
Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

ΑΝΑΛΕΚΤΑ 

1. Νοητική 'Εποπτεία 
Έ ν τη μελέτη ταύτη θα διαλάβωμεν δια βραχέων το τεράστιον πρόβλημα της 

υπάρξεως τοϋ Θείου, όπως προβάλλεται ύπο του 'Ελληνικού πνεύματος κυρίως 
δια τών τελευταίων αυτού εκπροσώπων Φίλωνος ' Ιουδαίου και Πλωτίνου ' η έν
νοια της άπλώσεως, ή της έκστάσεως θα λύση τα γνωσιολογικά της εποχής εκεί
νης θέματα διά τίνος νοητικής εποπτείας (Intellektuelle Anschauung), ήτις εις τους 
μυστικοπαθεΐς του Μεσαίωνος θα εΰρη τήν πραγματικήν αυτής εκφρασιν' ή 
νοητική εποπτεία θα σμικρύνη τήν άπόστασιν μεταξύ αντικειμένου και υποκει
μένου και θα ταύτιση τούτο προς το'Έν1. Δια να γνωρίση τις εν άντικείμενον, 
θα πρέπη τούτο να παραχθή έξ άλλων συναφών εννοιών, αϊτινες και ευρίσκονται 
ΰπερθεν αυτού, διότι ημείς έννοοΰμεν εκείνο, δταν τούτο έξηγήται έκ τίνος άλλου. 
'Εάν λοιπόν κατ' αυτόν τον τρόπον άποπειραθή τις να έρμηνεύση τήν ΰπαρξιν 
τοΰ Θείου, τότε θα πρέπη να ύπαρξη έννοια, ήτις θα ήτο ΰπερθεν τοΰ αποδεικτέου 
και επομένως ανωτέρα και πρότερα αυτού, δπερ βεβαίως άτοπον' άλλα ή τοιαύτη 
«κρίσις» αυτή καθ' έαυτήν θεωρούμενη θα ήτο υλική και άλογος' ό δέ νους αυτός 
καθ' εαυτόν θεωρούμενος θα ήτο Ιδεατός και ασύνετος' ούτος αρνείται τήν φύσιν 
και έαυτήν ποιεί Θεον (πρβ. Α. Schwegler, Geschichte d. Philosophie, Stuttgart, 
έκδ. 15). 

' Ενταύθα καταδεικνύεται ή αδυναμία τοΰ νού, διότι δεν είναι ποτέ δυνατόν ό 
νους, ον πεπερασμένον, να ζητή να άποδείξη απείρους εννοίας, ώς είναι ή ΰπαρξις 
τοΰ Θείου, επειδή τότε ή έννοια τοΰ απείρου, το 'Απόλυτον "Εν, θα κατέλθη είς 
τήν σφαΐραν τοΰ πεπερασμένου. Ό Θεός ών ουσία και έννοια πραγματική 
προσέτι δέ και πρόσωπον δέν δύναται να θεωρηθή λογική σύνθεσις' διά τούτο θα 
άναζητήσωμεν τήν γνώσιν τοΰ ύπεραισθητοΰ κόσμου ουχί τον λόγον, άλλα τήν 
πίστιν' είναι δέ ή πίστις ή ακλόνητος αυτού πεποίθησις προς ευρεσιν τής 
αληθείας, άνευ μεσολαβήσεως τοΰ Νοΰ. 

Ό νους και ή έξ αύτοΰ προελθοΰσα κρίσις (έμμεσος γνώσις) έχουν πεπερα-
σμένην ίδιότητα και ό αποδεικτικός λόγος δέν δύναται να συλλαβή τήν ούσίαν 
τής αληθείας, άλλ* αντιθέτως ό νους αντί τής αίσθητής θεωρίας τίθησιν έναντι 
αύτοΰ τήν «νο*>ράν θεωρίαν», ανακαλύπτει δέ καί αποφαίνεται άνευ λόγων περί 
τής αληθείας' ό λόγος άργότερον αντικατεστάθη διά τοΰ νοΰ και ήτο ή γνώσις καί 
ή άποκάλυψις τής αληθείας' ô δέ νους είναι ή γνώσις καί ή άποκάλυψις τοΰ 
πεπερασμένου' ένταΰθα καί ή παρουσία τής εννοίας τής θεωρίας τής ένοράσεως2 

(intuition), κατά τήν οποίαν δι' άμεσου εποπτείας αντικειμένου τινός συλλαμβά-

1. Πρβ. καί το έν τφ κειμένω τής έβδομης τοΰ Πλάτωνος επιστολής 341D αναγραφόμενο ν. 
οίον άπο πυρός πηδήσαντος έξαφθέν φώς έν τή ψυχή" γενόμενον αυτό εαυτό ήδη τρέφει. Ί δ έ καί 
Πλουτάρχου Ηθ. 28D. « Ή δέ τοΰ νοητοΰ καί είλικρινοΰς καί άπλοΰ νόησις, ώσπερ αστραπή 
διαλάμψασα τής ψυχής άπαξ ποτέ θιγεΐν καί προϊδεΐν παρέσχε. Διό καί Πλάτων καί ' Αριστο
τέλης έποπτικον τοΰτο το μέρος τής φιλοσοφίας καλοΰσιν». ΕΙς τα ανωτέρω ενυπάρχουν ϊχνη 
νοητικής εποπτείας, τουτέστιν ένοράσεως. 

2. 'Οπαδοί τής θεωρίας ταύτης υπήρξαν οί Πλάτων (427-347), Πλωτίνος (204-267), Spinoza 
(1632-1677), Schelling (1775-1854), Fechner (1807-1887), Bergson (1859-1941), ώς καί πάντες oi 
μυστικοπαθεΐς. 
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νει τις τήν άλήθειαν άνευ ανάγκης του νου ή τών αισθητηρίων. Αυτή λοιπόν ή 
νοητική εποπτεία βοηθεϊ ήμας δια τών «ομμάτων τής ψυχής» να βλέπωμεν τήν 
ούσίαν τών δντων άνευ νοητικής ενεργείας. 

Το 'Απόλυτον μόνον εν τή πίστει υπάρχει και ή θρησκεία ένοικεϊ ούκ έν τω 
λόγφ, άλλα έν τω συναισθήματι «μέ τον νουν άθεος, μέ το συναίσθημα Χριστια
νός» ή ακόμη έν τή καρδία μου υπάρχει φώς, άλλα άμα έγώ θελήσω να μεταφέρω 
τούτο εις κρίσιν σβύνει»1 έγραφε ό Φιλόσοφος Jacobi (1743-1819) προς τον φίλον 
αύτοΰ Hamann («Licht ist in meinem Herzen, aber sowie ich es in den Verstand 
bringen will, erlischt es»). 

Ό λόγος, όστις χρησιμοποιεί αποδεικτικά μέσα και συλλογισμούς και 
προσπαθεί να άποδείξη δι* αυτών τήν ΰπαρξιν του Θείου, άγει προς τήν άθεΓαν, 
διότι «ό Θεός όστις δύναται να γνωσθή δι ' αποδείξεων δέν θα ήτο καθόλου Θεός». 

' Ο λόγος δέν αποδεικνύει άλλα θεωρεί, δέν είναι ούτος ή ενέργεια του νου, 
άλλα θεωρία του νου' δέν γεννφ ούτος ιδέας, ως ό νους τάς εννοίας, άλλα είναι 
απλή θεωρία, ήτις και προηγείται τής σκέψεως του νου. ' Ο λόγος ούτος ενταύθα 
δέν είναι παρά εν αίσθημα, έν τω όποίφ είναι συνδεδεμένον το πραγματικον μετά 
του ιδανικού, το ύποκειμενικόν μετά τοΰ ύπεραισθητοΰ' όπως αί αισθήσεις δέν 
είναι παρά μία άμεσος ενέργεια, ήτις δέχεται πάν σωματικόν, τοιουτοτρόπως και 
ό λόγος είναι μία άμεσος δύναμις, ήτις δίδεται προς γνώσιν τού ύπεραισθητοΰ. 
Αυτή ή άμεσος γνώσις τοΰ Θεού δύναται να ονομασθή πίστις και εσω
τερική άποκάλυψις, ή δέ έμμεσος γνώσις δέν είναι δυνατόν να είναι αληθής' 
όντως ό λόγος δύναται να εύρη αίτίαν πράγματος τίνος και να δημιουργήση ούτω 
πως μίαν έμμεσον γνώσιν, ήτις και θα άναφέρηται εις τα πράγματα τοΰ αίσθητοΰ 
κόσμου, τα όποια έχουν πεπερασμένην ιδιότητα, ποτέ όμως δέν είναι δυνατόν να 
άποκαλυφθή είς τοΰτον τον λόγον ή πραγματική ουσία τοΰ κόσμου. ' Εάν πάλιν ό 
κόσμος δέν είναι ή προϊόν τοΰ νοΰ, ώς έπρέσβευεν ό Fichte (1762-1814), τότε ή 
ημετέρα γνώσις ώς προϊόν τοΰ νοΰ θα είναι υποκειμενική και άβεβαία' έπειτα ή 
έμμεσος γνώσις χρησιμοποιεί αποδείξεις, αί δέ αποδείξεις όρους κτλ. 'Απόλυτον 
όμως παραγόμενον δέν θα ήτο 'Απόλυτον άλλα πεπερασμένον, δηλαδή έξηρτη-
μένον, τό 'Απόλυτον όμως είναι άνεξάρτητον και αμιγές παντός όθνείου, διό 
ακριβώς είναι και 'Απόλυτον' ή υπαρξις τοΰ Θείου είναι τόσον βεβαία, δσον 
βεβαία είναι και ή ημετέρα ϋπαρξις, διότι ή έννοια αυτή τίθεται έν τή συνειδήσει 
ημών και επομένως υπάρχει' ή θεωρία λοιπόν τοΰ νοΰ, ή άμεσος αύτη γνώσις τοΰ 
Θεοΰ είναι και ή βάσις τής θεωρίας τής ένοράσεως, ή οποία και έπρωτοστάτησε 
κατά τήν ήσυχαστικήν παράδοσιν τοΰ ΙΑ' αίώνος ώς «όρασις τοΰ Θείου». Έ ν τ ή 
ένοράσει ταύτη ή ταύτισις Θείου και θνητοΰ δέν τελείται ύπό τήν έννοιαν ενός 
Πανθεϊσμοΰ (Pantheismus) κατά τήν οποίαν Θεός και κόσμος ταυτίζονται, 
άλλα τουναντίον έν τω ανωτέρω «Πανθεϊσμω» διακρίνει τις τήν έννοιαν 
«Πανενθεϊσμοΰ» (Panentheismus), καθ' ην ό κόσμος μετέχει τοΰ Θείου πλην όμως 
τό Θείον ευρίσκεται έκτος εκείνου. 

Ταΰτα ήσαν δια βραχέων τα περί τής θεωρίας τής ένοράσεως εκτεθέντα 
σημεία. 

2. «Λόγος Σπερματικός» 

Είς τήν ανωτέρω τών Στωικών έκφρασιν, δια τής οποίας ούτοι διακρίνουν τήν 
ΰλην ώς προς τον τρόπον τής εμφανίσεως αυτής, δηλοΰται ότι ενυπάρχουν 
«λογικά σπέρματα», τα όποια διακοσμοΰν, τήν ΰλην και τήν καθιστοΰν, τρόπον 
τινά, δυνατήν δια τήν τελειοποίησιν αυτής. ' Ο ' Αριστοτέλης διακρίνει έν τή ύλη 

1. Jacobi προς Hamann Ι, 367. 
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το «είδος», το οποίον και μετέχει αυτής και καθιστφ ταύτην προς το «εν τέλος 
έχειν»' θα ήδύνατο να πρόσθεση τις, δτι τα «σπέρματα» ταΰτα έλκουν τήν 
καταγωγήν έκ τής θεότητος, έν άλλοις λόγοις, το θείον οδηγεί τήν ϋλην προς 
διακόσμησιν αυτής' ή τοιαύτη διακόσμησις, ήτις ενυπάρχει έν τφ έπιστητφ είναι 
απόρροια αυτής τής δυνάμεως και τής οποίας ή συνισταμένη σύγκειται έξ 
«είδοποιών σπερμάτων»' δ Φίλων ό 'Ιουδαίος δ έξ 'Αλεξανδρείας (25 π.Χ.-50 
μ.Χ.) αντικαθιστά τήν' λειτουργικότητα των «είδοποιών σπερμάτων» δια τών 
αγγέλων, οίτινες ως μεσϊται, ή άλλως, ως θεϊκαί δυνάμεις επενεργούν επί τήν 
άμορφον ύλην' ό 'Αναξαγόρας εκφράζεται δια τα ανωτέρω ώς έξης, δτι δηλαδή: 
«δμοΰ πάντα χρήματα ήν» και είτα «πάντα διεκόσμησε Νους»' δ Πλάτων έν 
συνεχεία δια τής θεωρίας τών 'Ιδεών, αίτινες επηρεάζουν τήν ΰλην, πηγήν 
ατελειών και άλλων προς αυτήν συναφών εννοιών' έκ τών ανωτέρω διαβλέπει τις 
τον διαρχικον του κόσμου χαρακτήρα, του δποίου το νοητδν στοιχείον, δ Νους, 
το θείον γενικώς, ώς υπερφυσική δύναμις, εϊτε έκτος τής ύλης ευρισκομένη, ώς 
παρά Πλάτωνι, εϊτε εντός αυτής ώς το «είδος» παρ* * Αριστοτέλει και άλλως παρά 
τοίς "Ιωσι φιλοσόφοις, μεσιτεύει δια τήν εΰρυθμον λειτουργίαν του σύμπαντος 
κόσμου' ή έννοια επομένως του Πανθεϊσμοΰ (Pantheismus), καθ' ή ν ή δύναμις τής 
μεταβολής κείται έν τή ΰλη, είτε ό περί ού δ λόγος Πανθεϊσμδς είναι ένίζων, ή 
φυσιοκρατικός, ή υλικός, ή πνευματικός τοιούτος και δή δια τής ύποδιαιρέσεως 
του τελευταίου είς νοητικδν ή λογικόν, τών οποίων δμως, ή έξέλιξις καταλήγει, ώς 
γνωστόν, είς τον όντολογικον ή γενετικδν Πανθεϊσμόν' είς πάντα ταύτα διέπει ή 
ανωτέρω υπερφυσική δύναμις τής μεταβολής τής ύλης, έκτος τής εννοίας τοΰ 
Πανθεϊσμοΰ, καθ' ή ν Θεός και κόσμος εΰρηνται έν ταυτφ, δέον να διακρίνη τις 
δτι έν τφ Πανθεϊσμφ ενυπάρχει λογικώς ή έννοια τοΰ Πανενθεϊσμοΰ (Panenthei-
smus) ώς υπερκείμενη έννοια, κατά τήν δποίαν Θεός καί κόσμος ταυτίζεται μέν, 
πλην δμως δ Θεός ευρίσκεται έκτος τοΰ κόσμου καί αποτελεί, οϋτως εΙπείν, 
άνεξάρτητον έννοιαν, ήτις δέν μετέχει τής ώς άνω ταυτότητος. Έ ν γενικαΐς 
γραμμαΐς ό τών Στωικών Λόγος, ώς «Λόγος Σπερματικός» αποτελεί τήν 
ύπερφυσικήν δύναμιν, ήτις εδρηται έν τοις σπέρμασι, δίκη ν 'Αριστοτελικού «εί
δους», προς διαμόρφωσιν τής ύλης, ήτις μεταβάλλεται διαρκώς καί συνεχώς ΰπδ 
τήν έπίδρασιν καί έπιρροήν τοΰ «Σπερματικού Λόγου», ώς ανωτέρω έχομεν 
μνημονεύσει. 

3. «Έπέκεινα τής Ουσίας» 
Ή έννοια τής Ουσίας ενέχει δπως δήποτε διαρχικδν χαρακτήρα' ή 

Καρτεσιανή θεώρησις δτι ή ουσία έχει διττδν χαρακτήρα Ιχεται τής Πραγματικό-
τητος' δντως το 'Απόλυτον, τουτέστι το Θείον, τοΰ οποίου ουδεμία είς αύτδ 
μεταβολή δύναται να νοηθή* αντιθέτως δε το έξ αυτού προερχόμενον ώς 
δημιούργημα εκείνης επέχει πανθεϊστικής, τρόπον τινά, εννοίας, διότι τφ δντι ή 
δεδημιουργημένη έκ τοΰ 'Απολύτου ουσία περιέχει καταφανώς τήν σφραγίδα 
εκείνης, πλην δμως ουδεμία άλλοίωσις είς αυτήν ύπό τίνος επιφέρεται, ώς 
διδάσκει ή θεωρία τής εκπομπής (Emanation) τοΰ Πλωτίνου. Ή έκφρασις τών 
Σχολαστικών «Naturans natura, natura naturata» δεικνύει σαφώς τον διαρχικδν 
τοΰ Θείου χαρακτήρα, ούτινος ή θεία ουσία, ώς είδος, κατά τήν άριστοτελικήν 
θεώρησιν καί έν συνεχεία ώς Θεία ουσία, ήτοι ώς ύλη, δηλαδή ώς κόσμος 
δεδημιουργημένος. Πράγματι το Θείον κατά τον Ίταλδν φιλόσοφον Giordano 
Bruno (1518-1600), ώς παραδίδει τήν άποψιν δ Σπινόζα (1632-1677), ώς «natura 
naturans», ήτις τυγχάνει μεστή ποικίλων ιδιοτήτων, έκ τών οποίων ό νους 
γιγνώσκει μόνον τήν έκτασιν καί τήν νόησιν, δπως έπί παραδείγματι είναι ή 
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κίνησις, ή ηρεμία κ.ά. και αί όποϊαι φέρονται ώς τρόποι τής εκτάσεως, τα δέ 
αίσθήματα, συναισθήματα τυγχάνουν τρόποι τής νοήσεως. 

"Επειτα, όσον άφορα είς τήν δημιουργίαν του κόσμου, αϋτη είναι απόρροια 
τής «natura naturata», ώς εδέχθη άργότερον και όSchelling(1775-1854). 'Ενταύθα 
έν τη έννοια «naturane naturata» δεικνύεται ό «Πανθεϊστικός» χαράκτη ρ αυτής' 
πράγματι έν τή «natura» περικλείεται ή έννοια τοϋ «naturane» (Pantheismus), έν 
συνεχεία δμως εντός τοϋ «Πανθεϊσμοϋ» θα έδει να διακρίνωμεν καΐ Ινα 
«Πανενθεϊσμόν» (Panentheismus), είς τον όποιον περιέχεται μέν έν τή έννοια 
«naturans» ή έννοια «naturata», πλην όμως ή έννοια «naturane» δέν περιέχεται είς 
τήν «naturata»* όντως ό κόσμος περιλαμβάνεται είς τό Θείον, άλλα τό Θείον δέν 
περιλαμβάνεται είς τον κόσμον, διότι τοϋτο είναι άνεξάρτητον του κόσμου, 
αύτοδύναμον και αϋταρκες εσαεί. Ό Krause (1781-1832), ό Γερμανός ούτος 
φιλόσοφος, είναι εκείνος όστις διέκρινε τον «Πανενθεϊσμόν» τοϋ «Πανθεϊσμοϋ», 
ότι δηλ. ό κόσμος περιέχεται μέν είς τον Θεόν, πλην όμως ό Θεός δέν περιέχεται 
παντελώς είς εκείνον. 

Έ ν πάση περιπτώσει δια τής ένοράσεως, τουτέστι δια τής «νοερός 
εποπτείας» δυνάμεθα να κατανοήσωμεν τό 'Απόλυτον' ή ένόρασις, ή διαίσθησις, 
ώς άπλωσις ή ώς έκστασις βοηθεΐ τήν τοϋ ανθρώπου ψυχήν να ύπερβή είς τινας 
στιγμάς τήν Ούσίαν και να ταυτισθή μετ' αυτής και οϋτως ό άνθρωπος να ένωθή 
μετά του Θεοΰ και να βιώση έν Αύτφ1. 

4. Είς 'Επίχαρμον 

Έ ν τινι είδήσει περί τοϋ Επιχάρμου (ίδέ Frg. d. Vorsokr. άπ. 12 D-K) 
μνημονεύονται τα έξης: «νους όρη και νους ακούει»2 έν τω ανωτέρω διαφαίνεται ό 
διαρχικός χαράκτη ρ σκέψεως τοϋ ώς άνω, διότι, τόσον ή όρασις, όσον και ή 
ακοή συμβολίζουν τήν αισθησιν, τήν οποίαν όμως εξουσιάζει ό νους, όστις και 
θέτει αυτήν ύπ' αυτόν' έπειτα ή συνεργασία νοήσεως και αίσθήσεως προσδίδουν 
γνωσιολογικώς και τήν έννοιαν τής κρισιαρχίας (criticismus), κατά τήν οποίαν ό 
νους ελέγχει τα προϊόντα τής αίσθήσεως. 

5. Είς Ήράκλειτον 

Είναι γεγονός άναντίρρητον ότι έν τοις άποσπάσμασι τοϋ 'Ηρακλείτου 
παρατηρείται εις «τριφυής» χαρακτήρ τής κοσμογόνου αύτοΰ 'Αρχής, δηλαδή 
τοϋ «Πυρός»' ή ανωτέρω έννοια ενέχει ιδιότητας διαφόρους και ανεξαρτήτους, 
έκαστη των οποίων εξυπηρετεί και λύει, κατ' αυτόν, διάφορα ζητήματα έχοντα 
γνωσιολογικόν, μεταφυσικόν και ηθικόν περιεχόμενον' έν πρώτοις ή έννοια τοϋ 
«Πυρός» αποτελεί τό μόνιμον στοιχεϊον έν τή διαρκεί τών πραγμάτων μεταβολή, 
έν συνεχεία τυγχάνει τό άντικείμενον τής γνώσεως έν σχέσει προς τήν θεωρίαν 
τής |ΐ>οής τών φαινομένων και τέλος εκφράζει τήν απόλυτον άλήθειαν, όσον 
άφορφ είς τό ψεϋδος τών αίσθήσεων' ευρισκόμεθα επομένως προ μιας θεωρήσεως, 
έχούσης σχέσιν προς τό «πρόβλημα περιπλοκής (Problemverschlingung), κατά 
τήν οποίαν ή έννοια τής κοσμογόνου 'Αρχής τοϋ Έφεσίου μετέχει γνωσιολο
γικών, μεταφυσικών και ηθικών προβλημάτων' ή ανωτέρω θεώρησις τοϋ 
«προβλήματος περιπλοκής» ενεφανίσθη, ώς γνωστόν, εντόνως εις τήν ίστορίαν 
τής φιλοσοφίας κατά τήν Έλληνορρωμαϊκήν περίοδον. 

1. Πρβ. Πλωτ. Έννεάδ. 5, 3, 14, 17. - 6, 9 - 12.6, 7, 34, 35 κ.δ. 
2. Πρβ. το 24ον απόσπασμα τοο Ξενοφάνους: οδλος όρςί, ούλος δέ νοεί, ούλος δέ τ ' ακούει. 
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6. Παρατηρήσεις εις το ΙΟΙον απόσπασμα του 'Ηρακλείτου (D-K) 

Έ ν τινι άποσπάσματι του Ηρακλείτου μνημονεύονται τα κάτωθι: «έόιζη-
σάμην έμεωυτόν»' το ανωτέρω απόσπασμα1 διασώζεται ύπο τοΰ Πλουτάρχου 
(«προς Κολώτην 20.119 C») και δηλοί τήν έννοιαν του «homo interior» του 
Αυγουστίνου' πράγματι ή εκφρασις είναι μυστηριακή καί ερμηνεύει τήν 
προσπάθειαν προς έρευναν της έσωτερικότητος του ημετέρου εαυτού' ό άποκεκα-
θαρμένος των παθών άνθρωπος (πρβ. άποσπ. 4, 5, 13, 69) δύναται να προβάλη τήν 
έσωτερικήν έμπειρίαν, δηλ. τήν στροφήν της συνειδήσεως καί της βουλήσεως 
αυτού προς τον εαυτόν αυτής καί να ανάπτυξη έν συνεχεία §ν «είδος νοητικής 
εποπτείας» (intellectuelle anschauung)' τοιουτοτρόπως ό 'Ηράκλειτος προλαμ
βάνει, κατά κάποιον τρόπον, τους Είσηγητάς τών ένορατικών καταστάσεων 
Πλωτϊνον καί Bergson. 

7. ΕΙς Αριστοτέλη ν (=Ήθικ. Νικομ. III, 2, 1112α, 15) 

Έ ν τω ανωτέρω Άριστοτελικφ κειμένω απαντάται ή έκφρασις «τα έν ήμΐν» 
καί έν αυτή ύποδηλοϋται ή έννοια τής προαιρέσεως' όντως ή προαίρεσις ενέχει 
βουλητικήν δύναμιν, ήτις φέρει συγκεκριμένον χαρακτήρα' το αποτέλεσμα 
πράξεως τίνος, προϊόν βουλήσεως, ενέχει έκ τών προτέρων τό δυνατόν τοϋ 
πράττοντος, έν αντιδιαστολή προς τήν έλευθέραν βούλησιν, ής τό αποτέλεσμα 
τυγχάνει άφηρημένον. 

8. «Ίδοΰσα ό'ψις» 

Ή έκ τής διδασκαλίας του Πλωτίνου προκύπτουσα θέσις «Ίδοϋσα δψις», 
απηχεί έν πολλοίς «Πανθεϊστικάς» αντιλήψεις, έν αίς όμως υπάρχει «Πανενθεϊ-
στική θεώρησις»' ή φιλοσοφία τοϋ Πλωτίνου δύναται να χαρακτηρισθή είς τις 
«Ένίζων Πανθεϊσμός», καθ* ήν ή Θεία Ουσία διαχέεται έν τοις αίσθητοΐς, πλην 
όμως, όσον ή «ακτινοβολία» προχωρεί, τόσον τα έξ αυτής απορρέοντα προϊόντα 
αποβαίνουν ασθενέστερα εκείνων" γνωστού, άλλως τε, όντος, ότι ή έκ του 'Ενός 
(Πρβ. 'Ενν. 5, 2, 1) έκπόρευσις δια τήν δημιουργίαν τών όντων ουδεμία έλάττωσις 
εις αυτό τό « Έ ν » επιφέρεται' έκ τούτων έπεται ότι έν τφ «Πανθεϊσμφ» έκείνω 
ενυπάρχει έΐς «Πανενθεϊσμός», όστις θέτει άνεξάρτητον τών πολλών τό »Έν», 
διότι τα πολλά μετέχουν του Ε ν ό ς , πλην όμως τό « Έ ν » αποτελεί τών πολλών, 
άνεξάρτητον Μονάδα. 

9. Εις τήν εκφρασιν «ίσοσθένεια λόγων» 

Ή ανωτέρω έκφρασις ύπήρξεν ό πρόδρομος τών εννοιών «εποχή», «άρρε-
ψία» καί «αφασία»2είς τήν αίρεσιν τών σκεπτικών φιλοσόφων' ή άρνησις πάσης 
κρίσεως είς ήν θα ήδύνατο να έμφιλοχωρήση θετικόν ή άρνητικόν αποτέλεσμα 
δημιουργεί, τήν άπό παντός πράγματος έξ έπόψεως νοητικής διεργασίας 
«άποχήν»' έν συνεχεία ή αποδοχή ή μή, τόσον τής αρνήσεως, όσον καί τής 
καταφάσεως, δύναται να ύποστηριχθή δι ' επιχειρημάτων τής αυτής Ισχύος έξ 
έπόψεως λογικότητος καί ούτως ή «Ισοσθένεια τών λόγων» επιφέρει τήν κατάλυ-
σιν τών αντιθέτων μερών καί εξασφαλίζει τήν είς τό πνεύμα ίσόρροπον ήρεμίαν3. 

1. άπ. 101 D-K. 
2. Πρβ. Διογ. Λαέρτ. IX, 61. 
3. Πρβ. Διογ. Λαέρτ. IX, 67, 107. 
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10. ΕΙς Διογ. Λαέρτιον 9, 78 

"Εν τινι χωρίφ του Διογ. του Λαέρτιου μνημονεύονται τα έξης: «οία γαρ 
φαίνεται τα πράγματα μη τοιαύτα είναι τη Φύσει, άλλα μόνον φαίνεσθαι ' ζητείν τ ' 
&teyöv ούχ απερ νοοΰσιν, δ,τι γαρ νοείται δήλον, άλλ ' ώνταϊς αίσθήσεσιμετίσχουσι»' 
το παρόν κείμενον είλημμένον έκ της αίρέσεως των Σκεπτικών φιλοσόφων 
μνημονεύει θεωρήσεις τής συγχρόνου φιλοσοφίας, δηλ. της φαινομενοκρατίας 
καί τής φαινομενολογίας' όντως ό έν τη" πρώτη θεωρήσει διαρχικος χαρακτηρι
σμός είς νοούμενα καί φαινόμενα είναι σαφής ' έν συνεχεία ή έκφρασις «άλλ ' ών 
ταϊς αίσθήσεσι μετίσχουσι» προβάλλει τήν γνωστικήν προσπάθειαν του ανθρώπου, 
δπως προσδώση είς το έμπειρικον δεδομένον, τουτέστιν είς το φαινόμενον, το 
ίδανικον φαινόμενον, εντός του οποίου ενυπάρχει ή έννοια του 'Απολύτου δηλ. ή 
κατά Πλάτωνα 'Ιδέα' το τοιούτον δύναται να έπιτευχθή δια τής μεθόδου τής 
φαινομενολογικής αναγωγής, ής είσηγητής ύπήρξεν ό περιώνυμος Έδμόνδος 
Husserl (1859-1938). 

"Η φαινομενολογική Σχολή έχει ώς άντικείμενον τήν ούσίαν τοϋ πραγμα
τικού καί αποτελεί, ώς γνωστόν, προϋπόθεσιν δλων τών πραγματικών επιστημών 
(Tatsachenwissenschaften). ' Η μέθοδος τής ώς άνω θεωρίας δεικνύει τον τρόπον 
καί το μέσον δια τών οποίων διερευνώμεν τα δεδομένα τής εμπειρίας, ήτοι «ταΐς 
αίσθήσεσι μετίσχουσι» καί τα όποια, προϊόντος του χρόνου, θα οδηγήσουν είς τήν 
ένόρασιν του πραγματικού' έν άλλοις λόγοις ή κίνησις τών φιλοσόφων τής 
Σκέψεως, ώς προς τήν έρευναν τής γνώσεως, υπήρξε σημαντική' πράγματι ή 
«εποχή» τής, περί ής ό λόγος, αίρέσεως είσήλθεν είς τον χώρον τών φαινομενο-
λόγων δια κριτικήν έρευναν καί προς εύρεσιν του πραγματικού. 

11. Ή «Σκέψις» είς τήν σκέψιν του Kant1 

Α π λ ή ν άναλογίαν θα ήδύνατο να χαράκτη ρίση τις, έκεϊνο το όποιον 
ενυπάρχει είς τον νουν του Γερμανού φιλοσόφου δηλ. στοιχεία είλημμένα έκ τής 
φιλοσοφίας τών Σκεπτικών φιλοσόφων' πράγματι ό «εξωτερικός κόσμος» 
υφίσταται έν τή συνειδήσει τών ώς άνω φιλοσόφων έν αντιδιαστολή προς τον 
όπεραισθητόν κόσμον τοΰ Κάντιου, τοΰ οποίου τήν ούσίαν αυτού δέν γνωρίζομεν, 
πλην δμως δέν δυνάμεθα να άρνηθώμεν καί τήν υπαρξιν αυτού" επομένως 
υπάρχουν πράγματα έχοντα ύπερβατικόν χαρακτήρα καί ώς είκός άδηλα είς ήμδς, 
ώς είναι το πράγμα «αυτό καθ ' εαυτό» τοΰ ανωτέρω (Das Ding an Sich) ' όντως ό 
κόσμος τών νοουμένων (mundus Intelligibilis) καί ό κόσμος τών φαινομένων 
(mundus Sensibilis) ενυπάρχει έν τή διδασκαλία τών Σκεπτικών φιλοσόφων' 
έπειτα ή έκφρασις τοΰ Διογ. τοΰ Λαέρτιου, 9, 78 δια τους Σκεπτικούς: «οία γαρ 
φαίνεται τα πράγματα μή τοιαύτα είναι τή φύσει, άλλα μόνον φαίνεσθαι» δηλοϊ τήν 
διάκρισιν τών ώς άνω όντων είς νοούμενα καί είς φαινόμενα' επομένως το «τή 
φύσει» δεικνύει έννοιαν έν ή υποκρύπτεται «το πράγμα αυτό καθ' εαυτό» τοΰ ώς 
άνω' έν συνεχεία «ζητείν τ ' έλεγον ούχ απερ νοοΰσιν, δ,τι γαρ νοείται δήλον» 
(αυτόθι 9, 78) δεικνύει έκεϊνο το τοΰ Κάντιου, δτι δηλ. τα νοούμενα είναι 
αμετάβλητα, διότι ταύτα κείνται πέραν τοΰ κόσμου τής όοής καί τοΰ γίγνεσθαι καί 
είναι επομένως άνευ υποκειμενικών κριτηρίων' άλλα προσέτι καί «άλλ' ών ταϊς 
αίσθήσεσι μετίσχουσι» (αυτόθι 9, 78) δηλοΰται καί ή έννοια τής «φαινομενο-
κρατίας» (Phaenomenalismus) έν ή εδράζεται το γνωσιολογικόν σύστημα τοΰ 
Ιερμανοΰ φιλοσόφου. 

1. Πρβ. Kant and Skepticism όπο Barry Stroud (=The Sceptical Tradition London 1983 
σ. 413 κ. έξης. 
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12. Εις Πρόκλον 
' Η έκφρασις του παλαιοϋ Γερμανού καθηγητού Walter Otto «δτι ό θρίαμβος 

του Χριστιανισμού ΰπήρξεν εν τραγικον γεγονός εις τήν ίστορίαν τοΰ Εύρωπαϊ-
κοΰ πνεύματος»1 δέν είναι πράγματι άμοιρον σημασίας' όντως ή 'Ελληνική 
άρχαιότης δια τοδ νεοπλατωνικού πνεύματος προσεπάθει να άμυνθή κατά της νέας 
θρησκείας' το πνεύμα τοΰ καταρρέοντος 'Ελληνικού κόσμου, πριν άποθάνη 
έδιδεν, ίσως, τήν τελευταίαν μάχην προς το «παράδοξον γεγονός τής Βηθλεέμ». 
Τα αποτελέσματα τοδ αγώνος εκείνου είναι γνωστά. 

Έ ν ολίγοις, το παλαιον πνεύμα προσέφερε το ίμάτιον αύτοϋ, ίνα δι' αύτοΰ 
κάλυψη έαυτήν ή νέα θρησκεία. 

Ή 'Ελληνική Σκέψις έν τφ μεταξύ άπέθνησκε ήρεμα, δίδουσα τα πλέον 
εύδοκιμοϋντα άνθη τοΰ πνεύματος τής εποχής εκείνης' ό Πλάτων ετίθετο ύπο 
νέον ένδυμα' ή νεοπλατωνική κοσμοθεωρία προσεπάθησε να διατήρηση τήν 
εαυτής παρουσίαν έναντι τής έμφανισθείσης νέας θρησκείας. Το μαντεΐον τών 
Δελφών έδιδε τήν τραγικήν άπάντησιν είς τους ρωμαντικούς ' Ελληνολάτρας τών 
χρόνων εκείνων, οίτινες έπεζήτουν τήν έπαναφοράν τών παλαιών εΙδώλων' ή 
πόλις τών Αθηνών, το «κλεινόν "Αστυ» τοΰ Πλάτωνος έμενε «κενόν φιλο
σόφων»' ό Ήγίας έΐς τών τελευταίων Σχολαρχών τής έν 'Αθήναις νεοπλατω
νικής Σχολής έπέπρωτο να άκούση δτι «είς τοσούτον γαρ άκηκόαμεν φιλοσοφίαν 
καταφρονηθεΐσαν ούδεπώποτε 'Αθήνησιν, δσον έωράκαμεν άτιμαζομένην έπί 
Ήγίου» (Δαμασίου, βίος Ισιδώρου 221)* έπειτα το διάταγμα τοΰ αύτοκράτορος 
'Ιουστινιανού έν έτει 529 κατά τον χρονογράφον Μαλάλαν «μηδένα διδάσκειν 
φιλοσοφίαν», ώς και ή ϊδρυσις τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει ανωτάτου Παιδευ-
τηρίου έν έτει 425 μετέφερον τρόπον τινά τα προς τήν φιλοσοφίαν ενδιαφέροντα 
είς τήν Βασιλεύουσαν ούτως, ώστε ή έν μέσαις ' Αθήναις εμφανιζόμενη είκών να 
δεικνύη κατά Συνέσιον δτι «ουδέν έχουσιν αί νΰν 'Αθήναι σεμνόν, άλλ' ή τα 
κλεινά τών χωρίων ονόματα» (έπιστ. 136). 

' Η περίοδος εκείνη τής Δύσεως, ούτως είπεΐν, τής ' Ελληνικής φιλοσοφίας, ή 
γέμουσα αλληγοριών, μυστηριακών και δαιμονολογικών καταστάσεων και άλλων 
τελετουργικών εκδηλώσεων, είναι δντως ενδεικτική τής αμύνης τοΰ Πνεύματος 
εκείνου δια τήν περαιτέρω ζωή ν αύτοΰ' δτι ό Χριστιανισμός τών πρώτων εκείνων 
αίώνων έμελέτησε λίαν επισταμένως «τους θησαυρούς τών παλαιών σοφών, οϋς 
εκείνοι γράψαντες» είναι πλέον γεγονός, άλλα και οί Σχολάρχαι τών 'Αθηνών, 
προεξάρχοντος μάλιστα τοΰ Πρόκλου, προσεπάθησαν να αντλήσουν έκ τής 
Χριστιανικής θεωρίας πλείστα δσα στοιχεία, άτινα έκάλυπτον δια διαφόρων 
αλληγοριών και άλλων τελετουργικών τύπων, προφανώς ϊνα ενισχύουν τήν ΰπ' 
αυτών έπιδιωκομένην προσπάθειαν Ιδρύσεως νέας θρησκείας. 'Εν τοις έπειτα θα 
μνημονεύσωμεν τρεις περιπτώσεις έκ τίνων κειμένων αναφερομένων περί τον 
Πρόκλον έκ τοΰ βιογράφου αύτοΰ Μαρίνου, τα όποια, προσδίδουν, δίκην αποή
χου, έντονον Χριστιανικήν προέλευσιν. 

Ι. «Κάμνοντος γαρ αύτφ τοΰ σώματος οπό νόσου, παρέστη τη κλίνη ύπερφαινό-
μενος παις, δς έδόκει νέος κομιδή, και ωραίος Ιδεϊν. ΕΙπών δ ' δμως δστις εΐη... καί τής 
κεφαλής έφαψάμενος, ογιή εξαίφνης έκ κάμνοντος απετέλεσε καί οΰτως αφανής αύτφ 
έγένετο» (Μαρίνου Πρ. 7). 

Π. Έ ν συνεχεία ό αυτός βιογράφος ίστορεΐ «Ήνίκα το άγαλμα αυτής το έν 
Παρθενώνι τέως ίδρυμένον οπό τών καί τα ακίνητα κινουντων μετεφέρετο, έδόκει τφ 

1. Πρβ. Der Geist der antiken und der christlichen Welt, 1923 s. 79 «Das jammerlichste 
Ereignis in der europaischen Geistesgeschichte»... 
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φιλοσοφώ δναρ φοιταν παρ ' αοτον εύσχημων τις γονή και άπαγγέλλειν ώςχρή τάχιστα 
την οίκίαν παρασκευάζειν. Ή γαρ κυρία 'Αθήναις, ί>φη, παρά σοι μένειν έθέλει» 
(Map. Πρ. 30). 

III. ' Εν συνεχεία ό θάνατος του Πρόκλου κατά τον αυτόν βιογράφον 
περιβάλλεται ύπό τίνος μυστηρίου, γράφει ό περί ού ό λόγος δτι, «σκότος γαρ 
εγενετο βαθύ και αστέρες ώφθησαν»' το ανωτέρω φαινόμενον της εκλείψεως του 
ηλίου καθιστφ τον θάνατον του Πρόκλου έχοντα τελετουργικον χαρακτήρα. 

Καθ' ημάς αί άναφερόμεναι εικόνες εις τάς τρεις ανωτέρω περιπτώσεις 
διαθέτουν Ιντονον προδιάθεσιν συσχετίσεως προς βασικά πρόσωπα της Χριστια
νικής λατρείας. 

Έ ν κατακλείδι το Έλληνικόν πνεύμα δδωκεν είς τον Χριστιανισμον τα 
κείμενα τών 'Ελλήνων, άλλα και δλαβεν έξ αύτοϋ στοιχεία τινά, τα όποια 
προσεπάθησε να χρησιμοποίηση δια τήν περαιτέρω έπιβίωσιν αύτοΰ. 


