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ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗΝ 

Χαρακτηριστικδν της προκαντιανής Φιλοσοφίας ήτο ή διαμάχη μεταξύ λόγου καί 
εμπειρίας, μεταξύ νοήσεως καΐ αίσθήσεως, μεταξύ Rationalismus καΐ Empirismus. Κατά 
τήν πρώτην καΐ ορθολογικήν θεωρίαν, κυριωτάτη της γνώσεως πηγή είναι δ λόγος, ή 
καθαρά νόησις. Κατά τήν δευτέραν καΐ δλως άντίθετον, τήν έμπειρικήν, είναι αϊ αίσθή-
σεις. Σύνθεσις του Rationalismus καΐ Empirisimus άπετέλεσεν ό Criticismus, ή Κριτική 
Σχολή, ή όποια παραδέχεται δτι ή εμπειρία καΐ δ λόγος είναι συναμφότερα ή πηγή 
της γνώσεως και το κριτήριον της αληθείας. Συνεπώς κατά τον Kant έν τη γενέσει 
της γνώσεως συνεργάζονται δύο παράγοντες : α) δ εμπειρικός, δ a posteriori, ή ολη, 
καΐ β) δ υπερβατικός, δ a priori, δ δρθδς λόγος, ή καθαρά νόησις. Πάντα τα πνεύμα-
τικά δημιουργήματα, παραστάσεις, Ιννοιαι καΐ Ιδέαι, είναι προϊόντα της νοήσεως τη 
επιδράσει της εμπειρίας. "Αρα ή κριτική θεωρία του Καντίου συνθέτει καθαράν νόησιν 
καΐ έμπειρίαν. Διό καί θα ήδύνατο νά δνομασθη κριτική σύνθεσις. 

Ό υπερβατικός παράγων της Καντιανής φιλοσοφίας καλείται καί τύπος. Καί δ 
τύπος πηγάζει έκ της γνωστικής ημών Ικανότητος. Καί ή γνωστική Ικανότης στηρίζε
ται είς τήν σύζευξιν του νου καί της αίσθήσεως. 

Ό μεγάλος φιλόσοφος Wundt διαιρεί τάς έπιστήμας εις τυπικός καί πραγμα
τικός. ΕΙς τάς τυπικάς κατατάσσει τα μαθηματικά. Καί τα μαθηματικά έν τη ευρύτε
ρα έννοία είναι φιλοσοφική επιστήμη. Καί ακόμη μεγάλοι φυσικομαθητικοί επιστήμονες 
ήσαν καί μεγάλοι φιλόσοφοι. 

Δια τούτο καί ορθότατα είς τα Modern School καί Technical School, είς τα 
δποϊα δίδεται μεγάλη δμφασις είς τά φυσικομαθηματικά, διδάσκεται απαραιτήτως καί 
ή φιλοσοφία. 

ΕΙς το περί της αίτιότητος καί των παραγόντων τού Ιστορικού βίου κεφά· 
λαιον αντιμάχονται δύο θεωρίαι, ή Ιδεολογική καί ή φυσιοκρατική. Κατά τήν πρώ
την τήν δδόν του Ιστορικού βίου χαράσσουν θειαι δυνάμεις, ύπερκόσμιαι Ιδέαι, 
μή πεπερασμένοι ένέργειαι. Κατά τήν φυσιοκρατική ν θεωρίαν at υπέρ τήν φύσιν καί 
τήν ολην δυνάμεις, δέν δχουν θέσιν έν τη προόδφ του Ιστορικού βίου. ΡυθμισταΙ των 
πάντων είναι ή ανάγκη, ή βία καί ή ύλη. Αύται Ιστανται όπισθεν των νοητικών 
καί βουλητικών ενεργειών. Kai ot Ιστορικοί νόμοι εΤναι έπιγεννήματα τών φυσι
κών νόμων. Τρίτη θεωρία, μέσην τέμνουσα δδόν, είναι ή της δημιουργικής συνθέσεως, 
συνθέτουσα τήν ίδεολογικήν καί φυσιοκρατικήν θεωρίαν. Κατά τήν θεωρίαν της δημιουρ
γικής συνθέσεως πάντοτε έκ του έσταθμισμένου του παρελθόντος παράγεται το νέον, 
το όποιον δέν δύναται νά προΐδη τις ή νά συλλαβή έν τη πλήρει διαμορφώσει του έκ 
τών προτέρων. Δια τούτο καί λέγομεν συνήθως δτι Ισχυσαν αστάθμητοι παράγοντες· 
Πολλάκις βλέπομεν έν τη εξετάσει τών Ιστορικών γεγονότων δτι οικονομικά αίτια 
Ισχυσαν έπί τήν τοιαύτην ή έκείνην τήν δομήν τών Ιστορικών γεγονότων καί προδια· 
θέσεις καί ψυχικαί καταστάσεις καί κοινωνικά ρεύματα καί Ιδέαι. 

Ώ ς προς τους παράγοντας του Ιστορικού βίου τών διαφόρων λαών δύο θεωρίαι 
υπάρχουν. Ή Ιστορική άτομοκρατία καί ή Ιστορική συνολοκρατία. Κατά τήν πρώτην 
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•παράγοντες της Ιστορίας είναι τα μεγάλα πνεύματα, τα επιφανή πρόσωπα, ot ήρωες. 
ΟΙ μεγάλοι πολιτικοί άνδρες, ol νομοθέται, ot σοφοί, ol αρχικοί, ot μεταρρυθμισταΐ δη
μιουργούν σταθμούς είς τήν Ιστορικήν έξέλιξιν. Το πλήθος ακολουθεί, ώς το ποίμνιον 
τον ποιμένα. 

Κατά τήν δευτέραν θεωρίαν, τήν Ιστορικήν σύνολο κ ρατ ία ν, δέν θεμέλιοι τα 
σταθμικά ίστορικά γεγονότα τό άτομον, δ ήρως, άλλα ή συνολική ψυχή του λαού, 
ή μάζα. 

Τα άτομα, ot ήρωες είναι ή συνισταμένη τών επιθυμιών του λαοΟ, δ υλοποιημέ
νος σκοπός τών άϋλοποιήτων μαζικών επιδιώξεων. Ό λαός δρα" δια του ήγεμόνος. ΑΙ 
κοινωνίαι δια τών βουλητικών των εκπροσώπων. 

Μέσην όδόν τέμνει ή τρίτη θεωρία, ήτις αποτελεί σύζευξιν και σύνθεσιν αμφο
τέρων. ΚαΙ οί ήρωες, καΐ ό λαός, αμφότεροι δημιουργούν τήν ίστορίαν. Ή άλληλεπί· 
δρασις επί του Ιστορικού βίου, τοΟ αποτελούντος θεμελιώδεις αξίας, αμφοτέρων τών 
ώς άνω παραγόντων, είναι αναμφισβήτητος. Συνεπώς φορείς καί δημιουργοί της ιστο
ρικής ζωής τών λαών είναι τό τε άτομον καί τό σύνολον, δτε ήρως καί ό λαός, δ τε 
ήγεμών καί τό πλήθος. 

Κατά τήν παιδαγωγικήν καί έν τω περί μορφωτικού άγαθοο κεφαλαίω δύο αντί
θετοι θεωρίαι διεκδικούν τό άνθρώπινον αγαθόν καί τήν άνθρωπίνην βελτίωσιν Ή 
πρώτη είναι ό παιδαγωγικός συντηρητικισμός, ή δευτέρα ό παιδαγωγικός όωμαντισμός. 
Ό πρώτος στηρίζεται είς τον δογματισμόν. Κατ* αυτόν τό μορφωτικόν αγαθόν είναι 
at δεδοκιμασμέναι άξίαι του παρελθόντος, τό επί τη βάσει οργανωτικών, παιδαγωγικών 
καί Ιστορικών άρχων άναδημιουργικόν καί άνθρωποπλαστικόν πνευματικόν κατασκεύα
σμα του εγνωσμένου παρελθόντος. Τό μορφωτικόν τοοιο αγαθόν 6ά τεθή είς δρδσιν 
κατά τρόπον δογματικόν καί δεοντολογικόν. Ό διδάσκαλος κατά τήν θεωρίαν αυτήν, 
ώς άλλος Πλάτων, θα υλοποίηση τήν Ιδεώδη πολιτείαν του είς τήν μαθητικήν ομάδα, 
τήν τάξιν ή τό σχολεΐον. 

Κατά τήν θεωρίαν του παιδαγωγικού δωμαντισμοΰ ό τρόφιμος θά έξετάση τον 
πνευματικόν κόσμον τής κοινωνίας, θά έρευνήση τό ύπόβαθρον αυτής, θα έξετάση 
τήν συναρμογήν τών συντεθεί μένων, θά έπιλέξη τό κατάλληλον μέρος καί θά σχημα
τίσει μόνος του τό μορφωτικόν αγαθόν επί τη βάσει τών κριτηρίων καί τών Ιδίων 
κοσμοθεωριών. 

'Υπάρχει καί τρίτη θεωρία, ή παιδαγωγική σύνθεσις. Κατά ταύτην, αν άκολου-
θήση τις τον παιδαγωγικόν συντηρητικισμόν, θά λείψη ή άνανέωσις, ή γόνιμος ανα
δημιουργία, ή ελευθερία. Ή πνευματική τροφή τών μαθητών θά εΐναι κατεψυγμένη. 

"Αν άκολουθήσωμεν τον παιδαγωγικόν όωμαντισμόν, θά έ'χωμεν διαρκείς πειρα
ματισμούς, άπροσαρμοστίαν, άναρχίαν Ή πνευματική τροφή θά είναι τής ώρας, άλλ' 
άδοκίμαστος etc μορφωτικήν άξίαν. Συνεπώς κατά τήν θεωρίαν τής παιδαγωγικής 
συνθέσεως θά f χωμεν σύζευξιν τών δύο τούτων θεωριών où μόνον γενετικώς, άλλα καί 
φιλοσοφικώς καί κοινωνικώς. Κατά ταύτην ίδέαι καθεστηκυίας ηλικίας καί νεαρδς, 
Ιδέαι παρελθόντος καί παρόντος, δογματισμός καί εμπειρισμός θά συντεθούν, θά συγ
χωνευθούν καί θά αποτελέσουν τόν τύπον τοΟ οδατος τοΟ μορφωτικού αγαθού. Τό 
ύδρογόνον θά άποτελέση τό πνευματικόν αγαθόν του παρελθόντος, τό όξυγόνον τό 
πνευματικόν αγαθόν του παρόντος. 

Κατά τήν παιδαγωγικήν πάλιν σκοπός τής διδασκαλίας είναι ή παροχή γνώ» 
σεων, ό πλουτισμός τοΟ πνεύματος τών παίδων μέ πλουσιωτάτην δλην, είλημμένην έκ 
τών επιστημών, τεχνών, γραμμάτων, δημοσίου καί Ιδιωτικού* βίου. Άξίαν έ*χει ό πλού
τος τών γνώσεων καί τό ποσόν τής διδακτέας Ολης. ΚαΙ ή θεωρία αυτή καλείται δι
δακτικός υλισμός. Άντίθετον όδόν ακολουθεί δ διδακτικός φορμαλισμός ή είδολογι-
σμός. Κατά τούτον σκοπός τής διδασκαλίας είναι ή άνάπτυξις τών πνευματικών δε
ξιοτήτων, ή άνάπτυξις τής άποδοτικότητος τών ψυχικών δυνάμεων καί λειτουργιών. 
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'Αδιαφορεί εις το ποσόν των γνώσεων καΐ αποβλέπει είς το ποιον αυτών. Παραδέχε
ται δτι υπάρχει εν γενικόν στέλεχος ψυχικών λε.τουρνιών, έξ οδ έκφύονται διανοητι
κοί, συναισθηματικοί καΐ βουλητικαΐ ένέργειαι. Τούτου ασκουμένου, επιτυγχάνεται ή 
αϋξησις της Ισχύος τών έκ τούτου εξαρτωμένων λειτουργιών. ΚαΙ αϊ δύο δμως θεω-
ρ[αι είναι έν μέρει αληθείς καΐ έν μέρει έσφαλμέναι. Έπιδίωξις έκατέρας τούτων άγει 
εις μονομέρειαν. Ένώ απεναντίας ή δημιουργική σύνθεσις τών δύο τούτων κατευθύν
σεων, τ. Ι ή παροχή γνώσεων, ή άνάπτυξις δεξιοτήτων και ή δραστηριοποίησις του 
άτομου προς βιωματικός ασχολίας, αποτελεί τήν μέσην καΐ τήν δρθοτέραν λύσιν. Διά
φοροι είς διαφόρους έποχάς οίκονομικαΐ σχολαΐ καΐ θεωρίαι περί της πηγής καΐ προε
λεύσεως του πλούτου άνεπτύχθησαν. Κατά τήν φυσιοκρατικήν σχολήν ol οίκονομικοί 
νόμοι Ρυθμίζονται άπό τήν φύσιν. Ό πλούτος μιας χώρας εξαρτά ιαι άπό τήν αποδο
τικότητα της γης καΐ τήν γεωργίαν. Ή γεωργία μας παρέχει πρωτογενώς τα αγαθά 
καΐ τάς πρώτας υλας δια τήν βιομηχανίαν ή τήν κινησιακήν δύναμιν αυτής. Κατά τήν 
έμποροκρατικήν σχολήν (Merkantilismus) τα πολύτιμα μέταλλα είναι απαραίτητα δια 
τήν άνάπτυξιν της εθνικής οίκονομίας καΐ συνεπώς δια τήν άπόκτησιν αυτών πρέπει 
να έπέμβη το κράτος, έξασφαλίζον εύνοϊκόν έμπορικόν Ισοζύγιον. Συνεπώς το έμπό-
ριον ί-χει ίδιάζουσαν σημασίαν είς τήν πρόοδον της οΙκονομικής ζωής. Κατά τήν φι-
λελευθέραν σχολήν του Smith δλαι αί τάξεις της κοινωνίας είναι παραγωγικά! καΐ 
υπόκεινται είς φορολογίαν. Το χρήμα θεωρεί ώς μέσον διευκολύνσεως τών συναλλα
γών. Κατά τήν σοσιαλιστικήν οίκονομικήν σχολήν του Καρόλου Marx καΐ Φρειδερίκου 
Engels ή οίκονομική ευημερία εξαρτάται άπό τήν τεχνικήν έξέλιξιν, τήν άξίαν της 
εργασίας, τήν ύπεραξίαν καΐ τήν έκμετάλλευσιν. 

Σύνθεσιν καί τών τεσσάρων αυτών θεωριών αποτελεί δ μόχθος καΐ το χρήμα, ή 
Ισορροπία της έρνάνης 'Αθηνάς καί του θεού Έρμ^υ. 

Ή Λυδία λίθος τών τμηματικών τούτων δεδομένων της επιστήμης είναι τα άπό 
της αρχαιότητος μέχρι σήμερον γραπτά μνημεία καί ό ιστορικός τών εθνών καί κυ
ρίως τών "Ελλήνων βίος. 

Ή θεά 'Αθηνά κατά τήν μυθολογίαν παρίσταται ώς πολεμική θεά Διό καί ύπήρ-
χεν έν τη Άκροπόλει τό άγαλμα της προμάχου 'Αθηνάς. "Έφερεν αυτή κράνος, δόρυ 
καί ασπίδα. 'Αλλά καί ώς είρηνική θεά παρεστάθη ή 'Αθηνά. Τό άγαλμα τής Λημνίας 
'Αθηνάς εκφράζει τον είρηνικόν χαρακτήρα καί τός γλυκείας σκέψεις τών είρηνικών 
É-ργων, άτε μή φέρουσα τα πολεμικά σύμβολα Σύνθεσιν τών δύο τούτων Ιδιοτήτων 
τής "Αθηνάς, τής είρηνικής καί πολεμικής, έχομεν έν τη Χρυσελεφαντίνη 'Αθηνά" του 
Φειδίου. ΚαΙ συγκεκριμένως ένώ έν συνεχεία του αριστερού βραχίονος κείται όρθία ή 
ασπίς, είς τήν δεξιάν χείρα βαστάζει ώς ανάθημα άγαλμα χρυσοΟν τής Νίκης. 'Απο
τελεί καί τούτο μίαν συμβολικήν παράστασιν τής 'Αθηναϊκής Πολιτείας, ήτ.ς, ώς λέγει 
ό Περικλής είς τον έπιτάφιόν του, «ήτο αύταρκεστάτη καί είς πόλεμον καί είς είρήνην». 

Έ ν τή Κεκροπία άκροπόλει συνεχωνεύθησαν δύο συνοιχισμοί, ό Πελασγικός, δ 
λατρεύων τήν 'Αθηνάν καί δ τών 'Ιώνων, δ λατρεύων τόν Ποσειδώνα. Ό πρώτος έτίμα 
τήν γεωργίαν καί είς αυτήν απέβλεπε προς έπ.βίωσίν του. Ό δεύτερος τήν ναυτιλίαν, 
τό έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν καί έκ τούτου έξήρτα τήν εύτυχίαν. Τό κόμμα τών 
πεδιέων, τών φίλων τής θαλάσσης, ήτο τό δημοκρατικόν. Καί δμως Ιχομεν σύνθεσιν τών 
δύο τούτων πολιτικών επιδιώξεων. Είς τήν σύζευξιν αυτήν οφείλεται το μεγαλείον του 
δαιμονίου Πτολιέθρου, του 'Ελλάδος ερείσματος. Ή σύνθεσις αϋτη υλοποιείται έν τώ 
Έρεχθείω. Έ ν τούτω λατρεύονται καί ή 'Αθηνά καί δ Ποσειδών. Εΐναι ναός αφιερω
μένος καί είς τους δύο θεούς, συμφιλιωθέντας μετά τήν προηγηθεΐσαν Ιριδα περί τής 
κατοχής τών 'Αθηνών. Βεβαίως αυτό είναι μύθος. Γνωρίζομεν δμως δτι δ αρχαίος 
ελληνικός λαός ένέδυσε μέ το περίβλημα τοΟ μύθου Ιστορικά γεγονότα. 

Έ ν τφ Σοφοκλέους Οίδίποδι τυραννώ δ ομώνυμος ήρως έ*λαβε παρά Κ)0 μαν
τείου τών Δελφών τον χρησμόν δτι θα φονεύση τον πατέρα του καί θα νυμφευθη τήν 
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μητέρα του. Αοτά ήσαν τα γραμμένο της Μοίρας. Αυτά ήσαν τα fata Ό Οίδίπους 
δμως θέλει να απαλλαγή των δεσμών της Μοίρας, θέλει να σπάση τάς άλύσεις του 
fataljsmus, θέλει να έ*χη βούλησιν έλευθέραν, να δχη αύταρχίαν. Γνωστή μας είναι ή 
πτώσις του ήρωος. "Αλλ" ή πτώσις αυτή είναι προσωρινή, θ α σηκωθή υψηλά âv τω" 
Οίδίποδι επί Κολωνφ. Έδώ παρίσταται δτι αποθνήσκει κατά θείον τρόπον καΐ καθί
σταται υπερασπιστής της πόλεως θεός. "Έχομεν καΐ ενταύθα μίαν φιλοσοφικήν σύνθε-
σιν της μοιροκρατίας καί της αύταρχίας. 

Γνωρίζομεν ακόμη δτι τον «Οίδίποδα Τύραννον» έχρησιμοποίησεν ώς κανόνα ό 
'Αριστοτέλης είς τήν Ποιητικήν του. Καί δμως ή τραγωδία αοτη δέν έ*λαβε τα πρω
τεία. Ήττήθη ό μεγάλος τραγικός άπό τρίτης καί τετάρτης κλάσεως τραγικόν, τόν 
Φιλοκλέα. Πολλά εγράφησαν επί τοΟ θέματος αυτού. Τό πιθανώτερον είναι δτι ήττήθη, 
διότι εΐχεν όπέρμετρον δραματικότητα. Ό αρχαίος 'Αθηναίος δέν ήνείχετο ακρότητας. 
^Ητο Ô λαός του μέτρου, της αρμονίας, της Ισορροπίας, του μηδέν άγαν, του «φιλο-
καλουμεν μετ* εύτελείας». 

Ό ήρως της αρχαίας τραγωδίας ήτο προσωπικότης, άτομον Οπερ τα κοινά μέ
τρα. Ήθέλησεν ενίοτε να οψωθή, νά τρυπήση δια της κεφαλής του τήν στέγη ν του ση· 
κου τοΟ ναού του Διός. Είλκυσεν δμως τόν κεραυνόν του όψιβρεμέτου καί συνετρίβη, 
δια νά δικαιωθή άπό τόν άνθρωπον, διότι ό άνθρωπος τόν αποκατέστησε ν είς τήν θέ· 
σιν του έκ της πτώσεως δι' έλέου καί φόβου. Καί ή αριστοτελική κάθαρσις δέν είναι 
τίποτε άλλο, παρά ή ψυχική Ισορροπία. Ό όπερσυναισθηυατισμός ή υπερβολική θλί-
ψίς καί ή υπέρμετρος χαρά, δέχονται είς τήν κορυφήν του ορούς τον κεραυνόν, διότι 
έδημιουργήθη ή ψυχική οβρις. Επακολουθεί ή θυμική έκκένωσις καί αποκαθίσταται ή 
ψυχική γαλήνη, ή άνακούφισις. 

Έν τη ραψωδία. Α της Ίλιάδος, ό Άχιλλευς έ"καμψε τό ηθικόν του ανάστημα 
συνεπεία; της Βρισηίδος καί ήρισε προς τόν "Αγαμέμνονα, ορμώμενος έκ νεανικής πα
ράφορος. Μετανοεί δμως είς τήν ραψωδίαν Ψ καί δίδει τό βραβεΐον του αγώνος είς 
τον 'Αγαμέμνονα καίπερ μή άγωνισθέντα. Τόν τέλειον τύπον του ήρωος μας προβάλλει 
είς τό δεύτερον του Μίτος ό "Ομηρος, τήν Όδύσσειαν. Έν αύτη υψώνεται τό ηθικόν ανά
στημα τοΟ 'Οδυσσέως είς τήν Κίρκην, τήν Καλυψώ καί τήν Ναυσικάν. Κοσμείται Ô 
ήρως μέ περιεσκεμμένην φρόνησιν, μέ σωψροσυνην, ήτις αποτελεί τήν Ισορροπίαν των έν 
τω άνθρώπω ψυχικών αντιθέσεων. Καί δι' αοτό ό "Ομηρος απέθεσε τήν πτώσιν της 
Τροίας είς τόν 'Οδυσσέα. 

Ή πόλις—κράτος των αρχαίων 'Αθηνών ήτο ή πολιτειακή μονάς. Τό άστυ ήτο 
ή μόνη ζώσα δύναμις. Ουδέν υπέρ τούτο, ουδέν όπ' αοτό. Ή ευδαιμονία τοΟ άστεως 
συναπέφερε καί τήν εύτυχίαν των πολιτών : «διαφθειρομένης της πατρίδος ουδέν ήσσον 
ξυναπόλλυται, κακοτυχών δ'έν τη εύτυχουση πολλώ" μάλλον διασφζεται» (θουκ. Η, 61). 

"Οταν έδημιουργουντο αί κοινότητες αοταί, είς μέν τήν Άνατολήν ϊσχυε τό δου-
λον πνεύμα, ή παντοδυναμία της ομάδος, είς δέ τόν Βορρδν τό άναρχικόν, τό άχαλί· 
νωτον πνεύμα. Ή Ανατολή εΤχε διοίκησ:ν, ό Βορράς άναρχίαν. ΑΙ 'Αθήναι συνέζευ-
ξαν καί κατέστησαν Ισόρροπα ταύτα μέ τους νόμους. ΟΙ δέ νόμοι ρυθμίζουν χάς έν 
τη όμάδι κεντρομόλους καί φυγόκεντρους δυνάμεις δια της άλληλοδιασταυρώσεως : 
«Καί τών νόμων δσοι έπ" ωφελεία τών αδικούμενων κείνται». 

Ό 'Αθηναίος πολίτης έβλεπε τό συμφέρον του έν τη ευημερία της πόλεως—κρά
τους. Διδακτικώτατον γραπτόν μνημεΐον δια τήν συνθεσιν, Ισορροπίαν, άρμονίαν, με-
σότητα καί μέτρον είναι ό του θουκυδίδου Επιτάφιος τοΟ Περικλέους. €φιλοκαλουμεν 
μετ' εύτελείας καί φιλοσοφουμεν άνευ μαλακίας», λέγει ό Περικλής είς τόν Έπιτάφιον, 
ήτοι : είμεθα φίλοι του ωραίου άνευ σπατάλης καί άγαπώμεν τάς θεωρητικός μελετάς, 
χωρίς νά χάνωμεν τήν δραστηριότητα μας ή νά γινώμεθα άπόλεμοι ή να έκθηλυνώ-
μέθα. Ενταύθα έπισημαίνομεν τό μηδέν άγαν καί τήν ίσορροπίαν τών αντιθέσεων έν 
τη ζωή τών 'Αθηναίων. Καί δντως ή φιλοσοφία μονομερώς καλλιεργούμενη οδηγεί είς 
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τήν άτολμίαν καΐ το άπόλεμον. Πλην δμως δ Αθηναίος συνθέτει έν έαυτφ καΐ τήν 
άγάπην του προς τάς θεωρητικάς σπουδάς καΐ τήν καλλιέργειαν της πολεμικής αρετής 
καΐ τής άνθρωπίνης δραστηριότητος. 

"Εν άλλο θέμα έδημιουργήθη μέ το λ&χθέν ύπδ του Περικλέους «δημοκρατία ές 
πλείονας οίκεΐν» αφ' ένδς καΐ άφ* έτερου «έγίγνετο λόγω μέν δημοκρατία, έργω δέ οπό 
too πρώτου άνδρας άρχή>. Φαινομενική διαφορά υπάρχει, ουσιαστική δέν υπάρχει. ΚαΙ 
τούτο, διότι είναι μέν πάντες ol πολΐται Ισοι απέναντι τον νόμων ώς προς τάς ίδιωτικάς 
των διαφοράς, ώς προς δέ τήν κατάληψιν των αξιωμάτων Ισχύει ή «άξίωσις», ή προτί-
μησις κατ* εύδοκίμησιν, «προτιμάται άτι* άρετής>. 

Συνεπώς είς μέν τάς Ιδιωτικάς υποθέσεις Ισχύει ή Ισότης, ώς προς δέ τήν εκλο
γή ν των αρχόντων «το άπ* αρετής» καί είναι «του πρώτου ανδρός αρχή». ΚαΙ οοτω 
Ιχομεν Ισορροπίαν μεταξύ τής καθαρδς δημοκρατίας του 'Αριστοτέλους, ήτις αναγνω
ρίζει ϊσα δικαιώματα είς πάντας τους πολίτας («καί γαρ το δίκαιον το δημοτικόν τό 
Ισον έχειν εστίν κατ* αριθμόν, άλλα μή κατ* άξίαν, τούτου δ' δντος του δικαίου τό 
πλήθος άναγκαΐον είναι κύριον» Πολιτ.), καί τής ολιγαρχίας, ή δποία θέτει ώς βάσιν 
εκλογής των αρχόντων τό <μέρος», τό δτι ανήκει είς ώρισμένην πολιτικήν μερίδα. 

"Η σύζευξις των αντιθέτων επιδιώξεων μεταξύ του άτομου καί του συνόλου φαί
νεται καί έκ τοΟ δτι είς τό κεφάλαιον 37, παράγραφος 2 του 'Επιταφίου γράφει ό Θου
κυδίδης : «άνεπαχθώς τα ίδια προσομιλοΟντες», τ.2. ένφ είς τήν ίδιωτικήν μας ζωήν 
ζώμεν ελευθέρως χωρίς να ένοχλή ό είς τον άλλον, ώς προς τα δημόσια πράγματα 
δέν παρανομοομεν άπό δέος, άλλα πειθαρχοΟμεν είς τους εκάστοτε άρχοντας καί τους 
νόμους Καί έκ του δτι είς τό κεφάλαιον 39, παράγραφος 1 του αύτου λόγου γράφει 
δ Θουκυδίδης : «ημείς δ" άνειμένως διαιτώμενοι ουδέν ήσσον επί τους ίσοπαλείς κινδύ
νους χωροομεν», χΛ. καίτοι ζώμεν άνέτως, έν τούτοις μέ μεγάλην τόλμην άντιμετωπί-
ζομεν τους πολεμικούς κινδύνους. 

Τό μηδέν άγαν, τό μέτρον καί τήν ίσορροπίαν έν τή ζωή των φανερώνει καί τό 
«ών καθ' ήμέραν ή τέρψις τό λυπηρόν εκπλήσσει». Είς τάς μεγάλας των περιπετείας 
ol 'Αθηναίοι ούτε ύιτερβολικήν χαράν έξεδήλουν ούτε άμετρον θλίψιν. ΑΙ επιτύμβιοι 
ατήλαι δεικνύουν δτι εΐχον συγκεκρατημένον, κυριαρχημένον πένθος. 

ΕΙς δλον τον Έπιτάφιον κυριαρχεί ή Ισορροπία των αντινομιών. ΚαΙ έκεΐ δπου 
ομιλεί δτι ό 'Αθηναίος πολίτης, ένφ ασχολείται μέ τάς ίδιωτικάς του υποθέσεις, έν 
τούτοις είναι κάτοχος των πολιτικών πραγμάτων. Ένφ γνωρίζει τα σοβαρά καί τα ευ
χάριστα, έν τούτοις προχωρεί μετά τόλμης καί θάρρους. Δια τούτο καί ό 'Επιτάφιος 
αποτελεί έ*να ομνον προς τήν αθηναϊκή ν πολιτείαν, ήτις στηρίζεται είς τήν Ισορροπίαν 
μεταξύ συνόλου καί πολιτών και είς τήν σύνθεσιν των αντινομιών τής ζωής. Πολύ 
ορθώς κρίνεται δτι δέν διεσώθη ήμίν, δπως ακριβώς ελέχθη ή τό πρώτον έγράφη, άλλ' 
έτροποποιήθη ολίγον προ του θανάτου του θουκυδίδου, ό όποιος Ιδών τήν ήθικήν πτώ> 
σιν τής πολιτείας μετά τήν κυριαρχίαν έν αύτη τών τριάκοντα τυράννων καί τήν των 
πολιτών ήθικήν διαφθοράν μετά τήν έλευσιν τών σοφιστών, οϋτινες ύπενόμευσαν τήν 
τήν θαυμαστήν ίσορροπίαν συνόλου καί άτομου δια τής θεωρίας των «πάντων τών 
χρημάτων μέτρον άνθρωπος», ηθέλησε δια του 'Επιταφίου λόγου να άποκαταστήση τήν 
μνήμην του αδίκως κατά κρινόμενου Περικλέους καί να προβάλη ώς υπόδειγμα τό πο
λίτευμα τοΟ χρυσού αίώνος. 

Έκ τής συζεύξεως τών αντιθέσεων επιτυγχάνεται καί έν τή τέχνη ή αρμονία. Είς 
τόν Παρθενώνα, ώς γράφει ό Ιππόλυτος Ταίν, «έκαμπύλωσαν δλας τά οριζοντίους 
γραμμάς καί έκλιναν προς τό κέντρον δλας τάς κατακόρυφους. "Εδωσαν έντασιν είς 
τόν στύλον δια σοφής καμπύλης». ΚαΙ ό εθνικός μας ποιητής Σολωμός είς τά τελευ
ταία του ποιήματα ήγωνίσθη δια να έπιτύχη Ισορροπίαν μεταξύ ρωμαντικής καί κλασ
σικής τεχνοτροπίας. ΚαΙ τήν ίσορροπίαν αυτήν επιτυγχάνει είς τόν «Πόρφυραν» καί 
τους «'Ελευθέρους Πολιορκημένους». 
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"Όταν ό Κρέων συνεκρούσθη μέ τήν Άντιγόνην έν τφ όμωνύμφ δράματι του 
Σοφοκλέους και οβρισε τον μάντιν Τειρεσίαν, 6 χορός άπήντησεν : «Ευβουλίας δει, 
παΐ Μενοικέως Κρέων». "Η ευβουλία είναι ή Ισορροπία της δημιουργηθείσης προς τήν 
Άντιγόνην αντιθέσεως του Κρέοντος, ή σύζευξις της αντινομίας καΐ ή συνδιαλλαγή των 
αντιτιθεμένων. 

Ευβουλία είναι ή σωφροσύνη, μία έκ τών τεσσάρων φιλοσοφικών αρετών κατά 
Πλάτωνα καΐ ή σπουδαιότερα. Προϊόν της σωφροσύνης είναι ή σύνθεσις και σύζευξις 
τών αντιθέσεων, ή Ισορροπία καΐ ή έναρμόνισις τών αντινομιών έν τη ζωή της πολι
τείας καί τοΟ άνθρωπου. Ένί λόγω το βαθύτερον νόημα του ΚλασσικισμοΟ είναι ή 
εσωτερική Ισορροπία, ήτις έδημιουργήθη άπα τήν πάλην τών αντιμαχομένων κατευθύν 
σεων. Καί αυτή ή ηθική δικαίωσις καί θείωσις τοϋ άνθρωπου είναι προϊόντα του ατέρ
μονος κονταροχτυπήματος του άγαθου" καί του κάκου, της φθοράς καί της άφθαρσίος, 
του θνητοΟ καί αθανάτου είς τήν Ιμψυχον καί άψυχον φύσιν. Δι* αυτό καί ή τραγωδία 
κατά τον Μιστριώτην, είναι πεδίον της συγκρούσεως τών δραματικών παθών. 

ΈπΙ μιας τοιαύτης γενικής αρχής δέον να στηρίζεται ή σημερινή μεταρρύθμισις 
της Παιδείας μας, δια συγκερασμού της παραδοσιακής αρχής καί της αρχής του συγ
χρονισμού. *Η παραδοσιακή αρχή στηρίζεται είς τήν κλασσικήν μας παιδείαν. Ή συγ
χρονιστική είςτάς φυσικό· μαθηματικός έπιστήμας καί τάς τεχνικό· οικονομικός επιτεύξεις^ 
Καί οϋτω φθάνομεν είς τήν Ισορροπίαν μεταξύ του «homo sapiens» καί «homo faber». 
'Εν τφ Όμήρω έ'χομεν συνύπαρξιν Ιδεαλισμού καί ρεαλισμού. Αι' αυτό καί ό "Ομηρος 
θεωρείται καί ώς μεγάλος νατουραλιστής. Ό Σοφοκλής αποτελεί τον κανόνα της τρα· 
κής ποιήσεως, διότι δημιουργεί τήν Ισορροπίαν τών αντίρροπων ίδεών τοΟ Αίσχύλου καί 
Εύριπίδου. 

Ή αξία τής συζεύξεως αυτής κατανοείται, αν λάβωμεν ύπ" όψιν μας τήν Ιστορίαν 
τών 'Εβραίων. "Αν κατώρθωσαν οδτοι να επιβιώσουν, τό έπέτυχον, διότι Ιίμειναν προσκε· 
κολλημένοι είς τήν παράδοσιν καί συγχρόνως παρηκολούθησαν τα σύγχρονα προβλή
ματα τών επιστημών καί τάς τεχνικό - οικονομικός επιτεύξεις. Κατώρθωσαν δέ να έπανα. 
φέρουν είς τήν ζωήν καί τήν γλώσσαν του Μωϋσέως. 

"Αριστον παράδειγμα Ισορροπίας παραδόσεως καί συγχρονισμού αποτελεί κα1 ή 
'Αγγλία, ή όποια καίτοι προκαλεί εις ημάς τήν θυμηδίαν μέ τάς παραδόξους τελετουρ
γικός της παραδόσεις, έν τούτοις ό εκσυγχρονισμός της είς ολους τους τομείς είναι 
θαυμαστός. Συνθέτει παρελθόν καί παρόν καί αντιμετωπίζει έπιτυχέστερον τό μέλλον. 

Πηγαία δέ είναι ή συνθετικότης καί ή προσαρμοστικότης του ελληνικού λαού. 
Διό καί αυτή ή ελευθερία, ή βάσις τής εδραιώσεως του ελληνισμού είς τό πάτριον έδα
φος, τον άνθρωπόδαρτον αυτόν γεωγραφικόν χώρον, εδράζεται είς τήν Ισορροπίαν τών 
αντιθέσεων, τήν έξαφάνισιν τών κοινωνικών άντινομικών, τήν κοινωνικήν άρμονίαν καί 
τήν έθνικήν παράδοσιν του συνανήκειν, ένισχυομένην είς τους εθνικούς κινδύνους Ιδίως. 

Ώ ς έξης διαγράφει ό ποιητής τήν πορείαν τής φυλής μας διά μέσου τών αίώνων : 
Καί θάκούσης τή φωνή τοΟ λυτρωτή, 
θα γδυθής τής αμαρτίας τό ντύμα, 
καί ξανά κυβερνημένη κι* άλαφρή 
θα σαλέψης σαν τή χλόη, σαν τό πουλί, 
σαν τον κόρφο τό γυναίκειο, σαν τό κΟμα" 
καί μήν έχοντας πιο κάτου άλλο σκαλί 
να κατρακυλίσης πιο βαθιά 
στοΟ κάκου τή σκάλα, 
για τάνέβασμα ξανά πού σέ καλεί 
θα αίστανθής νά σοΟ φυτρώνουν, ώ χαρά, 
τα φτερά, 
τα φτερά τα πρωτινά σου τα μεγάλα 1 


