικθεση των 
τΙΙπων με τouc; δποΙους γνωρίζει � νόYJση την έζocρτηση το\) μεΡL
κότερου &.πο το γενικό. Αυτη τη θεωρίΙΧ δ 'ΑΡLστοτέλ'Υ)ς τ�ν έκ
θΙτεL στιΧ 'Αναλυτικά, το βocσικο λογLΚΟ εργο του, πο,) πριχγμιχ-
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τεόετιχι με συστημιχτικο τρόπο στο πρωτο μέρος το';ς συλλογι
σμοός, κιχι στο �εότερo την πιxριxγωγ�, την ιXπό�ειξY) κιχι την κιχ
ΤΙΧνό"f)σΥ). ΓιιχτΙ ιΧπο την ιΧνιχλυσΥ) της νΟ"f)ΤLκ�ς �ριxστηρι6τητιxς 
προκόππι ώς &.πλ� βιxσικ� μoρφ� της -ή πιχριχγωγη μιας πρότιχ
σΥ)ς, μιίiς ιΧπόφιχνσΥ)ς ιΧπο μιιiν a.λλ"f), δ"f)λΙΧ�� ό συλλογισμ6ς. 

'Έτσι -ή συλλογιστική �γινε ό πυρ�νιxς της ιXριστoτελικ�ς λογι
κΥίς. Σε ιχίιτην κορυφώνετιχι δλΥ) -ή διδιχσκΙΧλΙΙΧ το;) 'ΑριστοτέλΥ) 
(σε γενικότιχτες μόνο, δπως φιχΙνετιχι, γριχμμές) για: το';ς τόπους 
της νό"f)σΥ)ς στο';ς όποΙους θεμελιώνετιχι ό συλλογισμός. 'Απο oιu
την προέρχοντιχι δλες οΙ ΙSΨεις της μεθo�oλoγΙoις "t"ou. 

Tιi ιΧξιώμοιτιχ ιχϊιτης της θεωρΙοις, πο'; &ς �μεριx ιΧκόμΥ) ιχπο
τελοίίν το κόρ ιο σωμοι της πιxριxδoσιoικ�ς λoγικ�ς, ε!νιχι τα: ιΧκό
λουθιχ. • Ο δισιλογισμος ε!νιχι � πoιρoιγωγ� μιας ΚΡΙσΥ)ς ιΧπο 3όο 
liλλες. Στην ΚΡΙσΥ) μΙιχ �νoιιx (το κοιτηγόρ"f)μιχ) ιΧποδΙδετοιι σε 
μια:ν a.λλΥ) !ννοιοι (στο δποκεΙμενο) . Ή πρόΤΟΙσΥ) πο,; το �κφριχζει 
ιχίιτο μπορε'f: να: θεμελιωθε'f: μόνο �φόσoν -ή ζ"f)τοόμεν"f) σόνδεσΥ) 
δποκειμένο\) κιχι κιxτηγoρ�μιxτoς προκόψει με τη μεσολιχβ"f)σΥ) 
μιας τρίτης Ιννοιιχς, τοϊ) μέσο\) δρου (μέσαιι, medius terminus). 
'Ανιχμεσιχ λοιπον σ' ιχϊιτη την τρΙτη !ννοιιχ κιχι στΙς liλλες 3όο 
πρέπει νιi δπιχρχο\)ν κιχποιες σχέσεις, κοιΙ ιχϊιτες οΙ σχέσεις πρέπει 
να: !χουν �κφριxστε'f: σε δόο κρίσεις, πο,; όνομιχζοντιχι προκεΙμενες 
προτιχσεις τοϊ) διιχλογισμοU. Τό 3ΙΙΧλογΙζεσθΙΧι ε!νιχι -ή νo�τικ� 
διιχδικιχσΙιχ κιχτα: την όποΙοι, ιΧπο τΙς σχέσεις μιας κιχΙ της ιχϊιτης 
!ννοιιχς (του μέσο\) δρο\») προς Βόο a.λλες, βρΙσκετοιι -ή σχέσΥ) που 
�χoυν ΙΧίιτες οΙ 3όο !ννοιες μετιχξό τους. 

'Απ' δλει;; δμως τΙς δυνιχτες σχέσεις &νιχμεσιχ σε !ννοιες -ή σ\)λ
λoγιστικ� το;) • ΑριστοτέλΥ) -σόμφωνιχ με τΙς γενικες προσποθέ
σεις της- σuγκέντρωσε την πρoσoχ� της μόνο σε μΙιχ : στη σχέ
σΥ) της ύπ6ταξης το;) μερ ικου στο γενικό. Σ' οιίιτην τη θεωρΙιχ 
�ν3ιιxφέρει πιχντοτε ιΧν -ή μΙοι !ννο ιοι (το δποκεΙμενο) δπο,"ιχσσετοιι 
στην ωΥ) (το κιχτηγόρ"f)μοι) � ΙSχι.49 Ό &ριστοτελικος 3ιΙΧλογι
σμος &σχολεΤτιχι μόνο με τη γνώσΥ) των τόπων της νό"f)σΥ)ς, βά.σει 
των όποΙων, με τη βo�θειιx κιχποιιχς �νδιιχμεσY)ς !ννοιοις, θα: κρι
θεϊ: ιΧν μια: Ιννοιιχ δποτιχσσετφ σε μια:ν a.λλΥ) � ΙSχι. Ό Άριστο
τέλ"f)ς Ιλ\)σε ιχίιτο το πρόβλ"f)μιχ με �ξιχντλ"f)ΤΙΚ� πριχγμιχτικα: ερευ
νιχ. Στη λόσΥ) ιχίιτη σuνΙστιxτιxι -ή μόνιμΥ) &ξΙιχ της συλλoγιστικ�ς 
-rou ΆριστοτέλΥ) ιΧλλα: κοιΙ τα: 5ριιχ της σΥ)μιχσΙιχς της. 

Σόμφωνιχ λοιπον με ΙΧίιτιχ, στη θεωρΙιχ το\) για: την ΚΡΙσΥ) ό 
• Αριστοτέλ"f)ς οίισιιχσηκα: έξέτιχσε μόνο τα δόο στοιχεΤιχ πο,; πιχ-
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ρουσΙα.ζιχν ένδ�ιxφέρoν γ� '  ιχότον το σκοπό : πρωτο, το ποσ6ν, που 
κιxθOΡ(6ε� το βΙΧθμο στον όποΤο υπoτocσσετιx� στο κιχτηγόΡYjμιχ το 
έννO �OλOγLΚO πλOCτος του υποκεψένου· ιΧπ' ιχότο πρoκόπτε� � δ�
ΙXΙρεσYj των προτOCσεων σε γεν�κές, μερ�κες κιχ!. έν�κές. ΚΙΧ!. δεό-

\ , \ l t - ..s. t ό ξ " , " τερο, το ποιον, κιχτιχ Το OΊtOLO 'i υπ τιχ Yj ε ιτε κιxτιxφιxσκετιx� ε Lτε 
ιΧποφOCσκετιχι κιχΙ, έπομένως, στο πλOCτος των δύο έννοιων ιΧποδΙ
δετιχι � σχέσYj της συνδεσYjς � του διιχχωρισμου. 

Γι' ιχότο κιχΙ. τα. ε�δ1) (σχήματα) των διΙΧλογισμων κΙΧθορΙζον
τιx� οόσιιχσηκα. ιΧπο τον τρόπο με τον όποΤο οΙ σχέσεις τ-ης ίιπό
ΤΙΧξYjς των έννοιων προσδιορΙζουν τη ζYjτοόμενYj ίιπότιχξ1) στη 
συμπεριχσμιχτικη πρότιχσ1). ΈξωτερικOC, ιχότη � σχέσYj έκφρOCζε
τιχι ιΧπο τη θέσΥ] του μέσου ορου στ!.ς δύο προκεΙμενες προτOCσεις, 
οπου ε!νιχι ε�τε ΚΙΧΤ1)γόΡ1)μιχ στη μΙα. κιχΙ. ίιποκεΙμενο στην OCλλη , 
εtτε κιxτηγόΡΎJμιx κιχΙ. στΙς ΌUo, ε�τε τέλος υποκεΙμενο κιχΙ. στΙς ΌUo. 
'ΑλλOC ό 'ΑριστοτέλYjς, σuνεπης στην ιΧρχΎ] που ε!χε θέσει, ιχπο 
τOC τρία. εtδ1) χιxριxκτηρ�σε ώς το π�o σYjμιxντ�κo κιχΙ. πρωτιxρχ�κo 
το πρωτο, γιιχτΙ. σ' α.ότΟ έκφρά.ζετα.ι με κα.θιχρότητιχ κιχ!. σα.φ�νε�α. 
� ιΧρχΎ] της υπότιχξψ; :  το υποκεΙμενο του συμπερά.σμιχτος υπο
τά.σσετιχι στον μέσο δρο, έπομένως κιχΙ. στο κα.τηγόΡYjμιχ, ιχφοίί το 
έννοιολογικο πλά.τος του μέσου l)pou περιλιχμβOCνετιχι στο πλά.τος 
του κιχτηγορ-ήμα.τος.60 

4. Άφου δμως ό δΙΙΧλογισμός, κιχΙ. έπομένως � πιxριxγωγi] , � 
ιΧπόδειξ1) κιχ!. � έρμYjνεΙα. κΙΧθορ Ιζοντιχν με τΟν·τρόπο που πεΡΙΥΡOC
ψα.με, �τα.ν φιχνερο δτι με α.ότη την τόσο οόσια.σηκη για. την έπι
στημ1) δριχσΤ1)ριότητα. πιχράγοντιχι ιΧπλως προτά.σεις λ�γότερo γε
νικες ιχπο OCλλες ποΙΙ εχουν μεγΙΧλότερ1) γεν�κότητιx, δηλα.δη δτι 
κιχτα. το διΙΧλογισμο δεν θεμελιώνετα.ι ιχπο τ!.ς προκείμενες προ
τάσεις κάτι έξίσου γενικο με ΙΧότές, κα.Ι, ιχκόμΥ] λιγότερο, κάτι 
πιο γενικο ιΧπο α.ότές. Κα.!. σ' α.ότΟν τον κΙΧθορισμο της ά:ριστοτε
λικ-ης λογικ-ης προβάλλει ό Ιδιότυπος τρόπος με τον όποΤο ά:ντι
λα.μβα.νότα.ν � ιΧρχα.Ιιχ σκέψΥ) την οόσΙιχ της νόησYjς κιχ!. συμφωνα. 
με τον όποΤο γΙνετα.ι κιχτιχνΟ1)ΤΟ κιχ!. ιΧνιχλόετιχι μόνο κάτι που ε!
νιχι δεδομένο -δεν πα.ράγετα.ι κάτι νέο . 'Απο ιχότο ομως επετα.ι 
δτι � έπιστημτι πού πα.ρά.γει λογικά., ποΙΙ ιΧποδείχνει κιχ!. έρμ1)
νεόει, μπορεΤ σε έπιμέρους περιπτώσεις να. χρτισtμOΠOιεΤ ώς προ
κείμενες προτOCσεις στοΙΙς διιχλογισμούς κά.τι πού εχει πιχρα.χθεΤ 
ώς σuμπέριxσμιx σε ενιχν &.λλο διΙΧλογισμό. ΤελικιΧ δμως ε!νιχι 
υποχρεωμέντι νιΧ ξεκι�σει ιχπο προκεΙμενες πρoτocσε�ς που δεν 
έπιδέχοντιχι κιχνενος ε�δoυς πα.ρα.γωγΥι, ιΧπόδειξ1), έρμτινείΙΧ, Xoc-
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μεa. ιΧνα.γωΥη σε μέσους 15ροuς, κα.;' γι' α.ότΟ � ιXλ�θεια. τους ε!να.ι 
l1.μεση, δεν πα.ρά.γετα.ι δηλα.ΟΥ) ιΧπο πουθενά., ε!να.ι ιΧνα.πόδεικτη 
κα.;' ιΧκα.τά.ληπτη. Για. κά.θε πιχριχγωΥΥ) ε!νιχι άΠΙΧΡΙΧίτYjΤΟ κ&τι 
πρωΤΙXΡΧLΚό, για. κ&.θε άπόδεtξYj κά.ποιος ιΧνα.πόδειχτος λόγος, για. 
κά.θε έρμYjνεΙιχ κά.τι δεδομένο , ποu 15μως δεν εχει !ζYJYYJθεi:. 

Ή ιΧποδεικτικΥ) κιχ;, έρμYjνεuτικΎj δρα.στηριότητιχ της έπιστη
(LYjI; εχει έπομένως Ε-νιχ ΙSριo : οΙ εσχα.τοι λόγοι της άπόδειξYjς δεν 
ιΧποδεΙχνοντα.ι ·  τα. εσχα.τιχ ιx�τιιx της έρμYjνεLιχς δεν έρμYjνεUοντιχι.  
Συνεπως � !πιστημYj, για. να. έκπληρώσει το εργο της, την έρμYj
νεΙιχ το\) μερικοϊ; ιΧπο το γενικό, πρέπει πρωτιχ ιΧπ' 15λιχ να. προχω
ρ�σει ιΧπο το μερ ικο ως το γενικο ποu δεν έπιΟέχετα.ι πια: την 
άπόδειζYj κιχ;, την έρμYjνε[ιχ, γιιχτι. ε!νιχι άμεσιχ βέβocιο κιχι. προβ&λ
λει σα.ν κά.τι ποu δεν πα.ρ&γετocι οuτε ιΧποδείχνετιχι άπο κ&τι όίλλο. 
Π ρΙν λοιπον ιΧπο την πιχρocγωΥή, την ιΧπόδειξYj κιχι. την έρμYjνείlΧ, 
ποu σε τελευτιχίιχ ιXν&λυσYj άποτελουν το εργο της έπιστημYjς, 
πρέπει να. άνΙΧζYjτηθοuν τα: άφετηριocκα: σYjμεi:ιχ της πιχριχγωγης, 
οΙ εσχιχτοι άποοεικτικοΙ λόγοι κιχ;, OL άνώτιχτες έρμYjνεuτικες άρ
χές. TΎj νOYjτικΎj δριχστηριότητιχ ποu ε!νιχι στρα.μμένYj προς το θέ
μιχ ιχότο δ ΆριστοτέλYjς την όνομά.ζει διαλεκτική, κιχι. τΙς άρχές 
της τr.ς διιχτuπώνει στα. Τοπικά. 

Σε ιχότη την &νιχζ�τησYj των ιχΙτΙων οεν υπ&ρχει, συμφωνιχ με 
τη φόσYj το\) πρ&γμιχτος, � (Οιιχ «άπooεικτικ�» βεβιχιότητιχ ποu 
υπ&ρχει κιχτα. την πιxριxγωγΎj των άποτελεσμ&των άπο τα. έξιχκρι
βωμένιχ ιχ(τι& τους. Ή ερευνιχ ξεκιν« άπο το μερικό, ποu ε!νιχι 
� � έ " Α- ' , 'λ Ψ , , " ι  , οεοομ νο στην IΧtσv ιιτηριlχκYj ιχντι Ί) Yj, κιχι ιχπο τις τρεχουσες ΙΧ-

πόψεις της κοινης άντίλYjψYjς (ένδοξον) ,  για. να. βρεί: το γενικό , άπο 
το όποi:ο δστεριχ &.ποΟείχνετιχι κιχι. έρμYjνεuετlχι το μερικό. ' Η ε
ρευνα. λοιπον ιΧκολουθεί: τον &.ντίστροφο δρόμο &.πο έκεί:νον ποu 
&.κολουθεί: � πocρα.γωγ� . Αότη ε!νιχι πιχριχγωγικ� , !κείνYj ε!νocι 
!πα.γωγικ� . Αότη προχωρεί: &.πο το γενικο στο μερικο &'ποοεΙ
χνοντιχς κα.!. έρμYjνεUοντα.ς, έκείτη &.πο το μερικο στο γενικο ψ&
χνοντιχς κα.Ι Οοκιμ&ζοντα.ς. δΙ Μόνο � όλοχλYjρωμένYj !πιστημYj ε!
να.ι &.πoδεικτικ� · ιχότη ποu !ξα.κολουθεί: να. γ[νετιχι ε!νιχι έπιχγω
γικ� . 

κιχτα. τον ΆριστοτέλYj , ΙSλες οΙ oιερευν�σεις xlX1. οΙ &.ντιθέσεις 
ποu πιχρουσιά.ζοντα.ι σ' α.ότες άνιχφέροντιχι τr.ς περ ισσότερες φο
ρες στr.ς κρ Ισεις' στην &.λλYjλοuχΙιχ τους δμως με ΙΧότές &.νιχφέρον
τιχι κιχι. στι.ς έννοιες. Μιά κρΙσYj ιΧποδεΙχνετιχι, πα.ρά.γετιχι, ΙSτιxν 
σuμπεριχίνετιχι ιΧπο γενικότερες κρ ίσεις με την πιχρέμβιχσΥ) του 
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μέσου Ορου. ΤΟ ta�o κιχΙ μ�α. �·.ινo�ιx πιxρocγετιx� οτιχν σχYjμιχτ(ζετιχ� 
ιΧπο μ�α: γεν�κ6τερY) (τοίί ιΧμέσως ιΧνώτερου γένους, genus) με την 
πρoσθ�κY) ένος Ιδ�ιxετερoυ γνωρΙσμιχτος (διαφορά, differentia 
specifica) .  ΑΙΙτη ή πιχριχγω-Υη της gIIIIotΙXc; ε!νιχι ό όρισμός. 'Όπως 
ομως ή πιχριχγω-Υη των προτιΧσεων ΠΡOΩπoθέτε� σε τελευτιχ(ιχ cX
νocλuσYj γεν�κ6τιxτες προκεΙμενες ποδ δεν ιΧποδε(χνοντιχι πιoc, �τσ� 
κιχ Ι ό όρισμος των κιχτώτερων έννοιων τελ�κα. ιXνocγετιx� σε γενι
κότιχτες �ννo�ες ποδ δεν έπιδέχoντιx� κιχμΙιχ πιχριχγω-Υη xlXt έρμYj
νε(ιχ. Αύτες οΙ  �ννoιες, οπως κιχΙ. οΙ ιΧνώτιχτες προκεΙμενες της cX
π6δειξYjς ,  πρέπει να: cXνΙΧζYjτηθοuν έπιxγωγ�κoc·δ2 κιχΙ. φlΧίνετιχι πως 
ό 'Αρ�στοτέλ"!Jς θεωρουσε oτ� έκεΙνες οΙ γεν�κότιxτες προτOCσεις 
έξ"!Jγοuν ΙΧύτες τΙς γενικότιχτες �ννoιες. 

5 .  'Απο τα: διδιχκηκα: βιβλΙIΧ ποδ ι!ίφYjσε ό 'Αρ�στοτέλ"!Jς πε
ρ ισσότερο όλοκλ"!Jρωμένlχ ε!νιχι τα. Μο κόρ ιιχ λoγ�κα: συγγράμμιχ
τιΧ του : τα: Άναλυτικα κιχ/. τα: Τοπικά.δ3 Αύτο έξYjγε'L Lσως κlχΙ 
το γεγονος 5τ� οΙ λoγ�κες ιXπιx�τησε�ς ποδ �θετε στην έπ�στημ"!J 
�χoυν ιΧνιχπτυχθε! με σιxφ�νε�ιx κlχΙ βεβιχιότητιχ' ή ιXνocπτuξY) 5μως 
τοίί συστημιχτ6ς του, 5πως τ�ν �χoυμε μπροστOC μιχς, δέν Ικιχνο
ποιε! οuτε στο έλOCχιστο τΙς προσδοκΙες ποδ γεννιοσντιχι ιΧπο έκεΙ
νες τΙς ιXπlX�τησεις. 

E!νιx� δ"!Jλιχδή φιχνερο 8τι ιroμφωνιx με ιχύτα. θα: �πρεπε τώριχ 
να: δινότιχν μια. σιxφ�ς, θετική gνδε�ξYj γ�α: έκεΙνες τΙς ιΧνώτιχτες 
προτOCσεις � �ννo�ες ποδ κιχτα. τον φ�λ6σoφo �χoυν μια. cιίμεU"ΙJ βε-: 
βιx�ότητιx κιχΙ ε!νιx� το ιΧποτέλεσμιχ της �peUIIΙXC; κιχΙ συνιΧμιχ το 
ιXφετηρ�ιxκo U"ιJμε'i:ο της cXπόδε�ξYjς κιχΙ της έρμYjνε(ιχς. 'Όποιος 5-
μως ιXνιxζψ�σει κάτι τέτοιο στη διδιχσκιχλ(ιχ τοίί 'ΑριστοτέλΥ) θα: 
βρεθεΙ σε μ.εγιΧλ"!J OCμYjχιχν(lχ. 'Απο γενικές προτOCσεις ύπάpχε� μΙIχ 
κlχΙ μoνocδικ� ocρχ�, ή άρχη τijς άντΙφασης, δ4 clίλλoτε στην κιχθιχ
ρα: λoγ�κ� δΙΙXΤόπωσ� της, 5τ� κιχτocφιχU"ΙJ κlχΙ ιXPIIYJU"IJ τ�ς ίδ�ιxς 
διlXπλoκ�ς έννοιων ιΧποκλε(οντlχι ιXμo�βιxIιx, κιχΙ. OCλλοτε στη μετιχ
φυσικ�-γνωσ�oθεωρψ�κ� έκδoχ� της 5τι �νιx πρOCγμιχ δεν ε!νιχι 
δυνιχτον να: ε!νιχι κlχΙ συνάμιχ να: μήν ε!νιχι το ίδ�o .  Λύτο ό 'Λρι
στοτέλYjς το πιχροuσΙlχσε ώς OCνιχπ6δειχτη μείζονιχ πρότlχU"ΙJ ολων 
των ιΧποδείξεων. • Αλλα. πιχριΧλλYjλΙΧ έΠ�U"ιJμιχ(νει ση κιΧθε γνωστι
κ� περ�oχή �χει τΙς δικές της �σχιxτες ΠΡΟΩποθέσεις, χωρΙς 5μως 
κιχΙ να. τΙς πρoσδ�oρ (ζε� πιο σuγκεΚΡψένlχ. 

'Ωστ6σο, &ν &νΙΧζYjτησοuμε τΙς &νώτιχτει; �ννo�ες, το μόνο ποδ 
β ι .. , ι ' έ '  έ ι - , �  p�σκoυμε -ιχν ιχφYJσοuμε κιχτιχ μ ρος την Π�U"ιJμιχνU"ΙJ T"!JC; ιo�ιx�-
τερ6τητιχς των έπιμέρουι; έπιστημων ποδ γΙνετιχι έκεΙ- ε!νιχι ή 
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έπιλοΥΥ) ιχνOCμεσσι στ1.ς τέσσερις ωχρχες» της μετσιφ\)σικ1jς κσι1. 
στ!.ς «ΚIΧΤ'Υ)γορ(ες»,  που χιχριχκτηρ ίζοντιχι βlχσικο1. τόποι της φρOC
σ'Υ)ς (Aussage) γιOC το ΟΨ έπιλοΥΥ) δπο\) ό 'Αριστοτέλ1jς �E:ν π1Jρε 
τελικιΧ θέσ'Υ). Κιχ!. στ1.ς �όO ομως περιπτώσεις βρ ισκόμσιστε πιOC έν
τελως μέσlχ στους πρσιγμιχτολογικους κlΧθορισμους της θεωρίιχς 
το\). 

Ε' 

το ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ 

• Η Λoγικ� του ' Αριστοτέλ'Υ) ώς όλοκλ'Υ)ρωμένο σόστημιχ σε σύγ
κρισ'Υ) με δλες τ1.ς ΠΡΟ'Υ)γούμενες έμψιχνίσεις της ιχρχlΧίlχς έλλψι
x1jc; έπιστ�μ'Y)ς �Ινει την έντύπωσ'Υ) gτι εΙνlχι κOCτι έντελως νέο . 
ΒlχσΙζετlχι κυρ ίως στην δΨ1Jλ� Ικιχνότητιχ T1jc; ιχΨ'Υ)Ρ'Υ)μέν'Υ)ς σκέ
ψ'Υ)ς, που προUποθέτει τον μεγlXλoψυ� �ιlXχωρισμo των γενικων 
τύπων της νόφ1jς ιχπο το όπoιo8�πoτε περ ιεχόμενο .  ΑΙΙτη τη οε
ξιοσύν'Υ) του στους ιχΨ1jΡ1jμένους έννοιολογικους σΧ1jμlχτισμους ό 
, Αριστοτέλ'Υ)ς την έπιβεβιχιώνει σε κOCθε περιoχ� της έπιστημονι
x1jc; έργlχσΙIχι; το\). 'Ότι ό ιιποι.τέρlχς της λoγικ�ς)) στocθ1jκε έπ1. Μο 
χιλιOCοες χρόνιιχ ό Δocσκotλoς της ψ ιλοσοψ[ιχς το χρωστOCει βοι.σικOC 
στη σιγοuριoc, στην κlΧθσιρότητσι κlχ!. στη σuνέπειlχ των έννοιολο
γικων κlΧθορ ισμων "ou. Έκπλ1)ρωσε το Ι:ργο που εΙχε τOCξει ό 
ΣωκρOCτης κσι1. τιχuτόχρονιχ Ι:πλιχσε τη γλώσσιχ της έπιστημ'Υ)ς. ΟΙ  
κuριότερες έπιστημονικες Ι:ννοιες κlχ!. έκψρOCσεις που ΧΡ'Υ)σιμοποι
ουμε κιχ1. �μεplX ιχκ6μ'Υ), πιχντου, ιχνOCγοντιχι σε οικές του οιιχτ\)-, M1 ' \ -1. '  \ -Ι. • ι � ,  \ πωσεις. ε IXUTy) " ιν ΤIΧσ'Υ) τοΙ) προς " ιν lχφιχφεσ'Υ) συνσεετιχι κιχι 
το γεγονος δτι ό • Αριστοτέλ1jς, με τη βo�θειιx μιocς συσχετικ1jς 
Ι:ννοιοι.ς, της Ι:ννοιιχς της ιχνέλιξ1jς, Ι:�ωσε λύσ'Υ) στο βιχσικο πρό
βλ'Υ)μlχ της ιχρχlΧίlχς έλλ1jνικ1jς ψιλοσοφ(ιχς, O'Y)λlXo� του τρόπο\) με 
τον όποϊ:ο ?tρέπει νιΧ νο�σοuμε -πίσω ιχπο τη μετlΧβlΧλλόμεν'Υ) 
πολλιχπλότητιχ των ψlχινομένων- �νlX ένιοι.ϊ:ο κlχ1. πlχρlχμένον εΙνlχι. 
Koι.r. οΙ Μο μεγOCλοι πρόορομοί τοΙ) εΙχlχν πρoσπlXθ�σει νOC οώσουν 
�νlXν εΟιοι.(τερο όρισμο στο περ ιεχόμενο της Ι:ννοιιχς του OCλ'Υ)θινου 
εΙνlχι. Ό Δ1j μόκριτος θεωρουσε IχΙτ(1χ των φιχινομένων -κιχ!. γι' 
lΧύτό , κOCτι οιιχψορετικο ιχπο τOC φιχινόμενιχ- τOC &το μιχ κιχι. τ1.ς κι
νήσεις τους ό ΠλOCτων, τ1.ς [�έει; κlχ1. τον τελεολογικο κlΧθορ ισμό 
τοuς .  Ό 'Αρ ιστοτέλ'Υ)ς δρ ισε το ον ώς την οΙΙσίlχ που ιχνελίσσετιχι 
μέσοι. στOC Ίοιιχ τιΧ ψιχινόμενιχ. 'Απέψuγε νιΧ θεωρήσει ιχετίιχ των 
φlχινομένων κOCτι οιιχφορετικο ιχπο IχΙΙτOC (ενιχν οεύτερο κόσμο ) ,  κιχ!. 
οΙοιχξε gTL το εΙνlχι των πριχγμOCτων ποίι γίνετιχι γνωστο μέσιχ 
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στην εννοια. aev εχει κα.μΙα. &λλ1j πρα.γμα.τικότητα. πέρα. OCπο την 
όλ ' - . .  1. ' , .  - ' M� οτητα. των φα.ινο!""'νων μεσα. στoc οποια. πρα.γμα.τωνετα.ι .  ι:; 
α.ύτη τη θεώΡ1j� το ε!να.ι (ούσlα) πα.Ιρνει πια. όλοκλ1jρωτικα: το 
χα.ρocκτηρα. της ούσΙocς (το τ' ήν ε Ιναι) , � όπο ία. ε!να.ι το fLOvocat-

� >! - , , � " ' λλ '  \ "\' ό  ι ' Κυ α.�τιo των επιμερους ο ια.μορφωσεων του ,  OC α. κα.Ι 'Ι πo�α. μο-
. .  J. " \ t!. \ • ,,� ό "Ολ \ νο !""'σα. σ ocυτες ι:;χει κα.ι 1j ιοια. πρocγμα.τικ "1jTIX. α. τα. φα.ι-

νόμενα. γίνοντocι τώρα. ΠΡOCΥ.μcfτωσ1j της ούσίοις. Αύτη ε!να.ι � σu
σχετικ-η εννο ια. με την όπο Ιοι ό 'Αριστοτέλ1jς ξεπέρocσε την OCντί
eecr1j ocvcffLeaoc στην � ρα.κλείτεια. κα.Ι την έλεα.τικ-η μετocφυσικ� . 

1 .  Άλλα. για: τον Άριστοτέλ1j � άνέλιζ1j πα.ροuσιcfζετα.ι etaL
κότερα. ώς σχέ� μορφής κα.Ι ύλης. 'Ενω ό ΠλιΧ.τωνδδ ε!χε δπο
στηρ ίξει οτι ό κόσμος των φα.ινομένων εΙνα.ι ocνcfμειξYJ το\) «&πει
ρουι) κα.ι τ:ιjς «περα.τότητα.ζ)) , ό 'Αρ ιστοτέλ1jς aTIXfLOCToc στην πα.
pocTήp1j� οτι σε κcfθε ΠΡcfγμα. το\) φocινομενικο\) κόσμου uπcfρχει 
μια: 6λ1j πού εχει πιΧ.ρει μoρφ� . Μόνο πού για. τον ' Αρ ιστοτέλ1j 
ocύτ� Υι Gλ1j ε!να.ι κιΧ.τι άκα.θόρ ιστο κα.θα.υτό · aev ε!να.ι 8μως ά:πλιΧ 
κocι μόνο ό άaιcfφορος κενος χωρος, OCλλα: ένα. δπόστρωμα. σωμoc
τικότητα.ς (ύποκεlμενον ) '  κα.ι � μoρφ� aev ε!να.ι το fLoce1jfLOCTLXo 
πέρocς μόνο,  άλλα: ένoc σχ:ιjμα. με κα.θορισμένο OCπο την ούσίoc πε
ριεχόμενο. Ή uλ1j ε!να.ι Υι auVOCTbTYJToc έκεΙνου πού μέσoc στο όλο
κλΥ]ρωμένο πρcfγμα. εχει γΙνει aLιX της μoρφ:ιjζ πρocγμocτικό . Έπο-

έ .,\, " . '  \ "λ ' , �  , (δ ' μ νως ' Ι  ουσια. υπα.ρχει στην u 1J μονο ως ουνα.τοτητα. υναμει, 
potentia) ' μόνο Υι μορφ-η κιΧ.νει �στε να: uπcfρχει πρα.γμα.τικα: 
(lveeyetg., actu) Υι ούσΙα. στην δλ1J . ΤΟ γίγνεσθα.ι ε!να.ι � πορεία. 
κα.τα: την όποΙα. � ούσία., aια.μ.έσοu της μoρφ:ιjς, μετocβα.ίνει άπο 
την XOCTcfcrTIX� της ά:πλ:ιjζ auνα.τό't"'1)τα.ς σην κα.τιXστα.� της 
πρα.γμιχ.τικότητα.ς. Ή ούσΙα. at .. εχει κcfποια. aEUTEP1J, OCνώτεΡΥ) 
πρocγμα.'ηκότητα., πέρoc OCπο τα: φocινόμενα., άλλα. εΙναι μόνο μέσα. 
στη σεφιΧ των έμφocνΙσεών της,  με τη βο-ήθειιχ. των όπο Ιων πρα.γ
μα.τοποιε! τη aικ-ή της auνα.τόΤ1jΤα. . ΤΟ γενικο ε!να.ι πρocγμα.τικΟ 
μόνο μέσιχ. στο μερικό , το μερ ικο ε!να.ι δπocρκτο μόνο έπειa� μέσα. 
του πρα.γμα.τοπο ιε!τα.ι το γεν ικό .  

Με α.ύτη τη μετιX.πλα.� της θεωρ Ιιχ.ς των taεων ό 'Αριστοτέ
λ1jς Μνει το βα.σικΟ πρόβλ1jμoc της θεωΡ1Jτικ:ιjς φιλοσοφία.ς των 
Έλλ�νων : νιΧ V01Jee! το ε!νocι με τρόπο πού να. έρμ1JνεUετα.ι κα.Ι το 
γΙγνεσθα.ι. 'Όλες OL άπόψε ις της έλλ1Jνικ:ιjς μετocφυσικ:ιjς , άπο τον 
δλοζωισμο των Μιλ1jσΙων &ς τιΧ «ντιθετικα: σuστημα.τoc των auo 
μεγά.λων προaρόμων του , περ ιέχοντα.ι σ' α.ύτη τη θεωρ Ιoc τοίί 'Α
ρ ιστο't'έλ1J ώς στοιχε!α. Τ1jζ.  ΤΟ ε!νocι , πού εχει γίνει γνωστο μέσιχ. 
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στην �ννoια., εΤνα.ι � γενικ� οόσΙα. πο,) 8ια. τηι:; μ,ορφ'ijι:;, στΙι:; �πt
μ,έροuι:; �μ,φα.νίσειι:; της, ά,πο κ�τ' ιΧπλωι:; 8uvaoTO γΙνετα.ι Κ�ΤΙ πρα.γ
μ,α.τικ6. Ή πορεία. α.ότ'ijι:; τηι:; πρα.γμ,α.ΤOΠOί'ησYJΙ:; εΤναιι � κίν'ησYJ ' 
το εΤνα.ι εΤνα., �xε!νo πο,) σuντελε!τα.L μέσα. στο γίγνεσθαιι. AόΠj 
την α.όΤOπρα.γμ,�τωσYJ τηι:; οόσίαις μ,έσlχ στα. φα.ινόμ,ενιχ δ • Αριστο
τέλ'ηΙ:; την όνομ,ά:ζει εντελέχεια. 

2. ΤΟ κέντρο βά:ροuι:;, λοιπόν, τηι:; ά,ΡLστοτελLΚ'ijι:; φιλοσοφΙα.ι:; 
έντοπίζετα.ι σ' α.ιιτη τη νέα. �ννoια. το;) γίγνεσθα.ι ώς πρα.γμ,ά:τω
σYJς της οόσίιχς μ,έσα. στα. φα.ινόμ,ενα.. Γι' ιχότο � ά,ντιθεσή της 
προς την πα.λα.ι6τερ'η !ρμ,'ηνεΙα. τηι:; φόσ'ηΙ:; �yxειτα.ι στην έννοιολο
γικ� ά,νά:πτuξ'η τηι:; τελεολογία.ς, πο,) δ Πλ�των την εΤχε πα.ροu
σιά:σει μ,ε μ,uθικΟ-&.λλ'ηγΟΡLΚΟ τρόπο ώς ά,ξίωμ,α. μ,όνο. Κα.τα. την 
πα.λα.ι6τερ'η μ,ετα.φuσtΚ� � ΤUΠLΚ� θεμ,ελιlχκΥ) σχέσYJ το\) γίγνεσθοιι 
�τα.ν το μ,'ηχιχνικο γεγονος της πίεσYJΙ:; κα.!. τηι:; �θ'ησYJς' ά:ντίθετοι, 
κα.τα. τον ' Αριστοτέλ'η �τlXν � &.νέλιξ'η των όργα.νισμ,ων xaot � πλα.
στικΥ) 8ρα.στηριότητlχ το;) ά,νθρώποu. ' Απο α.ιιτες τΙς Μο περιοχει:; 
ά:ντλοuσε τα. πlXριx8ε(γμ,ιxτ� TOU, δποΙ) !ρμ,�νεuε τον μ,ετιχφuσLΚΟ 
χιxριxκτ�ρα. το;) γίγνεσθΙΧι. &8 

'Ωστόσο � σχέσYJ μ,ορφ'ijι:; κιχ!. �λ'ηΙ:; 8εν εΤνα.ι �ντελως � t8LΙX 
σε ιχότα. τα. 8όο εt8'η TOU σκόπιμ,οΙ) γίγνεσθΙΧι . •  Η 8ιlχφορά: TOUC:; 
προβαιει παιντοu κιχτα. Πjν ά,ν�πτuξ'η ιχίιτης της βα.σLΚ'ijι:; ί8έιχς 
το\) 'Αριστοτέλ'η. Στην περίπτωσYJ 8'ηλa.8Yj -rou bpylXvtxOU γίγνε
σθα.ι Υι ιJλ'η κιχ!. Υι μ,opφ� ε!νιχι βιχσικα. οΙ Μο πλεuρει:; μ,ι«ι:; κα.Ι της 
ΙΧότης πρa.Υμ,lχτtκότητιχι:;, πο,) εΤνa.L ά:πο την ά:ρχΥ) �ς το τέλος 
τιχuτ6σYJμ,'η κα.!. πο,) μ,όνο μ,ε τη λογικΥ) ά:φιxίρεσYJ ε!να.ι 8UVOCTO να. 
χωΡLστοuν � μ,ίlΧ ά:πο την &λλ'η. 'Ή8'η μ,έσιχ στο φότρο ,  πο,) μ,ε 
Πjν �ξέλιζ� τοΙ) έκ8ιπλώνετιχι � ούσίΙΧ, � ιJλ'η �χει έσωτερικα. 8LIX
μ,ορφωθε! 8ια. της μ,ορφ'ijς. 'Αντίθετα., στην κotλλιτεχνικΎ) 8'ημ,tοuρ
γίΙΧ υπά:ρχει ά:ρχικα. � ιJλ'η, πο,) περιέχει τη 8uvιxT6ΠIToc, χωριστά:' 
κα.!. μ,6νο ιJστερα. προστιθετocι � σκ6πLμ.'η �ργα.σίιx του κα.λλιτέχν'η, 

, , �  , � � Ι ' , , "λ ' έ γιιχ να. Ο'ημ,tΟUΡyYjσει, μ,Ε " ιν κ ν'ησYJ,  ιχπο την u 'η τις μ,ορφ ς. 
'Έτσι, στην τελεuτoc[α. περίπτωσYJ � θεώρYJσYJ της ά:νέλιζ'ηΙ:; Υ[

νετιχι βά:σει τεσσά:ρων ά:ρχων : υλη , μορφή, σκοπός ΚΙΧI' αlτlα TOU 
γίγνεσθα.ι .  Άντίθετιχ, στην πρώτη περΙπτωσYJ, � μ,oρφ� , ό σκοπος 
κα.Ι � α.ίτία. το;) γίγνεσθα.ι, σε σχέσYJ r-ιε την �λY) εΤνιχι ιΧπλωι:; 8LΙX
φορετικες �κφριXσειι:; για. το �8ιo πρά:Υμ,α., &.ιpOU Υι μ,oρφ� ά,ποτε
λε! την ιχίτίιχ ά,λλα. κιχΙ το &.ποτέλεσμ,α. TOU γίγνεσθΙΧι. 

Σ '  , , ' Δ r.I._ ' έ " ' ''λ ' '  uμ,φωνοι μ,ε aoUTa. 'ι �σικ'η σχ σYJ α.νιχμεσα. σΤ'ην U 'η κΙΧι στη 
μopφ� δτιχν �φιxpμ6ζετα.ι στη γνώσYJ TOU κόσμοΙ) &.νιχπτόσσετιχι 
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με 8όο ΤΡόποuς. 'Λπο τ� μ�α: μερ �α: τα: έπ�μέροuς πρά.γμιχτιχ θε
ωροσντιχι μορφες που ΙΧότοπριχγμιχτώνοντιχι '  ιΧπο την ιΧλλ1) μερια: 
τα: πρά.γμιχτιχ στΙς μετιχξό τοuς σχέσεις θεωρουντιχι τΟ �νΙX δλ1) 
κιχι το ιχλλο μopφ�. Στο ιΧριστοτελικο σύστημιχ ΙΧότες οΙ 8όο χρ�
σεις της βιχσικΥίς ιΧρχΥϊς προχωρουν τόσο κοντιΧ � μ(ιχ με την ιΧλλ1) 
κιχι έν μέρει ιXλλ1)λoσuyκρoόoντΙXΙ στους γενικους κΙΧθορισμοός, 
&στε μόνο l)τιχν 8ιιχχωριστουν ιχϊροντιχι οΙ φΙXινOμΕVικες ιXVΤιφά.
σεις. 

3 'Λ 1 \ Ι 1( Ψ Ι \ r! \ \ , 
• Πο μιιχ πρωτη �πo 1) γινετιχι φιχνερο οτΙ κιχτιχ την ιχρι-

στότελικ-η ιΧντιλ1)ψ1) για: τον κόσμο, σε ιΧντιθεσ1) κιχι με τη 8'Υ)μο
κρ(τειιχ κιχι με την πλιxτωνικ�, ιΧλ1)θινα: πριχγμιχτικο εΤνιχι το έπι
μέροuς πρά.γμιχ που κΙΧθορ Ιζετιχι ιΧπο τη μορφ-ή τοu. Έπομένως 
σ' ιχότο προπιχντος &ρμόζει τΟ ονομιχ ούσΕα. 'Λλλα: � οόσειχ ιΧνε
λΙσσετιχι κιχΙ πριχγμιχτοποιε'i:τιχι στους έπιμέροuς κΙΧθορισμοός. 
KΙXL ιχότοΙ εΤνιχι έν μέρει οΙ κιχτιχστά.σεις της (πάθη) ,  έν μέρει οΙ 
σχέσεις της με ιXλλcx πρά.γμιχτιχ (τα πρός τι) . δ7 'Έργο λοιπον της 
yvώσ1)ς εΤνιχι να: ιΧπ08Ι8ει στΟ πρά.γμιχ κιχθετΙ που ιΧν-ήκει σ' ιχότό 
(τα ΣVμβεβηκότα) ,  ένω το (8ιο τΟ έπιμέροuς πρά.γμιχ 8εν ιΧπ08ε-
8ετιχι σε τΙποτε &λλο -8'1)λΙΧ8-η μέσιχ στην πρόΤΙΧσ1) μπορεϊ: να: εΤ
νιχι μόνο δποκεεμενο κιχΙ ποτε κιχτηγόρ'Υ)μιχ.δ8 ΛότοΙ οΙ τρόποι με 
τους όποΙοuς έμφιχν(ζετιχι � οόσειχ, � οΙ έκφρά.σε�ς που μπορεϊ: να: 
ιΧπ080θουν στ�ν οόσ(ιχ, όνομά.ζοντιχι κατηγορΕες. Ό Άριστοτέλ'Υ)ς 
πιχρΙΧθέτει 8έκιχ τέτοιες κιχτηγορεες : ποσότητιχ (ποσόν), ποιότητιχ 
(ποιόν), σχέσ1) (πρός τι) , κιχτα: χωρο κιχι κιχτα: χρόνο κΙΧθορισμό 
(ποϋ, πότε) ,  πρά.ξ1) (ποιείν) κιχι πά.θ'Υ)μιχ (πάσχειν) '  κιχι ιΧκόμ'Υ), 
κιχτά.σΤΙΧσ1) (κείσθαι) κιχΙ σuμπεριφορά. (έχειν) .  Λότος ό πενιχκιχς 
(σuνολικα: 8έκιχ κιχτηγορ Ιες, μιχζΙ με την ΟfJσlα),  l)ποu lxOUV (σως 
έπι8ρά.σει κιχι όρ ισμένες γριχμμιχτικες πιχριχτηρ-ήσεις, πιχροuσιά.ζει 
τα: ιΧνώτιχτΙΧ γέν'Υ) στα: όπο 'i:ιx πρέπει να: δπιχχθεϊ: κά.θε 8uνιχτο πε
ριεχόμενο των πιχριχστά.σεων. πιχρ' l)λΙΧ ιχότα: ό 'Λριστοτέλ1)ς 8ΕV 
�κιxνε μεθ080λoγικ� χρ-ήσ1) των κιχτηγοριων, κιχι γι' ιχότο � θεω
ρΙιχ τοu των κιχτηγοριων 8εν �πιxιξε σ1)μιχντικο ρόλο στη μετιχφu
σικ-ή τοu. 

'Έτσι, l)ao πιο κΙΧθιχρα: 8ιιχμόρφωσε την έπιστημονικ-η Ιννοιιχ 
της οόσΙιχς ώς προς τους λογικους κιχι μετιχφuσικοuς κΙΧθορ ισμοός 
της ,  τόσο πιο έκπλ1)ΚΤΙΚΟ πιχροuσιά.ζετιχι σε πρώτη μιχτια: τΟ γε
γονος l)τt 8ΕV πρόσφερε κά.ποιιχ ιΧρχ-ή ,  μεθο80λογικα: � πριχγμιχτο
λογικά., σύμφωνιχ με την όπο Ιιχ θα: �τιxν 8uνιχτο να: κρΙνετιχι ποιΟ 
εΤνιχι τΟ πριχγμιχτικα: ιΧλ1)θινο έπιμέροuς πρά.γμιχ, κιχτα: την ιχποψ-ή 
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του. ΒέβΙΧιο εlνatι μόνο δτι 8εν θεωροuσε ουσίιχ το πρωτο ΤUΧOν 
πρOCγμιχ που συμβat(νει να: lμφιχνίζετιχι στην έμπεφΙιχ σα:ν ξεχω
ριστο OCπο τα: &λλΙΧ πρocγμatτιχ, κΙΧί ,  τιχυτόχρονιχ, δη OCνιχγνώριζε 
το χιχριχκτήριχ τ�ς ουσΙιχς σε Δργιχνικες OCτομικότητες, εΙ8ικότεριχ 
λ.χ. στους έΠLμέpOυς OCνθρώπους. Σόμφωνο με το πνεuμιχ της 8ι-
8ιχσκΙΧλίιχς του θά: �τιxν νά: θεωρήσουμε ότι θά: εκιχνε λόγο γιΟι 
«ουσίιχ» στις περιπτώσεις δπου τα: έπιμέρους γνωρίσμιχτιχ συνιχ
νήκουν σε ενιχ σόνολο xocP'l) σε μια: έσωτερικ� κιxθoρ ιστικ� Μνιχ
(L'l) της μoρφ�ς όηλιxδ� μόνο στις περιπτώσεις όπου � γνώση ΙXu
τ�ς της ουσίιχς έκπλ'l)ρώνει το εργο της έπιστ1ιμ'l)ς-δηλιχδ� προσ
διορ ίζει το ον διιχμέσου των γενικων έννοιων- στο βΙΧθμο που το 
πιχριχμένον lπιμέρους πρOCγμιχ διιχμορφώνει την εννοιιχ γένους ό
λων των Ι8ιΙΧίτερων έκφOCνσεων που προσπίπτουν στην ιχΙσθητη
ρ ιιχκΎι OCντίλYjψη . 

, AλλOC � σωκριxτικ�-πλιxτωνικ� &ποψη γιά: το εργο της έπιστη
μης εΤχε τελικιΧ ώς συνέπειιχ ότι ό 'Αριστοτέλης t)ρισε πιχρOCλλ'l)λat 
πως � ουσίιχ του έπιμέρους πρOCγμιχτος εΤνιχι έκεϊ:νο που κOC\ιει το 
έπιμέρους πρOCγμιχ νιΧ OCνήκει στο γένος του. ' 11 ύπότιχξη τοίί έπι
μέρους πρOCγμιχτος στην εννοιιχ γένους εΤνιχι κιχι γιά: τον ' Αριστο
τέλη έντελως πpιxγμιxτoλoγικ� γνώση , που OCπεικονίζει την πριχγ
μιxτικ� σχέσYj, κιχΙ ΙSχι ιχuθatίρετη πρocξ'l) συγκρίσεων που γίνετιχι 
άπο τη δ ιOCνοιιχ. Ή ουσίΙΧ, σε σχέση με τις έκφOCνσεις της -που 
γίνοντιχι άντιλYjπτες με τις ιχΙσθ-ήσεις- κιχι με τους κatθορισμοuς 
'tYjc; OCποτελεϊ: το γενικό. ΠιχριίλλYjλιχ το γένος (ή ,  στην πλιxτωνικ� 
πιΧλι όρολογΙιχ, το εΙδος) εΤνιχι το γενικο που γίνετιχι πριχγμιχτικο 
μέσιχ στις έπιμέρους ουσίες. ΈπιχνΙΧλιχμβOCνετιχι κιχι έδω � �όΙΙX 
σχέσYj : το γένος ύπOCρχει μόνο έφόσον πριχγμιχτώνετιχι στά: έπιμέ
ρους ΠΡOCΥμatτιχ ώς � ocληθιν� ουσίιχ τους κιχι το lπιμέρους πρά,γ
μιχ εχει ύπόστιχση μόνο έφόσον μέσιχ σ' ιχύτο φatνερώνετιχι το γέ
νος .  'Αλλά: OCκριβως γι' ιχύτο κιχι τα. yivYj προβά,λλουν την ocξίωση 
δτι εχουν μετιxφυσικ� σπουόιχιότητιχ, ΙSτι εΤνιχι ovcrlat. "Ετσι � 
εννοιιχ τ�ς ούσ(ιχς στον ' ΑριστοτέλYj πΙΧίρνει μιά: Ιδιότυπιχ κυμιχι
νόμενYj διπλΎι σημιχσίΙΧ. Κιχθιχυτό ούσίες εΤνιχι τιΧ έπιμέρους πρά,γ
μιχτιχ που κΙΧθορ Ιζοντιχι lννοιολογικιΧ. 'Ένιχ δεότερο  εΤδος ούσιων 
(δεύτεραι οvσlαι) εΤνιχι τα. yiv'r), που ocποτελοuν την ούσίιχ των l
πιμέρους πριxγμιiτων κιχτα. τόν raLO τρόπο ποu κιχι ιχύτα: OCποτε
Xouv τ�ν ούσΙιχ των lμφιχνΙσεων, οΙ όποϊ:ες γίνοντιχι ocvτιληπτες με 
τις ιxΙσθ-ήσε�ς. 

• Η έπιστημονικΎι -γνώσYj OCνιχφέρετιχι κιχι στην εννοιιχ του lπι-

164 



Digitized by 10uk1s, March 2009

το ΣΎ'Σ Τ Η Μ Α  Τ Η Σ  ΑΝΕΛΙΞΗΣ 

μέροuς πρOCγμocτος κιχι στην Ιννοιoc γένοuς. Στον κόσμο της φιχι
νομενικότητιχς ΟΠΟι) πριxγμιxτoπoιε�τoιι το έπιμέροιις πρOCγμιχ, η 
&.κόμΥ) κocι το γένος, βρΙσκετιχι κOCτι ποΙΙ , κocθως &.ν�κει ιΧπειιθείocς 
στην εννοιοι (συμβεβηκός, με τη στενότερΥ) εννοιοι) , μπορε! νOt πιχ
ριxχθε� &.πΟ ocότην. Σuνocμoc ομως βρίσκετιχι κοιι κιχτι ξένο προς 
την εννο ιοι, κOCτι έποuσιω8ες, που έμφocνίζετιχι ει�ικα: έκε! ώς έπιχ
κόλοuθο της uλ'Yjς, μέσοι στην όποίoc πρoιγμιxτoπoιε�τιxι' σtιμφωνOΙ 
με τΙς προσποθέσεις της &.ριστοτελικης 8ι8οισκocλΙocς, γι' ιχότο ΤΟ 
έννοιολογικOt &.8ιOCφορο � τuχοιίο (συμβεβηκός ,  με εύΡίιτεΡΎJ εν
νοιoc) 8εν ίιπάρχει κοιμίοι «θεωρίΙΧ» , κιχμίΙΧ έπιστημoνικ� γνώσΎ). 
Γι' ιχύτο κιχι ό 'ΛρισΤOτέλΎJς -κocι ιχύτο ε!νοιι κOCτι που χοιρα.κτη
ρίζε ι OλΎJ την &.ρχοιίοι ερεuνα. της φίισΎ)ς- 8εν &.σχOλ�θΎJΚε, κocι για: 
λόγοuς &.ρχης, με την έπιστημoνικ� γνώσΎ) της νομοτελειοικης 
&.να.γκα.ιότητοις , με την όποίοι &.πΟ το γενικο επετocι το έντελως 
μερικό , το έντελως ί8ιocίτερο'  &.ντιθετOC το θεώΡΎJσε έκ των πρocγ
μOCτων "'uxoι�o , χωρις έννoιoλoγικ� &'ξίoc, κοιι περιόρισε την έπι
στημoνικ� θεώΡΎJσΎJ σε έκε!νο που ίσχΙΙει κοιθολικα: (καθ' 8λον) , 
� τοuλOCΧισΤΟν στις περισσότερες περιπτώσεις (έπι τό πολύ). 

4.  "'Αν ιχότο πρέπει νOt το 80ίίμε ώς κιxτoιφocν� έμμoν� στην 
ποιρά80σΎ) της θεωρίocς των Ι8εων, το t8Lo φοινερώνετocι ,'.οιΙ 
προς τ�ν &λλΥ) κιχτεΙΙθιινσΎ) . ΆνOCμεσιχ σε 8ιocφορετικα: πριχγμocτoc 
� σε γένΥ) πρocγμOCτων, που το κocθένα. ώς μOρφOΠOΙΎJμένΎJ σλΥ) ε!
νοιι κιόλα.ς κOCτι πριχγμocτικό , 8ιocπιστώνετα.ι 5τι ίιπOCρχει � σχέσΎJ 
uλYJς κα.ι μoρφ�ς .  Ή σχέσΎ) 5μως α.ύτη ε!νοιι σχετικ� , &.φοίί το 
'�8ιo πρOCγμoc, που ώς προς το κοιτώτερο πρέπει να: θεωΡΎJθεί μορ
φ� , ώς προς το OCνώτερο ποιρουσιOCζετocι ώς σλΎJ . 'Απο οιότη την 
&ΠΟΦΥ) � εννοιοι τΊjς ά:νέλιζΎJς γίνετοιι � &.ρχΎι για: μιOt μετα.φuσικ� 
&.ξιoλoγικ� κοιτάτlχζ"Υ) των πρα.γμOCτων, που προχωρεί σε μια.ν 
&.8ιocκoΠYj σειρα ά:πο τις κοιτώτocτες 8ιocμορφώσεις της uλΊ)ς ώς 
τις &.νώτocτες μορφές. Σε α.ύτη την κλίμocκιχ κOCθε γένος προιγμOC
των πα.ίρνει τη μετοιφuσικ� σΎ)μοισίoc ΤΟι) &.πΟ το γεγονος ΟΤΙ θε
ωρε'i:τocι uλΊ) του κα.τώτεροι) κοιι μoρφ� τοίί &.νώτεροι) γένοuς . 

• ΑλλιΧ το σΙΙστημοι α.ύτΟ των έπιμέροuς προιγμOCτων κοιι των 
γενων τοuς εχει 5ριoc ΚΙΧΙ προς τα. κOCτω κocι προς τα: πOCνω : προς 

, , ι . .  .). \ ι Ο'λ ' " " θ  1-τοι κοιτω συνορευει F τη σκετη u Ύ), προς τοι πocνω, ocντι ετιχ, μ� 
την κα.θα.ρ� μoρφ�. ΒέβΙΧιιχ � έντελως ά8ια.μόρφωΤΎ) uλYJ, ώς &:πλ� 
8υνocτόΤΎ)Τα., 8εν ε!νιχι κOCτι κοιθοιuτο πρocγμocτικό, 8έν ύπOCρχει 
χωρις να εχει η8Ύ) κOCποιι πρocγμOCΤΟΠΟΙΎ)θεί. Ή uλη ομως 8εν 
ε!νocι μόνο το μ� ον (το πλocτωνικο μη ον η ό κενος χωρος) ιΧλλOt 
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ΚΙΧΙ το συνιχίτιο πο,; ένεΡΥοποιε'i:τιχι ιΧπο ΠΡΙΧΥμιχτικες έπενέΡΥειες 
(τό 015 ο{)κ ανΕV).  Ή ΠΡΙXyμΙXτLκότητOC της κιχτιχφιχίνετιχι άπο το 
ΥεΥονος οτι οΙ μορφες 8εν ΠΡΙΧΥμιχτοποιουντιχι στο ιΧκέριχιο στα: 
έπιμέρους πρOCΥμιχτιχ, oτL ιΧπο ιχυτην ξεκινίi μια: πιχρOCλλ'Υ)λ1) έπε
νέΡΥειιχ (παραφυάς) χωρΙς ιΧλλ1)λουχίΙΧ με τη σκόπιμ1) 8ρOCσ1) τ�ς 
μoρφ�ς iJ κιχι σε άντίθεσ'Υ) προς ιxύτ�ν. Στην υλ'Υ) �πoμένως βρί
σκετιχι � έξ�Y1Jσ1) για: το οτι οΙ μορφες ΠΡΙΧΥμιχτοποιουντιχι μόνο 
κιχτα: το 8υνιχτόν- ιΧπο ΙXύτ�ν προέρχετιχι κιχθεΤL πο,; 8εν κΙΧθορί
ζετιχι έννοιολογικOC (συμβεβηκ6ς) ,  iJ το TUXΙX'i:o (α{)τόματον) μέσιχ 
στη φόσ1),  ιχύτο πο,; 8έν ύπόκειτιχι σε νόμους κιχι 8εν τείνει σε 
κOCποιο σκοπό. Γι' ιχύτο � ιXριστoτελικ� θεωρίΙΧ κιχτα: την έρμ'Υ)
νείιχ της φόσ1)ς κOCνει 8ιOCΚΡΙσ1) ιΧνOCμεσιχ σΤLς σκόπιμες ιχΙτίες (τό 
015 ένεκα) κιχι στΙς μ'Υ)χιχνικές (τό έξ άνάγκης) .  ot πρωτες εΤνιχι 
ο Ι  μορφές, πού γ ίνοντιχι πριχγμιχτικες μέσιχ στην υλ'Υ) ' οΙ 8εότερες 
ένυπOCρχουν στην υλ1), ιΧπο την όποίιχ προέρχοντιχι οΙ πιχρενέργειες 
κιχι οΙ ιΧντιθετικες έπενέργειες. 'Έτσι, το κοσμικο γΙγνεσθΙΧι στον 
• Λριστοτέλ1) έξετOCζετιχι τελικα: ιXνΙXλOγLΚα: προς τον πλιχστικο 
κΙΧλλιτέχν1), πού στην προσπOCθειOC του να: 8ώσει μορφη στην Ι8έιχ 
του βλέπει την &κιχμπτη υλ1) να: του θέτει οριιχ. Βέβιχιιχ ιχύτο το 
ύλικο ΣUγγενεόει τόσο με την Ι8έΙΧ, &στε ιχυτη μπορε'i:, τουλιΧχι-

� \ Ι \ ι '-Ι\... \ έ " ό ΕΤ στον σε γενικες γριχμμες, νιχ γινει ΙΧΙυυ.ιτη μ σιχ σ ιχυτ . νιχι 
r! \ Ι ξ Ι \ , Ι \ ,  μ.έ • λέ JI. ομως κιχι τοσο ενο προς ιχυτην, κιχι επο νως ιχυτοτε ς, ωστε 
κιχτα: την πριχγμιχτοπο(1)σ1) των μορφων Ιρχετιχι ιΧντιμ.έτωπο ώς 
ιXνΙXσΤΙXλτLΚ� ιXρχ�. Λυτον το 8υΤσμο ιΧνOCμεσιχ στη σκόπψ.1) 8ριχ
σΤ'Υ)ριότητιχ της μoρφ�ς XΙXL στην ιΧντίσΤΙΧσ1) της υλ1)ς � ιΧρχιχ(ιχ 
φιλοσοφίιχ 8εν τον ξεπέριχσε ποτέ : YLΙXTL το ιχtτημ.ιχ της τελεολο
γικ�ς θε6>ρ'Υ)σ1)ς του κ6σμου � ιΧρχιχ(ιχ φιλοσδφ(ιχ το σuνέ8εε μ.έ 
την ιXπλoϊκ� έντLμότ'Y)ΤΙX της έμπεφίιχς για: την &σκοΠ1) -� κιχι 
τ�ν ά,ντίθετ'Υ) προς κ«θε σκοπιμότ'Υ)ΤΙΧ- άνιχγκιχιότητιχ, πού έκ-
81)λώνετlχι στΙς 8ι«φορες έκφ«νσεις της ΠΡΙΧΥμιχτικότητιχι;. 

5. • Λντίθετιχ, ε!νιχι ΙΧύτονό1)ΤΟ οτι � κΙΧθιχρη μορφ1j, μ.έ την ΙV

νοιιχ τ�ς όπο(ιχς ε!νιχι &μεσιχ 8εμέν1) � gvvotιx της ιXλ1)θιν�ς ΠΡΙΧΥ-
Ι έ \ �ψ ό \ \ 11. μΙXτLΚOΤ'Y)τιxς, κιχτ χει την u ιστ'7) ΠΡΙΧΥμιχτικ Τ'Υ)ΤΙΧ, χωρ ις νιχ εχει 

ιΧνOCΥΚ'Υ) ιΧπο κ«ποιιχ υλ'Υ) . ' Η  ιXπo80Χ� μιίΧς τέτοιιχς κιxθιxρ�ς μορ
ψης ε!νιχι ιΧνιχγκΙΧίΙΧ στο σόσΤ'Υ)μιχ του • Αριστοτέλ1), έπει8� � υλ1), 
κιχθως ε!νιχι κ«τι ιΧπλως έφικτό , 8εν περιέχει μια: κιχθιχυτο ιXρχ� 
(Prinzip) τ�ς ΠΡΙΧΥμΙΧΤΟΠΟΙ'Υ)σ1)ς, τ�ς κ(ν1) σ1)ς , του γ(γνεσθΙΧι. 
Στο σόσΤ'Υ)μιχ της ά,νέλιξ'Υ)ς, πού συγκεντρώνετιχι γόρω άπο τ�ν 
gvvotιx της ΙΧύΤΟΠΡΙΧΥμιχτοποιοόμεν'Υ)ς ουσίιχς,  8εν εΤνιχι 8υνιχτο να: 
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γΙνεL λόγος YLa: XPOVLX� ενιχρξη της κΙνησ"l)ζ, ά.φου ά.νιχγχιχσΤLκα: ..s. , .  Τ , , !! \ \ ,,� \ Τ - . , \ '1 XLV1jσ"l) ε �νΙΧL ΙΧLωνLΙΧ οσο XΙXL το LoLO το ε �νΙΧL, στοu ΟΠΟLΟU τιχ 
οuσLιχσΤLκα: γνωρΙσμιχτιχ ά.ν�κεL. Στο ε!νΙΧL ομως πρέπεL να: κιχτιχ-
8εLχτε'L � ιχΙτΙιχ τ�ς κΙνησ"l)ζ. 'Αλλα: ιχίιτο ε!νΙΧL πιχντου � έπΙ8ριχ
σ"ι) της μoρφ�ς στ�ν δλη, κιχι έ8ω ό 'ΑΡLστοτέλ1jc, 8LιχκρΙνεL 8όο 
σΤLγμεc, σε σχέσ"Ι) με τα: έΠLμέροuc, πριΧγμιχτιχ: �ν τιΧσ"ι) της δλης 
να: πιΧρεL μoρφ�, ΚΙΧι � σχόπφη κΙνησ"l) πού προέρχεΤΙΧL ά.πΟ � 
μoρφ�. 'Εφόσον ομως � (8LΙX � μoρφ� εχεL ΚLν1jΤLκότητιχ, πρέπεL 
να: θεωρηθεΤ κιχι ΙXίι� δλη YLa: μLα:ν ά.νώτερη μoρφ�. KΙXL έπεL8� 
lσχόεL XΙXL YL' ιxυ�ν το 'L8LO Κ.Ο.Κ. , � κΙνησ"l) θα: εμενε κιΧΤL άo8LΙX
νόητο ocv, σ�ν όtλuσΙ8ιχ των ιχΙτΙων πού �ν προκιχλουν, � κιxθιxρ� 
μoρφ� 8εν -ητιχν ό άoPXLXOC, στΙΧθερος κρΙκος. Το πρώτον κινoVν, 
λΟLπόν, μένεL ά.κΙνψο. κιχτα: �ν έπενέργεLιΧ τοu σ�ν δλη έκ8η
λώνεΤΙΧL μόνο � πρώτη ά.πΟ έκεΤνες ΤLc, δόο σΤLγμέc,. Δεν έπενερ
γεΤ χιΧρη σ� 8LΚ� τοu 8ριχστηΡLότητιχ· � ά.πόλuτη πριχγμΙΧΤLκό
τητιΧ τοu ώθεΤ �ν δλη να: 8Lιχμορφωθε'L σόμφωνιχ με ιχυτό -ISXL 
ώς μ1jχιχνLΚΟ ά.λλα: ώς κΙΧθιχρα: τελLΚΟ ΙΧ'LΤLΟ (κινεί ώς Ιρώμενον ου 
κινούμενον) . 

Σ�ν ά.ΡLστοτελLΚ� μετιχφuσLΚ� το πρώτον κινoVν 1) � «κιχθιχ
ρ� μoρφ�»  εχεL ά.ΚΡLβωc, �ν 'L8Lιx σ"ι)μιχσΙιχ πού εχεL � Ε8έιχ του 
ά.γΙΧθου σ�ν πλιχτωνLΚ� μετιχφuσLΚ�. Μόνο σε σχέσ"Ι) με ιxυ�ν ό 
'ΑΡLστοτέλ1jc, ΧΡ1jσφΟΠΟLε'L ολΙΧ τα: κιxτηγoρ�μιxτιx της πλιχτωνL
κ�ς ε8έιχς : το πρωτο XLVOUV ε!νΙΧL ΙΧlώνLΟ, ά.μετιΧβλητο, ά.κΙνητο, 
έντελως ΚΙΧθιχuτό , ξέχωρο ά.πΟ ολΙΧ τ' OCλλιx (χωριστόν) , ά.σώμιχτο. 
KΙXL τιχuτόχρονιχ ε!νΙΧL � ιχετιιχ YLa: κιχθεΤL πού σuμβιχΙνεL. E!VΙXL το 
τέλεLΟ ε!νΙΧL (lνέργεια), οποu κιΧθε 8uνιχτότητιχ ε!νΙΧL σuνιXμιx πριχγ
μΙΧΤLκότητιχ, το ά.νώτιχτο ;ν κιχι � ά.νώτιχτη «ουσ(ιχ» (τό τί ήν 
εΙναι τό πρώτον), κιχι το ΠLΟ κιχλό -� θεότητα.δ9 

, Αλλα: � υπέρτιχτη ουσΙιχ, πού εχεL ιχυτούς τούς ΚΙΧθΟΡLσμούc, ώς 
προς τΙς σχέσεLc, της, προσ8LορΙζεΤΙΧL ά.πΟ τον ' ΑΡLστοτέλ1j κΙΧι ώς 
προς το πεΡLεχόμενό της. ΤέΤΟLΙΧ 8ριχστηΡLότητιχ, πού 8εν ά.νιΧγε
ΤΙΧL σε κιχμΙιχ 8uνιχτότητιχ ά.λλα: βιχσΙζεΤΙΧL ά.ποχλεLσΤLκα: στον (8LO 
τον έιχuτό της (actus purus), ε!νΙΧL μόνο � νόηση. ''OXL βέβΙΧLΙΧ 
οΙ πιχριχστιΧσεLc, πού EXouv ά.νηκεΙμενό τοuc, τα: έΠLμέροuc, πριΧγ
μιχτιχ κιχι τΙς μετιχβλψες έμφιχνΙσεLc, τοuc" ά.λλα: � κιxθιxρ� νόησ"l), 
πού ά.σχολε'LΤΙΧL με τον έιχuτό της κιχι �ν ΙΧLώνLΙΧ ουσΙιχ της, πού 
8εν προUποθέτεL κιΧΤL ocλλο ώς ά.νΤLχεΙμενό της ά.λλα: εχεL πιχντο
ηνιΧ (8LO πεΡ Lεχόμενο τον έιχuτό της, � νόησις νοήσεως, � ιχίιτο
σuνεΙ8ησ"l). 
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ΑότοΙ οΙ έννοιολογικοΙ κocθορtσμοΙ lxouv τέρocστtoc Ιστορ tκή 
σποuδocιότητoc. 'Απο τη μιιΧ μεριιΧ δtocτuπώνετocι lτσι iννοιολογt
κιΧ XOCL θεμελιώνετocι έπιστημονικιΧ ό μονοθεϊσμός '  ιΧπο την ιΧλλ'Υ) 
ό μονοθεΤσμος OCUTOt;; ιχφ�νει πιιΧ την πocνθεi:στική μορφή που είχε 
στον ΞενοφOCν1], cXκόμYj κιχΙ στον ΠλOCτωνιχ, κιχΙ πocΙρνει τη θεΊ:στι
κή μoρφ�, ιχφο;) το Θεο τον cXντιλocμβocνετcxι τώρoc σιΧν OUGLOC διoc
φορετική ιΧπο τον κόσμο, οόσΙιχ που lXEL σuνεΙδ'l)σ'r) το;) �cxUTou 

'Ε  1 ιt ' l ' .....J. \ , , β " λ \ θ της. κτος ομως ΙΧΠο ocu . ,1 Τ'Υ)ν uπερ OCσ'r), 'Ι) ιχριστοτε ικ'l) εω-
pLOC οτι Θεος είνιχι το cXπόλuτο πνεuμcx σuνεπocγετcxι �voc ιΧκόμ1] με
τcxφuσικο β:ημιχ προς τιΧ iμπρός, 5τι δ'l)λcxδή το ανυλο, το ιχσώμoc
το κΙΧθΙΧρο είνιχι, iζομοιώνετcxι με το πνευματικό. Ό μονοθε'Lσμος 
το;) πνεόμιχτος ε!νιχι ό &ριμος κιχρπος της �λλYJνικ:ης iπιστημ'l)ς, 

• ΑλλιΧ � cXντΙλ'l)ψ'l) γιιΧ τη θεi:κή πνεuμcXτικότ'l)τcx EiVOCL κοιθΙΧριΧ 
νο'l)σιοκρcxτικ� : οόσΙιχ TYJt;; ε!νιχι ιΧπλως � v6YJσ'r) � στρcxμμένYJ προς 
τον tδιο TYJt;; τον �cxuT6. ΚOCθε πρocζ'l), κOCθε βοuλ'l)τική iκδ�λωσYJ 
στρέφετιχι προς κOCποιο ιχντικεΙμενο διιχφορετικο ιΧπο ιχότο που 
πρOCττει � που θέλει' το ιχντικεΙμενο ιχότο είνιχι � Gλ'l) της πρocζYjς 
� της βοuλYjτικ:ης iκδ�λωσ'r)ς. Το θε'LΚΟ πνεuμcx, ώς κcxθocρή μορ
φ� , δεν χρειOCζετιχι ιχντικεΙμενο'  το;) ιχρκεϊ: ό �cxuτός -rou. Ή γνώ
σ'r) τοι) ytιX τον έocuτ6 τοι) (θεωρlα) ,  � όποΙιχ ιχποτελεϊ: ocuτοσκοπό, 
ε!νιχι � ιχεώνιιχ μcxκcxρtόTYJΤOC -rou. Δεν έπιδρoc σΤΟΥ κόσμο διοιμέ
σοΙ) κocποtcxς XLV'l)σ'r)t;; � δρcxστ'l)ριότ'l)τcxς, ιχλλιΧ διΙΧμέσοΙ) το;) πό
θοΙ) που lXEL δ κόσμος γιιΧ το θε'LΚΟ πνεUμcx. Ό κόσμος κιχΙ ότι-
� ,  β " • 1 έ • \ \ ' θ  - "λ \ ΟYJποτε σuμ ιχινει σ CXUTOV προ ρχετιχι ιχπο τον πο ο της u YJt;; γιιχ 
το Θεό. 

6. Ή GλYj (που είνιχι μόνο δuνocτότητoc) κινεϊ:τιχι ,  χωρΙς νιΧ θέ
τει κOCτι OCλλο σε XLV'l)σ'r)' δ Θεος (ποίι είνιχι μόνο πρcxγμocτικόTYJΤCX) 
κινεϊ: μόνο, χωρΙς νιΧ κινε!τιχι ό (διος. ΆνOCμεσιχ σε OCUTιX τιΧ δόο 
δπOCρχει ΟλYj ·�  σεφιΧ των πρocγμocτων που κινουντιχι κιχΙ XLVOUv .  
Τήν όλότητoc ιχότων των πριχγμOCτων ό 'Αριστοτέλ'Υ)ς την ιχποκιχ
λεϊ: φύσιν (ποίι σ'r)μιxΙνει τώριχ :  κόσμος). Είνιχι � �VLCXLOC ιχλλYJλοu
xLOC ζω:ης, οποΙ) � GλYj, μέσιχ ιχπο την πλ1]θώρoc μορφων τ'l)ς, iζε-
λ' 1 , , � - ,  λ ' ζ \ � tσσετcxt προς cxνωτεροuς οιιχρκως τuποuς, π YJcrLCX ει το 'ιρεμο 
είνιχι της θεόTYJτcxς, κιχΙ το προσλιχμβOCνει ιχΠOΤUπώνOνΤOCς το στο 
βΙΧθμό που της ε!νιχι δuνcxτόν. 

'ΑλλιΧ � κλΙμcxκoc των πριχγμOCτων -κιχΙ όλόκλYJΡYJ � ιχριστοτε
λική φιλοσοφΙoc τ:ης φUGYJς ε!νιχι μιιΧ l,κθεσ'r) ΙΧότης τ:ης κλΙμιχκιχς
πocροuσιocζει διπλιΧ μέτριχ ιχζιολογικων έκτιμ�σεων, κιχΙ �πoμένως 
ιχνιχπτόσσετιχι σε Μο διιχφορετικες μετιχζό TOUt;; σεφές, που μόνο 
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στο τέλος ένώνovτιx, με  τρόπο ΣUνε� προς τΙς θεμελLιχκες tVVOLEC; 
του ΣUστημΙXΤOς &λλιΧ κιχ1. έκπλ-ηκ'ηκο OCπο πριχγμιχτολογLΚ� ocπο
ψ-η. 

ΚιχτιΧ τον • ΑΡLστΟτέλ't), στ�ν eVVOLΙX της θεότητιχς σuVΙXVΤLOUV
TΙXL, ώς xIJPLΙX ΥνωρΙσμιχτιχ της, το �ρεμoσν κιχ1. ocμετιχβλ't)το εlνιχ, 
(άίδιον) κιχ1. � πvεuμΙΧΤLκότητιχ κιχΙ λογLκότητιχ (νοϋς). 'Επομέ
νως, οΙ έπιμέρους «μορφες» τ�ς φύσ't)ς Ιεριχρχοσντιχ, ocξLολογLΚιΧ 
τόσο ύψ't)λότεριχ, όσο πεΡLσσότερο έκπλ't)ρώvοuv ΙXUTOUC; TOUC; ocξL
ολογLκοuς κΙΧθορισμούς. Π ρος τη μΙιχ ΚΙXτεύθυνσ't) � σειρα. των 
φΙΧLvομέvωv OCνεβιχΙνε, OCπο την OCΚΙΧVόVLστη ένιxλλιx� τοσ έπΙγεtοu 
γΙγνεσθΙΧι t>c; την πιχντοτε συμμετρ-η πεΡLφΟΡα. των ουριΧνιων σω
μιχτων. Π ρος την ιXλλ't) ΚΙXτευθυνσ't) όδ't)γοuμιχστε ocπο την ιXπλ� 
μ't)χιχvLΚ� τoπικ� xEV't)σ't) t>c; τ1.ς δριχστηριότητες της Ψυχ�ς κιχ/. 
την πολυτιμότιχτη ocπόλ't)ξ� της :  την έλλΟΥΥ) γνώσ't). Κιχ1. οΙ δόο 
σειρες φτιχνουν στο tδιο τελικο σ't)μεΤO, έφόσον τιΧ OUpιXVLΙX σώμιχ
ΤΙΧ, ποu κινοσντιχι σuμμεΤΡLκότιχτιχ, θεωροσντιχ, οΙ OCνώτιχτες διιΧ
VΟtες, τα. πtΟ έλλογιχ πvευμιxτιx. 

7 . •  Απο μLα. πρώτη ιΧποψ-η δ • ΑΡLστοτέλ't)ς OCποδέχτηκε την 
πΙΧΛΙΧLα. πuθΙΧγόρεLΙΧ OCντιθεσ-η OCνιχμεσιχ στον έπ(γεLΟ κιχΙ τον ουριχ
VLO κόσμο, σε σuνδυιxσμo κιχ/. με τΙς OCστρονομικες ocvτιλ�Ψεtς τοσ 
Πλιχτωνιχ. Στην έΠLβλ't)τtκ� έπιρρo� της φLλοσοφLιχς του όφεΙλε-

\ f! 'Η ' , � .  ό t \ " • ΤΙΧ' το υΤ' O�ν επικριχτησιχν u .  ,ιν ιχρχιχ' τητιχ OL πιο ωΡLμες ΙΧVΤL-
λ�Ψεις των νεώτερων πυθιχγορεΙων, μολονόη τΙς εΙχιχν OCποδεχτεΤ 
δΡLσμέvΟL OCστρονόμο, της έπόμεν't)ς περ ιόδου. 'Όπως το σύμπιχν 
ώς σύνολο εχε, το ΠLΟ τέλεLΟ ,  όμοιο σε όλΙΧ τα. σ't)μεΤΙX του, σχ�μιx, 
δ't)λιχδ� το σφιχιρ ικό , ετσ, κιχ/. � ΠLΟ τέλειιχ xEVTjaTj εΙνιχ, � κυκλι
κ� , ποu έπιχνέρχετιχι στον έιχυτό της. Ή κΙν-ησ't) ιχυτη τιχιριιχζει 
στον ιχΕθέριχ, το ουριΧνιο στΟLχεΤο OCπο το δποΤο εχουν σΧTjμΙΧΤLστεΤ 

\ ι! \ \ � � ' βλ ' έ \ t -τιχ ιχστριχ κιχι τιχ οιιχφιχν ,ι σφιχιρικιχ περ' -ημιχτιχ μ σιχ στιχ οπο ιιχ 
έκεΤνιχ κινουντιχι με ιχΕωνΙως ocμετιχβλTjτη συμμετρΙιχ : στο OCπώτιχ
το ocκρο κιχ/. με OCπόλυτη ocμεΤΙΧβλTjτότητιχ, ποu προσεγγΙζει το 
eE"r:xO εΙνιχι, οΙ OCπλιχνεΤς OCστέρες, ΠLΟ κιχτω οι πλιxνΎjτες, δ -ηλιος, 
� σελ�VTj . T� φιxνεp� ocπόκλι� τους OCΠΟ την κυκλικ� κΙν-ησ't) την 
έξ-ηγεΤ μLα. περ ΙπλοκΤ) θεωρΙιχ για. σφιχιρικες έπιφιχνειες ποu εΙ
σχωροσν � μια. στην OCλλTj. Ή θεωρΙιχ εΙχε δΙΙXΤUπωθεΤ OCπο τον 
OCστρονόμο EίJδoξo, ποu ε!χε στενες σχέσεις με την • ΑκΙΧδ-ημ(ιχ, 
κιχ/. το μΙΧθTjτη του κιχλλL1t1tο. ΑύτιΧ τιΧ tBLΙX όμως τιΧ OCστριχ κιχτιΧ 
τον • ΑριστοτέλΤ) :ιjτιxν ΙSVΤΙX με BLιXVO tΙX OCνώτερ-η OCπο την OCνθρώ
πιν-η, θεο1. ποu ocτηκουν στον κόσμο. του φιx(νovτιxν ΠLΟ κΙΧθιχρές, 
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περισσότερο ομοιες προς τη θεότητιχ μορφές, ιΧπο τΙς όποί:ες έκ
πορεόετιχι προς τον κιχτώτερο κόσμο της γ7ιιν1jς ζω1jς μιιΧ σκό
πιμ1j κlχΙ �λλoyrι έπΙ�ρlχσ1j. AίιΤ� � ΙδέIχ �γινε � ρ Ιζlχ της νεοπλlΧ
τωνικ1jς κιχ(, �ιlXμέσoυ lΧίιτης,  της μεσlχιωνικ1jς ιΧστρολογ(α.ι;. 

'Α ντιθετιχ, οΙ κιχτώτερες μορφες του γ7ιινου εΙνlχι εΙνlχι τιΧ τέσ
σεριχ στοιχεί:1Χ (του Έμπεδοκλ1j) ποu τιΧ χlχρlχκτηρΙζει � τά.σYj της 
εUθόγρlχμμ1jς κΙνYJσYjς. 'ΑλλOC � εUθόγρlχμμ1j X(\I1jσYj σuνέπά.γετlXι" 
την ιΧντιθεσ1j 8όο ροπών, της φuγόκενΤρ1jς, ποu πρoσι�ιά.ζει στη 
φωτιά., κlχΙ της κεντρομόλου, ποu πρoσι�ιά.ζει στη y1j. (Σε μικρό-

β θ ό 11. ' � θ - • , " έ  ' • � , , τερο ΙΧ μ , C;XEt IΧΠΟοΟ ει  1j πρωτη στον ΙΧ ριχ κlΧι 1j OEUTEp1j στο 
νερό. ) • Η έν�ιά.μεσYj μά.ζιχ, � y1j μιχς, ποu γενικOC βρΙσκετlχι σε ή
ρεμΙIχ, εΙνlχι 80μ1jμέν1j �τσι, ώστε γόρω ιΧπο το γήινο στοιχεί:ο 
ε!νιχι πρωτιχ το νερο κιχι επειτιχ ό ιΧέρlχς, ένώ � φωτιιΧ τεΙνει προς 
τον ουρά.νιο έξωτερικο κόσμο. Με ιχίιτον τον τρόπο κά.θε στοιχεί:ο 
Jl .-).  , ' θ ' " " �χει . '1 «φuσΙΚ1j» του κιχτευ υνσYj στην XLII1jσYj του κlΧι τη «φυ-

, θέ . .  1. " Μ ' " , 1(λλ aLX1j» του σYj �σlX στο ΣUμπlXν. ονο 1j σuyκρoυσYj με οι. ΙΧ 
(βία) το έκτρέπει κlχΙ το ιΧπωθεί:. 'Ακριβώς ομως σε lΧίιτες τις 
μετlXβlXλλόμενες σuν�έσεις ποu εχουν τOC στοιχεί:1Χ μετιχξό τους 
bφε(λετιχι ή ιΧτέλειlχ, το &λογο, το ΤUχlXί:O του γ�ινoυ κόσμου. ΟΙ 
πlχρενέργειες κlχΙ ή ιXντΙ�ρlXσYj της δλ1jς εΙνlχι έδώ πιο �υνlXτες ιΧπο 
δ,τι στην περ ιoχ� του ουριχνου, 5που συντελεί:τιχι ιΧνενόχλ1jΤIΧ ή 

Α.... ' θ ' κλ " μlΧνιlμlχτικlχ ΚLΧ ορισμενΥ) κυ LX1j xtII1jσYj. 
8. Ο Ι μετιχβολες gμως ποu συντελουντιχι στον έπΙγειο κόσμο 

πιχρουσιά.ζουν κlXτlXρχ�ν μιιΧ τέτοιlχ ιΧλλYJλεξ&.ρτYJσYj μYJχlχνικοu, 
ΧYJμικου κιχι όργιχνικοϋ γΙγνεσθlΧι, ώστε το ιΧνώτερο προϋποθέτει 
πά.ντοτε το κιχτώτερο. Χωρις ιXλλlX� του τόπου (φορα � κίνησις, 
με την πιο στεν� �ννOΙIX) �εν εΙνlχι 8υνιχτη κιχμΙIχ ιXλλlX� στΙς Ι�ιό
τητες, κlχΙ χωρΙς lΧίιτες τΙς 8όο �εν εΙνlχι �υνlXτη ή bPYIXIILX� με-

β λ ' 
' ι  ' ''ξ " θ ' ( ' λ ' τlχ ο Ύ), που συν�στlXτlXι στην αυ ησιν κlχι σΤΎ) φ ισιν ε lXττωσYj, 

πlXρlXκμ�) .  ΤΟ ιΧνώτερο ομως εl�oς δεν εΙνlχι ποτε προΊ:ον των ΚΙΧ
τώτερων, ιΧλλιΧ κ&.τι ιχίιθυπόστιχτο ποu μετlχχεφΙζετlχι τιΧ κιχτώ
τεριχ ε(�Ύ) με σκόπιμο τρόπο. 

Άπο έ8ω πιχρ&.γετιχι μιιΧ σΎ)μlXντικ� βlXσικ� ιΧντιθεσΎ) του Ά
ρ ιστοτέλΎ) προς τον Δ1jμόκριτο, πιχρόλο ποι) κlχτOC τιΧ l1λλlΧ ό Ά
ρ ιστοτέλΎ)ς ετρεφε έξlXφετικ� έκτΙμΎ)σYj προς τον πρό8ρομό του 
γιιΧ τΙς έπιμέρους φυσΙΟΥνωστικες έρευνές του ,  κlχΙ πολλες φορες 
ιΧνlχφέρετlχι P1jTcX σ' ιχίιτόν. Ό ΆριστοτέλΎ)ς60 8ιιχμιχρτόρετιχι γιOC 
την τ&.σΎ) -ποu τελικOC εΙχε γ(νει 8εκτη ιΧκόμ1j κιχι ιΧπο τον Πλ&.
τωνιχ- νιΧ &νιχχθουν ολοι οΙ ποιοτικοι κlχθορ ισμοΙ σε ποσοτικοός. 
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'Αμφισβψεϊ: τη γνωσιoθεωρητικ�-μετocφυσικ� OCντιπocρ&.θεGYj 
όευτερογενων κocΙ πρωτογενων πρocγμocτικoτ�των. Για. τΙς πρώ
τες πocρocόέχετocι ΟΤΙ ποιοτικα. ε!νocι μOCλλον ocνώτερες ocπο τΙς όεό
τερες, κoc/. Ι;χι κιχτώτερες. Ε!νιχι φocνερο οτι στη σειΡα. των « μορ
φων» ό έσωτερικος έννοιολΟΥικος κocθορισμος ε!νιχι πολυτιμότε
ρος, γι' ΙΧότόν, OCΠΟ τον έξωτερικό, ποιι μπορεϊ: να. έκφριχστεϊ: 
μΙΧθημιχτικά..61 Ή προσπά.θειoc του Δημόκριτου να. κά.νει OCpx-IJ για. 
την έρμηνεΙιχ του κόσμου την ocνocγω� ολων των ποιοτικων όιoc
φορων σε ποσοτικες βρ'ijκε νικηφόρο ocντΙπocλο στο πρόσωπο του 
'Αριστοτέλη κιχ/. στ-ΙJ όιόocmφ:λΙoc του για. τ/.ς ιιέντελέχειες» των 
έσωτερικων μορφων των πρocγμά.των. Ό γεμά.τος όξόνοιoc θεμε
λιωτης 'r'ijc; λογικ'ijς ε!όε οτι οΙ ποιότητες όεν ε!νocι ποτε όυνocτο 
να. πιχριχχθουν OCνocλυτικα. ocπο ποσοτικες σχέσεις κιχΙ οτι, ocντιθε
τΙΧ, � ποιότητoc (OCatoctpOpO με ποια. OCLGO'Y)GYj γΙνετιχι ocντιλYJΠτη ) 
ε!νιχι κά.τι νέο, ποιι προUποθέτει τΙς ποσοτικες σχέσεις στο σύνο-
λό , .  Δ ' , τους μονο ως πριχγμιχτικ,ι ιχφορμ-η.  

9. ΤΟ tDLo ocκριβως Ισχόει κιχτ' ocκολουθΙιχ στον Άριστοτέλ'Υ) , " ' "  \ Ψ � " � � κocι γιoc Τ'Υ) σχεGYj ιχνιχμεσιχ στις υχικες κocι τις σωμΙΧτικες ορΙΧ-
στηριότητες : οΙ σωμιχτικες όριχστηριότητες ε!νιχι � υλ'Υ), στην 
όποΙιχ όΙνουν μoρφ� ο Ι  ψυχικές. Ό Άριστοτέλ'Υ)ς όεν πιχρΙΧδέχετιχι 
11 

« Ψ \ λ " ξ - ' "  ι !! υΤΙ ο ι  υχικες ειτoυργtες ε ιχρτωντocι ocπο τις σωμιχτικες, οπως 
είχocν όιόά.ξει ό Δ'Υ)μόκριτος κσι/. Δς �νσι βσιθμο ό Πλ&'των, με βά.-, λ ό ' 'Α 'θ « ψ \ τ "  GYj την πσι σιι τερη μετσιφυσικ'Υ). ντι ετιχ, YJ υχ'Υ) ε�νσιι γι  σιυ-
τον � έντελέχεισι του σώμσιτος, � μoρφ� ποιι προκόπτει OCΠΟ τΙς 
κιν�σεις κσιΙ τΙς μετocβολες του όργσινικου σώμocτος. ' Η  ψυχ-ΙJ εί
νocι το σκόπιμο ιχ(τιο ,,'ijc; σωμocτικ'ijς διocμόρcpωGYjς κιχ/. κΙν-ηGYJc;" 

' J!  " τ Δ «  � , , - , κιχι, οντocς ιχσωμιχτη, E LVΙXL πρocγμιχτικ,ι ως ουνιχμ-η που κινει κιχι 
κιχτευθόνει το σωμιχ. 

• Αλλα. κιχΙ � 'Ιόιoc � ψυχικ-ΙJ ζω� ocποτελεϊ:τocι ,  κιχτα. τον 'Αρι-
έλ ' l ' , � θ '  ! .s. "λ \ \ , , στοτ η, OCΠο στρωμocτoc, που το κιχ ενoc ε νιχι 'Ι υ YJ γιoc το ocνω-

τερο.  Ή ιΧπλοόστερ-η μΟρφ-ΙJ bpyιxVLX'ijc; ζω'ijς ε!νιχι � φυτικ-ΙJ Ψυχ� 
(θρεπτικόν), ποιι όΙνει τη σκόπιμη μoρφ� των λειτουργιων της 
ocφομοΙωGYjς κoc/. 'r'ijc; ocνocπocριχγωγ'ijς στ/.ς μ'Υ)χιχνικες κoc/. Χ'Υ)μικες 
μετocβολές. Αυτη την περιορισμέν'Υ) σπουόιχιότητoc μιOCς κσιθσιρα. 
cpυσΙΟλΟγικ'ijς ζωικης δόνιχμ'Υ)ς ι!χει � Ψυχ� των φυτων. Σε σιυτην 
προστιθετocι στο ζωικο βσισελειοβ2 � ζωικ-ΙJ Ψυχ� , με κόρισι γνω
ρ Ισμσιτά. της την σιυτόνομ'Υ) κΙνησΥ) στο χωρο (κινητικόν κατα τό
πον) κoc/. την ιxtσOYJGYj (αΙσθητικόν).  

« Η  σκόπιμ'Υ) X(IIYJGYj του σώμιχτος των ζώων προέρχετocι ocπο 
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την �πιθυμΙα. (όρεξις) ποίι �χει τη μoρφ� της ΤOCσYjς ή της ιΧπο
στΡOφ:ιjς για: κά.τι, κα.Ι Π1Jγocζει ιΧπο τα: ευχOCριστα. � τα: �υσOCρεστα. 
συνocισθ-ήμocτα.. Αυτα: ομωι; προυποθέτουν πOCντοτε την παράστα
ση τού αντικειμένου τους κιχ/. συνOCμοι συν�έoντocι μέ την ιΧντΙλη-Ψ !! " , Τ , \ , ξ'ζ ' "  � , 1J οΤΙ το ocντικειμενο ε�να.ι κα.τι που OC ι ει νoc το επιοιωχει κα.-
νεΙς � κά.τι ποίι πρέπει να: το ιΧποστρέφετocι. • Η χοιρocκτηριστικ� 
, 'λ Ψ \ . , \ ' λ ' λ \ " ' λλ ' ψ  ocντι 1J η ,  που υπocρχει σε ο οκ ηρη την OΙPXOCLOC ε ΨΙXΎj υχο-
λογίοι, οτι � έπιθυμίoc �ξocρτiiτocι κocθολικα: ιΧπο την πocρocστοισιοι
κ� Ικocνότητοι, στον ' AριστoτέλΎJ εΤνοιι τόσο �ντoνη, ωστε οΙ σχέ
σεις οιυτές ποιρουσιOCζοντοιι ΡΎJτα: κα.τ' ιΧνοιλογίoc προς τη λoγικ� 
λειτο\)ργίoc τΎjς κρίσYjς xoct του συμπερOCσμocτος. Koct ιΧπο την πρoc
κτικ� (�θLΚ�) αποψη δπOCρχει κocτά.φα.σYj xoc/. αρνησYj ,63 δπOCρχει � 
ιΧκολο\)θίoc ιΧπο tVOCIJ γενικότερο σκοπο σε μια: μερικότερη πρOCξη .  

Ή έστίoc όμως όλόΧλ1Jρου του ζωικοί) πocροιστocσια.κοU βίου εΤ-
. ,, 1\- " Α  έλ \ ' ψ λ ' νοιι 1J oιισυ ,ισYj ' ο ρισΤΟΊ; 1JC; στη φυσιογνωσΤΙΚ1J υχο ογια. 

του οπου ιΧσχολεΤτοιι μέ την ιxLae1JσYj8.40 ΧΡYJσιμοποιεΤ ευρότα.τα. 
l)λες τις έπιμέρους γνώσεις κα./. θεωρίες των προχocτόχων του κα./. 
χ\)ρ ίως του Δημόκ�ιτo\). Ξεπέροισε l)μως τη γενικ� «νεπά,ρκεια. 
όλων των προηγοόμενων θεωρ ιων κοιθως cXνocγνώρισε πολίι μεγοι
λότεΡΥ) σπo\)�α.ιότητoι στην οιότόνομη �ρoιστηριότητoι της Ψυχ�ς 
κοιτα: τη γένεσYj της α.ίσθητηριoικ�ς ιXντίλΎJψΎJς. Δεν \)Ιοθέτησε την 
ποιλοιια: θεωρία. οτι � α.ίσθητηριoικ� ιXντίληψΎJ συνίστα.τοιι σε μια. 
' λλ λ ' � - , . .  Ι. , - , , , � , �, οι ΎJ επιoρoισYj το\) οιντικειι=νο\) κοιι του υποκειμενο\), επειοη οεν 
τον LκocνΟΠΟLουσε, κιχΙ έπισήμα.νε την ένότητοι της συνεΙ�ΎJσ-ης 
(μεσότης). Με οιυτην � ζωιx� συνεί8YJσYj 8ια.πλέκει οιύτο ποίι 8ί
νετοιι στΙς μερικότερες ιXντιλ�Ψεις των �πιμέρoυι; oιίσθ�σεων σε 

\ 'λ " Ιλ Ψ , , λλ β ' \ , θ ' έ μιoc ο ΙΚΎJ οιντ ΎJ η xOCL συνocμoc συ οιμ ocνει τις οιρι μητικες σχ -
σεις, τη θέσYj κιχΙ τ�ν xίνΎJσYj. 'Έτσι, πέροι ιΧπο τις �πιμέρoυς oct
σθ�σεις πρέπει να: 8εχτουμε65 το γενικο οιίσθητηριο l)pyoιvo (κοι
νον αίσθητήριον) ποό, �πει8� σ' οιότο οΙ ιXντιλ�Ψεις 8ιοιτηροuντοιι 
ώς ποιροιστά,σεις (φαντασίαι) ,  γίνετοιι � ε8ροι τοί) μνημονικου, κοιι 
του ιΧκοόσιου (μνήμη) κιχι τοσ σκόπιμου (ανάμνησις) ,  τοιυτόχρο
να. δμως γ(νετοιι κοιΙ � ε8ροι τΎjς γνώσ-ηι; ποίι �χoυμε για: τΙς 8ικές 
μοις �σωτεΡLΚες κα.τα.στά,σεις.88 

10. Άλλα: � φ\)τικη κα./. � ζωικ� Ψυχ� πλά,θουν μέσοι στον ocv
θρωπο το δλικο για. την πρα.γμα.τoπo(ησYj τοσ Λόγου (νούς - δια
νοείσθαι ) ,  τΎjι; μορφ'ijς ποίι εΤνα.ι χα.ρoικτηριστικ� γι' οιυτόν. Με 
την �πενέργειoι τοί) Λόγο\) � όρμη (όρεξις) γίνετοιι βούλησις, κοι/. 
� πocρocστοισYj γίνετοιι γνώσYj (έπιστήμη).  Ό Λόγος �ρχετoιι να. 
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θ - \ , έ \ "  ( " "ξ θ ' θ ) \ ι!λ προστε ε �  crOCv κα.τ� ν ο κα� ανωτερο ({α.π ε ω», υρα εν σε u ες 
'rL':; άλλες Ψυχ�κει; 8ρα.στηρ�ότητες πο,; ά:ναπτυσσoντα.� ά:πο την 
α.Lσθητηριocκη ά:ντίληψη ά:κόμη XOCL στoc ζώoc, ένω πα.ρOCλληλα. σε 
α.ότες μόνο τις Sρα.στηριότητες μπορεϊ: vOC πρα.γμα.τoπo�ηθεϊ:. Λό
τη τη σχέση ό 'Λρ�στoτέλης την έκφρocζε� με τη S�ocxp�cry) ά:νOC
μεσα. στόν ένεργητικό κα.L στόν πα.θητικό Λόγο (νους ποιητικδς -
παθητικός) .  Νους ποιητικος θεωρε'i:τocι � κα.θα.ρη λογικη Sρocστη
ριότητoc κocθα.uτη· ό παθητικδς νους, πο,; E!voct το ύλικο της α.Lσθ'r)
'r'r)ptocx'tj.:; ά:ντίληψης το όποΙο προέρχετocι ά:πο τη σωμα.τικη δπα.ρ
ξη του έπψέρους ά:νθρώπου, SlVEL "L':; Suνατότητες καΙ. "L':; ά:φορ
μες ytoc τη λειτουργία. τοίί πo�ητικoυ νοσ, ό όποΙος ά:κριβωι; έπε
ξεργOCζετα.ι κα.L Sιocμορφώνει α.ότΟ το ύλαο της α.εσθητηρια.κΎϊι; 
ά:ντίληψης. 

'Έτσι «πα.θ'r)τικΟς» νοσς ε!να.� ό τρόπος με τον όποΙο έμφocνί
ζετα.ι το λογαο στο κάθε άτομο χωριστOC' e!voct �μφυτoς xocL xoc
θoρίζετα� ά:πο octτιoc που ά:νάγοντα.ι στην προσωπικη έμπεφίoc του 
ά:τόμου. 'Αντίθετα, ό «ένεργητικος» νοσς E!voct � κα.θocρή, κοινη 
σε όλα. "oc OCτομα., κα.τα.ρχην ένότητα. τοσ λόγου. Μόνο ιχότος ε!να.ι 
ά:γέννητος κα.L όίφθαρτος, ένώ ό «παθ'r)τικος» χOCνετα.ι μαζL με "oc 
OCτομα. στoc όπο Ια. έκδ'Υ)λώνετα.ι. Λότό Ι:χε� συνέπεια. voc ά:μφισβη
τεΙτα.ι � προσωπικη ά:θα.να.σΙα., ά:κριβώς όπως κα.Ι στον πλιχτωνι-

\ Τ' ι! • ' θ ' .:ι;  , \ ,  - , \ κο ιμαιο, οπου η α. ανιχσια ,.τα.ν κατι που αφορουσε μονο το 
«�λλoγo» ,  δYjλα.sη το ά:πρόσωπο «τμΎϊμιχ» της ψuχ'ijς, ιχότο που 
ε!νιχι παντοσ το rsLo. Είναι φιχνερο ότι έδώ sεν �χoυμε πιoc να: 
κOCνουμε με έμπεφικη ψυχολογίιχ' πρόκειτα.ι ytoc έπιμέρους διSα.
σκαλlει; πο,; ΠYJγάζoυν ά:πο τη συστημιχτικη ιΧλλ'Υ)λουχίΙΧ όλόκλYj
PYj.:; της θεωρίιχς ώς �OLXoc κα.L γvωσιοθεωΡYjτικα: α.ετημιχτα.. 

1 1 .  « Η  Ι:ννοια. τοσ Λόγου, πο,; ε!νιx� � μορψη � όποίιχ κιχτεξο-
\ Ι!- ' ζ \ , θ ' Ψ ' ' θ  \ � 'Λ Χ'Υ)ν προσιοιoc ει στην α.ν ρωπινη υχη, στα ηκε γιιχ τον ρ �στo-

τέλη το έργα.λεΙο πο'; τον βοήθησε voc βρεΊ: τη ΛUση στό �θικo 
πρόβλ'r)μιχ, την όποίιχ μOCτιχιιχ είχε ά:να.ζYjτησει ά:κόμη κα.L ό ΠλOC
των. Ή εότυχία τοσ ά:νθρώπου (εύδαιμονία) ,  πο'; ά:νιχγνωρίζετα.ι 
κα.L έSώ ώς ό σΨιστος σκοπός (τέλος) κOCθε προσπOCθειιχς, έξιχρτίΧ
τιx� βέβα.ια. &ς Ι:νιχ βΙΧθμό κα.Ι ά:πο την τυχη ' ε!να.ι όλοκλ'r)ρωμένYj 
μόνο ότα.ν προσθέσει την EUVOLOC της κιχL � "Ul'r) . 'Λλλα: � �θικη 
ά:σχολεΤτιχι μόνο με ό,τι βρίσκεται στη δική μα.ς S�κα.ιοδοσία. (τά 
έφ' ήμίν) ,  μόνο μ' έκείν'r) την εότυχίΙΧ πο'; κιχτιχκτoc ό άνθρωπος 
με τη SLXYj του Sρα.στηριότητα (πρακτον άγαθ6ν) .  ΈκεΤνο όμως 
πο'; κOCνει εότuχισμένo το κOCθε �ν ε!να.ι το ξεδίπλωμα. της SLX'tj.:; 
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του φόσ7Jς XIX,L -ή ιXνά.ΠΤUξη της 8ριxστYJριότηΤΙXς πο,; το\) προ σι-
8ιά.ζει ·  έΠOμΈVως δ &νθρωπος γΙνετιχι εότυχισμένος ιΧπο το Λό
γο. Σύμφωνιχ με ΙΧότιί, «ρετη TOU ά:νθρώπου ε!νιχι -ή 8ιιχγωy7J 
(Ιξις) πο,; τον κιίνει Ικιχνο ν« «σκ-ήσει την �λλoγη 8ριχστηριότητιί 
του. Αότη -ή 8ριχστηριότητιχ ιχνελΙσσετιχι μέσιχ ιχπο τΙς Ιμφυτες 
Ικιχνότητες της φύσ7Jς του κιχΙ. �ει ά:ποτέλεσμιχ την ΙκιχνΟΠΟLηa7J, 
την ευΧΙXΡΙστYJσ7J. 

'Όπως λοιπον -ή δρμ-η κιχ! -ή ιχ[σθητηριιχκ-η ά:ντίληψη πρέπει ν« 
8ιιχκριθουν � μΙιχ ά:πο την ιιίλλη σα.ν 8όο διιχφορετικες έκδηλώσεις 
της ζωικ�ς Ψυχ�ς, Ιτσι κιχΙ Ύj λoγικ� Ικιχνότητιχ έκδ'1jλώνετιχι &λ
λοτε ώς �λλOΎYJ πριίξYj κιχΙ &λλοτε ώς αιOΎYJ σκέψYj, ώς τελειό
τητιχ &λλοτε του ήθους κιχΙ ιιίλλοτε της πιxριxστιxσιιxκ�ς ίκιχνότη
τιχς (αίσθάνεσθαι, με την πιο πλΙΧτιιΧ �ννoιlX) . Με ιχίιτον λοιπον 
τον τρόπο οΙ �θικες κιχΙ οΙ 8ΙΙXνOηΤLΚες ά:ρετες φιχνερώνοντιχι ώς 
δεξιοσύνη TOU �λλoγoυ &.νθρώπου. 

12. οι 1jθικες ιχρετες γεννιοϊϊντιχι ιχπο την ιχγωy7J της βούλYj
σ7Jς, με την όποίιχ ό &νθρωπος έθίζετιχι να. πριίττει σύμφωνιχ με 
τη σωστη γνώσ7J (φρόνησις - όρθος λόγος). Κιίνουν τον &νθρωπο 
Ικιχνό, οτιχν ιχποφιχσίζει γι« κιίτι, να. ιχκoλoυθε� τον πριχκτικο λό
γο, δ1jλιχ8-η τη γνώa7J το\) όρθου. Με ιχότη τη θεωρίιχ ό • Αριστο
τέλ1jς προχωρεί: πέριχ ά:πο τους σωκριχτικοδς κΙΧθορισμούς -έπει
δ-η δλοφά.νεριχ πΙΧίρνει σοβΙΧρα. ύπόψη του τα. πριχγμιχτικα δεδομέ
νιχ της �θικ'ίjς ζω'ίjς. ΒέβΙΧιιχ δεν ύποστηρίζει οτι � βούλ1jσYj εχει 
Ψυχολογικ-η ΙΧίιτονομΙιχ «πένιχντι στη γνώa7J, όπωσ8-ήποτε ομως 
έγκιχτιχλεΙπει την &ποψη Ι)τι � βουλητικ-η έκδ-ήλωσYj που προέρ
χετιχι «πο την ελλoΎYJ γνώσ7J πρέπει &'νιχΥκΙΧστικα. να. ε!νιχι πιο 
Ισχυρ-η ιΧπο έκεΙV1j που προέρχετιχι «πο την ιXτελ� γνώσ7J. ΚΙΧ/. 
έπειδ-η -ή πεΙριχ μOCς δεΙχνει μiiλλoν το ιχντ(θετο, ό ιιίνθρωπος πρέ
πει να «ποκτησει με την &σκηa7J την ΙΧίιτοκυριιχρχΙιχ (έγκράτεια) 
xιXP1j στην δποΙιχ θα. μπορεί: σε κιίθε περΙπτωa7J να. &.κολουθεί: ιxu
το που ιχνΙΧΥνώρισε ώς λογικό, ιXxbμoYj κιχΙ �ν � έπιθυμΙιχ του για. το 
«ντιθετο ε!νιχι πιο 8υνιχτη.67 

Έπει8-η -fJ �θLΚ-η ιχρετη γενικα ΣUIίδέετΙXΙ με τΙς έμφυτες τιίσεις, 
τη γνώσ7J κιχ/. τον έθισμό, οΙ bnμέροuς ιχρετες διιχκρΙνοντιχι ά:νιί
λογιχ με τΙς διιχφορετικες συνθ'ίjκες ζω�ς στΙς όποί:ες &.νιχφέρον
τιχι. Ό ΆριστοτέλYjς ίΙμως 8ΕV Ιδωσε ενιχ σύστημιχ ά:ρετών,  ά:λλα. 
πριχγμιχτεύτηκε τΙς έπιμέρους ά:ρετες με περιεκτικο κιχΙ γεμιίτο 
εόιxισ&φ(σt τρόπο. • Η γενική ά:ρχ-ή του ε!νσtι ΟΤΙ Ύj ΙλλoΎYJ γνώσ7J 
βρΙσκει πσtντoυ, στΙς πιχριΧ.λογες &κρότητες προς τΙς δποί:ες τεΙ-
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νουν οΙ φυσικες όρμές, τη σωστη μεσότητα. 'Έτσι, ιXvape(CX λχ. 
Τ '  \ έ ' , , -Ι. Ι> λ' \ 1 ε �νocι η σωστη μ σΥ) κιχτιχσΤOCσΥ) ocνocμεσιχ σ . ,ι οει ιoc κιχι στο πιχ-

ρOCτολμο θOCρρος. ' IaLΙXlTEPΙX aιεξοaικα. ιXσχoλ�θηκε με τη φιλίιχ,68 
που ε!νιχι Υι κoιν� τOCση προς κOCθε κιχλΟ κιχΙ ώριx�o , κιχι με τη 8ι
κιxιoΣUνη, ποΙΙ ε!νιχι το θεμέλιο της πολιτικΎϊς σuμβΙωσY)ς. 

13.  Ό '  Αριστοτέλης πΙστευε cXxpocacxVTcx, 8πως κιχι ό ΠλOCτων, 
ΟΤΙ Υι �θικ� Ικιχνότητιχ του ιΧνθρώπου, που εΙνιχι το κιxτεξoχ�ν 
ζώον πολιτικόν, μόνο στη συλλoγικ� ζω� μπoρε� να. βρε� την τε
λείωσή της. Π ίστευε κιχι ΙΧότος 8τι τελικα. aεν ύπOCρχει όλοκλη
ρωμένη �θικότητιx �ξω ιΧπο το κρOCτος, το\) όποΙου οόσιocστικος 
σκοπος ε!νιχι, κιχτα. τ� aLX� του &ποψη, Υι �θικ� μ.όρφωση των 
πολιτων. Σε σχέσΥ) 8μως με τον τρόπο ποΙΙ θα. έξελιχθε� Υι άρετη 
στον κOCθε &νθρωπο άπο τη φυσικ� προaιά.θεσ� του, ό 'Αριστοτέ
λης ιΧντιμετωπίζει XOCL το πολιτικο πρόβλημιχ ιΧπο το πρΙσμιχ ΟΤΙ 
οΙ l.στορικα. aεaομένες σuνθ1jκες πρέπει να. ύποστο\)ν μια. τέτοιιχ 
έπεξεργocσίoc, �στε να. έκπληρώσουν, 8σο το auvιxTov περισσότερο, 
έκε�νo τον υΨιστο σκοπό. 

Κά.θε πολίτευμoc ε!νιχι «σωστό», 8τιχν Υι κυβέρνησΥ) �χει ιΧπώ
τιχτο στ6χο της το �θικo κιχλό της κοινότητιχς, κιχΙ κά.θε πολΙτευ
μιχ εΙνιχι «λΙΧθεμένο», 8τιχν aεν σuμβιxΙνει ocότ6. 'Επομένως, Υι �θι
κ� ποι6τητιχ το\) κρά.τους aεν έξιχρτίΧτιχι ιΧπο τ�ν έξωτερικ� μορ
φ� του, ποΙΙ κΙΧθορΙζετιχι ιΧπο τον ιχρ ιθμο έκεΙνων πρυ κυβερνουν.69 
Ή έξουσίoc του ένος μπoρε� ώς βασιλεΙα να. ε!νocι κιxλ� , ώς τυ
ραννις κocκ-ή ' Υι έξουσΙoc των όλίγων μπορεΊ: ώς άριστοκριχτίΙΧ τΎϊς 
μόρφωσης κocΙ το\) φρον-ήμιχτος να. ε!νιχι κιxλ�, ώς όλιγιχρχίΙΧ τοϊ) 
πλοότου κιχΙ της κιxτιxγωγ1jς κιxκ�· κιχι 8τιχν 8λοι μετέχουν στην 
έξουσίΙΧ, ιχότο μπoρε� να. εΙνιχι κΙΧλό , σιν πρ6κειτιχι για. εόνομοόμε
νο πολίτευμιχ (πολιτεία), κocΙ κιχκό, σιν πρόκειτιχι για. ιΧνocρχίΙΧ του 
8χλου (δημοκρατlα) . Ό Άριστοτέλης συγκεφΙΧλιχιώνει έaω, με 
βΙΧθΙΙ πολιτικο ιxεσθητ�ρ ιo, τις έμπειρίες τΎϊς έλληνικ1jς ΙστορΙιχς 
κιχι atveL σ' ΙXόΤ� την έπισκόπησΥ) μερικες νόξεις για. την Ιστορι
κ� ιΧνιχγκιχιότητιχ με την όποίιχ συντελε�τιxι Υι μετOCβΙΧσΥ) ιΧπο τη 
μια. πoλιτειιxκ� μoρφ� στην &λλη κιχΙ ό χωρισμος της μιίΧς ιΧπο 
τ�ν &λλη. 

Με ΙΧότες τις προϋποθέσεις ε!νιχι εόν6ητο 8τι ό 'Αριστοτέλης 
aεν σκεπτότιχν να. δώσει λεπτομερειιχκο διά.γριχμμιχ ένος taOCVLXO\) 
πολιτεόμocτος, 8πως �κocμε ό Πλά.των. 'Αρκέστηκε να. τονΙσει με 
κριτικο τρόπο στα. έπιμέρους πολιτεόμιχτιχ τΙς aιocτά.ξεις ποΙΙ ιΧπο
ae(x\leTcxt 8'n συμβά.λλου\l στην έκπλ�ρωσYJ της yeVLx1jc; ιΧποστο-
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λ'1jς του κριΧτους. 'Ως προς ιχότο ομως σuVTιXaaETΙXL μt το πλΙΧ
τωνLΚO ιχ(τημιχ τ'ijς ΚΡΙΧΤΟtοΠΟ(7Jσrjς τ'ijς ά,γωγ'1jς. Ή �θLκ-η XOL
νότητιχ όφεελει ν« ιχει � tδtιχ τη φροντίδΙΧ γι« τη διιXπλΙXσrj των 
στοιχείων τ'ijς μελλΟVΤLκ'1jς της δπόστιχσ-ης. ΚοιΙ �ργo τ'ijς πιxιδεί�ς 
ε!νιχι ν« όδηr1JσεL τον ιΧνθρωπο, μt τη βo�θειoι των κσιλων τε
χνων, ά,πο την ά,κιχτέργιχστη φυσικ� ΚΙXτιXσΤΙXσrj στην �θικ� κlχΙ 
πνευμιxτικ� μόρφωσ-η. 

14. ΣτΙς ΠΡΟΙΚΤLΚtς έκδYjλώσεις του λογικου, με την εύρύτερYj 
ΙννοιιΧ του (λογιστικόν),  έκτος ά,πο το ((πριΧττεΜ) (πραζις) ό 'Α
ριστοτέλ7Jς συγκοιτοιλέγει κοιΙ το ((δ7Jμιουργε�ν» (ποιείν) ' ά,λλα: 
ά,νιΧμεσοι σ' ιχότη τη δYjμιουργικ-η δροιστηριότητοι, πού γίνετοιι OΙL
σθητη στην TlXV7J , κοιΙ στην πριΧξη, πού ε!νοιι προσlχνοιτολισμένYj 
προς τούς σκοπούς -r'1jt; κοιθYjμεριv'1jς ζω'1jς, διοιπιστώνει οη uπocρ
χει τόσο μεγcXλYj δια.φορOC, ί:>στε σuχνιX ξεχωρίζει τ�ν έπιστημ7J 
τ'ijς τέχν7Jς, την ΠΟΙ1jΤΙΚ� φιλοσοφία., σιΧν τρίτη έπιστημ1j, ά.νε-
ξ ' , \ \ θ � \ \ , 'Α \ , \ -Δ  οιρτητη LΧΠΟ τη εωΡ1jτιχ,1 χιχι την πρα.κτικYj. πο οιυτη • ην ποι-
ητικ� φιλοσοφίοι �χει διιxσωθε�, έκτος ά,πό τ� Ρητορική, μόνο το 
ά,πόσπιχσμοι μιίiς θεωρίιχς YL« τ�ν πoιψικ� -rlxvYj, � Ποιητική. 
Ή Ποιητική ξεχινίi μt γενικούς χοιθορισμούς 6>ς προς την οόσία. 
τ'ijς τέχν7Jς,  ένω γιιΧ το εΙδιχότερο ά,ντιχείμενό της προσφέρει μό
νο τιΧ βοισικιΧ χιχριχχτηριστιχιΧ μιας θεωρίοις της τριχγωδία.ς. ΚιχΙ 
έδω πρoβcXλλoυν τόσο Ιδιότυπες σχέσεις &'νocμεσιχ στην έπιστημYj 
τ'ijς TlXVYjt; χοιΙ στιΧ δόο α.λλιχ χύριιχ μέρYj της φιλοσοφειχς, ί:>στε 
ε!νοιι προιγμΙΧΤLχιΧ δόσκολο νιΧ έντoιχθε� σε μιιΧ &,π' οιότές τΙς δύο. 

ΚιχτιΧ τον • Αριστοτέλη � κα.λλιτεχνικ-η δημιουργίοι εΙνlχι μίμ1J
σ-η, χιχΙ οΙ τέχνες διοικρίνοντοιι � μίlΧ &'πό την α.λλη &'νocλογιχ με έ
χε�νo πού μιμουντοιι κα.Ι με τα: μέσlχ με τιΧ όπo�ιx μιμουντοιι. 'Αν
τικείμενο τ'ijς ποιητικ'1jς TlXVYjt; ε!νοιι οΙ ιΧνθρωποι χοιΙ ο Ι  πρOCξεις 

\ έ ' λό ' θ  ' ..ι.  ' , .  Η �, τους τοι μ σοι της, ο γος, Ο ρυ μος, '1 ιχρμονια.. τροιγωοιοι, 
Ιδιοιίτεροι, πα.ρουσιOCζει με α.μεσο τρόπο μιιΧ σ-ημα.ντιχ� πρocξYj δεί
χνοντοις πρόσωπιχ πού μιλοuν χοιΙ πρOCττουν (Ποιητική, 6, 1 449b 
24). 'ΑλλιΧ ό σκοπός οιύτης της μιμ1jτιχ'1jς ΠΙXΡOCσΤΙXσrjς ε!νοιι ήθι
κός. ΤΙΧ πocθYj των ά,νθρώπων, εΙδιχότεριχ ό φόβος κα.Ι ό [λεος 
στην τροιγωδίΙΧ, πρέπει νιΧ διεγερθοuν �τσι ί:>στε με τη διέγεΡσrj 
κιχ! την �ντoι� τους νιΧ έπέλθει � κάθαρσις της Ψυχ'1jς ιΧπο ιχότ« 
ά,κριβως τα: πocθ'1j. • Αλλ« � έπtτευξYj τοίί σκοποu οιότοίί σuvτελε�
τοιι με τρόπο ποδ στην κιxλλιτεχνικ� πα.ρOCστιχσ-η το έπιμέρους πιχ
ροuσιocζετοιι σύμφωνιχ μt τη γενικότεΡ1J οόσίιχ του. 'Όπως � έπι
στημ7J, �τσι κιχ! � TέxV7J �χει ιΧντικείμενό της το γενικό, οπως 
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αύτο πραγματοποιεί:ται στο έπιμέρους. Π ροσφέρει δ1)λαδ� �να 
ε!80ς γνώσ1)ς καΙ, με αύτο τον τρόπο, τ�ν ΙκανΟΠΟ(1)ση που υπάρ
χει μέσα στ� γνώση (Ποιητική, 9, 1451b 5) .  

15 .  Ή ελλογ1) ούσία του ά,νθρώπου φτάνει τελικcX στο ()ψιστο 
σ1)μεί:ο της ά,νέλιξ�ς Τ1)ς μέσα στ� γνώcrη. οι 8ιανΟ1)τικες OCρετες 
εΤναι  OL OCνώτατες, έκεί:νες που φέρνουν τ�ν όλοκλ1)ρωμέν1) ευδαι
μονία. 'ΑλλcX � δρασΤ1)ριότητα του θεωΡ1)τικου νου (έπιστημονι
κόν) εΤναι στραμμέν1) προς τ�ν &μεσ1) σόλλ1)ψ1) των ()ψιστων OCλ1)
θειων, έννοιων και προτά.σεων- -ή έπαγωγικ� ά,ναζ�τησ1) τ�ς έπι
σΤ1)μoνικΎjς ερευνας όδΎ)γεϊ: ιΧπλως προς αυτές, χωρις να: μπορεί: 
να: τις ά,ποδείξει '  OCπο αυτες ά,ναγκασ-:τκα: πρέπει να: ξεκινα. κάθε 
λoγικ� παραγωγ� (πρβ. σ. 128, § 4). T� γνώσ1) αύτων των ()ψι
στων OCντικειμένων καΙ το όλοκλ1)ρωμένο ξεδίπλωμα του ((ένερ
γ1)τικου νου» μέσα στον ιίνθρωπο ό 'Αριστοτέλ1)ς τα χαραΚΤ1)ρ ί
ζει έπανειλ1)μμένα ((θέαση» (θεωρία) .  Με τη θέασ1) τΎjς ocλ�θειας 
ό ιίνθρωπος, OCκρ ιβως γι' αυτό, συμμετέχει στ�ν καθαρ� νό1)σ1) , 
που ε!ναι -ή ouaLoc της θεότητας, xoct συνά.μα στ�ν ocΙώνιoc eu8oct
μονία τΎjς θεLκΎjς ocύτοσuνείδ1)σ1)ς. Γιocτι otύτ� -ή «θέασ1) >>, που δεν 
έξυΠ1)ρετεί: σκοπους της βοόλ1)σ1)ς κocι της πράξ1)ς OCλλα: ιΧ.ποτελεί: 

, " , " Ι  β / θ  " / ' λ ' θ  τ .s. αυτοσκοπο, αυτο το Ύ)ρεμο u ισμα σΤ1)ν αιωνια α 1) εια, ε �ναι 'j 
μεγαΛUτερY) εύτυχΙα. 
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Ό 'ΑριστοτέλΥ)ς �ταν ό 80Cσκαλος του ΜεγOCλου 'ΑλεξOCν8ρου. 
T�ν έπoχ� έκείν'Υ) ό έλλ'Υ)νικος πνευματικός πολιτισμος βyϊjκε OCπό 
το στενό έθνικό πλαίσιό του καΙ. μπηκε στο μεyOCλo ρευμα Ι>που 
εΤχαν συΥχωνευτεL Ι>λοι ο!. λαοι της Μεσογείου -με την OCνταλ
λα� κιχ!. το συγκεριχσμο των ocντιλ�Ψεών τους- σε μια: κoιν� 

\ ζ , Σ \ 'λλ \ " � • � � ' Ι( πνευμΙXΤΙΚΎj ω'Υ). τιχ ε 'Υ)νιστικιχ κριχτη ιχυ , Ij 'Υ) οιιχοικιχσιιχ �ρ-
χισε με τη συνένωση της έλλψικ1jς ΚΙΧI' της ocνιxτoλικ�ς σκέψ'Υ)ς 
στη Pωμιx;;κ� Αότοκριχτορία βρ1jκε την έξωτερικ� όλoκλ�ρω� 
της,  κιχ!. στο χριστιιχνισμο την έσωτερικ� . Έλλ'Υ)νισμός, ρωμιχ'C
σμός και χριστιιχνισμός εΤνιχι τα: στOC8ιιχ OCπό τα: όποΤιχ πέριχσε ό 
πιχγκόσμιος πολιτισμός που ξεκινουσε OCπο την OCρχιχιότητιχ. 

Τό πνευμιχτικα: κΙΧθοριστικό στοιχεΤο σ 'ΙΧότην τη συνΈVωσΎj 
3. ..s. 'λλ \ έ ' , .  \ l! \ ..s. • \ ιιτιχν Ij ε 'Y)νΙΚΎj πιστημΎj ' σ ιχυτο ι:;γκειτιχι κιχι Ij ιστOΡ ΙΚΎj σΎj-
μιχσία της σε πιχγκόσμιιχ κλίμιχκιχ. 'Όπως Υι έλλΎjνικ� τέχνΎj, �τσι 
κιχ!. Υι έπιστημΎj �γινε το κοινο πολιτισμικο OCγαθό της ιχρχιχιότη
τιχς. Σε ιχuτην ένσωμιχτώθηκιχν βΙΧθμΙΙΧLΙΧ 01. σημιχντικότιχτες κι
ν�σεις που ΣUντελOυνΤΙXν μέσιχ στους λιχοός, κιχ!. �γLνε Υι 8uvιxμo1J 

\ ιl� \ 
\ όθ \ 

\ , 
\ • 

-

� που ι:;οωσε μoOpιp7j στους π ουι; κιχι στις τιχσεις που υΠ1JΡΧΙXν σ "ιν 
ψυχΎ) των λιχων. το έλλψικο �θνoς έξιχγόριχσε την έκπλ�ρωση 
της πoλιτισμικ�ς ocποστολ1jς του με τ�ν κιχτOCρρευση της πολιτι
x1jc; &'νεξιχρτησίιχς του και με τ�ν OCΠOρρόφΎj� του στις 8ιOCψορες 
κοσμοκριχτορ ίες. ΟΙ "Ελλ1jνες 8ιιχσκορπίστηκιχν σε όλόκλ'Υ)ΡΟ τον 
κόσμο, κιχ!. �γινιxν 01. 8ιiσκαλoι το\) κόσμου . 

Κιχθως Ι>μως Υι έλλ'Y)νικ� έπιστημη περνουσε τώριχ σε νέο και 
εuρότερο πλΙΧίσιο ,  8ιιχσπωνταν τα: 8ιιχφορετικα: στοιχεΤα που �ταν 
ένωμΈVιx μέσιχ της. ΤΟ καθαρα: θεωΡ1JΤΙΚΟ έν8ιιχφέρον στο όΠΟLΟ 
gφειλε την πρoέλευ� της κα/. το όΠΟLΟ έκφρocστηκε με τόσο σιxφ� 
τρόπο στο πρόσωπο κιχ!. τη θεωρητικΥ) 8ι8ιχσκΙΧλΙΙΧ του ' Αριστοτέ
λη σuνυφιxιν6τιxν όλοένιχ πιό �ντoνα με τις πριχκτικες ιχνOCΥκες, που 
OCνιχζητουσιχν στην έπιστ�μ1J μια: πίστη κΙΧθοριστικΥ) για: τη ζω� . 
Στη φιλοσοφίιχ του ΠλOCτωνιχ ιχuτες οΙ Μο τOCσεις της έπιστημης 
�τιxν OCκόμη &,8ιOCσπιχστιχ ένωμένες -τώριχ όμως 8ιχOCζοντιχν. 
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• Η Ιπιστημoνικ� σκέψ'YJ, που εΤχε πια: ocποκτησει γνώσ'Υ) τοσ 
έιχυτο\) της χOCρΥ) στ�ν ocριστoτελικ� λογικ-ή, εΤχε σuνειδψoπoι�
σει τ1.ς βιχσικες �ννoιες που χρειιχζότιχν για: νOC Ιπεξεργιχστεί: το 
πλ1jθος των φσηνομένων. Στα: μεγOCλσι. <ριλοσοφικα: σuστημσι.τσι. εΤ
χσι.ν OCνσι.πτuχθεί: οΙ κύρ ιες ιΧντιθεηκες μορφες έρμ7jνείσι.ς το\) κό
σμου, κιχ1. �τσι uπ1jρχιχν στΙΧθερα: πλιχίσιιχ για: την έπιστημoνικ� 
διιχπρσι.γμOCτευσ'Υ) των lπιμέροuς προβλ7jμά.των. 'Όσο πιο μεγά.λ7j 
ΙΠιτuχίσι. ε!χε � έλληνικ� lπιστημ7j στην ιχνιχπτυξΥ) των βιχσικων 
ιΧρχων στο OCρχικό της στιχδιο, τότε που οΙ γνώσεις για: τα: έπφέ
pout; �τσι.ν ocκόμ7j λιγοστές, τόσο μεγΙΧλότερΥ) �τιxν � κocμψ7j το\) 
ένδιιχφέροντος γιOC τα: μετσι.φuσικα: θέμσι.τιχ κΙΧί, τιχυτόχρονιχ, τη 
μετιχφuσικ� Μνιχμ-η . 

'Έτσι, -ή θεωp-ητικ� τOCσ'Υ) της έπιστημ-ης στρεφότιχν τώρσι. προς 
τα: ΙΠιμέρους. Βσι.σικΟ γνώρισμσι. της έπιστημης των έλληνιστι
κων κσι.1. των ρωμιχϊκων χρόνων εΤνιχι � πολυμOCθειιχ κσι.1. � διιχμόρ
φωσ'Υ) των εΙδικων Ιπιστημων. Για: τον κOCθε ΙΠιστημονιχ που 
προσχωροσσε σε μια: ιΧπο τ1.ς μεγιΧλες σχολές, � όλικ� &ποψ-η της 
σχoλΎjς �τιxν ενσι. γερο στ�pιγμιx κιχ1. μια: συγκεκριμέν-η ιXpχ� για: 
τ� διιχπριχγμOCτευσ'Υ) των εΙδικότερων προβλημά.των κιχ1. των OCντι
κειμένων που τον ένδιέφερσtν. Κσι.1. � ιΧδιιχφορΙιχ για: τ1.ς γενικότε
ρες μετιχφυσικες θεωρίες μεγOCλωνε ()σο περισσότερο γινότσι.ν φσt
νερο ()τι μια: κσtpΠOφόpσι. ερευνιχ στ1.ς έπιμέρους περιοχες της γνώ
σ'Υ)ς, κσι.θως κσι.Ι μια: διεύρυνσ'Υ) των έξιχκριβωμένων γνώσεων κσι.1. 
της κιχτσι.ν6-ησ'Υ)ς των Ιδισι.ίτερων πλσtισίων, �τιxν κOCτι έφικτό, ιΧνε
ξOCρτητιχ ιΧπο τΙς δισtμOCχες των μετιχφυσικων σuστ-ημιχτων. Ό 
διιχχωρισμος των προβλ-ημOCτων που ε!χε συντελεστεί: με δποδειγ
μιχηκο τρόπο στη θεωρΙσι. κιχΙ στη σχολ-η το\) • Αριστοτέλ-η όδη
γουσε ιXνιxγκσtστικα: στην έξειδΙκευσ'Υ). Στην oua(ιx το κΙΧθιχρα: θε
ωρψικο Ινόιιχφέρον της γνώσ'Υ)ς για: τη γνώσ-η OCνιχπτύχθ-ηκε κιχτα: 
την έλλYjνιστικ-η κσι.1. τη ρωμΙΧϊκ-η έπoχ� στ1.ς έπφέρους έπιστη
μες. ΟΙ μεγιΧλοι σοφοΙ. της ΙSΨιμης OCρχιχιότητιχς, ό 'Apχιμ�δ-ης, ό 
Έριχτοσθέν7jζ κιχ1. ό • ΑρΙστιχρχος ,  εΤχιχν βέβσι.ιιχ κOCποιιχ χιxλιxp� 
σχέσ'Υ) με τη μια: � την &λλΥ] σχoλ�, εδειχνσtν ()μως πOCντοτε ά,δισt
φορίΙΧ για: τη μετιχφυσικ-ή, με ιχποτέλεσμιχ να: εΤνσtι έξσι.ιΡεηκα: 
φτωχ-η -ή εΙσφορα: της φιλοσοφίιχς σε θεωΡYjτικες ιχρχές, ένω &.ν-
Ιθ "\' θ ι .  ι , Ι ' r.λ  τ� ετσt ') μσι. Yjμιχτικ-η, -η φuσιογνωσηκYj, -η γριχμμιχτικη, -η φ 0 -

λoγικ�, � γριxμμσι.τειιxκ�-ΙστopLΚ� κιχΙ � κΙΧθιχρα: Ιστoρ ικ� ερευνιχ 
σ'Υ)μείωσιχν πολλες κιχ1. σ'Υ)μιχντικες έπιτuχΙες. Σχεδον για: ()λους 
()σοι ιχπσtpιθμoυντιxι ώς «φιλόσοφοι» -ώς έπικεφσtλ1jς <ριλοσοφι-
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κων σχολων Υι ώς ά,πλά. μ,�λ1j τους- κσιΙ περιλσιμ,βOCνοντοιι στους 
σχ1jμ,α.ΤLΚοUς πΙνσικες της « lστορΙσις της φιλοσοφΙα.ς» δπOCρχουν 
μ,όνο μ,ερικες Ιστοριο8ιφικες σ1jμ,ειώσεις οη έργOCστηκσιν στον 
&'λφσι Υι βήτα. έπιστημ,ονικο τομ,έοι, Υι � μ,σιρτυρΙα. Ο'Π τocχθ'1jκα.ν μ,ε 
την &.λφα. Υι βήτα. ποιλσιιότεΡ1j 8ι8α.σκσιλΙα. -κOCτι ποΙΙ σε τελευτα.Ια. 
ιXνιXλυσ1j εΤνσιι έντελως ιΧ8ιOCφορο γιά. τη φιλοσοφΙα.. Σπα.νιότσιτσι 
μ,όνο σuν8έετα.ι μ,ε α.UτοUς κocποιο 8ικό τους κσιινοόριο έννοιολογι-

\ λ ' 'Α \ θ \ l! Ψ • \ . ,  \ ,  έ \ κο π οισμ,α.. πο εωρ-rιτικ-rι ",πο -rι οιυτη 1j εποχη σιρκ στηκε να. 
κοιτα.πιοιστεϊ: μ,ε τά. ποιλσιιά. προβλήμ,σιτοι των ιΧρχα.Ιων Έλλήνων ,  
κα.ι κινήθ1jκε σε μ,ιά. έννoιoλoγικ� τροχιά. την όποΙα. βρ'fjκε ΙΤΟΨ1j.  

'Απο την ocλλ-rι ομ,ως μ,ερι&:, στ� 8ιOCρκεια. α.uτων των α.Ιώνων 
της πρoσOικεΙωσ1jς κα.Ι τ'fjς έπεξεργα.σΙσις τ'fjς έλλ1jνικ'fjς φιλοσο
φΙσις, μ,εγOCλωσε � πρσιχ.ηκ� σπου8σιιότητσι της φιλοσοφΙα.ς. • Η 
ιXvocYX1j γιά. μ,ια. έπιστημ,oνικ� 8ι8σισκσιλΙσι σΧετικά. μ,ε τοΙΙς σκο
πούς της ιΧνθρώπινψ; ζω'fjς, για: μ,ια: σοφΙα. ποΙΙ θα: έγγυότα.ν στο 
ιΧτομ,ο την είιτυχΙσι, γινότα.ν ιΧκόμ,1j πιο �ντoνη , κοιθως � Ι8εα.τη 
σuνoχ� της έλλ1jνικ'fjς ζω:rjς 8ιοιλυότοιν, � λα.Lκ� θΡ1jσκεΙα. ξέπεφτε 
όλο ένα. περισσότερο σ' Ινα. έξωτερLΚO πα.ρα.80σια.κΟ σχ:rjμ,α., � κοι
τα.θρuμ,μ,α.τισμ,έν1j πoλιτικ� ζωή, ποΙΙ εΤχε χOCσει την α.Uτοτ�λειOC 
της, 8εν μ,πορουσε πια: νά. ένθουσιOCσει κσιν�να.ν, κα.ι το ιΧτομ,ο σu
νσιισθσινότα.ν οτι �πρεπε νά. βα.σιστεϊ: μ,όνο στον έα.υτό του. 'Έτσι, 
την περΙο80 μ,ετα: την κλα.σικ� έλλ1jνLΚ� φιλοσοφΙα. � πρακτικη 
φιλοσοφΙσι εγινε το βσισικο πρόβλ"t]μ,α., κσιΙ το στένεμ,α. του φιλο
σOφLΚOϋ προβλ1jμ,σιτισμ,οu ποΙΙ εΤχε &ρχΙσει μ,ε τον ΣωκρOCτη κσιΙ 
σuνεχΙστηκε μ,ε τοΙΙς Κυνικους κα.Ι τοΙΙς KUP1jvoιLxOUI.; γινότα.ν τώ
ρα. γενικο χα.ρσικτηριστικΟ γνώρισμ,σι. 

Μολα.τα.υτα., κσιι σ' α.uτη την έπoχ� έξα.πλώθ1jκσιν θεωρητικες 
8ι8α.σκα.λΙες που προκOCλεσα.ν εντονες ιXνηθ�σεις. Δεν πα.ρουσιOC
ζουν ομ,ως οUσια.στικΟ έν8ια.φέρον πσιρα: μ,όνο ώς προσπocθειες γιά. 
την δλΟΠΟΙ1jσ1j των στόχων της πρα.κτικ'fjς φιλοσοφΙα.ς έπιπλέον, 
τοΙΙς λεΙπει � πρωτοτυπΙοι, εΤνα.ι ά,πλοΙ μ,ετα.σχ-rιμ,α.τισμ,oΙ των πσι
λσιιότερων θεωριων, κα.θοριζόμ,ενοι βα.σικα. ιΧπο την Ι8έσι της πρ&:
ξ1jς. 'ΑκόμYJ κα.ι σuστημ,σιτσι πολ':' περιεκηκOC, οπως το στωικο 
κσιΙ το νεοπλα.τωνικό, έργOCζοντα.ν &ποκλειστικα. μ,ε εννοιες της 
έλληνικ'fjς φιλοσοφΙα.ς πρoκειμ,�νoυ νά. θεμ,ελιώσουν θεωΡ1jΤΙΚcX. το 
-Υιθικο-πρσικτικο Ε8εω8ες τους. Το κλει8ι για. την κα.τσινό1jσ1j των 
θεωΡ1jΤLΚων 8ι8οισκα.λιων βρΙσκετοιι πocντοτε στΙς βσισικες -Υιθικές
πρα.κτικες ιΧπόψεις τους, κα.Ι ιΧπο α.uτη την ιXπoΨ-rι εΤνα.ι ολες 't'U
πικά. πα.ρσι8εΙγμ,α.τα. σόνθλιΨ-rις των προβλ1jμ,OCτων. 
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'ΑλλOC με σ.υ� τ�ν bcιχριΧτηση της πpιxκτικ�ς σποu8cxιότητσ.ς 
σuν8έετιxι κιχΙ τό γεγονός οτι ή έξιΧρτησΎ) της φιλοσοφΙσ.ς &.πό τό 
γενικότερο ρευμσ. του πολιτισμου, πο,; ε!χε εΙσβιΧλει γιιΧ πρώτη 
φορOC με 'rOUt;; σοφιστές στοuς i)ρεμοuς κύκλοuς της &.8ιιΧφορης 
�ρεuνcxς, κσ.τιΧ 'rOUt;; έλληνιστικοuς-ρωμCXί;κοuς χρόνοuς γΙνετιχι μό
νιμο φιχινόμενο. Αύτο φΙΧίνετιχι πιο κσ.θΙΧρOC σ� στιΧσΎ) ΙΧύτης της 
φιλοσοφίιχς ά.πένα.ντι στ� θρησκείσ., στιΧσΎ) πο,) 8ισ.ρκως μετα.βιΧλ
λετιχι. 

Ή έξέλιξη τΊjς έλλΎ)νικ�ς έπι�μης κα.Ι � όλοένα. πιο �ντoνΎ) 
ά.ντιθε� της προς � λα.ϊκη θρησκεία. �α.νε τό κύριο �ρyo της 
βιοσοφΙα.ς, πο,) ά.να.ζψουσε � έπιστημΎ) ύστερα. ά.πό τόν • Αριστο
τέλη, δποκιχτιΧστιχτο της θΡΎ)σκεuτικ�ς πίστης. Ό μορφωμένος 
κόσμος, πο,) ε!χε χιΧσει το στηριγμσ. της θρΥ)σκείιχς κα.Ι &'νσ.γκιχ
ζότσ.ν τώριχ νOC πα.ριxιτY)θε� κα.Ι &.πό το στηΡΙΥμιχ του κριΧτοuς, 
προσπΙΧθουσε νOC πιlXστε� ά.πο τη φιλοσοφίΙΧ. Γι' σιύτο � βιοσοφίσι 
των έλλΥ)νιστικων κιχΙ ρωμσιτκων χρόνων �βλεπε xιxτσιρχ�ν τιΧ 
πριΧγμσιτα. ά.πΟ �ν «ΠΟψΥ) της άτoμικfjς ήθικής, χιχΙ ι!τσι � φιλο
σοφία. πο,) κιχτα.πιιΧστηκε μ' σιυτην ι!χει έντελως ήθικό χιχριχχτη
ρα.. ' Η  ά.ντίθεση σιυτης της ά.τoμιxΊjς �θικΊjς προς τη θρΥ)σκείΙΧ πιχ
ροuσιιΧζετα.ι έvτoνότεριx σTout;; έπιχούρειοuς. Κα.Ι στΙς &λλες δμως 
σχολες οΙ θεωρίες γιOC τη θεότητα: έξα.κολοuθοUσα.ν την έποχ-η έ
κείνΥ) νOC ι!χοuν Χα.θα.ρOC �θικό, (σως κα.Ι θεωΡΥ)ΤΙΚΟ έν8ιιχφέρον, πο
τε ομως εΙ8ιχOC θΡΥ)σκεuτικό. 

Αυτη � ουσια.στίκOC �θικ-η έξέλιξΥ) της φιλοσοφίσις σuντελε�τιxι 
ά.κόμΥ) στην Έλλcί8α., κα.Ι κuρίως στην 'Aθ�να:, πο,) έξα.χολοuθοU
σε έπΙ α.ιωνες νOC ε!να.ι το κέντρο της έπιστημoνικΊjς ζωΊjς πα.ρ· 0-
λΥ) � 8ιCΊ8oσΎ) της έλλY)νικΊj.;; πα.ι8εΙα:ς σ�ν 'Ανα.τολ-η κα.Ι σ� Δύ
σΎ). Σύντομα: ομως, στΙς μεΥOCλες βιβλιoθΊjxες κα.Ι στOC μοuσε�α: 
&.νιχπτύχθΥ)κα.ν νέα. κέντρα. (ιχρχιχOC γιOC �ν ε Ι8ικ-η έπιστημονικ-η 
ι!Ρεuνα: κuρίως) : σ� Ρό80, σ�ν Πέργιχμο, στην 'ΑλεξOCν8ρειιχ, 

� Τ Ι \ Ρ ι \ , ό --Ι. 'Α  ι \ \ σ ,  ,ιν α:ρσο ,  στη ωμΥ), κα.ι α.ργ τερα: '" ,ιν ντιοχεια. κα:ι στο 
Βuζcίντιο. 'Απο α:ύτOC μεyα.ΛUτερY) σποu8α:ιότητα. ιχπέκτησε � , Α
λεξιΧν8ρεια., ΟΠΟι) � έπεξεΡΥα.σΙοι του γνωστιχου δλικου 8ια.μορ
φώθ'Υ)κε με τόσο τuπικo τρόπο, ώστε όλόκλΥ)ΡΥ) έκείνΥ) ή περ ίο80ς 
�μεινε στην Ιστορία. των Υρα.μμιΧτων με �ν όνομα.σία. άλεξανδρι
νή. Έκε;: έπίσης π1jρε μιOCν «λλ'Υ) &'ποφα.σιστικ-η τροπ-η xa1 � φι
λοσοφία. έκείνων των χρόνων. 

Κα.θως περνουσε ό κα.ιρΟς � φιλοσοφία. 8εν μπορουσε νOC μένει 
oc8LocιpoP"tJ ά.πΈVoιντι σ� βα.θιOC α.(σθΥ)σΎ) ά.νικα.νοποΙ"tJσΎ)ς πο,) ε!χε 
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άρχΙσει να. ιχΙσθOCνετιχι ό άρχΙΧί:ος κόσμος μέσιχ σ' ί)λ') -d) λOCμψ') 
της ΡωμCXLκ1jς ΑυτοκριχτορΙιχς. ΤΟ πελώριο κρOCτος δεν μπορουσε 

, � ι  ' λ  ι ' !  - μέ _1. \ νιχ οωσει στους ιχους, που ε χιχν σuγχωνευτει σot του (Π; μιot 
' βλ ' έ ι ι • Ι \ -Δ ' ι λ -επι 'l)TLΚ'l) νοτ')ΤΙΧ, κιχποιο υποκιχτιχστιχτο γιιχ "ιν ιχπω ειιχ της 
έθνικης άνεξΙΧρτ')σΙιχς τους. Δεν τοδς πρόσφερε ο()τε έσωτερικες 
άξΙες ο()τε έξωτεΡΙΚ1J ευτuχΙιx. • Η γεόσ') της ζωης γινότιχν για. 
τοδς άρχιχΙους λιχοδς ι!ίνοστ') κιχΙ λιχχτιχρουσιχν μια. θΡ'l)σκεΙcx. Γι' 
ιχύτο δοκΙμιχζιχν 5λες τΙς λιχτρεί:ες κιχΙ eP'l)axeteI; ποδ ε!χιχν φέρει 
οΙ διOCφοροι λΙΧοΙ ΟΙ eP'l)σxεteI; της Άνιχτολης ιXνιxμΙχνovτιxν με 
τΙς eP1jaxeteI; της Δόσ')ς. 

Σ' ιχυτη την XLv'l)a') έμπλεκότιχν δλοένιχ περισσότερο κιχΙ -η φι
λοσοφΙιχ, κιχθως τελικα. γινότιχν φιχνερο 5η ο()τε cxu-d) μπορουσε 
να. Ικιχνοποι-ήσει το μορφωμένο ι!ίνθρωπο, να. του προσφέρει την 
ευτuχΙιx ποδ υποσχότιχν, διιxτuπώνoντιxς κOCποιο ήθικο Ιδιχνικό. 
"Ετσι -στην 'ΑλεξOCνδρειιχ ιΧρχικoc- ί)λιχ έκεί:νιχ τα. κόμιχτιχ των 
θΡ1jσκεuτικωv πιχριχστOCσεων ιίρχισιχν να. εΙσρέουν στη φιλοσοφΙιχ, 
_ποδ προσπΙΧθουσε τώριχ να. χτΙσει σέ έπιστημονική βOCσ') ΙSχι μό
νο μια. ήθΙΚ1J πεποΙθ')σ') άλλα. κιχΙ μιιΧ OP'l)σxεLot. ΧΡ'l)σιμοποιοuσε 
τΙς Ιννοιες της έλλ'l)vικ1jς έπιστημ'l)ς γιιΧ νιΧ ιΧποσcxφ1jvΙσει κιχΙ νιΧ 
κιχτιχτOCξει τΙς OP'l)σxEUTLKEI; πιχριχστOCσεις, κιχΙ γιιΧ νιΧ δώσει στο 
πιεστικο eP'l)σxεUTLKO σuvcxΙσθ'l)μcx μιιΧ εΙκόνιχ γιιΧ τον κόσμο ποδ 
να. το Ικιχνοποιεϊ:. Κι lTat, σε στεvότερ') � χCXΛotρότερ1j σχέσ') με 
τΙς eP1jσxeLeI; ποδ ιΧνημOCχοντιχν -η μΙιχ -d)v ιXλλ'l) ,  lπλιxσε τιΧ σu
στ-ήμιχτιχ της θΡYJσκεuτικ1jι; μετιχφυσικης. 

Σόμφωνιχ με ιχύτOC, στη φιλοσοφΙιχ των έλλ'l)vιστικωv κιχΙ των 
ρωμCXLκωv χρόνων διιχκρΙνουμε δόο περ ιόδους :  την ήθικη κotι τη 
θρησκευτική . • Η έΠΟΧ1J 5που -η μΙιχ περνίΧ σιγιΧ σιγιΧ στην ιίλλ1j ε!
νιχι ό 10ς ΙΧΙώνιχς π.Χ. 
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Το ρεuμcx της έπoχ�ς όπου � έπιστημYj 8�ιxκλιx8�ζότιxν στην �θικ� 
φιλοσοφΙιχ XCXL στη λόγια. �ρεuνcx το OCκολοόθησιχν OCμέσως κα.Ι οΙ 
σχολες των 860 μεγOCλων 8α.σκOCλων της OCττικΥϊς φιλοσοφΙα.ς, � 
OCκιχ8ημΙΧί:κ-η κιχΙ � περιπα.τητικ�. 'Ενω κα.τα: την πρώτη γενεOC, 
τη γενεα: το;) 'ΑριστοτέλYj, στην ' Ακcx8Yjμ(cx εΙχε έπικρcxτησει μιιΧ 
μετιχφυσικ-η με πυθιχγορικες OCποκλΙσεις, την έπόμενYj κι6λα.ς πε
ρ (080 � μετιxφυσικ� α.ότη �8ωσε τη θέση της στην έκλΙΧLκεuμένYj 
ήθικολογΙιχ. Στο Λύκειο ό Θε6φρcxστος XCX(, δστεριχ OCπο ΙΧότ6ν, ό 
Στρά,των έξιχκολουθουσιχν νιΧ OCσχολοϊίντιχι με την OCνOCπτυξη κιχι 
τη μετocπλcxση της ocριστoτελικ�ς μετιχφυσικΥϊς· σuνoc8ελφο( τους 
όμως, ό Δικιχ(ιχρχος, ό Άριστόξενος κα.Ι αλλοι ,  στρocφηκιχν προς 
τΙς Ιστορικες-γριχμμιχ:c-ειιχκες κιχι φυσιογνωστικες μελέτες. 'Αρ
γότεριχ, � συμμετοχή των περιπιχτητικων στην ocλεξcxν8ΡLνή πο
λυμOCθειιχ �τcxν Ι8ιcx(τεριχ μεγOCλη. ΕΙ8ικιΧ � Ιστορ(ιχ της φιλοσο
φ(ιχς βρ�κε σ' (Χυτούς τούς πιο φιλόπονους έργOCτες της. Στη φι
λοσοφ(α. OCΡΚOϊίVΤΙXΙ σ' �νιxν σuντηρYjΤΙΚΟ μ6νο ρόλο, στην όπερoc
σπιση του συστ�μ�τoς της σχολΥϊς τους OCπένιχντι στην εΙσβολή 
των ϊιπόλοιπων �θικων σuστημocτων. 'Αλλα: XCXL � έπα.νέκ80ση 
των &'ριστοτελικων �ργων OCπο τον ' Αν8ρ6νικο Ι8ωσε ιχπλως μιιΧ 
OCφορμή για: 8ρα.στηριιχ OCνα.πα.ρα.γωγή της ocρισΤOτελLΚ�ς θεωρία.ς : 
πιχριχφρOCσεις, σχόλια., περ ικοπές, έρμYjνεΙες, μ' ιχότα: OCσχολουντιχι 

� " .  έ ' σ .  'ιν ουσιιχ οι μετιχγεν στεροι περιπιχτητικοι. 
Ή έπί8ριχση όμως της Άκα.8Yjμ(cxς κιχι του Λυκε(ου μειώθYjκε, 

OCρχικιΧ στην 'Aθ�να., OCπο την πιχρουσ(ιχ των 860 νέων σχολων, 
της στωικΥϊς κιχι της έπικουρικΥϊς, πού l8pίIeYjXιxv κιχτα: το τέλος 

- 4  , ι χ '  - � 1.... . ι � του ου ιχιωνιχ π. . κα.ι χρωστουσιχν . '1 μεγOLΛYj επιτυχιιχ τους στο 
γεγονος ότι Ι8ινιχν �κφριxση στη γενική ροπή της έπoχ�ς προς 
την πριχκτική φιλοσοφ(ιχ της ζω�ς με σcxψήνειcx XCXL έμφιχντικό
τητιχ που όφειλότιχν στη μονομέρειOC τους . 

• Η στωικ-η σχολή Ι8ρόθYjκε OCπο τον Z�νωνιx τον ΚLΤLέcx στην 
ποικίλη στοά, κιχ! ιΙσο εΙχε έπικεφιxλ�ς της ιχότον XCX(, δστεριχ, το 
8ιOC80χό του KλεocνθYj πcxρουσΙcxζε &'κόμYj μεγOCλες δμοι6τητες με 
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τον κυνισμό. Μόνο ό Χρύσιππος, ό τρίτος κocτα: σεφα: OCρχ-ηγος 
της, κocτόρθωσε να: ό8-ηΥήσει τη σχολ-η σε κocθocρα: έπιστημονικ-η 

, 'Α 'θ • 'Ε ' "� ' β  .,\, , τροχιoc. ντL ετoc, ο πικουρος ιορυσε μιoc συμ ιωτικ ,ι κοινοτη-
τoc οπου � ocρχ-η της Υ)οονΥίς, σε έκλεπτυσμέν-η μορφή, γεμά.τη 
πνευμocτικότ-ητoc, κocτεΤχε Χεντρικ-η θέσ-η, ένω � Ικocνότητoc γιOC 
έπιστημονικ-η 8-ημιουργΙoc OCνιχπτύχθ-ηκε σε μικρο μόνο βocθμό. ΟΙ 
κoινωνικες-�θικες OCρχές της, Ιτσι δπως ε!χocν οιιχτυπωθεί: έξιχρ
ΧΥίς, κocι fι κοσμοθεωρίoc που συν8εότocν με ocότές ocποκτοuσιχν συ
νεχως, σ' ολ-η τη 8ιά.ρκειoc της OCρχιχιότητocς κιχι ΙοιΙΧίτεριχ στον 
ρωμOCLΚΟ κόσμο, πολυιΧριθμους όπΙΧ80ύς . •  Η (8ιιχ δμως Υ) σχολ-η 
8έν ε8ωσε έπιστημονικοΙΙς κocρποΙΙς ouTE στις έπιμέρους έπιστη
μες ouTE στη φιλοσοφίΙΧ. ΜιOC ένοιocφέρουσoc Ικθεσ-η της 8ι8ocσκιχ
λίιχς της Ιχει γίνει ιΧπο τον ρωμιχΤο ΠΟΙYjτη Λουκρ-ήτιο. 

Αότες οΙ τέσσερις σχολες συνυπΥίρχιχν στην ' Αθήνoc έπι ιχιω
νες, κιχι οτocν κιχτα: τοΙΙς ρωμocϊκοΙΙς ΙΧότοκριχτορικούς χρόνους Ι-
8ρύθ-ηκε έκε! ενιχ ε!80ς πocνεπιστημΙου ocότες έξocκολούθ-ησιχν να: 
ocσκοuν το 8ι8ιχκτικο εργο τους. Μόνο στην ' ΑΚΙΧΟYjμίΙΧ ομως μπο
ροuμε να: πιχρocκολουθήσουμε τη 8ιoc80χικ-η σεφOC των οιευθυντων 
της σχολΥΙς, πιχρόλο ποΙΙ κιχι έκεί: δπάρχουν μεγιΧλΙΧ κενιΧ. Σε σχέ-

1. ' Σ ' , ' .ι  , ..Ι. , �  � ι σ-η με τη τοoc κocι τους επικουρειους 'Ι πιχριχοοσ-η οιιχκοπτετιχι 
τον 10 κιόλιχς ιχίώνιχ μ.Χ. , ΚΙΧι σε σχέσ-η με το Λύκειο λΙγο πιο 
δστεριχ. 

Άρχικα: ομως, τον 30 κocι τον 20 ιχίώνιχ π.Χ. ,  ΙΧότές οΙ τέσσε
ρις σχολές ιΧ.ντιμάχοντιχν ζωYjρότιχτιχ � μΙιχ την OCλλ-η. ΒιχσικιΧ � 
OCμιλλά τους ιΧ.νιχπτυσσότιχν σέ σχέσ-η με τα: �θικoc προβλήμιχτιχ 
κocί, μόνο έφόσον συν8εότιχν μέ ιχότιΧ, μέ μετιχφυσικιΧ, Ψυχολογι
κιΧ, λογικιΧ προβλήμιχτιχ.l 

πιχραι-ηλΙΧ μέ τις 80γμιχτικες θεωρίες προχωροuσε gλ-η ιχότη 
την περίοοο κιχι ενιχ llλλο ρεuμoc, πού κιχτocγότocν OCπο τη σοφιστι-

, , " ι! '  , \ ..s. .ι ι λ ι '  κ-η περ ισσοτερο ιχπ οσο ΎJ στωικ'7) κιχι 'ι επικουρειιχ φι oσoφ�ιx: ο 
σκεπτικισμός. Δεν πYjρε ποτέ τη μορφ-η Ι8ιιχΙτερ-ης σχολικΥίς κοι
νότητιχς, γνώρισε gμως μια: συστημιχτικ-η συγκεφιχλιχΙωσ-η κιχι 
συνιΧμιχ μιOC ijθικ-η κορύφωσ-η.  ΜιιΧ τέτοιoc, σύμφωνιχ μέ το πνεu
μιχ της έποχΥΙς, συΥκέντρωσ-η των ά,ρν-ητικων OCποτελεσμιΧτων της 
σοφιστικΥίς εΥινε ιΧ.πΟ τον Πύρρωνoc, τοί) δποΙου τις θεωρΙες ιχει 
έκθέσε ι ό Τίμων. Αότος δ σοφιστικος σκεπτικισμος xuptιXPX1Jae 
γιιΧ ενoc 8ιocστημιχ στο Ιερο llλσος τοί) Πλάτωνιχ. Ή Μέσ-η Άκιχ-
8-ημίΙΧ 8έν τον ά,σπιΧστηκε έντελως ώς 8ική της οιοιχσκιχλΙιχ, τον 
χρφLμΟΠΟΙ1Jσε δμως ώς δπλο στη 8ιocμcXΧ1J της με το στωικισμο 
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κι ιΧκόμ.'Ι) γιιΧ νιΧ θεμ.ελιώσει τη 8ικ� 'της �θικ�. • Απο αυτ'l) την 
έξελικηκ� φά.ση τηζ • Ακα8'1)μ.(ας 8ιαΚΡΙθYJκ«ν ό • ΑρκεσΙλαος καΙ 
ό Κ«ρνεά.8'1)ς που ιΧπέχουν περίπου Ε.ναν «ίών« ό Ε.ν«ς ιΧπο τον &λ
λο. τ-ην έπόμ.εν'l) περΙ080, οτ«ν � 'Ακα8'1)μ.Ια εΤχε και πά.λι έΥκ«
ταλείψει το σκεπηκισμ.ό, βρ�κε ιXπ�χ'l)ση προπά.ντων στουζ έμ.
πεLρικoύς γιατροόζ, ιΧπο τούς όποίους άξΙζει νιΧ ιΧναφέρουμ.ε τον 
AtVYjaL8'1)flo κ«Ι τον 'ΑγρΙππα. ΜιιΧ όλοκλYJρωμ.έν'l) συμ.παρά.θεση 
των σκεπτικιστικων θεωριων, που Ι:γινε σέ πολύ μ.ετ«γενέστε
ρουζ χρόνους, Ι:χει 8ι«σωθε� στιΧ εργ« τοίί Σέξτου το;:; 'Εμ.πεφι
κοίί. 

'Ωστόσο, Τι βαθύτερ'l) σημ.ασLα το;:; σκεπτικισμ.ου �ταν οη ε8ι
νε εκφρ«ση σέ μ.ιιΧ βασικ� 8ιά.θεση που εΤχε κυρ ιεόσει όλόκλΊJΡO 
τον ιXρχ«�o πολιτισμ.ό -οπως παλαιότερ« τον έλλYJνικό- καΙ τον 
εκανε νιΧ ιΧμ.φιβά.λλει για. το ί8εατο περιεχόμ.εν6 του. Ό Ικλεκτι
σμός, πού εΤχε ιΧρχΙσει να. ιΧναπτόσσεται ιΧπο το 8εότερο μ.ισΟ τοίί 
2ου αίών«, �ταν ιΧπλως μ.ιιΧ OCλλ'l) lίψ'l) τ�ς r8LOΙC; ελλεΙψYJς θά.ρρουζ 
γιιΧ σταθερές πεπoιθ�σεις. Μέ την έξά.πλωση των σχολων στο ευ
ρότερο πλαΙσιο ζω'tjς της Ρωμ.αLκης ΑυτοκρατορΙας χανότ«ν Τι 
ΠVευμ.ατικ-η ί8ι«ιτερό'τηΤ« κά.θε σχολ'tjς, ιΧτονοίίσε Τι πoλεμ.ικ� , 
ένω ιΧντιθετ« πρόβαλλε Τι ιΧνάγκ'l) για. συμ.βιβ«σμ.Ο και ΣUγκερα
σμ.ό. • Η τελεoλoγικ� , ί8ιαΙτερα, κοσμ.οθεωρΙ« εγινε Τι βάσΊ) οπου 
μ.πόρεσ«ν νιΧ συμ.φων�σoυν ό πλατωνισμ.ός, ό ιΧριστοτελισμ.Ος και 
Τι φιλοσοφΙ« της ΣτοίΧς σέ μ.ιιΧ κoιν� έχθρικ� στά.ση ιΧπέναντι στη 
φιλοσοφΙ« τοίί 'ΕπΙκουρου. 

Ή τάσ'l) προς Ε.ν« τέτοιον συγκερασμ.6 , τον συγκρητισμό, ιΧφυ
πvίσ'τηκε πρωτα στη σχολ-η των στωικων, καΙ στον ΠαναΙτιο καΙ 
τον Ποσει8ώνιο βρ'tjκε τούς πιο 8ρ«στ�ριoυς έκπροσώπους ΤYJς .  
Μέ την πρόσλ'l)ψΊJ πλατωνικων καΙ ιΧριστοτελικων στοιχεΙων όι«
μ.όρφωσαν τη θεωρία της ΣτοίΧς κατα. τρόπο σφαLρικό ., Σέ «υτο 
�pθε νιΧ τούς ένισχόσει Τι ΝεώτεΡΥ) 'Ακα8'1)μ.Ια, Τι όποΙ«, ιΧφοίί πιιΧ 
ό ΦΙλων ό Λαρισα�oς εΤχε 8ώσει τέλος στη σκεπτικιστικ� περΙ-
000 της σχολ1jς, προσπαθουσε τώρα μ.έ τον 'ΑντΙοχο να. συνενώ
σει την κ«τακερμ.«ησμ.ένΊJ φιλοσοφίΙΧ, έπιμ.ένοντ«ς προπάντων 
στΙς θεωρΙες /)που συμ.φωνουσιχν οΙ ιΧπόψεις τοίί Πλά.τωνα και του 
• ΑριστοτέλYJ. 

Λιγότερο σημ.«ντικό, άφοίί οέν β«σΙζετ«ι σε ιΧρχές, άλλα. για. 
το λόγο «υτον οχι λιγότερο ένοιαφέρον ιΧπο Ιστoρ ικ� OCποψ'l) , �ταν 
το εΤ80ζ το;:; έκλεκτισμ.ου πού ιΧνέπτυξαν οΙ Pωμ.α�oι /)τιχν παρέ
λσtβ«ν την έλλYJνικ� φιλοσοφΙιχ : Οιά.λεγαν και συντ«Ιριαζαν κομ.-
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μά.τι κομμά.τι ιΧπο τα: οιαφορετικα: σuστημαιται των σχολων l>σει; 
θεωρΙει; τοδι; φαΙνονταιν πιο πρόOΎjλες, κρΙνοντοις βασικιΧ ιΧπο πρα
κτικ-η &ποψηο Αυτο Ι:κανε ό Κικέρων, ό ν arro καιι l>ι; ενα βαθμο 
ό l>μιλοι; των Σέξτωνο 

Άπο την περιπιχτητικη σχολη (το Λυκειο ) πρέπει κιχτιχρχην να: ά,νΙΧφέ
ρουμε τον συνι3ρυτη της, τον λΙγο νεώτερο φΙλο του ' Αριστοτέλη, Θεόφριχ
στο ιΧπο την 'Ερεσσο της Λέσβου (περ .  370-287 π.Χ. ) ,  πο.:. τη 8ι8ιxσχctλΙιx 
του κιχ! τα: συΥΥράμμιχτιχ του τα: έκτιμοσσιχν πoΛU μέσιχ στη σχολή . ΤΗτιχν 
δ τυπος του ά,πο κΙΧθέ3ριχς σοφου πο.:. �ντuπωσΙιxζε κιχΙ ιΧσκοσσε μεγιiλ'l) έπιρ
ροή . 'Απο τα: �ργιx του σώθ'l)κιχν τα: βοτιχνικα: συΥΥριχμμιχτιχ του, !!νιχ μετιχ
φυσικο ιΧπόσπιχσμιχ, έπιτομες ιΧπο τους Χαρακτήρες του, ιΧπο το συΥΥριχμ
μιχ του για: την ιχΙσθ'l)τηριιχκη ιΧντΙλ'l)ψη, ιΧπο την ΙστορΙιχ της φυσικής (Φυ
σικών δ6ξαι) κιχΙ μερικα: tX.λλα.. 

Έκτος ιΧπο ιχυτον πρέπει ιΧκόμ'l) να: ιΧνοιφέρουμε τον ΕiJ3'1)μο ιΧπο τη Ρό-
30, τον Άριστόξενο ιΧπο τον Τάρα.ντα., πο':' ιXσχoλήθ'l)κε με την ΙστορΙα. κα.Ι 
τη θεωρΙιχ T'ijt; μουσικής, τον ΔικιχΙα.ρχο ιΧπο τη Μεσσήν'l) , λόγιο Ιστοριο3Ι
φ'l) πο.:. �pιxΨε την ΙστορΙα. του πολιτισμου τής Έλλιi8α.ς (Βίος Έλλάδος ) ,  
κα.Ι ιΧκόμ'l) τον Στριχτωνα. ιΧπο τη Λιχμψιχκο, πο.:. ιΧπο το  287  ως  το  2 6 9  π.Χ. 
�τιxν δ ιXPX'l)YOt; T'ijt; σχολής κιχ! ιΧποκλήθ'l)κε «φυσικός)) . 

'Απο Tout; περ ιπιχτητικοuς 80ξογριχφους πρέπει να: ιΧνιχφέρουμε TO'Jt; 'Έρ
μιππο, ΣωτΙωνιχ, Σιχτuρo, Ήρα.κλεΙ8'1) Λέμβο (ολοι τοσ 20υ οιΙώνοι π.Χ. ) ,  
κα.Ι ιΧπο τους μεΤΙΧΥενέστερους σχολιιχστες τον ' Αλέξιχν8ρο τον • Αφρ03ισιέΙΧ 
(γυρω στο 200 μ.Χ. στην Άθ+ινιχ) .  

Ή Μέσ'l) 'Ακιχ8'1)μΙοι �ρχΙζει στην ΑΙολΙα. με τον 'ΑρκεσΙλΙΧο ιΧπο την 
πιτιχ\l'l) (περ . 31 5-2�1 π.Χ. ) ,  που τη 8ι8ιχσκα.λΙΙΧ του την κιχτέγρα.ψε δ μα.
θ'l)της του Λιχκυ8'1)ς, κιχΙ τε:λειώνει με τον Κα.ρνεά8'1) ( 155  π.Χ. στη Ρώμ'l) )  
κα.Ι το  8ιιχ80χό του Κλειτόμιχχο (πέθιχνε το  1 1 0  π.Χ. ) .  Άπο τα:  lpya. τους 
8εν lXEL σωθεί τΙποτε' Π'ι)Υη γι' ιχυτους, έκτος ιΧπο τον Διογέν'l) τον ΛΙΧέρ
τιο, ε!να.ι προπιχντων δ Κικέρων κιχΙ δ Σέξτος δ 'Εμπειρικός. 

'Έμμεσες μόνο κα.Ι πoΛU γενικες ε!νιχι οΙ πλ'l)ροφορΙες πο.:. �χoυμε ΥΙιΧ τη 
Νεώτερ'l) 'ΑκΙΧ8'1)μΙιχ. Ό ΦΙλων ιΧπο τη Λιip ισα. βρ ισκότα.ν το 87 π.Χ. στη 
Ρώμ'l).  ΤΟ 8ιιχ80χό του ΆντΙοχο ιΧπο τον Άσχιχλωνιχ ιΧκουσε το 78 π.Χ. δ 
Κικέρων στην ' Αθήνιχ. Χα.ριχκτηριστικΟς έκπρόσωπος του έκλεκτικοσ πλΙΧ
τωνισμου σ' ιχυτη την πρώτη -βα.σικα: �θικYι- μορφή του ε!νιχι κοιΙ δ "Α
ρειος ΔΙ8υμος, με ΙσΧUΡYι ιXπόκλισ'l) προς τη στωικΥι φ ιλοσοφΙοι (lζ'l)σε την 
έποχΥι του ΑυΥουστου) ,  κα.! δ Θριχσυλλος, ποΙΙ Ι!κα.νε τη σuστημoιτικη κα.
τιχτιχξ'l) κα.Ι την l!κ80σ'l) των lργων Tou Δ'Ι)μόκριτου κα.! τοϊί Πλά:τωνιχ . •  Αλ
λα: κιχΙ μέσα. στην ' ΑκΙΧ8'1)μΙα. ά,νοιπτυχθ'l)κε δλόκλ'l)ρ'l) φιλολογΙιχ ιΧπο πιχρα.
φριχσειι; κιχΙ ύπομνήμιχτιχ στα: lpya. τοσ Πλιχτωνιχ. 

Στην ΙστορΙα. της Στοας πρέπει να: 8ιιχκρΙνουμε μιιΧ πιχλιχιότερ'l) ( βιχσι
κα: �θικ+Ι) , μια: μεσιχΙιχ (συΥκρψιστικη) κιχΙ μια: νεώτερ'l) (Op'l)σxεUτIKYj) πε
ρΙ080. Πολλει; ιΧπο τΙς προσωπικότ'l)τες ιχυτης της σχολ'ijς κιχτάγοντα.ν ιΧπο 
χωρες της i:λλ'l)νιστικ'ijς 'Ανιχτολ'ij/; .  "Ετσι, δ Ι8ρυτης της Στοας Ζήνων (περ . 
340-265 π.Χ.)  �pθε ώς lμπορος ά,πο την κυπρο στην ' Αθήνιχ κοιΙ, ΙSπως λέ
-YCTιxt, τον lθελξε τόσο πολ':' � φιλοσοφΙιχ &στε μελίτησε τη 8ι8ιχσκΙΧλ!ΙΧ ΙSλων 
των σχολων κιχΙ uστερΙΧ, το 308,  Τ8ρυσε τη 8ική του. Π ιο σ'ι)μιχντικοι;Ομιχ
&rJτης του �τιxν δ Κλειχνθ'l)ς ιΧπο την 'Άσσο (στΥιν Τρωά:8α.) · σώζετιχι Ivιχς 
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μονοθεϊστικοι; δμvoι; του στον ΔΙιχ. Έπιστημονική κεφοιλή τηι; σχολijι; �τιxν 
δ Χρόσιπποι;; (280-209 π.Χ.) ιΣπο τουι;; Σόλους (� την Τοιρσο) τηι;; Κιλικ!ιχι;. 
Λέγετοιι 6τι εΙχε γρά,ψει πά.ριχ πολλιΧ lpyoι, ιiλλά., έκτος ιΣπο τουι;; τΙτλουι; 
τουι;, Ιλά.χιστιχ ιiπoσπcXσΜιxΤιx lχoυν σωθεί. 'Απο τους &λλουι;; στωικουι;; πρέ
πει νιΧ ιiνoιφερθoίίν μόνο δ • Αριστων ιΣπο τη ΧΙο, δ ΔιoγέVΎJΙ; δ ΒΙΧβυλώνιος 
( 155  π.Χ. ,  Ρώμ7j)  κιχΙ δ Άπολλ68ωρος. Μέ τη ΣτοιΧ συν8έοντιχν κιχ! δ ΆρΙ
στοιρχος κοι! δ ΈριxτoσθέVΎJΙ;. 

Ή τά,σ7j προι; τον σuγκΡ7jτισμο &ρχισε μέσοι στη ΣτοιΧ μέ τον ΠιχνοιΙτιο 
(180-110  π.Χ.) ,  που εΙχε έΠ7jρεoιστεί πoΛU ά,πο το σκεπτικισμο της Άκοι-
87jμΙοιι; κιχ! 8ιιχτηροασε στενές σχέσειι; μέ ρωμοιΙουι;; πολιτικους, κοι! δλοκλ7j
ρώθ'1jκε μέ: τον Ποσει8ώνιο που κοιτοιγότοιν ιiπo την 'Απά.μειιχ της ΣυρΙοιι; 
(περ . 1 7 5-90 π.Χ. ) .  Ήτιχν ιiπό τους μεγιxΛUτερoυς Ιστορι08Ιφες της ιiρχιxι
ότητιχι;, εΙ8ικότεριχ στο χωρο της !στoρικ'ίjι; γεωγριχφΙοις. Δι8ιχσκε στη Ρό80 
κιχ! � 8ι8ιχσκΙΧλΙΙΧ του εΤχε μεγά.λ7j ιXπ1JX7jσ7j στους νειχρους ρωμιχΙους μιχθ7j
τές του ' ιΣνά.μεσά. τους ητιχν κιχ! δ Κικέρων. 

ΓιιΧ τουι; στωικους των ιχυτοκριχτορικών χρόνων θιΧ μιλTjσοuμε στο έπό
μενο κεφά.λΙΧΙΟ. 

Ό ΈπΙκουρος (341-270 π.Χ. ) ,  γιοι; ιiθ7jνοιΙοu 8ιχσκά.λου, γεννTjθ7jκε στη 
Σάμο κοι! εΙχε iJ87j ά.ρχΙσει νιΧ 8ι8ά.σκει στη ΜuηλTjVΎJ κιχ! στη Λά,μψιχκο, 
προτοί} !8ρυσει, το 306, στην • Αθήνιχ τή φιλοσοφική έτοιιρεΙιχ που δvoμά.στ'1j
κε κήποι (ιiπo τον τόπο 6που σuνoιθρoΙζoντιxν τιΧ μέλ7j της) . ΤΗτιχν 8ά,σκοι
λοι; πολυ ιiγιxΠ7jτoς γιιΧ τιΧ κοινωνικιΧ χιχρΙσμιχτά. του, λεπτοι; &νθρωπος μέ 
πολυ κιχλΟ γοίίστο, που Ινσά.ρκωvε το Ι8ιχνικό της ιiττικ'ίjι; ευγένειιχι;. 'Αφε
τηριιχκό σ7jμε'i:ο τηι;; 8ι8οισκΙΧλΙοιι;; του εΙνιχι � δμορφιά., που προσπά.θ7jσε νιΧ 
την ιΧνυψώσει σέ: ciPXll της πρoικτικ'�Ι;; ζω'ίjς κιχΙ νιΧ την έξιχσφοιλΙσει στο &το
μο. 'Απο τιΧ πολυιΧριθμιχ κιχΙ πoΛU βιιχστικιΧ γροιμμένιχ lpyιx του lxouv 8ιοι
σωθεί τό Κύρια! δόξα!, τρείι;; 8ι8ιχκτικέι; έπιστολές, τμTjμιχτιχ ιΣπο το ι!ργο 
του Περί φύσεως καιΙ μερικιΧ σκόρπιοι ιiπoσπά.σμoιτoι . 

• Από το πλ'ίjθoι; των δπιχ8ών του ή &:ρχιχιόΤ7jΤΙΧ εΙχε ξεχωρ!σει το στε
νο φΙλο του M�τρό8ωρo &:πb τη Λιiμψιxκo, τόν ΖTjνωνοι ιΧπο τη Σι8ώνοι (-Υό
ρω στο 1 50 π.Χ.)  κιχΙ τον ΦΙΧί8ρο (γυρω στο 1 00 π.Χ. ) .  Γνωστότερος εΙνοιι 
δ Φιλ687jμοι; ιΣπο τιΧ Γιi8oιρoι τηι; ΚοΙλ7jΙ; ΣυρΙοιι;. 

Ό Τιτοι; ΛοuκρTjτιος Carus (98-54 π.Χ.) lχει γρά.ψει i!voι 8ι8ιχκτικό ποΙ-
7jμοι μέ: τΙτλο De nα turα rerum. 

Ό σκεπτικισμός 8ΕV ποιρουσιιχζότοιν ώς οιυτοτελής σχολTj·i συμφωνιχ 
κοιΙ μέ τή φιλοσοφική ι!!ΠΟψ7J που υποστηριζε, εΙχε χΙΧλιχρότερο σχημιχ. llιx
ρoιμΈVΕι d,μφΙβολο ιiν δ πυρρων άπο την ΉλεΙοι (περ. 365-275  π.Χ.) ,  που 
σuστημΙΧΤΟΠΟΙ7jσε τη σκεπτική φιλοσοφΙοι, εΙχε κιΧπωι; στενότερει;; σχέσεις 
μέ τη σωκριχτική-σοφιστική σχολή τηι;; πιχτρΙ8ΙΧι;; του' .κιΧποιος Βρυσων, μιχ
θ'1jτηι;; τοίί Στιλπωνιχ, 6πωι; πιστευετιχι, θεωρείτιχι σuν8ετικός κρΙκος. Μοιζ! 
μέ τον Άνιiξιxρχo, δπιχ8ό τηι; φιλοσοφΙοιι; τοίί Δ7jμόκριτοu, δ πυρρων &:κο
λoυθ'1jσε την Ικστριχτι:Ιιχ τοίί • Αλέξοιν8ρου στην ' ΑσΙοι. Μέ βιΧσ7j τ!ι;; ιΣπόψεις 
τοί} πυρρωνοι δ σιλλΟΥΡιΧφοι;; Τιμων ιΣπο τον Φλιουντοι (320-230 π.Χ.) περ ι
Υελοίίσε τουι; φιλoσόφoUΙ;; . 

ΓιιΧ τη ζωή κιχΙ τΟ lpyo τών μετιχγενέστερων σκεπτικών οΙ γνώσεις μιχι;; 
εΙνοιι λιγοστές κιχ! ΙSχι ΙξΙXΚΡιβωΜΈVΕς. Ό ΑΙVΎJσΙ87Jμος άπο την Κνωσό 8Ι-
8οιξε στην ΆλεξιΧν8ρειιχ κιχΙ lypιxIjIc Itvιx ι!ΡΥΟ μέ τον τΙτλο Πυρρώνειο! λ6-
γαι, άπο το δποίο 8έ:ν σώθ7jκε τΙποτε. ΕΙνοιι πιθιχνό 6η lζ7Jσε τον 10 ιχΙώνιχ 
π.Χ. ,  &λλοι 6μωι; τον τοποθετοuν 8όο οιιωνει;; άΡΥότεριχ. ΓιιΧ τον ΆΥΡΙΠΠΟΙ 
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δεν ξ�ρoυμε σχεδον τΙποτε. Στη φιλοσοφιχ'ij γραιμμαιτεΙαι δ σκεπτιχισμοι; 
�χπρoσωπεΊταιι ά,πο το γιαιτρο Σέξτο 'Εμπειριχό, ποu l!ζ1Jσε -Υυρω στο 200 
μ.Χ.· ά,πο τά. l!ργαι του Ι!χουν σωθεΊ οΙ Πυρρώνειοι ύποτυπώσεις χαιΙ οΙ I!pεu
ν�ς του με τον τΙτλο Πρός μαθηματικούς' �χεΊ, στά. βιβλΙαι 7-1 1 ,  �χθ�ει 
τη aXEΠTtx'ij διδαισχαιλΙαι χαιΙ δΙνει πoΛUτιμες Ιστοριχές πλ1Jροφορ!ες. 

Στοuς ΡωμαιΙους ή φιλοσοφΙαι auvιiVT1Jae άρχιχα Laxup'ij ciVΤLBpCΙU1J. 'Ή
δΤ] δμως στΙς ά,ρχές του 10υ αιΙώναι π.Χ. ε!χε γΙνει πια συVΉθειαι οΙ vεcιρoΙ 
ΡωμαιΊοι ποu ε!χαιν ciptaToxpcxnx'ij χcxτcxγωy'iJ να σπoυδιiζoυν στην Άθήνcι 
� aT'ij Ρόδο, ά,χριβώς δπως παιλαιιότεραι οΙ νέοι της • Αθήναις πcιpαιχoλoυθoυ
σαιν τά. μcx!HJμcxτcx τών σοφιστών. Ή auyypcxcptx'ij δpcιστηpιότηται του Kιχ�
ρωναι (Marcus Tullius Cicero) πρέπει να χρ ιθεί χαιΙ να bιτιμ1Jθεί μέ βιiU1J 
τ7)ν πpόθεcrή του να ά,φυπνΙσει aTour; συμπολΙτες του την ά,γιiΠ1J προς τη γε
vtx'ij μόρφωσΤ] χαιΙ T'ijv χCXΤCXνό1Jcrή τους γι' cιυτην. Ή auVΘETtx'ij Lκcινότητιi 
του χαιΙ ή χιiΡT] της μopφ'ίjς άποζ1Jμιώνουν για την l!λλειψΤ] φιλoσoφιχ'ίjς δύ
νcιμ1Jς ποu διcιχpΙvει τα I!ργcι του. Αύτη ή l!λλειψΤ] �χδ1Jλώvετcιι μέ την ά,διιi
χριτη �πιλοy'iJ τών θεωριών, ποu δέν βcισ(ζετcιι σέ χcιμίcι ά.Ρχή. Ό Kικ�pων 
συγγενεύει πιο πoΛU μέ την ά,χcιδ1JμCΙLχ'ij θεωpΙcι της πιθcινoλoγΙcις ( βλ. παιpcι
χιiτω,  σ. 241 , § 8 ) .  τα χυpιότεpcι φιλοσοφικα I!pγcι του ε!νcιι :  De finibus, 
De officiΊS, Tusculαnαe dΊSp u ta tiones, Academica, De natura deorum, 
De {α εο, De di IIina tione. 

Λογιότερος �τcιν δ φίλος του Μ.  Terentius Varro ( 1 1 6-27  π.Χ.) , δ 
γvωστoς πoλυγpcιφότcιτoς LaToPLOBLcp1Jt;' άπο τις έpγcισ!ες του στην ΙστoρΙcι 
της φιλoσoφΙcιι; !!χουν σωθεΊ μόνο μεριχα U1Jμειώμcιτcι. 

'Ως Σέξ τοι άνcιφ�poντcιι οΙ δύο Quin tus Sextus, πcιτέpcις χcιΙ γιόι;, χαιΙ 
δ ΣωτΙων ά,πο την • Aλεξιiνδρειcι. Ό ΣωτΙων φcιΙνετcιι δη �ταιν δ χρ(χος ποu 
μέ την πcιρ�μβcιcrή του ή στωιχ'ij ijetx'ij ά,ναιμίχτηχ.ε μέ τον ά,λεξαινδρινο πu
θαιΥορισμο χcιΙ π'ίjpε τη ep1Jσxεunx'ij τpoπ'ij ποu τη χcιpcιχτηpΙζει χαιτα Touιo 
ρωμcιτχοuς cιuToxpcιToptxout; χρόνους. 

'Ως �χπp6σωπoι ένος λcιϊχoυ ήθιχολογιχου έχλεχnχισμου πρέπει να ά,ναι
φερθουν έδώ οΙ χ1ιρυχ.ες της ήθιχ'ίjς, ποu λίγο πoΛU συγγένευαιν με τον χυ
νισμο χcιΙ ποu μέ την cιuστηρ'ij χριτιχ1ι τους έπέχριναιν την χοινωνιχ7) χαιΙ 
την ήθιχΥι xaι:TιiσTcιU1J του έλλ1Jνιστιχοu χcιΙ του ρωμαι'ίχου χόσμου. 'Aνιiμεσcι 
σ' cιuTouιo �τcιν δ Τ�λ1Jς, δ ΒΙων δ ΒορυσθενΙτης χαιΙ, υστεpaι:, οΙ Δ1Jμ1ιΤΡιος ,  
OΙν6μcιoς xcιΙ  Δ1Jμώνcιξ. Σ' cιίιτo το πλαιΙσιο πρέπει ,  τέλοι;, να ά,νcιφέpoυμ.ε 
xcιΙ τΟν ΔΙωvaι: Χρυσόστομο. 

Α' 
ΤΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ 

Ό �θικOι.; βοισικιΧ χοιροικτηροιι.; τηι.; φ ιλοσοφΙσιι.; μετιΧ τον • Αριστο
τέλΥ) προσ8ιορ Ιζετοιι OCκ6μΥ) πιο στενιΧ OCπο την όλοκλYjρωΤLΚιΧ ά
τομικη τιXσYj τηι.; �θικ�ι.; που βρισκ6τοιν στο έπΙκεντρο των OCνοι
ζYjτησεων οιυτηι.; τηι.; έπιγoνικ�ι.; έπoχ�ι.;. Ή ocνιιψωσYj στο Ι8σινικο 
τηι.; �θικ�ι.; κοιν6τητοιι.;, οπου κοιτέλYjγε � �θικ� του ΠλιΧτωνοι XOΙL 
του • ΑρtστοτέλYj, �τoιν �νoιι.; δμνοι.; πρΟι.; τη ζωντoιν� 18έοι τηι.; πο
λιτεΙοιι.; , την Ι8έοι χιΧΡΥ) στην όποΙοι � ΈλλιΧ8σι ε!χε γΙνει μεγιΧλYj , 
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.1. .. ..  ' , ' "  � ,  ' 'ι  , ι ξέ ! ι , �ΛΛOC που YL σωτη , ιιν εΠOΧΎJ ,ιτσιν πιιχ ΚΙΧΤL νο :  ε χε χσισεL ΠLOC 
' ''' ' Ι έ ' Ψ έ ι • , ι , ι!β , Ι τη oυνΙXμΎJ της μ σιχ σης υχ ς, κιx� ΎJ ΙΧΠΎJΧ1JσΎJ που ι:; ΡLσκε ιχκο-

μΎJ κιχ!. στις σχολες των Μο μεγά,λων φLλοσόφωv �τιxν τόσο μL
κp� , &>στε κιχι ή 'Ακocο'l)μLΙΧ κιχ!. δ Περίπσιτος lOLVΙXV προτεΡΙΧLό
τητσι στο πρόβλ'1)μιχ της «τομικΥϊς εύΤUΧΙΙXς κιχι της ιχρετΥϊς. ''Ο ,τι 
lχει οιιχσωθεί: OCπο το σόγγριχμμιχ 'rOu &κιχ8'1)μΙΧΊ:κοu Κρά,ντοριχ 
Περί πένθους � OCπο τΟι lpyιx 'rOu Θεόφρocστοu πο'; εχουν τον τΙ
τλο Χαρακτήρες ε!VΙΧL ά.πόλυτoc εUθuγριχμμLσμέvο με μLΟι φLλοσο
φ ίΙΧ ποΙΙ XUp LO εργο της βλέπει τη σωστ-ή άξLολόγΊJσΎJ των OCYOC
θων της ζωΊjς. 

• Η oιιxμά,ΧΊJ &'νά,μεσσι στις φ ιλοσοφικες σχολες τούς έπόμενους 
ιχιωνες ε!νιχι γεμά.τη &.τέλειωτες συζψ1)σεις γι' ιxl'ιτOι τΟι προβλ1)
μocτιχ. ΟΙ 8ιά,οοχοι των 860 μεγά,λων στοχιχστων της &ΤΤLκYjς <pL
λοσοφΙιχς εβλεπιχν 5η ε!χιχν XOLv-Yι ocντιθεσ'!J προς τις νέες σχολές. 
ΚΙΧ!. ό Πλά.των κιχ!. δ • ΑΡLστοτέλ'l)ς ε!χα.ν προσπαθ�σεL νΟι πιχρoc
κoλoυθ�σoυν πως πρocγματοποιεί:ΤΙΧL ή Ιοέα -rou ocyocOou σ' δλό
κλ'l)ρο το πλά,τος τΥϊς �μπεφLκYjς πρocγμιχτικότητας. ELOLXιX δ 
Πλά.των, παρ' 5λο τον Ιοειχλισμο με τον δΠΟLΟ προσπocθοuσε νΟι 
ξεπερά.σει τΟι 5ρια -rou ΙΧLσ8'l)τοu κόσμου, οεν πιχρocγvώΡLζε τη σχε
τικ-ή «ξίΙΧ των ιχγιχθων σιl'ιτοu -rou κόσμου. Κιχι οΙ Μο παριχοέχον
τιχν ΟΤL � &ξΙιχ της ocρετΥϊς �τιxν μεγά,λ'!J· ώστόσο οεν εμειναν &OL-
ι , ι  ' όί ψ ι! " έλ ' Ι ! ' σιφοροι απενσιVΤL στην πο '!J ΟΤΙ γιιχ την τ ειoc εUΤUΧLΙΧ ε VΙXL oc-
πιχρocΙτητη κιχ!. ή εUVΟLΙΧ της ΤUΧ'!Jς, ή δγεΙιχ, ή uλLκ-ή «νεσΎJ κτλ. ,3 

" έ ' , � θ ' 5 . ,  ' ! Ι! XΙXL ΙΧΠ ρριπτιχν την ΚUVLΚΊj-στωLΚ ,ι εωΡLσι. 'rL Ύ) ιχρετη ε νσι.ι οχι 
μόνο το uψιστο (σ' ιχύτο σuμφωvοuσocν) ,  ocλλΟι κιχ!. ΤΟ μΟVΙΧΟLΚΟ oc
γΙΧθό. 

Όπωσο1)ποτε 5μως !ργά.ζοντσι.ν κι ocUτοl. γιΟι να. !ξσι.κριβώσουν 
ποιος ε!νιχι δ σωστος τρόπος ζωΥϊς, ιχύτος πο'; δπόσχετσι.ι ΟΤΙ θα. 
!ξιχσφocλΙσεL σ.τΟν &νθρωπο την εl'ιτυχίιx. ΚσΙ.Ι !νω μεΡ LΚΟι OCπο τα: 
μέλΊj των σχολων κιχτocγΙνοντιχν με τ!.ς eLOLxkc; ερευνές τους, ή ΟΎ)
μόσιιχ aΡιχσΤΊjΡLότητoc των σχολων, εΙοικότεριχ των &Ρχ'l)γωv των 
σχολων στ-ή ΟLσι.μά,χΊj τους με τl.ς OCντΙπιχλες σχολές, στρεφότσι.ν 
πpoπά,vτων στο σχεοΙσισμσι της εΙκόνσις τοσ δποοειγμocηκοu ocv
θρώπου, γιιχτι σιυτο ζ'!Jτοuσε � !ποχ-ή OCπο τη φLλοσοφΙιχ. Δεί:ξτε 
μ.otς πως πρέπει να. ε!νocι δ &νθρωπος ποό, OCνεξά,ρτητιχ &.πΟ το πως 
θα. lpOouv τα. πρά,γμιχτσι., θα. εχεL σΙγoυPΊJ την ευτυχίoc του 1 ''Οη 
ώς τέτοιος uποοεLγμocηκος &νθρωπος πρέπει να. θεωpΊJθεί: σιύτος 
πο'; εχει ocξιοσuν'l) xocr. ocρετη κσιι ΟΤL την «Ρετη του θΟι τη χρωστoc 
«ποκλειστικα. στη ΓVώσΎJ,  ΟΤΙ έπομένως δ OCνθρωπος ocuτος πρέ-
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πει νιΧ ε!νοιι ό σοφόζ, 1'0\)1'0 εΙνοιι μιιΧ προUπόθεσ'r) πο,) προερχό
τοιν ιΧπο τη σωκpoιηκ� 8ι8οισκοιλίοι κοιι πο,) ιΧνοιγνωριζ6τοιν όλ6-
κλ'r) Ρ'r) �κείν-η την περΙο80 ιΧπο ολουι;; σιΧν κOCτι oιUτov6'r)Τo. "Ετσι 
ολοι  προσποιθουσοιν νιΧ περιγρOCψουν το Ι8εω8ει;; του σοφου, 8'r)λοι-
8� του ιΧνθρώπου πο,) � γνώσ'r) του τον κOCνει �νocpετo κοιι συνOCμοι 
εύτυχισμένο . 

1 .  Λύτος ε!νοιι ό λόγος πού ΤΟ πιο χοιροικτηριστικο γνώρισμοι 
στον κοιθορισμο τ�ς εννοιοις του « σοφου» �κείν'r) την �πoχ� ε!νοιι 
� αταραξία. Στωικοί ,  �ΠΙΚOόpειoι κοιι σκεπτικοι 8εν κουρOCζοντοιι 
νιΧ �γκωμιocζoυν ώς πλεονέκτημοι του σοφο\) την ιΧνεξαιρτησίαι ιΧπο 
την πορείοι των πραιγμάτων. Ό σοφος ε!νοιι έλεόθερος, ε!νοιι βαι
σιλιάς, θε6ζ. 'Ό,τι κι OCν του συμβε� 8εν θιΧ μπορέσει να. θίξει τη 
γνώσ'r) ,  την ιXpετ� ,  την εύ8οιιμονίοι του .  Ή σοφ ίοι του σΤ'r)ρΙζετοιι 
σ' οιύτον τον ϊ8ιο, κοιι ό κόσμος 8εν τον νοιOCζει. Λύτη � σκιοιγρά
φ'r)σ-η του Ι8εώοουι;; ά:πεικονίζει το χοιροικτηροι τηι;; έΠOΧ�ζ : ό ίιπο-
8ειγμαιηκος &νθρωπος 8εν ε!νοιι γι' αύτην έκε�νoς πο,) έργάζετοιι 
και Ο'r)μιουργε� γιιΧ κOCποιο μεγOCλο σκοπό , ά:λλα. έκε�νoς πού ξέ
ρει νιΧ ά:πο8εσμεόετοιι OCπο τον έξωτερικο κόσμο καΙ νιΧ βρίσκε ι 
την εύτυχία στον i:8to του τον έοιυτό. 'Έτσι έκφράζετοιι με σoιφ�
νειοι � �σωτερ ικ� ocπoμ.όνωσ'r) των ά:τόμων και � ά:οιοιφορ Ιοι τους 
ά:πένοιντι στο,)ς γενικούς σκοποός. Ή εύοαιιμονίοι του σοφου �ξoιρ
ΤOCΤOΙL ιΧπο την ιιπέρβoισ'r) του έξωτερικου κόσμου. 

Πρέπει ομως νιΧ ξεπεράσει τον κόσμο -πάνω στον όπo�o ετσι 
κι ά:λλιωι;; 8εν εχει κοιμίoc 8όναμ-η- μέσα του . Π ρέπει νιΧ κυρ ιοιρ
χ�σει στις �πι8ράσεις πού οέχετocι ά:πο τον κ6σμο . Άλλα αύτες 
οΙ έπι8ρOCσεις ε!νocι τα. συναισθ�μoιτoc κocι οΙ �πιθυμίες πού οιεγεΙ
ρουν � ζω� καιι ό κόσμος στον &νθρωπο. ΕΙνocι 8ιοιτοιροιχες τ�ς 
ϊ8ιοιι;; τηι;; ούσίοις του,  πάθη (affectus) .  Ή OCξίοι λοιπον της σοφίοιι;; 
�πιβεβoιιώνεταιι ιΧπο τον τρόπο πού OCντιμετωπίζει ό &νθρωπος τα. 

' θη4 ' \ τ ' λ θ ' • \ \ ' θ 
"

Ο 
ποι του ·  ουσιοιστικοι ε ινοιι ε ευ εριοι οιπο τα ποι 'r) , απα εια 
( σόμφωνοι με τ�ν εκφΡα.σ'r) των στωικων) .  Ή εύλογίοι αιύτης τ�ς 
«σοφίοις» εΙνοιι να. εχεις OCοιαιτάροιχτη �σωτερικ� γοιλ1jν'r) . 

ΟΙ  φροιστικες 8ιoιτuπώσεις με τις όπo�ες ποφουσιάζουν τη οι
οocσκοιλίοι τουι;; ό 'Επίκουρος κοιΙ ό Π όρρων οείχνουν &μεσ'r) �ξάρ
τησ'r) OCπο τον • Αρίστιππο κοιΙ τον Δ-ημόκριτο. Ό 'Επίκουρος, πού 
κι οιύτος χοιρocκτηριζε την �ooν� ()ψιστο OCγοιθό, OCντι γιιΧ τ� στιγ
μιοιίοι ocπόλoιυσ'r) προτιμουσε τη οιοιρκέστερ'r) ψυχικη 8ιάθεσ-η της 
Ικοινοποίησης κοιι της γoιλ�νης. Λύτο συν8έετοιι με το μετdtσχYj
μοιτισμο πού συντελέστηκε βoιθμιoc�oι (πρβ. σ. 99, § 9) στη σχoλ� 
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των �80νLστων. "Η8η οΙ  KupYjVIXi:KOL πΙστευ«ν ΙSΤL � OUaιιx. της 
�80ν�ς βρΙσκετα,L στην ιΧπα,λ-η κίνηση. Αuτο ΙSμ,ως, όποστηριζε ό 
'ΕπΙκουρος, δ 8εν 'ltIXUEL να: εΤνα,ι μoLcX «έν KLv�aEL �80ν� )) , ένω πιο 
μ,εγOCλη ιΧξΙα, gXEL � 8Ιχως πόνους κα,Ι έπιθυμ,Ιες γα,λ�νη (ήδονή 
καταστηματική) .  'Ακόμ,η κα,L � 8Locθεση YLcX ιΧπόλα,υση i!XEt χα,
θεi: : ό έπικοόρειος �θελε β�βα,ια, να: χα,ρεί: ΙSλες τLς �80νές, 8εν του 
�τα,ν ΙSμ,ως έΠLτρεπτο να: έξOCπτετα,ι κα,Ι να: 8ρα,στηΡLοποιεi:τα,ι YLcX 
ΚOCΤL τ�τoιo . ΤΟ μ,ονα,8ικο πρOCγμ,οι που θέλεL εΤνοιι � Ψυχικ-η �pε
μ,Ιοι (γαληνισμ6ς, πρβ.  σ. 133, § 5) ,  κοιΙ gνΤΡομ,ος προσποιθεί: να: ιΧ
'ltfJCPUYEL τLς θόελλες που τον ιΧπειλουν, 8ηλοι8-η τα: πOCθη . 

Γι' οιίιτο ό 'ΕπΙκουρος ποιροι8εχότοιν τη συνέπειοι μ,ε την όποΙοι 
εΤχα,ν όρΙσει οΙ κυνικοL ότι � ιΧπο8έσμ,ευση ιΧπο τΙς ιΧνOCγκες ε!νοιι 
ιΧρετη κα,Ι euτuxLoι. Δεν εΤχε όμ,ως κοιμ,Ιοι 8Locθεση να: ποιροιιτηθεί: 
στα: σοβοιρα: ιΧπο την �80ν-ή , ΙSπως gKIXVoιv έκεi:νοι. Βέβοιιιχ ό σοφος 
πρέπει ιΧκόμ,η κοιL γι' ιχύτο να: 8είξει κα,τα,νόηση κοιL να: e!VΙXL �τoι
μ,ος να: το πρOCξει κιχL ό t8ιος, ιΧν το ιΧποιιτ-ήσει � πορεία, των προιγ
μ,OCτων . • Η Ικα,νοποίησή του ΙSμ,ως θα: μ,εγιχλώνει ιΧνιΧλογιχ μ,ε τον 
ιΧριθμ,ο των έπιθυμ,ιων του που βρίσκουν {κοινοποίηση . 'Ακριβως 
γι' oιuTo χρειOCζετοιι τη γνώση (φρ6νησις) μ,ε την όποΙοι θα: όπο
λογΙσει το βοιθμ,ο της �80ν�ς � του πόνου -κOCτι που κοιθορίζετοιι 
ιΧπο το συνοιΙσθ1)μ,ιχ- που μ,πορεϊ: να: προσμ,ένει στην κOCθε περ ί
πτωση. Κι ιΧκόμ,η, μ,ε τη γνώση θα: KpfVE L  &ς ποιο βοιθμ,ο θα: έν-
8ώσει στLς 8ιOCφορες έπιθυμΙες. 'Απο οιuτη την �πoΨη ό 'ΕπΙκου-

� ι ι ,, � , - 'Ο  . .  1. τ • \ \ Ι ρος οιεκρ ινε τριοι ε �oη α,νοιγκων. ΡLσι--c.νες ε�νoιι οιπο τη φυση 
80σμ,ένες (φύσει ) ,  δπOCρχουν, κα,Ι 8έν μ,πορουμε να: τΙς ιΧποφύγου
μ,ε' χωρLς τ-ην πλήρωσή τους 8έν εΤνοιι γενικα: 8υνα,το να: δπOCρχει 
κοινεΙς, οδτε κοιL ό σοφος μπορεί: να: τΙς ιΧποφόγει. "Αλλες πιΧλι 
ε!νοιι συμ,βOΙτLκές (ν6μφ) ,  τεχνητές κοιL κοιτα: φα,ντοισίοι ιΧνOCγκες, 
που ό σοφος πρέπει να: κοιτοιλιΧβει τη μ,η8οιμ,ινότητOC τους κοιΙ να: 
τΙς πετOCξει ιΧπο πOCνω του .  ΆνOCμ,εσοι δμ,ως σέ α,ύτα: τα: 8ύο et8Yj 
(κοιL έ8ω ό 'ΕπΙκουρος gpXEToιt σέ ιΧντιθεση μέ τη ρ ιζικ-η μ,ονο
μ,έρειοι του κυνισμ,ου) βρΙσκετοιι το μεγιΧλο πλ�θoς των ιΧνοιγκων 
που εΤνοιι ιΧπο τη φύση 8ικοιιολογημ,ένες ιΧλλα: ποιρOCλληλιχ 8έν εΤ
νοιι ιΧποιροιΙτητες για: την ιΧνθρώπινη δποιρξη. Γι' οιίιτο ό σοφος 
μ,πορεί: στήν ιΧνOCγκη να: ποιροιιτηθεί: ιΧπο οιUτ�ς. 'Επει8-η δμ,ως � 
{κοινοποίησή τους 8 Ινει είιτυχΙοι θα: προσποιθήσει να: τΙς Ικοινοποι
ήσει δσο εΤνοιι 8υνοιτόν. Ή τέλειοι εΜοιιμ,ονΙοι λοιχοιΙνει σ' έκεi:νον 
που χοιΙρετοιι δλοι οιίιτα: τα: ιΧγα,θα: ιΧπολοιμβOCνοντOCς τοι μ,ε �pεμ,Ιoι, 
χωρΙς να. τα: έπι8ιώκει με πOCθος. 

194 



Digitized by 10uk1s, March 2009

Τ Ο ΙΔΕΩΔΕΣ Τ Ο Τ Σ Ο Φ Ο Τ  

ΓιOC τον �8ιo λόγο δ ΈπΙκοuρος θεωρουσε ότι OCνά,μεσιχ σ' ιχότOC 
τα: OCγιχθOC οΙ πνεuμιχτικες OCπολΙΧόσεις ε!νιχι OCνώτερες ιΧπο τις φu
σικές, πού σuν8έοντιχι με τη 8ιέyερσYj των πιχθων. 'ΑλλOC τΙς πνεu
μιχτικες χιχρες 8έν τΙς ιΧνΙΧζητε'L στην κιxθιxρ� γνώση, πιχρOC στον 
κιχλιχισθ'fjΤLΚΟ έκλεΠΤUσμO της ζω�ς, στη YEμOCT'fj πνεuμιχτικότη
τιχ κιχΙ &.βροφροσύνΥ) ΣUνΙXνΣCσΤΡOφ� με τούς φΙλοuς, στην &νετη 
8ιιxμόρφωσYj τ�ς καθ'fjμεριν�ς ζω�ς. 'Έτσι δ σοφος χτΙζει �cruxιx 
την εuτuχίΙΧ των προσωπικων 'tou ιΧπολΙΧόσεων, τ�ν ocνεξΙΧΡΤ'fjσΙιχ 
'tou ιΧπο τις διOCφορες περιστά,σεις, OCπο τΙς ιXπιxιτ�σεις Touc:; κιχΙ 
τις σuνέπειές τοuς. Ξέρει ποιες OCπολΙΧόσεις μπορε'L να. προσφέρει 
στον �ιχuτό 'tou, κιχΙ 3εν πιχρΙΧλεΙπει κιχμΙιχ. Δέν ε!νιχι όμως τόσο 
OCνόητος (;}στε να. 3uσανασχετε'L με τ�ν τόχη � νOC παραπονιέτιχι 
πού 3έν μπορε'L νOC τα. εχει 5λα . AόΤ� ε!νιχι � OCταραξΙα 'tou : μιOC 
ocπόλΙΧUσYj 5πως � �δoνικ-ή, OCλλOC λεπτότερη , πνεuμιχτικότερη 
κσcι πιο «OC8ιά,φορ'r)). 

2 .  Στον �80νισμo -άλλα. OCπο OCλλη πλεuρoc- στηρίχτηκε δ 
Πόρρων, πού προσπάθησε νOC βγά,λει OCπο τις σκεπτικιστικές θε
ωρΙες των σοφιστων τΙς ΠΡΙΧΚ'rικες σuνέπειες. Σόμφωνιχ με την 
�κθεσYj του μιχθητη Tou ΤΙμωνιχ, πΙστεuε οτι εργο τ�ς έπιστημης 

τ , . Ι \ Ι - Ι " έξ β ' ε �νιxι νιχ ερεuνησει τη φuσYj των πριχγματων για νιχ ιχκρι ωσει 
ποιOC ε!νιχι � σωστη στά,ση των OCνθρώπων ocπένιxν�Ι TOUC; κιχΙ νOC 
γνωρΙσει το κέρ80ς πού μπορε;; κιχνεις νOC περ ιμένει άπο ιχότά.. β 
Κατα. την OCποψη ομως του Π όρρωνιχ �χει γ Ινει φιχνερο ΟΤΙ 8έν 
μπορουμε ποτέ νOC γνωρΙσοuμε την ocληθιν� φόσ'fj των πριχγμά,των 
OCλλά" το πολύ πολύ, τη σuνιχισθημιχτικ� ΚΙXτά,στΙXσYj (πάθη) πού 
μOCς δημιοuργουν ( Πρωταγόριχς, ΆρΙστιππος) . "'Αν όμως � γνώ
σ1) των πριχγμά,των ε!ναι κά,τι ά.νέφικτο , τότε δέν ε!ναι 3uVIXTo νOC 
ΚΙΧθορ ιστε'L οϋτε � σωστη στocσYj μιχς OCπένιχντί Touc:; οϋτε οΙ cru
νέπειες πού θα. εχει � πρocξ'fj μας. Αότος δ σκεπτικισμος ε!ναι � 
ιXρν1)ΤΙΚ� οψη TOU σωκριχτικοu-πλιχτωνικου ιx�τημιxτoς. 'Όπως 
έκε;; ιΧπο το γεγονος 5τι δεν μπορε;; να. υπά,ρξει σωστ� πρά,ξ'fj χω
ρΙς γνώσ'fj είχε διιχτuπωθε'ί: το ΙΧ�Τ'fjμιχ οτι � γνώσYj πρέπει να. ε!
νιχι έφικτ-ή , ετσι και έ3ω κιχτΙΧ3εΙχνετιχι οτι έπειδ� δεν υπά,ρχει 
γνώσYj ε!νιχι ιΧνέφικτη κιχΙ � σωστ� πρά,ξ1). 

Μέ ιχότές τις σuνθ�κες το μόνο πού OCπομένει στο σοφο ε!νιχι 
να. μ�ν πιχρΙΧσόρετιχι, οπως � μά,ζoc, σε γνωμες κocι πρά,ξεις, ιΧλλOC 
να. ά.ντιστέκετocι οσο μπορεΙ Κά,θε πρά,ξ'fj προέρχεται ιΧπο την ιΧν-

'λ Ψ \ Il " Ι  , , ' ξΙ (Σ Ι τι 'fj 1) ποu ι;;χοuμε γιιχ τιχ πριχγμιχτιχ κιχι T'fjV ιχ ΙΙΧ Touc; ωκριχ-
της) .  'Όλες οΙ OCνόητες κιχι έπιζ-ήμιες πρά,ξεις όφεΙλοντιχι σέ λΙΧ-

1 95 



Digitized by 10uk1s, March 2009

Η Η θ Ι,Κ Η  Π ΕΡΙΟΔΟΣ 

θεμένει:; γνωμει:;. Ό σοφοι:; δμωι:; ποΙΙ ξέρει δτι 8εν μπορεί: νιχ: πεί: 
τίποτε γι' CXUTιX: τιχ: t8Lcx τιχ: πρά.γμcxτcx (αφασία) XCXL δτι 8εν πρέ
πει νιχ: ΣUμφωνήσει με κcxμΙcx γνώμΎj (ακαταληψία)? «ποφευγει 
δσο μπορεί: νιχ: 8ιαtΤUπώνει κρΙσειι:; XCXL σuνά.μcx νιχ: πρά.ττει. 'Απο
σύρεταtι στον έαtuτό ΤΟι) κσtΙ, κcxθωι:; ΣUγκραtτεIταtι XCXL 8εν έκφέρει 
κρΙσειι:; (ιποχη) ,8 ΠΡοφυλά.σσετcxι ά.πο το πά.θοι:; καtι. «πο τη λocθε
μένΥ] πρά.ξΎj , βρίσκει τ� γocλ�νY] στον έcxuτό TOU, την ά.ταtρlΧξίcx. 

Αότη εΤναtι � σκεπτικιστικ� ά.ρετη ποΙΙ θιχ: ά.πελεuθερώσει τον 
&νθρωπο «πο τον κόσμο. τα: οριιχ τηι:; βρίσκοντcxι μόνο έκεΙ οποΙ) 
οΙ auνeYjxec:; ά.πιχιτουν ά.κόμΎj xcxL ά.πΟ τον ά.ΠΟΤΡlΧβ'r)γμένο στον 
έαtυτό τοι) σοφο να: πρά.ξει ·  XCXL τότε 8εν του ά.πομένει πια: τίποτε 
&λλο πιχρα: να: πράξει συμφωναt με αtόΤO ποΙΙ τοί) φcxίνετιχι σωστο 
κlχL σύμφωνο με τα: ΠOCΡoc80μένcx. 

3. Π ιο βαtθια: ,Elvcxt � ιΧΠΟψ'Υ) των στωικων για: την δπέpβlXσ'r) 
του κόσμοΙ) μέσα στον ιΧνθρωπο. Άρχικα: εΤχlχν ά.πο8εχτεΙ καL 

, \ \ \ ' ... ι ·  ι � r!λ \ , θ \ - 11: CXUTOL την XUνLX'r) αoιαφop�α ιχπενcxντι σε ο ΙΧ TCX αtγlX ΙΧ τοΙ) .... ω-
τερ ικου κόσμοu. • Η α-ότάρκεια τοί) ένάρετοΙ) σοφοί) �χει χιχριχχτεϊ: 
σα:ν ά.νεξίτηλο γνώρισμιχ κιχΙ τηι:; 8LKYjc:; Touc:; �θικYjι:;. 'Αλλα: πολύ 
γρ�γoριx, χά.ρΥ] σε μια: μελετημέν'Υ) Ψuχολογίcx των δρμεμφυτων, 
πού πιχροuσιά.ζει στεν� έξά.ρτησ'r) ά.πΟ τον • Αριστοτέλ'r], πέτuχιxν 
να: μετριάσοuν τον ριζικο νιχτουριχλισμο των κuνικων. ΤονΙζοuν 
8Ύjλcx8� , πoλu περισσότερο «πο δσο ό ΆpισΤOτέλΎjΙ:;, την ένότητιχ 
κιχι. την cxuτοτέλειcx τηι:; ά.τομικYjι; ψυχYjι:;. 'Έτσι, σ' cxuτοuι:;, � προ
σωπικότητα YLVETcxt γιιχ: πρώτη φορόι πρoσ8ιoριστικ� «ρχ� .  Kcx
τα: τοΙΙι:; στωικουι:;, � κcxτευθuντ�ριcx 8ι)νcxμΎj τηι:; ψυχYjς (το ήγε
μονικον) 8εν εΙνlχι μόνο cxUTo ποΙΙ μεταtτρέπει τα: έρεθίσμιχτιχ των 
έπιμέροuς όργά.νων σε cxΙσθ'r)τηΡιcxκει:; &ντιλ�Ψειι:;, &λλα: κocΙ έκεΙ
'.10 ποΙΙ με τη συνlXΙνε� του (συγκατάθεσις)9 μετατρέπει τόι συ
νlXισθ�μαtτιx σε βοuλψικες έκ8'r)λώσειι:;. Λότο το σuνει8ένcxι λοι
πόν, ποΙΙ �pγo τοι) εχει να: &ντιλιχμβά.νετιχι xcxTιX ένιαt'i:ο τρόπο κlχΙ 
νόι 8ιcxμΟΡφώνει, εΤνlχι ώι:; προς την ΧlχθlΧUτό, την &λ'r)θιν� , οόσ(ιχ 
του νό'Y)σ'r) (νοϋς) .  KIXL γι' ιχύτον το λόγο οΙ κατιχστά.σειι:; στΙι:; ό
ποΙει:; πlXραtσιιρετlXι ά.πο την ενταtσ'r) της 8ιέγερσ'r)Ι:; σε ΣUνlXΙνεσ'r) 
epxoVTcxL σε «ντιθεσ'r) XCXL προι:; την 1:8tcx τη φόσ'r) τοι) κιχΙ προι:; το 
λογικό. EIvcxt οΙ xcxTcxσTocaELI; του πάθουι:; (πάθη) XCXL τηι:; ψuχι
xYjc:; ά.σθένειιχς, ιΧλογει:;10 καtι «ντΙθετει:; στη φιισ'r) ψυχικει:; 8LcxTcx
ρlχχές (perturbationes) .  Γι' αότο ό σοφόι:;, ά.κόμΥ] XCXL �ν 8εν 
μπορεί: νόι ά.ποφυγει τούς ΣUναtισθΎjμlXτικOιιι:; έρεθισμούι:; πού προ
ipxoνTcxt ά.πο τον έξωτερικο κόσμο, θα: ocv:naTcxee'i: σ' ΙΧότοΙΙι:; με 
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τη ΒόνιχμΥ) τοίί λογLΚΟU.  Δεν θOC τούς ocφ�σει νOC γΙνουν πά.θΎj· iι 
OCρετη του εΙνιχι iι άπάθεια. Ή υπέρβOCσYj τοίί κόσμου ε!νocι υπέρ
βΙXσYj των δικων του όρμ.εμφότων. Μόνο μ.έ τη σuγκιxτά.θε� μιχς 
YLvbILOCaΤE OCνεξά.ρτητοι OCπο την πορεΕιχ των πριχγμά.των. Κριχ
τώντιχς τιχ μιχκριά. μιχς έξιχσφΙΧλεζουμε μιOC στιxθερ� OCνεξιχρτησΙιχ 
της προσωπικότητά.ς μιχς. Ό ιΧνθρωπος δεν μπορεϊ: νOC OCποφόγει 
τη χιχρOC � τον πόνο πού τοίί έπιφυλιχσσει � μοΕριχ. Μπορεϊ: gμως 
νιΧ διιχφυΜξει την περ�φιxνY) σuνιx(σθΎjσYj της ιxuτOCpxetIί.; του, &.ν 
πιστέψει gτt o�τε το πρωτο ε!νιχι κά.τι κocλο οϋτε το δεότερο κιχτι 
κιχκό. 

Μονιχδικο λοιπον OCγΙΧθο γιOC τούς στωικούς εΙνιχι � OCρετη· ΚΙΧI' 
μονΙΧδικο κιχκο ε!νιχι 1) κυριocρχ(ιχ των πιχθων στο λογικό. "Ολoc τOC 
&λλΙΧ πρά.γμιχτιχ κocι οΙ ιΧλλες σχέσεις ε!νιχι στην ouaEιx άδιάφορα 
OCπο �eLK� ιΧΠΟψ'l] . l1 ΆλλOC στη διδιχσκΙΧλΕιχ τους περ/. των OCγιχθων 
μετριά.ζουν την ιχuστηρότητιχ ιχuτης της φριχσYjς, κιχθως κά.νουν 
διιίκρισYj OCνά.μεσoc στο ΙΙΠΡOτιμΎjτέO» (προηγμένα)'" κocL στο «μ� 
προτιμ.Yjτέο» (άποπροηγμένα).  'Όσο κιχ/. &.ν τονίζουν 8τι � OCξΕιχ 
πού OCποδΕδετocι στιΧ ιιπροτιμYjτέΙΧ» πρέπει νOC �ιιxκρ(νετιxι OCπο την 
κιχθιχυτο OCγΙΧθότητιχ της OCρετης, ιχuτόμιχτιχ προκόπτει, τουλιίχι
στον, μιOC aeuτep'l] ocξιoλόYΎJσYj των ιχγιχθων της ζωYj,;, κσ:/. τοίίτο 
εΙνιχι ιχντΕθετο προς τη μονομέρεισ: των κυνικων. Στο «προτιμYj
τέο» ιχποοιδότιχν κά.ποιιχ OCξΙιχ, έπειδ� τούς Ι:οινε την έντόπωσYj 
gTt προά.γει το ιχγΙΧθό. KocL ιχντΕστροφιχ, το «μ� προτιμψέο» δεν 
εΙχε κιχμΙσ: ιχξ(ιχ, έπειδ� έπιδρα OCνιχστΙΧλτικOC στην OCρετη . 'Άρχι
ζιχν Ι:τσι νιΧ �νώνoντιxι πιίλι, όλοένιχ περισσότερο, τOC ν�μιxτιx τOC 
όποϊ:ιχ σuνδέoυν το ιχτομο πού ocρκεi:τιχι στον �ιxυτό του με τOC έξω
τερικOC πριίγμιχτιχ, κιχ/. τOC όποi:ΙΧ ε!χε κόψει iι πιχρά.δοξη ιΧποψη 
τοίί κυνισμοίί. ΤΟ OCπόλυτιχ OCδιιίφορο �τιxν πιOC το ένδιά.μεσο OCνιί
μεσιχ στο ιιπροτιμ-ητέο » κocΙ. στο ιιμ� προτιμ.ψέο»,  έκεi:νο δYjλoc
o� πού με κιχνένocν τρόπο δεν �τιxν δυνσ:το να. συσχετιστεϊ: με την 
'ήθικ6τητιχ . ... * 

Auτe.; OL διιχκρεσει,; έκτόπιζιχν σιγOc σιγOc το κυνικο aΤOLxei:o 
ιχπο το στωικισμο κιχ/. τον Ι:κιχνιχν πιο OCνθεκτικο κιχL πιο ιιπρο
σγειωμένο» . •  Αργότεριχ ι:γινε κιχ/. μιOC ιχλλΎj στρoφ�, πού τον Ι:κιχνε 
πιο EUXP'l]σTO κιχΙ ιχπο πιχιδιχγωγικ-η ιχΠΟψ'l] : εΙνιχι -ή κιxτά.PYΎJσYj 

• [ΣτιΧ προηγμέιιlχ ιιιiγlXθιX» ΣUγκlXτlXλέγOντσιν λ. χ. 'ή �πι8εξι6τητσι, Υ) 
&yε;(cx, 'ij 8όνσιμη, δ πλοίίτοι;, 'ή uπόληψ'Ι'J , 'ή εόΥε"ικ7} κιχτlχγωγ7), 'ή ήθΙΚ7} 
προκοπή.] 

•• [Λ.χ. το χρωμιχ των μσιτιωll 'Ij 6 &.ριθμΟι; των τριχων bιQ'; �νθρώπo\).] 
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της 6ξεΙιχς OCντΙθεσης πο,) OCρχικιΧ ε!χιχν δποστηρίξει οτι δπOCρχει 
OCνOCμεσιχ στους ένOCρετους σοφοuς κιχι στους 8ιεφθιχρμένους μω
ρούς. Ό σοφός, ε!χιχν ύποστηρΙξει, ε!νιχι σε ολΙΧ σοφος κιχι ένOC
ρετος, κιχι ό μωρος πOCλι εΤνα.ι σε ολΙΧ OCνό-ητος κιχΙ 8tεφθιxρμένOς. 
Μν ύπOCρχει μέση κιχτOCστιχση. "Οτιχν ό ιίνθρωπος εχει τη 8όνιχμΥ) 
κιχι την κΙΧθιχρότητιχ το\) λογικο\) με το όπo�o κυριιχρχεί: στιΧ πoc
eYJ του, τότε μιχζι μ' ιχuτ� την OCρετη εχει κιχΙ ολες τΙς άλλες έπι
μέρους OCρετές.12 ΚιχΙ το\)το το κτημιχ του, που μόνο ιχύτο 8Ινει 
την ευτυχίΙΧ, 8εv μπορεί: νιΧ χΙΧθεΙ "Οτιχν πOCλι ιχυτη ή OCρετη το;) 
λείπει, γίνετιχι ιίθuρμιχ των έξωτερικων περιστocσεων κιχΙ των πιχ
θων -rOU, κα.ι ιχυτη ή ΠUΡYJVικΎ] OCρρώστιιχ της ΨυχYjς του ιΧπλώνε
τιχι σε ολες τΙς πρocξεις κιχι τιΧ πα.θ�μιxτOC 'ςου.  Γι' αύτό , κα.τoc την 
άποψYJ των πΙΧλιχιότερων στωικων, OCπένα.ντι στον μεγOCλo σωρο 
των μωρων στέκοντιχι οΙ λΙγοι σοφοί, οΙ όλο κληρωμένοι άνθρω
ποι. Σε μερικες μOCλιστα 8ΙΙΧΚYJΡuξεις -rOUI; 8ιεκτριχγω80ίίσιχν την 
κιχκότητιχ των ά.νθρώπων με τέτοιιχ φιχρισΙΧ'ίκΎ] OCπιχισι080ξίΙΧ που 
κολά.κευε πολυ ocύτους τους �8ιoυς. ' ΑλλOC ocυτη � άρχικΎ] ΥνώμΎ) 
τους, οτι ολοι οΙ μωροι ε!νιχι το �8ιo OCνό-ητοι,  ε8ωσε τη θέσYJ 'YJ; 
στη σκέψη δτι OCνά.μεσιχ στοuς μωροuς δπά.ρχουν όπωσ8�πoτε ση
μιχντικες 8ιιχφορες ώς προς τ�ν OCπόστocση πο,) τους χωρίζει άπο 
το Ι8εω8ες της ά.ρετης. "Ετσι , άνOCμεσιχ στοuς σοφοΙίς κιχΙ στους 
μωροuς πιχρεμβά.λλετιχι τώριχ ή εννοιιχ το\) άνθρώπου πο,) βελτι
ώνετιχι, πο,) προο8εόει ά.πΟ ΎjθικΎ] άποψYJ (προκόπτων) .  Βέβιχιιχ οΙ  
στωικοι έξιχκολοuθοuσιχν νιΧ δποστηρΙζουν οτι αυτη � �θικΎ] προ
κoπΎj 8εν μπορουσε νOC φτά.σει βΙΧθμιΙΧί:ΙΧ �ς την άλ1Jθιν� άρετη, 
άλλά., ά.ντιθετιχ, Ι)τι � κιχτOCστιχση της �θικYjς τελειότητιχς ε!νιχι το 
έπιχκόλουθο μιίΧς ιχΙφνΙ8ιιχς μετιχστροφYjς. "Οτιχν ομως έξετOCζον
τιχν τOC 8ιOCφορα. στOC8ια της �θικYjς προκοπής, καΙ ώς ά.νώτocτο χιχ
ΡΙΧΚΤYJριζότιχν το στOC8ιο κατOC το όποί:ο ό ιίνθρωπος φτOCνει στην 
άπά.θειιχ ά.λλιi οχι κιχΙ στην πλ�ΡYJ άσφά.λειιχ κιχι βεβιχιότητιχ γιOC 
τον έιχυτό του,13 μετριOCζοντιχν κOCπως οΙ άτεγκτες όροθετησεις. 

4. Κοινο Υνώρισμιχ, λοιπόν, της φιλοσοφίιχς τYjς ζωYjς σ' ιχίιτη 
την έπιγoνικ� έπoχ� εΤνα.ι � άνιχ8Ιπλωση τοσ ά.τόμου στον έα.υτό 
του. Σε ιχύτο το εΙ80λογικο κιχι σχε80ν άρνYJΤΙΚΟ στοιχεί:ο προστέ
θYJκε τώριχ, με πολυ 8ιιχφορετικους τρόπους, ενιχ συγκεκριμένο �
θικο περιεχόμενο. 

ΒέβΙΧιιχ, ό σκεπτικισμός, μένοντιχς σuνεπΎjς στΙς OCρχές του , 
8εν έπι8Ιωξε,  οσο μπορουμε νιΧ ξέρουμε, ενιχ τέτοιο θετικο συμ-

λ '  'Ο ' \ ' λ ' ζ '  , \ \ λ '  π YJΡωμιχ. επικουρ ισμος πιχ ι ιχνιχ YJTiJae ιχυτη '1J σuμπ YJρω-
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σΥ) προς μια. κοιτεύθυνση ποιι περιόρ ιζε κοιτα. τον πιο σοιφ-η τρόπο 
το �θικo έν8ιοιφέρον στην &τομικ-η είι8οιιμονία: μόνο. Γιοιτ!. το θε
τικο περ ιεχόμενο της Ψυχικης yriλYιVYjt; τοί) σοφοu, ποίι 8εν την 
έπ-ηρεOCζουν οΙ κα:τocιγί8ες τοί) κόσμου, για. τον 'Επίκουρο κα:!. τοΙΙς 
όποι80ύς του εΤνα:ι τελικα. μόνο � -ή80νή . Βέβα:ιοι τοίις λείπει το ιχί
σθYjσιιχκο θOCρρος με το όποΤο ό 'Αρίστιππος ιΧνέβοισε την ιΧπόλιχυ
ση της στιγμης κοι!. τ!.ς χοιρες τοί) σώμα:τος σε Gψιστο σκοπό, κοιΙ, 
οπως Ι:χουμε �8Y) πεΤ, στη 8ι8α:σχοιλία: τους για το ιΧνώτοιτο ιχγοι
θο 8ιoικfιpυξoιν οτι το �θικo περιεχόμενο της ζωης εΤνοιι -ή ιιιΧ8ιoc
φορYj» , κοιλοζυγιοισμένΥ) Ικοινότητοι για: ιΧπόλocυσΥ) ποίι Ι:χει ό πο
λιτισμένος OCνθΡωπος. ΕΤνocι ιΧλfιθειoι ΟΤΙ στην Ψυχογενετικ-η θεώ
pYjσy) τοϊ) 'Επίκουρου κOCθε -ή80νή , χωρίς κιχμίοι έξΙΧίρεση ,  ιχνOCγε:" 
τοιι στην �80ν-η των ιχΙσθήσεων �, οπως τ-ην Ι:λεγιχν ιΧργότεροι, της 
σOCρκιχς.14 Άλλιi, σε ιχντLθεσY) προς τοίις ΚUΡYjνΟΙLκούς, ό 'Επίκου
ρος υποστηριζεlδ οτι ιχίιτες ιΧκριβως οΙ πιχρOCγωγες κοι!. συνεπως 
πιο έκλεπτυσμένες χοιρες τοί) πνεύμοιτος εΤνοιι ποΜ άνώτερες ιχπο 
τ!.ς ιΧπολοιύσεις των οιΙσθήσεων. ΕΙχε πoΛU σωστα: 8ιοιγνώσει ΟΤΙ 
οΙ πνευμιχτικες ιΧπολιχύσεις εΤνοιι �νιχ πoΛU πιο βέβοιιο κιχ!. πολίι 
πιο στιχθερο κτημoc για: το ocτομο κιχ!. την ιΧνεξocρτησίoc του ώς 
προς τον έξωτερικο κόσμο ιΧπ' Ο ,τι οΙ υλικες ιΧπολοιύσεις. ΟΙ  χοι
ρες τοϊ) σώμιχτος έξοιρτωντα:ι ιΧπο την υγείιχ, ιΧπο τον πλοuτο κιχ!. 
ιΧπο τα. lDJ..ιx 8ωριχ της τύΧYjς. Αίιτο Ι)μως ποίι χοιρ ίζει � έπιστή
μΥ) κα:!. � τέχνYj, � φιλικ-η συνα:νιχστροφ-η των εύγενικων ιΧνθρώ
πων, -ή ιΧπελευθερωμένΥ) ιΧπο τ!.ς ιΧνOCγκες κιχ!. τα πιiθY) πνευμα:τικ-η 
γocλήνYj, εΙνοιι ενοι στocθερο κτημιχ τοϊ) σοφοu, το όΠΟLΟ έλιiχιστα: 
� κιχ!. κιχθόλου έΠYjΡειiζετocι ιχπο τΙς ένοιλλα:γες της τύχης. Γι' οιίι
τό , για: τον έπικούρειο το ιΧνώτοιτο ά.γα:θΟ εΙνocι � α:ίσθητικ-η Ικοι
νοποίYjση τοί) μορφωμένου ιΧνθρώπου. Βέβσιια: ό �80νισμoς εχα:νε 
" � .  � ό , \ , θ ό '  • - - ' Ε  ετσι , ι/ν ocορ τητσι κα:ι ΤYjν α:ισ ησια:κ τητιχ του· οι κ-ηποι του -
π(κουρου ητοιν πια: ενσις τόπος Ι)που κocλλιεργοuvτocν ό ώροιΤος 
τρόπος ζωης, τα. λεπτιΧ �θη , οΙ  είιγενικες ά.πιχσχολήσεις. • Η �px-η 
ομως τ1jς ιΧτομικης ά.πόλοιυσης εμενε πOCντοτε � �8ισι, κα:!. � μόνη 
8ισιφορα. -ητσιν οτι ό έλλYjνισμός, ποίι τώρσι γερνοuσε, κσι!. οΙ ρωμσιΤ
οι μοιθYjτές του ιΧπoλιiμβσινσιν πιο έκλεπτυσμένσι, με περισσότερη 
πνευμσιτικότητοι κοι!. είιιχισθYjσίσι ιχπο τοίις προγόνους τους. • ΑλλOC 
το περιεχόμενο ποίι ε8ινε στην ιΧπόλοιυση οιύτος ό πλουσιότεροι 
ά.να:πτυγμένος κα:!. βοιθύτεροι β ιωμένος πνευμα:τικος πολιτισμος 
-ητοιν κOCτι πιο πολύτιμο. Ή 8ιOCθεση με την όποΙοι oc8εισιζοιν τώροι 
το κύπελλο της ζω�ς, Ι)χι πια: με βιοισύνYj ά.λλα. στοχοιστικOC, στοι-
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λιιΧ στΙΧλιOC, �τιxν ό tδιος πOCντοτε �γωισμός, ποδ δεν δεσμευόται.ν 
ιΧπο κΙΧθήκοντιχ. 'Έτσι συνιχντουμε κι �δω, πιχρόλο ποδ έμφαι.νΕζε
ται.ι ιΧκόμ'Υ) πιο προσεχ:nκOC, την �σωτεpικ� ιΧδιιχφορΙιχ του σοφου 
ιΧπένιχντι στΙς πιχρΙΧδοσιιχκές �θικές ιΧντιλήψεις κιχΙ �πιτιxγές γι' 
ΙΧίιτό , ιΧκόμ'Υ) , συνιχντουμε προπOCντων την ιΧπόκρουσ'Υ) κOCθε θρ'Υ)
axeUTtx-Yjt; κΙΧι μετιχφuσικ-Yjς πιχρOCσΤΙΧσ'Υ)ς ποδ θιΧ μπορουσε νιΧ διαι.
τιχρOCξει την ΙΧίιτOCρεσκ'Υ) ιΧπόλιχυσ'Υ) του σοφου κιχι νιΧ του ιXνιxπτU
ξει το �νoχλ'Y)ΤΙΚO συνιχΙσθ'Υ)μιχ της ευθόν'Υ)ς κιχι του κΙΧθήκοντος .  

5. Έντελως ιΧντιθετ'Υ) προς ιχυτη την &ΠΟψ'Υ) εΤνιχι � στωικ� �
θική. Στη σκέψ'Υ) ΟΤΙ � κιχθιχυτο ουσΙιχ της ψuχ-Yjς �κδηλώνετιxι ώς 
λ , . , \ ,  � � ' θ ' \ . έ ογικ'Υ) ικιχνοτητιχ που ιχρνειτιχι τ 'ι σuγκιxτιx εσ'Υ) της στιχ ορμ μ-
φυτιχ ---&ΠΟψ'Υ) ποδ θυμΙζε. τον 'Apιστo't"έλ'Y) (σ. 173 ,  § 1 1 )- δtΙΧ
φιχ(νετιχι ήδη ό Ιδιότυπος ιΧντιχγωνισμος ποδ οΙ στωικοΙ πιχρΙΧδέ
χovτιxν οτι ύπOCρχει μέσιχ στην Ψυχικ� ζωή .  ΈκεΤνο δ'Y)λιxδ� ιΧκρι
βως ποδ τώριχ σuV'Y)θΙζοuv νιΧ ιΧποκιχλοίίν «φυσικές όρμές» -τοδς 
έρεθισμοδς του σuνιxισθήμιxτoς κιχι της βοόλ'Υ)σ'Υ)ς ποδ προκΙΧλουν
τιχι ιΧπο πρOCγμιχτιχ τοί) �ξωτεpικoυ κόσμου διΙΧμέσου των ιχΙσθή
σεωv- οΙ στωικοΙ το θεωροuσιχv, ΙSπως εtπιχμε, ιΧφuσtκο, παρα 
φύσιν, ΈVω ιXvτΙθετιx το Λόγο τον θεωρουσιχν «φόσ'Υ) ), ΙSχι μόνο 
τοί) ιΧνθρώπου ιΧλλιΧ κιχΙ γενικιΧ του σόμπιxvτoς. rt' αι.ίιτό, ΙSται.ν 
uΙοθετοuσιχν τΙς ιΧπόψεις των κυνικων, ΙSτι το μόνο «φυσικο» 
πρOCγμιχ εΊΥιΧι το 'ήθαό , � tδtιχ ιχυτη φρOCσ'Υ) Ιπιχφνε έντελως διιχ
φορεηκο νό'Υ)μιχ. • Η ψυχή, ώς τμ-Yjμιχ του έγκόσμιου Λόγου , ιΧπο
κλεΙε. ιΧπο τον έιχυτό της τΙς δρμές των ιχΙσθ'ήσεων στΙς όπoi:ες 
περ ιοριζότιχν τελtκoc, κιχτιΧ τοδς κυνικοός, � 'ήθ ικότητιχ, ώς κOCτι 
ποδ ιΧνηστέκετιχι. ΟΙ ιΧπιχιτησεις της φόσ'Υ)ς σuμπEπτoυν με τΙς 
ιΧπιχιτησεις του λόγου κιχι βρ Ισκοντιχι σε ιΧντΙφιχσ'Υ) με τΙς ιΧπιχι
τήσεις των ιχΙσθήσεων. 

Σόμφωνιχ με ιχίιτιΧ ώς θετικο περιεχόμενο -r-Yjt; 'ήθικότητιχς κιχ
τιΧ τοδς στωικοδς �μφιxνΙζετιxι � συμφωνΙιχ προς τη φόσ'Υ), ποδ εΊ
νιχι συνOCμιχ κιχι �νιxς νόμοςlβ ποδ ζ'Υ)ΤίΧ νιΧ lxet γνωμoνικ� ιΧξΙιχ yt1X 
τον ιχΙσθ'Υ)σιιχκο ιΧνθρωπο . 'ΑλλιΧ σ' ιχίιτον τον κιχνόνιχ � λέξ'Υ) ιιφό
σ'Υ) ) lxet διπλο νό'Υ)μιχ. 17 Άπο τη μιιΧ μεριOC, με ΙXίιτ�ν �ννoεΤτιxι 
� 8'Y)μιoυpγικ� δόΥιΧμ'Υ) του κόσμου , δ κοσμικος νοίίς ποδ 8ρίΧ σκό
πιμιχ, ό λόγος (πρβ. σ. 210, § 2) .  Ή 'ήθικότηται. τοί) ιΧνθρώπου μέ 
ιχυτη τη σ'Υ)μιχσΕιχ εΤνιχι � κΙΧθυπότιχξή του στο νόμο της φόσ'Υ)ς, � 
πρόθυμ'Υ) υποτιχγ'ή του στην πορεΙιχ των κοσμικων πριχγμOCτων, 
ποδ εΊνιχι μιιΧ ιχΙώνιιχ ιΧνιχγκιχιότητιχ· κιχΙ �πειδ� ιχίιτο τον κοσμι
κο λόγο � στωικ� 8.8ιχσκΙΧλΙΙΧ τον χιχριχκτηρΙζει θεότητιχ, �θικό-
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! ' "  , � Θ ' , ' θ - ' θ ' ' .$,  Τ'1)ΤΟΙ ε νοιι κοιι ΎJ υπoιΚOΎJ στο • εο κοιι στο ε ιο νομο, κοι ως κοιι 'Ι 
ίιποτοιΥη στον κοσμικο σκοπο κοιL στην έξουσίοι της θεΙοις Πρό
νοιοις. 

' Η  lex natul'ae [νόμος της φύσΎ)ς] ε!νοιι lex divina [θε�oς νό
μος] -έξομοίωσΎ) πο,) ε!χε μεΥocλΎJ σπου8οιιότητοι την �πόμενΎJ 
περΙο80. 'Έτσι, � ocρετη του -ήθικα: τέλειου ιχτόμου πο,) μπoρε� με 
οιότοκυριοιρχΙοι να: ocποσύρετcxι στον έοιυτό του κοιL να: βρ ίσκει έκε! 
τη γoιλ�νrι, oc8ιcxφορώντcxς για: τLς &λλες έπιμέρους όντότητες κοιL 
τLς oιισθΎJσιoικες έπι8ρocσεις τους, έμφοινΙζετοιι σα:ν xocTL πο,) σuν-
8έετοιι με το Γενικότοιτο, οιύτο ποδ έξοuσιocζει ολοι τα: ?1λλοι. Σύμ
φωνοι δμως με τη στωικη ιχvτΙληψΎJ ι!νοι τμημοι οιότου του θεLκου 
έγκόσμιου νου ( με ούσίοι 5μοιοι προς οιύτον) ε!νοιι το ήγεμονικόν, 
� �νότητoι ζωης της ocνθρώπινΎJς Ψυχης. Γι' οιότό, σύμφωνΎJ με 
τη φύσΎ) ε!νοιι xcxoτcxvocYΚYJV � ζωη ποδ ε!νοιι σύμμεΤΡΎJ με την ocv
θρώπινΊJ φύσΎ), με την ούσίoc του OCνθρώποu· κοιΙ μocλιστcx τόσο με 
την εύρύτεΡΊJ εννοιοι οη � �θικόΤΎJΤoι συμπίπτει με τη γν�σιoι, την 
τέλειοι άνθρωπια: κοιL λoγαόΤΎJΤoι ποδ Ισχύει έξΙσου για: δλους τοδς 
άνθρώπους, 5σο κοιL OCΠΟ τη στενότεΡΎJ ?1ποψη ,  5τι κocθε έπιμέρους 
?1τομο, έκπληρώνοντοις την έντολη της φύσΎ)ς, ξε8ιπλώνει σuvocfJocx 
κοιΙ τον έσώτερο πυρ�νoι της ocτομικης οόσΙοις του. Διοιπλέκοντοις 
οιότες τΙς Μο άπόψεις οΙ στωικοL θεωρουσοιν Ι8εω8ες της σοφΙοις 
μια: συνέπειοι στον τρόπο ζω'ijς στΎJριγμέν'Y) στο λογικό. KCXL την 
uψιστη σοφίoc την εβρισκοιν στην Ικοινότητοι του ένοιρέτου να: 8ιοι
φuλocσσει μέσοι στLς ένocλλocγες του β Ιου την δλoκλΎJρωτικη σuμ
φωνΙοι με τον �oιυτό του,18 πο,) ε!νοιι κοιL � ιχλΎJθινΊι MνoιμΎJ του 
χοιροικτηροι του. Με οιότον τον τρόπο δ πολιτικος 80γμοιτισμος 
των ocρχcxίων Έλλ�νων εβρισκε τη φιλοσοφικΊι 8ιoιτύπωσ� του 
κοιL γινότοιν μια: πολδ εύπρόσ8εκτη πεπoίθΎJσΎJ για: τοδς σι8ερέ
νιους πολιτικοδς ?1ν8ρες της ρωμCXLκης πολιτείοις. 

' Η β 
, t! έψ - - , ξ ' , , , • ocσΙΚΥ) υμως σκ ΎJ των στωικων, οινε οιρτητοι οιπο τις ΕΠΙ-

μέρους φρά.σεις με τLς δπo�ες τη 8ιοιτύπωνοιν, ήτοιν πocντοτε � 
'ι8ιοι : � ζωΊι ποδ βρΙσκετοιι σε ιXρμoνικ� σχέσΎ) με τη φύσΎ) κocΙ το 
Λόγο ε!νοιι �νoι καθήκον ποδ πρέπει να: το έκπλΎJρώσει δ σοφός, 
�νoις νόμος στον δπo�o πρέπει να: υποτοιχθεϊ:, ιχντίθετοι προς τLς 
ροπες των oιtσθ�σεών του . Αότη � συνοιΙσθησΎ) της εUΘύνΎJς, � cxu
στηρη συνεί8ηΟ"ΙJ του χρέους, � ocνcxγνώΡΙσΥ) μιocς ocνώτεΡYJς τocζYJς 
στηρ ίζει κocL έν8υνοιμώνει τη 8ι8οισκοιλΙοι ά.λλα: κοιΙ τη ζωΊι των 
στωικων. 

' Η  όιποιΙτησΎ) για: μια: ζωη σύμφωνη προς το κοιθηκον ποιρου-
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σ�OCζετσι.� κσι.μ�ιX φοριΧ στους στωLΚOυς μ' έκεΙνη τ� μoνoμέρε�σι. l:i
ποΙ) � �θ�κ� σuvεΙ8ηση, βσι.σ�σμένη στο λoγ�κό, &,ξ�ώνε� όρ�σμένσι. 

, , , \ " θ ' \ Ιζ Μλ \ πρσιγμσι.τσι., σι.πσι.γορεuε� τσι. σιντ� ετσι. τοuς κσι.� χσι.ρσι.κτηρ� ε� u σι τσι. 
ιΧλλσι. &'8�OCφoρσι. ιΧπο �θ�κ� ιΧποψη. 'Ό,τι 8εν &'πσι.γoρεόετσι.� κσι.!. δ,τ� 
8εν όπσιγoρεόετσι.� &'πο �θ�κoυς λ6γοuς, πσι.ρσι.μένε� άδιάφορον &'πο 
την ιΧποψη της �θ�κΊjς. Κσι.μιιΧ φοριΧ μιXλ�στσι. οΙ στω�κoΙ βγocζοuv 
&'πο τουτο &'μφΙβολσι ΣUμπερOCσμσιτσι., που 8εν φσι.Ινετσι.� νιΧ τιΧ πΙ
στεuσι.v. Κσιι έ8ω δμως � σuστημσι.τ�κ� ιΧvocπτuξη της θεωρΙσι.ς ό-
8ήΥησε στη 8�σιμόρφωση ΠOλόΤLμων έν8�ocμεσων κρΙκων. Δηλσι.-
8ή, πσι.ρόλο που μόνο σχετ�κιX με το &'γσι.θΟ ε!νσι.� 8uvΙXTo νιΧ 8�σι.
ΤUπωθεΤ με &'πόλuτο τρόπο � έπ�τσιγ� oτ� όφεΙλε� κσινεΙς νιΧ το 
πρocττε� ,  κσιτιΧ 8εότερο λόγο πρέπε� νιΧ θεωρεΤτσι.� σκόπ�μo &'πο 
�θ�κ� ιΧποψη κσι.ι το «έπLθuμητό» '  κσι.!. &,φοσ � XΙXOΙXUTO �θ�κ� &'νσι.
ξLότητσι. ε!νσι.� νιΧ έΠLθuμεΤ κσι.νεΙς το &'πολότως &'πσι.γορεuμέvο, ό 
�θ�κoς ιΧνθρωπος πρέπεL νιΧ &'πoφεόγε� κσι!. το «�θ�κιX &'πoρρ�-

, "Ε " \ \ 'ξ λ ' - , θ - ( βλ πτεο». TaL, QtVT�aTOLXΙX προς την σι �o ΟΥηση των σιγσι. ων . 
ΠLΟ πOCνω, σ. 1 96, § 3) πσιροuσ�OCζετσι.� τώρσι. κσιΙ μ�ιX &'vιXλoyη &,ξ�
ολόΥηση των κσι.θηκόντων που κσιΙ σι.ύτιΧ 8�ιxxptVOVTotL σε &'πόλuτσι 
κσιΙ σε «έν8�OCμεσσι.)) . 'ΑλλιΧ σε σχέση με την έκτΙμηση των &'ν
θρώπ�νων πρOCξεων γLνότσιv � 8�ιbφLση (μ.ε κOCπως ά,λλσι.γμένο το 

, , \  λ \ � , ' , ) " � έ - \ κρ�τηρ�o σιπο πρσιγμσιτο ΟγLκη ιχποψη σι.νσι.μεσσι. σι;; κεLvες ποΙ) 
έκπληρώvοuv έξωτερ�κιX την &'πσιίτηση του Λόγοu19 -XL σι.υτες 
οΙ πρocξε�ς χσι.ρσι.κτηρΙζοvτσιL πρέποuσες, σόμφωνες προς το κσιθΊj
κον με τη στενότερη �VOLIX (καθήκσντα)- κσι.Ι σε έκεΤνες που κOC
vouv το (8�o, &'λλιΧ &'πο τη 8�ocθεση ιΧπλως νιΧ πρσι.χθεΤ το &'γίχθό. 
Μόνο σ' σι.υτη την τελεuτσιtσι. περίπτωση20 uπocρχεL όλοκληρωμέ
νη � έκπλήρωση τοσ κσι.θ�κoντoς (κατόρθωμα) ' το &'ντΙθετο , � 
έμπρόθετη δ�OCπρσι.ξY) έκεΙνοΙ) που ιΧVΤLμOCχετσι.L το κσιθ:ηκον, ε!vσι.L 
το άμάρτημα. Ξεκ�νώντσι.ς λo�πoν ιΧπο τη σuνσιισθηση του κσι.θ�
κοντος ο Ι  στω�κoΙ έμβσι.θόvοuv σοβσι.ριΧ στη σποu8� των �θ�κων 
έκ8ηλώσεων, φτOCνοντσι.ς κσι.μ�ιX φοριΧ l.!ς την πεΡLπτωσLολογίσι.. 
Σημσι.vτ�κότερo έπΙτεuγμoc τοuς μπορεΤ νιΧ θεωρηθεΤ � ε8έσι. δτ� ό 
ιΧνθρωπος ε!νσι.� σε δλες τΙς πρocξε�ς κσι.Ι τη σuμπερ�φoρoc τοι) ΙΙπεό
θuvος, έξωτερ�κιX κσι.!. έσωτερ�κoc, ιΧπένσι.ντι σε μ�ιXν &'νώτερη έντο
λ� -Ι8έσι. που την έφσι.ρμόζοuv προς δλες τΙς πλεuρές. 

6 Π 'λ \ \ • ' . 1 , - έ ' \ -. σιρο ο ποι) στ�ς σι.πoψε�ς των π�κοuρε�ωv κσι.� των στω�-
κων uπocρχοuv όρ�σμένσι. κo�νιX σημεΤσι., που μOCλLστσι. προχωροσν 
σε βOCθος, ο Ι  8�σι.φoρές τους ώς προς την �θ�κ� &'ντΙληψη γ�ιX τη 
ζω� ε!νσι.� μεγιΧλες κσι.Ι προβιΧλλοuv πOCρσι. πoΛU κlΧθlΧριΧ στΙς θεω-
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ρ Ιει:; τοuι:; για τ�ν κοινωνΙot Κotι για το κρOCτοι:;. ΚσιΙ οΙ έπικοuρεLΟL 
\ t , _ ι ι , \ � � , κσιι ο ι  στωικοι σuμφωνοuν otκομΎ) κσιι στη φρσιστικ ,ι οιot'ruπωιnj 

lΙτι ό σοφόι:;, κσιθωι:; ε!νotι ΙκotνΟΠΟΙΎ)μένοι:; ό ί:8ιοι:; &πο την &ρετη 
τοu, 8εν χρειOCζετlχι ο{Jτε το κρOCτοι:;,21 οtJτε την όποιΙΧ8ήποτε &λλΥ) 
κοινότητσι, κιχι 6τι, &νιΧλογlχ με τΙι:; περιστOCσειι:;, πρέπει να προ
σπσιθεί: να τα: &ποφεύγει για χιΧΡΎ) εLτε των &πολσιόσεων ε(τε τηι:; 
έκπλήρωσΎ)Ι:; του κσιθήκοντοι:;. Με ιχίιτο το πvευμσι &κόμΎ) κlχΙ ο Ι  
στωικοΙ,  οΙ νεώτεροι βέβσιισι, σuνιστoυν στο &'τομο να &ποφεύγει 
τη 8Ύ)μιοuργΙιχ οίκογένειιχι:; κιχΙ την &νιΧμειζΎ) στην πολιτική. 'Αλ-
λ ' \ \ \ ,  ι J.. ' θ ' \ � ,  \ J \ \ ιχ κιχι γιιχ τον επικοuρειο '1 εΙ) UνΎ) ποι) σuVOoEUEL το γιχμο κσιι τη 
8Ύ)μόσιιχ 8ρocιnj &ρκουσε για να τον κOCμει να κριχτησει πoΛU σκε
πτικ� στιXιnj &πένιχντΙ ΤΟUζ' εΙ8ικότεριχ την τελεuτlχΙιχ τη σuνι
στουσε στο σοφο μόνο στΙι:; περιπτώσειι:; ποu εLτε εΤνlχι &Μνιχτο 
να: την &ποφύγει είτε το Ι>φελοι:; &πο ιχιιτην θα: εΤνlχι &πόλuτιχ έζlΧ-

λ έ Γ 
' , , . , " ι λ 'θ β , σφιχ ισμ νο. ενικιχ γιιχ τοuι:; επικοuρειοuι:; ισχuει το α ε ιωσας 

του 8lχσχOCλοΙ) τοuι:;, το &ξΙωμlχ Ι>τι πρέπει να ζεί: κlχνεΙι:; &θόρu
βlχ.22 Αιιτα ε!νιχι -η τuπικ� txιpplXιnj του έσωτερικοσ ΚIXΤotΚερμot
τισμοα τ�ι:; πσιλσιιίΧι:; κοινωνΙotς' σε πολλει:; lΙμως περιπτώσεις, Ι8ι
IΧΙτεριχ κιχτα τοuς ρωμιχ"κούς lΧίιτοκρlχτορ ικούς χρόvοuς, πotρου
σιOCζετlχι ώι:; το &ξΙωμlχ τοσ κιχθωι:; πρέπει &'νθρώπου πού, οπως 
εΤνlχι εΙΙνόψο, IχΙσθOCνετlχι &'Ύ)8ΙIχ για τη 8ιιχφθορα κlχΙ τη σήψΥ) της 
πoλιτικ�ς ζω1jς κlχΙ 8εν θέλει να εχει κιχμΙIχ σχέιnj μlχζΙ της. 

'Αλλ ' , ιΧλ � \ " , , \ \ � 
, β θ ΙΧ μιoc μεγ Ύ) οισιφοραι otνιχμεσoc σ ιχuτει:; τις oUO ιο εω-

, Ι .ιt. �  \ , \ Ι \ ι! \ , , ρ ιες γ νετocι '10Ύ) φOCνεΡΎ) ocπο το γεγονοι:; οΤΙ κocτlχ τοuς στωικοuς 
� &'νθρώπινΎ) κοινότητoc πocροuσιocζετιχι ώι:; έντολΥι του Λόγοu. 
Μόνο για χOCΡΎ) τ1jι:; προσωπικ'ijι:; τελεΙωσΎ)Ι:; του σοφου εΤνocι ίσωι:; 
καιμια.φορα &'νocγκocί:ο να τεθεϊ: -η κοινότητιχ σε 8εύτερΎ) μοΙρoc. 
ΆντLθετoc, ό ΈπΙκοuροι:; ά:πορρΙπτει ΡΎ)τα23 κOCθε φuσικΥι κοινό
τητoc ά:νOCμεσoc στοuι:; &'νθρώποuι:;, κlχΙ &νOCγει κOCθε σύνlΧψΎ) κοινω
ν ικων σχέσεων σε ώφελtμιστικoύς υπολογισμούς ποu xιXvouv τα 
&'τομιχ. Γι' ocίιτο � θεωρΙoc του για τη φιλΙIΧ, πού κocλλιεργήθΎ)κε 
στη σχολή τοι) με ζ1jλο ποu ειρτocνε στη ιpOYj� ocΙσθΎ)μlχτολογΙoc, 
8εν βρΙσκει το Ι8ιχνικο στηρ ιγμιΧ ΤΎ)Ι:;, lΙπως γΙνετocι στην εζΟΧΎ) 
εκθεσΎ) του ΆριστοτέλYj,24 &λλα βιχσικα περ ιορΙζετlχι στα ιnjμεΤot 
τηι:; &νώτερΎ)ς μορφωτικ1jς &πόλαιuιnjΙ:; των σοφων.26 

Ί8ιocΙτερoc � έπικοuρικ� φιλοσοφΙoc ιΧνέπτuζε σuστημotτικα τΙς 
&ντιλήψειι:; πού ε!χε Τί8Ύ) 8ιιχτuπώσει -η σοφιστικΥι (σ. 87-90) κlΧ! 
σύμφωνoc με τΙς όποί:ες το κριΧτοι:; γεννήθΎ)κε &πα το κlXλα υπολο
γισμένο σuμφέρον των έπιμέροuς &τόμων. ΤΟ κριΧτος 8εν εΤνotι 

203 



Digitized by 10uk1s, March 2009

Η Η θΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

φυσικaς σχηματισμaς άλλα κατασχευ� των ά:νθρώπων, που �ινε 
δστερα άπο σκέψη για: ΧclρΊ) των πλεονεκτημclτων που προσμέ
νουν καΙ. πού πραγματικα: �χoυν άπ' αίιτό. Π ροέρχεται άπο �α σuμ
βόλαιο (σvνθ-ήκη) που σuνoμoλoγoίίν οΙ OCνθρωποι νά: μ�ν ά8ιχεί: 
ό ένας τον OCλλο. 26 Γι' αίιτο δ σχηματισμος τοίί ΚΡclτοuς εΙναι μΙα 
άπο τΙς κόρ ιες 8ιεργασΙες άπο τΙς όποΙες το άνθρώπινο γένος, χά.
�Ί) στη ν01)μOΣUνΎ) το\), κατόρθωσε να: πpoχωρ�σει άπο την ιΧγριό
τητα στον πολιτισμό.27 'Όλοι λοιπον οΙ έπιμέρους νόμοι �χoυν 
προκύΨει άπο κoιν� συμφωνΙα περL τοίί σuμφέpoντoς (σύμβολον 
τού συμφέροντος) . Δεν υπά.ρχει καθαυτο 8Ικαιο .η OC8ικο' έπει8�, 
6πως εΙναι αίιτονόΊ)ΤΟ, κατα: τη σuνoμoλόYY)σΎ) τοσ συμβολαίου 
οΙ νΟΊ)μονέστεροι είινοοσν τον �ιx\)τό τους, εΙναι φιχνερο δτι στΙς 
περισσότερες περιπτώσεις κ(νΊ)ΤΡΟ της νομοθεσΙιχς εΙνιχι τα: όφέ
.λΊ) των σοφων. 28 'Aπoφιxσιστικ� σημασία γιOC την έγκυρότητιχ 
κιχL την ά:ναγνώΡΙσΎ) των νόμων, 6πως καΙ. γιOC τη γένεσΎ) καΙ. το 
περ ιεχόμενό το\)ς, εχει μόνο το ποσο της λUΠΊ)ς που μποροσν να: 
άποτρέψουν .η της χιχρίΧς που μποροσν να: πpoξεν�σoυν. ''Ολιχ τOC 
βιχσικOC γνωρίσμιχτα τ�ς 6>φελιμιστικ-ης θεωρ (ιχς γιOC την κοινων(ιχ 
στον 'Επίκουρο ά:ναπτόσσοντιχι με λoγικ� σuνέπειιx άπο την ά1'Ο
μιστικ� προϋπόθεσΊ) ότι τOC έπιμέρους OCτομιχ ίιπά.ρχουν κυρ Ιως 
γιOC τον �αυτό τους καΙ. 6τι μόνο γιOC χά.ρ1) των άγΙΧθων, που τιΧ 
OCτομοι 8εν μποροσν να: τα: κατoικτ�σoυν � να: τOC 8ιαφυλά.ξουν μό
να το\)ς, γίνονται με τη θέλΊ)σ� τους καΙ. γιOC λόγους σκοπιμότη
τας μέλΊ) της άνθρώπινΊ)ς κοινωνΙας. 

7. 'Αντίθετοι, κοιτOC τους στωικους ό OCνθρωπος, lclP1) στην ou
σιαστικη όμοιότητοι της ψυχ-ης το\) με το Λόγο του κόσμο\), εΙναι 
ον ΠΡΟGρ ισμένο άπο τη φόσΎ) γιOC την κοινότητιχ. 29 Τ αυτόχρονιχ 
όμως κιχΙ. Υι έντoλ� το\) Λόγου, πο'; άπορρέει άπο ιχίιτη την δμοι
ότητοι, τον υποχρεώνει νOC συμπ�ξει κοινωνΙιχ κοιτOC έναν τρόπο 
πού έπιSέχετοιι μόνο etStXEt; έξοιφέσεις. 'Ως ά:μέσως προσεχ-ης 

' Υ  • λ \ Ι ..s. ' θ  \ , 1 ι παρο\)σιοι-,ετοιι 1) φι ΙΚΊ) σχεσ1), '1 1) ΙΚ1) σuνανoιστpoφ1) .. νοιρετων 
άτόμων που τOC σuν8έει Υι κοιν-η 8ριχστηριότητοι γιOC την Τ�PΎ)σΎ) 
τοσ �θικoυ νόμου .30 ΆλλOC ιΧπο αίιτες τΙς κΙΧθοιρOC προσωπικες 
σχέσεις Υι στωικ-η St8oισxoιλLoι προχωρεΙ άμέσως στο γενικότατο, 
στην όλότητα των λογικων ΙSντων. 'Ως μέρΎ) του �νoς κοσμικοσ 
Λόγου 8ιαμορφώνουν, θεοL κοι1. OCνθρωποι μαζί, ένοι μεγά.λο λογι
κο πλοιΙσιο ζωης, ένα πολιτικον σύστημα, οπου xclee OCτομο εΙνοιι 
ένoc άπαραΙτητο μέλος. 'Απο έ8ω άπορρέει το tSιxvtxo πρόγραμμα 
�pγocσίocς γιOC το γένος των άνθρώπων : νOC διαμορφώσουν ενιχ λο-
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γ�κo βιxσίλε�o ποu θά. περ�ιxμ,βιχνε� στοuς κόλπους του Ι>λΙΧ τά. μέ
λΎj τοu. 

ΤΟ Εδιχνικο κριχτος, λοιπόν, των στωικων, οπως το σχε8Ιιχσε 
ό Ζήνων (πιxριχλλΎjλΙX ιχλλά. κιχ!. σε ιχντΙθεσΎj προς το πλιχτωνικό) ,  
δεν ά.νιχγνωρΙζει τοuς φριχγμ,οuς της έθνικότητιχς � του Ιστορικου 
κριχτοuς. ΕΤνιχι μια: αιoΎΎJ συμβιωτικ1j κοινότητιχ ολων των ιχν
θρώπων, μια: Ι8ιxνικ� πιχγκ6σμιιχ ιχυτοκριχτορ ιιχ. Ό Πλοότιχρχος 
εΤχε �8Ύj ά.ντιλΎjφθε�31 ότι με ιχυτη τη θεωρΙιχ γινότιχν μια: λογική 

..). έ '  \ • \ Τ ξ , \ \ Μ .!Λ κιχτιχσκευ ,ι κεινου που ιστορ ικιχ ε�χε εκινΎjσει με τον εγ<ΧΛΟ 
Άλέξιχν8ρο κιχ!. όλοκλ1jρώθ1jκε με τοuς ΡωμιχLοuς. Πρέπει όμως 
να: έΠΙσΎjμιχνθε'L ότι ιχυτη την κοσμικ1j ιχύτοκριχτορ Ιιχ OL στωικο!. 
την έννοουσιχν κιχτα: πρωτο λόγο ώς πνευμιxτικ� �νότητιx γνώσΎjς 

\ β ' λ \ , , � , λ '  • λ \ � , κιχι ου 1jσΎjς, ΚΙΧΙ μονο κιχτιχ οευτερο ογο ως πο LΤΙΚ1j ουνιχμ1j. 
EΤνιx� ευν6ψο οτι ό υΨιπετης Ε8εΙΧλισμος των στωικων &Ψ1jνε 

πολu μικρο περιθώριο y�oc πολιτικoc ένδιιχψέροντιχ. Πιχρόλο ποu 
\ ' Ι!  " ό 'λλ \ \ - , β λλ ' J. στο σοψο οχι μονο επιτρεπ τιχν ιχ ιχ κιχι του επι ιχ οτιχν 'Ι σuμ-

μετοχή στήν πολιτική ζωή, ώς χρέος προς τήν όλότητιχ ποu �πρε
πε να: το έκπλ1jρώσει ιχκόμ,Ύj κιχ!. μέσιχ σε τουτο τον κιχκο κόσμο, 
τελικα: κιχ!. τoc έπιμέροuς πολιτεόμιχτιχ ιΧλλα: κιχ!. τα: σuyκεκριμ,ένιx 
Ιστορικoc κριχτη του �τιxν ά.8ιιχφοριχ. Γι' ιχύτο 1] Στοoc 8εν �8ειξε 
Ε8ιΙΧΙτερο ένθουσιιχσμο για: κιχνένιχ ιΧπο τα: πολιτεόμιχτιχ ποu 8ιιχ
μορφώνοντιχν τότε' ιχντΙθετιχ, ιχκολοuθώντιχς κOCποιες ιχπόψεις του 
'Αριστοτέλη, προτιμουσε ενιχ μεικτο σόστημιχ, περίπου crocv έκε�
νο ποu συνιστουσε ό ΠoΛUβιoς32 ΚΙΧ!. το όπo�o βιχσιζότιχν σε μιά. 
8ική του θεώpησΎj γιOC τις ιΧνιχγκιχστικες μετΙΧβOCσεις ιΧπο τη μια: 
πολιτειιχκ1j μορψ1j στην ωη. Στον κιχτιχκερμιχτισμο της ιχνθρω
πότητιχς σε κρOCτη οΙ στωικοι  ά,ντιτocσσοuν την Ε8έιχ του κοσμο
πολιτισμοϋ, ποu ιΧπορρέει ιΧπευθεΙιχς ιχπο την ιχντΙληψfι τους ytoc 
μιoc �θική κοινωνική ζω� όλων των ά.νθρώπων. ΤΟ γεγονος Ι>τι 
την ά.ξιολογική 8ΙOCκpΙσΎj σε 'Έλληνες κιχ!. σε βιχρβOCρους, ποu τη 
8εχότιχν κιχΙ ό ΆριστοτέλΥ)ς,33 την έγκιχτέλειψιχν ώς ξεπεριχσμέ
νη," ά.ντιχποκρινότιχν στOC μεγιΧλΙΧ Ιστορικα: ρεόμ,ιχτιχ έκείνης της 
έποχης. Σόμφωνιχ με τ!.ς �θικες ιχρχές τους ιχ8ιιχφορουσιχν για: τΙς 
έξωτερικες συνθηκες της ζωης, κιχ!. γι' ιχύτον το λόγο δεν ιχνΈΠΤU
ξιχν πολιτική 8pocσΎj ytoc την εΕσιχγωγή κοινωνικων μετιχρρuθμΙ
σεων. Άπιχιτουσιχν Ι>μως να: έφιχρμόζοντιχι κιχθολικιΧ, ιχκόμη κιχ!. 

\ \ , · · J.λ - ' θ  ' , \  � ' λ γιιχ τιχ κιχτωτιχτιχ ι- η της ιχν ρωπινης κοινωνιιχς, τοuς σου ους, 
1] δΙΚΙXΙOσόνΎj κιχ!. � ΚΙΧθολικ1j ιχγOCΠΥ) ytoc τον &νθρωπο, ποu σuνιχ
γοντιχι ώς ύπέρτιχτιχ κΙΧθήκοντιχ ά,πο την Ι8έιχ του «βιχσιλεΙου του 
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Λόγοω). Πιχρ6τι � στωικ� Ήθικ� ιΧποκρουει την έλλΗVΙΚ� Ι8έιχ 
TOU έθνικοί) κρocτοuς, της ιΧξΙζει � ημ � δτι μέσιχ σ' ιχυτην διιχ
μορφώθηκιχν κιχτιΧ τον κιxΛUτεpO τρόπο οΙ ώριμότεροι κιχ!. ιΧνώτε
POL κιχρπο!. της �θικ�ς ζω�ς της ιΧρχιχιότητιχς, με τους όποΙοuς 
έχεΕν'Υ) ξεπερνουσε τον έιχuτό της κιχ!. προοιωνιζότιχν το μέλλον. 
Ή ιχuθuπόστιχτη ιΧξΙιχ της �θικ�ς προσωπικότητιχς, � όπότιχξη 
TOU έΠLμέροuς στο θε;;κο νόμο TOU κόσμοu, iι �ντιxξ'Y) σε �νΙX ίδειχ-

\ \ λ ι � \ - ,  , ' � θ ' Ψ ι το πvεuμΙΧΤLΚΟ π ιχισιο, oLOC Tou ΟΠΟLΟU Ο σ-ν ρωπος u ωνετιχι πο-
λυ πιο πέριχ ιΧπο τους φριχγμους της γήιν'Υ)ς ζω�ς TOU, κιχ!. ιΧκόμ'Υ) 
iι ζωντιxν� ΣUνΙXΙσθ'Y)σ'Y) του χρέοuς που τον ίιποχρεώνει νιΧ 8ιιχτη
ρεί: κιχτιΧ τον πιο ένερΥ'Υ)ΤΙΚΟ τρόπο τη θέσ'Υ) Tou στην πριχγμιχτι
κότητιχ, δλΙΧ ιχυτΟι εΤνιχι τΟι γνωρίσμιχτιχ μι�ς κοσμοθεωρίιχς που 
�στω κιχ!. r1ν, ιΧπο έπιστημoνικ� &ποψη, έμφιχνίζετιχι περισσότερο 
ώς σuνιxpμoλόY'Y)σ'Y) πιχριΧ ώς XOCTL ένLιχtο, ιΧποτελεϊ: μιιΧ ιΧπο τις πιο 
έπιβλ'Υ)Τικες κιχ!. πιο κιχρποφ6ρες πνεuμιχτικες δημLοuργίες στην Ι
στορίΙΧ των άνθρώπινων Ιδεων. 

8. 'Όλες ΙΧίιτες οΙ θεωρίες έμφιχνίζοντιχι σuμπuκνωμένες στην 
�ννoιιx τοί) νόμοu, που iι φόσ'Yj κιχ!. ό Λόγος τον �xouv προορίσει  
για. δλοuς έξΙσοu τους ιΧνθρώποuς : το φύσει δίκαιον. Με την πιχ
ρέμβιxσ'Yj TOU Κικέρωνιχ3δ ΙXίιΤ� iι �ννoιιx ι!γινε iι ιXpχ� βocσει της 
όποίocς διιχμορφώθ'Υ)κε το ρωμιχ;;κό δΙκιχιο. Ό Κικέρων, στηριγ
μένος έκλεκτικιΧ στους μεΥocλοuς της ιXττικ�ς φιλοσοφΕιχς, �μεινε 
στΙΧθερος δχι μόνο ιΧπο την ιXντικειμενικ� r1ποψη στην Ιδέιχ μι�ς 
-ήθικ-ης τOCξ7)ς του κόσμοu που προσ8ιορ Ιζει τ!.ς σχέσεις των λο
γικων ΙSντων μετιχξυ τοuς, ιΧλλα. -σύμφωνιχ κιχ!. με τ!.ς γνωσιο
θεωρητικες άπόψεις Tou (σ. 236, § 4)- κιχ!. ιΧπο την όποκειμενι
κή, 6τι 8'Y)λιx8� ιχυτη iι έντoλ� TOU Λόγοu εΤνιχι �μφuτη σε olout; 
έξΕσοu τους ιΧνθρώποuς κιχ!. ιΧξεχώριστιχ ένωμένη με το �νστικτό 
τοuς γιΟι ιχUτοσuντηρησ'Yj. • Απο τον lex naturae, τόν κιχθολικΟι 
�yκupo νόμο της φόσ'Υ)ς που εΤνιχι πOCνω άπο xocee ά:νθρώπιν'Υ) ιxu
θιχιρεσίΙΧ κιχ!. κocθε ά.λλιx� που σuντελεtτΙΧι στον Ιστορικό βίο ,  
ά:πορρέοuν οΙ �θιχες έπιτιχΥες κιχ!. οΙ  �θικες έντολει; της κοινω
νΙιχς, το jU8 naturale [φuσικο 8Ικιχιο]. Κιχθως 6μως ό Κικέρων , 'ζ \ � ' ζ  • 1 ' -Ι. \ \ \ • � \ ..\. -ιχρχι ει  νιχ σχεοιιχ ει ΙΧΠο ιxu "J τη σχοπιιχ την ιοιχνικ'Υ) μορφ,ι της 
πoλιτικ�ς ζω-ης, το ΠΙΧΥκόσμιο κρOCτος των στωικων πΙΧίρνει πιΟι 
το περίγριχμμιχ της Ρωμ«;;κ-ης ΑυτοκριχτορΙιχι;.36 Ό κοσμοπολι
τισμος που στους 'Έλληνες π1Jγιxσε ιΧπο την πoλιτικ� πιχριχκμή 
Tout; ώς μιχκρινο ΙδΙΧΥικό, γΙνετιχι τώριχ στους Ρωμιχ(οuς περήφιχ
νη ιxίιτoσuνεΙδησ'Yj της ΙστoρικΎjς ιXπoστoλΎjς τοuς. 
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Ό ΚLκέρων ΙSμως, στΎj θεωρYjτLκ7j άνOCπτυξΥ) των άπόψεών του 
για: το πως πρέπει να: εΤνοιι το κρOCτος, ποιρεμβσ.λλει �δY) κοιΙ τΎjν 
�pEUVOΙ οιότου πο,) εΤνοιι στην προιγμοιτικότητοι : Έπειδ7j το XPOC-

� \  , , \ \ • λ \ ' ψ \ \ ' θ  τος  σεν προερχετοιι οιπο τις υπο ογιστικες σκε εις κοιι την οιυ οιι-
ρεσίοι των έπιμέρους άτόμων ιχλλOC, ά:ντιθετοι, ε!νοιι προϊον της 
Ιστορίοις, στΙς οιocφο ρες μορφές του οιοιπλέκοντοιι ο Ι  οιίώνιοι έ:γκυ
ροι κοιθορισμοΙ του φυσικου νόμου με τΙς Ιστορ ικες θεσμοθετη
σεις TOU θετικου Οικοιίου. ΚιχΙ ΙΧότες πιΧλι ά:νιχπτΙΙσσοντοιι ε!τε ώς 
το δίκοιιο ποu ισχΙΙε, στα: έπιμέρους κρOCΤΥ) (j us civile) , EtTE ώς 
το δίκοιιο nOu ιχνοιγνωρίζετοιι ιΧπο TOUC; πολίτες οιοιφορετικων κροι
των στΙς μεταξΙ; τους σχέσεις (jus gentium). ΚαΙ τιΧ δύο EroYj 
του eETLXou δικαίου, i:>c; �ναν πoΛU μεγσ.λο βαθμό , συμπεπτουν ώς 
προς το �θικo περιεχόμενό τους με το φυσικο δίκοιιο, το συμπλ1j
ρώνουν ΙSμως κοιΙ με πλ1jθος LcrToPLXouc; κοιθορισμοuς nou προβιΧλ
λουν μέσοι cr' oιuToc. 

« Η σ-ημοισία αότων των έννοιολογικων πλcxσμocτων δεν φει
τocι μόνο στο ΟΤΙ προσφέρουν το σκελετο γιιΧ μιιΧ νέoc ElOLx7j έπι
στ�μ'Y) ποό, υστερ' ά.πΟ λίγο , θιΧ ά.ποσπocστεΊ: ά.πΟ τΎj φιλοσοφΙoc, 
άλλα: �χoυν κοιΙ το νόYjμoc ΙSτι μέσoc τους γίνετοιι για: πρώτη φοριΧ 
-ή όλοκλYjρ ωμένYj φ ιλοσοφικ-η ά.ξιολόγYjση Tou tcrToPLXou στοιχεί
ου. ΚοιΙ ώς προς οιότο το σYj μεLΟ δ Κικέρων μεταπλocθει την πο
λιτικ7j μεγotλoΣUνY) του λocοu του κοιι την xocVEL έπιστημoν ικ� 01j
μιουργία. 

Β' 
ΜΗΧΑΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΑ 

T�ν έπoχ� nou ά:κολουθε! μετα: το θσ.νocτο τοί) 'ΑριστοτέλΥ) -ή φι
λoσoφικ� i:ptuvoc στΙς σχολες χωρίζετοιι βσισικιΧ σε τρΙoc μεγocλα 
μέρη : στην �θικ�, στη φυσικ� κocΙ στη λoγικ� (την κανονικη 0-
πως τΎjν όνόμocζocν οΙ έπικοΙΙρειοι) .  ΤΟ ένδιlχφέρον ολων των σχο-
λ �  

, ' \ ' θ ' M� ' , \ ....Ι. ων συγκεντρωνοτιχν κυρ ιως στην 1J LXYj . ε Υνωμονοι ocυτη "ιν 
ά:ρχ�, στιΧ δύο 0Cλλ1X μέΡ1J , τη <pucrLx7j κοιΙ τη λoγικ�, ιχποδιδ6-

ό ι � ι J!' ι ,  1 \ \ ι! .s. τοιν τ σ-η μονο σπουσlΧΙΟτητlχ, οσ-η οιπορρεει OCΠο το γεγονος οτΙ 'ι 
σωστη πρocξYj ΠΡΟΟποθέτει κocποιοι γνώG1j των προιγμocτων, κοιΙ 
OΙόΤ� πocλι κσ.ποιοι σοιψήνειοι σε σχέG1j με τΙς σωστες μεθόδους της 
yvώG1jς. Γι' οιότο OCλλωστε κοι.Ι οΙ  ά.πόψεις τους για: τιΧ φυσΙΟΥνω
στικιΧ κlχΙ τα: λογικιΧ ζYjτημlχτοι κlΧθορίζοντοιι ά:πο τΙς �θικες ιχντι
λ�Ψεις τους, έν(� οΙ προικτικες ιχνσ.γκες τους Ικοινοποιοuντοιι εί)-
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κολoc με την πρόσλ'ηψ'η Υι τη μετά,πλocσ'η των πocλocιότερων θεω
ριων. ' Αλλci στην έπιστημονικη έργocσΙoc τοuς προβά.λλοuν με 8ε-

, 'l" , ' λ '  , - λ ' 'l' λ il'oΔ. σμεuτικ'η OUνOCIL'Y) τoc μεγoc OC ocντικειμενoc της φι οσοφιocς, o'Υ) oco ,1 
Tci μετocφuσικci κocΙ φuσιογνωστικci προβλ-ήμocτoc. 'Ωστόσο βλέ
ποuμε τοuς &λλοuς κλά,80uς της φιλοσοφΙocς vci OCνOCπτUσσOντOCΙ 
κocτιΧ τρόπο πο,) auxνci οεν σuμφωνεΊ: έντελως με τΙς �θικες ρ Ιζες 
τοuς. ΕΙοικότερoc σε ό,τι OCφορOC τη φuσLΚ-ή, χιΧΡ'Υ) στη μεγά,λη OCνά
πτuξ'Υ) των έπιμέροuς έπιστημων , οΙ γενικες ocρχες κocτocνάγκην 
εμεινocν πιΧντοτε ζωντocνες κocΙ σε σuνεχη ρο-ή . 

• Απο ocυτη την πλεuρoc πρώτη � περιπocτητικη σχολη έπέφερε 
OCξιοπρόσεχτες OCλλocγές, xocTci τη 8ιιΧρκειoc της πρώτης γενεOCς, 
στΙς ocρχες της έρμψε Ιocς της φόσ'ης πο,) ε!χε πocρocλάβει OCπο τον 
8ά.σκocλό της .  1 ' Η ' ' ι!.  � I>  .\. '  Θ '  \ , Ι . ocρχ"η "γινε '10'Υ) μι:; τον • εοφρocστο , ποu uπερocσπιστηκε 
όλες τΙς βocσικες θεωρ Ιες του OCριστοτελισμου, Ι8ιocΙτερoc OCπένocντι 
στοuς στωικοός, τocuτόχρονoc όμως OCκολοόθ'Υ)σε οικό Tou &ς �νoc 
βocθμο 8ρ6μο. Στο OCπόσπocσμoc OCπο τη Μεταφυσική -rou πο,) εχει 
οιocσωθεΊ: σuζ'Υ)τιοuντocι προπάντων οuσκολίες κocΙ πρoβλfιμocτoc 
πο,) περιέχοντocι στΙς OCριστοτελικες εννοιες ytci τη σχέσ'η του κό
afLou με τη θεότητoc. Ό ΣτocγειρΙτης OCντιλocμβocνότocν τη φόσ'η ώς 
ζωντocνη δλικη bντότητoc (ζώον) '  τη σuνoλικη κίν'Υ)σ1ι της όμως 
την OCντιλocμβocνότocν ώς (τελεολογικη) έπενέργειoc το;) θεΊ:κο;) νoU. 
Ό Θεός , ώς κocθocρη μopφfι, �τocν κάτι ξεχωριστο OCπο τον κόσμο, 
κά,τι ίιπερβocτικό. Κocθώς όμως �τocν � OUνocμ'Υ) πο,) ε8ωσε την 
πρώτη κ Ιν'Υ)σ'η στον κόσμο, βρισκότocν μέσoc σ' ocυτόν. Αυτο το 
βocσικο μετocφuσικο πρόβλ'Υ)μα. της μετocριστοτελικ1jς περιόοοu το 
έπισ1ιμocνε δ Θεόφρocστoς ocλλci � θέσ'η -rou ώς προς ocυτο πocρέ
μενε στο πλocίσιο της θεωρΙocς το;) Άριστοτέλ'Υ). Άντίθετoc, σε ενoc 
&λλο πρόβλ'Υ)μoc, τΟ πρόβλYJμoc της σχέσ'ης το;) λογικου με τΙς κoc
τώτερες ψuχικες Ορα.σΤYJριότητες, πο,) σuν8έετocι πoΛU στενci με 
το πocρocπά,νω, ocφfινει vci φocνοuν πιο σuγκεκριμένoc οί προτφ-ή
σεις Tou. Ό νούς ώς � κocθocρη μορφη της ζωικ�ς Ψuχ.�ς πρέπει 

, β Ι έ ' " ' Τ  ' 'ι'  . ,  'Α 1 νoc ρισκετocι μ σoc σ ocuτην, να. ε �νocι σuμφU'Υ)ς μι:; ocuτην. Πο 
την &λλYJ μεριά" κocθώς δ νοuς στην κocθocρότητά, TOU ε!νocι κά,τι 

, ' 'l'  '\" " ζ ' ψ ' ι!.  ' Τ  ' OUaLOCaTLXOC οιocφορετικο ocπο τη ω ικ'η Uχ"η, ι:;πρεπε νoc ε�νocι κoc-, • 1 • -\, " ι!.  - • • ι!.ξ , ' θ '  τι χωριστο α.Πο ocu , ' ιν κotι να. ι:;χει μπει α.π ι:; ω στην κoc ε otτο-
fLLXci προσοιορισμέν'tj Ψuχ-ή. 'Ως προς ocύτο � στά.σ'η του Θεόφρot
aTOU �τotν έντελι7lς OCντΙθετη με την ίιπερβocτικότητα.. Στην εννοιot 
του γ(γνεσθα.ι ,87 της κιv)ίσεως, ΣUμπεριέλotβε ώς έκ8fιλωσ'η κά.-
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ποιιχς δριχσ'n)ριό'n)τιχς κιχΙ τον νου, ποΙΙ τον uπocγει στYj ζωικ� 
Ψυχ� ώς xocTt διιχφόρετικο ιΧπο ιχυτην, Ι>χι κιχτα. το γένος ιΧλλα. 
μόνο κιχτα. το βΙΧθμό. 

• ΑκόμΥ) πιο ιXΠOφΙXσιστtκα. προχώΡYJσε προς ιχυτη την κιχτεό
θυνσ'Υ) ό ΣτρOCτων. Κιχτιχργουσε έντελως τα. όριιχ ιXVOCμEaιx στYj νό-

\ \ Ι \ �  ό Κ ' \ YJσ'Y) κιχι a'n)V κlχτωτεΡΥ) πlχριχστιχσΙΙΧΚΥ) opιxa'n)PL 'n)TΙX. lΧι τα: 
δUo, διδocσκει, σχYJμιχτίζουν &'διocσπιχσ'n) ένό'n)ΤΙΧ. Δεν uπocρχει 
νόYJσ'Υ) χωρΙς έποπτείΙΧ, Ι>πως δεν uπocρχει κιχ1. ιχtσθYJ'n)ριοικ-η &'ν
τΙλYJψYJ χωρ!.ς τη σόμπριχξΥ) της νόYJσ'Υ)ι;" κιχΙ τα. δόο ιΧνήκουν στYjν 
ένιιχΙιχ συνεΙδYJσ'Υ) , την όποΙοι όνομocζει ,  όπως κιχ!. οΙ στωtκOί, ήγε
μονικόν. Αυτην όμως ιΧκριβως την Ιδέιχ ποΙΙ την ιΧνοιπτόσσει στο 
Ψυχολογικο πεδίο τη μετοιφέρει δστεροι κιχ!. στην ιΧντίσΤΟΙΧΥ) με
τιχφυσικ-η σxtcrYJ. O�τε το ήγεμονικόν της φύσεως , ό Λόγος τ�ς 
φόσ'Υ)ς, ε!νιχι δυνοιτον νOC θεωΡYJθεi: xocTt χωριστο ά.πο ιχυτήν. Ό 
Θεος πρέπει να. νΟYJθεi: έλocχιστοι δπερβΙXτLκός, όσο ε!νιχι κιχ!. ό 
νους . • Αλλα. δπως κιχ!. να. έκφριχστεϊ: ιχυτό , εrτε δYJλιχδ� δ ΣτρOC
των πίστευε δτι δεν �τιxν ιΧΠΙΧΡΙΧΙ'n)ΤΟ να. δεχτεϊ: την δπιχρξ-η της 
θεό'n)τοις για. να. έρμ-ηνεόσει τη φύcrYJ κιχ!. τα. φιχινόμενOC 'n)ς, εrτε 
θεωρουσε την (8ιιχ τη φόσ'Υ) Θεό, άρνιότιχν πocντως δτι ΙΧύτος ό 
Θεος �μoιιxζε έξωτερικα. με τον ιΧ.νθρωπο38 κιχ1. όη ε!χε συνεΙδYJ
crYJ. ΚιχΙ στ!.ς δόο ιχυτες περιπτώσεις � φιλοσοφίιχ του Στρά,τωνιχ 
ε!νιχι �νoις μονόπλευρος νιχτουριχλιστικος � πιxνθεΊ:στtκOς μετιχ
σχYJμιχτισμός. • ΑρνεΤτιχι το μονοθε·'σμΟ του πνεόμιχτος κιχΙ διδά,
σκει  δτι, Ι>πως ιΧκριβως δεν νοεΤτιχι κΙΧθιχρ-η uλYj, δεν νοεΤτιχι κιχι 
κιxθιxρ� μορφή. 'Έτσι, μετιχτοπΙζει το πλιχτωνικο στοιχεΤο της 
ιXριστoτελικ�ς μετιxφυσικ�ς, ποΙΙ ε!χε στιχθεϊ: στο 8ιιχχωρισμο 
(χωρισμός) του Λόγου ιΧπο την uλYj, τόσο πολΙΙ προς τα. πΙσω, 
t.>σTE &.πελεuθερώνετοιι πcXλι έντελωι; τΟ δYJμΟΚΡΙτειο στοιχεLο. 
Στο κοσμικο γίγνεσθοιι ό Στρά.των βλέπει μόνο μια. φυσικ-η &'νιχγ
κιχιό'n)Τιχ ποΙΙ βρίσκετοιι μέσοι στον κόσμο, κιχ!. Ι>χι πια. την !πε
νέργειιχ μιίΧς πvευμιxηκ�ς, έξωκoσμικ�ς ιχ[τΙιχς. 

'Αλλα. ΙΧύτος ό νιχτουριχλισμος έξιχκολουθεϊ: να. έξιχρτίΧτιχι άπο 
τον 'ΑριστοτέλYj, άφου άνιχζYJτii τα. φυσικα. ιχ(τιιχ του γΙΓVεσθιxι 
ιΧποκλειστικα: στ!.ς πρωτιχρχικε; ποιότητες κιχι στΙς δυνάμεις των 
πριχγμά,των,  κιχ1. lSxt στα. ιΧ.τομιχ κιχ!. στοΙΙ; ποσοτικοΙΙ; κΙΧθορι
σμούς τους. ''Οτιχν ιΧπο ΙΧύτε; τΙς ποιό'n)τε; κιχ!. τΙ; δυνά,μει; δ 
Στρά,των τονΙζει περισσότερο το θερμο κιχ!. το ψυχρό, τουτο συμ
βιχΙνει έντελω; μέσιχ στΟ πvείίμιx των δυνιχμικων ά.vτιλ�Ψεων ποό 
ε!χε διιχτυπώσει ό πΙΧλιχιότερο; δλοζωισμός. ΚΙΧ!. φιχΙνετιχι δτι κιχ-
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θωι:; ό ΣτρOCτων κρOCτησε γΕVικότερΙX ιΧνιχποφOCσιστη στ&.ση ιΧν&.
μεσαι. στη μYjχιχνοκριχτικη xoct την τελεoλoγικ� έρμYjνεΙαι. τοί> κό
σμου εΙχε κ&.ποιιχ συγγένειαι. με τον ύλοζωισμό. 'ΑλλιΧ γι' ιχδτον 
ιΧκριβωι:; το λόγο � πεpιθωpιαι.κ� ιχδτη έξέλιξΥ) χOCνετιχι μΙΧζt με 
τον ΣτρOCτωναι., χωρΙι:; συνέπειες ήδΥ) στο ξεκΙνYjμoc τηι:; �τιxν ξε
περαι.σμένΥ) ιΧπα τη στωLΚ� κιχ!. την έπικοορειιχ φυσικ�. ΚΙΧ/. ot Μο 
ύποστηριξαι.ν την αποψη μιαι:; «ιΧπο τιΧ μέσαι.» έρμηνεΙιχι:; τηι:; φΟ
σηι:;. ΚΙΧ/. ένω Υι έρμψεΙιχ τηι:; πρώτηι:; �τιxν ρητα. τελεoλoγικ�, Υι 
δεοτεΡΥ) έpμ�νευε τ� φοση μηχαι.νOΚpΙXτLΚOC. 

2. Ή Ιδιότυπιχ περΙπλοκη θέση των στωικων στα. μετιχφυσικιΧ 
και.Ι τιΧ φυσΙΟΥνωστικιΧ έρωτημιχτιχ προσδιορ Ιζεται.ι ιΧπο τ-η συνέ
νωση δΙΙXφOpεΤLΚων στοιχεΙων. Γι' ιχδτουι:; προέχει Υι �θLΚ-η άνOCγ
ΚΥ) νιΧ πιχραι.γOCγουν το περιεχόμενο τ�ι:; ιXτoμικ�ι:; �θLΚότητΙXΙ:; άπα 
μιιΧ γενικόται.τη μετιχφυσικ-η άρχή. ΕΙχιχν όμωι:; κληρονομήσει άπο 
τον κυνισμο την ΕvToVYj ιΧποστροφ-η προι:; κOCθε θεώΡYjση σΟμφωναι. 
με την όποΙαι. αι.δτη � ιXρχ� θιΧ �τιxν έξωκοσμική, θιΧ ξεπερνοuσε 
τα. optoc του έμπειρικου κόσμου κιχ/. θα. �τιxν ύπερocισθYjτη xoct ιΧ
σώμιχτη . ΚαΙ.Ι με ιΧκόμΥ) μεyΙXΛUTEP'1l Μνιχμ'Υ) πρόβαι.λλαι.ν Ιδέει:; πού 
προέρχονται.ν ιΧπο την περιπαι.τητικ� φιλοσοφΙιχ τ�ι:; φοσηι:; xocr. 
προσπΙΧθουσαι.ν να. κOCνουν και.ται.νο'Υ)ΤΟ τον κόσμο ώι:; ζωνται.ν-η όν
τότητoc που κινεί:τιχι σκόπιμαι.. ΓιιΧ όλουι:; ιχδτουι:; τουι:; λόγουι:; σομ
φωνΥ) με τα. (LtTpoc τουι:; λUσY) του προβλήμιχτοι:; παι.ρουσιαι.ζόται.ν 
τώραι. Υι ΥιρocκλεΙτειαι. θεωρΙαι. του Λόγου, που �γινε �τσι το έπΙ
κεντρο τηι:; στωικ�ι:; μεται.φυσικ�ι:; και.Ι φυσικ�ι:;. 

CH βαι.σικ-η λοιπαν όίποψη των στωικων εΙναι.ι ότι όλόκληρο το 
σΟμπαι.ν ιΧποτελεΊ: �voc ένιΙΧί:ο πλιχΙσιο ζω�ι:; και.ι. oτL ολoc τα. έπιμέ
ρουι:; πρOCγμαι.ται. εΙναι.ι μορφώμιχται. που κΙΧθορΙζονται.ι ιΧπο το όλον 
-δYjμιουργ�μαι.τιχ μιαι:; πpωται.pχικ�ι:; θε·Lκ�ι:; Μνιχμ'Υ)Ι:; που βρ Ισκε
ται.ι σε «ΈVαι.'Y) κΙν'Υ)ση . •  Η θεωρΙαι. τουι:; εΙναι.ι �ναι.ι:; πιο ριζικοι:; κιχι 
(σε «ντιθεση με τον ' ΑριστοτtλYj) πιο συνει�ητoι:; πανθεϊσμός. 
• ΑλλιΧ � &μεση συνέπειOC του εΙναι.ι Υι �ντoνY) τιΧση να. ξεπεραι.στεϊ: 
ό πλαι.τωνικΟι:;-άριστοτελικΟι:; δυίσμοι:;38 και.ι. νιΧ ιΧναι.ιρεθεΊ: πOCλι Υι 
ιXvτιθεση άνOCμεσιχ στο ιχΙσθητο κιχ/. το Uπεραι.ισθYjτό, άνOCμεσιχ στην 
ιΧνιχγκιχιότηται. και.ι. στο Λόγο που �ρα σκόπιμoc, άνocμεσαι. στην δλΥ) 
κocΙ τη μopφ�.  C H  ΣτοιΧ προσπαι.θεί: να. πετόχει ocύτη την ιΧναι.Ιρε
σ1) έξομοιώνονται.ι:; ιΧπλωι:; έκεί:νει:; τΙι:; Ιννοιει:;, χωρΙι:; ομωι:; νιΧ μπο
ρεί: και.Ι να. έξιχλεΙψει τον ιXvτιθετικo χαι.ραι.κτ"ήραι. τουι:;. 

Γι' ocδτο 8tatX1jpuXVEt δτι -ή θετκ-η έγκόσμιαι. οδσ(αι. εΙναι.ι � πρω
ται.ρχικ-η Μναι.μ1j στην όποΙαι. περικλεΙονται.ι σΟμμετραι. � νο μ.οτε-
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λε�ιxκ� ιXνιxγκιx�6τητιx κιχ!. � σκ6π�μη 8ριxστηρ�6τητιx ποο κΙΧθορΙ
ζε� δλΙΧ τα. πριΧγμιχτιχ κιχ!. δλΙΧ τα. συμβιχΙνοντιχ. ΕΤνιχι το αίτιο κιχ!. 
το νόημα του κ6σμοu. Ή θε6τητιχ, ώς ζωντιχν-η Μνιχμη πού πιχριΧ
γε� κlΧ!. 8�ιxμoρφώνε�, εΙνιχι ό σπερματικδς λόγος: EΤνιx� ή ιΧρχη 
της ζωΥις πού ξε8�πλώνετιxι μέσιχ στΟ πλΥιθος των φΙX�νOμΈVων ώς 
Μνιχμη ποο τα. 8�ιxμoρφώνει, ώς ixe'Lνot οΙ έπιμέρους, οΙ Ι8ιlχΙτε-

\ λ ι 'Αλλ \ 1. • \ \ ό \ λ ι 
ροι σπερματικοι ογοι. ιχ μι:; ιχuτη την ργΙXνΙΚΎj ειτοuργιιχ 
TOU ό Θεος εΤνιχι ό Λ6γος πού 8ημιοuργεϊ: κιχ!. ΚΙXθ08Ύjγεϊ:, εΤνιx� 
� πρ_ό1l0ια ποο έξουσιOCζει δλα τα. έπιμέρους συμβαίνοντα. Ό κα
θορισμος των έπιμέρους ocno το κoσμ�κo δλον, ποο ηταν θεμελια
κη πεποεθηση των στωικων, εΤνιχι"Ο μια. έντελως σκ6πιμη κα!. !:λ
λΟΥη τOCζη, καΙ σα.ν τέτοια ocποτελεϊ: τον σΨιστο γνώμονιχ (νόμος) 
σόμφωνιχ με τον όποϊ:ο πρέπει να. καθoρ(ζε� τη 8ριχστηρι6τητOC TOU 
κOCθε έπιμέρους 1)'1.41 

'Αλλα. ΙΧύτοι; ό «ν6μος» πού κΙΧθορ ίζει κιχθετι' εΤνιχι τώριχ γ�α. 
τούς στωικους, δπως πιxλιx�6τεριx γ�α. τον Ή ρOCκλειτο, � Μνιχμη 
στην όποΙιχ ύποτOCσσοντιχι δλΙΧ τα. lί.λλΙX. ΕΤνιχι έκεΙνΎj πού ώι; ocnιx
ρOCβιχτη ιΧναγκιχι6τητιχ (ά1lάγκη) κιχ!. ώς πεπρωμένο (είμαρμένη, 
fatum), ocno το bno'Lo κιχνένιχς 8εν μπορεϊ: να. ζεφυγει, γεννa. δλΙΧ 
τα. έπ�μέροuς φιχινόμενιχ μέσιχ στη στΙΧθερ-η ocκολουθΙιχ των ιχΙτΙων 
κιχ/. των σuνεπειωv. Τ(ποτε 8εν συμβιχΙνει μέσιχ στον κ6σμο, &'1 
8εν ι!χε� προηΥηθε'L κιΧποιο ιx�τιo (αίτία προηγουμένη) .  ΚΙΧ!. ιΧκρι
βως χOCρη σε ιχότη την κΙΧθολικ-η ιxιτιoκρατικ� καθορισταότητιχ 
όλ6κληρο το συμπιχν Ιχει το χιxρακτ�ρα της σκ6πιμης ιΧλληλοu
χΙιχς.'Ι Γι' ιxtιτo ό χρυσιππος κlχταπολέμησε με τον πιο κιχτηγο
ρημιχτικο τρ6πο την !:ννοια της τυχης κιχ!. 8ί8αξε δτι ή φιχινομε
νικ-η Ιλλε�Ψη αΙτίας για. τα. έπιμέρους γεγον6τα όφεΙλεται σε μια. 
ιχΙτι6τητα ιXπρ6σΙΤΎj στην ocνθρώπιν1J γνώση.43 Κιχθως ή σχoλ� 
των στωικων πιχρα8έχετιχι Ιτσι μια. φυσικ� ιΧνιχγκαι6τητα χωρ!.ς 
έξαφέσεις ocκ6μ1J και' για. τα. έπ�μέρoυς, ΣUμφωνεϊ: σχε80ν αtιτo
λεξε!. με τον Δ1Jμόκριτο. ΕΤναι ή μονα8ικ-η σχολ-η της ocρχαι6τη
τιχς ποο έφOCρμοσε αύτη την πολUτιμ1J σκέψ1J του μεγιΧλου • Αβ81J
ρΙτη σε lSλοuς το1'ις κλOC80υς της θεωΡ1JΤΙΚYjι; έπιστημ1Jς. • Αλλα. ή 
8ιατUπωση πο1'ι ι!8ωσε στην ιΧρχ-η της αΙτι6τητας έπιτρέπει, έξιχι
τ(ιχς της ήρακλε(τειιχς έξομοΙωσης του πεπρωμένου με την πρό
νοια, κα!. την έκ80χ-η l)τι ιΧκ6μ1J κα!. το παραμικρο μέσιχ στον κό
σμο συντελεϊ:τιχι σόμφωνα με τ!.ς ocποφocσεις του ΔΙIχ." 

Φυσικα. οΙ  στωικοι' ιΧπο κOCθε &λλ1J &ΠΟψ1J εΤνlχι ιΧντεθετοι με 
τον Δημ6κριτο κιχ!. βρΙσκονται πιο κοντα. στον ' Αριστοτέλ1J. 'Ενω 
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�Y)λlXo� � φυσική ιΧνΙΧΥχιχι6τητιχ τοίί γΙγνεσθlΧι κιχτoc τον ιΧτομισμο 
ε!νιχι ιΧποτέλεσμlχ των κιν'Υ)σιlχκων ώθ�σεων των έπιμέρους ΠΡΙΧΥ
μ&των, κιχτoc τούς στωικούς ε!νιχι &μεσ'Υ) ιΧπ6ρροιιχ της ζωντ&νιιχς 
τοίί σύμπιχντ:ος. KIXL &.πένlχντι στην ιXνlXyω� 5λων των ποιοτη
των σε ποσοτικες οιιχφορες ο!  στωικοt εμεινιχν στιχθεροt στην &-

Ψ Ο . , � , . , � , � ,  - , έ πο Υ) τ� οι ΙΟΙΟΤΥ)τες, ως ιοιοτυπες ουνιχμεις των επιμ ρους 
πριχγμ&των, ε!νιχι ΠΡIΧΥμlχτικες κlχ/. πlχραοέχοντlχν την ποιοτικ-η 
ιΧλλlχΥή (άλλοίωσις, σε &.ντίθεσΥ) με την κιχτoc χωρο κΙνΥ)σ'Υ)) .  Με 
ΙοιocΙτεΡΥ) εμφlχσ'Υ) κlχτlχπολέμ'Υ)σlχν την κocθαρOC μηχα.νoκρlXτικ� 
έρμΥ)νεΙoc τοίί φυσικοίί γΙΓVεσθOCΙ πού βιχσιζ6τιχν στην πΙεσ'Υ) κoc/. 
την ωθΥ)σ'Υ). ' ΑλλOC κocτOC την &.ν&πτuξY) της τελεολογΙlχς τους ή 
βocρυσ�μlXντη &ΠΟψ'Υ) τοίί ' Αριστοτέλ'Υ), ό όποίο ς τόνιζε πocντοίί τη 
σκοπιμότητoc πού βρΙσκεται μέσoc στούς σχΥ)μαησμούς πού εχουν 
μoρφ�, δποβιβ&στηκε στη θεώρησ'Υ) της χρησιμ6τητιχς πού εχουν 
τOC φυσικOC φα.ινόμενιχ γιOC τ/.ς &.ν&γκες των σοφων, α.ύτων πού εl
νocι προικισμένοι με το Λόγο , oY)λoco� «των θεων κlχι των &.νθρώ
πων)) .45 ΟΙ στωικοι' δπερβά.λλουν ίοιlχΙτερlχ κlχι φτ&νουν &ς τον 
γελοίο φιλιστlΧ'ίσμό , οτιχν προσπocθοίίν νOC κocτlχοεΙξουν 8τι ό ούρoc-

1 ' .,\, - '  θ ' ' β ' , - " , νος κlχι " γΎJ ΚLΧΙ κlΧ ετι που ρισκετα.ι ΚlΧι κινε ιτlΧΙ ιχνα.μεσιχ τους 
εινιχι φτιlχγμένο με τρόπο δπέροχlχ σκόπιμο γι&: τον &νθρωπο.46 

3 .  ΔιocμετρικOC ιΧντίθετοι με τούς στωικούς ώς προς 5λες lXu
τες τΙς θεωΡΥ)Τικες ιΧπόψεις, κιχι' είοικOC ώς προς lΧύτές, εΙνocι οΙ 
έπικούρειοι. Γι' α.ύτούς ή ένlχσχόλΥ)σΥ) με τOC μετlχφυσικOC κlχι τOC 
φυσΙOΓVωστικoc έρωτημocτιχ εΙχε ιχποκλειστικιΧ τον ιχρνΥ)ΤΙΚΟ σκο
πο47 νιΧ πocριχμεριστοίίν οΙ θΡ'Υ)σκευτικες πocρocστιΧσεις πού θOC μπο
ροίίσocν νOC οιocτocρ&ξουν την �ρεμη &.πόλocυση το\) σοφο\). Ό ΈπΙ
κουρος ένοιocφερότιχν προπιΧντων νOC ιΧποκλειστε'1: ιΧπο την έρμΥ)
νεΙIχ τΎjς φύσ'Υ)ς κιΧθε στοιχείο πού θOC πlχρουσΙlΧζε εστω κlχ/. ώς ου
να.τη μιOC οιlχκυβέρνYjσ'Υ) τοίί κόσμου πού τεΙνει προς κιχθολικότε
ρους σκοπούς. Γι' ocύτο ιΧπό την έπικούρειιχ θεώρΥ)σΥ) το\) κόσμου 
λεΙπει μιιΧ oικ� της θετικ-η ιXρχ�. ΚocτocλocβlχΙνουμε λοιπον γιlχτΙ δ 
ΈπΙκουρος τουλιχχιστον περ ιοριζότocν νιΧ &.νlΧσΥ)κώνει τούς ωμους 
του,  σε ενοειξΥ] &.μφιβολΙlχς, μπροστOC σε κά.θε φυσιογνωστικό 
πρόβλYjμlχ πού οεν πlχρουσΙlΧζε πρocκτικο ένοιlχφέρον, κlχ/. έΠΙσYjς 
γιocτΙ οεν �ΙστlXζε νOC θεωρεί ίσότιμες τΙς οιocφορετικες έξ-ηΥήσεις 
πού ΟΙνοντα.ν σε �νoc φocινόμενο. Πιχρ6λο πού μερικοΙ &.πΟ τούς με
ταγενέστερους μlXθΎJτές του φocΙνετlχι ΟΤΙ οεν εΙχlχν τόσο περ ιορι-

έ • λ ' ψ , r! έ ' 1 " ι σ:μ νες ιχντι ΎJ εις κlχι οτι σκ φτοντιχν πω επιστημονικιχ, εν του-
τοις ή τροχιιΧ πού είχε οιlχγριχΨει � σχoλ� τους �τocν τ6σο εντο-
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., �ε J:. � ι ι ,  ε ' \ � ν'Υ), ωστε ο ν ,ιτιχν oUVΙXTO νιχ φτιχσοuν σ οuσLιχστικιχ Ο LιχφορεΤL-
κους στ6χοuς. Με την π&.ροΟο του xp6vou, όσο � τελεολογLΚ� OCν
τΙλ'Υ)ψ'Υ) της φίισ'Υ)ς ΟLιχμ6Ρφωνε το XOLVO εοιχφος ΟΠΟU crUVΙXVTLOUV
Toι.L ΚΙΧL σuγχωνεuονΤΙΧL crUYXP'Y)TLXOι. OL OCκοι.Ο'Υ)μΙΧi:κές, πεΡLπιχτηΤL
κές κιχL σΤωLκες θεωρίες, τόσο πεΡ Lσσότερο έπέμενε ό Έπίκοuρος 

\ 
�

, , \ ,.. Ψ \ , ' ' « ' ζ 'Ο 
στη OLX'Y) Tou οι.ρνητικ'Υ) οι.πο Ύ) ποu μονο ιxUTOC; uποστηΡL  ε .  
Έπίκοuρος θεωρψικα. �τoι.ν αντιτελεολογεκός, κιχL ετσι οέν πρ6-
σφερε eETLXOι. ,Ιποτε κα.ινούρ LO .  

Ό Έπίκοuρος καταπολέμΎ)σε μέ έπιτuχίιx -που &λλωστε οέν 
J:. ' λ ' 1> ' λ • , λ ' .ι!  Ψ " ,ιτιχν κατι πο U ουσκο ο απΌ πρocγμocτο OYLX'Y) οι;πο 'Υ)- τoc αν-
θpωΠOλOγLΚα. παpαβλocστfιμα.,α. της τελεολογLκ�ς κοσμοθεωρία.ς, 

\ « - ' λ !:" . 1> " , 48 ΔΙ J:. " ε θέ στα ΟΠΟ LOC κocτε "fJc,ΙXV ELoLΚOC οι στωLΚΟL. εν ,ιτιχν ομως σ σ'Υ) 
να. οιocμορφώσα μια. οικ+Ι του ά.pχ� ά.ντίθετη προς την τελεολογι
κfι .  E!voct ά.λfιθεLα OTL ά.ποβλέποντocς σε τουτο προσπ&'θ'Υ)σε να. 
πιocστεΙ ιΧπο τα. έξωτερικα. δεδομένα τ�ς uλLσΤLκ�ς μετιχφuσLΚΎjς, 
όπως την ε!χε ΟLocτuπώσει ό Δ'Υ)μόκριτος. ΤΗ τocν όμως πολυ ou-

λ " 
Ι ,  

\ "ψ " Μ 6 \ σκο ο νoc φτocσεL στο εΠLσΤ'Υ)μονLΚΟ u ος εκεινου. π ρε σε νoc πoc-
ρocκολοuθ+ΙσεL τον μεγάλο ιΧτομLΚΟ φιλόσοφο μόνο tJc; την πεποί
θ'Υ)σ'Υ) ότι για. να: έρμ'Υ)νείισει τον κόσμο οεν ΧΡειocζ6ταν τίποτε 1Χλ
λο έκτος ά.πΟ τον κενο χώρο xocL τα. ά.νOCΡίθμ'Υ)τα &.τμψoc, ιΧπείρως 
διαφOpετLΚα. ώς προς τη μορφ-η κocL το μέγεθος σωμocτίοιιχ που κι
νουντocι μέσιχ σ' ocΙΙτόν. KΙXL OTL κάθε ylYVEcreOCL καΙ. κάθε πp�γμιx 
� σύστημoc πρocγμ&.των (κ6σμοι) που YEVVLiTIX>L XOCL ιΧνocπτίισσετιχι 
ιXvιXYETOCL στην κίν'Υ)σ'Υ) , στην c>e'Y)σ'Y) xocL τ�ν πίεσ'Υ) των σωμιχτι
οίων . 'Απο ocΙΙτές τις xιxeocpOι. ποσοτικές σχέσεις προσπΙΧθουσε να. 
πocρocγάγει καΙ ολες τΙς ΠΟLOτικές Οιocφορές.48 Πocρocδέχετocι ετσι 

\ θ \ , • 'λ Ψ \ "  θ 'λλ " τψ κoc ocpoc μ'Υ)χανΟΚΡOCΤLΚ'Υ) OCIJTL 'Υ) 'Υ) YLOC ΤΟ YLyνEcr ιχι, α oc ocρ-
νεΙται ρψα. ση OCίιΤ� � αποψ'Υ) lcrXUEL μέ ιΧπόλυτ'Υ) κocΙ κocθολικ� 
ιΧνocγκocι6τητα. ' Η  οιδασκocλία λΟ Lπον του Δ'Υ)μόκριτου πέρασε 
στους έΠLκοuρεLOuς μόνο μέ τη μoρφ� του ιΧτομισμου κα.ι τΎjς μ'Υ)
χocνοκρατίocς σέ ότιofιπoτε ά.φορουσε την πoλu ΠLΟ βαθυστόχαστη 
καΙ. πoλίιΤLμ'Y) ά.ρχΥι ης γενικΎjς φυσικΎjς νομοτέλεLocς κλ'Υ)ρονόμοι - , ' ψ ι ., rI " \ Ι t , των απο εων του εγιναν, οπως ανocφερocμε πιο πανω, ο ι  στωLΚΟΙ. 

Άλλα. αΙΙτη ιΧκρ ιβως � lΟL6τuπ'Υ) σχέσΎ) συνδέεται ιΧπόλuτιχ με 
την έπικούρειoc �eLX� καΙ. με την ocπoφασιστικ� έπίορocσ'Υ) που 
&σΚ'Υ)σε στη φuσLΚ+ι. Μπορεϊ: μιΧλιστoc να. πεϊ: xocVEtc; ότι � ιΧτομι
στικ-η τάσ'Υ) που πΎjρε ό �θικoς στοχασμος {)στερα ιΧπο τον ' APL
στοτέλ'Υ) βp�κε ιΧΚΡLβως στη ΟιΟοι.σκocλίoc του Έπίκουρου τη με
τocφuσικ� που του τoc ίΡLocζε πεΡLσσότεΡΟ. Σε μLα. �θικ� που ώς 
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πιο ουσιιχστικο περιεχ6μεν6 της εΤχε την ocνεξιχρτησ(ιχ τοϊ) OCT6-
μοu κιχΙ τ�ν έπιστρoφ� στον έιχυτ6 Tou ,  �τιxν xιxTιxvιXγx1JV ευπρ6σ-
8εκτη μια: κοσμοθεωρ(ιχ ποο θεωροσσε δτι τα: πρωτιχρχικα: στοι
χεϊ:ιχ της πριχγμιχτικ6τητιχς εΤνιχι έντελως OCνεξά.Ρτητιχ τ6σο το �νιx 
ocπο το σ.λλο δσο κιχι OCΠΟ κά.ποιιχ ένιιχίιχ Μνιχμη, κιχι δ'η � 8ριχ
στηρ ιότητά. τους κΙΧθορίζετιχι OCΠΟ τον (8ιο τον έιχυτό τους. 

ΚιχΙ μέ ιχύτο το πνεσμιχ ό 'Επίκουρος θεμελίωνε την ocπόκλι
σή του ocπο την έρμηνεΙιχ την όποίιχ εΤχε 8ώσει ό Δημόκριτος 
στο κοσμολογικο πρόβλημιχ, στηρΙζοντά.ς την στην OCνθρώπινη 
έλευθερίΙΧ της βοόλησης. δΟ 'Απο ιχύτον όψώνετιχι για: πρώτη φορα: 
Υι «έλευθερΙιχ» ,  μέ τ�ν �ννoιιx TOU ocvιxlTLOU γΙγνεσθΙΧι, σε μετιχφυ
σαl) OCρχ� . Ή θεωρίΙΧ δμως τοσ Δημόκριτου για: την OCπιχρΙΧβίΙΧ
στη φυσικ� OCνιχγκιχιότητιχ έμπεριεϊ:χε �νιx κΙΧθιχρα: �ριxκλείτειo 
στοιχεϊ:ο ποο &νιχφεί: μια: τέτοιιχ ιχυτεξουσιότητιχ των έπψέρους 
πριχγμά.των. Kιxt ιΧκριβως στην πρόσλ1Jψη ιχύτων των στοιχείων 
όφείλουν οΙ στωικοΙ (πρβ. σ. 200, § 5) την OCνά.πτuξ1J της �θικ�ς 
τους πέριχ OCπο τΙς μονόπλευρες κυνικές προUποθέσεις της. ΕΤνιχι 
λοιπον εϋκολο να: κιxταtλά.βει κιχνεΙς γιιχτΙ ό 'ΕπΙκουρος 8έν 8tιx
τηρφε ιχύτο το στοιχεϊ:ο στη θεωρίΙΧ Tou. Το γνώρισμιχ της 8ι
κ�ς του κοσμοθεωρίιχς σέ σχέση μέ την κoσμoθεωplιx της ΣτοιΧς 
εΤνιχι δτι ένω κιχτιχ. τη στωΙΚl) σ.ποψη το έπιμέρους κΙΧθορΙζετιχι 
OCΠΟ το δλον, ό ΈπΙκουρος θεωροuσε δτι το ΙSλoν εΤνιχι ΠΡΟLον έπι
μέρους πριχγμά.των τιχ. όποi:ΙΧ εΤνιχι πρωτιχρχικιχ. κιχι λειτουργοuν 
πρωτιχρχαά.. Ή 8ι8ιχσκΙΧλίιχ του εΤνιχι OCΠΟ κά.θε σ.ποψη σuνεΠ"ής 
OCτομισμός. 

'Έτσι ή πιχρά.80ση τοσ 8't)μοκριτισμοu κιχτιχ. την ocΡΧΙΧtότητιχ, 
κιχι 8ιιχμέσου ΙXύτ�ς κιχτα: το μεσιχΙωνιχ, εΤχε την ocτux(ιx να: μετιχ
φυτευτεί: σ' ι.νιχ σόστημιχ ποό, μολονότι 8ιιχτηΡ7jσε T1jv ocτομtσΤΙΚl) 
σ.ποψΤ) δτι μόνο οί ποσοτικές σχέσεις εΤνιχι πριχγμιχτικές, κιχL τη 
μηχιχνΟΚΡΙΧΤΙΚl) OCντΙληψη γιιχ. το γίγνεσθΙΧι, πιχριχμέρισε τη 8ημο
κρΙτειιχ Ι8έιχ της νομοτελειιχκ-ης φυσικ-ης OCλληλουχίιχς. 

4. Μέ ιχύτο το πνεσμιχ ό 'Επίκουρος �8ωσε σ.λλη μορφ1j στη 
θεωρίΙΧ τοσ ocτομισμοu γιιχ. T1j γένεση TOU κόσμου.δl Άντlθετιx 
προς έκεϊ:νο ποο �τιxν (σως η8η γνωστο στοος πυθιχγορεΙους, 
όπωσ8�πoτε ΙSμως στον Δ7jμόκριτο, στον Πλά.τωνιχ κιχΙ στον Ά
ρ ιστοτέλΤ) -δτι 87jλιχ8-ή στο χωρο 8έν όπά.ρχει 1ί.λλΤ) ροΠ"ή πιχριχ. 
μόνο ιΧπο το κέντρο προς την περιφέρειιχ κιχL ιΧντίστροφιχ-, δ 'Ε
π ίκουρος, συνεπ-ής προς τη γνωσιοθεωρΙιχ του, έπικαtλεϊ:τιxι τη 
μιχρτυρΙιχ των ιxΙσθ�σεων,δ2 σόμφωνιχ με την όποΙιχ όπά.ρχει �νιx 
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ιΧπόλυτο Έπά.νω xσtt Κά.τω, xσtt όποστηρΙζει ΟΤΙ ιΧρχικOC Oλσt τOC 
όίτoμσt κινOίίντσtι «κσtτOC φυσLΚO τρόπο» δ3 ιΧπο πά.νω προς τOC κά.
τω. ΓιOC νOC μπορέσει ομως νOC συνσtγά.γει τη γένεσΎ) των ιΧτομLκων 
συμπλεγμά.των ιΧπο σtυτη την «OCδLά.ΚΟmj βροχη» των OCτόμων πσt
ρσtδεχότσtν ΟΤL μερ ικOC όίΤOμσt ξέφυγσtν σtυθσtΙρετσt OCπο την ευθεΙσt 
γρσtμμη τ�ς πτώσΎ)ς. 'Αρκοίίσε xσtt ή έλά.ΧLστη ιΧπόκλLσΎ) YLOC νOC 
έξ-ηΥηθοίίν οΙ ΣUγκΡOόσεις, οΙ συσσωρεόσεις των OCτ6μων κσtΙ, τε
λLΚά., οΙ περιδιν�σεLς ποu όδ�yησσtν στη δ'ημLοuργΙσt των κόσμων, 
xσtt ποu ή πσtλσtιότερ'η OCτομικη θεωρΙσt τtς ocπέδLδε στη ΣUνά.ντη
σ'η των OCτόμων ποu ΚLνοuντσtL OCκσtν6νLστσt. δ4 

EtvσtL ομως ocξLΟσΎ)μεΙωτο ΟΤL, OCφοίί ό ΈπΙκουρος κσtτέστρε
ψε την έσωτερ ικη OCλληλOυΧΙσt τ�ς θεωρΙσtς τοίί Δ'ημ6ΚΡLΤΟU, δδ δεν 
έΠLκσtλέστηκε ΠLOC την σtυθσtφεσΙσt των OCτόμων YLOC νOC έξ'ηγ�σει 
τΙς έπιμέρους διεργσtσΙες ποu ΣUμβσtΙνOυν μέσσt στο φuσLΚΟ γΙγνε-

θ 'Α "  ' "  Ψ 11 Τ 'ξ , � σ σtι. πο τη σΤLγμ'η που ΠLστε ε uΤL ε�χε ε 'ηΥησεL • ,ιν περι-
στροφικη κΙν'ησΎ) των OCτομικων συμπλεγμά.των, πσtρσtδεχότσtν ώς 
�γκυΡ1j μόνο την ocρχη της μ'ηχσtνLΚ�ς OCνσtγκσtLότητσtς. δ8 Τ ον σtυ
θσtΙρετo λΟLπον σtότoκσtθOρ ισμo των OCτόμων τον χρεισtζότσtν μόνο 
ώς μιOC ocρχη ποu θOC �Κσtνε κσtτσtνΟ1jτη την �νσtρξ'η μLocς περιστρο
φικ�ς κΙν1jσΎ)ς, ή όΠOΙσt ίίστερσt σuνεΧLζ6τσtν κσtθσtρoc μ'ηχσtνLΚά., 
δ'ηλσtδη οπως OCκριβως χρφΨΟΠΟΙ'ησε ό 'Aνσtξσtγόρσtς το δuνσtμL
κο uλLΚΟ τοίί νου (πρβ. σ. 64, § 5). ΓLσtτt σε σtυτη τη μετσtφuσLκη 
όποδομ-η ό ΈπΙκουρος οεκοδόμ'ησε μιOC φυσΙOΓVωσΤLΚη θεωρΙσt, 
ποu μOνσtδικη έξ�yησΎ) γιOC Oλσt τOC φυσικOC φσtιν6μενσt πσtρσtδεχ6-
τσtν τη μ'ηχσtνικη κΙν'ησΎ) των OCτόμων. Kσtt σtυτη την έρμ'ηνεΙσt την 
έφά.ρμοσε ιΧκόμ'η xσtt στοuς όργσtνισμoός : γιOC νOC έξ'η�σει τη σκό
ΠLμ1j δLσtμόρφω� τους χρφψοποΙφε την εδέσt τοίί Έμπεδoκλ� 
YLOC την έπιβΙωσΎ) τοίί σκοπιμότερου. 

' Η  ocρχη της φυσικ�ς ιΧνσtγκσtLότητσtς ποu εΤχε δισtτuπώσεL ό 
Δ'ημόΚΡLτος προβά.λλει τέλος κσtΙ στην όίποψ'η τοίί ΈπΙκουρου ΟΤL 
στην OCστσtμά.τητη γένεσΎ) xσtt φθορOC των κόσμων, ποu σχ'ημσtτΙ
ζOντσtι OCπο τη συσσώρευσΎ) των OCτόμων, πρέπεL τελLΚOC νOC έπσt
νσtλσtμβά.νοντσtL ολΟL οΙ δuνσtτοt συνδυσtσμOΙ κσtΙ ολες οΙ μορφες κο
σμLκων σΧ'ημσtΤLσμων. Kσtt κσtθως ό χρόνος εΤνσtL ocπέρσtνΤOς, δεν 
εΤνσtL δυνσtτO νOC συμβεϊ: τΙποτε ποu νOC μην �χεL �δY) Uπά.ρξεL με 
τον tδLΟ OCΚΡLβως τρόπο στο πσtρελθoν xσtt ποu πρέπει νoc πεΡLμέ
νουμε ΟΤΙ θOC ξσtνσtσυμβεϊ: στο μέλλον. δ7 Με σtυτη τη θεωρΙσt του ό 
ΈπΙκουρος ΣUνσtνΤOCτσtι πά.λι με τοuς στωικοός, ποu δΙδσtσκσtν ΟΤΙ 
όπά.ρχουν πολλοt κόσμοι ,  οχι τσtυτόΧΡOνσt ιΧλλOC δισtδOΧΙΚά., ό Ινσtς 
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υστερoc OCπο τον lItλλο. ΟΙ  στωικο! 8έχοντocν OCνOCΥκocσηκά. δτι OCU
το! οΙ κόσμοι Ιπρεπε πOCντοτε νά. εΤνocι έντελως δμοιοι μετocξό 
τους ως την πocρocμικρΥι λεπτομέρειoc, ως το πocρocμικρο γεγονός. 
'Όπως ιΧκριβως ό κόσμος βγocΙνει ιΧπο το ιχρχικο πσρ ,  με τον �8ιO 
τρόπο ζocνocγυρΙζει σ' ocότο Ιπειτoc ιχπο προκocθορισμένο χρονικο 
8ιOCστημoc. Κocι δτocν {)στερoc ιΧπο την έκπόρωση τοσ κόσμου � ιΧρ
lLKYι ΜνocμΥ) ιΧρχίζεL νά. 81jμLουργεϊ: g,VOCV XOCLVOUPLO κόσμο, or.ότη 
� φύσις, ποιι μένει or.Ιωνίως L8LOC, ξε8ιπλώνετocι χOCΡΥ} στη λογικό
τητor. κocι στην ιΧνocγκocιότητoc με τον r8LO πOCντοτε τρόπο. 'Έτσι, 
� or.Ιώνιor. έπιστροφΥι δλων των πρor.γμOCτων (παλιγγειιεσία � aπο
κατάστασις) πor.ρουσLOCζεΤOCL ώς ιχνocγκocΙoc συνέπειιχ των Μο στω
ικων έννοιων που cXλλ1jλοσυμπλYJρώνονΤOCL : τοσ λόγου κocΙ τYjc; εί
μαρμένης. 

5. ΟΙ θεωΡ1jΤLκες λο ιπον πor.ρocστOCσεLς των 8όο σημor.νΤLκότ�
ρων φLλοσοφLκων σχολων της ()στεΡ1jς ιχρχocιότητιχς συμφωνοσν 
μετocξό τους στο δτι ElVOCL ΚOCΙ οΙ 8όο έντελως {ιλισηκές. ΤονΙζουν 
p1jΤιX δτι ώς προς ocύτο εΤνιχι ά,ντιθετες προς τον ΠλιΧτωνιχ xor.L τον 
'Αριστοτέλ1j. 'ΥποσΤ1jρίζουν κocι οΙ Μο Οτι το πρocγμocτικό (τα 
δντα) , cXcpou cXποκocλόπτετor.ι μέσor. στο ποιείν κιχι στο πάσχειν, 
πρέπεL νά. εΤνocι σωμιχηκό. Μόνο το νΟ1jτό (τό λεκτόν), ώς περιε
χόμενο της συνεί81jσης πού 8LocφέρεL ιχπο τΙς πor.ρocστocσιocκες �ρoc
στηρ ιότητες, εΤνocι κιχτά. τούς στωικούς άσώματον, xor.t μόνο ό κε
νος χωρος εΙνιχι κιχτά. την δίΠΟψΥ) των έπικοόρειων κOCτι χω ρις σω
μor.ΤLΚότητιχ. Άντίθετoc, κιχι οΙ έπικοόρειοι κor.τocπολεμοUσor.ν την 
πλocτω'llικΥι ιΧΠΟψΥ) δτι οΙ Ι�ιότητες τοσ σώμιχτος εΤνocι κOCτι κoc
θιχυτο cXσώμor.το.δ8 ΟΙ στωικο! μOCλιστσι προχωροσσσιν πιο πέρσι, 
κσιΙ {ιποστηριζocν ΟΤΙ ιΧκόμΥ) κoc! οΙ Ι�ιότητες, οΙ �υνocμεις κoc! οΙ 
σχέσεις των πρocγμά.των πού ιΧλλά.ζουν 8Lιχρκως κocΙ πocρουσιά.ζον
τocι ώς πρσιγμιχτικες εΙνσιι «σώμor.τσι» .59 Κocι με μιά. πocρά.σΤOCσΥ) 
πού θυμίζει τΥιν εLσ080 κσιΙ την Ιξ080 των όμΟ LομερεLων τοσ Ά
νιχξσιγόρσι6Ο θεωροσσocν οη � πocρουσίoc κιχι Υι ένor.λλOCγYι των Ι8ιο
τ�των μέσoc στά. πρά.γμocτor. εΤνιχι μιά. μορφη cXνocμεLξ1jς ιχύτων των 
ιισωμά.τω'll» με τα: δίλλιχ. 'Έτσι YEvν�e1jXE Υι ιΧΠΟψΥ) τYjc; κor.θολL
xYjc; ιΧνιχμεLξ1jς ΚOCΙ της ιΧλλ1jλ08Lείσ8υG1jς δλων των σωμά.των 
(κράσις δι' 8λων) .  

Κσιτα: την ιχνά.πτυξΥ) τ-ης uλLσηκYjς κοσμοθεωρ ίιχς οΙ έπικοό
ρειοι 8εν προσφέρουν τίποτε το κιχινοόριο. Άντιθετιχ � στωικΥι 
θεωρ ίσι της φόσης εχει νά. πιχρουσιOCσει πλYjθος νέες θεωρ�σεις ποιι 
δχι μόνο εΙνocι έν8ισιφέρουσει; ιΧλλά. ΚΙΧΙ πρoσχε�ιocζoυν οUσLor.στικά. 
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το περΙγριχμμιχ της εΙκόνιχς τοίί κόσμου κιχτιΧ τους έπόμενους ιχΙ
ωνες. 

Σ' ιχιιτη την «ν«πτυξ1) τ�ς uλιστικYjς κοσμοθεωρ(ιχς 8ιιχχωρΙ-
ζ , έ - • � , , θ ' \ ' ....,j., • 
οντιχι, ΚΙΧΤΙΧΡΧ1)ν, ΚELVe; οι ουο ιχντι εσεις που μεσιχ σ . 'ιν ενι-

ιχΙιχ �ννoιιx της φόσ1)ς επρε7tε νιΧ εΤχιχν «νιχφεθεΙ (� ν« ellCXII TCXIJ
τιστεΙ) . 

t 
Η πρωτιxρχικ� θε'ίκ� ούσΙιχ 8tιxLpEITcxt σε κ«τι πού lνερ

γεΙ κιχΙ σε κ«τι πού πOCσχει, στη 8όνιχμ1) κιχΙ στην υλ1). 'Ως δύνιχ
μ1) � θεότητιχ εΤνιχι φωτιιΧ � ζεστη «νιχπνοή, «πνείίμιχ». 'Ως υλ1) 
μετιχλλOCζει, κιχΙ ιχπο ΙΙγρος ιχτμος γΙνετιχι νερο κιχΙ �. Σύμφωνιχ 

, , , , " θ ' ' T ..s. Ψ ' , t , , Τ με ιχυτη Τ1)ν υπο εσ1) 1) φωτιιχ ε�νιxι ,1 υΧΎj, κιχι 1) «uγριχσιιχ» ε�-
VCXL το σωμιχ του lγκόσμιου Θεου. Kcxt οΙ δύο l>μως σχ1)μιχτΙζουν 
ενσι. ένιιχΙο τιχυτόσ1)μο ον. 'Έτσι, με (Χ\ιτη τη θεωρΙιχ γιιΧ τη μετιχ
βoλ� xcxt τ�ν ιχντΙσΤΡOφΎj μετιxβoλ� της υλΎjς οΙ στωικοΙ ΣUνΤOCσ
σοντιχι με τον ' Η ρ«κλειτο κιχί, &ς ενιχ βΙΧθμό, με τούς νεώτερους 
φιλοσόφους TYjc; φόσ1)ς πού εχουν έΠ1)ρειχστεΙ «πο ιχυτόν (Ψευ80-
ΊπποκρOCτης, Περ1 διαίτης· πρβ. πιο Π«νω, σ. 79, σ1)μ. 1 ) . 'Ως 
προς τιΧ ΧΙΧΡΙΧΚΤ1)ριστικ« των τεσσ«ρων φυσικων στοιχεΙων, ώς 
προς την περιγριxφ� τοίί κοσμικοίί οΙκο80μήμιχτος κιχΙ τοίί συστη
μcxτος των σκόπιμων κινήσεων μέσιχ σ' (Χυτό, ιχκολουθουν στ« κυ
ριότεριχ σ1)μεΙιχ τον ' Αριστοτέλ1). ' ΑλλιΧ το πιο σ1)μιxvτικo στη φυ
σική TOUr,; εΤνιχι � 8L8cxσxCXΛLιx γιιΧ το πνείίμιχ. 

Ό Θεος ώς 81)μιουργικος Λόγος (λόγος σπερματικός) e'lVCXL 
� ζεστη ιχνιxπνo� της ζω�ς, το πύρινο πνείίμιχ πού 8Ινει τη μορ
φή,  8ιιχπερνoc l>λΙΧ τα. πρ«γμιχτιχ κιχL 8εσπόζει μέσιχ τους ώς ένερ
Ύ1JΤΙΚ� ιχρχή. ΕΙνιχι το σόμπιχν ώς ζωντιxν� δντότητιχ πού κινεΙ
τιχι κιχΙ ξε8ιπλώνετιχι με σκόπιμο xcxL νομοτελειιχκο τρόπο. 'Όλιχ 

" λ ' 
' " 

\ -l 1!. 
-

(Χυτσι. συγκεφιχ ιχιωνοντιχι (χπο τους στωικους σ ,  ι/ν ι:;ννοιιχ του 
πνεόμιχτος,βl μια: έξιχιρετικα: πολυσόνθετη κιχΙ συμπυκνωμέν"l] πιχ
ρ«στιχσ1), lSπου εχουν 8ιιχπλεχτεΙ έρεθΙσμιχτιχ που προέρχοντιχι 
cχπo τον Ή ρOCκλειτο (λόγος) ,  τον Άνιχξιχγόριχ (νους) ,  τον Διογέ
ν1) τον Άπολλωνι«τη (άήρ ),  τον Δ1)μόκριτο (πόρινιχ OCτομιχ) κιχΙ, 
cχκόμ"l] , cχπo τη φιλοσοφΙιχ της φόσ1)ς κιχΙ τη φυσιολογΙσι. των πε
ΡLΠΙΧΤYjτικων. 

6. Π ιο κιχρποφόριχ cχπo8εΙχτηκε � cχνιxλoγΙ:χ cχνocμεσιx στο μιχ
κρόκοσμο XCXL στο μικρόκοσμο, cχνocμεσιx στο σόμπιχν XCXL στον 
OCνθρωπο. Αίιτη την Ιδέcx, πο,) οι στωικοΙ την πιχρέλΙΧβιχν cχπo τον 
'Α [λ ' θ ' .ιι. � '

" 
' Η  ' λ ' τ  , ρ ιστοτε "Ι] κιχι πι ιχνον ,101J ΙΧΠΟ τον ριχκ ειτο , την ε �χιxν (Χνιχ-

πτόξει κιχΙ οΙ λεγόμενοι νεώτεροι φuσιολ6γοι. Σόμφωνιχ με ιχίιτην 
� έπιμέρους Ψυχή, � ζωικ� δι)νιχμYj τοίί σώμιχτος, � δποΙιχ συγ-
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κριχτεϊ: τη σιίρκιχ κlχΙ την κυβερνίΧ, ε!νlX� κlχΙ ιχύτη πυρ�νY) πνo�, 
mEUfLlX. 'Αλλα. κlχΙ lSλες οΙ μερ�κ6τερες �υνιίμε�ς ποΙΙ �pOUV μέσlχ 
στα. μέλΥ) τοϊ) σώμιχτος κlχι έξoυσ�ιίζoυν τη σκ6π�μY) λε�τoυργΙIX 
τους ε!νlX� τέτo�1X ζω�κα. πνευμιχτιχ ( spiritus animales) .  Στον &.ν
θρώπ�νo όργlXν�σμo ΚlΧι στον όργlXν�σμo των ζώων � �ρlXστηρ�6-
τητιχ τοϊ) πνευμιχτος πlXρoυσ�ιίζετιx� !νωμένΥ] με το ιχ!μιχ κlχι την 
κυκλοφορΙIχ του. 'Ωστ6σο , το mEUfLlX -&.κρ�βως έπε��� ε!νlX� κlχι 
ιχύτο σωμιχ, lSπως ίιπoστ�ρ�ζε δ Xρυσ�ππoς_β2 ε!νlX� κιί\� ποΙΙ 
μπορεϊ: να. χωρ�στεϊ: &.πΟ τOt κιχτώτεριχ στo�χεϊ:lX, στα. δποϊ:ιχ �LVEL 
ψυχή · ενιχς τέτo�oς χωρ�σμoς συμβlXίνε� κιχτα. το θιίνιχτο . 

Κιχθως lSμως � έπ�μέρoυς Ψυχ� ε!νlX� μέρος μ6νο της δλ�κ-ης 
ψυχ-ης τοϊ) κ6σμου, � ουσ(ιχ κlχΙ � �ρlχστηΡL6τητci της κlXθoρΙζετlX� 
δλoκληρωτ�κα. &.πΟ lΧύτήν : � ουσ(ιχ της E!VIXL lSfLO�1X με το θεtκο 
mEUfLlX κlχΙ έξlXρτίXτlX� &.πΟ lχύτ6. Άκρ�βως γι' lΧύτ6, δ έγκ6σμ�oς 
νοuς, δ λόγος, κιχτα. τοΙΙς στω�κoιις E!VIXL δ 6ψLστος ν6μος (πρβ. 
ΠLΟ πιίνω, σ. 196, § 3) .  "ΕτσL ιςμως � lXύτoτέλε�1X της ψυχ-ης ε!νlX� 
πεΡLορ �σμένη xpoVLKci, κlχΙ δ τελ�κoς πρooρ�σμ6ς της ε!νιχι νOt ξιχ
νlXγυρ ίσε� στο όλ�κo θεtκο mEUfLlX, lSτlχν θα. γίνε� � έκπυρωσYj τοϊ) 
ΣUμπlXνΤOς. ΣχεΤLΚα. με τη ��ιίρκε�1X ιχύτης της lχuτοτέλεLlχς, �YJ
λlX�� t>t; ποϊ) φτιίνε� � &.τoμ�κ� &.θιχνιχσ(ιχ, δπYjρχlXν �LlχφορεΤLκες 
&.π6Ψε�ς μέσlχ στη σχολή. Mερ�κoΙ όπoστήρ �ζlXν lSτ� lSλες οΙ ψυχες 
ε!νlX� &.θιίνιχτες &ς την έκπυρωσYj τοϊ) κ6σμ,ου, ένω ωo� περ�6-
ρ�ζlXν την &.θιχνιχσ(ιχ στοΙΙς σοφους. 

Άλλα. lSπως το !ν�lXϊ:o mEUfLlX τοϊ) ΣUμ,πlXνΤOς (ποΙΙ οΙ στω�κoΙ 
τοποθετοuσιχν την ε�ρlX του &λλοτε στον ουρlχν6 ,  ωοτε στον ijλ�ο 
κlχΙ OCλλοτε στο κέντρο τοϊ) κ6σμου) &.πλώνεται:� σε lSΛιx τα. πριίγ
μ,ιχτιχ ώς Μνιχμη ποΙΙ τα. έμ,ψυχώνει, ετσ� κlχΙ το δ�YJΎYJΤ�ΚΟ μέρος 
κOCθε ψυχης (το ήγεμονικο,l! � δ λογισμός) ,  μ,έσlχ στο δποϊ:ο βρΙ
σκoντlX� οΙ πlXρlXστιίσε�ς, ο Ι  κρ ίσεις ΚlΧι τα. δρμέμ,φυτlχ, κlχΙ τοί) 
δποίου � ε�ρlX ε!νιχι, lSπως �έχoντlXν, στην XIXP�LOC, ιίπλωνε τΙς 
� �lXκλlX�ώσε�ς του σα.ν τα. πλoκocμ�1X τοϊ) πoΛUπO�1X σε δλ6κλYJΡΟ 
το σωμ,ιχ . •  Η Στοα. �εχ6τlXν lSτ� όπYjρχαι:ν !πτα. τέτo�1X έπ�μέρoυς 
πνευμιχτιχ : οΙ πέντε IχΙσθήσεις, � γλωσσ�κ� Ικιχν6τητιχ κlχι � Ικαι:
ν6τητιχ για. &.νlXπlXρlXγωγ�. 'Όπως � !ν�IXΙIX πρωτlXρχ�κ� θεtκ� όν-

, 
ζ

� '  " Ι! ' ..\. ' έ 6 τοτητιχ ε� μεσιχ στο συμπιχν, ι:;τσ� κιx� 'ι επ�μ, ρους πρoσωπ�κ -
τητιχ ζεϊ: μέσlχ στο σωμ,ιχ. 

E!νlX� &.ρκετα. χlXρlXκτηρ�στικo lSτ� οΙ  έπ�κoυρε�o � μ,π6ρεσlχν να. 
πlχρlΧλιίβουν lXύτoυσ�o τον έξωτερ�κo δπλ�σμo ιχύτων των ψυχο
λoγ�κων &.ντ�λήΨεων. Π �στεύoυν lSτ� � Ψυχ� -ποΙΙ κιχτα. τον ΔYj-
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μ6κριτο ιΧποτελε'i:τιχι ιΧπο τα. πιο λεπτα. &τομιχ- ε!νιχι μια. πUρινY) 
Π\lO� πού μοιOCζει με τον OCέριχ (ΧΡ1)σψοποιοίίν κιχι ιχίιτοΙ τον ορο 
πνεύμα). 'Ως Ψυχ� ομως έννοοσν κOCτι πού έχει έρθει στο σωμιχ 
ιΧ"Π' έξω, κριχτιέτοιι στερεα: κιχι ε!νιχι μ1)χιχνικα: 8εμένο με το σω
μιχ, κιχι 8ιιχλύετιχι ιΧμέσως κιχτα. το θOCνιχτο . ΟΙ lOΠLXOUPELOL κOCνουν 
οιιΧκΡΙσ1) ιΧνOCμεσιχ στο έλλογο κιχι στο &λογο μέρος της ψυχ:ιjς, 
χωρLς βέβΙΧιιχ να. ε!νιχι σε θέσ1) να: 8ώσουν στό "Πρωτο το μετιχφυ
σικο κuρος πού εΊχε στη στωικ� θεωρΙιχ. Γενικα. � θεωρ(ιχ τους 
ε!νιχι κιχι σ' ιχίιτο τό σ1)με'i:ο ιΧνεπιxρκ�ς κιχι έξιχρτημέν1). 

7. Ή μετιxφυσικ� κοιΙ � φυσικ� των στωικων σχ1)μιχτΙζουν 
-οπως ε!νιχι ΙΧίιτον61)ΤΟ, ιχν OCνιχλογιστοσμε τΙς πιχνθε'Cστικες προ
υποθέσεις τους- μια. θεολογΙιχ, �νιx ΣUστημιx φυσικ:ιjς θΡ1)σκεΙιχς 
θεμελιωμένο στην έπισΤ1)μoνικ� lxee!1'fJ του. Αυτη � θεολογΙιχ της 
σχoλ:ιjς τους 8ιοιτυπώθ1)κε κιχ/. ΠΟΙ1)ΤΙΚα. στον 'Ύ μ1l0 τοσ ΚλεOCν
θ1) . Άντίθετιχ, � έπικοuρειιχ φιλοσοφ(ιχ ε!νιχι OCπο τη φUσ1) της έν
τελως ιΧντιθρ1)σκευτικ'ή. 'ΕκφρOCζει πέριχ &ς πέριχ τη «8ιιχφωτι
σμέν1))) ιΧΠΟψ1) οτι � θΡ1)σκεΙιχ εχει ξεπεριχστεϊ: ιΧπο την έπιστη
μ1) , κιχ/. οτι το έργο κιχ/. ό θρΙιχμβος της σοφίιχς ε!νιχι να. ποφιχμε
ρ Ισει τα: φιχντιχστικα. πλOCσμιχτιχ της οεισι8ιχιμονΙιχς πού πρo:ιjλθιxν 
ιΧπο το φ6βο κιχ/. την &γνοιιχ. Ό ΠΟΙ1)της ιχυτης της σχoλ:ιjς περ ι
γρOCφει63 με κιχκ6σΧ1)μιχ χιχριχκτηριστικα. τα. κιχκα. πού έφερε � 
θΡ1)σκεΙιχ στον &νθρωπο κιχι δμνεί: την έπιστημoνικ� γνώσ1) πού 

, -Ι. θ / '/Ε ! , /  \ / �  ξ \ κιχτιχνΙΚ1)σε . '1 Ρ1)σκειιχ. τσι ε νιχι ιχκομ1) πιο πιχριχοο Ο το γε-
γονός ΟΤΙ � έπικοuρειιχ θεωρ ίΙΧ κιxτιxπιιiστηκε κιχL � toLιx με την 
ά,πεικ6νισ1) μιίΧς oικ:ιjς της, ιΧκίνουν1)ς οπως πίστευε, μυθολογίιχς . 
• Ακολουθώντιχς �νιx στοιχεϊ:ο πού το συνιxvτoυμε κιχ/. στόν Δ1)μ6-
κριτο π Ιστευε οτι στην κιxθoλικ� πΙστη στούς θεούς btρεπε να. • / , ά.λ / θ 84 \ ι! .  -1. '  , , υπιχρχει κιχποιιχ 1) ειιχ, κιχι οΤΙ 1) σωσ . ,ι πιχριχσΤΙΧσ1) γι ιχυ-

\ ! θ - , , ψ ι - Α " , τους ε χε πιχριχμορφω ε ι  lχπο ευτικιχ στο ιχε ΙΙΧ. υτιχ τιχ στο ι-
xe'i:lX τα. &νιχζ1)τοσσε στούς μίιθους πού περιέγρlχφιχν με ΠΟΙYjτικό 
τρ6πο τη συμμετoχ� των θεων στην ιΧνθρώπιν1) ζω� κιχι τΙς έπεμ
βά,σεις τους στην πορείΙΧ των πριχγμά,των. 'Ακ6μ1) κιχι την πίστη 
των στωικων στη θε·Cκ� πρ6νοιιχ οΙ έπικοuρειοι τη θεωρoίiσιxν, 
άπ' ιχυτό τό πρ(σμιχ, έΚΛΕΠΤUσμέν1) φιχντιχσΙωσ1). 'Έτσι, ό 'Επί
κουρος -άκολουθώντιχς τη θεωρ(ιχ του Δ1)μ6κριτου για. τα. εt8ω
λΙΧ (βλ σ. 132)- έβλεπε στούς θεούς πελώριιχ πλOCσμιχτιχ πού μοιά,
ζουν με άνθρώπους κιχ(, &νεΠ1)ρέιχστιχ άπό τΙς ένιxλλotγες τοι> γΙ
γνεσθΙΧι κιχΙ ά.8ιOCφοριχ για. τη μοΙριχ των ά.νθρώπων, ζουν μέσιχ 

\ , � , \ ,  \ Ι ζ ..l. ' στους ενοιιχμεσους κοσμικους χωρους μιιχ μιχκιχριΙΧ ω ,ι ιχφιερω-
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μένΥι στη θεωρίΙΧ κιχι στην ΠVεuμιχτ�κΎj �π�κoινωνΙιx. 'Έτσι, κ� ιxu
τη � �Mιxσκιxλίιx ά.ποτελεί: βιχσικα: μια: προσπOCθειιχ το13 'Επίκου
ροΙ) να: μυθoπoι�σε� το 3�κό τοι) Ι3ιχνικο της λεΠΤΙΧίσθ'r)της ά.πό
λΙΧUσYjς. 

8. 'Εντελώς 3ιιχφορετικος ε!νιχι ό τρόπος με τον όποί:ο προ
σιχρμόστηκιχν οΙ πιχριχστιΧσεις της λιxϊκ�ς θρ'r)σκείιχς στη στωικ� 
μετιχφuσtκ� . 'Ενώ κιχτα: την ά.νέλιξΥ) της έλλ'r)νικ1jς σκέψ'r)ς � φι
λoσoφικ� θεολογίΙΧ ά.πομιχκρυνότιχν όλοένιχ ocπο τη μuθολογΙιχ του 
τόποu, συνιχντουμε �8ώ τη σuστημιxτικ� προσπOCθειιχ να: ένιχρμο
νιστουν 'ή φυσLΚ� κιχ!. 'ή θετLΚ� OP'r)axeLιx. ΚΙΧ!. 5τιχν οΙ στω�κo!. ι:
κιχνιχν την ocνιχγκιχστικη πιχριχχιiψ'r)σYj να: ocνιχγνωρίσοuν κιχι ιχότοι 
ώς Δρθες τις πιχριχστιΧσεις ποu �τιxν γενικότιχτιχ 8ιιχοομένες σε 5λο 
το ά.νθρώπινο γένος (πρβ. πιο κOCτω, σ. 236, § 4),  � διδιxσκcxλΙιx 
-rout; για: το πvευμιx πλοuτΙστηχε ά.πο �να. νέο πεδίο χεφισμών κιχΙ 
κα.θoρ�σΤLΚες ά.φορμές. Γιιχτι. 'ή θεώρ'r)σYj το13 συμπιχντος -rout; 8Ι-
8α.σκε 5τι 'ή έγκόσμιιχ θεΊ:κ� ΜνιχμΥ) εΤχε οιιχμορφώσει φιx�νόμενιx 
ά.κόμ"t) πιο tσxupoc κιχ!. πιο βιώσιμιχ oc�o την ιΧτομικα: πρoσo�oρι-

έ ' θ '  Ψ ' " Ε  �' λ " • έν ' ' θ ' σμ νΥ) ιχν ρωπιν"t) Ul"t). τσ�, οιπ ιχ στη μιιχ, ιχγ ν'r)τη κιx� ιχ ιχ-
να.τη θε6τητιχ, πο\! την OCποκcxλο13σα.ν γεν�κα: ΔίΙΧ, έμφιχνιζ6τΌιν 
�νιx πλ1jθος Δντ6τητες, ποu ιιε!χιχν γίνει θεο ί». Σ' ΙΧύτοuς οΙ στω
�κo ί, οπως �o'r) ό ΠλιΧτων κιχ!. ό 'Αρ�στοτέλ'r)ς, λoγιXρ�α.ζα.ν πρώ
τα. πρώτιχ τα: OCστριχ, ποu κι α.ότο!. τα: τψο13σιχν ώς π�o κα.θιχρες 
oιιxμoρφώσε�ς το13 πρωτιχρχικο13 πuρος κιχ!. ώς ocνώτερες οιιΧνοιες, 
ά.λλα: cX.κόμ'r) κα.!. τ!.ς πρoσωπoπo��σεις ιΧλλων φυσικών δuνιΧμεων, 
με την πα.ρέμβιxσYj τών όποΙων OCποκιχλόπτετα.ι στον &νθρωπο � 
γεμιΧτη ά.γΙΧθότητα. έξοuσΙα. -r1jt; Π ρόνοια.ς. • Απο α.ότΟ κιχτιχλα.βΙΧί-

ι '  ' λ ' 3. ' , . , � J. νοuμε γ�α.ΤL στη στωΙΚΥ) σχο 'r) ,ιτιχν πιχντοτε στην 'r)μεΡ'r)σιιχ οΙΙΧ-
ΤΙΧξ'r) � λεπτομερε�ιχκ1j έρμ'r)νείιχ των μύθων, με την όποία. προ
σπιχθοσσαν, ocνcxπτuσσοντcxς σoφ�στικες σκέψεις καΙ ΧΡ'r)σ�μοποι
ώντας λΟΥης λoγ�ς ocλλ"t)γορ ίες, να: ένσωμιχτώσουν τ1.ς μορφες της 
λαΊ:κΎjς μυθολογίιχς στο μεταφυσ�κo συστημιχ τΎjς σχoλ�ς. 'Εκμε
τΙΧλλεόοντιχν έπίσYjς τη θεωρίΙΧ το13 Eό�μεΡOI) που, θέλονΤΙΧζ να: 
κιΧμει κιxτα.νoψ� τη θεοποί'r)σYj σYjμανηκων ocτόμων κιχ!. να: την 
ιxΙτιoλo�σε�, δίδασκε 5τ� οΙ οΙΧίμονες ε!νιχι πvευμιxτιx ποu προ
στιχτεuοuν -rout; ocνθρώποuς, κιχ!. πρέπε� να: θεωρoίίντα.� ΙερOC. Τελι
κα: σ' ιχότο το σuνονθuλεuμιχ το13 θεoλoγ�Κ013 σuγχΡ'r)τ�σμοu προ
στέθ"t)κε κι έκεί:νο το μετιχφυσικο v1jfLιx με το όποί:ο � πcxλιχιότερ'r), 
πuθιχγορ �κων άποκλίσεων, 'Axcxo'r)fLLιx (κυρίως ό ΞενοκρOCτης) εΤ
χε άρχΙσει να: διιχμορφώνει την ΙεριχρχΙιχ των μυθικών μορφων 
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(πρβ. ΠLΟ πιΧνω, σ .  1 41 ,  § 5). Ή σuyχώνευση ολων ιχύτων των 
θεολογικων τιίσεων όλοχλ1Jρώθ-ιικε στην έxλεκηκ� Μέση Στοιί. 

"Ετσι, μέσιχ στον κόσμο των στωικων σuνωστιζότιxν Ινιχ δλ6-
κλ1JΡΟ πλΎjθoς «νώτερων κιχ!. κιχτώτερων θεων : ΤελLΚιΧ ομως φιχι
νότιχν l)TL l)λοι έκπορεόοντιχν «πο τη μΙα «νώτιχτη κoσμικ� 3όνιχ
μ1J, l)TL ολΟL �τιxν 8υνά.μεις ύποτιχγμένες στο κιχθολLΚΟ Π νευμιχ 
ποό τ!.ς κΙΧθόριζε, έπψέρους πvεόμιxτιx ποό έξουσΙιχζιχν την έγκό
σμLΙΧ ζωή. Γι' ιχύτο οί στωικοι' πΙστευιχν οτι ιχύτιΧ τιΧ πvεuμocτoc 
«ποτελουν έν8LιΧμεσoc opyocvoc' το κιχθένoc τους ε!νιχι στην περιο
χή του � ζωικ-η Μνocμ'Υ) xoc!. � πρόνοιoc του έγκόσμιου Λόγου. 
Προς ιχύτιΧ τιΧ πνεuμocτoc στρεφότιχν � εύσέβειoc των στωικων στΙς 
λιχτρευτικές μορφές τΥίς θεηκης θΡ1JσκεΙιχς. "ETcrL, ό πολυθεi:σμος 
της λΙΧ'ικΥίς πΙσΤ1)ς �βρισκε ιχντιχπόΚΡLση στη φLλοσοφΙoc XOCL γLνό
τιχν ιχπο8εκτος στον μετιχφυσικο πιχνθεί:σμο ώς ιχπιχρΙΧίτητο συ
στιχτικό του τμYjμoc. 

Στο πλιχΙσιο ιχύτο έντιίσσετιχι xoct Υι θεωΡ1Jηκ� θεμελΙωση της 
μocντικijς τέχνης, προς την όποΙιχ crTPιXιp'Y)Xocv μέ πολό έν3ιιχφέρον 
οΙ στωικοΙ ---iXTot; ιχπο λίγους, πιο ν'Υ)φιΧλιιχ σκεπτόμενους φιλο
σόφους, l)πως ό ΠιχνιχΙτιος. • Η kVLOCtΙX ιχκολουθίιχ των γεγονότων 
μέσoc στον κόσμο, � δπο(ιχ ΚΙΧθοριζότocν «πο τη θεi:κ� πρόνοιιχ, θιΧ 
ΚOCΤΙΧ8ειχνότιχν, ιχνιίμεσιχ στιΧ &Aλoc, xoc!. ιχπο το οτι 3ιιχφορετικιΧ 
πριίγμocτιχ κιχ!. περισΤΙΧΤLΚιί, ποό 8έν σuν8έοντocι μέ ιχΙτιιχκές σχέ
σεις, φιχΙνετιχι νιΧ Ιχουν ΠΡΙXγμΙXΤLΚιX λεπτές σχέσεις μετιχξό τους, 
κιχ!. YL' ΙΧύτό, κιχθένιχ «πο ιχύτιΧ ε!νΙΧL 3υνιχτον νιΧ θεωΡ1Jθεί: σημιί3ι 

, , .I(� � • Η ' θ Ι ψ ' 
Ν , 1 λ Ι β ' 1  γιιχ ΤΙΧ ΟΙ.ΛΛΙΧ. ιχν ρωπιν'Υ) υχη μπορει νιχ Το κιχτιχ ΙΧ ει ιχυτο 

χιΧρη στη συγγένειά. της μέ το ΠVευμΙX ποό τιΧ έξουσιά.ζει lIλιχ. 
'ΑλλιΧ γιιΧ την έρμ'Υ)νεΙoc τέΤΟLων έκστιχτικων «ποκΙΧλόψεων �πρε
πε νιΧ πιχρέμβει Υι μιxντικ� τέχνη κιχ!. έπιστημ1J ποό βιχσίζετιχι 
στην έμπεφΙιχ. Σ' ιχύτη τη βιΧση ό στωικισμος -μέ άρχηγέτη κιχ!. 
έ8ω τον Ποσέι8ώνιο- πίστευε l)η �τιxν «ρκετιΧ 3υνocτός, &στε 
νιΧ μπορέσει νιΧ έπεξεργιχστεί: φιλοσοφικιΧ τ�ν πΙστη του ιχρχιχΙου 
κόσμου στην προφητεΙιχ. 

ΓΙ 
Η ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΤ ΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΤ 
• Η «ντ(θεση «νιΧμεσιχ στη μ1JχιχνΟΚΡΙΧΤLΚ� κιχ!. στην τελεoλoγικ� 
κοσμοθεωρΙιχ �τιxν βΙΧθιιί, ένω � &ΠΟψ1J γιιΧ τη γενικη φυσικ� νο-
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μοτέλειοι (πού &ς �νoι βοιθμο τη δέχοντοιν lSλοι) ε!χε ιiνoιπτυχθε! 
με διocφορετικους έννοιολογικούς τόπους. Αυτό, σε ΣUνδυOΙσμO με 
τα. Ύιθικα. οιιτημοιτοι κοιΙ τΙς προϋποθέσεις που XUPLOΙPXOUGOΙV στη 
σκέψη έκε[νYjς  της έπoχ�ς, όδ�γησε σε δόο νέοι πρoβλ�μoιτoc πού 
ιiπo την ιiρχ-η ijτoιv έξοιφετικιΧ περίπλοκοι: στο πρόβλημοι της έ
λευθερ ίοις της ιiνθρώπινης βοόλYjσης κοιΙ στο πρόβλ1)μιχ της ιiγoι
θότητocς κοιΙ της τελειότητοις 'rOU κόσμου. ΚΙΧΙ τα. δύο πρoβλ�μoι
τοι ριζώνουν μέσoc σε ιiντιφιXσεις που ιiνocκόΠΤOυν ιiνocμεσιx στΙς 
' θ  . .  1. ' , \ \ 1. , όψ \ θ \ \ , 1) LXLt; οινοιγκες κocι στις μετοιφυσικες ocπ εις, που OC τις ικocνο-
'ItOLoUaoιv. 

1 .  Κόριοι έστΙoc της νέocς πpoβλημoιτικ�ς ε!νοιι � στωικ� θεω
ρΙιχ. Ή προβλημocτικ-η ocύτη εΙνοιι το ιiνocyxoι!o έποικόλουθο ένος 
βocθότοιτου κocΙ, σε τελευτocίoc άνιΧλυση,  ιiξεπέρoιστoυ άντocγωνι
σμοu ιiνocμεσoι στούς βocσικους κοιθορισμους τou σuστημocτoς των 
στωικων. Αυτοι 01. κocθορισμοΙ ε!νιχι ό μετιχφυσικος μονισμος κοιΙ 
ό Ύιθικος δυLσμός. Ή βιxσικ� Ύιθικ-η διδocσκοιλΙοι των στωικων, κoc
τα. την όποΙoc ό &νθρωπος όφεΙλει να. ξεπεριΧσει τον κόσμο κocτοι
νικώντocς τα. όρμέμφυτιΧ του με την άρετη, προϋποθέτει Ινοιν ιiν
θρωπολογικο δυισμό , μια. ιiντιθεση μέσοι στην ιiνθρώπινη φόση, 
άντιθεση άνιΧμεσοι στο Λόγο κοιΙ στΙς oιΙσ6�σεις πού ένοιντιώνον-

, " Χ ι , \  \ .1. 'θ ' λό λ ' Δ • θ τocι σ ocυτον. ωρ�ς οιυτη την �ντι εση ο κ ηρη 1) στωικ " YJ ι-
κ� κocτocρρέει. 'Άλλα. � μετοιφυσικ-η θεωρΙοι, με την όποΙοι προ
σποιθοuσocν οΙ στωικοΙ να. κιΧνουν κοιτοινοητη την έπιτοιΥ.η τou Λό
γου μέσoc στον &νθρωπο, θεσμοθετε! μια. τόσο ιiπεpιόpισ1'Y) κοιΙ 
κυp ιoιpχικ� πocρουσΙοι τou έγκόσμιου Λόγου, ί:Jστε δεν συμβιβιΧ
ζετοιι με την &ΠOψΊj lSτι έκείνο που ένοιντιώνετοιι στο Λόγο, μέσoc 
στον &νθρωπο ιiλλoc κocι στην πορεΙoc τou κόσμου, ε!νοιι κOCτι πρocγ
μocτικό. ΓεννήθΊjΚOCν ετσι ocύτOC τα. δόο πρoβλ�μoιτoι, που ιiπo τότε 
δεν �πocΨoιν νOC cXπocσχολοuν τον ά,νθρώπινο στοχοισμ6, ποιρόλο που 
σε ολοι τOC βοισικOC σημείοι τους ε!χοιν λίγο πoΛU διευκρινιστεί. 

2. 01. έννοιολογικες προϋποθέσεις τοί) πρoβλ�μoιτoς της έλευ
ΟερΙocς ίιπOCρχουν ήOΊj στους �θικoυς διocστοχocσμους γιOC τ�ν έ
κοόσιoc διocπpα.ξΊj τ-ης ά,δικ[ocς, πού ε!χocν άρχΙσει με τον ΣωκρOC
τη κα.ι �φτα.σocν σ' �νoc προσωρινο ιiπoτέλεσμoc με τη θocυμά,σιoc 
ερευνoc65 τou Άριστοτέλ1). ΤΙΧ στοιχεία. οιύτων των σκέψεων ε!νocι 
έντελως ΎιθικιΧ, κοιΙ το �δoιφoς lSπου XLvoUVΤOΙL ε!να.ι ιiπoκλειστικιX 
Ψυχολογικό. Οόσιοιστικα. ε!νocι το πρόβλΊjμOΙ της έλευθερίocς της 
βοόλησης. Στο έρώτημοι ιiν ocότη � έλευθερία. ε!νοιι κιΧτι προιγμοι
τικ6, δΙνετοιι ιiνενδoιoιστoι κocτoιφocτικ� ιiπιXντηση, πού βοισΙζετοιι 
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στο &μεσο συνCXLσθημcx κοιΙ στη συνεΙ8ηση των εϊιθυνων την όποΙα. 
�χεL ό &νθρωπος. ΚιΧποια. 8υσκολία. γεννLέΤCXL μόνο έξCXΙΤLcxς της 
νοησΙΟΚΡCXΤLκ=tjς ιΧποψης το\) Σωκρά,τη, ό όπο'i:ος έξcxρτουσε όλο
κληρωτικιΧ τη βοόληση ιΧπο τη γνώση. Συνοιγότcxν 8ηλcx8Yj &ρχι
κιΧ ιiπo 1'0131'0 � 8LπλYj σημcxσLCX της «έλευθερ ίcxς» �,  l)πως την 
bνόμcxζcxν τότε ιΧκόμη, το\) έκουσίου. Αότη � 8ιπλΥ] σημcxσΙcx -με 
-rLI; 8Lcxρκε'i:ς έννοωλογικες μετcxτοπίσεις της- εχει πpoξεν�σει 
πολλΥ] σόγχυση στη φLλοσοφικYj 8ιcxπρcxγμά,τεuση του πpoβλ�μιx
τος. ΚcxτιΧ τον Σωκρά,τη, κά,θε λΙΧθεμέν'Υ) &πο �eLKYj ιΧΠΟψ'Υ) πρά,
ξη προέρχεΤCXL &πο μια. &ντΙληψη που την εχουν θολώσει οΙ έΠL
θυμΙες κιχΙ που ε!νcxι κι ιχϊιτη λΙΧθεμένη . Έπομένως, l)ποιος πρά,τ
τει με ιχϊιτες τΙς προuποθέσεLΙ;, 8εν ιιξέΡεL» τΙ κά,νεL, XCXt με CXUτy) 
την εννοια. ένεργεϊ: ιXxoUcrLcx. 66 Δηλcx8Yj μόνο ό σοφος ε!νcxι έλεόθε
ρος ό κοικος 8εν e!VCXL.67 'Απο CXUriJ τη σκοπια. � «έλευθεΡLCX» ε!
νοιι �θLΚη &ξLολογικYj εννοιcx. 'Απο την ιΧποψη τ=tjς Ψυχoλoγικ�ς 
έξ�ΎYJσης του cxίΤLου των πρά,ξεων CXUrIJ � εννΟLCX προUποθέτει κοιΙ 
για. τΙς ιιέλεόθερες» XCXt για. τΙς (ιμη έλεόθερες» πρά,ξεις tσY) έξά,ρ
τησ'Υ) ιΧπο τΙς πcxρcxστά,σεις :  &πο σωστες πcxρcxστά,σεLς για. τΙς «έ
λεόθερες» πρά,ξεις, XCXt &πο λοιθεμένες για. τις (<μΎι έλεόθερες». 
BcxcrLKcX 8ιcxφΟΡετικ1j &πο CXUriJv ε!νcxι � (ιΨυχολογικη» εννοιοι της 
έλευθερίcxς, 8ηλcx8η � έλευθερία της έκλογης: � Ικcxνότητοι της 
β ' λ  \ , ' ζ \ \ .  λL..· " .Ι. � \ ου 'Υ)σης να. cxποφcxσι ει κιχι νιχ εκ ς. Υ ε ι  οινοιμεσα. σι:; ο ιcxφορετικcx 
κίνητΡCX. Ε!νιχι &μφίβολο ιΧν ό Σωκρά,της ε!χε κά,μει cxuτον ιΧκρι
βως το 8ιcxχωΡισμό. 68 Όπωσ8�πoτε l)μως τον κά,νει ό Πλά,των, 
δ δπο'i:οι;, έπικcxλοόμενος την ιiνθpώπινΎJ ύπευθυνότητcx, πcxρcx8ε
χότιχν ρψα. l)τι ό ιΧνθρωπος εχει την έλευθερία. να. έκλέγει,β8 τcxυ
τόχρονα. l)μως έξcxκολοόθησε να. μένει ΠLστος κοιΙ στη σωκρcxτικη 
8ι8cxσκcxλΙcx l)ΤL δ xcxxoc; ένεργεΊ: &XOucrLCX, 8ηλιχ8Ύι ιiπo �θικη ιΧπο
ψ'Υ) ιΧνελεόθεριχ. ΚιχΙ μά,λιστα. συν8έεL cxuτα. τα. Μο ιiπεuθείcxς, κοι
θως υποστηρΙζει7Ο l)τι ό ιΧνθρωπος βυθΙζετcxι στην κcxτά,στcxση τ�ς 
�θικ.:ης ιiνελευθερΙcxς με 8ικ� του εUΘόνη (έπομένως, με ψυχολογι
κ1ι έλευθερίcx) . 

• Η ψυχολογικ1ι εννοια. της έλευθερ Ιιχι; προβά,λλει πιο κcxθcxρη 
xcxl πιο cxUθυπόστcxτη στον ' Αριστοτέλη, πο,; ε!χε &πομcxκρuνθεϊ: 
περισσότερο &πο τη σωκρcxτικ� νοησιοκρcxτLcx. Ό ΣτιχγειρΙτηι; 
8έχετcxι l)τι ό �eLXOC; ποιοτικος χιχριχκτηρισμος λcxμβά,νεΤCXL ύπόψΎJ 
μόνο YLcX τΙς ιιέκοόσιες» πρά,ξεις. Αυτη την ιιέκουσιότητcx» την 
έξηγεΊ: &πο τΙς βλά,βες στΙς όπο'i:ες ύπόκειτιχι � πρά:ξη, ε(τε έξιχι
ΤLcxς έξωτερικων έξcxνcxγκcxσμων (Plg.), &κόμη XCXL φυσικών, ε(τε 
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ά.πο την α.γνοιιχ της κιχτά,στιχιτης των πριχγμOCτων. 'Εντελως έκοό
σιιχ εΤνιχι μόνο � πρά,ζη που προέρχετιχι XΙXTEUOELΙXV ά.πο την προ
σωπικότητιχ κιχ!. �κτελεϊ:τιxι με πλ�pη γνώιτη των συνθηκων.71 
'Όλη � EpEUVCX τοα πpoβλ�μιxτoς72 γίνετιχι ύπο το πρίσμιχ της ά.ν
θρώπινης ύπεuθuνότητcxς . •  Η εννοιιχ της έκουσιότητιχς �πινoήθη
κε για να ό8ηγ�σει στην εννοιιχ τοα καταλογιστου. Περικλείει τα 
γνωρ ίσμιχτιχ της έξωτερικ'tjς έλευθερίιχς τοα πρά,ττειν κιχΙ. μιας οχι 
θολωμένης ά.πο την πλOCνη ά.λλα xιxOιxp'tjc; OCντΙληψης για τΙς συν
O'tjXEt; στΙς όποίες τελεϊ:τocι � πρOCζη . Γι' ιχίΙτον το λόγο � εννοιιχ 
ΙΧίΙτη πρέπει να περιοριστεί OCκόμη περισσότερο. ΓιιχτΙ. OCπο τΙς 
έκοόσιες πρocξεις κιχτιχλογιστες εΤνιχι μόνο οσες ξεκινοuν OCπο έ
λεόθερη OCπόφιχση (προαΕρεσις). 73 Έπομένως, μόνο � έλευθερίΙΧ 
της έκλOγ'tjς, πο,; σχετΙζετιχι με την έπιλογ1ι των σκοπων κιχΙ. των 
μέσων, εΤνιχι � προuπόθεση το;; �θικoα κιχτιχλογισμοσ. 

Ό 'Αριστοτέλης ocπέφuγε να πρoχωp�σει περισσότερο στην 
ΨuχολογΙoc των κιν�τρων κιχ!. στην ερευνιχ των ιχίτίων πού κιχθο
ρ Ιζουν την έλευθερ Ιιχ της έκλoγ'tjς. 'Αρκέστηκε μόνο στη 8ιιχπΙ
στωιτη οη � προσωπικότητιχ εΤνιχι ό έπιχρκης λόγος των πρocξεων 
πο,; της κιχτιχλογίζοντιχι .74 ΚιχΙ σ' OCUτyι την α.ποψη για την έλευ
θερ ίΙΧ τη ς  έκλOγ'tjι; μένει πιστη κιχΙ � σχoλ� του ,  προπά,ντων δ Θε
όφριχστος που εγριχψε ενιχ 8ικό του σόγγριχμμoc περ!. έλευθερ ίΙΧι;. 

3.  Στην t8Lcx βocιτη βρΙσκουμε κιχΙ τΙι; �θLΚες θεωρ�σεις των 
στωικων. Το όψηλο cxtσθημcx εόθόνης πο,; χιχριχκτηρΙζει την �θι
κή τους ocπcxιτοuσε να ά.νιχγνωρΙσουν οτι το ocτομο εχει την έλεu
θερΙιχ της έκλογ'tjς. Γι' ιχίιτο προσπOCθησιχν να την uποστηρ ίξοuν 
με κOCθε τρόπο. ΕΤνιχι ομως σημιχντικο οτι � μετιxφυσLΚ� το'υς, 
με τη θεωρΙιχ για το πεπρωμένο κιχΙ τη θεϊκη πρόνοιιχ, τούς ε
σπρωχνε ά.κόμη πιο πέριχ. κιχτα τη θεωρΙιχ 'rouc; ό &νθρωπος,  
οπως κιχΙ. κOCθε ocλλο �πιμέpoυς ον,  κΙΧθορΙζετιχι σε ολες τΙς πρoc
ξεις του έσωτερικOC κιχ!. έξωτερικιΧ ά.πΟ τη ζωντιχν.η έγκόσμιιχ Μ
νιχμη.  'Έτσι ομως � προσωπικότητιχ επιχυε να εΤνιχι � πριχγμιχ
τικ.η κιχ!. εσχιχτη ιχΙτΙιχ (άρχη) των πρά,ξεών της. ΟΙ πρOCξεις της, 
οπωι; κιχ!. κOCθε α,λλο γεγονός, πιχρουσιά,ζοντιχι τώριχ ώς OCνιχγκιχ
στικες κιχΙ. προκΙΧθορ ισμένες έπενέργειες της OEtx'tjιo φόιτης που 
κιχνένιχι; 8εν μπορεϊ: νιΧ τΙς OCποφόγει. ΕΤνιχι ά.λήθειιχ οτι � ΣτοιΧ 
8εν 8εΙλιιχσε μπροστα σ' ιχίΙτη την OCπώτιχτη συνέπειιχ τοα ντετερ
μινισμοσ. ΆντΙθετιχ, δ Χρόσιππος εφερνε OCλλεπά,λληλες ά.πο8εΙ
ξεις γιιΧ νιΧ όπoστηρΙξε� ιχίΙτη την OCποψη. τη βά,σιζε στην ά.ρχή 
τοί) �πιxρκoας λόγου (πρβ .  πιο πά,νω, σ. 210, § 2) .  "Ε8ειχνε Μι 
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μόνο με cx.UT� την πρoσπ6θεσ-t) etvcx.L 8uvcx.To va δποστηριχτεΊ: -ή 
όρθότητοι. μιOCς κρΙσ-t)ς για: κOCη μελλονηκό. ΤΟ μόνο 8Yjλcx.8� κρι
τηρLO για: το ocv elvcx.t ιχληθιν� � Ψευ8�ς μια. τέτοιιχ ΚΡΙσ-t) συνίστιχ
Tcx.L στο ocv το ιΧνηκείμεν6 της εΤνιχι κOCη προκΙΧθορισμένο � ΙSxι. 71i 
Kcx.L τροποποιώντιχς κOCπωι; ιχυτη την ιπιχεψημιχτολογίιχ δποστη
ριξε 5τι ιΧφο;; μόνο το ιχνιχγκιχϊο μπορε! να: γίνει γνωστό, xcx.t ιχφοσ 
txei:vo που 8εν εχει ιΧκόμ'Υ) κριθεί: 8εν μπορεΊ: να. γίνει γνωστό, � 
γνώσ'Υ) που εχουν οΙ θεοl. έκ των προτέρων για: τα: πρ&.γμιχτοι. μίΧς 
δποχρεώνει να: 8εχτοσμε τον ντετερμινισμό. Kcx.L 8ΕV 8ίστιχζε va 
προβOCλλει ώι; tπιχείΡTjμcx. την έκπλήρωσ'Υ) όρισμένων προφTjτειων. 

Etvcx.t φυσικο δη μέσlχ σ' ιχύτην τη θεωρΙcx., 'Itou εΤχε ιχπόλυτη 
λoγικ� συνέπειιχ προς τη στωικ� 8ι8Iχσχcx.λίcx. · για: το Λόγο, οΙ 
«ντίπcx.λοι εβλεπcx.ν μια: σcx.φ� &PVYjσ-t) τ�ς έλεuθερ Ιcx.ι; της βοόλYJ
σ-t)Ι;. Αύτη YjTcx.v (σως � πιο σuχν� xcx.t σuνocμιx � πιο eucrToxYJ ιΧπο 
τΙς ιΧντφρ'ήσεις που 8ιcx.τuπώθTjκcx.ν xcx.TιX τοσ σuστημcx.τοι; των 
στωικων. 'Απο τΙς πολυOCριθμες Ιπιθέσεις που 8έχτηκιχν πιο γνω
στη elvcx.L � λεγόμενΥ) ignava ratio (άργος λόγος), δποΙ) ά,πο τον 
ΙσΧ'Jρισμο των στωικων δη τα: μελλονηκα: γεγονότιχ εΤνιχι ιXvcx.
πότρεπτοι. ΣUνOCγετlXι το μοφολιχτρικο σuμπέριxσμoι. ΟΤΙ το μόνο 
που μποροσμε να. κOCνουμε elvcx.L να: τα: περψένΟ'Jμε να: έρθουν -
μια. Ιπίθεσ-t) στην όποΙιχ ά.κόμΥ) xcx.1. ό Χρόσιππος 8εν εΤχε να. ά,ν
τιτOCξει 'Itcx.pιx πoΛU έξεζ YJτημένες έννOΙOλOγLΚες 8ιcx.κρΙσεις.76 

'Αντίθετοι. οΙ στωικοΙ προσπcx.θοUσcx.ν να: 8είξουν δτι πιχρ' δλον 
cx.UTOv τον ντετερμινισμο δ &νθρωπος 8εν επιχυε να. elvcx.L δπιχ(τιος 

" ' ξ , ' ι!  . ,  � ' θ ' " έ 'Ο  γιιχ τις πριχ εις ΤΟΙ) κιχι νοι.  .,χει πιχντοτε , ιιν ευ 'JVYj γι ΙX'JT ς. 
Χρόσιππος, με βOCσ'Υ) τ� 8ιocκρισrι 77 κύριων κlχΙ 8ευτερευόντων ιxt
... Ιων (που κιχτα: τα: &λλοι. θυμίζει 'Πολυ το πλιχτωνικο αίτιον xcx.1' 
ξυναίτιον) , έ8ειξε ΟΤΙ κOCθε ιΧπόφιχσΥ) εΤνιχι το εXvcx.yκcx.crTLXO έπιχ
κόλουθο της ά.λλYjλεπΙ8ρlχσTjς τοσ ά.νθρώπου με το περιβά.λλον 
του, κιχ/. ΟΤΙ οί έξωτερικες ΣUνθ�κες εΤνlχι Ta 8ευτερεόοντοι. ιχϊτιιχ 
της πρά.ξYJς, ένω � σuγκcx.τά.θεσrι της προσωπικότητιχς elvcx.L το 
χόριο ιχϊτιο , xcx.1. προς cx.ύτην ιχπεuθόνετcx.ι δστεροι. ό κcx.τ!Χλογισμ6ι;. 
'Άν xcx.1. το ήγεμονικον που ένυπOCρχει στον &νθρωπο xcx.1' ένεργεΊ: 
!κούσιοι. κcx.θορ Ιζετcx.ι ιχπο το γενικο πνεUμcx., ώστόσο 8ιcx.μορφώνε
τιχι μέσlχ στο κOCθε &τομο ώς κά.τι cx.ύθuπόστcx.το, κά.τι ξεχωριστο 
ιΧπο oτa &λλcx., το όποi:ο πρέπει να: θεωρεi:τιχι κιχθcx.'JΤΟ άρχή.78 ΟΙ 
στωικοl τόνιζcx.ν κυρΙωι; δτι Ooτcx.v θεωροσμε κOCποιον δπεόθυνο ,  
τοστο, ώς κρΙσrι yta την �θικ� ποιότητιχ των πρOCξεων κιχ/. των 
χιχριχκτηρων, είνιχι έντελώς ιχνεξOCρτητο ιΧπο το έρώτημοι. OCv τα: 
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πρόσωπιχ κιχι οΙ πριίξεις θιi μποροσσιχν στην πορείΙΧ τοσ κόσμοΙ) 
να. ε! νιx� κιχΙ 8ιιχφορετικOC.79 

4. "Ετσι το πρ6βλ1jμιχ της έλεuθερίιχς της βοuλ1jσ1jς που �81j 
σuνθλιβότιχν ιΧνOCμεσιχ στην -ήθικΤ) κιχι στην ψuχο).ογίιχ πιχροuσΙιχζε 
τώριχ μια. μετιχφuσικ� κιχΙ (με την �ννoιιx που της �8ινιxν οΙ στω
ικοΙ) θεoλoγικ� έμπλoκ�. Αυτο ε!χε ώς έπιχκόλοuθο 8τι οΙ ιχ.ντί
πΙΧλοι της ΣτοίΧς, που �τιxν ιΧντίθετοι προς τον ντετερμινισμό, �-
8ωσιχν μια. νέιχ κιχι πoΛU ιχ.κριχΙιχ xιxTEUeUvcr1j στην Ι:ννοιιχ της έλεu
θερΙιχς. Ή πιxριxδoχ� τ�ς ιXρχ�ς τ�ς ιχΙηότητιχς, � όποΙιχ δεν έπι-
8εχότιχν έξΙXtρέσεις κιχι στην όποΙιχ �τιxν όποτιχγμένες κιχι οΙ βοu
λ1jτικες έκδYjλώσεις, φιχινότιχν 6τι ιχ.πέκλειε τη δuνιχτότητιχ να. 
πΙΧίρνει το ιΧτομο ιχ.ποφOCσεις έλευθεριχ. 'Αλλα. ιχ.πο τ�ν έποχΎ] κιό
λιχς του Άριστοτέλ"f) 8λες οΙ σχολες θεωρουσιχν ιχ.πιχρΙΧίτητη προ
uπόθεσ1j του -ήθικοσ κιχτΙΧλογισμου την έλεuθερ ίΙΧ της έκλo�ς.  
Γι' ιχυτό, 6τιχν οΙ ιχ.ντΙπιχλοι των στωικων ιχ.μφισβψοσσιχν τη 
στωLΚ� διδιχσχΙΧλΙΙΧ για. την εΙμιχρμέν1j κιχί, μιχζι μ' ιχυτην, τη 81j
μοκρΙτειιχ ιχ.ρχΎ] της <"pUcrLΚ�c; ιΧνιχγκιχιότητιχς πΙστεuιχν -κιχΙ ιχυτη 
� πίστη �δινε t8LιxLTEP1j Ι:ντιxσ1j στη 8ιιχμOCΧ"f)- 8τι υπεριχσπίζον
τιχι �νιx -ήθLΚO ιΧγΙΧθό .  Kιxt 6τιχν ό Xρυσ�ππoς έΠΙΚΙΧλέστ1jκε την 
ιΧρχΎ] του έπιχρκους λόγοΙ) για. να. θεμελιώσει τον ντετερμινισμό , 
ό KιxPVEoca"f)C; -σύμφωνιχ με τον όποί:ο Υι έλεuθερίΙΧ της βοuλ1jσ1jς 
�τιxν μια. ιχ.διιχφιλον(Κ"f)τη πριχγμιχτικότητιχ- δεν δΙστιχσε να. ιΧμ
φισβ1jτησει τη γενικΎ] κιχΙ χωρΙς έξιxtρέσεις έγκuρότητιχ ιχυτης της 
ιχ.ρχ-ης.80 

'Ακόμ1j ΠΙΟ πέριχ προχώρφε ό Έπ(κοuρος. 'Έβρισκε 8τι � 
στωικΎ] ιχΙτιοκριχτΙιχ �τιxν τόσο ιχ.σuμβΙβιxστη με τον ιχυτοκΙΧθορι
σμο του σοφου, ό όποί:ος ε!νιχι ουσιιχστικο γνώρισμιχ Tou -ήθικοu 
Ι8εώ80uς, &στε θα. προτιμοuσε να. πιστευει ιχ.κόμΥ) κιχι στις ψιχν
τιχστικες πιχριχστOCσεις της eP"f)crXELΙXC; πιχρα. να. πιχρΙΧ8εχτεί: μιOC τέ
τοιιχ δοuλε(ιχ της ψuχ-ης.81 Γι' ιχύτο ιχ.ρνιότιχν τη γενικ� έγκuρό
τητιχ της ιXρχ�ς της ιχΙηότητιχς, κιχΙ σuμπεριλιXμβιxνε την έλεuθε
ρ Ιιχ, μιχζΙ με τα. σuμπτωμιχτικιΧ γεγονότιχ, στην Ι:ννοιιχ -rou αναί
τιου γίγνεσθαι. 'Έτσι, ιχ.πο την ιχ.ντιθεσ1j προς τη στωικ� ιχΙηο
κριχτΙσι YEvv�e't)XE � μετιχφuσικ� Ι:ννοιιχ της έλεuθερLιχς. Με την 
ΠΙXρέμβΙXσ1j ιχυτης της Ι:ννοιιχς δ ΈΠLκοuρος ΠΙΧΡΙΧλλήλιζε την cX
νιχΙηιχ λειτοuργΙιχ της ιχ.νθρώπιν"f)ς βοuλ't)σ1jς με την ιΧνσιΙηιχ πσι
ρέκκλΙσ1j του ιΧτόμοΙ) ιχ.πό την τροχιOC τοΙ) (πρβ.  σ. 214, § 4) .  
'Έτσι, � έλεuθερ Ιιχ της  ιΧνιχιτιοκριχτΙιχς σήμσιινε μια. έπιλoγΎj ιΧνOC
μεσιχ σε 8ιιχφορετικες 8uνΙΧτότητες, έπιλoγΎj που δεν κΙΧθοριζότιχν 
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ιχπο κοινένοι oιtTtO. Μέ oι�τo τον τρόπο ό 'ΕπΙκουρος πίστευε lSτι 
διέσωζε την �θικ-η υπευΘUν6τητoι. 

ΑΙΙτη � μετοιφυσικ-η �νoιoι της έλευθερ ίοις ώς ιχνιχιτι6τητιχς 
δεν ε!νιχι άπομονωμένΥ) άπο την έπιστημονικ-η σκέψΥ) της ιχρχοιι6-
τητιχς. Μόνο � ΣτοιΧ υποστηριξε με στοιθερότητοι την ιχρχ-η της 
οιΙτιότητοις. 'ΑκόμΥ) κιχι ό 'ΑΡιστοτέλYjς δεν ε!χε έξετ&.σει &ν ο Ι  
γενικοΙ έννοιολΟΥΙΚΟΙ κΙΧθορισμο!. Ισχόουν κοι!. ΥΙιΧ τα: επψέρους. 
Ε!χε ιχρκεστεϊ: στο επι το πολύ , κιχ!. δικοιιολογουσε ιχύτη την ποι
poιίτησ1j του άπο μια όλόπλευΡΥ) κιχτιχνόφΥ) του έπιμέρους με την 
πιχρΙΧδοχ-η του τυχοιίου μέσοι στη φόσΥ) , με την �λλειΨY) νόμων κοιι 
ιχΙτΙων. 'Απο ιχιιτη την &ΠΟψΥ) πρόδρομοι της σόΥχΡονYjς έπιστη
μονικ1jς φuσικ1jς �pευνιxς μπορεί να θεωΡYjθοuν μόνο οΙ στωικοΙ 

5. 'Εξίσου μεΥάλες �τιxν οΙ δυσκολίες που σuνoιντoσσε � στω
ικ-η φιλοσοφΙιχ κοιτα την ά:ν&.πτuξY) των τελεολογικων άπόψεών 
της. Σόμφωνιχ με το πιχνθεϊστικο σόστημιχ όλόκλYjρος ό κόσμος 
ε!νιχι το ζωντιχνο προϊον ένος θεi:κοu ΛόΥου που ένεργεί σκόπιμιχ 
κιχ!. που ε!νιχι � μονιχδικ-η βOCσΥ) Υια την έρμYjνεΙιχ του κόσμου. 
Ε!νιχι λοιπον ιxuTov6YjTo οτι οΙ στωαο!. υποστηριζιχν XΙXTιxvιXYXYjII 
τη σκοπψότητιχ, την ιχΥΙΧθότητιχ κιχ!. την τελειότητιχ ιχ�τoυ του 
σόμπιχντος. 'Α ντΙστροφιχ, σuν�θιζιxν να άποδεΙχνουν την �πιχpξY) 
των θεων κιχ!. της θεΙιχς πρ6νοιιχς με επιχεΙΡYjμιχ τη σκοπιμ6τητιχ, 
την bμΟΡφια κιχ!. την τελειότητιχ τοσ κ6σμου, δYjλιχδ-η με τον «φυ
σικοθεολΟΥΙΚΟ)) τρ6πο.82 

ΟΙ έπιθέσεις που lγινιχν σ' ιχιιτη τη σειΡιΧ στοχιχσμων δέν ιχνιχ
φέροντιχν τ6σο στ-ην bρθότητιχ της σuλλογικ1jς πορεΙιχς (πιχρόλο 
που δ ΚιχρνεocδYjς το �θιξε κιχ!. ιx�τ6) lSσο στ!.ς προκείμενες προ
τOCσεις. • Η πρ6χεψΙJ πιχρ&.θεσΥ) των πολλων ιχτελειων κιχ!. των 
πριχγμOCτων που δεν έξUΠYJΡετοuν κιχμιιΧ σκοπιμ6τητιχ, των Κotκων 
κιχ!. των �θικων ά:δυνιχμιων τοσ κ6σμου, πρόθυμιχ προβΙΧλλόταν 
ά.πο τους &vτιπά.λoυς των στωικων ώς άντίλΟΥος στην ιΧΠΟψ'Υ) οτι 
ύπOCρχει �λλoΎ'Y), σκόΠΨΥ) αΙτίιχ του κόσμου κιχ!. θεϊκ-η πρ6νοιιχ. 
ΠροπOCντων ό 'Επίκουρος -οπως �τιxν φυσικ6- διιχτόπωνε επι
τιχκτικιΧ το ερώτημα &ν ό Θεος ήθελε νιΧ έξΙΧλείψει το κιχκο άπο 
τον κόσμο ά.λλιΧ δέν μπορουσε νιΧ το κOCνει, � &ν μπορουσε νιΧ το 
έξotλεΙΨει &λλιΧ δεν ήθελε, � ι1ν σuνέβιxινιxν κιχ!. τα: δΟΟ, δYjλιχδ7ι 
οδτε ijθελε ο()τε μπορουσε.83 'Eπισ1jμιxινε τ!.ς άδικΙες που πιχριχ
τηρoσvτιxι στην πορεΙιχ της ζω1jς, οπου τόσο σuχνιX οΙ κotλoΙ Bu
στuχoυν κιχ!. οΙ κcxκoι �τuχoυν.84 

Σε άκόμΥ) μεγιχλότερη κλΙμιχκιχ κιχ!. με ΙδιιχΙτεριχ επιμελημένο 

227 



Digitized by 10uk1s, March 2009

Η Η ΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔ Ο Σ  

τρόπο ά.νιχπτUχθYjκιχν κιχι προβλ�θYjκιχν ιχυτες ο Ι  ά.ντφρ�σεις ά.πΟ 
τον ΚιχρνεOC�Yj.8δ Στην έπισ�μΙXνσYj της ά.�ικΙιxς κιχι των κιχκων 
πο,; σuμβιχΙνοuν στον κόσμο ό ΚιχρνεOC�Yjς προσθέτει μΙιχ ά.κόμΥ) 

ι , Ι \ Ι Ι t: \ J:. , � , , l κιχτηΥΟΡΙΙΧ ιχπενιχντι στην οποιιχ οι στωικο ι ,ιτιχν ιο ιιχιτεριχ EUΙX�-
σθYjτοι .86 'Απο ποίί τέλος πOCντων, ρωτοίίσε, είσέρχετιχι το &λΟΥΟ 
κιχι το ά.νηλΟΥΙΚΟ στοιχε'i:ο σ' ιχότον τον κόσμο, πο,; τον �ιιxπερνίi 
το θε'ίκο πνείίμιχ, ά.πο ποίί Ι:ρχετιχι � ιχμιχρτΙιχ κΙΧι � μωρΙιχ, το πιο 
μεΥOCλο ά.π' δλΙΧ τα: κιχκOC ; KΙXL δτιχν οΙ στωΙΚ<JΙ, πιχρ' δλΥ) την προ
σ�λωσΎj τοuς στον ντετερμινισμό, δποστηριζιχν δη uπεuθuνYj Υια: 
το κιχκο ιχότο εΙνιχι � έλευθεΡΥ) βοuλYjσYj,87 �ΙΙXΤUπωνόΤΙXν �νιx ά.κό
μΥ) έρώτημιχ : ΥΙΙΧΤΙ ό πιχντοΜνιχμος έΥκόσμιος ΛόΥος εΙχε πιχριχ-

J ' Ι! θ " λ θ J , .;ι '" " χωΡYjσει στον �ν ρωπο μιιχ ε EU εριιχ ποu ,ιτιχν οuνιχτο νιχ ΧΡYjσι-
μοποιε'i:τιχι τόσο &σΧYjμιχ ; KΙXL ΥΙΙΧΤΙ ό Θεος έπέτρεπε ιχυτη την 
XΙXTOCXPYjσYj ; 

6. Μπροστα: σε τέτοιιχ έρωτημιχτιχ � θέσYj των στωικων, πο,; 
• ι .;ι J J λ ' 1 "' ,  λ Yj μετιχφuσικYj τοuς ,ιτιχν μονισηκYj , Υινοτιχν πο u πω oUσxO Yj 
ά.πο δσο � θέσYj λχ. τοίί ΠλOCτωνιχ κιχι τοίί ΆριστοτέλYj, πο,; μπο
ροίίσιχν να: ά.νOCΥοuν τΙς ά.ντιξοότητες κιχι το κιχκο στην ά.ντΙστΙXσYj 
τοίί «μη l)νΤΟς», της ()λYjς. 'Ωστόσο οΙ στωικοΙ προχώΡYjσιχν θΙΧρ
ρσtλέιx στην κιχτιχνΙκYjσYj ιχότων των �uσκολιων κιχι με μια: ά.ρκετα: 
όξu�ερκη προσπOCθειιχ πρόβΙΧλιχν πολλιΧ ά.πο τα: έπιχεφ�μιxτιx στα: 
όπο'i:ιχ ά.ΡΥότεριχ ξιχνΙΧΥυριζε �ιιxρκως � θεo�ικΙιx . 

• Η τελεολΟΥικη �ι�ιxσκιxλΙιx Υια: την τελειότητιχ τοίί συμπιχντος 
εΙνιχι �υνιxτo να: προστιχτεuτε'i: ά.πο τέτοιες ά.ντφρ�σεις EtTE με την 
&ρνYjσYj των ΥεΥονότων πο,; �εν συμβιβOCζοντιχι με ιχυτην, EtTE με 

' � ψ !! '  J " Τ ' J έ '" την �πo Yj οτΙ τιχ ΥεΥονοτιχ ιχυτιχ ε�νιxι ιχπιχριχιτητιχ μ σιχ, OEUTE-
ρεόοντιχ έπιχκόλοuθιχ στη σκόπιμΥ) ά.λλYjλοuχΙιχ τοίί κόσμου . • Η 
Στοα: ά.κολοUθYjσε κιχι τοδς Μο �ρόμοuς. 

ΟΙ στωικοΙ, με τΙς ΨuχολΟΥικες κιχι Ύjθικες �ι�ιxσκιxλΙες τοuς, 
μποροίίσιχν να: uποστηρΙξοuν δη ιχότο πο,; όνομOCζετιχι φuσr.κΟ κιχ
κο �εν εΙνιχι κιχκο στην ΠΡΙΧΥμιχτικότητιχ, ά.λλα: ΥΙνετιχι, με τη 
σuyκιxτocθεσYj τοίί ά.νθρώπου. Γι' ΙΧότό, δτιχν προξενοίίντιχι ά.ρρώ-

, �λλ J " � , J Τ J στιες κιχι οι: ιχ πιχρομοιιχ ιχπο φuσΙΚ'j ιχνιχΥκΙΧΙΟτητιχ, ε �νιxι φτιχι-
ξιμο τοίί ά.νθρώποu να: τα: θεωρεί: κOCτι κιχκό . 'Όπως έΠΙσYjς φτιχΙει 
� κιχκη ΧΡ�σYj πο,; κOCνει ό μωρος &νθρωπος σε δλΙΧ τα: πρOCΥμιχτιχ. 
ΈξιχιτΙιχς ιχυτης της κιxκ�ς ΧΡ�σYjς τα: πρOCΥμιχτιχ ΥΙνοντιχι βλιχβε
ρOC,88 ένω κιχθιχuτα: εΙνιχι ε�τε ά.�ιOCφoριx ε�τε ά.κόμΥ) κιχι ώφέλιμιχ. 
Με τον t�Lo τρόπο � κιχτηΥΟΡΙΙΧ Υια: την ά.&κΙιχ πο,; πιχριχτηρε'i:τιχι 
στην πορεΙιχ τοίί κόσμοu ά.πορρΙπτετιχι ά.πλ τοδς στωικοδς με το 
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έπιχεΙΡ'Υ/μα. δτι ,  στην πρα.γμα.τ�κότητα., τoc φυσικOC κα.κOC 3εν εΙνα.ι 
κα.κOC γ�oc τον κα.λΟ κα.Ι το σοφό. Πα.ΡOCλλ'Yjλα., ό κα.κΟς μπoρε� νOC 
' λ β '  Ι \ \ ' θ  � ι  , , οιπΟ α.μ α.νε� μονο μ�α. φα.�νομεν�κ'Yj α.�σ 'Yjσια.κ,/ ικα.νοπο�'Yjσ'Yj, που 
3εν τον κOCνει εότυχισμΈVO ιΧλλOC, ιχvτίθετα., 3υνοιμώνει ιχκόμ'Yj πε-

ό \ ' θ  \ ' , , \  � ό " \ έ � ρ�σσ τερο την 'Yj �X'Yj α.ρρωστια. α.πο , ,/ν πo�α. πα.σχει κα.ι π�oει-
νώνε� την κα.τOCστα.σή του.89 

'Απο την 0Cλλ-η μεριOC μπopε� κα.νεΙς νOC δπoστηp ίξε� τη σκoπ�
μότητα. που έξUΠYJρετοuν τOC φυσ�κoc 3εινOC, &ν 3είξε� -!Sπως προ
σπOCθ-ησε ό Χρόσιππος σχεηκα. με τΙς ιχρρώστιες80- δη εlνα.� τOC 
ιχπαφα.ίτητα. έπα.κόλουθα. σκόπιμων φυσικων ρυθμίσεων που 3εν 
ξεφεόγουν &πο το στόχο τους. 'Έχουν μOCλ�στα. την Ι3ια.Ιτερ-η -ήθ�
κ� σ'Yjμα.σία. oτ� UΠ'Yjρετοuν τη θεία. πpόνo�α., 81 εrτε ώς τιμωρία. 
που βελτιώνει -ήθικα. εΊτε ώς &φορμ-η για. την &.σx'Yjσ'Yj των -ήθικων 
3υνOCμεων.82 

Το πρόβλ'Yjμα. λo�πoν των έξωτεραων κα.κων ιχντιμετωπίστη
κε κυρ ίως με την έπισήμιxνσ'Yj της -ήθικΎjς σκοπιμ6τητα.ς που έξυ
Π'YjρετοUν. 'Αλλα. πιο έπιτα.κτικΟ πρ6βλ'Yjμα. για. τούς στωικούς ή
τα.ν να. 3ώσουν μ�α. έξ�y'Yjσ'Yj για. το -ήθ�κo κα.κό, 3'Yjλα.3-η την ά:μα.ρ
τία. ποό,  οπως ιχπ03είχτηκε, ιΧποτελοσσε 3υσκολότερο πρόβλΥΙμα.. 
Δεν δπΎjρχε έ3ω � ιχpνψ�κ� 3υνα.τότητα. της ύπεκφυγΎjς, γ�ιxτι 
κιχι οΙ στωικοι στα. -ήθικα. Κ'YjρUγμα.τOC τους ιχρέσκοντα.ν πoλu νOC 
ΚιJLτα.φέρoντα.ι ένα.ντίον της κα.κότητα.ς πού χα.ρα.κτηρίζει τους πε
ρισσότερους ιΧνθρώπους. Έ3ω λοιπον βρισκ6τα.ν το κεντραο σ'Yj
με�o της θε03ικία.ς : να. 3ειχτεί: με ποιον τρόπο, σ' ιχότον τον κό
σμο που εΙνα.ι ΠΡΟLον ένος θεLΚΟU Λ6γου, μπορουσε να. ύπOCρχει 
στα. όρμέμφυτα, στο φρ6ν-ημα. κα.ι στις πρOCξεις των οντων, πού 
εΤνα.ι προικισμένα. με τη λογικ-η Ικα.νότητα., ιχότο το στοιχεί:ο πού 
&ντιμOCχεται το λ6γο. Έ3ω οΙ στωικοΙ κα.τιχφεόγουν σε έντελως 
γενικες δια.τυπώσεις. Παρα.τηροUν 5τι � τελει6τητα. του δλου ΙSχι 
μόνο δεν συνεπOCγετα.ι την τελειότητιχ των μερων του, ιχλλOC την 
&ποκλεΙει.83 'Έτσι α.lτιολογοUσα.ν ο'η κα:ι ό Θεος &να.γκα.στικα. 
εΙχε έπιτρέψει την ιχτέλειιχ κα.Ι την κιχκία. των ιχνθρώπων. Ίδια.Ι-

!! ό ζ " , , \ � , 'θ ' 1 \ \ τεριχ ομως τ ν� α.ν οτι μονο α.πο , ,/ν α.ντι εσΎj του προς -'0 κα.κο 
γεννιέτα.ι το ιχγΙΧθο ώς ιχγαθό. "Αν δεν ύπΎjρχε .� άμα.ρτία. κα.ι � 
μωρ ία. δεν θα. ύπΎjρχε ο\)τε ιχρετη ο\)τε σοφία..94 Κα.Ι ιχφοσ Οριζα.ν 
δτι το -ήθ�κo έλιχττωμιχ εΤνα.� ό ιχπα.ριχΙΤ'Yjτος 5ρος γ�oc τη σόγκρι
O"f) με το &γα.θό, δια.τόπωνιχν στο τέλος την &.ΠΟΨΥΙ8δ οτι � θείιχ 
πρόνo�ιχ,  που εΙνα.ι α.Ιώνια., �σως τελικOC μετιχτpέΨε� το κα.κο σε 
ιχγα.θό, κα.Ι το κακο Ίσως να. εΙνα.ι �νιx μέσο για. τ�ν πρα.γμα.το-
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ΠOίησYJ των α.πώτcxτων στόχων της που φιχινομενικOC μόνο α.ντι
στέκετιχι σ' ιxότ�ν. 96 

ΔΙ 
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

• Η φιλοσοφικΥ) εεσφορOC τ�ς έπoχ�ς μετOC τον 'Αριστοτέλη στον 
τομέσ. της λoγικ�ς ε!νιχι πά,ριχ πoΛU φτωχ�. 'Ένιχ τόσο έπιβλητι
κο 8ημιοόργημcx όπως τOC 'Αναλυτικά τοϊί Στιχγεφίτη, όπου όλο
κληρώνετιχι με όπο8ειγμιχτικο τρόπο � συνει8ητοποίYJσYJ των α.ρ
χων της έλλYJνικ�ς έπιστημYJς, 1)τcxν φυσικο νOC 8εσπόζει γιoc πο-
λ ' 1 \ λ \ έψ ι ' 1  ι ,, \  υν κιχφο σΤΥ) ογΙΚΥ) σκ YJ '  πριχγμιχτικιχ, ιχυΤυ ΚΡΙΧΤYJσε ως τις 
α.ρχες τοϊί Μεσιχίωνιχ κιχι α.κόμΥ) πιο πέριχ. ΤOC θεμέλιιχ ιχότοϊί τοϊί 
oεκo80μ�μιxτoς 1)τιχν τόσο στερεOC ωστε στην α.ρχ� 8εν όίλλιχξε σε 
(Χότο τίποτε, κιχι � 8ρcxστηριότητιχ τ�ς σχoλ�ς περιοριζότιχν στ�ν 
όλόκλ�ρωσYJ των έπιμέρους τμYJμά,των τοϊί ΣUστ�μΙXΤOς. Διιχφιχι-

ι !! • \ ι 'λ θ \ "  Ψ θ έ ' νοτιχν υμως ΙΧΠΟ τοτε κιο ιχς κιχ ιχριχ ενιχς ιμυ ιωμ νος επιγονι-
κος χιxριxκτ�ριxς. 

1. ΟΙ περιπιχτητικοι ε!χιχν �8Y) α.σχολYJθε� προς ιχότη την κιχ
τεόθυνσYJ 8ιεξο8ικOC με τη λoγικ� α.νά,λυσYJ τοϊί 'ΑριστοτέλYJ, κιχι 
e!xcxv πρoσπιxθ�σει νOC τ�ν ξιχνΙΧθεμελιώσουν, νOC πρoχωρ�σoυν σέ 
νέες όπο8ιιχφέσεις, σε πιο «σχολικές» 8ιιχτυπώσεις, κιχι νOC τη 
8ιιχμορφώσουν πιο συσΤYJμιχτικά,. Ί8ιΙΧίτεριχ ό Εu8YJμος κιχι ό Θε
όφριχστος ε!χιχν έρευν�σει τις όποθετικες κιχι τις 8ιΙΧζευκτικές 
κρίσεις κιχι τ� 8ιεόρυνσYJ τ�ς συλλoγιστικ�ς α.πο τ�ν πιχρουσίΙΧ 
τέτοιων κρίσεων στις προκείμενες προτά,σεις των 8ιΙΧλογισμων. 
ΟΙ στωικοι συνέχισιχν ΙΧότες τις προσπά,θειες. 'Αντιπιχρέθετιχν 
τους νέους σόνθετους τόπους των κρ ίσεων στις ιΧπλες (κιχτηγορι
κες) κρ ίσεις,97 α.νέπτυσσιχν λεπτομερειιχκOC τους τόπους των 8ιιχ
λογισμων που πιχρά,γοντιχι α.πο ΙΧότοός, τόνιζιχν ε8ιΙΧίτεριχ τη 8ι
ιxίρεσYJ των κρίσεων κιχτOC το ποιόν,98 κιχι εκιχνιχν 8ιιxφoρετικ� πιχ
ριxγωγ� των α.ρχων τοϊί Λόγου. ΓενικOC όμως πιχρουσίιχζιχν τους 
νόμους τ�ς σκέψYJς με �νιxν ξερOC σΧYJμΙΧΤΟΠΟΙYJμένο κιχι γν�σιιx 
σχολικο φορμΙΧλισμό, που α.πομιχκρυνότcxν 8ιιχρκως α.πο τις βΙΧ-

\ ' � I - 'Α έλ \ , 'λ ξ , !! l!ψ ι σικες ιοεες του ριστοτ YJ κιχι που κιχτε YJ ε σ ι:;νιχ 'Α υχο συ-
νολο τόπων. AόΤ� � όίγονΥ) λεπτολογίιχ α.ρεσκότιχν σε α.νιχλόσεις 
σοφιστικων συλλογισμων, όπου το πριχγμιχτολογικο νόYJμιχ μπλε
κότιχν -χωρις νOC μπoρε� πιOC νOC ξεφόγει- στις α.ντιφά,σεις των 
λογικων τόπων. 

230 



Digitized by 10uk1s, March 2009

ΤΑ KPITH�IA Τ Η Σ  ΑΛΗ θΕΙΑΣ 

ΧOCρ-η σ' ocυτή τη σχoλ�κή �πεξεργocσίoc ή επιστημ1J τ�ς λογι
κ�ς,  πο,) την ε!χε πλOCσει ό 'Αριστοτέλ-ης, �ρε γιOC πρώτη φορOC 
τον κocθocρOC τυπικο χoιρoικτ�ρoι της, πο,) τον 8LOCT�p1Jcre �ς τον 
Kant. 'Όσο πιο σχολοιστική γινότocν ή 8ιocμόρφωσ-η των �πιμέ
ρους, τόσο όποχωροσσε ή " ζωντοινη σκέψ1J μπροστOC σ' Ινοι πλέγ
μοι &.πΟ σχολικούς κοινόνες πού πρooρ�ζότoιν νOC «συλλCΙμβOCνεO) τOC 
8ιoινo�μoιτoc κocι νOC έξετάζει OCν ε!νocι σωστOC &.πΟ την τυπική λο
γ�κή ιΧΠΟψ1), χωρις δμως νOC μπoρε� νOC &.νΤCΙΠOκpίνετOCΙ στη 8'1)μι
oυργ�κ-η OUνocμ-η της έπιστημoνικ�ς 8ρcιστηριότηΤOΙς. 'Ή8'1) οΙ σο
φιστες &'λλOC κocΙ ό ' Αριστοτέλ'1)ς ε!χocν προσέξει (8ιoιίτερCΙ τη λο
γική &.πό8ειξ'Υ] κοιΙ την ά:νoισκευ�. Αυτη ή έξέτιχσ-η κυριoιρχε� τώ
ρoc ά:ποκλειστικά. ' Η  ά:ρχοιιότ'1)ΤΟΙ 8εν κοιτόρθωσε να 8ιοιτυπώσει 
μιOC θεωρίοι της έπιστημονικης ερευνocς. οι &.8όνιχμες τάσεις προς 
ιχυτη τήν κιχτεUOμνσ1), πο,) τις βρίσκουμε στΙς ερευνες ένος νεώ
τερου έπικοόρειου,99 τοϊί Φιλό81) μου, γιOC τούς επocγωγικοuς xoιt 

\ , λ \ � λ Ι ! \ J... _ ' τους ocνοι ογικους οιιχ ογισμους, ε νοιι μιοι μεμονωμc.ν ,ι προσπιχ-
θειoc πο,) 8εν ε8ωσε OCξιόλογους κοιρπούς. 

2. Περισσότεροι πριχγμοιτολογικOC στoιχε�oc θα περ ίμενε νOC 
βρε� κοινεις στη θεωρία των κατηγοριών, πο,) οί  στωικοt τη 8ιoc
σκεόocσοιν κOCνοντocς πολύ θόρυβο γι' ocύτό. • Η πocρocτηΡ1)σ-η ΟΤΙ 
OCνώτocτ-η κοιτηγορίοι ε!νocι ή κιχτηγορίoc τοϊί κOCτι (τί) �τocν .πέρoc 
γιoc πέριχ σωστη, &.λλιΧ οχι πoΛU γόνιμ1) με ocύτη τη μoρφ�. 'Όλες 
οΙ α,λλες κα.Τ1)γορ ίες ε!νοιι cXπλως οΙ ε8ια.ίτεροι κocθορισμοί Τ1)ς. 
τα Μο er81) στOC όπo�oc όπο8ια.φουσocν την &.νώτocτη ΚOCΤ1)γορίιχ 
ε!να.ι το πρocγμα.τικό (ον) ,lΟΟ πο,) τocυτίζετocι με το σωμocτικό, κoc!. 
το ά:ντLθετό του, το νοψό (λεκτόν) .  'Όπως ε!να.ι φυσικό, α.ύτη ή 
&ντιποιράθεσ'Υ] εόινε άφορμες γιOC τη 8ια.τύπωσ'Υ] σ'1)μocντικων προ
βλ1)μάτων ( βλ. πocροικάτω) .  Έπίσ-ης ή σύντocξ1) των κοιτηγοριων, 
πο,) ε!χε τη μoρφ� της cXπλης ocπα.pLθ(1)σ-ης, τουλάχιστον στον 
'Αριστοτέλ'Υ] , άντικocτοιστOCθ'Υ]κε τώρα. OCπο μιOC συστημα.τική κα.
τάτα.ξ1) οπου κάθε ΚΟΙΤ'Υ]γορία. προ.σ8ιορ ίζετα.ι άπο την έπόμεν� 
της OCκριβέστεροι. ΤΟ ον, ώς το μόνιμο όπ6βα.θρο γ�α κάθε σχέσ-η, 
ε!νοιι ή ούσίοι (ύποκείμενον). Αύτο ε!να.ι ό στοιθερος φορέα.ς των 
εόιοτητων (ποιόν) ,  κοιΙ ετσι μόνο μπoρε� νOC ιΧλλOCζει κοιτοιστOCσεις 
(το πως έχον) κοιί, έπομένως, να: σχετίζετοιι με τΙς α,λλες ουσίες 
(το προς τί πως έχον) . 101 

Ή θεωρία. των ΚOΙΤ'Y]γoρ�ων γίνετοιι ετσι όντολογία, 81)λοι8ή με
τα.φυσική θεωρίοι γιoc τΙς γενικ6τocτες τυπολογικες σχέσεις της 

ι Α '  \ • θ ι Ι 
\ \ J. '  πρα.γμοιτικοτητοις. υτη Ύj εωριοι, συμφωνοι με τη γεν�χ:,ι τοισ-η 
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των στω�κων (πρβ.  σ. 216, § 5),  πσιΙρνε� έντελωι; υλ�στ�κo χσιρσι
κτηρσι. 'Ως οόσΙσι το ()V εlνσι� � iJλη πού κσιθσιυτη 8εν Ιχε� E8�ότη
τες. ΟΙ E8�ότητες κσιι οΙ 8υνάμε�ς ένυπάρχουν σ' σιότην, κσιι συνο
λ�κιX κσι;' στιΧ έπ�μέρoυς (ποι6τητες-δυνάμεις) ' εΤνσι� υλ�κιX (ρεό
μσιτσι απο «έρσι) πού f-xouv ανσιμιχθεϊ: με σιότην. Κσιι την ouatιx 
κσιι τιΧ κσιΤ'1jγορ�μσιτσι οΙ στω�κoΙ τιΧ έξέτσιζσιν «πο το πρΙσμιχ κιχι 
της YEv�x}jc; f.vvotιxc; κσι;' το\) έπιμέρους πρOCγμιχτος. 'Απο σιuτην 
εΕ8ικιΧ την ocποψ'1j τoνΙζετσι� δη κάθε έΠLμ.έΡOυς πριίγμιχ εΤνσι� ou
σισιστ�κιX κιχΙ κσιθoρ�στικα; 8�σιφoρεηκo «πο ολσι τιΧ OCλλιχ. 

Στούι; στω�κoός, δμως, έκτος «πο τΙς κιxτηγoρLες το\) εΤνσι� 
έμφσινΙζοντιχι κσιΙ οΙ έννοιολογικοΙ κιχνόνες με τούς όποΙους έκ
φράζετσιι � σχέσ'1j «νάμεσιχ στο νοείν κσιΙ στο εΤνιx�. Με σιότούς 
έκφράζετιx� ρ'1jΤcX ό 8ιιxχωρ�σμoς τοίί όποκειμένου «πο το ocντικεΙ
μενο, πού προετοιμσιζότσιν όλοένιχ περισσότερο μέσσι στην έξέλ�
ξ'1j της «ρχιχ(ιχι; �λλ'1jVLκ}jς σκέψ'1jς. 'Ενω 8'1jλιχ8.η οΙ στωικοΙ 8έ
χοντιχν δτι κάθε «ντικεΙμενο στο όποίο ανσιφέρετιχι � vό'1jσ'1j εΙνιχι 
σωμσιηκ6, ένω έπΙσ'Υ)ς πΙστευσιν δτι κσιΙ σιuτη � νοψικη 8ρσιστη
ρι6τητσι κσιΙ � γλωσσικ.η Ικφρσι� τηςΙΟ2 εΤνσιι σωμιχηκει; λει
τουργΙες, ανσιγκιίζοντσιν νιΧ πιχριχ8εχτοίίν δτι το περ ιεχόμενο των 
πιχριχστάσεων (λεκτόν) ε!νιχι κσιθιχυτο κOCη «σώμιχτο. Κιχθως δ
μως ξεχωριζ6τιχν Ιτσι το εΙνιχι «πο το συνει8'Υ)σιιχκο περιεχόμε
vo , πρ6βσιλε το βιχσικο γνωσιοθεωρητικο πρ6βλημσι, πως πρέπει 
νιΧ νΟ'Υ)θεϊ: � σχέση τηι; «νσιφορίΧς κσιι της συμφωνΙιχς OCνάμεσσι 
σ' σιuτcX τιΧ Μο. 

3. 'Αλλα; ιχότο ητιχν �νιx πρ6βλ'1jμιχ πού ιχνέκυπτε κσιΙ ιχπο τη 
μεγάλ'Υ) πια ανάπτυξη το\) σκεπτικισμο\) κσιΙ ιχπο τη σχετικιΧ Ι
σχυρ� θέσ'1j του απένιχνη στα 80γμσιτικιΧ συστ�μσιτσι. 'A � , "" \ !  ' , \  \ Π Ι � , 1 1 ΤΙ οισιφορο σιν σιυτο ε χε γ�νει ιχπο τον υρρωνσι ,ι ΙΧΠυ τον ι-
μωνιχ, πOCντως έκεΙν'Υ) την έπoχ� , πού 8ιιχμορφώνοντιχν κιχι ένισχό
οντιχν τιΧ μεγιίλα φιλοσοφικιΧ συστημιχτιχ των σχολων, εΤχσιν συ
στημσιΤΟΠΟΙ'Υ)θεϊ: σε �νσι έν�σιϊ:o σόνολο καΙ δλΙΧ τα έπιχεφ�μσιτιx 
με τα όποϊ:ιχ � σoφιστικ� εΙχε κλονΙσει την άπλoΤκ� έμπιστoσUτη 
στη γνωστtκ� Ικσινότητσι τοίί ιχνθρώπου. Πιχρόλο ποu μεγάλ'Υ) βσι
ρυτητα εΤχε τελικα έ8ω ό -ήθικος σκοπ6ς, 8'Υ)λσι8.η νιΧ ιχποφευγει 
ό ocvθρωπος όπoιιx8�πoτε κρίση γιιΧ τιΧ πράγμσιτιχ ώστε vcx γΙνει 
lτσι ιχνεξάρτψος ιΧ.πο τη μοΙριχ του (πρβ. σ. 195, § 2 ) ,  ΙΧότος ό 
σκεπηκισμος εΤχε ή8'1j ocνσιπτυχθεϊ: προσεκτικιΧ σε θεωρηηκο 
Μγμσι. 'Αμφισβ'Υ)τοίίσε τη 8υνσιτ6τητιχ της γνώσ'1jς κσιΙ κσιτιΧ Touc; 
� "  \ t ' θ \ , 'λ Ψ \ t Ι , ουο τυπους της, κσιι ως ιx�σ 'Υ)τηρισιΚ'Υ) ιχντι 'Υ) η ΚΙΧΙ ως νo'Y)σ'1j που 
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κρΙνει . Κα.Ι άφοu uπονόμεuσε �τσι κα.Ι τους ouo α.uτους πα.ρOCγον
τες της γνώσης, πρόσθετε Ρ'Υ)τα. ότι ο\)τε κα.Ι δ σuν�uα.σμός -rOUC; 
μπορε ϊ: να. �ώσει άσφCXΛες άποτέλεσμα..lΟ3 

EΙ8�κα. YLιX. την α.lσθητηΡLα.κ� άντΙλ"l)ψ"l) οΙ σκεΠΤLΚΟΙ άπο8έ
χτηκσtν το σχεΤLκισμο το\) Π ρωτα.γόρα.. Αότη ή στOCσ1) ΚUΡLα.ρχεϊ: 
στους λεγόμενοuς 8έκα. «τρόποuς»104 με τους όπο(οuς έκθέτεL δ 
Αlν"l)σΙ8Yjμος10δ τη σκεΠΤLΚLσΤLΚ� θεωρία., με πολλες έλλεΙψεις 
στη όιOCτα.ξτι . ΟΙ α.Ισθτιτ"l)ρια.κες άντLλ�ΨεLς ποικΙλλοuν όχι μόνο 
ά,νOCμεσα. στα. aLα.φορετLΚα. εϊ�"I) των �μβLων οντων ( 1 ) ,  0lL μόνο 
ά,νOCμεσα. στους 8ια.φορεΤLΚΟ1Jς άνθρώποuς (2) ,  άνOCλογα. με τ� συ
ν�θεLα. (9) κα.Ι όλ"l) την έξέλιξ� 'rouc; ( 10), άλλα: κσtι μέσα. στο L
όιο όί.τομο σε �ια.φορεΤLΚΟ χρόνο (3)  άνOCλογα. με τΙς σωμα.τικες 
κα.τα.στOCσεLς τοΙ) (4) κσtl ά.νOCλογα. με τη 8�ΙXφOρετLΚ� σχέση τοι) 
προς το ά,ντLκεΙμενo μέσσt στο χωρο (5) .  Πο�κΙλλοuν ομως κιχι 
έξσtιτΙα.ς των �ια.φορεΤLκων κα.τα.στOCσεων -rou άντικεLμένοu (7 ) .  
Κα.Ι όεν μποροuν να: προβιΧλοuν την άξΙωση /)ΤL πα.ροuσLOCζοuν με 
όί.μεσο τρόπο τα. πρOCγμιχτα, για.τΙ κατα: τη γένεσ1) τους παρεμ
βocλλονΤΙΧL κα.Ι όί.λλΟL πιχρOCγοντες, όπως λ.χ. ό ά,έριχς, που έΠL�ροϊiν 
χωρΙς να: μποροuμε να. τους ά.πομονώσοuμε (6). Ό όί.νθρωπος λΟL
πον 8εν εΤνιx� με κιχνένιχν τρόπο σε θέσή να: γνωρίσει κα.θα.ρα. τα: 
πρOCγμιχτα. (8), κιχι �εν aLιχθέτεL κιχνένα. μέσο YLιX να. ξεχωρΙσεL μέ
σιχ ·άπΟ την άνΤLφαΤLΚ� πολλιχπλότητα. των έντυπώσεων την άλ'Υ)
eL� έντίιπωση ά,πο τη λα.θεμέν'Υ). Ή μΙιχ 8εν ε!νιχι ΠLΟ �γκυρτι ά
πο την όί.λλ"l) (ου μάλλον) . '" 

• ['Όπωι; θα: διοιπιστώσουμε πιδ κιΧτω -1j �θεσ'r) των δέκοι τρόπων (η 
λ6γων η τόπων : Σέξτος ΈμπειΡικός, Πυρρώνειοι υποτυπώσεις, 1 , 36)  τοίί 
ΑΙνησι31jμοu ιiπδ τόν Windelband 8έν ε!νοιι ιiκριβης σε δρισμένοι σ'r)μεΤoι 
της, iνω σε &λλοι 1] πuκνότητιx της ypoιιp'ij.; τοίί συγγροιφέοι δυσκολεύει την 
κοιτανό1jσ7J της έπιχεΙΡ1jμοιτολογΙοις τοίί ιipχιxΙoυ σκεπτικου φιλοσόφου. Έ
πιβιiλλετoιι γι' οιύτό να: δοθοϋν μερικές σύντομες έπεξ7JΥί]σεις. ΟΙ δύο πρωτοι 
τρόποι (6 παρα την τών ζώων έξαλλαγην κοιΙ 6 παρα την τών ανθρώπων 
διαφοράν, Σέξτος ΈμπειΡικός, δ.π. ,  1 , 40- 7 8, κα.Ι 7 9-91 , ιiντΙστOΙΧOΙ) δεν 
ποιρouσιιiζουν Ι8ιοιΙτεΡ1j 8υσκολΙοι. τα: διιχφορετικά. Ιμψυχοι δντιχ ιiλλα: κα.Ι οΙ 
διιχφορετικοΙ &νθρωποι ιiντιλιxμβιiνoντoιι με διοιφορετικο τρόπο τα toLιx ιiντι
κεΙμενοι, χωρΙς οιύτό, ύποστηρΙζει δ ΑΙV7JσΙδ1jμος, lιιΧ σ'r)μoιΙνει δτι 1] μια: οιι
crθ'l)'M)PLoιx-l] ιiντΙληΦ7J εΤνοιι πιο φUP1j ιiπό -r-l]v &λλ1j, η δτι κιiπoιιx ιiπό οιύ
τες εΤιιοιι 1] σωΡ'Τ-l] καΙ οΙ &λλει; ΙSλει; λαθεμένες. Για: τον τρΙτο τρόπο δ W. 
γριΧφει μόνο lΙτι με οιδτο" έΠΙσ'r)μoιΙνovται οΙ διοιφορές που παρουσιιΧζοντοιι 
στα: κοιτ' οιtσθ'l)σ'r) ιiιιτιλ1jπτικα: ένερΥί]ματοι έιιός, τοϋ tBLou, ιiτόμoυ που τε
λοίίντοιι σε οιαφορετικδ χρόνο. Σύμφωνοι δμως με την fxOcσ'r) τοίί Σέξτου 
τοίί ΈμπειΡικοίί οιύτδ το τρΙτο έπιχεΙΡ1jμοι τοϋ ΑΙν1jσΙΟ7jμοu (ό παρα τας 
διαφόιιους τών αΙσθηττιιιΙων κατασκευάς: 1, 92-99) ιillΟΙφέρετοιι p-τ-l] 8ιοιφο-
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'Αλλα. έξΙσου σχεηκέζ, 5πωζ οΙ oιΙσθ'Y)τηρ�oικεζ ά,νnλ�Ψε�ζ, εΙ
νoι� κοιΙ οΙ γνωμεζ (δ6ξαι) των ά,νθρώπων. Έ�ω προβά,λλουν οΙ 
έπ��ρά,σε�ζ τYjζ έλεOΙΤ�Κ�ζ ��oιλεΚΤ�Κ�ζ στον πυρpων�σμό. ΟΙ σκε
ΠΤ�Κoι �εΙχνoυν 5η γ�α. κά,θε γνώμ'Υ) εΤνoι� �υνoιτo να. (ιπoστηp�
χτεϊ: κοιΙ � ά,ντιθετη Τ'Υ)ζ, με έξΙσου Ισχυρα. έπ�χεφ�μoιτoι, κοιΙ 5τ� 
οιίιτη � ΙσορροπΙοι ( Ισοσθένεια) των λόγων �εν μOCζ έπ�τpέπε� να. 
κά,νουμε ��ά,κp�σ'Y) ά,νά,μεσοι στο όρθο κοιΙ στο λά,θΟζ. Σε περΙπτω
σ'Υ) τέΤO�OΙζ ά,ντΙφΟΙσ'Υ)ζ (άντιλογία) ή μΙοι γνώμ'Υ) �εν εΤνoι� π�o ιfγ-

ρετικ.η 80μη των ιχΙσθήσεων, �ξιxιτΙιxς της δποΙιχι; το t8Lo ιiντικεΙμενo κιiθε 
ιχϊσθ1]σΙ) μας το ΠΙΧΡοuσιιiζει 8ιιxφopετικιi. 'Έτσι λ.χ. I!vιx ΙΙΙρωμιχ εΤνιχι ευ
χιip ιστo στην ΙSσφP1]σ1], ιiλλι!ι 8uσιiΡεστο η κιχΙ ιiη8ιιxστικo στη γείισΙ)' η ιiκό
μ1], σ' ενιχ ζωγριχφικο πΙνιχκιχ 'iJ δριχσ1] ιivτιλιxμβιiνετιxι κιiπoιo βιiθoς, �ω, 
ιiντιΘετιx,  γιι!ι την άφη δ ϊ8ιος πιiντoτε πΙνιχκιχς εΤνιχι l:πΙπε8ος.  ΟΙ 8ιιχφορε
τικες κιxτιxστιiσεις που ιiνιxφέpει δ ΑΙV1]σΙ81]μος στον τέτιχρτο τρόπο (6 παρά 
τάς περιστάσεις : 1 ,  1 00-1 1 7 )  δτι �πι8ΡΟUV στο ιiπoτέλεσμιx της ιχΙσθψηριιχ
κ1jς ιiντΙλ1]ψ1]ς κιχΙ M1]Youv σε 8ιιχφορετικες �κτιμήσεις των ϊ8ιων έμπειΡΙ
κων 8ε8ομένων εΤνιχι δ σπvoς, i) έγpήγOPσl), οΙ 8ιιχφορες της i)λικΙιχς, 'iJ μέ
θ1], i) ν1]φΙΧλιότητιχ, ιiλλι!ι κιχΙ κΙΧθΙΧρι!ι Ψuχικ�ς σuγκιvήσεις (χιχρι!ι-λίιΠ1] , μΙ
σoς-ιiγιiΠ1], θιippoς-φόβoς) x.d!. Ό πέμπτος (ό παρά τάς θέσεις καΙ τά δια
στήματα καί τούς τόπους : 1 ,  1 1 8-1 23 )  κιχΙ δ Ι!κτος τρόπος (ό παρά τάς έπι
μιξίας:  1 ,  1 24-1 28 )  8εν ΠΙΧΡοuσιιiζοuv 8uσκολΙες στην ΙΙκθεσl) τοϊ) W. Στον 
εβ8ομο τρόπο : ό παρά τάς ποσότητας καΙ τάς σκεvασΙας (= σuνθέσεις) τών 
ύποκειμένων ( 1 ,  1 29-134 ) ,  δ ΑΙν1]σΙ8ημος έπισ1]μιχΙνει δτι το ϊ8ιο ιiντικεΙ
μενο σuχvι!ι μας φοιΙνετιχι 8ιιχφορετικό, δτιχν προσφέρετιχι στΙς ιχΙσθήσεις μιχς 
σε 8ιιχφορετικ.η ποσότητα η με 8ιιχφορετικο τρόπο. Λ.χ. ΤΟ θΙΧλιχσσινο νερο 
μέσιχ στο ποτήρι �ει χρωμιχ 8ιιχφορετικο ιiπo το χρωμιχ της θιiλιxσσιxς οΙ 
κόκκοι τ1jς d!μμοu ε!νιχι σκλ1]ΡΟΙ δτιχν τους τρΙβοuμε στι!ι 8ιiχτuλιΧ μιχς, ένω, 
ιiντιΘετιx, αν ιiφήσοuμε νι!ι πέσει πιiνω στο χέρι μιχς μιι!ι ποσότητιχ ΙΙΙμμοu, 
θα τ.ην ιχΙσθιχvθοuμε σαν κιiτι μιχλιχκό. Με τον δγ8οο τρόπο (ό dπδ τού πρός 
τι: 1 ,  1 3 5-140 )  έΠΙσl)μΙXΙνετιxι δ σχετικος χιχριχκτήρας γενικι!ι κιiθε ιiντικει
μενικότητιχς που μας προσφέρετιχι 8ιιχμέσοu της ιχΙσθ1]τηριακ'ης ιiντΙλ1]ψης. 
Ό Σέξτος δ ΈμπειΡικος εΤχε �81] πιχριχτηρήσει δτι τελικι!ι δλόκληΡ1] 'iJ έπι
χεΙΡ1]μιχτολογΙιχ που πpoβιiλλει δ ΑΙν1]σΙ8ημος γιι!ι νι!ι στηρ Ιξει τ.η σκεπτικ.η 
ΙΙΙποψή ΤΟ') ιiνιiγετιxι σ' ιχυτο το δγ8οο έπιχεΙΡ1]μιχ, κιχΙ γι' ιχύτον το λόγο το 
ΧΙΧΡΙΧΚΤ1]ρ Ιζει γενικώτατον ( 1 ,  39 ) .  ΤΟ ΙΙνιχτο �πιχεΙP1]μιx (6 παρά τάς συνε
χείς ή σπανίας έγκυρήσεις : 1, 1 4 1-144)  σΤ1]ρΙζετιχι στ.ην πιχριχτήρησ1] δτι 
σuχνα 'iJ ιiντΙλ1]ψή μιχς γιι!ι I!vιx πpιiγμιx έΠ1]ρειiζετιxι ιiπoφιxσιστικι!ι ιiπo την 
έ�oικεΙωσή μιχς με ιχυτό. 'Έτσι λχ. 'iJ �μφιiνισ1] ένος κομήτη μας έvτuπω
σιιiζει πολ\ι περισσότερο ιiπ' δσο δ �λιoς, πιχρόλο που κιχΙ το μέγεθος κιχΙ 'iJ 
λιiμψ1] τοϊ) �λιοu θι!ι 8ικιχιολογοuσιχv το ιiντιΘετo. Στον 8έκιχτο τρόπο (ό 
παρά τάς άγωγάς καΙ τά Ιθη καΙ τούς νόμους καΙ τάς μυθικάς πίστεις καΙ 
τάς δογματικά, ύπολήψεις : 1 ,  145-163 )  δ ΑΙν1]σΙ81]μος υποστηρΙζει δτι 'iJ 
έγκuρότητιχ κιiθε d!ΠΟψ1]ς ε!ναι πιiντoτε σχετική, ιiφoϊ) πιXvτoτε σuν8έετιxι 
μ' I!vιx σuγκεκριμένo τρόπο ζω1jς, με μιι!ι σuνήθειιx, I!vιx νόμο, μιι!ι 'ήθικ.η ιiν
τΙλ1]ψ7] Α:Τλ . ,  κιχΙ 8εν βιχσΙζετιχι στην -ιiπpόσιτη σ' �μας- φίισl) των πριχγ
μιiτων.] 
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XUp'Y) ά,πο την OCλλ'Υ). KrxL πιχΙρνοντιχς τη σοφιστικη όρολογ(ιχ οΙ  
σκεπΤΙΚΟΙ δποστηριζιχν δ'η δλες OL γνωμες βιχσΙζοντιχι σε σuμφω
νΙα- κιχι σε auVΉOEtrx (νόμφ τε και εθει) κα.Ι ΟΤΙ δεν δΙΚCXιώνoντιxι 
ούσΙΜΤΙΚα. ά,πο τα. πρά,γμιχτα. (φύσει). 

τη δuνα.τότητrx της έπιστημoνικΎjς γνώσ'Υ)ς τ�ν ά,μ,φισβήτησε 
μ,ε έντονότερο τρόπο ό μετα.γενέστερος σκεπτικισμ,ός, που ά,πο
κOCλuψε τΙς δuσκολΙες της σuλλογικΎjς δια.δικιχσΙιχς κα.Ι της ά,ρι
στoτελικΎjς μ,εθόδοu που βα.σΙζετιχι σ' α-υτην.1Ο6 'Ως προς α-ύτο φα-Ι
νετα.ι ο"η εΤχε ΠΡΟ'Υ)ΥΥ)θεϊ: ό Κα.ρνεά,δ'Υ)ς, που δποστηριζε ΟΤΙ κά,
θε ά,πόδειξ'Υ) κα-τα-λήγει σε regressus ίη infinitum [άνα-γωγη στο 
ocπεφο], OCqJou για. να. ά,ποδειχτεϊ: δτι οΙ προκεΙμενοι δροι του δισι
λογισμοu εΤνιχι EyxupoL  θα. χρεισιζότσιν μ,Ια. ocλλη ά,πόοειξη , κ.ο.κ. 
-σuνέπειrx άπόλuτσι σωστη κσιτα. τους σκεπτικοός, που δεν πσι
Ρ ΙΧδέχοντιχν , οπως ό 'Αριστοτέλης, δτι δπOCρχει κOCτι που δΙνετα.ι 
στη auveLBYJσYJ με OCμ,εσ'Υ) βεβσιιότητιχ (αμεσον' πρβ. σ. 157,  § 4). 
ΤΟ 'ίοιο έπιχεΙρημα. «νέπτuξε «κόμη περισσότερο ό 'ΑγρΙππιχς, 
που δια.τόπωσε τη σκεπτικιστικ-η &ΠΟψ'Υ) σε πέντε τρόποuς,107 πο
ΛU πιο κα.θα.ρα. κιχΙ πιο προσεκτικα: «πο τον ΑΙν'Υ)σΙδημ,ο. <Υπεν
θόμ,ισε κα-ι α.ύτΟς τη σχετικότητσι που δπOCρχει στην σιΙσθητηρια.
κη άντΙλ'Υ)ψ'Υ) (3) κιχΙ στις έπιμ,έροuς γνωμες ( 1 ) ' εδειχνε πως κOCθε 
ά.πόδειξη όδηγεϊ: στο &πεφο (2 :  ό εΙς li.πειρoν Ικβάλλων) ,  κιχΙ πό
σο λα.θεμ,ένο εΤνιχι να: ξεκινοuμ,ε ενα.ν «ποδεικτικό δια.λογισμ,Ο «πο 
δποθετικες προκεΙμ,ενες προτOCσεις (4) .  'Έδειχνε, «κόμη, πόσο 
auxvιX σuμ,βα.(νει στην έπιστημ,'t) να: στη Ρ Ιζοντα.ι δποθετικα: οΙ  
προκεΙμενες προτOCσεις σ'  έκεΙνο που πρόκειτα.ι να. άποοειχτεΙ με 
σιυτές (5 : ό διάλληλος) .  'Ως προς α.ύτΟ δπενθόμ,ιζε ά,κόμ't) δτι � 
σuλλογιστικη πσιρσιγωγη μιocς μερικότερ't)ς πρότιχσ'Υ)ς άπο μ,ια: γε
νικη νομ,ιμ,οποιεΙτσιι μόνο με τον προκα.τσιβολικΟ δρο οτι εΤνσιι εγ
XUp'Y) � γενικη πρόΤΜ't).108 

Γι' ιχύτο λοιπόν, έπειδη � ουσΙα. των πρα.γμ,ά,των εΤνσιι «πρό
σιτη στην «νθρώπιν'Υ) γνώση ,10!l οΙ σκεπτικοΙ ζητουσσιν άπο τον 
&νθρωπο να: άποφεόγει οσa το BuVOΙTov περισσότερο τις κρΙσεις 
(Ιποχή) .  Για. τα: πρOCγμσιτα- δεν μ,ποροuμ,ε να: ποuμ,ε τΙποτε (άφα
σΙα) , μποροuμ,ε μ,όνο να: ποuμ,ε ΟΤΙ σιύτο � έκεΙνο μ,ΙΧς φα.Ινετιχι 
ετσι � ιχλλιως. Άλλα: κσιΙ τότε περιγρocφοuμε ά.πλως (σιυτο το εΤ
χα.ν δποστηρ Ιξει �δ'Y) οΙ KUp'Y)VOΙLxoL' πρβ. σ. 105, § 3) τΙς δικές 
μ,α.ς κα.τσιστά,σεις έκεΙν't)ς της στιγμΎjς. 'Ακόμ'Υ) κσιι ό Ισχuρισμ,ος 
των σκεπτικων δτι ή γνώσ'Υ) εΤνιχι κOCτι «νέφατο έπρεπε να: θεω
pe'LToιt ά.πλως ocποψή ToUI:; (γι« ν« ξεφόγοuν «πο την «ντΙφιxσYj ΙSτι 
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τιίχιχ έμφιχν Ιζοντιχν έ8ω ν« δποστηρΙζοuν κιχΙ να. θεμ.ελιώνοuν, θε
ωρ-ητ�κα. �στω, κιχΙ κιίτι OCρν-ητικό) , 110 κιχΙ οχι γνώσ-η· ocποφu� 
να. 8ιιχτuπώσοuν γνώμ-η, κιχL tSxt OCπόφιχνσ-η. 

4. ΟΙ άντtρρ�σεις των όπιχ8ων του σχεπτικισμου σuγκεφιxλιxι
ώνοντιχν πιίριχ πoλU κΙΧθΙΧρα. στη φριίσ-η111 ()τι 8εν δπocρχει Ινιχ 
πρ68-ηλο κριτήριο τής άλήθειας, με το όποιο ώς βιχσ-η γίνοντιχι 
άντιλ-ηπτες οΙ πλocνες όποΙ) εΤνιχι έκτεθειμένος ό OCνθρωπος, OCνε
ξιίρτητιχ OCπο την όπoιιx8�πoτε προέλεuσ-η των πιχριχστocσεώv τou. 
οι 80γμιχτικες σχολες ξεκινουσιχν ιΧπο την OCποψ-η του Σωκρocτη 
gτι χωρLς γνώσ-η SEV δπocρχει112 OCρετη,  κιχL έπέμενιχν στΙΧθερα. ότι 
� γνώσ-η εΤνιχι xocτt πριχγμιχτικό. Αότο {)μως τους ίιποχρέωνε νά. 
Sείξοuν πο ιο εΤνιχι το κριτηριο της γνώσ-ης κιχΙ να. το ίιπεριχσπΙ

σοuν άπένιχντι στΙς άντtρρ�σεις των σκεπτικων. ΑΙΙτο λοιπον �
κιχνιχν οΙ έπικοόρειοι κιχΙ οΙ στωικο ί ,  πιχρόλο που � δλιστικ� μετιχ
φuσικ� τοuς, ΚΙΧI' κιχτ' έπέκτιχσ-η � ιxΙσθ-ησιoκριxτικ� Ψuχολογίιχ 
τοuς, γεννουσε σοβιχρες κιχL σε τελεuτιχΙιχ άνcXλuσ-η άξεπέριχστες 
SuσκολΙες. 

Π " \ \ . 1 ,  \ � � λ' \ 
ριχγμιχτικιχ, σuμφωνιχ με τ-ην ψuχογενετικ-η οιοιχσχιχ ιιχ κιχι 

των 8όο σχολων το περ ιεχόμενο κά.θε πιχριχστιχσ-ης κιχ!. κocθε γνώ
σ-ης προέρχετιχι ιΧποκλειστικιΧ ιΧπο την ιxισθ-ητηριιxκ� άντΙλ-ηψ-η, 

τη γένεσ-η της όποίιχς οΙ έπικούρειοι την έξ-ηγουσιχν με βocσ-η τη 
SYjμooxpLΤEtιx θεωρ ίΙΧ των εΙ8ώλων (σ. 130, § 3) .  ΑΙΙτη '1J θεωρίΙΧ 8ε
χότιχν ()τι κιχΙ οΙ πιxριxισθ�σεις, τα. Oνεtριx κτλ. ε.Τνιχι ιΧντιλ-ηπτι
κ« ένεργ1)μιχτιχ στά. όποιιχ OCντιστοιχεϊ: κιίτι πριχγμιχτικό. 'Ακόμ-η 
κιχL γιά. τά. πλά.σμιχτιχ της σuν8uιχστικ�ς φιχντιχσίας �8ινιxν, σύμ
φωνιχ με ΙXύΤ� τη θεωρία, την έξ�y1jσ-η 5τι όφείλονται σε σuνε
'.Ιώσεις των εΙ8ώλων οΙ όποιες �χοuν ή8-η πριχγμιχτικα. σuντελε
στεΙ. 

'Αλλ \ \ \ ,  , • • θ 
\ 

, 
'λ Ψ τ α κιχι κατα τouc; σ,ωικοuς ΎJ αισ -ητηριαΚ'η αντι -η ΎJ ει-

ναι ενιχ «σωμιχτικο» γεγονός , μια. «OCποτύπωσ'Υ) ) (τύπωσις) των 
έξωτερ ικων πριχγμά.των στην Ψuχ�. κιχ!. με τη γενικ� ocνocμειξ-η 
ολων των σωμocτων μια. τέτοιιχ 8uνιχτότ'Υ)ΤΙΧ πιχροuσιιχζόταν ώς • , Α '  \ . � � \  ι! Ψ � ' θ , \ ό ιχuτονΟ'Υ)τ-η. uτη 'Υ) χονοροεΙΟ'Υ)ς ",πο -η οιιχτuπω -ηκε ιχπο τ τε 
έπιχνειλ'Υ)μμένιχ με την πιχρομο ίωσ-η δη � IjJux� α.ρχικα. εΤναι ενιχς 
&γριχφος πίνιχκιχς όποΙ) ό έξωτερικος κόσμος ιXΠOΤUπώνει με τον 
κιχιρο τα. σημιχ8ιιχ 'rOU. 113 Π ιο λεπτη OCλλιΧ κιχΙ πιο ocσιxφ�ς,  πocν
τως έντελως μ-ηχιxνoκριxτικ� , φΙΧίνετιχι να. �τιxν � ιΧποψ-η του Χρό-, ' ζ \ • θ \ 

, 
'λ ' 

Δ 

σιπποu, ποΙ) χιχριχκτηρι ε την ιχισ ΎJτηΡΙΙXΚΎJ ιχντι ΎJψΎJ ποωτικ ,ι 
α.λλιx� (έτεροίωσις) μέσιχ στην Ψuχ� .  ΓιιχτΙ κι αότος εμεινε στιχ-
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θεροι; στην &ΠΟψΥ) ο'η � πιχρocστιχGYj (φαντασία) εΙνιχι έπενέργειιχ 
'rOu πιχριστιχμένοΙ) (φανταστον) στο σωμιχ. 

'Απο τη στΙΧθερότητα καΙ. μόνο αύτων των ΈVΤUπώσεων .η των 
μερων τους, κιχθως κιχL OCπο τη συναρμοΥή τοuς, έξYjγοuσιχv κιχΙ οΙ 
8ύο σχολες την ϋπιχρξΥ) των έννοιων κιχΙ των γενικων πιχριχστOC
σεων (προλήψεις � κΙΧί, κατα τους στωικούς, κοιναί έννοιαι) .  ΚαΙ 

, ' l !! Τ ' � t' .  ι .  \ , γι αυη.> -uπως ε χιχν κανει 'jOYj οι κυνικοι- οι στωικοι αντι-
μOCχοντιχιι τώριχ την πλιxτωνικ� άριστoτελικ� θεωρί.ΙΧ των Ι8εων \ - , 114 ' 1 ' t'  ι \ J! Ψ • t" \ 
κΙΧι των ΤUπων κιχι, πtu ειοικιχ, την <Χπο Yj ποΙ) οεχοτιχν μιαν 
ιχuθuπόστατη 8ριχστηριότητιχ � ΜνιχμΥ) που σΧYjμιχτίζει τΙς γενι
κες �ννo ιες. ΟΙ στωικοL άνOCγουν άκόμη κιχι τLς πιο γενικες καΙ. 
ά,φYJΡYjμέvες εννοιες σ' αύτον το μηχανισμο των στοιχεΙων της ιxl
σθYjτηριιχκ-ης άντΙληψης (που ομως 8εν τον OCνιχλύουν πιο συγκε
κριμένιχ). ΣτΙς γενικες πιχριχστOCσεΙζ της έμπεφί.ιχς που σΧYjμιχτΙ-
ζ \ \ , β ' , έθ \ 1L - ,  ι ονται φυσικα κιχι ιχ ιιχστα ιχντιπιχρ ετιχν τις Εννοιες της επιστη-
μYjς που πιχρocγοvτιχι σuvει8Yjτα; καΙ με μεθο8ικότητα. 'Ύποστηρι
ζιχν δμως οτι κιχL το περ ιεχόμενο των γενtκων έννοιων σχYjμιχτί.
ζετιχι άπο ΙΧLσθYjτηριιχκεζ έIIΤUπώσεις. Σ' ιχύτο το πλιχίσιο κιχ!. οΙ  
Μο σχολες ε8ινιχιι Ι8ιΙΧί.τερΥ) βαρύτητιχ στη ΣUνεργΙXσΙΙX της γλώσ
σας κιχτα το σχYjμιχτισμο των έννοιων. 

Σχετικα με ιχύτο το πρόβλYjμιχ ό έΠLκοuρισμος 8ιιχμόρφωσε 
άργότεριχ (Φιλ68Yjμος) μια Ι8ιότuπY) θεωρίΙΧ 1t'Ou συνήθως OCποκιχ
λεΤτιχι σημειωτική. οι λέξεις με τΙς δΠΟLες έργOCζεται ή vόYjGYj 
δεν ιΧπεικονΙζουν το περιεχόμενο των πιχριχστOCσεων, άλλα; εΙνιχι 
σημεϊα. 'Ακόμη κιχι το περιεχόμενο των πιχριχστOCσεων της αΙ
σθYjτηριιχκ-ης ά,vτΙληψYjζ (σύμφωνα με τη θεωρί.α για; την δποκει
μενικότητιχ των ποιοτητων που 8ί.νοντιχι με την ιxrcrθYJGYj, θεωρί.ΙΧ 
που δ ΈπΙκουρος την εΤχε πιχρΙΧλOCβει  ιΧπο τον Δημόκριτο) 8εν 
εΙνιχι άπεικονΙσεις των πριχγμOCτων άλλα μόνο ποιοτικα κιχθορι
σμένιχ GYjμε'LΙΧ της πριχγματικότητιχς, ή όποΙιχ κΙΧθαυτη εΤνιχι 8ιιχ
βΙΧθμισμέΙΙΥ) μόνο ποσοτικOC. ' Η  γvώGYj λοιπον 'rou OCιιθρώποΙ) για; 
τα; πρOCγμιχτιχ κιxτιxλ�γει σ' ιχυτη την έν μέρει ιχϊιθιχΙρετη κιχ!. έν 
μέρει ιpuaLX� GYjμιχτο8ότηGYj κιχ!. στο σuv8uιχσμο τέτοιων σuμβό
λων. Σε ιχϊιτες τLς θεωρ ίες οί έπικούρειοι σuVΙΧVΤLΟUVΤΙΧL με τους 
στωικούς. 

5. ΤΟ σuvολLΚΟ περιεχόμενο των έντuπώσεων OCλλα; κιχL ή ιptiGYj 
της vόYjGYjζ εΙνιχι τιΧ (8LΙX σε lSλους τους OCιιθρώπους. Με τ!.ς προσ
ποθέσεις ιχ.ϊιτες κιχ!. με βocGYj τον ψυχικό μYjχιχvισμό πρέπει κιχτιχ
νOCγκην voc σχYjμιχτΙζοvτιχι πιχvτοu, καΙ στο θεωρητικο κιχ!. στο 
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πριχκταο πε8ίο , οΙ t8r.εc; γενικες πιχριχστOCσεις. Στό συμπέριχσμιχ 
ιχότο κιχτέληξιχν οΙ στωικοι. ποό, ΣUνεπε�ι; προι; τη μετιxφυσικ� 
τουι;, έπέμενιχν στά. κοινά. στοιχεi:ιχ που προέρχοντιχι ιΧπό το πνεu
μιχ του Θεου. ΔΙδιχσκιχν 8τι την ιXλ�θειιx πρέπει νά. την ιΧνιχζητη
σουμε στΙς πιχριχστιίσειι; που ιίνιχπτυσσοντιχι σόμμετριχ σε 8λουι; 
γενικα: τους ιΧνθρώπους. Συχνα μιίλιστιχ &.φετηρ ίΙΧ της έπιστημο
να�ι; ιXπ08εικτικ�ς 8ιΙΧδικιχσίιχς των στωικων �τιxν ΙΧότες οΙ com
munes notiones (κοιναι έννοιαι). Άρέσκοντιχν να: έπικΙΧλουντιχι 
το consensus gentium -τη συμφωνίΙΧ μετιχξ'; 8λων των &.νθρώ
πων-, έπιχείρημιχ πο,; ο Ι  σκεπτικοι' εuκολΙΧ μπορουσιχν να: το 
• έψ 1. ' ) ' "  , � �  έ - )  ιχνιχτρ ουν με; την ιχνιχφοροι σ,ιχ ιχρνηταιχ οεοομ νιχ ΤΊjς εμπει-
ρ Ιιχι;. 1l5 

Γ ι' ιχότό, οτοιν σε μετlχγενέστεριχ κείμενιχ των έκλεκτικων φι
λοσόφων οΙ γενικες ιχότει; πιχριχστά.σεις χιχριχκτηρίζοντιχι εμφVτες 
(innatae) ,  ό χιχριχκτηρισμος 8εν �χει πια την �ννoιιx που του έ8ι
νιχν οΙ στωικοΙ Αότη � στρoφ� πlXριxτηρε�τoιι κυρίωι; στόν Κικέ-

Σ '  \ ι ' Κ έ "βλ J! ' έ
-

-ρωνιχ. τις γεναει; πιχριχστιχσεις ο ικ ρων ε επε uxt μονο κει-
νο που διΜσκει � φόση σε 8λουι; -rouc; ιΧνθρώπους έξίσου &.λλά. κιχ/. 
έκε�νo που �χει έμφυτεόσει � θεότητιχ ιΧπο την άρχ-Υ] σε κιίθε &ν
θρωπο μιχζι. με τη λογικ-Υ] Ικιχνότητοι. Ό Κικέρων το όποστηρίζει 
ιχότο Ι>χι μόνο γιά. τΙι; θεμελιιχκες εννοιες τηι; �θικότητιxι; κιχι' του 
� , ' λλ  \ ι \ \ Ι \ θ ' , -Ι. ' θ  ι οικιχιου, ιχ ιχ XΙXL γιιχ την πιστη στη εοτητιχ κιχι σ ,  ,ιν ιχ ΙXVΙXaLΙX 
της Ψυχ�ς. ΕΙ8ικότεριχ � γνώση του Θεου θεωρε�τoιι στοχιχστικ-Υ] 
πρόσβιχση του &.νθρώπου στΙς άληθινες Π1Jγές 1'0\).118 Με ιχιιτη τη 
8ιδιχσκιχλίιχ γεφυρώνοντοιν με τον πιό εuστοχο τρόπο � πλιχτωνι
κ-Υ] κιχ/. � στωικ� γνωσιοθεωρίΙΧ, κιχι' με τον στωικό ΙSρo κοιναι b
"οιαι διιxτηρ�θΎJΚε ό γνωσιολογικοι; όρθολογισμοι; &ς τΙς άπιχρχει; 
της νεώτερης φιλοσοφίιχς. 'Έτσι ιχκριβωι; ελιχβε κιχΙ. ένιχ πιχρOC
πλευρο ψυχολογικο νόημιχ, 8τι δηλιxδ� � έλλογη γνώση άπoτελε�
τιχι ιχπο έμφυτες εννοιες. 

6. 'Ενω όμως στην &.ρχ� κιχ/. οΙ στωικοι. κιχ/. OL  έπικουρειοι 
ιχνιiγoυν κιίθε πιχροιστιχσιοικο περιεχόμενο σε ΙΧΙσθητηριοικες έντυ
πώσεις, τελικα μόνο οί έπικουρειοι προχωρουν με συνέπειοι &ς το 
σuμπέριxσμιx 8τι το διιχκριτικο γνώρισμιχ τηι; ιχλ�θειιxι; εΤνιχι «
πλως το ΣUνΙXΙσθl)μΙX της ιχνιχγκιχιότητιχς, με το όποΤο έπιβιίλλε
τιχι � ιxΙσθητηριιxκ� ιχντίληψl) στη σuνείδηση. ΕΤνιχι ή ιχκιχτσιμιί
χητη προφιίνεισι � προδηλότητιχ (ένάργεια) με τ�ν όποΙιχ εχει συν-
8εθε� � πρόσληψl) του έξωτερικου κόσμου 8ιιχμέσου των ιxΙσ�
σεων. Kιiθε σιΙσθl)τηριΙXΚ� ιχvτΙληψη κσιθιχυτη εΤνιχι ιχ8ιιxμφισβ�.;. 
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τητη. 'Υπάρχει κΙΧθιχυτη σαν �νιx ocτομο, θα μποροόσιχμε να πο\)
με, μέσιχ στον κ6σμο των πιχριχστάσεων κιχι εΤνιχι, ιΧνιχμφΙβολΙΧ, 
ocνεξάρτητη κιχΙ ιΧπρ6σβλητη ά.πο όΠΟΙΙΧδ1jποτε ά.ντιθετη έπιχει
ΡΎ]μιχτολογΙιχ. 1l7 ΚιχΙ στιχν δ'Υ)μιουργεΤτιχι � έντόπω� στι για τα 
"..- ' ι , ι ..- \ \ ,  \ , Α-ιοισι ιχντικε μενιχ υπocρχουν οισιφορετικες κιχι ιχντιφιχτικες ocισV'Γ 
τηριιχκες ιXντιλ�Ψεις, � πλάν'Υ) σ' ιχυτες τΙς περιπτώσεις βρίσκετOtι 
στις σχετικες γνωμες κOtΙ 6χι στΙς ΙΧLσθ'Υ)τηριocκες ιXντιλ�Ψεις, οΙ 
όποΤε ς ά.κριβως με τη διιχφορετικ6Τ'Υ)τά τους ά.ποδείχνουν στι κιχΙ 
οΙ ά.φορμές τους εΤνιχι διocφορεταές. Γι' ιχυτο � σχετικ6τητσι δεν 
εΤνιχι, ενδειξΎ] κσιτα τ�ς όρθότψιχς των ιχΙσθ'Υ)τηρ ιιχκων ά.ντιλ�Ψε
ων.1l8 

ΆλλιΧ οΙ γνωμες (δόξαι) προχωροίίν κσιτσινιΧγΚ'Υ)ν πιο πέρσι ιΧπο 
τα ocμεσOt δεδομένOt των OtΙσθ'Υ)τηριιχκων έντυπώσεων. Γιιχτι στο 
πριΧττειν εΤνιχι έντελως ιΧνιχγΚOtίOt κσιι � ΓVώ� έκείνου που δεν γΙ
νετιχι ocμεσoc ιΧντιλ'Υ)πτ6 , δ'Y)λocδ� κocΙ των OtLτίων των φocινομένων 
(ίiδηλoν) κocι έκείνων που πρέπει νιΧ περψένουμε ΟΤΙ στο μέλλον 
θιΧ προέλθουν ιΧπο OtύτιΧ (προσμένον) .  'Αλλα. κocι για σλες τις πιχ
ΡOtπέρσι λειτουργΙες του ψυχικου μ'Υ)ΧOtνισμου δεν δπάρχει ΚOtτα: 
τόυς έπικοόρειους κιχμ(Ot ocλλ'Υ) έγγόησ-η έκτος ιΧπο την OCLσθ'Υ)τη
ριιxκ� ιΧντΙλ'Υ)Ψ'Υ). 'Εφ6σον οΙ Μοιες (προλήψεις) εΤνocι OtLσθ'Υ)τη
ρ ιocκες έντυπώσεις που τΙς εχει συγΚΡOtτησει � μν�μΎ], � βεβιχιό
τητoc119 που εχουμε γι' ocύτες ( βεβOtι6τητOt που δεν ά.ποδεΙχνετσιι 
ά.λλιΧ OUτE κιχΙ ιΧμφισβ'Υ)τεΤτocι) στηρ ΙζετOtι στην προδ'Υ)λ6τητOt των 
ιχΙσθΨ'Υ)ριιχκων έντυπώσεων. ' Αλλα κιχι οΙ ύποθέσεις (υπολήψεις) 
πο'; διOtτυπώνοντιχι εϊτε γιιΧ τα ιΧπρ6σιτOt στην OtLσθ-ητηριιχκ� ά.ν
τΙλ'Υ)ψ'Υ) OttTLOt των πρocγμάτων εLτε για τα: μελλοντικα γεγονότιχ 
εχουν κριτηριο την ΙΧLσθ-ητηρ ιOtκ� ά.ντίλ'Υ)ψ'Υ), ιΧφοίί ιχυτη τις έπι
βεβOtιώνει �, ιΧντιθετOt, τΙς ιΧνOtιρεΤ : το πρωτο ιΧνιχφέρετιχι στην 
πρ6γνωσ-η τοίί μέλλοντος, το δευτερο στΙς έξΎ]ΎΎ]τικες θεωρΙες.120 
ΟΙ έπικοόρειοι λοιπον 8εν ύποστηρΙζουν ότι � ν6Ύ]� εχει μια δικ� 
της ξεχωριστη πειστικ6τητOt. "'Αν σωστα περψένουμε να πριχγ
μOtΤΟΠΟΙ'Υ)θεϊ: κάτι, μποροίίμε νιΧ το ξέρουμε μόνο έφόσον ΠΡOtγμOt
ΤΟΠΟΙ'Υ)θεϊ: το γεγονος Otύτό.  Τοίίτο �μσιΙνει ότι οΙ έπικοόρειοι εΙ
χσιν κOtτOtρχ�ν πOtρσιΙΤ'Υ)θεϊ: ιΧπο τη 8ισιτόπω� μιa.ς πρσιγμOtτικ�ς 
θεωΡΙOtς της έπιστημOνικΎ'jς ερευνιχς. 

7 .  Γ ίνετιχι ετσι φOtνερο ότι κσιΙ τη 8ικ� τους μετσιφυσικ� οΙ 
έπικουρειοι τ� θεωροίίσσιν &.πλως ύπόθεσ'Υ) που δεν άνιχιρεϊ:τιχι ιΧπο 
τα γεγονότιχ ocλλιΧ οϋτε κιχΙ έπιβεβOtιώνετιχι -ύπόθεσ'Υ) πο,; ιΧπο
σκοποίίσε να: έκτοπΙσει τΙς ωες δποθέσεις για: τΙς δποϊ:ες εΤχιχν 
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' θ  ' , � , "Ε • � , ί βλ Ύj ικους ενοοιιχσμους. τσι, ο οογμιχτισμος τους ε νιχι προ Ύj-
μιχτικός. ' Λλλα κιχ!. τη γνωσLOλογίιχ τους, έφόσον ιχνιχφέρετιχι στην 
όρθOλOγLΚ� γνώσΎj, τ� διιχπερνOC �νιxς �ντoνoς σκεπτικισμός. Κιχ
θως πιχρΙΧδέχοντιχν ότι έ:γκυρο είνιχι μόνο ιχότο ποu θεωρεΤ «γεγο-

, • ' θ ' , 'λ Ψ ' λλ  \ ' Ι!  ' 1  1 1 νος» Ύj ιχισ ΎjτηΡΙΙXΚΎj ιχντι Ύj Ύj, ΙΧ ΙΧ κιχι υΤΙ ιχυΤυ Τυ «γεγονος» 
είνιχι ιχπόλυτιχ βέβοιιο, � απoψ� τους είνοιι δυνιχτο να: ΧΙXΡΙXΚΤΎjΡΙ
στεΤ θετικιστική. 

Λότος δ θετικισμος δΙΙXμOρφώθΎjκε με ιχκόμΎj πιο μεγOCλΎj συ
νέπειοι, κιχ!. χωρ!.ς τ!.ς �θικες-μετoιφυσικες τOCσεις τοσ ΈπΙκουρου, 
στ!.ς ιχπόψεις των νεώτερων έμπεφικων ιιχτρικων σχολων. ΟΙ 
σχολες οιότες συμφωνοσσιχν με τοuς σκεπτικοuς σε δ ,τι είχε σχέ
σΎj με τη γνώιτη έκείνου ποu δεν γίνετιχι ιχντιλΎjΠΤO με τ!.ς ιxΙσθ� 
σεις συμφωνοσσοιν έπίσΎjς κιχ;. με όλες τ;'ς όρθολογικες θεωριες 
των σκεπτι,κων. 'ΛντLθετιx, ποιρΙΧδέχοντιχν, οπως κιχ;. οΙ έπικοό
ρειοι ,  τ�ν ΠΡOδΎjλότψOΙ τ�ς ΙXισθΎjτηΡΙΙXκ�ς ιχντΙλΎjψΎjς. ΠεριγρOC
φουν την ΠΙXΡOΙΤ�ΡΎjσΎj (τήρησις) ώς το θεμέλιο τ�ς Ιιxτρικ�ς τέ
χνΎjς κοι!. uποστηρ ίζοuν ότι � οόσίιχ της θεωρίιχς �γκειτιxι στην ποι
ΡΙXήρφΎj ποu έ:χει συγκριχτηθεΤ μέσοι στην ιχνOCμνΎjσΎj. ΕΙδικό
τεριχ ιχποκροόουν -για: λόγους ιχρχ�ς- κOCθε ιxΙτιoλoγικ� έρμΎj-

, νειοι. 
Σχετικο με ιχότα: είνιχι το γεγονος ότι κιχ;. οΙ νεώτεροι σκεπτι

κο;' φιλόσοφοι διερεόνΎjσΙXν διεξοδικα: την �ννoιιx της ιχΙτιότητοις 
κιχ;. ιχποκOCλυψιχν τ!.ς δυσκολίες της. " H δΎj δ AινφίδΎjμOς είχε διιχ
τυπώσει μια: σεφα: τέτοιες ιχπορίες, 121 ποu τ!.ς ξιχνΙΧβρ ίσκοuμε πιο 
ιχνοιπτυγμένες κιχ!. πιο δλOκλΎjρωμένες στον Σέξτο τον Έμπεφι
κό. 122 

Στην ιχρχ� έΠΙσΎjμΙXίνOντΙXΙ τα: ά.Μνιχτοι σΎjμεΤΙX των ιχΙτιολΟ"7 
γικων θεωριων. ΟΙ θεωρ ίες ΙΧότες ιχνOCγουν το γνωστο σε κOCτι oc
γνωστο, ποu κι ιχότο δεν έ:χει έξΎjγΎjθεΤ' έπιλέγουν χωρ!.ς έπιxρκ� 
λόγο μίΙΧ μόνο έρμΎjνείΙX ένω είνοιι δυνιχτες κοι!. αλλες δεν uποβά,λ
λουν σε προσεχτικο ελεγχο τ�ν έμπεφίΙΧ για: ένδεχόμενες ΊXρνΎjΤΙ
κες ένδείξεις έξΎjγOσν έκεΤνο ποu δεν είνοιι προσιτο στην ΙXισθΎj
τηριιxκ� ιχντίλΎjψΎj με βOCσΎj κάποιο πoΛU ά:πλο σχ�μoι ποu το γνω
ρίζουμε διιχμέσου της OΙισθΎjΤΎjΡΙOΙκ�ς ιχντίλΎjψΎjς κιχ!. ποu γι' ιχότο 
έμφιχνίζετοιι σα:ν ΙΧότονόψο. Έξετά,ζοντιχι ιχκόμΎj όλες οΙ γενικες 
δυσκολίες ποu μOCς έμποδίζουν να: �χoυμε έπoπτικ� εΙκόνοι για: τ� 
σχέσΎj ιχΙτίου κοι;. ιχιτιιχτοσ. Ή διιχδικιχσίιχ της έπίδΡΙXσΎjς, � με
τάβΙXσΎj ιχπο το ενιχ πράγμιχ στο OCλλο δεν είνιχι δυνιχτο να: γίνει 
ΚOΙΤOΙνOΎjτη οuτε άν δεχτοσμε ότι οιότο ποu έπιδρOC (ώς MνΙXμΎj ) 

240 



Digitized by 10uk1s, March 2009

ΤΑ Κ ΡΙ Τ Η ΡΙΑ Τ Η Σ  ΑΛΗ Θ ΕΙΑΣ 

εΙνιχι ά,σώμιχτο ο{Sτε �ν 8εχτοuμε το ά,ντίθετο : για.τΙ XΙXL � έπιχφη 
(άψη) πο'; εΙχε θεωΡYJθεϊ: (.η8Υ) ά,πο τον 'ΑριστοτέλYJ) conditio 
sine qua ποπ [ά,πιχρΙΧίτητη προuπόθεσYJ] της α.ΙΤΙOΚΡΙXτικΊjς 8ιερ
γα.σίιχς 8εν μπορεϊ: με κιχνένιχν τρόπο να: την έξYJy/Jσει. Έξά,λλου 
εΙνιχι έξα.ιΡετικα: Μσκολο να: προσ8ιορ ιστεϊ: κιχt � χρονικη σχέ� 
ά,νά,μεσιχ στο α.ίτιο κα.t το ά,ποτέλεσμιχ. 'Αλλα: � πιο �μα.ντικη 
ι! Ψ " 'ζ " \ \ � Ι r ' " cι.ΠO YJ που εμφιχνι ετα.ι σ ιχυτες τις οιερεuνYJσεΙζ ε να.ι YJ επισYJ-
μιxν� της σχετικότητα.ς της ιxΙτιιxκΊjς σχέ�ς :  κιχνένα. πρά,γμιχ 
8εν εΙνα.ι κιχθocυτο οϋτε α.Ιτίoc οϋτε ά,ποτέλεσμα., ά,λλα: μόνο σε σχέ
� με το t1.λλο. Αϊτιον κα.t πάσχον εΙνocι συσχετικοι χιχρα.κτηρι
σμοt  πο'; 8εν πρέπει να: το';ς θέτουμε ά,πόλυτιχ. 'Έτσι ιΧποκλε Ιετιχι 
κιχL � (στωικ�) �ννoιoc μιας ΙΧΙτία.ς ποu ένεργεϊ: ουσιιχστικά" 8'Υ)λΙΧ-
8η � �ννoιιx T'ljt; 8Ί]μΙΟUργικ'ljς θεότητιχς. 

8. 01. σκεπτικοι' της 'Ακoc8Ί]μία.ς ά,νιχζYJτουσιχν προς t1.λλΊ] κoc
't"εόθuν� κά,ποιο uποκιχτά,στιχτο της !:λλΟYYJς γνώσYJς, πο\) κι ιxu
το!. 8εν τη θεωροuσιχν πια: κά,τι βέβα.ιο . Στην κocθ'Υ)μερινη ζωη 8εν 
εΙνιχι 8υνα.τΟ να: ά,πέχει κιχνεΙς ά,πο το πρά,ττειν, πο\) εΙνιχι uποχρε
ωτικό. 'ΑπιχρΙΧίτητες εΙνιχι έπί�ς κα.!. όρισμένες πιχριχστά,σεις 
πο,; το κα.θορΙζουν. Γι' ιχϋτό, uποστηριζε ;)81) ό 'ΑρκεσΙλιχος, οΙ 
πιχριχστ&.σεις μποροuν να: κινΊ]τοποιοuν τη βοόλYJσ-f) μιχς123 ά,κόμΥ) 
κoc!. ότοιν 8εν τLς 8εχόμιχστε ώς έντελως σωστές. Στον πριχκτικο 
βΙο πρέπει να: μiiς ά.ρκεϊ: μια: κά,ποια. έμπιστοσόνΥ) (πίστις) ότι 
l.ιρισμένες ποιροιστά.σεις εΙνιχι 8υνοιτο να: θεωροuντιχι πιο πιθιχνές 
(εύλογον) ,  πιο σκόπιμες κιχ!. πιο λογικες ά,πο τΙς OCλλες.l24 

τη θεωρία. της πιθιχνολογΙα.ς την ά,νέπτuξε �πειτιx ιΧκόμΊ] πε
ρισσότερο ό Κα.ρνεά,SΊ]ς, 125 πο\) προσπά,θYJσε να: προσSιορΙσει πιο 
συγκεκριμένα. το';ς έπιμέρους ά,νοιβΙΧθμο';ς ιχυτης της «πίστης» 
με βά,σ1) τtς λογικες σχέσεις. Τον μικρότερο βα.θμΟ πιθανότητος 

' l!.  ( )  Ι , J... f , ( t Ι Ι , λ '  τον .. χει YJ ιχπομονωμεν1) πα.pocστιx�, '1 οπο ιιχ ως οισιχφ-ης, ιχτε 1)ς 
μορφη T'ljt; ΚΙΧθΊ]μεριν'ljς ΠΡΟΟΊ]λότητιχς -ένάργεια) Sev ά,νήκει  
σε κά,ποιο ευρότερο πλocίσιο. Π ιο μεγά.λο βΙΧθμο πιθιχνότητοις �χει 
� πoιpά,στιx� πο\) 8εν t:PXETΙXL σε ά,ντΙφoι� με τ1.ς r1.λλες πα.ριχ
στά,σεις πο\) ιχνήκουν στο rQΙO πλοιΙσιο (άπερΕσπαστος). Στην ιχ
νώτιχτη, τέλος, βΙΧθμΙ8α. πΙσΤΊ]ς φτά,νουμε έκεϊ: όπου ενιχ όλόκλYJΡΟ 
σόστημιχ ά,πο τέτοιες πιχριχστά,σεις ιχπο8εΙχνετοιι ()τι  εχει έσωτε
ρικη ά,λλ1)λουχίοι κοιL 8εν ά,ντιφά,σκει προς την έμπειρία.. Ή έμπι
στοσόνΊ] , λοιπόν, ποu μποροuμε να: εχουμε στην έμπειρΙοι μεγοι
λώνει κιχθως προχωροuμε ά,πο τα: ιχπομονωμένιχ 8ε80μένοι των 
ιχΕσθήσεων προς τLς λογικες ά.λλYJλουχΙες της έπιστημονικYjς ερευ-

241 



Digitized by 10uk1s, March 2009

Η Η θΙΚΗ ΠΕ ΡΙΟΔΟΣ 

νιχς. Άλλα: μoλoνότ� με ιχότη τη μoρφ� έπιχρκεϊ: έντελως ( οπως 
πιχρΙΧ8εχότιχν ό Kιxρνεoc8Ύjς) για: τΙς ιχνOCγκες του πριχκτικου βίου, 
8εν μπορεϊ: να: ό8Ύjyf]σει σε ιχπόλυτιχ ιχσφΙΧλεϊ:ς πεπo�θ�σεις. 

9. 'Απο την &λλΎj μερια: οΙ στωικοΙ προσπΙΧθοuσιχν με κά.θε 
, \ ' t:'  λ' \ θ \ β '  \ τροπο νιχ ε"ιχσφιχ ισουν μιιχ γνωσιο εωΡΎjΤΙΚΎj ΙXσΎj στη μετιχφυ-

σ�κ� τους , στην όποίιχ ιχπέ8ι8ιχν, για: �θικoύς λόγους, πολύ μεγOC-
λ • Ι: Ι  \ \ \ , \ \ Ψ \ ' θ ΎJ oι,,�oι, κιχι γιιχ νιχ σωσουν -παριχ την υχoγενεΤΙΚΎj ιχισ ΎJσιo-
κρατία- τον όρθολογικο χιxpιxκτ�ριx τ-ης έπιστημΎJζ. Σόμφωνιχ 
με την ά,ρχη oτ� το ομοιο ΓVωpίζετιxι με τη βo�θειιx τοί) ομοιου, -ή 
8ι8ασκΙΧλίιχ τους για: τον έγκόσμιο λόγο ζ ΎjΤOυσε μια: γνώσΎj του 
έξωτερικοϊ) λόγου με τη βοήθεια τοϊ) έσωτερικοϊ) λόγου πού �χει 
κOCθε όίνθρωπος, 8ΎJλιx8� τοϊ) λογ�κοU. 126 ΈξOCλλου ό �θικoς ιχντιχ
γωνισμος (� κιχι ό 8υΙσμος) ιχρετης καΙ όρμεμφότων ιΧπιχιτοuσε 
Ι:να.ν παρocλλΎJλo 8ιιxχωρ�σμo ιχνOCμεσιχ στη γνώσΎj κιχι στην ιxΙσθΎJ
τηρ ια.κη πα.pocστα.σΎj . Γι' α.ότ6, �στω κα.Ι OCν 8εχτουμε οτι τΟ ύλι
κο της γνώσΎjζ προέρχετα.ι ιΧποκλειστικα: ιχπο τΙς πα.ριχστOCσεις, 
οΙ στωικοΙ έπι�μιxινα.ν οτι -ή α.ΙσθψΎJριιxκη ά,ντ[λΎJψΎJ κα.θα.υτη 
8εν περ ιέχε� κιχμία. γνώσΎj κιχι 8εν ε!να.ι 8υνιχτο να: χαρα.κτηριστεϊ: 
ο\Jτε ά,λΎJθινη O\JTE λα.θεμένΎJ. • ΑΥτιθετα., -ή ιχλ�θεια. κα.Ι το ψεu80ς, 
ύπoστ�ριζα.ν, ε!να.� προπOCντων χα.ρα.κτηρισμο1. για: τ1.ς κρίσεις (α
ξιώματα) "με τ/.ς όποϊ:ες ιχποφα.ινόμα.στε (θετικα: � ιXρνΎJτικα:) για: 
τη σχέσΎj πού ύπOCρχει ιΧνOCμεσα. στ/.ς πα.ΡιχστOCσεις. 127 

'Αλλα � όίπoψΎJ των στωικων για: την κpί� (κα.Ι σ' α.ότΟ το 
θέ β 'λλ 

" 
\ λ ' \ l! Ψ \ \ μα. προ α. ουν μια. νεα. κα.ι πο υ σΎjμα.νΤΙΚΎj ιχΠΟ ΎJ προς την 

όποία. μόνο οΙ σκεπτικοί ,  ιχπο ολους τούς στοχιχστες τ-ης ιΧΡΥα.ιό
τητα.ς, πλΎJσιocζουν κocπωc;) ε!να.ι ΟΤΙ 8εν &ποτελεϊ: μόνο τη θε
ωpΎJΤΙΚ� 8�εργα.σία. της πα.ρocσΤOΙσΎjς κα./. της σuνένω�ς των πιχ
ρα.στOCσεων. Π ίστευα.ν oτ� το οόσιιχστικο γνώρισμοι τΎjς ΚΡ [�ζ 
ε!νοιι το Ι8ιότυπο ένέργΎjμα. της συγκα.τocθεσΎjς, τΎjς έπι80κιμα.σία.ς 
κα.Ι π,ς βεβα.ιότητα.ς, με ην όποία. το πνευμοι ο ίκειοποιεϊ:τα.ι το 
σuνει8Ύjσια.κo πεΡΙέχόμενο, το «συλλιχμβOCνει» κα.ί, κιχτα: κOCποιον 
τρόπο, το κOCνει κτημα. του (καταλαμβάνειν) . Αότη τη σόλλΎJψΎJ 
οΙ στωικοι' τη βλέπουν σα:ν ιxότόνoμΎJ λειτουργίΙΧ της συνεί8ΎJ�ς 
(ήγεμονικόν), σαν κocΤ� ιχνOCλογο με τη συγκα.τocθεσΎj στ/.ς όρμές, 
πού έκ8ΎJλώνετα.ι στην περ�oχη των πα.θων. Άκρ�βως οπως -ή γέ
νεσΎj των 8ιεγέρσεων τοί) συνα.ισθ�μα.τoς Ι:τσι κιχ/. � γένεσΎJ των 
πα.ριχστOCσεων κιχ/. � σόν8ε� T"tjc; μιOCς με την όίλλη ε!νoι� μ�α: &να.γ
κιχ ία. φυσικη 8ια.8ικα.σία. έντελως ιXνεξocΡΤψΎJ ά.πα τη βoόλΎJσΎj του 
&νθρώπου (ακούσιον) .  ΆλλΟι � συγκα.τά.θεσΎj , με την όπο ία. όίλλΙΧ 
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ψυχικα: γεγονότα. τα: κιΧνουμ.ε κρίσεις κα.Ι fJ.λλα. "ιXe1j,  εΤνα.ι μια: 
έλεόθεΡ1j ιΧπο τον έξωτερικο κόσμο (έκούσιον) cXπόφα.U1j (κelσις) 
της σuνείl31jU1jς.128 

XιXP1j όμως στ�ν τα.υτότητα. τοίί ιΧτομικοίί με τον γενικο Λό
γο ό σοφοι; I3Ινει τη σuγκα.τιXθεσή του μόνο στΙς cXλ1jθινει; πα.ρα.
στ«σεις. Κα.θως λοιπον .η ψυχη « συλλοιμβιΧνεω α.ύτΟ το σuvει81j
σιοικΟ περιεχόμενο,  « ΣUλλOΙμβά.νει» τοιυτόχρονα. κοιΙ την προιγμοι-

ι Λ '  " Ι • ' -Δ  ό ό ζ τικοτητα.. υτη την "OΙpOΙaoroιG1j ο ι στωικοι " ιν ν μoc οιν φαντα-σΙα καταληπτική,129 κocΙ πίστευιΧν ότι ιΧύτη �πρεπε με ocμεσ1j προ
l31jλότητoc να: προκocλε'L τη σuγκocτά.θεU1j τοίί λOγLΚOίί ιχνθρώπου. 
'Έτσι .η σuγκοιτά.θεσ1j έννοε'Lτοιι ώς 8ροιστηρ ιότητιχ της σκεπτόμε
V1jt; ψuχ'ijς, ά.ντικεΙμενά. της όμως �χει κιχΙ τΙς έπιμέρους ιΧΙσθ'1)
τηΡΙιΧκες ά.VΤιλ�Ψεις ΚιΧι τις νΟ'1)Τικες 8ΡιΧστηριότητες που στηρί
ζοντιΧΙ σ' ιΧύτές : τ�ν �ννoιιx, την κρΙσ'1) , το l3ιΙΧλογισμό. 

Με τον όρο λοιπον φαντασία καταληπτικη οΙ στωLΚOΙ έννοοίί
σιΧν την "ιxpιXaTΙXU1j με την όπο ίιΧ το πνείίμιχ σuλλιxμβιXνει την 
ΠΡιΧγμιΧτικότητoc. Λυτη � ποφιχσΤΙΧG1j εΊνιΧΙ τόσο σιxφ�ς &στε το 

- , Ι -Δ ι � ι Κ ' " \ Τ πνεuμιχ συγΚιΧτιχνευει κα.� . ,ιν ΚιΧνει οικ'1) του. ιχι ισως να. ε νιχι 
, 1 , .3. !l \ \ , Ι , !le t \ ιχυΤυ 1j σωστ,ι EXcppΙXU1j γιιχ την ιχπιχιτηU1j ποι) " εΤιΧν ο ι  στωικοι 

στην ιχλYIθιν� πα.ριχσΤCXU1j. 130 Λυτος όμως ό όρισμος l3εν �ΤιXν κιχ
θόλου έΠιXρκ�ς για: να. Ικα.νoπoι�σει το σκοπο για. τον όπο'Lο εΤχε 
πλιχστε'L, l31jλιχ8� να. ιΧποτελέσει 8ιιχκριτικο γνώρισμα. της ιχλ�
θειιχς. 'Όπως πολυ σωστα: ιΧνΤΙΠΙΧΡΙΧΤ'1)ροίίσocν οΙ σxEΠTLXO(,131 ευ
κολΙΧ μπορουμε να. 8εΙξουμε ότι το Ιιποκεψενικο γνώρισμιχ που 
δπιχρχει σ' ιχύτον τον όρισμό, l3'Y)λιx8� � σuγκιχτ«θεU1j, ε!νιΧΙ i)uvιx
το να. ΚΙΧΤΙΧ8ειχτε'L ότι δπιχρχει  κιχΙ σε πλ�θoς πιχριχστιχσεις φιΧνε
ρα. λΙΧθεμένες. 

' Η  ά.νθρωπoλoγικ� 8ιά.σΠΙΧG1j τ�ς στωικ'tjς θεωΡΙιΧς γΙνετιχι φoc
νερ� κocΙ σ' ιχύτη την κεντρικ� εννοιιχ της γνωσιολογΙιχς της. "0-
πως � στωικ� μεΤιXφυσικ� 8εν μπορουσε να. έξ1j�σει με ποιον 
τρόπο � έπιμέροuς Ψuχ�, που ΚιΧτ&.γετιχι &'πο τον έγκόσμιο νοίί, 
έξουσι&.ζετιχι ιχπο τα: π&.θ1j των ιχΙσθήσεων, ετσι κι έl3ω l3εν εΊνιχι 
8υνοιτο να. έξ1jγ1jθε'L ότι � θεωΡ'Y)τLκη σuγκcxτά.θεU1j I3Ινετocι με όρι
σμένες προοποθέσεις κιχι στΙς λοιθεμένει; ΠOCΡιΧστ&.σεις. • Λλλα. κιχι 
οΙ l3όο 8υσκολίες �χoυν σε τελευτοι(ιχ cXν&.λuU1j κοινο α.tτιο . 'Όπως 
δ Ή ρ&.κλειτος �τσι κα.Ι οΙ στωικοΙ τιχΙΙηζιχν στ� μετα.φυσικ� τους 
την πρoιγμιXΤΙΚ� με τη 8εovτoλoγικ� τ&.ξ'Υ) των πρα.γμ&.των. Για: 
τους στωικους ό Λόγος �τιxν κocΙ lXE'Lvo που πρέπει να. εΤνιχι κα.Ι 
lxt'Lvo που ΠΡΙXγμΙXτLΚα. εΤνοιι : ητιχν σuνά.μιx ν6μος κιχι φύσις. KOΙL 
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αιότη ή ά.ντΙθεση, ποu οΙ Μο πλεuρές της ΣUγΚΡOύOνταιι στη 8ι8αι
σκσιλΙαι των στωικων για. την έλεuθερΙαι και!. στη θεο8ικΙαι τοuι;, 
ι!μελλε να. γ(νει το πρόβλ'YJμαι τοίί μέλλοντος. 
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Ή βocθμιocίoc μετά.βOCιnj άπο την �θικ� στ� θρ-ησκευτικ� &ποψη, 
πού σuντελε'i:τocι στη φιλοσοφίoc των έλληνιστικων κoc/. των ρωμoc
αων χρόνων, όφειλότocν κocι σε έσωτερικιΧ OC�τLOC κoc/. σε έξωτερι
κες OCφορμ.ές, πού προέρχοντocν OCπο έπιτocκτικες ocνά.γκες της έπο
χ=tjς. 'Όσο πιο πολύ ερχοντocν σε έπocφ� τιΧ φιλοσοφικιΧ συστημoc
τoc μετocξύ τους, τόσο περισσότερο γινότocν φιχνερο οτι � φιλοσο
φίΙΧ 8ΕV μπορουσε νιΧ έκτελέσει το εργο πού � (8ιιχ είχε OCνιχθέσει 

\ .  ό \ έ \ ,  θ ι � β θ '  ι στον ειχυτ της :  νιχ προσφ ρει στους ιχν ρωπους " j  oc υτερη γνω-
ιnj με την όποΙιχ θιΧ φτά.σουν στην ocρετ� κocι στην ευ8ιχιμονίΙΧ, 
στ�ν έσωτερικ� OCνεζιχρτησίΙΧ OCπο τον κόσμο . •  Η σκεΠτLκιστικη 
&ποψη πού ιΧπλωνότιχν 8ιιχρκως περισσότερο �τιxν ότι τελικιΧ � 
ocρετ� σuνίστιxτocι πιο πολύ σε μιιΧ ΠOCΡΙXΙτηιnj ιΧπο τη γνώιnj πιχ
ριΧ στη γνώιnj κocθocυτη. 'ΑλλιΧ κocι στούς κύκλους των στωικων 
ιΧρχΙζει νιΧ προβά.λλετιχι δλο ΚΙΧι πιο εντονιχ � &ποψη δτι το 8ικό 
τους Ι8εω8ες του σοφου, πού το εΙχιχν περιγρά.ψει τ6σο κΙΧθιχρα: 
κιχ/. τόσο ιΧτεγκτιχ, 8εν ε!νocι 8υνιχτο να: πρocγμocτοποιηθεΊ: OCπόλυτoc 
OCπο κιχνένιχν &νθρωπο. 'Έτσι, γιν6τocν φιχνερο ocπ' όλες τΙς πλευ
ρες οτι ό &νθρωπος, �ν στηριχτεΊ: στΙς 8ικές του μόνο 8υνά.μεις, 
3εν θα: μπορέσει ο\)τε τιΧ πρά.γμιχτιχ να: γνωρΙσει, ocλλα: ο\)τε κιχΙ 
να: γίνει ένά.ρετος κιχ/. ευτυχισμένος. 

Γι' ΙΧότ6, ιΧκόμΤ) κιχ/. μέσσt στη φιλοσοφίΙΧ διιχμορφώθTjκε E.vιx 
κλίμιχ πού ετΕ:ινε να: πιxρoc3εχτε� κά.ποιιχν ocνώτερη Μνocμη για: την 
έκπλ�ρωιnj των �θικων σκοπων. 'Αλλα: κιχ/. οΙ θεωρητικες 8(8ιχ
σκΙΧλίες των σχολων περιε'Lχocv πά.ριχ πoλλcX θρησκευτικα: στοι
χε'LΙΧ. ΒέβΙΧιιχ οΙ έπικούρειοι 8εν τα: 8έχοντιχν στη 8ι8ocσκocλΙΙΧ τοuς, 
για: τούς στωικούς δμως �τιxν πoΛU εόπρόσ8εκτιχ : Συνεπε'Lς προς 

. τη μετσtφυσικ� τους, OCνιχζητουσιχν την ιXρχ� της �eLx=tjc:; σε κά.
ποιιχ θεΤκ� έντoλ� . • Η 8ι8ιχσκΙΧλίoc τους για: το πνευμιχ περιε'i:χε 
τη 3υνocτότητιχ νιΧ 80θεΊ: φιλοσοφικο νόημoc στα: πλά.σμσtτιx του μύ
θου, πού μπορουσε επειτιχ να: ά.πλωθεΊ: κιχ/. σε δλους τούς &λλους 
λιχτρευτικούς τόπους. Τέλος, 8εν ε!χε λησμονηθεΊ: o(JΤE δ πνευμιχ
Τικος μονοθεΤσμοι; ποίι ίιπά.ρχει στη 8ι8ιxσκσtλ!.αt του ' Αριστοτέλη, 
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οϋτε � πλατων�κη Ι3ιΣν�κη &'νΙXζ�τησΎj της μόνψ�ς ουσ(ιχς των 
πριχγμά,των σ' ι'νιχν &'νώτερο, ίιπερσιισθ'Υ)ΤΟ κόσμο. 

Αυτος ά.κρ�βως ό 3υr:σμός, που &'ντ�παραθέτε� στον γ��νo, 
φθσιρτο κόσμο εναν κόσμο ϊιπερσιισθ'Υ)τό , θεϊκό, ά.ποδείΧΤ'Υ)κε τελ�
κα. ότι έξέφρσιζε σωστα. την έσωτερικη διά,σπσισΎj που ίιπ�ρχε σε 
όλόκλYjΡ1j τ� ζω� τοα έλλ'YjνLΚΟU κιχι τοα ρωμαi:κοί3 κόσμου που 
τώρα πια. γερνουσε . •  Η ocπλ'Υ)στία της �δoτης έζιχκολουθουσε ϊσως 
&'κόμ1j να. όργιά.ζει μέσα σ' ενα.ν �λΙΎΎO α.�σθ'Yjσ�α.σμου. 'Απο τον 
κορεσμο όμως και την ά.'Υ)δΙα ε!χε ά.ρχΙσε� κιόλιχς να. γεννιέται 
ενιχς καινοόριος πόθος για. μια. πιο κα.θα.ρ� ,  μια.ν ά.νώτερ'Υ) χαρά.. 
KΙXL μπροστα. στις τερά,στιες κo�νωνικες ocντιθέσεις που ε!χα.ν 
&'νιχπτυχθε;: στη Pωμα.ϊκ� Αυτοκριχτορ ίΙΧ, το βλέμμα. όλων έκεΙ
νων των έκατομμυρΙων που έβλεπιχν δτι τα. ά.γαθα. της �ς δεν 
τούς ά.ν�καν στρεφότιχν με πόθο προς εναν κιxΛUτερo κόσμο. 'Έτσι , 
ά.πΟ όλες τΙς πλευρες γεννιότιχν μια. βαθιά" γεμά,τη πά,θος ocvocyxYj 
για. &'λYjθινη σωτηρΙα τ�ς Ψυχ�ς, μια. πείνιχ για. το ίιπεργ�ινo, μ�α. 
πρωτόγνωρYj λΙΧΧΤά,ριχ για. Op'YjσxeLιx. 

Aυτ� � ζωντά,ν�ιx της θΡYjσκευτικ�ς κίν'Y)σΎjς έκδ'Yjλώθ1jκε &,ρ
χικα. στ�ν ά.πo30Χ� που εβρισκιχν οι ξένες λατρε'i:ες στον έλλ1jνο
ρωμΙΧϊκο κόσμο, στην &'νά,μειζ1j κιχι στο συγκεριχσμο των ά.νατο
λικων κιχι των δυτικων θΡ'Yjσκειων. Παρά,λλ'Yjλα δμως με τη συν
διocλλιxγη που πριxγμιxτoπoι�θ'Y)κε έδω κι έκε;: ά.νά,μεσιχ σε ά.ντιθε
τικες τά,σεις πρόβΙΧλλε cXκόμ1j π�o εντονιχ � δια.μά,χ'Υ) ποια. ιχπο ιχυ
τες θα. κυριιxρχ�σει στΙς ψυχές των ιχνθρώπων. 'Έτσι, ό &'ρχιχ;:ος 
πολιτισμός, ά.φου ε!χε πια. δώσει τους καρπούς της τέχν'Υ)ς κα.Ι 
της έπιστημ-ης, γινότα.ν τώριχ το πεδίο μά,χ-ης των θΡ'Υ)σκειων. ΤΟ 
oυσ�αστικo ένδια.φέρον του &'νθρώπου μετατοπιζόταν, για. πολ
λούς πια. ιx�ωνες, OCTtO τη γ�ιν'Y) στ�ν ουρά,νιιχ σφιχΙρα.. OL ανθρω
ποι αρχιζα.ν τώρα. να. άνα.ζψουν τ� ΛUτρω� τους πέρα. OCTto τον 
cxlσθητο κόσμο. 

'Αλλα. οΙ μορφες πού π�ρε α.υτη Υι δια.πά,λ'Υ) των θΡ'Υ)σκειων 
&'ποδείχνουν πόσο μεγά,λ'Υ) πνευμα.τικ� Μνα.μ-η ε!χε γίνει � έλλ1j
νικη έπιστημ'Yj. Για.τΙ ό ιχρχα.ίος κόσμος ε!χε τόσο πoΛU προσβλ'Υ)
θε;: ιχπο την ιχρρώστ�ιx του 3ιιχνΟ'Υ)τισμοίί, ε!χε τόσο βΙΧθια. κυρι
ιxPXYjOe'i: ά.πΟ τΥιν ιχνά,γΚΥ) για. γνώσΎj, i::JaTE όλες οι θΡYjσκε;:ες �
θελιχν να. ικιχνΟΠΟΙ�(fουν κιχΙ τη διά,νοιιχ, κιχι γι' ιχυτο προσπΙΧθου
σα.ν να. μετιχτρέψουν τη ζω� τους σε eeWP'YjTLXYι διδα.σκocλΙιΣ. Αυτο 
Ισχόει ά.πόλυτιχ ιΧκόμ1j καΙ για. το χριστιιχνισμό. ΒέβΙΧια., Υι Μνιχ
μΥ) που όδ�ΎYJσε τη θΡYjσκεΙα. του 'Ι'Υ)σου στη VLX'Yj �τιxν το κα.θα.-
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δ ' "  Ι θ ' � θ δ ' \ ' , Ρ , το οινωτερο ΣUVOΙLa '1jμοι γ�oι . ', ε τητοι, κoι� μ�oι πιστη που 
8ΕV λόγιζε OUTE μπροστOC στο θOCνιχτο κιχι πο,) πρόβιχλε με νειxν�
κ� 8ύvοιμ'1j μέσοι σ' l.νοιν γεροισμένο κοιΙ ((cX.8�OCφορο» κόσμο. Κοι!. 
μπόρεσε νιt κυριιxρχ�σε� στον ιχρχοιϊ:ο κόσμο ιΧκριβως έπει8� ιχπο-
8έχτηχε τον πολιτισμό το\) κιχ!. τον έπεξεργιχστηκε. Ή νέιχ θρη
σκεΙιχ 8ιιχμορφώθ'1jκε πΙΧλεόοντιχς ένιχντίον τΟ\), ΚΙΧι � πOCλ'1j ιχύτη 
τη 8υνιχμωσε τόσο πολό, �στε τελικα. μπόρεσε να: κυριιxρχ�σει 
στο ρωμοιϊκο κρOCτος. ΚΙΧ!. ό χριστιιχνισμός , κιχθως υπεριχσπιζότιχν 
τον έοιυτό το\) ιXπένOΙντL στ�ν πoιλιxιιt φιλοσοφίΙΧ, ΧΡ'1jσιμοποί'1jσε 
τον έννοιολογικο όπλισμό της γιιt να: χτίσει το σύστημιχ των 80γ
μά.των του. 

'Έτσι, σuvιχvτηθ'1jΚΙΧV οΙ ιΧνιχΥχες της έπιστ�μ'1jς κιχ!. της ζω�ς. 
Ή έπιστ�μ'1j ζψοασε να. βρεϊ: στη eP'1jaxelΙX τ� λόσ'1) των προβλ'1j
μά.των πο,) μOCτοιιιχ τη βιχσιχνιζιχψ κιχ!. � ζω� ζητοuσε να. 8ώσει 
στη θρ:ησκεuτικ� λΙΧχτOCροι Ύι στ� ep'1jΣXΕUτLX� πίστη της μoρφ� 
κιχ!. θεμελίωσ'1) έπιστημoνικ� . ' Απα το σ'1)μεϊ:ο ιχύτο κιχ!. �πειτιx, 
γιOC πoΛU μεγιχλο χρονικο 8ιιΧσΤ"1)μιχ, � ΙστορίΙΧ της φιλοσοφίιχς σu
νυφΙΧίνετιχι με τ�ν ΙστορίΙΧ της 80γμιχτικYjς.Ι 'Αρχίζει � περί080ς 
της θρησxευτ�κ�ς μετιχφuσικYjς. Ή τρoχιιt την όποίιχ OCκολοόθησε 
ό φιλoσoφ�κoς στοχιχσμος της ιχρχοιιότητιχς ξεκ�νi ιχπο τ� θρη
σκείΙΧ, ιΧπομιχκρόνετιχι �ειτιx όλοένιχ περισσότερο -με ιΧποκο
ρόφωμιχ ιχυτης τ�ς έξέλιξ'1jς την έπικοόρειιχ φ�λoσoφίιx--, ιχρχ(ζε� 
να. ξιχvοιπλ'1jσιιχζει, κιχ!. τελικα. έπιστρέφε� όλoκλ:ηρωτικιt σ' oιu
την. 

Με ΙΧύτες τ!.ς προϋποθέσεις μποροuμε νOC έννοήσουμε δτ� το 
κοινα ι!8ιχφος l)ποu cXVΙXoπwxe'1jxe δλ'1j � θρησκευτικ�-φιλoσoφ ικ� 

, 3:. '  θ ' ' ξ ' ζ l '  θ " \ 1 κιτηση " τιχν '1j κοσμο εωρ�ιx που εχωρι ε Τυ υπεριχισ '1jTO ιχπο το 
ιxlae'1jTO κιχ!. OCξιολογοασε το l.νιχ ώς θε'ίκ-η τελε�δτητιx κιχ!. το 1Χλλο 
ώς yJjtv'1j κιχκΙιχ. AύΤ� � θεώρ'1jσ'1) ε!χε εΙσιχχθεϊ: �8'1j cX.πΟ τοuς π\)
θοιγορεΙους (πρβ. σ. 68, § 7) κοι!. εΤχε ύποστηριχτεϊ: κιχ!. ιΧπα τον 
'Αριστοτέλ'1j. Χιχριχκτηριστικότεριχ δμως εΤχε έκφριχστεϊ: στην 
πλιχτωνική μετιχφυσική, πο,) εγινε, γι' ιχύτον το λόγο, το βιxσ�κo 
κέντρο ΙΧύτης της θΡ'1jσκεuτ�κ-ijς κιχτOCλ'1jξης του ιχρχοιίου στοχιχ
σμοα. ΤΟ κόριο γνώρισμιχ τYjς περιό80υ εΤνιχι μια: θρησκευτικ� 8ι
ιχμόρφωσ'1) τοα πλιχτωνισμοα. 

Το γεωγριχφικο l)μως κέντρο της το βρΙσκουμε στην 'ΑλεξιΧν-
8ρειιχ, τΊjν πόλ'1j ποu με την ίστορ ίιχ της κιχ!. με τον πλ'1jθuσμό τ:ης 
έκφριχζει κΙΧθΙΧρα. τ�ν cXνιχμειξ'1j των έθνων κιχ!. των θΡ'1jσκειων. 
Σ' ιxύτ� την έμπορικ-Yj πρωτεόουσιχ, δπο\) σuμφόρoντιxν οΙ φυλές, 
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κα,!. στ1j Βιβλιοθήκη (Moucre'i:o) της εΤχα,ν σuyχεντρωθεΊ: ολοι οΙ  
θ'Υ)σα,υρο!. της έλληνικης πα,ι�εια,ς, συνωθουντιχν δλες οΙ θρησχεΤες 
κα,!. οΙ πολιτισμοί, &.νιχζητώντα,ς μια: έπιστημoνικ� �ιιxσά,φηση 
των εντονων συνα,ισθημά,των πού τούς πίεζα,ν. 

Τό πρωτο ρευμα, της &.λεξα,ν�ριν"tjς φιλοσοφία,ς εΤνα,ι ό λεγό
μενος νεοπυθαγορισμός. Αότος ό τρόπος της σκέψης προερχότιχν 
&.πο τ� θρησκευτικ� πρά,ξη των πυθα,γόρειων μυστηρίων. Χρησι
μοποιουσε έξωτερικα: μόνο το μυστικισμο των &.ριθμων τόν όπο'i:ο 
εΤχα,ν εΙσα,γά.γει οΙ πα,λΙΧLO!. πυθιχγόρειοι, πού εΤχιχν �ώσει το ονο
μά. τους σ' ιχΙΙτό τό φιλοσοφικό ρευμιχ κα,!. στα: κείμενα, πού &.ν�-

• • ι Τ' θ ' λ ι ' -Ι. ' ι θ κουν σ α,υτο. ο εωρ'Υ)ΤΙΚΟ π ιχισιο γιιχ , ,ιν ιχποκοσμη, ρησκευ-
τικ�-&σκητικ� �θ ικ� του βρισκότα,ν σε μια: �ιιxφopετικ� έρμηνείΙΧ 
της πλιχτωνικ"tjς μετιχφυσικ"tjς. Aυτ1j ή έρμηνείΙΧ OCσκ-ησε κιχτόπιν β θ " I �  " " λ β '  \ , α, ια, επιοριχσ'Υ) στον τροπο που α,ντι α,μ ιχνοντιχν την πνευμιχτικη 
οΙΙσία,. Τυπικός έκπρόσωπος ΙΧύτης της ιχερεσ'Υ)ς εΤνα,ι ό 'Απολλώ-

r Τ ι ι 3: . �  ' θ  ' νιός ο υιχνευς που ,ιτιχν ιορυτης ρησκειιχς. 
'Από ΙΧύτούς τούς &.νιχτολικούς κuκλοuς ΠΡο"tjλθιχν κιχτα: τούς 

ρωμιχϊκούς (Χ,υτοκρ(Χ,τορικοός χρόνους τα: έρεθίσμα,τιχ πού πιχριχ
κίνησιχν τ� Στοα: να: �ώσει μεγιxλUτεp'Y) εμφ(Χ,ση στα: θΡ'Υ)σκευτι
κα: στοιχε'i:ΙΧ T"tjt; κοσμοθεωρίΙΧι; της. 'Έτσι κιχ!. ό &.νθρωπολογικΟς 
8υtσμός εγινε πιο όξύς κ(χ,!. ό &ρχικός πιχνθε'Ισμός της ΣτοίΧς ε
πα,φνε σιγα: σιγα: περισσότερο θεϊστικο χιxpιxκτ�pιx. Σε φιλοσό
φους δπως ό Σενέκιχς, ό 'Επίκτητος κιχ!. ό Μά.ρκος Aυp�λιoς ή 
στωικ� φιλοσοφίιχ εχει γίνει πια: φιλοσοφίιχ T"tjt; ΛUτρωσ'Y)ς. 

T�ν έπoχ� έκείνη &νΙΧβίωσε με θρησκευτικο περίβλ'Υ)μιχ κιχ!. ό 
κvνισμoς ώς (Χ,ΙΙστηρο λΙΧϊκό χ-ήρυγμιχ πιχρΙΧίτησης ά.πό τα: έγκό-

Π ,  " " :.ι:. ' Δ - ξ σμιιχ. ιο γνωστος εκπροσωπος του ,ιτιχν ο ημων(Χ" 
Σ' ιχυτούς τούς πρώτοuς μετιχχριστιιχνικούς ιχιωνες εΤνιχι πο

λύ 8όσκολο να: 8ι(Χ,κρίνουμε τούς έκλεκτικους πλιχτωνικοός, οπως 
:s. λ 

• Πλ ι 

, , ' Χ ' , , 'Α λ '  " ,ιτιχν .χ. ο οuτ(Χ,ρχος ΙΧΠΟ ΤΎj ιχφωνειιχ κιχι ο που ψος ιχπο 
τα: Μά.8ιχυριχ, ά.πό τούς νεοπuθιχγορείους, κιχ!. σε μετιχγενέστερους 
χρόνους ό Νουμένιος ά.πό τ�ν Άπά.μει(Χ, κιχ!. ό Νικ6μιχχος ά.πό τα: 
Γέριχσιχ, οΙ όποϊ;οι έπιπλέον έχουν 8εχτεϊ; κιχ!. Ιου8ΙΧϊκές κιχ!. χρι
στιιχνικές έπι8ρά.σεις, κιχ!. έμφιχνίζοντιχι ώς έκφριχστές του τέλειου 
συγκεριχσμου των Μο τιχσεων. 

' Ενω όμως το έλλ'Υ)νικο στοιχε'i:ο ϊιπερτερεϊ; σε σχέσ'Υ) με το 
&να,τολικο σέ ολες ιχυτει; τ!.ς μορφές T"tjt; σκέψης, στ1jν Ιoυ8ιx'Ικ� 
φιλοσοφίΙΧ της θρησκείιχς προβιχλλει πολύ εντονιχ τΟ &.να,τολικό 
στοιχεϊ;ο. ΕΤνιχι πιθα,νο ΟτΙ &.πό τ� σuνιχντησ'Y) του νεoπuθιxγopι-
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σμου με την Ιoυ8ιxΤκ� θΡ1jσχεuτικ� ζω� προYjλθε � ιxtpeσ1j των 
Έσσιχίων. Άλλα: κιχί οΙ πολλιχπλει; προσπOCθειει; πού �κιxνιxν κιχτα: 
τ�ν �κθεσ1j των 80γμOCτων τουι; οΙ λόγιοι Ίουδιχ'ί:ο ι να: πλφιOCσουν 
προι; την έλληνLΚ� έπιστημη κιχτέληξιχν στ� 8ι8ιχσκιχλΙΙΧ του ΦΙ
λωνιχ του 'Αλεξιχν8ρέΙΧ. Ό Φίλων με τΥιν πρωτότυΠ1j �πεξεργoι
σΙιχ του έπηρέιχσε ά,ποφιχσιστικα: στα: σπουδιχιότεροι σ1jμε'ί:OΙ, κιχ/. 
«πο μορφολογικΥι κιχι ά,πο πριxγμιxτoλoγικ� &'ποψη, την πιχριχπέ
ριχ δΙΙXμόρφωσ1j κιχΙ κΙνησ1j ιχίιτων των Ιδεων πού βρΙσκοντιχν σε 
ΚΙXΤOCσΤΙXσ1j ζύμωσηι;. 

'Α νOCλογιχ, άλλα: με πολύ μεγιχλύτερει; 8ιιχστOCσειι;, ά,νιχπτόχθηκε 
κιχτoc τούι; πρώτουι; μετιχχριστιιχνικούι; ιχιωνει; � φιλοσοφίιχ του 
χριστιιχνισμου, πού ΧΙΧΡΙΧΚΤΊ)ρΙζετιχι συν�θωι; φιλοσοφΙιχ των llιx
τέρων. Αύτη � φιλoσoφικ� έκλιχtκεUσ1j του ΕίιιχγγελΙου άρχΙζει 
.. � \ 'Α λ ' • ό - θ /λ \ • , 1 ι- τουι; πο OΎ'rjτει;, ο ι  πο ιοι ,  ε οντιχι; νιχ υπεριχσπισουν το 
χριστιιχνισμο άπένιχντι στούι; μορφωμένουι; κιχΙ νOC τον προστιχτέ
ψουν ά,πο την περιφρόνησ1j κιχΙ τ/.ι; διώξειι;, προσπΙΧθουσιχν να: έμ
φιχνΙσουν τη θρησκευτικΥι πΙστη ώι; τη μoνoc8ικ� άληθιν� φιλοσο
φΙιχ. " Αρχισιχν ετσι να: προσιχρμόζουν το περ ιεχόμενο τηι; χρ ιστιιχ
νικΥ)ι; πΙστηι; στούι; έννΟLολογικοuι; τόπουι; της έλληνικΎjς έπιστ�
μΊ)Ι;. ΟΙ πιο σημιχντικοί ά,ΠOλOΎ'rjτες εΙνιχι ό ΊουστΙνοι; κιχΙ ό Mi
nucius Felix. 

'Αλλ \ \ \ , \ \ λ � ,  ό J! ' οι κοιι χωριι; ιχυτη την πο εμικ ,ι ΤOΙσ1j γιν τοιν ι:;ντονοι ΟΙΙ-

σθητη στ� χριστιoινικ� κοινότητοι � ά,νOCγΚΊ) να: μετιχπλοιστεΊ: � 
πίστις κοι/. να: γίνει γνώσις. Έντούτοιι; οΙ πρωτει; προσπOCθειει; 
των γνωστικων να: πλcXσoυν μια: κοσμοθεωρίΙΧ σύμμετρη με τ� 
νέιχ θρησκεΙοι όφεΙλοντοιν στην έξημμένη θρησκευτικ� φοιντιχσΙιχ 
των Σύρων κοι/. κοιτέληξοιν σε τόσο κοικόσΧ1Jμιχ μορφώμιχτιχ, C>στε 
ή 'ΕκκλησΙοι, πού τώριχ είχε δυνιχμώσει κιχ/. lπoιιρνε πιιΧ τ-ην δρι
στικ-η μoρφ� της, ύποχρεώθΊ)κε νOC τα: ά,ποκηρύξει .  ΟΙ πιο γνω
στοι. ά,πο ιχίιτούς είνοιι δ ΣιχτουρνΙνος, δ ΒιχσιλεΙδηι; κιχί δ Βοιλεν
τΙνοι;. 

Μερικοι. έκπρόσωποι τηι; χριστιοινικΥ)ς γροιμμocτεLιχς, οπως ό 
Τιχτιοινός, δ Τερτυλλιοινος κιχ/. δ Άρνόβιος, άντιδρώντιχς σε ιχύτει; 
τΙς υπερβολες της θρησκευτικΥ)ς φιχντοισΙοις έκ8�λωνιxν ρητα: μ.ια: 
«ντΙθεσ1j προς το λογικο ΚΙΧ/. μια: εντοV1J ά,πoστρoφ� σε κOCθε προ
σπOCθειιχ για: φιλoσoφικ� εκθεση τΥίι; χριστιοινικΥ)ς πίστης. 'Αλλα: 
κα.Ι OΙύΤ� � ά,ντιλoγικ� τιX� uποχρεώθYjκε ύστερα. να: προσφύγει 
σε συγγενικες προς ιxύτ�ν θεωρΙες της έλλYjνικης φιλοσοφΙιχς. Ή 
Πoλεμικ� του E1PYjvιxLou κιχ/. τοί) μοιθητ-η του Ίππολύτου στο γνω-
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σΤLΚLσμο 8εν ε!χε έκεΙνΥ) τη μοvομέρεLσι. xιxt στηΡLζ6τσι.v ΠLΟ πολό 
στοόι; π!Χλσι.L6τεροuι; �λλYjvΙζοvτει; 'ΑπολογYjτέι;. 

'Όλει; σι.ότει;; οΙ 8LEpyιxatEt; κσι.τέλYjξσι.v στη θεμελΙωσYj μL�Ι; θε
TLx�t; XPLaTLIXVLx�t; θεολογΙσι.ι;, σ' �νσι. έVVΟLολογLΚιχ ciνσι.πτuγμένO 
συστημσι. 80γμOCτων μ6λLι; στtι; ciρχει; τοσ 3ου σι.Ιώνσι.. ΤΟ ι!ργο σι.ό
το πρσι.γμσι.ΤΟΠΟL�θ1jκε στην KΙXTYJlYjTLX� Σχoλ� τηι; • Αλεξocv8ρεL
σι.ι; ciπο τοιιι;; 8Lεuθuvτέι;; τηι; Κλ�μεντσι. xιxt 'ΩΡLγέvYj . ' I8LIXtTEPoι. δ 
'ΩΡLγέV1jΙ;; πρέπεL νιχ θεωρεΤτσι.L, ciπο φLλοσοφLΚ� ι!tΠΟψYj, δ σYj
μσι.VΤLκ6τεροι; έκπρ6σωποι;; τοσ ΧΡLσΤLσι.VLσμοU σι.ότ� την περΙο80. 

'Απο τη φLλOσOφLΚ� σχoλ� τ�ι;; • ΑλεξOCv8ρεLσι.ι; προερχ6τσι.ν xιxt 
δ Πλωτ(νοι;, ό σYjμσι.VΤLκ6τεροι; στoχlXστ�ι; σι.ότηι; τηι; έπoχ�ι;, δ 
δποΤοι; προσπocθYjσε να. civσι.πτUξεL τΙι; φLλοσοφLκει; TOCaELt; ποΙΙ ώ
eouaIXV στο σχYjμσι.ΤLσμΟ θΡYjσκε(σι.ι;, μένοντlχι;; δμωι;; πOCντοτε σε 
�λλYjVLΚΟ πλσι.(σLΟ . Ή προσπocθεLOC του νιχ σuστYjμIΧΤΟΠΟ L�σεL τΙι; 
βσι.σLκει; 8L8ιxσκIXλtEt; τηι; �λλ1jVLκ:ηι; κσι.Ι τηι; �λλYjVLσΤLΚ�Ι; φLλοσο
φ(σι.ι; κOCτω ciπο μLιχ βσι.σLΚ� ePYjσΚEUTLX� ciρχ� χσι.ρσι.κτηρΙζετσι.L ώι; 
νεοπλατωνισμός. Ή θεωρ(σι. του e!VIXL το ΠLΟ δλοκλYjρωμέvο κσι.Ι 
το ΠLΟ τέλεLΟ έΠLστημΟVLΚΟ σόστημσι. ποΙΙ ι!8ωσε � ciPXIXL6TYjTIX. 
, Αλλιχ ij8Yj δ μσι.θψ�ι; του llOPCPUPLOt; προσπocθYjσε ciπο σι.ότη τη 
θΡYjσκεUΤLΚ� θεωρ(ιχ νιχ 8Lσι.μΟΡφώσεL μLιΧ epYjσΚE(ΙX, κσι.Ι ό ΊOCμ
βλLΧΟΙ;, ποΙΙ χσι.ρlχκτηρ(ζετσι.L ήγέτηι; τοί) ΣUpLIXΚOU vεοπλσι.τωVL
σμοu, τη μετέτρεψε σε �νσι. πολuθεΊ:στLΚΟ 86γμσι., με το όποΤο οΙ 
μορφωμέVΟ L  ι!tνθρωΠΟL κσι.ι οΙ πολLΤLΚΟΙ ciντΙπ"αtλΟL τοϊ) XPLσTLIXVL
σμοί) �λΠLζlχν OTL θιχ �8LVΙXV νέσι. ζω� στΙι; λσι.ΤΡεUΤLκει; μορφει; τηι; 
εt8ωλολσι.ΤΡLΚ�Ι; ePYjaxetIXI;; ποΙΙ χOCνοντσι.ν. Μετιχ την ciπoτuχ(σι. σι.ό
τοσ τοσ έγχειρ�μσι.τoι; ή ciθYjvσι.Ί:κ� σχολ� τοσ vεοπλσι.τωVLσμοU, με 
ciPXYjyout; τον Πλοότσι.ρχο ιΧπο τ�ν • Aθ�νσι., τον Πρ6κλο κσι.Ι τον 
Δσι.μOCσΚLΟ ,  πεΡLορΙσΤYjκε στη μεθο80λογLΚ�, σχολσι.σΤLΚ� ιχνocπτu
ξΥ) τοί) συστ�μσι.τoι; τοί) ΠλωτΙνου. 

"ETaL σι.ότει; οΙ �λλYjVLσΤLκει; προσπocθεLες YLιX νέσι. θρφκεΙσι. βσι.
σLσμέvYj στ�ν έΠLστημYj ι!μεLVσι.v χωρΙς ciποτέλεσμlχ. οι σοφοΙ 8εν 
βρ�κσι.ν τ� ePYjaxeuTLX� XOLv6TYjToc τους. • ΑντΙθετσι., ή ιΧνOCγΚΥ) τηι; 
θετLΚ�Ι; ePYjσxetIXt; νιχ δλοκλYjρωθεΤ κσι.Ι νιχ κlχτοχυρωθεΤ μέσσι. σε 
μLα. έΠLσΤYjμΟVLΚ� 8L8Iχσκσι.λΙσι. πέτυχε το σκοπ6 τηι;:  ή θΡ1jσκεu
TLX� XOLv6TYjTIX cXπέΚΤYjσε το 86γμιχ ΤYjΙ;. Κσι.Ι το μεγOCλο taTOPLXO 
β�μσι. ποΙΙ σuvτελέσΤ1jκε με ιχότο �τσι.ν lSTL δ �λλYjVLσμοι; ιΧκ6μΥ) 
κσι.Ι κσι.τιχ τ� μιχκρα. πιΧλ1j του με το θOCνσι.το 8YjμLοuργYjσε τιχ έν
VΟLολογLΚιχ μέσσι. με τα. δποΤIΧ 8LιχμορφώθYjκε σε 86γμσι. ή νέσι. epYj
σκεΙσι.. 
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'Άν κοιΙ τιΧ ΠUθOΙγόρειOΙ μuστ'ήριοι 8ιοιτηρήθηκοιν σ' δλη τηΥ' ιiρχoιιότητOΙ, 
δ bnστημοvικοι; πυθαγορισμός ΙΠοιψε νιΧ ιiπoτελεί Ι8ιοιΙτερη αχoλ� ιiπo τότε 
ποό σuyχωνεύτηκε μέ τ�ν Άκoι8ημLoι (βλ. σ. 4 2 ) .  Μόνο τόν 10 οιΙώνοι π.Χ. 
γΙνετοιι κοιΙ πάλι οι!σθητη +ι �μφάvισ'fJ πuθoιγoρικων 8ι8οισκοιλιωΥ. Τις βρΙ
σxoUILE στιΧ πuθoιγόpειoι σUΥΥΡάμμοιτοι ποό ποιροuσιάζει -έκτός ιiπό τον 'Α
λέξοιν8ρο τόν Πολutστοροι- κοιΙ δ Διογένης Λοιέρτιος (8, 24 κ.�. ) μέ τρόπο 
ποό μας δ87Jγεί aτό σuμπέpoισμoι ΙSτι οιύτιΧ τιΧ ΜεκτικιΧ σε γενικές γροιμμές 
κεΙμενοι lyouv ούσιlχστικιΧ �Π7JρεOΙστεί ιiπό τη στωικη φιλοσοφΙIχ. 

ΆλλιΧ
'6 κοιθιχυτο νεοπυθαγορισμός ιivτιπpoσωπεύετoιι aT-/j γριχμμοιτείοι 

ιipχικιX ιiπό μεγάλο ιiριθμo συγγροιμμάτων ποό 8ημοσιεύτηκιχν στην ' Αλε
ξάνδρειιχ ιiνάμεσlX στόν 10 IχΙώΥIΧ π.Χ. κlχΙ στον 10 IχΙώνα: μ.Χ. με τό ΙΙνομα: 
ε�τε του llUelXybpιx erTE του Φιλδλιχου ε(τε του Άρχύτοι ε(τε κάποιου &λλου 
ά.πΟ τούς ποιλοιιότερους ΠUθlXγOρεΙOυς. ΤιΧ ιiπoσπιXσμoιτoι ποό fχoυν σωθεί 
ά.πb α:ύτιΧ τιΧ ι!ργιχ δεν μας έπιτρέπουν νιΧ σχημοιτΙσοuμε σοιφ-/j ιXvτfX7JΨ7J γιιΧ 
τον οιύθεντικό πυθοιγορισμό. 

'Απενα:ντΙα:ς εΤνocι πολό Μγα: α:ύτιΧ ποό ξέρουμε γιιΧ τιΧ tLλλα: πρόσωπoc 
της νέοις αχολ'ijς. Moνoι8ικ� μoρφ� ποό διοικρΙνετοιι κάπως κοιθοιρότεροι ε!νοιι 
δ '  Απολλώνιος δ Τυοινεύς, ποό τη ζω� κοιΙ τ1)ν προσωπικότητά του την �χει 
περ ιγράψει μυθισΤΟΡ7JμοιτικιΧ δ ρήτοροιι; Φιλόστροιτος στΙς ά:ρχές του 30u οιΙ
ώνοι μ.Χ. Περιγρά.ψετοιι �κεί το Ιδοινικό της πuθoιγόρειoις ζω'ijι;. 'Από τόν 
Άπολλώνιο, πού �ζ7Jσε τόν 10 οιΙώνοι μ.Χ. ,  fχoυν διοισωθεί ιiπoσπιXσμoιτoι 
μιας βιογροιφΙοις του Πuθοιγόροι κοιΙ �oς ι!ργοΙ) του γιιΧ τΙς ΘUσ!ες. Έκτός 
ιiπo τόν 'Απολλώνιο πρέπει νιΧ μV7J μονεuτεί' κοιΙ κάποιος ΜοδεριΧτος ιiπb τιΧ 
Γά8ειροι. 

Ν εoπuθα:γopικες διδοισκοιλ!ες ιiνιXμεικτες με στω ικιΧ στοιχεία: ποιροuσιιΧ
ζοντοιι στόν έκλεκτικο ΣωτΙωνοι ά,πο τ�ν 'Αλεξάνδρεια:, ποό ιXv'ijxε στον κύ
κλο των Σέξτων (πρβ. σ. 191 ) .  Μοιθψήι; του -ητοιν δ �γέτης των στωικων 
στούς ρωμlΧϊκοός οιύτοκροιτορικούς χρόνους L. Annaeus Seneca ά,πb την 
Corduba (4-65 μ.Χ. ) ,  δ Υνωστος κοιΙ γιιΧ τό τροιγικο τέλος του διΧσκοιλος 
του Νέρωνοι, ποό κοιΙ ώς ΠΟΙ7Jτ�ς �φράζει τ�ν oιύστηp� βιοθεωρΙοι -r'ijc; αχο
X'ijc; του. 'Απο τά. �ργlX του �χoυν 8ιοισωθεΊ οΙ έπιστολέι; του κοιΙ ά.ρκετες 
+Ιθικοφιλοσοφικές, κυρΙως, προιγμοιτείες. 

ΜοιζΙ με τον Σενέκοι πρέπει νά. ιiνoιφερθoυν κοιΙ οΙ L. Annaeus Cornu
tus, �νoιι; ιiπo τοΙΙς κυρ ιότερους στωικοΙΙς �ρμ7Jνεuτές των μύθων (Περί τής 
τών θεών φύσεως) , δ σoιτuρ ικός ΠΟΙ7Jτης Πέρσιοι;, δ +Ιθικολόγος Musonius 
RuCus, κα:Ι προπιΧντων δ ΈπΙκτητος (της �ποχ'ijς του Δομιτιιχνου) ,  ποό ή 
δι8οισκοιλΙοι του !!χει έκτεθεί' ά.πό τον Άρριoινb σέ Μο βιβλΙοι (ΔιατριΡαΙ καΙ 
• ΕγχειρΙδιον ) .  

Μέ την εύγενικ� μορφ-/j του ΜάρκοΙ) Αύρήλιου ΆντωνΙνου ή στωικ-η φ ι
λοσοφία ιiνέβηκε στον αύτοκροιτορικό θρόνο της Ρώμ7Jς ( 161-180 μ.Χ. ) .  Τά. 
ΕΙς ιfαυτόν τοσ Μάρκου Αύρήλιου ε!νοιι τό  πιο O"IJILOΙVΤtxO δεΊγμlχ οιύτου τοσ 
btλεκτικου-θΡ7Jσκεuτικου στωικισμοσ. 

ΣτΙς χοιρακτηριστικέι; φυσΙΟΥνωμΙες οιύτης τηι; έποχ'ijς ιiνήκoυν, τέλος, 
κlχΙ �είνoι οΙ λοιϊκοΙ xiJpuxtt; τηι; -IιeLX'ijc; ποΙΙ εΤχοιν τιΧσεις κuvικές, κοιΙ οΙ 
περιπλανώμενοι διΧσκοιλοι πού �μφOΙνΙζOVΤlXν ώς σοφιστές . 

• Απο τοΙΙς ά:ντιπροσωπευτικοΙΙς τύπους του θΡ7Jσκεuτικου πλοιτωνισμου, 
ποό δεν ιiπ08έχovτoιν τη θεωρΙοι των ιiριθμων, πρέπει νά. ά.νοιφερθοσν �3ω :  
ο Ι  έκλεκτικοΙ uπομV7Jμlχτιστει; Ε!ί3ωρος κοιΙ "Αρειος ΔΙ3υμος, δ έκ3ότηι; των 
�ργων τοσ ΠλιΧτωνοι καΙ του ΔημόκριτοΙ) ΘριXσuλλoς, πρoπιXvτων ΙΙμωι; δ 
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Πλούτιχρχος ιiπδ τη Χιχ ιρώνειιχ (-Υόρω στο 1 00 μ.Χ . ) .  'Απο το ΙΙργο του 
lιχoυν 8ιιχσωθε! οΙ περΙφ1jμοι ΒΙοι κιχΙ μια σειρα &λλιχ σuγγpάμμιxτιx, Ι8ιιχΙ
τεριχ φιλoσoφι�ς πριχγμιχτε'i:ες μ� 80γμιχτικο κιχΙ πολεμικο περ ιεχόμενο.  
ΈΠΙσ1jς 6 Μάξιμος ιiπo την Τόρο, την �oχ� 'rou ΙΧύτοκράτοριχ ΆvτωνΙOυ, 
6 σύγχρονός του ' Απουλή ιος ιiπo τα Μά8ιχυριχ. δ πολέμιος "ou χριστιιχνισμοu 
Κέλσος, που το ΙΙργο του Άληθης λόγος μocς ε!νιχι γνωστο μόνο ιiπo το ΙΙρ
γο 'rou 'ΩριγέV1j Κατά Κέλιιου. Τέλος, 6 γιιχτρος ΚλΙΧύ8ιος ΓΙΧλ1jvός (πέθιχ
νε -Υόρω στο 200 μ.Χ.)  που μπορεί να θεωρείτιχι  περ ιπιχτητικος δσο κιχΙ 
στωικος κιχι που ή , ΑνΙΧγέννηση τον θεωροuσε φιλoσoφικ� αύθεvτΙιx. 'Απο 
τον t8Lo κύκλο προ-ηλθιχν κιχΙ τιχ κεΙμενιχ που ΙΙγινιχν γνωστα με τδ ΙSνoμιx 
"ou ΈρμΊj του Τρισμέγιστου κιχΙ που tσως ιiVΉκoυν σε κάποια Ι8ιιχΙτερη 
θρησκεuτικ� ΙXΤρεσ1j του 30υ ιχΙώνιχ μ.Χ. 

'Απο τους πλιχτωνικους του 20υ ιχΙώνιχ μ.Χ. ΙΙντονη ιiπόκλισ1j προς τον 
νεοπυθιχγορισμο lιχει 6 Ν ικό8ημος ιiπo την ιiριxβικ� πόλη Γέριχσιχ, του 6ποΙ
ου ΙΙχουν σωθεί το • Εγχειρlδισν άριθμητικης κα� (χάρΤ) στον Φώτιο) μια �πι
τoμ� ιiπo το σύγγριχμμά του Άριθμητικά θεολογούμενα, κιχ! δ Νουμένιος 
ιiπo τ�" 'Απάμειιχ' τΙς πλTjροφορLες μας γι' αύτον τΙς δφεΙλουμε στον Εύ
σέβιο. 

T� 8ιεΙσ8υσTj της inTjvtx7jc; φιλοσοφΙιχς στο χωρο της lOu8ΙXLxijc; θεολο
γΙας μπορουμε να την παριχκολουθήσουμε &ς τα μέσιχ του 20υ ιχΙώνιχ μ.Χ.,  
δπως �κ8Tjλώνεται στην έρμ1jνεΙιχ των Γριχφων που κιΣνει 6 • Αριστόβουλος 
κιχΙ, Ι8ιιχΙτεριχ, στο Ψεu8επΙγριxφo βιβλΙο Σοφlα Σολομώντος. Αυτα δμως 
είνιχι ιΧπλα προανακρούσματα του σ1jμιxvτικoσ ι!ργου "ou ΦΙλωνα "ou Άλε
ξιχν8ρέΙΧ, που για τη ζωή του 8� ξέρουμε πολλιΧ πράγμιχτα πέριχ ιiπό το δτι 
το 39 μ.Χ. ,  σε προχωΡTjμέV'lj πια ήλικΙιχ , μετείχε σε μια ιivτιπpoσωπεΙα που 
είχε στείλει ή πόλΤ) του στον ιχυτοκράτοριχ ΚΙΧλλιγούλΙΧ. 

'Απο τους χρ ιστιανους ΆπολΟY7Jτες ξεχωρίζει 6 Flavius Justinus. δ 
μάρτυριχς ιΧπο την πόλΤ) Συχέμ , που ΙΙζTjσε τον 20 ιχΙώνιχ μ.Χ. 'Έχουμε 8ύο 
ιiπολΟY7Jτικα ΙΙργιχ του, κιχΙ τον Δ ιdλoγό του με τον Ιου8ΙΧίο Τρύφωνιχ. 'Άλ
λοι ιiπολΟY7Jτες με έλλTjνικ� πιχι8ε(ιχ είνιχι 6 'Αριστεί8Tjς, δ 'Aθ1jνιxγόpιxς ιiπδ 
την 'Αθήνιχ (τδ 1 7 6  μ .Χ. ι!8ωσε στον Μάρκο Αυρήλιο το ΙΙργο του Πρεσβεlα 
περΙ Χριστιανών) ,  6 Θεόφιλος ιiπo την 'Αντιόχειιχ (Πρδς Αύτόλυκον, περ .  
1 80 μ.Χ . ) , δ ΜελΙτων ιiπo τΙς ΣιΣρ8εις, 6 'ΑπολλινιΣριος ιΧπδ την ΊεριΣπολΤ) 
κιχΙ &λλοι . Στη λιχτινικη γριχμμιχτεΙιχ ξεχωρΙζει προπάντων δ Minucius Fe
Iix' 6 8ιιΣλογός του Oc tαvius γριΣφτηκε γύρω στο 200 μ.Χ. Έ8ω ιiVΉκει 
κιχΙ 6 ρήτοριχς Fimianus Lactantius (-Υόρω στο 300 μ.Χ. ) ·  σΎJμιxντικότερo 
ΙΙργο του είνιχι οΙ Ins ti tu tiones Divinae. 

ΟΙ πλTjροφορ Ιες 11'0':' ΙΙχουμε γιιΧ τους γνωστικους προέρχοντιχι χυρ Ιως 
ιiπo τους ιΧντιπιΣλους τους E1PTjvιxio (1 40-200 μ.Χ. ,  στο ΙΙργο του · Ελεγχος 
καΙ άνατροπή τής ψευδωνύμου γνώσεως) , 'Ιππόλυτο (Κατά πασών αίρέσεων 
ΕΑεγχος) , Τερτυλλιιχνο (AdtIersus V αlen tinianos) κιχΙ &λλους. Κυριότεροι  
�κπpόσωπoι ιχύτης της 8ι8ιχσκΙΧλΙιχς είνιχ ι δ ΣιχτουρνΙνος ιiπo την • Avτιόχειιx, 
δ Σύρος BιxatλEE8Tjt; κα! δ 'Αλεξιχν8ρινος Κιχρποκράτης που ΙΙ8ριχσιχν στο 
πρωτο μισο "ou 20υ ιχΙώνιχ μ.Χ. ,  δ BιxλεvτΙνoς (πέθιχνε -Υόρω στο 1 60 μ .Χ.), 
κιχΙ προς το τέλος 'rou ιχΙώνιχ 6 Bιxp8TjaιXV1jt; ιΧπο τ� ΜεσοποτιχμΙιχ. 

Φιχνιχτικότερος πολέμιος της έλλTjνικ-ης �πιστημTjς ήτιχν δ Τιχτιιχνός, �ιxς 
'Ασσύρ ιος που τδ ΙΙργο του Π(!δς 'Έλληνας γριίφτηκε το 1 70 μ.Χ. ·  ιiργό
τεριχ προσχώΡTjσε στο γνωστικισμο των ΒΙΧλεντινιιχνων . •  ΑλλιΧ κιχΙ δ γε
μιίτος πιΣθος ιiπολΟY7Jτης Qu. Septimius Florens Tertullianus ( 160-220  
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μ.Χ.) τελικ&: ήρθε σε ρήξ-η με τ�ν ΈκκλησΙοι κοιΙ προσχώΡ7Jσε στην I1tPEσ7J 
των Μοντοινισ-:ων. �HΤl1ν φλογερός α.νθρωπος με πολ,) φανατισμό, πο!.. ξε
κΙν1]σε τ� 8Ρocση του ώς νομικος στην ΙΙφρ ικανικ� ποιτρΙ8α του καΙ 8ιατέ
λεσε γι&: �νOΙ 8ιocστημα κληρικος στην Κcφχη8όνοι. 

Άπο τον Κλήμεντα τον Άλεξαν8ρέα �oυν 8ιιχσωθεί τρΙΙΧ �ργoι: Λόγος 
προτρεπτικος προς · EλλΗVας, Παιδαγωγός, Στρωματείς . Άπο τη σχολή 
του προερχότοιν κοιΙ ό θεμελιωτ�ς της χρ ιστιοινικης θεολογΙοις, Ώριγέν-ης. 
reVV7)fLέIIOt; το 1 85 μ.Χ. στην Άλεξocν8ρεια καΙ με όλοκλ1]ρωμέν7J για έκεΙ
νη την έποχ'i) μόρφωσ7J , ό Ώριγένης 8ιoικρ Lθηκε νωρίς ώς Bctσκοιλος, ιΧλλ&: 
�ξαι τ(ας της 8ι8οισκοιλΙας του ήρθε σε σΙΙγκρουσ-η με την έκx.λ-ησιoιστικ� ΣΙΙ
ν080 πο!.. τον κοιθοιΙρεσε ιiπo το ά.ξΙωμιχ του. 'Έζ7Jσε στην Καισιχρειοι κοιΙ 
στ�ν ΤΙΙρο, οπου πέθοινε το 25lι μ.Χ. Συν8ΙΙοιζε τη σι8ερένιοι θέλ-ησ7J καΙ την 
ΙΙκοιτοιπόν-ητ-η 8ροιστηριότητοι με το εΙΡ7Jνικό κοιΙ συμφιλιωτικο πνείίμοι της 
έπισΤ1Jμονικ'ijς μόpφωσ7Jς, το όποίο προσπιΧθ1Jσε ν&: μεταφέρει κοιΙ στΙς �
τονες έκκλ7Jσιαστικες 8ιοιμocχες . •  Από τ&: συΎrρocμμοιτoc του , έκτος ΙΙπο έκεί
νο που στρεφότοιν κοιτ&: το\) Κέλσου (βλ. πιο πιχνω) ,  μίiς έν8ιοιφέρει έ8ω προ
πά.ντων το Περι ι!eχών, �pγo πο,) �χει 8ιοισωθεί μόνο σε λoιτινικ� έπεξερ
γοισΙοι τοίί Rufinus. 

Σύμφωνοι με τ�ν ιipχαΙα ποιριχ80σ-η Ι8ρυτης τοίί νεοπλατωνισμοίί εΙναι 
κιΧποιος 'Αμμώνιος Σακκίiς- 8εν ΓVωpΙζoυμε lΙμως τΙποτε γι' οιύτον πο!.. ν&: 
8ικαιολογεϊ: οιύτη την πλ7JροφΟΡ(α. Έκτος ιΧπο τον ΠλωτΙνο κοιΙ τον Ώριγέ
V7) μοιθ-ητής του ήτοιν ό ρήτοροις ΛογγΙνος ( 2 13-273 μ.Χ. ) ,  στον όποίο ΙΙπο-
8ιΒετοιι το Περι υψους, βιβλΙο σ'l)μοιντικο γι&: τ�ν έξέλιξ7J των έννοιων της 
oιtσ&qτικης, κοιΙ κά.ποιος δίλλος ΏριγέV7)ς. 

Ούσιοιστικος θεμελιωτης της νεοπλατωνικ'ijς σχολης εΙνοιι ό ΠλωτΙνος 
(204-269 μ.Χ.) .  Γεννήθ1Jκε στη Λυκόπολη της ΑΙγΙΙπτου καΙ σποΙΙ8ασε 
στην ' Αλεξιχν8ρεια. πηρε μέρος σε έκστριχτε(ιχ κατ&: των Περσων γι&: ν&: 
μελετήσει τη eP7JσxELoι τους. ΓΙΙρω στο 224 μ.Χ. 8ιBctσκει με μεγιχλ7J έπι
τuχΙoι στη Ρώμ-η.  Πέθανε σε κά.ποιο κτημl1 στην ΚαμπCltvΙοι. ΤΗταν εύγεvι
κ'ή, λεπτη φύσ7J. -Ιι προσωΠΟΠΟΙ7Jσ'l) της βοιθιΟΟ; έσωτερικότηΤl1ς κοιΙ της έκ
πvεuμοιτωμέV7)ς ΙΙντ!λ'l)ψ7Jς γι&: τη ζωή ----ciντ(ληψ'l)ς πο!.. ήταν ό πιο πoλUτι
μος κοιρποι; τοίί ιiρχoιΙoυ πολιτισμο\) . Τ&: �pγoι του γρά.φτ-ηκοιν σε γεροντικη 
iJλικΙCIt κοιΙ τα. έξέ8ωσε δ μοιθητής του Πορφύριος . 

Στον ι1λεξCltνΒριvο νεοπλοιτωνισμο ιiνήκoυν ΙΙκόμ'l) δ Gentilianus Ame
Ιίαι c!πο την ' Αμέριοι καΙ ό Πορφόριος c!πο την Τόρο (περ.  230-300 μ.Χ.) . • Απο τ&: lpyClt τοϋ τεΛΕUτoιΙoυ, δσοι ΙΙχουν ΒιοισωθεΤ, πρέπει να. ΙΙνοιφερθοίίν. 
έκτος ΙΙπο τΙς βιογραφΙες τοίί ΠλωτΙνου καΙ το\) Π υθοιγόροι, καΙ τιΧ ΙΙκόλου
eClt: • Αφορμαι προς τα νοητά, έπιτoμ� c!φορισμων ιiπo τη 8ιΒιχσκοιλΙα τοϋ 
ΠλωτΙιιου ' το lργo του γιιΧ την έγκριΧτειClt (Πεeι άποχης τών Ιμψύχων) ,  που 
εΤνοιι σ7JμoιvτικO γtCltτΙ χρ-ησιμοποιεϊ: το Περι �σεβεΙας -rou Θεόφραστου, και:Ι 
ή ΕΙσαγωγη εΙς τας κατηγορίας, πο,) τον Μεσl1Ιωνοι ιiνCltφερότοιν συνήθως 
με τον τ(τλο De quinque \locibus. 

Θεμελιωτης το\) συριακοίί νεοπλιχτωνισμοϋ εΤνοιι δ ΊιΧμβλιχος ιiπo τη 
ΧοιλκΙ8ιχ της ΚοΙλ1Jς Συρ (οις (πέθοινε γύρω στο 330 μ.Χ. ) ,  ιικροοιτης τοίί 
Πορφόριου. ΤΩ: lρyoι του EIIICltL uπομνήμl1ΤClt κυρΙως στην αι1]νιστικη κοιΙ 
την c!νιxτoλικη θεολογΙοι. Άπο οιύτ&: lxouv έν μέρει σωθεί τ&: ciκόλοuθClt : Πε
ρι του πυθαγορικου βίου, Λόγος πeoτρεπτικός εΙς φιλοσοφίαν, Περι τής μα
θηματικής Ιπιστήμης. 

'Απο τους μαθ1]τές του ό Δέξιπποι;; ηραψε σχόλιClt στΙς Kατηγoρlες τοϋ 
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• Αριστοτέλ'l'j, δ Σσιλλοόστιος �ρσιΨε fvιx �ειpΙ8ιo μετσιφυσικηι;, κσιΙ δ Θε
μtστιoς (περ. 31 7-387 μ.Χ.) ε!'Jσιι γνωσΤΟζ γιιi τιΣ rrx,όλισι κσιΙ τΙΙ; πσιρσιφρά
σειι; τω'J ciριστοτελικων ι!ργω'J. ' Απο τούς (8ιους κυκλουι; προέρχετσιι κοιΙ 
το κεΙμε'JΟ γιιi τιi oιΙγυπτιoικιi μυστηρισι, De mys teriis Aegyp tiorum. 

Ή -:-Iia'l'j σιυτη γ'Jώρισε μιιi σU'Jτομ'l'j πολιτική �πιτυχΙσι με Tή'J προσχώ
p'l'jσ'l'j σ' ιxuTή'J το\) οιΙιτοκράτορσι 'Iουλιοι'JΟU, πού εΙχε �λπΙσcι ιsτι με τη βο
ήθειά τηι; 6ιi μποροϋσε 'Jιi ι1νοινεώσcι TTJ'J ciρχοιΙσι θρ'l'jσκεΙσι κσιΙ 'Jιi �κτoπtσει 
το χριστιοινισμό. 

'Ι8ρυτης τοϋ cia'l'j'Jιxtxou νεοπλσιτωνισμοϋ ε!νσιι δ Πλοότσιρχος (πέθσι'Jε !Ι
στεροι ciπο το lι30 μ.Χ.)  με τούς μοιθ-ητές του Συριοι'JΟ κσιΙ 'Ιεροκλη . Τόσο 
σιύτοΙ δσο κοιΙ !κεΤνοι πού ciνοιφέροντιχι πσιρσικάτω �poιΨoιν σχόλισι -πού έν 
μέρει 1.χουν 8ιοισωθεί:- σε 1.ργσι το\) Πλιiτωνσι κσιΙ τοϋ Άριστοτέλ'l'j . Σημοιν
τικότερος ε!νσιι δ Πρόκλος (lιl 1-485 μ.Χ . ) .  Άπο τιi ι!ργσι του πρέπει προ
πάvτων νιi μνημονευτεί το nsel τής κατά Πλάτωνα θεολογΙας. 

Ό τελευτσιίος -Ιjγέτης τηι; πλσιτωνικής 'Ακσι8'1'jμΙσις ήτσιν δ Δοιμάσκιοι;. 
Σώζετσιι +ι ι1ρχή ένος συΥγράμμσιτόι; του Περι τών πeώτων άρχών, το τέ
λος Ι;ιιοι;; δπoμ'J'ήμoιτός του στοll ΠσιρμενΙ8η κοιΙ μιιi βιογρσιφΙσι το\) 8σισκιi
λου του Ίσl8ώρου. 'Απο τους σχολιιχστες σιυτης τήι; περιό80υ ξεχωρΙζεl δ 
ΣιμπλΙκιοι;. ΑΙιτοΙ οι 8όο τελευ,,:οιίΌι ι!φυγσιν με ":0 σ-:-ενότερο κόκλο των μοι
θ'l'jτωll τους κοιΙ πijYΙX'J γιιi l.IIOΙ xpo'JIKo 8ιάστημοι στήν ΠερσΙοι, δτοιν το 529 
μ.Χ. δ oιυτoκριiτoρσις 'Iουστι'JIΟΙ'JΟΙ; ΙΙκλεισε Tή'J 'Ακοι8ημΙοι, 8ήμευσε την πε
ρ ιουσΙοι τηι;; κιχΙ ciπσιγόΡευσε τιΣ μοιθήμσιτσι, έπισφρσιγΙζοντοιι;; ΙΙτσι κσιΙ τυπικιΣ 
το τέλος της. 

ΑΙ 
ΑΎΘΕΝΤΙΑ ΚΑΙ ΛΠΟΚΑΛΎΨΗ 

t H ' λ Ι β β ι , t , ι , Ι Ι , ζ ακ ον'1)τη ε αιοτητα και Ύ) αυτοκυριαρχια την οποια ανα. Ύ)-
τουσε και &ς �να βα.θμό τ�ν πρ6σφερε στόν σοφό � μεταριστοτε
λLΚ� φιλοσοφΙιΧ, με την πά.ρο30 του χρ6νου εΤχε κλονιστεΊ: τ6σο 
πολό, lf>σTE εΤχε OCVTLXΙXTιXσTIXeer: ocπό την avocyκYj για θεωpψικ� 
ΚιΧΙ πρα.κτικ�--ήθικ� βo�θεια.. Το άτομο ποιι φιλοσοφουσε 3εν πΙ
στευε πια 8τι μπορουσε να φτά.σει στ� σωστη γνώση Yj στην ψυ
χικ� εό8αιμονΙα με τtς δικές του δυνά.μεις, καΙ γι' αότο ά.ναζΎ)
τουσε κOCποια βo�θεια εtτε στις μεγOCλες μορφες του παρελθ6ντος 

" \ Ι θ Ι , 0Cλ Ψ 'Αλλ \ \ .  � Ι , \  , ε ιτε σε καποια εια αποκ u '1) .  α και  οι  ουο αυτες τα.σεις 
στηρΙζοντα.ν τελικα στ�ν Ι:οια βά.ση : � έμπιστοσUνYj ποιι εΤχα.ν οΙ 
&νθρωποι στις μορφες κα.Ι στα Ι:ργα του πα.ρελθ6ντος βασιζ6τα.ν 
στο 8τι τιΧ θεωρουσαν ΙΟια.Ιτερα σκεό'1) έκλογης της ά.νώτερΎ)ς ά.
πoκOCλυψ'1)ς. t Η αυθεντlα λοιπόν επαιρνε την ά.ξΙα μι&ς εμμεσης, 
Ιστορικα έπιβεβαιωμένΎ)ς ocποκocλUψYJς; ένω στΟ πλευρ6 της πρ6-
βαλλε � θε'ίκ� φώτιση του έπιμέρους ocτ6μοu ώς � OCμεση ocποκoc-
λ Ψ "Ο � � \ " :Ι . ,  λ Ι Ψ , , u Ύ) .  σ ο  ο ια.φορετικες κα.ι αν Ijτα.ν οι ιχντι YJ εις που επικρα-
τουσαν γιOC τη σχέση ά.νOCμεσα σε α.ύτες τΙς δόο μορφες της ocπο-
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κιίλUψ7Jς, EYvOtL κοινο ΥνώρισμOt δλόκλYjΡYjς της φ LλοσοφΕru; των 
«λεξOtν8ΡLνων χρόνων ΙSΤL θεωρε� τη OEEOt ά.ποκιίλυψ'l) ά.νώτOtτη Π7J
γ� της yνώσ'l)ς. Αύτη ΙSμως � ΥνωσLολογLΚ� XOtLVOΤOfLEOt έκφρά.
ζει �δYj τη μεγιίλΥ) «ξΙOt ποδ ι!δινε έκεΙνYj � έπoχ� στ�ν προσωπι
κότητOt xotl. στη σuνOtισθYjμOtτικ� δραστηΡLότητά. της. λαχτOtροuσε 
fLLOt «λ-ήθεLOt ποδ ναι βιώνεται ώς έσωτερικ� ένότητOt τοίί «νθρώ
που με το ά.νώτOtτο /)ν. 

1 .  Στην έλλYjνικ� xotl. την έλλ7JνLστικ� φιλοσοφΕιχ � έπΙκλ7Jσ'Ι) 
της OtύθεντΕOtς πιχροuσιιΧζετOtι πιο πoΛU με την εννοια τ�ς έπιβε
βOtΕωσ'l)ς ΚΙΧI' τ�ς έπΙρρωσ'l)ς των ά.πόψεων έκεΕνου ποδ την έπι
xΙXΛΕ�τOtL πOtραι ώς κιχΙριο κιχ/. ά.ποφιχσιστικΟ έπιχεΙΡYjμιχ. ΤΟ ju
rare ίn verba magistri [νιχ πιχΙρνεL κιχνε/.ς l)pxo σται λόγιιχ τοίί 
διχσκά.λου] �τotv ιχσφOtλως ιχρκεται σuν'l)θισμένο στα: κιχτώτεριχ μέ
λΥ) των φιλοσοφικων σχολων." ΟΙ �γιτες ΙSμως των σχολων κιχ/. 
οΙ ά.νεξιΧρτητοι έρεuνYjτες εδειχνα.ν βασικα: XP LΤLX� διιXθεσ'l) ά.πέ
νιχντι στ/.ς πα.λαιδτερες θεωρίες δεν τl.t; ά.ποδέχοντα.ν ά.νεπιφύλΙΧ
κτα..3 ΚΙΧ/. πιχρόλο ποδ � σuvijOELOt τοίί UπομVYjμα.ησμου εΤχε ένι
σχύσει στl.ς σχολες -Ιδια.Ιτεριχ στην 'ΑΚΙΧδYjμΙα. κα.1. στον Περί
πα.το- την τιΧσ'ι) να: δια.φυλά.σσετιχι καΙ. νιχ όπoστYJρΙζετα.ι � διδιχ
σκα.λΕιχ τou Ιδρυτη σαιν OYjaιxupot; ποδ κOtνένιχς δεν μποροίίσε ναι 
τον θίξει, ποτέ, σ' ΙSλ7J έκεΙVYj τη διαμιΧΧΥ) για: τα: κριτ-ήρια. της 
ά.λ-ήθειιχς, δεν δια.τuπώθYjκε � ά.ρχ� ΙSτι πρέπει κά.τι να: γΙνει πι
στευτο ηειδ� το εΤχε ύποστηρίξει κά.ποιος μεγιΧλος όίνδρα.ς. 

Πόσο δυνιxτ� ΙSμως εΤχε γΙνει στοδς μεταγενέστερους χρόνους 
� ιXvιXYΚ"1J της ΙΧύθεντίιχς φιχΙνετιχι ά.πΟ ται ιχνιχριθμ7JΤΙΧ έμβ6λLμα. 
χωρΙα. ποδ σuvιxvτoufLE πoΛU σuχνιX στην ιXλεξιxνδριν� γρα.μμιχτεΕιχ. 
Έκε�νoι ποδ τιΧ εγριχφα.ν � τα: 8LέδL8ιχν ένεργοίίσιχν τι.ς πιο πολλές 
φορές bonafide [κιχλόπιστα.],  ά.φοίί πΙστευιχν ΙSτι οΙ Ιδέες τους εΤ
vOtL σuνέχεLOt xOtI. παριχπέριχ διαμόρφωσ'l) των πιχλιχιων θεωριων. 
EtvOtL φιχνερο ΙSτι πΙστευιχν πως ό κιχλύτερος τρόπος για: ναι δια.-
8ώσουν ται εργιχ τους �τιxν να: τιχ συνδέσουν μέ το t>VOfLΙX κιΧποιου 
ιΧπό τοδς .ηρωες τοίί πνεόμOtτος, ένος 'ΑΡιστοτέλ7J, ένος ΠλιΧτωνOt, 
ένός Πυθιχγόριχ. Αότο το φOtινόμενο πιχροuσιιΧζεΤΙΧL πιο πολδ ά.πΟ 
όπου8-ήποτε ά.λλοίί στοδς νεοπυθιχγορεΙους, ποδ κυρΙως ένδιιχφέ
POVTOtv ναι πιχρουσιά.ζουν τι.ς νέες δι8ιχσκιχλΕες τους μέ την ιχtγλ7J 
fLtiit; πιχνά.ρχιχιιχς σοφΕιχς. 'Αλλαι ΙSσo πεΡLσσδτερο OPYjσxEuTLxot; 
�τιxν δ xOtPOtxτYιpoct; των πεποιθ-ήσεων ποδ επρεπε ναι θεμελιωθοίίν 
μέ ιχύτο τον τρόπο, τόσο πιο εντονΥ) γινότιχν � ιXvιXYΚ"1J ναι θεωΡ"1J
θοίίν οΙ ιχύθεντΙες φoρε�ς κιΧποιιχς θΡYJσκεuτικ�ς «ποκιΧλUψYjς. rLιX 
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τοίίτο ά.νΙΧζYjτο13σιχν η πρόβιχλλιχν σ' ΙΧύτες τΙς μεγOCλες μορφές δλΙΧ 
έκε�νιx τα. γνωρ(σμιχτιχ που μποροίίσιχν να. σΤYjρ ίξουν ιχύτον το χιχ
ριxκτηp�σμό. Δέν ά.ρκοίίντιχν δμως σ' ιχύτό. ΟΙ "ΕλλYjνες της δΨ�
μYjς ά.pχιx�ότητlXς πίστευιχν oτ� θα. εκιχνιχν ά.κόμΥ) π�o ά.ξ�oσέβιx
σΤΥ) τ� φ�λoσoφίιx τους (ά.λλα. κιχΙ όλόκλYjΡΟ τον πoλ�τισμό τους) , 
&ν κlχθετΙ πoΛUτιμO κιχΙ [ερο ΠΟu ίιπηρχε έκε� το ά.ντλοσσιχν ά.πο 
τΙς ά.νιχτολικες θΡYjσκε'i:ες. Ό Νουμένιος4 λ.χ. 8έν 8(στlΧζε να. ίιπο
στηpίζε� ()τ� ό Π υΟα.γόρα.ς κιχι ό ΠλιΧτων εΤχlχν ιΧπλως πα.poυσ�OC
σει �ν ά.ρχα.ία. σοφία. των Β ρα.χμOCνων, των ΜOCγων, των ΑΙγυ
πτίων κιχι των Ίου8α.ίων. "Eτσ� ο[ ιχύθεντίες 'r"ijc; γρα.μμα.τείιχς 
, λ ' \ ' ξ  \ 0Cλ "  , >!ψ λ α.π ωνοντιχν σε ε lXιpετ�κιx μεγ Yj εκτα.σYj : ο ι  Q ιμο ι  νεοπ ιχτω-
ν�κoΙ -ό Ίocμβλ�χoς κιχι ό Π ρόκλος- 8εν εγριχφιχν ύπoμν�μα.τιx 
στοuς ελλYjνες φιλοσόφους μόνο, ά.λλα. κιχι σέ όλόκλYjΡYj τ� θεολο
γίιχ5 των ά.ρχα.ίων Έλλ�νων κιχι των βιχρβOCρων 8ίνοντιχς πίστη 
στοuς μύθους κιχΙ σ.α. θιχυμιχ.ιχ ποu περιγρOCφοντιχι έχ.εί. 

'Αλλα. ά.κριβως κιχτα. τον t8Lo τρόπο ε8ε�χνε κιχι � ά.νιxτoλ�κή 
γρlχμμιχτείΙΧ μεγOCλΥ) έκτίμYjσYj προς τον έλλψισμό. Π �o συγκε
κριμένα. ό 'Αρισ.όβουλος, ά.πο 'rOUt; πρ08ρόμους τοσ Φίλωνιχ ,  εΤχε 
έπικlΧλεσ.ε'!: στίχους που ά.πo�ί80ντα.ν στον "ΟμYjΡΟ κα.ι .Ον Ήσί-
080. 'Αλλα. κιχι κιχτα. τον Φίλωνα., τον μεγOCλο ίoυ8ιx�0 θεολόγο, 
έκτος ά.πο .ήν Πα.λιx�α. Δ�α.θ�κ'1J φopε�ς της ά.λ�θε�α.ς �τιxν κα.ι οΙ 
μεγOCλες μορφες .ης έλλ'1Jνικ"ijς φιλοσοφίιχς. 

'Όπως εΤνιx� φυσ�κό, � ά.νOCγΚΥ) γ�α. ιχύθεν.ίιχ πρoβOCλλει π�o εν
τονιχ μέσlχ στην ά.νεπιφόλlΧΚτη πίστ'1J στα. Ιερα. κείμενιχ. ΤΟ σ.ιχ
θερο θεμέλ�o της lou8ιx'cx"ijc; έπ�στημ'1Jς ά.λλα. κιχι τοίί (δρθό80ξου) 
χρ�στtιxν�σμoίί fιτlXν ά.πΟ �ν ά.pχ� � Πα.λιx�α. Διιχθ�κYj. Μέσιχ 5-
μως σ.ή χριστtlXν�κ-η ΈκκλYjσίΙΧ έΚ�'1Jλώνετιχ� γ�α. πρώτη φορα. 
ά.πΟ τον ΜιχρκΙωνlχ � ά.νOCγΚΥ) να. συγκεντρωθουν τα. κείμενα. στα. 
όποί:ΙΧ κιxθoρ�ζότlXν � 8�8lXσκlXλίιx της χρ�στ�ιχν�κ"ijς πίστης. Αύ.ο 
σ�yα. σ�γα. κlχτέλYjξε σ�ν όριστα-η 8ιIXμόρφωσYj της KIXLV"ijc; Διιχ
θ�Κ'1Jς. "H8Yj τ�ν έποχή του EtPYjVIXLou κιχι το13 Τερτυλλιιχνοίί οΙ 
Μο Διιxθ"ijκες έμφιχνίζοντιχι μέ �ν ά.πόλυτη έΥκυρότητlχ της έκ
κλ'1Jσιlχστικ"ijς ιχύθεντίιχς. 

2 ' Η  ' \ έψ \ \ Τ '  ι ,  . επιστημoν�κY) σκ '1J, που την ε χε υπονομευσει ο σκε-
πτικισμός, 8έν πίστευε πια. δτι κιχτε'i:χε �ν ά.λ�θειιx· δποτιχσσό
τιχν τώριχ  κι ιxυ� στις πιχλιχιέι; lΧύθεντίει; κlχΙ σ.Ις θΡYjσκευτικέι; 
θεσμoθε.�σειι;. AU.o 8έν σYjμιxίνει δτι συν8εότιχν με ιχύτα. στο 
βΙΧθμο που θα. περίμενε κιχνε(ς ά.ντίθετιχ, lXύ� � σχέσYj 8ιιχμορ
φώθYjκε πιχντοίί κιχτιΧ τρόπο τέτοιο �στε ο Ι  έπιστημονικέι; 8�8ιx-
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σκσιλΙες πού 7t'1jγσιζσιv &.πο τιΧ νέσι θρησκευτLΚιX ρεύμσιτσι έρμηνεό
οντσιν με βOCOΎJ τ1.ς γρσιπτες ΠYjγες της σιίιθεντίσις � ΠΡOβOCλλOντσιν 
σ' σιίιτές.8 Κσι1. οτσιν 8εν κσιτέφευγσιν στΙς νοθεύσεις των πσιλσιιων 
κεψένων -γεΥονος πού 8εν πσιρσιτηρεϊ:τσιι μόνο στούς νεOΠUθσι
γορείους &'λλOC, λίγο πολύ, σε όλη τη γρσιμμσιτείσι �κεΙτης της έπο
ΧΥίς- �φocρμoζσιν τη μέθο30 της ά.λληγορικης έρμηνείσις των Γρσι
φων. 

Λίιτο το ΣUνσινΤOίίμε γιιΧ πρώτη φοριΧ στην ίου8σιϊκ.η θεολογίσι. 
ΤΟ πρότuπό της βρ Ισκετσιι βέβocισι στην &.λληγορικ.η έρμηνεΙσι των 
μύθων, πού �μφσινίζετσιι νωρΙς στην έλληνικ.η γρσιμμσιτείσι. Xp�
ση της &.λληγορίσις ε!χσιν κOCμει οΙ σοφιστες κσιί, σε είιρύτερη κλί
μσικσι, οΙ στωικοΙ ΣτιΧ θρησκευτικιΧ κείμενσι την �φocρμoσε �8η ό 
'Αρ ιστόβουλος -OCν ε!νσιι γν�σισι τιΧ &.ποσπOCσμσιτσι τοίί !:ργου 
του-, μεθο80λογικιΧ ομως την ιχνέπτυξε ό Φίλων, πού ξεκινοίίσε 
&.πο την πεπoιθηOΎJ οτι στην Άγίσι Γρσιφ.η πρέπει νιΧ 8ισικρίνουμε 
την κσιτιΧ γρOCμμσι OΎJμσισίσι &.πο την πvευμσιτικ� OΎJμσισΙσι, 8ηλσι3� 
το σωμσι της ά.πο την Ψυχ� της. 'ιποστηριζε οτι ό Θεός, έπει3� 
�θελέ: νιΧ 3ι8OCξει τ1.ς έντολές του στη μεγOCλη μOCζσι των ά.νθρώπων 
πού οΙ σιΙσθ�σεις 3ΕV τούς έπιτρέπουν νιΧ συλλOCβουν με κσιθσιρ6-
τητσι το θεϊκο στοιχεϊ:ο, !:3ωσε στην &.πoκOCλυψη ιχνθρώπινο σχΥί
μσι, πίσω ά.πο το όποΤο πρέπει νιΧ ψOCξει ό πνευμσιτικιΧ ώριμ6τε
ρος α.νθρωπος γιιΧ νιΧ βρεί: το &.ληθινΟ νόYjμσι. Λίιτο το ν6ημσι όμως 
πρέπει να το &.νσιζητησει στLς φιλοσοφικες !:ννοιες, οΙ όπο!ει; τώ
ρσι !:χουν Ιστορικο περΙβλημσι. "Ετσι, το !:ργο της θεολογΙσις δστε
ρσι ιχπο τον Φίλωνσι συγκεντρώνετσιι στ�ν προσπOCθεισι νιΧ μετσι
πλσιστοίίν τιΧ θρησκευτικα κείμενσι σε ιruστημσι έπιστημονικων 
3ι8σισκσιλιων. Σ' σιίιτη την προσπOCθειOC του ό Φίλων χρησιμοποιεί: 
την έλληνLΚ� φιλοσοφΙσι,  στην όποΙσι ξσινσιβρίσκει το &.νώτερο ν6η
μσι της ΓρocφYjς, κσι1. έξηγεϊ: σιύτη τη σχέOΎJ του δποστηρίζοντσις 
πως οΙ �λληνες στοχσιστες ε!χσιν &.ντλ�σει &.πο τα: κεΙμενσι τοίί 
MωυσYj. 7  

Με τον Ί8ιο τρόπο προσπOCθησσιν σστερσι κσιι οΙ γνωστικοΙ να: 
�κφρocσoυν τούς άνocτολικους μύθους -έρμηνεόοντOCς τους ιΧλλη
γορικOC- με !:vvοιες έλληνικές, κσι1. να: &.νσιπτόξουν !:τσι μιιΧν &.π6-
κρυφη 8ι3σισκσιλΙσι της ά,ποστολικYjς πocρoc8oOΎJς. Με τον (3ιο τρ6-
πο πΙστευσιν κσι1. οΙ • ΑπολΟYYJτες οτι � χριστισινικ� 3ι3σισκσιλΙσι 
συμφωνοίίσε βσισικιΧ με τα: 36γμσιτσι της &.ρχσιίσις έλληνικΥίς φ Lλo
σοφΙσις. 'Λκ6μη κσι1. α.ν3ρες δπως ό ΕtΡYjνocϊ:ος κσιΙ ό Tερτuλλισι
νος 8ισισκεύσιζσιν με σιίιτο το πvείίμσι την Kσιιν� Δισιθ�κη, ένω ό 
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'Ω ι ' λ  θ ' , • , ....l .,� , ι 1!� ξ , ρ ιγι;;νΎ)ς ,  ιχ.κο ou  ωντιχ.ς κιχ. ι  ιx.UTOt; " ιν ιο ιιχ. ιχ.ΡΧΎ), ι;;οει ε τη ΣUμ-
φωνίιχ. ποΙΙ υπά.ρχει OCνάμεσιχ. στη θεολογίιχ., 8'Y)λιx.8� στη φιλοσοφίιχ. 
του χριστιανισμου, κα!. aTa χριστιιx.νLΚιχ θΡ'Υ)σκεuτικιχ κείμενσι.. 
'Όπως εΤχιχ.ν �8'Y) κάμει οΙ γνωστικοί,  ποΙΙ προσπάθΎ)σαν πρωτοι  
νOC 8ιαμορφώσοuν μιιχ χριστιανικ� θεολογία, lTat κα!. ό μεγάλος 
αότος ιΧλεξιχ.ν8ρινΟς θεολόγος 8ιέκρινε -στο πλιχ.ίσιο των μετιχ.φu
σLΚων-OCνθρωΠOλOγικων ocντιλ�Ψεων τ�ς έποχΥϊς ( βλ κσι.!. σ. 266 
κ.έ. )- μιOC σωμιx.τLΚ� , μιιχ Ψuχικ� κιχ.!. μιιχ πνεuμιχ.τικ� έρμ'1)νεu
τικ� έκ80Χ� των θΡ'1)σκεuτικων γραφων. Κατιχ τον 'ΩριγένYJ, lp
γο της θεολογΙσι.ς εΤναι νιχ πρoχωρ�σει OCπο την «κατιχ γράμμιχ» 
Ιστoρικ� πσι.ρά.80σΥ) -OCπο τ�ν όποία προκυπτει ιΧπλως �νιx.ς χρι
στιανισμος σωματικος- 8ιαμέσοΙ) μια.ς 'ήθικολογικΥϊς έρμΎ)νείας 
(στην όποία σuν�θως στσι.ματουν l)aot περιορ ίζονται στην ψuχικ-η 
έρμΎ)νεuτικ-η έκ80χ-η των Γραφων) προς το Ι8εατο περιεχόμενό 
της, ποΙΙ θιχ γίνει τότε φανερο l)TL ε!ναι � αUΤΟνό1jΤYJ φιλοσοφικ-η 
ιXλ�θεια. Μόνο l)ποιος σuλλιxμβά.νει ιx.ότ� την ιXλ�θεια σuγκαταλέ
γεται aTouc; Πνεuματικους, εΤνσι.ι 81jλα8-η �νσι.ς OCπο έκεΙνοuς στοΙΙς 
όποίοuς ocπoκαΛUπτετσι.ι το ιισι.Ιώνιο Εόαγγέλιο» μέσσι. OCπο το πε
ρίβλ1Jμά. -rou. 

T�ν (8ια προσπά.θεια να OCντλ'1)θει OCπο τη θΡ'1)σκεuτLΚ� παρά.-
80σΥ) το φιλοσοφικο νό1Jμά. της τ� σuνσι.ντοUμε υστερσι. σε εϊιρυτιχ
τη εκτσι.σΥ) κσι.!. aTouc; νεοπλατωνικους. Λότο πρoσπαθε� να κά.νει 
ό Ίά.μβλιχος ocκολοuθώντας τιχ στωικOt πρότuπα, σε l)λες τΙς μορ
φές της OCνατολικΥϊς κα!. 8uTLXYjc; μuθολογίας, ένω ό Π ρόκλος ,)πο
στηρίζει l)TL οΙ μυθοι σuγκιχ.λUπτοuν την άλ�θεια άπο τον &νθρω
πο των αΙσθ�σεων, ό όπo�oς 8έν εΤναι άντά.ξιός Τ'Υ)ς.8 

3. Σέ 6λες ομως ιχ.ότες τι.ς θεωρ ίες ύπερισχυει τελικOt πά.ντοτε 
το έπιστημονικο έν8ιαφέρον (ή γνώσις) κα!. ΙSχι � eP1JσxEUTLX� 
πίστη. ΕΤνσι.ι προσιχ.ρμογές της φιλοσοφίας στη θρφκεuτικ� ιΧ
vιXΎX1J γιOC σι.όθεντίιχ., ποΙ'> εΤχε έκείν1J � έπoχ� . Γι' αϊιτό, βιx.σικ� 
προϋπόθεσΥ) εχει την Oόσιαστικ� ταυΤΙσΥ) της σι.ύθεντίας μέ την 
lλλογτι γνώσ'1). Λότη � -rΙXUTLa1J Ισχόει σε τέτοιο βαθμο ΊSστε, l)
τιχ.ν φαίνετσι.ι νOt κλονίζετσι.ι, κιχ.τσι.φεόγοuν σε l)λιχ. τOC τεχνά.σμσι.τιχ. 
της άλλΎ)γορικΥϊς έρμΥ)νείσι.ς γιOC νOC τη σώσοuν. Ή atYOUPLOt 6-
μως με την όποΙσι. προσπαθουσε � έπιστημ1J νιχ πσι.ροuσιά.σει l)Tt 
το 8ικό της περιεχόμενο ταuτίζεται μέ το περιεχόμενο των ep1J
σκεuτικων Π'1)γων βιχ.σιζόταν τελικιχ στ�ν πεποιθ'1)σΥ) ΟΤΙ κα!. τot 
Μο, 8'1)λσι.8� � Ιστορ ικ-η αUΘεντία κα!. � έπιστημoνικ� θεωρία, εΤ
νσι.ι 8ιαφOρεΤLΚες aπoκαλύψεις της �8ισι.ς θεtκ�ς Μνοιμ'1)ς. 
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Βέβιχιιχ οΙ Ψυχολογικει;; ρ Ιζει;; τηι;; πΙστηι;; στην ιχόθεντΙΙΧ, ποδ 
'ζ ' Ι  \ ,  ' β ' έ ' ό \ 2. , χσφιχκτηρι ει exε,V1j .την εποχ'1J, ρ ισκοντιχν π ριχ  ιχπ την ιχνιχγκΊ] 

για: ΛUτpω� κιχl. γιιΧ βο1)θειιχ, στη 8ιιχρκως μεγιχλότεΡΊ] σπου8ιχι
ότητιχ ποu 8ινότιχν Τ6ψιχ στην προσωπικότητα. ΛίΙτη � σπου8ιχι
ότητιχ κιχτιχφιχ(νετιχι στόν Ιντονο θιχυμιχσμο ποu l8ELlVΙXv γιιΧ τΙι;; 
μεγιΧλει;; μορφες του πocρελθόντοι;; . ΛίΙτον τό θocυμιχσμό τον ΣUνOCν
τουμε στον Φίλωνoc κocι σε ()λει;; τιι;; τ&.σειι;; του πλιχτωνισμου, κoc
θωι;; κocι στ�ν άπεριόριστη άφoσίω� των μocθητων σTOUC;; 8ocσκ&.
λους τουι;;, -ή όποίoc στον ιJστερo νεοπλιχτωνισμο έκφυλΙζετocι σε 
μιιΧ ύπεpβOλLΚ� λocτρεΙoc των άρχηγων τηι;; σχολ1jι;;. ·  Λίιτο ΤΟ 'ί8ιο 
στοιχεΤο έμφocνΙζετocι με τον πιο μεγocλειώ8Ί] τρόπο στην τερ&.
στιoc, στην άνυπέρβλητη έντύπω� ΠΟU lκιχμε � προσωπικότητoc 
του ' Ιησου . •  Η πίστη σ' ocίΙτον ίrπYjpξε ό σuνεκτικός 8εσμόι;; ΠΟU 
ΣUγκp&.τησε τις έτερόκλητες τ&.σειι;; του νεocρου χριστιocνισμου κocΙ 
τον δ8�Ύ1Jσε στη νίκη . 

'Αλλα: ocίιτό τό Ψυχολογικό στοιχεΤο Ικocνοποιουσε τη θεωρίιχ, 
άκριβως έπει8� τό λόγο κocl' το βΙο της θιχυμιχζόμενηι;; προσωπι
κότητιχς τόν θεωροuσιχν άποκ&.λυΨη του eELXOU έγκόσμιου λόγου. 
οι μετιχφυσικες κιχl. γνωσιοθεωρητικες β&.σειι;; ιχότης της ιiyτLλ'r]
ψης βρΙσκοντιχν στόν πλιχτωνισμο κιχΙ, εΙ8ικότεριχ, στη φLλoσoφΊΙX 
των στωικων. • Η στηριξΊ] στην πλOCτωνLΚ� θεωρΙιχ δτι � γνώσ"r] 
ε!νιχι ιXν&.μνησ'r], σε σuν8υιχσμό με την &ποψη (ποu ε!χε 8ιιχτuπώ
σει ό Κικέρων) l)TL � σωστη γνώσ'r] του Θεου ιχει έμφuτευθεϊ: 
στην Ψυχ� κιχl. εΤνιχι σόμφυτη με ocίΙτην- � ιXν&.πτuξΊ] της στωικ1jς 
8ι8ιχσκocλΙιχι;; για: το Λόγο κιχ;' � πιχp&.στιχσ"r] ποu uπ:rjρχε μέσιχ 
σ' ιχίΙτη τη 8ι8ocσκocλΙιχ ()τι το Ιλλογο μέροι;; της ψυχ:rjς ιΧπορρέει 
ιΧπο τον θεLΚΟ έγκόσμιο λόγο κιχΙ ε!νιχι δμοούσιο με ιχότόν, δλιχ 
ιχύτιΧ συντέλεσocν &στε κά.Οε μορφ-η σωστης γνώσ"r]ς νιΧ θεωρεΤτιχι 
εΤ80ς θεLκ:rjς άποκ&.λυψης μέσιχ στον &νθρωπο.lΟ Κ&.θε γνώσ'r], 
δπωι;; Ιλεγε ό Νουμένιος,l1 ε!νιχι Ινιχ &νιχμμιχ της μικρ:rjς φωτι«ς 
ιΧπό το μεrιXλo φωι;; ποu φωτΙζει τόν κόσμο. 

Με ιχίΙτη τη 8ι8ιχσκocλΙoc ώς β&.σ'r] ό ' Ιουστίνος υποστηριζε τη 
συγγένειιχ της πocλιχιας φιλοσοφίιχι;; με τό χριστιιχνισμο κιχΙ τιχυ
τόχρονιχ την ύπεpoχ� τou τελευτιχίου. Ό Θεοι;; lXEL ιiπoκocλυφθεϊ: 
κιχl. έξωτερικιΧ με την τελειότητιχ της 8ημιουργίιχι;; του, κιχ/. έσω
τερικιΧ με την lμφυτη λογικ-η Ικιχνότητιχ (σπέρμα λόγου ΙΜφv
τον)12 του ιΧνθρώπου , ποu εΤνιχι πλocσμένοι;; κιχθ' όμoΙωσ"r] ΈκεΙ
νου. 'Αλλα: � ιiνέλιξΊ] ιχίΙτης της «γενικ1jς» -πιο πoΛU 8UV1jTL
κ:rjς- ιΧποκιΧλυψ1)ι;; έμπο8Ιζετιχι ιiπo Touc;; xιxxouc;; 8αιΙμονει;; και!. 
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ιlπo τ!.ς όρμες των σι.Ισθ�σεων του ιlνθρώπoυ. Για: να: βΟYjθ�σει 
λοιπον ό Θεος τον OCνθρωπο του ι!aωσε τ�ν « ιa ισι.ίτερYj» άΠOκOCλυ
ψΥ) που aev έκaYjλώθYjκε μόνο με τον Μωυση κσι.!. 'tOUt; Προφητες, 
ά.λλα: κιχ!. με τ!.ς μορφες της έλλYjνικ1jς έπιστημYjς. la T�ν άπoxιt
λυψΥ) έκεΙνΥ) ποί> εΤχε ά:πλωθεϊ: σε δλΥ) τ�ν ά.νθρωπότητσι. ό ' Iou
στίνος την όνομά,ζει λόγον σπερματικόν. Αυτο δμως ποί> σε προ
Yjγοuμενει:; έποχες έμφιχνιζότσι.ν aισι.σκορπισμένο κσι.!. σκοτεινο δεν 
�τσι.ν όλόκλYjΡYj -ή ιχλ�θεισι. :  όλόκλYjρος ό κσι.θσι.ρΟς λόγος ιχποκιχλό
φθYjκε με τον Χριστό, τον Υίο του Θεου, το aεuτερο Θεό. 14 

Σ' σι.ίιτη τη διδσι.σκσι.λίoc δεσπόζει � προσπά,θεισι. των ιχπολοη-
.... \ Ι \ \ Ι � ' λ  θ \ \ "ψ των νσι. πσι.ρουσισι.σουν το  χριστισι.νισμο ως τ ,ιν CX Yj ινΥ) κocι u ιστη 

φιλοσοφΙσι. κσι.!. να: aείξοuν δτι σ' σι.ίιτΟν ι!χουν συγκεντρωθεϊ: Ολσι. 
τα: στοιχεϊ:σι. τ:ης πσι.λσι.ιότεΡYjς φιλοσοφίocς,lδ οσoc εΤχσι.ν κά,ποισι. μό
νΨΥ) ιlξίιx. Ό Χριστοι:; άΠOκCXΛεϊ:τσι.ι διδάσκαλος κσι.!. τσι.υτίζετιχι 
με το Λόγο . 'Έτσι ό χριστιocνισμος πλYjσίσι.ζε οσο �τσι.ν δυνιχτον 
περισσότερο προι:; την «ελλογYj » φιλοσοφίσι., κσι.!. ή γνωσιoλoγικ� 
ιχρχ� της φιλοσοφΙσι.ς έξομοιωνότσι.ν ουσισι.στικα: με τη γνωσιολο
γικ� ιχρχ� τ-ης θΡYjσκεΙcxι:;. Αυτο εΤχε ώς συνέπεισι. οτι το epYjσxεu
τικο περιεχόμενο πΎjρε ι!ντονσι. όρθολογικο χσι.ρσι.κτηρσι. ιχκόμΥ) κσι.Ι 
στον ' Ιουστίνο � σε ιχπολΟγΥ)τες δπως ό Minucius Felix. Τα. κιχ
θσι.ρα. θΡYjσκεuτικα: στοιχεϊ:σι. ιχρχΙζουν μιΧλλον να. δποχωρουν, χιχΙ 
ό χριστιocνισμος πσι.Ιρνει το χocρocκτηρσι. ένος �θικoλoγικoυ θεί:σμου 
ποu πσι.ρoυσιιtζει πολu μεγά,λες όμοιότητει:; με τη θΡYjσκεuτικ� 0-
ψΥ) του στωικισμου. 16 

, Απο την OCλλΥ) μερια: -ή σχέσYj σι.υτη έκφρOCζει την ocuτοσuνείδYj
σΥ) του χριστιocνισμου ποu ι!βλεπε ΟΤΙ ή atx� του «τέλεισι.» ιlπoκoc
λυψΥ) ι!κσι.νε πια. περ ιττα. τα. OCλλσι. etaYj της άποκOCλuψYjς, δYjλcx8� 
κσι.Ι τη γενικ� κoc!. τ�ν εΙδικ� . Σ' σι.ίιτΟ το σYjμεϊ:o -ή άπολογητική, 
οπως την έκφρOCζει εΙδικότερoc ό 'Αθηνocγόρocς, ιχρχΙζει να. πσι.Ιρνει 
χσι.ρocκτηρoc πολεμικΥίς. Ή ιχποκά,λυψη έξιxκoλoυθε� να. θεωρεϊ:τocι 
ή ιlλYjθιν� λoγικ� OCΠΟψYj. Koc!. γι' ιχίιτον άκριβως το λόγο το λο
γικο aev πρέπει να. άποδείχνετιχι ιχλλα. ά:πλωι:; να. γίνετσι.ι πιστευ
τό. ΟΙ φιλόσοφοι δεν ιχνιxκOCλυψocν όλόκλYjΡ1j την ιχλ�θειιx, γιιχτΙ 
δεν iJθελcxν � δεν μπορουσιχν να. διδσι.χτουν το Θεο άπο τον tato τΟ 
Θεό. 

4. Ώστόσο, μόλο ποu OL ocπολογYjτες θεωρουσσι.ν το λογικο 
δπερφυσικ� ιχποκocλuψYj, προετοψOCζετσι.ι σιγα: σιγα. μέσσι. στην 
ιχπoλoγYJτΙΚ� ή ά:ντίθεσ"f) ιχποκOCλυψης κσι.!. ελλοης ΓVώσYjς. ΟΙ 
γνωστικοί ,  κα,θως διocμόρφωνα,ν τ� θεoλoγικ� μετιxφυσικ� τους,  
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&,ΠOμα.κpυνOVΤα.ν 8�α.pκωι:; &'πο το ιΧπλΟ περιεχόμενο τηι:; χp�στ�α.
ν�κ�ι:; πίστηζ. Γ�' α.ύτΟ κα.Ι ό ΕεΡ'1)να.ϊ:ος17 τουι:; πpoτpέπε� όλoΈVα. 
περισσότερο νιΧ &'ποφευγουν τLς θεωρΙες της κoσμ�Κ�ζ σοφίιχς, 
κα.Ι ό Τ α.τια.νΟς &'πορρίπτει όλοένα. π�o βια.ια. κα.Ι με βα.θιιΧ περι
φρόν'1)GY) την &'πα.τηλ� λιίμψ'1) της έλλ'1)νικ�ς φιλοσοφ(α.ι:; που βp�
σκότα.ν 8 ια.ρκως σε &.συμφωνΙα. προς τον �8ιo τον έα.υτό της : ό κα.
θένα.ς ιΧπο τους μεγάλους aιaα.σκάλοuς τηι:; προσπαθοuσε -λέ
γει- νιΧ &'νιχγά,γει τις γνώμες του σε νόμο, Ινω ,  ιΧντιθετα, οΙ χρι
στιιχνοι δποτιχσσονται ολοι έξΙσου στ� θε(α ιΧποκάλυψ'1). 

Ή cXντΙθεGY) κορυφώνεται ιΧκόμ'1) πιο πολυ με τον Τερτυλλιocνο 
κα.Ι τον Άρνόβιο. Ό πρώτος ε!χε ιΧποδεχτεϊ: -5πως ε!χε σuμβεϊ: 
� " β θ ' ' '" ' Τ ' " ' 1! ψ 1 ωζ ενα. α. μο και με τον α.τια.νο- ιχπο μετα.φυσικ'1) OCΠΟ '1) Τυν 
δλισμο των στωικών.  Αότο 5μως τόν ε!χε ό8'1)γ�σει ιΧπλως σε 

, θ ' ' θ  ' θ ' Α' \ \ θ ι � μια. κα. α.ρα α.ισ 'YjσιοκΡα.τικ'1) γνωσιο εωρια.. υτη τη εωp�α. , ,ιν 
ιΧναπτυσσει με ένδια.φέροντα. τρόπο ό 'Αρνόβιος, ό όΠΟLΟC:;, γιιΧ νιΧ 
κα.τα.πoλεμ�σει την πλα.τωνικ-η κα.Ι τΙς παpαπλ�σιες θεωptει:; τηι:; 
γνώ GY) ς, εδειξε 5τι Eνrι.ι:; «νθρωπος που μετιΧ τη γένν'1)� του θιΧ  
&.φ'Yjνότrι.ν έντελως μόνος θιΧ  εμενε πνευμrι.τικιX κενος κrι.Ι δεν θιΧ  
ιΧποκτοuσε ιΧνώτερ'1) γνώGY).18 Έπειa-η λοιπόν � ιΧνθρώπιν'1) ψυχη 
περιορίζεται ιΧπο τη φυσ'1) της ιXπλOC κrι.1. μόνο στΙς rι.ΙσθY)τηpια.κες 
έντυπώσεις εΤνα.ι κα.θrι.υτη ιΧνΙκocν'1) νιΧ γνωρ(σει το Θεο κrι.ι τον 
δικό της προορισμό που δπεpβrι.Ινει τα: Opιrι. rι.υτης της ζωijς. Γι' 
rι.ύτO ιΧκρ ιβως χρει&.ζετα.ι την ιΧποκά,λυψ'1) καL γι' rι.ότO βρίσκει τη 
λUτρωGY) οταν πιστέψει σ' α.υ�ν. 'Έτσι, πrι.POυσιιχζετrι.ι έδω γιιΧ 
πρώτη φορα: � rι.ίσθ'1)σΙOκρατΙrι. ώς θεμέλιο ένος δπερφυσιοκρocτι
κοσ όρθοδοξισμοU. 'Όσο πιό ιΧδόναμ'1) κrι.1. περιορισμέν'1) στις α.ί
σθ�σεις εΤνrι.ι � γνωστικη δύνιχμ'1) τοσ ιΧνθρώπου, τόσο πιο &'νocγ
κrι.Ια. έμφανΙζεται � άποκά.λυψ'1). 

Γι' ιχυτό , κocτα: τον Tεpτυλλιrι.νό, τό περιεχόμενο της &,ποκά,
λυψ'1)ς δΈV εΤνocι μόνο ύπεράνω τού λ6γου, ιΧλλιΧ με μια: όρισμέν'1) 
εννOιrι.19 εΤνocι κocΙ άντίθετο προς το Λ6γο, Ιφόσον ώς Λόγο έννο
οσμε τη γνωστικη Ικανότητoc που εχει ό όίνθρωπος ιΧπο τη IPUGY) 
του. Τό Ευα.γγέλιο Ι>χι μόνο εΤνα.ι ιXκrι.τα.νό'1)ΤO ιΧλλα: βρΙσκετα.ι 
κα.Ι σε ιXνrι.γΚOCστικη ιΧντΙφocGY) προς την κοσμικ-η γνώGY): credibi
le est , quia ineptum est ; certum est, quia impossibile est 
-credo quia absurdum [εΤνα.ι πιθocνό, έπειδη εΤνα.ι όίτοπο' εΤνα.ι 
βέβα.ιο, Ιπειδη εΤνα.ι &.8όνrι.τo -πιστευω, έπειδη ε!να.ι πrι.pιχλoγo] .  
Έπομένως δ χpιστιrι.νισμός, κα.τα: τον Tεpτυλλιrι.νό,  δεν εχει κrι.
μΙα σχέσ'1) με τη φιλοσοφ ία, ο()τε � Ίερoυσrι.λημ με την ' Aθ�νrι..llo 
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Ή φιλοσοφΙα., ώς φυσικ-η γν,θ)σYj, ε!να.ι ά.πιστΙα. : 8εν uπocρχει χρι
στια.νικ-η φιλοσοφία.. 

5 . • Αλλα. κα.!. άπο τήν όρθολογικ-η ιΧΠΟψΎ) δπΎjρχα.ν άρκετοΙ λό
γοι για. μια. τέτοια. όPOθέτησYj της ά.ποκOCλυψ'r)ς ά.πένα.ντι στη φυ
σικ-η γνώσ'rj . Για.τΙ έξα.ιτΙα.ς έκεΙν'r)ς τΎjς -rexUna'r)C; uπΎjpxe κΙν8υ
νος να. xocee'L το κρ ιτ�ριo της ά.λ�θεια.ς. Μέσα. στη θΡ'r)σκευτικ� 
εξα.ψΎ) της έποΧΥίς έμφα.νΙζοντα.ν πλ Ύjθoς ά.ποκα.λόψεις. Ί'Η τα.ν λοι
πον ά.πα.ρα.Ιτψο να. ξεχωρΙζει � σωστ� ά.ποκOCλυψ'r). • Αλλα. το 
κριτηριο σπου θα. βα.σιζότα.ν α.ίιτη � aLocXPLa'r) aεν μπορουσε νOC ε!
να.ι � ελλογΎ) yνώσ'rj του έπιμέρους ά.τόμου, για.τΙ ετσι πα.ρα.βια.
ζότα.ν � ά.ρχ1'ι της ά.ποκά.λυψ'r)ς. Αυτη � δυσκολΙα. εγινε ίδια.ίτερα. 
α.tσθ'r)Τ� ά.χριβως μέσα. στο έλλ'r)νιστικο ρευμα. της σκέψ'r)ς . • Ο 
Πλοότα.ρχος λ.χ. , ποι> θεωρουσε κOCθε γνώσΎ) ά.ποκιΧλuψ'r), ά.κο
λουθε'L τη στωικ-η δια.ΙρεσΎ) , σόμφωνα. με τ-ην όποΙα. οΙ θεολόγο ι 
aια.κρΙνοντα.ι σε ΠΟΙ'r)τές, σε νομοθέτες κα.!. σε φιλοσόφους, aέχε
τα.ι στι ά.ποφα.σιστικ-η γνώμ1) για. τη θΡ'r)σκευτικη άλ�θεια. εχει � 
έπιστ�μ'r),21 κα.Ι κα.τα.φέρετα.ι εντονα.22 κα.τOC τΎjς δεισιδαιμονίας . 
• Απο την OCλλΎ) ?μως πλευρα. τα. εργα. ΊΟυ δεΙχνοuν στι τελικα. 8ε
χότα.ν κα.Ι α.ίιτΟς τΙς προφ'r)τε'Lες κα.!. τOC θα.όμα.τα. με την ίaια. ιχ
πλο"ίκότ'r)Τα. κα./. ευκολοπιστία. ποι> τOC aεχότα.ν κα./. � έπoχ� του .  
Κα.!. � ά.πΙστευτη ά.κρισΙα. ποι> χα.ρα.κτηρίζει ά.πο α.υτη την OCΠΟψ1) 
τους δστερους νεοπλatτωνικοός, τον ' ΙOCμβλιχο π.χ. κatl. τον Πρό
κλο , ε!να.ι το λογικο άποτέλεσμα. τΎjς πα.ρα.[τησ'rjς ά.πο κOCθε προ
σωπικ-η γνώμ'r), πα.ρα.[τησ'rj την όποΙα. συνεπα.γότα.ν έξα.ρχΎjς � ά.-

ι 
\ , 1.'\ Ψ να.γΚΎ) για. α.ΠΟΚ<Μ\υ 'r) .  

Σε atίιτο λοιπον το σ'r)με'Lο ·πα.ρεμβα.Ινει � Έκκλ'r)σΙα. -ποίι 
βρισκότα.ν τότε στο στά,δω τΎjς όργά,νωσ'r)ς- προβά.λλοντα.ς τ1.ς 
άρχες τΎjς παράδοσης κα.!. τΊjς Ιστορικα. δΙatπιστωμένΥ)ς αύθεντίας . 
• Η Έκκλ'r)σΙα. θεωρε'L στι τα. θΡ'r)σκευτικoc κεΙμενα. τΎjς Πα.λα.ια.ς 
κα.Ι τΎjς Kα.ινΎjς Δια.θΊjΚ'r)ς ε!να.ι ένια.'Lα. κα.!. όφεΙλοντα.ι σε θε"ίκη 
εμπνευσ'r) . Δέχετα.ι ΟΤΙ ο Ι  auyypocιpe'Lc; τους, στα.ν κα.τέγρα.φα.ν α.υ
τες τΙς δψιστες ά.λΊjθειες, β ρΙσχοντα.ν σε κα.τOCστα.σΎ) κα.θα.ρΎjς 
πρόσλ1)ψ'r)ς του θε"ίκου πνεόμα.τος.23 • Η έπιβεβα.ΙωσΎ) τΎjς eELxΎjc; 
προέλευσ'r)ς των ιερων Γρα.φων δεν στηρΙζετα.ι στη συμφων ία. 
τους με τ-ην ελλογΎ) ά.νθρώπινΎ) γνώσ'rj ά.λλα. στ�ν έκπλ�ρωσ1) των 
προφ'r)τειων που περιέχοντatι σ' α.υτες κα./. στ-η σκόπιμΎ) χρονικη 
άλλ1)λουχΙα. τους. 

'Έτσι � έκπλ�ρωσΎ) τΎjς προφ'r)τε[atς , ποι> άπέκτησε έξatιρετικα. 
μεγιΧλ1) σπουδα.ιότητα. στην πα.ρα.πέρα. έξέλιξΎ) της θεολογία.ς , 
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ι θ , \  -Δ , ι ένΙ Ι , θ \ t' ' 
\ 

γενν'Υ) 'Υ)κε ιχπο " ιν ιχνΙΧΥχ'Υ) ος κριτηΡ�OI) ποι) ιχ οιιχκρινει την 
ιXλ'Y)θιν� ιΧπο την IjiEu8� ιΧποκιχλuψ'Υ) . Έπει8� � qJuutx� γνωστικ� 
8όνιχμ'Υ) μόν'Υ) της 8εν έπιτρέπει στον &νθρωπο να: γνωρίζει το μέλ
λον, οΙ πρoφ'Y)τε�ες ποΙΙ ε!χιχν έκπλ'Y)ρωθε� θεωρουντιχν ΧΙΧΡΙΧΚΤ'Υ)
ριστικα: 8είγμιχτιχ τ�ς έμπνευσης με την όποίιχ ε!χιχν 8ιιχτuπώσει 
οΙ πρoφ�τες τ� 8ι8ιχσκΙΧλ(ιχ τοuς. 

Στο έπιχείρ'Υ)μιχ ιχύτο πρoστLθετιxι κιχί �νιx 8εύτερο. Σόμφωνιχ 
με τ� 8ι8ιχσκΙΧλίιχ τ�ς Έκκλ'Υ)σίιχς, ποιι ώς προς ιχύτο έκφριχζετιχι 
κuρίως ιΧπο τον EΙΡ'Y)νιx�o, 24 � σχέUΎj ποιι uuv8iEt την ΠΙΧλιχια: με 
την Kιxιν� Διιxθ�κ'Y) ε!νιχι ()τι ό "Ενιχς κιχΙ πιχντιχ �8ιoς Θεος ιΧπο
κΙΧλύφθ'Υ)κε, στη 8ιlΧ8ρoμ� του χρόνοu, στον &νθρωπο,  ιΧνιΧλογιχ με 
το βΙΧθμο της 8εκτικόΤ'Υ)τιχς τοu, κιχτα: �νιxν 8ιιχρκως ιΧνώτερο κιχί 
κΙΧθιχρότερο τρόπο. Στο ιΧνθρώπινο γένος ώς σόνολο ιΧποκιχλύφθΎ)
κε μέσιχ στην ΠΡOίΚLUΎj των ιΧνθρώπων με τη 8ύνιχμ'Υ) της λoγικ�ς, 
ποιι qJuutxcX ε!νιχι 8uνιχτο να: ΧΡ'Y)σιμOΠOΙ'Y)θε� κιχί προς το κιχκό' 
στο λΙΧο του Ίσριx�λ ιΧποκιχλύφθ'Υ)κε μέσιχ στον ιχυστηρο νόμο του 
Μωu�' σ' όλόκλ'Υ)Ρ'Υ) πιχλι την ιΧνθρωπότητιχ μέσιχ στο νόμο της 
ιΧγά,ΠΎ)ς κιχί της έλεuθερ ίιχς ποΙΙ Κ'Υ)ρόχνει ό Ί'Υ)σους.25 Σ' ιχυτη την 
ιΧλλ'Υ)λοuχίΙΧ των προφΎ)τειων ξετuλίγετιχι το παιδαγωγικδ σχέδιο 
του Θεου . ΟΙ ιΧποκιχλύψεις της ΩΙΧλιχιίΧς Διιxθ�Κ'Y)ς πρέπει να: θε
ωρουντιχι προπιχριχσκεu� για: την Kιxιν� Διιxθ�κ'Y) , � όποίιχ τίς έπι
βεβιχιώνει. Μέσιχ στην πιxτερ ικ� γριχμμιχτείΙΧ � έκπλ�ρωUΎj των 
προφ'Υ)τειων θεωρε�τα.ι ό σuν8ετικός κρ ίκος ποΙΙ ένώνει τΙς 8ια.φο
ρετικες φά,σεις τ�ς cXποκιχλUψΎ)ς. 

Αύτα: τιΧ έννο ιολογικιΧ σχ�μα.τα. μocς θuμίζοuν �8'Y) τον Πα.υλο 
στον όπo�o �χει πα.γιωθε�, κα.τα: την &ΠΟψ'Υ) τ�ς Έκκλησία.ς, � 
θεία. • ΑποκιχλUψΎ) με τη μoρφ� τ�ς ίστορικής α.υθεντία.ς . • Η κό
ρια. ί:ιμως ΨUΧΟλΟγLΚ� Μνα.μ'Υ) ποΙΙ 8ρουσε στΙς σκέψεις έκε�νες 
�τα.ν πιχντοτε � cXπόλuτη ιχφοσίωσ'Υ) στο πρόσωπο του Ί'Υ)σου, 
πού, κα.θως �τα.ν � πεμπτοuσία. της ιχποκά,λUψ'Υ)ς, ιΧποτελουσε το 
κέντρο της χριστια.νικ�ς ζω�ς. 

6 . •  Η 8ι8α.σκα.λία. γιιΧ την ιχποκιχλuψ'Υ) ιΧνα.πτύχθΎ)κε προς έν
τελως 8ια.φoρετικ� κα.τεόθuνUΎj μέσα. στην έλλ'Y)νιστικ� φιλοσο
φία. . •  Απο α.υτο το έπιστημονικο ρευμα. Ιλειπε το ζωντα.νΟ πλιχί
σιο της θΡ'Υ)σκεuτικ�ς κοινότητα.ς κΙΧί, κιχτα: σuνέπεια., � στηριξ'Υ) 

\ \ .  \ ,  θ ι Γ '  , 1 \ . .1... .1 .  \ \ θ σε μια. ιστορικ'Υ) ιxu εντια.. ι α.UΤο την ΙΧΠΟΚ<V.Uψ'Υ), ποι) τη εω-
pouuocv σuμπλ�ρωμιx της φuσικ�ς γνωστικ�ς 8ύνα.μ'Y)ς, την ιΧνα.
ζ'Υ)τοUσα.ν σε �νιxν &μεσο φωτισμο τοί) ιΧτόμοΙ) ιΧπο τη θεότητα.. 
Ή ιΧποκιΧλUψ'Υ) θεωρεΤτα.ι ΚΙXL έ8ω όπέρλoΎΎJ σύλλ'Υ)ψ'Υ) της θε ία.ς 
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ιΧλήθειας πού λαχαίνει στον ιΧτομικα: ΠΡOσOΙOρισμΈVO &νθρωπο, 
όταν αύτος έρχεται σε &μεσ"Υ] έπαφη (άφη) με το θεΤο καθαυτό. 
Και παρόλο πού πρέπει να: παραοεχτοuμε δτι λίγοι μόνο &νθρω
ποι  και σε σπocνιες μόνο στιγμες φτocνουν �ς αυτη την έπαφ�, έν
τοότοις όεν γίνεται παραόεκτη μια συγκεκριμΈV-η , Ιόιαίτερ-η, Ιστο-

\ ' θ  \ , ' λ Ψ ' Η ' 'λ Ψ , \ \ \ , � .. ptκα αυ εντικ-η αποκα υ '1) .  αντι -η "Υ] αυτη για τ-ην αποκU<J\U-
Ψ"Υ] όνομocστηκε ιΧργότερα «μυστική», και ιΧπο αυτη την OCποψ-η δ 
νεοπλατωνισμος είναι � π-ηγη xocee μεταγενέστερου μuστικισμοU. 

την προέλευσ-η όμως αυτ-ης τ-ης ιXντLλ-ηψ"Y]ς πρέπει να: την ιΧνα
ζ'1)τήσουμε πocλι στον Φίλωνα, πού 8ίόασκε �0'YJ δτι xocee ιΧρετη 
γεννιέται και οιατηρεΤται μόνο χocρ-η στην έπενέργεια πού ιΧσκεΤ 
δ θεΤος Λόγος μέσα μας. ' Η  γνώσ-η τοϊ) Θεοϊϊ έγκειται στην εξο-
00 ιΧπο τον έαυτό μας, στην έγκατocλειψ-η τ-ης ιΧτομικότψας καΙ 
στη 8Locxu� της μέσιχ στην πρωτιχρχικη θε"ικη ουσίιχ.26 • Η ΓVώ
σ-η τοϊ) uψιστοu /)ντος είναι ένότψoc ζω-ης μ�ζί του, OCμεσ-η έπαφη 
με αυτό. ΤΟ πνεuμoc πού θέλει να: οεΤ το Θεο πρέπει να: γίνει κιχ;' 
ιχυτο Θεός. 27 Σ' ocυτη την κατocστασ-η Υι ψυχ.η συμπεριφέρετocι πα
θ-ητικoc, ιΧπλα: και μόνο Οέχετιχι.28 Πρέπει να: ιΧποξενωθεΤ άπο xoc-
θ "" '" ' , \ , θ έψ \ ,  \ ' θ ε ο ικ-η της ορocστηριοτητιχ, ΙΧπο κoc ε σκ '1) και ιχπο κoc ε νο'1)-
τικη πρόσβιχσ-η προς τον έocυτό της. Άλλα: κocι. ό lΙOVς, το λογικό, 
πρέπει να: σιγήσει ,  για: να: μπορέσει να: έρθει στον &νθρωπο � ευ
λογία της θέασ-ης τοϊ) eeou. Στην κατocστασ-η αυτης της έκστά
σεως ζεΤ, κιχτα: τον Φίλωνα, το πveufLIX τοϊ) Θεοϊ) μέσα στον OCν
θρωπο. Γ ι' ιχύτο ό OCνθρωπος, οταν βρίσκεται σ' ocυτη την κατoc
στocσ-η , είνιχι προφήτης θεϊκ-ης σοφίας, μocντ-ης καΙ. θαυμocτουργός. 
"Η '" ' Σ  \ Τ , '" , \ \ έ \ , J. 0'1) -η τοα ε �χε αποοωσει τη μιχντικ-η τ χν'1) στ-ην ουσιαστικ ,ι 
όμοιότητιχ πού uπocρχει cXvocfLeaιx στο άνθρώπινο κocι. το θεϊκο 
πνεUμιχ. Μέ τον LOΙO τρόπο έννοοίίσocν και. οΙ 'ΑλεξocνΟρινοι. αυτη 
τη θέωσ-η τοϊ) ιΧνθρώπου ώς οuσιαστικη συνένω� του μέ -roν έγ
κόσμιο Λόγο . Π ίσω ιΧπο αυτη την εκστασ-η βρίσκετocι δλο το 110-
είll,  οίοασκε δ Πλωτίνος. Γιατ1. το νοεΤν είναι κίν-ησ-η, είναι θέλ-η
σ-η για: ΓVώσ-η' � εκστασ"1) ομως είνιχι βεβαιότητιχ τοϊ) eeou, μα
xocptιx γαλ�ν-η μέσα σ' έκεϊ:νον.29 Ό OCνθρωπος συμμετέχει στη 
θεΊ:κη θεωρlα (' Αριστοτέλ'1)ς) μόνο δταν άνυψωθεΤ κιχι. αύτος �ς 
τη θεότητα . ' Η  εκστασ-η λοιπον είνιχι μια: ψυχικη κατocστασ-η ποό, 
όπως και το ιΧντικείμενο προς το όποΤο στρέφεται η ψυχη οταν 
ιΧκριβως οιατελεΤ σε αυτη την έκστασ-η (πρβ. σ. 273 κ.έ. ) ,  βρί
σκεται πέρα ιΧπο xocOe μερικότερο καθορισμ9, έπομένως πέριχ καΙ. 
ιΧπο την αυτοσυνείο-ησΎ) τοϊ) άτόμου. Είνιχι Ινιχ ιΧσόνειοο βόθισμα 
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στη θε'ίκ� ούσ[ιχ, μια: XIXTOX� της θεότητιχς, μια έν.ότΎjτIΧ ζω1jς με 
lXύτ�ν , που δεν �πιδέχετlχι κιχμ[ιχ περιγριχφ�, κιχμLIΧ θεώρYjσYj , XIX
μΙIΧ έννo ιoλoγικ� ά.πόδOσYj .30 

AύΤ� � XIXTOCcrTlXσYj εΤνlχι όπωσδ�πoτε μια: δωρεα: της θεότη
τιχς ,  δωρο το13 ά.πεLροu, το όποϊο δέχετlχι στους κόλποuς. τοι) το 
πεπερlχσμένο . Ό άνθρωπος όμως όφείλει να: προσπιχ�σει να: γί
νει &.ξιος lXύτ�ς τ�ς θέωσYjς μέ διx� τοι) προlΧLρεσYj. Π ρέπει να: 
ά.ποβOCλει ά.πΟ πOCνω τοι) κάθε IχΙσθYjσιlχκότητlχ, κOCθε α,λλΥ) δικ� 
τοι) βOόλησYj . Π ρέπει να ξεφόγει ά.πΟ τις πOCμπολλες έπιμέροuς 
σχέσεις ποι> τον κlΧθΟΡLζοuν XIXL να: ξιχνιχγuρίσει στην xlXelXp�, 
στ�ν ocπλ� ουσΙIχ τοι) (ιϊπλωσις).31 Κιχτα: τον Πρόκλο, ό ορόμος 
ποι> όδηγεΊ: σ' ιχυτο ε!νιχι � ά.γάπη , � ά.λ�θειιx κιχι � πίστη. Μόνο 
όμως στην πίστη , που uπερβlΧίνει τα οριιχ -r1jc; λογΙΧότητιχς, ένώ
νετιχι � Ψuχ� μέ το Θεο κιχι βρ ίσκει τη γιxλ�νη της μιχκOCριιχς d.x
στlχσYjς . 32 'Ως πιο ά.ποτελεσμιχτιχα μέσιχ για: τ�ν προετοιμιχσίΙΧ 
ιχυτης -r1jc; θεΙιχς χOCΡΥΙς ό 'ΙOCμβλιχος XIXL � σχoλ� τοι) προτε Ινοuν 
τ�ν προσεuχ�33 κιχι ολες τΙς λιχτρεuτικές πρOCξεις.34 Άλλα: ά.Χόμη 
κιχΙ α.ν ιχυτές οι πρOCξεις δέ:ν όΟ1)γο;:;ν πάντοτε &ς τ�ν OCνώτιχτη 
, 'λ Ψ - θ ' έ λ ' ι!. ' , ιχποκιχ u 1) τοι) ELOU, προσφ pOUV τοι) ιχχιστον, υπως πιστεuε ο 
Άποuλ�ιος,35 τ�ν ά.ποκOCλuψYJ των κατώτερων θεoτ�των κιχΙ δαι
μόνων, των ocγLων ΚΙΧI' των ά.γΙΧθων πνεuμocτων, που κι αύτα: πα
PYjyopoGv κιχ!. βΟYjθουν. 'Έτσι καΙ. στον UcrTEpO νεοπλατωνισμο οΙ 
μιχντικές έκστOCσεις έμφανΙζονται, οπως καΙ. στους στωικοός, ώς 
κιχτώτερες μορφές εκστOCσYjς που προετοιμάζοuν την ά.νώτατη κιχ
τάστασYj της θέωσYjς. rLIXTL, ΚιΧτα: το νεοπλατωνισμό ,  ολες οΙ λιχ
τρεuτικες μορφές σέ τελευΤιΧίιΧ ά.νάλuσYj εΤνιχι ocπλα: ΚιΧΙ μόνο σuμ
βολικές πράξεις που -rELVOUV στην α.μεσYj ενωσΥ) του ά.τόμοι) μέ το 
Θεό. 

'Έτσι � θεωρ ία για: τη θε'ίκ� εμπνεuσYj στο χριστιανισμο xlXl. 
στο νεοπλατωνισμο παίρνει Μο έντελως διαφορετικές μορφές. 
Σ ' \ , θ '  'Α .l� Ψ θ '  , .  , το χρ ιστιαν ισμο YJ εισ. ΠΟΚ<.U\U YJ κα ιερωνετιχι ως ισΤΟΡΙΧΥ) 
αύθεντΙα. Κσ.τα το vεοπλιχτωνισμό εΤναι το βόθισμιχ το;:; έπιμέ
pouc; ά.τόμοι) -που εχει ά.ποΟεσμεuτε'i: ά.πΟ κOCθε έξωτερικ� πα
ρέμβασ1)- στ� θε'ίκ� πρώτη ocΙτία. Για τόν Μεσαίωνιχ ό χριστια
νισμός e!VIXL � ΠYJγ� -r1jc; σχολαστικής φιλοσοφίας, ένω ά.πΟ το 
νεοπλατωνισμο π�γασε ό μυστικισμός. 
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Το πιο σYIμσι.vτικO άπο τα έπιχειρ�μocτoc ποΙ'; οιocτύπωσε � ιχλε
ξσι.ν8ριν-η ιριλοσοφίoc για να όποστηρίξει την άνσι.Υχσι.ιότητσι. της ά.
ποκά,λυΨΥΙς �τocν έκεϊ:νο ποΙ'; ξεκινοuσε άπο την &ΠΟΨΥΙ οΤΙ ό &ν
θρωπος, έπειοη εΤνocι εγκλωβισμένος στον σι.ίσθΥ)ΤΟ κόσμο, οεν 
μπορεϊ: να: γνωρίσει τον ιχνώτερο, τον πνευμσι.τικΟ κόσμο, κσι.Ι γι' , \ ' ζ , . \ β ' θ Α ' 1 � , 1 σι.υτο χρειoc ετocι κocποιoc υπερφυσΙΚΥ) OYi εισι.. υτο οειχνει τον 
θρησκευτικΌ δυϊσμό, ποΙ'; -ητocν � βocσικ-η φιλοσοφικη &ΠΟψΥ) εκεΙ
νΥΙς τ'ης έποχYjς. ΟΙ ρίζες του -ητocν άνθρωπολογικες και πocρά,λλΥ)
λoc μετocφυσικές. Ή στωικη ιXντίθε� ά.νά,μεσα στο Λόγο κocΙ στο 
πιχρά,λογο �χει συνουιχστεϊ: έοω με την πλocτωνικη OιιXΚΡΙσΎj ιΧνά,
μεσιχ στον uπεριχισθΥ)ΤΟ κόσμο , ποΙ'; πσφocμένει ομοιος με τον έσι.υ
τό του , κσι.ι στον σι.!σθΥ)ΤΟ κόσμο, ποΙ'; Οισι.ρκως μετocβά,λλετιχι .  

Ή τσι.ότι� 'rOU πνευμσι.τικοU με το &υλο , που τ-ην εΤχε προε
τοψOCσει ό ΠλOCτων χωρΙς ομως νιΧ τ�ν όλοκλΥΙρώσει, περιορ Ιζε
τσι.ι, κocτα: τον ' Αριστοτέλη, στην σι.ότoσuνείO"Y)� 'rOU eEOU. 'Αν
τιθετoc, ολες OL πνευμocτικες ορocστηριότητες 'rOu άνθρώπου θεω
ροuνταν , ά.κόμΥΙ κocι. άπο τον ΠλOCτωνoc, οτι ιXν�κoυν στον κόσμο 
των φocινομένων (γένεσις) ,  κocι. γι' ocότο Ι:μενocν Ι:ξω ιΧπο τον κό
σμο τοϊ) άσώμocτου εΤνocι (�σία), πocρόλο ποΙ'; κocι. ιχπο γνωσιοθε-

\ \ , \ ' θ \ >! Ψ \ λ \ � , ' 1  \ " ωΡΥΙτικη κocι ocπο η ΙΚΥ! οιΠΟ η το ογικο ο ιocκρινοτocν σι:πο την σι:ι-
σθη� ώι:; κά,τι Οισι:φορετικό . ΣτιΧ ά.ντσι:γωνιστικιΧ στοιχεϊ:oc ποΙ'; 
Οιocστσι.υρώνοντσι:ν στην ιχριστοτελικη Οι8σι:σκσι:λΙσι. για τον νοϋ πρό
βσι.λε κσι:Ι � προσπά.θεισι: να θεωΡΥΙθεϊ: ό νοuς &υλΥΙ ά.ρχη ποΙ'; Ι:ρχε
τocι άπ' �ξω κocΙ είσχωρεϊ: στη ζωικ-η Ψυχ� . • Η ίΟέoc ομως σι:ιιτη 
πocρocμερ ίστηκε κocτα: την έξέλιξη της περιπocτψικYjς σχολ1jς 
(πρβ .  σ. 208, § 1 ) .  Ή &ποψη οη � �μyυχη οόσΙσι: εΤνocι κOCτι δλι
κο εκφρOCζετocι πιο έμφocντικα: στ� οιοocσκocλ(σι: τοϊί 'Επίκουρου 
κocΙ τ:ης ΣτοOCς. 

'Απο την &λλΥΙ μεριιΧ ό �θικoι:; ου'ίσμοι:; ποΙ'; οιocχώριζε οσο γι
νότσι:ν πιο καθocρα: τΟι Ορισι. της έσωτερικότητας τοϊί κλεισμένοΙ) 
στον έσι.υτό του ιχνθρώπου ιΧπο τΟι οριoc τοϊ) έξωτερικοu κόσμοΙ) 
των ocΙσO�σεων οισι:μορφων6τocν με την πOCροοο τοϊ) χρόνου όλοένσι: 
πιο Ι:ντονσι.. KIXL οσο περισσότερο Ι:πιχιρνε θρησκευτικη μoρφ�, 
τόσο πιο πoΛU �τεινε προς μιΟι κοσμοθεωρίoc 'Ttou εΤχε ά.νocγOCγει 
ocuτ-η την άντιθε� σε μετιχφυσικη ά.ρχ�. 

1 Α' \ , , • � λ ' 
\ 

\ \ . όψ . υτη η σχε� εκοη ωνετocι πιο πocρocστσι.τικσι. στις ocπ εις 
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τών μετιχγενέστερων στωικών πού τονίζουν τόσο πολύ τον ιΧν
θρωπολογικο δυi:σμό , ι'::ιστε έ:ρχοντιχι σε φιxνερΎj ιXντΙφΙXOΎj με τη 
μετιxφυσικ� της σχΟλ'1jς τους . • Η ιΧντΙλYJψYJ για: την ΈVότητιx της 
ιΧνθρώπινYJς οόσΙιχς, πού δΙδιχσκιχν 6ς τότε οΙ στωικοΙ, ε!χε βέ
βΙΧιιχ ιΧμφισβYJτηθεL ιΧπο τον Ποσειδώνιο, δ δΠΟLος, ιXκoλoυθώvτιxς 
ιΧπόψεις πού πλYJσΙιχζιχν προς τις πλιχτωνικές, δποστηριζε 5τι τα: 
πOCθΥ) δεν ε!νιχι δυνιχτο να: προέρχοντιχι ιΧπευθείιχς ιΧπο το ήγεμο
νικάν -σε σχέσΥ) με το όΠΟLΟ πιχρουσιOCζοντιχν ώς κOCτι ξένο κιχι 
ιXντLθετo- ιΧλλα: ιΧπο όίλλΙΧ όίλογιχ μέρΥ) της ψυχ'1jς.36 Τώριχ Ι>μως 
βρΙσκουμε στον Σενέκιχ37 μια: όξόΤΙΧΤΥ) ιXντLθεOΎj ιΧνOCμεσιχ στην 
ψυχΎj κιχι τ� (ισOCρκιχ». ΤΟ σώμιχ ε!νιχι ιΧπλώς περικιΧλυμμιχ, δε
σμωτηριο, φυλιxκΎj του πvεόμιxτoς. Με τον rδιο τρόπο κιχι ό ΈπΙ
κτητος δποστηρΙζει gTt ό νους κιχι το σώμιχ ε!νιχι τα: Μο συστιχ
τικα: μέΡ1J του ιΧνθρώπου.38 KΙXL ό ΜOCρκος Aόρ�λιoς δστεριχ, πιχ
ρόλο πού στην ιxlaθ1JτYι οόσΙιχ Tou ιΧνθρώπου διιχκρΙνει την ιXδρ� 
δλ1J ιΧπο την Ψυχικη πvoΎj πού της δίνει ζω� , δποστηρ Ιζει39 5τι 
ή ψυχΎj κΙΧθιχυτην, δ1Jλιχ�Ύj το πvεuμιχ (νοϋς κιχι διάνοια), κιχθως 
ε!νιχι ιΧσώμιχτη οόσΙιχ, ε!νιχι κOCτι iντελώς �ιιxφoρετικo ιΧπο τ�ν 
ΨυχικΎj πvo�. Συνεπώς 5λοι ιχότοΙ οΙ στοχιχστές έ:χουν για: τη θεό
τητιχ μια: ιΧντLλ1JψYJ που διιχτηρεϊ: τα: ΠVευμΙXτικα: ΓVωρΙσμιxτιx της 
στωικ'1jς έ:ννοιιχς για: το Θεο κιχι θεωρεϊ: την δλ1J ιXρχΎj ιXvτLθετη 
με τΎj θεότ'Υ]ΤΙΧ κιχι έχθρικΎj προς το Λόγο.40 

ΟΙ μετΙΧβολες ΙΧύτες μέσιχ στη Στοα: όφεΙλοντιχν (σως στην 
όλοένιχ μεγιxλUτερ'Y] iπΙδριχOΎj τοu νεοπuθιχγΟΡLσμοu πού ξιχνιχτο
ποθετουσε τον πλιχτωνικο δυi:σμο με τΙς -ήθικοθΡ1Jσκεuτικες ιΧξΙες 
του στο κέντρο T'1jI; κοσμοθεωρίιχς του .  οι όπιχδοΙ ιxuT'1jI; της θε
ωρΙιχς τονΙζουν με έ:μφΙΧσΥ)41 τ�ν oύσιιxστικ� διιχφορα: ιΧνOCμεσιχ 
στην Ψυχ� κιχι στο σώμιχ. Με ΙXότΎj τ�ν όίποψ'Υ] συνδέετιχι όίμεσιχ42 
ή διδιχσκΙΧλΙΙΧ 5τι ό Θεός, ώς κΙΧθιχρα: πvευμιxτικo ον , θέλει να: τι
μίiτιxι με τρόπο πνευμΙXτLκό,4.3 δYJλιχδΎj με τΎjν πρoσευχ� κιχι με 
το ένOCρετο φρόν'Υ]μιχ, κιχι δχι με έξωτερικΕ:ς πρOCξεις. Με ιχότη την 
ι! Ψ � I  \ • •  λ - ' " Ηθ ι • •  ι 1. ι <χΠΟ 'Υ] σuνoεετιxι κιχι 1J εντε ως ιχσκYJΤΙΚ'Υ] tX1J , YJ οποιιχ μ� νι-
Ψ \ θ ' 1. "  ' "  t ,  Ι \ εις κιχι κιχ ιχρμους, μι:; Τ'Υ]ν ΙΧΠΟΧ1J ιχπο ορισμενες τροφες -κιχι 
συγκεκρφΈVιx ιΧπο το κρέιχς-, με την έγκρOCτειιχ κιχι τη νέκρωOΎj 
των όρμών των ιχlσθ�σεων έπιδιώκει να: ιΧπιχλλOCξει τ�ν ψυχΎj ιΧπο 
την δλ1J κιχι να: την ξιχνιχφέρει στην πνευμιxτικ� πρωτιxρχ� της. 
Σε σχέOΎj με τη θεότητιχ, πού ε!νιχι ή ιXρχΎj του ιΧγΙΧθου, ή δλ'Υ] θε
ωρεLΤΙΧΙ  το ιχ(τιο κOCθε xιxxou,  κιχι ή ρoπΎj προς την δλ'Υ] θεωρεLΤΙΧΙ 
ή κιχθιχυτο ά:μιχρτΙιχ. 

267 



Digitized by 10uk1s, March 2009

Η ΘΡΗ ΣΚΕΤΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Δ Ο Σ  

ης (διες ά.ντι.λήψεις ΣUνΙΧνΤΟUμε στην �θικ� &ΠΟψΥ) των 'Εσ
σιχ(ων κιχ/. στη θεωρYJΤΙΚ� διδιχσκΙΧλ(ΙΧ TOU Φ(λωνιχ. ΚιχΙ ΙΧότος κά.
νει διά.ΚΡΙσΥ) ά.νά.μεσιχ στην ψυχή, ποΙΙ εΙνιχι � ΜνιχμΥ) ζω1jς τοσ 
ά.νθρώπινου όργιχνισμοσ κιχΙ �χει την �δριx της στο ιχΙμιχ, κιχ/. στο 
πνεUμΙΧ, ποΙΙ εΙνιχι ά.π6ρροιιχ της xιxeιxp1jc:; πνεuμιχτικ1jς θε6τητιχς 
κιχ/. ά.ποτελε'ί: τ�ν ιΧλYJθιν� ούσίιχ τοσ ιΧνθρώπου.44 Πιστεύει ότι 

" .5. " ' θ ' " r  λ έ 1 ιχυτη '1 ΙXνωτεΡΊJ κιχι κιχ ΙXΡOτεΡΊJ ουσιιχ ε νιχι φυ ιχκισμ νΊJ σΤυ 
σωμιχ, κιχ/. � έξέλιξή της έμποδίζετιχι ά.πο τ�ν ΙΧίσθφιιχκότητιχ 
(αίσθησις) TOU σώμιχτος. 'Eπειδ� λοιπον � ρoπ� τοί) ιΧνθρώπου 
προς τ�ν ιΧμιχρτίιχ45 �χει τις ρ ίζες TYJC:; έκε'ί:, � λύτρωσΊJ πρέπει να: 
ά.νιχζYJτηθε'ί: μόνο στο ξερ ίζωμιχ κά.θε ιxtcreYJcrLιxx1jc; έπιθυμίιχς. Πι
στεύει ιΧκ6μΎ) δτι � ί.ίλΊJ ε!νιχι το σωμιχτικο όπόβΙΧθρο ποΙΙ �χει κιχ/. 
ιχύτο έντιχχθε'ί: ιΧ.πο το Θεο στον σκόπιμο, ά.γΙΧθΟ κ6σμο, ά.λλα: τε
λικα: έμεινε να: ε!νιχι � ιχίτίιχ τοί) κιχκοί) κιχ/. της ά.τέλειιχς. 

2. Συγγενικ� προς ιχίιτα: ά.λλα: κιχ/. διιxφoρεηκ� ε!νιχι � ά,ντίλΊJ
ψΎ) των χριστιιχνων ά,πολΟΥΎ)των. Σε ΙΧύτοΙΙς � ιΧριστoτελικ� �ν
νοιιχ περι  eEou ώς xιxeιxpou πνεύμιχτος (νοϋς τέλειος) σuνδέετΙXΙ 
με τη διδιχσκιχλίιχ δη δ Θεος �πλιxσε τον κόσμο ιΧπο την &μορφΥ) 
iJλYJ . 'Εντούτοις δεν θεωροuν &μεσιχ την iJλYJ ΙΧύθυπ6στιχτη ά.ρχή ,  
ά.λλά., ά.ντίθετιχ, ά.νιχζYJτοUν το ιχ(τιο τοί) κιχκοσ στο λΙΧθεμένο τρό
πο με τον δποΤο ΧΡYJσLμοποιε'ί: δ &νθρωπος τ�ν έλευθερ(ιχ, κιχ/. στο 
Διά.βολο , δ δποΤος πιχρΙΧσύρει τον OCνθρωπο. 'Εδω προβά.λλει  κιχ
θιχρότιχτιχ δ βιχσικος �θικoς κιχ/. θpΊJσκευτικoς χιχριχκτήριχς τοσ δυ
ισμοσ έκείνΎ)ζ της έποχης :  � υλΥ) θεωρεΤτιχι κά.τι ά.διά.φορο ,  κιχΙ 
μόνο � χρήσΥ) της ά,πο τις πνευμιχτικες δυνά.μεις την κά.νει να: γί
νετιχι κιχλ-η :η κιχκή. Με τον ϊδιο τρόπο μερ ικοι �λλψες πλιχτωνι
κοί, όπως δ Πλούτιχρχος, ξεκινώντιχς ά.πο την �ννoιιx της υλΊJς ώς 
&μορφου μ� οντος, οεν άνΙΧζψοuσιχν την άpχ� τοίί κιχκοίί μέσιχ 
σ' ΙΧύτην, ά.λλOC, άντίθετιχ, σε μια: ίδιΙΧίτερΎ) ΜνιχμΎ)46 ποΙΙ ε!νιχι 
ά,ντίθεΤΊJ προς την ιiγιxθ� θεότητιχ, κιχ/. ποu πΙΧλεύει κιχτα: κά.ποιον 
τρόπο με ΙΧίιτ-ην για. τη μoρφoπo ίΊJσY) της UλYJς. κιχτα. τον Πλού
τιχρχο � ίδέιχ ιxύτ� βρίσκετιχι στοΙΙς μύθους των διιχφόρων θΡΎ)
σκειων. Μπορεί όμως να. σχετίζετιχι κιχ/. με �νιx χωρίο τοίί Πλά.
τωνιχ, όπου γίνετιχι λόγος για: κακη έγκόσμια ψυχή, σε ά,ντιδιιχ
στολ-η προς την κιχλή.47 

Π ροβά.λλει ΚΙΧι έδω � τά.σΥ) να: τιχυτιστεί: � ά.ντίθεσΎ) ά.νά.μεσιχ 
στο κΙΧλο κιχ/. στο κιχκο με την ιχντίθεσΥ) ιχνOCμεσιχ στο πνεuμιχ κιχ/. 
στην UλYJ. Π ιστεύουν ότι � οόσίιχ τοίί κιχκοί) βρ ίσκετιχι στ� ρo� 
προς την ΙΧίσθ'Υ)σιιχκότητιχ κιχ/. τη σά.ρκιχ, προς την uλYJ , ένω , ιχν-
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τLθετιx, το ιχγΙΧθο σ\)νδέεΤΙΧL με τ�ν ιχγιχΠΎ) προς τ�ν κΙΧθιχρα: πνε\)
μΙΧΤLΚ� θεότητιχ. Αυτο tlvιxL &νιχ ΚΙXθOλLΚO χιχριχκτηΡLσΤLκό , ΙSXL 
μόνο της ΠΙΧλΙΧLocς ΧΡLσΤLιχνLκ�ς �θLκ�ς :  το σ\)νιχντονμε XΙXL στοuς 
πλιχτωνLΚοuς στοχιχστές. KΙXL ό Πλοότιχρχος ΠLστεuεL 5ΤL � ιχπο
δέσμε\)σ1) ιχπο το σωμιχ εΙνΙΧL � ιχνιχγκιχΙιχ ΠΡOεΤOLμΙXσιΙX YLιX να: 
δεχτε'!: ό OCνθρωπος τη χιχΡ1) τοϊ) Θεοϊ) ποί> ιχποτελε'!: το σκοπο της 
ιχνθρώΠLν1)ς ζω�ς. Ό Νο\)μένLος, ποί> ιχνέπτ\)ξε ιχκόμ1) πεΡLσσό
τερο ιχυτην τη θεωρΙιχ τοϊ) Πλο\)τιχρχο\), uποστηΡLζε έΠΙσ'Υ)ς 5ΤL 

, � θ ι! " Ι • Ι � I  Ψ έ ' στον ocV ρωπο, υπως XΙXL στο σ\) μπιχν , \)πιχρχο\)ν 0\)0 \)χ ς, μLΙΧ 
κιxλ� XΙXL μLα: ΚΙXΚ� , ποί> ιχνΤLμιχχονΤΙΧL � μΙιχ την OCλλ1) ·48 την &δριχ 
της κιxκ�ς Ψ\)χ�ς τ�ν τοποθετοuσε στο σωμιχ XΙXL σΤLς έΠLθ\)μLες 
το\) .  

'Αλλα: σε 5λες ΙΧίιτες ΤLς θεωρΙες τονLζότιχν ΠtXντοu έξΙσο\) ΙSlL , ..Ι. θ ' , , , , Ι - Θ - ' λλ '  μονο 'ι κιχ ΙΧΡ1) πνε\)μΙΧΤLΚΟτητιχ XΙXL το ιχσωμιχτο το\) " εο\), ιχ ιχ 
κιχτα: τον l:aLO τρόπο XΙXL το ιχσώμιχτο τοϊ) ιχτομLκα: προσδLΟΡLσμέ-

ι Α ' , • � ψ ' ζ " Πλ ι νο\) πνε\)μιχτος. \)τη 1) ocΠΟ 1) πιχρο\)σLΙΧ εΤΙΧL XΙXL στον ο\)τιχρ-
χο , ποί> uποστηΡLζεL ΟΤL ό νους, ποί> βιχσLζεΤΙΧL στο Λόγο , εΙνΙΧL 
κιχη δLιχφορεηκο ιχπο την ψυχή, στην όποΙιχ, μΙΧζL με τη δόνιχμ1) 

, - 1 - " , ..Ι. ' ' \ ' θ πο\) ΚLνε L το σωμιχ, ιχν1)κο\)ν XΙXL 'Ι σωμΙΧΤLΚΟτητιχ XΙXL ΤΙΧ ΠΙΧ 1) .  
'Αλλα: υστεριχ ιχπο ιχίιτον XΙXL ό ΕlΡ1)νιχ'f:ος49 δLΙΧΚΡLνεL την  Ψ\)ΧLΚ-1J 
πνοη ζωής, ποί> εΙνΙΧL ιχπο Τ� φόσ'Υ) της XPOVLX� XΙXL �χεL δεθε'!: με 
το σωμιχ, ιχπο το πνευμα ζωOΠoιoVΝ, ποί> ιχπο Τ� φόσ'Υ) το\) εΙνΙΧL 
ιχlώνLΟ . 

" 0  Ι " " .  ' όψ , 'ζ , πως ε VΙXL ιχ\)τονΟ1)ΤΟ , ιχ\)τες OL ιχπ εLς εμφιχνL ονΤΙΧL πσι.ντο-
τε σε ΣUνδ\)ΙXσμO με ΤLς δLδιχσκΙΧλLες YLιX την ιχθιχνιχσΙιχ της Ψ\)χΎjς,  

" .. ξ Ι \ \ \ ψ Ι , 1 YLΙX την προ\)πιχρ 1) της XΙXL YLΙX τη μετεμ \)χωσ'Υ), YLΙX Τυ προπιχ-
'rOpLXO ιχμιχρτημιχ, ποί> έξΙΧLΤLιχς το\), � YLιX να: έξLλεωθε'f: ιχπο ΙXu
τό ,  ό OCνθρωπος �πεσε στ�ν πεΡLΟΧ� της υλ1)ς, ΚΙΧ!. YLιX τον κιχ
θιχρμό, με τ� βο�θεLΙΧ τοϊ) όποΙο\) ό OCνθρωπος θα: έλε\)θερωθε'!: πιχ
λL ιχπο τ�ν UλLκότητιχ. • Η σΙΙνθεσ1) YLιX την όποΙιχ γLνεΤΙΧL τώριχ 
λόγος σ\)ντελε'f:ΤΙΧL δLιχρκως ΠLΟ �ντoνιx , κιχθως το ΙΧlώνLΟ , ποί> εl
VΙXL ιχμετιχβλ1)ΤΟ XΙXL μένεL 5μΟLΟ με τον ειχ\)τό το\) (� πλιχτωνLΚ-1J 
ουσία) , ιχνιχγνωΡLζεΤΙΧL 5ΤL εΙνΙΧL το πνεuμσι, ένω το φθΙΧρτο XΙXL το 
μετιχβΙΧλλόμενο ιχνιχγνωΡLζεΤΙΧL 5ΤL εΙνΙΧL � υλ1) .  

3. Σ' ιχίιτο το  πλιχΙσLO σ\)ντελέστηκε σLγα: σLγα: ό δLιχχωΡLσμος 
των Μο γνωΡLσμιΧτων ποί> ιχΡΧLΚα: �τιxν ενωμένιχ μέσιχ στην �ν
VOLΙX «Ψ\)χ�» :  τοϊ) φ\)σLολογLΚΟU XΙXL ΤΟϊ) Ψ\)χολογLΚΟU γνωρΙσμσι.
τος, της ζωLκ�ς δόνσι.μ1)ς XΙXL τ�ς σ\)νεLδ1)σLιχκ�ς δριχστηΡLότητιχς. 
Ό 'ΑΡLστοτέλ1)ς, πεΡLσσότερο 5μως οΙ σΤωLΚOΙ, εΙχε �δ1) δLιχχω-
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ρ ίσει το ήγεμσνικδν ά.πο την ύπόλoιπ� Ψυχ� (πνεύμα). 'Έτσι κα,!. 
, <ι>' λ ' Ψ \ , - \ .... , 'ζ , , τωρα" ο ΙΠ α, στην « υχη» που κινει το σωμα, εμφα,νι ετα,ι ως α,υ-

θυπόστα,Τ"t] κα,Ι ά.νεξιίρτητη α.ρχη το «πνευμα,»', που οεν λογίζετα,ι 
πιιΧ ώς γενικη ελλοY1J opα,στ�p ιότητα" α.λλΟι ιΧνσιγνωρίζετα,ι ώς � 
κσιθσιυτο οϊισία, της ιXτoμικ�ς (κα,θως κα,Ι της θεΊ:κ�ς) προσωπικό
τητσις. ΓιΟι νιΧ Ο"t]λωθε� ιχϊιτη � τριμερης δια,ίpε� του α.νθρώπου 
σε σωμσι, ψυχη κα,Ι πνευμσι σε ολες τΙς γρσιμμές της ΧΡ"t]σιμοποι
ουντα,ι οΙ  πιο ποικίλες έκφρOCσεις.50 Ε!να,ι ευνόψο οτι τιΧ ορια, 
α.νιίμεσα, στο σωμα, κα,ι. στην Ψυχ� , α.λλΟι περισσότερο ά.νιίμεσα, 
στην Υυχη κσιΙ στο πνευμα" κυμα,Ινοντσιν πά.ρα, πολό. Γισιτ!. � ψυ
χη πσιίζει έοω το ρόλο ένΟιά.μεσου στιΧ OUO ακριχ :  την iJλ"t] κα,ι. το 
πνευμσι. 

Λύτο lSμως ε!χε ώς ocμε� συνέπεια, μι&: νέσι, πιο βα,θιΟι ά.ντΙ
λ-ηψ-η γιΟι τΙς ορα,στ-ηριότητες τ�ς συνείo-η�ς, που ώς «πνευμσι
τ ικες» οια,χωρίζοντα,ι τώρα, πιιΧ ά.πΟ τΙς φυσιολογικες λειτουργίες 
της «Ψυχ�ς». Για,τ!. κιχθως το πνευμσι εχει ουσια,σηκΟι οια,χωρι
στεΤ ά.πο τον κόσμο των ύλικων σωμιίτων, ουτε � ορα,στηριόΤ"t]
τιί του ουτε τα: ά.νηκείμενσι α,ιιτης της ορσιστηριότ-ητα,ς ε!να,ι ου
νσιτο νΟι νο-ηθουν οη έξσιρτωντα,ι α.πο έπιοριίσεις των α,ίσθ�σεων. 
Κα,Ι ένω σε δλόκλ-ηΡ"t] την έλλ-ηνικη φιλοσοφίσι το γvωpΙζειν θεω
ρεΤτσιι έποπτεία, κα,Ι πρόσλ-ηψ-η μια.ς οοσμένYJς α.ντικειμενικότη
τα,ς, κα,ι. � νόYJ� μιΟι ουσια,σηκΟι είσοεκηκη λειτουργίσι, προβιίλ
λει τώρα, για: πρώτη φορΟι � άντ(λYJψYJ οη το πνεuμιχ ε!νσιι σιΜυ
πόστσιτη Ο"t]μιουργικη ά.pχ�. 

4. οι ιΧπα,ρχες σιϊιτης της ά.ντ(λYJψYJς βρΙσκοντσιι �OY) στη νεο
πυθσιγορ ικΥ) οιοα,σκα,λΙσι, lSποu γιΟι πρώτη φορΟι ε!χε ύπoστηpιχτε� 
� πνευμσιτικότητα, τοα μη ύλικου κόσμου. ΟΙ  αυλες ουσίες της 
πλσιτωνικΥίς μετα,φυσικ-ης, οΙ  Ιδέες, οεν έμφσινίζοντσιι πιιΧ ώς σιύ
θυπόστα,τες δντότητες άλλΟι ώς κα,θορισμο!. του περιεχομένου της 
πνευμα,τικ�ς Ορσιστηριότητα,ς. Κα,Ι γιΟι νΟι πα,ριχμεΙνουν κά.τι δρι
σμένο ,  κOCτι που εχει οοθεΤ στην ά.νθρώπινΥ) γνώ�, γίνοντα,ι πρω
τσιρχικα: oισινo�μα,τα, του Θεου. δΙ 'Έτσι, οΙ ά.σώμα,τες εΙκόνες
μορφες του έμπεφικοu κόσμου έντOCσσοντσιι στην έσωτερικότητιχ 
του πνεύμιχτος. Ή νόYJ� οεν ε!νιχι πιΟι μόνο κιίτι που ά.ν�κει στην 
σfJσία Tj κιίτι συγγενικο με ιχύτΥιν α.λλΟι δλόκλYJΡYJ � ofyaLα κσιθσιυ
τη. Ό μη ύλικος κόσμος α.να,γνωρ ίζετσιι lSη ε!να,ι δ κόσμος του 
πνεόμα,τος.52 

Σόμφωνα, με ΙΧύτη την ιΧντίλ-ηψΥ) ό ΠλωτΙνος53 οίνει iJaTEPOC 
τον ά.κόλουθο όρισμο του πνεόμα,τος (νούς) : πνευμα, ε!νσιι � ένό-
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τητιχ πού περικλείει την πολλ6τητιχ. > Απο ιχύτο τον όρισμο προ
κόπτει άπο μετιxφυσικ� άΠΟψΥ) � θέσYj του πνεόμιχτος στ� 8LΙX-
8οχικ-η σεφα. των ά.πoρρ�ων : εΙνιχι � 8υΙΧ8ικ6τητιχ πού κΙΧθορίζε
ΤΙΧΙ ά.πΟ την πρώτη �ν6τητιx (πρβ. σ. 274, § 2, κιχι σ. 284, § 7 ) .  
Πιο σYJμιχντικ� όμως εΙνιχι � Ψυχoλoγικ� σYjμιxσΙιx ιχυτης της θε
ωρΙιχς. ΓιιχτΙ σ' ιχυτην έμφιχν Ιζετιχι για. πρώτη φορα. το πνευμιχ 
ώς συνθετική λειτουργίΙΧ πού ά.πο την ά.νώτερΥ) �νότητά. της 8YJ
μιουργεί την πολλότητιχ. Ξεκινώντιχς ά.πΟ ιχυτη τη γενικ� άΠΟψΥ) 
οι νεοπλιχτωνικοΙ ά.νέπτυξιχν την Ψυχολογίιχ της γνώσYjς μ� βά.σYj 
την ά.ρχ� τ�ς Ινεργητικότητας τού συνειδέ1ιαι. ΓιιχτΙ σόμφωνιχ μ� 
ιχυτην � « ά.νώτερΥ) Ψυχ�)) 8�ν εΙνιχι πια. 8υνιχτο να. θεωρεΤτιχι κά.τι 
πιχθYJΤΙΚΟ ά.λλα. κά.τι πού ε!νιχι σ� όλες τις λειτουργίες του ένερ
YYJΤLκό.δ4 "ΟλΥ) � γνώσYj της ά.νώτεΡYJς ψυχης (σύνεσις) εγκειτιχι 
στη συγκεφΙΧλιχΙωσΥ) (σύνθεσις) 8ιιχφορετικων στοιχείων.δδ Άκό
μΥ) ΚΙΧΙ οτιχν � γνώσΥ) ά.νιχφέρετιχι σ� Κ&.ΤΙ πού 8ίνετιχι μ� τις ιxt
σθ�σεις, πά.σχει μόνο το σωμιχ· � Ψυχ� κιχτα. τη συνει8YJτοποΙησYj 
συμπεριφέρετιχι ένεργYJΤLΚά. (συναίσθησις κιχΙ παρακολούθησις) .  δ6 
Το 1:8ιο Ισχόει για. τα. σuνιxισθ�μιxτιx ΚΙΧΙ για. τα. TCιXeYj. "Ετσι, στην 
περ ιοχη της ΙXLaeYJσYjI; � κιxτά.στιxσYj του έρεθισμου 8ιιχχωρίζετιχι 
, � � ι \ \ .  Ι Ι > λ 1 "  θ ΙΧΠο " ιν κιxτιxστιxσYj κιχτιχ την οποιιχ γινετιχι ιχντι ηπτος ο ερε ι-
σμός. Ή πρώτη εΙνιχι &νιχ πά.θημιχ του σώμιχτος (rι κιχι της κιχ
τώτεΡYJς ψυχης) · � 8εότεΡΊJ, � σuνει8YJτη πιιΧ αντίληψις, ε!νιχι &νιχ 
ένέρτημιχ της ά.νώτερης ψυχης, πού ό Πλωτίνος το περιγρά.φει 
ώς έπιχνά.κιχμψη (ανακάμπτειν -« ά.νιxστόχιxσYj» )67 της σκέψης. 

ΤΟ συνει8ένιχι λοιπον λογιζότιχν ότι εΙνιχι μια. ένεΡYYJτικη πιχ
ριxτηρησYj των Ι8ιΙΧίτερων κιχτιχστ&.σεων, λειτουργιων κιχΙ περ ιε
χομένων τοί) πνεόμιχτος. Αυτη � 8ι8ιχσκιχλίιχ δστεριχ ά.πο τον Φι
λόπονο υποστηρίχτηκε κυρ Ιως ά.πο τον νεοπλιχτωνικο Πλοότιχρ
χο. 'Απο ιχυτην προηλθε � εννο ιιχ «ΙXύτoσυνεΙ8ησYj» (παρακολου
θείν έαvτφ)68 πού συνιχντοσμε στον ΠλωτΙνο. Ό Πλωτίνος έννο
εΤ 'ιχύτο το ιxυτoσυνει8ΈVιxι ά.νιχλογικα. προς το 8ιαχωρισμο πού κ&.-_ 
νει ό > Αριστοτέλ'1)ς ά.ν&.μεσιχ στον «ένερτητικο» καΙ τον «πιχθ'1)
τικο)) vou : το πνεσμιχ ώς κινOόμενΎj ένερτητικ� νόησις εχει άντι
κείμενο τΟν !ιχυτό του , ά.vτικεΙμενo νοητον πού �ρεμεί. Το πνευ
μιχ ώς γνώσYj ε!νιχι τιxυτόσYjμo μ� το πνευμιχ ώς ε!νιχι. 

Σόμφωνιχ όμως μ� τΙς ά.ντ�λ�Ψεις της έποχης Υι εννοιιχ του 
ιχυτοσυνει8ένιχι πιχ(ρνει ΚΙΧΙ ιχυτη �θικoθΡ'1)σκευτικη ά.πόχρωσYj. 
Ή σύνεσις εΤνιχι συν&.μιχ συνείδησις, 8ηλιχ8η εΙνιχι � γνώσYj πού 
εχει ό OCνθρωπος ι5χι μόνο των κιχτιχστ&.σεών του κιχι των πρOCξε-
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ών του, ά,λλα. κιχι τ�ι;; -ήθικ�ι;; ά.ξΙιχι;; τουι;; κιχΙ τηι;; -ήθικ�ι;; έπιτιχ
γ�ι;; ποu προσπΙΧθεί: να. έκπλ'1Jρώσει. 'Ακριβωι;; γι' ιχότο � 3ι3ιχ
σχΙΧλΙΙΧ των χριστιιχνων Π ιχτέρων ΙXίιτoσuνεΙ3'Y)ΙΠΙ 3εν ε!νιχι ιΧπλωι;; 
� ΓVώιπι ποu �χει ό όίνθρωποι;; των ά:μιχρτιων του OCλλα. κιχΙ � 
ένεργ'Υ)ΤΙΚ-l) κιχτιχπολέμYJσ1J τουι;; , � μετάνοια. Aίι� l)μωι;; � στρο
φ-l) σuν8έετιxι κιχι με το γεγονοι;; l)τι, συμφωνιχ με � χριστιιχνLΚ-l) 
ά,ντΙλYJψ'Υ), κά,θε 3ριχστηριότ'Υ)ΤΙΧ τ�ι;; συνεΙ3'Υ)ΙΠΙΙ;; έξετά,ζετιχι ά,πο 
πριχκτικ-l)--ήθικ-l) κιχι λιγότερο ά,πο θεωρψικ-l) όίποψ'Υ). Kεντρικ� 
Ιννοιιχ ε!νιχι έ3ω � Ιλευθερία τής βούλησης. ΟΙ ά,νιχτολικοΙ έκκλ'Υ)
σιιχστLΚΟL Π ιχτέρει;; ΣUγγένευΙXν περισσότερο με � VOYJaLΙXpxLΙX τηι;; 
!λλYJνLστικ�ι;; φLλοσοφΙιχι;; , � τουλά,χιστον �ΚΙXνΙXν πιxριxχωρ�σειι;; 
σ' ΙΧίιτην. 'Αντιθετιχ, στην ΨυχολογΙιχ � στ-ΙJ 30γμΙΧΤLΚ-ΙJ οΙ 3υτι
κοΙ έκχλYJσιιχσΤLΚΟL Π ιχτέρει;; , ποu ε!χιχν 8εχτεϊ: την έπΙ3ριχσΥ) του 
ρωμιχτκου ΠVευμΙXΤOΙ;;, τονΙζουν περισσότερο � βούλ'Υ)ΙΠΙ. Σε ιχίι
τοuι;; έΠLκριχτε'L � τιΧιπι να. θέωροίίν l)τι � όίυλΥ) ά,ρχ�, το πνευμιχ, 
έφόσον E!VΙXL ΓVώιπι, ε!νιχι κά,τι ΠΙXθYJτΙΚO κιχι κΙΧθορΙζετιχι &'πο το 
&'ντικεΙμενό του, κιχΙ, έφόσον ε!νιχι βούλ'Υ)ΙΠΙ, ε!νιχι κά,τL ένερΎYJΤΙ
κο κιχι κΙΧθοριστικό. 

5.  Ή &'ντ(λYJψYJ l)μωι;; l)τι το πvευμιx ε!νιχι ΙΧόθυπόστιχτη 3'Υ)μι
ouPYLX-l) &'px-l) 3εν περιορΙστηκε στην Ψυχoλoγικ�, -ήθικΥι κιχΙ γvω
atoAoytκ-l) ιπιμιχσΙιχ τηι;; , &'λλα. �γινε � έπικριχτέστερ'Υ) Ι3έιχ τηι;; 
OPYJaXEUτLK�C;; μετιxφυσικ�ι;; στην τελευτιχΙιχ περ Ιο30 τηι;; ά,ρχιχι6-
τητιχι;;. ΓιιχτΙ ιχίιτη � &'ντ(λYJψYJ �3ινε τη 3υνιχτ6τητιχ να. ξεπεριχ
στεί: τελικα. ό 3υΤσμόι;; ποu ήτιχν � προσπόθειπι όλόχληρηι;; τηι;; 
θΡ'Y)σχευτικ�ι;; πvεuμιχτLΚ'tjι;; κΙνYJΙΠΙΙ;; τηι;; έπoχ�ι;; , ά,φοίί lγινε προ
σπιΧθειιχ να. πιχριχχθεί: κιχι � uAY) &'πό ιχότο το 3'Υ)μιουργικο πvευ
μιχ. "Ετσι, το τελευτιχΤο κιχι δψιστο πρ6βλ'Υ)μιχ τηι;; &'ΡΧΙΧΙΙΧΙ;; φLλo
σοφΙιχι;; ε!νιχι να. κιχτιχνΟYJθε'L ό κόσμοι;; ώι;; 3'Y)μ.ιoυΡΎYJμιx του πvευ
μΙΧΤΟζ "  να. γΙνει 3YJAιx8-IJ κιχτιχνΟYJτό l)τι δ κόσμοι;; των δλικων σω-, ' r/A ' , , � , , ,), μιχτων κιχι ο ιχ τιχ φιχινομενιχ του εχουν ουσιιχστικιχ ΠVευμΙXΤΙΚ,ι 
προέλευσ'Υ) κιχι περιεχόμενο. • Η έκπvευμιXτωιπι του σύμπιχντοι;; 
ε!νιχι τό τελικο &'ποτέλεσμιχ τ�ι;; &'ΡΧΙΧΙΙΧΙ;; φιλοσοφΙιχι;; . 

Σε ιχίιτό το &'ποτέλεσμιχ έχουν συμβά,λει έξΙσου δ xptaτLΙXVL
σμοι;; κιχι ό νεοπλιχτωνισμόι;; , ό Ώριγέν'Υ)Ι;; κιχΙ ό ΠλωτΙνοι;;. 'Εφό
σον πρόκειτιχι για. την &'ντΙλYJψYJ του έμπεφικου κόσμου ΚΙΧΙ, πιο 
ε Ι3ικιΧ, για. τα. -ήθLΚα. πρoβλ�μιxτιx, κΙΧι οΙ  3ύο έπιμ.ένουν στΙΧθερα. 
στο 8υ·ΙσμΟ πvευμιxτoι;; κιχΙ δλ'Υ)Ι;;. ΤΟ ιχΙσθ'Υ)σιιχκο στοιχεΤο θεωρεΤ
τιχι πά,ντοτε l)τι ε!νιχι το κιχκο κιχΙ ξένο προι;; το Θεό, ά,πο το όποΤο 
πρέπει να. &'πΙΧλλιχγεί: � ψuχ-ΙJ για. να. μπορέσει να. ξιχνιχγυρΙσει σ�ν 
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ένότητιχ 'rOu ΚΙΧθΙΧΡΟU πνεύμιχτος. 'Αλλα. κιχι ιχυτο το σκοτεινο 
στoιχε�o πρέπει να. έξΎJγ-ηθε� ιΧπο το α.Ιώνιο φως � uλΎ) πρέπει 
να. γίνει γνωστ� ώς 8-ημιουργίΙΧ 'rOU πνεύμιχτος . •  Η τελικ� ιΧΠΟψΥ) 
τ�ς OCρχιχΙιχς φιλοσοφίιχς ε!νιχι δ μονισμΌς τού πνεύματος. 

'ΑλλιΧ σ' α.ύτΟ το κοινο πρόβλ-ημιχ � φιλοσοφία. τοu χριστια.νι
σμοu κιχι του νεοπλιχτωνr.σμοU 8ίνουν πoλl) 8ιιχφορετικες λύσεις. 
Για.τΙ ε!να.ι ΙΧύτονό-ητο οτι � OCνέλιξ-η του θείου πνεύμιχτος στον 
κόσμο των φιχινομένων ως την κιχτώτερ-η ύλικ� 8ιιχμόρφωσ-η ιχύ
του τοu κόσμου κΙΧθοριζότιχν ιΧνα:γκιχστικα. ιΧπο -:-ις ιXντιλ�Ψεις για. 
τ�ν ούσία: -rou Θεου κα:ι για: τ� σχέσ-η του με τον κόσμο. Κιχι 
ιΧκριβως ώς προς ιχύτο οΙ προϋποθέσεις -rou έλλYjνισμοu ητιχν έν
τελως 8ιιχφορετικες ιΧπο τις προϋποθέσεις πο,; ε!χε 8ιιχτυπώσει � 
8ι8ιχσκΙΧλίιχ τ:ης νέα:ς θρ-ησκεία.ς. 

ΓΙ 
Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

• Η ΙBιότuπY) ιΧντίθεσΎ) OCνOCμεσιχ στο μετα:φυσικο μονισμο ΚΙΧι τον 
�θικoθΡΎ)σκε\)τικo 8υϊσμό, � όποία: ιΧποτελεί: προέΚΤΙΧσΎ) του προ
βλYjμιχτισμοu των στωικων (πρβ .  σ. 221 κ.έ. ) κα.ι προσ8ιορ Ιζει 
το χιxριxκτ7Jριx όλόκλ-ηρ-ης της OCλεξα:ν8ριν:ης φιλοσοφίιχς, κιχτευθύ
νει ολες τις ΙΒέες έκείνYjς της έποχ:ης στο πιο συμπυκνωμένο κιχι 
Μσκολο πρόβλ-ημιχ, το πρόβλ-ημιχ της σχέcrYjς Θεου κιχι κόσμο\). 

1. 'Απο τ�ν κα:θα:ρα: θεωρψικ� πλε\)ρα: ιχύτο το πρόβλ-ημιχ ε!
χε ljBYj τεθε� με την OCντίθεσΥ) ιΧν&μεσιχ στην ά,ριστoτελικ� κιχι τη 
στωικ� φ ιλοσοφία: . • Η πρώτη ύποστ'ήριζε την δπερβιχτικότητιχ 
-rou Θεοu, BΎ)λιxB� τον δλοκλ-ηρωτικο 8ιιχχωρισμό του ιΧπο τον κό-

• � ι • ' ζ -Δ , �  Ι � λ � \ \ σμο' Ύ) οευτεΡΥ) \)ποστηρι ε " ιν ενοοκοσμικοτ-ητιχ, ο-η ιxOYj την 
όλοκλYjρωτικ� ΒιOCχυσΥ) του Θεου μέσιχ στον κόσμο . ΤΟ πρόβλ-η
μιχ ιχύτο κα:ι τις βιχσικες κιχτε\)θύνσεις για. τη λύσΥ) του μπορουμε 
νιΧ τις 80υμε στ�ν έκλεκτLΚ� ιΧνOCμειξ-ηδ8 της περιπιχτητικ:ης ΚΙΧι 
τ�ς στωικ:ης κοσμολογία.ς, οπως πιχρουσιOCζετιχι στο ψευΒο-OCρι
στοτελικο σύγγριχμμιχ Περί κόσμου, πο,; ε!νιχι τuπικo Bε�γμιx α.υ
της της τOCcrYjς.60 • Η ιXριστoτελικ� BιBιxσκιxλίιx οτι � ουσίιχ τοu 
Θεοu πρέπει να: νoε�τιxι πολ'; πιο πέριχ ά,πο τη φύσΥ) (� όποίιχ ε!
νιχι το σύνολο των έπιμέρο\)ς πριχγμOCτων πο'; κινοuντιχι) κΙΧί, χ\)
ρίως, πoλl) πιο πέριχ ά,πο τ� μετΙΧβΙΧλλόμενΥ) γ'ήιν-η uπιχρξΎ) , συν
Βυ&.ζετιχι έΒω με την προσπ&.θειιχ των στωικων να: πιxριxκoλoυθ�
σουν την έπενέργειιχ της ΜνιχμYjς -rou Θεοu πο'; ΒιιχπερνίΧ όλόκλη-
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ρο το σόμπιχν &ι; τα: έπιμέρουι;. ΓιιΧ τούς στωικούς ό κόσμος εΤ
νοιι θεός γιιΧ τον • Αριστοτέλ1J εΤνοιι gvcx ζωντοινο ον που κινεϊ:τοιι 
σκόπιμοι. Ό πόθος γιιΧ την οιΙώνιοι, &'κίν1Jτη, κoιθoιρ� μoρφ� �κoινε 
τΙς έξωτ�ρ,.κές σφοιϊ:ρες οιότοϊί τοϊί κόσμου νιΧ περιφέροντοιι. Αότη 
ή περιφοριΧ μετοιδι8ότοιν ()στεροι -με 8ιοιρκως &'τελέστερο τρό
πο- κοιΙ στΙς κοιτώτερες σφοιϊ:ρες. • Αντίθετοι, στο σόΥΥροιμμοι 
Περ'ί κόσμου, όπου �χoυν συνενωθεϊ: οΙ Μο διδοισκοιλίες, ό μοι
κρόκοσμος ποιρουσιιΧζετοιι σιΧν σuμπcxθ1JΤΙΚΟ σόστημοι των έπιμέ
ρους προιγμιΧτων, όπου 8εσπόζει -ή 8UVCXIL1J τοϊί υπερκόσμιου Θε
ου, πού εΤνοιι -ή &'ρχ� Πjι; ζωYjς, ποιΙρνοντοις τΙς π';ο 8ι�ψoρετικες 
μορφές. Ό συμβιβοισμος θεϊσμοϊί κοιι πιχνθεΤσμοίί έπιτuyχιXνετιxι 
έν μέρει με το διιχχωρισμο Πjς οόσίιχς τοϊί Θεου &'πο τη Μνοιμ1) 
του, κοιΙ έν μέρει με την LEpιXPX1Jσ1J Πjς θεΤκ�ς έπενέργειοις &'πο 
το οόριΧνιο στερέωμοι &ς κιΧτω στη y;j. ' Η  δι8οισκοιλίοι γιιΧ το 
πvεϊίμoι σuν8έετoιι με την &'pιστoτελικ� !:ννοιοι τοίί Θεου, &'φοϊί οΙ 
φυσικές 8υνOCμεις Πjς ζωYjς θεωροϊίντιχι έπενέργειες του κοιθοιροϊί 
πνεόμοιτος.61 

Με OΙότ�ν όμως την τpoπ� οι δυσκολίες πού υ�ρχoιν στην 
&'ριστoτελικ� 8ι8οισκοιλίοι γιιΧ την έπενέργειοι TYjc,; θεότητοις l.yιvcxv 
&'κόμ1J πιο μεγOCλες. ΓιιχτΙ -ή μετιxτρo� Πjς ένέργειοις τοϊί Θεοί) 
σε uλ1J -ποό,  πιο σuγκεκρψένιx, σuνίστoιτoιι σ1'�ν xlV1J� Πjς δ
λ1Jς- πoλu ΜσκολΙΧ μποροuσε να. σuμβιβιxσ1'εϊ: με τ�ν κcxθCXΡ-1J 
πνευμιχτικότητοι, -ή όποΙοι, σόμφωνιχ με lXElV1J τ� 8ιδιxσκCXΛΙιx, &,
ποτελοϊίσε την οόσΙοι τοί) Θεοϊί . •  ΑκόμΥ) κοιΙ ό (διος ό • Αριστοτέ
λ1Jς δεν προσδιόρισε με &'πόλυτη κΙΧθιχρ6τητοι τη σχέ� &'νOCμε
σοι στο &'xlv1JTo που κινεϊ: κιχΙ σε ιχότο που κινεϊ:τοιι (πρβ.  σ. 166, § 5) .82 

2. ΤΟ πρόβλ7jμcx �ινε &'κόμ1J πιο όξύ έξιχιτΙιχς τοί) θΡ1Jσκευτι
κοϊί 8υΤσμου,  πού 8εν &'ρκέστηκε νιΧ &'ντιπιχριχτOCξει το Θεο &ς 
πνεuμcx στην uλ'1] , την uπερlχισθ1Jτη σφοιίριχ στην cxΙσθ1Jτη, άλλα. 
l.ΤELVE να τoπoθετ�σει τη θετκ� οόσίοι πέροι &'πο κοιθετΙ έμπεφικο 
κοιΙ πέριχ &'πο κιiθε προσδιορ Ισιμο περιεχόμενο, θεωρώντιχς �τσι 
ότι ό Θεος εΤνιχι οχι μόνο πιο πιiνω ιiπo τον κόσμο ιΧλλιΧ πιο πιi
νω κοιΙ &'πο το πνεϊίμοι. τουτο το συνοιντοϊίμει �δ1J στούς νεοπυ
θοιγορείους, πο'; -ή &'μφιτCXΛιiντευ� τους άνιiμεσιx στα διιiφoρoι 
στιi8ιoι τοϊί 8utaILou κCXΛόπτετoιι πίσω &'πο τα. ιχριθμ1JΤΙΚιΧ σόμβο
λοι με τα όποί:οι έκφριiζετιxι. "Οτιχν οΙ πυθιχγόρειοι ίιποστηρΙζουν 
οτι &'ρχες εΤνocι το «!v)) κocΙ -ή «άκοιθόριστη δυιXtιx», 1'0\)1'0 το τε
λευτοιί:ο �μoιΙνει την ()λ1J , πού εΤνιχι το μ.� κοιθιχρό, 'ή ιχΙτίιχ Πjς 
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ιΧτέλειιχι; κιχ! τοϊ) XΙXXOU.  'ΛλλιΧ το tv nλoτε θεωρεΤτιχι κΙΧθιχρή 
μ,oρφ�, πνεuμ,ιχ, κιχ/. nλoτε ιΧντιμ,ετωπΙζετιχι ώι; το «ιxtTto των 
ιχ[τΙων», ποσ βρΙσκετιχι πέριχ ιΧπο κιίθε vbYj07j, 3Yjλιχ3ή ώι; ή πρω
τιxρχtκή ουσ(ιχ ιΧπο την δποΙιχ γεν�θYjκε ή ιXVTΙOE07j ιiνιίμ,εσιx aτό 
πιχριίγωγο tv κιχ/. στη 3υιί3ΙΧ, ιΧνιίμ,εσιχ στο mEUfLΙX κιχ! στην GλYj. 
Σ' ιχυτη την περ(πτω07j το 3εότερο Ιν, το πρωτόγο'llO'll γ,ll, έμ,φιχ
ν(ζετιχι ώι; το τέλειο εt3ωλο, ιχλλιΧ πιίντωι; μ,όνο εt3ωλο, τοϊ) ιΧ
νώταr.ΤOI) Ένόζ.·3 

Κιχθωι; τώριχ γινότιχν πιχρΙΧ3εκτο ΙSτι το mEUILΙX εΤνιχι ciπλωι; 
3YjILLOUPΎYJILΙX τηι; θεότητιχι; -το πρώτιστο βέβιχιιχ κιχ/. ΤΟ πιο τέ
λειο- ή Μοιιχ τηι; θεότητιχι; γινότιχν πιιΧ VOYjτTι ώι; δλοκλYjρωτι
κή ΙλλειΨ'YJ κιίθε ποιότηΤΙΧζ. Λυτο το βλέπουμ.ε �3Y) στον ΦΙλω
νιχ, ποσ τόνιζε πoΛU κΙΧθΙΧριΧ την ιivτ(θε07j ιΧνιχ.μ.εσιχ σε κιχθετΙ πε
πεΡΙXσμ.ΈVO κιχ! στο Θεό, &στε pYjTιX·" χιχριχκτηριζε το Θεο ι'1ποι-
0'11, ΙSτι 3Yjλιχ3η 3ΕV Ιχει κιχμ.(ιχ ί3ιότητιχ. Γιιχτ/., ιΧφοϊ) δ Θεοι; εΤ
νιχι πιίνω ιχπο κιχθετ! nλo, το μ.όνο ποσ μ.ποροUμ.ε νιΧ ποUμ.ε γιιΧ 
ιx�τoν εΤνιχι ΙSτι 3εν ΙΧει ΚΙXνΈVΙX ιΧπο τιΧ πεπεΡΙXσμ.έvΙX κιxτηγoρ�
μ.ιχτιχ ποσ εΤνιχι προσιτιΧ στην ιχνθρώπιτη yvώ07j. ΛUτή την «ιΧπο
φιχτικη θεολογ(ιχ)) (ΙSπωι; δνομ.ιίστηκε ιχργότεριχ) τη ΣUVΙXVTOUμot 
κιχ/. στοόζ χριστιιχνοόζ ιχΠOλOΎYJτει; ποσ εΤχιχν έπΥ)ρειχστε! ιΧπο τη 
φιλοσοφΙιχ, ί3ιιχ(τεριχ στον Ίουστ(νο, β5 κιχ/. &ι; Ινιχ βΙΧθμ.Ο στοόζ 
Υνωστικοόζ. 

Λυτην ΙSμ.ωι; τη θεολογΙιχ τη ΣUνΙXVΤOυμ.ε κιχ/. στο νεοπλιχτωνι
σμ.ό , σε ιχνώτερΥ) μ.oρφ�.  'Ή 3Υ) στιΧ 'EpfLYjTtKιX κεΙμ.ενιχ·Ι δ Θεοι; 
θεωρεΤτιχι ocπεφοc; κιχ/. ιχ3ιιίγνωστΟζ, ocφιχτοc;, ιχίτΙιχ τοϊ) εΤνιχι Κιχ/' 
τοϊ) Λόγου, ή δπο(ιχ βρ Ισκετιχι πιο πιίνω ιΧπο κιίθε εΤνιχι, ΙXUτOζ 
ποσ 3Yjμ.tΟUΡΎYJσε το Λόγο . ΚιχΙ γιιΧ τον Πλωτ(νο ή θεότητιχ εΤνιχι 
ή ιχπόλυτιχ -ίιπερβιχτική πρωτιχρχική ούσ(ιχ, μ.ιιΧ τέλειιχ έYbTrJΤΙX 
ποσ βρ(σκετιχι πιίνω ιχπο το mEuμoιx. Το πνεUμ.ιχ εΤνιχι ή ιΧρχή που 
κλεΙνει μ.έσιχ στην ένότητιχ την πολλότητιχ, κιχΙ σuνεπωι; μ.όνο �πo 
το Θεο μ.πορε! νιΧ προέρχετιχι. Λυτο το b βρΙσκετιχι πρΙν ιΧπο τη 
vbYj07j κιχ/. πρ/.ν ιχπο το εΤνιχι ·  εΤνιχι ocπεφο, ocμ,ορφο, «πιο πέριχ)) 
(Ιπέκει'lla) κιχ/. ιχπο τον πνευμ.ιχτικΟ κιχΙ ιΧπο τον ιx[σθYjτo κόσμ,ο, 
γι' ιχύτο 3εν Ιχει οϋτε σuVEL3Yj07j οϋτε 3ριχστηριότητιχ.87 

ΤελικιΧ ιχύτο το ocppYjTo πρώτο'll χιχριχκτηρΙζετιχι ιΧπο τον Πλω
τΙνο ώι; το tv ποσ εΤνιχι ή ιχ[τ(ιχ γιιΧ κιίθε vbYj07j κιχ/. γιιΧ κιίθε εΤ
νιχι,  ώι; το ιχγΙΧθό, ποσ εΤνιχι δ ιχπόλυτοι; σκοποι; κιίθε γΙΥνεσθΙΧι. 
Λυτο ΙSμ.ωι; 3εν Ικιχνοποιοuσε πιιΧ τοόζ μ.ετιχγενεστέρουζ : δ Ίιίμ.
βλιχοι; Ιβιχζε πιο πιίνω ιχπο το b τοϊ) ΠλωτΙνου Ινιχ ιχνώτερο, έν-
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τελως &ρρητο 'Ένιχ (πάνΤ7] άρρητος άρχή),88 κιχ!. σ' ιχότο τον &κο
λουθοuσε κιχ!. ό Πρόκλος. 

Σε ιχότο το πλOtΙσιO ή εννοιιχ τοί) άπεΙρου 8έχτηκε μιιχ: όλοχλη
ρωτικ� κιχ!. έξιχιρετικιχ: σημιxντικ� άλλιxγ�. rLιX το έλληνικο ΠVEU
μιχ, πού �τιxν ΠΡOσ:ΙXIIΙXΤOλισμΈVO προς το μέτρο κιχ!. τ�ν άκρΙβειιχ, 
το ιΧπειρο πιχρουσιιχζ6τιχν άρχικα σαν κOCτι άνoλoκλ�ρωτo , άτε
λεΙωτο. Ή μεΤΙXφυσLΚ� των άρχιχΙων Έλλ�νων -πιχΙρνοντιχς ύ
πόψη την άπεριχντοσΙΙν'Υ) τοί) χώρου κιχ!. τοί) χρόνου- ε!χε 8εχτεί: 
πολύ άπρ6θυμιχ69 να. άπο8ώσει στο ιΧπειρο μια 8είιτερ'Υ) , ύπο8εέ
στεΡΥ) πριχγμιχτικότψιχ (πυθιχγ6ρειοι, άτομικοί, ΠλOCτων). Τώριχ 
ΙSμως ή άπεριχντοσuν'Υ)70 �τιxν πια. το μονΙΧ8ικο ΚΙΧΤYjγόΡ'Υ)μιχ "Ou ,  
«πΈVΙXντι στα: πεπεριχ.σμένιχ πρOCγμιχτιχ, ε!νιχ.ι 8υνιχτο να.  άπο80θεί: 
στην ύπέρτιχτη ΠΡιχ.γμιχ.τικότYjΤΙΧ : στο Θεό. Λότη -ή φρOCση έπι
τρεπότιχν άκ6μ'Υ) κιχ!. άπο την «άπoφιχ.τικ� θεολογΙιχ». "Λπεψη ε
πρεπε να. όνομOCζετιχι -ή θεΊ:κ� πρωτιxρχικ� ΜνιχμΥ) ποu, σΙΙμφωνιχ 
με τη στωικ�-νεOΠUθΙXγOΡΙΚ� φιλοσοφΙιχ. της φΙΙσης, ijTιxv ή οόσΙιχ 
πού 8έσποζε στον κόσμο με την έπενέργειOC TYjc;' ιΧπειρο κιχ!. το 
((�ν» ιiπo το όποΤο, κιχτα: το νεοπλιχτωνισμό, π�γιχ.ζε κιχ;. ξεχυνό
τιχν ή πληθώριχ των έΥκόσμιων μορφω\l" ιΧΠδιΡΥ) , &φοί) 8εν ύπό
κειτιχι σε κιχνένιχν περιορισμό , ή O'Y)μιoυργικ� Μνιχ.μΥ) τοί) Θεοί) ή 
όποΙιχ επλιχσε τον κ6σμο άπο το μYjοέν , ΣUμφωνΙX με τη χριστιιχ
νικ� οιοιχσκιχλ(ΙΧ' &πειρο κιχ!. ιχότο το άνώτιχτο πρόσωπο κΙΧθιχυτ6, 
σε άντιΘεση προς τιχ: πεπεριχσμένιχ έπιμέρους πρόσωπιχ. 'Έτσι, 
στην τελικ� φ«σYj της έξέλιξYjς της άρχιχΙιχς έλλYjνικ1jς φιλοσο
φΙιχς, ή εννοιιχ. τοί) άπεΙρου εγινε συστιχτικο γνώρισμιχ. της άνώ
τιχτης μετιχφυσικ'ijς πριχγμιχ.τικότητιχς. rνώΡισμιχ. πού προσιοιOC
ζει ΙSχι μ6νο στην κιχτα. χωρο κιχ!. χρόνο άν«πτυξΥ) τοί) σuμπιχντος 
«λλα κιχ!. στην έσώτιχ.τη οόσΙιχ των πριχγμ«των, κιχ!. προπOCντων 
τοί) ΘεοU. ΕΙaικότεριχ ιχότος ό τελευτιχΤος σuγκεριxσμoς έaριχ.ιώ
eYjΚE τόσο πoΛU, &στε μας φιχ.Ινετιχι πια: έντελως ιχ.UτονόYjΤΟ δτι ή 
«νώτιχτη οόσΙιχ ε!νιχι το «ιΧπειρο» πού οιιχφέρει άπο δλΙΧ τα. -.rεπε
pιxσμΈVιx πρocγμιχτιχ κιχ!. lΙλες τ!.ς πεπεριχσμένες σχέσεις. 

3.  Ή χριστιιxνικ� σκέψΥ) "ou άνελισσότιχν στο έκκλYjσιιχστικο 
πλιχΙσιο προσπ«θησε να: άποτρέψει, με έντυπωσιιxκ� ένεΡYYJτικ6-
τητιχ, τη 8ιιxλεκτικ� άπο8υνOCμωση της εννοιιχς τοί) ιΧπειρου Θεοί) 
άπο τούς μετιχγενέστερους νεοπλιχτωνικούς φιλοσόφους, μένοντιχς 
στιxθεp� στην MOLΙX τοί) Θεοί) ώς πνευματικής προσωπικότητας. 
Λότο 8εν Υινότιχν iSστεριχ άπο σκέψΥ) κιχ!. θεμελίωση φιλoσoφικ� , 
άλλα: προερχ6τιχν άπο την &μεση σuvaεσ'Υ) της ΈκχλYjσΙιχς με nι 
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ζωντιχτη πΙστη της κοινότητιχς, κιχ!. ιΧκριβως σ'  ιχότο ΙΥκεΙΤΙΧΙ � 
ΨuχολογLΚlJ κιχ!. � πιχγκόσμιιχ ΙσΤΟΡΙΚlJ 8όνιxμ� της. 'Απο ιχυτη 

, , � , ..s. Κ \ Δ θ ' , \ . 'ζ την πιστη ο ιιχπvεεΤCXΙ 'j CXLV'1j LCX '1jX'1j, ιχυτην uπεΡCXσπι οντιχι, 
'Itcxpoc τΙς &λλες 8LCXφΟρές τους στ!.ς ιXντιλ�Ψεις xcx!. τΙς τιΧσεις τους, 
ολο ι οΙ έκπρ6σωποι της πcxτεΡLκ1jς φLλΟσΟφLCXς, κιχ!. cxuτη όροθετε! 
τη XPLMLCXVLKlJ 8L8cxσκcxλΙcx ιΧπέVCXVΤL στ!.ς ΛUσεις τΙς όπο!ες πρό
τεινε � !λλ'1jVLΚlJ φιλοσοφΙιχ γιOC το κεντρικο πρόβλ'1jμcx της ep'1j
σκεΙcxς. 

ΣΤlJV lVVOLCX του προσώπου, ιx.x6μo'1j xcxt οτιχν cxuTo νοε!τιχι με 
xcxecxpcX ΠVεUμCXΤLΚΟ τρόπο , ό έλληνισμος βλέπει lvcxv περιορισμό ,  
lvcx κλεΙσιμο μέσcx στην πεΡcxτότητcx. Θέλει voc ΚΡcxτησει την ιΧνώ
τcxτη οvτότητcx πέΡcx ιχ.πο cxuTout; τους περιορισμοός, κιχι τους 8έ
χεΤCXL μόνο γιOC τΙς έπιμέρους θεό't'ητες xcxt για. τους ιχ.νθρώπους. 
Ό ΧΡLσΤLCXνLσμός, ώς ζωvτcxτη eP'1jσκELCX, ιχ.ποζ'1jτίi την προσωπι
κη σχέσ'1j του ιχ.νθρώπου μέ το ιχ.νώτcxτο πρόσωπο, την αlτlα τOV 
κόσμου, XCXt cxuTo έκφριΧζεΤCXL χcxΡcxκτηρtσΤLΚα. στην l8έιχ ΟΤΙ ό &ν
θρωπος εΙνιχι 'ItCXL8t του Θεου. 

Ή ΠPOσωΠLΚότητΙX νοε!τιχι τώΡcx ώς ΠVεUμCXΤLκη έσωτερικ6-
τητιχ' στην ουσΙιχ πρόκεtΤCXL για. το νέο ιχ.ποτέλεσμcx οπου lxouv 
σuνιxpθpωθεί: τα. θεωΡ'1jΤLΚα. κιχΙ τα. �θικα. στοιχε!ιχ της έλλ'1jνLκ1jς 
xcx!. της έλλ'1jνtστtκ1jς σκέψ'1jς. Αύτη την κλ'1jρονομtoc της ιx.pxcxL6-
ΠITCXt; την πιχρέλιχβε iJστεΡcx ό ΧΡLσΤΙCXνLσμός, ένω, ιχ.ντLθετcx, ό νε
οπλcxτωνtσμΟς ξCXνCXγUΡLσε στην πσtλCXLότερ'1j ιχ.ντΙλ'1jψ'1j ΟΤΙ -ή προ
σωΠLκότητCX εΙνcxL 'ItCXp08LXO προ·ίΟν της απρόσωπη ς συνολικής 
ζωής. Το ΟUσLCXσΤLΚΟ σ'1jμεΤo της XPLaTLCXVLK1j; κοσμοθεωρΙcxς εl
VCXL l)τt θεωρεί: 'Itup�vcx της ΠΡCXγμCXΤLκότηΤCXς το πρόσωπο xcxt τΙς 
8LCXΠΡΟσωΠLκες σχέσεις. 

4. llcxpoc τη U'1jflCXVΤLKlJ CXUΤlJ 8LCXφΟΡOC ολες οΙ τιΧσεις της ιχ.λε
ξcxν8ΡLν1jς φLλΟσΟφΙcxς ιx.ντtμετωπΙζoυν το 1:8LO πρόβλ'1jμιχ : πως θα. 
ξcxνcxσuσχετtστε'i: � θεότητcx μέ τον CXtae'1jTO κόσμο ιΧπο τον όποί:ο 
εΙχε ιχ.πομcxΚΡuνθε'i:, ετσι l)πως το ιχ.πcxtτοuσε -ή eP'1jσκEUTLKlJ ιΧνιΧγ
X'1j. ΓιιχτΙ οσο βιΧθCXLνε Τι ιχ.ντΙθεU'1j Θεοίί κιχ!. κόσμου, τόσο μεγιΧ
λωνε -ή λcxχτιΧΡcx να. ξεπεΡcxστε! cxuτη -ή ιXντΙθεσ'1j -να. ξεπεριχστε! 
μέ τη βο-ήθειιχ μιίiς γνώσης, που θα. lκιχνε κιxTσtλ'1jΠTo τον κόσμο 
'ItcxLpvovτιxt; ώς βιXσ'1j το Θεό, XCXt !νος τρόπου ζωής, που θα. προ
σπcxθοuσε να. ξCXνCXγUΡLσεL ιΧπο τον κόσμο στο Θεό. 

'Έτσι ό 8υΤσμος Θεου κιχ!. κόσμου, πvεόμιxτoς xcx!. iJλ'1jς, εΙνιχι 
ιΧπλως μια. σuνΙΧLσθ'1jμCXΤLΚlJ ιχ.φετηρΙιχ κιχΙ ΠPOυπόθεσ'1j της ιχ.λε
ξcxν8ΡLν1jς φιλοσοφΙιχς. Τελικος στόχος της εΙνcxL να. ΚΙΧΤCXVLκ-ήσεL 
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ιxlιτYj τYjν «ντιθε<ΠJ, κιχ!. στο θεωρYjΤΙΚΟ κιχ!. στο ΠΡΙΧΚΤLΚΟ πεδίο. 
'Εδω «κριβως fyXELTΙXL � ΙδιOΤUΠ(ΙX της έποΧΥίς : προσπΙΧθεϊ: νιΧ 
κλείσει το βΙΧθι) χOCσμιχ της με τη yνώ<ΠJ κιχ!. τYj βOόλη<ΠJ . 

• Α νιχμφΙβολΙΧ, � έποχη ιxlιτYj επλιχσε κιχ!. κoσμoθεωρtες όπου δ 
δυϊσμός προβιΧλλει πιχνίσχυρος κιχ!. με άμετιχκΙνYjΤΙΧ κΙΧθορισμένες 
βιχσLκες γριχμμΙ;. 'Εδω &ν�κoυν οΙ πλιχτωνικοΙ, όπως δ Πλοό
τιχρχος, ποι) 6χι μόνο θεωρουσιχν ότι � δλΥ] εΙνιχι πρωτιχρχικη &.ρ-

ι ι λ \ \ θ ι • - \ .  θ ' �l. .:r. lYj, πιχριχπ ευΡΥ] προς τη εοτητιχ, ιχφου κιχι Yj εοτητιχ οεν ιιτιχν 
με κιχνένιχν τρόπο δυνιχτο να άποτελεϊ: τYjν ιχΙτΙιχ του κιχκου, άλλα 
όποστηριζιχν &.κόμΥ] ότι δπOCρχει κιχι μια τρΙτη άρχ� ,  � (ικιχκη έγ
κόσμιιχ Ψυχ�». 'Εδω προπOCντων έντOCσσετιχι ενιχ μέρος των γνω
στικών σuστημocτων. 

AlιτYj � πρώτη προσπOCθειιχ γιιΧ τYj διιxτόπω<ΠJ μιiiς χριστιιχνι
κΥίς θεολογΙιχς -προσπOCθειιχ τοποθετημένΥ] περισσότερο στο έπΙ
πεδο της φιχντιχσΙΙΧς- κuριιχρχεϊ:τιχι &.πο την ίδέιχ της OCμιχρτ(ιχς 
κιχ!. της λότρω<ΠJς. Ό βιχσικος χιχριχκτηριχς του Υνωστικισμοϊ) 
βρίσκετιχι στYjν προσπOCθειιχ νιΧ συσχετιστουν οί lVVOLEC;; της έλλYj
νικΥίς φιλοσοφ(ιχς με Touc,; μόθους των &νιχτολικων θΡYjσκειων, με 
βoc<ΠJ την Ιδέιχ της OCμιχρτίιχς κιχ!. της λότρω<ΠJς. ''ETaL, στον Βιχ
λεντΙνο, δΙπλΙΧ στYj θεότητιχ (προπάτωρ) πού άπορρέει &.πΟ το 
πλΥίθος (τό πλήρωμα) των πνευμιχτικων πλιχσμOCτων, έμφιχνΙζεΤΙΧL 
το «ρχικο κενό ( τό κένωμα), ποι) κι ιxlιτo εΙνιχι ιχΙώνLΟ ' δΙπλΙΧ στYj 
μορφη έμφιχν(ζετιχι � δλYj, δΙπλΙΧ στο κΙΧλο το κιχκό. ΚΙΧ!. μολονόΤL 
«πο τYjν ιxlιτoεξέλιξY] τοϊ) Θεο\) ( βλ. πιχριχκOCτω, § 6) διιχμορφώ
νετιχι ενιχς oMxλYjPoc,; κόσμος &.πο πνεόμιχτιχ, δ κόσμος των δλι
κων σωμOCτων εΙνιχι, κιχτα τον ΒΙΧλεντίνο, Ι:ργο κOCποιου έκπεσμέ
νοΙ) «ιχίώνιχ)) (πρβ.  πιχριχκOCτω, § 6, κιχ!. σ. 298, § 4) δ δπo�oς εχει 
εΙσχωρ�σει στην δλYj. Με πιχρόμοιο τρόπο άντιπιχρΙΧθέτει κιχ!. δ 
ΣιχτουρνΙνος στο θεϊκο βιχσΙλειο το\) φωτος την δλη ,  � δποΙιχ εΙνιχι 
� περιοχη πού έξουσιιΧζετιχι &.πο τον ΣιχτιχνιΧ. κιχτoc τον Σιχτουρ
ν Ινο ό ΥΥμνος κόσμος εΙνιχι ενιχς «μφισβYjτοuμενος όρ ιιχκος χω
ρος ,  ποι) γιoc την κιxτoχ� του πιχλεόουν τα ιΧγιχθOC κιχ!. τα κιχκα 
πνεόμιχτιχ, προσπΙΧθώντιχς να έπηρεOCσουν τούς &.νθρώπους. Πιχ
ρόμοιιχ ήτιχν κιχ!. � μυθολογίΙΧ του BιxpBYjaocvYj, ό δποϊ:ος στYjν κο
σμογον(ιχ του Ιβιχζε στο πλευρο του «πιχτέριχ της ζωΥίς)) μιoc θYj
λυκη θεότητιχ ώς δόνιχμΥ] ποι) συλλιχμβOCνει. 

• Η κoΡόφω<ΠJ όμως το\) δυΤσμου βρίσκετιx� σε ενιχ ePYJσxεuTLXo 
μεϊ:γμιχ πού γενν�θYjκε τον 30 ιχίώνιχ μ.Χ. «πο την έπί8pιx<ΠJ των 
γνωστικων σuστημocτων ΚΙΧI' με ιΧνιχφορOC στYjν πΙΧλΙΧιιΧ περσική 
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μuθολογίoc : στον μαιιιχαίσμ6.71 τoc 8όο βΣCσιλειΣC, του κΣCΛOυ ΚΣCί 
τοί) κocκοσ, του φωτος κocί τοσ σκότοuς, της εΙρ�νYIς ΚΣCί της �ρι-
8ocς, εΙνocι έ8ω ιX.ντιμέτωπΣC -OCίώνιΣC κιχ;. τoc 8όο οπως οΙ ιΧ.ΡΧΥΙγο( 
τοuς, ό Θεος κιχί ό ΣιχτocνOCς. Ό κόσμΟζ 81jμιοuργ�θ1jκε ιΧ.πο τ1jν 
ιΧ.νOCμειξ1j των κιχλων κoc;. των ,ΚΣCκων σΤOιχεΙι.uν ποu την προκιΧ
λεσε � πιχριχβίΙΧσ1) των όρΙων. Μέσιχ στον &νθρωπο 8ιεξOCγετιχι πoc
λΥΙ ιΧ.νOCμεσιχ σ� μιOC κΣCΛ� ψuχ�, ποu ιX.ν�κει στο βιχσΙλειο τοί) φω-

, " ' ψ , ' έ • l '  , � Ι τος, κocι σε μιoc UΧYJ ποΙ) προ ρχετιχι OCΠο το σκοτιχοι ·  ΚΙΧι προ-
μέ , λ '  , θ ' � , 'λ ' λ - , � ι σ νετocι μιιχ uτρωσ1) ποι) OC οιιχχωρισει πιχ ι εντε ωζ τις oUO 

περιοχές. 
Σ� ocότη τ1jν άνέλιξ1j γ(νετιχι όλοένoc πιο φocνερο οτι ό 8u·cσμΟς 

έκεΙνΥΙζ της έπoχ�ς στηρΙζετocι οόσιocστικOC σε ήθικοθΡYjσκεuτικoc 
στοιχεΤιχ. Ή άξιoλoγικ� ιΧ.ποτΙμ1jσ1) με τ1jν όποΙιχ χιχρocκτηρί-
ζ • ι! θ " , . έ • λ ' � οντocι ο ι  rι.ν ρωποι, τoc πριχγμιχτoc κocι οι σχ σεΙζ ως κιχ ιχ '1 κιχ-
κOC γίνετocι το πρΙσμoc ά.πα το όποΤο !ρμψεόετocι θεωΡ1Jτικα: ό κό
σμος. ' Η προέλεUσ1) τοσ σόμπocντος, πού �χει �τσι 8ιιχφεθεΤ σ� 8όο 
μέρΥΙ , ά.νOCγετιχι σε 8όο 8ιocφορετικOC ιxtTLιx. Άπο ocότOC, σόμφωνoc 
μ� την ήθικ� άξιoλoγικ� άποτΙμΥΙσ1), μόνο το ενιχ, 8YIλoc8� το ιxt
τιο τοσ xΣCΛou, πρέπε ι νOC θεωρεΤτocι κOCτι θετικο κoc;. μπορεΤ νOC 
όνομocστεϊ: Θεός. • Απα θεωΡ1jτικ-η ομωζ &ΠΟψ1j, κιχί το &λλο octTLo 
�χει πλ�Ρ1j ιiξΙωσ1) γιOC μετιχφuσικ-η πρωτocρχικότητιχ κoc;. γιOC ιxt
ωνιότητoc (ούσία). ΆλλιΧ ιΧ.πΟ ιχuτοuς κιόλocς τους σuσχετισμοuς 
γΙνετocι ά.μέσως φocνερο οη � όλoκληρωτικ� πρoσocρμo� της με
τιχφuσα�ς σχέσ1)ς στοuς ήθικους σuσχετισμοuς ό8�Y"YJσε στην ά
νσcγκocστικ� ιiνocΙρεσ1) τοί) 8uLσμοU. 

5. Π ρocγμιχταOC, ό auΤσμος �πλιxσε μόνος το\), μ� τα: 8αOC τοι) 
στοιχεΤιχ, μια: σεφα: πιχριχστOCσεις ποu προετοΙμocσocν τ1jν δπέρβΙΧ
� -rou. 'Όσο 8YIλoc8� ΔξότερΥΙ γινότocν � ιΧ.ντΙθεσ1) ιΧ.νOCμεσoc στον 
πνεuμocτικα Θεο κιχ;. τον υλικο κόσμο, δσο μεγΙΧλότερΥΙ λογιζότιχν 
� ιiπόστocσ1) ά.νOCμεσιχ στον &νθρωπο ΚΣCί. στο ιiντικείμενo των θρΥΙ
σκεuτικων πόθων -rou, τόσο περισσότερο πρόβocλλε κoc;. � ιΧ.νOCγκΥΙ , ι  λ ' β ' , • •  , , .  lθ ι �  γισc κocποιoc μεσο oc 1jσ"Yj ocνocμεσoc σ ιxUTσc τoc ocντι ετoc με " ιν πoc-
ρέμβΙΧσ1) έν8ιOCμεσων σuν8ετικων μελων . •  Απο θεωρητικ� &ΠΟΨΥΙ 
� σΥΙμιχσΙιχ -rout; �γκειτocι στο δτι έξ'Yjγοuν τ1jν έπενέργειιχ τοσ Θε
ou στ1jν iJλ'Yj � όποΙιχ εΙνιχι ξέν1j προς το Θεο κιχΙ, σ� σχέσ"Υ) � 
ΙΧότόν, ά.νOCξιoc. • Απο πριxκτικ� &πoψ'Yj � σποu8ocιότητoc -rout; εΙνocι 
δτι μεσολocβοσν ιiνocμεσσc στον &νθρωπο κocΙ το Θεό . ΒΟ1jθοuν �τσι 
τούς ά.νθρώποuς να: ιΧ.νεβοσν ιχπο τ1jν κιχτωτερότητιχ των ιxΙσθ�
σεων στο ιχνώτιχτο δν • •  ΛλλOC κιχ1 οΙ 8όο ιχότο;' στόχοι ιχνOCγοντιχι 
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έξΙσου στον τρόπο με τον όποΤο �8'Y) � παλαιότερ'Υ) • Ακα8'Υ) μία 
καΙ, iJστερα  OCπο αιίιτην, � Στοα προσOCρμοζαν στη 8ικ� τους φυ
σικ� θρ'Υ)σκείoc την πίστη σε κocτώτερες θεότητες. 

Αίιτη τη θεωρία τ-Yjς μεσολά.β'Υ)σ'Υ)ς προσπOCθφε να την cXvoι
πτόξει με ύψ'Υ)λΟ iJφος ό ΦΙλων. TYjc; ε8ωσε την ί8ιαίτερ'Υ) κατεό
θυνσ'Υ) πο,) την εφερνε κοντα στη νεοπυθαιγόρειαι θεωρΙαι των Ι8ε
ων καιΙ στη 8ι8ocσκαλίαι της θρ'Υ)σκείας του γιιΧ το,)ς OCγΥέλους. Και
τιΧ τη θεώΡ'Υ)σ'Υ) ocίιτων των έν8ιOCμεσων 8υνOCμεων ό Φίλων προ
σέχει περισσότερο τη θεωρ'Y)τΙΚ� σ'Υ)μασία καΙ. τ�ν έξ�γ'Y)σ'Y) της 
έπί8ρασ'Υ)ς του Θεου στον κόσμο. ΆνOCλογα με ,ις μετocβολες της 
ερευναις ΧOCΡOCΚΤ'Υ)ρίζει τις έν8ιOCμεσες 8υνOCμεις αλλοτε ώς ί8έες, 
αλλοτε ώς 8υνOCμεις πο,) ένεργοuν, κocι αλλοτε ώς OCγΥέλους τοϊ) 
Θεου. Π OCντοτε ομως ocίιτοr. ο Ι  έν8ιOCμεσοι συνδετικο!. κρίκοι νο
OUVTOCL ότι συμμετέχουν κocr. στη θεϊκ� οίισίoc κoc!. στον κόσμο , ότι 
ocν�κoυν στο Θεο OCλλα συνOCμoc f)TL ε!νocι κOCτι 8ιocφορετικο cXπο 
έκείνον. 'Έτσι, οΙ ί8έες θεωροuντocι ιχλλοτε 8ιocνo�μocτoc το;) Θεου 
και!. περ ιεχόμεναι της σοφίας του (σόμφωνoc με τη νεoπυθocγoρικ� 
αποψ'Υ) ) ,  ιχλλοτε πOCλι (σόμφωναι με την παλocιιΧ πλocτωνικ� ιΧΠΟψ'Υ)) 
ενocς νΟ'Υ)τος κόσμος OCπο ε ίκόνες-μορφές, πο,) -rr.c; εχει πλOCσει δ 
Θεός. Άλλα ocίιτες οΙ είκόνες-μορφες πρέπει συνOCμoc να ε!νocι 8u
νOCμεις πο,) 8ιocμορφώνουν -rr.c; cXτocκτοποί'Υ)τες ιJλες σύμφωναι με 
το 8ικό τους σκόπιμο περ ιεχόμενο. 'Έτσι έμφocν ίζονταιι ώς ocίιθυ
πόστατες ουνOCμεις πού 8ιαμορφώνουν κocΙ ΟΙOCΤ"Υ)ρουν τον κόσμο, 
ωστε να OCποφεόγεται κOCθε αμεσ'Υ) σχέσ'Υ) Θεου και κόσμου. ΟΙ Αλ
λοτε πOCλι ό Φίλων OCντιμετωπίζει αίιτες τ1.ς ουνOCμεις σαν κOCτι 
προσκολλ'Υ)μένο στ� θε" κ� οίισίoc, κOCτι πο,) πocρουσιOCζει τον έocυτό 
του. Τέλος, οΙ αγγελοι, πο,) έξομοιώνονταιι με έκείνες τΙς Ιδέες 
κoc!. τ!.ς δυνOCμεις, ε!νocι βέβαιιαι Ι8ιocίτερες μυθικες μορφές, κocΙ χαι
ραιΚΤ'Υ) ρ ίζοντocι δΠ'Υ)ρέτες, OCπεστocλμένο ι, πρεσβευτες τοϊ) Θεου . 
• Απο την αλλ'Υ) όμως πλευρα ocίσθ'Υ)τοποιοuν τΙς οιocφορετικες ι)
ψεις κoc!. ίοιόΤ'Υ)τες της ee"CxYjc; οίισίocς, � όπο ίαι ώς όλότ'Υ)ΤOC παρoc-

, \ β 'θ . ""  \ .!! \ , λ '  μενει καιτoc α ος ocοιαιγνωστ'Υ) καιι ιχρΡ'Υ)Τ'Υ) , καιι αιποκαι υπτεταιι 
μόνο με την παιρέμβαισ'Υ) των OCΥγέλων. Αίιτη � δισuπόσταιτη φύσ'Υ) 

\ θ Ιζ , \  \ θ λ ' " ψ  - "'" -που και ορ ετocι απο τις εμε ιocκες α.πο εις του ιο ιου του σu-
στ�μαιτoς εχει ώς συνέπε ιoc l)τι οΙ Ιοεαιτες OCΥγελικες ουνOCμεις 
παιίρνουν τη σ'Υ)μαισία. γενικων έννο ιολογικων περ ιεχομένων, ένω 
συνOCμαι εχουν Ολα. τα χαρα.ΚΤ'Υ)ριστικα γνωρ ίσματoc της προσωπι
κότητα.ς. Καιr. OCκριβως α.ίιτη � ί8ιότυ7τη συΥχώνευσ'Υ) έπιστημονι
κων καιι μυθικων ocντιλ�Ψεων, αιίιτο το OCκοι.θόριστο λυκόφως f)ποu 
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τελμ,αι:rώνετιχ� τε),�κιX -ή θεωρ!ιχ, εΤνιχι το οόσιιχστικο κιχ!, ocπο ι
στopικ� «ποψΥ], το πιο σημ,ιχντικο στοιχεϊ:ο της. 

Το (8ιο Ισχόει κιχι γιιΧ �ν τελεuτιχtιχ OCπιχΙτηση μ,ε �ν όποΙιχ 
όλοχλijρωσε ό Φtλων τΟ 8�ιxλoγισμ,ό -rou. ΤΟ πλ�θoς των Ι8εων,  
των 8uνιχμ.εων κιχΙ των OCγγέλων �τιxν Ινιχς όλόκλΥ)ρος κόσμ,ος, 
οποu έπικριχτουσε � πολλότητιχ κιχι -ή κΙνΥ)σΥ). 'Λνιχμ,εσιχ σ' ιχότον 
τον κόσμ,ο κιχι σ� ILoIIιx8Lxij , OCκΙνΥ)τη κιχι OCμ,ετιχβλΥ)τη θεότητιχ 
έπρεπε νιΧ πιχρεμ,βιΧλλετιχι «λλος Ινιχς &'νώτερος σuν8εηκoς κρΙ
κος. Ή OCνώτιχτη Ι8έΙΧ, -ή «Ι8έιχ των Ι8εων» (τό γενικώτατον) , σχε
τίζετιχι μ,ε τΙς &λλες Ι8έες, OCκριβως οπως σχετΙζετιχι � Ι8έιχ γε
νικιΧ μ,ε τιΧ έπιμ,έροuς φιχινόμ,ενιχ· � ελλoγYJ έγκόσμ,ιιχ 8υνιχμ,Υ) σχε
τΙζετιχι μ,ε τΙς &λλες 8uIIιXILeLC; OCκριβως οπως σχετΙζετιχι � Μνιχμ,Υ) 
γενικιΧ μ,ε τΙς ΙΧ[σθΥ)τες έπενέργειές 1ΊJς. ΆντΙστοιχιχ, ό κόσμ,ος 
των OCγγέλων πρέπει νιΧ δλοκλΥ)ρωθεϊ: μ,έσιχ σε Ινιχν &'ρχιχγγελο. 
Λό� �ν πεμ,πτοuσΙιχ της έγκόσμ,ιιχς έπΙ8ριχσης του Θεου ό ΦΙ
λων �ν προσ8ιορ Ιζει μ,ε � στωικ� Ιννοιιχ του Λόγοu. 'Αλλά. κιχι 
ιxό� � εννοιιχ εχει έ8ω μ,ιιΧ σημ,ιχσΙιχ ποι) τιχλιχντεόετιχι κιχΙ μ.ετιχ
βιχλλετιχι : &'πο � μ,ιιΧ πλεuριΧ δ Λόγος εΤνιχι � έντελως ΙΧότιχΡΚΥ)ς 
θε;:κ� σοφlα (η λόγος ένδιάθετος·  πρβ. σ. 232 ,  σημ,. 102) κιχι � 
ελλΟΥΥ) 8Y)ILLouPYLX� Ικιχνότητιχ του uπέρτιχτοu ι)ντος &'πο �ν n
λΥ) ομ,ως πλεuριΧ εΤνιχι κιχι δ Λόγος ποι) ΠYjγιίζει &'πο � θεότητιχ 
(λόγος προφορικός) ,  το ιχuθuπόστιχτο όμ,οΙωμ,ιχ, ό μ,oνoγε�ς ηός, 
ποι) οGτε &,yΈVVYJToc; εΤνιχι, οπως ό Θεός, οt)τε εχει πλιχστεϊ:, οπως 
τιΧ πνεόμ,ιχτιχ κιχΙ οΙ «νθρωποι. ΕΤνιχι δ 8είιτερος θεός.72 Με �ν 
πιxρέμ,βιxσij -rou επλιχσε ό Θεος τον κόσμ,ο. ΕΤνιχι ό 'APXLepeuc; ποι) 
μ,ε τΙς πιχριχχλijσεις τοu φέρνει τον &νθρωπο σε έπιxφ� μ,ε � θεό
τητιχ κιχι 8ιιχτηρεϊ: � σχέση OCνιχμ,εσιχ τοuς. Λυτος ό 8ευτερος θεος 
εΤνιχι 8UIIΙXTO νιΧ γίνει γνωστος ένω ,  OCντΙθετιχ, ό κιχθιχuτο Θεος εΤ
νιχι πιχνω OCπο κιχθε κΙΧθορισμ,ο κιχΙ μένει OC8ιιχγνωστος. ΕΤνιχι Θεος 
έφόσον &'ποτελεϊ: �ν &'ΡX� της ζω�ς του κόσμ,οu. 

Με ιχύτο τον τρόπο 8ιιχχωρΙζετιχι � υπερβιχτικότητιχ OCπο �ν 
έγκοσμ,ιότητιχ του Θεου ώς Μο χωριστες 8uνιίμ,εις, ένω OCπό �ν 
&λλΥ) πλεuριΧ πιχριχμ,ένοuν ένωμ,ένες. Ό Λόγος εΤνιχι ό έγκόσμ,ιος 
θεος κιχι « �  κιχτοικΙιχ» του έξωκοσμ,ικου θεου. 'Όσο πιο ΜσχολΥ) 
εΙνιχι � έννoιoλoγικ� 8ιιχμ,όρφωση ιχυτης της σxέσYjς, τόσο πιο 
πλουσιοι γΙνοντιχι οΙ OCλλΥ)γορικοΙ έκφριχστικοΙ τρόποι μ,ε -rouc; ό
ΠΟ Lοuς �ν περιγριχφει δ ΦΙλων. 73 

6. Με � 8ι8ιχσχΙΧλ(ΙΧ γιιΧ το Λόγο εΤχε γΙνει το &'ποφιχσιστικο 
β�μ,ιx γιιΧ να: γεφuρωθε'ί: το χιχσμ,ιχ &'νιχμ.εσιχ στο Θεο κιχι τον ιxt-
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σθ-ητο κόσμο με την πotρέμβotσ-η ILLOCt; Κotθορισμέν-ης ΙερotΡΧΙotς &πο 
μορφές.  ΛΙΙτη � ΙερotρχΙot κotπρχότotν βotθμιot!ot &πο την �νότητot 
στην πολλότητot, &πο την &μεΤotβλ-ητότητot στη μεΤotβλ-ητότητot, 
&πο το &υλο στο δλικό, &.πο το πιιευμotτικο στο otΙσθ-ητό, &.πο το 
τέλειο στο &.πλές, &.πο το κotλo στο κotκό. ΛΙΙτη την lεpotpχίot την 
&.ντιλotμβOCνοντιχν κιχι ώς σύστ-ημιχ ιχΙτίων κotΙ έπι8ρOCσεων, που κιχι 
otότες πOCλι γίνοντιχν otίτια.. Προκύπτει �τσι μιOC νέα. �κθεσ-η της 
xoafLOYOVLx1jc; 8ια.8ικocσία.ς, {)που με την πotρέμβotσ-η α.ίιτων των 
�ν8ιocμεσων βα.θμΙ8ων δ octa&rjTOt; κόσμος ΠotρOCγετιχι &.πΟ την OU
σίot τοίί Θεου. 'Λλλα συνOCμιχ εΤνιχι φotνερο δτι τOC στOC8ιιχ ιχιιτης 
της ΠOρείotς Τϊτιχν 8υνιχτο νOC θεωρ-ηθουν κιχΙ &.VΤίστΡOφΙX, ώς βΙΧθ
μί8ες που όδ-ηγουν στην έπotνΈVωσ-η του &.νθρώπου ,  που �χει �μ
πλιχκε! στον otΙσθητο κόσμο, με το Θεό. ΛΙΙτο εΤνotι το εΙΙρύτερο 
πλotίσιο δπου προετοιμOCζετotι θεωρ-ητικOC κotΙ πρotκτικOC Υι δπέρ
βotσ-η τοίί δυί:σμοσ. 

Έπotνερχότotν �τσι στην έπιφOCνειot το πρόβλ-ημot που εΤχε &'πot
σχoλ�σει τον ΠλOCτωνot την τελευτotίot περ ί08ό του, � όποίot �κλι
νε προς τον ΠUθotγOρισμό , κotΙ την &'ρχotΙot 'ΛκΙΧδ-ημΙot, ποο προ
σπotθοίίσotν νOC έξ-η�σoυν τη γένεσ-η των Ι8εων κotΙ των δλικων 
πριχγμOCτων &.πο την �νότητot τοίί Θεου με τη βo�θειot της θεωρΙotς 
των &.ριθμων (πρβ. πotρotπOCνω, σ. 141 , § 5) .  KotL τότε δμως εΤχε 
γίνει φotνερο δτι το σx1jILot ILLocc; &.νέλιξ-ης της πολλότητotς &πο το 
tII έπι8εχότotν, &πο &.ξιολογικη ιΧποψ-η , 800 &.ντίθετες έρμ-ηνευτι
κες έκ80χές. ΚotτOC την πλotτωνικη ιΧποψ-η , που έκφρotζότotν &πο 
τον ΞενοκρOCτη, το tv Τϊτotν κιχτotνOCγκ-ην το &.ΥotθΟ κιχΙ το τέλειο, 
ένω έκεLνο που πιχριχγότιχν &.πο τΟ tv Τϊτιχν &νΙXγΚΙXστLΚιX το &.τε
λές, κlχΙ σε τελευτιχίιχ &νOCλυσ-η το κιχκό. 'Αντίθετη TjTotv Υι ιΧποψ-η 
του Σπευσίππου, ()τι το &.γlΧθΟ εΤνotι το τελικο προ·ίΟν κlχΙ 6χι Υι 
&φετηρίot otίιτης της ιΧνέλιξ-ης, που πρέπει νιΧ &.νotζ-ητηθεΙ: στο ιΧΚIΧ-
6όριστο , σ' ιχίιτο που 8εν εΤνlχι ιΧκόμ-η �τoιμo . 74 Λιιτες τΙς 8uo πρ
ΛU δΙotφορετικες θεωρίες τΙς ιXπoκotλoίίν σuν�6ως σύατημα τών 
άπορροών κιχΙ σύστημα τής άνέλιξης. Ή πρώτη όνομιχσΙιχ προ
έρχετιχι &πο το γεγονος 5τι σ' ιχότο το σύστημot που 8εσπόζει στη 
6ρ-ησκευτικη φιλοσοφΙιχ των άλεξιχν8ρ ινων χρόνων οΙ Ι8ιΙΧίτερες 
δ ιιχμορφώσεις τοίί θεί:κου Λόγου, που δημιουργε! τον κόσμο, ΧΓι.
ρotκτηρΙζοντΓι.Ι συχνOC -με το στωικο δρο- άπορροαί της θεί:κ�ς 
οόσίιχς. 

, ΛλλιΧ &πο την &λεξΓι.νδρινη φιλοσοφίΓι. 8εν λείπει κotι � τOCσ1) 
..:ης ιΧνέλιξ-ης. ΕΤνΓι.Ι φotνερη [διΙΧίτεριχ στΟ γνωστικισμό, δπου � 
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ιΧντLθεσ1j πνεuμotτος xotr. Gλ1jς εlναι πολυ εντον1j. Γι' otότο ό γνω
στικισμος εlχε Πιν ΤOCσ1j να. «\lαζ1Jτε� Πι μονισΤΙΚ1) 8ιέξο80 σε 
μιOCν «8ιαφοροποt1jτη πρωτotρΧΙΚ� αΙτία πο,; 8totχωρΙστηκε δστε
ρα σ' έκε�να τα. Βόο «ντίθετot. 'Έτσι OL γνωστικοί, κOCθε φορα. που 
προσπαθοuν να. προχωΡ1Jσοu\l πέρα «πο το 8U'cσμό, 8εν σχε8ιOCζουν 
μια. κοσμογΟ\ltκ� μόνο 8ια8ικασίlΧ, «λλα. xotr. μια. θεoγoνικ�, με 
Πιν όπο ίιχ «νελίσσετιχι � θεότητot «πΟ Πι σκoτειv1ι πρωτlXρχLΚ� 
Τ1jς οόσΙα, και 8ιιχμέσου έκείν1jς της ιXντLθεσ1jς φτoc\lει στην τέ
λεια ιΧποκιΧλUψ1j . Στον ΒotσιλείΟ1j ιχότη ή ιχΙώ\lιιχ πρωτιxρχικ� ΙXL
τΙιχ όνομOCζετιχι Θεος που οεν δπOCρχει ιΧκόμ1j (ό ο-όκ ά)ν Θεός) .  
ΚΙΧ!. ιΧκριβως ό Θεός, δποστηρ ίζει ό ΒιχσιλεΙ81jς, γένν1jσε το σπέρ
μιχ τοu κόσμου (πανσπερμία) ,  στο όπo�o δ,τηρχιχν κιχι OL πνευμιχ
τικες 8u\locμεις (υίότητες) ,  έκτος ιΧπο τΙς δλικές. Άλλα. αότο το 
8υνιχμικο χOCος οιαμορφώθ1jκε xot!. μπ�κε σε τocξ1j lOCp1j στο\l πό
θο για. τη θεότητα. Διαχωρίζο\lτotι τότε οΙ 8ιOCφορες υίότητες, ό 
Π\Ιεuμιχτικος κόσμος (ύπερκοσμία) ιΧπο τον δλικό (κόσμος) , xotL, 
κιχτα. τη χρoνικ� πορείot ΙΧότης τ�ς γένεσ'Υ)ς, gλες οΙ &λλες arpotL
ρες τ'Yjς θεότητιχς. ΚOCθε arpotLpιx καΤΙΧλ1jγει στον τόπο πο,; εχει 
όριστε� γι' otότην, πιχόει ή 8totμOCχ1j, κιχι στο σόμπιχν «πλώ\lετιχι 
� Etp1jV1j κιχ!. ή μιχκαρtότητot. 

Μια. Ι8ιότυΠ1j «νocμειξ1j τω\l μοτίβων της «νέλιξ1jς κιxl. της 
«πoρρo�ς πιχρουσιOCζεται σΠι 8ι8ιxσκocλία τοίί ΒαλεντΙνου. Έ8ω 
ό πνευμιχτικος κόσμος (πλήρωμα) , � το σόστημιχ των αίώνων, 
81jλιχ8� των ιχΙώνιων όντoτ�των, «νελΙσσετιχι &'φε\lος σα.ν ξεοΙ
πλωμιχ �νoς σκοτει\lοu πρωταρχι�οu βuθοu (βύθος) Δς την αότο
otποκocλUψ1j , και &'φετέρου σα.ν μια. γένεσ'Υ) 8ιιχρκως κιχτώτερων 
xotr. &'τελέστερων μορφων. ΤΟ μυθολογικο σχ�μόt με το όπo�o πιχ
ρουσιOCζετιχι εlναι � &'\loιτoλLΚ-η σόζεuξ1j «νορικω\l κιχι γu\llχικεΙων 
θεοτητων. Στην &'νώτατη «συζυγΙIχ» , οίπλΙΧ στην πρωταρχικ-η oιt
τίΙΧ, έμφιχνίζεται Τι σιγή, που όνομocζετott κιχ!. νό1jσ'Υ) (εννοια). 'Απο 
otότη τ� σu\lοεσ'Υ) τοu πρωταρχLΚΟU εlνott με Πιν Ικανότητιχ τ'ijς 
σuνεΙΟ1Jσ1jς προέρχεται ,  ώς πρωτογενές, το Π\Ιεuμιχ (που έοω όνο
μOCζετιχι νοϋς) ,  το όπo�o στη οεuτεΡ1j συζυγίot Ιχει &'ντικεΙμενό 
του την «&'λ�θειιx» , 81jλΙΧ�1) τον νοψο κόσμο, το βιχσΙλειο τω\l 
ΙΟεων. Κιχι κotθως ή θεότητot Ιχει ετσι &'πoκιxλυφθε�, 8ιιχμορφώ
νεται στην τρίτη συζυγ(ιχ σε λόγο κιχι ζωή, κιχι γίνετιχι στην τέ
τotρτη συζυγίΙΧ «ρχ-η της έξωτερικ�ς &'ποκocλUψ1jς με Πι μορφ-η 
τοu «Ιοεατοίί ιΧνθρώπου» (άνθρωπος) και της « συμβιωτικ�ς κοι
νότητας» (έκκλησία) .  Ή 8ιιχ8ικιχσΙα gμως της ΠΤ�σ1jς Ιχει �31j 
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" , 'ζ 1. -1. '  " \ .--1. έ ιχρχισει, κιχι ΣUνεχι ετιχι μι;; "Ι γενεση , στην τριτη κιχι u . ,ιν τ -
τιχρτη συζυγίΙΧ, κιχ!. ιΧλλων «ιχΙώνων»,  που μιχζι. με τόν Ιερό άριθ
μο τΥις όκτoc8ιχς συμπληρώνουν όλόκληρο το «πλ�ρωμιx», άλλα. 
κιχι. άπομιχκρόνοντιχι άπο την άρχικ� ιχΙτίιχ. Μόνο ό τελεUΤΙΧ'i:ος 
«ιχΙώνιχς» ,  � σοφία, 8ίνει -με τον όιμιχρτωλΟ πόθο της για. την 
πρωτιxρχικ� ιχ1τίιχ- την άφoρμ� να. χωριστεϊ: ΙΧίιτος ό πόθος κιχ!. 
να. πέσει στο κενο της ίίλης (κένωμα), για. να. κιxτιxλ�ξει άπο έκεί: 
στο πλocσιμο του γ�ινoυ κόσμου. 

''Αν προσέξει κιχνεις τις φ ιλοσοφ ικες 18έες που κρυβοντοιι πίσω 
άπο ιχιιτες τις πολυσ+Ιμιχντες μυθολογικες κιχτιχσκευες εlJκολΙΧ θα. 
OCντιλΥ)φθεϊ: οτι Τι σχoλ� των Βιχλεντινιιχνων σκορπίζετιχι σε πολ
λες άπόψεις σε κιχνένιχ α.λλο συστημιχ έκείνης τΎjς έποχΥις 8εν γί
νετιχι τέτοιιχ άνOCμειξη OCπο 8υ'ίστLΚα. κιχ!. μονιστικα. στο ιχε'i:ιχ κιχι 
των Μο εΙ8ων, 8ηλιχ8.η xocl έξελικτικα: κιχ!. OCπορρο'ίκOC. 

7 .  Τ α. 'ί8ιιχ στοιχε'i:ΙΧ, ξεκΙΧθιχρισμένιχ OCπο έννoιoλoγικ� α.ποψη 
κιχι χωρ ις μυθολογικο περίβλημιχ, έμφιχνίζοντιχι στη θεωρίΙΧ του 
Πλωτίνου, οπου ομως, κιχτα: την ocνocπτuξ� Τ'Υ)ς ,  Τι ocpχ� της OCπορ
ρο-'Yjς έκτοπίζει σχε80ν όλοκλ'Υ)ρωτικα: ολες τις α.λλες. 

Τ � σόνθεΟ"'Υ) της ύπερβιχτικόΤ'Υ)τιχς με την έν80κοσμικότητιχ ό 
Πλωτίνος τ.ην OCνιχζ'Υ)Τ.χ προς την κιχτεόθυνσ'Υ) ένας Θεου που Υι ou
σΙιχ του πιχριχμένε ι OCπόλυτιχ ένιιχίιχ κιχ!. OCμετOCβλ'Υ)τη, OCφου Υι πολ
λότητιχ κιχ!. Υι μετιχβλ'Υ)τότητιχ χιχριχκτηρίζουν μόνο τις έπενέργειές 
της. 75 Για: το «πρωτο»,  που ε!νιχι πOCνω ocπα κOCθε πεπεριχσμένο 
κΙΧθορισμο κιχι άπο xocee OCντίθεσ'Υ) , 8εν ε!νοιι 8υναιτό, κυριολεκτι
xoc, να: εΙπωθει άπoΛUτως τίποτε (πρβ. πιο πOCνω,  § 2) ,  ΚΙΧΤΙΧΧΡ'Υ)
στικα: μόνο , 8ηλoc8Ύj στΎj σχέση του με τον κόσμο , ε!νιχι 8υνιχτο 
να: ΧΙΧΡΙΧΚΤ'Υ)ριστει ώς το απεφο εν , ώς το άγοιθό ,  ώς Τι πρώτη δύ
ναμις. Ο Ι  έπενέργειες ocύ,;,�ς τΎjς όίινιχμ'Υ)ς, που ιΧποτελουν το σύμ
πιχν , 8εν πρέπε ι να. Οεωρουντocι 8ιιχκλιχ8ώσεις κιχ/. τμ+Ιμιχτoc της 
οΙΙσίιχς του 'Ενός, οίίτε κιχθιχυτα ocπορροες άλλoc, άντίθετιχ, πocρε
νέργειες τΎjς ούσίocς του που πηγOCζουν ocνΙXγΚΙXσΤLΚα: άπα ιχίιτΥ;ν, 
χωρις ομως να. την άλλοιώνουν. ΕΙκόναι που συνOCμαι κΙΧθορίζει xocr. 
την άντίληψΥ) γι '  ocύτη τη σχέσ'Υ) e!voct Τι πocρομοίωΟ"'Υ) του φωτός, 
την όπο ίoc ΧΡ'Υ)σιμοπο ιεϊ: ό Πλωτίνος. Το φως, χωρις να: xocvet τί
ποτε άπο την οΙΙσΙαι του και/. χωρις να: xtve'i:Toct, άκτινοβολεϊ: μέσιχ 
στο σκοτOC8ι και!. 8'Υ)μιουργεϊ: μια: ocτμόσφocφoc φωτεινότητιχς που 
Τι εντocσΥ; ΤΥ)ς έλιχττfi'νετιχι οσο ocπομocκρυνετιχι άπο τ�ν Π1)γ� της, 
&σπου τελικα: χOCνετot ι σ-τσ σκοτOC8 ι . Με τον 'ί8ιο τρόπο κιχ!. � έπε
νέργέ Ιot του ένας κιχι. &γΙΧθου θα: λιγοστευει 8ιαιρκως , κocθως 8ιιχ-
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περνώντοις τΙς έπιμέροuς σφα�ρες OCπομιχκρόνετοιι OCπο την πY)γ� 
της καΙ τελικα. κoιταλ�γει στΟ σκοτεινό, στο OCντίθετο τοί> OCYΙXeOU, 
δY)λαδ� στ�ν Uλη. 

• Η πρώτη σφΙΧίρα ιχυτης της θεϊκ�ς δριχσΥ)ς ε!ναι κατα. τον 
ΠλωτΙνο το πνευμα (νους) με το δπo�o διχιχζετιχι � OCνώτιχτη μο
νιχδιχ στη δuά.δα τοί> νoε�ν κιχι τοί> ε!ναι, δY)λαδ� στ� σuνείδΥ)σΥ) 
καΙ στα. OCντικείμενά. της. Στο πνεuμιχ διιxτηρε�τιxι � ουσίιχ τ�ς θε
ότψας ώς � ένιαία λειτοuργία τ�ς νοήσεως. Λυτη � νόΥ)σΥ),  πο,) 
εΤναι ταuτόσΥ)μη με το εΤναι ,  δεν θεωρε�ται δραστηριότητιχ που 
OCρχίζει � τελειώνει ,  δρασΤΊJριότητΙX πο,) μεταβιΧλλεται OCνά.λογα 
με τα. OCντικείμενά. της, OCλλα. εΤνιχι � πά.ντοτε ομοια, � ιχΙώνια θέ
ασΥ) τοί> δικοϊ> της περιεχομένοu πο,) � ουσία Tou εΤναι ομοιιχ με 
αυτην. Λυτο ομως το περιεχόμενο, δ Ιδεατος κόσμος, πο,) σε σχέ
σΊJ με τα. φιχινόμενα εΤνιχι το α,Ιώνιο εΤνα,ι (� ούσία με τ�ν πλΙΧ
τωνικ� εννο ια,) , εΤνιχι aUVOCfLIX, ώς κόσμος νοητός, � ά.ρχ� της πολ
λότψας. ΓιατΙ οΙ Ιδέες δεν εΤνα,ι μόνο νο-ήμα,τιχ κα,ι τόποι άλλα. 
καΙ οί όuνιΧμεις πο,) κινουν (νοί=δυνάμεις) τ�ν κατώτεΡΥ) πραγ
μα,τικότητα. Στο νοητο κόσμο � ένότψιχ κιχ!. � πολλαπλότητιχ 
έμφα,νίζοντιχι ώς οί άρχες της στα,θερότψα,ς κιχ!. της γένειτης, πο,) 
OCλλοτε εΤνιχι χωρισμένες κιχ!. ocλλοτε ένωμένες. Γι' ιχότο οΙ θεμε
λιιχκες έννοιες (κιχτηγορίες) τοί> νοητοu κόσμοu εΤναι οι άκόλοu-
θ ' 76 \ " ..s.. ι ( , ι ) r ι ( Ι \ ες πεντε : το ον, '/ στασις ηρεμια , ΊJ κινησις, ΊJ ταυτοτης και 
� έτερότης. ΤΟ πνευμιχ λοιπόν, ώς λειτοuργία με κΙΧθορ ισμένο πε
ρ ιεχόμενο � δποίιχ κλείνει μέσα ΤΊJς την πολλότητα, εΤνιχι � μορ
φ� πο,) με την παρέμβΙΧσΥι της � θεότητιχ ytvvoc την έμπειρ ικ� 
πριχγμιχτικότητιχ. Ό Θεος ώς δημιοuργικ� άρχ1ι, ώς ιχΊτιο του 
xbafLou, εΤνιχι πνεUμα. 

, Λλλα. κιχ!. το πνευμα χρειά.ζετα,ι μια. παρόμοιιχ ά.κτινοβολίιχ για. 
να. γενν1ισει τον κόσμο . ΤΟ έπόμενο ΠΡΟi:όν Tou είναι � Ψuχ�, καΙ 
αυτη πιΧλι δραστηριoπoιε�ται δίνοντας μoρφ� σωματικότητας 
στην ύλη . •  Η tδιόΤUΠΥ) θέσΥ) της ψuχYjς εγκειται στο οτι OEocTIXL το 
περιεχόμενο του πνεόματος, τον κόσμο των ίδεων- τον δέχετιχι 
μέσιχ της, κιχΙ σόμφωνιχ με ιχότο το πρότuπο (εΙκών) διαμορφώνει 
τον ΙΧίσθητο κόσμο. Σε σχέιτη με το δημιοuργικο πνευμιχ � ψuχΥι 
εΤνιχι έκε'!:νο πο,) δέχεται, δY)λιxδ� κιΧτι πΙΧθητικό ' σε σχέσΥ) με την 
uλη εΤναι άρχΥι ένερΎYJΤΙΚ1ι . ΚαΙ ιχυτη � δuαόικότητcx στη σχέιτη 
της προς το ά.νώτερο κα,Ι το κατώτερο τονίζετιχι έόω τόσο ποΜ, 
ί:>στε (ά.κριβως οπως το πνεUμα. διχά.στηκε σε νoε�ν κιχι σε εΤνα.ι) 
κιχι Υι «Ψuχ�»  για. τον Πλωτίνο στην πραγμιχτικότητα διπλιχσιά.-
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ζετιχι : ή ιΧlιώτερ'1), ή XΙXeΙXUTO Ψuχ�, ή ΨVχη μ,ε τη στεll6τερ'1) Ιιι
ιιοιιχ τηι.; λέξ'1)ι.;, ε!ιιιχι βuθισμ,έIι'1) στη μ,ιχκιχριιχ θέιχσ'1) τωll Ι3εωll' ή 
κιχτώτερ'1) Ψuχ�, ή φύσις (που ε!ιιιχι 6μ,οιιχ μ,ε το σπερματικο λόγο 
τωll στωικωll) ,  ε!ιιιχι ή 3όlιιχμ,Υ) που 8Ιιιει μ,oρφ�. 

'Όλοι ιχότοΙ οΙ κΙΧθορισμ,οΙ ιXlIΙXφέρOIlτΙXΙ aτή γεΙΙικ.η IjIUX� (έγ
κ6σμ,ιιχ ψuχ.η -ΠλιΧτωll) ,  ΣUνιχμΙX 6μωι.; ιΧlιιχφέροlιτιχι κιχΙ στΙι.; btt
μ,έροuι.; Ψuχέι.;, 3'1)λιχ3η στις ψuχει.; τωll ιΧlιθρώπωll, που ε!ιιιχι με
ρικ6τερει.; 3ιιχμ,ορφώσειι.; τηι.; γεllΙΚ�ι.; Ψuχ�ι.;, Ιχοull προέλθει ιΧπο 

, , • Η ' ..s.  \ � ,  , � , �  'ζ ιχuτηll. φυσις, '1 <pUatx'1) OUIlΙXILYj ποu οιιχμορφωνει, ο ιιχχωρ ι  ε-
τιχι ιΧπο τηll κΙΧθΙΧρ.η ί3ειχτη IjIUXYι το;) x6aμoou. 'Απο τηll ί3ειχτη 
ψuχ.η το;) κόσμ,ΟU ιΧπορρέοull οΙ θεοΙ ,  ιΧπο τη φόσ'1) ιΧπορρέοull οΙ 
3ιχΙμ,0Ilει.;. κιχτω ιΧπο τηll ψuχ.η το;) ιΧlιθρώποu, ή δποΙιχ έκτελε;; τη 
λELTOUPYLΙX τηι.; ΓVώσ'1)ι.; κιχι τε(ιιει lιιΧ ξιχιιιχγuρ(σει στηll πιχτρΙ3ΙΧ 
τηι.;, 3'1)λιχ3.η στο ΠVEUILΙX, ύπιΧρχει ή 3όlιιχμ,'1) τηι.; ζω�ι.; που 8ιιχ
μ,ορφώιιει το σωμ,ιχ. 'Έτσι, δ 8ιιχχωρισμ,Οι.; ιΧlιιχμ,εσιχ στιΧ ΓVωρΙ
σμ,ιχτιχ τηι.; ι!ιιιιοιιχι.; τ�ι.; Ψuχ�ι.;, δ δπο;;οι.; πριχγμ,ιχτολογικιΧ ιΧlιελΙ
χτηκε μ,έσιχ ιΧπο το 3u'ίσμ,ό (πρβ. σ. 269, § 3 ) ,  έμ,φΙΧIlΙζετιχι έ3ω 
σιΧlι ιχtτημ,ιχ που τuπικιΧ ιΧπορρέει ιΧπο τηll ιΧλλ'1)λοuχΙιχ το;) μ,ετιχ
cpuaLXou σuστημ,ιχτοι.;. 

• Η έπεllέργειιχ τηι.; « Ψuχ�ι.;» στηll Gλ'1) θεωρε;;τιχι δπωσ3�πoτε 
σκ6πLμ.'1), γιιχτΙ ιΧlιιΧγετιχι τελικιΧ στο πιιεuμ,ιχ κιχΙ στη λογικ.η Ικιχ-
116τητιχ (λόγος) .  πιχριχλλ'1)λΙΧ gμ,ωι.;, έπει3η ιχότη ή έπενέργειιχ εΤ
lιιχι ι!ργο τ�ι.; κιχτώτερ'1)ι.; Ψuχ�ι.;, θεωρε;;τιχι ΙSτι εΤlιιχι ιXΣUllει3'1), cpu
σικιΧ ιΧlιιχγκιχΙιχ 3όlιιχμ,'1) που 3εν τεΙlιει σε κιΧποιο σκοπ6. 'Όπωι.; οΙ 
τελεuτιχ;;ει.; ιΧχτΙ3ει.; το;) φωτΟι.; 3ιιχπεριιοull το σκοτιΧ3ι, ι!τσι κιχΙ ή 
οόσΙιχ τηι.; IjIux�t.; μ,ε τη λιχμ,ψ'1) τηι.;, που προέρχετιχι ιΧπο το Π'IIEU-

, , 1 , ..  'ζ � "λ μ,ιχ ΚΙΧΙ ΙΧΠο το εll, φωτι ει . '111 u '1). 
'Ωστόσο ή υλ'1) -κιχΙ ιχότο εΤνιχι �lIιx ιΧπο τιΧ πιο ουσιιχστικιΧ 

σ'1)μ,ε;;ιχ τηι.; μoETιxCPUatx�t.; το;) ΠλωτΙlιοu- 3εll πρέπει lιιΧ θεωρε;;
τιχι σωμιχτικη μ,ιΧζιχ που ύπιΧρχει 3ΙπλΙΧ στο �II, ιΧλλιΧ ιΧπεlιιχlιτΙιχι.; 
ιΧσώμιχτη, &uλ'1) .77 Τ ιΧ υλικιΧ σώμ,ιχτιχ πλιΧθοlιτιχι ιΧπο ιχότηll, ιχότη 
ΙSμ,ωι.; 8εll ι!χει σωμ,ιχτικ6τητιχ. Ή φόσ'1) τηι.; 3εll ε!ιιιχι οϋτε πιιεu
μ,ιχτικη ouTE σωμ,ιxτικ� , κΙΧι σuιιεπωι.; 3εll ε!ιιιχι 8ullιxTo lιιΧ προσ-
3ιοριστε;; μ,ε κιΧποιιχ ί8ιότητιχ (αποιος) . ΆλλιΧ TouTo το γιιωσιο
θεωρ'1)ΤΙΚΟ ιΧπροσ3ι6ριστο τ�ι.; Gλ'1)ι.; σ'1)μ,ιχΙlιει ,  κιχτιΧ τοll ΠλωτΙlιο, 
ΙSτι ή Gλ'1) ε!ιιιχι κιχΙ μ,ετιχφυσικιΧ ιΧκΙΧθ6ριστη. Γι' ιχότοll ή υλ'1) ε!
lιιχι ή ιΧπ6λuτη ιΧΡIΙ'1)τικ6τητιχ, ή κΙΧθιχρη στέρησις, ή δλοκλ'1)ρωτι
κ.η ιΧποuσΙιχ το;) ε!ιιιχι, το ιΧπ6λuτο μ,.η ε!ιιιχι. ΣχετΙζετιχι με το 
"Ειιιχ, Οπωι.; το σκοτιΧ8ι με το φωι.;, ΙSπωι.; το κεvo μ,ε το πλ�ρωμ,ιx. 
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Αότη � fJλη των νεοπλιχτωνικων 8εν εΤνιχι � ιχριστοτελικ-η � ή 
στωικ-η δλ'1), ά:λλOC ή δλ'1) τοί) Πλά,τωνιχ. ΕΤνιχι δ κενος σκοτεινος 
χωρος : 78 τόσο μιχκριOC φτιχνει ή ΙπΙ8ρlXσ't) ποu a.σκ'1jσε στην ά:ρ
χιχ(ιχ σκέψ'1) � Ιλειxτικ� έξoμoΙωσ't) τοα ΚΕVOίί χώρου με το μ� εΤ
νιχι κιχι ή 8ιιxμόρφωσ't) ΙΧότης της θεωρ(ιχς ιΧπο τον Δ'1jμ6κριτο κιχι 
τον Πλά,τωνιχ. Στο νεοπλιχτωνισμο ό χωρος θεωρείτιχι προUπ6θε
σ't) γιOC τον πολλιχπλιχσιιχσμο των Ε8εων μέσlχ στον 1χ1σθ'1)ΤΟ κόσμο 
των φlχινομένων ·  εΤνιχι το principium individuationis [ιXρχ� της 
έξιxτoμΙκευσ't)ς]. Γι' ιχυτο στον ΠλωτΙνο ή κlχτώτερ'1j Ψυχ�, � φύ
σις, ποu εχει προορισμο νOC ιΧκτινοβολεϊ: πά.νω στην δλ'1), εΤνlχι ή 
ιχρχ-η της 8ιlχφετ6τητιχς,711 ένω ή ιχνώτερ'1) ψυχ-η εχει την ιΧ8ιlχφε
τ6τητιχ κιχι την έσωτερικ� ένότητιχ τ.:ης συνεΙ8Ί)�ς ΠOu συγγε
νεόει με το πνευμιχ. 

Σε lXύτ�ν δμως την κιxθιxρ� ιχρν'1)τικ6τητlχ όφε(λετιχι το γεγο
νος 8τι � χωρΙς ί8ιότητες δλΥ) 8εν προσ8ιορΙζετιχι με κά.ποιο ιχζιο
λογικο κlχτηΥ6ΡYjμιχ :  ή δλΥ) ε!νιχι το κlχκ6. Ή δλΊ) εΙνιχι � ιΧπ6λυ
τη στέρYjσ't) (πενlα παντελής), ή dtpvYjσ't) τοί) ένος κlχι του εΤνlχι, 
έπομένως κιχΙ a.PV1)σ't) τοα ιΧγlΧθοί) ( άπουσία αγαθοϋ). Κιχθως 8-
μως ή εννοιιχ τοίί κιχκου εΕσά.Υετlχι με ιχυτο τον τρόπο, πιχ(ρνει 
συνά.μιχ την ξεχωριστη μoρφ� της : τΟ κlχκο 8εν εΙνlχι κά.τι θετικο 
που δπά.ρχει κlΧθlχυτό, ιχλλα. ή στέΡ1)�, ή ελλεΙψΊ) τοί) ιχΥΙΧθοu, το 
μ� εΙνlχι. Αυτο το έννοιολογικο πλά.σμιχ ε8ωσε στον Πλωτ(νο ΙVιx 
κΙΧλο έπιχεΙΡYjμlχ για. τη θεοδικία :  ιΧφοί) το κιχκο 8εν δπά.ρχει, 8εν 
εΙνιχι ιχΠIΧΡΙΧ(ΤYjΤΟ νOC βρεθεϊ: κά.ποιιχ 8ικιχιολΟΥ(ΙΧ γι' lχύτ6. • Απο 
ιχuτοuς τοuς έννοιολογικοuς κlΧθορισμοuς προκόπτει 8τι κlχθετΙ 
που δπά.ρχει εΙνlχι κιχλ6. 

κιχτα. τον ΠλωτΙνο ό ιχΕσθ1)τος κόσμος 8εν εΙνιχι κιχθιχυτο κιχ
κος ιχλλ&: οδτε KΙXL κιχθιχυτο κΙΧλ6ς. Έπει8Ύj μέσιχ σ' ιχύτον το φως 
μετιχβαιετιχι σε σκοτά.8ι ,  το �ν μετΙΧβά.λλετlχι σε (5λΊ), έπει8� 8Yj
λ1X8� το φως IΧtσθYjτοποιε'L την ιχνά.μειζ1) τοίί εΤνlχι XOCL τοίί μ� εΙ
νιχι (1) πλlXτωνικ� εννοιιχ γένεσις ζιχνά.ρχετιχι στο πρoσκ�νιo) ,  ε!νιχι 
κιχλός, στο βΙΧθμο ποu μετέχει στ�ν οόσΙιχ τοί) Θεου κlχΙ τοίί ιΧγιχ
θοα, 81jλιx8-η στο βlΧθμο ποο εΙνlχι δπιχρκτ6ς XOCL εΤνlχι κιχκος Ιφ6-
σον μετέχει στην δλ1) � στο κιχκ6, 8Ί)λιχ8Υι έφ6σον 8έν εΤνlχι ύπιχρ
κτός. ΤΟ ιχλYjθιν6, το κιχθocυτο κιχκο (πρώτον κακον) εΤνocι ή δλYj, 
ή a.PV1)σ't). Ό κόσμος των δλικων σωμά.των 8έν πρέπει να: όνομά.
ζετιχι κιχκός, έπει8Υι εΤνιχι πλιχσμένος ιχπο δλ'1)· ιχύτος δ κόσμος 
εΙνιχι δεύτερον κακόν. Kιxt οΙ ψυχες πρέπει νOC χιχριχκτηρΙζοντιχι 
κιχκές μόνο έφ6σον πιχρΙΧ8Ι80ντιχι στην ()λ'1j. 'Ασφιχλως, το 8η ή 
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Φ \ t - \ "λ Ι " J_ 1 \ \ ,  \ υΧΥ) ε σχωρε� στην υ Ύ) ε νιχι ενιχ ar.Πο 'tΊΧ π�o oυσιιxστ�κιx Υνω-
ρίσμ.ιχτιχ, της. Ή Ψυx� &.ποτελεΤ � σφΙΧίριχ �ιιxμ.έσoυ της όπο ίιχς 
�ιιxχέετιxι σ�ν δλΎ) � &.κτ�νoβoλίιx της θεότητιχς . Γι' ιχύτο εΙνιχι 

\ , , " Ψ \ ,  έ \ 1 " Η  . .  Ι φυσΙΚΎ) ιχνΙΧΥΚΙΧΙΟΤΥ)ΤΙΧ ΥΙΙΧ την υΧΎ) νιχ μ.ετ χει στο κιχκο. ι--
θεξΎ) της δλΎ)ς στο κιχκο πρέπει να: θεωρεΤτιχι μ.Ιιχ &.κόμ.Ύ) συνέπειιχ 
'toi.i &.ποχωρισμ.οi.i της &.πΟ το πνευμ.ιχ.8Ο 

χιχ,ρΥ) σ' ιχύτον το ��ιxχωρισμ.O του ιχΙσθΎ)του κόσμ.ου &.πΟ �ν 
δλΎ) ό ΠλωτΙνος μ.πόρεσε να: �ικιx ιώσε ι κιχθετΙ θετ�κo ποu υπιχ,ρχει 
στα: φιχινόμ.ενιχ.81 ΓιιχτΙ, &.φου � πρωτιχρχικ-η 8όνιχμ.Ύ) έπι�ρίX σ�ν 
δλΎ) � ιιxμ.έσoυ του πνευμ.ιχτος κιχΙ της ΨυχΥϊς , εΙνιχι φιχνερο δτι κιχ
θετΙ μ.έσιχ στον ιχΙσθΥ)ΤΟ κόσμ.ο ποu πpιxyμ.ιxτ�κα: εΙνιχι όπιχρκτο 
εΙνιχι ψυχ-η κιχ/. πνευμ.ιχ. Έ�ω εχει τΙς ρίζες της � έκπνευμ.ιχ,τωO'Ύj 
του κόσμ.ου των υλικων σωμ.ιχ,των, Υι έκπνευμ.ιχ,τωO'Ύj 'toi.i σόμ.πιχν
τος, ποu &.ποτελεΤ χιχριχκτηρ ιστικο Υνώρισμ.ίχ. της &.ντΙλΎ)ψΥ)ς 'toi.i 
ΠλωτΙνου Υια: � φόO'Ύj. Το υλικο στο ιχεΤο εΙνιχι ά:πλως gvcx έξω
τερικο περΙβλΥ)μ.ιχ, π Ισω &.πΟ το όποΤο κρυβοντιχι οΙ ψυχες κιχΙ τα: 
πνευμ.ιχτιχ ποu ΠΡΙΧΥμ.ιχτικα: �ρoυν . το σωμ.ιχ εlνιx� � &.πεικόνιO'Ύj � 
Υι σκια: της Ι�έιxς. Μέσιχ σ' ιχύτο � Ι�έιx ένσωμ.ιχτώνετιχι σ�ν δλΎ). 
' Η &.λΥ)θιν-η ουσΙιχ 'toi.i σώμ.ιχτος ε!νιχι το πνευμ.ιχτικΟ στοιχεΤο ποu 
έμ.φιχν[ζετιχι σ�ν εΙκόνιχ ποu μ.ίΧς �Ινoυν YL' ιχύτο οΙ ιxΙσθ1jσεις . 

• Η λιχ,μ.ψΎ) τΥϊς Ι�ειxτYϊς ουσίιχς μ.έσιχ &.πο τ/.ς ιχΙσθΥ)τες έκφιχ,ν
σεις της ε!νιχι � όμ.ορφιιχ,. χιχ,ρΥ) σ�ν &.κηνοβολίΙΧ 'toi.i πνευμ.ιχτι
κου φωτος σ�ν δλΥ) εΙνιχι ώριχΤος δλος ό ιχΙσθΎ)τος κόσμ.ος, κιχ/. 
μέσιχ σ' ιχύτον ε!να:ι ώρα:Το κιχ,θε έπιμ.έρους πριχ,Υμ.ιχ ποu εχει �ιιx
μ.ορφωθεΤ κα.θ' όμ.o[ωO'Ύj τΥϊς πρωτιχρχικΥϊς εΙκόνιχς- μ.ορφΥϊς. Σ�ν 
ΠΡΙΧΥμ.ιχτε Ιιχ του ΠλωτΙνου Υια: �ν όμ.ορφια: (' Ε1Ι1Ιεάδες, 1 ,  6) συ
\Jcxντοi.iμ.ε Υια: πρώτη φορα: ιxυ� �ν εννοιιχ σα:ν μ.ια: &.πο τΙς βαισι
κες εννο ιες τΥϊς κοσμ.οθεωρ Ιar.ς . ΕΙνα:ι Υι πρώτη ά,πόπεφar. Υια: μ.ια: 
μ.ετιχφυσικ-η ιχΙσθΥ)τική. ''Ως τότε το ώριχΤο έμ.φιχνιζότιχν πιX.vτoτε 
ώς όμ.ώνυμ.ο του &.ΥΙΧθου κιχ/. του τέλειου . ΟΙ πρωτες �ειλες &.πό
πεφες ποu εκιχμ.ε ό Πλιχ,των στο Συμπόσιο να: �ιιxχωρΙσει ιxίι� 
�ν ΕVνOΙιx κιχ1. να: �ν κιχ,μ.ει ιxUΘυπόστιxτη έπιxνCXΛιxμ.βιχ,νovτιxι τώ
ριχ &.πο τον ΠλωτΙνο. 'Όπως πολu κΙΧθιχρα: φιχ[νετιχι ά,πο τα: &.πο
σπιχ,σμ.ιχτιχ της Ποιητικής του '  ΑριστοτέλΎ), Υι θεωρία: της τέχνΎ)ς, 
σ�ν όποΙιχ περιορίστηκε Υι έπιστημ.Υ) τΥϊς cxΙσθYjΤLκYjς δστεριχ &.πο 
τον ΠλιΧ.τωνιχ, έξέτιχζε το ώριχΤο ουσιιχστικα: &.πΟ το πρίσμ.ιχ των 
Υιθικων έπενεΡΥειων του (πρβ . σ. 1 76, § 14) .  Χρειιχ,στηκε να: όλο
κλYjρωθεΤ � πορεία: τΥϊς &.ρχιχΙιχς ζωΥϊς, χρειιχ,στηκε &.κόμ.Υ) έκε ίνΎ) 
• , \ , έ \ λέ ' ' θ  Δ Ύ) στροφΎ) προς τα: μ. σα: που συντε στηκε κιχτιχ τη ΡYjσκεuτικ,ι 
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περΙ080, για. να. φτ&.σει � έπισΤ'Υ)μονικ-η συνεΙ8φ"Υ) &ς ιχύτο το λε
πτότιχτο κιχι ιχνώτιχτο περ ιεχόμενο τοί) έλλ'Υ)νισμοU. Ή όμορφια: 
ποΙΙ εΤχιχν πλOCσει κιχι ιχπολοιυσει οΙ "Ελλ'Υ)νες ιχνιχγνωρΙζετοιι τώριχ 
σα.ν ν Ικ'Υ) τοί) πνευμιχτος στην έξωτερΙκευσ'Υ) των οιΙσθ'Υ)των έκφ&.ν
σεών του.  'Αλλα: κοιι οιυτη Υι �ννoιoι εΤνιχι θρΙιχμβοι; τοί) πνευμοι
τος, το όποϊ:ο στο ξε8Ιπλωμοι των 8ροιστηριοτητων του «συλλοιμ
βά.νει» τελικα: κιχι τη 8ικ� του ούσΙοι κοιΙ τη νοεϊ: ώς κοσμικ-η ιχρ
χ�. 

Σε σχέσ'Υ) λοιπον με τον κόσμο των φΙXινOμέ'Jων Υι έρμYjνεΙοι 
ποΙΙ 8Ινει ό ΠλωτΙνος στη φόσ'Υ) εΤνιχι ()τι ιχυτη ιχποτελεϊ: ψυχικη 
ζωή. Γινετιχι �τσι φοινερο ()τι σε σχέσ'Υ) με ιχυτη την ιχντΙθεσ'Υ) Υι 
OCρχιχΙιχ σκέψ'Υ) προχώΡ'Υ)σε ιχπο το Ινιχ OCκρο στο OCλλο : για. την πιχ
λιχιότοιτη έπιστημ'Υ) Υι ψυχ-η �τιxν &.πλως προϊον της φόσ'Υ)ς, ιχλλα: 
για: το νεοπλιχτωνισμο όλόκλ'Υ)Ρ'Υ) � φόσ'Υ) εΤνοιι κιΧτι προιγμιχηκο 
μόνο έφόσον εΤνιχι Ψυχ� . 

'Ωστόσο Υι νΥ)φα:λιότητα: κα:Ι Υι κΙΧθιχρότητοι τ�ς φυσικ�ς �ρευ
νιχς χOCνετοιι μόλις α:υτη Υι Ι8ειχλιστικ.η ocρχ.η χρφιμΟΠΟΙ'Υ)θεϊ: για: 
την έξ�γ'Y)σ'Y) των έπιμέρους προιγμά.των κοιι γεγονότων. ΆντΙ 
για: τις νομοτελεια:κες ιχλλYjλοuχΙες οιΙτΙων προβOCλλετοιι τώριχ � 
«μυστικ�» ,  Υι gπως σε gνεφο ιχσόνει8Υ) 8ρά,σΥ) της Ψυχ�ς τοί) κό
σμου , Υι κυρια:ρχΙιχ των θεων κιχΙ των 8οιιμόνων, Υι πνευμιχτικ.η 
συμποιθ'Υ)τικότητα: δλων των πριχγμά.των, ποΙΙ έκ8'Υ)λώνετιχι στις 
θιχυμιχστες σχέσεις ποΙΙ συν8έουν το κοιθένιχ με δλΙΧ τα. &λλιχ. "0-
λες οΙ μ,ορφες της μα:γεΙοις, της OCστρολογΙα:ς, της ΠΙστYjς στα: θα:υ
μοιτοι έκβOCλλουν μέσιχ σ' α:υτην τη θεώρ'Υ)σ'Υ) της φόσ'Υ)ς, κα:Ι δ tX.v
θρωπος μοιOCζει περικυκλωμένος ιχπο. ιχνώτερες, μυστικες 8υνά,
μεις" Αυτος δ κόσμος ποΙΙ Ιχει γεννYjθεϊ: ιχπο το πνεuμcx, ποΙΙ εΤ
νιχι γεμOCτος ψυχές, τον περιβά.λλει σα.ν μιχγικος κυκλος. 

'Έτσι , δλ6κλYjΡ'Υ) Υι 8YjμιουργΙιχ τοϊ:; κόσμου ιχπο τη θεότητα: πιχ
ρουσιά.ζετιχι σα.ν δπερχpoνικ�, ιχΙώνιιχ ιχνιχγκιχιότητιχ. Ό ΠλωτΙ
νος, μολονότι κOCνει λόγο για. περι08ικ.η έπιστροφ.η των έπιμέρους 
μορφων, έντουτοις πιστευει δτι � κοσμικ.η 8ιοι8ικοισΙα: 8εν Ιχει 
οίίτε ιχρχ-η οίίτε τέλος. 'Ακριβως gπως �νιx μέρος ιχπο την ουσΙοι 
τοί) φωτοι; εΤνιχι να. φέγγει μέσιχ στο σκοτOC8ι, Ιτσι κιχι δ Θεος 8εν 
εΤνοιι τΙποτε χωρΙς την ιχκτινοβολΙιχ με την δπο Ια: γεννOC ιχπο την 
δλ'Υ) τον κόσμο . 

Μι 
" \ \ θ λ \ 

\ ζ \ , .s. ' εσιχ σ ·  ιχυτη την κα: ο ικα: πνευμΙΧΤΙΚΎ) ωΎ) χοινετιχι '1 ιχτομι-
κα. προσ8ιορισμένΥ) προσωπικότητιχ, ποΙΙ εΤνα:ι μια. κα:τώτερ'Υ) έπι
μέρους Ικφιχνσ'Υ). Διιχφευγει ιχπο την όλικ.η ψυχ.η τοί) κόσμου σα.ν 
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�να. &.πο τα: &.να.ριθμ'Υ)Τα. ξε8ιπλώμα.τOC της, κα.1. έξα.ιτία.ς της έιρOC
μα.ρτης ρoπ�ς της προς τη μ'l)8α.μινότητα. &.φ�νει την προ'l)γοuμε
ν'l) κα.θlXρ� κα.τOCστα.ιΠj της κα.Ι περνίΧ στο σωμα. των IXΙσθ�σεων. 
Κα.Ι τώρα. πρέπει να: &.πoξενωθε� &.πο το σωμιχ, κα.1. γενικα: ιχπο 
κOCθε υλικ� ούσία., κα.Ι να: «&πoκα.θα.ρθε�». Μόνο OCν το κα.τορθώ
σει μπoρε� να: έλπίζει ετι θα: ιχνεβε� πOCλι τΙς σκOCλες που εΤχε κιχ
τέβει κιχθως «�βγα.ινε» ιχπο τη θεότητα., κα.Ι ετι θα: ξα.νιχγυρ ίσει 
σε α.υτην. Το πρώτο θετικο β�μιx προς α.ύτΟ το ιχνέβα.σμlχ εΤνlχι � 
«πoλιτικ�)) ιχρετη , που με α.υτην ό OCνθρωπος προβOCλλει μέσlχ 
στον κόσμο των φlχινομένων σα:ν Ιλλογ'l) atινlXμ'Y) που 8ια.μορφώνει 
κlχτlχστOCσεις. Έπει8� εμως ιχύτη � Μνιχμ'l) 8ρα.στηριoπoιε�τlXι 
μόνο ετιχν σχετίζετα.ι με το IΧtσθ'l)το ιχντικείμενο, πoΛU πιο ψ'l)λα: 
&.πΟ ιχύτην βρίσκετα.ι (πρβ. Άριστοτέλ'l)) � aια.νο'l)τικ� ίκα.νότητα. 
της γνώσ'l)ς, χOCρ'l) στην όποίιχ � Ψυχ� βυθίζετα.ι στο πνευμιχτικο 
περιεχόμενο της aLX�C; της ζω�ς. 'Ως βo�θεια. που 6Jθε� προς lXu
τον το σκοπο ό ΠλωτΙνo� έγκωμιOCζει τη θεώρ'Υ)σ'Ι) του ώριχ(ου, � 
όποίιχ 8ια.ισθOCνετα.ι την πα.ρουσίlΧ της Ι8έα.ς στο α.Ισθ'l)'t'Ο πρOCγμlχ, 
κlχΙ με την ίιπέρβlχσ'l) της ρo�ς προς την (ίλη πρoχωρε� ιχνο8ικα: 
ιΧπο την όμορφιOC, που γίνετα.ι &.νηλ'l)πτη με τΙς α.ίσθ�σεις, στην 
πνευμα.τικ� όμορφιOC. ' Αλλα. κα.Ι � διιxνo'lJ't'ικ� &.ρετη , fJ κlΧλα.ισθ'l)
ηκ� θεωρία κα.Ι � θέlχσ'Υ) το;) πνεΙΙμα.τος άπο τον έα.υτό του εΤνlχι 
ιΧπλως μια: προβlΧθμίδα. προς την ένθoυσιlXστικ� �κστlXσ'I) επου το 
OCτομο διlXΛUετlXι σε μια:ν &.σόνειδ'Υ) ένότητα. με το α.Lτιο το;) κό
σμου (σ. 263, § 6). Ή ΛUτρωσ'l) κα.Ι � μα.κιχριότητα. το;) άτόμου 
ε!νιχι το βΙΙθισμOC του μέσα. στο ''Εν κα.t lliiv. 

8. Πιχρ' ελ'l) ιχίιτη την έσωτερ ίκευσ'l) κα.t την έκπνευμocτωσ'l) 
της qJίIa1jC; � πα.ρα.γωγ� το;). κόσμου άπο το Θεο άκoλoυθε� στον 
Πλωτίνο το φυσικο σχ�μα. του γίγνεσθα.ι. ' Η  πρωτlXρχικ� ούνιχ
μ'l) έκπέμπει τιΧ πρOCγμlχτα. με τη μoρφ� άκτινοβολΙIΧς' πρόκειτιχι 
για: μια: &.νlχγκα.ι6τητα. που θεμελιώνετιχι στην ουσίιχ ιχίιτης της 
πρωτlXρχικ�ς atινα.μης. ' Η a1jfJoLOupyta. ε!νιχι μια: &.σύνει8'1) κlχΙ ά
προlΧίρεΤΥ) ιχλλα: ώστόσο σκόπιμ'l) δρOCσ'l). 

Σε α.υτην δμως την άντΙληψΥ) πlΧίζει συνOCμα. ρόλο κα.Ι �να. λcι
γικο στoιχε�o που προερχότα.ν άπο την πα.λα.ια: πλlXτωνLΚ� OCποψη 
ετι οΙ Ιδέες εΤνα.ι �ννoιες γένους. ( Η σχέσ'Ι) &.νOCμεσα. στη θεότητα. 
κlχΙ στΙς Ιδέες εΤνα.ι άν&λΟΥΥ) με τη σχέσ'Ι) ά.νOCμεσα. στΙς Ιδέες κlχΙ 
στα: έπιμέρους lΧίσθ1jτα: πρOCγμlχτlχ, δηλlX8� ά.νOCμεσα. στο γενικο 
κlχΙ το μερικό. Ό Θεος εΙνα.ι το γενικότιχτο γένος, κα.ί, σύμφωνα. 
μ' Ινα. νόμο της τυπικ�ς Λoγικ�ς που λέει ετι ()σο μεγιχλώνει το 
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πλάτος των έννοιων τόσο μικρα.Ινει το βάθος τοuς, Ιτσι ώστε στο 
πλ&.τος 00 νιΧ «νηστοιχεί: το βάθος Ο, το γενικότα.το γένος ε!να.ι 
� χωρΙς βάθος Ιννοια. τοίί «πρώτοω). Κα.θως ΙSμως «πο το «πρω-

έ " δ ' "  • Ψ , 
\ 'λ • το» προ ρχετα.ι α.ρχικα. νOΎjΤOς, UaTEPa. ο UlLXOI; κα.ι τε ος ο 

α.ΙσθψΟς κόσμος, α.ίιτη � μετα.φuσικ� σχέσΎj ε!να.ι «ντΙσΤOΙΧΎj με 
τη λoγικ� 8ια.8ικα.σία. τοίί έπιδιορισμοϋ Ύj τοίί μερισμού. * Σόμφω
να. με α.ίιτιΧ το «γενικότα.το» Ιπρεπε νιΧ θεωρεί:τα.ι ΙSτι ε!να.ι πέρα. 
γιιΧ πέρα. � δψιστη , μετα.φuσικιΧ πρωτα.ρχικότα.τη πρα.γμα.τικότη
τα..Ή ΣUλλOγιστικ�-πα.ρα.γωγLΚ� μέθ080ς τοίί 'AρισΤOτέλΎj (πρβ. 
σ. 1 55 ,  § 3 )  θεωρTιθΎjκε ΙSτι �τα.ν � οίισΙα. της πρα.γμα.ηκΎjς 8'1)μι
oupy(cxt; κα.Ι της γένεσΎjς, κα.Ι με α.ίιτη την Ιννοια. κα.θετΙ μερικο 
θ ' :ι. 2. ' \ • 1 ' , " α. ι.τα.ν, CΙ:ΚOμΎj κa.ι ως προς τη μετα.φuσΙΚΎj πρα.γμα.τικοτητα. TOU, 
Ινα. προτον ποίι εχει πα.ρα.χθεί: άπο το γενικό. Αίιτη � θεωρ ία. 8ια.
ΤUπώθΎjκε κuρ Ιως «πο τον Πορφόριο στο έξ'l)γ'l)ηκο uπόμν'l)μά 
TOU γιιΧ τΙς κα.τηγορ(ες τοίί 'Αριστοτέλ'l), κα.1. έμελλε νιΧ πα.ίξει σΎj
μα.ντικΟ ρόλο στη μεσα.ιωνικ-η φιλοσοφία. ώς βα.σικΟ στοιχεί:ο τοίί 
ρεαλισμοϋ. 

Ό Π ρόκλος ΙSμως, ποίι έπιχείρ'l)σε νιΧ «να.πτόξει μεθ08ικα: το 
λογικο σχΎjμα. της ιXπoρρo�ς, uποχρεώθ'l)κε νιΧ προβάλει μιιΧ 8ικ� 
TOU 8ια.λεκηκ� ιXρχ� γιιΧ τη λογικ-η γένεσ'l) τοίί μερικοϊϊ άπο το 
γενικό. Ό σuστημα.τικΟς της έ:λλΎjνιστικ�ς σκέψ'l)ς βρ�κε μιιΧ τέ
τοια. σχ'l)μα.τοποΙ'Ι)σ'l) μέσα. στη λογικ-η-μετα.φuσικ� σχέσΎj, 5ποu 
δ Πλωτίνος ε!χε θεμελιώσει την ιΧνέλιξ'l) τοίί κόσμοu άπο τη θεό
T'l)TCX. Σuνέπεια. α.ίιτ�ς της έξα.γωγ�Ι; της ΠOλλόΤΎjΤΙXς ιΧπο τό Ιν 
εΤνα.ι ιΧφενος ΙSη το μερ ικό ε!να.ι πα.ρόμοιο με το γενικό, κα.Ι έτσι 
το ιΧποτέλεσμα. περιέχετα.ι κα.Ι 8ια.τηρεί:τα.ι στο α.Ίτιο , κα.1. ιΧφετέ
pOU 5τι το 8ΎjμΙOόργΎjμα. ερχετα.ι σε ιXντίθεσΎj με τό 8Ύjμιοuργό, 
κα.Ι ώς κάτι νέο κα.Ι α.ίιθuπόστα.το βΥα.ίνει έξω άπο α.ίιτόν. Τελικα: 
l)μως, 8uνocμει α.ίιτ�ς τ�ς «ντιθετικΎjς σχέσΎjς, το μερικο προ σπα.
θεί: νιΧ ξα.να.ΥuρΙσει στο α.Ίηό TOU. 'Έτσι, � πα.ρα.μονΤι, � Ιξ080ς 
XCXL � έπιστρoφ� (μονή, πρ60δος, έπιστροφή) , Ύj � τα.uτότητα., � 
8ια.φορετικόΤΎjΤCX XCXL � 8ιcxπλοκ� τοϊ> 8ιcxφορετικοu ε!νCXΙ τα: τρία. 
σΎjμεί:cx τ�ς 8ιcxλεΚΤLκ�ς 8ιcx8ικα.σΙα.ς. Ό Πρόκλος ΣUμπΙεσε l)λΎj 
τη μετα.φuσικ�-μuθικ� XCXTCXσxEUYj σ' CXuTO το σχ1jμα. της «νέ
λιξ'l)ς των «πορροων, l)ποu κOCθε ΙννΟΙCX πρέπει νιΧ νοεί:τα.ι (α.) XCX-

• [' ΕπιδιΟ(/ι.σμΟι; ε!νιχι -iι λoγικ� 3ιιχ3ικιχσ(ιχ κιχτιΣ την δπο(ιχ ιiπo τιΣ γΙ
νη κιχτεβιχ(νουμε στ« εt31j προσθΙτοντιχς Ι3ιιχ(τεριχ γνωρ(σμιχτιχ. Μερισμδς 
εΤνιχι -iι 3ιιx!ρεσ1j iνος πριχγμιχτικοσ ΙSλOυ στιΣ μΙΡ1j του, λχ. τοσ ιiν6ρώπινoυ 
σώμιχτος σ, κεφιiλι, κορμο κιχΙ cfκριx.]  
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θεοιυτην ,  ( β) �ξω &'πο τον έοιυτό της, (γ) στην έΠLστροφ-η στον 
έοιυτό της. Ό έννοιολογικος έπι8ιορισμος ά,νοιπτυσσότοιν ά,πο τον 
Π ρόκλο σα.ν Ιεροιρχικ-η κλΙμοικοι με τρε'Lς πάντοτε βοιθμΙ8ες. Τοιυ
τόχρονοι ομως ό Πρόκλος �8ινε στα. συστημοιτοι των θεων κάθε 
θρ-ησκεΙοις την Ι8ιοιΙτερ'Υ) θέσ'Υ) τους στη μυστικ-η-μοιγικ-η ά,λλ'Υ)λου
χΙοι του κόσμου.82 

9. 'Απο την OCλλ'Υ) πλευρα. � Ι8ιοτυπΙοι τΎjς χp ιστιoινικΎjς φιλο
σοφΙοις �γκειτoιι ουσιοιστικα. στο οτι ά,ντιλοιμβοινότοιν τ-η σχέσ'Υ) 
ά,νάμεσοι στο Θεο κοιΙ στον κόσμο ά,πο έντελως �θικo πρΙσμοι ποu 
προσποιθουσε να. το προβάλει. Έπέμενε στοιθερα. στην �ννoιoι μιocς 
πpoσωπικΎjς πpωτoιpχικΎjς ουσΙοις οιυτη � �ννoιoι προερχότοιν ά,πο 
τη θΡ'Υ)σκευτικ-η πε1tοιθ'Υ)σ'Υ). Ή χριστιοινικ-η φιλοσοφΙοι ά,ντιλοιμ
βοινότοιν την προέλευσ'Υ) του κόσμου ά,πο το Θεο ΙSχι σα.ν ξε8Ιπλω
μοι της κoσμικΎjς ουσΙοις πο,; γινότοιν ά,πο φυσικ-η .η λογικ-η ά,νοιγ
κοιιότητοι, ά,λλOC σα.ν πράξ'Υ) της βοόλ'Υ)σ'Υ)ς. Έπομένως, κοιτα. τη 
χριστιοινικ-η OCΠΟψ'Υ) � 8'Υ)μιουργΙοι του κόσμου 8εν ε!νοιι μια. 8ιοιρ
κως έποινοιλοιμβοινόμεν'Υ) 8ιοι8ικοισΙοι, ά,λλα. �νoι μονοι8ικο χρονικο 
γεγονός. "Ολοι ομως οιυτα. συγκεντρώνοντοιν στην �ννoιoι της έλευ
θερΙοις της βοόλ'Υ)σ'Υ)ς. 

' Η  �ννoιoι της έλευθερ Ιοις σήμοιινε ά,ρχικα. οτι στην πεπεροισμέ
ν'Υ) προσωπικότητοι του ά,νθρώπου πο,; 8ρουσε �θικα. ά,νΟΙΥνωριζό
τοιν � Ικοινότητοι της ά,8έσμευτης ά,πο έξωτερ ικες έπι8ράσεις κοιΙ 
έξοινοιγκοισμοuς έπιλoγΎjς ά,νάμεσοι σε 8ιοιφορετικες δεδομένες 8υ
νοιτότητες (' Αριστοτέλ'Υ)ς) .  "Υ στεροι πΎjpε τη μετοιφυσικ-η σ'Υ)μοισΙοι 
μιocς ά,νοιίτιοις 8ροιστηριότητοις έπιμέρους ουσιων (ΈπΙκουρος) .  
Αυτη � ι!ννο ιοι, οτοιν ΧΡ'Υ)σιμοποιε'Lτοιι στη χριστιοινικ-η φιλοσοφΙοι 
για. το ά,πόλυτο κοιΙ θεωρε'Lτοιι Ι8ιότητοι του Θεου, ποιΙρνει τη μορ
φ-η της «8'Υ)μιουργίοις έκ του μ'Υ)8ενός», της ά,νοιίτιοις ποιροιγωΥΎ)ς 
του κόσμου ά,πο τη θέλ'Υ)σ'Υ) του Θεου. 'Έτσι ά,ποκροόετοιι κάθε 
ά,πόπεφοι για. έρμ'Υ)νεΙοι του κόσμου. Ό κόσμος ύπάρχει έπει8-η το 
θέλ'Υ)σε ό Θεός, κοιΙ ε!νοιι οπως εΤνοιι έπει8-η ό Θεος το θέλ'Υ)σε να. 
εΤνοιι �τσι. Σε κοινένοι OCλλο σ'Υ)με'Lο 8εν εΤνοιι τόσο μεγάλ'Υ) � ά,ντΙ
θεσ'Υ) νεοπλοιτωνισμου κοιΙ χριστιοινισμου. 

Ή ά,ρχ-η της έλευθερΙοις τΎjς βοόλ'Υ)σ'Υ)ς ΧΡ'Υ)σιμοποιε'Lτοιι τώροι 
για. να. ξεπεροιστουν με την πoιpέμβoισ� Τ'Υ)ς οΙ 8υσκολΙες πο,; γεν
voc οιυτη � 'Ι8ιοι. ΓιοιτΙ � ά,περιόριστη 8'Υ)μιουργικ-η έλευθερ Ιοι του 
ποιντοΜνοιμου Θεου θέτει έ8ω πιο ι!ντονοι ά,πο οσο σε OCλλες κο
σμοθεωρΙες το πρόβλ'Υ)μοι της θεο8ικΙοις, πως 8'Υ)λοι8-η συμβιβάζε
τοιι με την ά,πόλυτη ά,γοιθότητοι του Θεου το κοικο ποu προιγμοι-
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τικα όπOCρχει στον κόσμο. Έ�ω συΥκροίιοντocι � ocΙσιo�oξίoc της 
κoσμικ�ς �'Y]μΙOυργίOCς κoc/. � ά.πocισιo�oξίoc της ά.νOCΥΚ'Υ]ς για. ΛU
τρωσ'Yj,  το θεωρ'Υ]ΤΙΚΟ κoc/. το πρocκτικό, το μετocψυσικο κιχι το 'ή
θ ικο στοιχεi:ο της θΡ'Y]σκευτικ�ς πεπoιθ'Y]σ'Yjς.83 Άλλα � θΡ'Υ]σκευ
τικΎ) πίστη -ποu είχε το ιχ(σθημoc της εuθuν'Υ]ς- βρ�κε �ιέξo�o 
ά.πΟ ιχuτες τΙς �υσκoλίες στην ΠOCΡOC�OχΎ) lSτt ό Θεος "Ou �πλocσε 
τΙς πνευμocτικες όντότψες κιχι τΙς ά.νθρώπινες ψυχές, είχε �ώσει , • 1 \ \ 'λ θ ' " λ  \ \ � , Κ \ ι! 3. σ ιχυτι;;ς κocι μιιχ ε ευ εριoc ιχνιχ OΎΎJ με τη ΟΙΚ'Υ] του. ιχι οΤΙ ,ιτocν 
�ικ� τους � εUΘίιν'Y] για. το κιχκο "ou �ρθε ϋστεριχ στον κόσμο .84 

κocτα. τοuς έκκλ'Υ]σιocστικοuς στοχιχστες ιχuτη � ένοχΎ) �εν ly-
\ \ \ \ dλ " \ 1 Ι ..Α.... 1 -κειτocι στη ΡOΠΎJ προς την υ 'Υ] 'Υ] προς το ιχ�uv ,ισιιχκο στοιχειο · 

γιocτΙ � ϋλ'Υ], ά.ψοί) �χει πλιχστεί: άπο το Θεό, �εν εΤνocι �υνocτo να. 
εΤνocι κocθocυτη κOCτι κocκό.8δ Το ιχμOCρτημoc έκεΙνων των έλείιθερων 
πνευμOCτων �τocν προπOCντων gτι έξεγέρθ'Υ]κιχν ένάντιιχ στο θέλ'Υ]μιχ 
τοί) Θ.εοU, �τιxν δ πόθος τους για: μιιΧ άνεξιχρτησίoc �(χως gPLιx, κocΙ 
"o�u λιγότερο το γεγονος gτι � ά.γOCπ'Υ] τους 1jτocν προσocνocτολι
σμένη Ι>χι προς το Θεο ά.λλα. προς τα. �'Y]μιoυργ�μocτά του, προς 
τον κόσμο. Δεσπόζει �ηλιx�Ύ) στο περιεχόμενο της �ννoιocς τοί) 
κιχκοί) το ά.ρνητικΟ στοιχε'i:ο88 της OCποστocσ(ιχι; κιχι της ά.ποξένω
σ'Yjς ά.πΟ το Θεό. 'Ωστόσο , το Υεγονος Ι)τι ιχuτη ή πτώσ'Yj �εν θε
ωρε'i:τocι μόνο ά.πουσίoc τοί) ά.γocθοί) OCλλα. κιχ/. πιχρουσίoc τοί) κιχκοί) 
με τη μορφΎ) μιίΧς �ιεστρocμμέν'Y]ς πρOCξ'Υ]ς της βοuλYjσ'Yjς, �εΙχνει 
<SλYj τη σοβocρότητιχ της θρησκευτικης συνείaφης. 

'ΑσφΙΧλως δ aυ·ίσμΟς Θεοί) κocΙ κόσμου, έπομένως κιχΙ. πνείιμoc
τος κιχ/. ϋλYjς, εΙσχωρεί: βΙΧθιιΧ στ� χριστιocνικΎ) κοσμοθεωρίoc. Ό 
Θεοι; κΙΧι � ιχΙώνιιχ ζωΎ) τοί) πνείιμocτος, δ κόσμος κιχ/. � πιχροatκΎ) 
ζω� της σOCρκιχς, είνιχι βΙΧθυτιχτες ά.ντιθέσειι;, ή μιιΧ ά.ντίκρυ στην 
OCλλYj . 'Αντιπocλείιοντocς το meuILιx τοί) Θεοί) ό ΙΧlσθYjτος κόσμοι; 
είνocι γεμOCτος «όλικα.» πνευμιχτoc, 87 XOCXOUt; aocίμονες "ou πocρocσίι
pOUv ΤΟν &νθρωπο στη apOCσ'Yj τους κocτα. τοί) Θεοu, πνίγουν μέσoc 
του τη ψων� της γενικ'Yjς-ψuσικης ά.ποκOCλυψ'Υ]ς, κoc/. γι' ocuτο κoc
νουν OCΠOCΡΙΧΙΤ'Υ]τη την (�ιιxΙτεpY) άποκOCλυψ'Υ]. ι Η σωτηρΙιχ της ψυ
χ�ς σίιμψωνιχ με την πΙΧλΙΧια. χριστιιxνικ� �θικ� είνιχι άauνιχτη 
χωρr.ς την ά.πομOCκρυνση άπο ocuτα. τα. πνείιμιχτιχ κoc/. ά.πΟ την ιxl
σθ'Υ]σιιχκότητιχ. 

'ΑλλιΧ ό au�σμος ιχuτος aev θεωρε'i:τιχt Οt)τε ιXvocyxιx'i:ot; ο\)τε 
πρωτιχρχικός. Ό κΙΧθocρα έσωτερ ικος ά.ντιχγωνισμΟς της &πεΙΡ'Υ]ς 
κιχι τ�ς πεπεριχσμέν'Υ]ς βοίιλ'Υ]σ'Υ]Ι; είνocι � ά.ντιθεσ'Υ] ά.νOCμεσoc στΟ 
Θεο κιχι στα. πνείιμocτιχ "ou Ι:χουν έκπέσει, κιχι. lSxt ά.νOCμεσιχ στο 
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Θεο κocΙ στ�ν (ίλη . Π ρος otύτη την κocτεuθuνσYj όλοκλYJρώθYjκε στη 
χριστιocνικ� φιλοσοφΙoc � έκπνεuμάτωσYj κocι � έσωτεΡ LκεuσYj του 
ocΙσθψου κόσμοΙ.) ιΧπο τον Ώριγέν'Υ) . Σuμφωνoc με τη χριστιocνικ� 
φιλοσοφ ίoc ό κόσμος των δλLΚων σωμάτων διocποτίζετocι κocΙ βΙΧ
στάζετιχι ιΧπο λειτοuργLες πνεuμocτικές, σιιxΛUετOCΙ μιlλιστιx κιχΙ σε 
πνεuμcxτικες λειτοuργLες, ιΧκρ ιβως οπως κocι στον ΠλωτΙνο . ΤΟ 
ουσιocστικο ομως στοιχείο ocυτων των λειτουργιων ε!νocι οΙ βου
λ'Υ)τικες σχέσεις. 'Όπως � ε'ίσοσος του Θεου στον κόσμο σεν ε!να:ι 
φυσικ� ιΧνocγκocιόΤ'Υ)τα: ιΧλλα �θικ� έλεuθεΡLCX, Ι:τσι κocι ό ύλικος κό
σμος δεν ε!νιχι μια τελευτocίoc ιΧκτινοβολΙιχ το\) πνεuμocτος κocι της 
ψuχης, ιΧλλα μια Ο'Υ)μιοuργία: το\) Θεο\) με σκοπο να τιμωΡ'Υ]θεί � 
ά:μocρτίoc κιχΙ να ξεπερocστε'!:. 

κιχτα την ιΧνιΧπτuξ'Υ] ocύτων των σκέψεων ό Ώριγέν'Υ]ς uΙοθέτ'Υ)
σε κιχΙ �νoc στοιχείο cruyyeVLXo προς το νεοπλα:τωνισμό , το όποίο 
τελικα τον Ι:φερε σε cruYXpOUcr"1j με τΙς ιXντιλ�Ψεις της θΡ'Υ)σκευτι
κης κοινότητocς. ΔYjλcxο� , πιχρόλο πο'; έπέμεινε στocθερα στην Ι:ν
νοιιχ το\) θεΙου προσώποΙ.) κιχ! στην ίοέιχ οτι � Ο'Υ)μιοuργΙoc το\) κό
σμοΙ.) ε!να:ι μια έλεuθερ'Υ) πράξ"1j της ιΧγocθότητocς το\) Θεο\) , έντοu
τοις � έπιστημoνικ� σκέΨΥ) πο'; ιΧνocζψα. μια oύσιocστικ� ιχΙτιολό
Y'YJcr'Y) για τ�ν πράξΥ) της σYjμιοuργΙocς το\) κόσμοΙ.) �τιxν τόσο δυ-

' έ ,, � ,  - .!. � " θ ' " " να:τη μ σoc του, ωστε οεν του ,ιτocν ουνocτο νoc εωΡ'Υ)σει οτι otυτη 
( � ' :;ι.  ' ξ � " " \ t Ι 'Υ) Ο"1jμιοuργιcx ,ιτocν πριχ 'Υ) μονιχοικ'Υ] μεσoc στο χρονο κιχι α:νocιτιot. 

t Αντιθετot, � ocίωνΙως ιΧμετιΧβλ'Υ)Τ"1j ούσΙιχ το\) Θεο\) ιΧπιχιτεί να εΤ
νocι ό Θεος σ'Υ)μιοuργος στο';ς ιχιωνες των ocίώνων, νιΧ μ� στocμcxτoc 
ποτε νιΧ δ'Υ)μιοuργεί, νιΧ σ'Υ)μιουργε'!: &xpOvot.88 'Έτσι ομωι; κα:Ι α:ύ
τη � 8'Υ)μιοuργικfι έκσ�λωσYj της ocίώνιotς βοuλΎ)Ο"'Υ)ς σχε-;ίζετιχι με 
το ιχΙώνιο ε!νocι, με τον πνεuμocτικο κόσμο (ούσία) .  Με α:ύτο τον 
α:Ιώνιο τρόπο -σισocσκει ό 'Ωριγέν"1jς- ό Θεος γεννα. τον ocΙώνιο 
Ύ'Ιό -rou ,  το Λόγο, πο'; ε!νocι � πεμπτοuσΙoc των Ιοεων τοΙ.) γιιΧ τον 
κόσμο ( ίδέα ίδεων) κocΙ, με την πιxpέμβocσ� του, το βocσίλειο των 
έλεuθερων πνεuμιΧτων, πο'; ε!νocι περ ιορισμένο στον έα.υτό του κocΙ 
περιβάλλει τη θεότψα. σαν α.Ιώνιιχ ζωντιχνο Ι:νσuμcx. τα. πνεUμα:τα. 
πο,; δεν ιΧπομocκρόνοντocι ιΧπο τ� γνώσ"1j κιχΙ την ιΧγάΠ"1j του Ο'Υ)μι
OUpyO\) μένοuν κοντιΧ του σε ΚotτάστocσYj ιΧσιcxτιΧΡα.ΧΤ"1jς μιχκσφιό
τητocς. Έκε'!:νoc ομως πο,; κουράζοντα.ι κocΙ ιΧσια.φορο\)ν κα:ι με ύ-

Ψ,  , " 1 t λ ι ξ ι ' ''λ ' περο ιoc κιχι επιxρσΊj τον εγκιχτιχ ειποuν, επεφτοuν στην u 'Υ) ,  ποΙ.) 
Ι:χει πλocστει γι' ιχύτον ιΧκριβως το σκοπό. Γεννιέτocι Ι:τσι ό ιχΙσθ'Υ)
τος κόσμος, πού 8εν εΤνα.ι κιΧτι cxύθuπόστcxτο, ιΧλλιΧ ΣUμβOλικ� 
έξωτεΡ ίκεuσΊj των πνευμιχτικων λεΙΤΟUΡγιων . ΓιocτΙ μέσιχ σε cxu-
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τον τον OCισθΊJΤO κόσμο SEV πρέπει νOC θεωΡΊJθοuν ώς ΠΡOCγμα.τLΚOC 
τOC έπιμ.έροuς σώμocτoc αλλά, αντίθετoc, οΙ πνεuμα.τικες tStE!:; πού 
Sιocπλέκοντocι με α.UτOC XOCL uπάρχοuν μέσα. σε ocuτά, OCλλοτε στο 
gvιx κα.Ι OCλλοτε στο OCλλο. 89 

'Έτσι, ό πλα.τωνισμΟς σuνδuOCζετα.ι στον Ώριγέτη με τη θεωρία. 
τΎjς SΊJμιοuργικΎjς βOυλΊJσΊJς. Ό ocΙώνιος πνεuμα.τικΟς κόσμος εΤ
νocι το α.Ιώνιο SΊJμιοUργ1jμα. της αμεΤOCβλΊJτης θεϊκYjς βοUλφ1j/;. 
Ή άρχ� ομως τΎj/; χρονικ6τητocς XΙXL της ocίσθφιocκότητα.ς (γένε
σις) ε!νocι � μετα.βα.λλ6μεν'Υ) βOυλΊJσY) των πνεuμocτων : ακριβως 
έπειS� τOC πνευμocτα. εΤνocι άμαρτωλcX, γεννιέτocι � σωμαΤLΚότητα' 
με τ� βελτΙωσΥ) XΙXL τον ιχποκα.θαρμό τοuς, � σωμα.τικόΤΊJΤOC ξα
ναχOCνετocι. 'Έτσι, το εσχocτο κlχι το βlΧθυτlχτο νό1jμα. κOCθε πραγ
ματικότητας ε!ναι � βουληση κlχι � ιχμοιβlΧία σχέση των προσώ
πων, ίδιlΧίτερoc � σχέσΥ) ιχνOCμεσlχ στOC πεπερασμένα. ΚOCΙ στOC OCπει
ριχ πρ6σωπoc. 

ΔΙ 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗ ΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΤ 

Με το χριστιανισμο έπισφριχγίστηκε ό θρΙlχμβο/; της θρησκεuτι
κΎjς �θικΎjς άπένocντι στην κoσμoλoγικ� μετιχφuσικ�. Ό θρΙocμβος 
ιχuτος σuνSέετocι με τ� γένεσΊJ ένος ocλλοu πpoβλ�μlXτoς γιOC το ό
πο!:ο προτάθηκα.ν Sιocφορετικες ΛUσεις : του πρoβλ�μocτoς τΎjς φι
λοσοφίocς ής Ιστορίocς. 

1. ' Εοω έκSηλώνετocι κάτι νέο κατα.pχ�ν, σε σχέση με την έλ
λ'Y)νικ� αντ(λ'Y)ψΊJ γιOC τον κόσμο . Γιατι � πρoβλημα.τικ� των ά.ρ
χoc(ων Έλλ�νων εΤχε έξαρχYjς προσocνocτολιστε!: προς τη φύσιν, 
προ/; την ούσία πού πα.ρα.μένει στocθερ� (πρβ. σ. 43 κ.έ. , 87, 1 10 
κ.έ. , 1 36 κ.Ι ) .  Ή πpoβλημocτικ� ocuτη , πού προερχόταν ιΧπο την 
έλλΊJVΙΚ� ιXντίληψΊJ γιOC τη φυσ'Υ) , έΠΊJpέασε τ6σο εντονιχ την πιχρoc
πέρα. έννoιoλoγικ� έξέλιξΊJ , ωστε το χρονικο γίγνεσθα.ι ιΧντιμετω
πιζότα.ν σOCν κάτι Sεuτερεuον, που καθαuτο δεν OCξιζε νOC aUYΚEV
τρώνει το μετα.φuσικΟ ένδια.φέρον. 'Όχι μόνο τον ιΧτομικOC προσ
διορισμένο OCνΟρωπο , ά.λλOC κocΙ όλόκληρο το ιΧνθρώπινο γένος, με 
τΙς τυχες, τις πρOCξεις κα.Ι τOC πα.θ�μα.τά 'rou, � έλληνLΚ� έπιστ�
μΊJ το θεωρουσε τελικOC ενα έπεισόδιο μόνο , ενα tSιαίτερο πα.ρο
SLXo πλάσμα στην έπανocλαμβocνόμενΊJ με τους 'lSLouc; πOCντοτε νό
μους κoσμικ� Sια.Sικα.σίoc. 

Αuτο έκφράζεται με λιτη μεγocλοπρέπειlχ στις κοσμολογικες 
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ocπιχρχες της �λλYjν�κ�ς σκέψYjς. 'ΑλλΟι κιχ/. δστεροι, l)τοιν είχε π�Oι 
έΠLΚΡOΙτ�σει στη φιλοσοφίΙΧ Υι ocνθρωπoλoγικ� ΤOCσYj, Υι Ιδέιχ l)TL Υι 
ocνθρώπινYj ζωη πρέπει να. ξιχνιχγυρίσει κοιι. νΟι �νωθεϊ: μ.έ τη στιχ
θερ� διοιδικοισΙot της φόσYjς, ocπο την όποίιχ είχε κοιι. ιχότη ΠYJγOC
σει (ΣτοOC) , έξοικολοuθοuσε νΟι είνοιι το θεωρYJτΙΚO ίιπ6βΙΧθρο γ�Oι 
κOCθε σχεοιοισμο κοινόνων της ζω�ς. 'Aσφotλως ocνΙΧζYjτοuσοιν κOC
ποιον τελικο σκοπο της έπίγειοις ζω�ς (ΠλOCτων) ,  OCσφοιλως έρευ
νοuσοιν τη νομοτελειοικΎ) ocλλYjλοuχίοι σόμφωνοι με την όποία. οιοι
μορφωνότοιν Υι πολιτικη ζω� (ΆριστοτέλYjς) , OCσφοιλως έμφα.νιζό
τotν Υι σuγκρότ'Υ)crYJ τοί) ποιγκόσμιου κρOCτους που θΟι σΤ'Υ)ριζότοιν 
στο λόγο ώς �να. εργο που οφειλε να. το έκπλYjρώσει το ά.νθρώπινο 
γένος (ΣτοOC, Κικέρων) ' ά.λλΟι το έρώτημοι για. ενοι συνολικο νό'Υ)
μοι της ocνθρώπινYjς Ιστορ ίοις, γιΟι μιΟι ocλλYjλοuχίοι της Ιστop ικ�ς 
έξέλ�ξ'Y)ς που θΟι βοισίζετοιι σε κOCποιο σχέοιο, οεν είχε ποτε &ς 
τότε τεθεί: κοιθοιυτό -κοι/. πολυ περισσότερο, κοινένοις OCπο τους πιχ
λοιι6τερους στοχοιστες δεν σκέφτηκε νΟι οεί: μέσοι σ' οιότο την ou
σίοι τοί) κόσμου. 

Άπο οιιιτη την «ποψYj είνοιι πoΛU χοιριχκτηριστικη Υι στoccrYJ που 
xpocTYjcrE ό νεοπλotτωνισμ6ς. ΚΙΧ/. η oικ� του μετοιφυσικη Ιχει epYj
σκευτικΟι xlVYjTPιx. τους δίνει δμως μ ιΟι  κοιθοιρΟι �λλYjνικΎ) τρo�, 
θεωρώντοις δτι η γένεσYj τοί) ocτελοuς ιχπο το τέλειο εΤνοιι μιΟι otl
ώνιοι διοιοικotσίιχ που σuντελεiτοιι με φυσικ� ά.νοιγΚotιότητιχ. Σε 
οιιιτην βρ ίσκει τη θέσYj του κotι το ιχτομικΟι προσδιορ ισμένο ον που 
βλέπει δτι πρέπε� νΟι ιχνοιζYjτ�σει μόνο του γιΟι τον �oιυτ6 του τη 
λότρωσYj με την έπιστρoφ� του στο «πειρο.  

2. Ό χριστιοινισμος l)μως ίιπoστ�pιζε ιχπο την ocρχη οη η ou
σίοι ολYjς της κίν'Υ)crYJς του κόσμου βρ ίσκετοιι στOC προσωπικΟι βιώ
μιχτοι. Γι' οιίιτον η έξωτερικΎ) φυσYj �τιxν OCπλως ό τόπος οπου Οια.
οροιμοιτίζετιχι η σχέσYj του ένος προσώπου με το 1}.λλο κοι/. προ
πOCντων Υι σχέσYj ά.νOCμεσιχ στο πεπεριχσμένο πνεuμοι κοι/. στη θεό
τητοι. 'Άλλες κοιθοριστικες ουνOCμεις �τoιν η ocρχη τ�ς ocγocΠYjς, η 
σuνείοYjσYj της ocλλ'YjλεyyU'Y)ς ά:νOCμεσοι στους OCνθρώπους, η βοιθιιΧ 
πεπο ίθYjσYj γιΟι την κοιθολικη ά.μοιρτωλότητιχ κοι/. Υι πίστη σε μιΟι 

\ λ '  - , "Ολ " " \ θ - ..s. γεν ικ'Υ) υτρωσYj των παιντων. ιχ οιυτοι εκοινοιν νοι εωρειτοιι .ι 
ίστορ ίοι τοί) προπιχτορικοί) OCμαιρτημοιτος κοι/. της λότρωσYjς το με
τοιφυσικο περιεχόμενο της κoσμικ�ς προιγμοιτικότητοις. ΤΟ ορOC
μοι τ�ς « Ιστορ ίοις τοί) κόσμοω)90 �τιxν μιΟι ρo� OCπο έλεόθερες βου
λYjτικες έκδYjλώσεις κοιι. εγινε το περιεχόμενο τ�ς χρισηoινικ�ς 
μετoιφυσικ�ς. 
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Δεν όπιίρχει 'Lσωι:; πιο κιxλ� OCπό3ειξ,l γιιΧ τYjν έπιβλ,lΤΙΚ� έν
τUπωσY) που ιΧφ,lσε � προσωπικότητιχ του Ί,Ισου του ΝιχζωριχΙου 
OCπο το γεγονοι:; ότι όλει:; οΙ χpισηΙXνLΚει:; 3ι8ιχσκΙΧλΙει:;, όσο κιχι ι1ν 
OCποκλΙνουν μετιχξό τουι:; OCπο φιλoσoφικ� � (ιμυθoλoγικ�» ιΧπο
ψ,l , τελικιΧ ΣUμφωνOυν στο ότι ό 'Ι,Ισουι:; κιχι � �λευσiJ του εΤνιχι 
το έπΙκεντρο τηι:; πιχγκόσμιιχι:; ΙστορΙιχι:; .. Με ιxίιτYjν κρΙνετιχι � πιί
λ,l OCνιίμεσιχ στο κΙΧλο κιχι στο κιχκό, OCνιίμεσιχ στο φωι:; κιχι στο 
σκοτιί3ι. 

'ΑλλιΧ ιxίιτYj � σuνεΙ3,1σY) τ�ι:; νΙκ,lΙ:;, με τYjν όποΙοι. ό χριστιιχνι
σμοι:; πΙστευε στο Σωτηριχ του, εΤχε κιχι μιιΧν ιΧλλ,l πλευριί:  σ:rο 
κιχκό, που ξεπεριίστηκε 3ιιχμέσου του 'Ι,Ισου, ocν�κoυν προπιίν
των ο Ι  ιΧλλει:; θρ,lσκεi:ει:;. ΓιιχτΙ -ή χpιστιιxνικ� OCντΙλ,lψΥ) έκεΙν,lΙ:; 
τηι:; περιό30υ 3ΕV ιχμφισβ,lτουσε τYjν πριχγμιχτικότητιχ των εΙ3ω
λολιχτρικων θεοτητων. ΆντΙθετιχ, Ιβλεπε σ' ΙΧίιτει:; κιχκουι:; 3ιχΙμο
νει:;, πvεόμιxτιx που ε!χιχν έκπέσει κιχι ε!χιχν πιxpιxπλιxν�σει τον ιΧν
θρωπο κιχι τον ε!χιχν πεΙσει νιΧ τιΧ λιχτρεόει, γιιΧ νιΧ τον έμπο8Ι
σουν νιΧ ξιχνιχγυρΙσει στον ιΧλ,lθινο Θεό. 91 

Γι' ιχίιτο � π&.λ,l των θΡ,lσκειων, που 3ιΙΧ8ριχμιχτΙζετιχι κιχτιΧ 
τYjν ocλεξιxν3pιν� περ Ιο30 ,  �χει μετιχφυσικο νό,lμιχ γιιΧ τουι:; χρι
στιιχνουι:; στοχιχστέι:; : οΙ  3υνιίμειι:; που � π&.λ'Υ/ τουι:; 8ιοι.μορφώνει 
τYjν ΠΙΧΥκόσμιιχ Ιστορ Ιιχ ε!νιχι οΙ θεότητει:; των 8ιιχφορετικων θρ,l
σκειων, κιχι � πιίλ'Υ/ ιxίιτYj ε!νιχι το έσώτιχτο νό,lμιχ κιίθε πριχγμιχ
τικότητιχι:;. Κιχθωι:; όμωι:; ό κιίθε έπιμέρουι; ιΧνθρωποι; ε!νιχι ιχνιχ
πόσπιχστιχ έντιχγμένοι:;, με τYjν ήθικ� ζω� του ,  σ' ιχίιτο το μεΥ&.λο 
πλιχΙσιο , � σΥ)μιχσΙιχ τηι:; προσωπικότητιχι:; ξεπερν« κοι.τιΧ πολυ τYjν 
ιxΙσθY)σΙΙXΚ� ζω� κιχι περν« στYj σφιχΙριχ της μετιxφυσικ�ι; ΠΡΙΧΥ
μιχηκότητιχς. 

3. Σ' ιxίιτYj τYjν OCλλ,lλουχΙιχ � ΠΙΧΥκόσμιιχ Ιστορ Ιιχ πιχρουσιιΧ.ζε
τιχι σε όλουι:; σχε80ν τους χριστιιχνους στοχιχστει; ώι; μοναδική po� 
έσωτερ ικων περιστιχτικων που έΠYJpειίζoυν τYj γένεσΥ) κιχΙ τYj μ.οΙ
ριχ του ιχΙσθ,lτου κόσμου. ΟίισιιχστικιΧ μόνο ό Ώριγέν,lζ έπέμενε 
στΙΧθεριΧ στο βιχσικο γνώρισμιχ τηι:; έλλ,lνικ�ι; έπιστημ,lζ κοι.Ι 8(-
8ιχσκε όη � κoσμικ� 8ιιχ8ικιχσΙιχ εΤνιχι ιχΙώνιιχ. • Η 8ιέξο30Ι; ποδ 
βp�κε OCνιίμεσιχ σ' ιχίιτιΧ τιΧ Μο θέμιχτιχ �τιxν ότι OCπο τον ιχ!ώνιο 
πνευμιχτικο κόσμο , που τον θεωρουσε ιΧμεσο 8,1μιοόΡΥΥΙμοι. του 
Θεου,  προέρχετιχι μιιΧ 3ιιx80ΧΙΚ� σεφιΧ OCπο χρονικους κόσμους 
που OCρχΙζει με τYjν OCποστιχσΙιχ κιχι τ�ν πτώσ,l ένοι; OCριθμοσ ιχπο 
'λ ' θ  ' " ' έ ' λ '  Ι.. � ε ευ ερει; πνευμιχηκει; οντοτητει:; κιχι πρ πει νιχ τε ειωσει μι;; • Ij 
ΛUτpωσ� τουι:; κιχι τYjν άποκατάστασιν.98 
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Το βocσικο χocρocκτηρισ'ηκο τ�ς xριστιocνικ�ς σκέψης εΤνιχι το 
παγκόσμιο Ιστορικο δρOCμιχ τ�ς πτώσης κιχι της λότρωσ1jς. ΤΟ 
περιγρά,φει σα:ν μονιχοικη &.λληλουχία γεγονότων πού &'ρχΙζο\)ν με 
την έλευθεΡΊ) &πόφOCσ1j των κιχτώτερων πνευμOCΤLΚων 5ντων νOC 
&μocρτ�σoυν, και πocίρνουν &.ποφιχσιστικη θετικη τροπ1) με τη λυ
τρωτικη &ποκά,λυψΊ) και τ�ν &πόφOCσ1j για: θε'ίκη έλευθερ ίoc, Σέ 
" θ  \ \ λ "  λ ' ψ - ,  , 'Ελλ ' ιχντι εσΊ) με τις νατουρoc ιστικες αντι Ί) εις των ιχρχιχιων Ί)-
νων, � Ιστορίoc έρμ'Ι]Vευετocι ώς � περιoχ� των μονocοικων πρά,ξε
ων των προσώπων, κιχι ό χαριχκτ�ριxς αύτων των πρά,ξεων, συμ
φωνα μέ τη συνoλικ� &ντίλΊ)ψΊ) έκείνΊ)ς της έπoχ�ς,  ε!νιχι ουσιoc
στικα: θρΊ)σκευτικός, 

4. Έξocιρετικα: ένοιαφέρων ε!νocι ό τρόπος μέ τον όπo�o έκφρά,
ζετocι � σχέσΥ) χρ ιστιocνισμου κocι ίουοoc'ίσμου στη μυθικ�-μετιχφυ
σικ� πο ίΊ)σΊ) των γνωστικων κά,τω &πο ενoc κοσμογονικο ενουμoc, 
Στους ΓνωσΤLΚOυς όπερ ισχυει � λεγόμενΊ) είοωλολιχτρικη-χρι
στιανικ� τά,σ1j που θέλει νOC κocθορίσει μέ τη μεγocλότερη δ\)νocτη 
σocφ�νειoc τoc σΙΙνοριχ που χωρ ίζουν τη νέoc θρΊ)σκείoc &πο τον ίο\)
Οα:ίσμό .  Στην έλληνιστικ-η φιλοσοφίoc ocύτη � τά,σΥ) φτά,νει &ς την 
&νoιxτ� έχθρότYJΤOC προς τον ίο\)Οoc'ίσμό. 

ΤΟ μυθολογικο περίβλΊ)μoc μέ το όπo�o πocρουσιOCζετοιι οιυτη � 
τά,σ1j ε!νocι το &.κόλουθο : ό Θεος τ�ς Παλocιocς Διαθ�κης, που ε!χε 
οώσει το μωσocϊκο νόμο, ε!νοιι ό πλά.στης του οιίσθητου κόσμο\) 

' θ " \ λ 1 Ι! '" , \ " ι.  -συνΊ) ως  εχει το  π οιτωνΙΚυ υνομoc ((ΟΊ)μιουργος»-, κοιι Ι""'σιχ 
στην Ιεραρχία των κοσμικων μορφων (ocίωνες) κoc!. στην Ιστορίοι 
του σΙΙμπocντος παίρνει τη θέση που &ρμόζει σ' οιότη τ� λειτουρ
γίoc του. 

Άρχικα: OCύΤ� � σχέσΊ) οέν ε!νocι &.κόμη ΡΊ)ΤOC &.ντιθετικ�. "Ηο'Υ) 
κά,ποιος K�ρινθoς (γυρω στο 1 1 5  μ.Χ. )  ο ιοιχώρ ιζε &πο τον i5ψι
στο Θεό, που οεν επρεπε να: Κ"ηλιοώνετocι &πο κocμίoc &πoΛUτως 
, \ \ ' "λ \ θ \ - ' Ι  "" \ .:J. • '" ' 93 επocφΊ) με ΤΊ)ν u YJ, το εο των ουοοιιων που ,ιτocν ο ΟYJμιοuργος, 
κoc!. ο ίδocσκε στι, &πένocντι στο ((νόμο» που ε!χε δώσει ό ίουοoc'ίκος 
θεός, ό Ί'Υ)σους εφερνε τ�ν &ποκά,λυψ'Υ) του i5ψιστοu Θεου. κοιτα: 
πocρόμοιο τρόπο πocρουσιά,ζετocι ό ίουοoc'ίκος θεος κocι. &πο τον Σoc
τουρνίνο σα:ν κεφιxλ� των έπτα: πλocν'Υ)τικων πνευμά,των, τOC όπο;;οι 
ε!νocι � τελευτιχ(οι &.πoρρo� του πνευμocτικου βοισιλείου. ΤOC πνεΙΙ
μocτοι ocύτα: στ�ν έπιθυμίοι τους να: ε!νιχι &.νεξά,ρτητoc &.ποσπουν ενοι 
κομμά,τι τ�ς i5λ1jς, γιOC νOC πλOCσουν τον έμπειρικο κόσμο κοιΙ νOC 
έγκιχτocστησουν έχε;; φΙΙλΙΧκOC το\) τον ιχνθρωπο. τουτο lΙμως γίνε
τocι ιχίτίoc να: &.ρχίσει � πιΧλΥ) για: την χυριιχρχίoc του κόσμου. Ό 
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Σα.τα.νά,ς, στην έπ�θ\)μίoι τοι) να: ξoινα.κυρια.ρχ�σει σ' έκεΤνο το 
τμ�μoι τοϊί βlχσιλεΙου του, έξlXΠOΛUει κα.τα: τοϊί ΔΎ)μιουργοϊί τους 
CLKOUt; του 80uλοuς KClL το κα.τώτερο, το «δλικο» γένος των άν
θρώπων. Σ' έκεΙνΎ) τ�ν πά,λΎ) οΙ πρoφ�τες τοϊί Δημιουργοϊί ocπο-� ι , , " λ ' , " ψ  Θ ' έλ • οειχτηκοιν OΙv tcrXUPOL, ωσποι) τε ικοι ο u ιστος ' εος στ νει ως 
σωτηρα. τ�ν πνεuμα.τικ� όντότητοι (α.Ιώνα.) νού, για: να: έλευθερώ
σε� τους πvεuμοιτικους άνθρώποuς κα.ί, συνά,μα. , το Δημιουργο κα.Ι 
τΙς ΠVευμα.τικες όντότητές τοι) άπο τ� Μνα.μΎ) τοΙ) ΣιχτιχνOC. KΙXL ό 
Boισ�λεΙ8Ύ)ς υποστηρ ίζει οτι � ΛUτρωση φτάνει &ς τον lou8ιxrxo 
θεό : ό Ίεχωβα:ς πιχροuσιά,ζετιχι έ8ω με το ονομιχ «μέγιχς ιΧρχων», 
ώς ιxπoρpo� τοΙ) θεϊκοΙ) κοσμικου σπέρμα.τος κιχΙ ώς κεφιxλ� τοϊί 
έμπειΡ ΙΚΟΙ) κόσμοu, � όποΙα. gXEL έκπέσει. ΤΟ άπολUτρωτLΚΟ σ..γ
γελμιχ για: τον ()ψιστο Θεο το όποΙο φέρνει ό ' Ιησοϊίς σuγκλονίζε ι 
ιΧκόμη κιχΙ ιχίιτον τον «ιΧρχοντιχ)) κιχι τον κά:νει να: άφ�σει τ�ν �
πα.ρσ� τοι> κΙΧί, μετοινΟΎ)μένος πιά:, να: ιχρχίσει πOCλι να: UποικοUε ι .  
Π ocρόμοιιχ υποστηρ ίζει  κα.Ι ό Κοιρποκρ&.της ΟΤΙ ό Θεος τ�ς Ποι
λα.ιOCς Διιxθ�ΚΎ)ς ιχν�κει στους άγΥέλοuς που �xouv έκπέσει. Αυτοι 
οΙ ιΧγΥελοι, ένω ε!χιχν π&.ρει την έντoλ� να: πλάσοuν τον κόσμο , 
έκτέλεσιχν τ�ν έντoλ� με τρόπο ιχυθΙΧίρετο Ιόρuοντιχς χωριστOC βα.
σίλεια., {)ποι> λιχτρεuοvτιχν άπο τα: κιχτώτεριχ πνεuμοιτιχ κocΙ άπο 
τους άνθρώποuς. 'Ενω {)μως ΙΧίιτει:; οΙ χωριστες θΡΎ)σκεΤες κοιΙ ο Ι  
θ ι " r: "  ·Ψ θ ' , ' λ εοι τους ιχντιμιχχοντιχν μετιχι,Ι> τους, Ύ) u ιστη εοτητιχ ιχποκιχ u-
ψε στο πρόσωπο τοϊί Ίησου -{)πως πρωτuτεριχ στους μεγ&.λοuς 
πιχι8α.γωγους τ�ς άνθρωπόΤΎ)τιχς, π.χ. τον Πυθιχγόροι κοιΙ τον 
Πλ&'τωνιχ- τ� μίΙΧ, άλΎ)θιν� κιχι κιxθoλικ� θρΎ)σκείΙΧ που �χει ιχν
τικείμενό της τον ΊΎ)σου. 

'ΑλλOC κοιΙ ό Σuρος Κέρ8ων, που �τιxν άόιάλλοικτος πολέμιος 
του 10uόιχϊσμοu, 8ιιχχώριζε το Θεο τ�ς ΠοιλιχιOCς Διιxθ�ΚΎ)ς άπο το 
Θεο της Kιxιν�ς Διιxθ�Κ1)ς. Ό Θεος τον όποί:ο ΚΎ)ρύχνει ό Μωu
σ'ijς κοιΙ οΙ  Π ροφητες ε!νιχι ό Θεος της όικιχιοσύν1)ς πού gXEL ό1)
μιοuρ�σει σκόπιμιχ τον κόσμο κιχΙ ε!νιχι προσιτος στην άνθρώπι
νΎ) γνώση (στωικ� Ιννοιιχ για: το Θεό ) .  Αότος {)μως ό Θεος που 
άΠOΚΙXΛUφθΎ)κε άπο τον ΊΎ)σοΙ) ε!νιχι, κιχτα: τον Κέρόωνιχ, ό ά8ι&.
γνωστος, ό άγΙΧθος Θεός (gvvoLιx πού gδινε ό Φίλων στο Θεό ) .  Σε 
άκρΙΧίοι μoρφ� ιχίιτοΙ οΙ χιχριχκτηρισμοΙ ΧΡΎ)σιμοποιοuντιχι &πο τον 
Μα.ρκίωνιχ (γόρω στο 150 μ.Χ. ) πού δποστηρ ίζει ()τι � χριστιιχ
ν ική , �ντoνα. άσΚΎ)ΤLΚ� άντίληψη για: τ� ζω-n ε!να.ι μια: π&.λη κιχτα: 
του ΔημιουργοΙ) κα.Ι υπερ  του ()ψιστοι> Θεοίίθ4 πού άπoκιxΛUφθηκε 
άπο τον 'IΎ)σοU. Ό μΙΧθ1)της τοu μάλιστιχ Άπελλης υποστηρίζει 
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ΟΤΙ ΙουΟα.ί:κΟς Θεος εΤνα.ι ό 'Εωσφόρος, έκεΤνος ποιΊ �ιpερε στον 
α.Εσθ'1)ΤΟ κόσμο -ποιΊ εΤχε πλotστεΤ ιχπο τον ιχγα.θΟ «οημιουργ6»
τον ιχνώτα.το &.γγελο , τη σα.ρκικη &μα.ρτία.. Γι' α.ΙΙτ6, ό Gψιστος 
Θεος ιχπα.ντώντιχς στην πα.Ρά,κλ'1)G'1j τοί) Δ'1)μιουργοί) �στειλε στον 
κόσμο το Λυτpωτ�. 

5. 'Αντιθετα., /)χι μ6νο στους Άναγνωρισμούς, που ιχπ08Ι80ν
τιχι στον Kλ�μεντα. της Ρώμ'Υ)ς (γρά,φτηκιχν γυρω στο 150 μ.Χ. ) ,  
ιχλλιΧ κιχΙ σε όλόκλ'Υ)Ρ'Υ) την «όρθόοοξη» έξέλιξ'1) της χριστια.νικ�ς 
Οι8ιχσκα.λ(ιχς ι'ιποστηρίζετιχι ρψα:. /)τι ό ιχνώτα.τος Θεος κιχ! ό 8'Υ)
μιουργος τοί) κόσμου, ό Θεος της llαoλιxtocc; κιχι της Κιχιν-ης Διοι
θ�Κ'Y)ς, ε!να.ι ό 'ί8ιος. Τοιυτόχρονιχ γ(νετοιι πιχριχοεκτο δτι στην ιχ
νέλιζ'Υ) της ιχποκOCλυψ'Υ)ς οιίιτοί) τοί) μονοι8ικοί) ιχλYjθινοu Θεου ι'ι
πά,ρχει Ινοι ποιιοοιγωγικο σχέ8ιο ' κοι!.' σ' οιιιτην τη χρονικη άνέλιξΥ) 
ιχνοιζψεΤτοιι � ίστορΙοι της λUτρωG'1jς, 8'1)λοιοη � έσωτερικη Ιστο
ρ ίοι τοί) κόσμου . • Ακολουθώντιχς τις πιχροτρυνσεις των 'Επιστο
λων του 'Αποστόλου πιχυλου96 τά,χθ'Υ)κοιν με οιίιτη την &.ΠΟψΥ) ό 
' Ιουστίνος κοι(, προπά,ντων, ό ΕΕΡ'Υ)νοιΤος. Μόνο μέσοι σ' ιχιιτη την 
Ιστορ ικοφιλοσοφική οιιχμόρφωG'Y) όλοκλ'Υ)ρώνετιχι -η ΟιΟιχσκα.λ(ΙΧ 
τους για:. την ιχποκά.λυψη (πρβ. σ. 262, § 5) . 

τα:. προμYjνuμιχτιχ της χριστιιχνικ-ης ιχποκά.λυψης ποδ έμφιχνΙ
ζοντιχι στΙς LouaιxLxec; προφητεΤες κα.Ι στην έλληνικ-η φιλοσοφΙιχ 

β
' � � , 1 " , J! Ψ ' � , προ ΟΙΛΛοντοιι ΙΧΠυ ιχυτη την �πo η ως πιχιοιχγωγικη προετοιμιχ-

σίιχ. KΙXL ιXcpou, σόμφωνιχ με τη χριστιιχνική ιχντΙληψη, -η λUτρωG'Y) 
των &μιχρτωλων ιχνθρώπων ε!νιχι το μυστικο νόημιχ κοιι. το ιχξιο
λογικο περιεχόμενο τ�ς ίστορ Ιοις τοί) κ6σμου, ιχλλ.α:. κοιΙ όλόκλη
ρης της πρα.γμοιτικ6τητοις που οεν περιλιχμβά,νετιχι στο χι7ψο του 
eeou, -η έντελως σχ.ε8ιιχσμέν'Υ) σειρα; των ιχποκΙΧλυπτικων πρOCξε
ων τοί) Θεοί) ποιρουσιOCζετιχι ώς το οΙΙσιιχστικο γεγονος σΙ όλόκλΥ'Γ 
ρη την πορεΙοι των κοσμικων γεγονότων. 

Σόμφωνιχ με τη οιοοισχΙΧλΙΙΧ για; την ιχποκά.λυψ'Υ),  οιιχκρΙνοντοιι 
βιχσικα; τρεΤς βΙΧθμΙ8ες της λυτρωτικ�ς 8ριχστηριότητιχς τοί) Θε-

- Β8 Π ' • 'ζ • " θ ' , 1.� Ψ .s. '  ου. ρωτη εμφιχνι ετοιι η γενικη-ιχν ρωπινη ΙΧΠΟΚ<Μ\υ η, '1 0-
ποιιχ ιχπο την άντικειμενικ-η ιΧποψη εΤνιχι 8ε80μένΥ) μέσιχ στη φυ
σικ-η σχοπιμδτητιχ, κιχ/. ιχπο την ι'ιποκεψενικη ιΧποψη στην �μφυ
τη λογικη Ικιχνότητιχ των ιχνθρώπων. Δεότερη εΤνιχι -η Ε8ιιχ(τερη 
προετοιμιχσΙιχ τοί) touaιxLXou λιχου με το μωσΙΧLΚΟ νόμο κιχ/. τΙς έ
πιχγγελΙες των προφητων . Ή τρΙτη βΙΧθμΙοιχ εΤνιχι το τέλειο ξε-
8Ιπλωμιχ κιχΙ -η κιχτά,οειξη της λυτρωτικ�ς ιχλ�θειιxς με τον Ίησοίί. 
ΣΙ οιιιτες τΙς τρεΤς βΙΧθμΙ8ες ιXVTLaToLXouv χρονικα; ο Ι  τρεΤς περ Ιο-

300 



Digitized by 10uk1s, March 2009

ΤΟ Π ΡΟ ΒΛ Η Μ Α  Τ Η Σ  Ι Σ Τ Ο ΡΙΑΣ Τ Ο Τ  :ΙΙ:: ΟΣΜΟΤ 

δοι OCπο τον ' Α8ιΧμ t>r; τον Μωυση, OCπο τον Μωuση t:Jr,; τον Χρι
στό, καΙ OCπο τον Χριστο t>r; το τέλος τοσ κόσμου. 97 Αότη � διιχί
ρεσYJ σε 'tpei:r; περ ιό80υς τα(ριιχζε πολ'; στον παλιχιο χριστιανισμό, 
OCφου ητιχν ocκόμYJ ζωντιχν1j � Ι8έιχ οτι � τελευτιχΙιχ περ ίο80ς τ�ς 
λότρωσYJς τοϋ κόσμου, πο,; ε!χε OCρχίσει μέ την έμφά,νισYJ τοσ Σω
τηρα, �μελλε νιΧ τελειώσει πολ'; σόντομιχ. οι έσχιχτολογικές έλπί-
8ες ηταν οόσιιχστικο συστιχτικο στοιχεi:ο της πΙΧλιχι«ς χριστιανι
κ�ς μετιxφυσικ�ς. ΓιιχτΙ � φιλοσοφ(ιχ της Ιστορ ίας -πο'; θεωρου
σε δτι με το Σωτηριχ ε!χε κριθεϊ: � �κβΙXσYJ της παγκόσμιιχς Ιστο
ρ ίιχς- βιχσιζόταν σχε80ν OCποκλειστικιΧ στην προσ80κία δτι δ 'Ε
στιχυρωμένος θιΧ ξιχναγυρΙσει γιιΧ να. 8ικά,σει τον κόσμο κιχι να. 
δλοκλYJΡώσει τη ν ίκη το\) φωτος κατιΧ του σκότους. 'Ασφαλώς, 

θ \ • Ι - \ . ' λ ' � � ψ , � • κιχ ως ο χρονος περνουσε και ο ι  ε πιοες οιΙΧ εuοονταν, οι παρα-
στά,σεις αότες 8ιαμορφώνοντιχν πολδ 8ιαφορετικά,. ΕΙδικότερα 
προβά,λλει έδώ � ocντιθεσYJ OCνά,μεσιχ στο δω:σμο κιχι το μονισμό, 
κιχθως -ή Δευτέριχ ΠαρουσΙιχ λογίζεται ε�τε ώς δ δριστικος διιχχω
ρισμος του καλου OCπο ΤΟ κακο ε�τε ώς � τελικ1j κατιχν(κYJσYJ του 
κακου «πο το «γΙΧθό (άποκατάστασις πάντων, 'ΩριγένYJς) .  'Όσο 
δμως καΙ α.ν έναλλά,σσονται έκεϊ: ιχλλοτε πιο «ύλικές» καΙ ιχλλοτε 
πιο πνευμιχτικές «πόψεις γιιΧ τη μακαριότητιχ χιχΙ την ΙΧθλιότητιχ, 
για. τον οόριχνο κιχι την κόλασΎ) , πά,ντοτε � Δευτέρα Παρουσία 
«ποτελεϊ: την δλoκλ�ρωσYJ το\) iXπολuτρωτtκοu �ργoυ κιχι το τε
λευταϊ:ο τμ�μιx του θεi:κοu σχεδίοΙ) γιιΧ τη σωτηρίΙΧ του κόσμου. 

6. ΟΙ χριστιανοΙ λοιπον στοχαστές έξετιίζουν την παγκόσμια 
Ιστορία «ποκλειστικα. ά.πΟ το θρησκευτικο πρ(σμιχ. 'ΕκδYJλώνεται 
ομως σΊ Χότοδς � γενικ� «ρx� μιίΧς Ιστορικής τελεολογίας. Ή 
!λληνικ� φιλοσοφίΙΧ ε!χε έμβαθόνει στη θεώpησYJ της σκοπιμότη
τιχς ποδ ύπOCρχει στη φόσYJ 8ίνοντά,ς της μια. �μφασYJ ποδ � θρYJ
σκεuτικ1j σκέψYJ 8έν μπόρεσε να. την ξεπερά,σει .  Τ ώρα έμφιχνΙζε
τιχι � έντελώς νέα Ι8έιχ οτι � xpovιx1j πορεία τών γεγονότων της 
«νθρώπινYJς ζω�ς �xει κιχι ιχότη Ινα σκόπιμο συνολικο vbYJfJoιx. 'Έ
τσι, πιο πά,νω «πο την τελεολογία τ�ς φόσYJς ύΨώνεται � τελεο
λογία. της Ιστορίας κΙΧί, πιχρόλο ποδ κανένιχς 8εν 8ιιχνοεi:τα.ι ocκόμ'l) 
δτι ΙΧνOCμεσα σ' ιχότιΧ τα. δύο ύπά,ρχει μια. πριχγμιχτολογικ-η κα.Ι έν
νοιολογικ-η ocλληλοuχίιχ, 8ια.φα.ίνεται �BYJ � ιχΠΟψYJ οτι � φυσικ-η 
τελεολογίιχ πρέπει νιΧ θεωρεϊ:ται προβΙΧθμ(δΙΧ της Ιστoρ ικ�ς. 98 

ΜιιΧ τέτοια σόλλYJψη �ταν δυνιχτη μόνο σε έποχ-η πο,; βασιζό
τιχν σε ενιχ όλοκλYJρωμένο πια. ιΧποτέλεσμιχ καΙ κοίτιχζε προς τιΧ 
πίσω �xoντιxς ζωντιχν-η στη fJoV�fJoYJ μια. μεγά,λYJ Ιστορικ-η έξέλιξYJ. 

301 



Digitized by 10uk1s, March 2009

Η θ Ρ Η ΣΚΕΤΤιΚ Η ΠΕ ΡΙ Ο Δ Ο Σ  

Ό πocγκόσμιος πολιτισμοι; της Ρωμoc·ίκ-ης Αuτοκρocτορίocι;, κocθώι; 
στρεφότocν προς τα: μέσoc xoci ιΧποκτοuσε ocότοσυνεί3ηση, OCρχιζε 
να 3ιocισθOCνετocι gTL τα: πεπρωμένoc των λocων μπλέκοντocι σκόπι
μoc το �voc με το ιΧλλο , XOCL gTL σ' ocότη τη 3ιocπλοκ� όφειλότocν κocι 
� 3ικ� ΤΟι) γένεση. Ή Ι3έoc ocότης της έπιβλψικ-ης 3toc3Lxocalocc; 
συνocγότocν προπάντων ιΧπο τ�ν &3ιocσπocστη πocρoc30ση τ-ης έλλη
νtκ-ης γρocμματείocς που κάλuπτε χωρις 3ιακo� μια όλόκληΡΥ] χι
λιετίoc. ' Η  θΡYJσκευτικ.η κοσμοθεωρία που εΙχε ιχνocπτυχθεϊ: μέσoc 
ιχπο τον ιχρχocϊ:ο πολιτισμο συνολικα �3ινε σ' έκείνΥ] την tMoc την 
t3toclTEPy) μορφ.η xocTιX τ.ην όποία το νόημoc τ-ης Ιστορικ-ης κίνYJσης 
πρέπει να ιχνocζψηθεϊ: στις ένέργειες τοί) Θεοί) για τη σωτηρίoc 
τοί) ιχνθρώπου. Και έπει3.η οΙ πολιτισμένοι λocοι της ιχρχocιότητocς 
octaeocvoVTocv οτι ό κύκλος τ:ης σρOCσης τους εΙχε συμπλYJρωθεϊ: �
TOCV φυσικο να πιστεύουν οτι μocζι με το τέλος των 3ικων τους �
μερων έρχότocν xocL το τέλος της ' Ιστορίocς. 

'Αλλα � Ι3έoc ΙSτι ή ιΧνθρώπινΥ] Ιστορία �χει �voc ένιαΙο σχέ3ιο 
συμβα3ίζει με τ.ην ιχντΙληψη για: τ.ην ένότητα του ιχνθρώπινοΙ) γέ
νους πέρoc ιχπο το χρόνο XOCL το χωρο. ' Η  συνεί3ηση για: τον κοι
νο πολιτισμο που ξεπερνίΧ τους έθνικους φρocγμους όλοκληρώνε
ται στην πίστη σε μια: ιχποκocλuψYJ κοιι λύτρωση κoιγ� για: ΙSλoυς 
τους ιχνθρώπους. Ή σωτηρίoc όλόκληρου του ιχνθρώπινου yέYouc; 
γίνεται το περιεχόμενο του σχε3ίου του Θεου για τον κόσμο. 'Ως 
πιο σYjμαντικoς ιχπο ΙSλoυς τους δργocνωτικους θεσμους που �χoυν 
lVTocxeEi: σε ocότο το σχέ3ιο παροuσιocζετocι ή συμβιωτικ.η κοινό
τψoc (εκκλησία), ΙSπoυ �χoυν προσκληθεΊ: ολοι ο Ι  &νθρωποι να; γί
νουν μέλη XOCL να λOCβουν μέρος με πίστη στο �3ιo ιχπoλυτρωτtκO 
�ργo . Αότη εΙναι ή σχέση που συν3έει τη θρησκευτικ� φιλοσοφίoc 
της Ιστορ ίocς με την εννοια τ-ης έκκλYJσίocς, που σιocμορφώθYJκε μέ
aoc ιχπο τη ζω� των χριστιocνικων κοινοτητων xoc1. που γι' αότον 
ιχκριβως το λόγο � κocθολικότ-ητιχ Elvoct �voc ιχπο τα πιο σημocντικα 
auaTocTLKιX γνω9ίσμocτOC τ-ης. 

7.  'Έτσι ομως ό &νθρωπος xoc1. ή μοίρoc του γίνεται τώρα το 
έπίχεντρο του σύμπαντος. Αύτος ό ιχνθρωποκεντρικος χαρακτη-

" \ � Ψ \ " , , 

� ριχς κανει τη χριστιocνtκY] ιχΠΟ YJ YLOC τον κοσμο ουσιιχστικoc οΙOC-
φoρετικ� ιΧπο τη νεoπλocτωνικ� . 'Ασφαλώς xocL ό νεοπλocτωνισμος 
πocρoc3εχότocν ΙSτι ό ιχτομικα προσ3ιορισμένος ιΧνθρωπος -που � 
Ψ , \ ' Ι  Τ "  \ , Α ' θέ υΧΙΚYJ-πνευμocτ�κYJ ουσ,oc του ELVOCL LXOCVYJ νoc φτocσει ως τη ω-
σYj- �χει ιχπο μειτocφυσικ� ιΧΠΟψΥ] ύψηλ.η θέσYj' ιχσφocλως, τη σκό
πιμη φυσικ� νομοτέλειoc την έξέτocζε ιχπο το (στωικο) πρ(σμoc της 
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ΤΟ Π Ρ ΟΒΛ Η Μ Α  Τ Η Σ. ΙΣΤΟ ΡΙΑΣ Τ Ο Υ Κ ΟΣΜ ΟΥ 

ΧΡYJσψ6τητα:ς που ε!χε γιΟι τον όtνθρωπo -σε κα:μία: ομως περί
πτωσ"Υ) δεν θα: συμφωνουσε με τη σκέψΥ) ότι δ όίνθρωπος που κα:
τα: τη νεoπλα:τωνικ� ιXΠOψΊJ �τα:ν έπιμέρους εκφα:νσΊJ της θεi:κ'ijς 
δρα:στΊJριότητα:ς εΤνα:ι δ τελικός σκοπος των πOCντων. 

Λίιτό ομως &κριβως όπoστηρίζετα:� ιχπό τους Πιχτέρες της 
Έκκλ·φΙα:ς. ΚιχτΟι τον EtpYJVΙXL099 δ όίνθρωπος ε!νιχι δ τελικός 
στόχος κιχΙ δ σκοπός της 8ΊJμΙOυργΙΙXς. ΕΤνιχι τό γνωστικό ον στό 
δποί:ο θέλΊJσε νΟι &ποκΙΧλυφθεί: δ Θεός για ΧάΡΊJ του πλOCσΤΊJΚΙXν 
όλΙΧ τα dtλλoc, -ή φόσΊJ δλόκλΊJΡΊJ. Ε!νιχι ιχίιτός ποό, έπειδ� 8εν ΧΡΊJ
σιμOΠOίΊJσε όπως επρεπε τ�ν έλευθερίΙΧ πο,) του ε!χε δοθεί:, χρει-

ζ ' \ . ' λ Ψ \ \ λ '  Τ λ \ • λ \ ιχ οτιχν την ιχποκιχ υ ΊJ κιχι τη υτρωσΊJ' ε νιx� o�πoν ο τε ικος 
σκοπός -r'ij.; Ιστορίιχς. 'Όπως 8�Mσκε� δ ΓΡΊJγόΡΙOς δ NόσσΊJςlOO 
δ όtνθρωπoς,  κιχθως εΤνιx� -ή ιΧνώτιχτη έξέλιξΊJ της ΙΧLσθφιιχκ'ijς ζω
'ijς, εΤνιχι � κορωνί8ιΧ της OΊJμΙOυργίΙXς, δ όtρχovτιxς κιχΙ δ βιχσιλιιχς 
της. Ό προορ ισμος -r'ij.; 8ΊJμιoυργίΙXς ε!νιχι να γίνει θειχτη ιΧπο τον 
όίνθρωπο κιχι πιχλι ιΧπ08εκτη κιχτΟι την πρωτιxρxικ� πνευμα:τικ6-
ΤΊJΤιX. της. • ΛλλΟι κιχι κιχτΟι τον Ώρ�γένΊJ οΙ όtνθρωπoι ε!νιχι τα 
πνεόμιχτιχ πο,) εχουν έκπέσει κιχι πο,) για: να: τψωΡΊJθOυν κιχΙ να: 
βεληωθουν εχουν φoρέσε� τό ενουμιχ του ΙXΙσθΊJΤOυ κόσμου. Μό
νο έξιx�τΙιxς της OCμιχρτΙιχς του ιχνθρώπου ύπOCρχει -ή φόσΊJ , -ή δποίιχ 
θα: στιχμιχτησει να: όπocρχε� μόλ�ς � οιιχοικιχσΙιχ της Ιστορ ίιχς φτιχ
σε� στο τέρμιχ ΤΊJς με την έπιστρoφ� ολων των πνευμιχτων στό 
άγα:θό. 

'Έτσι � &νθρωπoλoγικ� τιΧ.σ"Υ), που &ρχικα ε!χε εεσχωρ�σει 
στ�ν έλλΊJν�κ� έπιστημΥ) μόνο σαν μετιχτ6πισΥ) του έν8ια:φέροντός 
της,  σΟιν μετιxβoλ� της προβλΥ)μιχτικ'ijς της, έξελίχτψε κα:τα: 
τους έλλΥ)νιστικους-ρωμΙΧϊκους χρόνους οια:ρκως περισσότερο σε 
πριχγμα:τολογικ-η ιiΡX-η γ�α τη θεώΡΊJσΊJ του κόσμου κιχΙ, τελικιΧ, 
ένωμένΊJ με την άνιχγΚΥ) για: θΡΊJσκεΙΙX, κυΡΙιXΡXΊJσε στ� μετιχφυσι
κ�. Τό ιiνθρώπινO γένος ΣUνεΙOΊJΤOΠOιεί: τώριχ την ένότψιχ -r'ij.; 
Ιστορικ'ijς &λλΊ)λουχΙιχς του κιχι θεωρεί: την Ιστορία: -r'ij.; λότρωσ�ς 
του μέτρο όλων των πρα:γμOCτων. ΚιχθετΙ που γεννιέτιχι κιχ!. χOCνε
τιx� μέσιχ στό χωρο κιχΙ στο χρόνο εχει &λY)θιν� σ"Υ)μιχσίΙΧ μόνο 
έφόσον έντOCσσετιχι στ� σχέσ"Υ) του &νθρώπου με το Θεό . 

• Η πΙΧλΙΧιΟι φιλοσοφίιχ ρωτουσε στις &πα:ρχές ΤΊJς γιΟι τό εΤνιχι 
κιχl' το γίγνεσθΙΧι' οΙ εννοιες στις δποί:ες κιxτέλΊJξε είνιχι δ Θεός κιχ!. 
τό άνθρώπινο γένος. 
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  
(σ. 1 9-32) 

1 . Άναφέρονται λεπτομερειακOC καΙ στο lpyo των Vberweg-Praech
ter, Grundriss der Geschich t e  de" Philosop hie [Έπιτομη τηι; ΙστορΙας 
της φιλοσοφΙας] , τ.  Ι ,  § 1 .  

2 .  Ήρό80τος, 1 ,  3 0  καΙ 50'  Θουκu8Ι81jς, 2 ,  4 0 '  καΙ πολλέι; φορές ιXκόμΎj 
στον Πλά.τωνα, π.χ. 'Απολογία, 29 '  Λύσις, 2 1 8a' Συμπόσιον, 202e κ.έ. 

3 .  'Έννοια που, ΙSπως εΤνα ι  γνωστό, lXEL πoΛU μεγαΛUτεpo ευροι; ιΧπο την 
ιΧΥγλικη καΙ γαλλικη λ science. 

4. Πλάτων, Πολιτεία, 480b' ΆρισΤOτέλΎjΙ;, Μετα τα φυσικά, 6, 1 ,  
1 026a 1 8. 

5 . Πλάτων, Θεαlτητος, 1 43d.  Ό Άριστοτέλτις ξεχωρΙζε ι τη θεωρΙα 
για: το δν fι δν (αϊιτη πού ιΧργότερα 6νομάσττικε μεταφυσικη) ώς « πρώτη φι
λοσοφΙα» ιΧπο τΙς υπόλοιπες «φιλοσοφΙες»'  έπΙστις κάνει 8ιάΚΡΙσ1j ιΧνάμεσα 
σε θεωρτιτικη καΙ πρακτικΎι ('φιλοσοφΙα». Καμιά φορά (Μετα τα φυσικά, 
1 ,  6, 987a 29 )  ΧPΎjσιμOΠOιει κα;Ι τον πλτιθυντικο φιλοσοφlαι γιιΧ τιΧ 8ιάφοριχ 
έπιστημονικα: συστήματιχ πο'; Ιστορ ικιΧ 8ια8έχονται το ΙVα το &λ).ο, περΙπου 
ΙSπως θα: μιλουσαμε κι έμείς για: τlς φιλoσoφlες του Kant, του Fichte, του 
Hegel κτλ. 

6. Πρβ.  τον δρισμο του ΈπΙκοuροu (=Σέξτος ΈμπειΡικός, Πρός μα
θηματικούς, 1 1 ,  1 69 ) ,  καΙ παράλληλα τον δρ ισμο Tou Σενέκα, Ep istulae, 89.  

7 .  Ό Πρόκλος λχ. θα: προτιμοuσε Υι φιλοσοφΙα νά 6νομάζετιχι θεολογΙα. 
8. Πρβ. π.χ. ΑϊιγουστΙνος, Soliloquia, 1 ,  7 '  Confesslones ,  5, 7 '  Sco

tus Eriugena, De di"ina p"αedestina tione, 1 ,  l ' 'Άνσελμος, P"oslogion, 
κεφ .  l '  Άβελά.ρ80ς, Int"oduc tio ίπ theologiam, 2,  3'  Raymundus Lul
lus, De quinque Βαρ . ,  8.  

9 .  Θωμίiς 'Ακινάτης, Summa theologiαe, 1 ,  32 ,  l '  Summa contra 
genIiles,  1 ,  8 κ.Ι. · 2, 1 κ.έ.· Duns Scotus, Opus Oxoniense, 1 ,  3, 4' Du
rand de Pourcain ,  Ιπ sententia"um prol . ,  8' Raymundus νοη Sabunde, 
Theologia nα t u"alis, prooemium. 

10.  Laurentius Valla, Dialec ticae disp u ta tiones, 3 ,  9' Bernardino 
Telesio, De "e"um n a t ura iux ta ρ"ορ"ία p"in cipia, prooemium' Fr. Ba
con, De digni ta te εΙ augmentis s cl enta"um, 3 , l '  Taurellus, Ρhilοs ό
phiae t"iumphus, 1 ,  l '  Παράκελσος, Pa"ag". (έκ8. Huser) ,  2, 23 κ.!. ' G. 
Bruno, Dialogi della causa p"incipio e dei mondi, 4 ,  1 0 7 (έκ8. Lagarde, 
1, 2 7 2 ) '  Hobbes, De co"p ore p olitico, 1 .  

1 1 . ΧιχρακττιριστικοΙ δρισμοΙ στον Gottsched, Ers te Griίnde der qe
sam ten Wel tweishei t  [Πρώτοι λόγοι της δλικης κoσμΙKίjς σοφΙας], ΛιψΙα 
1 756, 97 κ.έ. ,  καΜ.ς καΙ στο λ (ιΦιλοσοφΙα» τηι; Encyclop edie, 2 5, 632 
κ.έ. 

12. K"i tik der reinen Vern unft [κριτικη Tou xoιBιxpou Λόγου], τμ'ijμα 
3, 542 κ.έ. 
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σελ. 22-30] Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1 3 .  Λ. Schopenhauer, Wel t als Wille und Vors teUung ['Ο κόσμοι,; 
ώι,; βoύλησYJ κιχΙ ώι,; ΠΙXΡιiστιxσYJ], τ. π, xeφ. 1 7 . 

1 4. ΆντΙ για: κριτικη των !πιμέρους ιiντιλ�Ψεων θα: ιiρκoUΣε �8ω να: πιχ
ριχπέμψουμε στιι,; τόσο πoΛU ιiπoXΛΙνoυσες μετιχξύ τους 8ιιxτuπώσεLζ με τΙς 
δποίες, πιχρ' δλΙΧ ιxότιi, !πιχειρ�θ-ι)κε νιΧ κιχτορθωθεί το ιiκιxτόρθωτo' λ.χ. 
ιiρxeί: νιΧ σuyxρΙνει κιχνειι,; τιι,; εισιχγωγες !!ργων δπωι,; τωll Erdmann, Ober
weg, Kuno Fischer, Zeller )(.�. 'Όλοι ιχότοΙ οΙ !ιιιιοιολογικοΙ δρισμοΙ ευ
στοχοίίll μόιιο ιiπo τηll tlποψη lΙτι � ΙστορΙιχ της φιλοσοφΙιχς εΙχε το ιiπoτέ
λεσμα που 8ΙΙXΤUπώllετιxι έκεί' 8εν ευστιχθοίίν δμως ιillι:ιφOΡ ΙΚιX με τΙς προ
θέσεις, δπωι,; τΙς 8ιιxτuπώνoυν οΙ ϊ8ιοι οΙ φιλόσοφοι .  

1 5. Λότο συμβιχΙνει με τους περισσότερους φιλοσόφους της UaTeP'l)t; ιiρ
χι:ιιότητιχς. 

1 6. �Oπωι,; πιστεύει δ Chr. Wolff' πρβ. σχετικιΧ Logica, § 29 x.t. 
1 7 .  Λότο συμβιχ(ιιει προποιιιτος lΙτιχν � φιλοσοφΙι:ι θεωρείτιχι «πλιΧ κιχΙ 

μόνο ιι�πιστi)μη τΥίς yνώσYJς» . Πρβ. π.χ. W. Hamilton στΙς σYJμειώσεις 
του στο Reids, Werken, τ. Π, 808.  'Όσοll ιiφoρίi τους Γιiλλoυς, στιΧ τέλ'l) 
τοίί 1 80υ κιχΙ τΙς ιiρχες τοίί 1 90u. ιχΙώνιχ φιλοσοφΙα σYJμι:ιΙllει ιιιillιiλυσYJ της 
ιiVΘρώΠΙVljς ιιό1jσYJς» . 

1 8 . Π .χ. μ.! τον ΠλωτΙιιο . 
1 9. Λότο ΣUμβι:ιΙllει με τοll D escartes κιχΙ τον Bacon. 
20. 'Όπως π.χ. οΙ Ρομιχιιτ ικοΙ κιχ! δ Schopenhauer. 
21 .  Λότο λ.χ. γΙνετιχι στο σύστημιχ τοίί Hegel . 
22 .  Έ8ω λ.χ. Mιiσσετι:ιι � �πΙ8ριxση που tlσχησε � ιiστρoνoμΙιx κιχτιΧ 

τιΧ ιiρχικιX στιi8ιιx της nληνικYίς φιλοσοφΙιχς, � � μηχιχιιικη στα: ιivτΙO-ΤOιχσι 
στιi8ισι της ιιεώτεΡ'l)ς φιλoσoφtι:ις. 

23. 'Έτσι � πρoτεστι:ιvτικη θεολογΙιχ τοίί 190υ αΙώιιιχ γονιμοποιi)θηχc 
ιiπo τη γερμιχνικη φιλoσoφtι:ι. 

24.  Πρβ. λ.χ. την ιivτιθεσYJ της φυσικΥίι; προς τη φιλοσοφΙσι της φUCTιJς 
τοίί Schelling. 

25. Πιο συγκεκριμένοι, +ι ιiνεπ&pxeιιx ιχότη (που τιι,; λεπτομέρειέι; τηι; 
8εll εΙιιοιι 8υιιατο lιιΧ τιι,; ιillOΙπτύξOυμε έ8ω' μόιιο σε «ιισι yvωσιoθεωρητικo σύ
στημσι εΤιιιχι 8υιιιχτοll ιιιΧ έκτεθοίίll) συνΙστιχτιχι στο γεΥοιιος δτι το έμπεφικιΧ 
80σμέιιο 8εll ιillΤΙXΠOκρΙνετιxι ποτε στΙι; έννοιολογικες ιiπιxιτησεις που -σU
στοιχσι πρός τηll έσώτερ7) ουσ,ιχ .οϋ Λόγοu- θέτουμε κιχτιΧ τη ΙΙΟ7)μιχτικ1] 
του �πεξεργσισΙσι, στηll ιiρχη «πλοΙκιΧ κσιΙ tlμεσιχ, Ι!πειτι:ι δμως σullει8ητιX κιχ! 
σστερι:ι ιiπό σχέψ'l) . τηll dvτινομικότητα σιυτη μπορεί ιιιΧ τηll πιxριxκιiμψει 
ΙSχι μόιιο +ι κσιθ7)μεριVΗ ζωη ιiλλιX κιχΙ � έμπεφικη !πιστημ7), δτιχν βιχσΙζετιχι 
σε βΟ'l)θ-ι)τικες !!ννοιες, πού, ένω οΙ t8ιες πι:ιριχμένουll προβλ7)μιχτικές, έπιχρ
κοίίιι, C>t,; fvιx βΙΧθμό, γιιΧ μιιΧ έπεξεργιχσΙιχ τοίί έμπεφικοίί ίιλικοίί που θιΧ 
ιivτΙXΠOκpΙllετιxι στη" πριχκτικη ιiνιiyx7). ΆλλιΧ σε ΙΧότες ιiκpιβως τΙς βΟ'l)θ7)
τικει; Ι!"νοιει; κρυβοντιχι τιΧ πρoβλ�μιxτι:ι της φιλοσοφΙιχι;: πι:ιvτoϋ � φιλoσo� 
φΙιχ γειιιιιέτιχι &ΠΟ τόν χλονισμο των πιxpιxστιiσεων κιχΙ των �ιoλoyήσεων 
που ϊσχυσιχν πρΙν ιiπό ι:ιότην στη ζω-l) κιχ! στην !πιστημ7). 

26. Με τον τρόπο ι:ιότο θα: μποροίίσε lιιΧ 8ιευρυνθεί: ιiπo Ιστορικη κι:ιΙ σu
στημιχτικη tlΠΟψ7) το ιiπoUΛΕσμι:ι τωll 8ιεΡεuv1]σεων τοίί Kant σχετιχιΧ μ.! 
τιι,; ιιιillτινOμΙCι; τoi:ί κι:ιθι:ιροίί Λόγου» (δ.π., 'ιπερβιχτολογικη Διι:tλεχΤΙΚ-lj , 
8εότερο κύριο τμΥίμιχ) .  Πρβ. W. Windelband, Geschich te der neueren 
Philosophie [ΊστορΙιχ της VΕώτερ1)ς φιλοσοφΙιχς], τ. lΙδ, 1 00 κ.Ι 

27 .  Πρβ. Η. Rickert, Geschichtsphilosophie [ΦιλοσοφΙιχ της Ιστο-
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ [σελ. 30-43 
ρΙιχς;], στοll τιμYjΤΙΚΟ τόμο Die Philosophie im Beginn des 20. Jahrh. [Ή 
φιλοσοφΙιχ στΙς ιΧρχες -;'οίί 20οίί ιχ!.], Χιχt8ελβΙΡyrj 1 905 , τ. Π, 51 κ.Ε. , 2"1) 
lx8. 1 907 ,  321 κ.Ε. , κοιΙ W. Windelband, Geschich�philosop hie. Eine 
Kriegsporlesung, ΒερολΙιιο 1 9 1 6 .  

ΑΙ Η Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α  Τ Ω Ν  Α Ρ Χ Α Ι Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

(σ. 35-3 7 )  

1 .  ΚοιΙ &11 ιΧκόμYj 8εχτοίίμε 6τι οΙ ιΧποιρχcς τη ς  φιλοσοφΙοιι; τωll ijθων 
στοός Κινέζους κοιΙ T7jc; λογικijς στοός; Ίν80ΙΙς ξεπέροισοιll, ιXvτΙστoιχoι, την 
ijθικολογΙιχ � τοΙΙς περιστοισιοικοΙΙς στοχοισμο\;ς κιχ! ι!φτιχσοιll στο σ"ljμείO lιιΧ 
8ιιχμορφώσουll l:πιστημοιιικές ι!vIlOιες -κιiτι πο\; 1:8ω 8ΈV πρόκειτιχι lιιΧ ιίμ
φισβητηθεί-, έντοότοις �μεινoιν μοικριιΧ ιΧπο την ένιοιΙοι κιχ! όλοκλ"l)ρωμιτη 
πορεΙιχ της εuρωποιϊκ7jς φιλοσοφΙοις. Γι' οιuτό, ι!voι φΤλοσοφικο l:γχεφΙ8ιο 8ΈV 
�χεL λόγo νιi τΙι; I:ξε-:;ιiσει. Ή σχετικη βιβλιογριχφΙιχ βρΙσκετιχι στο Ober
weg, Ο.Π. , τ. Ι, § 6.  

2 .  ΟΙ ΙΙEΠΤιi σοφο!» -«πα τοΙΙι; όποΙους πιο συχιιιΧ ιΧνιχφέροιιτιχι οΙ Θοι
λ7jς,  ΒΙοις, ΙΙ ιττοικος κοιΙ Σόλων, Ι:νω γιιi τοΙΙς &λλους 8έν όπιΧρχει όμοφω
νΙοι στην πoιρά8oσ"lj- 81:ν πρέπει να: θεωροuντοιι ιΧκόμη Ι:κπρόσωποι της Ι:πι
στ�μ'l)ς : Διογένης Λοιέρτιος, 1 ,  40'  ΠλιΧτων, Πρωταγόρας, 343.  

3 .  Ό Erwin Rohde, Psyche, 7'1) κιχΙ 8"1) �κ8. , 1 9 2 1 ,  �χει �κθέσει μέ 
έξoιφετικιi λεπτο τρόπο τΙς &φθονες ώ�σεις ΠOό ι!8ωσοιν στη φιλοσοφΙοι, 
την έποχη πο\; ιΧκολουθεί, οΙ  μετοιβοιλλόμενες Bp'l)axευTLKEC; πoιρoιστιiσεΙζ. 

4. Σ"Ι)μιχιιτικότερος ιΧπο ιχυτοΙΙς τοΙΙς κοσμογονιχοΙΙς ποι"l)τές πρέπει 11« 
θεωρηθεί ό Φερεκό8Yjς ιΧπο τη Σύρο, που �ριxφε σε πεζα λόγο ij8"1) την έπο
χη των πρώτωll φιλοσόφω\l" οΙ ποιριχστιΧσεις του 6μως εΤνοιι ιίχ6μ1) ΈVτελως 
μυθικές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΙ 

Η ΚΟΣΜΟΛΟ ΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
(σ.  38-78)  

1 .  Πρβ. ιΧνοιφορικιΧ μΙ: τη φιλοσοφικη ιίξΙοι τοίί θαυμάζειν, 'Αριστοτέ
λ1)ς, Μετα τα φυσικά, 1 ,  2, 982b 1 2 .  

2 . Άποσπ. Diels 1 2Β, 49a,  88,  90, 9 1  κτλ. 
3. που την Ιχει όρ Ισει ό Άριστοτέλ'r,ς, δ.π. ,  1 ,  3, 983b 8, 5που �χει 

όπωσ8�πoτε ιΧνοιμΙξε ι κιχΙ 8ικιi του 8ιoινo�μιxτoι. 
4. τηll �κφρoισ1) αρχή, ποό κιxτιi τιΙ &λλοι θυμΙζει τΙς φοιντιχσΙες των κο

σμολόγων σχετικιΙ με το χρόνο, πρέπει ,  σόμφωνιχ με τοll ΣιμπλΙκιο , νdι τη 
ΧΡYjσιμΟΠΟΙYjσε πρωτος ό ΆνοιξΙμοιν8ρος. 

5. Πρβ. ΣιμπλΙκιοι;, Φυσικά, 32r, 1 5 1 ,  30, κοιΙ ΆριστοτέλYjς, Πιρ! γε-
νέσεως καΙ φθοράς, 1 ,  6, 322b 1 3. 

6. ΣιμπλΙκιος, Φυσικά, 1 51 ,  2 8 '  Diels, 5 1 Β, 2-5. 
7 .  Σχόλιοι στον Άρ ιστοτέλ'l) , 5 1 4a 3 3 .  
8. ΣυχllιX τ ο  ύγρόν όπoκoιθιστίi τ ο  ύδωρ. Σχετικdι μ έ  τον άέρα τοίί 'Α

IΙΙΧξιμένYj οΙ μοιρτυρΙει; 8εΙχνουν 6τι προσπ&.θYjσε νιi ξεχωρ Ισει τον μετιχφυ
σικο ιιιίέροι» του ιΧπο τοll ιΧέριχ της Ι:μπειρ(οις. 
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σελ. 44-51] Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

9 .  Πλοίιταρχος, Περί τών άρεσκ6ντων φιλοσ6φοις φυσικών δογμάτων, 
1, 3 (=Diels , Doxog,.ap hi C,.aeci, 278 ) .  ''Ισως έννοείται καΙ αίιτο στην 
εΙκασΙα πο,) διιχτυπώνει δ Άριστοτέλ1)Ι;, Μετά τά φυσ.ικά, 1 ,  3 , 983b 22 .  

1 0 .  ΣιμπλΙκιος, Φυσικά, 2 4 ,  2 6 '  Diels, 3Α,  5 .  
Η .  Πλοίιτιχρχος, Ο.π. (=lί.π.1 277 ) '  έπΙσηι; Άρ ιστοτέλ1)ς, Φυσικά, 3, 8 ,  

308a 8 .  
12 .  Άριστοτέλης, δ.π. ,  3 ,  4, 203b 7 .  
13 .  Σχόλια στον Άριστοτέλ1), 5 1 4a 33 .  
1 4. Μετά τά φυσικά, 12 ,  2 ,  1 069b 18 ,  κιχΙ Ιδιιχ(τεριχ Φυσικά, 1 ,  4 ,  1 87a  

20 .  Πρβ. έπΙσης ΣιμπλΙκιος, Ο.π. ,  1 54, 1 4 '  Diels, 2Α, 9a (κατιΧ τον Θεό
φριχστο ) .  Περισσότερα γι' αίιτο το πoλυσuζ1)Τ1)μένO κιχΙ ιΧμφιλεγόμενο ζ�
τημιχ θιΧ ε!πωθοίίν πιο κάτω (σ. 71 κ.I:. ) .  

1 5. ΤΙμωιι (=Σέξτος 'Εμπειρ ικός, Πυρρώνειοι ύποτυπώσεις, 1 ,  224) .  
1 6 . Kλ�μ1)ς ΆλεξανδρεΙΙς, Στρωματείς, 5,  601 . 
1 7 . Σέξτος 'Εμπειρικός, Πρός μαθηματικούς, 9, 1 9 3. 
1 8. 'Ιππόλυτος, VΕλεγχος κατά πασών τών αCeέσεων, 1 ,  1 4 '  Diels , HA, 

33 .  Σi: � πάλι χωρΙα λέγεται δτι τη θεότητα δi:ν την ένιιοοίίσε oίJτε κλει
σμέν1) σε gPLιx oίJτε ιΧπεριόριστη( ; ) .  

19 .  Ή ιΧνεξέλιχτη σκέψ1) , πο,) δ1:11 �χει ΣUllειδ1)ΤOΠOι�σει ιΧκόμ1) τΙς κα
τηγορ Ιες Τ1)ς, 8εll 8υσκολεΙΙετιχι �σo ή έξελιγμέν1) μεταγενέστερ1) σκέψ1)
lιιΧ 8εχτεί δτι μιιΧ τέτοια κΙν1)σ1) χωρΙς υλικο υπόστρωμα, 8ηλα81j ΙΙνιχ σκέτο 
γΙΥιιεσθαι ,  ε!νιχι ή δψιστη πριχγματικότητιχ, ΙXUT1j πο,) γεννα. τιΧ πράγμιχτιχ. 
Ή elKOVLx1j πιχρομοΙωσ1) τοίί γΙΥιιεσθΙΧι με τη φωτιιΧ κυμιχΙνετιχι μετιχξό 
σuμβoλισμoίί κιχΙ πριχγματικότητιχς, κιχΙ υποβαατάζεται ιΧπο T1j γλωσσικ7ι 
χp�σ1) ποό 3i:ν 8ιιχκρΙνει τιΧ ουσιιχστικιΧ ιΧπο τΙς λειτουργιες κιχΙ τΙς σχέσειι;. 
ΚιχΙ δ Ήράκλειτοι; ιXφ�νει lιιΧ 3ιιχφιχΙνεται ή ιΧσιχφ1jς πιχράστιχση κάποιιχι; 
έγκόσμιας ουσΙιχι;. 

20 .  Περισσότεριχ σχε'ηκιΧ με ιχυτό, στην έπόμεV1j ένόΤ1)ΤΙΧ « <οι �lIνoιες 
τοίί γΙγνεσθαω, σ. 60) . 

2 1 .  Άποσπ. �κ3. Karsten, στ. 94 κ.I:. · Diels, 1 8Β, 4 , 6 , 7 , 8. 
2 2 .  ΕΙνιχι φιχνερο lΙτι σε ΙΧότους τους έλειχτικουι; 8ιιχλογισμους μεγιΧλο 

ρόλο πΙΧΙζουν οΙ γλωσσικες «μφιλογιει; : ιΧπο τη μιιΧ μερ ιιΧ το εν σ1)μιχΙνει το 
«ρ ιθμ1)ΤΙΚιΧ μονα8ικο «λλα: κιχΙ έκε!νο που κιχτηγορείται κιχτιΧ i:νιαίo (ιΣπλο) 
τρόπο ' «πο την &λλη, το ρημα εΙναι 8εν εΙιιαι μόνο σull8ετικo (copula) ιXλλιk 
�ει καΙ τηll !ννοια τ7jς προιγματικότητας. 

23 .  Συνεπώς , χαραΚΤ1)ρ ισμοΙ lSπως « ύλισμοςll κιχΙ ιι Ιδεαλισμοςll 8εν έκ
φράζουν σωστιΧ αίιτη την ιΣπλοϊκ1j τΙΧίιτιση της συνεΙδ7jσης με το ιXvτικεΙμε
'Ιό της .  

2 4 .  Σi: μετιχγεllέστεριχ κεΙμE\lα (Πλάτων, ΘεαΙτητος, 1 81 d '  Άριστοτέ
λ1)ς,  σε 3ιάφοριχ σημείΙΧ) ή dλλo{ωσις (ποιοτικ1j μετιχβολ1j) καΙ ή περιφορά 
«ντιπιχριχτΙθεντιχι το ΙΙνιχ προς το &λλο ώς 8ιιxφoρετικd: εΤ31) της κινήσεως fι 
μεταβολής. Στην οίισΙιχ, ή «VΤLπαράθεσ7j ιχΙιτη γΙνετιχι κιόλΙΧι; έδώ, πιχρόλο 
ποό λεΙπει ιiκόμ1) ή σχετικ1j δρολογΙιχ. 

25 .  ΣτΟν Έμ:πε80κλη ιΧιιτΙ για: τΟν μετιxΎE\lέστεpo δρο στοιχεία ΣuIlΙXIl
τοσμε τον ΠΟΙ"ljτικότερο χαριχκτηρισμο ριζώματα. 

2 6 .  Ή έπιλo�, πέρα ιΧπο το gTL στηρΙζετιχι σ' αίιτους ποΙι εΤχιχν ΠΡΟ1)
Ύ"!Jθεί, δφεtλετoιι πάλι φανεριΧ  στην τάση να: θεωροuvται πρωτιχρχικ1j οΙΙσΙιχ 
τών πριχγμ&.τωll οΙ 8ιιχφορετικες ιΧθροιστικες κιχτιχστ&.σεις. Ό «ριθμος τέσ
σεροι 3ΈV φιχ(νετοιι νιΧ �ει έ3ώ Ι3ιοιΙτεΡ1) σημιχσΙα. Ή 3ιιχλεκτικ1j κοιτασκεuij 
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Η Κ Ο Σ Μ ΟΛο rΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ [σελ. 51-61 
του ΠλιΧτωνιχ κιχΙ τoίi ΆριστοτέλΥ), σχετικιΙ: μΙ: σιύτό , εΙνσιι ξένΥ) προς τον 
Έμπεδοκλη . 

27 .  "Αν σΙ: μετιχγενέστερες Π1Jγες Τι φιλία κιχΙ το νείκος &νιχφέροντιχι κσι
μιιΙ: φοριΙ: ώς πέμπτη κιχΙ ΙΙΚΤΥ) άρχή τoίi Έμπεδοκλη, δl:ν πρέπει νιΙ: συμ
περιΧνουμε lΙτι τΙς θεωρoίiσε κιχΙ σιύτl:ς ()λες. Ό σκοτειιιός, σχεδον μυστικος 
έκφρσιστικος τρόπος του όφεΙλετσιι, &ς ΙΙνιχ μεγάλο βσιθμό, στη γλωσσικη 
ύποστα:σΙΟΠΟΙ'!JσΥ) των έννοιων που έκφριΧζουν κιΧποιιχ λειτουργΙοι. 

28 .  ΆριστοτέλΥ)ς, Μετά τά φυσικά, 1 ,  4, 985a 21 κ .έ. 
29. τιι: δνόμσιζε σπέρματα :η κιχΙ χρήματα (πριΧγμσιτιχ, ούσΙες) . 
30.  'Όπως ε!νσιι λχ.  -σuμφωνιχ μΙ: τιι: &ποσπιΧσμσιτσι τoίi 'Ανσιξσιγόρσι

τιι: δστά:, ή σιΧρκιχ, δ μυελός, κιχΙ ιΧπο την &λλ'!J μερ ια τιι: μέτσιλλΙΧ. 
3 1 .  'Ως τέτοιιχ την έπιχινεί δ Πλιiτων (Φαίδωl', 97b) , κιχΙ της &ποδΙδει 

μεγιΧλΥ) ιΧ;[σι δ Άριστοτέλ-;;ς (δ.π. ,  1 ,  3,  984b ) ' πρβ.  δμως κιχΙ l:δω, σ. 64 ,  
§ 5 .  ΟΙ νεώτεροι (Hegel) ΠPox{�pησιxν &κόμΥ) Jtl.O πέριχ σ '  οιίιτη την &ξιο
λόΥΥ)σΥ) , κιχΙ θεώρΥ)σοιν τον νοϋ &υλη &ρχή . ΈνΤΟ'Jτοις τιι: &ποσπά:σμιχτιχ 
(ΣιμπλΙκιος, Φι'σικά, Die]s 33ν, 1 56, 1 3 )  δl:ν &φήνουll &μφιβολΙΙΧ δτι οιίιτο 
το στοιχείο πο'] ε!νοιι  το πιο έλσιφρό, το πιο κΙΧθΙΧΡ"ό, που 81:ν &νοιμΙχνετιχι 
�ε τιι: ύπ6λοιπιχ στοιχείοι, άλλιΙ: παΙζει ιΧπλως μσιζΙ τους, κοιΙ ώι; 8uνιχμΎ) 
ζιι>ντοινη τα κινεί, ΙΙμεινε πιΧντοτε μια ()λ'l) που γεμΙζει το χωρο. 

32 .  Πλοuτιχρχος, Προς Κολώτψ, 4 ,  2 ,  1 1 09 .  
33 .  Ό ΆριστοτέλΥ)ς, Φυσικά, 8 ,  1 ,  2 5 2 a  32  (πρβ. Μετά τ ά  φυσικά, 1 , 

4 ) ,  ιiνιxφέpει δτι οΙ &τομικοΙ δεν ε!χιχll &νιχρωτηθεί γιιΙ: την πρωτιχρχη της 
κΙνησΥ)ς -πριχγμσι φυσικό, &ιpou ύποστηριζιχν ΙSτι Τι κΙV'I)σ'l) δl;ν ε!χε ιxr τιο. 

34. Το έπιχεΙΡΥ)μοι μόιιο κοιτιι: του ιΧτομισμου εΤνιχι 8υνιχτον νιΣ στρέφε-
τιχι, &λλιΙ: κοιΙ οιίιτον λΙγο μόνο τον θΙγει .  

35.  Σε ιχιιτη την &νΙΧλογΙα δφεΙλετσιι ή φσιντιχστικη πσιριΧστιχσ'l) της ά:ρ
μονΙσις των σφσιιΡων. 

36 .  Ένω το κύριο pείiμσι των πυθοιγορεΙων ιΧκολουθουσε τον Έμπε80-
κλη , κιΧποιος μετσιγεVΈστεpoς πυθσιΥόρειος, δ 'Έκφσιντος, εννooίiσε σιύτο τον 
κιχτα χωρο περιορισμο ιiκριβως lΙπως κιχΙ δ &τομισμός. 

3 7 .  ΊΙ σχετιχη ιχtτιολογΙιχ, ΙSτι 8'!Jλσι8η οΙ &ρηοι &ριθμοΙ έπιδέχοντιχι δι
χοτόμησ'l) &ς το &πειρο ( ; ) (ΣιμπλΙκιος, δ.π. , 1 05r, 455,  20 )  ε!νσιι βέβσιιιχ 
πολύ &μφΙβολη κσιl τεχν'l)τη. 

38.  ΔΈV πρέπει να περιΧσει ιiπιxpιxτηρ7)'o το στοιχείο που προβλήθΥ)κε 
κιόλιχς στον ΞενοφιΧν'l) κσιl στον ΠιχρμενΙ8Υ) , lΙτι 81)λιχ8Τι γιcl τους 'Έλλ'l)"εc; 
Τι ΙΙ"νοιιχ τoίi μέτρου ε!χε μια" ιΧ"ώτερ'!J i)θικη ιiξΙσι. ΤΟ &πειρο -που ιiπo 
μιιΙ: &ΠΟψ'l) ητοι" κιΧτι aa" περιφρόγησ'!J κιΧθε μέτρου- το θεωρουσιχ" ιΧτελές, 
έ"ω, ιiντιθετσι , το πεπερασμένον ητιχ" κιχτι πoΛUτιμo. 

39 .  'Αριστοτέλ'l)ς, Μετά τά φυσικά, 1 ,  5 , 986a 1 9. 
40 .  "Η &λλοι που ΙΙκλινιχ" προς τη φιλοσοφΙσι των πυθιχγορεΙων, gπως δ 

γισιτρος 'ΑλκμαΙων, auyχpo"oC; του Φιλoλιioυ, &λλιΣ tσως λΙγο μεγΙΧλuτερός 
του. Πρβ.  Άρ ιστοτέλΥ)Ι;, δ.π. ,  1 ,  5, 896a 2 2  κ.έ. 

4 1 .  ΑΙΙτο ιiνιxφέρει  Τι πιχριΧδοσ'l) ( ' Αριστοτέλης, στο ίδιο) ,  &" κιχΙ, σύμ
φωνιχ μέ την κοσμολογικη σκέψ'l) των πυθιχγορεΙων (ιiλλιX κιχΙ την πλιχτω
ν ική-&ριστοτελική ) ,  θιΙ: περιμέ"σιμε το &ντΙστροφο . 

42 .  ΕΙ"ιχι έπομέ"ως εύνό'l)το δη ύπ'ίjpχιxν κιχΙ φυσιολόγοι (που τιι: δ"ό
μιχτιΧ τους 81:ν μίϊς ε!νσιι γνωστιΧ) ,  οΙ δποίοι θεωρoίiσιxν κοσμικη ()λη μιιΙ: 
εν8ιιΧμεσ'l) βΙΧθμΙδΙΧ μετσιξυ ιΧέριχ κσιl νερου. 

43. Άπο έχε! προέρχετιχι κιχΙ δ χσιριχκτηρισμοι; dexf} γιιΧ τη" κοσμικη 
3 1 1  
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()λη' Yj διπλη σ'l)μιχσLιχ της, dφετηρlα κιχ! έξοvσlα, ποφεμβάλλετιχι πολλιχπλιΧ 
στην xLV'l)G'l) ιχότων των δΙClνο'l)μάτων. 

44. Ή διδClσκιχλLιχ ΙΧότη ύποστ'l)ρΙχτηκε rσως άπο τον ΆνιχξΙμιχνδρο ΚClΙ 
όπωσδ�πoτε άπο τον Άνιχξιμέν'l) ' έπιχνClλιχμβάνετClΙ στον Ήράκλειτο κα! 
στον ΈιιπεδοκλΎ). 

45.  Αποφασιστικη G'ιjμιχσΙιχ σχετικιΧ μέ ιχότο το πολύ άμφιλεγόμενο 
πρόβλYjμιχ �xouv τα χωρΙα : Άρ ιστοτέλYjς, Φυσικά, 1 ,  4, 1 87a  20, κιi1 Σιμ
πλΙκιος, δ.π. , 33r, 1 54 , 1 4  (κιχτιΧ τον Θεόφριχστο) ,  δπως κιχΙ � σuνέχειιχ τοσ 
χωρ ΙοΙ) στ�ν �πόμεν'l) G'ιjμεLωσ'l) . 

4 6 .  Σιμπλικιος, δ.π. ,  6r, 24 ,  1 8 '  Diels, 2 ,  9 .  
4 7 .  ΟΙ πιχριχστάσεις -rou • ΗράκλειτοΙ) για τη ιpUG'l) -ΙδιlχΙτεριχ οΙ ά.στρο

νομικές- ε!νιχι άδόνιχτες στΙς λεπτομέρειές τοuς. Ό μεταφuσικος στο χα
σμος �χει γι' ιχότον μεγσιλUτερ"l) σ'l)μιχσΙιχ ά.πΟ την �peuvιx γιιΧ έρμ"l)νεΙιχ των 
πριχγμάτων. Πρόκειτιχι γιιΧ κάτι πού το σuνιχντοuμε κιχ! στον ΠαρμενΙδ"l) . 

48 .  Αυτη Yj ύποθετικη �κθεG'lj ( δYjλαδη πως �πρεπε νιΧ νο'l)θεί ό κόσμος 
&ν, έκτος ά.πΟ το εΙνιχι, δεχτοuμε ώς πραγμιχηκιΧ το μi] ε!νιχι, την πολλιχ
πλότητιχ κα! το γΙγνεσθαι) σκόπεuε στην κατιχπολέμ'l)G'Ij της ιXvτιθετης &
ποψ'l)ς ένω πιχράλλ'l)λιχ άνταποκρινότιχν στην ιΧνάγκ1) των μιχ&ητων πού εν
δεχόμενα ά.παιτοUσιχν ιΧπο το δάσκαλο κιχΙ &Μες δΙClσαφ+,σεις σχετικιΧ μέ 
τον έμπειΡ ΙΚΟ κόσμο. 

49 . Άριστοτέλ"l)ι;, δ.π . ,  2, 8 . 1 98b 29 .  V Αλλωστε ιΧποδΙδοuν �δ"l) στον 
ΆνιχξΙμιχνδρο μιιΧ ιppιXG"l), σόμφωνιχ με την όποΙα Υι μεταβολη των δργανι
σμων δφεΙλεται σέ πρoσιχρμo� σε διαφορετικές σuνθijxες ζωΎjς: Πλοότιχρ
χος, Περι των dρεσκΙ>ντων . . .  , 5 , 1 9, 1 (=Die]s, Dozographi  Craeci, 430 , 
1 5 ) .  ΆνιχφορικιΧ μέ τον &νθρωπο οΙ πιχλιχιότεροι στοχιχστές ύποστηριζιχν 
ιΧπλως δη είχε προέλθει ιΧπο τό βασΙλειο των ζώωψ πρβ. ΆνlΧξΙμανδρος 
(=Πλοότιχρχος, Στρωματείς,  άπ. 2 ) '  Diels, 2, 10 .  

50 .  ΠροφClνως ΙSχι χωρΙς στηριγμιχ στην έλεClΤΙΚ+ι κοσμικη aιpιxLpCl, 
προς την όποΙα: φlΧΙνετlχι νιΧ μοιάζει iι ά.πόλuτη, έντελως Ισoστιxθμισμέν'l) 
ά.νάμειξ'l) ΙSλων των στοιχεΙων, ΙSπως την έκθέτει ό ΈμπεδοκλΎ)ι;; . 

51 . Ό �λιoς κιχΙ το φεγγάρι ,  Ιιποστηριξαν οΙ ά.τομικοΙ, �ταν κάποτε ξε
χωριστο! κόσμοι ,  πού ποφασόρθYjκιχν �πειτιχ στον μεγιχλότερο στρόβιλο, πού 
κέντρο τοι) ε! νιχ ι � γη μας. 

52 . Αυτο το στοιχείο το σuνιχvτοuμε στόν Πλάτωνιχ,  Τίμαιος, 31 ' πρ6-
δ"l)λες είνιχι έδω οΙ σχέσεις με την ά.vτιθεG'lj ΆναξιχγόρΙΧ-ά.τομικων. 

53 .  Άριστοτέλ'l)ς, δ.π. , 6, 9, 239b 9. 
54 .  Νεώτεροι πuθαγόρειοι ("Eκφιχvτoι;;, 'IκέΤClς δ Σuρακοόσιοι;) είχαν 

στ+Ιν έποχη κ ιόλΙΧι; -rou Πλάτωνιχ έγκιχτιχλεΙψει την ύπ6θεG'lj της κεvτρικΎ)ς 
φωηαι; (κιχΙ, μClζΙ μ' ιχυτην, την ύπόθεG'lj τΎ)ι; « ά.vτι-γης»), είχιχν δμως μετιχ
θέσει στό κέντρο -rou κόσμοΙ) τη yi)LV1) σφαΙρα κιχ! τΎ)ι;; ά.πέδι8ιχν μιιΧν ά.ξο
νικη xtv"l)G'Ij, πού iι ά.πoδoχ� TYjt; σuνδεόταν μέ την &ΠΟψΥ) δη ό ουριΧνιοι;; 
θόλοι; εΤνιχι ιXxtV"l)Toιo. 

55 . Δ ιιχτuπώθ1)κε γιιΧ πρώΤΥ) φοριΧ άπο τον ΠλιΧτωνιχ, Σοφιστής, 237a. 
56 .  Ή Mσ"Ij το\) πρoβλ�μιxτoς, πού στ"l)ριζότιχν στην άποδοχη τηι; υπο

κειμενικότητας των ιχΙσθ"l)τ"l)ρ ιακων πoιoτ�των καΙ πού τη σuνιχvτoίίμε στον 
Δ"Ι)μόκριτο (πρβ. πιό κιΧτω, σ. 1 30 κ.� . ) ,  ε!νιχι πιΧρα πολύ ιΧπιθανο νιΧ ε!χε 
διατυπωθεί -Ι1δ"l) ιΧπο τον Λεόκιππο, έπομένως πρΙν ιΧπο τον ΠρωτιχΥόριχ πού 
θεωρεί-:-ΙΧι γενικιΧ θεμελιωτης lχuτ1jι; της θεωρΙιχς. 

57 .  Σέξτος ΈμπειΡικός, Πρδς μαθηματικούς, 7, 90 κ.�. 
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58 .  ΣιμπλΙκιος, Φυσικά, 1 5 7 ,  9' Diels, 46Β, 4. 'Απο το χωρΙο ιχύτο 
εΤνοιι δυνιχτον ν&: φωτιστεί σωστ&: τΙ έννοοίίσε δ 'ΑνΙΧξΙμανδρος δταν χαρα
κτηριζε το απειρον ώς dόριστον. 

59 .  Πρβ. πιο πάνω, σ. 44 Κ.έ. 
60. 'Αριστοτέλης, Περι γενέσεως και φθορας, 1 ,  1, 3 1 4a 24. 
61 . Στοβιχϊ:ος, 'ΕκλογαΙ, 1,  2 1 ' Die)s, 32Β, 4. 
62.  ΣτοβΙΧίος, Έκλογαί, 1 ,  488 .  
63 .  Παράλληλα με αύτοΙΙς το')ς χαρακτηρισμούς σχε.ικ&: με τΤιν Ψυχ�, 

ποΙΙ &νταποκρΙνονταν στΙς tπιστημονικει:; ιXντιλ�Ψεις της tποχ'ijι:;, �χoυν πα
ραδοθεί γι&: πολλοΙΙς ιΧπο έκεΙνους τοΙιι:; &νδρες ( 'Ηράκλειτος, ΠαρμενΙδ7Jς, 
Έμπεδοκλης, πυθαγόρειοι) καΙ 6ίλλες διδασΚΙΧλΙες που l5χι μόνο δεν �oυν 
καμΙα σχέσ7J με την ύλιστικΤι ΨυχολογΙα ιΧλλ&: &ς �να βαθμο βρΙσκονταl καΙ 
σε αμεσ7J ιXντΙφασ7J με αύτην. ΊΙ ιΧντΙληψ7J δτι το σώμα εΤναι φυλακΤι της 
Ψυχ'ijς (σώμα = σήμα) , i) προσωπικΤι ιχθανασΙα, i) τιμωρΙιχ μετ&: το θάνατο, 
i) μετεμΨόχωσ7J , δλα αύτ&: εΙνιχι παριχστάσεις ποΙΙ ΟΙ φιλόσοφοι τ!ς χρω
στοίίσαν στΙς σχέσεις τους με τ&: Μυστ1)ρια κα! τ!ς διατηρ"l)σιχν στο κ1)ρυγμ&: 
τους παρόλο ποΙΙ δεν συμφωνουσιχν μ� ΤΤΙ δικ1) τους έπιστημονΙΚ'l] διδασκιχ
λΙιχ. ΠροσπΙΧθ1)σιχμε έδώ νιΧ ιχποφόγουμε τ!ς διατυπώσεις ιxuTou τοίί εtδους, 
γι.οιτ! εΙνιχι ιχκόμ7J ξένες προς τ� φυσΙΟΥνωστικη έπιστημονικη θεωρ Ια κα! 
βαΙνουν πιχράλλ"l)λΙΧ χωρΙς δμως να συμβιβάζοντοιι με ΙΧύτην. Μόνο οι πυθα
γόρε�oι (κιχ! ισωι:; δ Έμπεδοκλης) φαΙνεται δτι προχώρ"l)σιχν κάπως προς τη 
συνένωσ7J της θεολογΙιχς κιχ! της φιλοσοφΙιχς, ποΙΙ ιχργότεριχ στον Πλάτωνιχ 
πιχΙρνε ι μEyιXX7J σπουδαιότητιχ. 

64 .  'Όμοιιχ ύποστ1)ριξιχν κιχ! δρ ισμένοι πυθαγόρειοι δτι  τα iιλΙΙXKOι σω
ματΙδιιχ, ποΙΙ ιχΙωρουνται στον &έριχ, ε!ναι Ψυχές. 

65. Έπειδτ, ε!ναι βέβΙΧιο ΟΤΙ γνώριζε τη διιχφορα ιiνάμεσιx στο φλεβικο 
κιχΙ στο ιXPT7JptιxxO αΤμα, φαΙνεται δτι μ� τον δρο πνεύμα έννοοίίσε αύτο ποΙΙ 
iι σ"l)μεριν� Χ7JμεΙιχ όνομάζει δξυγόνο. 

66 .  'Όπως tXTΙOETιxt στον Πλάτωνιχ, Φαίδων, 85e κ.έ . ,  δπου i) ι'ίΠΟψ7J 
ιxuTTj &πορρΙπτετιχι ώς ύλιστικ1) . 

67 .  Ό νούς του 'Ανιχξιχγόρα εΙνιχι μόνο γνώσ7J , δ ιΧέριχς στον ΔιoγΈV"l) 
τον • ΑπολλωνιάΤ7J ε!ναι Εινιχ μεγάλο δυνατο σώμιχ ιιποΙΙ ξέρει πολλά»,  το 
ε!ναι στον ΠιχρμενΙδ7J ε!νιχι συν«μιχ καΙ νοείν κ.ο .κ. Μόνο i) φιλότης κιχ! το 
νείκος εΙνιχι μυθικα ύποστιχσιοποιημένες δρμές, ποΙΙ δμως δεν �χoυν κιχμΙιχ 
σχέσ'Υ! με τΙς Ψυχολογικές τους ιΧπόψε ις. 

68. Δεν εΤνιχι &σχετο με τουτο δτι γενικΟι δεν ε!νιχι  δυνατο -&ναφορικ&: 
με αύτη την περΙοδο- να μιλουμε γιΟι τ«σεις προς iιθικες διερευν�σεις. 
Γιιχτ! έπιμέρους σκέΨεις 'IJ προτροπες με iιθικη χροι&: δεν ε!νιχι δυνιχτο ν&: 
θεωΡ'Υ!θουν ιχπαρχες τΙς iιθικης. Σχετικα με μεμονωμένες έξαιρέσεις, βλ. πιχ
ριχκάτω, σ7Jμ. 7 2 .  

69 . Τήν �κφplXστ: ιιψυχη τοίί κόσμου» τ Τι  ΧΡ'Υ!σιμοποΙησε πρώτη φορΟι δ 
Πλάτων ij, ιΧκόμ7J παλαιότεριχ (στο άπόσπιχσμα Diels 32Β, 21 [247] ,  ποΙΙ 
πάντως &μφισβ7Jτηθ7Jκε ) ,  δ Φιλόλιχος. Ε!ναι βέβΙΧιο δτι i) πιxράστιxσ7J ύπιΧρ
χει  στον 'Αναξιμέν'Υ! , στον 'Ηράκλειτο, στον 'Αναξιχγόριχ καΙ, ϊσως, στοΙΙς 
πυθαγορεΙους. 

70. Σε TouTo δφεΙλετιχι Τι παράδοξ7J φpάσ7J l5τι i) στεγνότατη ψυχη ε!νιχι 
κιχ! Τι πιο σοφ1), κΙΧθώς κα! Τι προτροπ1) ότι i) ψυχη πρέπει να προφυλιχχτεί 
&πο την ύγρότητιχ (δηλιχδ-r, ΤΤΙ μέΟ7J) .  

7 1 .  Diels, 1 2Β, 2 .  
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72. Αότη εΙvιΣΙ 'iι μOVιΣ3ικ� IνvοιιΣ � δλ1) τηv l:ξέλιξ1) της σχέψ-ηι; πρΙv 
ΙΙπο τους σοφιστές, για: τηv δποΙιΣ εΤvιΣΙ 3υιιατο ιια: ύποστηριχτεί 6τι ΙΙποτε
λεί προσπ&θεια για: 3ιατόπωσ1) μι«ς �πιστημοvικijς cipxijc; της -ήθικής. "Av 
'iι ύπoτα� στο vόμο -'riJv δποΙιΣ ϋποστηρΙζει δ Ήρ&χλειτοι;- εΤvιΣΙ μtcΣ 
ΥεVΙΚ1) 3ιατύπωσ1) που Ισχύει για: κ&θε 'ήθικο χρέος, ταυτόχροvα ιΣότη τη 
3ιατύπωσΥΙ δ Ήρ&κλειτος τη σuVΈ3εε με τη βασιχ1) ΙδέιΣ της IUTIΣιpuaLxijc; 
του, σύμφωvιΣ με τηv δποΙιΣ ιΣότος δ vόμος ε!lιιΣΙ 'iι μόvιμ1) οόσΙιΣ του κόσμου. 
Αότη T1jv Motcx �χει 'ή l!μορφ1) φρ&σ1) του δτι ΙSλoι οΙ ΙΙvθρώπιllοι vόμοι τρέ
φονται ΙΙπο '1'011 ΙVα. τοv θεϊκό (άπ. D .  1 1 4 ) .  Π ιο π&vω ΙSμως (σ. 47-48)  
�Ισ1)μ&VιΣμε ΙSτι δ Ήρ&χλει τος δεv ε!χε σuvειδ1)ΤιI! δΙιΣκρΙvει μέσα στηv ιν
VΟΙιΣ της κοσμικ'ijς τά.ξ1)ς τιΣ διαφορετιχιΣ χΙV1)ΤΡιΣ (ΚιΣΙ πιο συγκεκριμένα: το 
φυσιογνωστικο ΙΙπο το 'ήΟικο κΙνΥΙΤΡΟ) , χαΙ �τσι 'ή �θΙΚ1) διερεύν1)σ1) τελικιΣ 
δεν �ιvε αύτόνομ1) ΙΙλλα ΣUllδεόταν π&ιιτα με τη φυσιογνωστική . Το (3ιο 
Ισχύει καΙ για τους πuθαγόρειoυς που τηv Ι!vνοια T'ijc; τ&ξ1)ς τηll l:ξέφραζαv 
με τοv δρο άρμονία (που &λλωστε καΙ αότοll πρέπει vιΣ '1'0'11 π'ijpαll ιiπo τον 
Ήρ&κλειτο) .  ΚαΙ γι' αότο ΧιΣρακτηριζαv τηll ιiρετη «α:ρμοvΙα». Βέβαια α:ρ
μοvΙα χαΡιΣκτηριζαν καΙ τηv Ψυχ� , τηv υγεΙα καΙ πολλιΙ! dίλλα. 

73 .  Δ Ιπλα σ' α·jτci 'ή l5σφΡ1)σΥΙ (Έμπε30χλ'ijς) καΙ 'iι γεύσ7J ('Αναξαγό
ρας) . Στηll α:φ1j φιΣΙvεται ΙΙη μόvο οΙ ΙΙτομικοΙ -καΙ ΙδιαΙτεριχ δ Δ1jμόχΡΙ
τος- ΙΙπέ3ιδιΣΙΙ σπου3ιχιότητιΣ. 

74 .  'Αριστοτέλ1)ς, Περί ψυχής, 1, 2, 405a 2 7 .  
75 .  ΘεόφΡιΣστος, Περί αίσθήσεως, 3 κ.έ. 
76. 'Ιπά.ρχει ΙΙκόμ1) 'iι μαρτυρΙα (Θεόφριχστος. δ.π. ,  25 )  ΙSη δ 'ΑλκμαΙ

ωll, δ γιατρος με τΙς πuθιxγόρειες τ&σεις. ύποστηριζε πώς 'iι lιό1jσ1) � 'iι σu
vε(31)σ1) ε!vαι το ΧΙΧΡιΣκτηριστικο γνώρ ισμα του ΙΙvθρώπου (δη μόνος ξυ
νlησl) .  ΛεΙπει δμως κιχΙ έδω Ιvιχς πιο ιiχριβ1jς καθορισμός, hToc; a.v Εv
lIo�σoυμε ιχότη τη δΙιΣτόπωσ1) σαv κ&τι παρόμοιο με το ΙΙριστοτελικο κοι
νόν αΙσθητήριον. Με ιχότη τηv ύπόθεσ'l] εΙιιαι σόμφωνο κιχΙ το ΥεΥοvOς δτι 
στους κύκλους τωv πuθαyoρεΙωv κιχ! των γιατρων που ΙΙσπά.ζοvταv τlς Ιδέες 
τους ε!χαν γΙνει οΙ πρώτες ιiπόπειpες lιιΣ �ιιτοπιστουll οΙ μερικότερες ' Ψυχι
κες 3ριχστηριότητες σε ΣUγκεKριμέllα σ1)μεία του σώματος :  'ή lιό1)σ1) στοv 
�γκέφαλo, 'ή ΙΙvτΙλ'l]ψ1) στιΙ! έπιμέρους IIpycxllιx κιχ! στηv καρ3ι&. οΙ Kι�σεις 
του σuvαισ%ματoς έπΙσ1)ς arijll καρ3ιιΧ κτλ. ΦαΙιιετιΣΙ ΙSτι ιΧπο Η!ω �χoυv 
πιχραλ&βει δ ΔιογέlΙ7]ς δ • Απολλωνιά.της καΙ, ΙΙργότερα, δ Δ'Ι]μ6κριτος τΙς 
ιιπιχρχες της φυσιοyvωστικ'ijς ΨυχολογΙας. 

7 7 .  Diels , 1 8Β , 16 [21 4]. 
78 .  Άριστοτέλ'l]ς, δ.π. ,  1 ,  2 ,  40�b 13' 3 ,  3, 427a 2 1 ' Μετά τά φυσικά, 

3, 5 ,  1 009b 1 7 '  Θεόφραστος ,  δ.π. , 10 κ.έ. 
79. Θεόφραστος, δ.π. , 7 .  
80.  'Ίσως ύπάρχει έδω κ&ποιος ΙΙπό1)χος ΙΙπο '1'0'11 Ήρ&κλειτο που κι ιχύ

τος τηv αΙσθ1)τηριιχκ1j ιivτΙλ'l]ψ'Ι] τηv έξ1)Υουσε με β&σ1) rijll έναντιοτροπία, 
καΙ ύποστηριζε 6η ΙΙρχ� κ&θε ΚΙIΙ1)σ1)ς ε!ιιαι 'ή ιiιιτΙθεσ1). 

81 . Θεόφραστος, δ.π. , 2 7  κ.Ι ΕΤιιαι l:νΒιαφέροll δτι ιiπo τουτο δ • ΑvιΣ
ξαγόρας ΙΙβγαλε το σuμπέριxσμιx (δ.π. , 29 )  ΙSτι κ&θε αΙσθ'l]τηριιχ� cintλ1jΦ1J 
συvΒέετιχι με λύπη. 
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Η Α Ν θ Ρ Ω Π Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Η ΑΝΘ ΡΩ Π ΟΛΟ ΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
(σ .  79-1 1 3 )  

[σελ. 79-91 

1 . Αύτη � ι!ναινέωσ1j στο χώρο της Ιαιτρ ικης dίpχισε �8Yj, δπως ι!ναιφέ
ρεταιι πιο πά.νω, με τοΟς γΙΙΧΤΡΟΟς ποΟ πρόσκεινταιν στον πυθαγορισμό, Ι8ι
αιΙτεραι με τον ' ΑλκμαΙωιιιχ. 

2. Πρβ. προπιΧιιτωll τιΧ συΥΥριΧμμιχτιΧ του Περί άρχαίης Ιητρικής καΙ 
Περί διαίτης όξέων. 

3. Πρβ. τον Πρωταγόριχ στον δμώνυμο πλαιτωνικο 8ιά.λογο, 31 6d. 
4 . Ή γνωστη φριXσ1j τοίί Κικέρωνα ( Tusculαnαe disp u tα tiones, 5, 4 , 

10) γιιΧ τον Σωκριίτη Ισχύει γιιΧ δλ'l) τη φιλοσοφΙα αύτ'ijς T'ijt; περιό80υ. 
5. Πρβ.  το γνωστο τόν ηττω λόγον κρεΙττω ποιείν, Άριστοφιίll'7]ς, Νε

φέλαι, 1 1 2  κ.έ . ,  893 κ.έ . ·  Άριστο,έλ'l)ς ,  Ρητορική, 2, 2/. ,  1 402a 23.  
6 .  Ό Πλά.των (Θεαίτητος,  1 8 1 a) τοΟς δνομιίζει οί ρέοντες' πρβ .  Άρι

στοτέλYjς,  Μετα τα φυσικά, 4 ,  5 ,  1 0 10a 1 3 .  
7 .  Π ρ β .  πιο πιίνω, Πρώτο Κεφά.λαιο, σ'l)μ. 7 2  ( σ .  314 ) . 
8. Τυπικο παρά.δειγμαι ε!ναιι � ιΧλλ'l)γορΙιχ τοίί Πρό8ικου , δπου καιΙ � 'Α

ρετ-l] κιχΙ � ΚακΙαι ύπόσχονταιι τιΧ πιΧιιτα -� καθεμιιΧ χωριστιΧ- στον Ή
ρακλη , αll τΙς ιiκoλoυ&ήσει.  

9 .  'ΙππΙιχς (=Ξεvoφών, Άπομι'ημονεύματα, 4 ,  4 ,  14 κ.έ. ) .  
1 0. Πρέπει νιΧ τονιστεί δη το ούσιιχστικο γνώρισμαι τοίί δρου φύσις -με 

αιύτη τ-ηll Ιννοια- εΤναι δτι παιραιμένει πιΧιιτα � ϊ8ιαι, δεν μεταβά.λλεταιι,  ι!
κριβώς δπως καιΙ � άρχή . Το ι!vτΙθετo λοιποll προς ιχύτιΧ εΙιιαι το παροδικό, 
αιύτο ποΟ γΙιιεταιι μόνο μιιΧ φορά.. 

1 1 .  'ΙππΙιχς (=Πλά.των, Πρωταγόρας, 337c ) .  
12 .  Πλά.των, Πρωταγόρας, 320  κ.έ. 
1 3 .  Άριστοτέλης, Ρητορική, 1 ,  13, 1 3 7 3b 1 8. 
1 4. Άριστοτέλ'l)ς, Πολιτικά, 1 ,  3, 1 253b 20 .  
1 5. Στό Ιδιο, 2, 7 (Φαλέας) καΙ 8 ( 'Ιππόδαμος) . 
1 6. Μόνο σ' ιχύτο ε!ιιιχι 8υιιατον νιΧ ι!ναιφέρεταιι δ ΆριστοφιΧιι'Ι)ς στΙς 

• Εκκλησιάζουσες. 
1 7 .  Πλά.των, Πολιτεία, 338c .  
18 .  Πλά.των, Γοργίας, 483b. 
1 9 .  Άριστοτέλ'l)ς ,  δ.π. , 3 ,  9, 1 280b 1 1 .  
2 0 .  Στον Γοργ[α, 471 , τοίί Πλά.τωναι. 
2 1 .  Πρβ. τον lπαινο T'ijt; ιiδικίας ιΧπο τον Θραισύμαιχο (=ΠλιΧτων, Πο-

λιτεία, 344a) . 
22 .  Στό Ιδιο, 343c. 
23 .  Καλλικλijς (=Πλά.των, Γοργίας, 4 83a καΙ 491e ) . 
2 4 .  Διογένης Λαιέρτιος, 2 ,  1 6 . 
2 5 .  Σέξτος 'Εμπειρικός, Πρός μαθηματικούς, 9, 5 1 -5lι . 
26 .  "Οπως δεΙχνει � καιτα8ΙΚη τοίί Διαιγόρα ιΧπο τη Μηλο (Άριστοφά.

νης,  »Ορνιθες, 1 07 3 ) . 
2 7 .  Διογένης Λαέρτιος, 9 ,  51 . 
2 8 .  AUT-l] τη βαισικ-l] Ι8έαι ",oiί Σωκρά.τη την παρουσιά.ζει καιΙ δ Ξενοφών 

(κυρ Ιως 'Απομνημονεύματα, 3, 9) καιΙ δ Πλά.των (Πρωταγόρας) .  
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σελ. 91-96} Σ Η Μ ΕΙΩΣΕΙΣ 

29. Γι' οιότό iι ιivτι81JμΟΚΡΟΙΤΙΚΥ) πολιτικΥ) τοποθέτηση τοσ Σωκριiτη, 
πού εΙχε: τόσο μοιροιίες aUIlέπEtEr; γιιΧ τόll {8ιο, ιiπoιιτoσσε Ρ1JΤιΧ iι πιό 8ύσχο
λ1J xa.l πιό �πικΙv3u'Πj 'TtX1l1J, 81Jλοι8Υ) iι τέχIl1j της 8ιοικuβέρτησης, lιιΧ ιiσχει
τοιι μόιιο ιiπό ΙSaour; τηll κοιτείχοιll ιiπόλuται' ι!τσι δ Σωκράτης ιiπέρριπτε �II
τελως τηll ιillάθεση τωll κραιτικωll ιiξιωμάτωll με κλ�ρωση η μέ ωογΙς. 

30. Ό Σωκράτης Βεll rnLxetP1Jae lιιΧ κιχταιστρώσει Ι!ιιαι σύστημαι τωll �πι
μtροuς ιiρετωll' ΙΒωσε «πλως δρ ισμούι.;, π.χ. της ιill8pεΙαις (πρβ. τό Βιά.λογο 
Λάχης) ,  της εύσέβειιχι; ( Πλάτωll, E�θtJφρων' ΞεllOφωll, δ.π. , 4, 6, 3) ,  της 
8ικαιιοσότης (Ξειιοφωll, δ.π.,  4 ,  6 ,  6) κτλ. 

31 . Αότό �πι8ρoσσε κΙΧθορ ιστικιΧ στη θεωΡ1JΤΙΚΥ) φιλοσοφΙιχ ,OU ' σχετι
κιΧ βλ. ποιραικάτω, « Τό πρόβλ1)μαι T'ijr; �πιστ�μ1Jς», σ. 1 02 κ.�. 

32.  Ή {Βιαι Βιττη σ1jμαισΙΙΧ, πού ι!γινε ιiφoρμY) γιιΧ πολλές ΒuσκολΙες, u
πάρχει στό λαιτιιιικό virtus' έπΙιn;ς στό άγαθόν. 

33 .  Ξειιοφωll, δ.π., 3, 8, 5.  
34. Πρβ. τη λογικΥ) ιiναισχεUΥ) τωll ιiπόψεωll τοσ Θραισύμαιχοu στό πρω

το βιβλΙο της πλαιτωιιικ'ijι; Πολιτείας. Ή ιilloιaxεUY) εΙlιαιι 8uνιχτό νιΧ θεωΡ1J
θεί καιταιρχΥ)Iι σωκpιxτικ� , ιiλλιi ιΧπό διαιλεκτικΥ) καιΙ πραιγμαιτολογικΥ) &ΠΟψ1j 
lχει πολύ ιi8ύllαιτες βιiσεις. 

35. Αότη iι ιiπoκαιτάσταιση τωll 1jθικων ιillτιλ�Ψεωll τοσ λαιoCΊ, ΙSπως εΙ
δικότεραι τηll �κθtτει δ Ξενοφωll, στιΧ �πιμtροuς έκφuλΙζεταιι, ΙSπως �ταιll ιpu
σικό, σε τετρ ιμμtνrι 1jθικολογΙαι. Καιθως ΙSμως δ ΣωκράΤ1jς ι!λπιζε ΙSτι ιiκpι
βως Ι!τσι θιΧ {ιΠ1JρεΤOσσε πιό καιΜ τό λιχό, βρέθ1Jκε ιiνάμεσαι σε δύο πuρά :  
οΙ σοφιστες και Ι  ο Ι  lιπαιBoΙ 'Tour; τόll θεωροσσαιll -έξιχιτΙιχς αιότωll τωll ιiπό
ψεών 'Tou- ιXvτιBραιστικό καιΙ ιiπό πολι τικΥ) ιiλλιX καιΙ ιiπό έπιστημονικΥ) &
πoψ-ιj.  'Από τηll ro1j μεριά, �κείlloι πού πΙστεuιχll ΙSτι τό καιρΜνωμαι της �
ποχ7jι.; �ταιν iι ιiμφισβ�τηση τηι.; αιUΘεντΙαις τοσ ιιόμοu καιΙ των 1jθωll σuγχαι
ταιριθμοσσαιll ιiπερtσxεπτιx κιχΙ τόll Σωκράτη, πού προσπαιθοσσε lιιΧ θεμελιώ
σει ιχότη τηll αιύθεvτΙιx, με ωιιιοuι.; πού τηll {ιπέσκιχπταιν. ΚαιΙ Ι!τσι Ι!φταισε 
lιιΧ παιροuσιάζετιχι τuπικόι.; �κπρόσωπoς της σοφιστικ7jι.;, τηll δποΙαι ιiκρ ιβως 
καιτιxπoλεμoCΊσε: . 

36. ΥΗταιll, Ι!τσι, έντελως Ι!ξω ιΧπό τΙς προθΙσειι.; τοσ Σωκράτη νιΧ έξε
τάζει τούς πολιτικούς η 1jOLxour; λόγοuς πού �πιβάλλοull κάθε tπιμtροuς πρά
ξ1J. Ό Σωκράτης οϋτε κιΧlι έπέτρεπε μιιΧ τέτοιαι έξΙτιχση. ΆφoCί 81jλιχ8Υ) εΤ
χε γΙlιει πιχρΙΧ8εκτό μιιΧ γιιΧ πάvτιx δτι οΙ �lIτoλες 'T7jr; έξοuσΙιχς πρΙΠει lιιΧ τη
ρoσvτιxι σέ κάθε περΙπτωσ1j, τοϋτο Ι!πρεπε lιιΧ Ισχύει ιΧκόμ1j καιΙ δποu �ταιll 
φαιιιερό δτι οΙ έντολές της πολιτικ'ijς έξοuσΙιχς �ταιll παιράλογει; η d!8tXEt.;" 
πρβ. τόν πλαιτωιιικό ΚρΕτωνα. 'Εφόσοll δ &ιιθρωποι; ι!χει πεισθεί -δπως καιΙ 
δ Σωκράτης- ΙSτι ή ζωή Tou {ιπόκειταιι σέ OetKY) καιθ08�Υ1)σ1j καιΙ δτι �κεί 
ΙSποu σταιμαιτίi ή γνώση 'Tou {ιπάρχει μιιΧ φωνΥ) τoCί ΣUllαιισθ�μαιτoς πού τοll 
ιiπoτρέπε ι  ιiπό το &8ικο, δφεΙλει νιΧ {ιπαικούει σ' αιότΥ) τη φωνή. ΣχετικιΧ με 
τό δαιμόνιον βλ. πιχραικιΧ.τω, σ. 1 1 2 ,  § 8. -'Ο d!ιιθρωπος πρέπει νιΧ μπορεί 
πάιιτοτε lιιΧ �πικαιλείταιι κιΧ.ποιοuι; λόΥοuς γιιΧ τΙς πράξεις 'Tou ' ιiλλιX αιύτοΙ 
οΙ λόγοι μπορεί lιιΧ εΙlιαιι κιχΙ ιiξιώμαιτιx πο,j 8έιι έπιΒέχοlιταιι rnLμtpour; Ι!λεγ
χο. 

3 7 . 'Όπως π.χ. aτόll Ξι:ιιοφώιιται καιΙ στον ΑΙσχΙτη . ΈπΙσηι.; δ ΣΙμωll, 
Ι!ναις τσαιγχιΧ.Ρ1jς πού φιλοσοφοσσε, σΤ1jριζόταιν, δπως φαιΙνεταιι, στον Σωκρ«
τη . Γιιi τη μεγαιρικΥ) καιΙ την 1jλειαική-�ρετριαική σχολΥ) I!xouμE πολύ ιiσιx
φεΤς πλ1jροφορΙες γύρω ιiπό αιότο τό θΙμαι, πού κι αιότες ΣUγyεlltUOUII τόσο 
με τόν κuνισμ6, &στε ΒέIι θιΧ ΙΙξιζε lιιΧ �κτεθoσll χωριστά. 
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Η ΑΝΘ ΡΩ Π ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ [σελ. 96-113 
38. Κύριιχ 7τηyΙJ δ Διογένης ΛΙΧέρτιος, 6. 
39 .  Ξι;νοφων, Συμπόσιον, 4, 3 4  κ.έ. 
40. ΚιχΙ δ Ξενοφων βάζει σuχνιΣ στο στόμιχ τοίϊ Σωκράτη τ� λέξ1j ήoo. 
4 1 .  ΜΙιχ &κόμ'l) �ντελως σωστη σuνέπειιx, που σuνάγετιxι ciπο την euBCltL-

μονιστικη &ρχή . 
42 .  Πρβ. Διoγέirιjς ΛCιtέρτιος, 2, 65 κ.έ. 
43. Ξενοφων, 'Απομνημονεύματα, 2, 1 ,  8 κ.έ . •  

44 .  Διογένης Λαέρτιος, 9 ,  51 κ.έ. 
45. ΕΤναι πιθανο 5τι Καταβάλλοντες (ένν. λόγοι) κιχΙ Άντιλογίαι ήταν 

ιiπλως δύο 3ιιχφορετικοΙ τΙτλοι αύτοίϊ τοίϊ �ργoυ, που το πρωτο κεφάλαιό 
του πριχγματευόταν το πρόβλημα της ciλήθειας. 

46 .  Ό ΠΜτων στον Εύθύδημο κιχ! στον Κρατύλο, δ 'Αριστοτέλης στο 
Περί σοφιστικών έλέγχων. 

4 7 .  Τυπικα πιχρΙΧ3εΙγματα : ιι'Έπαψες να 3έρνεις τον πιχτέρα σου ; )) 11 
ιιΠέταξες τα κέρατά σου ;» .  

48 .  Διογέν'l)ς Λαέρτιος, 2 ,  1 0 7 .  
4 9 .  Πόσοι κόκκοι &μμου σχηματΙζουν σωρό ; Πόσες τρΙχες πρέπει να 

πέσουν για να γΙνει κOCποιος φΙΧλαχρόι; ; 
50.  Σέξτος 'Εμπειρ ικός, δ.π. , 10 ,  85 κ.Ι 
5 1 .  Κικέρων, De fa to, 7, 1 3 .  
5 2 .  Πλάτων, Θεαίτητος, 210e '  πρβ.  Σοφιστής ,  25th .  
53.  'Επιτομη στο τρΙτο κεφάλΙΧιο τοίϊ ψευ30-&ριστοτελικου �ργoυ Περί 

Ξενοφάνους, Ζήνωνος, Γοργloυ, xCltt στον Σέξτο 'Εμπειρικό, 7 , 65-86. 
54. Πλάτων, Μένωι>, 95c.  
55 .  Διογένης ΛΙΧέρτιος, 9 ,  5 1 .  
5 6 .  Μένει ciνεξέτCltστο τ ό  �ρώτημα OCν αύτει; ο Ι  δύο κινήσεις etxCltII χΙΧ

ρακτηριστεί �31j ciπό τον Πρωτιχγόρα ποιούν καΙ πάσχον -δπως στην ι!κ
θεση του ΠΜτωνα, Θεαίτητος, 1 56a. Πάντως 3εν εΤναι  έκπλ'l)κτικό που δ 
σοφιστης μεταχειρΙζεται τέτοιες &'νθρωΠΟλογικες κατ'l)γορΙες. 

5 7 .  Δεν Ιιπάρχει κανένας λόγος που μας &'ναγκάζει να συν3έσουμε &με
σα αύΤ+Ι τ+ι θεωρΙα των δύο &'ντΙρροπων κινήσεων με τον 'ΗράΚλειτο. Το 
�ρακλεΙτειo στοιχείο της, που πολυ σωστα το εΤχε έπισ'l)μάνει δ Πλάτων, 
βρΙσκεται ij3'1) ,  σε έπαρκη μάλιστα βαθμό, σ' �κεΙνoυς τους d!μεσους προ3ρό
μους της θεωρΙας που &'νάγουν κάθε γεγονος σε κινησιιχκες σχέσεις. 

58 .  ΧωρΙς &'μφιβολΙα �3ω προβάλλει � &'νέλιξ'l) T'ijt; γνωσιολογΙαι; τοίϊ 
Πρωταγόρα &'πό την ciτομικη σχολή, για Τ+Ιν δποΙα �ταν oύσιαστικ� � &'να
γωyΙJ τοίϊ ποιοτικο\) στό ποσοτικό (πρβ. πιχριχπάνω , σ. 43 κ.έ. καΙ σ.  60 κ.έ. ) .  
Βέβαιιχ δ σοφιστης καταpχ�ν 3εν 3εχόταν μετιχφυσικει; θεωρΙες 5πως ήταν 
δ ciτομισμόι;. 

59 .  Λότο τό στοιχείο συνενώθ'l)κε με έπιΒράσεις της 3LιxλEXTLx'ijt; τοίϊ 
Ζήνωνα, καΙ �τσι 3ιαμορφώθ7Jκε δ 3ιαλογικός χαριχκτηρας τ'ijς κατoπιν'ijι; 
φιλοσοφικ'ijι; γραμματεΙας. 

60. Ό Σωκράτης 3ΕV εΤναι πιθιχνο να εΙχε έ7τηρειχστεί σοβΙΧριΣ ώι; προς 
αότο &'πό τον 'Ανιχξιχγόρα, &'φοίϊ δ τελεολογικόι; στοχιχσμος του 'ΑναξαγόρΙΧ 
σχετΙζεται με την ιiρμoνΙα της ούράνιιχς σφιχΙριχι; καΙ ΙSχι με  την &'νθρώπινη 
ζωή, ένω οΙ θεωρήσειι; ποΙΙ &'πο3Ι3ει -κιχΙ εΙ3ικότερα δ Ξενοφωv-- στον Σω
κράτη 3έχοντιχι ώι; κριτήρ ιο για το θιχυμιχσμο του κόσμου το ΙSφελoς του ciII
θρώπου. ΠολΙΙ πιο κοντιΧ στη σωκριχτικη πΙστ'l) ε!ναι οΙ θρησκευτικες &'ντι
λήψεις των μεγάλων ποι'l)των της 'Αθήναι;, Ι3ιιχΙτερα των τραγικων. 
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σeλ. 121-138] Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
Η ΣιΣΤΗ ΜΑ ΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

(σ. 1 1 4-1 7 7)'  

1 .  Πρβ. Σέξτος 'Εμπειρικός, Προς μαθηματικούς, 8 ,  56.-Ή θεωρ Ια 
τοu Δ1)μόκριτοu γιά: τη ιιγν-ήσιαll γνώσ-η διατuπώνεται πιο καθαρά: στον 
Σέξτο 'Εμπειρικό, Πρ ος μαθηματικούς, 7 , 1 39. Ό Πλά.των καταπολεμii 
την ιχΙσθ1)σιοκριχτΙιχ τοίί Πρωτιχγόριχ προπάντων στον ΘεαΙτητο, τη θετι
κη-δρθολογικη &ΠΟψ1) στον Φαίδρο, στο Σvμπόσιον, στην Πολιτεία καΙ στον 
Φαlδωνα. 

2. Πιο κοιλ,χ �ιοιτuπώνετοιι &πο τον Πλιiτωνα στόν Τίμαιο, 27d κ.Ι, 
κοιΙ, ΙδιαιΙτεροι, 29c. 

3 .  ΠoΛU κοιθοιρά: έκτΙθεται στον Μένωνα, 96 κ.έ. 
4. Ή πoλu πετυΧ1)μέν1) σχετιΚ'1] �κφραισ1) εΙναι διασώζειν τα φαινόμενα. 

Πρβ. καΙ Άριστοτέλ1)ς, Περί γενέσεως καί φθοράς, 1 ,  8, 335a. 
5. Γι' αότο καιΙ οΙ φράσεις τοu στΙς δποίες ποιραιδέχεταιι τ-Ι]ν ιiλήθειαι 

των φαινομένων : π.χ. Άριστοτέλ1)ς, Περί ψυχης, 1 ,  2, 404a 2 7 , κτλ. 
6. Ή πιο διεξοδικ-l) ι!κθεσ1) έδω καΙ γιιΧ τιΧ έπόμενα εΤναι τοίί Θεόφροι

στοu, Περί αΙσθήσεως, 61 κ.έ. (= Diels, Doxogrαphi Grαeci, 516 ) .  
7 . Ό ά:τομισμος δΙδασκε δτι ολα τιΧ  &τομα �xouv μιά: κΙν1)σ1) που ε!ναι 

πρωταρχικ-l) καιΙ δεν όφεΙλεταιι σε κανένα οιϊτιο ' δεν εΤναι δμως πιιΧ 3υναιτο 
ιιά: ξέροuμε &ν δ Δ1)μόκριτος υποστήριζε οτι αότη ή ΚΙIΙ1)σ1) καθορΙζεται ιi
πο το μέγεθος, τη μάζαι κτλ. , !!τσι ωστε τά: μεγαιλότερα λ.χ. &τομαι 'JcX κι
νοuνται με μικρότερ1) ΤOΙχότ7JΤoι. Πάντως, κατιΧ τον Δ1)μόκριτο, αιότοΙ οΙ κα
θορισμοί εΙχαν Ισχυ πάνω στη μ1)χανικ-l) άλλ:ηλεπΙδρασ1) των ιiτόμων. Τά: 
μεγaιλότερα μετακινοuνται πιο 3όσκολαι, τιΧ μικρότερα πιο εδκολα. 

8. Πρβ. Άριστοτέλ1)ς, Περί γενέσεως καί φθοράς, 1 , 2, 3 15b 6 .  
9. Πρβ . •  Αριστοτέλ1)ς, Περί ψvχης, 1 ,  2 , 405a 8.  
10.  Θεόφραστος, δ.π. ,  58 (=δ.π. , 51 5) . 
1 1 .  Ή δμοιότηται με τη θεωρΙα τοίί • ΑρΙστιπποu (σ. 99 κ.έ.) εΤνοιι τόσο 

πρόδ1)λ1), ωστε μοιραίοι ύποθέτοuμε δτι ύπάρχει κάποια αΙτιοικ-l) σuνάφειιχ 
προς αύτηll. ΜιιΧ τέτοιοι δμως σχέσ-η πρέπει μiiλλον νιΧ την ιiναιζ'!Jτήσοuμε σε 
xoLv1) έξάρτησ1) ι1πο τον Πρωταγόρα παρά: στΙς ι1μοιβαίες έπιδράσεις τοίί 
&:τομισμου καΙ του ήδονισμο\ί. 

1 2 .  Άπο οιύτη τ-l)ν &ΠΟψ1) δ Θεαίτητος σuγκεφαλοιιώνει ολ1) την ΚΡΙΤΙΚ-l) 
που ιXσxije'!Jxt στη σοφιστικ1) .  

1 3. Δόξα άληθης μετα lόyov : Θεαίτητος, 2 10e. ( Πρόκειτοιι, πιθανόν, 
γιιΧ 3ιατόπωσ1) τοίί ΆντισθέIΙ1). )  

1 4 .  Άριστοτέλ1)ζ,  Μετα τα  φvσικά, 1 ,  6,  9 8 7a  32 '  1 3 ,  4 ,  1 078b 12 .  
15 .  'Όπως έκτΙθετοιι σ-:ον Φαίδρο κοιΙ στο Συμπόσιον. 
1 6. ΘεωΡ1)τικες φuσιοyvωστικες �peuvet; βρΙσκοuμε μόνο στοΙΙς διαιλό

yout; της τελεuταΙας περιό80υ του Πλάτωνα. 
1 7 .  'Αφορμ-l) γι' αότες ΙΙδωσαν ή νεοπuθαγΟΡΙΚ-l) καΙ -ή νεοπλατωνικη �ρ-

μηνΕUΤΙΚ-l) έx3ox7J της θεωρΙας των Ιδεων (βλ. παραικάτω, σ. 270, § 4 ) .  
1 8. Μένων, 80 κ.Ι 
1 9. Φαίδρος, 246 κ.έ. 
20. Φαίδων, 72  κ.έ. 
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Η ΣΎ'Σ Τ Η ΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ [σελ. 139-150 
2 1 .  Πρβ. Φtληβoς , 1 6c. Πουθενα δμως στους πλιχτωιιικους 8ΙΙΧλόγους 

8εν πρoβiXλλετιxι με �μφιχ<rtJ ή λoγικ� 8ιιχΙρεσΊ) . Στον Σοφιστη κιχΙ στον Πο
λιτικο δ Πλά.των τη χειρ Ιζετιχι με ιι8ιχσκΙΧλΙσΤΙΚΊ)) σχολιχστικότητιχ, άν δχι 
με πολεμικη εΙρωνεΙιχ. Ή . Αρχιχιότητιχ μας �χει 8ιιχσώσει ιιδρισμουζ) κιχ! 
ιι3ιιχιρέσεις» που εΤχιχν γΙνει ΙΙπο τη σχολή του Πλά.τωνιχ. Μια 8ιιχκωμώ-
3'!)<rtJ, άπο κιΣποιον ποι'!)τη κωμω8Ιιχς, ιχuτ'ijς της ιiκιχ3'!)μΙΧLκ'ijς έκζ�τη<rtJς 
για έννοιολογικες τομες σώζετιχι άπο τοιι 'Aθ�lIιxιo, 2, 59c. 

2 2 .  Φαίδων, 102 κ.έ. 
23. Φαlδων, 1 01d .  
24 .  Φαίδων, 1 00d. 
25. Άριστοτέλ'!)ς, δ.π. ,  1, 9 ,  990b 1 .  
2 6 .  Παρμεvlδης, 1 30c. 
2 7 .  Πρβ. κιχ! ΆριστοτέλΊ)ς, Β.π.,  1 2 ,  3, 1070a 1 8 . 
28 .  ΕΤνιχι, ήρεμΙιχ, xlVΊI<rtJ, τιχυτότητιχ, έτερόΤΊ)ΤΙΧ -ή 8ιιχΙρεσΊ) 8Ί)λοι8η 

του εΤνιχι σ� ιχύτο που ποιροιμένει πά.ντοτε όμοιο με το" έαυτό του καΙ ήρε
μεΤ (οΙ>σΙα) κιχΙ σ' ιχύτο που κινείτιχι καΙ μετιχβά.λλεται 8ιιχρκώς (γένεσ�ς) . 

29 .  Σοφιστής, 254 κ.έ. 
30. Φαίδων, 7 6 κ.έ. 
3 1 .  Φαίδρος , 245' Φαίδων, 1 05 '  Νόμοι, 1 0, 896. 
32 .  Ή ιiπεικ6"Ισ1J ιχυτών των θεωριών γΙνετιχι με τη μoρφ� μυθικων 

ciλλΊ)yoριων που χρησιμοποιουν θέμιχτα ιiπo τη λΙXϊΚ� θρφκεΙιχ κιχι άπο τΙς 
μυστηριιχκες λιχτρείες. Τέτοιες άλλΊ)γοριες σuνιxντoϋμε στους 8ΙΙΧλόγους 
Φαίδρος, 246 κ.έ. , Γοργίας, 523 κ.έ . ,  Παλ�τεία, 614  κ.έ. , Φαlδων, 1 0 7  κ.έ. 

33. Για τον Πλά.τωνιχ ιχύτη iι 8ΙΙXΙρεσ1J σε τρΙιχ μέρη ιΧποτελοϋσε στην 
ούσΙιχ άξιολογικη Ιερά.ρχησΊ) του ψυχικου χώρου. Αυτο φιχΙνετιχι ιiπo το γε
γονος δτι τη χρησιμοποιεί στην ήθικ� κιχΙ στην πoλιτικ� , σε πιxριxτηp�σεις 
ποιι κά.νει για τα διά.φοριχ όργιχνικα δντιχ κιχθως κιχι για .οΙΙς 8ιιχφορετικους 
λιχοός (Βόρειοι ,  Νότιοι,  'Έλληνες) .  

34 .  Γι '  ΙΧύτό, το  λαγιστικον όνομά.ζετιχ! κιχΙ ήγεμονικόν. 
35. Γι' ιχύτον το λόγο το τρ Ιτο μέρος της ΨUx'ijc; όνομάζετιχι κιχ/. φιλο

χρήματαν. 
36. ΜΙα: άπο ΙΧύτες τΙς συνέπειες εΤνα:ι κιχι ή έξομοΙωσΊ) των 8όο φίιλων 

ώς προς τα 8ικα:ιώμιχτιχ κιχ! τα κΙΧθήκοντά. τους: εΤνιχι μια πιχρα:χώΡΊ)ση που 
κάνει ό φιλόσοφος στο ΎUνιxικείo κΙνημιχ της έποχ'ijς του. 

37 .  Συμπόσιον, 2 1 f b :  αυτό καθ' αύτο μεθ' έαυτού μανοειδές αει ον. 
38 .  Σαφιστής, 246 κ.Ι Ή θεωρΙιχ για τα ασώματα ε 'ίδη , που έπικρΙ

νετα:ι έχεί, δεν εΤνοιι δυνα:το να είνα:ι &λλη ιiπo την πλα:τωνική, με την όπο Ια: 
συμφωνεί κα:τα λέξει. 

39. Φlληβας, 54c.  
40 .  Δεν πρέπει δμως να σκεφτουμε δτι πρόκειτοιι για πρόσωπο � για 

πνευμα:τικο δν, ciλλα μόνο για τον άπ6λuτα: ήθικο έγκόσμιο σκοπό. 'Όπως 
στον Σωκρά.τη , Ι:τσι κα:Ι έ8ω ή �ννoια: τοϋ αγαθού 3ε... προσ8ιορΙζετιχι' ύπο
τ(θετιχι ιΧπλώς δτι εΤνα:ι ή πιο ιΧπλη κα:Ι ΙΧύτονόΊ)Τ1). 

4 1 .  Με την έπΙ8poισ1J της &.ρ ιστoτελικ'ίjς δρολογΙιχς οιύτο το χωρΙς όντό
τητιχ δευτερΕUoν ιχtτιο χοιρα:κτηρΙστηκε ιιυλ'!)). 

42. ΕΙνα:ι πιθιχνον δτι δ Πλά.των μετέθετε τους άριθμους μέσα: στον Ι8ε
ιχτο κόσμο, θεωρουσε δμως δτι iι πα:ρά.στα:σή τους σ\ιΧ γεωμετρικα σχήμα:
τιχ ήτα:ν δ ιιπεριορ ισμος» ποu σuνδεότα:ν με το χώρο. 

43. Ή πλα:τωνικ� φυσικη εΙνιχι δπoθετικ� δσο κα:Ι ή φ\)σικ� τοσ Πιχρ-
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σελ. 150-157] Σ Η Μ ΕΙΩΣΕΙΣ 

μεvΙ8η . ΦαΙνεTlΧΙ ΙSτι καΙ �8ω �χoυν ληφθεί υπόψη οΙ άξιώσειι:; των μαθητων 
σε συν8υασμο με τ-ην πρόθε<Jl) να άσκηθεί πολεμική . Γι' αύτο στον Τίμαιο 
συναντοϋμε �πι8ριχσειι:; τοϋ Δημόκριτου «νιχμικ,ει:; με πολεμικ-η �ναντΙoν 
του, &κριβωι:; ΙSπωι:; καΙ στον ΠαρμενΙδη σε σχέση με τον Ήριχκλειτο. Δεν 
πρέπει ΙSμως να ξεχνοϋμε δτι δ Έλειχτηι:; &μφισβητοϋσε την πραγματικότη
τα τοϋ �μπειρ ικoϋ κόσμοu, ένω δ Πλιχτων άμφισβητοσσε μόνο τ-η 8υνατό
τητα τηι:; έπιστημoνικ�ι:;, δηλαδ-η τ�ι:; έννoιoλoγικ�ι;, γνώ<Jl)Ι:; τοϋ κόσμοu. 
Καθωι; δμωι:; δ l1λάτων έκθέτει την &πoψ� του θΙγει «στρονομικά, μηχανι
κά, χημικιχ, δργανικιχ, φυσικd:-ψuχικιχ, ιχκόμη καΙ Ια,ρικα προβλήματα, καΙ 
ι!τσι 8Ινει μια συνοπτικ-η !!κθεση ,ων φuσιογνωστικων &πόψεών του. Ή ι!κ
eE<Jl) αύτ-η παρουσιιχζει στα έπιμέροuς μεγιχλες άνισότητες. ΠολλιΧ σημεία 
της ΙSχι μόνο βρΙσκονται στο ϋψος της έπoχ�ς το'ις, άλλα καΙ πλουτΙζουν 
&κόμη πιο πολό τ-η γνώση καΙ ,-ην κατανό'l')ση των προβλημιχτων. Άντιθε
τα, αιοι σημεία της εΤναι έντελως φοινταστικα καΙ ίιστεροσν άπέναντι στlς 
άκρ ιβείι; γνώσεις &λλων έρευV7jτων. Σε γενικ1:ς δμως γροιμμει:; το σχε8Ιασμα 
έπέ8ρασε πολό περισσότερο «πο ΙSσo ε!χε ύπολογΙσει δ 8ημιοuργό:; του καΙ 
eewp�e'l')xe περ ισσότερο θεολογικ-η παρα φιλοσοφικ-η δι8ασκαλΙα. 

44. 'Ακριβως ΙSπως δ Δημόκρ ιτος, �τσι καΙ δ Τίμαιος, για νιΧ χαρακτη
ρ Ισει κα,ασ,,:ιχσεις τοίί ψυχικοϋ χώρου χρησιμοποιεί κατηγορΙες τ�ς κΙV7j
σης,  π.χ. &νιχγει τη σωστη παράσ-:.-α<Jl) στο ταυτόν, την &τομικα προσ8ιορι
σμένη αΙσθηττ,ριακ-η &ντΙληψη στο θάτερον κτλ. Για τον άρχαίο 'Έλληνα � 
ιιψυχ-ηll ε!ναι άρχ-η της ΚΙVlJσ'l')ς καΙ συνάμα τ�ς αισθ'l')σης (κινητικόν καΙ 
αΙσθητικόν : Άριστοτέλης, Πεeί ψυχής, 1 ,  2, 403b 25 ) ,  καΙ δ Πλάτων έξοιρ
τίi το 8εύτερο γνώρισμα άπο το πρωτο . 

45. Αύτι!:ι; οΙ &τμητει; τΡ ιγωνικι!:ι; έπιφιiνειει; !!χουν «μφΙβολη δμοιότητοι 
με τα σχήματα τοϋ Δ'Ι')μόκριτου ( βλ. σ. 1 28 κ.έ. ) ,  ποό κι αύτα ήταν γεωμε
τρικες � καΙ στερεομετρικες μορφές. 

46. Προπάντων Μετά τά φυσικά, 1, 9' 13 ,  4 .  
4 7 .  'Απο αυτες «ξΙζει να  άναφερθοίίν έδω προπάντων 81)0 : � μΙα κιχτιχ

li)yet στο σuμπέριχσμιχ δτι κάθε ΙΧΙσθητο πριχγμιχ πρέπει κατιχνιχγκην να ίι
πιχχθεί σ' Ινοι πλ�θoς «πο 18έες ,  «φοίί κιχ! στο χωρο των 18εων κυριαρχεϊ: � 
λογικ-η ύπότιχξη ' � αιη έΠΙ<Jl)μοιΙνει τη 8υσκολΙοι δτι � δμοιότητιχ ποό πρέ
πει να ίιπιΧρχει άνιχμεσοι στην Ιδέοι κοι! στο φαινόμενο δδηγεί κιxτανιiγκην σε 
κιiτι &κόμη πιο γενικο κ.ο.κ. , έπιχπειρον (άνθρωπος - αυτάνθρωπος - τρΙτος 
ανθρωπoς) � 

48 .  ΕΤναι φοινερο δτι ΙΧύτος δ δρ ισμος τηι; !!ννοιιχς της iπιστημονικής 
«πό8ειξης στρέφετιχι ένιχντΙον -:-'ίjι; ρητορικής άπό8ειξης (των σοφιστων) . 
Στην τέχνη της πειθοίίς θεωροϋνται τέλειες ΙSλει; οΙ «πο8εΙξειι; ---6σο &σχε
τες κι αν εΤναι με τ-ην &ληθιν-η ουσΙα τοίί πριiγματoς-, &ρκεί να μποροίίν 
άπο τυπικ� &ποψη να έξασφΙΧλΙσουν τη συγκιxτιiθεση τοίί «κροοιτη . Ή έπι
στημoνικ� δμως άπό8ειξη πρέπει νά: !!χει την άφετηρΙιχ της στην έσωτεpικ� 
λογική ιΧνοιγκοιιότητιχ τοίί πριχγμιχτος, καΙ γι' οιύτο πρέπει να ά:ντικατοπτρΙ
ζει τη γνώ<Jl) των άληθινων αΙτLων ι!:κεΙνου ποό πρόκειτοιι να ιΧπο8ειχτεί. 

49.  ΓιατΙ πριχγμιχτολογικιΧ ιχύτο έννοείτ:χι στον ' Αριστοτέλη, άκόμη κοι! 
έκεί ΙSπoυ πρόκειτιχι -lΙπως συχνα σuμβιχΙνει στα Άναλυτικά- για το αν 
στη μιOC !!ννοιιχ (στο ίιποκεΙμενο) ε!νοιι δυνιχτο να άπ080θεί (κατηγορείν) � 
αιη (κατηγόρημα) .  

50. Δεν εΤνιχι δυνατο νOC άναπτuχθοίίν έ8ω ο Ι  έπιμέρους κιχθορισμοΙ' 
μπορεί κoινεlς να τοός βρεί σε δποιοδήποτε έγχειρΙδιο λoγικ�ς. 
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Η ΣΊ'ΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ [σελ. 158-172 
51 .  Αυτη την �ντΙστpoφ� σχέcrη �νιXμεσαι στην παιροιγωΥ/) κοιΙ στην 

&νoιζήτησ� δ 'Aριστoτέλ�ς την �χει Bιoιτuπώσει κοιΙ με τον ιΧκόλουθο τρόπο : 
οιύτο που ιΧπο τη φύσ� των προιγμιΧτων εΤνοιι το πρωταρχικό (πeότεeον τiί 
φύσει) , κοιΙ �πoμένως γενικό, ποιρουσιιΧζετοιι στην �νθρώπι� yνώcrη ώς το 
ύστερο (i!σTEI}OV πeός ήμας) '  κοιΙ ιiντΙστpOφoι, το lπιμέρουι;, οιύτο που βρΙ
σκετοιι πιο κοιιτιΧ σ' tμ(iς (πeότεl}ον πl}ος ήμας) ,  εΤιιοιι ,  σύμφωιια με τη φύcrη 
τών προιγμιΧτωll, τό ποιριΧγωγο, το ύστ,ρο (i!aTEeov τiί φύσει) .  

52.  'Επομένως, �ντΙθι;τη προς τόν mιΒιορ ισμό (πeόσθεσις) εΤιιαι -ή λο
γΙΚ7) ΒιοιΒικοισΙοι της άφαιeέσεως. ΚατιΧ τόll lπι8ιορισμο παριΧγουμε &πο μιιΧ 
�IIIIoιιx κιΧποιιχll &λλη προσθέτοιιτιχι;; στηll ά.ιιώτερή τ�ι;; �α ιιέο γνώρισμα' κα
τιΧ τηll ά.φαΙρ,crη φτιΧιιουμε σ& μιιΧ �νlloιιx μt μικρότερο βιΧθος ά.λλιΧ με μι;
γαλύτ,ρο πλιΧτος �φαιpώllτα .. Ιπιμέρους γιιωρισματα. Σύμφωιια λοιποll με 
τόν 'Aριστoτέλ� δ σχ�ματισμoς των έννοιων εΤναι μιιΧ �ντελως ιXναλυτικ� 
8ια8ικασΙα, ένω κατιΧ τόν ΠλιΧτωνα εΤναι ένορατική, «συναγωγική)), « συ
νοπτική» . Πρώτος δ 'Αριστοτέλης �πoBεσμεύτηκε ιiπό Τ7)ν �ναφoριX πρός 
την δραcrη, ένω δ Πλι:iτων καΙ δ Δημόκριτος �βλεπoιν τη yνωστικ� πορεΙα 
της νόηcrης κατ' ιΧναλογΙα πρόι; την δραcrη . 

53. Ί81ιχΙτεριχ τόι Τοπικιί. 
54.  Μετά τα φVσικιί, 4, 3 κ.έ. 
55. Τόι βασικιΧ γνωρΙσμοιτοι της μετοιφυσικ'ijς του Άpιστo-:-έλ� εΤνοιι μια 

έξέλιξη της πλατωνικηι;; μεταιΡυσικης που ιiνoιπτύσσετoιι στον Φίληβο (βλ. 
ποιραπιΧνω, σ. 1 49 ) .  

56.  Με αυτό τό ζήτημα �oλήθηκε -l:κτός ιiπό τη μι;ταφυσικ-η- καΙ 
στη φυσική . 

5? Μετά τα φυσικιί, 1 4 , 2, 1089b 23.  
58. Άναλυτικα i!στεeα, 1,  22,  83a 24.  
59. Ό Άριστoτέλ�ς lκθέτει αυτόν τό 8ιοιλογισμό, ά.πΟ τοll δποίο προ

txuIjIe ιΧργότερα i) λεΥόμι;νη κοσμολογικη dπόδειξη τής i!πaQξης του Θεoiί, 
κυρΙως στο 120 βιβλΙο τωll Μετά τα φυσικιί. 'Ή8η στου .. 8ιαλόγους του, 
που ιiπευθύνoνταν σ' �να ευρύτερο κοινό, τόν ε!χε Βιαπλέξει με ιXξΙOλOγLΚOυς 
κοιθορισμους ύποστηρΙζοντας δη i) ΒιιΧκρ ιση, που μ(iς ύποβά.λλοuν τόι έμπει
PIKcX πριΧγματα, ιiνιXμεσα σε κιΧτι ιiτελέστεpo κοιΙ σε κιχτι τελειότερο, npoU
ποθέτει την πραγμοιτικότητιχ τοϋ τελειότιχτου. 

60. Πρβ. ΙΒιαΙτερα το 30 βιβλΙο του Πει;.Ι oιJρανoϋ. 
61 .  Γι' αυτο δ • Aριστoτέλ�ς χαρακτηρΙζεl ιiκόμη καΙ τιΧ στοιχεία ΙΙχι 

μόνο ιiνιXλoγα μέ τη Bιαφoρετικ� τιXcrη της κΙνησ�ι; άλλα: κοιΙ &ιιιΧλογα μέ 
πρωταρχικές ποιότητει;, καΙ τά. πιχριΧγει ιχπο μια 8ιoισταύρωcrη των ιiντιθε
τικών ζευγαρ ιών θερμο-Ψυχρό, ξηρο-ύγρό :  Πεei μετεώeων, 4, 1 ,  3?8b 1 1 .  

62 .  Το σόΥΥραμμοι του ΆΕιστοτέλη Πe(!i τά ζψα ίστοeίαι προιγματεύ
ετιχι -ύπ08ειγματικα κοιΙ με �ξαιpεΤΙΚ7) έπιμέλεια στη διερεύνηcrη των mL
μέρους- τη συστηματικΥ) κατιΧταξη των ζώων κοιΙ τα Ι8ια!τεροι ιiνoιτoμικιX, 
φυσιολογικιΧ, μορφολογικιΧ καΙ βιολογικα προβλήματα. Το ιΧ\ιτΙστοιχο �pγo 
του για τOt φυτιΧ �χει χαθεί, το ιiναπληρώνει δμωι; το ι!ΡΥΟ του φΙλου κοιΙ 
μοιθ7Jτη του Θεόφραστου. 

63. 'Ηθικά Νικομιίχεια, 6, 2, 1 1 39a 2 1 .  
64. Πρβ. τόι σχετικOt χωρΙα του Πεei ψυχής καΙ των μικρότερων πραγ

ματειων του Πe(!' αΙσθήσεως καί αΙσθητών, Περί μνήμης καί αναμνήσεως, 
Περί i!πνου καΙ έγρηγόeσεως, ΠερΙ ένvπνίων. 

65. ΣχετικOt με τον φυσιολογικο έντοπισμο της Ψυχικ'ijι;; Βραστηριότη-
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σελ. 172-198} Σ Η Μ ΕΙΩΣΕΙΣ 

τιχς δ 'Αριστοτέλ1)ς τη συll8έει με Tb ΙμφVτoν θερμόν που υπcίρχει μέσιχ στb 
ιχΙμιχ σιΧιι πιιοη (πνεiίμα) που Tb έμψυχώιιει. ΚιχτιΧ συllέπειιχ θεωροσσε δτι 
f8ριχ τών ιχΙσθ-!Jσεωll ε!ιιιχι ή κιχρ8ιά. -με cXποτέλεσμιχ lιιΧ πιχριχμεριστεί ή 
&ΠΟψ1) τοσ Άλκμιχ(ωιιιχ, τοσ Διογέ'Π) τοσ Άπολλωvιciτη, τοσ Δ1)μόκριτου 
κιχ! τοσ Πλά.τωιιιχ, ΠΟ') εΤχιχl, ΚΙXτιxλcXβει κιxΛUτερΙX τη σ1)μιχσ(ιχ τοσ έΎΧε
φά.λου. 

66.  Μιτη ή cXφορμη γι« μιιΧ θεωρΙιχ της έσωΤει/ικής; dντlληψης βρΙσχι
τιχι σTb Περί ψυχής, 3, 2, 425b 1 2 .  

67 .  Στη" πολε:μικη που ιiσκεί δ • Αριστοτέλ1)ς κιχτά της 8ι8ιχσκΙΧλΙιχς τοσ 
Σωκρciτη στά 'Ηθικά Νικομάχεια, 3, 1 -8,  βρΙσκοιιτιχι οΙ πρώτει; ιiφoρμες 
τοσ πρoβλ�μιxτoς της έλε:υθερΙιχς (βλ πιχριχκά.τω, σ. 2 2 2  κ.�. ) .  

6 8 .  "Ο.π. , 80 βιβλΙο. 
69. Μι« &ποψ1) που τονΙζετιχι iJ81) στbll Πολιτικ6, έιιώ στηll Πολιτεlα 

δ ΠλιΧτωl, �pfL-!JllEue: τιΧ «κιχκάll πολιτευμιχτιχ με Ψυχολογικb τρόπο, 81)λιχ8ij 
κιχτ' ιillΙΧλΟγΙΙΧ πρός τη" κυριιχρχΙιχ τω" κιχτώτερω" μερω" της Ψυχ'ijς . 

Β' Η Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν 

Κ Α Ι  Τ Ω Ν  Ρ Ω Μ Α 'Ι' Κ Ω Ν  Χ Ρ Ο Ν Ω Ν  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Η ΗΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

(σ. 1 86-244) 

1 . ΧΙΧΡΙΧΚΤ1)Ρ ιστικες εΙΚόιιες ιiπb τη 8ιιχμιΧΧ1) cXιιιΧμεσΙΧ στΙς σχολές μίiς 
8(lιει στους φιλοσοφικους 8ιΙΧλ6γους του δ Κικέρωll που ΧΡ1)σιμοποιεί με με
γά.λη έπι8εξιότητιχ τις πηγές. 

2. Γι' οιύτb δλοι οΙ όπολογισμοΙ που i!yLllΙXIl γιιΧ τη χροιιολόΥΥ)σ1) τωll 
i)στερω" σκεπτικώ" ε!ιιιχι ιiπιxτηλoΙ, ιiφoυ βιχσΙζοιιτοιι σε 8ιΙΧ80χές τω" ήγε
τω" της σχολ'ijι;.  

3 .  Αύτη τη" &ποψη του Άριστοτέλ1) τη 8έχτηκιχ" οΙ πΙΧλιχιότεροι ιiχιx-
8ημιxtκo(, δ Σπευσιππος κιχ! δ ΞεllOκριΧτης. 

4.  Ή cXpxιxLoι �IIIIOιΙX τοσ πιΧθουι;, πού φτιΧιιει &ι; τούι; ιιεώτερους xpbllout; 
(Spinoza) , ε!ιιιχι, συμ.φωιιιχ με ιχίιτιΧ, πιό πλΙΧτιιΧ ιiπb τη" cXIΙ't"ΙσΤΟΙΧ1) �lIoιιx 
της σUΥχΡοιιης ΨυχολογΙιχς. Πιό κιχλιΧ τη" δρΙζει ή λιχτιιιικη μετιΧφΡΙΧσ1) per
turbationes animi, 81)λιχ8η ΣUyκι�σεις της Ψυχ'ijς περικλε:(ει δλες τΙς συ
ιιιχισθ-ημιχτικες κιχΙ βουλ1)σιοικες κοιτιχστιΧσεις κιχτιΧ τΙς δποίες δ &ιιθρωπος 
έξιxρτiiίτιxι ιΧπό Tbll έξωτερικb κόσμο. 

5. 'Ως έιιδιάμεσος κρΙκος ιillΙΧφέρΟΙΙΤΙΧΙ οΙ ιιεώτεροι 81)μοκριτικοΙ φιλόσο
φοι, πού θυμΙζουll τους σοφιστές, κιχ! εΙδικότεροι κιΧποιος ΝιχυσιφιΧΙΙ'ι'Jς, που 
ε!χε ιiκoυσει Tbll ΈπΙκουρο. 

6. Εύσέβιος, Ευαγγελική προπαρασκευή, 14, 1 8, 2 .  AUTb 8εΙχιιει δη fι 
8ι8ιχσκΙΧλ(ΙΧ του Π υρρωιιa. συll8εότιχll &μεσιχ με τΙς τcίσεις της έποχ'ijς 't"1)ς' 
ρωτοσσε : ιiφoυ ή γΙΙώση 8ε" ε!ιιιχι 8UllOΙT� , τΙ πρέπει λοιπbll lιιΧ κιΧιιουμε ; 

7. Ε!ιιιχι πιθιχιιb δ δρος lιιΧ 8ιιχμορφώθ'Ι'Jκε μέσιχ στηll πολεμικη κιχτιΧ της 
στωικ'ijς �lIlIoιιxς κατάληψις. 

8. Σ' a.ύτόll Tb xa.pιxXTYjptafLb δφειλότιχ" Tb δη οΙ σκεπηκοΙ διιομιΧστη
κιχ" κιχ! ΑφεκτικοΙ 
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Η Η θΙΚΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ [σελ. 196-204 
9. KcxTck τo� ατωιχοός;, χιχΙ 'ιι σuΓXcxTάoeE<Tl) εΤνιχι μΙιχ xρ�, κιχΙ, rno

ιdνως, σ-r1jν �ρΙπτω<Tl) τοσ πά.θους, EtvcxL λcxθειdνη κρ�' σuνά.μιx ΙΙμως 
εΤ

. 

VCXL xcxL 'ιι πpιiξ-η της βοόλ-η<Tl)ς; πο\' σuv3uTcxt μ! την ΚρΙ<ΤΙ)'  πρβ. σ. 2 4 1 .  
1 0.  Διoytν1jς Λιdρτιoς, 7 , 1 1 0 :  τό πάθος, ή ιUoγoς καί nαρd φύσιν ψυ

χής κΙvησις ή ιJeμη πλεονάζουσα . Ή Ψuχολογικ-l) θεωρΙοι; για: τα: πά.θ-η 3Lcx
μορφώθ-ηχε ι1πο τον Χρύσιππο. Ό Ζ'ήνων ε!χε �3-η 3ιιχκρΙνει ώς βιχσικει; 
μορφει; των σuyxιτησεων τη xcxpck κιχΙ τ� ΛUΠI), την rnteuμoEcx κιχΙ το φόβο. 
ΟΙ μετΙΧΥενέστεροι π!aτευιχν δτι 'ιι βά.<ΤΙ) ΙΧότης της 3tιxEpta7Jt; ε!νιχι ιiπo τη 
μια: δρισμένΙΧ Υνωρ!aμιχτιχ των πιχριχατά.σεων κιχΙ των κρΙσεω,! πoiι προκιχ
λοuσcxν τη ΣUΓXtV1J<TI), κιχΙ ιiπo την ι!!λλ-η δρισμένΙΧ γνωρΙσμCΙ-rcx των auvcxj
σθ-ημcxτικων κιχΙ βοuλ7JσLιχκων κιχτιχστά.σεων που δφεΙλοντcxν στη CfUΓXEV1J<TI). 
Πρβ.  ΔιογΕV1JΙ; ΛΙΧιρτιοι;, 7 ,  1 1 1  κ .Ι · Στοβιχϊ:ο/;, ΈκλογαΙ, 2 ,  174  κ.l:. 

1 1 .  Έπει3-1) στα: dδιάφοeα σuγxIXτιxλεγότιxν, κιχτα: την �πoΨ'ή του/;, xcxL 
'ιι ζω'ή, κιχτCλ7Jγιχν να: υπεριχσπΙζοντιχι � κιχΙ να: auVLcrrouv την ιχδτοκτονΙοι; 
(έξαγωγή) .  Πρβ. ΔιοyCV7JΙ; Λcxcρτιοι;, 7, 1 30'  Σεvι!:κcxς, Epistulαe, 1 2 ,  1 0. 

12. KcxL οΙ στωικοΙ στηριζcxν τη σuστημcxτικ-l) ιiνά.πτuζ7J της θεωρΙcx/; 
τους για: την ιiρετ-l) στΙς κόριει; ιiΡEΤ�Ι; τηι; πλιχτωνικΥϊς φιλοσοφΙcx/; : Στοβιχϊ:
ος, δ.π. ,  1 0 2  κ.l:. 

1 3 .  Πρβ. την �eea7J (ntecxvov μέ τη μεσολά.β7Jσ7J τοϊ> Χρόσιππου) ατον 
Σενtκcx, δ.π. , 75 ,  8 κ.Ι 

14. Άθ'ήνιχιο/;, 1 2 ,  546' Πλοότιχρχο/;, Πρός KoλώτΗV, 2 7 ,  1 1 2 2 ,  xcxL 
wOTI ουδ' ήδέως ζijv έστιν κατ' ΈπΙκουρον, 4, 1 088.  

15.  ΔιογΕV1J/; AcxtPTLO/; , 1 0, 1 3 7 .  
1 6 .  Μέ cxuTo σuντελεϊ:τcxι μια: Μιcxφtροuσcx ιiλλcx� σ-r1jν δρoλoγΙCX των 

σοφιστων που έζομοΙωνιχιι τοδι; δρouι; νόμος xcxL θέσις, xor;L τουι; ιivτιπιxρc
Tcxaacxv προς τον δρο φVσις. ' Aπενcxντ!cxι; ατοδς ατωικοός, νόμός=φVσις .. 

1 7 . Πρβ. ΔΙΟyCV7Jς ΛcxCρτ LOΙ;, 7 ,  8 7 . 
1 8 .  'Έτσι, οΙ κΙΧν6νει; όμολογουμέιιως τϋ φVΣει ζήv'κcxΙ όμολογovμέιιως 

ζΉV !χουν τελικck το Τ3ιο ν6-ημιχ: Στοβιχϊ:ος, δ.π. ,  1 32.  
1 9 . wOaa ό λόγος αlρεί ποιείν :  ΔιοyCV7JΙ; Λιdρτιoς, 7 ,  1 08.  
20.  Γι'  cxuτη τη 3ιιixPL<Tl) που κά.νουν έ3ω οΙ  ατωικοΙ δ Kant κΙΧθιΕρωσε 

τους δρου/; LegalitAt (νομιμότητιχ ) xor;L MoralitAt ('lιeLK6τ7J-;;cx ) .  Στα: λιχτι
νικα: δ Kιxtρων 3ιιχκρΙνει το rectum κιχΙ το honestum .  

2 1 .  Έπ!Χουρος (=Πλοότιχρχοι; , Πώς δεί τόν νέον ποιημάτων dκούειν, 
1 4 , 3 7 ) .  

2 2 . Τ-Ι)ν ιivτΙθεα'ή του σ '  ιχδτη την �ΠΟΨ1J έκφρά.ζει δ Πλοότcxρχος ατο 
Ιργο του ΕΙ καλώς λέγεται τό λάθε βιώσας ( 1 1 2 8  κ.Ι ) , που Ιχει 3ιcxσωθεϊ:. 

23.  Άρριιχνός, Έπικτήτου Δ ιατριβαΙ, 1 ,  23 ,  l '  2, 20,  6. 
24.  Πρβ. σ. 1 7 4,  § 1 2 .  ΤΟ πλΥϊθοι; των Κειμένων ποδ Ι!χ.ουν γριχφ-;;εϊ: για: 

τη φιλΙοι; t!vcxt ιiπo cxuτη την �nOIjI1J χcxρcxκτηριατικ-l) l!ν3εΙξ7J για: τιί έν3ιιχ
φtροvτcx cxuτης της έποχΥϊς,  πο\' etxcxv τώριχ μετcxτοπιστεϊ: στην έπιμΕρους 
προσωπικότητοι; xcxL τΙς σxEactt; 't7J/;. Ό 3ιά.λογος Lαelius του Κικέρωνιχ έχ
φρά.ζει ouaLcxaTLKιX ,"-l)v περιπcxτητικ-l) �ΠΟΨ1J. 

25.  ΔιογΕν7Jς ΛCXΕρτ ιος , 10,  1 20. 
26.  Πρβ. τΙς έπιγρcxμμcxτικές φρά.σε ις του ΔιογέV1J AcxtPTLou, 1 0,  1 50 

κ.I:. , δπου έκθΕτει τΙς βcxσικές ιiπόψει/; (κύριαι δΙΙξαι) τοσ ΈπΙκουρου. 
2 7 .  Πρβ. την περιγρcxφ� στον Λουκρ'ήτιο, De 1'e1'um nα tu1'α, 5, 922 

κ.έ.  xcxE, t3LcxtTEPcx, 1103 κ.Ι 
28.  Στοβcxϊ:ος, 'Ανθολόγιον, 4 3 ,  1 3 9 .  
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σελ. 204-215] ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

29. Τών φύσε& πολιτικών ζώων : ΣτοβαιΤος, ΈκλογαΙ, 2, 226 κ.�. 
30. ΤΗταιν βέβlΙΙIΙ �ξαιtρεηκ& 8όσκολο γι& τους στωικους ν& �ναιρμoνΙ

aouv την αύτάρκεια τοί) aoιpou, στην δποΙοι 1!8ινοιν μεγιΧλYj �μφoισYj, μέ την 
1!ν8ειοι που κιχταινάγχην rnρεπε ν& πoιραι8εχτoiίν δτι ε!νοιι � βάσYj της κοινω
VLx'ijr; δρμ'ijς. 

3 1 .  Πλοuτιχρχος, Περί · της 'Αλεξάνδρου τύχης η άρετης λόγος, 1, 6. 
32. Στο σωζόμενο μέρος τοί) t!κτοu βιβλΙοu. 
33.  ΆριστοτέλYjς, Πολιτικά, 1 ,  2, 1 242b 5 .  
34.  Σενέκοις, δ.π., 95,  5 2 '  πρβ. κοιΙ Στράβων, 1 , 4, 9. ΆλλιΧ, ij8Yj !iπο 

την !ipxoή, καιΙ τ& πρόσωποι που !iποτελοuσοιν τη σχολ-η τών στωικών εΤχαιν 
8ιοιφορ&:τικ-η το καιθένοι �θνικότψoι. 

35.  ΚuρΙως �8toιιptpouv έ8ώ τΟ: σuγγρ.χμμοιτα τοί) Κικέρωνα, De re-
pu blica xIXL De legi bus, που �ouv σωθεί: !iποσπάσμαιτά Tour; μόνο. 

36.  Κικέρων, De rep u blicα, 2, 1 κ.Ι 
37. ΣιμπλΙκιος, στο σχόλιό TOU στ& Φυσικά, 225a, τοί) Άριστοτέλ1]. 
38.  Κικέρων, Acαdemicα, 2, 38,  1 2 1 '  De na turα deorum, 1 ,  1 3,  35. 
39.  "Αν ΚlΙτ& ποιρόμοιο τρόπο Ι!πρεπε ν& έννοήσοuμε κοιΙ ΤΥΙ σχέσYj τoiί 

ΆριστοτέλYj με τον Πλάτωναι (σ. 1 6 1 κ.�., § 1 - 4 ) ,  τότε !iκριβώς με αιύτο 'iι 
στωικΥι φιλοσοφΙαι τ'ijς φιΊσης ποιροuσι.χζει μι& ποιρσιπέροι έξέλιξη προς την 
xιxTEueuvσYj που !iκολοu6Yjσε κιχ! ή περιπιχτητικΥι φιλοσοφΙIι με τον Στρ.χ
τωνοι. 

40. 'Ακριβώς δπως 8Ι8οισκε ij8Yj δ πλοιτωνικος Τlμαιος' πρβ. έ8ώ, σ. 
1 50 κ.ε. 

41. Ό 8εοντολογικος χοιροικτήροις της �ννoισις λόγος προβ.χλλει κοιθαρ& 
ijBYj στον Ήρ.χκλειτο (σ. 7 6 ,  σYjμ. 70) .  

42.  ΠλοιΊτοιρχος, Περί εΙμ(J(!μένης, 1 1 ,  574 .  
43.  Στο ίδιο, 7 ,  572.  
44 .  ΠλοιΊτοιρχος, Περί τών κοινιίίν ένvoιών προς τους στωικούς, 34, 5,  

1 0 7 6 .  Πρβ. Κικέρων, De nα turα deorum, 2 ,  65,  1 64 .  Κοιτ& τή ΣτοΟ: Τι 
&μεσYj έπενέργειοι τη/Ο θεϊκ'ijς πρόνοιαις περ ιοριζότοιν στΟν σκόπιμο καιθορι
σμο τοα δλοu' οΙ έπι8ρ.χσεις της στά: έπιμέροuς ήτa.ν «πλώς παριΧγωγο της 
&μεσ1]ς έπενΙργειοις. 'Έτσι έξYjγοuνται έκφρ.χσει,. δπως 'iι γνωστή : magna 
dii curant, parva neglίgunt [γι& τ& μεγ.χλοι φροντΙζοuν οΙ θεοΙ, τΟ: μικρ& 
'1'& �μελoiίν]. Πρβ. σ. 224,  § 3 .  

4 5 .  Κικέρων, D e  finibus, 3,  20,  6 7 ,  καιΙ D e  na turα deorum, 2 ,  5 3  κ.Ι 
46. "'Αν 8ώσοuμε πΙστη σε δσιι λέει δ Ξενοφών στ& • Απομνημονεύματά 

Tou, πρό8ρομος τών στωικών σ' αύτη την &ποψή 'ouc; δεν ήτιχν &λλο/Ο ά.πο 
τον Σωκρ.χΤ1] . ΦοιΙνετοιι δμως δτι ή πΙστη τοί) Σωκράτη σε μι& σκόπιμYj 8ι
ειΊΘUνσYj τoiί κόσμοu �ει έ8ώ νoeeuΤE! με xuVLKEr; !iπόψεις κοιΙ �ει όποβlΙθ
μιστεί &ς το μικροσιστισμό. Πρβ. σ. 1 1 2 ,  § 8 .  

47 .  ΔιoγένYjς Λοιέρτιος, 10,  1 4 3 .  
48. Πρβ .  Ι8ιοιΙτερlI, ΛοuκρήΤLος, δ.π. ,  1 ,  1 0 2 1 ,  κaιί 5 ,  1 56 '  ΔιoγένYjς 

Λοιέρτιοι,;, 10,  9 7 .  
49.  Σέξτος 'Εμπειρ ικός, Προς μαθηματικούς, 10,  42.  
50.  Βλ. ε8ώ σ. 226,  § 4.  
51.  Ψεu/)ο-Πλοuτοιρχος, Περί τών άρεσκ6ντωιι φιλοσ6φοις φυσικών 

δογμάτων βιβλlα, 1 , 3 '  Κικέρων, De fini b u." 1 , 6 , 1 7 .  
5 2 .  ΔιογέV1]ς Λοιέρτιος, 1 0 ,  60. 
53 .  Πρβ. ποιροιπ.χνω, σ. 1 69 ,  § 7.  
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Η Η ΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ [σελ. 215-225 
54. Πρβ. σ. Μ, § 9.  Μετιχγενέστεροι iπικοuρεΙΟL πού iπεμεvιχν στi) θε

μελΙωO"r] ιχϋτης της πιχριiσΤΙΧO"r]ζ σΦ ιxrσθY)O"r], ιiλλιX κιχΙ πού -tjθελιχν νιi ΙΙπο
xλεLaouv την ιχϋθιχΙρετη κΙlI7jσYj των ιiτόμων κιχΙ νΟι ΙΙvιχπτόξοull την πΙΧΛΙΧιΟι 
Ι8έιχ του ΔημόΚΡΙΤΟ'j γιιΧ τη φuσικη ιiνιxγκιxιότητιx, φιχΙνετιχι δτι βρ'ijκιχν 8ιέ
ξ080 στην !ίποψη δτι � σιισσώρεuO"r] των ΙΙτόμων δφεΙλετιχι στδ δτι τΟι πυ
κνότεριχ !ίτομιχ πέφτοuν πιδ γρήγοριχ στον κενδ χω ρο ΙΙΠδ τΟι «iλιχφρότεριχ». 
Τέτοιες τοuλιiχιστον εΤνιχι οΙ άπόψεις πού κιxτιxπoλεμίi δ Λοuκρήτιος, Ο.π.,  
2 , 225 κ.Ι 

55. Πρβ. Κικέρων, Ο.π. ,  1 ,  6 ,  1 7 .  
5 6 .  Γι' ιχύτδ εlνιχι 8UVΙXTbv -ι ιΧ  ύποστηριχτεί -άπο τ δ  πρΙσμιχ της σόγ

ΧΡΟll7jς κριτικ'ijς- δτl κιχτΟι κιΧποιον τρόπο i) 81ιχφοριΧ άνιΧμεαιχ στδν Δημό
κριτο κιχΙ στδν ΈΠΙΚΟUΡa εΤνιχι μόvο σχετική . Γlιi τδν Δημόκριτο ή κιχτε:ό
ΘUvση πού εΤχε iξιχρχ'ijς ή ΚΙlI7jση των ΙΙτόμων ε:Τνιχι «νιχ άνεξήΎ7JΤO πρωτιχρ
χικδ γεγονός' δ ΈπΙκοuρος τη θεωρεί ιχϋθιχΙρετη ΙΙπόκλισYj άπδ την δμοιό
μορφ1J τροχιΟι της πτώO"r]ζ δλων των ιiτόμων. Ή οόσιιχατικη δμως 8ιιχφοριΧ 
πιχρΙΧμένει πιivτοτε : γιιΧ τδν Δ1Jμόκριτο ιχότδ το πρωτιχρχικδ γεγονδς εlνιχι 
fvιx 8ε80μέιιο πέριχ &:πb τδ xpbvo, !vω, ΙΙπενιχντ(ιχι,;, γιΟι τδν ΈπΙκουρο εΤνιχι 
μιιi μονΙΧ8ικη οιύθιχΙρετη ΠΡιiξ1J πού σuvτελέατηκε μέαιχ ατδ χρόνο κιχΙ πού 
ρητιi πιχριχλλ1JλΙζετιχι μ� Tbv ιiνιxΙτιo rιότoκιxθopισμδ της άνθρώΠΙll7jζ βοόλη
σYjς. 

57 .  Πλοότιχρχος (=Εόσέβlος [: Diels, Doxographi Graeci, 581 ,  1 9] ) .  
58.  Διογέvης ΛΙΧέρτιος, 1 0 , 67 .  
59.  Πλοότιχρχος, ΠερΙ τών κοινών Αννοιών . . . , 50, 1 085.  
60. Mιιi πιχρόμοιιχ άνιχγωγη της πλιχτωνικ'ijς θεωρΙιχς των t8εων (Πλιi

τωv, Φαlδων, 102 )  ai: ύλικιi στοιχε!ιχ, πού θυμΙζει τδν Άιιιχξιχγόριχ, fκιxνε, 
δπως φιχΙνετιχι,  δ EιJ80ξoς, δ δποίος (βλ. σ. 1 19)  θεωρείτιχι δτι &:νήκει στην 
ΆκΙΧ3ημΙΟΙ :  Άριστοτέλης, Μετά τά φυσικά, 1 ,  9, 991a 1 7 ,  κιχθως κιχΙ τδ 
σχόλιο τοίί Άλέξαν8ρου του Άφρο8ισιέΙΧ, 573a 1 2 .  

61 . Στοβαίος, ΈκλογαΙ, 1 ,  3 7 4 .  Diels, δ.π. ,  463 ,  1 6 :  εΙναι το ον πνευ
μα κινoVιι έαυτο πιιος έαυτο καΙ Αξ αύτοϋ, ή πνευμα έαυτδ κινούν πρόσω και 
όπ{σω, κτλ. 

62 .  Νεμέσιος, ΠΙΙΙΙ φύσεως ανθιιώποο, 34. 
63.  Λουκρήτιος, Ο.π.,  1 ,  62 κ.έ. 
64. Διογένης Λαέρτιος, 1 0 , 1 23 κ.έ. 
65. Ήθικά Νικομάχεια, 3, 1-8 .  
66 .  Ξενοφων, 'Απομνημονευματα, 3 ,  9 ,  4 '  Κύιιου Παιδεία, 3 ,  1 ,  38.  
67 .  Πρβ. Άριστοτέλ1Jς, δ.π. ,  7 ,  1 1 1 3b Η. 
68 .  Σύμφωνα μi: μιιi σημε(ωσ1J στιΧ περιπrιτητικιi ' Ήθικα μεγάλα (1 , 9, 

1 1 87a 7 )  δ Σωκριiτης εΤχε ρητΟι ύποστηρΙξει δη II8i:v εΤνrιι στη 8ικrιιo3oσΙιx 
μαιζ)) νΟι ε{μαιστε καλοΙ � κιχκοι. 'Έτσι ,  ai: σχέση μi: την 'ήθικη iλευθερΙιχ 
άπέρρ ιπτε την ψυχικη iλευθερ(ιχ. 

69 .  Πλιiτων, ΠολιτεΙα, 1 0 ,  6 1 7 κ.έ. 
70. ΠλιΧτων, ΦαΙδων , 8 1b .  
7 1 .  "Ο.π. , 3 , ' 1 1 1 1 a  23 :  ού ή ι:iρxη έν  αύτφ εΙδότι τα καθ' Ικαστα ΈV οΤς 

ή πιιιiξις. 
7 2 .  'Όπως 8Elxvet κιxθιxριi στην εΙσιχγωγη ή άνιχφορα: στδ ποινικδ 8Ικιχιο. 
7 3 . "Ο.π. , 4 ,  1 1 12a  1 .  
74 .  "Ο.π. , 5 ,  1 1 1 2b 31 : εοικε δη . . . άνθρωπος εΙναι άρχη τών πράξεων. 
75.  Κικέρων, De 'αεο, 10 ,  20 .  'Εφόσον πρόκειται ι γιΟι 8ιΙΧζευκτικές 
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σελ. 225-233 J Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

προτιΧσεις, ο!ίτε δ ΈπΙκοuρος υποσΠιριζε τήν !γκυρότητα: της 3ιriζεuξ'l1ς : 
Κικέρων, De nα tUl'α deorum, 1 ,  25, 70 .  

76. Κικέρων, De (α ιο, 12,  2 8  κ.l:. 
77 .  Στο ίδιο, 1 6, 36 κ.l:. 
78. Άλέξα:νδροι; Άφροδισιεόι;, neei εΙμαeμένης, 1 12.  
79. Στο ίδιο, 1 06. 
80. Κικέρων, lJ.π. , 5,  9' 1 1 ,  23 '  14, 3 1 .  
81 . ΔιοΥέV1Jς Λα:έρτιοι;, 10 ,  1 33 κ.Ι 
82. Κικέρων, De nαturα deorum, 2 ,  5 ,  1 3  κ.Ι 
83.  Lactaηtius, De ίΓα dei, 1 3 ,  19 .  
8�.  Lactaηtius, Di�inαe Institutiones, 3, 1 7, 8 .  
85. Κικέρων, Acαdemicα, 2 , 38, 1 20,  κσιΙ De na tUl'α deorum, 3 ,  32 ,  

80 κ.l:. 
86. Κικέρων, De nα turα deorum, 3,  25-31 . 
87.  ΚλειΧν&ης, Ύμνος εΙς τον ΔΙα ,  στ. 1 7 .  
88 .  Σενέκaις, Nαturαles quαestiones, 5,  18 ,  � .  
89 .  Σενέκσιι;, Epistulαe, 87 ,  11  κ.#;. 
90. Gellius, Noctes α t ticαe, 7, 1, 7 κ.�. 
91 . Πλούτσιρχοι;, Περι Στωικών έναντιωμάτων, 35, 1 .  
92 .  ΜιΧρκος Aυρ�λιoς, 8 ,  35.  
93.  Πλούτσιρχοι;, lJ.π. , �� ,  6 .  
9� .  Στο ίδιο, 36,  1 .  
95. Στο ίδιο, 35 ,  3 .  
96. Κλεriv&rjς, Ο.π. , στ. 1 8  κ.l: .  
97.  Σέξτοι; Έμπειρικός, lJ.π. ,  8 ,  93: 
98.  Διογέν'l1Ι; Λσιέρτιος, 7, 65.  
99. Ό 'ΕπΙκοuρος κσιΙ γενικότερα � σχoλ� ΤΟι) Κάιτιi βιXιnJ 3�ν l:ν3ισιφέ

ροντσιν γιιi την τuπική λoγικ� . Π σιρόλο ποδ α:υτδ 6ιi �τσιν 3uνσιτδν νιi τδ 
dπο3ώσει κσινεις σΙ: πρoσωπικ�ς πρoτιμ�σεις κιχΙ στδ βσι6μδ τηι; κσιτσινό'l1�Ι; 
τοuι;, στην πραγμα:τικότητα: �τα:ν ιiπλώς ιiδιιxφoρ Ια: γιιi κιχ6ετΙ ποδ 8�ν δπο
σχδτιχν &μεσα: κιXπoιaι πρaικτικ� ώφέλεισι. 

1 00 .  'Ότι με α:υτή την κaιτηyoρΙaι ε!χσιν ιiσχολ'l16εί κα. οΙ περιπaιτητικoΙ 
ιiπo3εΙχνετα:ι dπδ τδν 8ισισωζδμενο δρισμδ του ΣτριΧτωνσι : το δι' έστι της 
διαμονής αίτιον (Πρόκλος, σχόλισι στδν ΤΙμαιο, 242e ) . 

1 0 1 .  Μέ τ-ην dντιπσιρri6εσΎ) τών δύο πρώτων κιχτηγοριών πρός τΙι; δύο 
τεΛΕUτα:ίες γΙνετσιι κaιΙ l:8Ci) φιχνφη ή σχέιnJ ιiνιXμεσσι στδ /)νομιχ κιχΙ στδ p1j
μιχ (σύμφωνα: με τ-η στωικ-η δρολογΙιχ : πτώσις κα:Ι καΤ'lΥόeημα) . 

102 .  ΟΙ στωικοΙ �8ινιxν μεγιΧλ1) σ1)μσισΙα: στην ιiντι8ιιxστoλ� σκέψ1Jς 
πρδι; δμιλΙα:, l:σωτερικ'ijς �λλOY1)ς 8ριχσΤ1)ριότητιχς (λόγος ένδιάθετος) πρδς 
την �fpιxcr-i) της με τδν προφοeικον λόγον : γι' α:υτδ πιχρΙΧ8έχοντιχν δτι � 
γλωσσική Ικσινότητα: εΙνιχι t8ιιχΙτερο τμ'ijμιχ της ψuχ'ijς, γι' ιχυτδ ιiσχολij61)
κιχν 8ιεξoδικιi μι: τη P1)TOPLK-i) (κιχ! τή γριχμμσιτικ-i) ) , πσιριΧλλ1)λΙΧ μ� τη λο
γικ� . 

1 03. Διoyέvηι; Λα:έρτιος, 9, 1 14 .  
104 .  Σέξτος 'Εμπειρικός, Πveeώνειοl ύποτvπώσεις, 1 ,  38 κ.Ι 
105. ΟΙ dPXΙXLot σuyyριxφεΤς ύποστηριζιχν δτι δ Αtν1)σΙ31)μος σuvτιxσσδ

τα:ν με τοδς στωικοδς κιχ! μΕ τη μετα:φuσικ-η του 'ΗριΧκλειτοu. Τδ l:ρώτημot 
�ν πριxγμιxτικιi υπ7jρχε τέτοισι l:ξriρτησΎ) � �ν δφειλδτιχν σΕ Πotρσινo�σειι; �ει 
Ιστοριο8ιφική ιnJμα:σΙσι. Γισιτ! ιiκόμ'l1 κα:! �ν σuνέβιxινε τδ πρώτο, 6ιi �μιxι-
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Η Η ξι Ι Κ Η  Π Ε ΡΙΟ Δ Ο Σ  [σελ. 233-243 
vε μιιΧ πpαγματoλoγικ� ΣUYYΙVειlX ιiνιiμεσα σε !8έες, δπως εΤχε *,81) πιχριχ
τηρήσει δ Πλιiτων, θεαΙτητοι;, 1 52ε x.l. 

1 06.  Σέξτος 'Εμπειρ ικός, Προς μαθηματικούς, 8, 3 1 6  κ.Ι 
1 0 7 .  Σέξτος 'Εμπειρικός, Πυρρώνειοι ύποτυπώσιις, 1 ,  1 64 κ.l:. 
1 0 8 .  Στο ίδιο, 2, 194 κ.l:. Λύτο ύπoστηpΙ�εται καΙ ιΣπο τον J .  8t. Μίll, 

Logik, ΙΙ ,  3, 2, κΙΧΙ 8ιορΟώνετιχι ιiπo -;0'01 Chr. 8igwart, Logik, Ι ,  § 55, 3.  
1 09 .  Ή πιο &:πλουστευμένη 8ιιxτUπωσ1) του σχεπτικισμου '1jTιxν �κεΙV1) 

ποιι σuνόΨι�ε τοΙις πέντε τρόπους του ΆγρΙππα σε 8uo : (α) 8εν ΙιπιΧρχει τΙ
ποτε ποΙι νιΧ εΤναι κατιΧ &μεσο τρόπο βέβlΧιο, καΙ ιiκpιβως γι' α';το (β) 8έν 
ύπιίρχει τΙποτε κατιΧ �μμεσo τρόπο βέβΙΧιο -!πoμΈVως τΙποτε ιiπoλυτως 8έν 
εΤναι βέβαιο. Σέξτος 'Εμπειρικός. δ.π. ,  1 ,  1 7 8 κ.!. 

1 1 0. Κικέρων. A cademica. 2. 9 .  28, καΙ 34, 1 09 '  Σέξτος 'Εμπειρ ικός. 
Προι; μαθηματικούς. 8. 4 6 3  κ.! .  

1 1 1 .  Σέξτος 'Εμπειρικός. Ο.π . •  7 .  1 59.  
1 1 2 . ΔιογέV1Jς ΛIΧέρτιος. 1 Ο, 1 46 κ.I:. ·  ιiπo την &λλη μερ ιιΧ. Πλο.Jταρ

χος. δ.π.,  4 7 .  1 2 . 
1 1 3 . Ψευ80-Πλουταρχος. Περί τώl' άρεσκόιιτωιι φιλοσόφοις . . . • 4 , 1 1 '  

Diels. Ο.π. ,  400'  Πλού7αρχος, Περί τώιι κοινών fl'Vοlώv . . . . 4 7 .  Πρβ. Πλά
των. θεα{τητος. 1 91 c. 

1 1 4 . Γι' αίιτο οΙ  στωικοΙ θεωρουσαv τΙς πλα-;ωνικες ιιΙ8έεςll (�VVOLες γέ
νους) παραστασιιχκάι μορφώμιχ,ιχ του ιΧvθρώπου (έιινοήματα ήμέτερα ' πρβ. 
Ψευ80-Πλούτlχρχος, δ.π. , 1 .  1 0 '  Diels. Ο.π . • 309) . 8Ινοντιχς �τσι την πρώτη 
ιiφοΡμ1j γιιΧ τη μετlχγενέστερη ύποκειμεvικ1j σ1)μασΙIχ του δρου ιιΙ8έIχ)) '  πρβ. 
σ. 2 7 0 .  § 4. 

1 1 5. Κικέρων, De naIura deorum, 1, 23. 62  κ.l:. 
1 1 6. Κικέρων. De legibus, 1 , 8, 1 2 :  ιι . . . υΙ is agnoscat deum , qui 

unde ortus sit quasi recordetur ac noscat)) [γιιΧ vΙΧ ιiναyνωρΙσει ":0 Θεο 
�κείvoς πο,; κιχτάι κιiπoιoν τρόπο ξιχνοι:θυμ.χται καΙ yνωpΙ�ει την προέλευσή 
του] .  

1 1 7 . Ή πlχραλλ1)λΙIχ ιivciμεσιχ σε αίιτον το Υνωσιολογικο ιiτoμισμo κιχι 
στον φυσΙΟΥνωστικο καΙ τον �Oικo άτομισμο εΤναι φανερή . 

1 1 8. Σέξτος Έμπειρ ικός, δ.π . •  7. 203 κ.l: .  
1 1 9. "Οπως στον 'ΕπΙκουρο �σχατo κριτηριο ιiχόμ1) καΙ γιιΧ το πνευμα

τικο «γαθο εΤνιχι '1) αΙσ&ησιαΚ1) �8ov� , �τσι καΙ � προ81)λότητα των αΙ�
σεων εΤlιαι το μονΙΧ8ικο κριτηριο γιιΧ τηll �ννoιoλoγικη «λ+.θεια. 

1 20. Σέξτος 'Εμπειρ ικός. δ.π . •  7. 2 1 1 .  Γι' αίιτο δ 'ΕπΙκουρος 8εν θε
ωρουσε ιΣπιχριχΙτη,ο lιιΧ κιίvει έπιλοy1J ιillάμεσα στΙς 8ιαφορετικές !pμηvείες 
ποΙι 8Ιιιοvταll στιΧ rnιμέΡους φυσικdt φαινόμειια .  Κατάι τηll &ποψή του '1) μΙα 
ηΤοι:ν. συμφωνα με τηll �κφρασ1) των σχεπτικωll. OV μαλλοιι άπο την &λλ1) . 
Πρβ. πιο πιίνω, σ. 2 1 2 .  § 3.  

1 2 1 .  Σέξτος 'Εμπειρικός. Πυρρώl'ειοl ύποτυπώσεις. 1 .  1 80 x.l .  
1 2 2.  Προς μαθηματικοt!ι;. 9 .  1 95 κ.l: .  
1 23 .  Πλούτιχρχος. Προι; Κολώτηv. 2 6 .  3 .  
1 24 .  Σέξτος 'Εμπειρ ικός, δ.π. ,  7 ,  1 58. 
1 25. Στο ίδιο. 1 66 κ.!. 
1 26 .  Στο ίδιο. 93.  
1 2 7 .  Στο ίδιο, 8 .  1 0 .  
1 2 8. Στο ίδιο. 3 9 .  7 .  
1 2 9.  Ο Ι  !ρμ1)lIεUτικές �)(Box� "(ι' ιχίιτο τον δρο 8ιαφέρουν πολύ μετιχξυ 
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τους. Πραγμιχτικά, σύμφωνιχ με τΙς 1t'I)γές, φαΙνεται δτι με ιχυτό τόν δρο 
�ννoείται ωοτε 'IJ παρά.στιχcnJ την δπoLιx ιισυλλαμβιiνει» τό πνευμιχ, ωοτc 
'i) ποιριiστοισ'l') 1] δποΙοι ιισυλλοιμβιiνει» μιιΧν ά.ντικειμενικ1) κοιτliστΟΙcnJ πριχγ
μά.των, &λλοτε 1] πιχράσταcnJ που μέ τ�ν ποιρέμβασ7ι της τό πvΕUμα ιισυλ
λαμβάνει» Τ1)ν πρoιγμαηκότητcι' ωοτε, ά.κόμ'l'), �ννoείται 1] ποιρliσταcnJ iJ 
δποΙοι συλλοιμβάνει τό πvείίμα κατιΧ fνΙXIl τρόπο που τό όποχρεώιιει lιιΧ συμ
φωll�σει με αύτ�ν. Γι' αότο uποστηρΙχτ'l')κε δη σκόπιμιχ οΙ  στωικοΙ !!3ωσαν 
στόll !ιρο ιχυτη τηll πολuσ7ιμαντη μoρφ�, δπου IIσUII'l')XOUII» !ιλες αυτές οΙ νο
'ι')μιχτικές σχέσεις, καΙ (σως δ Ε. Zeller, Die Philosophie der C,.iechen, 
Iva, 83, CΙότη την πολλιχπλ1) σ'l')μασΙιχ του δρου θέλ'l')σε νιΧ ά.πο3ώσει, μετιχ
φριiζοντάς τον ι(bινoιoλoγικ� πιxράστιxσ'l')) (begriffliche Vorstellung) . Αυ
τός δ δρος lΙμως !!χει καΙ !να παράπλευρο λογικο νό'l')μα, που εΤναι βέβιχιο 
δη δεν ο,τηρχε στόll δρο τωll στωικων. 

130.  'ΑξΙζει lιιΣ �ΠΙσ'l')μαllθεί δη στην δρολογΙα που ά.ιιιχφέρετιχι ση σχέ
σ'l') ά.ιιάμεσα στο πιιευμα που γvωρ Ιζει καΙ στηll �ξωτερ ΙΚ1) πρ ιχγματικότητιχ 
που γΙlιετιχι ΓVωστη �πικρoιτoυν στους στωικους �φράσεις που προέρχοντOlι 
ά.πΟ την περ ιοχη της άφής (έντύπωσις, καταληπτικός κ.ιIi. ) ,  �ω πΙΧλιχιότεριχ 
�πικpιxτoυσιxν οΙ όπτικές ιtνιxλoyΙες. Πρβ. σ . 1 3 7 ,  § 2, κιχΙ σ. 1 5 7 ,  § 4.  

1 3 1 .  Σέξτος 'Εμπειρικός, δ.π. ,  7 , 402 κ.Ι 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Η Θ Ρ ΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
(σ. 245-303) 

1. ΕΤιιιχι ΙΧUΤΟlιό'l')τΟ lΙτι 1] !!κθεσ'l') που ά.κολουθεΊ ά.νιχφέρετιχι σε εΙ3ικό
τερες 30γμαηκές ά.πόψεις, μόιιο έφόσοll αυτές συν3έοιιται ά.ναπόσπαστα με 
τηll πιχραπέρα �ξέλιξ'l') τωll φιλοσοφικων ά.ρχων. 

2. 'Ωστόσο καΙ ιχότό ά.κόμ'l') τό γνωστό αtίτός Ιφα τωll πuθιxγOρεΙωll μαιρ
τυρείτιχι μόνο ά.πΟ μεταγενεστέρους (Κικέρων) .  

3 .  Κιχ! δ θαυμιχσμός που ι!δειχνιχll γιιΧ τ ό  πρόσωπο του Σωκράτ'l') ΙSλες 
οι μετέπειτιχ σχολές δέν δδ'l')γουσε -καΙ τουτο 1)τιχν σύμφωιιο μέ Τ1)ν ουσΙιχ 
της προσωπικότ'l')τάς του- στηll πιχραδΟχ1) lΙη δ Σωκράτης μπορουσε νιΧ 
θεωρ'l')θε'L ιχόθειιτΙα γιιΣ δρ ισμένες φιλοσοφικές 3ιδιχσκαλ(ες. 

4. ΚατιΣ τον Ευσέβιο, Εύαγγελικη προπαρασκευή, 9, 7 .  
5 . Marini, Υί Ια P,.o cli, 2 2 .  
6 .  'Ακόμ'Υ) κιχΙ δ Πλούτιχρχος ά.πΟ τη Χιχιρώ"ειοι, γιιΧ το" δποΊο τιΧ �pγα 

του Πλιiτωνοι !!χουν θρ'l')σκευΤΙΚ1) ά.ποκαλυπτικη ά.ξΙcι, δεν διστάζει νιΧ εΙσοι
γάγει στ� θεωρ(α τοϋ δασκιiλου του ιtριστoτελικες καΙ στωικές διδασκαλΙ
ες, καθώς κcιΙ "Ιι; δικές του θρ'Υ)σκευτικές ιΧπόψεις. 

7. ΦΙλων, ΠερΙ βίου Μωυσέως, 657a ( 1 37  Μ.) .  
8. Πρόκλος, σχόλιο στ�1I Πολιτεία, 369.  . 
9. 'ΙστορικιΧ παράλλ'l')λ'l') εΤναι 1] πέρα ά.πό κάθε μέτρο ά.ποθέωcnJ των 

ρωμαΙων αυτοκρατόρων. 
1 0. 'Έτσι καΙ οΙ στωικοΙ των αυτοκριχτορικων χρόνωll, που πΙστευαν ΙSτι 

'i) φιλοσοφΙιχ εΤνοιι γιατρικό γιιΧ την ιliρρωστη ψυχi) ( 'ΕπΙκτητοι;, Διατριβαl, 
3, 23,  30 ) ,  πιχρουσΙιχζιχν τη φιλοσοφΙιχ σιΧν κ�ρυγμιx του Θεοίί μέσοι ά.πό '1'0 
στόμιχ των σοφων (δ.π., 1 ,  36) .  

11.  Στην Εύαγγελικη πρoπαeασΚΕVΉ, 1 1 ,  18 ,  8, τοϋ ΕύσεβΙου. 

328 



Digitized by 10uk1s, March 2009

Η θ ΡΗΣΚΕΤΤIΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ [σελ. 269-267 
1 2 .  'ΙοuστΙιιος, ΆπολογΙα, 2 ,  8 '  Minucius Felix, Oc tavius, 16 ,  5. 
13. Άπο Τ�II ω'1) βέβΙΧιιχ πλεuριΧ κοιΙ δ 'IouaTLllot; κοιΙ δ ΦLλωll πoιριi

youll ΙστορικιΧ τ-ηll έλλ '1)lιικ-η φιλοσοφΙοι «πο Τ�\1 Ιοuδοιtκ� θρ'1)σκεΙιχ. 
1 4 .  ΚιχΙ στηll Πρός Έβραlοvς έπιστολή (κεφ. 2) ή σχέσ'Υ) τοίϊ 'Ιφοϊϊ 

με Tout; «ΥΥέλοuς πιχροuσιιiζετιχι με τρόπο πιχρόμοιο προς τTιll �κθεσ'Y) τοίϊ 
ΦLλωIlΟΙ. 

1 5 . 'IοuστΙvoι;, Άπολογία, 2, 1 3 : οσα παρά πάσι καλώς είρηται, ήμών 
Χριστιανών έστΙν. 

16 .  Πρβ. Minucius Felix, Ο.π . ,  31 κ.έ . ,  οποΙ) ή XPLaTLOΙllLK� κοιιιότητοι 
ιiγιiΠljς iμφοιllΙζετοιι σιΧιι το ποιγκόσμιο κριΧτος ,::ωll φιλοσόφωll. 

1 7 . ΕΙΡ'1)IιΙΧίος, � Ελεγχος καί ιiνατρoπή της ψευδωνύμου γνώσεως, 2 ,  
25  κ.έ. 

18. Άριιόβιος, A d"ersus na tiones ,  2 ,  20 κ.έ.  
19. Ή θεολογικ-η �ρεuιιοι δΙιιει μεγιίλ'1) �μφιxσ'Y) σ' ιχότοll τοιι περιορισμό. 

ΓιοιτΙ πριχγμιχτικιΧ φοιΙιιετοι ι δη ή πιxρoιπεισηκ� Μιιοιμ'1) ποu δπιiρχει σε τοίϊ
το το credo quia absurdum ι!πλιχσε Ι!ιιοι μόθο ποu μεγοιλοποιεί πoΛU δρι
σμένες πoιριxδoξoλoγLες τοίϊ 'Γερ,,:uλλιιχνοu . 

20.  'Γερτυλλιιχιιός , De cαrne Chris ti, 5 '  De prαescl'iptione, 8. Σε oιu
το το τελεUΤΟΙLΟ χωρΙο κοιτιχφέρε,,:οιι έπΙμοιιοι iνOΙIITLOII iχεΙνων ποu πρότει
νοιν Ι!ιιοιν στωικο 1\ πλοιτωιιικο χριστιοιιιισμό. Ε!νιχι Μελως ιΧντιθετος με κιi
θε Ιξελλ'1)lιισμο τοϊ; δόγμοιτος. Δεν δέχετοιι κιχνένιχ σuμβιβοισμο κοιΙ, θερμό
οιιμος κοιθως ε!νοιι ,  ιΧπιχιτεί μιιΧ χωρΙς ISpouc; δποτοιγη στην ' Αποκιίλuψ'1) .
Με πιο ά.πλουστεuμένο τρόπο έκθέτει τ�ν ιXνεπιiρκειoι της φυσικ'ijς γνώσ'Υ)Ι; 
δ Άρνόβιος, Ο.π. , 74 κ.Ι 

2 1 .  Πλοότοιρχος, ΠερΙ • [σιδος καί Όσίριδος ,  68. 
22 .  Περί δεισιδαιμονίας, 1 4. 
23 .  'ΙουστΙνος, Άπολογία, 1 ,  3 1 .  
2 4 .  ΕΙΡ'1)lιοιίος, �EλεγΊOς καί άνατροπή . . .  , 3 ,  1 2 '  4,  1 1  κ.έ. 
25. Ή ιiλεξΙXllδρ ιν-η θεολογΙιχ προσθέτει ώι; TtTιxpTY) βlΧθμΙδΙΧ της «πο

κιiλυψ'1)ς το « IχΙώνιο Εύlχγγέλιο )) , ποu πρέπει lιιΧ το «νιχζ'1)τησουμε στ�ν 
πιιευμιχτικη έρμ'1)νευτικη έκδοχ-η τ'ίjς KIXLIl'ίjt; Δ ιΙΧθ-ήΚ'1)ς . Πρβ. την «νιΧπτuξ'1) 
IΧUτωll των Ιδεωll ιΧπο τον Lessing, Erziehung des Mens chengeschlech ιs 
[Ή ιΧγωγη τοϊ; ιΧιιθρώπινου γένοuς]. 

26. ΦΙλων, Νόμων ίερών άλληγορίαι, 48e,  55d, 57b (53-62 Μ. ) .  
2 7 .  Ό δρας άποθεωθηναι βρΙσκε,,:οιι κοιΙ στιΧ Έρμ'1)ΤΙΚιΧ κεΙμενοι : Πoιμιiν

τωρ , 1 0, 5 κ.έ . ΤΟ θεουσθαι, deifi catio, �ινε ίJστεριx δρος του μυστικισμοϋ. 
28 .  Πρβ. Πλοuτιχρχος, Περί τού μή χραν Ιμμετρα νϋν τήν ΠυθΙαν, 21  

κ.έ. (404 κ.έ. ) .  
2 9 .  ΠλωτΙιιος, ' Εννεάδες, 6 ,  7 .  
30 .  Στό Εδιο, 5,  3 .  
31 .  Μια λέξ'1) ποu τ-η συllΟΙVΤΟυμε 1jIl'lj στον Mιiρκo Αόρ-ήλιο ( Τά εΙς έαυ-

τόν, 4 ,  26 )  κοιΙ τη ΧΡ'1)σιμοποιεί κιχΙ δ ΠλωτΙνος (Έννεάδες, 6, 7 ,  35) . 
32 .  Πρόκλος , ΕΙς τήν Πλάτωνος θεολογίαν, 1 ,  2 4  κ.έ. 
33.  ' Iιiμβλιχoς, στο σχόλΙο τοϋ Πρόκλου στοll Τ'μαιο, 64c. 
34. De mys teriis Aegyptiorum, 2 ,  11 (96 ) .  
35 .  Άπουλ-ήιος, De deo Socrα tis, 6 κ.l:. 
36. Γοιλ'1)lιός, De plαci t is Hipp ocrα tis et Plα tonis, 4,  3 κ.έ. 
37 .  Σενέκlχς, Ep istulae, 65, 2 2 '  92, 1 3 ' Ad Marciαm de cons ola tio

n e, 24 ,  5 .  
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38. ΈπΙΧτητος, Δ ιαΤQι{Jαl, 1 ,  3, 3. 
39. Mιiρκoς Αυρήλιος, δ.π. , 2, 2' 1 2 ,  3. 
40. ΣεvΙXoις, Epistulae, 65, 2 4 '  Έπ!κτητος, Δ ιατeιβαl, 2, 8, 2 ' Mιiρ

κος Αυρήλιος, δ.π . • 1 3 , 2 .  
41 . Claudius Mamertinus, De s tα.tu animae, 2 ,  8.  
"' 2 .  'Εφόσον δ &νθρωπος θεωρεΤτοιι κοιΙ !8ω μικρόκοσμος : Ψεu80-Πυ

θοιγόριχς (=Φώτιος. Codex Galeanus. 2"'9 , "'40a) . 
"'3.  'Απολλώνιος δ Τυιχνεύς ( nee1 θυσιών) στην Εύαγγελικι} ΠQΟπaQα

σκευή. 4. 1 3 ,  τοίί ΕυσεβΙου. 
"'''' . Ό ΦΙλων δνoμιi�ει πνεύμα ιχίιτο πού οΙ στωικο(, οΙ ιΣριστοτελιχο! 

κιχ! οΙ πλιχτωνικοΙ !xεlV7Jt;; ,,7jt;; rnox7jt;; δνόμιx�ιxν νoiί. 'Άλλοτε δμως πιiλι 'fι 
λέξ7J πνεύμα σ7JμιχΙvει στδν ΦΙλωνοι ιΣκριβως δτι κιχ! στούς στωικοός. 87Jλοι-
8η τδν ιΣέριχ,  με την �ννoιιx ,,7jt;; λεπτότιχτης φuσικ7jς πριχγμιχτικότητιχι;. 

"'5 .  Ε!νιχι χιχριχκτηριστικδ δη 'fι &ΠΟψ7J γιιΧ την ιiμιxpτωλότητιx δλων 
των ιiνθpώπων. πού -Jjτιχv !ντελως ιΣντΙθετη πρδς ,,'i]v ποιλΙΧιιΧ στωικη πΙστη 
δη τδ Ι8εω8ες τοίί σοφοίί εΤνιχι 8υνιχτδν νιΧ ύλΟΠΟΙ7JθεL. γΙνετιχι τώριχ ιΣπδ 
τούς στωικούς των ρωμιχϊκων οιίιτοκριχτορικων χρόνων ιΣπ08εκτη κιχ! θεω
ρεΤτοιι λόγος γιιΧ τδν δπο!ο εΤνοιι ιlνιxγκoι(ιx 'fι ύπερφυσικη βοήθειοι. Πρβ. Σε
νixoις, De beneficiis. 1 ,  1 0 '  7. 2 7 '  Έπ(κτητος,  Δ ιατeιβαί, 2, 1 1 ,  1 .  

46.  Πλοότοιρχος. nEQl W Ισιδος . . . .  4 6  κ.!. 
4 7 .  Πλιiτων. Νόμοι. 896e.  
48. Ίιiμβλιχoς (=Στοβοιίός, Έκλογαί, 1,  894) . 
49.  ΕΙρηνοι!ος. δ.π., 5, 1 2 ,  2 .  
50.  Π ιδ πιiνω <χουμε ,l\87J 8ώσει ποιροι8εΙγμιχτοι ιΣπδ την δρολογΙοι (ψυ

χή. anima. πνεύμα, spirίtus, spiraculum, animus κοιΙ &λλοι) οιίιτων των 
8ι8ιχσΚΙΧλιων. τιΧ δποΤοι ε�κoλιx μποροίίν νιΧ πολλοιπλοισιοιστοίίν. ΕΤνοιι !ν8ιοι
φέρον gη f. 8ι8ιχσΚΙΧλΙΙΧ ιΣνιχπτόσσετοιι εΙ8ικιΧ ιiπδ τδν 'Ωριγέν'l), nEQl d(!xώII, 
3, 1 - 5 ,  ΙΙπου � ιιψυχη " πιxpoυσιιi�ετιxι !ν ιdpει ώς 8όνιχμη πού κινεί κιχ! !ν 
μέρει ώς .'fι πιχριχστιχσιιχκη κιχ! 'fι βουλ7JΤΙΚ'i] Ικιχνότητιχ. ΆντΙθετΙΧ, τδ πνείi
μιχ πoιpoυσιιiζετιxι ώς ιlpχη της l:κτ(μ7Jσης ιiφενδς τοίί κΙΧλοίί κιχΙ τοίί Κt.ItΚOίί, 
κιχ! ιΣφετέρου τοίί aλ7Jθιvοu κιχ! τοίί Φευ80ίίς. Σ' ιχυτδ κιχ! μόνο, 8ι8ιiσχει δ 
'ΩριγέlI7Jς, σuν(στιxτιxι 'fι ΙΛΕUθερ(ιx τοίί ιΣνθρώπου. Ή (8ιιχ 8tιx(pea7J σε τρΙιχ 
μέΡ7J l:μφα:v(ζετοιι �στεpιx κιχ! στη μετιχφuσικ'i] τοίί ΠλωτΙνου. 'Εvvεdδες, 2,  
9. 2 .  Πρβ. πιδ κιiτω, σ. 2 8 "' .  § 7 .  

51 . Νικόμιχχος, 'ΑQιθμηTlκη εΙσαγωγή , 1 .  6 .  
52.  'Έτσι ΤΡΟΠΟΠΟΙ7Jμι!:ν7J � πλοιτωνικ'i] θεωρΙιχ των Ι8εων πέριχσε στδ 

μέλλον. &.φοίί T'i]v ιlπ08έΧΤ7Jκε δ Πλωτ(νος κιχ! δλος δ νεοπλιχτωνισμός. Τοίί
το ίSμως 8εν lγινε χωρ!ς ιlντιppήσεις : τουλιΧχιστον δ ΛογγΙνος 8ΙΙΧLLιχρτυρή
IhJxε Μονιχ κιχ! δ Πορφόριος lγpoιψε Ινιχ Ι8ιιχΙτερο σόγγριχμμιχ. ΟTl [ξω 
τoiί νΟΟ ύφέστηκε τα νοητd: Πορφόριος. nee1 τoiί Πλωτίvου βίου. 1 8  κ.Ι 

53 . .  Πλωτ(νος. 'E""εdδες. 5.  9 .  6'  3 .  15' "' .  2 . .  
54.  Πορφόριος, 'ΑφΟQμαl. πeός τα νοητd, 10,  19 κ.&. 
55. ΠλωτΙνος, ' Ε""edδες, 4 ,  3 ,  26.  
56.  Στό Ιδιο, 4 ,  1 8 κ.!. Ό δρος σvιιαίσθησις -πού � σημιχσ(ιχ του Θu

μ(�ει &λλωστε τδ κοινόν αlσθητήQΙOV του ' Αριστοτέλ7J κοιΙ τελικιΧ τbν πλοι
τωνικδ Θεαίτητο, 1 34 κ.I:.- βρΙσχετιχι ,1\81) στδν '.Αλέξοιν8ρο τδν Άφρ08ι
σιέΙΧ, Ques tiones, 3, 7 , 1 7 7 .  Ό ΓΙΧλ7Jwς ΧΡ7Jσιμοποιε! τδν δρο διιήινωσις, 
σε σχέσ7J με τη ιu:τιxβoλη τοίί σωμιχτικοίί δpγιiνoυ, γιά: νά: 81)λώσει τη σu
νει87JΤΟΠΟΙ7Jση ιχυτης της ιiλλιχy9jς. 
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Η Θ Ρ ΗΣ ΚΕΤΤΙΚ Η  Π Ε ΡΙ Ο Δ Ο Σ  [σελ. 271-282 
5 7 .  ΠλωτΙνοι;;, 'Evνεάδες, 1 , �, 10 .  
58.  Στδ ίδιο, 3 ,  9 .  
59 .  'Έγινε πιο πιίνω (σ .  209 κ.� . )  λόγος για: τον στρατωνισμό πο,) πιχ

ροuσιocζετιχι ώι;; μετιίπλιxσ't} τηι;; ΙΙριστοτελικ'ijς ΩιΩιχσκΙΧλΙιχς με στωικd: aτOI
χείιχ κιχΙ με προσιχνιχτολισμο προι;; την πιχνθεϊστικΤι iνδoκoσμικότητα. 

60. Αότο το βιβλΙο πρΕπει νιi Ι!χει γριχφτεί στ1.ς ιιρχες τοϊί 10u ιχΙώνιχ 
μ.Χ. Ό 'Αποuλ7μος !κιχνε μιιi ΩιcxσκεuTj τοίί βιβλ!οΙ! στ&: λιχτινικ«. 

6 1 .  Βλ. προπOCν7ων κεφ. 6, 397b,  9. 
62. Στον 'Αριστοτέλη ΙΧότες οΙ  Ωuσκολtες I!xouv συμπuκνωθεί στη" Ι!ν

νοιιχ άφή. Έπειο-η οηλιχΩ-η θεωρουμε δτι iι « �πιxφTι» άνιXμεσaι σε ιχότο που 
κι�εί κιχΙ σε ιχότο πο!> κινείτιχι είνιχι ά,πιχριχΙτητοι;; δρος της κΙνησης, Ι!πρεπε 
ν&: υποστηριχτεί κaιΙ iι «�πaιφ-η}) ά,νOCμεσιχ στο Θεο κιχΙ στΤι" oόριXνιaι σφaιΙριx. 
Αότο δμως ΠΙΧΡοuσ!aιζε Ωuσκολ(ες, άφοίί iι φύση τηι; θε6τητιχς ήτιχν Π\IEU
μιχτική, κιχΙ I!Ωινε Ι!τσι στην άφη περιορισμέ\Ι1) κιχΙ ιιΠ\lεuμιxτικ6τερη» σ't}μιx
σΙιχ ( ιια.μεση σχέση» ) .  Πρβ. 'Αριστοτέληι;, Περί γενέσεως καΙ φθοράς , 1 , 
6, 323a 20. 

63 .  Ν ικ6μιχχος, Θεολογούμενα τής αριθμητικής, 44 .  
64 .  ΦΙλων, Ν6μων Ιερών άλληγορΕαι, 4 7 a' ·Οτι ατρεπτον τό θείον, 

301a. 
65 .  'ΙοuστΙνος , ΆπολογΙα, 1 , 61  κ.Ι 
66. ΠοιμOCντωρ, 4 κ.�. 
67. Ε!νιχι εόκολον6ητο δτι yιιi ΤΤΙ σχέση τοίί άνθρώποΙ! με αcότoν τον 

υπέρλογο Θεo-εΤναcι, πο,) βρtσκετιxι πιο πOCνω άπο κOCθε πpciξη, βοόλ'r)σ't} 
κaιΙ ν6ηση , εΤνιχι άπιχριχΙ't"r)'t"r) μιιi καcτocσταcση υπέρλΟΥης I!κσταcσ't}ι;, 3Ιχωι; 
βούληση κιχΙ ΩΙχωι; σuνε[8ησ't} (πρβ. πaιpaιπocνω, σ. 263,  § 6 ) .  

68 .  Δαcμocσκιoι;, Άπoρlαι καί λύσεις περί τών πρώτων αρχών, �3 .  
69.  Έκτος άπο τον άπομονωμένο �ννoιoλoγικo καcθopισμo του 'AναcξΙ-

μιχνΩροu, που ουσιιχστικ&: εΤχε &λλο προσιχνιχτολισμ6. . 
70 .  Με συντoμΙαc μ6νο πρέπει ν&: υπενΘUμΙσoυμε �Ωώ δτι σε ιχότη την 

I!ννoιαc ε!χιχν συγχωνευτεί άπο τΤιν άρχΤι τ&: ΥνωρΙσμιχτιχ του (άπο ποσοτικ7j 
α.ποψη) απείρου κιχΙ του (ά:πο ΠΟΙΟΤΙΚ7] α.ποψη) αορίστου . Πρβ. σ. 44,  § 2 . 

7 1 .  Ό ΙΩρυτΤις MocII1JC; (πιθaινoν 240-280 μ.Χ.)  θεωρουσε τη ΩιΩιχσκΙΧλ!ΙΧ 
του δλοκλήρωση τοίί χριστιιχνισμου κιχΙ άπoκcXλυψ") του llαcpιxxλijorou. σι 
Ιερείς της περσικ'ijς θρησκεΙιχς τον κιχτΙΧΩΙωξιχν κιχΙ τον θιχνιΧτωσιχν, iι θρη
σκεΙaι τοι! δμως γνώρισε πoΛU γρ-ήγοριχ μεγcXλη 3ι«Ωoσ't} κιχΙ Ωιaιτηpήθηκε 
ζωντΙΧν7] &ι; τον ΜεσιχΙωνιχ. Ή ΚΙΧλύτερ't) Π'lJYTι πληροφοριών γι' ιχότην εΤ
νιχι δ ΑόγοuστΙνος , που για �νιx ΩΙcXσΤ1JΙΙΙΧ Tjτιχν δπΙΧ36ς της.  

72.  ΦΙλων (=Εόσέβιος, Εύαγγελικη προπαρασκευή, 7, 1 3, 1 ) . σι tOLEc; 
lννοιες, με κOCπως περισσ6-:-ερο τονισμέ\Ι1) την Ι!ννοιιχ της προσωπικ6τητιχς, 
βρ!σχοντιχι στον 'ΙουστΙνο, ΆπολογΕa, 1 ,  32 '  Δ ιάλογος πρός Τρύφωνα, 56 
κ.!. 

73 .  Σχετικο με δλες ΙΧότει; τΙς 3ιΩaισκιxλΙες ε!νιχι δτι aτoν ΦEλωναc το 
πνεuμιχτικο στοιχείο του έμπειρικου κ6σμοΙ! Ιχει .ά,σιχφ7] θέσ't} ΙΙνliμεσιx aτo 
α.uλο κιχΙ στο όλικο στοιχείο. Ό νoiίς του άνθρώποu, iι νο't)τικ7j κιχ! iι βοu
λ1Jτικ7j txιxv6't"r)orιx εΤνιχι μέρος τοϊί θεϊκου Λ6γοΙ! (άκ6μ't) κιχΙ οΙ 3ιχΙμονες χαc
ριχκτηρΙζοντιχι, aτωικιX, λ6γοι ) ,  ένώ &.λλοτε πOCλι χιχριχκτ't)ρΙζετΙΧL ώς λεπτ6-
τιχτο πνεϊίμιχ. 

74 .  Πρβ. 'Αριστοτέλ1)ς, Μετά τά φυσικά, 1 4 ,  4 ,  1091b 1 6 ,  κιχ! 1 2, 7 , 
1 0 7 2b 3 1 .  
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σελ. 284-295} ΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
75. ΞιχνΙΧβρ Ισκουμε �τσι �8ω με θεολογικη μορφη το ιiρχικo �λειxτικo

-Ι)ρΙΧκλειτικο πρόβλ7Jμιχ της !λλ7Jνικijς μετιχφυσικijς, ποιι �πέ8ριxσε ΚΙΧθοΡt
στικιΧ κιχΙ στον πλιχτωνισμό. 

76 .  Ε!νιχι γνωστιΧ ιiπo τον πλιχτωνικο 8ιιΧλογο Σοφιστής' βλ. 25lιb κ.!. , 
κιχΙ πιο πάνω, σ. 1 lι1 ,  σ7Jμ. 2 8 .  

7 7 .  άσώματος :  Έννεάδες, 3 ,  6 ,  7 . 
7 8 .  Στο ίδιο, 6, 1 8 .  Ό γενικος κενος χωρος ιiπoτελεΊ τη 8υνιχτότητιχ 

(ύποκεΕμενον) γιιΧ την (Jπιχρξ7J των σωμάτων. ΚιχΙ ιiπo την &λλ7J μεριιΧ δ 
�πιμέρoυς χωρος κΙΧθορΙζετιχι ιiπo την οόσΙιχ των ύλικων σωμάτων: Ο.π. , 2,  
4 , 1 2 .  

7 9 .  Στο ίδιο, 3 ,  9 ,  1 .  
80.  Πιχρόλο ποιι δ ΠλωτΙνος τονΙζει τόσο πολΙι στην -ήθικ'ή του την �

λευθερ Ιιχ με την �ννoιιx της ύπευθυνότητιχς, δ βιχσικος χιχριχκτηριχς της με
τιχφυσικijς σκέψ7Jς του φιχΙνετιχι στο δτι ΙΧότη την �λευθερΙιx του «νιΧ μπορεΊ 
κάτι νιΧ εlνιx� κιχΙ 8ιιχφορετικοll 8εν την �κιxνε !ρμ7Jνευτικη ιiρχ'ή του, ιiλλιX 
προσπάθ7Jσε νιΧ �ννo'ήσει τη μετάβιχσ7J της κοσμικijς οόσΙιχς στο κιχκο ώς 
μετιχφυσικη ιiνιxγκιxιότητιx. 

81 . ΠολΙι χιχριχκτηριστικη ιiπo ΙΧότη την d!ΠΟψ7J εΤνιχι -Ι) πριχγμιχτεΙιχ 
(Έννεάδες, 2, 9) ποιι �γριxΨε δ ΠλωτΙνος κιχτιΧ τijς βιχρβιχρικijς περιφpόν7J
σ7Jς της φύσ7Jς ιiπo τοΙις γνωστικούς. 

82 .  Ή προσωπικότητιχ του Πρόκλου χιχριχκτηρΙζετιχι ιiπo μιιΧ Ι8ιότuΠ7J 
κιχ Ι, ιiπo Ψυχολογικη d!ΠΟψ7J, �ξιxφετικιX �ν8ιιxφέpoυσιx ιiνάμειξ7J !νος λογο
κριχτούμενου φορμιχλισμου, ποιι φτάνει &ς τη σχολιχστικότητιχ, κιχΙ μιίΧς 
πλ7Jθωρικijς εόσέβειιχς, ποιι ε!νιχι l!τοιμ7J νιΧ 8εχτεΊ κάθε θιχυμιχ. 'Ίσως ε!νιχι 
δ πιο ιiντιπρoσωπευτικoς τύπος �κεΙν7Jς της �ποχijς, -Ι) δποΙιχ προσπΙΧθουσε 
νιΧ 8ώσει στη φλογερη θΡ7Jσκευτικότητά της τη μορφη �πιστ7Jμονικου συ
στημιχτος.  

83 .  Ή χρ ιστιιχνικη κοσμοθεωρΙιχ 80κΙμιχσε ιiκρ ιβως τον Υ8ιο λογικο �
κλωβισμο δπως πΙΧλιχιότεριχ κιχΙ -Ι) στωικ'ή. Πρβ. πιο πάνω, σ. 2 2 1  κ.!. 

84.  ΈννοιολογικιΧ 8ιιχτυπώνετιχι ιiπo τον Κλ'ήμεντιχ τον Άλεξιχν8ρέΙΧ 
(Στρωματείς, 4, 1 3, 605) , ποιι λέει δτι το κιχκο ε!νιχι μόνο πράξ7J, IΙΧΙ ουσΙα, 
κιχΙ γι' ιχότο 8εν ε!νιχι 8υνιχτον νιΧ θεωΡ7Jθεί �ργo του Θεου. 

85. 'Ακρ ιβως γι' ιχότο δ μετιχφυσικος 8υϊσμος των γνωστικων, ιiνεξάρ
Τ7JΤΙΧ ιiπo την ιiνιxτoλικη-μυθoλoγικη η !λλ7Jνιστικη-�ννοιολογικη 8ιιχμόρφω
σ1j του, �τιxν στην πριχγμιχτικότητιχ κάτι θεμελιιχκιΧ !τερό80ξο, πιχρότι στιΧ 
-ήθικιΧ συμπεράσμιχτά του συμφωνουσε με τη 8ι8ιχσκΙΧλΙΙΧ της Έκκλ7JσΙιχς. 

86. Με ΙΧότη την �ννoιιx μπορουσε κιχΙ δ 'Ωριγέν7Jς (σε σχόλιό του στο 
Κατα. '/ωάννην, 2 ,  7) νιΧ δνομάζει το κιχκο το ουκ 15ν. 

8 7 .  Τιχτιιχνός, Λόγος προς W Ελληνας, 4.  
88 .  'Ωριγέν7Jς, Περί άρχιίίν, 1 ,  2 ,  10'  3 ,  4 ,  3.  
89.  ΠολΙι 8ιεξο8ικιΧ ιiσχoλ'ή&ηκε με ιχότη την ιiνιxγωγ1j του ιχΙσθ7Jτου κό

σμου στο χωρο του Ι8ειχτου δ πιο σ7Jμιχντικος ιiπo τοΙις Πιχτέρες της Άνιχ
τολικijς Έκκλ7JσΙιχς, δ ΓΡ7Jγόριος δ Nύσσ7Jς (331-394 ) ,  ιiκoλoυθώντιxς το 
πλιχτωνικο πρότυπο. Κύριο σύγγριχμμά του ε!νιχι δ Λόγος κατηχητικός.
Με �ξoχιx ΠΟΙ7JΤΙΚΟ τρόπο �κθέτoυν τη μετιχτροπη της φύσ7Jς σε ΨυχικοΙις 
κΙΧθορισμοΙις οΙ γνωστικοΙ, κιχΙ Ι8ιιχΙτεριχ δ πιο ιiξιόλoγoς ιiπo ΙΧότούς, δ 
ΒΙΧλεντΙνος. ΣτιΧ θεογονικιΧ-κοσμογονικιΧ ποι'ήμιχτά του περιγράφει με τον 
ιΧκόλουθο τρόπο τη γένεσ7J του ιχΙσθ7Jτου κόσμου : δτιχν δ κιχτώτερος (θ7)λυ
κος) ιiπo τοΙις Αιωνες, -Ι) σοφΙιχ, βιάστηκε �ξιxιτΙιxς του πόθου της νιΧ πέσει 
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Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε ΤΤΙΚΗ Π Ε ΡΙ Ο Δ Ο Σ  [σελ. 295-30-3 
στο &ΡΧΈΥονο βιiθoι;, το ΠVEσμσι τοσ μέτρου (δρος) την ξσινιiφEPE στή θέσ1j 
τηι;. ΤόΤΕ δ &νώτσιτοι; ΘΕΟΙ; ιiπέσπσισε ά,πο σιύτήν τη γΕμάτη πάθοι; �πιθυ
μΙσι (πάθος) ,  κσιΙ τήν �ξόρισE, ώι;; μΙσι κσιτώΤΕρη σοφΙσι (κdτω σοφία) πού 
δνoμιiστηκε Άχσιμώτ, στο κενό (πρβ. σ. 2 7 7  κ.Ι,  § 4 ) .  ΆλλΙΙ σιύτή � κιχ
τώΤΕρη σοφία λυτρώθηκε χά.ρΥ) στο πνεuμσι τοϊ) μέτρου (δρος) πού τη γονι
μοποΙησΕ. 'Απο αύτην γεννίjθ1jκε δ Δημιουργος κσιΙ δ σιΙσθητος κόσμοι;; . Γι' 
αύτο lΙμωι;, μέσιχ σε δλει; τΙι; μορφες κιχΙ τιΧ σχήμιχτσι σιύτοσ του κόσμου, 
btδηλώνΕΤΙΧΙ δ φλογεροι; πόθοι; της σοφίας. ΤΙΧ δικιi της συνιxισθ�μσιτσι συν
θέτουν την ούσΙσι των φσιινoμΈVων, οΙ λύπες της κσι! οΙ 68υρμοΙ της δονουν 
κιiθε μορφή φυσικης ζωης. 'Απο τιΧ διiκρυιi της �γινσιν οΙ ΠTjγές, τΙΙ πoτιi
μισι κιχ! οΙ θά.λσισσες ά,πο τΟ μσιρμιipωμιi της μπροστιΧ στο λόγο τοϊ) Θεοσ 
fγινσιν οΙ βpιiχoι κσιΙ τΙΙ βουνά, ιiπo την �λπΙδσι της γιιΧ λύτρωση fγινε το 
φώι; κιχΙ δ σιΙθέρσις πού την περιβάλλουν συμφιλιωτικιi. Ή πoΙη<ΠJ σιύτη , μσι
ζΙ με τούς θρήνους κσιΙ τΙΙ &σμιχτιχ της μετάνοισις της σοφΙας, �κτΙOετσιι στ� 
γνωστικ� συyγpσιφ� Πίστις σοφία. 

90. ''Οπωι; βλέπουμε, αύτος δ lΙρος, σ' σιύτο το πλσιΙσιο, �χει εύρύτερο 
νόημσι που ιillτσιΠOκpΙνετσιι στη σημασΙσι της λέξ1jς περισσότερο ιiπo όσο ή 
συνηθισμένη χp1]σ1j της. 

9 1 .  Το (διο κσιΙ δ 'ilptyέV1jt:;" πρβ. Κατά Κέλσου, 3 ,  28. 
92 . 'Ωρ ιγένης, Περί ι!exών, 3, 1, 3 .  Έπειδ� σιύτο! οΙ κόσμοι δημιουρ

γ1]θηκσιll με �λευθεpΙσι, δεν ε!νσιι lΙμοιοι μετσιξύ τους, &λλΙΙ παρoυσιιiζoυν τις 
πιο μεγάλες δισιφορές ' δ.π. ,  2 ,  3, 3 κ.έ. 

93. ΜιΙΙ �ρευνσι πού fγινε κσι! ιiπo τον NoυμΈVιo -κάτω ιiπo γνωστικές, 
δπως φσιΙιιεται, έπιδρά.σεις. Πρβ. Εύσέβιοι;, δ.π. , 1 1 ,  1 8 .  

9lι. Ή Ιδέιχ ιχύτη πσιΙρνει ιiπρoσδόΚTjτη μυθoλoγικ� τροπή στην ιxΤρεσ1j 
των Όφιτωll, δπου ή έβρσιtκή διήYτι<ΠJ γιιΧ το προπσιτορικο ιiμιiρτημσι έρ
μηνεύετσιι δισιφoρετικιi : δ δφις που rnELae τον &νθρωπο ιιΙΙ φιΧει ιiπo το δέν
τρο της γνώσης fγινε ή ιiφετηρΙσι της 'Αποκάλυψηζ τοϊ) &λ1jθινοu Θεοσ 
στους &νθρώπουι; που &ς τότε τούς έξουσΙσιζε δ Δημιουργός. Γι' σιύτό, lΙτσιν 
πιιΧ δ &ιιθρωποι; δοκΙμσισε τ�ν δργ7J τοϊ) Δημιουργοu, δλοκληρώθΥ}κε ή • Α
ποκ&λυψη, πού ή νΙκη της έκφράστηκε στο πρόσωπο τοϊ) 'IY}aou. ΓιατΙ ή 
γνώσ1j που �θελε ιιιΧ μετσιδώσει δ I:icpLIό εΤνιχι ή &ληθινή σωτηρΙσι του ιiνθpώ
που, ή έξιiρτησ"ή του ιiπo τοll &νώτσιτο Θεό : eritis sicut deus [έ'σεσθε ώς 
θεοί: Γένεσιι;;, κεφ. 3 ,  5] .  

95 .  Σύμφωνα με τΙς δποίες δ «νόμοι;)) εΤιισιι παιδαγωγος εΙς Χριστ6ν : 
Προς Γαλdτας, 3, 2lι. 

96.  ΤΟ (διο �κσιμαν &ι; Ιιισι σΥ}μείο κσι! οΙ γνωστικοΙ, τουλάχιστον δ Βιχ
σιλεΙδΥ}Ι; -σύμφωνιχ με τον 'Ιππόλυτο .  

97 .  κιχτ,χ τ� μεταγεllέστεΡΥ) (σιΙpετικ�) &ιιάπτυξη της έσχσιτολογΙας, 
σε ΙΧύτες τΙι; τρείι; περιόδους προστΙθετσιι μΙσι τέτιχρτη, δπου έμφσινΙζετσιι δ 
«Ποtpιiκλ1jΤΟΙ;)). Πρβ. , π.χ. ,  Τερτυλλισιιιόι;, De virginibus velandis, 1 ,  σ. 
Blι4, Ο. 

98.  Πρβ. ΕΙΡ1jνσι!οι;, δ.π. , lι, 38 ,  4 ,  σ. 702 κ.Ι 
99 .  Στο lδto, 5 ,  29, 1 ,  σ. 767 .  
1 00 .  Conf. , Ι, 50-60 Mor. 
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