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ΕΝ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 

Νοέμβριος του έτους 1941. Κατοχική εποχή, τραγική καΐ ανατριχιαστική 

•δι' δσους μάλιστα τήν έζησαν έν 'Αθήναις. 

Ή αναλγησία και το έκδικητικον μένος των κατακτητών δια τους νικητάς 

της Πίνδου δεν ειχον τα δριά των. Με φρίκην άναλογιζόμεθα τήν έπάρατον έκεί-

νην περίοδον και αν και παρήλθον τόσα ετη νωπον είναι εισέτι εις τον νουν μας 

το έφιαλτικον φάσμα της πείνης εξ ελλείψεως τροφίμων. Προς τοις άλλοις ή 

σπάνις κυρίως του άρτου μας ειχεν εξασθενήσει σωματικώς. Κατά τήν μαρτυ-

ρικήν εκ πολλών επόψεων έκείνην έποχήν δια Διατάγματος έκλήθημεν ολίγοι 

(32) συνάδελφοι να παρακολουθήσωμεν ως μετεκπαιδευόμενοι μαθήματα είς το 

Βαρβάκειον (επί της όδοΰ ° Αθήνας), με Δ]ντήν σπουδών τον άείμνηστον Κ. Δ. 

Γεωργούλην, το πρώτον άναλαμβάνοντα τήν διεύθυνσιν του Διδασκαλείου Μέσης 

'Εκπαιδεύσεως. 

Παραβλέποντες το primum vivere deinde philosophari έφοιτώμεν ανελλιπώς 

εις το Δ.Μ.Ε. και περιεβάλλομεν με άπεριόριστον έκτίμησιν τον σεβαστόν μας 

Διευθυντήν, όστις μας κατέπλησσε διά της εύγλωττίας του και μας κατεγοήτευε 

δια της επαγωγού και μεστής σοφίας διδασκαλίας του. 

Μεγάλη ή οφειλή και ά'ιδιος ή ευγνωμοσύνη των μαθητών του άνθ' ών 

υπέρ αυτών επραξεν. 

Εις μνήμην του τιμωμένου δια του παρόντος τεύχους Διδασκάλου, γνωστού 

είς τόν έπιστημονικον κόσμον δια τήν φιλοσοφικήν του κατάρτισιν και τήν παι-

δαγωγικήν άκτινοβολίαν του, παραθέτομεν κατωτέρω εν μάθημα, δπερ έδιδάχθη 

υπ' αύτοϋ έν τω Δ.Μ.Ε. τήν 14ην Νοεμβρίου 1941. 

Ή το, ενθυμούμαι, το δεύτερον μάθημα του «Φιλοσοφικού φροντιστηρίου», 

<ϊιά το όποιον ώρίσθην να κρατήσω τα πρακτικά. 

Αναπολώ με τήν προσήκουσαν χάριν το έτος της μαθητείας μου παρά τώ 

σοφω Διδασκάλω και με βαθεΐαν συγκίνησιν αντιγράφω σήμερον τάς παρ' αύτου 

ήλεγμένας σημειώσεις μου, αίτινες αναφέρονται εις τάς πνευματικάς έπιστήμας. 

'Αποδίδουν πιστώς το διαυγές και αύθεντικον—έπιστημονικον—πνευμά του καΐ 

αξίζουν, συνεπώς, νά ϊδουν το φώς της δημοσιότητος είς τον «Πλάτωνα». 

QPAKTIKA ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
14 - 11 - 1911 

Συνεχίζεται το θέμα περί της θεμελιώσεως τών 'Επιστημών. Είς τον 
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σχηματισμον της αντιλήψεως, δτι Επιστήμη είναι μόνον σύστημα λογικών κρί

σεων και ουδέν πλέον, άφορμήν έδωκεν ή κακή έκτίμησις του αντικειμένου, μέ 

το όποιον ασχολούνται αϊ ΜαθηματικαΙ έπιστήμαι. 

"Ηδη τίθεται εκ νέου το ερώτημα : τα Μαθηματικά εμφανίζουν περιεχό-

μενον, δπερ έχει άντικειμενικήν ύπόστασιν, ή το περιεχόμενόν των είναι απλή 

λογική κατασκευή ; 

'Εφ' όσον κατέστη δυνατόν δια της τροποποιήσεως του αιτήματος τών πα

ραλλήλων της Ευκλείδειου γεωμετρίας, καθ' δ «εξ ενός σημείου κειμένου εκτός 

ευθείας μία μόνον παράλληλος άγεται προς την δοθεισαν ευθείαν», να σχηματι

σθούν νέα είδη Γεωμετριών, άτινα είναι γνωστά ως συστήματα μετευκλειδίου-

Γεωμετρίας, διατί να μη παραδεχθώμεν, ότι τό περιεχόμενόν της Γεωμετρίας— 

και κατ' έπέκτασιν το τών Μαθηματικών—είναι διανοητική κατασκευή της αν

θρωπινής νοήσεως ; 

Δια να δοθή άπάντησις εις τό τεθέν ερώτημα, αναγνωρίζεται ότι είναι 

ανάγκη να γίνη μία Ιστορική έπισκόπησις αναφερομένη εις τό ζήτημα τών άν-

τευκλειδίων Γεωμετριών. Καθορίζεται είτα, ότι ή περί παραλλήλων γεωμετρική 

αρχή ανήκει ουχί εις τα αξιώματα άλλα εις τά αιτήματα. Αίτημα είναι αρχή,. 

ήτις δεν έχει τήν ένάργειαν του αξιώματος. 

Έ ν σχέσει μέ το αξίωμα ή συνείδησίς μας δεν έχει καμμίαν ανάγκην να 

ζητήση άπόδειξιν. Ώ ς προς το αίτημα έχομεν τήν συνείδησιν ότι χρειάζεται να 

το άποδείξωμεν, δέν δυνάμεθα όμως να παρουσιάσωμεν σχετικώς με αυτό καμ

μίαν επαρκή άπόδειξιν. 

Έ ν έτει 1833 ό Γάλλος Legendre, περίφημος μαθηματικός, έπειράθη νά 

απόδειξη τό ανωτέρω αίτημα και ηθέλησε να τό παραγάγη εκ του αξιώματος 

της ευθείας, άλλα δέν κατώρθωσε νά φθάση εις γενικόν επί του ζητήματος τού

του συμπέρασμα. Τήν έργασίαν του συνέχισεν ό Πολωνορρώσος Lobatscbevsky ό 

όποιος έσκέφθη κατά τόν άκόλουθον τρόπον : 

«,xAv τό περί παραλλήλων αίτημα έμπεριέχηται εις τό αξίωμα της ευθείας, 

ή σύνθεσις του αξιώματος της ευθείας μέ πρότασιν άντιφάσκουσαν προς το αί

τημα τών παραλλήλων θα παρήγεν άντίφασιν». Ό Lobatsckevsky έλαβεν ώς 

όρθήν τήν πρότασιν ότι το άθροισμα τών γωνιών του τριγώνου είναι μικρότε-

ρον τών δύο ορθών και επί τη βάσει της εκδοχής ταύτης εδρε νέας γεωμετρι-

κάς προτάσεις διαφόρους τών Ευκλείδειων, μή εμπεριέχουσας όμως άντίφασιν 

Ούτω άνεκάλυψε νέον είδος γεωμετρίας. 

Τό πρόβλημα της δυνατότητος υπάρξεως άλλου είδους γεωμετρίας έπεξειρ-

γάσθη είτα ό Riemann και ό Helmholtz αναλυτικώς και δια της μελέτης του 

καθορισμού του συστήματος τών σημείων χώρου φθάνει νά όρίση τόν Εύκλεί-

δειον χώρον ώς τρισδιάστατον συνεχές συμπτωματικών ίσότροπον και όμαλοειδές^. 

οδτινος ή άκτίς καμπυλότητος τείνει προς το μηδέν. Τό συμπέρασμα τών ερευνών 

τούτων είναι ότι είναι δυνατά και άλλα συστήματα μετρήσεως του χώρου. Ό 

χώρος του κόσμου, εις ον ζώμεν, είναι χώρος ενός ώρισμένου συστήματος. Τί

ποτε όμως δέν μας υποχρεώνει νά παραδεχθώμεν, Οτι αυτό μόνον τό σύστημα 
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του χώρου δύναται να ύπαρξη καΐ ουχί έτερον. Έάν εις εν σφαιρικον διάστημα 

ήθέλομεν χρησιμοποιήσει ευκλείδεια μέτρα, θα ήπατώμεθα, θα έξετιμώμεν περισ-

σότερον τα μεγέθη καί τάς αποστάσεις. Δεν πρόκειται λοιπόν περί αυθαιρέτου 

επινοήσεως εκ μέρους ημών των πλασματικών ειδών χώρου άλλα περί άνακαλύ-

ψεως της ιδεώδους υφής, ην δύναται να παρουσίαση ό χώρος ως μαθηματικον 

άντικείμενον. Εις την περιοχήν της δυνατότητος δύνανται να υπάρξουν καί άλλα 

συστήματα, τα όποια θα έχουν ιδίαν νομοτέλειαν. Το Εύκλείδειον λοιπόν σύστημα 

το προτιμώμεν, διότι είναι το άπλούστερον, δεν γνωρίζομεν δμως αν είναι καί 

το άκριβέστερον. Πρέπει να προσέχωμεν να μη κάμνωμεν σύγχυσιν μεταξύ της 

λογικής πράξεως, δι' ής συλλαμβάνεται το μαθηματικον άντικείμενον, και του 

μαθηματικού αντικειμένου. Πρέπει να γνωρίζωμεν, δτι ή λογική κρίσις δεν είναι 

-δημιουργός του μαθηματικού αντικειμένου άλλα απλώς ανακαλύπτει τήν ΰπαρξιν 

αύτοΰ. Τα ιδεώδη αντικείμενα υπάρχουν καί εις τήν σφαΐραν τής δυνατότηαος, 

ή δε κατηγορία τής δυνατότητος ανήκει καί αυτή εις τά δεδομένα τής αντικειμε

νικότατος, δπως καί ή πραγματικότης. "Ωστε τα μαθηματικά δεν είναι αυθαί

ρετα καί συμβατικά κατασκευάσματα τής διανοήσεως, άλλα κατατάσσονται εις 

τα δεδομένα τής άντικειμενικότητος οντά ανεξάρτητα άπα πάντα αύθαίρετον ύπο-

κειμενισμόν. 

Μετά ταύτα γίνεται ιστορική αναδρομή καί ύπόμνησις τής μεγάλης συμβο

λής εις τήν άνάπτυξιν γενικώς τής επιστήμης τών νεοελλήνων σοφών τής 'Ανα

γεννήσεως, οϊτινες μεταβάντες εις τήν Ίταλίαν διέδωκαν τα διδάγματα τής Πλα 

τωνικής φιλοσοφίας. Συγκεκριμένως αναφέρεται ό Πλήθων (Γεώργιος Γεμιστός) 

ό όποιος έγένετο αφορμή να ίδρυθή ή εν Φλωρεντία 'Ακαδημία με το αυτό πρό

γραμμα, με το όποιον ό Πλάτων ειχεν ιδρύσει τήν εν 'Αθήναις Άκαδημίαν. 

Μέχρι του ΙΕ' αιώνος έπεκράτει ή Σχολαστική 'Αριστοτελική φιλοσοφία, 

ήτις ήρχισε δια τής επιδράσεως τών Ελλήνων σοφών να χάνη έδαφος κατόπιν 

τής διαδόσεως τών Πλατωνικών αντιλήψεων. Μέχρι τής εποχής αυτής δεν ήτο 

άνεπτυγμένον το κριτικον πνεύμα καί δια τούτο έπεκράτουν απόψεις, αίτινες 

ήντλουν το κϋρός των μόνον άπό τήν παράδοσιν. Ή άναγέννησις τής Φυσικής 

επήλθε δια τής προσπάθειας να υπαχθούν τα φαινόμενα τής φύσεως εις μετρήσεις 

καί οι νόμοι να διατυπωθούν δια μαθηματικών εξισώσεων. 

'Εκφέρεται εν τέλει ή γνώμη δτι πάσα ποσότης είναι μέτρησις κάτινος, 

ύπο δε τάς μετρήσεις υπάρχει τι το άντικειμενικόν. 

Οΰτω υποστηρίζεται, δτι καί ή Φυσική δεν δύναται να μετατραπή εις σύ

στημα μετρήσεων, άλλ' έχει πάντοτε εν άντικειμενικόν υπόστρωμα. Κατόπιν τίθε

ται προς έξέτασιν άλλο ζήτημα : 

ΑΙ ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ 

Ή συζήτησις περιεστράφη περί τον καθορισμόν τής εννοίας τών πνευματι

κών επιστημών. Αί πνευματικαί έπιστήμαι εξετάζουν δύο τινά : 1) τήν ίδιάζου-
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σαν τάξιν, τήν οποίαν δημιουργεί ό άνθρωπος δια της ομαδικής συμβιώσεως εις 

το κράτος, το δίκαιον, το Ιθιμον, τήν οίκονομίαν. τήν καλλιτεχνίαν κλπ. και 2) 

τάς περί κόσμου ερμηνείας, α'ίτινες έκφαίνονται δια της γλώσσης, του μύθου, της 

τέχνης, της φιλοσοφίας (θεωρούμενης ως κοσμοθεωρίας), της θρησκείας. Αϊ έπι-

στήμα αύται ως άσχολούμεναι περί τα δημιουργήματα του ανθρωπίνου πνεύματος 

λέγονται έπιστήμαι του πνεύματος. Συγκεκριμένως εν αύταΐς περιλαμβάνονται : 

ή ιστορία, ή γλωσσολογία, ή φιλολογία, ή ψυχολογία, ή πολιτειολογία, ή νομική, 

ή κοινωνιολογία, ή τεχνολογία, ή μυθολογία, ή οικονομία, ή ιστορία της θρη

σκείας, ή ιστορία του πολιτισμού, ή ιστορία της φιλοσοφίας, και δσαι άλλαι 

υπάρχουν. 

Αι έπιστήμαι τοΰ πνεύματος δεν έχουν μεθοδολογίαν ώρισμένην και των 

περισσοτέρων ή θέσις αμφισβητείται. Τινές εξ αυτών άνεπτύχθησαν κατά τάς τε

λευταίας δεκαετίας και ως εκ τούτου δεν έ'χουν άρτιον άπαρτισμόν. Ή ψυχολο

γία π.χ. ως και ή κοινωνιολογία ευρίσκονται υπό τήν έξάρτησιν τής φιλοσοφίας. 

"Ηδη γεννάται το ερώτημα : Τα δημιουργήματα του ανθρωπίνου πνεύματος έχουν 

αντικειμενικότητα ή είναι φαινόμενα τοΰ ψυχικού βίου. Υπάρχει εν μεγάλο ρεύ

μα, το όποιον δέχεται δτι είναι ψυχικά περιεχόμενα και δεν έ'χουν αντικειμενι

κότητα, το ρεύμα αυτό ονομάζεται ψυχολογισμός. Ώ ς είπομεν, αϊ έπιστήμαι του 

πνεύματος δεν είναι εισέτι πολύ άνεπτυγμέναι και ώς εκ τούτου δεν έχουν ώρι

σμένην μεθοδολογίαν. Υπάρχει λοιπόν δυσκολία δια τήν κατανόησιν τής αντικει

μενικότητας των. Δια τοΰτο ή κοινή άντίληψις δέν δύναται να διαστείλη το άν

τικειμενικον πνεύμα άπο τον ψυχικον βίον. Προς διαλεύκανσιν τοΰ ζητήματος 

αύτοΰ επακολουθεί συζήτησις και λαμβάνεται ώς παράδειγμα μία δημιουργημένη 

ιστορική κατάστασις, ήτις αν και δέν είναι κάτι το όρατόν, εν τούτοις δμως εμ

φανίζεται ώς πραγματικώς δεσμεύουσα τήν άνθρωπίνην ζωήν, ώς άναγκάζουσα 

ταύτην να ρύθμιση τον εαυτόν της κατά ενα ώρισμένον τρόπον. 

'Υπάρχουν εις τον κόσμον ή ιδέα τής ελευθερίας, ή ιδέα τής οικονομίας, 

τής τεχνικής κ.ά. Ή ιδέα αυτή παρουσιάζει κάτι, το όποιον περιορίζει τήν ίδι-

κήν μας υποκειμενικότητα και τήν αναγκάζει να λάβη μίαν ώρισμένην θέσιν, να 

τήν άντικρύση κατά ενα ώρισμένον τρόπον, τήν ωθεί εις τι το ύπερατομικόν. 

Ούτως έξηγοΰνται αϊ διάφοροι θυσίαι (άλλως δέν θα έθυσιαζόμεθα, δέν θα έφο-

νευόμεθα). Άλλα παν πράγμα, όπερ έ'χει τήν δύναμιν να περιορίζη τήν υποκει

μενικότητα, λέγεται άντικειμενικότης. Το πνεΰμα τής εποχής εξακολουθεί νά 

υφίσταται, ένω τα άτομα, πού το ζουν, αποθνήσκουν. Το πνεΰμα τών ατόμων 

προσδιορίζεται εκ τοΰ ύπερατομικοΰ πνεύματος. Ένω λοιπόν ό ψυχικός βίος έχει 

σαφώς άτομικήν μορφήν, το πνεΰμα έχει μορφήν συνολικότητος. 

Ή περί τής υπάρξεως τοΰ αντικειμενικού πνεύματος θεωρία διετυπώθη 

υπό τοΰ Γερμανοΰ φιλοσόφου Hegel, δστις λέγει, δτι το άντικειμενικον πνεΰμα 

είναι μία μεταφυσική οντότης ευρισκομένη δπισθεν τών ατόμων. Ή τοιαύτη 

δμως εκδοχή είναι δλως μεταφυσική και παραγνωρίζει, δτι το πνεΰμα παρου

σιάζει και θνητότητα. Υπάρχει το άντικειμενικον πνεΰμα υπό τον τύπον 

μιας υφής και μιας όλότητος στρεφόμενης περί αγαθά, περί ιδέας και περί 
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πεποιθήσεις, εν σύνολον αντιλήψεων, άρχων, εκφραστικών τύπων. Πώς δμως 

υπάρχει αυτό δέν δυνάμεθα να το προσδιορίσωμεν. Πάντως διαπιστώνομεν, δτι 

είναι τι υπέρ τον ψυχικον βίον λόγω της γενικότητας καί ύπερατομικότητος, ην 

εμφανίζει. 

Ό Γερμανός κριτικός Spengler εις το πολύκροτον βιβλίον του «ή κατα

στροφή της Εσπερίας» δέχεται, δτι εκάστη εποχή δημιουργεί καί το ίδικόν της 

πνεύμα' δπως αί έποχαΐ έχουν άκμήν, παρακμήν καί θάνατον, ομοίως καί το 

πνεύμα παρουσιάζει ζωήν, ήτις παρακολουθεί τήν μοΐραν του πολιτισμού, ό 

όποιος το εκτρέφει. 

Κατά τα είρημένα έδείχθη, δτι το πνεύμα δέν ταυτίζεται μετά της ψυχικής 

ζωής (ψυχισμός), άλλα παρουσιάζει μίαν νομοτέλειαν, ήτις αποτελεί καί τήν αν

τικειμενικότητα του πνευματικού κόσμου. 

Μετά τήν έξέτασιν τών ανωτέρω ζητημάτων, άτινα άνεφέροντο εις μίαν 

έπιθεώρησιν τών επιστημών, γίνεται αναδρομή εις το πρόβλημα τών συζητήσεων 

εν τώ συνόλω του, εξ ής συνάγονται τα ακόλουθα : 

Το 'Υποκείμενον έχει έ'μπροσθέν του το Άντικείμενον, το όποιον προσπα

θεί να το μελετήση δια της διανοίας. Ούτω εις το μεσοδιάστημα αυτό σχηματί

ζεται εις διανοητικός κύκλος. 

Οι Φυσικοί λέγουν, δτι είς τήν Έπιστήμην διακρίνομεν τρία τινά : 1) τα 

δεδομένα τών αισθήσεων, 2) τον πραγματικον κόσμον καί 3) το κοσμοείδωλον 

(δηλ. τήν εικόνα, τήν οποίαν έχομεν περί του κόσμου). 

Τον πραγματικον κόσμον, δστις υπάρχει όπισθεν τών δεδομένων τών αι

σθήσεων, παριστάνουν δια του άγνωστου Χ καί λέγουν, δτι, αν καί ευρίσκεται 

πέραν τών αισθήσεων, δυνάμεθα δια της επιστημονικής έρεύνης να τον πλησιά-

σωμεν. Το κοσμοείδωλον είναι εις κόσμος, ό όποιος παρεμβαίνει μεταξύ τών δε

δομένων τών αισθήσεων καί του άγνωστου Χ. Τάς σχέσεις του υποκειμένου προς 

τον κόσμον τών αντικειμένων δυνάμεθα να παραστήσωμεν καί είκονικώς ως έξης : 

Παριστώμεν το ύποκείμενον δια μικρού κύκλου, πέριξ του όποιου χαράσ

σονται τρεις κυκλικαί ζώναι. Ή πρώτη ζώνη παριστά τον χώρον τών γνωστών 

ήδη αντικειμένων. Ή δευτέρα ζώνη περιλαμβάνει θέματα υποκειμενικά, τα όποια 

δέν είναι εισέτι γνωστά, άλλα δύνανται να γίνουν προσιτά είς τήν γνώσιν δια της 

νοήσεως. Τοιαύτα είναι αί μαθηματικαί σχέσεις, φυσικαί, βιολογικαί κλπ. Πέραν 

της δευτέρας ζώνης τών ύπεραντικειμενικών, άλλα γνωστών θεμάτων, ευρίσκεται 

ή τρίτη ζώνη, ή οποία είναι απεριόριστος καί περιέχει θέματα ύπεραντικειμενικά 

άλλα συγχρόνως καί ύπερνοητά, δηλαδή απρόσιτα εις τήν άνθρωπίνην νόησιν, 

ακατανόητα καί άρρητα. Εις τήν τρίτην αυτήν ζώνην έκβάλλει πάσα Επιστήμη, 

είς το άγνωστον, το όποιον αποτελεί τήν αρχήν, τήν ρίζαν καί τήν βάσιν τών 

όντων. Παν άντικείμενον, πάν πράγμα είναι διηρθρωμένον έκ πάντων τούτων. 


