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ΑΝΑΛΕΚΤΑ 

1. Ή καλολογία ως ηθική 

Ή έννοια του «καλοΰ», τουτέστι τοΰ ωραίου συνέχει εις όλον τον χώρον του 
πνεύματος και αποτελεί προσφιλές άντικείμενον του ανθρωπίνου νου, δύναται δέ 
να ταυτισθή και προς τάς αρχάς της ηθικής επιστήμης' ενταύθα προβάλλει το 
ερώτημα, έάν ή ηθική τυγχάνει επιστήμη, ή τής συνειδήσεως επίτευγμα; 'Ενταύθα 
προβάλλουν δύο έκ διαμέτρου αντίθετοι θεωρίαι, ή μία τοΰ apriorismus, όπερ 
σημαίνει ότι πάντα τα ηθικά δείγματα υπάρχουν έκ τών προτέρων είς τον 
άνθρωπον, ή δέ έτερα τοΰ «aposteriorismus», κατά τήν οποίαν τα δείγματα 
υπεισέρχονται έκ τοΰ περιβάλλοντος και είναι έκ τών υστέρων' βεβαίως ai δύο 
αντιλεγόμενοι θεωρήσεις συνυπάρχουν, εχουσαι προς τούτο εκατέρωθεν πλεί
στους όσους οπαδούς. 

Γενικώς ειπείν, είτε ή ηθική είναι εξωτερική, εϊτε εσωτερική δέον να όμοιάζη 
προς τάς αρχάς τής αισθητικής' ή έννοια τής αρμονίας, αί σχέσεις τόνων, 
χρωμάτων και άλλων τινών χαρακτηριστικών διεγείρουν καλλιτεχνικόν τι 
αίσθημα, τό όποιον έν συνεχεία ποιοτικώς καθίσταται συναίσθημα' κατ' αυτόν 
τον τρόπον δύναται ό άνθρωπος ακολουθών τήν βούλησιν αυτού και οδηγών 
ταύτην είς πράξεις εναρμονίζουσας προς τον ηθικόν Νόμον ν ' άνευρη ηθικά 
αξιώματα διεγείροντα τήν ψυχήν αυτού καί δοκιμάζοντα ούτως ηθικά συναισθή
ματα' ή κατηγορική Προστακτική τοΰ Κάντιου καθ' ήν «πράττε ούτως, ώστε ai 
άρχαί τής πράξεως Σου να αποβούν είδος τι καθολικής νομοθεσίας» αποτελεί 
πλην τοΰ επιτεύγματος τής ηθικής, άλλα καθίσταται καί προϊόν καλλιτεχνίας ' ή 
συμφωνία βουλήσεως προς τον ηθικόν Νόμον, τοΰ οποίου βάσις είναι ή έννοια 
τοΰ άγαθοΰ αποτελεί καί τούτο πραξιν ηθικής, άλλα καί συγχρόνως γεγονός 
αισθητικής' ή ψυχή τοΰ ανθρώπου ορέγεται τήν εννοιαν τοΰ άγαθοΰ καί έν αύτη 
απολαμβάνει τήν εύεστώ τοΰ «ωραίου». 

Έ π ' αυτής τής βάσεως εδράζονται ai βασικαί θεωρήσεις τοΰ Έρβάρτου 
(1776-1841) ήτοι «ή εσωτερική ελευθερία, ή τελειότης, ή αγάπη, τό δίκαιον καί ή 
έπικείκεια' έπί τών ανωτέρω εννοιών ενυπάρχουν ai θεωρήσεις τής συμφωνίας 
τής βουλήσεως καί τής ηθικής κρίσεως τοΰ αυτού προσώπου, τό μέγα παρά τό 
μικρόν, ή Ισχυρότερα βούλησις παρά τήν άσθενεστέραν, ή συμφωνία έν τή 
βουλήσει δύο προσώπων, ή πραγματική συμφωνία δύο βουλήσεων, αί'τινες 
επιθυμούν τό αυτό πράγμα καί τέλος ή συμφωνία τής βουλήσεως προς τήν 
γενομένην πραξιν». Έ ν αύταΐς ταΐς προτάσεσιν ενυπάρχει ολόκληρος ή 
κοινωνία, τό δίκαιον καί γενικώς ό πολιτισμός. 

' Εν κατακλείδι ό άνθρωπος δύναται να αφομοίωση τα καλλιτεχνικά στοιχεία, 
τα όποια οφείλει να ταύτιση προς τα ηθικά αξιώματα, ώστε ή ηθική να άποτελέση 
σειράν ηθικών εξάρσεων, αϊτινες να αποτελούν έν συνόμω τήν αίσθητικήν 
άπόλαυσιν. Πράγματι ό νους διαλογιζόμενος προς έμαυτόν χαίρει καί άγάλλεται 
καί τοΰ συναισθήματος έπικουροΰντος προς τοΰτο, έπί τή θέα τών καλών έργων 
άφ' ενός, ως ακριβώς καί έπί τή θέα τών αγαθών πράξεων άφ' έτερου, διότι κατά 
Δημόκριτον (άπ. 194): «αϊ μεγάλαι τέρψεις άπό τοΰ θεάσθαι τα καλά τών έργων 
γίνονται». 
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2. «Reservatio mentalis» 

Έ ν τή ανωτέρω εκφράσει, τής οποίας το περιεχόμενον δηλοϊ τήν ëvvoiav τής 
«νοητικής έπισχέσεως» και εντός τής όποιας ένυπάρχουσι ai ëvvoiai του δικαίου, 
τής λογικής και τής ηθικής και τών οποίων, τινές διατελούν έκ διαμέτρου 
αντίθετοι' ή «προστασία» του δικαίου ύπο τής συναισθητικής ηθικής παρά τάς 
αντιρρήσεις του καθαρώς δικαίου, ούτινος ή λογική θα έδει να προΐσταται 
αποτελεί μέν προϊόν ήθικότητος, νομικώς δέ άταξίαν και ταραχήν ' έν τή πράξει 
δύναται τις ό μετέχων τής ανωτέρω εκφράσεως να καλύπτη δια παραπλανητικών 
ερωτήσεων, ως και δια αμφιβολιών τήν ανωτέρω πρδξιν, ώστε ή τυχόν άπόφανσις 
να τυγχάνη δι' αυτόν ευνοϊκή. 

Πάντα ταύτα τυγχάνουν έξ' έπόψεως δικαίου απόβλητα καί απορριπτέα, 
πλην όμως ή έννοια τοΰ ψεύδους προκειμένου περί προστασίας ανθρωπινής ζωής 
καί άλλων συναφών ζητημάτων επιτρέπεται ή χρήσις αυτού, αν κάί περί τούτου 
μέγας θόρυβος γίνεται έκ μέρους τών ηθικολόγων, ώς π.χ. οί Kant, Fichte καί 
Lipps αποβάλλουν τούτο παντελώς, ένφ τουναντίον άλλοι αποδέχονται τούτο 
κατά περίπτωσιν, ώς οί Jhering, Ε. V. Hartmann, Rothe κι' άλλοι πολλοί. 

Ή «Reservatio mentalis» είναι επινόημα τοΰ τάγματος Ίησουϊτών καί δι' 
αυτού υπεισέρχονται στοιχεία είς τήν συναισθητικήν ήθικήν καί έν συνεχεία 
αύτη θα επίδραση έπί τοΰ καθόλου δικαίου, αφήνων κατά μέρος τα λογικά 
συμπεράσματα. 'Επί τών ανωτέρω εύλογον καθίσταται ερώτημα τι' έάν έπί 
παραδείγματος ή συναισθητική ηθική αναγάγει τήν πρδξιν είς τον χώρον τής 
είδοκρατικής ηθικής, καθ' ήν ή βούλησις τοΰ πράττοντος, ήτις απεργάζεται 
πάσας τάς ανθρωπίνους πράξεις, ή κινούμενη πάντοτε έκ παραστάσεων καί 
συναισθημάτων έκ τοΰ νοΰ δηλ. καί τοΰ θυμικοΰ, προσδίδει πλην τής πράξεως καί 
τήν «μορφήν αυτής», τουτέστι το είδος τής πράξεως. Έάν επομένως έκ τής 
ομολογίας ταύτης βουλήσεως καί ηθικού νόμου παραχθή πρδξις τις, ήτις θα 
ήδράζετο έπί τής αγαθής ταύτης προαιρέσεως, τότε ασχέτως αποτελέσματος ή 
ανωτέρω θα καθίστατο επίτευγμα ηθικής. 

Έ ν κατακλείδι ή «είδοκρατική ηθική» σκοπεί είς τήν άξιολόγησιν τοΰ 
πραχθέντος έξ αυτής ταύτης τής συνειδήσεως τοΰ πράττοντος, παρά τάς αντιρ
ρήσεις ένίων, οί'τινες ύπολογιστικώς πως κινούμενοι διακρίνουν «άξιολογικώς» 
τάς τών ανθρώπων πράξεις έκ τών αποτελεσμάτων αυτών, δτινα ίσχυσαν καί 
ίσχύουν έπί τον καθόλου βίον τών ανθρώπων' επομένως, έάν ή προαίρεσις τοΰ 
πράττοντος σκοπεί άξιολογικάς εννοίας, κειμένας πέραν τοΰ χώρου καί τοΰ 
χρόνου, τουτέστι υπερβατικός, δυναμένας να τύχουν επιτεύγματα τής θεωρίας τών 
αξιών (Werttheorie) είναι δυνατόν ή εφαρμογή έν μέτρω τοΰ αποφθέγματος τών 
Ίησουϊτών «Reservatio mentalis», προς έξαγωγήν ηθικών συμπερασμάτων καί 
δυνατών λύσεων. 

3. «Sub specie aeternitatis» 

' Η ëvvoia τής αίωνιότητος, ώς γνωστόν δέν μετέχει τοΰ χρόνου, τοΰ οποίου ή 
μορφή τής εσωτερικής αντιλήψεως δέν άπτεται τής ώς άνω εννοίας ' έκ τούτων 
Επεται ότι πάν πράγμα δυνάμενον συμμετοχής αυτής είναι άνευ τοΰ «γίγνεσθαι» 
και άνευ τής διαστάσεως τοΰ χρόνου, ήτοι τής διαρκείας' ή τρόπον τινά, 
άκινητοποίησις εννοίας τίνος έν τή πορεία.τοΰ «γίγνεσθαι» μορφοϊ καί δηλοϊ τήν 
έννοιαν τής αίωνιότητος ' τα έν τή διαστάσει τοΰ χρόνου εμφανισθέντα, ώς μέρη 
τής διαρκείας, ήτοι παρελθόν, παρόν καί μέλλον κείνται άνευ περιεχομένου. 

Είναι γεγονός ότι πολλάκις έν τή ηθική τάξει αί πράξεις τών ανθρώπων, 
άπτονται ηθικών ενεργειών καί αποτελούν, ώς εικός, επιτεύγματα αίωνιότητος' 
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όντως ή βούλησις του άνθρωπου, είτε έκ της νοήσεως προερχομένη, είτε έκ τού 
συναισθήματος οδηγούμενη άγει εις πράξιν, ή οποία δύναται να άποτελέση 'εν 
είδος «Κατηγορικής Προστακτικής» (Kategorischer Imperativ) του Κάντιου, 
«ώστε πάσα πράξις να άποτελή 'εν είδος καθολικής νομοθεσίας»' ή τοιαύτη 
ταύτισις τής βουλήσεως προς τον ηθικόν Νόμον, όστις έχει άφ ' εαυτού άξιωμα-
τικόν χαρακτήρα, καθίσταται αυτομάτως ούτος μέτοχος τής αίωνιότητος' αί ως 
άνω πράξεις στρέφουν τήν βούλησιν προς το αγαθόν και μετέχουν επομένως τής 
εννοίας τής 'Αρετής και κείνται έκ του ασφαλούς τής «Sub specie aeternitatis», 
ύπο τήν «εποψιν δηλαδή τής αίωνιότητος»' έκ τούτων έπεται ότι δυνάμεθα να 
άναγάγωμεν τάς ημετέρας πράξεις εις τα ως άνω, ώστε έν τη πορεία του χρόνου να 
παραμείνουν αύται αναλλοίωτοι και άφθαρτοι εσαεί. 

Έ ν τη έννοια τού 'Αγαθού, του οποίου ή ένότης προς το 'Απόλυτον, το 
Θείον είναι πασιφανής, δέον πάντες οι έν τή Κοινωνία άνθρωποι να ατενίζουν 
προς Αυτό και δια των πράξεων αυτών να συμμετέχουν Αυτού, ώστε ό άνθρωπος 
να πλησιάζη όσον είναι τούτο δυνατόν, τον δημιουργον τού Παντός, αυτήν 
δηλαδή ταύτην τήν Φύσιν και να έπιζητή τήν πολιτογράφησιν αυτού έν τφ κόσμω 
των ιδεών, τουτέστιν έν τφ κόσμω τής αίωνιότητος, δίδων ούτος ούτω δείγμα τής 
θεϊκής αυτού προελεύσεως. 

Έ ν κατακλείδι πάσα ανθρωπινή πράξις και ενέργεια έν τή Κοινωνία δέον να 
δηλοΰται, να έδράζηται και να καθίσταται ύπο τήν «έποψιν τής αίωνιότητος», 
ώστε κατά Ξενοφώντα «όταν ελθη το πεπρωμένον τέλος ου μετά λήθης άτιμοι 
κείνται, άλλα ές τον άεί χρόνον ύμνούμενοι θάλλουσι». 

4. «Νοητον Είδος» 

Έ ν τφ μικρφ τούτφ μελετήματι θα ήθελον να τονίσω κυρίως τήν έννοιαν 
τού «νοητού Είδους» και τήν έπίδρασιν αυτού έπί οιασδήποτε έν «κινήσει ύλης». 

Ή έννοια τής «Διαρχίας» (Dualismus) ύπήρξεν ως γνωστόν λίαν προσφιλής 
εις τήν Έλληνικήν φιλοσοφίαν, ή ιδέα, το εϊδος δυνάμεις δρώσαι έπί τής 
άμορφου ύλης συνετέλουν είς τήν διαμόρφωσιν αυτής. 

Ή συγκεκριμένη μορφή τής ύλης, ή πρότερον «δυνάμει» ούσα εκφράζει τήν 
βούλησιν τού ανωτάτου "Οντος, όστις προσέδωκε δια τα έξ αυτής γενόμενα 
χαρακτήρα τελολογικόν. 

Ενταύθα υπάρχουν δύο έννοιαι προς πραγματοποίησιν τών ανωτέρω, τό 
«άϋλον είδος», τό καθαρόν είδος, ή άλλως καλούμενον «Νοητόν Είδος» και ή υλη. 

Έ ν τή υλει ενυπάρχει πάντοτε τό «Νοητόν Είδος» προς μεταβολήν αυτής, 
τουτέστι δια τού είδους και τούτο «αίτιατόν» γενόμενον καθιστή τήν πορείαν 
αυτής δυνατή ν, ήτοι έκ τού σταδίου τού αορίστου εις τό στάδιον τού συγκεκρι
μένου, έκ τού «δυνάμει» είς τήν πραγματικότητα, εις τό «εντελώς έχειν» 
(εντελέχεια), δηλαδή είς τό «ενεργεία» όν και τούτο είναι ή «Natura naturata» 
κατά τήν έκφρασιντοΰ Σπινόζα (1632-1677), δηλαδή ή δεδημιουργημένη υλη, ήτις 
άνεπτύχθη δια τής Natura naturata, ήτοι δια τού «Νοητού Είδους», ως ανωτέρω 
έχομεν μνημονεύσει. 

Έ ν δλη λοιπόν τή οργανική φύσει τελείται συνεχώς και αενάως ή 
απαραίτητος και αναγκαία αύτη λειτουργία' έπειτα ή έννοια τής σκοπιμότητος 
είναι τό «τέλος» πάσης «κινήσεως» τής ύλης δια τού είδους και τότε μόνον τό 
όργανικόν «άντικείμενον» αποκτά θέσιν έν τφ κόσμφ τής ίστορίας. 

Έ κ τών ανωτέρω έπεται ότι πάν είδος επιζητεί τήν ύλη ν, ίνα πληρωθή ή 
κίνησις αυτής δι' αυτού, τό «δυνάμει» δν να γίνη «ενεργεία» öv' θα ήδύνατο να 
χαράκτηρίση τις και τον νουν τού ανθρωπίνου δντος, ως «Νοητόν Είδος» τό 
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όποιον παρασκευάζει, το έτερον στοιχεΐον αυτού το ύλικόν, δεδομένου ότι ό 
διαρχικος χαράκτη ρ πνεύματος και ύλης πορεύεται όμοΰ προς μίαν Άριστοτε-
λικήν έντελέχειαν κατά την οποίαν το «Νοητον Είδος», ώς νους μορφοί τήν 
ύπάρχουσαν ύλην δια τήν πλήρη αυτής μορφήν. "Επειτα το «Είναι» είναι και 
τούτο αποτέλεσμα μεταβολής, είναι ακόμη «απόρροια ενεργείας»' το «γίγνε
σθαι», ή έξέλιξις είναι το χαράκτηριστικον τής δρώσης ουσίας, ήτις ευρίσκεται 
έν διαρκή φοή ' ή έννοια τής «ένεργειοκρατίας» κατά τήν οποίαν δέν υπάρχει ΰλη 
άνευ ενεργείας, διότι ή υπάρχουσα υλη είναι σύνολον διαφόρων διατεταγμένων 
ενεργειών. 

' Η αριστοτελική εντελέχεια, ήτοι ή μεταβολή τής ϋλης δια του είδους εις το 
«έν τέλος εχειν» επέχει τήν μορφήν τής «ένεργειοκρατίας» τής οποίας είσηγητής 
ύπήρξεν ό πολύς καθηγητής τής Χημείας W. Ostwald (1853-1932), άλλα 
συγχρόνως θα ήδύνατο να όνομασθή ακόμη το Άριστοτελικόν Είδος και ώς 
«Νοητον Είδος» κατά τήν άποψιν τής πνευματικής θεωρήσεως και τών ίδεοκρα-
τικών τής φιλοσοφίας γευμάτων. 

5. Πολιτείας Εντελέχεια 

Γεγονός είναι οτι το άτομον έπιδρφ έπί τής εαυτού ομάδος, καθ' ομοιον 
τρόπον, ώς έν τή έννοια τής «φυσικής επιρροής», διαπιστούται άλληλοεπίδρασις 
τ ή ζ Ψ^Χής έπί τοΰ σώματος ' θα ήδύνατο να πρόσθεση τις ότι έν τή αναπτύξει τής 
κοινωνίας τελείται ίσως εις το άκέραιον ό όρος τής 'Αριστοτελικής εντελέχειας, 
κατά τήν οποίαν ή υλη αναπτύσσεται και μορφοΰται δια τοΰ «είδους», το όποιον 
επέχει ενταύθα θέσιν πνευματικής υποστάσεως" επομένως ή «υλη ώς κοινωνία» 
είναι το «δυνάμει ον» τής 'Αριστοτελικής θεωρήσεως, το όποιον δια τού «νοητού 
είδους τού ατόμου θα ελθη αύτη είς τήν θέσιν τοΰ «ενεργεία ον», ήτοι είς τήν 
πλήρη αυτής άνάπτυξιν, τουτέστιν είς τήν τής εντελέχειας έννοιαν" είναι γνωστόν 
οτι έν τή οιανδήποτε ζώσα υλη υφίσταται καί ή θεώρησις τής αίτιοκρατίας κατά 
τήν οποίαν παν αποτέλεσμα είναι προϊόν τής αίτιας" έπόμενον είναι δτι ή 
τελολογία ώς θεώρησις επιφέρει τήν έντελέχειαν, τής οποίας είναι τό «τέλος» 
πάσης έν πορεία διατελούσης ύλης. 

Έ κ τών ανωτέρω δύναται να έκφραση τις τήν είκασίαν, ότι ό πολίτης ώς τό 
νοητον είδος μιας πολιτείας μορφοί τήν ανωτέρω, ώστε, τόσον ή αιτιοκρατία, 
όσον και ή τελολογία συμπέσουν έν τή έννοια τοΰ αποτελέσματος τό όποιον 
δήλοι τήν δια τοΰ «είδους» έντελέχειαν. 

Δείγμα «Πολιτικής εντελέχειας» είναι ή έκφρασις τοΰ Πλάτωνος οτι δηλαδή 
«ή οί φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν έν ταΐς πόλεσιν ή οί βασιλείς τε καί νΰν λεγόμενοι 
καί δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καί ίκανώς καί τοΰτο είς ταύτόν ξυμπέση 
δύναμίς τε πολιτική καί φιλοσοφία» (Πολιτ. Ε ' 473d)" έν τή εκφράσει ταύτη 
δεικνύεται ή δύναμις τοΰ «είδους» δια τήν άρίστην Πολιτείαν' καθ' ημάς ή έννοια 
τοΰ ίδανικοΰ έξ έπόψεως «ήθικοΰ είδους» θα ήδύνατο να άποτελέση τήν δύναμιν 
προς διαμόρφωσιν μιας κοινωνίας αποτελούσης τήν βάσιν δια τα ώς άνω. 

'Ολόκληρος, ούτως είπεΐν, ή ιστορία τοΰ πνεύματος διακρίνει έν τοις 
διαφόροις φιλοσοφικοίς συστήμασιν, ότι τόσον ό νους, όσον καί ή αΓσθησις 
άπετέλουν καί αποτελούν δύο αντιθέτους κόσμους, οί'τινες καθ ' όλη ν τήν 
μακραίωνα αυτών πορείαν έν τή ανωτέρω ίστορία ήριζον, ερίζουν καί θα ερίζουν 
συνεχώς. Καί ίσως θα ήδύνατο έτι να πρόσθεση τις, ότι ή υπεροχή τοΰ ενός τών 
μνημονευθέντων θα χαρακτηρίζη έν τοις έξης καί τό σύστημα έναντι τών άλλων 
συστημάτων' έπειτα τό «Λογικόν» καί ή «αίσθησις» απαρτίζουν, πλην άλλων, καί 
τό άντικείμενον τής γνωσιολογίας, ηθικής καί έν γένει πάσης Φιλοσοφίας. 
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Έν τη φαντασία δμως του Γερμανού ποιητοΰ, αισθητικού και φιλοσόφου 
Φρειδερίκου Schiller (1795-1805) δύνανται αί δύο αναφερόμενοι ανωτέρω έννοιαι 
άρμονικώς έξ ολοκλήρου να συνυπάρξουν' τουτέστι το Λογικον και ή αϊσθησις, 
εν τινι καλλιεργημένη ψυχή, τήν οποίαν ό Schiller αποκαλεί «ώραίαν ψυχήν» 
(Schöne Seele), va οδεύουν συγχρόνως. 

Ό άνθρωπος, κατ' αυτόν, ό έχων τήν έαυτου φύσιν έκ δύο μερών, ήτοι του 
σώματος και του πνεύματος, τής ϋλης και του Λογικού δύναται δια καλλιτεχνικής 
τίνος Παιδείας να νέκρωση τα έαυτου πάθη, απότοκα άλλως τε τής διττής αύτοϋ 
φύσεως, τής ύλης και άποβάλλων πάντα τα έξ αυτής να έξαίρηται προς τον Λόγον 
και να γίνηται έν προς αυτόν, τής ύλης πάντοτε ακολουθούσης. 

'Ενταύθα δέν γεννάται το «νεΐκος» μεταξύ τών ανωτέρω εννοιών, καθ' ö ή 
ψυχή του άνθρωπου ταλαντεύεται, όσον άφορα είς τήν εκλογή ν του λογικού ή τής 
αίσθήσεως, άλλα τουναντίον ή πλήρης συμφωνία Πρυτανεύει. Ή ψυχή έρχεται 
προς τον Λόγον άνευ διαμάχης τινός προς τήν αίσθησιν, ήτις μάλιστα μετέχει τής 
τοιαύτης συμφωνίας δια τής «έργω» και «λόγω» αποδοχής αυτής. 'Επομένως ή 
έννοια τής αρετής δέν ύποδηλοΰται έκ τοΰ «Νείκους» τών δύο εννοιών, ότι δηλ. 
αύτη τυγχάνει αποτέλεσμα τών δύο δυνάμεων, τοΰ Λόγου και τής αίσθήσεως και 
γενικώς τοΰ καλού και τοΰ κακοΰ έπενεργοΰντος τοΰ ενός έπί τοΰ έτερου και 
τανάπαλιν, τουτέστι τής πλήρους έπικρατήσεως τοΰ Λογικοΰ έπί τής αίσθήσεως, 
τοΰ πνεύματος έπί τής ύλης, ώς ή Καντιανή ηθική ώριζε, άλλ' αντιθέτως ή αρετή 
υφίσταται και υπάρχει, έάν ό άνθρωπος προϊόντος τοΰ χρόνου δυνηθή και 
μόρφωση τήν ψυχήν αύτοΰ κατά το πρότυπον τής ανωτέρω ούτως, ώστε μηδεμία 
έρις να έδράζηται έν αύτη, όσον άφορα είς τάς μνημονευθείσας εννοίας. 'Εν 
κατακλείδι ό άνθρωπος έμφορούμενος τής ορθής ταύτης Παιδείας και φύσει ^έπει 
πάντοτε προς τήν έννοιαν πάσης αξίας και παντός άγαθοΰ, ύποστάσσων δηλ. 
ούτος έφ' ενός μέν τα τής ύλης και έν γένει τα πάσης αίσθητικότητος, έφ' έτερου 
δέ φερόμενος άνευ εκλογής, ήτις έμποιεΐ μάλιστα πράγματα είς τήν ψυχήν, άπ' 
ευθείας είς τό βασίλειον τοΰ Λόγου έν πλήρει και αγαθή σύμπνοια μετά τής 
αίσθητικότητος, ήτις ώς φαίνεται, αναγνωρίζει αύτη τό προβάδισμα εκείνου1. 

Τοιουτοτρόπως ό Schiller2 και προ αύτοΰ ό Shaftesbury (1671-1713) εικονίζει 
και δημιουργεί έν τη ιστορία τοΰ πνεύματος δια τής ανωτέρω νέας αύτοΰ εννοίας 
το πρότυπον τοΰ ίδανικοΰ έξ ηθικής έπόψεως άνθρωπου3. 

'Επομένως, έάν ό ανωτέρω τύπος άνθρωπου μετεϊχεν ώς «νοητόν είδος» έν 
τινι Πολιτεία θα άπέβαινεν ασφαλώς τό «άριστον είδος» δια τήν έντελέχειαν 
αυτής». 

6. Ό Ένισμός του «Δεδομένου» 
'Η έννοια τοΰ «Δεδομένου» δηλοΐ το άντικείμενον τής οποιαδήποτε 

εμπειρίας ' ή εμπειρία ανάγεται είς τον χώρον τής αίσθησιαρχίας (Sensualismus), 
κατά τήν οποίαν αί παρ ' ήμϊν γνώσεις διέρχονται δια τών αίσθητηρίων' ή παλαιά 
ρήσις: «Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu» υπονοεί τήν έμπει-
ρικήν κρισιαρχίαν (Empirio-criticismus) κατά τήν οποίαν ό εμπειρικός παράγων 
δέον να είναι αμιγής και καθαρός παντός νοητικοΰ στοιχείου' θα ήτο 
δυνατόν να παραβληθή ούτος προς τήν καθαράν έμπειρίαν, πριν ή μετάσχουν 

1. Περί τής ανωτέρω εννοίας «ωραία ψυχή» πραγματεύεται ό Πλωτίνος έν τή περί τοΰ 
καλού» θεωρία αύτοϋ. Πρβ. Ένν. Ι. 6,5 και Ι. 6,3 Ιδέ ακόμη V. 9,9 και V. 9,10-11. 

2. Πρβλ. Über Anmut und Würde, 1793. 
3. Πρβ. R. Eucken, Geistige Strömungen der Gegenwart, 1904 s. 305. 
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προς αυτήν τα έκ των προτέρων στοιχεία (a priori), τα κατά τήν καντιανήν 
θεώρησιν θεσπιζόμενα' ή έννοια της αντιλήψεως αποτελεί διττήν έννοιαν, διότι 
μετέχει μέν ό παράγων της αίσθησιαρχίας, ελλείπει δέ ό τής νοησιαρχίας ' και έπί 
το σαφέστερον ή έννοια τής αντιλήψεως δύναται να διακριθή είς δύο μεγάλας 
βαθμίδας ή πρώτη είναι το σύνολον τών αίσθήσεων, αί όποΐαι υποπίπτουν είς τήν 
έννοιαν του «Δεδομένου» προς συγκρότησιν αυτού, είναι δηλ. έν ένί λόγω αί 
διάφοροι παραστάσεις, πλην όμως τυγχάνουν αύται προϊόντος αφηρημένου" ή 
δευτέρα βαθμίς είναι αί παραστάσεις ταξινομημένοι νοητικώς καί ευρισκόμενοι 
είς τήν έννοιαν του συγκεκριμένου. 

'Εάν άναλύσωμεν παράστασίν τίνα είς τα έπί μέρους αυτής μέρη θα ίδωμεν 
ότι αποτελεί άθροισμα διαφόρων στοιχείων εχόντων διάφορα χαρακτηριστικά, 
πλην όμως συγγενικά τοιαύτα' τα έν λόγω απαιτούν συνοχήν καί διάκρισιν, ίνα 
δια του νου αποτελέσουν τήν ανωτέρω παράστασίν ' δτι ή έννοια τοΰ αίσθήματος 
προηγείται τής αντιλήψεως, είναι πασιφανές, διότι ή τελευταία είναι προϊόν 
προηγουμένων αισθημάτων καί έν συνεχεία ως προς τον χρόνον έπεται αυτής' έκ 
πάντων τούτων ό Ένισμός του «Δεδομένου» ανήκει είς τήν θεώρησιν τής 
εμπειρικής κρισιαρχίας, τής οποίας άρχηγέτης καί ίδρυτής ύπήρξεν ό R. 
Avenarius (1843-1896), ό όποιος καί επέβαλε είς τήν γνώσιν τήν καθαράν 
έμπειρίαν, άπηλλαγμένης παντός νοητικού στοιχείου' επομένως ή διόρθωσις τοΰ 
Leibniz (1646-1716), «nisi intellectus ipse», είς τήν ανωτέρω πάλαιαν έκείνην 
εκφρασιν, κατά τήν οποίαν «ουδέν έν τω νφ, έάν προηγουμένως δέν υπάρχει είς 
τήν αϊσθησιν», νοθεύει έν πολλοίς τήν κατ' αίσθησιν άντίληψιν δια τής 
αναμείξεως, ως εικός, νοητικού στοιχείου καί ούτω ό ένισμός τοΰ «Δεδομένου» 
καταστρέφεται καί αποκτά διαρχικόν χαρακτήρα. 

7. Έτερογονία τών Σκοπών 
Ή ηθική γενικώς απαιτεί τήν άποδοχήν τής εννοίας τής σκοπιμότητος, 

τουτέστι τοΰ τέλους πάσης ανθρωπινής πράξεως, έστω έάν τό αποτέλεσμα αυτής 
μνημονεύει τό ώφέλιμον τοΰ πράττοντος' ή προσωπική τοΰ άτομου ευτυχία, ή 
άλλως λεγομένη ευδαιμονία καταλήγει, ως είναι φυσικόν, είς έναν άτομικόν 
εύδαιμονισμόν, ό όποιος όμως ταυτίζεται προς τον προσωπικόν έγωϊσμόν' ό 
ανωτέρω δύναται να μεταβληθή είς κοινωνικόν εύδαιμονισμόν, έφ' δσον τό 
αποτέλεσμα τής ευτυχίας, έκ τής πράξεως, δίδει μέν τήν εύτυχίαν είς τον 
πράττοντα, συγχρόνως δέ ωφελούνται καί οί περί τον πράττοντα καί τοιουτο
τρόπως ό προσωπικός εγωισμός αποβαίνει έν συνεχεία κοινωνικός ευδαιμο
νισμός' ό νόμος ούτος τής «έτερογονίας τών σκοπών» αναπτύσσει τήν ήθικήν 
βάσιν, έφ' ής εδράζεται ή ανθρωπινή ΰπαρξις καί έπί τής οποίας δίδεται ή 
αφορμή, όπως εξευρεθούν τα ελατήρια δια νέας τυχόν πράξεις' είναι δέ τα 
ελατήρια, τα κίνητρα εκείνα, τα όποια επιδρούν έπί τήν βούλησιν προς γένεσιν 
πράξεως καί αποτελούνται ταΰτα έκ παραστάσεων ή συναισθημάτων. 

Έ ν γενικαΐς γραμμαϊς ή σκοπιμότης τής πράξεως επιβάλλει μελέτη ν καί 
προσοχήν έπί τοΰ αποτελέσματος αυτής' έν συνεχεία τό αποτέλεσμα προσφέρει 
νέα ελατήρια δια έτέραν πράξιν, έξ ής θα πρόκυψη νέον αποτέλεσμα' έπί 
παραδείγματι είς ερευνητής ανακαλύπτει νέον τι έκ τοΰ έπιστητοΰ καί προσπο
ρίζει, ως είκός, είς τον άνακαλύψαντα, δόξαν, τιμήν καί χρήμα' όταν όμως ή 
πράξις τούτου δέν τύχει μονομερούς εκμεταλλεύσεως, πράγμα πού δέν προσιδιάζει 
είς τήν έννοιαν τής ηθικής, άλλα τουναντίον γίνεται είς τό έξης κτήμα τοΰ 
συνόλου καί ό εγωισμός ό μνημονευθείς καταλήγει είς τον κοινωνικόν έγωϊσμόν, 
τότε τό αποτέλεσμα τής ανωτέρω πράξεως μετέχει θέσεως ηθικής. 
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Γεγονός εϊναι οτι ό προσωπικός εγωισμός θα έδει να εχη την μορφήν της 
εννοίας της φιλαυτίας κατά την οποίαν ό άνθρωπος προσπαθεί δι' ιδίων μέσων 
και δυνάμεων να ανάπτυξη την προσωπικότητα αύτοΟ, ϊνα άποβη προϊόντος του 
χρόνου ό Ρυθμιστής και το σημαίνον πρόσωπον εις την κοινωνικήν ζωήν' άλλως 
τε και ό Χριστιανισμός επιβάλλει την ρήσιν «αγαπήσεις τον πλησίον ως εαυτόν» * 
έν πάση περιπτώσει τα εκ της φιλαυτίας προκύπτοντα ώφέλη θα πρέπει να 
διοχετευθούν εις τό κοινωνικον σύνολον. 

Έ ν κατακλείδι ή σειρά των ανωτέρω αποτελεσμάτων των πράξεων προσδίδει 
διαφόρους σκοπούς έπί των οποίων βασίζεται ή άνάπτυξις των ηθών άφ' ενός, 
άλλα και γενικώτερον πάσα πρόοδος, έν ευρεία έννοια άφ ' ετέρου. Γενικώς ειπείν, 
οτι πολλαί τών ανακαλύψεων τα συμπεράσματα, τών οποίων κατέληγον είς 
αποτελέσματα αρνητικής φύσεως, έν τούτοις, τυχόντα μελέτης και προσοχής 
ετυχον ταΰτα φοράς θετικής. 

8. Το Γεγονός του Πνεύματος 

Ό Διαρχικός κόσμος αποτελεί το μόνιμον γεγονός δια την ίστορίαν του 
πνεύματος" ό κόσμος τών νοουμένων και ό κόσμος τών φαινομένων, τα νοητά 
και τα αισθητά θα αποτελούν τό πεδίον ασκήσεων του Νοΰ εις το όποιον ούτος θα 
πραγματοποιή και θα ολόκληροι έν γένει τήν οιανδήποτε αυτού γνώσιν. 

Ή άποκάλυψις του Πράγματος δια του Νοΰ προϋποθέτει τήν παρουσίαν 
του νοητού σημείου, τής 'Ιδέας τό νοητόν σημεΐον δέν εκφράζεται επακριβώς 
δια τοΰ αισθητού πράγματος' τό άρχέτυπον αντικατοπτρίζεται λίαν άμυδρώς εις 
τό εκτυπον αυτού' τό «ύπάρχειν» υπάρχει προς στιγμήν' τό «ύπάρχειν» μετα
βάλλεται συνεχώς και αενάως υπό τοΰ νοΰ προς μίαν ταυτότητα αισθητού και 
νοητού σημείου, πράγμα τό όποιον δέν κατορθοΰται, πλην όμως επιβάλλεται υπό 
τοΰ νοΰ ' «ή άποκάλυψις τοΰ κεκρυμμένου» ή εύρεσις έκ τοΰ αισθητού τοΰ νοητοΰ 
αποτελεί έργον και καθήκον τοΰ πνεύματος' ολόκληρος ή σειρά τών αισθητών 
σημείων άποτελοΰν τήν άνωδικήν πορείαν προς τα νοητά τοιαΰτα' είναι έν άλλοις 
λόγοις «τό άναχωρεΐν προς τό ομογενές»' ή έννοια τής κριτικής Πραγματο-
κρατίας (Kritischer Realismus), καθ' ην ό άνθρωπος δύναται να λάβη έν μέλλοντι 
χρόνφ τήν τελείαν τών πραγμάτων γνώσιν, να άποβή συνεπώς κάτοχος αύτοΰ 
τούτου τοΰ νοητοΰ σημείου, αυτής ταύτης τής ιδέας, αύτοΰ τούτου τοΰ πράγματος 
«αύτοΰ καθ' εαυτό» (Das Ding an Sich)' ή εκφρασις, άλλως τε, τοΰ Ξενοφάνους 
οτι «ούτοι άπ' αρχής πάντα θεοί θνητοίσ' υπέδειξαν, άλλα χρόνφ ζητοΰντες 
έφευρίσκουσιν άμεινον» (άπ. 18 D-K) φανεροί λίαν επιτυχώς τήν ως άνω σχέσιν 
νοουμένων και φαινομένων' άλλα και ή ευαγγελική, άλλως τε εκφρασις «εσεσθε 
ούν ύμεΐς τέλειοι, ώσπερ ό πατήρ ημών ό έν τοις ούρανοϊς τέλειος έστι» δηλοϊ τήν 
δυνατότητα τοΰ άνθρωπου ως προς τήν έπίτευξιν τοΰ ως άνω σκοποΰ. 

Τό Νοούμενον ώς ιδέα τοΰ φαινομένου, αποβαίνει τό κεντρίζον ελατή ριον 
τοΰ Νοΰ δια πάσαν τυχόν ευγενή έκδήλωσιν αύτοΰ' ό κόσμος τής φθοράς και τής 
εμπειρίας, ό κόσμος τών μεταβολών και τών ελλείψεων δέν παρέχουν τήν είς 
αυτόν «εύεστώ», ήτις είναι τό «τέλος» και ό σκοπός τοΰ Νοΰ, διότι πράγματι έργον 
τοΰ Νοΰ είναι ή κτήσις τής 'Ιδέας τοΰ φαινομένου, ανεξαρτήτως έάν αυτή δέν 
έπιτυγχάνηται' πάντως αποτελεί τον «ευσεβή πόθον» αύτοΰ, δσον άφορα είς τήν 
διαρκή άνοδον προς τήν Ίδέαν' έπειτα άντικείμενον διαρκές τοΰ Νοΰ δέν εϊναι τό 
«φαινόμενον» τής 'Ιδέας, άλλ' αυτή αυτή ή 'Ιδέα τοΰ φαινομένου' ό Νους τοΰ 
άνθρωπου, ώς ψυχή αύτοΰ, κατά Πλάτωνα, ίσως να έθεάσατό ποτέ τήν ίδέαν, όταν 
ή πρώτη εζη έν τω κόσμω τών ιδεών και τείνει επομένως αυτή να μνησθή εκείνης' 
ϊσως ή απόλυτος εκφρασις τής ιδέας δέν δύναται να πραγματοποιηθή ποτέ ύπό τής 
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ΨυΧήζ» ή προσπάθεια όμως αυτής, δπως παραμερίση προς στιγμήν τον κόσμον 
των φαινομένων, τουτέστι τήν εκφρασιν τής £οής, και ανύψωση ώς ύψιστον 
καθήκον αυτής τον κόσμον τών ιδεών, ως έπιδιώκουσα παντί τρόπω τήν 
παράστασιν τής ιδέας, αποτελεί αυτόχρημα τεκμήριον, οτι δια τής «κριτικής 
Πραγματοκρατίας» ό άνθρωπος πλησιάζει, δσον είναι τοΰτο δυνατόν, τον 
δημιουργον του Παντός, αυτήν δηλ. ταύτην τήν Φύσιν και επιζητεί τήν 
«Πολιτογράφησιν» αύτοΰ έν τω κόσμω τών 'Ιδεών, δίδων ούτος οϋτω δείγμα τής 
θεϊκής αύτοΰ προελεύσεως. 

'Εν κατακλείδι ή ζωή του πνεύματος εδράζεται έπί τής ανωτέρω διαλεκτικής, 
τής οποίας καρπός είναι ή μετατροπή τών αισθητών εις νοητά, ώς προηγουμένως 
είχομεν μνημονεύσει. 

9. Οί Τρεις «Τρόποι» του Τίμωνος του Φλιασίου 

Οί λεγόμενοι «Τρόποι» κατά τήν αί'ρεσιν τών Σκεπτικών, τυγχάνουν Λόγοι 
δια τών οποίων δηλοΰνται κατά τήν ώς άνω αί'ρεσιν, το αδύνατον πάσης 
ισχυούσης αληθείας. 

"Εν τινι χωρίω μνημονεύονται τα έξης περί Τίμωνος (320-230) τοΰ εκ 
Φλιούντος: «Πρώτον μεν όποια πέφυκε τα πράγματα' δεύτερον δε τίνα χρή 
τρόπον ημάς προς αυτά διακεΐσθαι* τελευταϊον δε τί περιέσται τοις ούτως 
εχουσιν. Τα μέν ούν πράγματα φησιν αυτόν άποφαίνειν έπ ' ϊσης αδιάφορα και 
αστάθμητα και άνεπίκριτα, δια τούτο μήτε τάς αισθήσεις ημών μήτε τάς δόξας 
άληθεύειν ή ψεύδεσθαι. Δια τοΰτο ούν μηδέ πιστεύειν αύταίς ίδεΐν, άλλα άδοξα 
τους και άκλινεις και ακράδαντους είναι... Τοις μέντοι διακειμένοις ούτω 
περιέσεσθαι Τίμων φησίν πρώτον μέν άφασίαν, επειτ δ ' άταραξίαν1, Αίνησίδημος 
δέ ήδονήν» (Εύσ. Προπαρασκ. Εύαγγ. 14, 18)' ώς είναι γνωστόν ή Πυρρώνειος 
Σκέψις, αρνείται παντελώς το δυνατόν τής γνώσεως, και θέτει άντ ' αυτής τήν 
ήθικήν' όντως ή θεωρία Πύρρωνος τοΰ 'Ηλείου και Τίμωνος επιζητεί να τονίση 
κυρίως τήν ήθικήν διδασκαλίαν τοΰ φιλοσόφου' τό πρόβλημα τής γνώσεως καθ' 
ημάς αναγράφεται ένταΰθα προς αυτόν τό σκοπόν' ή έλλειψις εμπιστοσύνης τοΰ 
λογικού, όσον άφορα εις τήν γνώσιν τών πραγμάτων, απαλλάσσει τον άνθρωπον 
περιττών φροντίδων και τοιουτοτρόπως ούτος φέρεται προς τήν άταραξίαν και 
επιτυγχάνει τήν γαλήνην τής ψυχής, διότι, ώς παρατηρεί ό αποθανών Γάλλος 
ιστορικός τής φιλοσοφίας Emile Bréhier, «οί πλείστοι τών ανθρώπων αποδίδουν 
τήν εύτυχίαν ή τήν δυστυχίαν αυτών εις τα ίδια τα πράγματα, τήν πενίαν ή τον 
πλοΰτον' τα πράγματα ταΰτα όμως καθιστοΰν τούτους δυστυχείς δια τον λόγον, 
οτι ούτοι έχουν έμπιστοσύνην έπ ' αυτών ώς βέβαιων πραγμάτων. Έ ά ν άποδεί-
ξωμεν εις τον άνθρωπον, οτι ταΰτα είναι φευγαλέα, ασταθή κτλ., έκαστη πίστις, 
έκαστη πεποίθησις θα έξαλειφθή, μετ' αυτών δέ και έκαστη* βεβαίωσις και 
έκαστος λόγος ανησυχίας» (Histoire de la Philosophie. I, 2, σ. 37). 

'Επομένως ό ανωτέρω φιλόσοφος συνιστά άποχήν άπό παντός πράγματος' ή 
κατ' αίσθησιν άντίληψις ουδέν δεικνύει περί τής φύσεως πράγματος τίνος' 
ουδεμία επίσης πράξις δύναται να είναι καλή ή κακή αυτή καθ* έαυτήν. Οί 
άνθρωποι πράττουν πάντοτε «νόμω και εθει»' σκοπός τοΰ άνθρωπου είναι ή 
αταραξία, έν ή ενυπάρχει ή ευδαιμονία' ή περί ής ό λόγος αταραξία κατορθοΰται 
δια τής πλήρους αποχής τών πραγμάτων, διότι πράγματι ταΰτα είναι άγνωστα εις 
ημάς, ήτοι ακατάληπτα' ό νους δηλ. τοΰ άνθρωπου αδυνατεί, όσον άφορφ εις τήν 
νόησιν αυτών. Ή τοΰ Πύρρωνος θεωρία γενικώς ώνομάσθη Πυρρωνισμός. 

Έ κ τών ανωτέρω δεικνύονται, ότι οί τρεις τρόποι κατά Τίμωνα είναι ή 
αφασία έξ ής απορρέει ή αταραξία καί τής οποίας απόρροια τυγχάνει ή έννοια τής 
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ηδονής κατά την Μκφρασιν του Αίνησιδήμου, οπαδού της νεωτέρας Σκέψεως'. 

10. Εις Ήράκλειτον (απ. 53 D-K) 

Έ ν τω 53ω άποσπάσματι του 'Ηρακλείτου μνημονεύονται τα έξης: «Πό
λεμος πάντων μέν πατήρ έστι, πάντων δε βασιλεύς, και τους μέν θεούς έδειξε τους 
δέ ανθρώπους, τους μέν δούλους έποίησε τους δέ ελευθέρους». 

Έ ν τη έννοια του «πολέμου» υποκρύπτεται, πλην άλλων ή έννοια τής 
«αντιθέσεως», ήτις είναι λίαν προσφιλής θεώρησις του Έφεσίου φιλοσόφου και 
εις τήν οποίαν εδράζεται έν πολλοίς ή κοσμοθεωρία αυτού (Πρβ. θεοί-άνθρωποι-
δοΰλοι-έλεύθεροι». 

Έ ν τοις εξής θα άναγράψωμεν τα 'Ηρακλείτεια αποσπάσματα τα όποια 
δηλοΰν υπό πάσαν εννοιαν «αντίθεσιν»' Πρβ. 126, 62, 76, 8, 10, 51, 54. "Επειτα ή 
ëvvoia τοδ «πολέμου» ενέχει .«θέσιν» και «αντίθεσιν» των αντιτιθεμένων μερών 
και ίνα εις τήν τρίτην θέσιν, τήν «σύνθεσιν» έμφανισθή ή «coincidentia opposi-
torum», ή οποία και αποτελεί τήν ενότητα τών ως άνω μερών, εκφραζόμενη ν ως 
«σύμπτωσιν αντιθέσεων», ως ό Νικόλαος Cusanus (1401-1464) έγραφε. 

11. Εις Ήράκλειτον (απ. 62 D-K) 

Έ ν τω 62ω άποσπάσματι του 'Ηρακλείτου, το όποιον διασώζεται παρ' 
Ίππολύτω2 αναγράφονται τα έξης: «'Αθάνατοι θνητοί, θνητοί αθάνατοι, ζώντες 
τον εκείνων θάνατον, τον δέ εκείνων βίον τεθνεώντες»' ενταύθα ό άνθρωπος 
χαρακτηρίζεται ως «θεός θνητός», τοΰ οποίου ή ψυχή τυγχάνει μοίρα τής 
Παγκοσμίου ψυχής, του πυρός, ήτις εισέρχεται εις το άνθρώπειον σώμα, ώστε να 
ζή ό άνθρωπος, άλλα να «αποθνήσκει» ό θεός (= το θείον πΰρ σβέννυται)' έν 
συνεχεία, όταν ό άνθρωπος άποθάνη, ή ψυχή αυτού έλευθεροΰται έκ τών δεσμών 
τοΰ σώματος (Πρβ. φάος άπτει έαυτφ άπ. 26) και τοιουτοτρόπως έπαναζή ό 
«Θεός»' δια τούτο καθ' Ήράκλειτον οί άνθρωποι είναι «θεοί θνητοί», οί δέ θεοί 
«άνθρωποι αθάνατοι» οϊτινες ζουν μέ τον θάνατον τών ανθρώπων και αποθνή
σκουν μέ τήν εκείνων ζωή. 

12. «Πρόδηλα» και «άδηλα» εις τήν Σκεπτικήν αίρεσιν 

'Έν τινι χωρίω τοΰ Σέξτου τοΰ 'Εμπειρικού (= προς Μαθημ. VIII, 156. Πυρρ. 
ύπ. II, 97 προς Λογ. Π, 142) μνημονεύονται τα έξης: «και πρόδηλα μέν τα αύτόθεν 
ύποπίπτοντα τής τε αίσθήσεσι και τη διάνοια' άδηλα δέ τα μή έξ αυτών ληπτά». 

Έ κ τών ανωτέρω διαφαίνεται ό διαρχικός χαράκτη ρ τών «προδήλων» και 
«άδηλων» εις φαινόμενα και μή φαινόμενα. 

"Επειτα ό Σέξτος διακρίνει ως αληθή μόνον τα «πρόδηλα» (= προς Λογ. Π, 30) 
και γράφει (= Πυρρ. ύπ. Π, 99, 102) «διττής ούν ούσης τών σημείων διαφοράς, ως 
έφαμεν, ου προς πάν σημεΐον άντιλέγομεν, άλλα προς μόνον το ένδεικτικον ώς 
άπο τών δογματικών πεπλάσθαι δοκούν' το γαρ ύπομνηστικόν πεπίστευται ύπό 
τοΰ βίου, έπεί καπνόν ίδών τις σημειοΰται πΰρ και ούλήν θεασάμενοι τραύμα 
γεγενήσθαι λέγει». 

Οί παλαιότεροι τών Σκεπτικών, οί δογματικοί αναγνωρίζουν και τα «άδηλα», 
διότι ταΰτα τυγχάνουν ώς αιτιατά τών αιτίων' ή ανωτέρω έρις έν τη ανωτέρω 
αίρέσει μεταξύ τών Δογματικών και τών νεωτέρων Σκεπτικών ώς προς τάς εννοίας 

1. Πρβ. ήμέτερον άρθρον «Πύρρων ό Ηλείος» έν Λεξικφ «Πάπυρος-Larousse». 

2. π. αίρέσεων 1X10. Πρβ. Α. Ν. Zoumpos: Der haraklitische Satz: «anthropos, Theos» 
(Frag. 62 D-K): Ziva antika XI (1966) σ. 190-197. 
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«άδηλα» καί «πρόδηλα» ενθυμίζει εις ημάς κάτι άνάλογον ώς προς την έριδα την 
άναφυηθεΐσαν μεταξύ των Νεοκαντιανών καί δη της Σχολής του Marbourg, οί-
τινες επεδίωξαν την άπάλειψιν της εννοίας του «πράγματοε αύτου καθ ' εαυτό (Das 
Ding an sich), δπερ είχε την σημασίαν των «άδηλων» κατά την καντιανή ν 
θεώρησιν. 

13. Εις Ήράκλειτον (άπ. 27 D-K) 

Έ ν τφ 27ω άποσπάσματι του 'Ηρακλείτου μνημονεύονται τα έξης «ανθρώ
πους μένει άποθανόντας ασσα ουκ ελπονται ούδε δοκέουσιν». Ό ' Ηράκλειτος τονίζει 
ενταύθα ότι δεν είναι δυνατόν να προδικάση τις τι μετά τον θάνατον τοΰ 
άνθρωπου* όντως οί νεκροί ούτε ελπίζουν ούτε καί φαντάζονται δι* όσα τους 
αναμένουν μετά θάνατον' καθ' ή μας το απόσπασμα ενέχει έσχατολογικόν 
χαρακτήρα καί διδάσκει την μετά θάνατον ζωή ν, τουτέστι τήν αναμονή ν των 
πραγμάτων των μετά τον θάνατον αναμενόμενων καί αποτελεί συνάρτησιν των 
πράξεων τής προ τοΰ θανάτου ζωής" προς ύποστήριξιν τής έμής γνώμης εισάγω 
δύο ' Ηρακλείτεια αποσπάσματα τα 24 καί 25 τα όποια έχουν ούτω: « Άρηϊφάτους 
θεοί τιμώσι και άνθρωποι» καί «Μόροι γαρ μέζονες μοίρας λαγχάνουσιν». 

14. Εις Πλωτϊνον (= Ενν. III, 7, 11, 44) 

"Εν τινι κειμένω τοΰ Πλωτίνου μνημονεύονται τα έξης: «ψυχής έν κινήσει 
μεταβατική έξ άλλου εις άλλον βίον ζωή είναι1». Ένταΰθα ύποδηλοΰται ή έννοια 
τοΰ χρόνου ώς μορφή τής εσωτερικής καταστάσεως τοΰ άνθρωπου, ώς ακριβώς 
καί παρά Καντίω' όντως ή ζωή τής ψυχής, ή ζωή τοΰ πνεύματος εναλλάσσεται 
συνεχώς ' πράγματι «Διάστασις ούν ζωής χρόνον είχε καί το πρόσω άεί τής ζωής 
χρόνον έχει άεί καί ή παρελθούσα ζωή χρόνον έχει παρεληλυθότα»2. Έ ν ένί λόγω 
ή έννοια τοΰ χρόνου παρά Πλωτίνω δεν είναι τι άλλο ή διάσπασις τοΰ βίου τής 
ψυχής εις παρόντα καί είς παρελθόντα. 

15. Περί τήν εκφρασιν «ό'τι έ'ξω του νου ύφέστηκε τα νοητά» 

Ή ανωτέρω τοΰ Λογγίνου εκφρασις αποτελεί πρόδρομον θεώρησιν τής 
θεωρίας τοΰ 'Ανσέλμου τής Καντερβουρίας (1033-1106) καί τών άλλων Σχολα
στικών φιλοσόφων, κατά τήν οποίαν αί καθολικοί εννοιαι έχουν πραγματικήν 
υπαρξιν (Πραγματοκρατία - Realismus), ώς αί παρά Πλάτωνι ίδέαι καί δεν 
άποτελοΰν αύται υποκειμενικά φαντάσματα, ή απλώς ονόματα ώς έπρέσβευε ή 
θεωρία τής 'Ονοματοκρατίας (Nominalismus)" όντως ή «νόησις» έκτος «νοή
σεως» δηλοΐ νοήματα έκτος νοοΰντος, ήτοι πράγματα έκτος υποκειμενικών 
κριτηρίων, ή ώς ελεγεν ό Πλωτίνος δια τήν έννοιαν τοΰ άγαθοΰ, οτι δηλ. τοΰτο 
«είναι έπέκεινα ουσίας, έπέκεινα καί ενεργείας καί έπέκεινα νου καί νοήσεως 
(ένν. Ι, 7,1). 

16. Εις Εύσέβιον (= Εύαγ. πρ. XI, 19, 1) 

Έ ν τινι χωρίω τοΰ Εύσεβίου (πρβ. ενθ. άνωτ.) μνημονεύονται τα έξης: «καί 
ούτος äpa ην λόγος, καθ ' δν άεί δντα τα γινόμενα έγένετο, ώς αν καί ό 'Ηράκλειτος 
άξιώσειε, καί νή Δι' δν ό βάρβαρος άξιοι tv τη τής αρχής τάξει τε καί αξία καθεστηκότα 
προς θεδν εϊναι, καί θεδν είναι δι ' ου πάντα απλώς γεγενήσθαι ' καί είς τα σώματα 

1. ένν. 3, 7, 11.44. 
2. ένν. 3, 7, 11.41. 
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πίπτειν καί σάρκα ένδυσάμενον, φαντάζεσθαι ανθρωπον, μετά καί τοΰ τηνικαΰτα 
δεικνύειν της φύσεως το μεγαλέϊον. Άναλυθέντα πάλιν άποθεοΰσθαι, καί θεον εϊναι, 
οϊος ην προ τοΰ εις το σώμα καί την σάρκα, καί τον ανθρωπον καταχθήναι»1. Το 
ανωτέρω χωρίον θα Ιδεί να έχη πλην άλλων καί ως πηγήν το 26ον απόσπασμα τοΰ 
'Ηρακλείτου, το όποιον παραπλήσια πως διδάσκει τα κάτωθι: «άνθρωπος έν 
εύφρόνη φάος άπτει εαυτφ αποθανών, ζών δε άπτεται τεθνεώντος ευδων, αποσβεσθείς 
όψεις, έγρηγορώς άπτεται εΰδοντος»2. 

'Ενταύθα γίνεται λόγος περί καθόδου καί ανόδου της ψυχής, τής οποίας ή 
ίδιότης είναι το θείον, το όποιον όμως ύπό μορφήν ψυχής εισέρχεται εις τό 
άνθρώπινον σώμα καί δίδει μεν ζωήν εις αυτό, πλην όμως τούτο αποθνήσκει (= το 
θείον) καί τουναντίον τοϋτο πάλιν ζή δια του θανάτου του άνθρωπου, διότι ή ψυχή 
αύτου (= τό θεΐον) έλευθεροοται έκ των δεσμών του σώματος καί «έξιοΰσαν γαρ εις 
την τοΰ παντός ψνχήν άναχωρεϊν προς το ομογενές»3. "Επειτα καί ό ' Ιππόλυτος τήν 
κάθοδον καί ανοδον τής ψυχής ύπό τήν μορφήν τής εισόδου του θείου ως ψυχής 
εις τό άνθρώπινον σώμα λίαν χαράκτηριστικώς περιγράφει: «αθάνατοι θνητοί, 
θνητοί αθάνατοι, ζώντες τον εκείνων θάνατον, τον δε εκείνων βίον τεθνεώτες»4. 

17. Εις Ήράκλειτον (άπ. 67α D-K) 

Έ ν τω 67ω άποσπάσματι του 'Ηρακλείτου μνημονεύονται τα εξής: «Sic ut 
aranea, ait, stans in medio telae sentit, quam cito musca aliquem filum suum 
corrumpit itaque illuc celeriter currit de fili persectione dolens, sic hominis anima 
aliqua parte corporis laesa illuc festine meat quasi impatiens laesionis corporis cui 
firme et proportionaliter iuncta est». 

Τό ανωτέρω απόσπασμα προφανώς προέρχεται έκ στωικής πηγής καί 
δημιουργεί υπόνοιας ώς προς τήν γνησιότητα αύτοΰ' έν πάση περιπτώσει ή 
ερμηνεία τούτου έχει ώδε «τοιουτοτρόπως» λέγει (ό Ηράκλειτος), ώς ή αράχνη 
ιστάμενη εις το μέσον του νήματος αυτής αισθάνεται τάχιστα, όταν κάποια μυίγα 
θραύση 'έν νήμα καί δια τούτο προς τα έκεΐ ταχέως σπεύδει, ώς να αισθάνεται 
πόνον δια τήν θραΰσιν τοΰ νήματος' ούτω ακριβώς καί ή τοΰ άνθρωπου ψυχή, 
όταν κάποιο μέρος τοΰ σώματος ύποστή βλάβην σπεύδει ταχέως προς εκείνο το 
μέρος, επειδή, ώς είναι φυσικόν, δεν δύναται να άνεχθή τήν βλάβην τοΰ σώματος 
μετά τοΰ οποίου έχει συνδεθή στερεώς καί συμφώνως προς ώρισμένην άνα-
λογίαν». 

Ένταΰθα υποκρύπτεται ή διατυπωθείσα έν τοις νεωτέροις χρόνοις θεωρία 
τοΰ Leibniz «περί προδιατεταγμένης αρμονίας» (Prästabilierte Harmonie), έν τή 
οποία διδάσκεται ή άλληλοεπίδρασις ψυχής καί σώματος' δταν π.χ. τό σώμα 
νοσεί ή ψυχή συγχρόνως αναπτύσσει δι' έαυτήν τό συναίσθημα τοΰ άλγους. 

18. Εις Ήράκλειτον (άπ. 9, 37, 61 D-K) 

'Εν τοις άποσπάσμασι: «έτερα γαρ ίππου ηδονή καί κυνός καί άνθρωπου 
καθάπερ ' Ηράκλειτος φησιν» όνους σύρματ' αν έλέσθαι μάλλον ή χρυσόν' ήδιον 
γαρ χρυσοΰ τροφή ονοις» (9 DK), έν συνεχεία «sues cano cohortales aves pulvere 

Ι. Πρβ. Α. Ν. Zoumpos, Amelii Neoplatonici Fragmenta, Athenis MCMLVI σ. 17. καί Α. Ν. 
Zoumpos, Amelius von Etrurien, Athen 1956 σ. 22 κ.έξής. 

2. Πρβ. Α. Ν. Zoumpos, Interprétation Philosophique du vingt-sixième fragment d'Hera
clite: Revue des 'Etudes Grèques 59-60 (1946-47), σ. 1-7. 

3. Άέτιος IV, 7, 2 (Diels 392). 
4. Περί αιρέσεων IX, 10 πρβ. άπόσπ. Ήρακλ. 62 D-K. 
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vel cinere lavari» (άπ. 37 DK) και «θάλασσα ύδωρ καθαρώτατον και μιαρώτατον, 
ίχθύσι μεν πότιμον και σωτήριον άνθρώποις δε άποτον και όλέθριον» (61 DK). 

Τα ανωτέρω αποσπάσματα έχουν νοηματικήν συγγένειαν και προφανώς να 
άπετέλουν ιδίαν διδασκαλίαν περί αντιθέσεων έν ευρύτερα βεβαίως έννοια. 

'Επί παραδείγματι: «οί όνοι προτιμούν τα άχυρα του χρυσού»' όντως «ή'διον 
γαρ χρυσοϋ τροφή ονοις» έν αντιθέσει προς τον άνθρωπον, όστις ορέγεται του 
χρυσού' έν συνεχεία «οί χοίροι λούονται εις τον βόρβορον, τα δε πτηνά εις την 
κόνιν, ή εις την τέφραν»' τέλος «το θαλάσσιον ϋδωρ είναι σωτήριον δια τους 
ίχθΰς και όλέθριον δια τους ανθρώπους». Αϊ ανωτέρω αντιθέσεις ιδρύουν μίαν 
συνθετικήν άρμονίαν έν ή συνυπάρχουν τα διάφορα οντά. 

19. Εις Σπεύσιππον 

"Εν τινι χωρίω του 'Αριστοτέλους μνημονεύονται τα έξης: «ύπολαμβά-
νουσιν οί Πυθαγόρειοι και ό Σπεύσιππος τό κάλλιστον και άριστον μή έν αρχή 
Είναι, δια τό και τών φυτών και τών ζώων τάς αρχάς αίτια μεν Είναι, τό δε καλόν 
και τέλειον έν τοις έκ τούτων» (Μ. τ. Φ. 1072 b 30). 

Έ ν τω κειμένω τούτω διαφαίνονται «άριστοτελικαί» θεωρήσεις τοΰ Πλατω
νικού Σπευσίππου' ή έννοια του 'Αρίστου, τοΰ τελείου δεν ενυπάρχει έξ αρχής, 
ως παρά Πλάτωνι, άλλ' αυτή εξελίσσεται προϊόντος του χρόνου' ενταύθα 
παρατηρείται είδος τι «εντελέχειας»' έκ τούτου έπεται, ότι τό «κάλλιστον» 
τυγχάνει απόρροια εξελικτικής πορείας. 

20. Εις Άναξιμένην 

"Εν τινι άποσπάσματι τοΰ Άναξιμένους μνημονεύονται τα κάτωθι: «οίον ή 
ΨυΧή> φησίν, ή ημετέρα άήρ ούσα συγκρατεί ημάς, και όλον τον κόσμον πνεΰμα 
και άήρ περιέχει» (άπ. 2 D-K). Ώ ς γνωστόν, οί παλαιοί σχολιασταί έν οίς και Η. 
Diels (Frg. d. Vors άπ. 2) έξελάμβανον και ήρμήνευον τήν λέξιν «πνεΰμα» δια τής 
έννοιας «αναπνοή», και έταύτιζον, τρόπον τινά, τάς λέξεις «πνεΰμα» και «άήρ»' οί 
ανωτέρω προέβαινον εις τάς σκέψεις ταύτας, έκ τοΰ ότι, ή ή ψυχή ώς συνισταμένη 
έξ αέρος και ούσα ζώσα ύπόστασις, ζή και αποθνήσκει και ούτω περιλαμβάνει και 
τήν άναπνοήν, ή έξ αύτοΰ τοΰ Άναξιμένους, όστις γράφει: «λέγεται δε συνωνύ-
μως άήρ και πνεΰμα». 

Καθ' ημάς, ό Άναξιμένης χρησιμοποιών τήν εννοιαν «πνεΰμα» έν τω έργω 
αύτοΰ, θέλει ακριβώς να προσδώση και νοητικήν ιδιότητα εις τήν κοσμογόνον 
αύτοΰ 'Αρχήν, τον αέρα, ώς άργότερον ό Διογένης Άπολλωνιάτης έχαρακτήρισε 
ούτω τοΰτον' έν τφ άναφερομένω άποσπάσματι ή ψυχή, ώς μοίρα τοΰ άρχικοΰ 
"Οντος, τοΰ αέρος, βεβαίως συνίσταται και αύτη έξ αέρος, άλλα συγχρόνως 
περιέχει και «Νουν» ήτοι «πνεΰμα». 

Ό Νους ένταΰθα δεν αποτελεί άνεξάρτητον ούσίαν, ώς παρά 'Αναξαγόρα, 
όστις ήτο ό «διακοσμητής τών όντων», άλλα τουναντίον ευρίσκεται ηνωμένος 
μετά τοΰ «αέρος» ώς «άήρ νοητικός»' ήτοι τοΰτο τό «πνεΰμα» ώς ζώσα δύναμις, 
ενυπάρχει έν τη "Υλη, τω «αέρι» (ύλοζωϊσμός) και κινεί ταύτην προς γένεσιν τών 
όντων. 

Προς ένίσχυσιν τών ανωτέρω αναγράφω τα κάτωθι: ό διασώσας τό ανωτέρω 
απόσπασμα, δοξογράφος Άέτιος σχολιάζει ώς έξης τό άναφερόμενον (Diels, 
Dox. Gr. 278) «... λέγεται δέ συνωνύμως άήρ και πνεΰμα άμαρτάνει δε και ούτος έξ 
άπλοΰ και μονοειδοΰς αέρος και πνεύματος δοκών συνεστάναι τα ζώα' αδύνατον 
γαρ αρχήν μίαν τήν υλην τών όντων ύποστήναι, άλλα και τό ποιοΰν αίτιον χρή 
ύποτιθέναΓ οίον άργυρος ούκ άρκεΐ προς τό εκπωμα γενέσθαι, έάν μή τό ποιοΰν ή, 
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τουτέστιν ό άργυροκόπος' ομοίως καί επί του χαλκού και τοϋ ξύλου και τής 
άλλης ύλης». 'Ενταύθα ό σχολιαστής θέτει παρά τήνϋλην καί το «ποιούν αίτιον», 
διότι πράγματι δέν αρκεί μόνον ή ύλη (άργυρος), ίνα γίνη τι (έκπωμα), έαν δέν 
ύπάρχη το «ποιούν αίτιον» ήτοι ό «άργυροκόπος». 

Έκ των είρημένων σαφές καθίσταται, οτι ή ανωτέρω έννοια «πνεύμα» 
ενέχει καί τήν νοητικήν εκείνη ν ιδιότητα, ήτις δέον να ύπάρχη έν τη κοσμογόνω 
αυτού 'Αρχή, τω αέρι, ίνα εχη ούτος (δηλ. ό άήρ) τάς δημιουργικός καί κινητικός 
έκείνας ιδιότητας, εϊτε ως «"Υψιστον "Ον», είτε ως «ανθρώπων ψυχή»* ήτοι να 
ύπάρχη έν τη «ύλη» καί το «ποιούν αίτιον»1. 

ΑΡΧΑΙΟΤΡΟΠΟΙ ΣΤΙΧΟΙ 

ΦΕΙΔΙΟΥ ΕΥΧΗ 

Κλϋθί μοι εύχομένω, πολύμητις Παλλάς 'Αθηνά, 
ειπερ αεί σοι εφυν θεράπων" όπασόν με περαναι 
τοΰργον, ö σης πόλεως πρώτος έπέθηκέ μοι άνήρ, 
δημουχος Περικλής, σου γαρ δίχα, προστάτις ημών, 
χρηστά μέν είργασάμην α τις άλλος άγαλματοποιός, 
έννεσιών δ ' ύπο σών* έτέλεσσα το Φειδίου έργον 
πάσιν άμίμητον. σύ παρ Άλφειω μ' έπένευσας 
εΐκόνι κοσμήσαι λαμπρφ μεγάλου Διός οίκον' 
ή μην ού θεμιτόν γε, θεά, σαυτής έπί πύργφ 
ήττονά σοι τελέθειν ναον καί χείρον άγαλμα, 
άλλ' οπασον, λίτομαί σε, νοήματα καλά καί είδη, 
δός μοι σωφροσύνην, ώς μήτε πλάσαι τι ταπεινόν, 
μήτ' αύ άλαζονικόν, ρ*υθμοϋ δε τυχεΐν μ' επικαίρου, 
σών* δος άπ' άενάων πηγών με τέλει' άρύσασθαι. 
δός μοι καρτερίαν, έπεί ουκ ολίγων ένιαυτών 
εσται άγων χαλεποί τε πόνοι καί έπίφθονος όχλος, 
μήθ' αίροΐ πλήθους με φόβος μήθ' ύβρις απεχθής, 
άλλα κυβερνητών τρόπον έσθλών όρθοπλοήσω 
Παλλάδ' Άθηναίαν έσορών άφοβος τε θυελλών. 

Wilhelm Kuchenmüller Stuttgart 

• Ό ποιητής υπονοεί, οτι ό Φειδίας έφιλοτέχνησε το έν 'Ολυμπία άγαλμα τοϋ Διός κατ' 
άναλογίαν των χαρακτηριστικών τοϋ έν τη Άκροπόλει αγάλματος τής Παρθένου 'Αθηνάς. 

1. Πρβ. 1 περί Άναξιμένους, Roth, Gesch. d. abendl. Philos. II, α, 250 κ.έξ. 


