
Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

ΑΝΑΛΕΚΤΑ 

Ι. Zu Epicharmos 

In einem Ps. epigramma1 von Epicharmos wird folgendes erwähnt: ειμί 
νεκρός* νεκρός δε κόπρος, γη δ' ή κόπρος εστίν u.s.w.,2; der Ausdruck νεκρός δέ 
κόπρος, stammt vielleicht aus dem Heraklitsfragment (96 D-K) νέκυες γαρ κο
πριών έκβλητότεροι. 

2. Εις Παρμενίδην ( ά π . 3 D - Κ) 

Έ ν τινι άποσπάσματι τοϋ Παρμενίδου μνημονεύεται οτι «το avrò νοεϊν 
εστί τε και είναι» και δεικνύεται ή τρόπον τίνα ταυτότης νοήσεως και «υπάρ
χοντος» συμβολίζοντα ούτω την ëvvoiav της ταυτότητος. 

Ό Πλάτων έν τφ «Σοφιστή" 263 Ε αναγράφει: «διάνοια και λόγος τ αυτόν 
πλην δ μεν εντός της ψυχής προς αυτήν διάλογος άνευ φωνής γιγνόμενος τοϋτ* 
αυτό ήμΐν επωνομάσθη διάνοια». Επομένως ό «Λόγος» θεωρείται κατά τα ώς 
άνω ώς δκφρασις τής «Διανοίας»· ή «Διάνοια» διαλογίζεται, δσον άφοροι είς 
την γνώσιν τοϋ αντικειμένου καί επιδιώκει την μετ' αυτού έν γένει «συναναστρο-
φήν» καί αποτελεί επομένως, τρόπον τινά, την έσωτερικήν φωνήν τοϋ διαλόγου, 
ό δέ «Λόγος» φανεροί καί αποκαλύπτει έξωτερικώς τον «διάλογον» γενόμενος 
οϋτω ό κοινωνός τοϋ εσω προς τον Εξω κόσμον, βοηθεϊ επομένως καί προάγει 
τήν άπό κοινοΰ θεώρησιν τών ανθρώπων διαλεκτικώς ώς προς την γνώσιν τών 
διαφόρων πραγμάτων. 

Είς τα ανωτέρω διαβλέπει τις, οτι αί δύο ανωτέρω ëvvoiai έξυπηρετοϋν 
ταυτοχρόνως τον αυτόν σκοπόν ήτοι τό «γιγνώσκειν» καί «άνακοινοϋν» καί πα
ρέχουν μίαν ταυτόσημο ν ëvvoiav. 

Έκτος τής ώς άνω ταυτότητος ό Παρμενίδης αποδέχεται, πλην άλλων, οτι 
δ,τι ή νόησις νοεί, αυτό τοΰτο καί «υπάρχει», δηλαδή παν τό νοούμενον θα £δει 
να £χη καί τον χαρακτήρα τοϋ «υπάρχοντος»' ή δύναμις, άλλως τε, τοϋ νοϋ προς 
άποκάλυψιν τοϋ «υπάρχοντος», τοϋ τελοϋντος ήδη ύπο «κάλυψιν οντος» αποτε
λεί ακριβώς επίτευγμα ώριμότητος τής διανοήσεως τών Ελλήνων. 

3. Είς Ήράκλειτον (άπ. 16 D - Κ) 

Έ ν τινι άποσπάσματι τοϋ Ηρακλείτου 3 μνημονεύονται τα έξης: «Τομή 
δυνόν ποτέ πώς αν τις λάθοι». 

Ό Κλήμης ό Άλεξανδρεύς επεξηγεί έν τώ «Παιδαγωγώ» αύτοϋ τό ανωτέρω 
απόσπασμα δια τών κάτωθι: «λήσεται μέν γαρ ίσως το αίσθητόν φώς τις, τό δέ 
νοητον αδύνατον έστιν, ή ώς φησιν Ή ρ . τό μή ·· λάθοι;» (Π 99 (Ι 216, 28 Stählin). 

Ένταΰθα σαφώς πιστοποιείται οτι όπισθεν τοϋ αίσθητοΰ πυρός ενυπάρχει 
τό νοητον πΰρ, τό όποιον καί διατηρεί τό αίσθητόν όντως έμπροσθεν τοϋ νοητοΰ 
πυρός δέν δύναται τις να κρύψη εαυτόν ό Ηράκλειτος πιστεύει εις τον διαρχικόν 
χαρακτήρα τής κοσμογόνου αύτοϋ 'Αρχής, ήτοι τοϋ πυρός είς νοητόν (άείζωον) 
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και είς αίσθητόν έπειτα το αίσθητον τρέφεται υπό τοϋ νοητοϋ, ώς ακριβώς «τρέ
φονται γαρ πάντες οί ανθρώπειοι νόμοι ύπο ενός τοϋ θείου» (άπ. 114)· έν συνεχεία 
ό Ηράκλειτος πιστεύει ότι είς έκαστον πράγμα ένοικεΐ το «αείζωον πυρ», ώς 
ακριβώς το άριστοτελικον «Είδος» έν τή ΰλη. 

4. Ηρακλείτεια 

Έντεϋθα θα διαλάβωμεν δια βραχέων τα περί τών αισθήσεων, ώς έχουν 
αύται παρ' Ήρακλείτατ δσον αφορφ όμως είς την άξιολόγησιν τούτων, κατά τον 
Έφέσιον, δεν είναι δυνατόν να προβή τις επακριβώς' έν αρχή προτιμά ούτος 
τάς αισθήσεις ορασιν και άκοήν: «δσον οψις ακοή ταύτα εγώ προτιμέω» (άπ. 
55)· είτα τοποθετεί είς άνωτέραν βαθμίδα της ακοής την ορασιν: «οφθαλμοί γαρ 
τών ώτων ακριβέστεροι μάρτυρες» (άπ. 101 α). Ά λ λ α και περί τήν αϊσθησιν τής 
οσφρήσεως ό Ηράκλειτος αναφέρεται, πιστεύει δηλαδή ούτος οτι δι' αυτής 
εϊναι δυνατόν να γνωρίσωμεν οιονδήποτε πράγμα, το όποιον ήθελε προηγουμέ
νως παραδοθή είς το πυρ, προφανώς έκ τής οσμής τοϋ καπνοϋ αύτοϋ: «ει πάντα 
τα δντα καπντάς γένοιτο, ρίνες αν διαγνοΐεν»4 (άπ. 7)· δσον άφορφ τέλος είς τήν 
τής γεύσεως εννοιαν ό Ηράκλειτος πρεσβεύει οτι δι' αυτής γιγνώσκουν και είτα 
εκλέγουν οί πάντες και τα πάντα ώς προς τήν εαυτών ώφέλειαν: «θάλασσα ϋδωρ 
καθαρώτατον κάί μιαρώτατον ίχθύσ. μεν πότιμον καί σωτήριον, άνθρώποις δέ ά
τοπον και ολέθρων» (άπ. 61). 

Είς τα ανωτέρω δέον νά προστεθούν και όσα ό Φιλόσοφος περί τής αίσθή-
σεως καί τής αφής έπρέσβευε: «οι δε (περί Άναξαγόραν και Ήράκλειτον) τήν αϊ
σθησιν απολαμβάνοντες εν αλλοιώσει γίνεσθαι, και το μεν δμοιον απαθές υπό τοϋ 
ομοίου, το δε εναντίον παθητικόν, τούτω προσέθεσαν τήν γνώμην επιμαρτυροϋν 
δ' οϊονται και το περί τήν αφήν συμβαίνον το γαρ ομοίως τή σαρκι θερμον ή ψυχρον 
ου ποιεΐν αϊσθησιν» (Θεοφρ. π. αίσθήσεως Ι, 1). 

5. Das Herakleitische Wonrt αθάνατος - αθάνατος» (Doxographische Na
chrichten und Fragmente) 

Plutach., cons, ad Apoll., 10 p. 106 Ε: ταύτό τ ' ëvi ζών και τεθνηκός 5 καί το 
έγρηγορός καί το καθεϋδον καί νέον καί γηραιόν τάδε γαρ μεταπεσόντα έκεΐνά 
έστι Κάκεΐνα πάλιν μεταπεσσόντα ταύτα6, ώς γαρ έκ τοϋ αύτοϋ πηλοΰ δύναται 
τις πλάττων ζφα συγχεΐν, καί πάλιν πλάττειν καί συγχεΐν, καί τοϋτο ëv παρ' εν 
ποιεΐν αδιαλείπτως ούτω καί ή φύσις έκ τής αυτής ΰλης πάλαι μέν τους προγό
νους ημών άνέσχεν, είτα συγχέα σ' αυτούς έγέννησε τους πατέρας, είτα ήμας, 
εΐτ' άλλους έπ' άλλοις ανακυκλήσεις, καί ό τής γενέσεως ποταμός ούτος ένδε-
λεχώς ουποτε στήσεται, καί πάλιν έξ εναντίας αύτώ ό τής φθοράς εϊτε Άχέρων 
είτε Κωκυτός καλούμενος ύπ' τών ποιητών, ή πρώτη ούν αίτία ή δείξασα ήμΐν 
το του ηλίου φώς, ή αυτή καί τον ζοφερόν άδην άγει* καί μήποτε τοΰδε είκών ή 
ό περί ήμας αθήρ, εν παρ' εν ήμέραν καί νύκτα ποιών, έπαγωγάς ζωής τε καί 
θανάτου καί ύ'πνου καί έγρηγόρσεως. Idem De Ε 1 18, ρ. 392 ( = E u s e b . Ρ. Ε. XI, 
ρ. 528): ημείς ένα φοβούμεθα γελοίως θάνατον ήδη τοσούτους τεθνηκότες καί 
θνήσκοντες, ου γαρ μόνον, ώς Ηράκλειτος έφη, πυρός θάνατος αέρι γένεσις καί 
αέρος θάνατος ΰδατι γένεσις, αλλ' έτι σαφέστερον έπ' αυτών (ημών) ΐδοις άν. 
φθείρεται μέν ακμάζων γενομένου γέροντος, έφθάρη δ' ό νέος είς το ακμάζοντα 
καί ό παις είς τον νέον εϊς δέ τον παΐδα το νήπιον ό δε χθες είς το σήμερον τέ-
θνηκεν, ô δέ σήμερον είς το αυριον. Scythinus Frg 2 (siehe Bywarter, s. 68). 

πάντων μέν υστατόν τε καί πρώτον χρόνος, 
έχει δ' έν έαυτώ πάντα κάστιν είς άεί 
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κοδκ εΐσιν ούνιαυτος δς παρέρχεται 
έναντίην τών πρόσθεν ένιαυτών όδόν 
το γαρ αϋριον μεν χθες, το δέ χθες αϋριον7. 

Clemens, Alex., Strom ΠΙ, 3, p. 520: ουχί και Ηράκλειτος θάνατον τήν γένεσιν 
καλεί, Πυθαγόρα τε και τφ έν Γοργίςι Σωκράτει έμφερώς, έν οϊς φησν θάνατος 
έστιν όκόσα έγερθέντες όρέομεν8, όκόσα δέ ευδοντες ΰπνος (frg. 21). Idem Strom 
V. 14, p. 712: τήν ένταϋθα ήμέραν νυκτερινήν κέκληκεν.... ΰπνον δέ και θάνατον 
τήν είς σώμα κάθοδον τής ψυχής κατά τ' αυτά τφ Ήρακλείτω9. Strom IV 143 
(Π 310, 21): άνθρωπος έν εύφόνη φάος άπτεται έαυτφ10 usw. (frg. 26) Strom IV, 
22, p. 628: οσα δ' αδ περί ΰπνου λέγουσι τά αυτά χρή και περί θανάτου έξακούειν 
—Sextus Emp., Pyrrh. ΙΠ, 230: ό δέ Ηράκλειτος φησιν δτι και το ζήν και το άπο-
θανείν και έν τφ ζήν ήμας έστι τάς ψυχάς ημών τεθνάναι και έν ήμϊν τεθάφθαι, 
ότι ήμεις άποθνήσκομεν τάς ψυχάς άναβιοον και ζήν — Hippolytus, Rsfut, IX, 10: 
λέγει δέ ομολογουμένως το άθάνατον είναι θνητόν καΐ το θνητόν άθάνατον δια 
τών τοιούτων λέγων 'Αθάνατοι θνητοί, θνητοί αθάνατοι, ζώντες τον εκείνων θά
νατον τον δέ εκείνων βίον τεθνεώτες (frg. 62) — Philo, Leg., alleg., I 33, p. 65: εδ 
καί ό Ηράκλειτος κατά τούτο Μωϋσέως άκολουθήσας τφ δόγματν φησί γάρ' 
ζώμεν τον εκείνων θάνατον τεθνήκαμεν δέ τον εκείνων βίον, ως νϋν μεν, δτε 
έν ζώμεν, τεθνηκυίας τής ψυχής καί ως αν έν σήματι τφ σώματι έντετυμβευμένης... 
Idem Qu in Gen., IV 152 p. 360 Ancher: Heraclitus furtium a Moyse depta lege 
et sententia dixit: Vivimus eorum morte et mortui sumus eorum vita; sub aeni-
gmate notans corporis vitam mortem esse animae, morten autem dicta vitam 
felicissiman ac primam animae. — Maximus Tyr. m X 4, p. 107: σκοπεί καί τον 
Ήράκλειτον θεοί θνητοί, άνθρωποι αθάνατοι — Idem ΧΠ 4, ρ. 489: μεταβολήν 
οράς σωμάτων καί γενέσεως άλλαγήν, όδόν άνω καί κάτω, κατά τον Ήράκλειτον 
καί αδθις αδ ζώντες μέ τον εκείνων θάνατον, αποθνήσκοντες δέ τήν εκείνων ζω-
ήν. .— Numen. fr. 35 Thedinga bei Porphyr., antr. nymph., 10: δθεν καί Ήρά
κλειτον ψυχήσι φάναι τέρψιν ή θάνατον ύγρήσι γενέσθαι, τέρψιν δέ είναι αύταΐς 
τήν είς γένεσιν πτώσιν άλλαχου δέ φάναι ζήν ήμας τον εκείνων θάνατον, καί ζήν 
έκείνας τον ήμέτερον, θάνατον. — Clemens. Alex. Paed. ΠΙ I. p. 251 ορθώς άρα 
είπεν ό Ηράκλειτος- "Ανθρωποι θεοί, θεοί άνθρωποι, λόγος γάρ ό αυτός μυστή-
ριον εμφανές· θεός έν άνθρώπω καί ό άνθρωπος θεός — Hieracles in Aur. Carm. 
24: ένθεν καί λέγεται ορθώς οπό Ηρακλείτου δτι ζώμεν τον εκείνων θάνατον, 
τεθνήκαμεν δέ τον εκείνων βίον. — Heraclitus Alleg. Horn. 24, p. 51 Mehler: ό 
γοΰν σκοτεινός Ηράκλειτος ασαφή καί δια συμβόλων εΐκάζεσθαι δυνάμεθα θεο
λογεί τά φυσικά δι' ών φησί θεοί θνητοί τ' άνθρωποι αθάνατοι, ζώντες τον εκεί
νων θάνατον, θνήσκοντες τήν εκείνων ζωήν11. — Dio cassiws frr. I. XXXV, C 30, 
1.1 p. 40 Dindorf: εί γάρ δεΐ δή τι καί θρασυνόμενον είπείν, ουτ' άνθρωπος ουδέν 
άλλο εστίν ή θεός σώμα θνητόν δχων, οδτε θεός άλλο τι ή άνθρωπος ασώματος 
καί δια τούτο καί αθάνατος. — Hermes ap. Stob., Ed., I 39, p. 768: διό τολμητέον 
ειπείν τό μέν άνθρωπον έπίγειον εΐναι θνητόν θεόν, τον δ' έν ούρανφ θεόν άθά
νατον άνθρωπον. — Idem Poemand. 12, p. 100 Parthey: ό αγαθός δαίμων τους μέν 
θεούς είπεν αθανάτους ανθρώπους, τους δέ ανθρώπους θεούς θνητούς. — Plut, 
de Ε 1 18, ρ. 392 (=Éuseb. ρ. Ε XI, 11, ρ. 528): ού γάρ μόνον, ως Ηράκλειτος 
έλεγε, πυρός θάνατος αέρι γένεσις καί αέρος θάνατος δδατι γένεσις12 άλλ' έτι 
σαφέστερον έπ' αυτών (ημών) ΐδοις αν — Idem de Prim frig. 10, p. 949: έπεί δέ 
ή φθορά μεταβολή τίς έστι τών φθειρομένων είς τουναντίον έκάστω σκοπώμεν 
εί καλώς εΐρηται τό, πυρός θάνατος αέρος γένεσις — Μ. Antoninus IV. 46 άεί τοϋ 
Ηρακλείτου μεμνήσθαι δτι γής θάνατος ΰδωρ γενέσθαι καί ΰδατος θάνατος αέρα 
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γενέσθαι και αέρος πΰρ· και έμπαλιν13 (frg. 76) — Maximus Tyr. ΧΠ 4 p. 489: 
μεταβολήν δρας σωμάτων και γενέσεως άλλαγήν, όδον άνω και κάτω, κατά τον 
Ήράκλειτον και αύθις αδ* ζώντας μέν τον εκείνων θάνατον, αποθνήσκοντας 
δέ την εκείνων ζωήν. ζή πΰρ τον γής θάνατον, και άήρ ζή τον πυρός θάνατον 
ύδωρ ζ-Q τον αέρος θάνατον, γή τον ύδατος14 διαδοχήν οράς βίου και μεταβολήν 
σωμάτων, καινουργίαν των όλων — Psudo Linus 21 Mullach: ώδε γαρ αθάνατος 
θάνατος περί πάντα καλύπτει. — Clemens Alex., Strom., VI. 2. p. 746: Όρφέως 
δέ ποιήσαντος· εστίν ύδωρ ψυχή, θάνατος δ' ύδάτε(σ)ιν, αμοιβή έκ δέ ύδατος 
(μέν) γαία, το δ5 έκ γαίας, πάλιν ύδωρ έκ τοϋ δή ψυχή δλον αίθέρα άλλάσσουσα* 
Ηράκλειτος έκ τούτων συνιστάμενος τους λόγους ώδε πως γράφει» «ψυχήσιν 
θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ΰδατι δέ θάνατος γήν γενέσθαι, έκ γής δέ ύδωρ γίνεται, 
έξ ύδατος δέ ψυχή. (frg. 36) — Philo de incor, mundi 21 p. 509: εδ και ό Ηρά
κλειτος έν οίς φησν ψυχής θάνατον ύδωρ γενέσθαι, ύδατος θάνατον γήν γενέσθαι, 
ψυχήν γαρ οίόμενος εΐναι το πνεύμα, τήν μέν αέρος τελευτήν γένεσιν ύδατος, 
τήν δέ ύδατος γής πάλιν γένεσιν ύδατος, τήν δέ ύδατος γής πάλιν γένεσιν αίνίτ-
τεταν θάνατον ού τήν είς άπαν άναίρεσιν ονομάζων άλλα τήν είς έτερον στοιχείον 
μεταβολήν — Aristd. Quintil., II p. 106 Meibom: λέγει δέ που τοι και ό σοφός 
Ηράκλειτος τοιάδε ούκ άπάδων τήν μέν γαρ εδ παθούσαν έν αίθέρι δηλών φη-
σιν Αύη ξηρή σοφωτάτη, τήν δ' υπό τής αερίου ζάλης τε και άναθυμιάσεως θο-
λουμένην εμφαίνει λέγων ψυχήν θάνατον ύγρήσι γενέσθαι — Hippolyt., Refut., 
V, 16: ού μόνον δέ τοΰτο, φησίν, οί ποιηταί λέγουσιν, άλλ' ήδη καί οί σοφώτατοι 
τών Ελλήνων, ών έστι καί Ηράκλειτος είς λέγων ψυχήσι γαρ θάνατον ύδωρ 
γενέσθαι — Iulianus Or. V., p. 165 D: λέγεται τοι καί προς Ηρακλείτου· ψυχήσι 
θάνατος ύγρήσι γενέσθαι — Proclus in Tim. p. 36 C: ψυχών τών νοερών θάνατος 
ύγρήσι γενέσθαι, φησίν Ηράκλειτος — Olympiodorus in Plat., Goig. p. 357 
Iahn.: ως γαρ έφη ό 'Ηράκλειτος, ψυχής έστι: θάνατος ή υγρασία — Idem ρ. 542: 
τήν γένεσιν ύγράν καλοϋσιν οί παλαιοί* ούτω γοϋν καί λέγεται περί τής ψυχής· 
ψυχήσι βροτέας θάνατος ύγρήσι γενέσθαι δια το ρευστόν καί ύγρηλόν — Schol. 
in Π, 1, 49, ap. Gramer Α. Ρ. ΠΙ 122 (Vgl. p. 320 und Matranga A. G. p. 391): 
βιός όξυτόνως· δια τήν προς τον βίον άντιδιαστολήν, έοικε γαρ υπό τών αρχαίων 
όμωνύμως λέγεσθαι βίος το τόξον καί ή ζωή Ηράκλειτος γοϋν ό σκοτεινός· τφ 
οδν όνομα βιός, έργον δέ θάνατος (frg. 48) — Etymol. magn. s. ν. βίος — Tzetzes 
Exeg. in Π. p. 101 Herrn.: δτι δέ βίος έλέγετο καί αυτό, φησίν Ηράκλειτος ô σκο
τεινός· τώ δέ τόξφ όνομα βιός, έργον δέ θάνατος — Eustathins in II. i. 49, p. 41: 
διό καί άστείως ό σκοτεινός Ηράκλειτος έφη' ώς άρα τοΰ βιού, ήτοι τοϋ τόξου, 
τό μέν όνομα βίος, τό δέ έργον θάνατος παρωνόμασται μέν γαρ έκ τοΰ βίου, ώς 
τού ζήν αίτιος, θάνατοι δέ τους βληθέντας καί στερίσκει τοΰ ζήν Tzetzes Exeg., 
in II p. 101 Herrn.,: οτι δέ βίος, τό δέ έργον θάνατος· παρωνόμωσται μέν γαρ έκ 
τοΰ βιοΰ ώς τοΰ ζήν αίτιος, θανατοί δέ τους βληθέντας καί στερίσκει τοΰ ζήν. 

6. Παρμενίδεια 

Έν τώ 6ω άποσπάσματι τοΰ Παρμενίδου καί δή έν στίχοις (5-9): «άμηχα-
νίη γαρ έν αυτών / στήθεσιν ΐθύνει πλακτόν νόον οί δέ φοροΰνται /κωφοί όμως 
τυφλοί τε, τεθηπότες, άκριτα φϋλα, / ole το πέλειν τε καί ούκ είναι ταΰτόν νε-
νόμισται / κού ταΰτόν, πάντων δέ παλίντροπός έστι κέλευθος» ενυπάρχει έν τφ 
μεταξύ ή διάφορος θεώρησις ώς προς τό μνημονευθέν απόσπασμα ύπό Beryays 
καί Zeller· δτι δηλ. ό μέν πρώτος θεωρεί οτι ό Παρμενίδης στρέφεται εναντίον 
τοΰ Ηρακλείτου, ό δέ δεύτερος δτι ουδεμία ώς προς τον Ήράκλειτον πολεμική 
υφίσταται, δεδομένου δτι, όταν ό Παρμενίδης συνέθετε έν έτει 490 π.Χ. το έργον 
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αύτοϋ, οί περί τον Ήράκλειτον εταίροι, οί λεγόμενοι Ηρακλείτειοι δέν ήφί-
σταντο. Καθ5 ήμας είς την £κφρασιν «άκριτα φϋλα» ό Παρμενίδης δέν υπονοεί 
Ηρακλείτειους, άλλα τουναντίον «ασύνετους» έξ έπόψεως νοήσεως ανθρώπους, 
τους οποίους ό Ηράκλειτος χαρακτηρίζει ώς «άξύνετοι άκούσαντες κωφοΐσιν 
έοίκασι» (άπ. 34). Έν κατακλείδι ή περί το έπίμαχον τοϋ Παρμενιδείου αποσπά
σματος έρις των δύο ιστορικών της φιλοσοφίας θα 'έδει να μεταφερθώ είς το ότι, 
τόσον ό Ηράκλειτος, δσον και ό Παρμενίδης ενέχουν κοινά στοιχεία, εν τισι 
σημείοις, ώς προς την εννοιαν τοϋ προαναφερθέντος αποσπάσματος. 

7 . Zu Anaxagoras 

In einem Fragment des Anaxagoras wird erwähnt και γαρ έν τη* αυτί} γονή" 
και τρίχας είναι και όνυχας και φλέβας και αρτηρίας και νεύρα και οστά και τυγ-
χάνειν μέν αφανή δια μικρομέρειαν, αυξανόμενα δε κατά μικρόν διακρίνεσθαι». 
πώς γαρ άν φησίν, έκ μή τριχός γένοιτο θρίξ και σαρξ έκ μη σαρκός»15. 

Der Philosoph von Klazomenai bemerkt, dass in «σπέρμα» des Menschen 
«δυνάμει» der neue Mensch enthalten ist. 

Diese Ideen beruhten auf der bekannten théorie des Anaxagoras, nach der 
die «έπί μέρους οντά» dem Ganzen ähnlich sind «πώς γαρ άν, φησίν, έκ μή τρι-
χός γένοιτο θρίξ και σαρξ έκ μή σαρκός» und der Philosoph fährt fort «τροφήν 
γοϋν προσφερόμεθα άπλήν καί μονοειδή, άρτο ν και ΰδωρ, και έκ ταύτης τρέφε
ται θρίξ φλέψ αρτηρία σαρξ νεύρα οστά καί τα λοιπά μόρια. Τούτων ούν γιγνο-
μένων όμολογητέον δτι έν τη" τροφή τή προσφερόμενη πάντα εστί τα όντα, καί 
έκ τών όντων πάντα αυξεται. Καί έν εκείνη εστί τή τροφή μόρια αίματος γεν
νητικά καί νεύρων καί όστέων καί τών άλλων»16 Diese Auffassung ist auch in der 
Anthropologie des Gregor von Nyssa (331-394 enthalten). 

In seinem Werk «περί ψυχής καί αναστάσεως» sagt er «ούτω φαμέν καί τό 
έκ τοΰ άνθρωπου άποσπώμενον προς άνθρωπου φυτείαν καί αυτό τρόπον τινά 
ζώον είναι έξ έμψυχου δμψυχον έκ τρεφομένου τρεφόμενον17. 

An dieser Stelle nimmt der Philosoph und Theologe, genau wie es Anaxa
goras, gelehrt hat an, dass im «σπέρμα» des Menschen sich «δυνάμει» der neue 
Mensch in seiner Ganzheit befindet. 

Dieser kurze Vergleich der beiden Philosophen miteinander genügt um zu 
beweisen, dass es keinen philosophischen Begriff in der Geschichte der Philo
sophie gibt, der unabhänging von einem anderen und ohne Verhältnis zu einem 
anderen philosophischen Begriff steht. 

8. Τα παρά ' Α ν τ ί φ ω ν α καί Κριτολάω (Άέτιος Ι 22, 6. D 318) 

Τά παρ' Άετίω μνημονευόμενα £χουν ώς έξης: «'Αντιφών καί Κριτόλαος 
νόημα ή μέτρον τον χρόνον, ονχ ύπόστασιν»16. 

Ένταοθα ή έννοια του χρόνου έχει ύποκειμενικήν χροιάν καί ώς έκ τούτου 
δέν έχει άντικειμενικόν χαρακτήρα* παραπλήσια ακριβώς διδάσκει καί ό Κάν-
τιος, όστις θεωρεί τον χρόνον ώς προϊόν τής εσωτερικής αντιλήψεως τοβ άνθρω
που, τουτέστιν ώς μορφήν τής εσωτερικής αίσθήσεως. 

Επομένως αί ëvvoiai «νόημα» καί «ουχ ύπόστασιν» εκφράζουν υποκειμε
νικός αντιλήψεις, άλλ' ή έννοια «μέτρον» δηλοϊ αντικειμενική ν θεώρησιν καί 
αντιστρέφει τήν «ούχ ύπόστασιν» είς «ύπόστασιν» καί δημιουργεί ούτω νοημα-
τικήν τίνα ταραχή ν δια τά ανωτέρω- έν πάση περιπτώσει τό ώς άνω κείμενο ν εκ
φράζει ίδεοκρατικάς αντιλήψεις. 
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9. Είς Πρωταγόραν (απ. 1 D - Κ) 

Έ ν τφ πρώτφ άποσπάσματι τοϋ Πρωταγόρου: «Πάντων χρημάτων μέτρον 
άνθρωπος J των μεν Οντων ώς εστί, των δε μη όντων ως ονκ εστίν» διαβλέπει τις 
ϊχνη «θεωρητικοο έγωΐσμοΰ» (Solipsismus), κατά τον όποϊον, ώς γνωστόν, υπάρ
χει μόνον το ίδιον «Έγώ», τα δε άλλα υπάρχοντα, άποτελοϋν φαινόμενα τοϋ ανω
τέρω* άλλ' ή έκ τούτων προελθοϋσα φαινομενοκρατία, είναι ίδιον τής υποκειμε
νικής ίδεοκρατίας, κατά την οποίαν ό έξω τής ημετέρας συνειδήσεως υπάρχων 
κόσμος δεν υφίσταται* επομένως ή ύ'παρξις μόνον υποκειμένου σημειοΐ ΰπαρξιν 
αντικειμένου, έξ οΰ το άντικείμενον απολήγει είς το ύποκείμενον, ώς φαινόμενον 
τούτου. 

10. Είς Πλάτωνος Συμπόσιον 20ld, 13 (έκδ. L. Robin) 

Εν τινι κειμένω τοϋ Πλάτωνος (έλ"θ. άνωτ.) αναγράφονται τα έξης: Kai σε 
μεν y ε ήδη εάσω, τον δε λόγον τον περί τον "Ερωτος, δν ποτ* ηκονσα γυναικός 
Μ αν τ tv ι κ ή ς Διοτίμας, ή ταντά τε σοφά ήν και άλλα πολλά, και Άθη-
ναίοις ποτέ θυσάμενος προ τον λοιμού δέκα ετη αναβολην εποίησε της νόσου» κτλ. 

Καθ' ημάς ή έν τω κειμένω λέξις «Μαντικής»' θα δδει να άντικατασταθή 
δια τής λέξεως «Μαντικής»' ή ανωτέρω γραφή εύρηνται παρά τφ έκ Τύρου Μα-
ξίμω (2 αΙών μ.Χ.)' άνεξαρτήτοκ νυν, έάν ή έν λόγω γυνή ήτο πραγματικόν πρό
σωπον1 9 ή πλάσμα τής Πλατωνικής φαντασίας, το πιθανώτερον εΐναι δτι αύτη ώς 
Ιέρεια, ήτις πλείστα όσα προσέφερεν κατά τήν έπιδημίαν τοϋ 430 (πρβ. Θουκυ-
δίδην 2,47-53), μάλλον σχέσιν είχεν προς Μαντεΐον ή μέ τήν τής Μαντινείας πό-
λιν. 

1 1 . Ό Διφυής χαρακτήρ της « Ι δ έ α ς » 

Ή έννοια τής 'Ιδέας έχει κατ' αρχήν ύποκειμενικήν Ιδιότητα και σημαίνει 
έν σύνολον υποκειμενικών αντιλήψεων όντως ή ΐδέα έχει κατ' αρχήν τον έμπει-
ρικόν αυτής χαρακτήρα και παράγεται έτυμολογικώς άπό τον «είδον-ίδεΐν» και 
τονίζει τό δια τών οφθαλμών συλλαμβανόμενον άντικείμενον, το ούτως καλού-
μενον φαινόμενον έν συνεχεία δέ τό όπισθεν τούτου επιμελώς κρυπτόμενον, τό 
δια τοϋ Νοϋ κτηθησόμενον, τό οποίον περιέχει τήν έσωτερικήν «μορφήν» τοϋ 
φαινομένου, τουτέστιν τήν ίδέαν τοϋ φοινομένου, τοϋτο δ' έχει όμντικειμένι-
κήν Ιδιότητα* επομένως ή έννοια τής ίδέας ύπό τήν διαρχικήν αυτής μορφήν 
ύπήρξεν, ώς γνωστόν, τό κυριώτερον τών μεταφυσικών θεμάτων, έκ τών οποίων 
παρήγαγε ποτέ ή ελληνική Σκέψις και διανόησις. 

Ή έννοια επομένως τής διαρχίας, δηλαδή ό πνευματικός και ό αίσθητός 
κόσμος, ή Ιδέα και τό φαινόμενον τής Ιδέας θα τηρή εσαεί εύφάνταστον τον άν-
θρώπινον νουν προς οίανδήποτε θεώρησιν πράγματι ό κόσμος τών νοητών και 
ô κόσμος τών αίσθητών θα συμπληροΰν αλλήλους* ό νοητός κόσμος θα σπεύση 
να ίκανοποιή οίανδήποτε γνωσιολογικήν έπιθυμίαν τοϋ νοϋ, ήτις δεν εύοδοϋται 
έν τούτω τφ κόσμω και συνεπώς ό κόσμος τών αρχετύπων καΐ ό κόσμος τών έκ-
τύπων θα περιβάλουν πασαν άνθρωπίνην γνώσιν. 

Πάν φαινόμενον, ώς εΙκός, τοϋ αίσθητοϋ κόσμου αντικατοπτρίζεται ύπό τής 
Ίδέας τοϋ νοητοΰ κόσμου* ή ιδέα ενός πράγματος ενέχει τήν ουσιώδη και πραγ-
ματικήν αύτοϋ μορφήν ή Ιδέα έπί παραδείγματι τοϋ «ωραίου» ώς γενική καθολική 
ëvvoia περικλείει άπό πάσης έπόψεως τήν τελείαν αυτής μορφήν καί αυτής ταύ
της μετέχουν αί έπί μέρους αυτής δννοιαι* ή ανωτέρω δηλ. ëvvoia τυγχάνει το 
άρχέτυπον τών έπί μέρους* ή δκφρασις τοϋ Έγέλου, δτι «ή τέχνη δεν είναι δλλο 



120 

τι, ή ή δια τεχνικών μέσων εκφρασις τής Ιδέας» διατυποΐ κατ' άριστον τρόπον 
τα ανωτέρω* έπί παραδείγματι δια τής τέχνης ό άνθρωπος προσπαθεί να έκφραση 
τήν ΐδέαν τοο «φαινομένου»* ό κόσμος τής φθοράς και τής εμπειρίας, ό κόσμος 
τών μεταβολών καί τών ελλείψεων δέν παρέχουν τήν είς αυτόν «εύεστώ», ήτις 
είναι το «τέλος» καί ό σκοπός τοΰ Νού, διότι πράγματι έργον τοο Νοϋ είναι ή 
κτήσις τής 'Ιδέας τοΰ φαινομένου, ανεξαρτήτως, εάν αύτη δέν έπιτυγχάνηται* 
πάντως αποτελεί τον «ευσεβή πόθον» αυτού, δσον άφορςί είς τήν διαρκή δνοδον 
προς τήν Ίδέαν δπειτα άντικείμενον διαρκές τοΟ Noö δέν είναι τό «φαινόμενον» 
τής ίδέας, άλλ' αυτή αυτή ή Ιδέα τοΰ φαινομένου* ό Νους τοΰ άνθρόπου, ώς ψυχή 
αυτού" κατά Πλάτωνα ίσως να έθεάσατό ποτέ τήν ίδέαν, δταν ή πρώτη ?ζη έν τφ 
κόσμω τών 'Ιδεών καί τείνει επομένως αύτη να μνησθή εκείνης, παριστανουσα 
ταύτην δια τήν, τέχνης* πράγματι: «δπου μεν ούν αν ό δημιουργός προς τό κατά 
ταύτα έχων βλέπων άεί, τοιούτω τινί προσχρώμενος παραδείγματι τήν ίδέαν καί 
δύναμιν αυτού απεργάζεται, καλόν έξ ανάγκης ούτως άποτελεΐσθσι πάν»20. 

Ίσως ή απόλυτος εκφρασις τής ίδέας δέν δύναται να πραγματοποιηθή ποτέ 
υπό τής ψυχής, ή προσπάθεια δμως αυτής, δπως παραμερίση προς στιγμήν τον 
κόσμον τών φαινομένων, τουτέστι τήν δκφρασιν τής ροής, καί ανύψωση ώς ύ-
ψιστον καθήκον αυτής τον κόσμον τών ίδεών, ώς έπιδιώκουσα παντί τρόπω τήν 
παράστασιν τής ίδέας, αποτελεί αυτόχρημα τεκμήριον, δτι δια τής πραγματικής 
τέχνης ό άνθρωπος πλησιάζει, δσον είναι δυνατόν τούτο, τον δημιουργόν τοΰ 
Παντός, αυτήν δηλ. ταύτην τήν Φύσιν καί επιχειρεί τήν πολιτογραφησιν αυτού 
έν τώ κόσμω τών Ίδεών, δίδων ούτος ούτω δείγμα τής θεϊκής αυτού προελεύσεως. 

Έκ τών ανωτέρω σαφές καθίσταται ό διαρχικός χαράκτη ρ τής 'Ιδέας* 
πράγματι ό άνθρωπος συλλαμβάνει έμπειρικώς τό έκ τής Ίδέας προερχόμενον 
φαινόμενον αυτής, έν συνεχεία δέ δια τοΰ Νού πορεύεται τούτο προς τήν Ίδέαν 
τού φαινομένου καί έπί τής πορείας ταύτης, τουτέστι τής επιστροφής τοΰ φαινο
μένου προς τήν Ίδέαν αυτού, εδράζεται ή θεώρησις τής κριτικής πραγματοκρα-
τίας (Kritischer Realismus), καθ' ήν ώς γνωστόν, ενυπάρχει ή θεωρία τής εξελί
ξεως. 

Έν μιςί λέξει ό διφυής χαράκτη ρ τής Ίδέας είναι, άφ' ενός μέν ή «μετοχή» 
τών «έκτύπων» προς τό «άρχέτυπον» αυτών δια τής «άναμνήσεως», άφ' έτερου δέ 
σύμπας ό κόσμος γέμει εμπειρικών δντων δηλ. «μιμημάτων» τών αρχετύπων, τών 
οποίων δμως ό άνθρωπος, δι' ίδίας αντιλήψεως γιγνώσκει καί έν συνεχεία ού
τος ταΰτα δια τοΰ Νού επισπεύδει τήν έπιστροφήν αυτών προς τήν Ίδέαν21 έξ ής 
καί προήλθον πάντα τα ανωτέρω. 

12. Zu Clemens von Alexandrien 

Clemens von Alexandrien sagt in seinem Werk «Stromateis» indem er das 
Thema «Gott, beahandelt, von Gott, er befindet sich"" υπεράνω καί τόπου, καί 
χρόνου, καί ονόματος, καί νοήσεως»*2. 

Aus der Obigen Stelle ergibt sich deutlich, dass Gott, indem er jenseits von 
Raum und Zeit liegt, nicht begriffen werden kann und infolgedessen keinen Ge
genstand der wissenschaftlichen Forschung bilden kann28. 

Kant wiederum nimmt in seinererkenntnistheoretischen System an, die 
unbedingt notwendigen Voraussetzungen der Erkenntnis seien einerseits ein lo
gischer Faktor (die apriori, bereitliegenden Anschauungsformen des Raumes 
und der Zeit und die Denkbzw. Verstandsformen der Karegorien) und anderer
seits die Erfahrung, die Sinneswahrnehmung Wenn die Erfahrung fehlt, dann 
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ist jede Erkenntnis unmöglich. Der Begriff eines Gottes aber liegt jenseits von 
Raum und Zeit und ausserhalb der Erfahrung. Infolgedessen gelten für ihn die 
Anschauuungs und Denkformen nicht24. Wenn aber Kant das Bestehen Gottes 
durch den Verstand nicht beweisen kann, so nimmt er doch sein Bestehen als 
Postulat der Praktischen Vernunft an: «Wobei ich aber die Möglichkeit desselben 
mit hin auch die Bedingungen dazu, nämlich Gott, Freiheit und Unsterblichkeit 
voraussetzen muss, weil ich diesse durch meine spekulative Vernunft nicht be
weisen, obgleich auch nicht widerlegen kann»25. 

Nach Kant kann also der Begriff Gottes keinen Gegenstand der wissens
chaftlichen Forschung bilden, sondern bloss ein Thema der Moral: «also ist der 
Begriff von Gott ein ursprünglich nicht zur Physik d. h. für die spekulative Ver
nunft (Episteme) sondern zur Moral gehöriger Begriff»26. 

An dieser Tatsache ändern auch nichts die negativen Bezeichnungen, welche 
Clemens Gott zuschreibt: «μήτε γένος εστί, μήτε διαφορά, μήτε είδος, μήτε ä-
τομον μήτε αριθμός* άλλα μήτε συμβεβηκός τι.... Ουκ αν δέ όλον είποι τις αυτόν 
ορθόδς· επί μεγέθει γαρ τάττεται το όλον.... ουδέ μήν μέρη τινά αύτοϋ λεκτέον 
άδιαίρετον γαρ το δν δια τοΰτο δέ και απειρον, ού κατά το άδιεξήτητον νοού 
μενον, άλλα κατά το άδιάστατον, και μή δχον πέρας. Και τοίνυν άσχημάτιστον 
και άνωνόμαστον»27. 

Sehr richtig also sagt Clemens, ebenso wie Kant es tun dass die Katego
rien nicht auf die übersinnliche weit anwendbar sind28. 

Aus dem Gesagten erweist sich deutlich die Gleichheit der Meinungen des 
Clemes v. Alexandrien und Kants über die Methode des Beweises Gottes durch 
den Verstand. Beide betrachten Gott nur als Postulat der praktischen Vernunft, 
um den geeigneten Ausdruck des zweiten zu gebrauchen. 
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18. Πρβ. άπ. 9 D - Κ. 

19. Ό Πρόκλος πιστεύει ότι ή έν λόγω γυγή ανήκει είς τόν κύκλο ν των Πυθαγορείων 
γυναικών. 

20. Πλάτωνος Τίμ. 28 Α. 
21. Πρ3· Άέτιον IV 7, 2: (άφθαρτον είναι την ψυχήν) έξιοϋσαν γαρ είς την τοΰ παντός ψυ-

χήν άναχωρεΐν προς το ομογενές. 
22. 5,11. 690. Vgl. auch seinen «Paidagogos» 1,8 141 : Έ ν δέ ό Θεός, καί έπέκεινα τοϋ ενός 

και υπέρ αυτήν μονάδα. 
23. Ahnlichen Meinungen begegnet man auch bei anderen Kirchenvätern. 
24. ein Versuch von Clemens Gott näer zu bestimmen bleibt ohne Erfolg. Clemens näm

lich sagt (Stromateis 5.6.689): έπί τήν πρώτην νόησιν προχωρουντες δι' αναλύσεως, έκτων 
υποκειμένων αύτφ τήν αρχήν ποιούμενοι, άφελόντες μέν τοΰ σώματος τάς φυσικάς ποιότητας, 
περιελόντες δέ τήν είς τό βάθος διάστασιν είτα, τήν είς το πλάτος· καί έπί τούτοις τήν είς το 
μήκος. Τό γαρ ύπολειφθέν έστι σημεϊον μονάς, ώς είπεΐν, θέσιν έχουσα- ής έάν περιέλωμεν τήν 
θέσιν. νοείται μονάς». Von Gott also können wir wissen was er nicht ist, nicht was Er ist: «ούχ 
ö έστιν, ö δέ μή έστι γνωρίσαντες». 

25. Krit. d. prakt., Vern. s. 196. 
26. a. a. Ο s. 193. 
27. Strom. 5, 12. 695. — Ugl. auch a. a. O. 5,10. 686: «υπέρ πάσαν φωνήν καί πάν νόημα 

καί πασαν έννοιαν. 
28. Vgl. Strom. 5, 12. 695: «καν όνομάζωμεν αυτό ποτέ ου κυρίως· καλούντες ήτοι έν, ή 

τάγαθόν, ή νουν, ή αυτό τό öv, ή Πατέρα, ή Θεόν, ή Δημιουργόν. ή Κύριον ούχ ώς όνομα αότοϋ 
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