
Α. Ν. ZOUMPOS 

Ι. Zu Herakleitos 

Oft in der Geschichte der Philosophie begegnet man Philosophen, 
die sich neben den Grundproblemen ihres Faches auch mit Problemen des 
Staates, des Rechtes, der Ethik beschäftigten, sowie auch Richtlinien für 
ein gesundes soziales Leben aufstellten. 

Sie haben sich freilich nur theoretisch damit beschäftigt, ohne dar
nach zu trachten an dem politischen Leben ihrer Heimatstadt teilzunehmen 
und später womöglich selbst für die Anwendung ihrer Theorien einzutreten 
oder gar als Archonten die Anwendung ihrer Lehre aufzuzwingen. 

Das ist auch bei Herakleitos der Fall. Dieser eigentümliche Philosoph 
aus Ephesos erstrebte als Aristokrat und mit dem tiefen Bewusstsein eines 
vornehmen Bürgers ein ideales Staatwesen, in dem die aristoi, also die be
sten der Bürger, die Lenker des Staates wären. Nun versteht Herakleitos 
unter aristoi die besten Bürger was Bildung und Geist angeht. 

Er sagt sogar, dass, wenn nur ein aristos in einer Stadt auftreten sol
lte, ihm trotzdem die Regierung gebührte, möchte die Menge des Volkes 
auch noch so zahlreich sein. Denn der Eine ist wie zehntausend, wenn er ein 
aristos ist1. Das sind Worte, die sehr an die platonische Lehre anklingen, 
der gemäss erst dann gut die Städte verwaltet und regiert werden, wenn die 
φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν έν ταΐς πόλεσιν ή οί βασιλείς τε νυν λεγόμενοι και 
δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καί ίκανως και τοϋτο είς ταύτόν ξυμπέση, 
δύναμίς τε πολιτική καΐ φιλοσοφία2, das heisst, dass philosophieren und Re
gieren in dieselben Hände fallen. 

Man könnte annehmen dass in den Fragmenten νόμος και βουλή" πεί-
θεσθαι ενός3 und είς έμοί μύριοι, έαν άριστος ή 4 die Tyrannis in seinem Staat 
ausschloss. 

Denn es ist bekannt, dass viele Tyrannen das Vorbild des politischen 
Mannes gewesen sind und zeichen einer guten Verwaltung aufgewissen haben. 

Ob er nun im Begriff des Einen, des Besten, den Begriff des Tyrannen 
einschliesst, da bis 430 v. Chr. die Tyrannis noch in höher Blüte stand ge
hoben hat, ist nicht zu entscheiden; Er selbst macht keine Andeutung da 
rüber. 

Sollten wir wiederum das Zeugnis eines späteren Schriftstellers, des 
Klemens von Alexandreia, für glaubtwürdig halten der in Strom, I 65 (II 
41, 19 Stählin) folgendes schreibt: Ηράκλειτος γαρ ό Βλύσωνος Μελαγκόμαν 
τον τύραννον άποθέσθαι την αρχήν, müssen wir zum Schiuse kommen entwe
der, dass Herakleitos den Tyrannen Melagomas zur Abdankung überredete 
nur deswegen, weil er ein Tyrann war, oder weil er sich als Tyrann nicht rüh
mlich hervorgetan hat. Was die Demokratie anbetrifft, so scheint es, dass 
sie eine Verfassung war, die ihm fern lag; er konnte sie höchstens tolerieren 
in der Form des Thukydides Wortes λόγω μέν δημοκρατία, £ργω δέ ύπό του 
πρώτου ανδρός άρχήδ. 

Denn er selbst scheint eine bittere Erfahrung mit der Demokratie ge
macht zu haben. 

In einem Fragment sagt er nämlich: αξιον Έφεσίοις ήβηδον άνάγξα-
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σθαι πασι καί τοις άνήβοις τήν πόλιν καταλιπεϊν, οΤτινες Έρμόδωρον άνδρα έ-
ωυτον ονήιστον έξέβαλον (ράντες* ήμέων μηδέ εϊς ονήιστος έστω, εΐ δε μη, 
δλλη τε καί μετ' άλλων6. 

Hier ist die Rede von der Verbannung des Hermodoros, eines persön
lichen Freundes des Herakleitos, die als Folge eines Aufstandes seitens der 
Demokraten stattgefunden hat. Dieser Aufstand muss nach dem Ende des 
Jahres 478 stattgefunden haben als die Perser von den Griechen besiegt 
worden waren und die Gewalt über die griechischen Städte verloren hatten. 

Die Verbannung der besten Bürger unter den neuen bestehenden Ge
setzen und der Hass gagen jeden'Αριστοκρατικός ist die Ursache seiner Abnei
gung gegen die Demokratie. Denn nach der Auffassung des Ephesiers soll 
der Είς der άριστος der Leiter des gutverwalteten Staates sein. 

Der von Heraklit gedachte Staat war aber nicht speziell auf die Ephe-
sie/ oder im allgemeinen die Griechen zugeschnitten. Der Staat des Hera
kleitos entsprach vielmehr seiner philosophie und entsprang aus ihr. Er hat t 
also allgemeine Geltung. Der Philosoph sprach zu allen Menschen. Sein Staat 
ist allen gemeinsam, gegau wie Vernunft, Gesetz, Gott allen Menschen gamein 
ist. Aus diesem Grunde erklärt Karl Vorländer7 sehr treffend, dass «wie sein 
Gott ein Weltgott ist, so ist sein (Haraklits) Staat ein "Weltstaat». 

2 . Εννοιολογικά: «ΐστωρ» καί «πολυμαθίη» παρ' Ήρακλείτω 
( = ά π . 3 5 , 40 D-K) 

Έ ν τοις άποσπάσμασι του Ηρακλείτου «χρη γαρ εϋ μάλα πολλών ΐστορας 
φιλοσόφους άνδρας είναι καθ' Ήράκλειτον» (άπ. 35 D-K) και «πολυμαθίη νόον 
εχειν ου διδάσκει» (άπ. 40 D-K) παρατηρείται οτι ή έννοια τοϋ «ΐστορος» ταυτί
ζεται προς τήν εννοιαν «φιλόσοφος», έν αντιθέσει προς τήν «πολυμαθίη8 νόον 
έχει ου διδάσκει», ή αντινομία αύ'τη μεταξύ τών: «ϊστορος» καί «πολυμαθίη» 
αίρεται ώς έξης: δηλ. ô «ΐστωρ» εκ τοϋ ρήματος «οίδα» σημαίνει τον γνώστην 
γνώσεως, δστις κατέχει ταύτην κατόπιν νοητικής προσπάθειας, έν αντιθέσει 
προς τήν έννοιαν της «πολυμαθίη» ή οποία δηλοΐ τήν συσσώρευσιν γνώσεων 
άκρίτως και ατάκτως άνευ νοητικής επεξεργασίας· θα ήδύνατο να παρατήρηση 
τις, δτι μεταξύ των «ΐστωρ» και «πολυμαθίη» υπάρχει σχέσις, οία ακριβώς υπήρ
χε μεταξύ τών «φιλόσοφος» καί «σοφιστής»* έν πάση περιπτώσει το απόσπασμα 
(65 D-K) τού Δημοκρίτου «πολυνοιην ου πολυμαθίην άσκέειν χρη» διστυποΐ 
δριστα τήν ανωτέρω διάκρισιν. 

3 . ΕΙς Πλάτωνος Θεαίτητον (174 Β) 

Έ ν τινι χωρίω τοϋ Πλάτωνος9 κείνται τα έξης: «Θαλήν άστρονομονντα 
καί άνω βλέποντα, πεσόντα εις φρέαρ Θραττά τις εμμελής και χαρίεσσα θεραπαι-
νις άποσκώψαι λέγεται, ώς τα μεν εν ουρανω προθυμοΐτο εΐδέναι, τα δ' έμπρο
σθεν αύτοϋ και παρά πόδας λανθάνοι αυτόν»' έν τω ανωτέρω κειμένω παρατηρεί
ται ή λεπτή ύπο τοϋ Πλάτωνος ειρωνεία1 0 προς τήν πρό αύτοϋ ύπάρξασαν προσω-
κρατικήν φιλοσοφίαν. ήτις ήσχολεΐτο, ώς γνωστόν, πλην άλλων κυρίως περί 
τα ουράνια καί ουχί περί τα γήινα* δτι ό Πλάτων γράφων: «Θαλήν άστρονομονν
τα και αν ω βλέποντα» δέν θαυμάζει τοϋτον, ώς πιστεύουν τινές τών νεωτέρων, 
δτι δηλ. ούτος ήσμένιζε περί τα θεωρητικά, άλλα τουναντίον έν τώ ανωτέρω μνη
μονευόμενα) χωρίω «άποσκώψαι - λανθάνοι αυτόν» αποδίδει σκωπτικόνίί δια τά 
προ αύτοϋ γενόμενα χαρακτήρα* είς το πρόσωπον τής έκ Θράκης Θεραπαινίδος 
ό Πλάτων διά τοϋ Σωκράτους, σατυρίζει, τήν περί τών Ουρανίων, τών προ αύτοϋ, 
ένασχόλησιν, ώς ακριβώς καί ό Ξενοφών έν τοϊς άπομνημονεύμασιν αύτοϋ γρά-
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φων 1 1; «ούδε γαρ περί τής τών πάντων φύσεως ^περ των άλλων ol πλείστοι, διε-
λέγετο, σκοπών δπως δ καλούμενος υπό των σοφιστών κόσμος έχει και τ'ισιν 
άνάγκαις έκαστα γίγνεται τών ουρανίων, αλλά καϊ τους φροντίζοντας τα τοιαύ
τα μωραίνοντας άπεδείκνυε» απέδιδε δια τα «υπέρ άνω» σκωπτικον χαρακτήρα* 
τέλος δια την σωκρατικήν θεώρησιν περί τα γήινα, "ήτοι περί τον άνθρωπον, ό 
Κικέρων καταγράφει δια τών κάτωθι: «Socrates autem primus Philosophiam 
devocavit e caelo etin urbibus collocavit et in domus etiam introduxit»12. 

Δια της ανωτέρω, τρόπον τίνα «Σωκρατικής ανθρωπολογίας»1 3 άρχεται και 
ή νέα έν τη φιλοσοφώ ιστοριογραφία αΐρεσις τής υπαρξιακής φιλοσοφίας. 

4 . Ηρακλείτου Σημασιολογικά 

Έ ν τοις άποσπάσμασι 55, 101α, 107, 34, 50 (D-K) φέρονται άντινομίαι 
τινές, αΐτινες, δημιουργούν ασάφειας τινάς, ως προς την σημασιολογική ν ερμη
νεία ν εννοιών, ένυπαρχουσών έν τοις ανωτέρω. 

Κατ' αρχήν το 55ον απόσπασμα: «δσων δψις ακοή μάθησις ταϋτα εγώ προ-
τιμεω» δηλοΐ δτι ή «μάθησις» είναι προϊόν «οράσεως και ακοής», ήτοι ή γνώσις 
συντελείται δια τής αΐσθήσεως* έν συνεχεία έν τφ ΙΟΙα^ άποσπάσματι:«οφθαλμοί 
γαρ τών ώτων ακριβέστεροι μάρτυρες» δίδεται προτεραιότης τις εις τους «οφθαλ
μούς» ή εις τα «ώτα», όσον άφορςί είς τήν γνώσιν ακολούθως έν τφ 107 άποσπά
σματι «κακοί μάρτυρες άνθρώποισιν οφθαλμοί και ώτα βαρβάρους ψνχάς εχόν
των» κακίζεται, τρόπον τινά, ή μαρτυρία, τήν οποίαν δίδουν ως μάρτυρες, ώς προς 
τήν γνώσιν, οί «οφθαλμοί» και τα «ώτα», έν άλλοις λόγοις ανατρέπεται ένταΟθα 
έξ ολοκλήρου τό απόσπασμα 55ον και τούτο, δνεκα τών «βαρβάρους ψνχάς ε
χόντων». 

Έπειτα τό απόσπασμα 34ον «αξύνετοι άκούσαντες κωφοϊσιν εοίκασί' φάτις 
αύτοισι μαρτυρεί παρεόντας άπεϊναι» διερμηνεύει τήν μή, τρόπον τινά, συμ-
πάθειαν προς τήν αΐσθησιν τής «ακοής», ώς φαίνεται και έν τφ 10Ια"*5 άποσπάσματι. 

Έ ν κατακλείδι δτι ή αΐσθησις τής «ακοής» είναι υποδεεστέρα συνάγεται 
£τι και έκ τού 50ου αποσπάσματος, είς δ μνημονεύεται δτι «ουκ εμον αλλά του 
λόγουέ ακούσαντας όμολο}εϊν σοφόν εστίν εν πάντα είναι» και έν τφ δποίω τό 
πνεύμα αυτού δεικνύει τήν ύπεροχήν τής νοήσεως ή τής «ακοής». 

Γενικώς είπείν» τόσον αί αισθήσεις «δρασις» και «ακοή», δσον και ή έν
νοια «αξύνετοι» σημασιολογικώς έν τοις ανωτέρω φερομένοις, παρ' Ήρακλείτφ, 
άποσπάσμασι τυγχάνουν, ώς τυγχάνουν, απόρροια τής Ηρακλείτειου αποφάν
σεως «βαρβάρους ψυχάς εχόντων»' ούτω αίρονται αί, έν τφ μεταξύ, ένυπάρχουσαι 
άντινομίαι, αϊτινες προκύπτουν κατά τήν έρμηνε'αν τών ώς άνω. 

5. *0 έξ "Αργούς Άρποκρατίων παρά Νουμην ίω τω έξ Άπαμείας. 

Είναι γεγονός άναντίρρητον, δτι ό εκάστοτε Ιστοριογράφος τής φιλοσό
φου ιστορίας θα περιέλθη, ομολογουμένως, είς θέσιν δύσκολον, προκειμένου να 
ανάπτυξη είς Συνέδρια* θέματα τής είδικότητος αυτού και δή έχοντα τοπικον 
χαρακτήρα. 

Πράγματι υπάρχουν περιοχαί άνά τον Έλλαδικόν χώρον, αίτινες τυγχάνουν 
πλούσιαι είς ευρήματα λαογραφικού, ιστορικού, αρχαιολογικού και γενικώς 
παντός είδους περιεχομένου, πλην όμως έξ έπόψεως φιλοσοφικού τοιούτου 
παρουσιάζονται πτωχαί, λιταί και ασήμαντοι, ώς συμβαίνει είς τήν περίπτωσιν 
ταύτη ν έν πάση περιπτώσει έν τή ανακοινώσει ταύτη θέλομεν ύποτυπώσει τινά 
περί Άρποκρατίωνος τού έξ "Αργούς, πλην όμως αί περί τούτου πληροφορίαι 

* Τοπικόν Συνέδριον τής Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών: θέμα «Άργολίς». 
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ελλείπουν παντελώς· γενικός εΙπεΐν θά ε*δει οδτος να θεωρηθή ότι ήκμασε περί 
το τέλος τοϋ 2ου μ.Χ. αΐώνος* τα μέχρι ημών διασωθέντα συγγράμματα τοϋ α
νωτέρω ήσαν, κατά τάς πηγάς, υπομνήματα είς τον «Τίμαιον» «Φαίδωνα» και τον 
«'Αλκιβιάδην τον Α14»· γνωστόν είναι επίσης δτι υπήρξε μαθητής τοϋ Άττικοϋ 
(περί το 176 μ.Χ.), όστις υπήρξε πολέμιος τής αριστοτελικής διδασκαλίας, ώς 
καί τής αίρέσεως των εκλεκτικών, άλλα φίλος τών Στωικών, ώς αποδεχόμενος 
τήν δννοιαν τοϋ Θείου έν τώ κόσμω καί γενικώς ένθερμος θιασώτης καί οπαδός 
τής πλατωνικής διδασκαλίας, πλην όμως ό Άρποκρατίων υπέστη ίσχυράν έπί-
δρασιν του έξ Άπαμείας Νουμηνίου (περί το 160 μ.Χ.)» όστις ήτο εκλεκτικός, 
δηλαδή ή διδασκαλία αύτοϋ ήτο μείξις πυθαγορείων στοιχείων μετά πλατωνικών 
τοιούτων, ώστε ό Πλάτων, κατ' αυτόν, να είναι εϊς «Μωϋσής άττικίζων»· έν συν
εχεία αποδέχεται τριαδικόν θεόν, ήτοι πατέρα θεόν, δημιουργον θεόν, δηλαδή 
δεύτερον θεόν καί κόσμον, όστις είναι το ποίημα θεού, ήτοι ό τρίτος θεός1 5 - δσον 
άφορςί είς τάς ψυχολογικός αύτοϋ δοξασίας πρεσβεύει διττήν έν τφ άνθρώπω ψυ-
χήν, ήτοι λογικήν καί άλογον1 6, αϊτινές είσιν δια παντός ήνωμέναι. Έ ν τοις εργοις 
τοϋ Νουμηνίου διαφαίνεται δτι ούτος ύπήρξεν εχθρός τής τάσεως, όπως ταυτι-
σθή ή Πλατωνική μετά τής Στωικής Φιλοσοφίας. Έ κ τών ανωτέρω θά ήδύνατο 
να εΐκάση τις δτι ό Άρποκρατίων δεν θά άπεδέχετο τήν φιλΐαν τοϋ διδασκάλου 
αύτοϋ, τοϋ 'Αττικοϋ, προς τήν Στωική ν αίρεσιν, άφ' ο δ ήτο ύπό τήν άμεσο ν έ-
πίδρασιν τοϋ Νουμηνίου, τοϋ οποίου ή θεώρησις προς τους Στωικούς ήτο τελεί
ως αντίθετος- έν μιφ λέξει ό 'Αρποκρατίων θά ήτο είς ορθόδοξος Πλατωνικός· 
έπειτα πάλι το δεύτερον ήμισυ του δευτέρου μ.Χ. αιώνος θά ήδύνατο νά χαρακτη-
ρισθή, ώς ή άναβίωσις τών μεγάλων πνευμάτων τής αρχαιότητος, τοϋ Πλάτωνος 
καί τοϋ 'Αριστοτέλους καί τα όποια ευρέθησαν πολλάκις αντιμέτωπα αλλήλων. 

Τέλος ή μέχρις ημών μή διασωθεΐσα διδασκαλία τοϋ Άρποκρατίωνος θά 
ήτο παραπλήσια ώς προς τάς θεωρήσεις τοϋ έκ Άπαμείας τής Συρίας Νουμηνίου. 

6 . Σχόλιον elç «Αίνηοίδημος καθ* Ήράκλε ιτον» ( = Σ έ ξ τ . Έ μ π . Μαθημ. 
VII 349) 

Έ ν τινι κειμένω τοϋ Σέξτ. Έμπ. μνημονεύονται τα έξης: «'Αλλά οί μεν έ
κτος τοϋ σώματος τήν διάνοιαν είναι, ώς Αΐνησίδημος καθ' Ήράκλειτον οί δέ 
αυτήν είναι τάς αισθήσεις,καθάπερ διά τίνων οπών τών αισθητηρίων1 7 προκύπτου-
σαν ής στάσεως ήρξε Στράτων ό Φυσικός καί Αΐνησίδημος· ούκ άρα κριτήριόν 
έστιν ή διάνοια»18. 

Έ ν τφ ανωτέρω κειμένφ υπάρχει ταραχή τις, δσον άφορφ είς τάς γνωσιο
λογικός θεωρήσεις τοϋ έκ Κνωσοϋ τής Κρήτης Αίνησιδήμου* κατ' αρχήν οδτος 
φέρεται ώς οπαδός τοϋ ορθολογισμού, ακολουθών, ώς λέγει, τον Ήράκλειτον 1 9, 
έν συνεχεία δμως τάσσεται προς τον έκ Λαμψάκου Στρατώνα, τον έπικληθέντα 
φυσικόν, υπέρ τής έμπειριοκρατίας2 0 καί τίθεται ευθύς αμέσως τό ερώτημα «Διά
νοια» ή «Αϊσθησις». 

Ό Αίνησίδημος ανήκει, ώς γνωστόν, είς τήν αίρεσιν τών Σκεπτικών φιλο
σόφων καί δή τής νεωτέρας σειράς, πλην δμως δεν δύναται νά χαρακτηρισθή, 
είς τίνα τουλάχιστον σημεία, αυστηρώς σκεπτικιστής, άλλ' ούτε πάλιν αυστη
ρώς δογματικός21. Γεγονός είναι δτι είς πολλά σημεία ακολουθεί τον Ήράκλει
τον, δσον άφορςί είς τήν θεωρίαν τής κινήσεως, ή οποία κατ' αυτόν διττώς ερμη
νεύεται, δηλ. ώς κίνησις κατά τόπον2 2, ή ώς κίνησις κατά ποιόν 2 3. 

Έ ν συνεχεία ό Σέξτος 'Εμπειρικός ταυτίζει τον Ήράκλειτον καί τον Έπί-
κουρον προς τον ΑΙνησίδημον24, δσον άφορφ είς τήν διάκρισιν τών φαινομένων 
είς τα «κυρίως» φαινόμενα καί φαινόμενα, πράγμα άτοπον διά τήν αίρεσιν τών 
Σκεπτικών, δτι είναι δυνατόν κατ' αυτούς νά ύπάρχη τοιαύτη παραδοχή 2 5. Ό Ai-
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νησίδημος θεωρεί επίσης δτι το «Όλον» μετέχει τοΰ «Μέρους», δπως ακριβώς 
καί το «Μέρος» μετέχει τοΰ «"Ολου»· εν όλίγαις λέξεσι «Μέρος» και «"Ολον» 
ταύτόν άλλα πάντα ταύτα μνημονεύουν τα τοΰ Ηρακλείτου ότι «εκ πάντων εν 
και έξ ενός τα πάντα26. 

Ό Αίνησίδημος προσεπάθησε δια τοϋ Ηρακλείτου27, ότι εΐναι δυνατόν 
να στήριξη ή Σκέψις τα εαυτής δόγματα, άλλ' ή ηρακλείτειος διδασκαλία απέ
χει τής θεωρήσεως των Σκεπτικών βεβαίως εις τίνα γνωσιολογικά σημεία αμφό
τερα τα μέρη, τρόπον τίνα, συμπλέουν, άλλα δέν εΐναι δυνατόν πάντα ταΰτα να 
συντελέσουν, ώστε ό Ηράκλειτος να χαρακτηρισθώ ως ό πρόδρομος τής Σκεπτι
κής αίρέσεως* Γενικώς είπεΐν ό Αίνησίδημος ευρίσκεται γνωσιολογικώς έν μέσω 
νοήσεως, και αίσθήσεως και δέν ακολουθεί, ως πιστεύει, επακριβώς, ηρακλεί
τειους θεωρήσεις, άλλ* έπειτα πάλιν και αυτός ούτος ô Αίνησίδημος δέν δύναται 
να χαράκτηρισθή οπαδός τής αύστηρας Σκέψεως συμφώνως πάντοτε προς τήν 
ακριβή τοϋ όρου σημασίαν. 

7. Ηρακλείτου Ερμηνευτικά ( ά π . 18 D-K) 

"Εν τινι άποσμάσματι τοϋ Ηρακλείτου μνημονεύονται τα κάτωθι: <<Έαν 
μή Ιϊλπηται ανέλπιστον, ουκ εξενρήσει, άνεξερεύνητον èôv και απορον»' ένταϋθα 
το πνεϋμα τοϋ κειμένου δεικνύει ότι ό άνθρωπος δέον να εχη ελπίδας δια πράγμα
τα τα όποια υπερβαίνουν τήν «ελπίδα», δσον άφορφ είς τήν γνώσιν αυτών. 

Γεγονός είναι ότι ή Φύσις καθ9 Ήράκλειτον «κρύπτεσθαι φιλεΐ» (άπ. 123) 
και επομένως ό άνθρωπος θα πρέπει να χωρήση είς τήν άποκάλυψιν τής ανωτέρω* 
θα ήδύνατο να όμολογήση τις, δτι ή έννοια τοΰ Αίτήματος (Postulat) κατά τήν 
Καντιανήν έκφρασιν, δύναται να άποτελέση φανταστικήν τίνα αρχήν, ήτις κα-
τορθοΐ να όδηγήση τον νουν είς τήν θεώρησιν διαφόρων προβλημάτων έπειτα 
ό νους έχει ανάγκην τοιούτων «δεδομένων», έστω και φανταστικών, δπως οδτος 
βασιζόμενος έπ' αυτών χωρήση προϊόντος τοϋ χρόνου, είς περαιτέρω έρευνας καί 
άνευρη κατ' αυτόν τον τρόπον θεμελιώδεις δημιουργικός εννοίας* βεβαίως ώς 
γνωστόν, ό θεωρητικός νους ελλείψει τοϋ «ύλικοϋ τών αίσθήσεων», έν άλλαις 
λέξεσι τοΰ κόσμου τής εμπειρίας, δσον άφορφ είς τήν γνώσιν ύπερμπειρικών εν
νοιών αδυνατεί να κινηθή είς τήν σύλληψιν τούτων καί ώς είκός, ό πρακτικός 
νους αναλαμβάνει τήν κτήσιν τών ανωτέρω δια τής πίστεως, δημιουργών οΰτω 
τα γνωστά είς ημάς Αίτήματα. 

'Αλλά θα ήδύνατο να παρατήρηση τις, δτι τα αίτήματα ταΰτα δύνανται 
κάλλιστα να θεωρηθοϋν ώς τα αληθώς κίνητρα τοΰ θεωρητικοΰ νοϋ δια άλλας 
πάλιν «θεωρίας», έστω καί έάν ταΰτα δέν προσεπόρισαν την είς αυτόν πραγμα-
τικήν καί αληθή γνώσιν. Προσθετέον 'έτι, δτι ή έννοια τής κατηγορίας αποτελεί 
τήν βάσιν είς πασαν γνώσιν, ήτις προέρχεται έκ τοΰ έμπειρικοΰ κόσμου, ούτως 
ακριβώς καί ή έννοια τοΰ Αίτήματος θα έδει να θεωρήται ώς βάσις «λογική», 
ϊνα δ νους έπ' αυτής Ιστάμενος θεώρηση έν καιρφ ετέρας εννοίας. Έπί παραδεί
γματος ή έννοια τοΰ Αίτήματος «περί υπάρξεως τοϋ θείου» θέλει κινήσει καί 
μεταβάλει τον νΰν πρακτικόν νουν είς θεωρητικόν, ίνα έξ αυτής δυνηθή ούτος 
να άνευρη τήν άρχικήν λ.χ. περί «κατασκευής τοΰ κόσμου» ΑΙτίαν. Τοιουτο
τρόπως ό έν ακινησία πρακτικός Λόγος αποβαίνει δια τής νϋν νοητικής αύτοΰ 
επεξεργασίας προς εΰρεσιν τής ώς άνω «Λόγος θεωρητικός». 

Έν κατακλείδι τών ώς άνω λεχθέντων ό νους δέον να έχη πρότασίν τίνα, 
άναγκαίως ύπ* αΰτοΰ παραδεκτέαν, ήτις θα άπέβαινεν είς αυτόν ό γνωμών (Prin
zip regulativ), ώς θα £λεγεν ô Kant προς έξαγωγήν περαιτέρω συμπερασμάτων, 
ώφελών έν προκειμένω νϋν ουχί τήν ήθικήν, άλλα τουναντίον αυτήν ταύτην τήν 
περί κόσμου θεωρίαν. 
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Καί δλλο τι θα ήδήνατο να πρόσθεση ή μάλλον νά διασχυρισθή τις, δτι 
δηλαδή ή έννοια τού ανωτέρω αΐτήματος χρησιμοποιεί «εμμεσον ή πλαγίαν ή 
άπαγωγικήν άπόδειξιν (demostratio indirecta sive apagogica) προς άπόδειξιν 
αύτοο' το ανωτέρω δηλ. μνημονευθέν αίτημα (περί υπάρξεως τοΟ θείου) δύναται 
να ληφθίί ώς θέσις* ή δέ άντίθεσις αυτής δεικνύει το άντίθετον, δτι δηλ. δεν υ
φίσταται ή ανωτέρω ύπαρξις, ελλείψει κατά την καντιανήν άντίληψιν τών εμπει
ρικών στοιχείων. Άλλ' ώς γνωστόν, ή ανωτέρω παρουσία Αυτού, ήτις επιβάλ
λεται αναγκαστικός και δή έξ ηθικών κυρίως λόγων, δεικνύει το ψεύδος καί το 
μή αληθές τής αντιθέσεως καί ούτω ενισχύεται το κϋρος καί ή αλήθεια τής, περί 
ής ό λόγος, θέσεως. Βεβαίως πάντα ταύτα δέν τυγχάνουν τής πλήρους επιδοκι
μασίας, ώς είναι π.χ. ή δια τής είς άτοπον απαγωγής άπόδειξις (Deductio ad 
absurdum), èv τούτοις όμως ό ημέτερος νους υιοθετεί πολλάκις τοιαύτας παρα
δόξους λύσεις, όταν ή ευρεσις τής αληθείας αμέσως δέν έπιτυγχάνηται. 

Έ ν πάση περιπτώσει ό Ηράκλειτος δια τού ανωτέρω αποσπάσματος παρα
κινεί τον άνθρώπινον voöv, κατά, τρόπον τίνα, Καντιανήν έρμηνείαν, είς τήν έ-
ξερεύνησιν «ανέλπιστων» πραγμάτων τή βοηθεία βεβαίως τής ελπίδος καί ούτω 
προωθείται, ώς εΐκός, ό τής έρεύνης χώρος προς προαγωγήν τής γνώσεως καί 
τής επιστήμης γενικώτερον. 

8. Παρμενίδου Γνωσιολογικά 

Έν τοϊς άποσπάσμασι τού Παρμενίδου 1 καί 2 (D-K) διαφαίνονται παρα
τηρήσεις τινές τού Παρμενίδου, δσον άφορςί είς τήν εννοιαν τοΟ «Δυνατόν της 
Γνώσεως»' ήτοι έάν ό άνθρωπος δύναται νά γνωρίση τήν άλήθειαν, ή ή δυνατό-
της τού ανθρώπου προς γνώσιν αυτής έχει περιορισμένα δρια, ή τέλος έάν ύπάρχη 
καθολική άρνησις, δσον άφορφ εις τό κύρος αυτής· ακολουθεί δηλαδή οίκτος τήν 
Δογματικήν Σχολήν; ή τήν τών Σκεπτικών; ή αποδέχεται ταύτην ώς ύποκειμέ-
νικήν, τούτέστι σχετικήν; κτλ. Έν τή πρώτη περιπτώσει καθ' ήν ή πραγματική 
αλήθεια δύναται νά γνωσθή ώς έχει καί ώς δέχεται ή αΐρεσις τών Δογματικών, 
6 Παρμενίδης παραθέτει τους έξης στίχους έκ τού ποιήματος αυτού: 

«ή μέν δπως £στιν τε καί ώς ουκ §στι μή είναι, 
Πειθούς έστι κέλευθος (Άληθείη γαρ όπηδεΐ) 

(άπ. 2 στίχ. 3-4) 

Έν τή δευτέρα περιπτώσει καθ' ήν υπάρχει παντελής αρνησις προς γνώσιν 
τών πραγμάτων καί δτι ουδέν, υπάρχει άξιον νά γνωσθή, ώς έπρέσβευεν ή αϊ-
ρεσις τών Σκεπτικών άλλα πάντα ταύτα ενυπάρχουν είς τους έξης στίχους τοΟ 
ώς άνω ποιήματος: 

«ή δ' ώς ούκ έστιν τε καί ώς χρεών έστι μή είναι, 
τήν δή τοι φράζω παναπευθέα εμμεν άταρπόν 
ούτε γαρ αν γνοίης τό γε μή έόν (ου γαρ άνυστον) 
ούτε φράσαις». (άπ. 2 στίχ. 5-8). 

τέλος έν τή τρίτη περιπτώσει τού αυτού πάλιν ποιήματος μνημονεύονται δτι: 
«ήδέ βροτών δόξας, ταΐς ούκ ëvi πίστις αληθής» (άπ. 1 στίχ. 30) ενταύθα 

δύναται νά διακρίνη τις είς τήν έκφρασιν «βροτών δόξας» τήν εννοιαν τής «Σχε-
τικότητος», δσον άφορφ είς τήν γνώσιν τών πραγμάτων, τήν οποίαν βεβαίως 
δ Παρμενίδης κακίζει, διότι αύτη δέν οδηγεί είς τήν άλήθειαν, πλην όμως ή 
«δόξα τών βροτών» δεικνύει τήν ύποκειμενικήν τών ανθρώπων γνώσιν καί δτι 
ή αλήθεια είναι «ώς μοι δοκεΐ εΐναι»· ή έννοια επομένως ενός «Relativismus» 
ενυπάρχει καί χαρακτηρίζει τήν «δόξαν τών βροτών». 
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9. Έ π Ι της εκφράσεως αΧρόνω ζητοΰντες» (Ξενοφάνης ά π . 1 8 D-K). 

Έν τω μελετήματι τούτφ δια βραχέων θέλόμεν όποτυπώσει σκέψεις τινάς, 
έχουσας γνωσιολογικον χαρακτήρα και άφορώσας ε?ς την εννοιαν τοϋ «Χρόνφ 
ζητοϋντες», ήτις και εκφράζει τα έν μέλλοντι χρόνω γενηθησόμενα* είναι αλη
θές, δτι ή έννοια τοο «πράγματος αύτοϋ καθ' εαυτό» (Das Ding an sich) δηλοϊ 
το άγνωστον φαινόμενον εις το όποιον ή εμπειρία ελλείπει παντελώς, ό δέ νους 
άνευ ταύτης δέν δύναται να «κατασκευάση», κατά την Καντιανήν πάντοτε άντί-
ληψιν, καταλλήλους δρους, βάσει των οποίων θα ήδύνατο να έπιτευχθή ή γνώσις 
τοο ανωτέρω· έν τή περιπτώσει ταύτη ό νους κατορθοΐ να συλλαβή μόνον μετα
φυσικός τινάς εννοίας, εξυπηρετούσας μάλλον τήν ηθική ν ή τήν γνώσιν θα ή
δύνατο να εϊπη τις, οτι ή πίστις θα άντικαταστήση έξ ολοκλήρου πάσας τάς ε
νεργείας τοο νοϋ και συνεπώς τα έκ τής «γνώσεως» ταύτης τυχόν επιτεύγματα 
θα αποτελούν άντικείμενον ηθικής και ουχί γνωσιολογίας* ή έννοια τοϋ «πρά
γματος αύτοϋ καθ' εαυτό» προβάλλει ώς ύπερβατικόν γεγονός και δύναται δτι 
να άποτελέση και άντικείμενον τής θεωρίας τών άξιων (Werttheorie), ώς ακριβώς 
έχει ή έννοια τής Πλατωνικής 'Ιδέας. 

Πέραν όμως τών ανωτέρω λεχθέντων ή ανωτέρω έννοια και δή έν ευρύτερα 
έννοια υφίσταται και άνευ τοϋ νοούντος έγώ, ώς Ιδεατόν και μόνον άντικείμενον, ό 
δέ άνθρωπος δύναται να λάβη άμυδράν τινά έποπτείαν τούτου έκ τοο φαινομένου 
αύτοϋ- επομένως ή τυχόν γνώσις τοϋ φαινομένου τοϋ ανωτέρω αντικειμένου δέν 
πληροί τήν ούσιαστικήν γνώσιν αυτής ταύτης τής 'Ιδέας, ώς θα ήδύνατο να χα
ράκτη ρίση τις τήν εννοιαν τοϋ «πράγματος αυτοϋ καθ' εαυτό» άλλα οδηγεί aß-
τη είς ασφαλή, όπως δήποτε, όδόν προ τελικήν τοϋ όντως Όντος γνώσιν. 

Έν όλίγαις λέξεσιν ή έννοια τοϋ όντως "Οντος αποτελεί τό άδηλον τοϋτο 
φαινόμενον, είς τό όποιον τό λογικόν τοϋ άνθρωπου αδυνατεί είς πρώτην θεώρη-
σιν να συλλαβή τήν πραγματικήν έξ έπόψεως ουσίας γνώσιν αύτοϋ, έστω και έάν 
ένταΰθα υφίσταται έξ ολοκλήρου ό εμπειρικός παράγων δια τών ανωτέρω φαινο
μένων, άτινα, ώς γνωστόν, άποτελοϋν τάς εκφράσεις τών 'Ιδεών, τών πραγμάτων 
δηλ. αυτών καθ' έαυτά· όλόκληρον τό πεδίον τοϋ επιστητού είναι πλήρες τοι
ούτων φαινομένων και γενικώς ειπείν τα ανωτέρω φαινόμενα συνυφαίνουν τό άν
τικείμενον τής επιστήμης* ή δέ επιστήμη δέν είναι άλλο τι ή έξ έπόψεως έρεύνης 
προσπάθεια τοϋ άνθρωπου προς κτήσιν τών ανωτέρω φαινομένων, ήτοι τών 'Ι
δεών τών πραγμάτων ή επιστήμη συνεπώς μεταβάλλει συνεχώς και αενάως τα 
φαινόμενα είς 'Ιδέας και δημιουργεί τοιουτοτρόπως τήν εννοιαν τής προόδου 
καί τοϋ πολιτισμού' "Επειτα, ένω έν αρχή ολόκληρος ό κόσμος ήτο πλήρης «πρα
γμάτων αυτών καθ' έαυτά» και τα φαινόμενα τούτων έτύγχανον άγνωστα είς η
μάς καί ώς είκός ή έννοια τοϋ Μύθου έκειτο αντί τής 'Επιστήμης, σήμερον όμως 
καί προϊόντος τοϋ χρόνου υπάρχει καί θα ύπάρχη τελεία άποκάλυψις πλείστων 
δσων φαινομένων καί άλλων εισέτι σταδιακώς άποκαλυφθησομένων. 

Τα ανωτέρω ταϋτα θα πληροϋν τήν εννοιαν τής κριτικής πραγματοκρατίας 
(Kritischer Realismus), καθ' ήν, ό άνθρωπος δύναται να λάβη έν μέλλοντι χρόνφ 
τήν «τελείαν γνώσιν» τών πραγμάτων, να άποβή συνεπώς κάτοχος τοϋ «πράγμα
τος αύτοϋ καθ' εαυτό»· ή ρήσις, άλλως τε τοϋ Ξενοφάνους δτι «οντοι απ αρχής 
πάντα θεοί θνητοΐσ' υπέδειξαν \, αλλά χρόνφ ζητονντες έφενρίσκονσιν αμεινον» 
(άπ. 18 D-K) φανεροί λίαν επιτυχώς τήν μεταξύ τών δύο εννοιών σχέσιν, τού-
τέστι τοϋ «πράγματος αύτοϋ καθ' εαυτό» άφ' ενός καί τής κριτικής πραγματοκρα-
ρίας άφ' έτερου. Άμφότεραι αί μνημονευθεΐσαι ëvvoiai, καίτοι ουσιαστικώς εκ
φράζουν άλλοίας αντιλήψεις καί δή αντιθέτους, άφοϋ ή μία δεικνύει τήν άδυνα-
μίαν τοϋ λογικοϋ, δσον άφορφ είς τήν άποκάλυψιν τοϋ άγνωστου φαινομένου» ή 
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δέ δευτέρα αφαιρεί, ούτως είπεΐν, την τοιαύτην άδυναμίαν, ένισχύουσα ούτω τον 
νουν δια τής πίστεοις και τής ελπίδος προς άνάβασιν τούτου εις τήν Ίδέαν. Ή 
Ευαγγελική, άλλως τε ; έκφρασις «έσεσθε ούν ύμεΐς τέλειοι ώσπερ ό πατήρ ημών 
ό έν τοϊς ούρανοΐς τέλειος εστί» (Ματθ. Ε' 48) δηλοΐ τήν δυνατότητα τοΰ άνθρω
που ώς προς τήν έπίτευξιν τοΰ ώς άνω σκοποΰ* έπειτα, ώς ενωτικός τις κρίκος, 
θα έλεγε τις έν μέσω των δύο αντιθέτων εννοιών προβάλλει ή αριστοτέλειος εκεί
νη ρήσις, δτι δηλ. ό άνθρωπος «φύσει τοϋ ειδέναι ορέγεται», ήτις καθίστα ώς γνω
στόν, τάς δύο μνημονευθείσας εννοίας, δρώσας και πλήρεις επιτευγμάτων δυνάμεις. 

Έ ν κατακλείδι ή εκφρασις «χρόνω ζητοΰντες» δηλοΐ τήν εννοιαν τοϋ «Μέλ
λοντος , εντός τοϋ οποίου ό άνθρωπος θα ήδύνατο νά πλησίαση εκείνο, τό τοϋ 
Πλάτωνος: «Θεώ όμοιωθήναι». 

10. ΕΙς Γοργίαν ('Ελένης έγκώμιον ά π . 11 στίχ. 6) 

Έ ν τινι κειμένω τοΰ σοφιστοϋ Γοργίου (£νθ' άνωτ.) μνημονεύονται τα κά
τωθι: «Θεός δ' ανθρώπου κρεΐσσον και βία καΐ σοφία και τοις άλλοις»' ένταϋθα 
ô Γοργίας παραθέτει τήν διάκρισιν μεταξύ «θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων», 
πλην όμως πάντα ταϋτα άπηχοϋν ήρακλειτείους απόψεις, ώς αύται περιέχονται 
έν τοις άποσπάσμασι 82, 83 (D-K) ώς «πιθήκων δ κάλλιστος αισχρός ανθρώπων 
γένει σνμβάλλειν» και «ανθρώπων ο σοφώτατος προς θεον πίθηκος φανεϊται καϊ 
καί σοφία και καλλει και τοις άλλοις πασιν»' δτι το πνεΰμα τοϋ κειμένου τών α
ναφερομένων αποσπασμάτων τοΰ Ηρακλείτου φέρεται προς τό κείμενον τοΰ Γορ
γίου δεικνύει δτι ό σφζων τα ανωτέρω ηρακλείτεια αποσπάσματα Πλάτων μνη
μονεύει ταΰτα έν τφ διαλόγω αύτοϋ «Ιππίας ό μείζων» 289 Α και Β· τοΰτο δέ είναι 
Ιτι μία ένδειξις, ότι αμφότερα τά κείμενα Ηρακλείτου καί Γοργίου άπηχοϋν σο
φιστικός απόψεις, ήτοι εξαίρεται έν αύτοίς ή έννοια τής ίσχύος. 

1 1 . Εις τήν εκφρασιν «άκριτα φΰλα» τοΰ Παρμενίδου 

Έ ν τφ 6ω άποσπάσματι (D-K) καί έν στίχω 7 τοϋ Παρμενίδου2 8 υπάρχει 
μεταξύ τών άλλων καί ή εκφρασις «άκριτα φύλα», ή οποία καί έδωκεν άφορμήν, 
μεταξύ τών διαφόρων μελετητών, είς συζητήσεις και εξηγήσεις, ώς προς τι έννόει 
ό Παρμενίδης γράφων δια τών λέξεων «άκριτα φΰλα»* καθ' ήμδς τό πνεΰμα τοΰ 
ανωτέρω αποσπάσματος δηλοΐ ότι έν τή έννοια «άκριτα φΰλα» περιέχονται πάντες 
εκείνοι, οϊτινες δεν κατανοοΰν τον «Λόγον», είναι έν μία λέξει οί «άξύνετοι»2 9 

καθ* Ήράκλειτον έν τφ σημείω τούτω συμφωνούν οι δύο αντίπαλοι φιλόσοφοι 
τοϋ «είναι» καί τοΰ «γίγνεσθαι» Παρμενίδης και Ηράκλειτος* Πράγματι «άμψ 
χανίη γαρ εν αυτών | στήθεσιν Ιθύνει πλακτον νόον οι δε φοροΰνται \ κωφοί 
όμως τυφλοί τε, τεθηπότες, ακρίτα φΰλα, \ οϊς το πέλειν τε και ουκ είναι ταύτον 
νενόμισται | κού ταύτόν... κτλ. γράφει ό Παρμενίδης καί άπαντφ ό Ηράκλειτος 
συμφωνών «τοΰ δέ λόγου τοΰδ' εόντος αεί άξύνετοι γίνονται άνθρωποι και 
πρόσθεν ή άκοΰσαι και άκούσαντες το πρώτον γινομένων γαρ πάντων κατά τον 
λόγον τόνδε άπείροισιν εοίκασι, πειρώμενοι και επέων και ζργων τοιούτων ό-
κοίων εγώ διηγεΰμαι κατά φύσιν διαιρέων ίκαστον καί φράζων όκως &χει. τους 
δε άλλους ανθρώπους λανθάνει όκόσα εγερθέντες ποιοΰσιν, δκωσπερ όκόσα 
εϋδοντες έπιλανθάνονται» (άπ. 1) καί συνιστςί προσέτι ό Ηράκλειτος «Διό δεϊ 
%πεσθαι τφ (ξυνώ τουτέστι τφ) κοινώ' ξυνος γαρ ό κοινός, τοΰ λόγου δ' έόντος ξν-
νοϋ ζώουσιν οι πολλοί ώς Ιδίαν έχοντες φρόνησινΖ0 (άπ. 2). 

12. 'Επί τοΰ 11ου αποσπάσματος τοΰ 'Ηρακλείτου (D-K) 

Έ ν τφ 11ω άποσπάσματι τοϋ Ηρακλείτου μνημονεύονται τά έξης «παν 
έρπετον (θεοϋ πληγΑ νέμεται)»' ή Ικφρασις «παν έρπετον» υπονοεί ότι πάν το 
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υπάρχον και το όποιον έρπει έπί τής γής κατευθύνεται ύπο τοϋ Θεοϋ δια κτυπη
μάτων (πληγή νέμεται)· ή τοιαύτη κατεύθυνσις άφορςί είς τον άνθρωπον, όστις 
ώς εξάρτημα τοϋ Θείου ωθείται ύπ' αύτοϋ* ή τοιαύτη, τρόπον τινά, ωθησις θά γί
νεται ύπό τοΰ Λόγου «Διό δει επεσθαι τω ξύνω» (άπ. 2)' επομένως ό Λόγος εκφρά
ζει και φανεροί τήν έννοιαν τοο «Απολύτου» (πρβ. άπ. 1), ένφ συγχρόνως οί άν
θρωποι δέον να μετέχουν αύτοδ, διότι ώς εικός τοΰ «λόγου δ' εόντος ξυνοΰ» (άπ. 
2)* άλλα και ό εξ 'Αλεξανδρείας Φίλων ό 'Ιουδαίος θεωρεί δτι ό θεός επενεργεί 
έπί του κόσμου τούτου δια τών «ασωμάτων δυνάμεων», αϊτινες περιέχονται έν 
τή θεωρία τοΟ «Λόγου αυτού»* έν μιςί λέξει ή έκφρασις «πληγή νέμεται» δηλοΐ 
καθ' Ήράκλειτον τον «Παγκόσμιον Λόγον», δστις ώς έκφρασις τοϋ «Απολύτου» 
διοχετεύει τήν βούλησιν εκείνου είς τον άνθρωπον, διότι «ξννος γαρ ό κοινός». 

13. «Ύπέρμορον &\γε' £χουσιν ( Ό μ ή ρ . , α 34) 

Έ ν τινι στίχω τοϋ Όμηρου (ένθ. άνωτ.) μνημονεύονται μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: «ύπέρμορον αλγε εχονσιν»' ενταύθα ό "Ομηρος θέτει τό πρώτον, 
πρόβλημα «ελευθερίας βουλήσεως» (Willensfreiheit) και ώς φαίνεται έκ τών ώς 
άνω, οτι τάσσεται ούτος προς τήν θεωρίαν τής αύταρχίας (Inderterminismus), 
κατά τήν οποίαν ή βούλησις τοΰ άνθρωπου, ανεξάρτητος ούσα παντός όθνείου 
στοιχείου, δύναται ελευθέρως να χρησιμοποιείται υπό τοΰ άνθρωπου, ώστε πά
σα πράξις έξ αυτής προερχομένη να βαρύνη αυτόν τούτον τον άνθρωπον επομέ
νως ό άνθρωπος έφ' όσον «υπέρ μόρον» πράττει θά είναι και υπόλογος τής πρά
ξεως αυτού, ήτοι θά επακολούθηση, ώς είναι έπόμενον, τό «άλγε' ίγουαιν»- γε
γονός είναι οτι οί άνθρωποι τής παλαιάς εκείνης εποχής συνεδέοντο προς τήν 
άνθρωπίνην μοΐραν και ή ύπέρβασις αυτής είχε δι' αυτούς βαρείας συνεπείας* 
άλλα και ό Ηράκλειτος άργότερον μεταφέρων τήν άντίληψιν ταύτην είς τον ού-
ράνιον χώρον έγραφε «"Ηλιος γαρ ούχ νπερβήσεται μέτρα' ει δε μη Ερινύες μιν 
Δίκης επίκουροι εξενρήσονσιν»31 (άπ. 94 D-K)" τό πνεύμα επομένως τών εννοιών 
«υπέρ μόρον» και «νπερβήσεται μέτρα» δηλοΐ τήν αύστηράν νομοτέλειαν, ήτις 
ενυπάρχει, τόσον έν τφ άνθρώπω όσον και έν τφ Σύμπαντι. 

1 4 . Είς Πλάτωνος Κρατύλον 421 Β 

Ή άπό ετυμολογικής έπόψεως έννοια τής «αληθείας»3 2 ώς έχει παρά Κρα-
τύλω (ένθ. άνωτ). δηλοΐ τήν σχετικότητα* όντως «άλη» και «θείον» σημαίνει 
περιπλάνηση* (άλη) περί τό θείον 3 3, ήτοι περί τό 'Απόλυτον ή εδρεσις δμως τοϋ 
'Απολύτου ίνα έπιτευχθή γνωσιολογικώς πρέπει να ύπαρξη συμφωνία τής νοή
σεως προς τό καθόλον *Όν, ήτοι προς τό 'Απόλυτον τοϋτο δμως δέν συμβαίνει, 
διότι ή περιστροφή, τρόπον τινά, περί τό θείον δέν δεικνύει καί ταυτότητα* έ
πειτα και έξ έπόψεως τοϋ δυνατοϋ ή τοϋ κύρους τής γνώσεως ή αλήθεια δέν επι
τυγχάνεται, ούτε δια τοϋ δογματισμού, ούτε κατά μείζονα λόγον δια τοΰ σκεπτι
κισμού, εί μή μόνον μερικώς δια τής σχετικοκρατίας, διότι τφ δντι, αλήθεια 
αυτή καθ* έαυτήν δέν υπάρχει* έν πάση περιπτώσει ό Νους θά ευρίσκεται πάντοτε 
έν διαρκή πορεία προς τό καθ' όλον "Ον, τό 'Απόλυτον, χωρίς ποτέ όμως να δυ-
νηθή να ταυτισθή ούτος μετ' αύτοϋ* ή έλπίς δια τής νοήσεως άφ' ενός, καί τό ά-
κατόρθωτον τοϋ πράγματος προς εΰρεσιν αύτοϋ, άφ' έτερου, θά θέσουν είς κίνη-
σιν τήν εννοιαν, τής κριτικής πραγματοκρατίας3 4 (Kritischer Realismus) κα· έπί 
τής οποίας οί ώς άνω θά στηρίζουν εσαεί τάς δύο αντιθέτους αυτών θεωρήσεις. 

15. Zu Heraklei tos 

Bei Seneca wird folgendes erwähnt: «Unus dies par omni est»35 (Epist. 12, 7). 

7 
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Bei Plutarch (Vita Camill. 19) wird folgendes erwähnt: περί δ' ήμερων απο
φράδων είτε χρή τίθεσθαί τινας είτε ορθώς Ηράκλειτος έπέπληξεν Ήσιόδω τάς 
μέν άγαθάς ποιουμένφ τάς δε φαύλας, ώς άγνοοΟντι φύσιν ημέρας άπάσης μίαν 
οδσαν....» Die beiden Stellen von Seneca und Plutarch werden als das 106 
fragment des Herakleitos bei Diels - Kranz gebracht, anderen Worten, in der 
Stelle Plutarchs lehrt Herakleitos dass «έκ πάντων ëv (Vgl. frg. 57) in der Stelle 
des Senecas aber, dass «έξ ενός τα πάντα» (Vgl. Frg 67) ist. 

16. Ein Wort zum Heraklitsfragment (52 D-K) 

In diesem Fragment des Herakleitos wird folgendes erwähnt: αίών παϊς 
έστι παίζων, πεσσεύων παιδος ή βασιληίη». 

Mit dem Wort αίών (=Zeit) nach Herakleitos, man glaubt, dass die Bedeu
tung dieses Wortes sich und mit dem Bergiff der τύχη (-=Zufall) idendifizieren 
muss. Vgl. Philo de Moys. I 6 p. 85: τύχης γαρ άσταθμητότερον... τα ανθρώπεια 
πεττευούσης. 

17. Είς Ήράκλ«τον (απ. 18 D-K) 

"Εν τινι αποσπάσματι του Ηρακλείτου μνημονεύονται τα εξής: «εάν μη 
ελπηται, ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει, άνεξερεύνητον εον καί απορον» (άπ. 18). 

Το παρόν απόσπασμα αποτελεί, τρόπον τίνα, άπάντησιν εις το 123ον από
σπασμα τοο Ήρ., το όποιον θεωρεί δτι «φύσις κρύπτεσθαι φιλεϊ». 

Δύναται να εϊπη τις. δτι άνάπτυξις τοο 123ου αποσπάσματος εϊναι το ανω
τέρω 18ον απόσπασμα, κατά το όποιον ή «φύσις δύναται να άποκαλυφθή προϊ
όντος τού χρόνου δια τής ελπίδος (έλπηται-άνέλπιστον)* ενταύθα διαφαίνεται 
σαφώς ή γνωσιολογική θεώρησις, καθ' Ήράκλειτον, τής κριτικής πραγματο-
κρατίας. 

18. Εις Κικέρωνα (=de nat. d. Ι IO 26) 

Παρά Κικέρωνι κείνται τα έξης: «Post Α. aera deum statuii» (ενθ. άνωτ.) 
ενταύθα ό Κικέρων θεωρεί τον αέρα ώς Θεόν36, κατά την άναξιμένειον θεώρησιν37, 
ώς έν τώ 2ω αποσπάσματι τοο Άναξιμένους «οίον ή ψυχή, ή ημετέρα αήρ οΰσα 
συγκρατεί ήμας, και Ολον τον κόσμον πνεύμα και αήρ περιέχει» διαφαίνεται' 
δντως ή έννοια τής ψυχής, πλην τής ημετέρας, τής ατομικής, ενυπάρχει καί έν 
τφ Σύμπαντι ώς «Παγκόσμιος ψνχή» καί δή όπό τήν ëvvoiav τοο αέρος, ήτις υ
πεισέρχεται είς τον άνθρωπον ώς «αναπνοή»38. Ωσαύτως δτι ή ψυχή τοο άνθρωπου 
είναι μοίρα τής παγκοσμίου ψυχής, τουτέστιν, τοΟ θείου εϊναι άντίληψις, ήτις 
ενυπάρχει έν τή οϊκεία θεωρήσει τών Ελλήνων. 

19. Notizie in breve (Eraclito: frammenti 43, 46 D-K) 

Eraclito identifica concettamente le parole «ύβρις» e «οϊησις» conf. fram
menti: «ββριν χρή σβεννύναι μάλλον ή πυρκαϊάν» (fram. 43) e «τήν οΐησιν ίε-
ράν νόσον» (fram. 46). 

Secondo Eraclito «ύβρις» è ogni trapasso imposibilita conf. fram. 94: «Ή
λιος γαρ ούχ ύπερβήσεται μέτρα· ει δε μή Ερινύες μιν Δίκης 'Επίκουροι έξευ-
ρήσουσιν»· però e la «οϊησις» è in certo modo trapasso ogni realtà. 

Eraclito critica ambo concetti «ύβρις» e «οΐησις» come segue: «σβεννύναι 
μάλλον ή πυρκαϊάν» e la «οϊησις» epilessia (ίερά νόσος) diceva. 



99 

20. Tò «"Απειρον του 'Αναξίμανδρου παρά τ ώ Ι ω ά ν ν η Δαμασκηνώ 

"Εν τινι χωρίω τοο 'Αριστοτέλους μνημονεύονται τα έξης «του δέ απείρου 
ουκ ε*στιν αρχή' εΐη γαρ αν αυτού πέρας. "Ετι ôè και άγέννητον και αφθαρτον ώς 
αρχή τις ούσα... δι Ô... ου ταύτης αρχή, αλλ' αϋτη των άλλων είναι δοκεϊ και πε-
ριέχειν απάντα και πάντα κυβερνάν... και τοϋτ' είναι το θείον άθάνατον γαρ και 
άνώλεθρον, ώς φησιν ό Αναξίμανδρος89». 

'Ενταύθα αναφέρονται μεταξύ τον άλλων, οτι διά την εννοιαν τού «Απεί
ρου» δέν δυνάμεθα να προσάψωμεν είς αυτήν, την έννοιαν τής αρχής, διότι θά 
ήκολούθει το μετ' αυτής, ώς εικός, τέλος* έπειτα τό «"Απειρον» ώς «'Αρχή» είναι 
«άγέννητος» και «άφθαρτος» και μάλιστα το «"Απειρον» χρησιμεύει ώς «Αρχή» 
τών άλλων και περιέχει «"Απαντα και πάντα κυβερνάν... και τοϋτο είναι το θείον»· 
διότι είναι «άθάνατον» και «άνώλεθρον» καθώς λέγει ό Άνεξίμανδρος. 

Έ ν συνεχεία παρά τφ 'Ιωάννη Δαμασκηνφ4 0 αναγράφονται τα έξης: «άπει
ρον το θείον και άκατάληπτον». 

Καθ' ήμδς έν τοις ανωτέρω χωρίοις ενυπάρχει το αυτό πνεύμα, ώς προς τήν 
έννοιαν τοο Θείου* ή έννοια τοο «'Απείρου» εκφράζεται σαφώς παρ' άμφοτέροις* 
οσον άφορςί είς τήν έννοιαν τού « ακατάληπτου», ώς φέρεται παρά τφ ίερφ Δα
μασκηνφ και δηλούντος διά τούτου τήν εννοιαν τού θείου, θεωροΰμεν δτι ή ερ
μηνεία τού «Απείρου» κατά Άναξίμανδρον, πλην τής ώς άνω, ενέχει και τήν έν-
νοιαν τού «απροσδιορίστου» τού «αόριστου»*1 διότι ό 'Αναξίμανδρος έπιθυμών 
να διατήρηση τήν έννοιαν τού «αναλλοίωτου» ώς προς το θείον, άπέφυγεν επιμε
λώς να προσδώση εις Αυτό ποιοτικήν τίνα ιδιότητα, και τοιουτοτρόπως ή κοσμο-
γόνος αυτού 'Αρχή τό «άπειρον», ήτοι τό «αόριστον» δύναται να έμφιλοχωρήση 
έν μέρει είς τήν έννοιαν τού «ακατάληπτου», ώς 'έχει αύτη παρά τφ "Ιωάννη Δα
μασκηνφ*2. 

21. «"Ακεα» 

Ό Ίάμβλιχος παραδίδει, έκ τού απολεσθέντος έργου τού Ηρακλείτου, τήν 
λέξιν «άκεα»43 και συμπληροί: «και δια τοϋτο είκότως αυτά «ακεα» προσειπεν 
ώς εξακεσόμενα τα δεινά και τάς ψοχάς έξάντεις άπεργαζόμενα τών èv τγ} γενέ
σει συμφορών» (π. μυστηρίων Ι 11)* ό σώζων τό ανωτέρω απόσπασμα Ίάμβλιχος 
ερμηνεύει τήν λέξιν «ακεα» διά τής εννοίας «φάρμακα», άτινα ενεργούν προς τήν 
τών ψυχών κάθαρσιν αλλά και ό Πλάτων ύπό τήν αυτήν έννοιαν μνημονεύει δτι: 
«όθεν δη καθαρμών τε και τελετών τυχούσα εξάντη εποίησε τον εαυτής ε*χοντα»Μ. 

Ό Ίάμβλιχος προφανώς διά τήν έρμηνείαν τής λ. «άκεα» πλην τής τού 
Πλάτωνος, έχει κατά νουν και τό περί «παθημάτων κάθαρσιν» τού αριστοτέλειου 
χωρίου: «εστίν οΰν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος 
ϋχουσης ήδυσμένφ λόγω χωρίς έκαστου τών ειδών èv τοις μορίοις, δρώντων και 
ου δι απαγγελίας, δι έλέου καΧ φόβου περαίνουσα τήν τών τοιούτων παθημάτων 
κάθαρσιν»46. 

Ή ανωτέρω έννοια «παθημάτων κάθαρσις» διττόν έχουσα χαρακτήρα λαμ
βάνει χώραν διά μεταβολής τών συναισθημάτων τής ψυχής, ή «δι' έλέου καί 
φόβου», ή απαλλάσσεται αύτη έκ τών, περί ού ό λόγος, συναισθημάτων. 

Γενικώς ειπείν ή ανωτέρω «κάθαρσις» συντελείται δι' απαλλαγής τής ψυ
χής έκ τών έν λόγω συναισθημάτων διά τίνος «θρησκευτικής μανίας», ώς πάρ' 
Ήρακλείτω μνημονεύεται* έν τή έννοια «αυτά» ώς έχει έν τώ μνημονευομένω 
άποσπάσματι περιέχονται αί διάφοραι θρησκευτικαί τελεταί, ώς προς τα μυστή
ρια τού Διονύσου, και επέχουν θέσιν «φαρμάκων», ύπό ψυχολογικήν βεβαίως 
έποψιν διά τάς έν λόγω ψυχάς, ώς ακριβώς ό 'Αριστοτέλης νοεϊ, δσον άφορφ 
είς τάς ψυχάς, τήν έννοιαν «παθημάτων καθαρσις». 
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22. «διάκοσμον έοικότα» 

Ή Παρμενίδειος έκφρασις «διάκοσμον έοικότα» (απ. 8 στίχ. 60 D-K) συμ
βολίζει την εννοιαν τοδ Όντος άνάμεικτον μετά τοϋ" φαινομένου αυτής* ή έννοια 
«έοικότα» δηλοΐ το ^κτυπον τοϋ" αρχετύπου (διάκοσμον) ' όντως το φαινόμενον 
αντικατοπτρίζει το πραγματικόν, ώς και το πραγματικόν εκφράζεται δια τοο φαι
νομένου αύτοβ. 

Επομένως ό διαρχικος χαρακτήρ του «διάκοσμον εοικότα» ενέχει, πλην 
τοο πραγματικοί) και το φαινόμενον αυτοϋ, άλλα τούτο δέν αποτελεί αντίθεσιν, 
άλλα τουναντίον ομοιότητα προς το πραγματικόν και δια τής, περί ής ό λόγος, 
εκφράσεως διασφζεται ή άκεραιότης τοο "Οντος, διότι ή τμήσις αυτοϋ είς πρα
γματικόν και μη πραγματικόν, είς αληθές και μη κ.τ.λ. οφείλεται είς τήν νοητι-
κήν τών ανθρώπων άδυναμίαν, διότι 
το δν «ουδέ διαιρετόν εστίν, επεί παν εστίν ομοϊον' 

ουδέ τι χειρότερον, παν δ' εμπλεόν εστίν έόντος 
τω ξννεχες παν εστίν εον γαρ εόντι πελάζει» (άπ. 8 στίχ. 22-25) 

Συνεπώς δια τής ανωτέρω εκφράσεως διατηρείται ή ëvvoia τοϋ" 

«αγένητον èòv και ανώΛε0ρώ> εστίν 

οϋλον, μονογενές τε κάί ατρεμές ήδ3 άτέλεστον (άπ. 8 στίχ. 3-4) 

καί ούτω ό άνθρωπος δια τού φαινομένου, δύναται να οπεισέλθη είς τον κόσμον 
τών 'Ιδεών, ήτοι είς τήν θέαν τού πραγματικού. 
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