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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Εδίδαξα  τη φιλοσοφία  τριάντα  οκτώ  χρόνια,  οκτώ  στο Πανεπιστήμιο  της Θεσσαλονίκης  και 
τριάντα στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Ήμουνα τριάντα ετών, όταν άρχισα ως εντεταλμένος 
υφηγητής  να  διδάσκω  τη  φιλοσοφία  στους  φοιτητάς  και  στις  φοιτήτριες  της  Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είχα την εντολή από τη Σχολή να διδάξω Λογική και 
Ηθική στους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητάς. Οι φοιτηταί της Σχολής την εποχή εκείνη, 
δηλαδή το 1930, δεν ήταν περισσότεροι από 150. Το ακροατήριό μου λοιπόν τον πρώτο χρόνο 
της διδασκαλίας μου δεν ξεπερνούσε τους 50 φοιτητάς και φοιτήτριες. 

Ήδη από  τα  πρώτα μαθήματα  διεπίστωσα ότι  οι  νέοι  είχαν  μεγάλη  έφεση,  δεν  είχαν  όμως 
προσλαμβάνουσες  παραστάσεις  για  να  παραλάβουν  τις  έννοιες  της  φιλοσοφίας.  Τούτο  με 
ανάγκασε  εξ  αρχής  να  παραμερίσω  τα  σημειώματα  μου  και  αντί  να  συμβουλεύομαι  τα 
σημειώματα  να  παρακολουθώ  τα  μάτια  των  φοιτητών.  Έτσι  τα  μαθήματα  της  φιλοσοφίας 
έλαβαν  εξ  αρχής  μια  μορφή  άμεσης  επικοινωνίας  και  ανακοινώσεως.  Τούτο  εμεγάλωνε  το 
ενδιαφέρον των φοιτητών και ήδη από το πρώτο έτος άρχισαν να προσέρχονται φοιτηταί και 
από τις άλλες σχολές για ν' ακούσουν  το μάθημα της φιλοσοφίας.  Σιγά  ‐ σιγά έβλεπα ότι η 
ανάλυση  των  εννοιών  της φιλοσοφίας άρχισε  να  γοητεύει  τους  νέους  και  τούτο  ενίσχυε  τη 
θέση μου απέναντί  των.  Στο  τέλος  του δευτέρου έτους η αίθουσα  των εκατό φοιτητών δεν 
χωρούσε τους ακροατάς του μαθήματος και η κοσμητεία, όταν διεπίστωσε  το γεγονός, μου 
διέθεσε το αμφιθέατρο για τη διδασκαλία του μαθήματος. 

Από τις πέντε ώρες την εβδομάδα που εδίδασκα οι δυο ήταν φροντιστηριακές. Συνήθως στο 
φροντιστήριό μου ανέλυα ένα αρχαίο κείμενο,  κατά προτίμηση ένα διάλογο του Πλάτωνος. 
Ήδη  κατά  τα  δύο  πρώτα  χρόνια  που  εδίδαξα  ως  εντεταλμένος  υφηγητής  το  μάθημα  της 
φιλοσοφίας είχε αναπτυχθεί ένας διάλογος μεταξύ του διδάσκοντος και των ακροατών του, 
το  ενδιαφέρον  των  φοιτητών  είχε  γίνει  ζωηρότερο  και  εν  γένει  είχε  δημιουργηθεί  μια 
ατμόσφαιρα  πνευματική,  η  οποία  ελάμβανε  ημέρα  με  την  ημέρα  ολοένα  και  μεγαλύτερο 
βάθος. Φιλοσοφικά προβλήματα, τα οποία ως τότε ήταν και για μένα μόνον θεωρήματα, με 
τη διδασκαλία και το διάλογο εγίνονταν βιώματα και ψυχικά βεβαιώματα και ο ενθουσιασμός 
και  του  διδάσκοντος  και  των  ακροατών  εμεγάλωνε.  Τούτο  εστερέωσε  την  πεποίθηση  του 
διδάσκοντος, ο οποίος είχε αφιερώσει όλη του τη νεότητα για τη φιλοσοφία, ότι αυτή ήταν 
αναγκαία για τη μόρφωση των φοιτητών. 

Ήδη  από  το  τρίτο  έτος  της  διδασκαλίας  μου,  οπότε  είχα  εκλεγεί  τακτικός  καθηγητής  στο 
Πανεπιστήμιο  της  Θεσσαλονίκης,  το  αμφιθέατρο  ήταν  κατάμεστο  από  φοιτητάς  και  οι 
απαιτήσεις  της  πανεπιστημιακής  νεότητος  από  το  μάθημα  της  φιλοσοφίας  ήταν  πια 
περισσότερες.  Τότε  ακριβώς  εκτός  από  τα  τακτικά  μαθήματα  που  όριζε  το  πρόγραμμα 
αποφάσισα  να  διδάσκω  μία  ώρα  την  εβδομάδα  ένα  ελεύθερο  μάθημα,  προοριζόμενο  για 
όλους τους φοιτητάς. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εδίδαξα δύο ελεύθερα μαθήματα, το 
ένα ήταν η ερμηνεία του πρώτου μέρους του Φάουστ του Γκαίτε,  το άλλο η φιλοσοφία του 
πολιτισμού.  Από  τα  τριάντα  μαθήματα  περί  Φάουστ  προέκυψε  αργότερα  το  έργο  μου  «Ο 
Φάουστ του Γκαίτε» και από τα επίσης τριάντα μαθήματα περί φιλοσοφίας του πολιτισμού το 
τελευταίο  βιβλίο  της  παρούσης  «Εισαγωγής  στη  Φιλοσοφία»,  δηλαδή  η  Φιλοσοφία  της 
Ιστορίας.  Τέλος  από  τα  συστηματικά  μου  μαθήματα  περί  Ηθικής  προέκυψε  το  βιβλίο  μου 
«Σύστημα φιλοσοφικής ηθικής». 

Όλα σχεδόν τα προβλήματα που αναλύει η παρούσα «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία» είχαν τεθεί 
και αναπτυχθεί  κατά  την οκταετία  της Θεσσαλονίκης.  Τότε ακριβώς εγράφη και  το δεύτερο 
βιβλίο της «Εισαγωγής» με τον τίτλο «Το πνεύμα και η ζωή του», βιβλίο που αγαπήθηκε πάρα 
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πολύ από την ακαδημαϊκή νεότητα. Ως δεύτερο βιβλίο της «Εισαγωγής» φέρει τον τίτλο «Η 
φαινομενολογία του πνεύματος», ο οποίος είναι περισσότερο ακριβής. Κατά τα τριάντα όμως 
χρόνια  της  διδασκαλίας  μου  στη  Φιλοσοφική  Σχολή  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών  τα 
προβλήματα της «Εισαγωγής στη Φιλοσοφία» συνεζητήθησαν και ανελύθησαν βαθύτερα και 
ευρύτερα. Ο συγγραφεύς πολύ θα ήθελε να έχει τα κείμενα των μαθημάτων αυτών, τα οποία 
είναι γραμμένα μόνον στις ψυχές των μαθητών του. Ούτε καν σημειώματα υπάρχουν από τα 
μαθήματα αυτά, τα οποία ήταν πάντοτε πηγαία και άμεσα. 

Μόνον  τα δύο πρώτα βιβλία από την παρούσα «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία»  ήταν γραμμένα 
από πριν.  Όλα  τα άλλα βιβλία  εγράφησαν  τα  τελευταία  χρόνια  και  συγκεκριμένως  κατά  τη 
σκοτεινή περίοδο της δικτατορίας. Τα κείμενα αυτά, αν και καταγίνονται με τα προβλήματα 
τα  οποία  η  διδασκαλία  μου  προσπάθησε  να  παρουσιάσει  στην  ακαδημαϊκή  νεότητα,  είναι 
όμως  όλα  γραμμένα  εκ  των  υστέρων  και  ανεξάρτητα  από  τη  διδασκαλία.  Επίσης  δεν 
εχρησιμοποίησα σημειώματα από τα μαθήματά μου. 

Η παρούσα «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία»  δεν  έχει  την αξίωση ότι  με  τη  διαλεκτική ανάλυση 
που χρησιμοποιεί εξαντλεί τα μεγάλα προβλήματα της φιλοσοφίας. Τούτο άλλωστε θα ήταν 
αδύνατο.  Εκείνο  όμως  που  επιδιώκει  η  «Εισαγωγή  στη  Φιλοσοφία»  είναι  ν'  ανοίξει  τα 
προβλήματα και να τα φωτίσει διαλεκηκώς, ώστε να φανεί το βάθος και το πλάτος των. Τα 
φιλοσοφικά προβλήματα γίνονται προσιτά μόνον με τη διαλεκτική ανάλυση. Αυτήν ακριβώς 
την ανάλυση εχρησιμοποίησε ο συγγραφεύς κατά τα μαθήματά του. 

Το  μυστικό  της  διαλεκτικής  αναλύσεως  είναι  ότι  καθώς  προσπαθεί  να  εισαγάγει  τον 
μαθητευόμενο  στη  φιλοσοφία  αποκαλύπτει  συνάμα  και  στον  διδάσκοντα  την  ουσία  των 
προβλημάτων,  και  σ'  αυτό  έγκειται  η  γοητεία  του φιλοσοφικού μαθήματος.  Το φιλοσοφικό 
μάθημα δεν έχει  εξ αρχής έτοιμη  την ύλη  της διδασκαλίας, αλλά την φέρνει εις φως σιγά  ‐ 
σιγά με τη διαλεκτική ανάλυση, η οποία ενώνει συνάμα το δάσκαλο και τον μαθητή. Κατά τη 
διαλεκτική  ανάλυση  ο  δάσκαλος  βεβαιώνεται  ότι  ο  μαθητής  τον  παρακολουθεί,  και  ο 
μαθητής  βλέπει  τον  δάσκαλο  να  φέρνει  εις  φως  νοήματα,  τα  οποία  γεννιώνται  εκείνη  τη 
στιγμή. 

Κατά τη διδασκαλία αυτήν ο λόγος είναι άμεσος, δροσερός και γόνιμος, γι' αυτό και γοητεύει 
τον  μαθητευόμενο  και  συνάμα  δημιουργεί  την  αγάπη  προς  τον  δάσκαλο.  Ποτέ  κατά  τα 
τριάντα οκτώ χρόνια που εδίδαξα τη φιλοσοφία ή μάλλον το φιλοσοφείν δεν έφερα έτοιμο το 
μάθημά μου στην έδρα. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι εγώ δεν ήμουνα έτοιμος για το μάθημα. 
Ο  δάσκαλος  πρέπει  να  είναι  έτοιμος  για  το  μάθημα,  το  μάθημα  όμως  στη  φιλοσοφία  δεν 
πρέπει να είναι ποτέ έτοιμο από πριν. Το μάθημα προκύπτει «εκ περιουσίας» και θερμαίνεται 
από την αγάπη του μαθητού στον άμεσο και ζωντανό λόγο. 

Κάθε  μάθημα  έχει  τη  δική  του  ατμόσφαιρα  και  ποτέ  ένα  μάθημα  δεν  είναι  το  ίδιο  με  ένα 
άλλο.  Συχνά  αναπολώ  την  ατμόσφαιρα  των  μαθημάτων  μου  —στο  αμφιθέατρο  της 
Φιλοσοφικής Σχολής— και συχνά οι μαθηταί μου —που τυχαίως συναντώ— μου φέρνουν στη 
μνήμη την ατμόσφαιρα αυτήν. Δεν υπάρχει για το δάσκαλο μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη 
μνήμη, που κρατούν οι μαθηταί του γι' αυτόν και για το μάθημά του. Η παρούσα «Εισαγωγή 
στη  Φιλοσοφία»  δεν  μπορεί  βέβαια  ν'  αντικαταστήσει  το  μάθημα,  τον  προφορικό  λόγο,  ο 
οποίος, όπως λέγει ο Πλάτων, γράφεται κατ' ευθείαν στην ψυχή του μαθητού, έχει όμως τη 
φιλοδοξία  να  καταστήσει  τα  πραγματικά  προβλήματα  της  φιλοσοφίας  προσιτά  στην 
ακαδημαϊκή νεότητα. 

Αποφάσισα  να  γράψω  την  «Εισαγωγή  στη Φιλοσοφία»  όταν  το  δικτατορικό  καθεστώς  των 
στρατιωτικών  με  απομάκρυνε  από  το  Πανεπιστήμιο.  Το  σκοτεινό  αυτό  καθεστώς  δεν  μου 
επέτρεψε επίσης να ασκήσω τα πρυτανικά μου καθήκοντα, και τέλος με απομάκρυνε από την 
προεδρία  της  Διοικήσεως  του  Πανεπιστημίου  Πατρών,  το  οποίον  ίδρυσα  μαζί  με  άλλους 
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εξαίρετους συναδέλφους. Όμως με τη βιαία απομάκρυνση από τα ακαδημαϊκά μου αξιώματα 
δεν  έχασα  προσωπικώς  τίποτε,  ενώ  έχασα  το  παν  με  την  απομάκρυνσή  μου  από  τους 
φοιτητάς,  με  τους  οποίους  οι  δεσμοί  μου  υπήρξαν  πάντοτε  στενοί,  γιατί  ήταν  δεσμοί 
αμοιβαίας αγάπης. 

Κατά το διάστημα της ζοφεράς επταετίας είχα πολλές φορές την ευκαιρία να διαπιστώσω το 
κενό,  που  εδημιούργησε  για  τους  φοιτητάς  η  απομάκρυνσή  μου  από  το  Πανεπιστήμιο.  Οι 
φοιτηταί ομιλούσαν για πραγματική ορφάνια που τους ευρήκε. Μέσα σ' αυτή τη ζοφερή και 
πνιγηρή κατάσταση αποφάσισα ν' αφήσω όλες τις άλλες επιστημονικές μου εργασίες και να 
γράψω μια Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, την οποίαν να παραδώσω στην ακαδημαϊκή νεότητα. Η 
«Εισαγωγή στη Φιλοσοφία»  θα έχει  επιτύχει  το σκοπό  της, αν ανταποκριθεί πράγματι στην 
πνευματική ανάγκη της ακαδημαϊκής νεότητος. 

Ο σκοπός της «Εισαγωγής στη Φιλοσοφία» είναι να προσανατολίσει τον αναγνώστη της στα 
βασικά  προβλήματα  της  φιλοσοφίας  και  να  τον  βοηθήσει  για  να  σχηματίσει  μια  στερεά 
κοσμοθεωρία.  Η  πεποίθησή  μου  από  την  πολυετή  μου  θητεία  στα  ελληνικά  Πανεπιστήμια 
είναι ότι οι Έλληνες φοιτηταί, οποιαδήποτε επιστήμη και αν σπουδάζουν, έχουν ανάγκη από 
τη φιλοσοφία,  γιατί αυτή θα τους βοηθήσει να καταλάβουν καλύτερα και την  ίδια τους την 
επιστήμη.  Η  πεποίθησή  μου  αυτή  στηρίζεται  στα  πράγματα  και  επιβεβαιώνεται  από  το 
γεγονός ότι τα μαθήματά μου στα Πανεπιστήμια δεν τα παρακολουθούσαν μόνον οι φοιτηταί 
της  Φιλοσοφικής  Σχολής  αλλά  και  πολλοί  φοιτηταί  όλων  των  άλλων  σχολών  καθώς  και 
σπουδασταί του Πολυτεχνείου. 

Πολλοί από τους φοιτητάς και σπουδαστάς αυτούς αγάπησαν τόσο πολύ τη φιλοσοφία ώστε 
εξακολουθούν και τώρα που ασκούν το επάγγελμά τους να μελετούν φιλοσοφικά βιβλία και 
να με συμβουλεύονται για το τι αξίζει να διαβάσουν. Το ενδιαφέρον τόσων ηλικιών νέων, που 
άκουσαν  τα  μαθήματά  μου,  εξηγεί  και  το  γεγονός  ότι  υπάρχει  σήμερα  στον  τόπο  μας  ένα 
σοβαρό αναγνωστικό κοινό, που ενδιαφέρεται για το εκλεκτό βιβλίο. 

Κατά την τελευταία γενεά, δηλαδή τη γενεά μετά τον πόλεμο, η πνευματική στάθμη της ζωής 
μας  έχει  σημαντικά ανέλθει.  Υπάρχει σήμερα αναγνωστικό  κοινό  για  το φιλοσοφικό βιβλίο, 
πράγμα που δεν υπήρχε, όταν πριν από σαράντα χρόνια άρχισα να διδάσκω τη φιλοσοφία. 
Εχρειάσθηκε  βέβαια  σκληρή  και  συνεχής  εργασία  και  απαιτήθηκαν  πολλοί  πνευματικοί 
αγώνες, ιδίως κατά την πρώτη δεκαετία της θητείας μου, για να σχηματισθεί το εκλεκτό τούτο 
αναγνωστικό κοινό, που ενδιαφέρεται για το σοβαρό φιλοσοφικό βιβλίο. 

Δεν  είμαι  βεβαίως  αφελής  να  πιστεύω  ότι  μόνον  η  δική  μου  συμβολή  ήταν  αρκετή  για  να 
αλλάξει  η  πνευματική  στάθμη  του  τόπου  μας.  Δίχως  τη  συμβολή  και  των  πολλών  άλλων 
εκλεκτών  ανθρώπων  του  πνεύματος,  και  μάλιστα  δίχως  τη  συμβολή  ορισμένων  αγαπητών 
φίλων και συναγωνιστών εξ αρχής,  δεν είναι  νοητή η ύψωση της πνευματικής στάθμης  του 
τόπου μας.  Το  διακριτικό  όμως  γνώρισμα  της  προσωπικής  μου συμβολής  είναι  ότι  εδίδαξα 
φοιτητάς τριάντα οκτώ ηλικιών. 

Σ' αυτούς, που η αγάπη τους με βοήθησε και με παρηγόρησε σε δύσκολες ώρες της ζωής μου, 
αλλά  και  σ'  όλους  τους σημερινούς  και αυριανούς φοιτητάς  προσφέρω  την «Εισαγωγή στη 
Φιλοσοφία». 

Η παρούσα «Εισαγωγή» αποτελείται από τέσσερες τόμους. 

Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει: 

Προοίμιον, 

Βιβλίον Α': Οι βασικές έννοιες της Φιλοσοφίας, 
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Βιβλίον Β': Η φαινομενολογία του πνεύματος, 

Βιβλίον Γ': Η Φιλοσοφία της φύσεως. 

Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει: 

Βιβλίον Δ': Φιλοσοφική ανθρωπολογία, 

Βιβλίον Ε': Ψυχολογία, 

Βιβλίον ΣΤ': Λογική. 

Ο τρίτος τόμος περιλαμβάνει: 

Βιβλίον Ζ': Γνωσιολογία, 

Βιβλίον Η': Ηθική φιλοσοφία, 

Βιβλίον Θ': Αισθητιχή. 

Τέλος ο τέταρτος τόμος περιλαμβάνει: 

Βιβλίον Ι': Φιλοσοφία της θρησκείας, 

Βιβλίον ΙΑ': Μεταφυσική, 

Βιβλίον IB': Φιλοσοφία της Ιστορίας. 

ΙΙωωάάννννηηςς  ΝΝ..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς  

Σεπτέμβριος 1974 
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Α. Η πηγή τής Φιλοσοφίας. 

Η  φιλοσοφία  δημιουργεί  πάντοτε  μόνη  της  την  έννοιά  της.  Συνεπώς  δεν  υπάρχει  άλλο 
κριτήριο ανώτερο για να κριθεί και να ορισθεί τι είναι φιλοσοφία. Μόνον τότε καταλαβαίνω τι 
είναι φιλοσοφία,  όταν  ζω  ο  ίδιος  μέσα  της,  όταν  δηλαδή φιλοσοφώ. Με  ένα  οποιονδήποτε 
όρισμα  δεν  καταλαβαίνω  ποτέ  τι  πράγματι  είναι  η  φιλοσοφία,  γιατί  ο  ορισμός  είναι  πάντα 
σχηματικός. Γι' αυτό δεν θα δώσω εδώ ορισμό της φιλοσοφίας, αλλά θ' αρχίσω αμέσως με μια 
σειρά  φιλοσοφικών  σκέψεων  για  να  φανεί  απ'  αυτή  τη  σειρά  των  σκέψεων  τι  είναι 
φιλοσοφία. 

Ο άνθρωπος αφ'  ης φθάσει σ'  ένα ορισμένο βαθμό αυτοσυνειδησίας αρχίζει  να θέτει μέσα 
του ορισμένα βασικά ερωτήματα,  όπως π.χ.  το  ερώτημα  τι  είναι ο  κόσμος,  ή  το  ερώτημα  τι 
είναι ο ίδιος ο άνθρωπος καθώς και τα ερωτήματα τι υπάρχει και γιατί υπάρχει ό,τι υπάρχει. 
Ο  άνθρωπος  ζητεί  απάντηση  σ'  αυτά  τα  ερωτήματα  για  να  βεβαιωθεί  και  για  τη  θέση  του 
μέσα στον κόσμο και για την τυχόν διαφορά του από τον κόσμο καθώς και για τη σχέση του μ' 
αυτόν  και  τέλος  για  το  Είναι  του  κόσμου  γενικώς.  Μια  βασική  απορία  του,  αν  όχι  και  μια 
εσωτερική  αγωνία  του,  είναι  η  αίτια  αυτών  των  ερωτημάτων.  Συγχρόνως  υπάρχει  η  σκέψη 
μέσα του, ότι, αν δεν απαντήσει σ' αυτά τα βασικά ερωτήματα, θα χάσει ίσως δια παντός κάτι 
που  είναι  αναγκαίο  για  να  ολοκληρωθεί  ως  άνθρωπος,  δηλαδή  να  αποκτήσει  απόλυτη 
αυτοσυνειδησία. Με τα ερωτήματα όμως αυτά ο άνθρωπος δεν ζητεί κάτι για τον εαυτό του, 
κάτι  ατομικό αλλά  κάτι  γενικό  και  αντικειμενικό,  ζητεί  μια  αλήθεια.  Η  ζήτηση  της  αλήθειας 
είναι  κάτι  που  τον  ξεχωρίζει  από  όλα  τα  άλλα.  Όσο  όμως  περισσότερο  ο  άνθρωπος 
καταγίνεται με τα προβλήματα αυτά τόσο και περισσότερο βεβαιώνεται ότι ποτέ δεν φθάνει 
με τη σκέψη του σε τελική γνώση ούτε ως προς το τι είναι ο ίδιος ούτε ως προς το τι είναι ο 
κόσμος που τον περιβάλλει. Το μόνο που αποκτά ο άνθρωπος απ' αυτήν τη θεώρηση είναι ο 
γενικός  προσανατολισμός  του  μέσα  στον  κόσμο  και  η  βαθύτερη  αποσαφήνιση  αυτών  των 
πρωταρχικών  προβλημάτων.  Έτσι,  αφ'  ότου  άρχισε  να  φιλοσοφεί  ο  άνθρωπος  μοχθεί  ν' 
αποσαφηνίσει την έννοια του Είναι και να εντάξει μέσα στην έννοια αυτήν και την προσωπική 
του παρουσία. Όταν όμως ο άνθρωπος θέτει το ερώτημα και θέλει να μάθει τι πράγματι είναι 
το  Είναι,  τι  δηλαδή  υπάρχει  γενικώς,  παρατηρεί  ότι  υπάρχουν  πολλά  είδη  του  Είναι.  Και 
πρώτα  ‐  πρώτα  ξεχωρίζει  ό,τι  υπάρχει  γύρω  του,  ό,τι  υπάρχει  εν  χώρω  και  χρόνω.  Έπειτα 
χωρίζει  την  αντικειμενική πραγματικότητα  σε πράματα  και  πρόσωπα,  την  χωρίζει  στη  ζώσα 
πραγματικότητα και στη νεκρή, άψυχη ύλη. Και τέλος έρχεται στα όσα δημιουργεί ο ίδιος, στα 
έργα του, στις σκέψεις του καθώς επίσης και σ' όσα πλάθει με τη φαντασία του, γιατί κι αυτά 
τα πλάσματα της φαντασίας υπάρχουν. Όλα αυτά παρά τις διαφορές που τα χωρίζουν έχουν 
ένα κοινό γνώρισμα, ότι δηλαδή ως προς εμέ είναι αντικείμενα. Σ' αυτά μάλιστα κατατάσσεται 
και  το  ίδιο  μου  το  σώμα.  Εγώ όμως  ο  ίδιος  είμαι  κάτι  ολωσδιόλου άλλο  απ'  όλα αυτά.  Και 
πρώτα  ‐  πρώτα  εγώ  είμαι  αυτός  που  σκέπτεται  και  ερωτά.  Ό,τι  και  να  κάμω,  όσο  κι  αν 
προσπαθήσω,  ποτέ  δεν  θα  μπορέσω  να  μεταβάλω  το  Είναι  μου,  δηλαδή  να  γίνω  και  εγώ 
αντικείμενο. 

Τούτο δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο υλιστής, γιατί και σ' αυτόν η σκέψη είναι κάτι άλλο από 
το αντικείμενό της. Το Είναι λοιπόν που έχω απέναντί μου είναι διαφορετικό από το Είναι του 
εαυτού  μου.  Το  Είναι  του  αντικειμένου  δεν  γνωρίζει  ούτε  ότι  είναι,  ότι  υπάρχει,  ούτε  ότι 
υπάρχω και εγώ. Αντίθετα εγώ ο ίδιος γνωρίζω και ότι υπάρχω, δηλαδή γνωρίζω το Είναι μου, 
και γνωρίζω συνάμα και το Είναι των αντικειμένων. Επίσης ημπορώ ακόμα να χωρίσω το Είναι 
των αντικειμένων από τη σχέση που έχω μ' αυτά και να τα σκεφθώ ολωσδιόλου ανεξάρτητα 
απ' αυτήν τη σχέση, δηλαδή μπορώ να τα «σκεφθώ» καθ' εαυτά, άσχετα από τα αισθήματα, 
τα συναισθήματα,  τις παραστάσεις,  τις  κρίσεις  και  τις  έννοιες που  έχω ή που σχηματίζω  γι' 
αυτά. Βέβαια πρέπει εδώ να γνωρίζω ότι γι' αυτά τα καθ'  εαυτά αντικείμενα δεν μπορώ να 
έχω καμμιά γνώμη ή γνώση, ότι αυτά μου είναι κατ' ουσίαν απρόσιτα, γιατί μόλις ειπώ κάτι γι' 
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αυτά αμέσως τα σχετίζω με τον εαυτό μου. 

Όταν  όμως  χωρίζω  το  Είναι  σε  αντικείμενο,  σε  καθ'  εαυτό  Είναι  και  στον  εαυτό  μου,  δεν 
πρέπει  να  νομίσω ότι  έχω  τρία  είδη  του Είναι  το  ένα δίπλα στο άλλο,  αλλά ότι  επισημαίνω 
τρία  κατ'  ουσίαν  αχώριστα  σημεία  του  Είναι,  όπου  μέσα  υπάρχω.  Τούτο  είναι  βασικό  και 
πρέπει εξ αρχής να το καταλάβω, γιατί υπάρχει πάντοτε μέσα μου η τάση να απομονώσω το 
ένα απ' αυτά οποιοδήποτε και να το θεωρήσω ως  το κατ'  εξοχήν Είναι. Απ' αυτήν  την  τάση 
έχουν  άλλωστε  την  καταγωγή  τους  τα  διάφορα  φιλοσοφικά  συστήματα,  τα  οποία 
απομονώνουν είτε το ένα είτε το άλλο είδος του Είναι και το ανακηρύσσουν εξ αρχής ως το 
κατ' εξοχήν Είναι. Όμως κανένα απ' αυτά τα τρία είδη του Είναι δεν νοείται δίχως το άλλο. Και 
αυτός είναι ο λόγος που δεν μας επιτρέπει να το απολυτοποιήσωμε, οπότε καταλήγομε στον 
μονισμό,  ο  οποίος  δεν  είναι  τίποτε άλλο παρά δογματισμός.  Δεν  έχει  σημασία ποίο από  τα 
τρία  είδη  του  Είναι  θα  προτιμήσω  να  απολυτοποιήσω.  Αν  π.χ.  απολυτοποιήσω  το 
αντικειμενικό  Είναι,  όπως  πράττει  ο  υλισμός,  τότε  χάνω  τη  σφαίρα  του  εαυτού  μου  και 
συνάμα  διαγράφω  τη  σφαίρα  του  υπερβατικού  Είναι,  δηλαδή  του  Είναι  καθ'  εαυτό.  Το 
σημαντικό  είναι  να  καταλάβω  ότι  ποτέ  δεν  έχω  το  σύνολο  του  Είναι,  γιατί  και  όταν  τυχόν 
αθροίσω  τα  τρία  είδη  του  Είναι  δεν  πρόκειται  για  κάτι  το  ενιαίο.  Ως  ετερογενή  που  είναι 
μεταξύ τους αποκρούει το ένα το άλλο, αν και από το άλλο μέρος χρειάζεται το ένα το άλλο 
για  να  υφίσταται,  δηλαδή  να  είναι  δεδομένο  στη  συνείδηση.  Τα  τρία  αυτά  είδη  του  Είναι 
φαίνονται ωσάν να πηγάζουν από μια κοινή πηγή, γιατί, αν και ξένα το ένα από τ' άλλο, όμως 
δεν νοείται το ένα χωριστά από το άλλο. Αν όμως ήθελε κανείς να δώσει τα πρωτεία στο ένα 
απ'  αυτά,  τότε  το προτιμότερο θα ήταν  να  το δώσει στη συνείδηση,  στο υποκείμενο.  Τούτο 
ακριβώς,  δηλαδή  το  υποκείμενο,  είναι  που  έχει  την  ικανότητα  να  τα  διαπιστώνει  και  να  τα 
ξεχωρίζει  και  συνάμα  την  ικανότητα  της  αυτοσυνειδησίας.  Όμως  και  τούτο  οδηγεί  εις  τον 
δογματισμό. 

Από την ιστορία της φιλοσοφίας βλέπομε ότι η παλαιά μεταφυσική δίνει τα πρωτεία στο καθ' 
αυτό Είναι. Το απόλυτο τούτο Είναι η μεταφυσική το εποικίζει με παραστάσεις και έννοιες που 
μεταφέρει  εκεί  από  τον  κόσμο  των  αντικειμένων.  Τούτο  όμως,  όπως  έδειξε  ο  Καντ,  είναι 
δογματισμός,  γιατί  μεταβάλλει  το  καθ'  αυτό  Είναι  σε  αντικείμενο,  ενώ  αυτό  νοείται  ως 
ανεξάρτητο από τη γνωστική ικανότητα του ανθρώπου. Η κριτική του Καντ έδειξε ακριβώς ότι 
μόνον  αντικείμενα  μπορώ  να  γνωρίσω.  Και  πράγματι  για  την  αντικειμενική  γνώση  υπάρχει 
μόνον εκείνο που αυτή γνωρίζει, μόνον αυτό έχει τα πρωτεία, ενώ το υποκείμενο που έχει τη 
γνώση υποχωρεί και είναι σαν να μην υπάρχει, όπως συμβαίνει ακριβώς τούτο στην επιστήμη. 
Για τη φιλοσοφία όμως, η οποία χύνει φως σε όλα τα είδη του Είναι, το υποκείμενο έρχεται 
οπωσδήποτε  στο  προσκήνιο  και  διεκδικεί  πάντοτε  τα  πρωτεία.  Έπειτα  απ'  όλα  αυτά  το 
συμπέρασμα  είναι  ότι  το  Είναι  νοείται  πρώτον  ως  αντικείμενο,  το  οποίον  ορίζεται  μ'  ένα 
σύστημα εννοιών, δεύτερον νοείται ως υποκείμενο, δηλαδή ως αυτοσυνειδησία του Εγώ και 
τρίτον  νοείται  ως  καθ'  εαυτό  Είναι,  το  οποίον  καμμιά  έννοια  δεν  το  συλλαμβάνει  ούτε  το 
εκφράζει. 

Το συνειδέναι δεν είναι όπως τα αντικείμενα, αλλά το Είναι του αναφέρεται συνάμα και στα 
αντικείμενα και στον εαυτό του. Το γεγονός αυτό, αυτήν την διπλή αναφορά του υποκειμένου, 
η  οποία  είναι  αυτονόητη,  αλλά  συνάμα  και  θαυμαστή,  την  ονόμασε  η  σύγχρονη 
φαινομενολογία  ένταση  ή  εντατικότητα.  Με  τον  όρον  αυτόν  θέλει  να  δηλώσει  ότι  το 
συνειδέναι δεν συμπεριφέρεται προς τα αντικείμενα όπως αυτά τα ίδια συναμεταξύ των και 
ότι δεν υπάρχει σχέση αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ του συνειδέναι και των αντικειμένων 
ούτε  σχέση  δύο  όμοιων  πραγμάτων.  Το  συνειδέναι  ανοίγει  μία  ιδιότυπη  σχέση  προς  τα 
πράγματα, τα μεταβάλλει σε αντικείμενα. Και είτε με την αίσθησή του είτε με την παράστασή 
του είτε με τη σκέψη του σχετίζεται προς αυτά, πάντοτε πρόκειται για μία γνωστική και όχι 
υλική σχέση προς αυτά.  Η σχέση αυτή  είναι η αόρατη διάσταση  της  γνώσεως.  Από  το άλλο 
μέρος το συνειδέναι στρέφεται συνάμα και προς εαυτό, δηλαδή δεν είναι μόνον συνειδέναι 
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για  τ'  άλλα,  αλλά  και  αυτοσυνειδέναι.  Αυτή  ακριβώς  η  αυτοαναφορά  του  αυτοσυνειδέναι 
στον  εαυτό  του  είναι  αυτονόητη,  συνάμα  όμως  και  θαυμαστή.  Δεν  υπάρχω  μόνον  όπως 
υπάρχουν  τα πράγματα,  αλλά  είμαι και αντικείμενο  για  τον  ίδιο  τον  εαυτό μου δίχως όμως 
εκείνο να είναι κάτι διαφορετικό από μένα, όπως τούτο γίνεται με τα πράγματα. Εκείνα είναι 
πάντοτε κάτι άλλο από μένα, ενώ, όταν εγώ ο ίδιος με την αυτοσυνειδησία βλέπω τον εαυτό 
μου και ως αντικείμενο, τότε υποκείμενο και αντικείμενο συμπίπτουν. 

Το γεγονός τούτο του συνειδέναι είναι πρωταρχικό και δεν ανάγεται σε κάτι άλλο. Συνειδέναι 
σημαίνει συνάμα συνείδηση για το Εγώ και συνείδηση για το αντικείμενο. Όσο και αν χάνομαι 
μέσα  στα  αντικείμενα  και  συγχωνεύομαι  μ'  αυτά,  πάντοτε  διατηρώ  το  σημείο  του  Εγώ 
ανεξάρτητο  και  απέναντί  ακριβώς  σ'  αυτό  το  σημείο,  το  σχεδόν  απρόσωπο,  είναι  τα  άλλα 
αντικείμενα, υπάρχουν ως αντικείμενα. Από το άλλο μέρος δεν μπορώ ποτέ να απομονώσω το 
συνειδέναι του Εγώ έτσι ώστε να μην έχω τίποτε απέναντί μου. Είμαι πάντοτε μαζί με κάτι που 
έχω απέναντί μου. Εξ άλλου το συνειδέναι είναι πάντοτε ατομικό, συνδέεται και συνοδεύεται 
πάντοτε από μια ατομική ζωή και έχει αρχή και τέλος μέσα στον χώρο, όπως ακριβώς και η 
ζωή που το συνοδεύει. Μέσα στο συνειδέναι παρουσιάζεται και κινείται όλος ο πλούτος του 
κόσμου. Ως πραγματικότης εν χρόνω το συνειδέναι εκφράζεται και ως ακατάπαυστη επιθυμία 
και ορμή, η οποία όμως έχει πάντοτε την δυνατότητα της εκλογής. Και είναι με τη γνώση που η 
επιλογή  γίνεται  πάντοτε  ασφαλέστερη.  Το  συγκεκριμένο  συνειδέναι,  που  το  συνοδεύει 
πάντοτε  η  ζωή,  έχει  ενώπιόν  του  διαρκώς  το  θάνατο  και  αυτόν  ζητεί  με  κάθε  τρόπο  να 
αποφύγει.  Η  απεριόριστη  επιθυμία  της  ζωής  και  τα  κυριαρχικά  ένστικτα  ζητούν  την 
ικανοποίησή  των  τόσο  έντονα, ώστε  να  νομίζει  κανείς  ότι  μόνον με αυτά αποκτά η  ζωή  την 
αυτοσυνειδησία της. Όμως τίποτε δεν  ικανοποιεί τη ζωή απολύτως. Η ζωή προχωρεί ολοένα 
από το σημείο, όπου κάθε στιγμή βρίσκεται, δίχως ποτέ να φθάσει σ' ένα σκοπό, φθάνει όμως 
κάποτε στο τέλος της, δηλαδή σταματά να υπάρχει με το θάνατο. Αυτή περίπου είναι η εικόνα 
που  έχω  για  την  πραγματικότητα  του  εμπειρικού  Εγώ,  για  το  εμπειρικό  συνειδέναι.  Το  Εγώ 
τούτο είναι συνδεδεμένο πάντοτε με τα πράγματα και τη ζωή. 

Από το άλλο μέρος όμως είναι δυνατόν να ιδώ το Εγώ, το συνειδέναι χωριστά από το σύνολο 
των ορμών του, επιθυμιών του και γενικώς των ζωικών του επιδιώξεων, ως έννοια καθαρώς 
λογική, ως εκείνο που αναφέρεται λογικώς στον εαυτό του και στα αντικείμενα και που δεν 
διαχωρίζει τον εαυτό του απ' αυτά και τέλος ως εκείνο που μέσα σε όλα τ' άλλα που συνεχώς 
αλλάζουν διατηρεί τη λογική του ενότητα και ταυτότητα. Το Εγώ αυτό είναι δυνατόν λογικώς 
να αντιπροσωπευθεί από ένα άλλο δίχως να συμπίπτει αριθμητικώς με αυτό. Με τον χωρισμό 
αυτόν  του  καθαρού  συνειδέναι  απομονώνω  τη  λογικότητά  του.  Έχω  λοιπόν  δύο  Εγώ  το 

εεμμππεειιρριικκόό και το κκααθθααρρώώςς  λλοογγιικκόό. Με το πρώτο, το εμπειρικό, καταγίνεται η ψυχολογία, ενώ 
με  το  δεύτερο  έχει  να  κάμει  η  λογική  και  η  γνωσιολογία.  Το  περιεχόμενο  του  πρώτου,  του 
εμπειρικού Εγώ είναι ατομικό, ενώ το περιεχόμενο του λογικού Εγώ, είναι γενικό και καθαρώς 
λογικό. Το λογικό Εγώ είναι ακριβώς αυτό που ενδιαφέρει τη φιλοσοφία, γιατί αυτό είναι γι' 
αυτήν η πρωταρχή και η αφετηρία, ενώ για το εμπειρικό Εγώ με τις διάφορες τάσεις, ορμές 
και επιθυμίες δεν ενδιαφέρεται η φιλοσοφία. 

Το λογικό Εγώ, ή όπως λέει ο Καντ στην «Κριτική του καθαρού λόγου» το συνειδέναι γενικώς, 
έχει για τη φιλοσοφία τα πρωτεία, γιατί αυτό είναι η γενική προϋπόθεση για όλα τα άλλα είδη 
του Είναι και αυτό επίσης η γενική προϋπόθεση για τον κόσμο ως αντικείμενο της γνώσεως. 
Το Εγώ τούτο δεν υπάρχει απλώς, όπως η ζωή, αλλά γνωρίζει ότι υπάρχει και συνάμα γνωρίζει 
ότι  όλα  τ'  άλλα  είναι  αντικείμενά  του.  Και όταν ακόμα  επιχειρήσω  να  σκεφθώ ότι  θα  ήταν 
δυνατόν  να  μην  υπάρχω  και  τότε  χωρίς  να  το  θέλω  ή  και  χωρίς  να  το  καταλαβαίνω 
προϋποθέτω  ένα  λογικό  Εγώ  που  μένει  πάντα  και  χωρίς  εμένα  και  εν  αναφορά  προς  αυτό 
υπάρχει  ο  κόσμος.  Επίσης  και  όταν  επιχειρήσω  να  σκεφθώ  ότι  θα  ήταν  δυνατόν  να  μην 
υπήρχε  τίποτε,  να  μην  υπήρχε  ο  κόσμος,  και  τότε  προϋποθέτω  το  Εγώ  και  τότε  σκέπτομαι 
ωσάν να υπήρχα εγώ και όχι ο κόσμος. Πάντοτε λοιπόν μένει το λογικό Εγώ στη θέση του και 
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όταν ακόμα δοκιμάσω με το νου μου να παραμερίσω όλα τ' άλλα. Το Είναι του λογικού Εγώ 
είναι λογικώς πριν απ' όλα τ' άλλα. Τούτο είναι και το νόημα του «Εν αρχή ην ο λόγος». 

Επίτηδες  απέφυγα  ως  τώρα  να  δώσω  ορισμό  της  φιλοσοφίας  και  επροτίμησα  έμμεσα  να 
δείξω  στον  αναγνώστη  μου  τι  είναι  φιλοσοφία,  δηλαδή  επροτίμηαα  ν'  αρχίσω  μαζί  του  να 
φιλοσοφώ. Έπειτα όμως απ' αυτήν την πρώτη επαφή με το είδος του φιλοσοφικού λόγου είναι 
ανάγκη να γνωρίσει ο αναγνώστης περισσότερα πράγματα για τη φιλοσοφία. Αν ανατρέξωμε 
στην  ιστορία  της  φιλοσοφίας  με  την  πρόθεση  να  μάθωμε  από  τα  διάφορα  φιλοσοφικά 
συστήματα τι είναι φιλοσοφία, τότε θα διαπιστώσωμε ότι η απάντηση που θα λάβωμε δεν θα 
είναι μονοσήμαντη, δηλαδή δεν θα είναι δυνατόν να περιλάβωμε σε μιαν έννοια όλη αυτή την 
ποικιλία των πνευματικών φαινομένων που φέρνουν το όνομα φιλοσοφία. Τούτο βεβαίως δεν 
ημπόδισε  τους  ιστορικούς  της  φιλοσοφίας  να  παραβλέψουν  τις  διάφορες  αποχρώσεις  που 
χαρακτηρίζουν  τα συστήματα και  να  κρατήσουν μόνον  τα  κοινά σημεία  και  έτσι  να δώσουν 
έναν  τυπικό  ορισμό  της φιλοσοφίας.  Αλλά  και πάλι  δεν  κατέληξαν σε μονοσήμαντο ορισμό, 
γιατί άλλοι όρισαν τη φιλοσοφία ως αυτογνωσία, άλλοι ως κοσμοθεωρία, άλλοι ως θεωρία και 
επιστήμη του απολύτου και άλλοι τέλος ως επιστήμη αρχών. Έτσι ο καθένας απ' αυτούς τους 
ορισμούς φαίνεται να είναι ή στενότερος ή ευρύτερος απ' ό,τι θα έπρεπε, οπότε μένουν έξω 
από τον ορισμό ορισμένα ιστορικά πνευματικά φαινόμενα που διεκδικούν και αυτά το όνομα 
της φιλοσοφίας. 

Αν τώρα καταφύγουμε στη λογική για να μάθουμε τι σημαίνει ορισμός, θα λάβουμε απ' αυτήν 
την απάντηση ότι κάθε ορισμός πρέπει να διαχωρίζει το είδος από το γένος, δηλαδή πρέπει να 
λέγει  ποία  είναι  η  έννοια  του  γένους  και  μάλιστα  η  αμέσως  ανώτερη  από  την  έννοια  του 
είδους. Με άλλα λόγια, αν ορίσουμε τι είναι φιλοσοφία, θα πρέπει να δείξωμε ποια είναι η 
αμέσως  ανώτερη  έννοια,  όπου  θα αναγάγουμε  τη φιλοσοφία.  Ορίζω  σημαίνει  πάντοτε  δύο 
πράγματα: Χωρίζω το είδος από το γένος και απομονώνω την ειδοποιό διαφορά και συνάμα 
ανάγω  το  είδος,  υπάγω  το  είδος  στο  γένος.  Έτσι  είπαν  πολλοί  ότι  η  ανώτερη  έννοια,  όπου 
πρέπει  να  υπαχθεί  η  φιλοσοφία  για  να  ορισθεί,  είναι  η  έννοια  της  επιστήμης.  Η  επιστήμη 
είναι η γενικώτερη έννοια, οπότε η φιλοσοφία αποτελεί είδος τον γένους της επιστήμης. Όμως 
το  πράγμα  δεν  είναι  και  τόσο  απλό,  γιατί  τότε  ορισμένα  θέματα,  και  μάλιστα  μεγάλα  της 
φιλοσοφίας,  θα  μείνουν  έξω  από  τον  στενό  ορισμό  της  φιλοσοφίας  ως  επιστήμης.  Εκτός 
αυτού, αν δεχθούμε την άποψη του Καντ ή, όπως ο ίδιος πιστεύει, την απόδειξη που φέρνει η 
Κριτική του,  ότι δηλαδή η μεταφυσική, όπως παρουσιάζεται μέχρι  της εποχής του, δεν ήταν 
επιστήμη, τότε ένας μεγάλος κλάδος και  ίσως ο φιλοσοφικώτερος της φιλοσοφίας μένει έξω 
από τον ορισμό αυτόν. Τούτο όμως θα σήμαινε ότι τα κορυφώματα της φιλοσοφικής σκέψεως 
θα  έπρεπε  να  χαρακτηρισθούν  ως  μη  φιλοσοφικά.  Και  τούτο  δεν  συμβαίνει  μόνον  με  τη 
μεταφυσική  αλλά  κάποτε  με  την  όλη  φιλοσοφία.  Έτσι  οι  φιλόσοφοι  της  ελληνορωμαϊκής 
εποχής  χαρακτηρίζουν  τη  φιλοσοφία  όχι  τόσο  ως  επιστήμη  όσον  ως  τέχνη  του  βίου.  Η 
φιλοσοφία  κατά  την  εποχήν  αυτήν  δεν  επιδιώκει  τη  γνώση  ένεκα  της  γνώσεως,  δεν  είναι 
δηλαδή καθαρά θεωρία, αλλά θέλει να είναι περισσότερο πράξη. Όμως και πολλοί από τους 
φιλοσόφους που δέχονται ότι η φιλοσοφία είναι μόνον γνώση δεν ταυτίζουν την γνώση αυτή 
με την επιστημονική γνώση ούτε δέχονται ότι τα σπουδαιότερα νοήματα της φιλοσοφίας είναι 
δυνατόν να αποδειχθούν με την επιστημονική μέθοδο. 

Υπάρχουν φιλοσοφικά συστήματα που θεωρούν ως αρχή της φιλοσοφίας τη συνείδηση και τα 
ηθικά της αιτήματα. Υπάρχουν άλλα που θέτουν τον νου ως βάση της φιλοσοφίας, άλλα που 
θεωρούν την τέχνη ως όργανο της φιλοσοφίας και τέλος άλλα που στηρίζονται στη διαίσθηση 
και  πάνω  σ'  αυτήν  οικοδομούν  τη  φιλοσοφική  σκέψη.  Ακόμα  και  ο  Σοπενχάουερ,  ο  οποίος 
εθεωρήθη από τους συγχρόνους του ως ο φιλόσοφος κατ' εξοχήν, ομολογεί ότι η φιλοσοφία 
του  δεν  είναι  αποτέλεσμα  μεθοδικής  εργασίας  αλλά  μιας  εσωτερικής  εποπτείας,  η  οποία 
ερμηνεύει την επιστήμη και τα άλλα φανερώματα του πνεύματος. Ώστε δεν είναι τόσο εύκoλο 
να υποτάξει κανείς την φιλοσοφία στην γενική έννοια της επιστήμης δίχως να παραγνωρίσει ή 
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να  παραμερίσει  ορισμένα  φιλοσοφικά  συστήματα,  τα  οποία  φαίνεται  ότι  αντλούν  το 
περιεχόμενό των είτε από όλες τις δυνάμεις του πνεύματος είτε από μερικές μόνον, τις οποίες 
απομονώνουν  και  αναδεικνύουν.  Από  το  άλλο  μέρος  είναι  γεγονός  ότι  από  την  εποχή  του 
Πλάτωνος ως σήμερα υπάρχουν οι αντίθετες τάσεις και προσπάθειες, οι οποίες αγωνίζονται ν' 
ανυψώσουν  τη φιλοσοφία όχι  απλώς σε  επιστήμη αλλά στην  κατ'  εξοχήν  επιστήμη. Η πάλη 
μάλιστα  μεταξύ  επιστημονικής  και  μη  επιστημονικής  φιλοσοφίας  είναι  μόνιμη  μέσα  στην 
ιστορία  της  φιλοσοφίας.  Έτσι  ο  Πλάτων  και  ο  Αριστοτέλης  αντιτάσσουν  τη  φιλοσοφία  ως 
επιστήμη  απέναντι  στην  σοφιστική,  την  οποία  χαρακτηρίζουν ως  απλή «δόξα»,  αθεμελίωτη 
λογικώς γνώμη. Επίσης στην εποχή μας ο θετικισμός και ο σχετικισμός αυτοχαρακτηρίζονται 
ως επιστημονική φιλοσοφία, ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία νέα μορφή της σοφιστικής. 
Η ιστορία της φιλοσοφίας παρουσιάζει πολυειδή και πολυσήμαντα συστήματα, τα οποία δεν 
είναι δυνατόν να υπαχθούν χωρίς άλλο στην έννοια της επιστήμης, αν και από το άλλο μέρος 
όλα τα φιλοσοφικά συστήματα είναι και επιστήμη ή καλύτερα έχουν μέσα τους και κλάδους 
καθαρώς επιστημονικούς. 
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Β. Φιλοσοφία και Επιστήμη. 

Η φιλοσοφία υπήρξε εξ αρχής γενική επιστήμη. Επίσης εθεωρήθη εξ αρχής ως η κατ' εξοχήν 
επιστήμη.  Κόσμος  και  άνθρωπος  ήσαν  και  εξακολουθούν  να  είναι  τα  δύο  της  μεγάλα 
προβλήματα.  Γι'  αυτό  ακριβώς  η  φιλοσοφία  εταυτίσθηκε  πάντοτε  με  την  κοσμοθεωρία, 
δηλαδή με τη γενική, συστηματική, θεωρητική γνώση περί του κόσμου και του ανθρώπου. Τι 
είναι ο κόσμος στην ουσία του και πώς τον γνωρίζει ο άνθρωπος,  τι  είναι ο άνθρωπος στην 
ουσία του και πώς φθάνει ο ίδιος στην αυτογνωσία του, αυτά ήσαν πάντοτε οι δύο πόλοι της 
φιλοσοφικής σκέψεως. 

Η καταπληκτική πρόοδος των ειδικών επιστημών και κυρίως των φυσικών κατά τον δέκατον 
ένατον αιώνα παρεκίνησε πολλούς να θέσουν το ερώτημα, αν η φιλοσοφία είναι επιστήμη και 
άλλους πάλι να θέσουν το αίτημα ότι, αν η φιλοσοφία θέλει να είναι επιστήμη, τότε θα πρέπει 
να  ακολουθήσει  τη  μέθοδο  των  φυσικών  επιστημών  για  να  καταλήξει  σε  θετικά 
συμπεράσματα. Έτσι κατά το τέλος του δεκάτου ενάτου αιώνος και τις αρχές του εικοστού είχε 
επικρατήσει  η  γνώμη  ότι  η φιλοσοφία  είχε  αξία  άλλοτε ως  τροφός  των  ειδικών  επιστημών, 
ενώ τώρα, οπότε οι ειδικές επιστήμες έγιναν ανεξάρτητες, έπαψε κατ' ουσίαν να υπάρχει και 
ό,τι  ακόμη  ονομάζεται  φιλοσοφία  δεν  είναι  τίποτε  άλλο  παρά  αφηρημένα  εννοιολογικά 
σχήματα χωρίς καμμιά αξία. 

Οι  επιθέσεις  αυτές  είχαν ως  αποτέλεσμα  να  περιορισθεί  την  εποχή  εκείνη  η φιλοσοφία  σε 
ορισμένα  θέματα.  Έτσι,  όσοι  τότε  την  αντιπροσώπευσαν  ή άρχισαν  να  καταγίνωνται  με  την 
ιστορία  της  ή  εστράφησαν  προς  τη  φιλοσοφία  της  γνώσεως  και  παραμέλησαν  όλα  τ'  άλλα 
μεγάλα θέματα  της φιλοσοφίας,  ενώ άλλοι  είδαν  τη φιλοσοφία ως μία παρωχημένη μορφή 
πνεύματος.  Τέλος  η φιλοσοφία  εταυτίσθη  με  την φαινομενολογία,  η  οποία  παρουσιάσθηκε 
την εποχή αυτήν ως η μόνη διέξοδος. Τη μεγαλύτερη όμως επιρροή κατά την εποχή αυτήν της 
παρακμής  της φιλοσοφίας  είχαν  εκείνοι  που,  επηρεασμένοι  από  τον  θρίαμβο  των φυσικών 
επιστημών,  ανέλαβαν  να  αποκαταστήσουν  την  παλιά  δόξα  της  φιλοσοφίας  μιμούμενοι  την 
μέθοδο  των  θετικών  επιστημών  δίχως  να  καταλάβουν  ότι  έτσι  μετέβαλαν  τη φιλοσοφία  σε 
θεραπαινίδα  των  άλλων  επιστημών.  Παράλληλα  όμως  προς  αυτές  τις  αντιδράσεις 
αναπτύχθηκε και ένα άλλο γενικότερο ρεύμα,  το οποίο ονομάσθηκε φιλοσοφία  της  ζωής. Ο 
χώρος, όπου αναπτύχθηκε αυτή η φιλοσοφία της ζωής, ήταν ο χώρος του συναισθήματος και 
της φαντασίας. Ούτε και εδώ βεβαίως η φιλοσοφία έπαυσε να είναι επιστήμη εννοιών, όμως 
το σύστημα των εννοιών που μεταχειρίζεται η φιλοσοφία της ζωής κατατείνει να ερμηνεύσει 
κυρίως τον κόσμο των βιωμάτων του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ως ψυχοσωματική οντότης, λέει 
τώρα  η  φιλοσοφία  της  ζωής,  είναι  το  κατ'  εξοχήν  πρόβλημα  της  φιλοσοφίας.  Όλα  τ'  άλλα 
έχουν δευτερεύουσα αξία και σημασία. Ακόμα και η θετική επιστήμη,  έτσι διδάσκει  τώρα η 
φιλοσοφία  της  ζωής,  αποτελεί  στο  σύνολό  της  μία  παραπλάνηση  και  παραποίηση  του 
ανθρώπου, γιατί παραμερίζει την ψυχή και γενικώς την εσωτερικότητά του και τονίζει μόνον 
τη  λογική  του.  Η  φιλοσοφία  της  ζωής  καταλήγει  μάλιστα  να  ισχυρισθεί  ότι  η  φιλοσοφία 
ακριβώς επειδή δεν είναι επιστήμη είναι πλησιέστερα στην αλήθεια που κυρίως ενδιαφέρει 
τον άνθρωπο. 

Η θριαμβολογία των θετικών επιστημών από το ένα μέρος, η αδυναμία των εκπροσώπων της 
φιλοσοφίας  από  το  άλλο  μέρος  va  θέσουν  εξ  υπαρχής  και  ριζικώς  το  πρόβλημα  της 
φιλοσοφίας,  κυριώτατα  όμως  η  πνευματική  ανάγκη  της  νέας  γενεάς  της  εποχής  εκείνης,  η 
οποία εζήτησε από τη φιλοσοφία απάντηση εις τα βασικά προβλήματα της ζωής, συvετέλεσav 
θετικώς και αρνητικώς να τεθεί εξ υπαρχής το πρόβλημα της φιλοσοφίας και να αναγεννηθεί 
η  φιλοσοφία  στην  εποχή  μας.  Έτσι  η  περιπέτεια  αυτή  της  φιλοσοφίας  κατά  τα  τέλη  του 
δεκάτου  ενάτου  αιώνος  και  τις  αρχές  του  εικοστού  αιώνος  οδήγησε  στην  αναγέννηση  της 
φιλοσοφίας.  Σήμερα όχι μόνον δεν υπάρχουν σοβαροί  επιστήμονες που να αμφισβητούν  το 
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δικαίωμα ζωής της φιλοσοφίας, αλλά οι πρωτοπόροι της φυσικής επιστήμης καταφεύγουν στη 
φιλοσοφία για να αποσαφηνίσουν προβλήματα και έννοιες της επιστήμης των. Το φιλοσοφείν 
είναι στην εποχή μας αδυσώπητη πνευματική ανάγκη του ανθρώπου.  Ίσως ποτέ άλλοτε από 
την εποχή  της Αναγεννήσεως η φιλοσοφία δεν ήταν  τόσο  επιθυμητή από  τον άνθρωπο όσο 
σήμερα.  Η  πρόοδος  μάλιστα  της  τεχνικής  έθεσε  πρόσθετα  μεγάλα  προβλήματα  στη  ζωή  τα 
οποία  μόνον  η φιλοσοφία  είναι  δυνατόν  να  αντιμετωπίσει.  Και  τούτο  σημαίνει  ότι  μόνον  η 
γενική, συστηματική, εννοιολογική θεώρηση της ζωής είναι δυνατόν να ερμηνεύσει τα μεγάλα 
αυτά προβλήματα, τα οποία είναι ηθικά και μεταφυσικά συνάμα. 

Μόνον από την πραγματική φιλοσοφική παρουσία είναι δυνατόν να τεθεί το ερώτημα: ποία 
είναι  η  σχέσις  της  φιλοσοφίας  και  της  επιστήμης,  και  συνάμα  να  δοθεί  και  η  απάντηση  σ' 
αυτό. Όμως ποτέ δεν θα κατανοήσει κανείς το βάθος του ερωτήματος αύτού, αν δεν ξεχωρίσει 
τρία στοιχεία, τα οποία κατ' ουσίαν το συνιστούν. Πρώτον, τι είναι και τι σημαίνει σήμερα η 
επιστήμη,  δεύτερον,  τι  σημαίνει  ο  χαρακτηρισμός  της  φιλοσοφίας  ως  γενικής  καθολικής 
επιστήμης ή γνώσεως και τρίτον, ποία είναι η έννοια της φιλοσοφικής γνώσεως και αληθείας 
από της εποχής του Πλάτωνος ως σήμερα. Επιστήμη, όπως την εννοούμε σήμερα, δεν υπήρξε 
ποτέ  άλλοτε.  Οι  Έλληνες  εδημιούργησαν  βεβαίως  την  επιστήμη  ως  καθολική  έρευνα  και 
γνώση,  η  οποία  καταλήγει  εις  τα  συμπεράσματα  του  γενικού  κύρους.  Όμως  το  νόημα,  η 
έκταση της επιστήμης καθώς και η συστηματική εφαρμογή της μεθόδου έχονν από την εποχή 
των Ελλήνων υποστεί βαθύτατη αλλαγή. Έτσι μια βασική διαφορά που χωρίζει την επιστήμη 
των Ελλήνων από την σύγχρονη επιστήμη είναι ότι, εκείνη είχε πάντοτε τη συνείδηση ότι στη 
συγκεκριμένη  μορφή  της  ήταν  τέλεια,  ενώ  η  σημερινή  επιστήμη  γνωρίζει  ότι  είναι  εκ 
καταβολής  ατελής  και  πεπερασμένη.  Επίσης  η  αρχαία  επιστήμη  επίστευε  ότι  είναι 
κατορθωτός  ο  σχηματισμός  μιας  καθολικής  εικόνας  του  κόσμου.  Αντίθετα  η  σημερινή 
επιστήμη και συγκεκριμένως η φυσική με τις καταπληκτικές ενοποιήσεις των διαφόρων ειδών 
της  πραγματικότητος  συλλαμβάνει  μόνον  μια  πλευρά  της  πραγματικότητος,  τη  λεγόμενη 
μηχανική,  ποσοτική.  Το  όλον  όμως  της  πραγματικότητος,  δηλαδή  όλα  τα  είδη  που  την 
συνιστούν,  είναι  σήμερα  περισσότερο  χωρισμένα  το  ένα  από  το  άλλο  και  αντίστοιχα  ο 
άνθρωπος είναι απ' αυτήν την αιτία μέσα του βαθύτατα διχασμένος. Η εικόνα του κόσμου των 
αρχαίων  Ελλήνων  ήτο  ολοκληρωμένη,  ενώ  η  σημερινή  εικόνα  παρουσιάζει  τον  κόσμο 
κατακερματισμένο  και  χωρίς  ενότητα.  Για  τον  σημερινό  άνθρωπο  ο  κόσμος  έπαυσε  να 
αποτελεί  ένα  κλειστόν  όλον,  ένα  σύμπαν,  όπως  ήτο  άλλοτε.  Το  παράδοξο  είναι  ότι  από  το 
άλλο μέρος ο άνθρωπος ποτέ άλλοτε δεν είχε τόσο μεγάλο ποσόν γνώσεων για τον κόσμο όσο 
έχει σήμερα. 

Το δεύτερον σημείον που πρέπει να αποσαφηνίσει κανείς για να κατανοήσει τις σχέσεις της 
φιλοσοφίας με την επιστήμη είναι το γεγονός ότι η φιλοσοφία παρουσιάζεται εξ υπαρχής ως 
γενική, καθολική επιστήμη, και τούτο σημαίνει ότι θέλει να κατανοήσει το όλον του κόσμον. 
Κατά  την  νεώτερη  μάλιστα  εποχή  από  τον  Καρτέσιο  ως  τον  Έγελο  το  κύριον  γνώρισμα  της 
φιλοσοφίας  είναι  ότι  αποτελεί  σύστημα  και  μάλιστα  κλειστό  σύστημα.  Ήταν  μάλιστα  τόσο 
έντονη η απαίτηση του συστήματος ώστε επεκράτησε κατά τον δέκατον ένατον αιώνα ακόμα 
και στις θετικές επιστήμες. 

Τέλος  το  τρίτο  σημείο  που  πρέπει  να  προσέξει  κανείς,  όταν  θέλει  να  κατανοήσει  τη  σχέση 
φιλοσοφίας και επιστήμης, είναι η έννοια της γνώσεως και της αλήθειας, όπως την διετύπωσε 
ο  Πλάτων  στην  περίφημη  εικόνα  τον  σπηλαίου  στην  «Πολιτεία»  του.  Εδώ  η  αλήθεια  και  η 
γνώση  έχουν  να  κάνουν  μόνον  με  το  Είναι,  με  το  αιώνιον,  ενώ η αλήθεια,  όπως  την  εννοεί 
σήμερα η επιστήμη έχει va κάνει μόνον με τα φαινόμενα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος 
του Πλάτωνος περί της αληθείας, ο φοβέρας λόγος ότι η αλήθεια δεν γράφεται αλλά νοείται 
μόνον. Τόσο βαθειά μέσα στην ψυχή και στο πνεύμα τον ανθρώπου τοποθετεί ο Πλάτων την 
αλήθεια! Η αλήθεια γίνεται εδώ καταστατικό βίωμα της ψυχής και καταλήγει να συμπέσει με 
ό,τι θα ονόμαζε κανείς φιλοσοφική πίστη. 
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Το συμπέρασμα απ' όλα αυτά είναι ότι για να κατανοήσει κανείς τις σχέσεις φιλοσοφίας και 
επιστήμης  πρέπει  να  διακρίνει  αυστηρώς  την  έννοια  της  γνώσεως,  όπως  την  εννοεί  η 
σύγχρονη  επιστήμη,  και  δεύτερον  να  κατανοήσει  την  έννοια  της  αλήθειας,  όπως  την 
συλλαμβάνει η φιλοσοφία με επικεφαλής τον Πλάτωνα. 

Καθολική  γενική  γνώση  τον  κόσμου,  όπως  την  έδιδε  άλλοτε  η  φιλοσοφία,  μερικές  μάλιστα 
φορές και η επιστήμη, όταν παρεξηγούσε την αποστολή της και ήθελε να γίνει κοσμοθεωρία, 
δεν  είναι σήμερα δυνατή.  Συνεπώς και η φιλοσοφία και η  επιστήμη πρέπει  να απαλλαγούν 
απ' αυτήν την ιστορική πρόληψη και να περιορισθούν κάθε μια στα έργο της. Αν όμως είναι 
σήμερα  αδύνατη  η  καθολική  γνώση  τον  κόσμου,  είναι  εξ  άλλου  αναγκαίος  ο  καθολικός 
προβληματισμός,  δηλαδή  η  εεππιισσήήμμααννσσηη   κκααιι   ηη   λλοογγιικκήή   εεππεεξξεερργγαασσίίαα   ττωωνν   ππρροοββλληημμάάττωωνν   ττοουυ  

κκόόσσμμοουυ  κκααιι  ττηηςς  ζζωωήήςς. Τούτο ακριβώς είναι το αποκλειστικό έργο της φιλοσοφίας. Και σ' αυτήν 
την απαίτηση προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε με την συγγραφή αυτής της Εισαγωγής στη 
φιλοσοφία.  Η  επιστήμη,  όπως  ανεπτύχθη  στην  εποχή  μας,  δηλαδή  ως  συγκεκριμένη  και 
πεπερασμένη γνώση, αποτελεί συγχρόνως και απόδειξη ότι η καθολική γνώση είναι αδύνατη 
και  ακατόρθωτη  γι'  αυτήν.  Απ'  αυτό  ακριβώς  προέρχεται  και  η  απέχθεια  πολλών  ειδικών 
επιστημόνων  προς  τη  φιλοσοφία.  Όμως  είναι  σφάλμα  να  ταυτίζεται  η  φιλοσοφία  με  την 
καθολική γνώση, έστω και αν πολλά φιλοσοφικά συστήματα του παρελθόντος στηρίζονται σ'' 
αυτή την ταύτιση. 

Η φιλοσοφία είναι κάτι όλως διόλου διαφορετικό και είναι κυρίως διαφορετικός τρόπος του 
σκέπτεσθαι.  Ο  τρόπος  αυτός  του  σκέπτεσθαι  είναι  διαλεκτικός  και  ανοίγει  και  συζητεί 
προβλήματα,  τα οποία η επιστήμη ποτέ δεν μπορεί να τα θέσει. Τα προβλήματα όμως αυτά 
είναι βασικά και ενδιαφέρουν  ζωτικώς  τον άνθρωπο.  Εξ άλλου ούτε η φιλοσοφία μπορεί  ν' 
ανοίξει  τα  προβλήματα  αυτά  δίχως  να  προϋποθέσει  την  επιστήμη.  Γιατί  κατ'  ουσίαν  τα 
προβλήματα αυτά παρουσιάζονται εκεί, όπου είναι τα όρια της επιστήμης. Αυτός είναι ο λόγος 
που  επιβάλλεται  να  γνωρίζει  κανείς  σαφέστατα  τι  είναι  επιστήμη  για  να  μπορεί  να 
φιλοσοφήσει. Η απόλυτη σαφήνεια για το τι είναι επιστήμη και για το που είναι τα όρια της 
επιστήμης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για  τη φιλοσοφία.  Τι  είναι όμως επιστήμη και 
που  είναι  τα  όριά  της  το  μαθαίνει  κανείς  καλύτερα  από  τους  δημιουργούς  και  τους 
πρωτοπόρους  της  επιστήμης  και  όχι  από  τους  κοινούς  της  εργάτες,  οι  οποίοι  συχνά 
παρεξηγούν  την αποστολή  της επιστήμης.  Σημασία έχει  εδώ να καταλάβωμε ότι η επιστήμη 
είναι πεπερασμένη και συγκεκριμένη, δηλαδή η γνώση που μας προσφέρει είναι σχετική και 
ισχύει  μόνον  για  τα  συγκεκριμένα  πράγματα  ή  φαινόμενα  με  τα  οποία  καταγίνεται.  Από  τ' 
άλλο  μέρος  όμως  πρέπει  κανείς  να  καταλάβει  ότι  η  φιλοσοφία  είναι  κάτι  που  υπάρχει  και 
μέσα στην επιστήμη και  χωριστά απ' αυτήν, δίχως όμως ποτέ να αγνοεί  την επιστήμη,  γιατί 
τότε  γίνεται  μύθος.  Πολλοί  ειδικοί  επιστήμονες  αγνοούν  ότι  και  μέσα  στην  επιστήμη  τους 
υπάρχει φιλοσοφία, δηλαδή υπάρχουν φιλοσοφικά προβλήματα, και για τούτο καταλήγουν ν' 
αρνηθούν τη φιλοσοφία. Όμως η άρνηση αυτή της φιλοσοφίας τους οδηγεί συνάμα χωρίς να 
το καταλάβουν σε μια κακή φιλοσοφία. 

Ο πραγματικός  ερευνητής συναντά πάντοτε προβλήματα φιλοσοφικά,  γιατί  κατά βάθος  δεν 
υπάρχει  πραγματική  έρευνα  χωρίς  φιλοσοφικά  προβλήματα,  αδιάφορο  αν  ο  ερευνητής 
απαντά  σ'  αυτά  ή  όχι  και  αν  η  απάντηση  που  δίδει  είναι  ορθή.  Ένα,  παραδείγματος  χάριν, 
φιλοσοφικό  πρόβλημα  είναι  ότι  κανείς  ειδικός  επιστήμων  και  ερευνητής  δεν  μπορεί  να 
αποδείξει  επιστημονικώς  ότι  πρέπει  να  υπάρχει  επιστήμη.  Ένα  άλλο  επίσης  φιλοσοφικό 
πρόβλημα είναι ότι οι γενικές αρχές που χρησιμοποιεί ο ειδικός επιστήμων και ερευνητής δεν 
αποδεικνύονται επιστημονικώς αλλά απλώς προϋποτίθενται. Είναι ωσάν η επιστήμη ν' αρχίζει 
από το άγνωστον για va προχωρήσει στη γνώση, όχι εκείνη του αγνώστου που δεν το εξετάζει 
η  ίδια  ποτέ,  αλλά  των  πραγμάτων  και  των  φαινομένων.  Τις  γενικές  εκείνες  αρχές  που 
χρησιμοποιεί η επιστήμη έρχεται και  τις  εξετάζει η φιλσοφία.  Το έργο  της φιλοσοφίας είναι 
εδώ να δείξει τι είναι αυτές οι αρχές, ποια είναι η προέλευσή των, ποιο είναι το κύρος των και 
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ποια τα όρια της  ισχύος των.  Τότε αποκτά ο άνθρωπος σαφήνεια για το τι είναι πράγματι η 
επιστήμη. 

Αν υποθέσουμε ότι η γνώση του ανθρώπου είναι μία σχεδία με την οποίαν αυτός διαπλέει το 
πέλαγος του αγνώστου, τότε μπορούμε να ειπούμε ότι η φιλοσοφία είναι εκείνη που γνωρίζει 
την αντοχή της σχεδίας αυτής, η οποία δεν είναι κατά βάθος τίποτε άλλο παρά η λογική τον 
ανθρώπου. Είναι βέβαια παράδοξο ότι ο κατασκευαστής της σχεδίας, δηλαδή η επιστήμη, δεν 
έχει απόλυτη σαφήνεια για την αντοχή της. Χωρίς την παρομοίωση ειπωμένο το ίδιο πράγμα 
έχει ως έξης: ότι η ίδια η επιστήμη που χρησιμοποιεί τη λογική δεν γνωρίζει ούτε το κύρος της 
ούτε  τα  όριά  της.  Η  επιστήμη  χρειάζεται  τη  φιλοσοφία,  γιατί  χωρίς  αυτήν  καταλήγει  σε 
κατάπτωση, όπως και η φιλοσοφία χωρίς την επιστήμη καταντά μυθολογία. Η επιστήμη χωρίς 
το  φιλοσοφικό  φρόνημα  των  φορέων  της  χάνεται  στα  επί  μέρους  πράγματα,  καταλήγει  σε 
ατέλειωτη σειρά ορθών αλλά αδιάφορων κρίσεων. 

Από  το  άλλο  μέρος  η  φιλοσοφία  δεν  νοείται  χωρίς  την  επιστήμη.  Τούτο  σημαίνει  ότι  η 
φιλοσοφία  και  προϋποθέτει  την  επιστήμη  και  δεν  στρέφεται  ποτέ  εναντίον  της.  Όποιος 
πράγματι φιλοσοφεί ακολουθεί το δρόμο της επιστημονικής γνώσεως, γιατί είναι και ο μόνον 
ασφαλής  δρόμος,  ο  οποίος  οδηγεί  στο  σωκρατικό  «ουκ  οίδα»,  δηλαδή  στη  συνείδηση  της 
άγνοιας.  Για  τούτο  η  φιλοσοφία  δεν  μας  αφήνει  ποτέ  να  καταλήξωμε  στη  θεοποίηση  της 
επιστήμης ούτε πάλι και να την περιφρονήσωμε. Χωρίς την επιστήμη δεν υπάρχει πραγματική 
φιλοσοφία. Ελέχθη ότι η φιλοσοφία είναι και επιστήμη και κάτι περισσότερο από επιστήμη, 
γιατί  η  σκέψη  της  υπερβαίνει  πάντοτε  τα  όρια  της  συγκεκριμένης  ειδικής  επιστήμης.  Χωρίς 
επιστήμη  δεν  μπορεί  κανείς  να  φιλοσοφεί.  Εξ  άλλου  όμως  δεν  αρκεί  η  επιστήμη  για  να 
φιλοσοφήσω. Φιλοσοφώ σημαίνει ότι προχωρώ πέρα από το σημείο που καταλήγει ή και που 
αρχίζει  η  επιστήμη.  Η  φιλοσοφία  διαφέρει  συνάμα  από  την  ειδική  επιστήμη  και  κατά  τη 
μέθοδο και κατά το αντικείμενο. Η μέθοδός της είναι πάντοτε η διαλεκτική, όπως την ονόμασε 
ο Πλάτων. Το αντικείμενό της από το άλλο μέρος δεν είναι ποτέ πράγματα αλλά προβλήματα. 
Για  τούτο  και  όποιος  δεν  συλλαμβάνει  τα  προβλήματα  αυτά  δεν  μπορεί  να  φιλοσοφήσει. 
Υπάρχει και μια άλλη διαφορά μεταξύ επιστήμης και φιλοσοφίας. Η επιστημονική γνώση ή η 
αλήθεια  έχει  γενικά  κύρος  και διαδίδεται  παντού. Όμως η  επιστημονική αλήθεια  εξαρτάται 
πάντοτε από τη μέθοδο και τις προϋποθέσεις της επιστήμης και ως προς αυτά είναι σχετική. 
Επίσης  η  επιστημονική  γνώση  είναι  σχετική,  επειδή  πάντοτε  το  επόμενο  στάδιό  της  είναι 
τελειότερο από το προηγούμενο, δηλαδή επειδή προοδεύει. Η φιλοσοφική εξ άλλου αλήθεια 
είναι απόλυτη για όποιον την ζει, γίνεται όμως σχετική, όταν καταγραφεί. Με την καταγραφή 
της η φιλοσοφική αλήθεια περιορίζεται και κατά βάθος∙ απ' εκεί προέρχεται η διαφορά των 
διαφόρων φιλοσοφικών συστημάτων, τα οποία για τον φιλοσοφικώς απαίδευτο εμφανίζονται 
ως κόσμοι που συγκρούονται ο ένας με  τον άλλον.  Για  τον φιλοσοφημένο όμως άνθρωπο η 
διαφορά  αυτή  οφείλεται  κυρίως  στον  τύπο,  με  τον  οποίον  καταγράφεται  η  αλήθεια  της 
φιλοσοφίας  και  όχι  η  ουσία.  Η  φιλοσοφία  είναι  μία  και  αιώνια,  perennis,  όπως  λέγει  ένας 
λατινικός όρος, και γύρω απ' αυτήν μοχθούν όσοι φιλοσοφούν χωρίς κανείς να μπορεί να πει 
ότι την κατέχει, ενώ συνάμα όλοι μετέχουν σ' αυτήν. Και τούτο ακριβώς είναι που ασφαλίζει 
την αιώνια νεότητα της φιλοσοφίας. Επίσης αυτός είναι ο λόγος που η φιλοσοφία είναι κάτι 
περισσότερο  από  την  επιστήμη,  είναι  μια  πηγή  αλήθειας,  που  δεν  είναι  δυνατόν  να  την 
πλησιάσει κανείς με την ειδική μέθοδο της επιστήμης, ούτε και να την εκφράσει. 

Μια  άλλη  έκφραση  της  διαφοράς  αυτής  μεταξύ  φιλοσοφίας  και  επιστήμης  είναι  ότι  η 
επιστήμη «αποδεικνύει» αυτό που γνωρίζει, ενώ η φιλοσοφία «δεικνύει» μόνον τα νοήματά 
της,  τα φανερώνει απλώς και καλεί τους ανθρώπους να τα σκεφθούν. Απ' εδώ προέρχονται 
και  οι  διάφοροι  ορισμοί  της  φιλοσοφίας.  Έτσι  η  φιλοσοφία  ορίζεται  άλλοτε  ως  μελέτη  τον 
θανάτου, άλλοτε ως ανάταση προς τα αιώνιο και θείο, άλλοτε απλώς ως η γνώση του Είναι. Οι 
ορισμοί  αυτοί  της  φιλοσοφίας  δηλώνουν  ότι  η  φιλοσοφία  εκτός  από  σκέψη  είναι  και  μια 
εσωτερική πράξη, μια προσωπική ενέργεια προς την ελευθερία. Ο ορισμός της φιλοσοφίας ως 
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δρόμος  προς  την  ελευθερία  είναι  ο  καλύτερος,  γιατί  μόνον  η  ελευθερία  δεν  περιορίζει  τη 
φιλοσοφία  ούτε  την  αλήθεια.  Όταν  ορίζομε  κάτι,  υποτάσσομε  τα  οριζόμενο  σε  κείνο  που 
ορίζει.  Δεν  υπάρχει  όμως  ανώτερο  είδος  γνώσεως  για  να  ορίσουμε  μ'  αυτό  τη  φιλοσοφική 
γνώση.  Γι'  αυτό η φιλοσοφία αυτο‐ορίζεται ως δρόμος  του πνεύματος προς  την πραγματική 
ελευθερία. 
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Γ. Η διαίρεση της Φιλοσοφίας. 

Η φιλοσοφία  είναι μία  και αδιαίρετη,  δηλαδή είναι  ένας  ενιαίος  και αδιαίρετος  τρόπος  του 
σκέπτεσθαι.  Όμως  τα προβλήματα με  τα  οποία  καταγίνεται  είναι  πολλά  και  το  καθένα έχει 
δική  του  ιδιοτυπία.  Ενώ  λοιπόν  κατ'  ουσίαν  η  φιλοσοφία  δεν  διαιρείται,  όμως  είναι 
υποχρεωμένη  να  πραγματευθεί  χωριστά  τα  διάφορα  προβλήματα,  που  αποτελούν  το 
περιεχόμενό  της.  Τα  προβλήματα  αυτά  είναι  όλα  τα  μεγάλα  προβλήματα  της  ζωής  του 
ανθρώπου  και  του  κόσμου  γενικώς.  Το  γεγονός  ακριβώς  τούτο  οδηγεί  κατ'  ανάγκην  στη 
δημιουργία των διαφόρων κλάδων της φιλοσοφίας. Τούτο συνέβη πάντοτε αφ' ότου σχεδόν 
υπάρχει φιλοσοφία, δηλαδή έγινε και κατά την αρχαιότητα και κατά τον μεσαίωνα και κατά 
την νεώτερη εποχή. Έτσι έγινε από τα πράγματα και μια διαίρεση της φιλοσοφίας σε ειδικούς 
κλάδους.  Επειδή  όμως  το  περιεχόμενο  των  προβλημάτων,  με  τα  οποία  καταγίνεται  η 
φιλοσοφία,  δεν  είναι  αναλλοίωτο,  αλλά  μεταβάλλεται  κατά  την  ιστορική  πορεία  του 
ανθρώπου,  είναι  φανερό  ότι  και  το  περιεχόμενο  των  κλάδων  της  φιλοσοφίας  υφίσταται 
πάντοτε  κάποια  μεταβολή.  Έτσι  π.χ.  ο  φιλοσοφικός  κλάδος,  ο  οποίος  ονομάζεται  λογική, 
ανέπτυξε τα λογικά προβλήματα κατά την ιστορική πορεία του πνεύματος από την αρχαιότητα 
ως σήμερα κατά διαφόρους τρόπους δίχως να χάσει συνάμα την ενότητά του. Η λογική κατά 
την  αρχαιότητα  και  κατά  τον  μεσαίωνα  με  επικεφαλής  τον  δημιουργό  της,  τον  Αριστοτέλη, 
εξεκίνησε από  τη  γλώσσα,  δηλαδή εστηρίχθη περισσότερο στις  μορφές  της  γλώσσας,  στους 
γλωσσικούς τύπους και στις γλωσσικές κατηγορίες και απ' αυτές προσπάθησε να ανεύρει και 
τους  τρόπους  και  τις  μορφές  της  σκέψεως.  Η  προϋπόθεση  ήταν  εδώ  ότι,  επειδή  η  γλώσσα 
είναι έκφραση της σκέψεως, είναι δυνατόν με βάση τη γλώσσα να ανεύρει η φιλοσοφία τους 
βασικούς  τρόπους  της  σκέψεως  ή,  όπως  λέγει  ο  Αριστοτέλης,  τις  κατηγορίες  του  λόγου. 
Βεβαίως  η  γλώσσα  αποτέλεσε  για  τον  Αριστοτέλη  μόνον  την  αφετηρία,  ήταν  το  σημείο 
εκκινήσεως. Τον τρόπον αυτόν του σκέπτεσθαι διετήρησε η λογική και κατά τον μεσαίωνα. 

Κατά  την  νεώτερη  όμως  εποχή  η  λογική  ως  φιλοσοφική  επιστήμη  στρέφεται  κυρίως  στα 
νοήματα, δίχως να παραγνωρίζει τα γλωσσικά των σύμβολα. Τα νοήματα είναι το περιεχόμενο 
της σκέψεως,  ενώ τα γλωσσικά σύμβολα είναι οι  εκφραστικοί  τρόποι  των νοημάτων.  Για να 
ανεύρει  λοιπόν  τώρα η  λογική  τους βασικούς  τρόπους  του  λογικώς σκέπτεσθαι,  τις  βασικές 
λογικές μορφές  και  κατηγορίες  του  νου,  εξεκίνησε από  τα  νοήματα.  Είναι φανερό ότι  με  τη 
στροφή  αυτή  το  πεδίο  της  λογικής  ευρύνεται  πολύ  περισσότερο,  γιατί,  ενώ  η  λογική  του 
Αριστοτέλους αφορμάται από τη γενική σημασία των λέξεων, η νεώτερη λογική ξεκινάει από 
το  συγκεκριμένο  περιεχόμενο  των  νοημάτων,  με  τα  οποία  η  επιστήμη  προσδιορίζει  τα 
πράγματα.  Η  πρωταρχική  λοιπόν  σχέση  των  νοημάτων  με  τα  πράγματα  αποτελεί  εδώ  την 
αφετηρία της λογικής, δηλαδή της φιλοσοφικής θεωρίας, η οποία έρχεται να ανακαλύψει τους 
βασικούς  τρόπους  του  νοείν,  του  σκέπτεσθαι.  Για  τούτο  η  λογική  αυτή  ονομάσθηκε 
εμπράγματη  λογική  εν  αντιθέσει  προς  τη  λογική  του  Αριστοτέλους,  που  έλαβε  το  όνομα 
τυπική λογική, όνομα που διατηρεί ως σήμερα. 

Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι το περιεχόμενο της λογικής με το δεύτερο αυτό βήμα της 
φιλοσοφικής  σκέψεως  από  τη  γλώσσα  προς  τα  νοήματα,  που  εκφράζουν  τα  πράγματα, 
απέκτησε  μεγαλύτερο  βάθος.  Με  τον  νέον  αυτόν  προσανατολισμό  της  λογικής  προς  το 
περιεχόμενο της σκέψεως, το οποίον όμως δεν νοείται ποτέ δίχως τη μορφή της σκέψεως, η 
λογική, δηλαδή η φιλοσοφική θεωρία περί των λογικών ενεργειών και τρόπων του ανθρώπου, 
εμεγάλωσε  την  αυτοσυνειδησία  του  πνεύματος  δηλαδή  ανέβασε  κατά  πολύ  τον  βαθμό  της 
αυτογνωσίας  του.  Ούτε  όμως  εδώ  εσταμάτησε  η  λογική  προσπάθεια  τον  ανθρώπου,  γιατί 
μετά την εμπράγματη λογική ακολούθησε η καθαρή λογική, η οποία εξετάζει τις μορφές της 
σκέψεως, όχι μόνον ανεξάρτητα απο τη γλώσσα, αλλά και από το περιεχόμενο της σκέψεως. Σ' 
αυτήν  την  καθαρή  λογική  ανήκει  και  η  μαθηματική  λογική.  Η  προσπάθεια  εδώ  της  λογικής 
είναι να ανεύρει ένα σύστημα λογικών μορφών της καθαρής σκέψεως. Το παράδειγμα λοιπόν 
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της  λογικής  δείχνει  πώς  μεταβάλλεται  το  περιεχόμενο  των  φιλοσοφικών  προβλημάτων  και 
αποκαλύπτει πόσο βαθαίνει η ουσία των προβλημάτων της φιλοσοφίας από εποχή σε εποχή 
με  την  αλλαγή  της  σκοπιάς,  από  την  οποίαν  τα  βλέπει.  Την  πρώτη φορά,  δηλαδή  κατά  την 
αρχαιότητα,  η  λογική  είχε  ως  οδηγό  την  ιδέα  της  γγλλώώσσσσααςς,  τη  δεύτερη  την  ιδέα  του 

ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  και  την  τρίτη  την  ιδέα  της  λλοογγιικκήήςς   μμοορρφφήήςς  της  σκέψεως,  χωριστής  από  το 
εκάστοτε περιεχόμενο. Πέραν όμως αυτού κατά την ιστορική πορεία της φιλοσοφίας ορισμένα 
προβλήματα αναπτύχθηκαν τόσο πολύ, ώστε οδήγησαν στη δημιουργία και νέων κλάδων της 
φιλοσοφίας. Έτσι η ανάπτυξη της λογικής κατά τη νεώτερη εποχή οδήγησε στη δημιουργία της 
θεωρίας της γνώσεως ή της γνωσιολογίας, η οποία, αν και συνδέεται στενώτατα με τη λογική, 
όμως είναι συνάμα και αυτοτελής κλάδος της φιλοσοφίας. 

Επίσης η ανάπτυξη των ειδικών επιστημών,  ιστορικών και φυσικών,  κατά τη νεώτερη εποχή 
συνετέλεσε εις το να γεννηθούν και νέα προβλήματα για τη φιλοσοφία. Έτσι η ανάπτυξη της 
ιστορίας των θρησκειών ανάγκασε τη φιλοσοφία να περιλάβει στον κύκλο των προβλημάτων 
της  και  τη  θρησκεία,  δηλαδή  τη  συμπεριφορά  εκείνη  του  ανθρώπου,  όπου  ο  άνθρωπος 
επιζητεί να επικοινωνήσει με το θείον.  Έτσι, αν και η φιλοσοφία ως τρόπος του σκέπτεσθαι 
εχωρίσθη εξ αρχής από τη θρησκεία και θα παραμένει ες αεί χωρισμένη απ' αυτήν, εφ' όσον 
θέλει να διατηρήσει το είναι της, όχι μόνον δεν εμποδίζεται αλλά είναι και υποχρεωμένη να 
αναλύσει και ερμηνεύσει  το γεγονός που λέγεται θρησκευτική συμπεριφορά του ανθρώπου 
και  να  φέρει  εις  φως  το  νόημά  της.  Από  την  ανάγκη  λοιπόν  αυτήν  εγεννήθη  ο  κλάδος  της 
φιλοσοφίας,  που  λέγεται  φιλοσοφία  της  θρησκείας.  Το  αυτό  συνέβη  και  με  την  ιστορία, 
δηλαδή  με  την  επιστήμη  εκείνη  που  επιστρέφει  και  παρακολουθεί  γνωστικώς  την  ιστορική 
πορεία του ανθρώπου, ερμηνεύει τα ιστορικά γεγονότα και ζητεί να δώσει, όσο τούτο γίνεται, 
αντικειμενική εικόνα των γενομένων. Η ανάπτυξη των ιστορικών επιστημών κατά τη νεώτερη 
εποχή και ιδιαιτέρως κατά τον δέκατον ένατον και εικοστόν αιώνα παρεκίνησε τη φιλοσοφία 
να  θέσει  εξ  υπαρχής  και  λογικώς  τα  θέμα  της  ιστορίας,  δηλαδή  να  φιλοσοφήσει  περί  της 
ουσίας  της  ιστορίας.  Έτσι  εγεννήθη  και  ανεπτύχθη  ο  κλάδος  της  φιλοσοφίας  που  λέγεται 
φιλοσοφία  της  ιστορίας.  Η φιλοσοφία  εδώ  έρχεται  να  ερμηνεύσει  την  ουσία  του  ιστορικού 
γίγνεσθαι και ν' ανεύρει το νόημά του καθώς επίσης και τους σκοπούς που διέπουν την όλη 
ιστορική δημιουργία και πορεία του ανθρώπου. Παράλληλα προς την ανάπτυξη των ιστορικών 
επιστημών  η  ανάπτυξη  των  φυσικών  επιστημών  και  η  νέα  εικόνα  της  φύσεως,  την  οποίαν 
εσχημάτισαν, έθεσαν εδώ ενώπιον της φιλοσοφίας εξ αρχής πάλιν το πρόβλημα της φύσεως. 
Έτσι εγεννήθη και ανεπτύχθη ο κλάδος της φιλοσοφίας της φύσεως. 

Τα  προβλήματα  λοιπόν  της  φιλοσοφίας  είναι  πολλά  και  με  την  ανάπτυξη  του  πνεύματος 
γίνονται περισσότερα, η φιλοσοφία όμως, ως συγκεκριμένος τρόπος του σκέπτεσθαι, είναι μία 
και αδιαίρετη. Με την ενότητα αυτήν του πνεύματός της η φιλοσοφία ζητεί να αποσαφηνίσει, 
και να ερμηνεύσει όλα τα μεγάλα προβλήματα της ζωής και του κόσμου και να τα συντάξει σε 
ενιαίο σύνολο,  το οποίον δίδει ακριβώς τη φιλοσοφική εικόνα του κόσμου.  Τούτο είναι που 
ξεχωρίζει τη φιλοσοφία από κάθε άλλη ειδική επιστήμη. Ο κίνδυνος όμως εδώ είναι πάντοτε 
μήπως  η  φιλοσοφία  «κατασκευάσει»  εικόνα  του  κόσμου,  δηλαδή  μήπως  προχωρήσει  σε 
σχήματα  γενικά,  τα  οποία  παραγνωρίζουν  ή  παραποιούν  την  πραγματικότητα  ή  μήπως 
προτάξει  ορισμένα προβλήματα ή  έστω  και  μόνον  ένα πρόβλημα και με αυτά  και απ'  αυτά 
ζητήσει να ερμηνεύσει όλα τ' άλλα. Και πράγματι τούτο συνέβη πολλές φορές στην ιστορία της 
φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία  τότε  γίνεται δογματική και αντί  να  ερμηνεύσει παρερμηνεύει  την 
πραγματικότητα. Από τον κίνδυνο τούτον η φιλοσοφία δεν έχει άλλον τρόπο να προφυλαχθεί 
εκτός από την αυτοκριτική του πνεύματος. Εξαίρετα παραδείγματα αυτής της αυτοκριτικής και 
αυτοπροστασίας της φιλοσοφίας έχομε κατά την αρχαιότητα τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη 
κατά δε την νεώτερη εποχή τον Καντ. Για τούτο ακριβώς και τα συστήματα αυτά, δηλαδή του 
Πλάτωνος, του Αριστοτέλους και του Καντ, αποτελούν τα καλύτερα σχολεία της φιλοσοφίας. 
Και είναι δύσκολο, αν μη αδύνατον, να φιλοσοφήσει κανείς πραγματικά, αν δεν περάσει απ' 
αυτά τα σχολεία. 
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Κατά την αρχαιότητα και τον μεσαίωνα η διαίρεση της φιλοσοφίας σε κλάδους έγινε με δύο 
τρόπους.  Ο  ένας  στηρίζεται  περισσότερο  στον  Πλάτωνα  και  ο  άλλος  περισσότερο  στον 
Αριστοτέλη.  Ο  πρώτος  τρόπος,  ο  οποίος  αποδίδεται  από  τον  Κικέρωνα  (106‐43  π.Χ.)  στον 
Πλάτωνα,  χωρίζει  τη  φιλοσοφία  σε  τρία  μέρη,  σε  τρεις  βασικούς  κλάδους,  στη  λογική,  στη 
φυσική και στην ηθική. Βεβαίως η σχηματική αυτή διαίρεση δεν υπάρχει στον Πλάτωνα, γιατί 
εδώ η φιλοσοφία  κοχλάζει  και αναβλύζει από  το πνεύμα  του φιλοσόφου δίχως σχήματα. Ο 
διάλογος  άλλωστε  δεν  ανέχεται  αυτού  του  είδους  τα  σχήματα,  είναι  όλος  ζωή  και  πνεύμα. 
Όμως  υπάρχουν  στους  πλατωνικούς  διαλόγους  τα  αντίστοιχα  προβλήματα.  Έτσι  π.χ. 
ευρίσκομε το πρόβλημα της λογικής στους διαλόγους της πρεσβυτικής ηλικίας του Πλάτωνος, 
στον  «Θεαίτητο»,  τον  «Σοφιστή»,  τον  «Παρμενίδη»  και  τον  «Φίληβο».  Το  πρόβλημα  της 
φυσικής  το  ευρίσκομε  στον  «Τίμαιο»  και  το  πρόβλημα  της  ηθικής  στον  «Γοργία»,  τον 
«Μένωνα»,  τον  «Φαίδωνα»,  την  «Πολιτεία»  και  άλλους  διαλόγους.  Το  πρόβλημα  μάλιστα 
τούτο  ήταν  το  σωκρατικό  πρόβλημα  και  έτσι  είναι  ευνόητο  ότι  απ'  αυτό  εξεκίνησε  και  η 
φιλοσοφική  σκέψη  του  Πλάτωνος.  Ο  μαθητής  του  Πλάτωνος  Ξενοκράτης  (396‐314  π.Χ.) 
φαίνεται  ότι  είναι  ο  πρώτος  που  έκαμε  τη  σχηματική  διαίρεση  της  φιλοσοφίας  σε  τρεις 
κλάδους,  στη  διαλεκτική  ή  τη  λογική,  στη  φυσική  και  στην  ηθική.  Έτσι  τουλάχιστον  μας 
παραδίδει τα πράγματα ο Σέξτος ο Εμπειρικός, ο οποίος έζησε κατά τον δεύτερον αιώνα μ.Χ. 
στην Αλεξάνδρεια και τη Ρώμη. Ο Σέξτος ήταν ιατρός, ονομάσθηκε δε Εμπειρικός, γιατί ανήκε 
στην εμπειρική σχολή, η οποία ανέπτυξε τον σχετικισμό. Ο ιατρός αυτός φιλόσοφος συνέλεξε 
και  κατέταξε  όλα  τα  επιχειρήματα  που  έφερε  στο  μέσον  ο  σκεπτικισμός  εναντίον  του 
δογματισμού. 

Τη  διαίρεση  της  φιλοσοφίας  σε  τρεις  κλάδους  παρέλαβαν  αργότερα  οι  στωικοί  και  οι 
επικούρειοι  φιλόσοφοι,  καθώς  επίσης  και  οι  πρώτοι  δύο  μεγάλοι  χριστιανοί  φιλόσοφοι,  ο 
Ωριγένης  (185  ‐  254  μ.Χ.)  στην  Ανατολή  και  ο  Αυγουστίνος  (354  ‐  430  μ.Χ.)  στη  Δύση.  Τη 
διαίρεση  αυτήν  ακολουθεί  και  ο  Ιρλανδός φιλόσοφος  Ιωάννης  ο  Σκώτος  (810  ‐ 877  μ.Χ∙),  ο 
οποίος όμως προσθέτει στους τρεις βασικούς κλάδους και τη θεολογία ως τέταρτο κλάδο της 
φιλοσοφίας. Αλλά και φιλόσοφοι της νεώτερης και νεώτατης εποχής διατηρούν έστω και με 
κάποιες παραλλαγές το σχήμα τούτο της διαιρέσεως της φιλοσοφίας. 

Ο δεύτερος τρόπος, ο οποίος ανάγεται στον Αριστοτέλη, χωρίζει τη φιλοσοφία σε θεωρητική, 
πρακτική και ποιητική φιλοσοφία. Η διαίρεση αυτή στηρίζεται στην παράλληλη διαίρεση του 
νου από τον Αριστοτέλη, ο οποίος εχώρισε τον νουν σε τρία είδη, σε θεωρητικό, πρακτικό και 
ποιητικό.  Βεβαίως  ούτε  στον  Αριστοτέλη  ευρίσκομε  ακριβώς  αυτούσιο  το  σχήμα  τούτο  της 
διαιρέσεως, γιατί στο σύγγραμμά του «Τα τοπικά») ευρίσκομε την διαίρεση σε λογική, φυσική 
και ηθική. Μεγαλύτερη όμως σημασία αποδίδει ο Αριστοτέλης στη διαίρεση της φιλοσοφίας 
σε  θεωρητική,  πρακτική  και  ποιητική.  Η  θεωρητική  περιλαμβάνει  κατ' αυτόν  τη φυσική,  τα 
μαθηματικά και την πρώτη φιλοσοφία ή την θεολογία ή, όπως λέμε σήμερα, τη μεταφυσική. Η 
φυσική καταγίνεται με αντικείμενα που το Είναι τους συνδέεται με την ύλη.  Τα μαθηματικά 
καταγίνονται με αντικείμενα που το είναι τους συνδέεται μεν με ύλη, δεν συνδέεται όμως μ' 
αυτήν η δυνατότης να τα γνωρίσουμε. Τέλος η θεολογία ή η πρώτη φιλοσοφία ασχολείται με 
αντικείμενα, τα οποία ποτέ δεν είναι συνδεδεμένα με την ύλη ή με αντικείμενα που υπάρχουν 
δίχως αυτήν. 

Την πρακτική φιλοσοφία εξ άλλου διαιρεί ο Αριστοτέλης σε τρία μέρη, δηλαδή την ηθική, την 
οικονομική  και  την  πολιτική.  Η  ηθική  καταγίνεται  με  τον  σκοπό  της  ζωής  του ανθρώπου.  Ο 
σκοπός αυτός είναι κατά τον Αριστοτέλη το αγαθόν και μάλιστα το ύψιστον αγαθόν, το οποίον 
κατ' αυτόν  έγκειται  στην  ευδαιμονία.  Την  ευδαιμονία  όμως  αυτήν  ο Αριστοτέλης  τοποθετεί 
στο  νου  του  ανθρώπου,  γιατί  ο  νους  είναι  η  ουσία  του  ανθρώπου.  Ο  άνθρωπος,  όσο 
αναπτύσσει  τον  νου  του  και  φέρει  εις  φως  την  ενέργειά  του,  τόσο  και  πλησιάζει  την 
ευδαιμονία του. Συνεπώς η έννοια της ευδαιμονίας, όπως την αναπτύσσει ο Αριστοτέλης, δεν 
έχει  σχέση  με  τον  συνήθη  ευδαιμονισμό,  όπως  αυτός  αναπτύχθηκε  αργότερα  κατά  την 



Digitized by 10uk1s 

αρχαιότητα  και  την  νεώτερη  εποχή.  Τέλος  έρχεται  η ποιητική φιλοσοφία,  η οποία δεν  είναι 
τίποτε άλλο παρά η αισθητική του Αριστοτέλους. Τη γενική αισθητική εθεμελίωσε ο Πλάτων 
κυρίως στους διάλογους  του «Συμπόσιον», «Φαίδρος»  και «Φίληβος». Ο Αριστοτέλης με  τα 
έργα του «Περί ποιητικής» και «Ρητορική» θεμελιώvει την ειδική αισθητική. Η βασική σκέψη, 
η αφετηρία της αισθητικής του Αριστοτέλους είναι η έννοια της μορφής, του είδους. Η μορφή 
είναι κατά τον Αριστοτέλη το τιμιώτατον και ουσιαστικώτατον σε κάθε πράγμα. Η μορφή είναι 
τόσον το αγαθόν όσον και το καλόν, το ωραίο. Η αισθητική λοιπόν αξία ενός έργου, είτε της 
τέχνης είτε της φύσεως, έγκειται στη μορφή του. 

Το σχήμα τούτο της διαιρέσεως της φιλοσοφίας κατά τον Αριστοτέλη ακολούθησαν αργότερα 
και οι Αλεξανδρινοί σχολιασταί του Αριστοτέλους, όπως π.χ. ο Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς, ο 
οποίος  εδίδαξε στην Αθήνα την αριστοτελική φιλοσοφία κατά  τα έτη 198  ‐ 211 μ.Χ.  και  του 
οποίου  τα  υπομνήματα  εις  τον  Αριστοτέλη  διατηρούν  έως  σήμερα  ανεκτίμητη  σημασία. 
Εξαίρετο  είναι  το υπόμνημά  του  εις  το  έργον  του Αριστοτέλους «Τα μετά  τα φυσικά».  Είναι 
χαρακτηριστικό  ότι  οι  Έλληνες  σχολιασταί  του  Αριστοτέλους  κατέταξαν  και  τη  λογική  στη 
θεωρητική  φιλοσοφία,  η  οποία  έως  τότε  έμενε  έξω  από  την  διαίρεση  αυτή,  γιατί  την 
θεωρούσαν  ως  απλό  όργανο  της  φιλοσοφίας.  Τη  διαίρεση  αυτή  της  φιλοσοφίας  κατά  τον 
Αριστοτέλη παρέλαβαν οι Άραβες φιλόσοφοι  και  την παρέδωσαν  κατά  τον  μεσαίωνα στους 
σχολαστικούς φιλοσόφους της Δύσεως. Το ίδιο περίπου σχήμα της διαιρέσεως διατηρεί και ο 
τελευταίος  μεγάλος  σχολαστικός  φιλόσοφος  της  Δύσεως  και  ερμηνευτής  του  Αριστοτέλους 
Θωμάς  ο  Ακινάτης  (1225‐1274),  ο  οποίος  διαιρεί  την  φιλοσοφία  σε  philosophia  realis  και 
philosophia rationalis. Ο χωρισμός της πρακτικής και θεωρητικής φιλοσοφίας διατηρήθηκε ως 
σήμερα.  Επίσης  και  ο  όρος  «πρώτη  φιλοσοφία»  επέζησε  και  στην  νεώτερη  εποχή.  Έτσι 
ομιλούν  περί  πρώτης  φιλοσοφίας  οι Bacon  (1561‐1626), Hobbes  (1588‐1679)  και Descartes 
(1596‐1650) και κατά την εποχή μας ο ιδρυτής της φαινομενολογίας, ο Husserl (1859‐1938). 

Στη νεώτερη εποχή ο Francis Bacon στηρίζει τη διαίρεση της φιλοσοφίας σε μια ενιαία αρχή. 
Στο έργο του «De dignitate et augmentis scientiarum (1623) χωρίζει τις δυνάμεις της λογικής 
ψυχής σε  τρεις,  στη μνήμη,  στη φαντασία  και  στο  νου. Η  ιστορία  της  επιστήμης στηρίζεται, 
λέγει,  στη  μνήμη,  η  ποίηση  στη  φαντασία,  και  η  φιλοσοφία  στο  νου.  Σύμφωνα  δε  με  τα 
αντικείμενα,  με  τα  οποία  καταγίνεται  η  φιλοσοφία,  την  χωρίζει  σε  θεολογία,  φυσική  και 
ανθρωπολογία.  Τη  φυσική  πάλι  την  χωρίζει  σε  θεωρητική  και  σε  τεχνική,  την  δε 
ανθρωπολογία  την  χωρίζει  σε  ειδική  επιστήμη  που  εξετάζει  τον  άνθρωπο ως  άτομο  και  σε 
επιστήμη γενική, που εξετάζει τον άνθρωπο ως μέλος της κοινωνίας. Την πρώτη την ονομάζει 
philosophia humanitatis,  τη δεύτερη philosophia civilis. Πάνω όμως από τους τρεις βασικούς 
κλάδους,  δηλαδή  τη  θεολογία,  τη  φυσική  και  την  ανθρωπολογία,  τοποθετεί  ο  Bacon  την 
πρώτη φιλοσοφία,  την philosophia prima,  η  οποία  διατηρεί  μεν  το  αρχικό  της  αριστοτελικό 
όνομα, αλλά κατ' ουσίαν έχει αλλάξει αντικείμενο. Έργο λοιπόν της φιλοσοφίας είναι κατά τον 
Bacon  η  έρευνα  των  προϋποθέσεων  που  είναι  κοινές  σε  πολλές  ειδικές  επιστήμες.  Έχομε 
δηλαδή  εδώ  την  πρώτη  εμφάνιση  της  γνωσιολογίας  στη  νεώτερη  εποχή.  Ο  Bacon  πρώτος 
εχώρισε τη γνωσιολογία από τη μεταφυσική και την οντολογία. Ως τώρα ο κλάδος αυτός της 
φιλοσοφίας ήταν ενωμένος με τη μεταφυσική και την οντολογία, όπως ακριβώς τον ευρίακομε 
στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. 

Εκείνος που αξιοποίησε το σχήμα τούτο της διαιρέσεως της φιλοσοφίας κατά τον Bacon είναι 
ο  Γάλλος  φιλόσοφος D'Alembert  (1717  ‐  1783),  ο  οποίος  μαζί  με  τον Diderot  (1713  ‐1784) 
εξέδωκε  την  «Εγκυκλοπαιδεία».  Στον  πρόλογο  που  έγραψε  ο D'Alembert  για  την  περίφημη 
«Εγκυκλοπαιδεία»  διατηρεί  κατ'  ουσίαν  τη  διαίρεση  του Bacon.  Η  αρχή  αυτή  του Bacon  va 
στηρίξει τη διαίρεση της φιλοσοφίας στις γνωστικές δυνάμεις του πνεύματος, με άλλα λόγια η 
ψυχολογική στροφή, που έκανε ο Bacon, είχε κι άλλους οπαδούς στη νεώτερη φιλοσοφία. Έτσι 
βλέπομε ότι ο Γερμανός φιλόσοφος Christian Wolff (1679 ‐1754) διαιρεί τη φιλοσοφία σε δύο 
κυρίους  κλάδους,  θεωρητική  και  πρακτική,  σύμφωνα  με  τη  διαίρεση  των  δύο  ψυχικών 
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δυνάμεων,  της  γνωστικής  και  της  επιθυμητικής,  της  facultas  cognoscitiva  και  της  facultas 
appetitiva. Ο Wolff όμως δεν ακολουθεί πιστώς το σχήμα τούτο της ψυχολογικής διαιρέσεως, 
γιατί υποδιαιρεί τη θεωρητική φιλοσοφία σύμφωνα με τα αντικείμενά της, δηλαδή τον Θεό, 
την  ψυχή  και  τον  κόσμο,  σε  θεολογία,  ψυχολογία  και  κοσμολογία.  Πριν  όμως  από  τους 
ειδικούς αυτούς κλάδους τοποθετεί την οντολογία ως βασική φιλοσοφική επιστήμη, ως πρώτη 
φιλοσοφία. Έργο της οντολογίας είναι κατά τον Wolff η έρευνα των γενικών κατηγοριών, με τις 
οποίες  προσδιορίζομε  και  χαρακτηρίζομε  τα  αντικείμενα.  Η  οντολογία  είναι  η  βάση  της 
μεταφυσικής, γιατί καταγίνεται με την έννοια του αντικειμένου, του όντος γενικώς, δηλαδή με 
το  πράγμα  και  τις  ιδιότητές  του.  Ως  πράγμα  θεωρείται  από  τον Wolff  κάθε  τι  που  είναι 
δυνατόν να υπάρξει, αδιάφορο αν τώρα υπάρχει ή όχι. Πράγμα είναι εδώ κάθε τι που είναι 
δυνατόν δίχως αντίφαση,  δηλαδή λογικώς,  να υπάρξει. Αντίθετα  το λογικώς αδύνατον είναι 
κάτι  το  α‐νόητον.  Την  πρακτική  φιλοσοφία  από  το  άλλο  μέρος  διαιρεί  ο  Wolff  κατά  το 
υπόδειγμα του Αριστοτέλους σε ηθική, οικονομική και πολιτική. Για τη διαίρεση όμως αυτή το 
σημαντικό είναι ότι ο άνθρωπος είναι δυνατόν να εξετασθεί ως πρόσωπο  (ηθική), ως μέλος 
της οικογενείας (οικονομική) και τέλος ως πολίτης (πολιτική). 

Την εισαγωγή όμως κατά τον Wolff στη θεωρητική και πρακτική φιλοσοφία αποτελεί η λογική, 
η  οποία  πρέπει  κατ'  αυτόν  να  αποβάλει  τους  σχολαστικούς  γλωσσικούς  και  λογικούς 
ακροβατισμούς και να διαμορφωθεί πρακτικώς έτσι, ώστε να φέρει εις φως τις δυνάμεις της 
ανθρωπίνης γνώσεως και να διδάξει την ορθή τους χρήση. Περαιτέρω χωρίζει ο Wolff γενικώς 
τις επιστήμες σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στην κατηγορία των λογικών και την κατηγορία των 
εμπειρικών  επιστημών.  Οι  πρώτες  στηρίζονται  στις a priori  αρχές  του  νου.  Έτσι  διακρίνει  ο 
Wolff  τη λογική από την πειραματική θεολογία,  την οποίαν ονομάζει και τελεολογία.  Επίσης 
χωρίζει  τη  λογική  από  την  εμπειρική  κοσμολογία,  καθώς  και  τη  λογική  από  την  εμπειρική 
ψυχολογία. Η διάκριση αυτή του Wolff αποτέλεσε τον πρώτο πυρήνα για τον τυπικό χωρισμό 
της φιλοσοφίας από τις ειδικές επιστήμες, ο οποίος μέχρι τούδε δεν είχε γίνει ούτε κατά την 
αρχαιότητα  και  τον  μεσαίωνα  ούτε  κατά  την  νεώτερη  εποχή.  Έτσι  η  αντίθεση  μεταξύ  του 
λογικού a priori και του εμπειρικού a posteriori δεδομένου έγινε η βάση για τον χωρισμό της 
φιλοσοφίας από τις ειδικές επιστήμες. 

Ο  Καντ  (1724  ‐  1804)  στο  έργο  του  «Θεμελίωση  της  μεταφυσικής  των  ηθών»  χωρίζει  τη 
φιλοσοφία σε τυπική και υλική. Η πρώτη καταγίνεται με τη μορφή της διανοίας και του νου 
καθώς  και  με  τους  κανόνες  γενικώς  της  σκέψεως,  ανεξάρτητα  από  τα  αντικείμενα  της 
σκέψεως.  Η  φιλοσοφία  αυτή  ονομάζεται  από  τον  Καντ  λογική.  Ο  δεύτερος  αυτός  κλάδος 
περιλαμβάνει τη φύση και τους φυσικούς νόμους καθώς επίσης και τα ήθη και τους νόμους 
της  ελευθερίας.  Έτσι  η  υλική  φιλοσοφία  χωρίζεται  στη  φυσική  και  την  ηθική.  Εξ  άλλου, 
στηριζόμενος ο Καντ στο παράδειγμα του Wolff, χωρίζει τη γνώση σε δύο είδη, στη γνώση του 
καθαρού  λόγου,  την  οποίαν  ονομάζει  επίσης  γνώση  a  priori,  και  στην  εμπειρική  γνώση,  η 
οποία  πηγάζει  από  εμπειρικές  αρχές,  κι  αυτήν  την  ονομάζει  επίσης  γνώση  a  posteriori. 
Σύμφωνα με αυτήν τη διαφορά της γνώσεως χωρίζει ο Καντ τη φιλοσοφία σε καθαρή και σε 
εμπειρική ή εφηρμοσμένη φιλοσοφία. Προσθέτει όμως ότι μόνον η καθαρή φιλοσοφία αξίζει 
να  ονομάζεται  πραγματική  φιλοσοφία.  Αυτήν  πάλιν  την  υποδιαιρεί  σε  δύο  μέρη,  στην 
προπαιδευτική ή την κριτική και στη μεταφυσική. Η πρώτη εξετάζει και κρίνει την ικανότητα 
του  νου  να  αποκτά  γνώση,  η  δεύτερη αποτελεί  το σύστημα  των  λογικών  γνώσεων a priori. 
Επειδή όμως ο νους είναι συνάμα θεωρητικός και πρακτικός, δηλαδή ο πρώτος καταγίνεται με 
ό,τι  είναι,  με  το  Είναι  γενικώς,  ο  δε  δεύτερος  με  ό,τι  πρέπει  να  είναι,  δηλαδή  με  το  δέον 
γενέσθαι,  χωρίζει  ο  Καντ  τη  μεταφυσική  της φύσεως  από  τη  μεταφυσική  των  ηθών. Φύσις 
είναι εδώ το Είναι, εφ' όσον υπόκειται σε νόμους, δηλαδή φύσις είναι ό,τι έχει αναγκαιότητα, 
ενώ  τα ήθη περιλαμβάνουν  το  δέον  γενέσθαι.  Τούτο όμως προϋποθέτει  την  ελευθερία  του 
ανθρώπου. Δίχως αυτήν δεν υπάρχουν κατ' ουσίαν ήθη. Ο Καντ όμως περιωρίσθη κατ' ουσίαν 
σε  εκείνο  που  ονόμασε  καθαρή  φιλοσοφία.  Θεμελίωση  δε  αυτής  της  καθαρής  φιλοσοφίας 
αποτελούν  τα  τρία  βασικά  κριτικά  του  έργα,  δηλαδή  η  «Κριτική  του  καθαρού  λόγου»,  η 
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«Κριτική του πρακτικού λόγου» και η «Κριτική της δυνάμεως της κρίσεως». 

Ο  Έγελος  (1770  ‐  1831)  διαιρεί  τη  φιλοσοφία  με  βάση  το  σχήμα  του  Καντ,  το  οποίον  και 
συμπληρώνει.  Η φιλοσοφία  είναι  κατ'  αυτόν  η  απόλυτη  γνώση.  Δύο  είναι  οι  δρόμοι  για  να 
φθάσει κανείς σ' αυτή την απόλυτη γνώση και συνεπώς δύο είναι και οι βασικοί κλάδοι της 
φιλοσοφίας.  Ο  πρώτος  είναι  προπαιδευτικός  και  εισαγωγικός  στον  δεύτερο.  Ο 
προπαιδευτικός  κλάδος  παρουσιάζει  την  γένεση  της  απόλυτης  γνώσεως.  Ο  κλάδος  αυτός 
ονομάζεται  από  τον  Έγελο  «Φαινομενολογία  του  πνεύματος».  Το  έργο  τούτο,  το  οποίον 
έγραψε ο Έγελος στα 1806, αποτελεί  την εισαγωγή στη φιλοσοφία του. Η «Φαινομενολογία 
του πνεύματος» παρουσιάζει σε έξι στάδια ή βαθμίδες πώς σιγά ‐σιγά αναπτύσσεται η γνώση, 
ώσπου φθάνει στην τελείωσή της σ' αυτό που ο Έγελος ονομάζει «απόλυτη γνώση». Η πορεία 
και εξέλιξη του πνεύματος, που διανύει αυτές τις βαθμίδες δεν είναι ούτε ψυχολογική ούτε 
ιστορική  αλλά  καθαρώς  λογική.  Η  λογική  αυτή  πορεία  δεν  είναι  τίποτε  άλλο  παρά  ό,τι 
ονόμασε ο Έγελος διαλεκτική μέθοδο.  Το  χαρακτηριστικό  της μεθόδου αυτής είναι ότι μόνη 
της  με  την  πορεία  της  αναιρεί  τα  προηγούμενα  σημεία,  από  τα  οποία  επέρασε,  και  ότι  τα 
παρουσιάζει συνάμα ως αναγκαία στάδια,  τα οποία οδηγούν στον ένα αντικειμενικό σκοπό, 
δηλαδή στην απόλυτη γνώση. Γιατί κάθε επόμενη βαθμίδα της κινήσεώς της δεν είναι μόνο η 
αναίρεση  της  προηγουμένης  αλλά  συνάμα  και  η  συναίρεσή  της. Με  άλλα  λόγια  η  επόμενη 
βαθμίδα της διαλεκτικής πορείας συγχωνεύει μέσα της και την προηγούμενη. Έτσι η ανώτατη 
βαθμίδα  της  γνώσεως,  δηλαδή  η  απόλυτη  γνώση,  συνενώνει  μέσα  της  όλα  τα  γόνιμα  και 
αληθινά σημεία των προηγουμένων βαθμίδων. 

Ο  άλλος  κλάδος  της  φιλοσοφίας  είναι  η  λογική,  την  οποίαν  ο  Έγελος  ταυτίζει  με  τη 
μεταφυσική. Η λογική είναι η θεωρία, η διδασκαλία εκείνη, η οποία παρουσιάζει την απόλυτη 
γνώση  ως  προς  το  περιεχόμενό  της,  ακολουθεί  δε  και  αυτή  τη  διαλεκτική  μέθοδο  και 
λαμβάνει ως αφετηρία τη γενική έννοια του Είναι για να καταλήξει στην έννοια της απόλυτης 
ιδέας, η οποία έχει το πλουσιώτερο περιεχόμενο από όλες τις άλλες έννοιες. Από τον κορμό 
της  λογικής  αναπτύσσονται  ακόμα  δύο  χωριστοί  κλάδοι  της  φιλοσοφίας,  η  φιλοσοφία  της 
φύσεως  και  η φιλοσοφία  του  πνεύματος.  Η φιλοσοφία  τον  πνεύματος  περιλαμβάνει,  εκτός 
από την ηθική, τη φιλοσοφία του δικαίου, την ψυχολογία, την αισθητική και τη φιλοσοφία της 
θρησκείας.  Αν  αφαιρέσωμε  λοιπόν  την  φαινομενολογία,  η  οποία  είναι  προπαιδευτική  και 
αποτελεί  την  εισαγωγή  στο  όλο  σύστημα  του  Εγέλου,  τότε  το  σύστημα  της φιλοσοφίας  του 
χωρίζεται  σε  τρία  μέρη:  στη  λογική,  τη  φιλοσοφία  της  φύσεως  και  τη  φιλοσοφία  τον 
πνεύματος.  Η  λογική  καταγίνεται  με  το  περιεχόμενο  της  ιδέας  αυτής  καθ'  εαυτήν,  η 
φιλοσοφία  της  φύσεως  πραγματεύεται  την  ιδέα  και  την  ετερότητά  της,  δηλαδή  όπως 
εμφανίζεται μέσα στον υλικό κόσμο, ο οποίος κατά τον Έγελο είναι η άλλη όψη της ιδέας, η δε 
φιλοσοφία  του  πνεύματος  είναι  η  επιστήμη  της  ιδέας,  η  οποία  από  την  ετερότητά  της 
επιστρέφει στον εαυτό της. 

Ο  σύγχρονος  εξ  άλλου φιλόσοφος  και  συμπατριώτης  του  Εγέλου,  ο  Schelling  (1775  ‐ 1854) 
χωρίζει  την  όλη φιλοσοφία σε δύο βασικούς  κλάδους,  στη φιλοσοφία  της φύσεως  και  στην 
υπερβατική  φιλοσοφία  ή  την  φιλοσοφία  του  πνεύματος.  Δύο  είναι  κατά  τον  Schelling  οι 
βασικές  επιστήμες,  που  μπορεί  ν'  αναπτύξουν  το  πνεύμα  του  ανθρώπου,  η  φιλοσοφία  του 
πνεύματος  και  η  φιλοσοφία  της  φύσεως.  Η  πρώτη  ανάγει  την  πραγματική  ή  ασύνειδη 
ενέργεια του νου στη ιδανική ή συνειδητή, δηλαδή ξεκινάει από τη φυσική κατάσταση του νου 
και  καταλήγει  στην  αυτοσυνείδητη  και  αυτόνομη  ενέργειά  του.  Γι'  αυτήν  η  φύση  είναι  ο 
ορατός  οργανισμός  του πνεύματος,  του  νου.  Η  δεύτερη  εξ  άλλου,  δηλαδή η φιλοσοφία  της 
φύσεως, αναπτύσσει τη σχέση και αναφορά του πραγματικού, του φυσικού, στο ιδανικό, ή με 
άλλα  λόγια  εξηγεί  το  φυσικό  από  το  ιδανικό,  τη  φύση  από  το  πνεύμα.  Γι'  αυτό  πιστεύει  ο 
Schelling  ότι  η  αληθινή  θεωρία  της  φύσεως  είναι  εκείνη,  η  οποία  ανάγει  όλη  τη  φύση,  το 
σύμπαν,  στο  νου,  στο  πνεύμα.  Τα  νεκρά  πράγματα  της φύσεως,  δηλαδή  η  άψυχη  ύλη,  δεν 
είναι κατ' αυτόν τίποτε άλλο παρά το ανώριμο πνεύμα. Γι' αυτό και μέσα από τα φαινόμενα 
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της φύσεως διαφαίνεται πάντοτε και κάποια πνευματικότης. 

Ο  Comte  (1798  ‐  1857),  ο  ιδρυτής  του  θετικισμού  και  δημιουργός  της  κοινωνιολογίας, 
περιόρισε κατά πολύ την έκταση του φιλοσοφικού πεδίου. Η αιτία που τον οδήγησε σ' αυτό 
είναι,  όσο  παράδοξο  κι  αν  φανεί  τούτο,  η  ιδέα  της  προόδου  από  την  οποίαν  κατέχεται  το 
πνεύμα  του.  Κατά  τον Comte,  ο οποίος άλλωστε ως προς αυτό δεν  είναι πρωτότυπος, αλλά 
ακολουθεί  τον Saint‐Simon  (1760‐1825)  και  τον Τurgot  (1727‐1781), υπάρχει ένας νόμος της 
ιστορίας και αυτός είναι η πρόοδος. Ο νόμος αυτός της προόδου ακολουθεί τρία στάδια. Το 
πρώτο  είναι  το  θεολογικό,  το  δεύτερο  το  μεταφυσικό  και  το  τρίτο  και  τελευταίο  είναι  το 
στάδιο των θετικών επιστήμων. Και αυτό ακριβώς το στάδιο διατρέχει σήμερα η άνθρωπότης. 
Σκοπός λοιπόν της φιλοσοφίας, λέγει ο Comte, είναι να αποσαφηνίσει και να συντελέσει στη 
πλήρη  ευόδωση  αυτής  της  εξελίξεως  της  ιστορίας.  Κατά  το  πρώτο  στάδιο  της  ιστορίας  το 
άτομο,  όπως  και  όλη  η ανθρωπότης,  πιστεύει  σε  δαίμονες  και  θεούς.  Κατά  το  δεύτερο  στη 
θέση των δαιμόνων και των θεών τοποθετούνται οι μεταφυσικές έννοιες. Και μόλις στο τρίτο 
στάδιο  αρχίζει  ο  άνθρωπος,  με  βάση  την  παρατήρηση  και  το  πείραμα,  να  γνωρίζει  και  va 
εξηγεί τα φαινόμενα. 

Σύμφωνα  με  αυτήν  την  αρχήν  ή  μάλλον  τον  νόμον  αυτόν  της  προόδου,  όπου  ο  Comte 
φανατικώς πιστεύει, κατατάσσει και ιεραρχεί το όλον σύστημα των επιστημών. Έτσι αποκλείει 
από  το  σύστημα  τούτο  τις  επιστήμες,  που  καταγίνονται  με  θεολογικά  ή  μεταφυσικά 
προβλήματα, καθώς επίσης αποκλείει και την ψυχολογία και τη λογική, γιατί, όπως πιστεύει, 
τη βάση της λεγομένης θετικής φιλοσοφίας αποτελούν τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά, έτσι 
διδάσκει  ο  Comte,  καταγίνονται  με  τα  απλούστερα  «φαινόμενα».  Έπειτα  ακoλουθoύv  οι 
επιστήμες, που καταγίνονται με τα συνθετότερα φαινόμενα, δηλαδή η αστρονομία, η φυσική, 
η χημεία, η βιολογία και τελευταία έρχεται η κοινωνιολογία, η οποία καταλαμβάνει τώρα τη 
θέση της φιλοσοφίας. Η κοινωνιολογία, η οποία ονομάσθηκε έτσι από τον Comte, διαιρείται 
σε  δύο  βασικούς  κλάδους,  στη  στατική  και  τη  δυναμική.  Η  πρώτη  ερευνά  τους  γενικούς 
νόμους  της κοινωνίας,  η δεύτερη έχει  να κάνει με  τους νόμους  της προόδου. Η  ιστορία  των 
τριών σταδίων, που διανύει η διανοητική ανάπτυξη  του ανθρώπου,  είναι  ταυτόσημη με  την 
ιστορία  της  ανθρώπινης  κοινωνίας,  δηλαδή  κάθε  κοινωνία  ανθρώπων  πρέπει  να  διανύσει 
αυτά τα τρία στάδια. Στο καθένα απ' αυτά τα στάδια του ανθρωπίνου πνεύματος αντιστοιχεί 
και μία ιδιαίτερη κοινωνική οργάνωση. Η θετική φιλοσοφία, δηλαδή η κοινωνιολογία, πρέπει 
να αποτελέσει  τη  βάση  της πολιτικής  και  της  θρησκείας.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι ο Comte, 
ενώ αποκλείει ο ίδιος και τον Θεό και τον πανθεϊσμό και τον αθεϊσμό και τον υλισμό, επειδή 
όλα  αυτά  τα  συστήματα  προέρχονται  από  τη  μεταφυσική  σκέψη,  την  οποίαν  ο  νόμος  της 
προόδου έχει ήδη ξεπεράσει, καταλήγει στην αποθέωση της ανθρωπότητας. Το σημείον όμως 
που  ενδιαφέρει  εμάς  περισσότερο  είναι  ότι  ο  Comte  υποτάσσει  το  σύνολον  των  άλλων 
επιστημών  κάτω  από  την  γενική  έννοια  της  φυσικής.  Η  κατάταξη  και  ιεράρχηση  των 
επιστημών γίνεται εδώ σύμφωνα με την αρχή ότι ο νόμος της προόδου οδηγεί το πνεύμα από 
το  αφηρημένο  στο  συγκεκριμένο,  το  δε  συγκεκριμένο  ακριβώς  είναι  το  περίπλοκο,  το 
δύσκολο. Έτσι, λέγει ο Comte, υπάρχει μια ανόργανη και μια οργανική φυσική. Η πρώτη είναι 
η  φυσική  του  ουρανού,  δηλαδή  η  αστρονομία,  ενώ  ό,τι  ονομάζομε  συνήθως  φυσική, 
περιλαμβάνει  κατ'  αυτόν  και  την  χημεία.  Εξ  άλλου  η  οργανική  φυσική  περιλαμβάνει  τη 
βιολογία και την κοινωνιολογία, η οποία επίσης περιλαμβάνει και τη φιλοσοφία της ιστορίας. 
Η  κατάταξη  αυτή  των  επιστημών  από  τον  Comte  είναι  φανερόν  ότι  εδημιούργησε  και 
εξακολουθεί ακόμη να προξενεί σύγχυση εννοιών  και αντικειμένων και προπαντός σύγχυση 
της φύσεως και της ιστορίας. 

Το  σχήμα  τούτο  της  διαιρέσεως  των  επιστημών,  το  οποίον  μεταβάλλει  κατ'  ουσίαν  τη 
φιλοσοφία  σε  φυσική  επιστήμη,  ακολούθησε  αργότερα  και  ο  W.  Ostwald  (1853‐1932). 
Αντιθέτως  ο  κύριος  εκπρόσωπος  του  εμπειρισμού  στη φιλοσοφία  κατά  τον  δέκατον  ένατον 
αιώνα,  ο W. Wundt  (1832  ‐  1920)  ακολουθεί  κατ'  ουσίαν  τη  διαίρεση  της  φιλοσοφίας  τον 
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Εγέλου.  Κατά  τον  Wundt  το  περιεχόμενο  της  φιλοσοφίας  ταυτίζεται  με  το  σύνολο  των 
περιεχομένων των ειδικών επιστημών. Η διαφορά έγκειται μόνον στη σκοπιά από την οποίαν 
η  φιλοσοφία  θεωρεί  και  εξετάζει  το  περιεχόμενο  τούτο.  Από  τη  σκοπιά  της  η  φιλοσοφία 
ενδιαφέρεται  να  ανεύρει  τη  σχέση  μεταξύ  των  διαφόρων  αντικειμένων  της  γνώσεως. 
Φιλοσοφία είναι κατ' αυτόν η γενική εκείνη επιστήμη, η οποία έρχεται να ενώσει τις γενικές 
γνώσεις  των  ειδικών  επιστημών  σε  ένα  σύστημα,  δίχως  καμμιά  εσωτερική  αντίφαση.  Το 
σύστημα τούτο έχει τελικό σκοπό να δώσει μια κοσμοθεωρία και μία βιοθεωρία, η οποία να 
ικανοποιεί  τις  ανάγκες  της ψυχής  του  ανθρώπου.  Η  κοσμοθεωρία,  στην  οποία  καταλήγει  ο 
Wundt,  είναι  ο  «Ψυχισμός»,  «Animismus»,  δηλαδή  η  μεταφυσική  εκείνη  θεωρία,  η  οποία 
ξεκινάει από την πεποίθηση ότι το σύνολο των φυσικών φαινομένων συνδέεται στενώτατα με 
το σύνολο των φαινομένων της ζωής και ότι η ψυχή είναι η αρχή της ζωής. Δύο είναι τα κύρια 
προβλήματα  της  φιλοσοφίας  κατά  τον Wundt,  το  ένα  είναι  η  γένεση  τον  περιεχομένου  της 
γνώσεως  και  το  άλλο  ο  συστηματικός  σύνδεσμος  μεταξύ  των  αρχών  της  γνώσεως.  Με  το 
πρώτο  πρόβλημα  καταγίνεται  η  γνωσιολογία,  ενώ  το  δεύτερο  το  εξετάζει  η  θεωρία  των 
αρχών.  Η  γνωσιολογία,  η  οποία  μαζί  με  την  τυπική  λογική  αποτελεί  ένα  ενιαίον  όλον  και 
πρέπει  να  ονομάζεται  γενικώς  λογική,  εξετάζει  τη  λογική  γένεση  της  γνώσεως,  δηλαδή  τη 
γένεση των επιστημονικών εννοιών με βάση τους λογικούς νόμους της σκέψεως. Χωρίζεται δε 
σε  γενική  γνωσιολογία,  η  οποία  εξετάζει  τους  όρους,  τις  αρχές  και  τα  όρια  της  γνώσεως 
γενικώς,  και  στη μεθοδολογία,  η  οποία παρακολουθεί  τις  διαφορές που προσλαμβάνουν οι 
αρχές της γνώσεως μέσα στα διάφορα πεδία της επιστημονικής έρευνας. 

Η θεωρία των αρχών, την οποίαν ο Wundt ονομάζει και μεταφυσική, έχει ακριβώς ως έργο να 
εκθέσει  κατά  συστηματικό  τρόπο  τα  γενικά  πορίσματα  των  ειδικών  επιστημών  και  να  τα 
εμφανίσει ως σύστημα δίχως καμμιά εσωτερική αντίφαση. Η μεταφυσική έχει  επί πλέον ως 
έργον να φέρει εις φως όλα τα μεταφυσικά στοιχεία, που ενυπάρχουν στις ειδικές επιστήμες 
και συγκεκριμένως στα μαθηματικά,  στη φυσική,  στην ψυχολογία και  την  ιστορία  και  να  τα 
υποβάλει σε έλεγχο με βάση τις γενικές γνωσιολογικές αρχές. Έτσι από τη γενική θεωρία των 
αρχών  προχωρεί  ο Wundt  στην  ειδική  θεωρία,  η  οποία  περιλαμβάνει  τη  φιλοσοφία  των 
μαθηματικών,  της  φύσεως  και  των  πνευματικών  ή  ιστορικών  επιστημών.  Η  φιλοσοφία  των 
πνευματικών επιστημών καταγίνεται κυρίως με τρία μεγάλα θέματα: την ηθική, την τέχνη και 
τη  θρησκεία  και  υποδιαιρείται  στην  ηθική  φιλοσοφία  και  φιλοσοφία  του  δικαίου,  στην 
αισθητική και τη φιλοσοφία της θρησκείας. Τέλος η θεώρηση των θεμάτων τούτων από την 
σκοπιά της ιστορικής εξελίξεως δημιουργεί τη φιλοσοφία της ιστορίας, η οποία θέλει να δώσει 
μια γενική ιστορική θεώρηση του πνευματικού βίου της ανθρωπότητος. Οπωσδήποτε όμως η 
γνωσιολογία και η μεταφυσική είναι κατά τον Wundt οι δύο βασικοί κλάδοι της φιλοσοφίας. 
Πρέπει  εδώ να σημειωθεί ότι  το σχήμα  τούτο  της διαιρέσεως  εφαρμόζει ο Wundt  στο  έργο 
του «Σύστημα της φιλοσοφίας» (1889), ενώ στο έργο του «Εισαγωγή στη φιλοσοφία» (1901) 
χωρίζει  τη  φιλοσοφία  σε  τρεις  βασικούς  κλάδους,  τη  γνωσιολογία,  τη  μεταφυσική  και  την 
ηθική, γιατί τρία είναι, λέγει, τα βασικά προβλήματα, το γνωσιολογικό, το μεταφυσικό και το 
ηθικό. 

Ένας από τους κορυφαίους του νεοκαντιανισμού ο Hermann Cohen  (1842  ‐ 1918) διαιρεί  τη 
φιλοσοφία σε τέσσαρες κλάδους στη λογική,  την ηθική,  την αισθητική και τη φιλοσοφία της 
θρησκείας. Η λογική είναι κατ' αυτόν θεωρία της νοήσεως και της γνώσεως, γιατί η ιδιαίτερη 
αξία  της  νοήσεως  έγκειται  στη  γνώση.  Γνώση  έχομε  μόνον  με  τη  νόηση.  Η  νόηση  όμως  δεν 
είναι νοητό να έχει την αρχή της έξω από τον εαυτό της. Η νόηση και μάλιστα η καθαρή νόηση, 
δηλαδή όχι  η ανάμεικτη  με  την  εμπειρία,  πρέπει  να δημιουργεί  μέσα  της  τη  γνώση. Νόηση 
γνωρίζουσα  είναι  λοιπόν  νόηση  δημιουργική.  Από  το  γεγονός  αυτό προκύπτει  το  πρόβλημα 
της πρωταρχής του Είναι, προς το οποίον ανταποκρίνεται η νόηση. Νόηση είναι η νόηση της 
πρωταρχής.  Για  την  πρωταρχή  δεν  υπάρχει  τίποτε  δεδομένο,  δηλαδή,  αν  η  νόηση  ως 
πρωταρχή πρέπει να ανακαλύψει το Είναι, τότε τούτο δεν πρέπει να έχει καμμιά άλλη βάση 
παρά τη βάση, που η νόηση μπορεί να του θέσει. Έτσι όλες οι γνώσεις οι καθαρές, δηλαδή οι 
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αυστηρώς λογικές, πρέπει να είναι μεταβολές και μεταμορφώσεις της πρωταρχής, αλλιώς δεν 
έχουν καμμιά αυθύπαρκτη και καθαρή αξία. Την ίδια αξία έχει η έννοια της πρωταρχής και για 
την  ηθική.  Τι  θα  ήταν  η  ηθική  δίχως  την  έννοια  της  πρωταρχής,  της  πρώτης  πηγής; Μόνον 
μέσα σ' αυτήν υπάρχει η ρίζα της ηθικής, η βάση για τη θεμελίωση της ηθικής, δηλαδή η αρχή 
της  ελευθερίας.  Η  ηθική  είναι  η  λογική  της  βουλήσεως,  ζητεί  δηλαδή  κι  αυτή,  όπως  η 
θεωρητική  λογική,  την  αλήθεια.  Νόηση  και  βούληση  κρατούν  από  μια  ρίζα,  από  μια 
πρωταρχική  νόηση.  Η  νόηση  που  έχει  μέσα  της  την  κίνηση  μεταβάλλεται  σε  βούληση  και 
πράξη. Έτσι με βάση την αλήθεια γεννιέται το πρόβλημα της βουλήσεως. Πρώτο στοιχείο της 
βουλήσεως είναι η προσπάθεια, η κίνηση προς κάπου. Η βούληση είναι η ανειρήνευτη κίνηση 
προς τα εμπρός και η αιώνια εργασία. Αιωνιότης όμως σημαίνει αιώνιο σκοπό, ο δε αιώνιος 
σκοπός  δεν  είναι  τίποτε  άλλο  παρά  η  ιδέα.  Όλη  η  πραγματικότης  της  γνώσεως  και  της 
βουλήσεως στηρίζεται σ' αυτήν. Η ιδέα είναι η αρχή που όντως πραγματώνει κάτι. Εξ άλλου η 
νόηση  της  ιδέας  γίνεται  άμεση,  ζωντανή  πράξη  και  ενέργεια  και  μέσα  σ'  αυτήν  την 
πραγματικότητα  της πράξεως φανερώνεται  το ατομικό,  δηλαδή το μοναδικό. Η μοναδικότης 
καθώς και η απόλυτη ατομικότης του ανθρώπου και του Θεού είναι το νόημα της θρησκείας, η 
οποία όμως έχει το κέντρο του βάρους της στην ηθική. Ο Θεός, το κέντρο όλων των ιδεών, η 
ιδέα της αλήθειας, εγγυάται τη νίκη του αγαθού. 

Η  έννοια  της  αγάπης  συνδέει  την  αισθητική  με  τη  θρησκεία,  γιατί  το  καθαρό  συναίσθημα, 
όπου  στηρίζεται  η  αισθητική,  είναι  η  καθαρή  αγάπη  προς  τη  θρησκεία  και  τη  φύση  του 
ανθρώπου.  Έτσι η αγάπη εμφανίζεται ως  το  καθαρώς αισθητικό συναίσθημα.  Στη θρησκεία 
όμως  η αγάπη προσλαμβάνει  μια  ιδιαίτερη  έκφραση.  Γι'  αυτό  έχει  η  θρησκεία  τη  θέση  της 
μέσα στο σύστημα της φιλοσοφίας, ενώ συνάμα από το άλλο μέρος η φιλοσοφία έχει μεγάλη 
σημασία για τη θρησκεία. Η αληθινή θρησκεία στηρίζεται κατά τον Cohen στην αλήθεια της 
φιλοσοφίας και η πραγματική θρησκευτικότης στηρίζεται υποκειμενικώς στην καθαρότητα της 
συστηματικής  γνώσεως.  Η  φιλοσοφία  κατά  τον  Cohen  δεν  είναι  ένα  κλειστό  σύστημα 
γνώσεως,  διότι  τούτο  θα  ήταν  αντίθετο  και  προς  το  διαλεκτικό  χαρακτήρα  γενικώς  των 
εννοιών  και  προς  τον  χαρακτήρα  της  γνώσεως.  Και  οι  έννοιες  και  η  γνώση  τη  στιγμή  που 
ικανοποιούν απαιτήσεις  της  νοήσεως θέτουν ακριβώς νέα ερωτήματα.  Γι' αυτό δεν υπάρχει 
οριστικό τέρμα. Κάθε νέα έννοια αποτελεί και ένα καινούργιο ερώτημα και καμμιά έννοια δεν 
σημαίνει την τελευταία απάντηση. 

Απ' όλα αυτά τα σχήματα διαιρέσεως της φιλοσοφίας, τα οποία αναφέραμε, αλλά και απ' όλα 
τ'  άλλα,  τα  οποία  παραλείψαμε,  τρία  είχαν  τη  μεγαλύτερη  σημασία,  το  πλατωνικό,  το 
αριστοτελικό  και  το  καντιανό.  Τα  δύο  πρώτα  εδέσποσαν  κυρίως  κατά  την  Αρχαιότητα,  τον 
Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, το τρίτο κατά τη νεώτατη εποχή. Το ερώτημα είναι τώρα: αν 
τα σχήματα αυτά της διαιρέσεως της όλης φιλοσοφίας ή αν ένα από αυτά καλύπτουν πλήρως 
το πεδίον της φιλοσοφίας, αν δηλαδή ανταποκρίνονται στο σύνολον των προβλημάτων, με τα 
οποία  καταγίνεται  σήμερα  η φιλοσοφία.  Η  διαίρεση  της φιλοσοφίας  σε  τρεις  κλάδους,  στη 
λογική, φυσική  και ηθική,  δηλαδή η  λεγόμενη πλατωνική,  είναι πολύ σχηματική  και,  αν  την 
δεχθούμε  σήμερα,  ορισμένα  προβλήματα  της  φιλοσοφίας  θα  μείνουν  έξω  απ'  αυτήν,  θα 
μείνουν  άστεγα,  όπως  είναι  π.χ.  το  πρόβλημα  της  ιστορίας.  Ο  διαφορισμός  του  πεδίου  της 
φιλοσοφίας,  όπως  ισχύει  αυτός  σήμερα,  δεν  καλύπτεται  από  την  τριαδική  «πλατωνική» 
διαίρεσή της. Τούτο βεβαίως δεν είναι απόδειξη ότι η φιλοσοφία και ως βίωμα και ως ενεργός 
λόγος ευρίσκεται σήμερα σε στάθμη υψηλότερη από την εποχή  του Πλάτωνος, αλλά απλώς 
ότι τα προβλήματά της είναι σήμερα περισσότερα από άλλοτε. Ως βίωμα και ως ενεργός λόγος 
η  φιλοσοφία  στον  Πλάτωνα  έφθασε  σε  σημείο  ακμής,  το  οποίον  και  σήμερα  αποτελεί  το 
ιδανικό για όσους φιλοσοφούν. Το γεγονός όμως ότι ορισμένα προβλήματα δεν υπήρχαν για 
τη  φιλοσοφία  στην  εποχή  εκείνη  δεν  περιορίζει  την  κλασσική  σημασία  της  πλατωνικής 
φιλοσοφίας. 

Εξ άλλου, όπως είπαμε εξ αρχής, η φιλοσοφία είναι ένας αδιαίρετος και ενιαίος τρόπος του 
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σκέπτεσθαι,  ο  οποίος  εφαρμόζεται  σε  όλα  τα  προβλήματα  της  φιλοσοφίας.  Το  είδος  του 
προβλήματος δεν αλλάζει εδώ τον τρόπο του σκέπτεσθαι. Έτσι είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί 
κανείς  τον πλατωνικό  τρόπο  του σκέπτεσθαι,  δηλαδή να ερμηνεύει όλα  τα προβλήματα  της 
συγχρόνου φιλοσοφίας με την πλατωνική διαλεκτική, γιατί αυτός είναι ο πλατωνικός τρόπος, 
δίχως  να  δέχεται  τη  διαίρεση  της  φιλοσοφίας  που  αποδίδεται  στον  Πλάτωνα.  Είναι  όμως 
γεγονός ότι  ο διαλεκτικός αυτός  τρόπος  του σκέπτεσθαι  είναι  σήμερα περισσότερο  ενεργός 
από ό,τι ήταν π.χ. τον περασμένο αιώνα. Όλα τα συστήματα της σήμερον, οιονδήποτε όνομα 
και αν φέρουν, είναι περισσότερο διαλεκτικά από τα συστήματα του δεκάτου ενάτου αιώνος, 
τα οποία πάλι όλα ήταν περισσότερα δογματικά. Η πλατωνική λοιπόν διαλεκτική παραμένει 
ως  μέθοδος  της  φιλοσοφίας.  Το  δε  γεγονός  ότι  τα  φιλοσοφικά  προβλήματα  είναι  σήμερα 
περισσότερα από άλλοτε, δηλαδή από την εποχή του Πλάτωνος, ευρύνει απλώς το πεδίο της 
φιλοσοφίας. Το αυτό ισχύει και για τον αριστοτελικό τρόπο του σκέπτεσθαι. Η διατήρησή του 
δεν  μας  επιβάλλει  να  δεχθούμε  και  να  διατηρήσωμε  το  σχήμα  της  διαιρέσεως  της 
φιλοσοφίας,  το  οποίον  μας  παρέδωσε  ο  Αριστοτέλης,  που  εχώρισε  τη  φιλοσοφία  σε 
θεωρητική,  πρακτική  και  ποιητική.  Που  εστηρίχθη  όμως  ο  Αριστοτέλης  για  να  χωρίσει  κατ' 
αυτόν  τον  τρόπον  τη φιλοσοφία; Αφετηρία  της σκέψεώς του υπήρξε ο σκοπός,  το  τέλος  της 
φιλοσοφικής  σκέψεως,  τον  οποίον  καθώρισεν  ο Αριστοτέλης ως  θεωρητικόν,  πρακτικόν  και 
ποιητικόν. 

Υπάρχει όμως εδώ ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίον πρέπει να αποσαφηνισθεί. Έχομε από το 
ένα  μέρος  τη  ζωή  και  από  το  άλλο  μέρος  τη  φιλοσοφία.  Ο  άνθρωπος  είναι  συνάμα  και 
θεωρητικός  και  πρακτικός  και  ποιητικός,  δηλαδή  σκέπτεται,  πράττει  και  δημιουργεί  έργα 
τέχνης.  Αυτό  είναι  η  ζωή.  Η  φιλοσοφία  όμως  είναι  μόνον  επιστήμη  ή  γενικώτερα  είναι 
ορισμένος τρόπος του σκέπτεσθαι. Ως τρόπος λοιπόν του σκέπτεσθαι η φιλοσοφία ερευνά όλη 
τη  δραστηριότητα  του  ανθρώπου,  η  οποία  εκδηλώνεται  στη  σκέψη  του,  στη  πράξη  του  και 
στην ποιητική του δημιουργία. Ως τρόπος του σκέπτεσθαι πάλι η φιλοσοφία έρχεται απλώς να 
κατανοήσει εκ των υστέρων τι κάνει ο άνθρωπος. Συνεπώς ο σκοπός της είναι πάντοτε ένας, η 
κατανόηση  και  η  γνώση.  Έτσι,  η  φιλοσοφία  δεν  πράττει,  όταν  κατανοεί  την  πράξη,  ούτε 
δημιουργεί έργα τέχνης, όταν κατανοεί τα από τον άνθρωπο δημιουργημένα έργα τέχνης. Με 
άλλα λόγια η φιλοσοφία είναι και παραμένει πάντοτε θεωρητική, ακόμα και όταν καταγίνεται 
με την πρακτική και ποιητική ικανότητα του ανθρώπου. Βεβαίως ο φιλόσοφος ως άνθρωπος 
δεν  σκέπτεται  μόνον,  αλλά  και  πράττει  και  χρησιμοποιεί  την  ποιητική  του  ικανότητα.  Είναι 
μάλιστα  δυνατόν  και  όταν  ακόμη  αναλύει  και  ερμηνεύει  την  ποιητική  δημιουργία  του 
ανθρώπου,  δηλαδή  τα  έργα  της  τέχνης,  η  ανάλυση  και  ερμηνεία  αυτή  να  έχει  και  ποιητικό 
χαρακτήρα. Τούτο όμως είναι απλώς δυνατόν, όχι όμως και αναγκαίον. Αναγκαίον είναι μόνον 
να  κατανοήσει  θεωρητικώς  την  ποιητική  δύναμη  του  ανθρώπου,  να  φέρει  εις  φως  με  τον 
ιδιότυπο  τρόπο  του σκέπτεσθαι,  τον  οποίον ακολουθεί,  τις  βασικές αρχές  της ποιητικής  και 
καλλιτεχνικής  δημιουργίας,  όπως  ακριβώς  κάνει  ο  Αριστοτέλης  στο  έργο  του  «Περί 
ποιητικής». Επίσης όταν ο Αριστοτέλης αναλύει και ερμηνεύει στα ηθικά του συγγράμματα το 
σύνολον των αρετών τον ανθρώπου και αναζητεί με τη φιλοσοφική του σκέψη το αγαθόν και 
μάλιστα το ανώτατον αγαθόν της ζωής, δεν πράττει ο ίδιος, αλλά φιλοσοφεί, δηλαδή αναλύει, 
ερμηνεύει και κατανοεί θεωρητικώς τι είναι η πρακτική, η ηθική ενέργεια τον ανθρώπου και τι 
νόημα έχει. 

Το  γεγονός  λοιπόν  ότι  η  φιλοσοφία  αναλύει  τα  αντικειμενικά  έργα  του  ανθρώπου,  που 
πηγάζουν από  την πρακτική  και ποιητική  του  ικανότητα,  δεν σημαίνει  ότι  γίνεται  και  η  ίδια 
πρακτική  και  ποιητική.  Ούτε  είναι  δυνατόν  η  φιλοσοφία  με  τη  θεωρητική  ανάλυση  και 
ερμηνεία της πράξεως να αναγκάσει τους ανθρώπους να πράττουν όπως πρέπει. Ούτε πάλιν, 
όταν αναλύει και ερμηνεύει τα έργα της τέχνης, είναι δυνατόν να βοηθήσει τους δημιουργούς 
της  τέχνης,  δηλαδή  να  καθοδηγήσει  τη  δημιουργική  τους  προσπάθεια.  Γιατί;  Διότι  η 
φιλοσοφία είναι και παραμένει θεωρητική ο,τιδήποτε και αν εξετάζει. Το γνώρισμα τούτο δεν 
χαρακτηρίζει  μόνον  τη  φιλοσοφία,  αλλά  και  κάθε  άλλη  επιστήμη,  η  οποία  δεν  είναι  τίποτε 
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άλλο παρά θεωρητική γνώση των πραγμάτων. Βεβαίως οι κλάδοι της φιλοσοφίας λαμβάνουν 
το όνομά  τους από  το πρόβλημα που πραγματεύονται.  Έτσι  ομιλούμε  για  τη φιλοσοφία  της 
πράξεως, της τέχνης, της ιστορίας, της θρησκείας. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι η φιλοσοφία 
μέσα σ' αυτούς τους κλάδους γίνεται η  ίδια τέχνη,  ιστορία, θρησκεία. Επίσης το γεγονός ότι 
σήμερα,  στον  αιώνα  της  τεχνικής,  η  φιλοσοφία  είναι  υποχρεωμένη  να  περιλάβει  στα 
προβλήματά της και  την τεχνική, δηλαδή να αναλύσει και  να ερμηνεύσει εννοιολογικώς την 
ουσία  της  τεχνικής  και  να  της  δώσει  την  αρμόζουσα  θέση  μέσα  στα  δημιουργήματα  του 
ανθρώπου δεν μεταβάλλει και την ίδια τη φιλοσοφία σε τεχνική. 

Μια  άλλη  ατέλεια  που  συνοδεύει  τα  παραδεδομένα  σχήματα  διαιρέσεως  της  φιλοσοφίας 
είναι ότι μέσα σ' αυτά δεν αποσαφηνίζεται ριζικώς η διαφορά που χωρίζει τη φιλοσοφία από 
τις ειδικές επιστήμες και ότι δεν διαγράφεται σαφώς τι πράγματι ανήκει στη φιλοσοφία και τι 
στις  ειδικές  επιστήμες.  Έτσι  π.χ.  το  σύστημα  του Wundt  περιορίζει  το  έργο  της φιλοσοφίας 
τόσο,  ώστε  η  φιλοσοφία  μεταβάλλεται  σε  απλό  λογιστή  των  πεπραγμένων  των  ειδικών 
επιστημών και μάλλον σε παθητικό  επιθεωρητή  των βασικών πορισμάτων  των.  Τούτο όμως 
υποβιβάζει τη φιλοσοφία και αφαιρεί απ' αυτήν την πρωτοτυπία της. 

Από την εποπτείαν αυτήν των κυριωτέρων σχημάτων διαιρέσεως της φιλοσοφίας σε κλάδους 
προκύπτει ότι, για να επιχειρήσωμε εμείς σήμερα να διαιρέσωμε τη φιλοσοφία σύμφωνα με 
τα  πραγματικά  της  προβλήματα,  πρέπει  να  αποσαφηνίσωμε  τρία  πράγματα.  Τι  είναι  το 
διακριτικό γνώρισμα της φιλοσοφίας, κατά τι δηλαδή διαφέρει η φιλοσοφία από τις άλλες, τις 
ειδικές  επιστήμες.  Δεύτερον  ποίον  είναι  το  σύνολον  των  προβλημάτων  που  αποτελούν  το 
αντικείμενό της. Και τρίτον ποία είναι τα πεδία του Είναι, όπου ανήκουν τα προβλήματά της, ή 
μάλλον  ποία  είναι  τα  πεδία  του  Είναι  γενικώς,  γιατί  τα  προβλήματα  της  φιλοσοφίας 
εκτείνονται σε όλα τα πεδία του Είναι. Το είδος της μεθόδου από το ένα μέρος και το είδος 
του  αντικειμένου  από  το  άλλο  θεμελιώνουν  τη  διαφορά  της  φιλοσοφίας  από  τις  ειδικές 
επιστήμες. 

Η μέθοδος της φιλοσοφίας είναι η διαλεκτική με την κλασσική της σημαία, δηλαδή όπως την 
εθεμελίωσε και την όρισε ο Πλάτων. Το κύριο γνώρισμα της διαλεκτικής είναι ότι εργάζεται με 
έννοιες,  ότι  είναι  εννοιολογική.  Βεβαίως  ο  όρος  διαλεκτική  στη  νεώτερη  εποχή  έχει 
κακοποιηθεί, ιδίως από τον Μαρξ (1818‐1883), ο οποίος μετεκίνησε τη διαλεκτική από τον νου 
του ανθρώπου στα πράγματα. Ότι όμως τα πράγματα δεν διαλέγονται, τούτο είναι αυτονόητο. 
Μόνον ο νους του ανθρώπου διαλέγεται, δηλαδή ζητεί τον λόγον της ουσίας των πραγμάτων 
με έννοιες. Διαλεχτική είναι η κίνηση τον πνεύματος από έννοια σε έννοια με αντικειμενικό 
σκοπό την κατανόηση και ερμηνεία των πραγμάτων και συγκεκριμένως του προβλήματος του 
Είναι. Ο Πλάτων όρισε την διαλεκτική ως τη λογική εκείνη τέχνη, ως τη φιλοσοφική μέθοδο, η 
οποία  με  ανάλυση  και  σύνθεση  των  εννοιών,  με  την  κίνηση  τον  πνεύματος  από  απλές  σε 
σύνθετες  έννοιες προχωρεί στην κατανόηση  του Είναι  γενικώς.  Εξ άλλου  το αντικείμενο  της 
φιλοσοφίας  δεν  αποτελείται  από  πράγματα,  φαινόμενα  ή  καταστάσεις  πραγμάτων,  αλλά 
συντίθεται από προβλήματα, τα οποία μόνον με έννοιες είναι δυνατόν να ερμηνενθούν. Κάθε 
ειδική  επιστήμη  περιορίζεται  από  τη  φύση  της  να  σπουδάσει  και  γνωρίσει  ορισμένη 
κατηγορία  αντικειμένων.  Συνεπώς  η  γνώση  της  είναι  μερική,  δεν  έχει  να  κάνει  με  το  Είναι 
γενικώς. Μόνον η φιλοσοφία έρχεται να συλλάβει το Είναι στην ολότητά του και κατά τούτο 
ονομάσθηκε από τον Αριστοτέλη «πρώτη φιλοσοφία». 

Ο  άνθρωπος,  ο  κόσμος  και  η  υπερβατική  σφαίρα  είναι  οι  τρεις  μεγάλοι  στόχοι  της 
φιλοσοφικής  σκέψεως.  Ήδη  τούτο  το  γεγονός  προσδιορίζει  τα  πεδία,  όπου  ανήκουν  τα 
προβλήματα της φιλοσοφίας. Κανείς όμως απ' αυτούς τους τρεις στόχους δεν είναι δυνατόν 
να  εξετασθεί  χωριστά  από  τους  άλλους,  δηλαδή  η  φιλοσοφία  θέτει  και  ερμηνεύει  τα 
προβλήματά  της  σε  διαλεκτική  σχέση  το  ένα  με  το  άλλο.  Το  σύνολον  λοιπόν  των 
προβλημάτων,  τα  οποία  αποτελούν  το  περιεχόμενο  της  φιλοσοφίας  και  δικαιολογούν  το 
χωρισμό  της  σε  κλάδους,  πρέπει  να  καλύπτει  και  τους  τρεις  αυτούς  μεγάλους  στόχους  της 
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φιλοσοφίας.  Το  γεγονός  ότι  υπάρχουν φιλοσοφικά  συστήματα,  τα  οποία  δεν  αναγνωρίζουν 
ορισμένα  προβλήματα  δεν  έχει  σημασία,  γιατί  τούτο  εξαρτάται  από  την  κοσμοθεωρητική 
τοποθέτηση  του  φιλοσόφου.  Ο  θετικιστής  π.χ.  δεν  παραδέχεται  όσα  δεν  βλέπει  και  όμως 
εργάζεται και ο ίδιος όχι μόνον με όσα βλέπει αλλά και με όσα δεν βλέπει. Έτσι τα νοήματα 
των  σκέψεών  του  και  των  κρίσεών  του  ο  θετικιστής  δεν  τα  βλέπει  και  όμως  στηρίζεται 
περισσότερο  σ'  αυτά  παρά  στα  όσα  βλέπει.  Για  τον  θετικιστή  και  τον  υλιστή  όλα  τα 
προβλήματα  ανήκουν  στον  κόσμο  του  ενθάδε,  αφού  γι'  αυτούς  δεν  υπάρχει  το  επέκεινα, 
δηλαδή δεν υπάρχει άλλη διάσταση της πραγματικότητος εκτός από την διάσταση του χώρου 
και του χρόνου. 

Η παρούσα «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία» διαιρεί την ύλη της φιλοσοφίας σε βιβλία σύμφωνα 
με τα ορισμένα μεγάλα προβλήματά της. Η διαίρεση αυτή δεν είναι οριστική, έχει όμως μια 
βάσιμη δικαιολογία, γιατί ακολουθεί κατά μέγα μέρος την ιστορική πορεία τον φιλοσοφικού 
στοχασμού. Ο φιλοσοφικός στοχασμός εμφανίζεται στην Ελλάδα πρώτη φορά ως φιλοσοφία 
της  φύσεως.  Οι  Έλληνες  Προσωκρατικοί  φιλόσοφοι,  οι  ιδρυταί  της  φιλοσοφίας,  όλοι 
εφιλοσόφησαν  και  έγραψαν  περί  φύσεως.  Γι'  αυτό  έπειτα  από  τα  δύο  πρώτα  βιβλία  της 
παρούσης  «Εισαγωγής  στη  Φιλοσοφία»,  βιβλία  από  τα  οποία  το  πρώτο  δίδει  τις  βασικές 
έννοιες της φιλοσοφίας και το δεύτερο δίδει μια εικόνα της φαινομενολογίας του πνεύματος, 
ακολουθεί το βιβλίο περί της φιλοσοφίας της φύσεως. 

Ιστορικώς  μετά  τους  Προσωκρατικούς  έρχονται  οι  Σοφισταί,  οι  οποίοι  πρώτοι  εστράφησαν 
προς  τον  άνθρωπον,  εφιλοσόφησαν  περί  του  ανθρώπου  και  των  έργων  του.  Σ'  αυτό  το 
γεγονός  έγκειται  η  συμβολή  των  Σοφιστών  στη  φιλοσοφία,  ανεξάρτητα  από  τις  υπερβολές 
όπου κατέληξαν. Γι' αυτό έπειτα από τη φιλοσοφία της φύσεως ετοποθέτησα στην παρούσα 
Εισαγωγή  το  βιβλίο  περί  της  φιλοσοφικής  ανθρωπολογίας.  Δεν  έχει  σημασία  ότι  η 
ανθρωπολογία ως φιλοσοφικός κλάδος αναπτύχθηκε περισσότερο στην εποχή μας. Ιστορικώς 
παρουσιάζεται το πρώτον με τους Σοφιστάς. 

Μετά  το  βιβλίο  για  την  φιλοσοφική  ανθρωπολογία  έρχεται  το  βιβλίο  περί  της  ψυχολογίας. 
Ιστορικώς  και  τη φιλοσοφική  αυτήν  επιστήμη  την  ίδρυσαν  πρώτοι  οι  Σοφισταί.  Αργότερα  ο 
Πλάτων και περισσότερον ακόμα ο Αριστοτέλης ανέπτυξαν ολόκληρα συστήματα περί ψυχής. 

Μετά  το  βιβλίο  περί  ψυχολογίας  ακολουθεί  το  βιβλίο  περί  της  λογικής,  η  οποία  ιστορικώς 
έρχεται  εις  φως  το  πρώτον  με  τον  Σωκράτη.  Οι  Προσωκρατικοί  είχαν  ήδη  υποτυπώσει 
προβλήματα λογικής, ο Σωκράτης όμως είναι ο ιδρυτής της, γιατί αυτός πρώτος εισήγαγε στη 
φιλοσοφία την έννοια. Η έννοια είναι η λογική μορφή και αποτελεί το κατ' εξοχήν όργανον της 
φιλοσοφίας. Ό,τι άρχισε ο Σωκράτης το αποπεράτωσαν ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, ο οποίος 
μάλιστα έγραψε και τα πρώτα συστηματικά συγγράμματα περί λογικής. Ο Σωκράτης μαζί με 
τη  λογική  έθεσε  εμμέσως  και  το  πρόβλημα  της  γνώσεως,  το  οποίον  αναπτύχθηκε 
αναλυτικώτατα από  τον Πλάτωνα.  Γι'  αυτό  έπειτα από  το βιβλίο περί  λογικής ακολουθεί  το 
βιβλίο περί γνωσιολογίας ή περί θεωρίας της γνώσεως. 

Αλλά ο Σωκράτης έθεσε επίσης και το πρόβλημα της ηθικής. Η ηθική φιλοσοφία ήταν κατά τον 
Αριστοτέλη το κύριο αντικείμενο της σκέψεώς του και η έννοια ήταν το λογικό όργανο για να 
συλλάβει  την  ουσία  της.  Έτσι  μετά  το  βιβλίο  περί  γνωσιολογίας  ετοποθέτησα  την  ηθική 
φιλοσοφία,  η  οποία  μετά  τον  Σωκράτη  αναπτύχθηκε  εις  βάθος  από  τον  Πλάτωνα  και  τον 
Αριστοτέλη. 

Έπειτα από το βιβλίο περί ηθικής φιλοσοφίας ακολουθεί το βιβλίο περί αισθητικής και τούτο 
διότι και  ιστορικώς τουλάχιστον στον Πλάτωνα το πρόβλημα της αισθητικής συμπλέκεται με 
το  πρόβλημα  της  ηθικής,  αλλά  και  διότι  προβάλλει  στους  δύο  διαλόγους  «Συμπόσιον»  και 
«Φαίδρος»  κατά  τρόπον  αυτοτελή.  Εξ  άλλου  ο  Αριστοτέλης  γράφει  περί  ποιητικής,  όπου 
κυρίως  εξετάζει  το πρόβλημα  της  τραγωδίας  και  αναλύει  τα προς αυτήν συναφή αισθητικά 
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συναισθήματα. 

Μετά  το  βιβλίον  περί  αισθητικής  ακολουθεί  το  βιβλίον  περί φιλοσοφίας  της  θρησκείας  και 
έπειτα  απ'  αυτό  ακολουθεί  το  βιβλίο  περί  φιλοσοφίας  της  ιστορίας,  η  οποία ως  πρόβλημα 
είναι γενικώτερο από όλα τα προηγούμενα προβλήματα της φιλοσοφίας και τούτο διότι όλα 
αυτά, ακόμη και το πρόβλημα της θρησκείας προϋποθέτουν το ιστορικό γίγνεσθαι. 

Μένουν ακόμα δύο βιβλία και συνεπώς δύο βασικά προβλήματα της φιλοσοφίας.  Το βιβλίο 
περί φιλοσοφίας της γλώσσας και το βιβλίο περί φιλοσοφίας της τεχνικής. Τα βιβλία αυτά δεν 
είναι ακόμα έτοιμα, αν και η προεργασία γι' αυτά έχει γίνει. Δεν μου ήταν όμως δυνατόν να 
περιμένω ώσπου να  τελειώσω τη συγγραφή και  των δύο  τούτων βιβλίων,  διότι  και αρκετός 
χρόνος  θα  απαιτηθεί  προς  τούτο  αλλά  και  διότι  ως  γνωρίζω  η «Εισαγωγή  στη Φιλοσοφία» 
ζητείται  πολύ  και  μάλιστα  από  τους  νέους,  οι  οποίοι  έχουν  ανάγκη  από  ένα  βασικό 
φιλοσοφικό  προσανατολισμό,  στη  δύσκολη  εποχή  μας,  και  αυτόν  ακριβώς  έρχεται  να 
προσφέρει η «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΧΩΝ 

Φιλοσοφία είναι η επιστήμη των αρχών των όντων. Αρχή είναι η πρώτη αιτία, από την οποίαν 
προέρχεται κάτι ή η πρωταρχική έννοια με την οποίαν νοείται κάτι. Η αρχή δεν παράγεται από 
κάτι  άλλο,  αλλά  είναι  αφ'  εαυτής.  Οι  αρχές  είναι  τα  πρώτα  στοιχεία  του  όντος.  Όλα  τα 
πράγματα ζητεί η φιλοσοφία να τα αναγάγει στις αρχές των. Δεν ενδιαφέρεται να γνωρίσει τις 
απλές  ιδιότητες  και  ποιότητες  των  πραγμάτων,  γιατί  με  τη  γνώση  αυτήν  καταγίνονται  οι 
ειδικές  επιστήμες.  Γενικώς  διακρίνομε  αρχές  πραγματικές,  οντολογικές,  και  αρχές  νοητικές, 
λογικές. 

ΠΠρρααγγμμααττιικκέέςς    ααρρχχέέςς  ονομάζομε  τα  πρώτα  και  σταθερά  αίτια,  τις  πρώτες  μεταφυσικές 
προϋποθέσεις  των  όντων.  ΝΝοοηηττιικκέέςς  εξ  άλλου  ααρρχχέέςς  καλούμε  τις  πρωταρχικές  λογικές 
προϋποθέσεις για την κατανόηση των όντων. Για να νοήσωμε κάτι, προαπαιτούνται πάντοτε 
ορισμένες  λογικές  προϋποθέσεις,  ορισμένοι  νοητικοί  όροι,  οι  οποίοι  είναι  τα  θεμέλια  της 
νοήσεως. Ο Πλάτων (427‐ 347 π.Χ.) ονόμασε αρχές τις ιδέες των όντων, δηλαδή τα πρώτα και 
αιώνια πρότυπα των όντων, τους πρωταρχικούς τύπους, σύμφωνα με τους οποίους γίνονται 
και νοούνται τα πάντα. Ο Αριστοτέλης (384 ‐ 322 π.Χ.) λέγει ότι η αρχή είναι το «όθεν ή έστιν 
ή γίγνεται ή γιγνώσκεται» κάτι. Ο μεσαιωνικός φιλόσοφος Albertus Magnus (1193‐1280 μ.Χ.) 
ονομάζει αρχήν «ό,τι δεν λαμβάνει το είναί του από κάτι άλλο, αλλά αφ' εαυτού του». Η αρχή 
λοιπόν  δεν  ανάγεται  σε  κάτι  άλλο,  αλλά  έχει  την  αιτία  του  Είναί  της  μέσα  της,  ενώ  τα 
πράγματα  ανάγονται  σε  αρχές.  Τέλος  ο  Καντ  (1724‐  1804)  ονομάζει  αρχές  «τις  συνθετικές 
γνώσεις,  που  προέρχονται  από  έννοιες»  και  διακρίνει  μεταφυσικές  και  νοητικές  αρχές. 
Γενικώς  κατ'  αυτόν  η  πηγή  των  αρχών  είναι  ο  νους.  Γνώσεις  που  προέρχονται  από  αρχές 
ονομάζει ο Καντ εκείνες, όπου με έννοιες ανάγομε το ειδικό στο γενικό και έτσι το γνωρίζομε. 

Τα  πρώτα  λοιπόν  μεταφυσικά  και  γνωστικά  στοιχεία  των  όντων  ζητεί  να  κατανοήσει  η 
φιλοσοφία. Και για τούτο είναι επιστήμη γενική. Τα όντα όμως είναι πολλών ειδών. Ο Πλάτων 
πρώτος  τα  εχώρισε  σε  αισθητά  και  νοητά,  και  ο  χωρισμός  αυτός  παραμένει  ως  σήμερα 
βασικός.  Αισθητά  είναι  εκείνα  που  υποπίπτουν  στις  αισθήσεις  και  αποτελούν  τον  αισθητό 
κόσμο.  Νοητά  ονομάζονται  όσα  είναι  συλληπτά μόνον με  τον  νου,  όπως π.χ.  οι  αριθμοί.  Η 
διαίρεση αυτή των όντων κατά Πλάτωνα στηρίζεται στις δυο βασικές γνωστικές δυνάμεις της 
ψυχής, του πνεύματος, δηλαδή στη δύναμη του αισθάνεσθαι και στη δύναμη του νοείν. Με 
τη  δδύύννααμμηη   ττοουυ   ααιισσθθάάννεεσσθθααιι  αντιλαμβανόμεθα  τα  απτά,  εκτατά,  υλικά  αντικείμενα.  Με  τη 

δδύύννααμμηη   ττοουυ   ννοοεείίνν  συλλαμβάνομε  τα  μη  υλικά,  τα  νοητά,  τα  καθαρά  όντα  ή  νοήματα.  Ό,τι 
κατορθώνει η μία δύναμη της ψυχής, δεν μπορεί να το κατορθώσει η άλλη. Η ενέργεια λοιπόν 
της  μιας  είναι  απραγματοποίητη  από  την  άλλη.  Ό,τι  συλλαμβάνει  ο  νους,  τούτο  είναι 
απρόσιτο στη δύναμη του αισθάνεσθαι και ό,τι πάλι είναι συλληπτό με την αίσθηση,  τούτο 
είναι απρόσιτο στο νου. 

Ο χωρισμός αυτός των όντων, αν και είναι βασικός, χρειάζεται να συμπληρωθεί ή μάλλον να 
διαφοροποιηθεί,  γιατί  δεν  έχομε  μόνον  όντα  αισθητά  και  όντα  νοητά.  Τα  αισθητά  όντα 
χαρακτηρίζονται έτσι, επειδή η ψυχή τα αισθάνεται, τα συλλαμβάνει δια των αισθήσεων, έχει 
γι' αυτά αισθήματα. Άλλα όμως είναι τα αισθήματα και άλλα τα αισθητά όντα. Τα πρώτα είναι 
υποκειμενικά, καταστάσεις της ψυχής, τα δεύτερα είναι αντικειμενικά, υλικά, εκτατά, φυσικά. 
Τα  αισθήματα  είναι  εσωτερικά,  είναι  συνειδητά,  όχι  ως  υλικά  αντικείμενα,  αλλά  ως 
υποκειμενικά βιώματα, ως άμεσα δεδομένα του ψυχικού κόσμου, τα οποία υποβαστάζουν τα 
αντικείμενα. Χωρίς τα αισθήματα δεν μας είναι προσιτά τα λεγόμενα αισθητά, απτά, φυσικά 
αντικείμενα. Ό,τι ισχύει για τη σχέση των αισθημάτων και αισθητών, το ίδιο ισχύει και για τη 
σχέση  νοητικών  λειτουργιών  και  νοητών  αντικειμένων.  Με  τις  νοητικές  λειτουργίες 
συλλαμβάνομε  τα  νοητά,  π.χ.  με  τη  νοητική  λειτουργία  εννοούμε  τους  αριθμούς.  Άλλο 
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πράγμα είναι λοιπόν η νοητική λειτουργία και άλλο το νοητό αντικείμενο. Ώστε, εκτός από τα 
αισθητά και  τα νοητά,  έχομε μια τρίτη κατηγορία όντων,  τα καθαρώς ψυχικά,  τα οποία δεν 
είναι  αντικειμενικά,  αλλά  υποκειμενικά.  Ό,τι  λοιπόν  ενδιαφέρει  εδώ,  είναι  να  καταλάβωμε 
ότι, εκτός από τα αισθητά και τα νοητά όντα, υπάρχουν και τα ψυχικά, τα οποία αποτελούν 
χωριστή  κατηγορία  όντων.  Συνήθως  χαρακτηρίζομε  τα  όντα  αυτά  ως  ψυχικά  φαινόμενα  ή 
γεγονότα ή βιώματα. Όλα τα ψυχικά γεγονότα είναι χρονικά αλλά άχωρα. Επίσης είναι άμεσα 
δεδομένα του εσωτερικού μας Είναι. Τέλος όλα τα ψυχικά γεγονότα ανάγονται στην ενότητα 
του συνειδέναι. Αρχή των ψυχικών γεγονότων είναι το συνειδέναι. Τα ψυχικά γεγονότα είναι 
τα αισθήματα, συναισθήματα, παραστάσεις, κρίσεις, βουλητικές ενέργειες. 

Εχωρίσαμε  ως  τώρα  τρία  είδη  όντων,  τα  αισθητά,  τα  ψυχικά  και  τα  νοητά.  Υπάρχει  όμως 
ακόμη κάτι, που είναι χωριστό από όλα αυτά, που δεν είναι δυνατόν να καταταχθεί σ' αυτά. Ο 
Πλάτων στην «Πολιτεία» του ομιλεί για την ανωτάτη ιδέα, την ιδέα του αγαθού, και λέγει ότι 
αυτή  πρέπει  να  νοηθεί  χωριστά  ολωσδιόλου από  τις  άλλες  ιδέες,  οι  οποίες  αποτελούν  τον 
νοητό κόσμο. Η ιδέα αυτή είναι ταυτόσημη με την έννοια του Θεού, και ο Πλάτων την ορίζει 
γενικώς ως αιτία της ουσίας και της γνώσεως ή νοήσεως, δηλαδή αυτή είναι η αιτία και του 
είναι  και  του  νοείν. Ως αιτία όμως  των πάντων  κείται  επέκεινα όλων  των άλλων  ειδών  του 
είναι  και  προ  παντός  επέκεινα  της  ουσίας  και  του  νοείν. Με  άλλα  λόγια,  η  ιδέα  αυτή  δεν 
γίνεται  αντικείμενον  της  νοήσεως,  όπως  οι  άλλες  ιδέες,  γιατί  κανείς  χαρακτηρισμός  δεν 
αποδίδει το είναι της. Όμως ο νους άγεται σ' αυτήν κατά λογικήν αναγκαιότητα. Ο Θεός δεν 
γίνεται αντικείμενο  του  νου όπως όλα  τ'  άλλα.  Για  τούτο ορίζεται ως  επέκεινα  του  νου, ως 
πέρα από το νου μας. Ενώ λοιπόν από το ένα μέρος ο νους άγεται κατά λογικήν αναγκαιότητα 
στην έννοια του Θεού, από το άλλο μέρος η ουσία, το είναι του Θεού, δεν προσδιορίζεται με 
τα κατηγορήματα του νου μας, είναι πέρα απ' αυτά. Για τούτο χαρακτηρίζεται ως άρρητο. Τα 
κατηγορήματα,  που  αποδίδομε  στον  Θεό,  είναι  λογικά,  έστω  και  στον  υπερθετικό  βαθμό, 
δηλαδή  με  αυτά  εμείς  περιορίζομε  το  είναι  του  Θεού.  Ο  Θεός  είναι  το  ακατάληπτον,  το 
απερινόητον,  το  ανέκφραστον.  Όλα  αυτά  δηλώνουν  ότι  ο  Θεός,  το  είναι  του  Θεού,  είναι 
επέκεινα του νου μας. Ενώπιόν του ο νους μας σιωπά, όπως λέγει ο Γρηγόριος ο Νύσσης, και 
τον τιμώμε μόνον με τη σιωπή. Ώστε υπάρχει και μία άλλη σφαίρα του Είναι, η ανωτάτη. Έτσι 
μπορούμε τώρα να χωρίσωμε ό,τι γενικώς υπάρχει σε τέσσερα είδη, στα αισθητά, τα ψυχικά, 
τα νοητά και το υπερνοητό. 

Τέλος μπορούμε να συλλάβωμε και την έννοια του μη Είναι. Το μη Είναι σημαίνει το αντίθετο 
του Είναι. Για να σκεφθούμε το μη Είναι, προϋποθέτομε το Είναι. Εφ' όσον όμως σκεπτόμεθα 
το μη Είναι, εφ' όσον αποτελεί και αυτό έννοια του νου μας, έχει και αυτό τη λογική του θέση, 
δηλαδή ο λόγος περί  του μη Είναι  έχει  και αυτός  τη δική  του  χωριστή σημασία και  έννοια. 
Τούτο σημαίνει ότι το μη Είναι δεν υπάρχει ολιγώτερον από το Είναι. «Μη μάλλον το ον ή το 
μη ον», είπεν ο Δημόκριτος. Το Α δεν υπάρχει περισσότερον από το μη Α. Με την κρίση μου 
λέγω ότι υπάρχει το Α. Με μια άλλη κρίση λέγω ότι δεν υπάρχει το Α. Και το μη ‐Α είναι κάτι 
ορισμένο όπως και το Α. Το +1 και το ‐1 έχει στα μαθηματικά το καθένα την αξία του, την τιμή 
του, το νόημά του, δηλαδή ισχύει και το +1 και το ‐1. Το συμπέρασμα είναι ότι και το μη Είναι 
νοείται και συνεπώς ανήκει και αυτό στον νοητό κόσμο. 

 

Για  να  καταλάβουμε  όμως  καλύτερα  την  έννοια  της  αρχής,  είναι  ανάγκη  να  λάβωμε  ένα 
παράδειγμα  από  την  ιστορία  της  φιλοσοφίας.  Η  πρώτη φιλοσοφία  των  Ελλήνων,  η  Ιωνική, 
εζήτησε την αρχή των όντων. Ως τότε εκάλυπτε τα πάντα ο μύθος, δηλαδή ο άνθρωπος είχε 
δώσει  μόνο  μια  μυθική  ερμηνεία  στον  κόσμο.  Η  μυθική  κοσμογονία  αποτελούσε  την 
κοσμοθεωρία των Ελλήνων. Τη μυθική αυτήν εικόνα του κόσμου την ευρίσκομε στον Όμηρο 
και στον Ησίοδο. Πρώτος ο Θαλής ο Μιλήσιος (640 ‐ 540 π.Χ.) συνέλαβε την έννοια της μιας 
αρχής  των  όντων.  Το  γεγονός  ότι  τα  πάντα  μεταβάλλονται,  μεταπίπτουν  από  την  μια 
κατάσταση στην άλλη, παρεκίνησε τους πρώτους Ίωνες φιλοσόφους να υποθέσουν, ότι μέσα 
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σ'  αυτήν  την  εναλλαγή  και  μεταμόρφωση πρέπει  να  υπάρχει  κάτι  μόνιμο  και  σταθερό,  μια 
πρώτη  ύλη,  η  οποία  διαρκώς  μεταπλάθεται  δίχως  ποτέ  να  χάνεται.  Πέρα  από  τις  άπειρες 
μορφές  των φαινομένων και  των πραγμάτων,  είπεν ο Θαλής, πρέπει  να υπάρχει  το ένα και 
σταθερό,  αιώνιο  στοιχείο,  το  οποίον  να  είναι  η  κοινή,  ενιαία αρχή  των πάντων.  Έτσι  έχομε 
τώρα τα πολλά, άπειρα πράγματα από το ένα μέρος και το ένα από το άλλο, τα συγκεκριμένα, 
τα ειδικά,  και  το αφηρημένο,  το γενικό. Ως πρώτη αρχή, ως πρώτη ύλη των όντων ο Θαλής 
έθεσε το ύδωρ, το οποίον ταυτοχρόνως το εθεώρησε ως έμψυχον. Η αρχή λοιπόν του Θαλή 
είναι υλοζωϊκή. 

Δεν  έχει  σημασία  ότι  η  μεταφυσική  αυτή  αρχή  του  Θαλή  δεν  επιβεβαιώνεται  από  τα 
πράγματα,  ότι  δηλαδή  το ύδωρ δεν  είναι πράγματι η μοναδική αρχή,  το μοναδικό στοιχείο 
από το οποίον αποτελούνται τα πράγματα. Το σπουδαίο είναι εδώ ότι ο νους του ανθρώπου 
συλλαμβάνει  με  βάση  το  ύδωρ  την  έννοια  της  αρχής,  ότι  ο  νους  πρώτη φορά  αφαιρεί  τον 
μυθικό πέπλο από τα πράγματα και τα ανάγει σε μια πρώτη αιτία, η οποία ενυπάρχει σ' αυτά 
τα  ίδια.  Το  ύδωρ  νοείται  ως  το  μόνιμο  και  αιώνιο  υπόβαθρο,  υποκείμενο  των  όντων.  Ο 
κόσμος τώρα γίνεται πράγματι ένα, δηλαδή προσλαμβάνει ενότητα οντολογική. Έτσι ο Θαλής 
άνοιξε  το  δρόμο  της  οντολογίας,  τον  οποίον  θα  συνεχίσουν  έπειτα  οι  δύο  άλλοι Μιλήσιοι 
φιλόσοφοι, ο Αναξίμανδρος (610 ‐ 574 π.Χ.) και ο Αναξιμένης (585 ‐ 528 π.Χ.) καθώς και όλη η 
Προσωκρατική φιλοσοφία  των  Ελλήνων. Με  το  παράδειγμα αυτό αποσαφηνίζεται  η  έννοια 
της μεταφυσικής, οντολογικής αρχής. 

Με  το  ίδιο όμως παράδειγμα είναι δυνατόν να αποσαφηνίσωμε και  την έννοια  της λογικής 
αρχής και έτσι να καταλάβωμε συγχρόνως τι είναι αρχή οντολογική και τι είναι αρχή λογική. 
Το ύδωρ ως αρχή των όντων, όπως το θέτει ο Θαλής, ως υπόβαθρο, υποκείμενο των όντων, 
είναι  ενιαίο,  δηλαδή  έχει  προς  τον  εαυτόν  του  τη  σχέση  της  ταυτότητος,  είναι  παντού  και 
πάντοτε το  ίδιο, μόνον ως προς τις αισθητές μορφές του διαφέρει. Όταν όμως λέμε ότι ένα 
πράγμα  είναι  το  ίδιο  με  τον  εαυτόν  του,  το  κρίνομε,  και  η  κρίση  μας  αυτή  στηρίζεται  στη 
λογική αρχή  της  ταυτότητος.  Την αρχή,  την  έννοια  της  ταυτότητος  την συλλαμβάνομε, όταν 
συγκρίνωμε ένα πράγμα με τον εαυτό του. Έτσι ο αριθμός 1 είναι ο αυτός με τον εαυτό του, 
δεν είναι άλλος. Το  ίδιο ο κάθε άνθρωπος αναγνωρίζει τον εαυτό του ως τον αυτόν, ως τον 
ίδιον και όχι άλλον. Με την αυτοσυνειδησία βεβαιώνεται ο καθένας για την ταυτότητά του. 
Πάντοτε όμως μέσα στην ταυτότητα υπάρχει συγκριτική σχέση του αυτού πράγματος με τον 
εαυτό  του.  Δεν  μπορώ  να  ειπώ  ότι  ένα  πράγμα  είναι  το  ίδιο  με  τον  εαυτό  του,  αν  δεν  το 
σκεφθώ τουλάχιστον δυο φορές, δηλαδή αν δεν το συγκρίνω. Όλα μέσα μου αλλάζουν, μένει 
όμως  πάντοτε  η  προσωπική  μου  ταυτότης.  Όλα  τα  πράγματα  μεταβάλλονται,  μεταπίπτουν 
από  την  μια  κατάσταση  στην  άλλη,  λέγει  ο  Θαλής,  μένει  όμως  κατά  βάθος  πάντοτε 
αμετάβλητη και άφθαρτη η πρώτη ύλη, το ύδωρ. Το ύδωρ λοιπόν ως αρχή των όντων έχει την 
σχέση της ταυτότητος με τον εαυτό του, είναι δηλαδή πάντοτε το ίδιο. Για να νοήσωμε όμως 
αυτήν την ταυτότητα του ύδατος, στηριζόμεθα στη λογική αρχή, στην έννοια της ταυτότητος, 
η οποία προσδιορίζει ως λογική αρχή  τη νόησή μας.  Επίσης,  για να νοήσω την ενότητα  του 
ύδατος του Θαλή, στηρίζομαι στην λογική αρχή της ενότητος, η οποία προσδιορίζει τη νόησή 
μου.  Η  έννοια  όμως  της  ενότητος  και  η  έννοια  της  ταυτότητος  είναι  έννοιες  λογικώς 
αμοιβαίες, δηλαδή η μία δεν νοείται χωρίς την άλλη. Ό,τι έχει ταυτότητα, έχει συγχρόνως και 
ενότητα και ό,τι έχει ενότητα, έχει και ταυτότητα. Όμως τούτο δεν σημαίνει ότι η μία έννοια 
ανάγεται στην άλλη. Λογικώς άλλο είναι η ταυτότης και άλλο η ενότης. Όταν λοιπόν ορίζωμε 
τη  φιλοσοφία  ως  επιστήμη  των  αρχών  των  όντων,  εννοούμε  ότι  η  φιλοσοφία  αναζητεί  το 
σύνολον των λογικών και  των μεταφυσικών αρχών των όντων.  Για τούτο η φιλοσοφία είναι 
γενική επιστήμη. 

 

Αρχικώς οι Έλληνες με τους όρους φιλοσοφία και φιλοσοφείν εχαρακτήρισαν την τάση προς 
την καθαρά θεωρητική γνώση και έτσι εχώρισαν την πρακτική, βιοτική γνώση από την καθαρά 
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θεωρία. Η καθαρά θεωρία ζητεί μόνον την αλήθεια, τη θέα της αληθείας, και δεν την ζητεί για 
σκοπούς  πρακτικούς.  Οι  Έλληνες  πρώτοι  εζήτησαν  τη  γνώση  ένεκα  της  γνώσεως,  δηλαδή 
έκαμαν  σκοπό  της  ζωής  την  αναζήτηση  της  αλήθειας.  Ως  τότε  οι  άνθρωποι  είχαν  γνώσεις 
πρακτικές και μάλιστα πολλές, αλλά δεν είχαν κατορθώσει να αποδεσμεύσουν τη γνώση από 
την  πρακτική  χρησιμότητα.  Ο  Ηρόδοτος  (480  ‐ 425  π.Χ.)  αφηγείται  ότι,  όταν  ο  Σόλων  ήταν 
φιλοξενούμενος  του  Κροίσου,  του  τελευταίου  βασιλέως  των  Λυδών,  ο  Κροίσος  τον 
προσεφώνησε  με  τα  εξής  λόγια.  «Ξείνε  Αθηναίε,  παρ'  ημέας  γαρ  περί  σε  ο  λόγος  απίκται 
πολλός και σοφίας είνεκεν της σης και πλάνης, ως φιλοσοφέων γην πολλήν θεωρίης είνεκεν 
επελήλυθας».  Ταξιδεύει λοιπόν ο Σόλων με τον αντικειμενικό σκοπό να μάθει,  να γνωρίσει. 
Ζητεί  τη  γνώση  για  τη  γνώση.  Ο  Περικλής,  όπως  αφηγείται  ο Θουκυδίδης  (455  ‐ 399  π.Χ.), 
όταν  ομιλεί  για  την  πνευματική  ζωή  των  Αθηνών,  λέγει  «φιλοκαλούμεν  μετ'  ευτελείας  και 
φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας», δηλαδή αγαπάμε την ομορφιά με απλότητα και αγαπάμε τη 
γνώση  δίχως  μαλθακότητα.  Η  αγάπη  λοιπόν  προς  τη  γνώση  είναι  ιδιαίτερο,  χωριστό 
χαρακτηριστικό της πνευματικής ζωής των Ελλήνων. Η γνώση τώρα γίνεται αυθύπαρκτη αξία 
της ζωής, γίνεται αυταξία, δεν εξαρτάται από καμμιά πρακτική σκοπιμότητα. 

Ο  φιλόσοφος  παρουσιάζεται  τώρα  μέσα  στη  ζωή  ως  ο  πνευματικός  άνθρωπος.  Εκείνος  ο 
οποίος ονόμασε πρώτος τον εαυτό του φιλόσοφο φαίνεται να είναι ο Πυθαγόρας  (582  ‐496 
π.Χ.), όπως μας παραδίδει ο Διογένης ο Λαέρτιος (έζησε κατά τον τρίτον αιώνα π.Χ.), ο οποίος 
προσθέτει, ότι την πληροφορίαν αυτήν την αναφέρει ο μαθητής του Πλάτωνος Ηρακλείδης ο 
Ποντικός. Σημασία έχει εδώ ο λόγος, που ανάγκασε τον Πυθαγόρα να ονομάσει τον εαυτό του 
φιλόσοφο. Ο Διογένης προσθέτει ότι κανείς άνθρωπος δεν είναι σοφός παρά μόνον ο Θεός, 
φιλόσοφος δε είναι «ο σοφίαν ασπαζόμενος» (Διογ. Λαέρτιος, Προοίμιον 12, VIII). 

Οι όροι όμως φιλοσοφία, φιλοσοφείν και φιλόσοφος αποκτούν  την κλασσική  τους σημασία 
στον Πλάτωνα.  Η φιλοσοφία  εδώ ορίζεται ως η  επιστήμη  του όντως όντος.  Ο φιλόσοφος ή 
διαλεκτικός είναι τώρα εκείνος, ο οποίος έχει τη δύναμη να εννοήσει τα όντως όντα, τις ιδέες. 
Τον  φιλόσοφο  ο  Πλάτων  τον  τοποθετεί  μεταξύ  του  αμαθούς  και  του  σοφού.  Σοφός  είναι 
μόνον ο θεός. Ο άνθρωπος εξ άλλου είναι δυνατόν να γίνει μόνον φιλόσοφος. 

Όπως  είπαμε πριν,  ο Πλάτων  εχώρισε πρώτος  κατά  τρόπον ριζικό  τον  κόσμο  του  γίγνεσθαι 
από τον κόσμο του είναι, αλλά και αυτός πρώτος ομίλησε για τη σχέση,  τη μέθεξη των δύο 
κόσμων.  Το Είναι  τίθεται από τον Πλάτωνα ως το αιώνιο αντικείμενο του νου.  Το γίγνεσθαι 
χαρακτηρίζεται ως μη Είναι. Το μη Είναι όμως, όπως το εννοεί ο Πλάτων, δεν είναι η απόλυτη 
αντίθεση του Είναι, η απόλυτη άρνηση του Είναι, αλλά το γίγνεσθαι, το οποίον επιτρέπει το 
μάλλον και ήττον. Το γίγνεσθαι κατά Πλάτωνα είναι εκείνη η μορφή του μη Είναι, που τείνει 
να  γίνει  Είναι,  να  συμμετάσχει  εις  το  Είναι.  Η  άγνοια  είναι  μη  Είναι,  αλλά  η  άγνοια  είναι 
μεγαλύτερη και μικρότερη. Επίσης η αμορφία είναι μη Είναι, αλλά και αυτή είναι μεγαλύτερη 
και  μικρότερη.  Το άμορφον  είναι  δυνατόν  να προσλάβει  μορφή.  Το  μάρμαρο π.χ.  έχει  από 
φυσικού του κάποια μορφή, δεν είναι παντελώς άμορφο. Με την τέχνη του όμως ο γλύπτης 
είναι δυνατόν να του προσδώσει καλλιτεχνική μορφή. Αυτήν την κίνηση από το μη είναι εις το 
είναι, από την αμορφία στη μορφή, ο Πλάτων την ονομάζει γίγνεσθαι ή γένεσιν εις ουσίαν ή 
ποίησιν, ή κίνησιν από το μη είναι στο είναι. Η έννοια του μη είναι έχει τρεις σημασίες. Το μη 
είναι ημπορεί να σημαίνει ότι κάτι δεν είναι έτσι, αλλά αλλιώς, δηλαδή δεν έχει αυτό το Είναι, 
αλλά  άλλο  Είναι,  π.χ.  η  δικαιοσύνη  δεν  είναι  τρίγωνο.  Το  μη  Είναι  δεύτερον  ημπορεί  να 
σημαίνει γενικώς την άρνηση πράγματός τινος, π.χ. όταν λέγω ότι οι Κένταυροι δεν υπάρχουν, 
αρνούμαι το Είναι των Κενταύρων. Τέλος το μη Είναι ημπορεί να σημαίνει το γίγνεσθαι, όπως 
το εννοεί ο Πλάτων. Όταν π.χ. έχω μια αληθινή κρίση, δηλώνω με αυτήν, θέτω το Είναι ενός 
πράγματος.  Είναι  δυνατόν  να  έχω  για  το  ίδιο  πράγμα  περισσότερες  κρίσεις  μη  αληθινές, 
εσφαλμένες.  Οι  εσφαλμένες  όμως  αυτές  κρίσεις  δεν  απέχουν  λογικώς  εξ  ίσου  από  την 
αληθινή κρίση∙ άλλη είναι πλησιέστερα και άλλη μακρύτερα απ' αυτήν. 

Με άλλα λόγια, μέσα στη σφαίρα του αναληθούς υπάρχουν βαθμοί, υπάρχει το μάλλον και 
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ήττον.  Τη  σφαίρα  αυτήν  του  μάλλον  και  του  ήττον  ο  Πλάτων  την  ονομάζει  γίγνεσθαι  ή  μη 
είναι.  Με  τη  γνώση  του  κόσμου,  όπου  υπάρχει  το  μάλλον  και  το  ήττον,  το  σχετικόν, 
καταγίνονται οι εμπειρικές επιστήμες, ενώ με τη γνώση του κόσμου, όπου υπάρχει το Είναι, 
το  όντως  ον,  καταγίνεται  η φιλοσοφία.  Ο  Πλάτων  δεν  αρνείται  την  εμπειρική  γνώση,  αλλά 
περιορίζει μόνον το κύρος της στα σχετικά της όρια. Αντικείμενο της φιλοσοφίας είναι μόνον 
η ουσία, ο κόσμος  των αιωνίων  ιδεών. Οι  ιδέες νοούνται ως  χωριστά όντα από τα αισθητά 
πράγματα.  Είναι  τα  αρχέτυπα,  τα  παραδείγματα  των  αισθητών  πραγμάτων.  Τα  αισθητά 
πράγματα είναι μόνον εικόνες των  ιδεών, φαινόμενα, μιμήσεις, και υπάρχουν, είναι, επειδή 
μετέχουν  των  αιωνίων  ιδεών.  Οι  ιδέες  είναι  αμετάβλητες,  άφθαρτες,  μη  αισθητές,  νοητές, 
είναι νοούμενα. «Τας δ' αυ ιδέας νοείσθαι μεν, οράσθαι δ' ου» («Πολιτεία» VI, 507 Β). Για να 
ορίσωμεν όμως εννοιολογικώς κάτι και να το κατανοήσωμε, στηριζόμεθα σε ορισμένες ιδέες. 
Όλες  οι  ιδέες  υποτάσσονται  λογικώς  στην  ανωτάτη  ιδέα,  την  ιδέα  του  αγαθού,  η  οποία 
αποτελεί  το  «ου  ένεκα»  όλων  των  ιδεών,  την  έσχατη  αιτία  του  Είναι  και  του  νοείν.  Εδώ 
αποκορυφώνεται  η  Πλατωνική  φιλοσοφία.  Το  τέρμα  δηλαδή  της  Πλατωνικής  φιλοσοφίας 
είναι η έννοια του θεού. Ο Πλάτων λοιπόν είναι εκείνος, ο οποίος ανέδειξε τη φιλοσοφία ως 
επιστήμη των αρχών του Είναι. Όσες μεταμορφώσεις και αν εδοκίμασε η φιλοσοφία κατά την 
ιστορική  της  πορεία,  όσες  τροπές  κι  αν  υπέστη  μέσα  στα  διάφορα  συστήματα  και  όσες 
παραποιήσεις και αν έπαθε, εκράτησε πάντοτε το βασικόν αυτόν χαρακτήρα. Παραμένει ως η 
γενική επιστήμη των αρχών του Είναι. 

Η  Θεωρία  των  ιδεών  είναι  ο  κορμός  της  πλατωνικής  φιλοσοφίας.  Η  θεωρία  αυτή,  η  οποία 
αναπτύσσεται πλήρως στους διαλόγους της ώριμης ηλικίας και απασχολεί τον Πλάτωνα ως το 
τέλος της ζωής του, συνδυασμένη και με άλλα σημαντικά φιλοσοφικά θεωρήματα, αποτελεί 
την κοσμοθεωρία του φιλοσόφου. Κύρια κίνητρα για τη δημιουργία της θεωρίας των  ιδεών 
ήταν πρώτα το ηθικό και έπειτα το γνωσιολογικό πρόβλημα. Ο Πλάτων ήδη στους διαλόγους 
της  πρώτης  περιόδου  «Λάχητα»,  «Χαρμίδη»,  «Ευθύφρονα»  και  «Πρωταγόρα»  θέτει  το 
ερώτημα για την ουσία της αρετής.  Ζητείται εδώ ο εννοιολογικός ορισμός  της αρετής.  Έτσι, 
όταν στον «Λάχητα»  τίθεται το ερώτημα για την ουσία της ανδρείας και ο συνομιλητής του 
Σωκράτους  περιορίζει  την  ανδρεία  στην  πολεμική  σφαίρα,  ο  Σωκράτης  αντιτάσσει,  ότι  το 
ερώτημα δεν αναφέρεται μόνο στην πολεμική ανδρεία, αλλά και στην ανδρεία με την οποία 
αντιμετωπίζει  κανείς  τους  κινδύνους  όταν  είναι  στη  θάλασσα,  στην  ανδρεία  που  δείχνει 
κανείς  μπροστά  στην  αρρώστια  και  στη  φτώχεια  καθώς  και  μπροστά  στις  δυσχέρειες  της 
πολιτικής  ζωής  και ακόμη στη δυσθυμία  και  στην  επιθυμία  για ηδονή. Με  το  ερώτημα  του 
λοιπόν  ζητεί  να βρει ο Σωκράτης  το κοινό,  την κοινή έννοια, που χαρακτηρίζει όλα αυτά τα 
είδη  της  συμπεριφοράς  του  ανθρώπου,  γιατί  μέσα  σε  όλα  αυτά  τα  είδη  υπάρχει  ανδρεία. 
Επίσης  στον  «Μένωνα»,  όπου  τίθεται  το  ερώτημα  τι  είναι  αρετή,  διευκρινίζεται  ότι  δεν 
ζητείται τι είναι η αρετή του ανδρός ή της γυναικός, αλλά τι είναι το κοινό είδος (η ιδέα) μέσα 
σε όλους τους τρόπους της συμπεριφοράς, που χαρακτηρίζονται ως αρετή. Στην ενότητα του 
ονόματος «αρετή» πρέπει να αντιστοιχεί μία ενότης νοήματος, και αυτή ακριβώς ζητείται. Την 
ενότητα  του  νοήματος  που  ενώνει  όλα  τα  είδη  της  αρετής  ο  Πλάτων  την  ονομάζει  στον 
«Μένωνα» «το επί πάσι τούτοις ταυτόν». 

Ήδη στον «Ευθύφρονα» μιλάει ο Πλάτων περί του είδους. Είδος και  ιδέα είναι το  ίδιο. Στην 
εποχή  του  Πλάτωνος  είδος  και  ιδέα  σημαίνει  τη  μορφή  του  προσώπου,  το  πρόσωπο  του 
ανθρώπου. Η όψη του προσώπου είναι αυτή που εκφράζει και την ουσία. Ο Πλάτων λοιπόν 
χρησιμοποιεί τώρα τις λέξεις είδος και ιδέα για να εκφρασει το μεγάλο όραμα του πνεύματός 
του. Είναι χαρακτηριστικό ότι και η λέξη ουσία, που χρησιμοποιεί ο Πλάτων, και η οποία είναι 
ταυτόσημη με την  ιδέα, στην εποχή του σήμαινε την περιουσία, και μάλιστα την κτηματική. 
Ουσία  είναι  το  ασφαλέστερο  είδος  περιουσίας,  δηλαδή  η  γη.  Και  αυτή  λοιπόν  τη  λέξη  της 
καθημερινής ζωής την ανύψωσε σε σύμβολο του μεγάλου οράματος του πνεύματός του. Ιδέα 
και ουσία σημαίνουν τώρα το στερεό και αιώνιο, την αιώνια αρχή, την πρωταρχή του αγαθού, 
του καλού και του αληθούς. Οι ιδέες λοιπόν είναι οι ανώτατες αρχές και αξίες του πνεύματος. 
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Οι αρχές αυτές δεν είναι δυνατόν να είναι εμπειρικές∙  έχουν καθολικό κύρος. Όμως πρέπει 
εδώ να αποσαφηνισθεί κάτι, που έχει βασική σημασία για την κατανόηση του νοήματος της 
ιδέας.  Η  ιδέα  βέβαια  είναι  η  γενική  αρχή,  με  την  οποία  ο  νους  κρίνει  τα  ειδικά,  που 
ονομάζονται  αγαθά,  καλά  και  αληθή.  Επίσης  η  ιδέα  ισχύει  ως  γενική  αρχή,  έχει  απόλυτο 
κύρος. Όμως για τον Πλάτωνα η  ιδέα δεν  ισχύει απλώς ως έννοια, αλλά και είναι∙ δεν είναι 
μόνο αμετάβλητη και ακίνητη, αλλά είναι η ουσία. Η απόλυτη αξία είναι για τον Πλάτωνα και 
η απόλυτη πραγματικότης. Τούτο ακριβώς τονίζει ο Πλάτων με τον όρο ουσία. Είναι λοιπόν η 
σημασία  της  ιδέας  διπλή,  αξιολογική  και  οντολογική.  Έτσι  και  στην  ηθική  οι  ιδέες  είναι  οι 
ανώτατες αρχές της ηθικής συμπεριφοράς του ανθρώπου, οι γενικοί κανόνες και τα κριτήρια 
των  πράξεων.  Όλη  η  ηθική  και  πολιτική  του  Πλάτωνος  στηρίζεται  επάνω  στις  ιδέες  της 
δικαιοσύνης  και  της  σωφροσύνης.  Αυτές  είναι  το  σταθερό  αντικείμενο  της  ηθικής  και 
πολιτικής γνώσεως. 

Όπως με το ερώτημα «τι είναι αρετή» ο Πλάτων προχώρησε στην αποσαφήνιση των ηθικών 
ιδεών,  έτσι  με  το  ερώτημα «τι  έστιν  επιστήμη»,  τι  είναι  γνώση,  έφερε στο φως  τις  καθαρά 
λογικές  ιδέες, οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια της επιστημονικής γνώσεως. Το ερώτημα «τι 
έστιν επιστήμη» αποτελεί το πρόβλημα του διαλόγου «Θεαίτητος». Εδώ υποβάλλει ο Πλάτων 
την  αισθησιαρχία  του  Πρωταγόρα  σε  αυστηρή  κριτική.  Το  πρώτο  επίτευγμα  της  κριτικής 
αυτής είναι ότι η αίσθηση δεν είναι γνώση. Ο Πρωταγόρας έλεγε ότι, αφού το υποκείμενο και 
το αντικείμενο είναι πάντοτε διαφορετικά το ένα από το άλλο, και αφού τόσο το ένα όσο και 
το άλλο πάντοτε μεταβάλλονται, έπεται ότι δεν υπάρχει τίποτε το σταθερό, δεν υπάρχει ποτέ 
ένα Είναι, αλλά πάντοτε ένα Γίγνεσθαι. Το Γίγνεσθαι όμως τούτο δεν είναι ποτέ το ίδιο, αλλά 
είναι  πάντοτε  διαφορετικό  στην  αίσθηση  του  καθενός.  Συνεπώς,  όπως  φαίνεται  το  καθετί 
στον  καθένα,  έτσι  και  είναι.  Η  αλήθεια,  το  Είναι  και  η  γνώση  ταυτίζονται  εδώ  με  το 
αισθάνεσθαι και το φαίνεσθαι. Και πρώτα‐πρώτα, λέει ο Πλάτων, αν είναι να υψώσωμε την 
αίσθηση, το αισθάνεσθαι, σε κριτήριο για το Είναι και για το μη Είναι, τότε γιατί να δεχθούμε 
ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο των πραγμάτων, και όχι ο χοίρος ή ο πίθηκος, αφού και αυτά 
έχουν αισθήσεις. Έπειτα προσθέτει, ότι ως προς τις αισθήσεις ούτε ο Πρωταγόρας υπερέχει 
ακόμη  και  από  τον  βάτραχο.  Αν  δεχθούμε  το  δόγμα  του  Πρωταγόρα,  τότε  και  κάθε  άλλη 
γνώμη ισχύει τουλάχιστον όσο και η δική του. Που έγκειται λοιπόν η σοφία του Πρωταγόρα; 
Αλλά  και  μπορούμε  πραγματικά  να  ισχυρισθούμε  ότι  γνωρίζομε  εκείνο  που  απλώς 
αισθανόμαστε;  Όταν  ακούμε  μια  ξένη  γλώσσα  είναι  βέβαιο  ότι  έχομε  αίσθηση,  όμως  δεν 
έχομε γνώση, δηλαδή δεν καταλαβαίνομε τίποτε. Έπειτα, αν ταυτίσωμε την αίσθηση με την 
γνώση, τότε τι γίνεται με τη μνήμη; Η μνήμη είναι οπωσδήποτε κάτι άλλο από την αίσθηση, 
και  είναι  στοιχείο  γνώσεως.  Τέλος,  αν  όλες  και  όλων  οι  γνώμες  είναι  αληθινές,  τότε  ο 
Πρωταγόρας πρέπει να παραδεχθεί ότι είναι αληθινές και οι γνώμες εκείνων που ισχυρίζονται 
ότι  το  δόγμα  του  είναι ψευδές.  Έτσι  το  να  αρνηθεί  κανείς  την  αντικειμενική  αλήθεια  είναι 
λογικά αδύνατο και ανόητο, γιατί η άρνηση αυτή έχει μέσα της την αξίωση της αλήθειας και 
την  απαίτηση  ότι  είναι  αληθινή.  Ο  Πρωταγόρας  για  να  ξεφύγει  από  το  λογικό  αδιέξοδο 
παραμερίζει  τη  διαφορά  μεταξύ  αλήθειας  και ψεύδους,  αληθινής  και  εσφαλμένης  γνώμης, 
και  εισάγει  τη  διάκριση  μεταξύ  ωφέλιμης  και  βλαβερής,  μεταξύ  καλύτερης  και  χειρότερης 
γνώμης.  Όμως  και  εδώ  η  θέση  του  Πρωταγόρα  δεν  είναι  ασφαλέστερη  από  πριν,  γιατί  το 
ωφέλιμο και βλαβερό, το καλύτερο και το χειρότερο, το διαπιστώνομε πάντοτε με την κρίση 
που κάνομε. Η κρίση όμως έχει την αξίωση της αλήθειας, έχει την απαίτηση ότι είναι αληθινή. 
Συνεπώς  η  μετακίνηση  του  προβλήματος  από  τη  γνώση  στην  ωφέλεια  πολλαπλασιάζει 
μάλλον τις αντιφάσεις της θεωρίας του Πρωταγόρα παρά τις μειώνει. 

Ο Πλάτων μετά τη ριζική αυτή αναίρεση της αισθησιαρχίας και του σχετικισμού της γνώσεως, 
κατά τον Πρωταγόρα, προσθέτει και άλλα επιχειρήματα,  τα οποία αντικρούουν την ταύτιση 
της αισθήσεως με τη γνώση. Είναι βέβαιο ότι μέσω των αισθήσεων προσκομίζεται στην ψυχή, 
η οποία είναι το κέντρο της γνώσεως, το ποικίλο υλικό του εξωτερικού κόσμου Επίσης είναι 
βέβαιο ότι κάθε αισθητήριο προσκομίζει στη ψυχή ειδικό, συγκεκριμένο υλικό, που δεν είναι 
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δυνατόν να προσκομίσει ένα άλλο αισθητήριο.  Στο σημείο όμως αυτό τελειώνει η συμβολή 
των αισθήσεων στο θέμα  της  γνώσεως  και αρχίζει  η συμμετοχή  του λογικού.  Εφ'  όσον  έχω 
μόνον  τα βιώματα  των αισθήσεων,  δεν  έχω γνώση.  Γνώση αποκτώ,  όταν κρίνω  τα βιώματα 
αυτά,  όταν  προχωρήσω  σε  ορισμούς,  ισχυρισμούς,  και  τους  εκφράσω  με  προτάσεις. 
Προτάσεις  είναι  αδύνατον  να  σχηματίσουν  τα  αισθητήρια  όργανα.  Στις  προτάσσεις  αυτές 
μιλούμε για  το Είναι και  για  το μη Είναι  των αντικειμένων των αισθήσεων, μιλούμε για  την 
ταυτότητα και την ετερότητά τους, μιλούμε για τον αριθμό των αντικειμένων καθώς και για 
την ομοιότητα ή ανομοιότητά τους. Όλα όμως αυτά, δηλαδή το Είναι, η ταυτότης, η ετερότης, 
ο αριθμός, η ομοιότης και η ανομοιότης δεν είναι ούτε πράγματα ούτε βιώματα, αλλά είναι 
νοήματα και μάλιστα νοήματα που τα αναφέρομε σε πολλά πράγματα. Τα νοήματα αυτά τα 
συλλαμβάνομε με την ανώτατη γνωστική δύναμη της ψυχής, τον νου. Το συμπέρασμα είναι 
ότι  οι  αισθήσεις  δεν  έχουν  την  ικανότητα  να  κρίνουν.  Αυτή  την  ικανότητα  την  έχει  μόνο  ο 
νους.  Συνεπώς  μόνο  αυτός  έχει  γνώση.  Όταν  κρίνωμε  τα  αισθητά  πράγματα  και  όταν 
διαπιστώνωμε  τις  σχέσεις  μεταξύ  τους,  τότε  χρησιμοποιούμε  έννοιες,  οι  οποίες  δεν 
προέρχονται  από  την  εμπειρία,  γιατί  εκεί,  δηλαδή  μέσα  σ'  αυτήν,  δεν  υπάρχει  τίποτε  το 
αντίστοιχο.  Η  έννοια  της  ομοιότητος,  με  την  οποία  κρίνομε  τα  όμοια  πράγματα,  είναι  κάτι 
άλλο από τα όμοια πράγματα, γιατί τα πράγματα που τώρα είναι όμοια είναι δυνατόν έπειτα 
να  είναι  ανόμοια,  ενώ  η  ομοιότης  αυτή  καθ'  αυτή  είναι  έννοια  σταθερή  και  αναλλοίωτη. 
Όπως οι μαθηματικές έννοιες, αν και δεν κατάγονται από την εμπειρία, αποτελούν τις βάσεις 
για να γνωρίσωμε,  να μετρήσωμε και να  ζυγίσωμε την πραγματικότητα,  έτσι  και οι  καθαρά 
λογικές έννοιες, όπως οι έννοιες της ταυτότητος και της ετερότητος, αν και είναι νοήματα του 
νου, όμως μας βοηθούν να χαρακτηρίσωμε το υλικό των αισθήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις 
ηθικές  και  αισθητικές  έννοιες.  Δηλαδή  τα  αξιολογικά  κατηγορήματα  αγαθός,  δίκαιος, 
ευσεβής,  ωραίος,  που  χρησιμοποιώ  για  να  χαρακτηρίσω  ανθρώπους  και  πράγματα, 
κατάγονται από τη γνώση που έχω για την ιδέα του αγαθού, την ιδέα της δικαιοσύνης και την 
ιδέα του κάλλους. Οι ιδέες αυτές είναι το αιώνιο κεφάλαιο του νου. 

Ο  Πλάτων  για  να  δείξει  ότι  οι  ιδέες  αυτές  δεν  κατάγονται  από  την  εμπειρία,  εκτός  από  τη 
λογική,  διαλεκτική  διαδικασία  που  εφαρμόζει,  εισάγει  και  τη  θεωρία  της  αναμνήσεως,  η 
οποία διδάσκει ότι όλη η γνώση και η μάθηση είναι ανάμνηση. Η ανθρώπινη δηλαδή ψυχή 
προτού  ενσωματωθεί,  πριν  από  τη  γήινη  ζωή  της  είδε  τις  ιδέες  στην  καθαρότητά  τους  και 
τώρα  που  είναι  μέσα  στο  σώμα  και  στον  χρόνο  τις  ξαναθυμάται.  Η  κεντρική  σκέψη  της 
θεωρίας,  ή  μάλλον  του  μύθου  αυτού  περί  αναμνήσεως,  είναι  ότι  ο  ανθρώπινος  νους  έχει 
μέσα  του  φύσει  ορισμένες  βασικές  έννοιες,  ορισμένα  μεγάλα  νοήματα,  τα  οποία  και 
συνιστούν την αυτοτέλειά του. 

Τις βασικές αυτές έννοιες, και γενικά τις έννοιες, όσο γενικές και αν είναι, δεν πρέπει να τις 
ταυτίσωμε  με  τις  ιδέες.  Οι  ιδέες  είναι  και  παραμένουν  πάντοτε  για  τον  Πλάτωνα,  τα 
υπερβατικά  στηρίγματα  των  εννοιών.  Οι  ιδέες  δεν  είναι  μόνο  νοήματα  αλλά  είναι  και 
μεταφυσικές,  υπερβατικές,  αυθυπόστατες  ουσίες.  Σ'  αυτές  τις  υπερβατικές,  αυθυπόστατες 
και  αιώνιες  ουσίες  αντιστοιχούν  οι  έννοιες  του  νου,  που  αναφέραμε  πριν.  Ο Πλάτων  λέγει 
στον  «Φαίδωνα»,  ότι  έχομε  αυτές  τις  έννοιες  και  τη  γνώση  τους,  επειδή  πριν  γεννηθούμε 
είδαμε τα αιώνια πρότυπα αυτών των εννοιών, και ότι μετά τον θάνατο η ψυχή μας θα είναι 
πάλι σε θέση να συλλάβει καθαρά τις ιδέες. Σημασία έχει εδώ για μας η αντιστοιχία μεταξύ 
γνωστικής ικανότητος και αντικειμένου της γνώσεως. Η αίσθηση έχει ως αντικείμενα πάντοτε 
τα μεταβλητά,  τα φθαρτά. Ο κόσμος αυτός των μεταβλητών και φθαρτών αντικειμένων δεν 
είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο της αληθινής γνώσεως, και τούτο γιατί ό,τι διαρκώς 
μεταβάλλεται δεν έχει σταθερό, αληθινό Είναι. Το αντικείμενο της αληθινής γνώσεως πρέπει 
να είναι αμετάβλητο και αιώνιο. Έτσι πέρα από όλα τα κατ' ιδίαν αγαθά και όμορφα, υπάρχει 
το αγαθό αυτό καθ' αυτό και  το όμορφο αυτό καθ' αυτό,  και αυτά  τα συλλαμβάνει μόνο ο 
νους.  Στη διαφορά μεταξύ αισθήσεως και νοήσεως αντιστοιχεί η διαφορά μεταξύ αισθητού 
και νοητού κόσμου. Τα κατ'  ιδίαν πράγματα,  τα αισθητά, είναι προσιτά μόνο στην αίσθηση, 
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ενώ τα νοητά, οι ιδέες, είναι προσιτές μόνο στη νόηση. Ως παραδείγματα των ιδεών αναφέρει 
ο Πλάτων την  ιδέα του ωραίου,  την  ιδέα του αγαθού, δηλαδή το αγαθό αυτό καθαυτό,  την 
ιδέα της δικαιοσύνης, την ιδέα του μεγέθους, καθώς και την ιδέα της ομοιότητος και την ιδέα 
του  τετραγώνου.  Ο  Πλάτων,  για  να  καταλήξει  στην  ιδέα,  ξεκίνησε  από  την  έννοια  του 
κατηγορουμένου  της  κρίσεως,  όπως  την  είχε  ορίσει  ο  Σωκράτης.  Η  έννοια  αυτή  του 
κατηγορουμένου εφ' όσον η κρίση είναι αληθής, αντλεί, κατά τον Πλάτωνα την αλήθειά της 
από την αναφορά της προς την ιδέα. Έτσι η ιδέα έχει διπλή σημασία, λογική‐γνωσιολογική και 
οντολογική. 

Η  τρίτη  σφαίρα,  όπου  ανακαλύπτει  ο  Πλάτων  την  ιδέα,  είναι  η  σφαίρα  του  ωραίου,  του 
«καλού». Ο Πλάτων, όπως ζήτησε το αγαθόν αυτό καθ' αυτό, το αληθές αυτό καθ' αυτό, έτσι 
ζήτησε και το «καλόν» αυτό καθ' αυτό, δηλαδή την ιδέα της καθαρής ομορφιάς. Το ερώτημά 
του ήταν και εδώ τι είναι το ένα,  το ενιαίο εκείνο στοιχείο, που μας κάνει να ονομάζομε τα 
πράγματα  όμορφα;  Τα  κατ'  ιδίαν  όμορφα  πράγματα,  οι  όμορφες  μορφές  των  έργων  της 
τέχνης, που τόσο μας συγκινούν, μετέχουν, κατά τον Πλάτωνα, στην ιδέα του κάλλους, και η 
μέθεξη  αυτή  είναι  που  τα  κάνει  όμορφα.  Οι  δύο  πλατωνικοί  διάλογοι  «Συμπόσιον»  και 
«Φαίδρος», οι οποίοι αναπτύσσουν την όλη θεωρία του Πλάτωνος για την ιδέα του κάλλους 
και για τη σχέση της με τον αισθητό κόσμο, έχουν και τη μεγαλύτερη λάμψη. Ο πλατωνικός 
λόγος, ως λόγος αισθητικός, φθάνει εδώ στο κατακόρυφό του. Το κάλλος, όταν εμφανίζεται 
μέσα στον αισθητό κόσμο, θέτει σε κίνηση μια ροπή της ψυχής του ανθρώπου, την οποία ο 
Πλάτων ονομάζει έρωτα. Η ροπή αυτή είναι εν ενεργεία και όταν ο άνθρωπος ζητεί το αγαθόν 
και το αληθές, γιατί κατά βάθος ο έρως του Πλάτωνος είναι ένα άλλο όνομα για ό,τι ονομάζει 
φιλοσοφία.  Αντικειμενικός  σκοπός  του  έρωτος  είναι  η  δημιουργία,  η  γέννα  έργων 
πνευματικών. Η ψυχή,  οιστρηλατημένη από  τον  έρωτα και  θεώμενη  την ομορφιά,  θέλει  να 
γεννήσει  όμορφα  και  άξια  έργα.  Ο  έρως  αρχίζει  από  τα  όμορφα  σώματα  και  από  αυτά 
προχωρεί σε ανώτερες σφαίρες, στις όμορφες πράξεις και γνώσεις, δηλαδή στο αγαθόν και 
στο  αληθές,  και  τέλος  καταλήγει  στην  ιδέα  του  κάλλους,  την  καθαρή  ομορφιά.  Η  ομορφιά 
αυτή δεν είναι τώρα όμορφη και έπειτα άσχημη, δεν είναι σήμερα όμορφη και αύριο άσχημη, 
δεν  είναι  για  τον  ένα  όμορφη,  για  τον  άλλο  άσχημη,  ούτε  βρίσκεται  τη  μια  φορά  στο 
πρόσωπο, την άλλη στα χέρια ή σε άλλο μέρος του σώματος, ούτε βρίσκεται στα λόγια ή στη 
γνώση,  ούτε  πάλι  βρίσκεται  στη  γη  ή  στον  ουρανό,  αλλά  είναι  αιώνια,  αυτόφωτη  στην 
καθαρότητά  της.  Σ'  αυτήν  απλώς  μετέχει  ό,τι  είναι  όμορφο  και  υπόκειται  στην  αλλαγή  και 
είναι χλωμή εικόνα της ιδέας («Συμπόσιον» 211 Α ‐ Β). Πέρα λοιπόν από τη ροή του αισθητού 
κόσμου,  τον  οποίο  ο  Πλάτων  τοποθετεί  μεταξύ  του  Είναι  και  του  μη  Είναι,  πέρα  από  τον 
κόσμο του Γίγνεσθαι, ο Πλάτων με τη διαλεκτική του, η οποία είναι η σταθερή μέθοδος της 
σκέψεώς  του,  ενισχυμένη  όμως  και  από  την  αισθητική  και  μεταφυσική  διαίσθηση  του 
μεγάλου  δημιουργού,  ανοίγει  έναν  κόσμο  υπεραισθητό,  ένα  νοητό  ορίζοντα,  όπου 
υψώνονται  οι  ιδέες,  τα αιώνια πρότυπα  του αγαθού,  του αληθούς  και  του  καλού. Οι  ιδέες 
είναι  τα «όντως όντα»,  είναι έξω από  τον χρόνο και  τον χώρο,  είναι αιώνια οι  ίδιες, απλές, 
αδιαίρετες, έξω από κάθε γένεση και φθορά. 

Συνάμα όμως οι  ιδέες  είναι  τα σταθερά σημεία αναφοράς  του  νου,  για  κάθε  του  ενέργεια, 
ηθική,  γνωστική  και  αισθητική.  Ήδη  τούτο  σημαίνει  ότι  ο  χωρισμός  των  ιδεών  από  τον 
εμπειρικό κόσμο δεν είναι απόλυτος. Ο Πλάτων άλλωστε, αν και χωρίζει τους δύο κόσμους, 
συνάμα τους συντάσσει. Το πρόβλημα της σχέσεως των δύο κόσμων είναι ένα από τα κύρια 
προβλήματα  της  πλατωνικής  φιλοσοφίας.  Ο  κόσμος  των  ιδεών  εξ  άλλου  τότε  μόνο  έχει 
σημασία, όταν μας βοηθεί να καταλάβωμε, να κατανοήσωμε τον αισθητό, εμπειρικό κόσμο. 
Να πώς ο Πλάτων εκφράζει τη σχέση του κόσμου των ιδεών με τον αισθητό κόσμο. «Αν εκτός 
από το όμορφο αυτό καθαυτό υπάρχει και κάτι άλλο όμορφο, τότε τούτο είναι όμορφο μόνο 
επειδή μετέχει στο όμορφο αυτό καθ' αυτό». Η μμέέθθεεξξηη είναι η συμφιλιωτική έννοια των δύο 
κόσμων.  Τα πράγματα με τη μέθεξή τους στις  ιδέες διατηρούν  την υπόστασή τους,  το Είναι 
τους,  δηλαδή  είναι  όμορφα,  καλά,  είναι  ίσα,  όμοια,  μεγάλα  και  ούτω  καθ'  εξής.  Μέθεξη 
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ονομάζει ο Πλάτων τη σχέση αυτή, εφ' όσον τη θεωρούμε από την πλευρά των πραγμάτων. 
Όταν  θεωρήσουμε  τη  σχέση  αυτή  από  την  πλευρά  των  ιδεών,  τότε  ο  Πλάτων  ομιλεί  για 

ππααρροουυσσίίαα της ιδέας μέσα στα πράγματα ή για κκοοιιννωωννίίαα της ιδέας με τα πράγματα. Επίσης η 
σχέση αυτή από τη σκοπιά των πραγμάτων ονομάζεται από τον Πλάτωνα και μμίίμμηησσηη, οπότε 
οι ιδέες είναι και ονομάζονται τα πρότυπα, ενώ τα πράγματα είναι τα έκτυπα. Ο Πλάτων έχει 
εδώ κυρίως υπ' όψη του το έργο των τεχνιτών. Όταν ένας τεχνίτης κατασκευάζει ένα σκεύος, 
π.χ. ένα πιθάρι, έχει στον νου του την καθαρή μορφή, το είδος, την ιδέα του σκεύους. Όταν το 
σκεύος είναι έτοιμο, τότε η μορφή γίνεται ένυλη. Όμως η ένυλη αυτή μορφή δεν είναι η ίδια 
με την καθαρή, που έχει στον νου του ο τεχνίτης, αλλά είναι ένα έκτυπο εκείνης, που είναι το 
πρότυπο. Ο Πλάτων όμως δεν  ικανοποιείται ποτέ με τις εικονικές αυτές εκφράσεις. Γι' αυτό 
και  το  πρόβλημα  τούτο  της  σχέσεως  των  ιδεών  με  τα  πράγματα  είναι  γι'  αυτόν  διαρκώς 
ανοικτό. Εξ άλλου ο Πλάτων γνωρίζει καλά ότι η παρουσία των ιδεών μέσα στα πράγματα ή η 
κοινωνία των ιδεών με τα πράγματα είναι δυνατόν εύκολα να αποτελέσει προβαθμίδα, για να 
εννοήσει  κανείς  τις  ιδέες,  ως  εσωτερικές  μορφές  των  πραγμάτων,  οπότε  χάνουν  την 
υπερβατικότητά  τους.  Και  αυτό  ακριβώς  έκαμε  έπειτα  ο  Αριστοτέλης.  Πρέπει  μάλιστα  να 
θεωρηθεί  βέβαιο  ότι  το  πρόβλημα  του  χωρισμού  και  της  μεθέξεως,  πρόβλημα  που  κατ' 
ουσίαν έμεινε άλυτο από τον Πλάτωνα, παρακίνησε τον Αριστοτέλη να μετακινήσει την ιδέα, 
τη  μορφή,  από  την  υπερβατική  της  σφαίρα  και  να  την  κάμει  εσωτερική  μορφή  των 
πραγμάτων.  Η μέθεξη άλλωστε,  λέγει  ο Αριστοτέλης,  είναι  ένα άλλο όνομα για  ένα παλαιό 
θέμα,  τη  μίμηση,  δηλαδή  για  τη  σχέση  των  αριθμών  με  τα  πράγματα,  κατά  τους 
Πυθαγορείους. 

Στην κορυφή του συστήματος των ιδεών τοποθετεί ο Πλάτων την ιδέα του αγαθού ή απλώς το 

ααγγααθθόόνν. Η ιδέα αυτή δίνει στα αντικείμενα της γνώσεως την αλήθεια και στα υποκείμενα τη 
δύναμη της γνώσεως. Είναι η αιτία και της γνώσεως και της αλήθειας. Όμως όσο όμορφη και 
αν  είναι  η  γνώση  και  η  αλήθεια,  το  αγαθόν  είναι  πολύ  πιο  όμορφο.  Όπως  το  φως  και  η 
ικανότης  της  οράσεως  είναι  ομοιοειδή,  αλλά  δεν  είναι  ο  ίδιος  ο  ήλιος,  έτσι  η  γνώση  και  η 
αλήθεια  είναι  συγγενικές  με  το  αγαθόν,  αλλά  δεν  είναι  το  ίδιο  με  αυτό.  Όπως  ο  ήλιος 
προσφέρει στα πράγματα όχι μόνο  την ορατότητα, αλλά είναι ο  χορηγός  της  γενέσεως,  της 
αναπτύξεως  και  της  θρέψεως,  χωρίς  ο  ίδιος  να  είναι  ένα  γίγνεσθαι,  έτσι  και  το  αγαθόν 
προσφέρει στα αντικείμενα της γνώσεως όχι μόνο τη δυνατότητα να γνωσθούν, αλλά το Είναι 
και την ουσία, ενώ το ίδιο το αγαθόν υπερέχει από αυτά και ως προς τα πρωτεία και ως προς 
τη δύναμη («πρεσβεία και δυνάμει»). Ο Πλάτων εκφράζει και εδώ τη μεταφυσική του σκέψη 
«περί  της ουσίας»  του αγαθού με μια εικόνα, μια παρομοίωση από τον αισθητό κόσμο.  Το 
αγαθόν είναι η ανώτατη αρχή του συστήματός του, και συμπίπτει με την έννοια του Θεού. Η 
έννοια λοιπόν του θεού τοποθετείται από τον Πλάτωνα «επέκεινα της ουσίας», δηλαδή του 
όλου κόσμου των ιδεών, και συνεπώς και επέκεινα της γνώσεως. Στο ερώτημα «ποια είναι η 
σχέση  μεταξύ  θεού  και  ιδεών»,  η  μόνη  απάντηση  που  μπορούμε  να  δώσωμε  χωρίς  να 
προδώσωμε  το  πνεύμα  του  Πλάτωνος  είναι  ότι  οι  ιδέες  δεν  είναι  «εν  τω  θεώ»  ούτε  είναι 
δημιουργήματα του θεού.  Εξ άλλου είναι αναμφισβήτητο ότι οι  ιδέες δεν είναι  το ανώτατο 
σημείο  του  συστήματος.  Το  ανώτατο  είναι  το  αγαθόν,  η  θεϊκή  πρωταρχή,  η  μόνη  ενεργός 
αιτία,  η  οποία  μάλιστα  στον  «Τίμαιο»  και  στον  «Σοφιστή»  προσωποποιείται,  ενώ  στον 
«Φίληβο» και στους «Νόμους» χαρακτηρίζεται ως ο κοσμοπλαστικός νους. Το αγαθόν όμως 
δεν είναι μόνο η δημιουργική αρχή, αλλά είναι και ο ανώτατος σκοπός του κόσμου, δηλαδή 
εκείνο που για χάρη του όλα γίνονται και είναι. Είναι η αιτία της τάξεως, της ομορφιάς και της 
αλήθειας.  Γενικά  όμως  ο  πλατωνικός  θεός  είναι  εξωκοσμικός,  υπερβατικός,  και  μόνο  η 
ενέργειά του είναι εσωκοσμική. Γι' αυτό ο Πλάτων δεν είναι πανθεϊστής. 

 

Ήδη ο Αριστοτέλης, ο μαθητής του Πλάτωνος, μετέβαλε άρδην την έννοια του Είναι. Ενώ κατά 
τον  Πλάτωνα  ουσία  είναι  η  ιδέα,  η  νοητή  αρχή  των  αισθητών,  κατά  τον  Αριστοτέλη  ουσία 
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είναι το συγκεκριμένο, το ειδικό, το τόδε τι, το ορισμένο. Η επιστήμη, η οποία καταγίνεται με 
το Είναι, την ουσία, ονομάζεται από τον Αριστοτέλη πρώτη φιλοσοφία ή θεολογική. Η πρώτη 
φιλοσοφία ονομάζεται  και θεολογική,  γιατί «δεν υπάρχει αμφιβολία»,  λέγει  ο Αριστοτέλης, 
«ότι το θείον, αν υπάρχει κάπου, πρέπει να υπάρχει σ' αυτήν την ουσία» (1026 a 19‐21). Ό,τι 
ο  Αριστοτέλης  ονόμασε  πρώτη  φιλοσοφία,  ονομάσθηκε  αργότερα  από  ένα  τυχαίο  γεγονός 
μεταφυσική.  Το γεγονός τούτο είναι το εξής. Ο Ανδρόνικος ο Ρόδιος, ο οποίος γύρω στα 70 
π.Χ. διετέλεσε σχολάρχης του Περιπάτου, της Αριστοτελικής Σχολής, συνέλεξε, επεξεργάσθηκε 
κριτικώς, κατέταξε και εξέδωκε τα έργα του Αριστοτέλους. Είναι η εποχή, όπου το κύριο έργο 
των  φιλοσόφων  της  Αριστοτελικής  Σχόλης  είναι  η  ερμηνεία  των  έργων  του  Αριστοτέλους. 
Κατά  την  κατάταξη  λοιπόν  των  αριστοτελικών  έργων  ο  Ανδρόνικος  κατέταξε  την  «πρώτη 
φιλοσοφία»  μετά  τα Φυσικά,  δηλαδή έπειτα από το έργο  του Αριστοτέλους, που φέρει  τον 
τίτλο  «τα  Φυσικά».  Πρώτοι  οι  Νεοπλατωνικοί  μεθερμήνευσαν  τον  όρο  αυτόν  «τα  μετά  τα 
φυσικά»  και  μετέβαλαν  το  νόημά  του.  Ενώ  δηλαδή  ο  όρος  εσήμαινε  απλώς  τη  θέση  της 
πρώτης φιλοσοφίας στη σειρά των έργων του Αριστοτέλους, τώρα σημαίνει την επιστήμη, η 
οποία καταγίνεται με τα υπεραισθητά,  τα νοητά, ή, όπως αναφέρει ο Ερένιος, μαθητής του 
ιδρυτού  του  Νεοπλατωνισμού  Αμμωνίου  Σακκά,  «μετά  τα  φυσικά  λέγονται  άπερ  φύσεως 
υπερήται». Η τυχαία αυτή ονομασία συνέπεσε να συμβολίζει κάπως και το περιεχόμενο της 
πρώτης  φιλοσοφίας,  γιατί  η  «πρώτη  φιλοσοφία»  εξετάζει  το  Είναι  και  τις  αρχές  του,  είναι 
οντολογία. 

Ιδού πώς ορίζει ο Αριστοτέλης το έργο της «πρώτης φιλοσοφίας». «Θα μπορούσε να γεννηθεί 
σε κανέναν η απορία, τι από τα δύο: καταγίνεται η πρώτη φιλοσοφία με το καθόλου (δηλαδή 
το γενικότατο είναι) ή με ένα ορισμένο γένος και μια ορισμένη κατηγορία αντικειμένων; Γιατί 
ούτε και σ' αυτά τα μαθηματικά δεν υπάρχει ένας και ο αυτός τρόπος, αλλά η γεωμετρία και η 
αστρονομία  καταγίνονται  με  ορισμένη  κατηγορία  φαινομένων,  ενώ  τα  γενικά  μαθηματικά 
είναι κοινά σε όλους τους κλάδους. Αν λοιπόν δεν υπάρχει καμμία άλλη ουσία εκτός από όσες 
φύσει υπάρχουν, τότε η φυσική θα ήταν η πρώτη επιστήμη. Αν όμως υπάρχει ουσία ακίνητη, 
τότε  αυτή  προηγείται  και  συνεπώς  είναι  και  η  φιλοσοφία  πρώτη,  και  επειδή  είναι  πρώτη, 
είναι και γενική, και έργο της είναι να θεωρήσει το είναι ως είναι και να πει τι είναι τούτο και 
τι είναι οι προσδιορισμοί που του ανήκουν» («Μετά τα φυσικά», 1026 a 24‐32). 

Ώστε κατά τον Αριστοτέλη υπάρχει μια γενική επιστήμη, η οποία καταγίνεται με το Είναι καθ' 
εαυτό. Οι άλλες επιστήμες είναι ειδικές, δηλαδή καταγίνονται με ένα ορισμένο είδος ή τμήμα 
αντικειμένων.  Η  φυσική  π.χ.  καταγίνεται  με  την  κίνηση  των  σωμάτων.  Τα  μαθηματικά 
καταγίνονται με τα μεγέθη, η γραμματική με το σύνολο των γλωσσικών φθόγγων και τύπων. 
Υπάρχουν πολλά είδη του Είναι, και γι' αυτό υπάρχουν και πολλές επιστήμες, αλλά υπάρχει 
και μια γενική έννοια του Είναι και με αυτήν καταγίνεται η πρώτη φιλοσοφία. Αλλά και κάθε 
ειδική επιστήμη σχηματίζει μια γενική έννοια για το Είναι των αντικειμένων της και σ' αυτήν 
υπάγει  όλα  τα  είδη  των  αντικειμένων,  που  περιλαμβάνονται  στον  τομέα  της.  Έτσι  η  γενική 
έννοια  της  βιολογίας  είναι  η  ζωή.  Τα  πολλά  είδη  της  ζωής  υπάγονται  σ'  αυτήν  τη  γενική 
έννοια. Η ζωή ως Είναι διαφέρει από τα άλλα είδη του Είναι, από το Είναι των αριθμών, των 
γλωσσικών τύπων, των διανοημάτων. Για τούτο με το καθένα απ' αυτά χωριστά καταγίνεται 
και  μια  ειδική  επιστήμη,  με  τα  μεγέθη  τα  μαθηματικά,  με  τους  γλωσσικούς  τύπους  η 
γραμματική, με τα διανοήματα η λογική. Και όπως ο μαθηματικός, αφού ορίσει γενικώς την 
έννοια του αριθμού, προχωρεί σε ειδικότερους προσδιορισμούς, που είναι οικείοι μόνον σε 
ορισμένα  είδη  αριθμών,  έτσι  και  ο  φιλόσοφος  πρέπει,  αφού  ορίσει  το  Είναι  γενικώς,  να 
προχωρήσει  και  σε  ειδικότερους  προσδιορισμούς,  που  είναι  οικείοι  σ'  αυτό,  δηλαδή  ο 
φιλόσοφος πρέπει να αναλύσει την έννοια του Είναι και να παρουσιάσει τα είδη της. «Για το 
είναι βέβαια ομιλούμε με πολλές έννοιες, όμως πάντοτε τις αναφέρομε σε ένα ορισμένο ον 
και  σε μια  ενιαία οντότητα  (φύσιν),  και  όχι  μόνον μεταχειριζόμαστε  την  ίδια  λέξη  γι'  αυτό, 
όπως  για  το  υγιεινό  ονομάζομε  υγιεινό  παν  ό,τι  αναφέρεται  προς  την  υγεία.  Άλλο  το  λέμε 
υγιεινό,  επειδή  προφυλάττει  την  υγεία,  άλλο  επειδή  την  δημιουργεί,  άλλο  επειδή  είναι 
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σημείο υγείας και άλλο τέλος επειδή είναι δεκτικό αυτής. Έτσι ομιλούμε με πολλές έννοιες και 
για  το  είναι,  αλλά πάντοτε  τις αναφέρομε σε μια  και  την αυτή αρχή.  Έτσι  ονομάζομε όντα, 
άλλα μεν επειδή είναι ουσίες, άλλα πάλιν επειδή είναι πάθη της ουσίας, άλλα επειδή είναι 
καθ' οδόν προς την ουσία, άλλα επειδή είναι φθορές ή στερήσεις ή ποιότητες ή επειδή είναι 
ποιοτικά ή γεννητικά της ουσίας» (1003 a 34, b 8 ). 

 

Ουσία ονομάζει ο Αριστοτέλης το συγκεκριμένο ον,  το αισθητώς δεδομένο αντικείμενο,  την 
συγκεκριμένη απλή υπόσταση: «πάσα ουσία δοκεί τόδε τι σημαίνειν». Ο Σωκράτης π.χ. είναι 
ουσία. Πάθη ονομάζει τις καταστάσεις της ουσίας ή τα συμβεβηκότα της ουσίας. Την ουσία 
την  ονομάζει  και  υποκείμενο,  γιατί  αυτή  είναι  το  οντολογικό  υπόβαθρο  όλων  των  άλλων 
σχέσεων  και  μεταβολών,  που  παρατηρούμε  σ'  αυτήν.  Έτσι  ο  Σωκράτης  ως  συγκεκριμένη 
οντότητα  και  υπόσταση  είναι  ουσία.  Όλα  τα  άλλα,  που  αναφέρονται  σ'  αυτόν,  είναι  πάθη, 
συμβεβηκότα, δηλαδή είναι ορισμένες καταστάσεις, όπως π.χ. ότι είναι άνθρωπος, ότι είναι 
Αθηναίος,  φιλόσοφος  κλπ.  Η  ουσία  βαστάζει,  φέρει  όλα  τάλλα  δίχως  να  βαστάζεται,  να 
φέρεται  απ'  αυτά.  Είτε  αισθανόμαστε  είτε  ομιλούμε  είτε  σκεπτόμαστε,  πάντοτε  έχομε  να 
κάμωμε με ένα συγκεκριμένο ον. Με άλλα λόγια, το συγκεκριμένο ον είναι το κατ' εξοχήν ον, 
το οποίον προσφέρει, κατά τον Αριστοτέλη, τις εντυπώσεις στα αισθητήρια όργανά μας. Αυτό 
είναι  το  ον  καθ'  αυτό,  υποκείμενο.  Ο  λόγος  που  έχομε  αισθήματα  είναι  το  απτό  και 
συγκεκριμένο τούτο ον,  το τόδε τι. Επίσης το  ίδιο συγκεκριμένο ον είναι το υποκείμενο των 
προτάσεων που σχηματίζομε, όταν ομιλούμε γι' αυτό. Σ' αυτό αναφέρομε τα κατηγορούμενα 
των  προτάσεων.  Τέλος  το  συγκεκριμένο  ον  είναι  η  κυρίως  ουσία.  Αυτήν  ο  Αριστοτέλης  την 
ονομάζει πρώτη κατηγορία, η οποία είναι πρώτη και ανεξάρτητη από όλες τις άλλες. «Πάντων 
η ουσία πρώτον και λόγω και γνώσει και χρόνω» («Μετά τα φυσικά» 1028 a 32 ). Κατηγορίες 
δε  ονομάζει  ο  Αριστοτέλης  τους  βασικούς  τρόπους  του  Είναι,  τις  βασικές  έννοιες,  με  τις 
οποίες χαρακτηρίζομε το Είναι. 

Ο Αριστοτέλης, ο οποίος είναι ο ιδρυτής των κατηγοριών, όρισε δέκα βασικές κατηγορίες του 
Είναι.  Η  ουσία  είναι  κατ'  αυτόν  η  πρώτη  κατηγορία.  Το  συγκεκριμένο  τόδε  τι  αποτελεί  την 
ουσία.  Οι  άλλες  κατηγορίες  του  όντος  είναι  το  ποσόν,  η  σχέσις  (προς  τι),  ο  τόπος  (που),  ο 
χρόνος (πότε), η θέσις (κείσθαι), το έχειν, το ποιείν και το πάσχειν. Ο Αριστοτέλης αντιθέτει 
τις  εννέα  αυτές  κατηγορίες  προς  την  πρώτη  κατηγορία,  την  ουσία,  και  αυτές  τις  ονομάζει 
συμβεβηκότα. Τα συμβεβηκότα είναι τα παρεπόμενα της ουσίας, είναι γνωρίσματα δεύτερα 
και  τρίτα.  Τα  συμβεβηκότα  είναι  επουσιώδη  στοιχεία,  παρακόλουθα  της  ουσίας. 
Συμβεβηκότα είναι, λέγει ο Αριστοτέλης, ό,τι «ούτε εξ ανάγκης ούτε επί το πολύ» γίνεται. Ο 
Πορφύριος (232 ‐ 304 μ.Χ.) ορίζει το συμβεβηκός ως εξής: «Συμβεβηκός δε έστιν, ο γίνεται και 
απογίνεται  χωρίς  της  του υποκειμένου φθοράς».  Οπωσδήποτε συμβεβηκότα  είναι  οι  εννέα 
κατηγορίες, οι οποίες σημαίνουν καταστάσεις ή ορισμούς της πρώτης ουσίας. Η ουσία λοιπόν 
είναι χωριστή από τις άλλες κατηγορίες. Δηλαδή το είναί της υπάρχει και δίχως τους άλλους 
ορισμούς,  ενώ οι άλλες  κατηγορίες αναφέρονται οπωσδήποτε στην πρώτη,  είναι αχώριστες 
απ'  αυτήν.  «Ουδέν  γαρ  των  άλλων  χωριστόν  εστι  παρά  την  ουσίαν,  πάντα  γαρ  καθ' 
υποκειμένου της ουσίας λέγεται» («Φυσικά» 185 a 31). Το είναι των επουσιωδών κατηγοριών 
συνάγεται  ή  εξάγεται  από  το  είναι  της  πρώτης,  της  ουσίας.  Μόνον  από  τη  συγκεκριμένη 
υπόσταση, από το «τόδε τι», μπορούμε,  κατά τον Αριστοτέλη,  να αρχίσωμε την έρευνα του 
Είναι. Το νόημα λοιπόν των εννέα αριστοτελικών κατηγοριών είναι σαφές. Οι κατηγορίες είναι 
οι  προσδιορισμοί  του  όντος  και  κατατάσσονται  με  βάση  την  κατηγορία  της  ουσίας.  Όσο 
απομακρυνόμαστε απ' αυτήν και προχωρούμε στις άλλες κατηγορίες,  τόσο πλουσιώτερη σε 
επουσιώδη  γνωρίσματα  γίνεται  η  ουσία.  Εξ  άλλου  όμως  το  είναι  των  κατηγοριών,  όσο 
απομακρυνόμαστε από την ουσία τόσο γίνεται πτωχότερο. 

Ο Αριστοτέλης αναλύει την κατηγορία της ουσίας στα στοιχεία της. Τα στοιχεία δεν είναι τα 
χρονικά  στάδια  της  ουσίας,  αλλ'  οι  ουσιαστικοί  παράγοντες,  οι  οποίοι  συντελούν  στην 
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οικοδόμηση,  στη  σύνθεση  της  ουσίας.  Η  συνεργασία  όμως  των  παραγόντων  της  ουσίας 
γίνεται εν χρόνω. Η σύνθεση της ουσίας είναι ένα γίγνεσθαι. Ώστε για να αναλύσωμε το Είναι, 
για  να  κατανοήσωμε  τη  σύστασή  του,  πρέπει  να  λάβωμε  ως  αφετηρία  την  έννοια  του 
γίγνεσθαι.  Το  Είναι  δεν  νοείται  δίχως  το  γίγνεσθαι.  Η  ουσία ως  υλική  υπόσταση  υπόκειται 
στην μεταβολή, στο γίγνεσθαι. Με το γίγνεσθαι ένα ον μεταβαίνει από το ένα αντίθετο στο 
άλλο.  Ένα  σώμα  π.χ.  μεταπίπτει  από  το  λευκό  στο  μαύρο  χρώμα.  Η  αντίθεση  όμως  αυτή 
μεταξύ λευκού και μαύρου χρώματος,  για να υπάρξει και να σταθεί, προϋποθέτει ένα Είναι 
που  μένει  σταθερό.  Ένα  χρώμα  π.χ.  μεταβάλλεται  μόνον  τότε,  όταν  υπάρχει  κάτι  που  δεν 
μεταβάλλεται. Τούτο το μόνιμο και σταθερό είναι η ύλη. 

Η αλλοίωση λοιπόν υπάρχει και  νοείται μόνον εφ' όσον προϋποτίθεται  κάτι  το σταθερό,  το 
οποίον υφίσταται τις διάφορες μεταβολές. Τα αντίθετα ως αντίθετα δεν παθαίνουν τίποτε το 
ένα από το άλλο. Όμως δεν είναι δυνατόν να προέλθουν, από το μηδέν. Η οντότητα εκείνη, 
όπου επάνω της συμβαίνουν οι μεταβολές, λέγεται υποκείμενο, γιατί αυτό κείται κάτω από 
όλες τις αλλοιώσεις. Έτσι έχομε το πρώτο στοιχείο της ουσίας. Η ύλη, η υποκειμένη σε όλες τις 
μεταβολές, είναι, λέγει ο Αριστοτέλης, δύναμις, δυνατότητα, για την οικοδόμηση της ουσίας. 
Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι  το είναι  της ύλης αποτελεί  κιόλας ένα πλήρες είναι.  Κατά  τον 
Αριστοτέλη  η  ύλη  δεν  είναι  αυτό  τούτο  το  Είναι,  όπως  ήταν  κατά  τους  πρώτους  Ίωνες 
φιλοσόφους.  Η  ύλη  είναι  μόνον  δύναμις  για  να  γίνει  το  Είναι.  Ύλη  είναι  η  αρχή  της 
δυνατότητος,  για  να  εμφανισθεί  επάνω της  το λευκό ή  το μαύρο χρώμα. Η ύλη λοιπόν δεν 
είναι  κάτι  συγκεκριμένο,  αλλά  είναι  απλώς  η  δυνατότητα,  η  υποκειμένη  ουσία,  η  οποία 
μπορεί να δεχθεί το γίγνεσθαι, τη μεταβολή. Η ύλη αυτή είναι ακόμη ακαθόριστη. Είναι κάτι 
άπειρον. Όμως είναι μια απαραίτητη έννοια, για να νοήσωμε το Είναι. Ο Αριστοτέλης λέγει ότι 
η ύλη αυτή είναι όπως η συλλαβή της λέξεως. Η συλλαβή δεν έχει δικό της Είναι. Το Είναι της 
αποτελεί  μόνο  τη  δυνατότητα  για  να  γίνει  απ'  αυτήν  η  λέξη.  Αλλά  η  συλλαβή,  επειδή  έχει 
μέσα της τη δυνατότητα για να γίνει απ' αυτήν η λέξη, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό 
άθροισμα γραμμάτων. Ό,τι λοιπόν ονομάζεται ύλη είναι απλός όρος για να γίνει το Είναι. Ο 
όρος όμως ως όρος δεν υπάρχει χωριστά από το ον, του οποίου είναι όρος. 

Η ύλη όμως όχι μόνο  έχει  τη δυνατότητα  να προσλάβει  νέα μορφή,  αλλά  έχει  πάντοτε αφ' 
εαυτής, σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είναι, μια συγκεκριμένη μορφή. Αυτή καθ' εαυτήν 
όμως η ύλη ορίζεται ως κάτι το άμορφο, αόριστο. Πάντοτε όμως είναι δεκτική μορφής, και σε 
κάθε  συγκεκριμένη,  ειδική περίπτωση  έχει  μια  ορισμένη μορφή. Με απλά  λόγια:  η  ύλη ως 
ορισμένο πράγμα, ή, όπως λέγει ο Αριστοτέλης, ως «τόδε τι», έχει πάντοτε μορφή, ενώ η ύλη 
ως  έννοια  γενική  νοείται  δίχως  μορφή,  αλλά  έχει  τη  δυνατότητα  του  πάσχειν  και  του 
κινείσθαι, δηλαδή είναι δεκτική μορφής. Ο χαλκός π.χ. είναι για τον ανδριαντοποιό απλή ύλη. 
Σ'  αυτήν  την  ύλη  δίνει  ο  ανδριαντοποιός  μορφή.  Όμως  ο  χαλκός  έχει  ήδη  αφ'  εαυτού  του 
κάποια μορφή, προτού τον μορφώσει με την τέχνη του ο ανδριαντοποιός, έχει δηλαδή κάποιο 
σχήμα.  Δεν  έχει όμως  τη μορφή  του αγάλματος.  Την κατάσταση  του χαλκού,  προτού αυτός 
προσλάβει τη μορφή, που θα του δώσει ο ανδριαντοποιός, ο Αριστοτέλης την χαρακτηρίζει ως 
στέρηση.  Η  στέρηση  δεν  είναι  το  ίδιο  με  την  ύλη,  αλλά  είναι  απλή  κατάσταση  της  ύλης. 
Στέρηση σημαίνει εδώ ότι η ύλη δεν έχει ακόμα τη μορφή που θα προσλάβει έπειτα με την 
τέχνη  του  ανδριαντοποιού,  σημαίνει  την  ένδεια  της  καλλιτεχνικής  μορφής.  Ταυτοχρόνως 
όμως στέρηση σημαίνει ότι η ύλη έχει τη δυνατότητα να προσλάβει την καλλιτεχνική μορφή. 
Στέρηση σημαίνει το μη είναι έναντι ενός είναι και την δυνατότητα να κινηθεί η ύλη από αυτό 
το μη είναι προς το είναι. 

Η κίνηση αυτή της ύλης από το μη είναι προς το είναι, όταν πρόκειται για έμψυχα όντα, δηλ. 
για  φυτά,  ζώα  και  για  τον  άνθρωπο,  ονομάζεται  από  τον  Αριστοτέλη  «όρεξις».  Με  την 
«όρεξιν» εννοεί ο Αριστοτέλης την τάση προς την έμφυτη μορφή, την κίνηση προς αυτήν, την 
επιθυμία της μορφής. Η έμψυχη ύλη κινείται λοιπόν προς τη μορφή της από την εσωτερική, 
έμφυτη όρεξη του συγκεκριμένου όντος. Γενικώς την κίνηση αυτήν της ύλης από το μη είναι 
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εις το είναι ο Αριστοτέλης την ονομάζει γίγνεσθαι. Το μη είναι και το είναι δεν νούνται λοιπόν 
δίχως το γίγνεσθαι. Ώστε η ύλη αποτελεί το πρώτο συστατικό στοιχείο της ουσίας, και ουσία 
είναι κατά τον Αριστοτέλη πάντοτε το «τόδε τι», το συγκεκριμένο πράγμα. 

Το  δεύτερο  συστατικό  στοιχείο  της  ουσίας  είναι  η  μορφή,  το  είδος.  Μορφή  και  ύλη  είναι 
έννοιες  σύστοιχες,  αμοιβαίες.  Η  μία  δεν  υπάρχει  δίχως  την  άλλη.  Αν  ύλη  είναι  εκείνο  το 
αόριστο, που τείνει να γίνει οριστικό, να προσλάβει μορφή, μορφή είναι πάντοτε το οριστικό, 
το όριο του πράγματος. Αν ύλη είναι η ένδεια, η στέρηση, μορφή είναι το πλήρωμα. Αν τέλος 
η ύλη σημαίνει κάτι  το άλογο, η μορφή σημαίνει πάντοτε κάτι  το λογικό,  γιατί η μορφή,  το 
είδος, προσδιορίζει σαφώς τα όρια της συγκεκριμένης ουσίας, του συγκεκριμένου πράγματος. 
Η μορφή λοιπόν είναι ο λόγος της ουσίας. Όταν π.χ. ένας άνθρωπος είναι άρρωστος, τότε το 
σώμα του στερείται της μορφής και μορφή εδώ είναι η υγεία. Η ασθένεια σημαίνει πάντοτε 
στέρηση, ενώ η υγεία είναι το πλήρωμα, το είδος στη μορφή. Το σώμα του ανθρώπου, ως η 
υποκειμένη  ύλη  της  ουσίας,  χαρακτηρίζεται  λοιπόν  από  τη  μορφή.  Έτσι  είδαμε  πριν  ότι  το 
άγαλμα προσδιορίζεται από δύο στοιχεία, την ύλη και τη μορφή. Το είδος, η μορφή περιέχει, 
ενώ η ύλη περιέχεται. 

Επίσης το είδος, η μορφή, δημιουργεί τη διαφορά μεταξύ της ύλης. Με το είδος χωρίζεται η 
ύλη  και  τούτο σημαίνει  ότι  με  τη μορφή διακρίνεται  το  ένα πράγμα από  τ'  άλλο.  Η μορφή 
τέλος τελειοποιεί τα πράγματα. Ώστε ύλη και μορφή συνθέτουν την ουσία, το συγκεκριμένο 
ον.  Για  τούτο ο Αριστοτέλης  λέγει,  ότι  η  ουσία  είναι  σύνθετη.  Η ύλη όμως  χωριστά από  τη 
μορφή  και  η  μορφή  χωριστά  από  την  ύλη  έχουν  δυο  κοινά  γνωρίσματα:  πρώτον  ότι 
αποτελούν τα «εξ ων» γίνεται κάτι, τα στοιχεία από τα οποία γίνεται ένα ορισμένο πράγμα, 
μια  ορισμένη  ουσία,  και  δεύτερον  ότι  αυτά  καθ'  εαυτά  δεν  γνωρίζουν  το  γίγνεσθαι,  δεν 
γίνονται, αλλά είναι. «Ου γίγνεται ούτε η ύλη ούτε το είδος∙ λέγω δε τα έσχατα» («Μετά τα 
φυσικά», 1069 b 36). Τι εννοεί ο Αριστοτέλης με αυτό, θα φανεί αμέσως, όταν αναλύσωμε το 
τρίτο συστατικό στοιχείο της ουσίας, την ενέργεια ή την εντελέχεια. Η αισθητή ουσία, το τόδε 
τι,  γίγνεται από ύλη και μορφή. Ούτε η ύλη ούτε η μορφή, αν  τα νοήσωμε χωριστά από το 
πραγματικό αντικείμενο, γίνονται∙ αυτά είναι. 

Ώστε ούτε η ύλη ούτε η μορφή έχουν το Είναι του πραγματικού αντικειμένου. Το γίγνεσθαι 
του  αντικειμένου  είναι  η  σύνθεση  μορφής  και  ύλης.  «Την  ύλη,  από  την  οποίαν  γίνονται 
ορισμένα  πράγματα,  όταν  αυτά  γίνουν,  για  να  την  χαρακτηρίσουμε,  θα  ειπούμε  όχι  ότι  τα 
αντικείμενα  είναι  ύλη,  αλλά  ότι  είναι  από  ύλη.  Το  άγαλμα  δεν  είναι  μάρμαρο,  αλλά  από 
μάρμαρο. («Μετά τα φυσικά», 1033 a 5). Το ίδιο ισχύει και για τη μορφή. Το άγαλμα δεν είναι 
μορφή, αλλά έχει και μορφή. Ώστε η σύνθεση των δύο στοιχείων, της καθαρής ύλης και της 
καθαρής μορφής, δημιουργούν το άγαλμα. Η σύνθεση σημαίνει όμως γίγνεσθαι. Έχομε εδώ 
μια δυναμική σχέση των δύο συστατικών του αντικειμένου. Τη σχέση όμως αυτήν μπορούμε 
να  την  καταλάβουμε  μόνον  όταν  εννοήσουμε  όχι  μόνον  την  ύλη  αλλά  και  τη  μορφή  ως 
στοιχεία  δυναμικά.  Με  τη  σύνθεση  των  δύο  στοιχείων  γίνεται  πραγματικό  ό,τι  πριν  ήταν 
απλώς δυνατό. 

Ώστε,  όπως  φθάνομε  προς  την  έννοια  της  ύλης,  όταν  ξεκινήσουμε  από  το  αισθητό 
αντικείμενο,  όμοια  καταλήγομε  και  στην  έννοια  της  ενέργειας.  Ενέργεια  σημαίνει  εδώ  την 
πραγματοποίηση  της  μορφής,  την  αδέλφωσή  της  σε  μια  συγκεκριμένη  ύλη.  Ο  Αριστοτέλης 
λέγει: «Αν είναι να ορίσωμε το κατώφλι, θα ειπούμε ότι είναι από ξύλο ή λίθο, που κείται σε 
μια ορισμένη θέση, αν πάλι είναι να ορίσωμε την οικία, θα ειπούμε, ότι είναι από πλίνθους 
και  ξύλα  τοποθετημένα  με  ορισμένη  τάξη»  («Μετά  τα φυσικά», 1043 a 7‐10).  Είναι  λοιπόν 
φανερό, ότι η ενέργεια της μορφής είναι πάντοτε διαφορετική, ανάλογα με την ετερότητα της 
ύλης.  Την  πρώτη  φορά  η  ενέργεια  εκφράζεται  με  τη  θέση  που  είναι  τοποθετημένο  το 
αντικείμενο (το κατώφλι), τη δεύτερη φορά εκφράζεται με την τάξη, που λαμβάνει η ύλη από 
τη μορφή (οικία). Η μορφή είναι λοιπόν πάντοτε σε ενέργεια. Και τούτο σημαίνει ότι ρυθμίζει 
και συντάσσει την ύλη πάντοτε σύμφωνα προς ένα σκοπό. 
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Ώστε, όταν ένας, για να ορίσει τι είναι οικία, ειπεί μόνον ότι οικία είναι λίθοι και πλίνθοι και 
ξύλα,  λέγει  μόνον  τι  είναι  η  δυνάμει  οικία,  γιατί  όλα  αυτά  αποτελούν  την  ύλη  της  οικίας. 
Όποιος  πάλιν  ειπεί,  ότι  οικία  είναι  σκεπασμένος  χώρος,  που  προφυλάσσει  ανθρώπους  και 
πράγματα, αυτός λέγει τι είναι η ενεργεία οικία. Μόνον εκείνος, που θα θέσει και τα δύο, θα 
ειπεί  την  ουσία,  τι  είναι  πραγματική  οικία...  Τι  είναι  νηνεμία;  ηρεμία  μέσα  στον  χώρο  που 
είναι γεμάτος αέρα. Ύλη είναι λοιπόν εδώ ο αέρας, ενέργεια δε και ουσία είναι η ηρεμία. Τι 
είναι γαλήνη; η ηρεμία της θάλασσας. Το υπόβαθρο ως ύλη είναι εδώ η θάλασσα, ενέργεια δε 
και μορφή είναι η γαλήνη. Είναι λοιπόν φανερό απ' όσα ειπώθηκαν τι είναι αισθητή ουσία και 
πώς  είναι.  Η  αισθητή  ουσία  υπάρχει  πρώτον  ως  ύλη,  δεύτερον  ως  μορφή,  επειδή  είναι 
ενέργεια,  και  τρίτον  ως  σύνθετο  από  τα  δύο»  («Μετά  τα  φυσικά»,  1043  a  14‐28).  Γενικώς 
λοιπόν  μπορούμε  να  ειπούμε  ότι  ύλη  είναι  εκείνο,  που  έχει  την  δυνατότητα  να  προσλάβει 
μορφή. Μορφή  είναι  εκείνο,  που  προσδιορίζει  την  ύλη,  εκείνο  όπου  κατατείνει  η  ύλη.  Και 
ενέργεια  τέλος  είναι  το  πραγματικό,  η  ουσία,  όπου  μέσα  τα  δύο  αυτά  γίνονται  ένα, 
συνυφαίνονται  σε  μια  οντότητα.  Η  αληθινή  ουσία  είναι  λοιπόν  κατά  τον  Αριστοτέλη  ένα 
σύνολον, το οποίον αποτελείται από ύλη και μορφή (σύνολον, συνάμφω). 

Ύλη και μορφή όμως πρέπει πάντοτε να ευρίσκονται σε μια αναλογία η μία με την άλλη. Η 
αναλογία δηλώνει πάντοτε  τον συγκεκριμένο  τρόπο,  με  τον οποίον συνδέεται η ύλη με  την 
μορφή. Αν λάβωμε παράδειγμα μια οιαδήποτε σφαίρα από  ξύλο ή χαλκό,  τότε  το  ξύλο ή ο 
χαλκός  είναι  η  ύλη,  η  σφαιρικότητα  είναι  η  μορφή,  το  είδος.  Ουσία  τέλος  είναι  το 
συγκεκριμένο σφαιρικό αντικείμενο. Ο Αριστοτέλης λέγει: «ουσία η τε ύλη και το είδος και το 
εκ  τούτων»  («Μετά  τα  φυσικά»,  1035  a  2).  Το  συνάμα  ύλης  και  μορφής,  η  συγκεκριμένη 
σύνθεση αυτών των δύο, χαρακτηρίζει την κυρίως ουσία. Χωρίζομε την ύλη από τη μορφή με 
τη νοητική αφαίρεση. Αν είναι λοιπόν να ορίσομε την ουσία, πρέπει να τονίσομε την ενεργό 
σύνθεση  των  δύο  στοιχείων,  που  την  συναποτελούν.  Γενικώς  αν  θέλωμε  να  ορίσωμε  την 
ουσία, κατά τον Αριστοτέλη, πρέπει να ειπούμε, ότι πρώτη ουσία είναι η αδιαίρετη σύνθεση 
ύλης  και  μορφής,  δεύτερον  η  σταθερή  αναλογία  μεταξύ  μορφής  και  ύλης,  τρίτον  η  ουσία 
είναι κάτι διάφορο από τη χωριστή ύλη και τη χωριστή μορφή («έτερον»), γιατί ακριβώς είναι 
η  ενεργός  σύνθεση  αυτών  των  δύο,  οπότε  αυτά  είναι  μόνον  απλά  στοιχεία  της  ουσίας.  Το 
Είναι λοιπόν κατά τον Αριστοτέλη συνίσταται στην ενέργεια μορφής και ύλης. 

Από την ανάλυση των κατηγοριών είδαμε ότι αυθύπαρκτο Είναι έχει μόνον η κατηγορία της 
ουσίας,  ενώ  το  Είναι  των  άλλων  κατηγοριών,  του  ποιού,  ποσού,  χρόνου,  τρόπου  κλπ., 
εξαρτάται πάντοτε από το Είναι της πρώτης κατηγορίας. Από την ανάλυση των στοιχείων της 
ουσίας βλέπομε ότι ούτε η χωριστή ύλη ούτε η χωριστή μορφή αλλά η ενέργεια χαρακτηρίζει 
το  Είναι  στην  πραγματική  του  σημασία.  Ύλη  δηλαδή  και  μορφή  εν  ενεργεία  και  τα  δύο 
αποτελούν την ουσία. 

 

Αναλύσαμε ως  τώρα  την έννοια  του Είναι  κατά  τον Αριστοτέλη ως προς  τους κατηγορικούς 
της προσδιορισμούς και ως προς τα στοιχεία της. Υπολείπεται ακόμα να ορίσωμε το Είναι ως 
προς  τα αίτιά  του.  Από όσα είπαμε  για  τα στοιχεία  του Είναι  έγινε φανερό ότι  η ύλη  και η 
μορφή  αποτελούν  δύο  ριζικώς  διαφορετικά  αίτια.  Η  ύλη  ως  όρος  νοείται  ως  «το  εξ  ου 
γίγνεται» ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Το μάρμαρο π.χ. είναι η υλική αιτία για να γίνει το 
άγαλμα. Ο Αριστοτέλης ομιλεί  σχετικώς περί «της  εν  είδει ύλης αιτίας»  (984 a 17),  δηλαδή 
περί της αιτίας ως ύλης, της υλικής αιτίας (causa materialis). Εξ άλλου το δεύτερον στοιχείον 
του  Είναι,  η  μορφή,  αποτελεί  την  τυπική  αιτία  (causa  formalis),  γιατί  το  μάρμαρο  γίνεται 
επειδή διαμορφώνεται από τη συγκεκριμένη μορφή, που την επιβάλλει ο καλλιτέχνης. Δίχως 
την ποιοτικήν ενέργεια της μορφής δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί το άγαλμα. Όμως ούτε 
η ύλη ούτε η μορφή μπορούν μόνες τους να δημιουργήσουν το άγαλμα, αλλά απαιτείται μία 
τρίτη αιτία, η κινητική, η κινούσα αιτία (causa movens), η οποία στο προκείμενο παράδειγμα 
του αγάλματος είναι το χέρι του καλλιτέχνου. Τα τρία αυτά είδη της αιτίας αντιστοιχούν στις 
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τρεις έννοιες, με τις οποίες εχαρακτηρίσαμε ήδη τα στοιχεία, στην ύλη, στην μορφή και στην 
ενέργεια.  Ο  Αριστοτέλης  στα  τρία  αυτά  είδη  της  αιτίας  προσθέτει  και  ένα  τέταρτο  είδος 
αιτίας,  τον σκοπό, «το ου ένεκα»  (causa  finalis). Αν υπήρχαν μόνον  τα  τρία πρώτα είδη  της 
αιτίας,  τότε θα είχαμε μόνον  τυφλή και μηχανική δημιουργία. Θα είχαμε από το ένα μέρος 
την ποικιλία της ύλης, από το άλλο την ποικιλία των μορφών και τέλος την τυφλώς κινούσα 
αιτία∙ δεν θα είχαμε μέσα στο Γίγνεσθαι και στο Είναι τάξη και σκοπό. 

Ας  επανέλθωμε  στο  παράδειγμα  του  αγάλματος,  όπου  το  μάρμαρο  αποτελεί  την  υλική,  η 
μορφή  την  τυπική,  και  το  χέρι  του  καλλιτέχνη  την  κινούσα  αίτια.  Αν  δεν  υπήρχε  και  μια 
τετάρτη  αιτία,  ολωσδιόλου  χωριστή  από  τις  άλλες  τρεις,  δεν  θα  ήταν  δυνατόν  να  γίνει  το 
άγαλμα. Η αιτία αυτή είναι η «ιδέα», που έχει ο καλλιτέχνης στο νου του. Η ύλη παραμένει 
πάντοτε  η  απλή  δυνατότητα,  είναι  «εκ  των  ων  ουκ  άνευ»,  η  μορφή  είναι  επίσης  κάτι  το 
τετελεσμένο,  πραγματωμένο,  δηλαδή  προϋποθέτει  πάντοτε  μια  κινούσα  αιτία,  για  να 
υπάρξει. Αυτή όμως η κινούσα αιτία εξηγεί μόνο τη μηχανική ενέργεια. Συνεπώς παραμένει 
ανοικτό  το  ερώτημα:  τι  είναι  εκείνο  που  κινεί  το  χέρι  του  καλλιτέχνη  και  που  κατατείνει  η 
κίνηση  αυτή,  τι  επιδιώκει;  Ο  καλλιτέχνης  επιδιώκει  να  φέρει  εις  φως  την  ιδέα,  που 
προσδιορίζει το νου του. Αυτός είναι ο σκοπός. Ώστε υπάρχει και μια άλλη τετάρτη αιτία, ο 
σκοπός, το «ου ένεκα», η «εντελέχεια». Ο Αριστοτέλης ονομάζει την αιτία αυτήν και «αίτιον 
του  καλώς  και  ορθώς»,  επίσης  «αιτίαν  του  ευ».  Η  αιτία  είναι  απαραίτητη  για  όλα  τα 
πράγματα. 

Ο  Αριστοτέλης  σκέπτεται  για  όλα  τελεολογικώς.  Παντού  κατ'  αυτόν  υπάρχει  σκοπός. Μέσα 
στη  φύση,  από  τις  κατώτερες  ως  τις  ανώτερες  μορφές  της,  ο  σκοπός  είναι  εκείνος,  που 
προσδιορίζει τα πάντα. Το γίγνεσθαι, χωρίς σκοπό, θα ήταν αδιανόητο. Ήδη με την έννοια της 
μορφής κάθε γίγνεσθαι αποκτά μια κατεύθυνση. Αλλά η έννοια του σκοπού είναι εκείνη που 
τελικώς  επισφραγίζει  το  Γίγνεσθαι  και  το  Είναι.  Μέσα  σε  τρία  συστήματα  εννοιών,  με  τα 
οποία ο Αριστοτέλης αναλύει  το  Είναι,  δηλαδή στις  κκααττηηγγοορρίίεεςς,  στα  σσττοοιιχχεείίαα   και  τις  ααιιττίίεεςς, 
πρωτεύουσα  σημασία  έχουν  πρώτον  στις  κατηγορίες  η  οουυσσίίαα,  δεύτερον  στα  στοιχεία  η 

εεννέέρργγεειιαα,  και  τρίτον  στις  αιτίες  η  εεννττεελλέέχχεειιαα. Με  αυτές  τις  έννοιες  ο  Αριστοτέλης  όχι  μόνο 
έκτισε το φιλοσοφικό του οικοδόμημα, αλλά εξουσίασε και ολόκληρη την ιστορική εξέλιξη της 
φιλοσοφίας.  Τα  τρία  αυτά  συστήματα  εννοιών,  τα  οποία,  όπως  είδαμε,  έχουν  αμοιβαία 
συναμεταξύ  των  σχέση,  αποτελούν  τις  βασικές  αρχές  του  αριστοτελικού  συστήματος.  Με 
αυτές  ο  Αριστοτέλης  ερμηνεύει  όχι  μόνον  τα  προβλήματα  της  μεταφυσικής,  αλλά  και  της 
φυσικής,  της  ηθικής,  της  ψυχολογίας,  της  πολιτικής  και  γενικώς  όλα  τα  προβλήματα  της 
φιλοσοφίας.  Ο  αρχικός  ορισμός  της  φιλοσοφίας,  ότι  η  φιλοσοφία  είναι  η  επιστήμη  που 
αναζητεί  τις  αρχές  των  όντων,  προσλαμβάνει  τώρα  με  την  ανάλυση  αυτών  των  αρχών  του 
αριστοτελικού  συστήματος  ουσιαστικώτερο  περιεχόμενο.  Κατηγορίες,  στοιχεία  και  αιτίες 
αποτελούν κατά τον Αριστοτέλη τις βασικές αρχές του Είναι. 

Θαυμάζει κανείς πράγματι την πυκνότητα των εννοιών, με τις οποίες ο Αριστοτέλης αναλύει 
το Είναι. Η πρώτη φιλοσοφία ή οντολογία είναι λοιπόν κατά τον Αριστοτέλη η γενική εκείνη 
επιστήμη,  που  εξετάζει  τις  αρχές  των  όντων.  Αυτή  πραγματεύεται  «περί  του  όντος  η  ον», 
δηλαδή περί του όντος ως όντος. Έργο της είναι να θεωρήσει τι είναι και ποίοι είναι οι βασικοί 
του προσδιορισμοί. Ο φιλόσοφος ζητεί μόνον την αλήθεια και έργο του είναι να ανεύρει τις 
αρχές  και  τις  αιτίες  του  Είναι.  Η  φιλοσοφία  όμως  δεν  ταυτίζεται  με  την  οντολογία.  Η 
οντολογία  ή  η  πρώτη  φιλοσοφία  αποτελεί  κατά  τον  Αριστοτέλη  μόνον  ένα  μέρος  της 
θεωρητικής  φιλοσοφίας,  η  οποία  περιλαμβάνει  την  πρώτη  φιλοσοφία,  τη  φυσική  και  τη 
μαθηματική. Ο Αριστοτέλης εχώρισε πρώτος  τη φιλοσοφία γενικώς σε θεωρητική, πρακτική 
και ποιητική. Ο χωρισμός αυτός στηρίζεται στην ίδια τη φύση του ανθρωπίνου πνεύματος, το 
οποίον,  κατά  τον  Αριστοτέλη,  εκδηλώνεται  με  τρεις  βασικούς  τρόπους,  τον  θεωρητικό,  τον 
πρακτικό  και  τον  ποιητικό. «Πάσα διάνοια  ή  πρακτική  ή  ποιητική  ή  θεωρητική»  («Μετά  τα 
φυσικά»,  1025  b  25).  Ο  νους  είναι  θεωρητικός,  πρακτικός  και  ποιητικός.  Σκοπός  του 
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θεωρητικού είναι η αλήθεια. Σκοπός του πρακτικού νου είναι το έργον, η πράξη. Πρωταρχή δε 
των  έργων  και  των πράξεων  είναι  η προαίρεση,  η  θέληση συνωδευμένη από  τη διάνοια. Η 
πρακτική  φιλοσοφία  αποτελείται  από  την  ηθική,  την  οικονομική  και  την  πολιτική.  Σκοπός 
τέλος του ποιητικού νου είναι η  τέχνη. Ο Αριστοτέλης διακρίνει  την πράξη από την ποίηση. 
«Έτερον έστι ποίησις και πράξις». Όμως πρακτική και ποιητική ενέργεια έχουν κάτι το κοινόν 
συναμεταξύ των, και τούτο είναι ότι τα δημιουργήματά των, «το εσόμενον», είναι δυνατόν να 
είναι  έτσι ή αλλιώς,  ενώ η θεωρητική  ενέργεια  καταγίνεται με  τη  γνώση  του Είναι,  δηλαδή 
εκείνο που δεν μπορεί να είναι αλλιώς, από ό,τι είναι, «το ον». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΝΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΤΑ 

ΠΡΩΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΗΜΑΤΑ 

Για  να  φθάσει  όμως  η  φιλοσοφία  στην  αρτιότητα  αυτήν  των  εννοιών  και  των  αρχών,  που 
παρουσιάζει στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, πέρασε από διάφορα στάδια, όπου ο νους 
των Ελλήνων αγωνίσθηκε να σχηματίσει  τις πρώτες φιλοσοφικές έννοιες.  Κατά  την περίοδο 
αυτήν  ο  φιλοσοφικός  νους  αποσπάται  σιγά  σιγά  από  τη  μυθολογική  σκέψη,  ο  λόγος 
αποχωρίζεται από το μύθο και ζητεί την αρχή ή τις αρχές των όντων. Ο Θαλής άνοιξε πρώτος 
αυτόν τον δρόμο με το να θέσει ως αρχή των πάντων το ύδωρ: «εξ ύδατος γαρ, φησί, πάντα 
είναι  και  εις  ύδωρ  πάντα  αναλύεσθαι».  Ο  συμπολίτης,  μαθητής  και  διάδοχος  του  Θαλή,  ο 
Αναξίμανδρος (610‐547 π. Χ.) προχώρησε πολύ πέρα από τον Θαλή. Έθεσε ως αρχή των όντων 
το άπειρον. Ο Θαλής συνέλαβε την έννοια της αρχής των πάντων, αλλά δεν επροχώρησε πέρα 
από  τον  εμπειρικό  κόσμο,  γιατί  το  ύδωρ  είναι  κάτι  που  είναι  εμπειρικώς  δεδομένο.  Το 
άπειρον  του  Αναξιμάνδρου  δεν  είναι  αισθητό,  δεν  έχει  καμμιά  αισθητή  ποιότητα,  είναι 
επέκεινα από κάθε εμπειρία. 

Όμως παραμένει  και  το άπειρον  του Αναξιμάνδρου υλικό.  Είναι η πρώτη ύλη δίχως καμμιά 
μορφή.  Κανένα  αισθητό  αντικείμενο  δεν  μπορεί  να  ταυτισθεί  με  το  άπειρον,  γιατί  όλα  τα 
αισθητά είναι συγκεκριμένα, έχουν ορισμένη μορφή, ενώ άπειρον είναι εκείνο, που δεν έχει 
καμμιά μορφή.  Το άπειρον είναι πέρα από κάθε συγκεκριμένο και γι' αυτό ακριβώς είναι η 
αρχή και η αιτία όλων των συγκεκριμένων. Το άπειρον δεν είναι μόνον αόριστον, δηλαδή ύλη 
δίχως  συγκεκριμένη  μορφή,  αλλά  είναι  και  ως  προς  το  χώρο  και  το  χρόνο  άναρχο  και 
ατελεύτητο. Έτσι περιλαμβάνει και προσδιορίζει τα πάντα. Τέλος το άπειρον ο Αναξίμανδρος 
το  χαρακτηρίζει  ως  θείον.  Η  άπειρη  λοιπόν  ύλη  του  Αναξιμάνδρου  αποτελεί  την  πρώτη 
φιλοσοφική έννοια του θεού. Η τάση αυτή των φιλοσόφων να χαρακτηρίζουν ως θεότητα την 
πρώτη  αρχή  των  όντων,  όπως  την  αντιλαμβάνεται  ο  νους,  είναι  γενική  και  προσδίδει  στη 
φιλοσοφία πάντοτε και ένα θρησκευτικό χαρακτήρα. 

Τη  γενναία  όμως  αυτήν  έννοια  του  απείρου,  όπως  την  συνέλαβε  ο  Αναξίμανδρος,  δεν 
κατώρθωσε να διατηρήσει ο συμπολίτης και συμμαθητής του, ο τρίτος Μιλήσιος φιλόσοφος, 
ο Αναξιμένης (585‐528 π.Χ.). Είναι ωσάν να μην ήταν δυνατόν ακόμη ο φιλοσοφικός νους να 
παραμείνει εις το βάθος του απείρου, όπου με τόση ορμή εισεχώρησε, και γυγυρίζει πάλιν εις 
τον εμπειρικό κόσμο. Ο Αναξιμένης λοιπόν κατά το παράδειγμα του Θαλή θέτει ως αρχή των 
όντων τον αέρα, δηλαδή ένα συγκεκριμένο στοιχείο της πείρας. Εννοεί δε τον αέρα και αυτός 
ως  έμψυχον.  Ύλη  και  ζωή  θεωρούνται  εδώ  ως  οι  αρχές  όλων  των  όντων.  Η  ζωή 
αντιπροσωπεύει  την  έννοια  της  μορφής,  δηλαδή  την  πλαστική  εκείνη  ενέργεια,  η  οποία 
μορφώνει την συγκεκριμένη ύλη. 

Η  σχολή  της Μιλήτου  εζήτησε  το  σταθερό  υλικό  υπόβαθρο  των  όντων,  την  πρώτη  ύλη  ως 
αρχή  των  όντων.  Με  άλλα  λόγια  εζήτησε  το  πραγματικό  Είναι  των  όντων,  εχώρισε  το 
φαίνεσθαι από το είναι.  Ταυτοχρόνως όμως έθεσε και την έννοια του γίγνεσθαι των όντων, 
έστω  και  χωρίς  μεγάλη  σαφήνεια,  δηλαδή  ξεχώρισε  δύο  πράγματα,  τη  σταθερότητα  της 
πρώτης  ύλης,  που  είναι  πίσω  από  όλα  τα  φαινόμενα,  τα  ειδικά  όντα,  και  την  αέναη 
μεταβλητότητα αυτής της πρώτης ύλης. 

Εκείνος  όμως,  ο  οποίος  μια  γενεά  αργότερα  από  τους Μιλησίους  συνέλαβε  και  διετύπωσε 
ριζικώς  την  έννοια  του  γίγνεσθαι,  είναι  ο  Ηράκλειτος  ο  Εφέσιος  (544‐480  π.Χ.).  Κατά  τον 
Ηράκλειτο  δεν  υπάρχει  ό,τι  ακριβώς  ζητούσαν  οι  Μιλήσιοι  φιλόσοφοι,  δηλαδή  το  καθαρό 
υλικό υπόβαθρο των όντων, το μεταφυσικό Είναι των πραγμάτων, γι' αυτό όλα, όχι μόνον τα 
κατά μέρος πράγματα, αλλά και το σύμπαν είναι σε αέναη κίνηση και ροή. Τίποτε δεν είναι 
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σταθερό. Για τα πράγματα δεν μπορούμε να ειπούμε ότι είναι αλλά μόνον ότι γίνονται. Ό,τι 
υπάρχει  είναι  η  κίνηση,  το  γίγνεσθαι.  Γίγνεσθαι  και  απογίγνεσθαι,  αιώνια  μεταβολή,  αυτό 
είναι η ουσία του κόσμου. Τίποτε το σταθερό και στατικό δεν υπάρχει. 

«Λέγει που Ηράκλειτος ότι πάντα χωρεί και ουδέν μένει, και ποταμού ροή απεικάζων τα όντα 
λέγει,  ως  δις  εις  τον  αυτόν  ποταμόν  ουκ  αν  εμβαίης»  (Πλάτωνος  «Κρατύλος»,  408Α).  Το 
απόλυτο είναι λοιπόν τώρα το γίγνεσθαι. Κατά τους Μιλησίους το απόλυτο ήταν το είναι, και 
το  γίγνεσθαι  ήταν  το  σχετικό.  Τα  συγκεκριμένα  όντα,  τα  πράγματα  δεν  είναι  αλλά  το  ένα 
αναλύεται και αναλίσκεται εις το άλλο. Τα πράγματα δεν υφίστανται καθ' εαυτά, αλλά είναι 
αεί εν κινήσει. Με την κίνηση και φαίνονται και παύουν να φαίνωνται, και είναι και δεν είναι, 
μεταβαίνουν συνεχώς από τη μια μορφή στην άλλη, αίρονται διαρκώς το ένα από το άλλο. Αν 
λοιπόν η πρώτη έννοια της ελληνικής φιλοσοφίας ήταν το είναι, η δεύτερη είναι το γίγνεσθαι. 
Και  όπως  το  είναι  από  τους  Μιλησίους,  έτσι  και  το  γίγνεσθαι  τώρα  από  τον  Ηράκλειτο 
ταυτίζεται  με  τη θεότητα. Με  το  γίγνεσθαι  το  είναι  γίνεται  μη  είναι  και  το μη  είναι  γίνεται 
είναι.  Το  είναι  και  το  μη  είναι  γίνονται  τώρα  οι  δύο  τρόποι,  με  τους  οποίους 
αντιλαμβανόμαστε το γίγνεσθαι. Με τη μετάβαση από το ένα σημείο του χρόνου εις το άλλο 
έχομε το είναι και το μη είναι. 

Για τούτο μόνον η μετάβαση, η μεταβολή υπάρχει. Η λογική αφαίρεση, την οποία κάνει τώρα 
λοιπόν ο νους του Ηρακλείτου, είναι ολωσδιόλου διαφορετική από την αφαίρεση που έκαμαν 
οι Μιλήσιοι φιλόσοφοι. Εκείνοι με τη νοητική αφαίρεση έφθασαν στην έννοια του Είναι, στη 
σταθερή αρχή των όντων, παραμέρισαν τα δεδομένα των αισθήσεων, για να συλλάβουν με το 
νου  τους  το  μεταφυσικό  Είναι  των  όντων.  Ο  Ηράκλειτος  απομονώνει  με  το  νου  του  την 
μεταβλητότητα,  παραμερίζει  τα  καθ'  έκαστον  όντα  και  κρατάει  μόνον  το  γίγνεσθαι.  Η 
μεταφυσική αρχή  των Μιλησίων ήταν στατική,  ενώ η αρχή  του Ηρακλείτου  είναι δυναμική. 
Πρέπει  να  ομολογηθεί  ότι  η  έννοια  του  γίγνεσθαι  είναι  δυσκολώτερα  συλληπτή  από  την 
έννοια του είναι. Εξ άλλου, δίχως την έννοια του είναι, όπως την διετύπωσαν οι Μιλήσιοι, δεν 
θα ήταν δυνατόν ο Ηράκλειτος να προχωρήσει στην έννοια του γίγνεσθαι. Όμως, όσο μεγάλη 
και  αν  είναι  η  νοητική  αφαίρεση  του  Ηρακλείτου,  περιορίζεται  και  αυτή  από  την  αντίθετη 
δύναμη,  την  αντιληπτική  δύναμη  των  αισθήσεων.  Η  δράση  είναι  η  αίσθηση  εκείνη,  με  την 
οποίαν αντιλαμβανόμεθα την κίνηση, και το πυρ είναι γι' αυτόν το αισθητό αντικείμενο που 
συμβολίζει κατ' εξοχήν την κίνηση. Ο κόσμος χαρακτηρίζεται από τον Ηράκλειτο ως αείζωον 
πυρ.  Το πυρ όμως του Ηρακλείτου ως αρχή των όντων δεν σημαίνει  τόσο μια ύλη, η οποία 
μεταμορφώνεται,  όσο  την  αιώνια  μεταβλητότητα  των  όντων,  το  αιώνιο  γίγνεσθαι  και 
απογίγνεσθαι των πραγμάτων. 

Η  αέναη  όμως  αυτή  αλλαγή  των  όντων  γίνεται  κατά  τον  Ηράκλειτο  σύμφωνα  με  ορισμένα 
εσωτερικά μέτρα, σύμφωνα με μια εσωτερική  τάξη. Η εσωτερική αυτή  τάξη και νομοτέλεια 
του  γίγνεσθαι αποτελεί  το μόνο σταθερό. Ο Ηράκλειτος ονομάζει  την  εσωτερική αυτή  τάξη 
του γίγνεσθαι ειμαρμένη, δίκη ή λόγον, δηλαδή την χαρακτηρίζει με κριτήρια φυσικά, ηθικά 
και λογικά. Τούτο σημαίνει ότι το πνεύμα δεν έχει ακόμη διαχωρίσει αυστηρώς τους βασικούς 
του  τρόπους  του  σκέπτεσθαι  και  γι'  αυτό  τους  χρησιμοποιεί  εναλλάξ,  για  να  χαρακτηρίσει 
όμως  πάντοτε  το  ίδιο  πράγμα,  την  εσωτερική  τάξη  του  γίγνεσθαι.  Η  έννοια,  την  οποίαν 
εισάγει  ο  Ηράκλειτος  με  το  γίγνεσθαι  και  την  οποίαν  διατυπώνει  με  όλη  τη  δυνατή 
αυστηρότητα, είναι η έννοια της εσωτερικής τάξεως του κόσμου. Με δύο βασικούς τρόπους 
προσδιορίζει  ο  Ηράκλειτος  την  εσωτερική  αυτή  τάξη  του  κόσμου,  με  την  αρμονία  των 
αντιθέσεων  και  με  την  ανακύκληση  της  αλλαγής,  του  γίγνεσθαι.  Το  γεγονός  ότι  όλα 
μεταβάλλονται παρώθησε τον Ηράκλειτο να ισχυρισθεί ότι το κάθε τι μεταπίπτει πάντοτε εις 
το  αντίθετό  του.  Την  αιώνια  ροή  των  πραγμάτων  ο  Ηράκλειτος  την  χαρακτηρίζει  ως 
ανειρήνευτη πάλη των αντιθέσεων. Έτσι είναι κατ' αυτόν ο πόλεμος πατήρ των πάντων. Ό,τι 
προς στιγμήν φαίνεται ότι υπάρχει, τούτο είναι αποτέλεσμα της πάλης αντιθέτων δυνάμεων 
και κινήσεων. Μέσα σ' αυτήν την ατελεύτητη μεταβολή των πραγμάτων δεν υπάρχει τίποτε το 
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συγκεκριμένο,  το  ειδικό,  υπάρχει  μόνον  η  τάξη,  με  την  οποίαν  γίνεται  η  ανακύκληση  των 
αντιθέτων κινήσεων. 

Την  εσωτερική  τάξη  του  κόσμου  ο  Ηράκλειτος  την  ονομάζει,  όπως  είδαμε  και  Λόγον.  Το 
σχετικό απόσπασμα του Ηρακλείτου λέγει: «του δε λόγου τούδ' εόντος αεί αξύνετοι γίνονται 
άνθρωποι και πρόσθεν ή ακούσαι και ακούσαντες το πρώτον γινομένων γαρ πάντων κατά τον 
λόγον  τόνδε  απείροισιν  εοίκασι,  πειρώμενοι  και  επέων  και  έργων  τοιουτέων∙  οκείων  εγώ 
διηγεύμαι κατά φύσιν διαιρέων έκαστον και φράζων όκως έχει. Τους δε άλλους ανθρώπους 
λανθάνει  οκόσα  εγερθέντες  ποιούσιν  όκωσπερ  οκόσα  εύδοντες  επιλανθάνονται».  Δηλαδή 
«ενώ  ο  Λόγος  αυτός  υπάρχει  πάντοτε,  οι  άνθρωποι  είναι  ανίκανοι  να  τον  εννοήσουν  και 
προτού τον ακούσουν και αφού τον πρωτακούσουν.  Γιατί, αν και γίνονται όλα σύμφωνα με 
αυτόν τον λόγον, οι άνθρωποι μοιάζουν με ανίδεους και καταπιάνονται και με λόγια και με 
έργα,  όπως  αυτά  που  θα  εκθέσω  και  θα  διαιρέσω  το  καθένα  κατά  τη  φύση  του  και  θα 
εξηγήσω  πώς  έχει.  Στους  άλλους  όμως  ανθρώπους  δεν  είναι  συνειδητά  όσα  κάνουν  εν 
εγρηγόρσει, όπως ακριβώς λησμονούν και όσα κάνουν στον ύπνο τους». Ο αφορισμός αυτός 
του Ηρακλείτου είναι το αρχαιότερο φιλοσοφικό κείμενο, όπου πρώτη φορά χρησιμοποιείται 
η έννοια του Λόγου. 

Αν αναλογισθούμε πόσο πολυσήμαντη  έγινε η  έννοια αυτή  του Λόγου  κατά  την περαιτέρω 
πορεία της ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά και μέσα στον Χριστιανισμό, τότε κατανοούμε ότι με 
τον Ηράκλειτο ανοίγει η πύλη του πνεύματος, το οποίον θα χωρίσει ες αεί την Ελλάδα και την 
Ευρώπη από την Ασία. Ο Λόγος χωρίζει  τη φιλοσοφία και την άλλη επιστήμη από τον μύθο 
και μ' αυτό την Ελλάδα από την Ασία, η οποία έμεινε πάντα τυλιγμένη στον πέπλο του μύθου. 
Η Ασία δεν εδημιούργησε ούτε επιστήμη ούτε φιλοσοφία. Ο λόγος έγινε η λέξη της καρδιάς 
των  Ελλήνων,  όπως  αργότερα  η  λέξη  res  έγινε  η  λέξη  της  καρδιάς  των  Ρωμαίων.  Ο  λόγος 
αυτός ο αιώνιος, σύμφωνα με τον οποίον γίνονται όλα, σχετίζεται από τον Ηράκλειτο με τους 
ανθρώπους.  Οι  άνθρωποι  είναι  το  σταθερό  υποκείμενο  και  στις  τρεις  προτάσεις,  που 
απαρτίζουν  το  ανωτέρω  απόσπασμα.  Από  το  ένα  μέρος  λοιπόν  είναι  ο  λόγος  ο  αιώνιος,  ο 
οποίος ρυθμίζει το γίγνεσθαι των όντων, και από το άλλο μέρος ο άνθρωπος με τη νόησή του, 
ο οποίος πρέπει να γνωρίσει αυτόν τον αντικειμενικό, μεταφυσικό λόγο του κόσμου. Κατά τον 
Ηράκλειτο  υπάρχει  μια  διαλεκτική  λογική  μέσα  στον  αντικειμενικό  κόσμο.  Αυτήν  ακριβώς 
καλείται ο άνθρωπος να την καταλάβει με τον νου του. 

Ο νους του ανθρώπου έχει συγγένεια με τον λόγο του κόσμου. Ο νους έχει την δύναμη αφ' 
εαυτού  του  να  καταλάβει  τον  λόγο  του  κόσμου,  την  εσωτερική  τάξη  και αναγκαιότητα  των 
όντων. Οι άνθρωποι όμως δεν μεταχειρίζονται τη δύναμη του νου τους για να κατανοήσουν 
τον λόγο του κόσμου.  Γι' αυτό δεν τον καταλαβαίνουν αυτοί προτού τον ακούσουν,  ενώ θα 
έπρεπε και μόνοι τους να τον ανακαλύψουν, ούτε αφού τον ακούσουν από τον φιλόσοφο, ο 
οποίος τους τον αποκαλύπτει τώρα. Οι άνθρωποι καταγίνονται με έπεα, δηλαδή με λόγια, τα 
οποία είναι  το αντίθετο  του λόγου. Αλλά και μέσα στα καθημερινά  τους έπεα και έργα δεν 
καταλαβαίνουν τι κάνουν και τι λένε,  γιατί ο νους, ο ένας λόγος μέσα τους, δεν έχει ακόμα 
τεθεί  σε  κίνηση.  Ο  φιλόσοφος  όμως  μπορεί  να  κατανοήσει  και  τα  έπεα  και  τα  έργα  των 
ανθρώπων, διότι αυτός έχει το αντικειμενικό κριτήριο και τούτο είναι ο λόγος. Με τη γνώση 
αυτή του λόγου ο φιλόσοφος ερμηνεύει τι νόημα έχουν τα έπεα και τα έργα των ανθρώπων 
και ορίζει το κάθε τι κατά την ουσία του. Επειδή ο λόγος δεν ενεργεί μέσα τους, δεν εννοούν 
ούτε τι νόημα έχουν τα έργα και τα έπεά τους, τα λησμονούν όπως ακριβώς λησμονούν και τα 
όνειρά τους. Από το ένα μέρος είναι ο φιλόσοφος με τον λόγο, ο οποίος φωτίζει τη ζωή και 
τον κόσμο, από το άλλο μέρος είναι οι καθεύδοντες άνθρωποι μέσα στην τριβή και την τύρβη 
της ζωής. 

Ο Ηράκλειτος δεν αναπτύσσει συστηματικώς την ουσία του λόγου, εξαγγέλλει όμως τον λόγον 
με  ένα  μεγάλο  πάθος  αυτοσυνειδησίας.  Οι  διατυπώσεις  του  είναι  μονολιθικές  και 
καλύπτονται  πάντοτε  από  μία  αινιγματική  και  παράδοξη  μορφή.  Το  απόλυτον  είναι  εδώ  ο 
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λόγος, τον οποίον θεάζεται ο νους του φιλοσόφου. Και η θέα αυτή του απολύτου απομονώνει 
το φιλόσοφο από την κοινή ζωή. Εξ άλλου επειδή ο λόγος είναι ένας και κοινός, ο φιλόσοφος 
αγωνίζεται  να υπερνικήσει  τη μόνωσή  του  και  να  τον μεταδώσει  σε όλους.  Έτσι  καλεί  τους 
ανθρώπους  να  έλθουν  σε  εγρήγορση  και  να  καταλάβουν  τι  κάνουν  στην  καθημερινή  τους 
ζωή. Η ζωή αυτή δεν έχει αυτοσυνειδησία, είναι κατ' ουσίαν ένας ύπνος, δηλαδή ανελεύθερη. 
Το πραγματικό του Είναι ο άνθρωπος ημπορεί να το εύρει μόνον όταν κατανοήσει τον ένα και 
κοινό λόγο, ο οποίος τα διέπει όλα. «Όμως, αν και ο λόγος είναι κοινός, οι πολλοί άνθρωποι 
ζουν ωσάν να είχε ο καθένας δική του σκέψη». Τούτο είναι το παράπονο του φιλοσόφου. 

Η απόσταση που χωρίζει  τον Ηράκλειτο από τους Μιλησίους φιλοσόφους είναι ολοφάνερη. 
Με  τον  Ηράκλειτο  η  φιλοσοφία  έκανε  ένα  τεράστιο  βήμα  προς  τα  εμπρός.  Ο  ίδιος  ο 
φιλόσοφος έχει  έντονα τη συνείδηση της διαφοράς του από τους Μιλησίους, αλλά και από 
τον  Πυθαγόρα,  του  οποίου  την  πολυμάθεια  χαρακτηρίζει  ως  κακοτεχνία,  ως  απατηλό 
τέχνασμα. Ο Ηράκλειτος ζητεί τη μία και καθολική γνώση, θέλει να καταλάβει τι συνέχει τον 
κόσμο ως προς την ενότητα και εσωτερικότητά του, και ταυτοχρόνως ποιο είναι το νόημα της 
ζωής του ανθρώπου. Είναι ο πρώτος μεγάλος μεταφυσικός. Για τούτο και η επίδρασή του και 
κατά την αρχαιότητα και κατά τη νεώτερη εποχή υπήρξε πολύ μεγάλη. 

Ο Πλάτων εδέχθηκε την επίδραση της φιλοσοφίας αυτής μέσω ενός μαθητού του Ηρακλείτου, 
του Κρατύλου, ο οποίος υπήρξε δάσκαλος του Πλάτωνος. Ο Πλάτων όμως είναι και ο πρώτος 
μεγάλος  κριτικός  της  φιλοσοφίας  του  Ηρακλείτου.  Στους  διαλόγους  του  «Κρατύλο»  και 
«Θεαίτητο»  τονίζει,  ότι,  αν  δεθχούμε  ότι  υπάρχει  μόνο  το  γίγνεσθαι,  η  αέναη  κίνηση  και 
μεταβολή,  τότε  δεν  υπάρχει  γνώση,  γιατί,  αν  αναλύσωμε  τα  πάντα  στην  κίνηση  και  αν 
αφαιρέσωμε  από  το  Είναι  κάθε  σταθερότητα,  τότε  συμπαρασύρομε  μέσα  στο  ρεύμα  της 
κινήσεως και το υποκείμενο και το αντικείμενο της γνώσεως, και έτσι αίρομε κάθε βάση για 
τη  γνώση.  Η  κριτική  αυτή  του  Πλάτωνος  ισχύει  περισσότερο  για  τους  οπαδούς  του 
Ηρακλείτου,  τους οποίους ο Πλάτων ονομάζει «ρέοντας»,  και ολιγώτερο για τον Ηράκλειτο, 
γιατί ο Εφέσιος φιλόσοφος δεν αρνείται ότι υπάρχει κάτι  το σταθερό και μόνιμο μέσα στον 
κόσμο. Ο  λόγος  είναι ακριβώς  το σταθερό  και  μόνιμο μέσα στην αέναη  γένεση  και φθορά. 
Κατά  τη  νεώτερη  εποχή  δέχθηκε  την  επίδραση  του  Ηρακλείτου  ο  Έγελος  (1770‐1831),  ο 
οποίος γράφει ότι παρέλαβε και αφωμοίωσε στη Λογική του κάθε λόγο του Ηρακλείτου.  Εξ 
άλλου ο Νίτσε παρετήρησε ότι «ο κόσμος χρειάζεται αιώνια την αλήθεια, συνεπώς χρειάζεται 
αιώνια τον Ηράκλειτον». Στον αιώνα μας εκείνος ο οποίος εδέχθηκε βαθύτατη επίδραση από 
τη φιλοσοφία του Ηρακλείτου είναι ο φιλόσοφος της ιστορίας Σπέγκλερ (1880‐1936). 

 

Το κεντρικό πρόβλημα της ελληνικής αλλά και όλης της μεταγενέστερης φιλοσοφίας είναι να 
ορίσει και να διατυπώσει λογικώς, δηλαδή με έννοιες, το Είναι. Οι τρόποι, με τους οποίους τα 
διάφορα  φιλοσοφικά  συστήματα  ορίζουν  και  διατυπώνουν  το  Είναι,  ημπορούν  να 
συνοψισθούν  σε  τρεις.  Ο  πρώτος  είναι  εκείνος  κατά  τον  οποίον  ορίζεται  ως  Είναι  το 
αντικειμενικό. Ό,τι υπάρχει αντικειμενικώς, είτε ως εμπειρική πραγματικότητα είτε ως νοητή, 
ό,τι  υπάρχει  εν  χώρω  και  χρόνω,  καθώς  επίσης  ό,τι  υπάρχει  απέναντι  του  νου,  δηλαδή 
νοήματα και λογικές σχέσεις, όλα αυτά αποτελούν το αντικείμενο. Με τον όρο «αντικείμενο» 
δηλώνεται γενικώς ό,τι κείται απέναντι του υποκειμένου, ό,τι είναι αντικείμενο της ενεργείας 
του υποκειμένου. Το υποκείμενο έχει απέναντί του αντικείμενα, προς τα οποία στρέφεται με 
την πράξη του, τη θέλησή του, την αίσθηση, την παράσταση, τη σκέψη του, τη φαντασία του. 
Το αντικείμενο λοιπόν τούτο για να τεθεί, ή για να γίνει αισθητό ή νοητό, προϋποθέτει  την 
ενέργεια του υποκειμένου. Όλη η πρακτική, αισθητική και θεωρητική μου ζωή προϋποθέτει 
το  αντικείμενο.  Το  αντικείμενο  γενικώς  είναι  μια  έννοια,  την  οποία  συλλαμβάνω  με  τη 
συνειδητή  επιστροφή  του  πνεύματος  στην  ενέργειά  του.  Πρέπει  με  μια  επιστροφή  του 
πνεύματος  να  χωρίσω  την  άμεση  πραγματικότητα  του  συνειδέναι  σε  αντικείμενο  και 
υποκείμενο.  Κατά  την  άμεση  πραγματικότητα  του  συνειδέναι,  δηλαδή  όταν  αισθάνωμαι,  ή 
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σκέπτωμαι,  ή πράττω,  συνεργούν δύο όροι,  συνυπάρχουν δύο στοιχεία,  το  ένα που έχει  το 
συνειδέναι,  που  αντιλαμβάνεται,  που  γνωρίζει  γενικώς,  και  το  άλλο  που  δεν  έχει  το 
συνειδέναι, αλλά γίνεται απλώς αντιληπτό με την ενέργεια του συνειδέναι. 

Ώστε λογικώς τα δύο αυτά στοιχεία είναι πάντοτε μαζί, αναφέρονται οπωσδήποτε το ένα στο 
άλλο, δεν υπάρχουν το ένα δίχως το άλλο. Δεν υπάρχει αντικείμενο δίχως υποκείμενο και δεν 
υπάρχει  υποκείμενο  δίχως  αντικείμενο.  Τα  αντικείμενα  του  εξωτερικού  κόσμου  γενικώς,  ο 
εξωτερικός  κόσμος  ως  αντικείμενο,  κείται  απέναντί  μας  αφ'  εαυτού  του,  υπάρχει  είτε  το 
θέλομε είτε όχι. Η υποκειμενική μας ενέργεια και παρουσία εκδηλώνεται ταυτόχρονα με τη 
συνείδηση  για  τον  αντικειμενικό  εξωτερικό  κόσμο.  Στις  αρχές  της  ζωής  μας  αισθανόμαστε 
δεμένοι με κάτι που υπάρχει απέναντί μας. Εμείς ως υποκείμενα, και όταν αισθανώμεθα και 
όταν  πράττωμε  και  όταν  θέλωμε,  και  γενικώς  όταν  ενεργούμε  με  οποιονδήποτε  τρόπο, 
δοκιμάζομε μια αντίσταση που έρχεται από τα αντικείμενα, από τον αντικειμενικό, εξωτερικό 
κόσμο. Η αντίσταση αυτή  λαμβάνει πρώτα  τη μορφή  των αισθημάτων,  με  τα συγκεκριμένα 
περιεχόμενά  των  και  έπειτα,  όταν  οριμάζωμε  λογικώς,  προσλαμβάνει  τη  μορφή  των 
αντικειμενικών  σχέσεων  των  πραγμάτων.  Έτσι  τα  αντικείμενα  του  εξωτερικού  κόσμου  δεν 
είναι  αισθήματα  και  παραστάσεις,  αλλά  με  τη  λογική  επεξεργασία  γίνονται  για  μας 
αντικειμενικές λογικές σχέσεις, οι οποίες αποτελούν την εκάστοτε στάθμη της επιστημονικής 
γνώσεως. Κάθε επιστήμη τείνει να δώσει στα αντικείμενά της όσο γίνεται μεγαλύτερο βαθμό 
σταθερότητος, να τα γνωρίσει, όσον είναι δυνατόν ανεξάρτητα από το υποκείμενο, να εύρει 
τις  σταθερές  και  μόνιμες  σχέσεις,  που  τα  διέπουν,  δηλαδή  να  φθάσει  σε  ένα  βαθμό 
αντικειμενικότητος ως προς αυτά. 

Όμως κατά την προσπάθειά της αυτή κάθε επιστήμη βεβαιώνεται ότι το αντικείμενό της, όσο 
και  αν  το  σπουδάζει,  όσο  και  αν  το  ερμηνεύει  με  το  σύστημα  των  εννοιών  της,  παραμένει 
πάντοτε κάτι πέρα από την εξουσία της, κάτι που αντίκειται πάντα προς τη λογική κυριαρχία. 
Το λογικώς ακυρίευτο τούτο υπόλοιπο του αντικειμένου κάθε επιστήμης, επειδή υπερβαίνει 
τη δύναμη της ειδικής επιστήμης, το ονομάζομε υπερβατικό, και το κατατάσσομε στη σφαίρα 
της μεταφυσικής. Έτσι η φυσική επιστήμη αλλά και η ιστορική επιστήμη ποτέ δεν εκφράζουν 
την απόλυτη, τη γυμνή πραγματικότητα, αλλά μόνον ορισμένες σχέσεις της πραγματικότητος, 
οι οποίες είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας και της νοήσεως, δηλαδή σχέσεις, οι οποίες κείνται 
μεταξύ  του  καθ'  αυτό  αντικειμένου  και  του  υποκειμένου.  Με  την  έννοια  του  καθ'  αυτό 
αντικειμένου εννοούμεν το πράγμα αυτό καθ' αυτό, δηλαδή ανεξάρτητα από την πείρα και τη 
γνώση, που έχει το υποκείμενο γι' αυτό. 

Το  υπερβατικό  τούτο  αντικειμενικό  Είναι  δεν  ημπορεί  να  το  αποφύγει  λογικώς  κανένα 
φιλοσοφικό  σύστημα,  δηλαδή  είναι  κάτι  που  επιβάλλεται  αφ'  εαυτού  του.  Και  στην 
καθημερινή  μας  ζωή  προϋποθέτομε  πάντοτε  αυτό  το  υπερβατικό,  αντικειμενικό  Είναι.  Η 
πείρά μας δίχως αυτή τη προϋπόθεση είναι αδύνατη. Επίσης κατά τη συνεννόησή μας με τον 
άλλον  άνθρωπο  προϋποθέτομε  ότι  μέσα  του  υπάρχει  ένα  Εγώ,  το  οποίον,  αν  και  είναι 
απρόσιτο  στην  πείρα  μας,  όμως  το  παραδεχόμεθα  όμοιο  με  το  δικό  μας  εγώ.  Το  εγώ  του 
άλλου παραμένει για μας πάντοτε ένα υπερβατικό Είναι. Ώστε πρέπει να χωρίσωμε μέσα στον 
αντικειμενικό κόσμο δύο πράγματα, το γνωστό και το άγνωστο. 

Γνωστό  δεν  είναι  μόνον  εκείνο,  το  οποίον  τώρα  γνωρίζομε,  αλλά  και  ό,τι  γενικώς  είναι 
δυνατόν  να  γνωσθεί  ως  προς  το  αντικείμενο  οποτεδήποτε,  ενώ  άγνωστο  είναι  εκείνο  που 
οπωσδήποτε  υπερβαίνει  τη  γνώση  μας.  Με  άλλα  λόγια,  μέσα  στην  αντικειμενική 
πραγματικότητα  υπάρχει  ένα  όριο  ιδανικό,  το  οποίον  χωρίζει  το  συνειδητό  από  το 
υπερβατικό,  χωρίζει  ό,τι  είναι  δυνατόν  να  γίνει  περιεχόμενο  του  συνειδέναι  απ'  ό,τι 
υπερβαίνει οπωσδήποτε τα όρια του συνειδέναι. Το τελευταίο τούτο ονομάζεται αντικείμενο 
ή  πράγμα  καθ'  εαυτό.  Αρχικώς  ο άνθρωπος  δεν  μπορεί  να  χωρίσει  το  αντικείμενο από  την 
παράσταση που έχει γι' αυτό. Ταυτίζει την παράσταση με το αντικείμενο, το δεδομένο. Όταν 
όμως ορίμασει ο άνθρωπος, μαθαίνει και χωρίζει το ένα από το άλλο, την παράσταση από το 
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αντικείμενο.  Κατά  τον Μεσαίωνα  έγινε  η  διάκριση  μεταξύ  παραστάσεως  και  αντικειμένου. 
Ό,τι αντιπροσωπεύει  το αντικείμενο μέσα στη συνείδηση,  δηλαδή η παράσταση ή η  έννοια 
που έχομε για το αντικείμενο, ονομάσθηκε intentio animae, δηλαδή η στροφή της ψυχής προς 
το  αντικείμενο.  Με  τον  όρον  αυτόν  της  intentio  κατά  βάθος  μεταφράζεται  η  έννοια  των 
Στωικών  «τόνος»,  δηλαδή  η  ένταση,  η  συνειδητή  διέγερση  της  ψυχής.  Η  έννοια  αυτή  της 
intentio έχει εισαχθεί στη σύγχρονη φαινομενολογία από τον Franz Brentano (1838‐1917). Η 
ουσία των ψυχικών φαινομένων, δηλαδή των ενεργειών του υποκειμένου, έγκειται κατ' αυτόν 
σε  τούτο,  ότι  όλα  κατευθύνονται  προς  αντικείμενα.  Τη  σχέση  αυτή  την  ονομάζει  σχέση 
εντάσεως. Κάθε ψυχικό φαινόμενο, λέγει, περιέχει κάτι ως αντικείμενο, αν και όχι με τον ίδιο 
τρόπο  το  καθένα.  Στην  παράσταση  είναι  κάτι  που  παριστάνεται,  στην  κρίση  κάτι  που 
αναγνωρίζεται ή απορρίπτεται, στην αγάπη κάτι είναι αντικείμενο αγάπης κ.λ.π. (Psychologie 
vom empirischen Standpunkt, σελ. 115). 

Ο  χωρισμός  των παραστάσεων από  τα αντικείμενά  των αποτελεί  ένα βασικό επίτευγμα  της 
φιλοσοφίας γενικώς και ειδικώς της θεωρίας της γνώσεως. Άλλο πράγμα είναι οι παραστάσεις 
και άλλο είναι τα αντικείμενα. Οι πρώτες είναι γεγονότα και μορφώματα ψυχικά, τα δεύτερα 
είναι κάτι χωριστό απ' αυτές. Τα προβλήματα, που ανακύπτουν εδώ είναι δύο: πρώτον πώς 
πρέπει  να  νοηθεί  η  σχέση  μεταξύ  των  παραστάσεων  και  των  αντικειμένων.  Ο  ρεαλισμός 
θεωρεί  τα αντικείμενα ως ανεξάρτητα ολωσδιόλου από τις παραστάσεις, ως πράγματα που 
υπάρχουν και κείνται καθ' εαυτά πέρα από τη σφαίρα του συνειδέναι. Ο ιδεαλισμός ταυτίζει 
τα  αντικείμενα  με  τις  παραστάσεις  και  με  τα  συστήματα  των  παραστάσεων,  τα  οποία 
αποτελούν τα πράγματα. 

Το  δεύτερο  πρόβλημα,  που  ανακύπτει,  είναι  που  στηρίζομε  την  βεβαιότητά  μας  για  την 
ύπαρξη  του  εξωτερικού  κόσμου,  των  αντικειμένων  του  εξωτερικού  κόσμου.  Στο  ερώτημα 
αυτό  ποικίλλουν  οι  απαντήσεις,  ανάλογα  με  την  αφετηρία,  από  την  οποία  ξεκινούν  τα 
διάφορα συστήματα. Τα συστήματα της αισθησιαρχίας λέγουν ότι στηριζόμαστε στην άμεση 
αίσθηση και αντίληψη.  Άλλα συστήματα λέγουν ότι  στηριζόμαστε σ'  ένα συλλογισμό,  όπου 
συμπεραίνομε από τα αποτελέσματα την αιτία. Οι παραστάσεις υπάρχουν, τις έχομε. Για να 
υπάρχουν όμως, προϋποθέτουν μια αιτία και αιτία τους πρέπει να είναι ο εξωτερικός κόσμος. 
Άλλα  πάλι  συστήματα  στηρίζονται  στην  αμοιβαία  σχέση  μεταξύ  υποκειμένου  και 
αντικειμένου.  Δεν  νοείται  υποκείμενο  δίχως  αντικείμενο.  Εφ'  όσον  υπάρχει  το  υποκείμενο, 
κατ' ανάγκην υπάρχει και το αντικείμενο. 

Ας  επιστρέψωμε  στο  πρώτο  πρόβλημα:  πώς  δηλαδή  πρέπει  να  νοηθεί  η  σχέση  των 
παραστάσεων  με  τα  αντικείμενα.  Ο  συνήθης  ρεαλισμός  θεωρεί  τα  αντικείμενα  του 
εξωτερικού κόσμου ως ανεξάρτητες υποστάσεις, ανεξάρτητες και από τη βούληση και από τη 
νόησή  μας.  Τα  πράγματα  αυτά  καθ'  εαυτά  έχουν  τις  ιδιότητες  και  τις  ποιότητες,  που 
προσλαμβάνουν και οι παραστάσεις μας γι' αυτά. Όταν τα γνωρίσωμε δηλαδή με τη γνώση 
μας δεν κάνομε  τίποτε άλλο παρά να συνειδητοποιούμε  τις  ιδιότητες, που έχουν από μόνα 
τους  τα  αντικείμενα.  Επάνω  σ'  αυτήν  την  προϋπόθεση  στηρίζονται  όλα  τα  είδη  του 
φιλοσοφικού ρεαλισμού. Η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου, κατά βάθος, δεν κάνει τίποτε 
άλλο παρά να παραλαμβάνει έτοιμη τη μορφή των πραγμάτων από τον εξωτερικό κόσμο. Η 
γνώση μας είναι μία απεικόνιση των πραγμάτων με τις παραστάσεις. 

Αλλά ήδη από την αρχαιότητα αμφισβητήθηκε αυτή η απλοϊκή αντίληψη. Πρώτη η Ελεατική 
φιλοσοφία  και  κυρίως  ο  μέγας  εκπρόσωπός  της  ο  Παρμενίδης  εχώρισε  τον  κόσμον  του 
αληθινού Είναι από τον κόσμο των παραστάσεων. Το αληθινό Είναι αποτελεί το πραγματικό 
αντικείμενο  του  πνεύματος.  Κατά  τον  Παρμενίδη  δεν  υπάρχει  γίγνεσθαι,  όπως  διδάσκει  ο 
Ηράκλειτος, αλλά μόνον είναι. Και το είναι τούτο κείται πέρα από τις απλές παραστάσεις, τις 
εικόνες  που  μας  δίνουν  οι  αισθήσεις.  Συνεπώς  οι  αισθήσεις  πρέπει  να  παραμερισθούν  ως 
καθαρά πλάνη. Ο νους έχει ως αντικείμενο όχι το αισθητό, αλλά το καθαρά νοητό, και τούτο 
μόνον αξίζει  να ονομάζεται  Είναι.  Σημασία  έχει  εδώ,  ότι  χωρίζεται αυστηρώς ο  κόσμος  των 
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παραστάσεων από τον κόσμο του Είναι,  του πραγματικού αντικειμένου του πνεύματος.  Την 
διάκριση αυτήν την ευρίσκομε και στον Δημόκριτο και στον Πλάτωνα. Ο πρώτος εχώρισε το 
Είναι  των ατόμων από τις αισθητές  ιδιότητες  των πραγμάτων, οι οποίες δεν είναι  ιδιότητες 
των ατόμων, ο δεύτερος εχώρισε τον κόσμο των αισθήσεων από τον κόσμο των νοητών. Αλλά 
και ο Αριστοτέλης εχώρισε τα αισθητά, τα οποία έξωθεν έρχονται προς τη γνώση μας, και τα 
νοητά,  τα οποία είναι καθαρά νοήματα της ψυχής. Ο Αριστοτέλης χωρίζει επίσης σαφώς το 
αντικείμενο της αισθήσεως από την ίδια την αίσθηση: «ου γαρ δη η γ' αίσθησις αυτή εαυτής 
εστιν, αλλ'  έστι  τι  και  έτερον παρά  την αίσθησιν,  ο ανάγκη πρότερον είναι  της αισθήσεως» 
(«Μετά τα φυσικά», 1010 b 33). Τέλος οι Στωικοί εχώρισαν το υπάρχειν από το επινοείσθαι, 
το καθ' υπόστασιν από το κατ' επίνοιαν, το αντικείμενο, το πράγμα από την παράσταση ή την 
έννοιά του. 

Ό,τι ενδιαφέρει εμάς εδώ είναι να χωρίσωμε αυστηρώς το αντικείμενο από την παράσταση ή 
την  έννοιά  του.  Το  αντικείμενο  είναι  απλώς,  δίχως  να  γνωρίζει  ούτε  ότι  είναι  ούτε  ότι 
αναφέρεται  στο  υποκείμενο.  Το  θέμα  τούτο  θα  μας  απασχολήσει  ευρύτερα  αργότερα. 
Πάντως η άποψη του ρεαλισμού είναι λογικώς απαράδεκτη, γιατί, όπως θα ιδούμε, η γνώση 
δεν είναι απεικόνιση των πραγμάτων, γιατί ό,τι ονομάζομε «πράγμα» δεν υπάρχει δίχως την 
ενεργό συμμετοχή της αισθήσεως και του λογικού μας. 

Το δεύτερο πρόβλημα που ανέκυψε πριν είναι: που στηριζόμαστε για να παραδεχθούμε την 
ύπαρξη του εξωτερικού κόσμου. Ο εμπειρισμός εδώ έχει εύκολη την απάντηση. Λέγει δηλαδή 
ότι  αναγκαζόμαστε  από  τις  εντυπώσεις  των  αισθήσεων  να  δεχθούμε  την  ύπαρξη  του 
εξωτερικού κόσμου. Οι Στωικοί είπαν ότι από την παράσταση που έχομε αναγκαζόμαστε να 
δεχθούμε ότι σ' αυτήν αντιστοιχεί κάποιο αντικείμενο. Αλλά το ότι έχομε απλώς παραστάσεις, 
αντιλήψεις ή και αισθήματα, δεν είναι απόδειξη λογική ότι κατ' ανάγκην αντιστοιχεί σ' αυτά 
και  υπάρχει  ο  εξωτερικός  κόσμος,  γιατί  ημπορώ  να  υποθέσω  ότι  όλα  αυτά  είναι 
υποκειμενικά,  ότι  είναι  κατασκευάσματα  των αισθήσεων και  της φαντασίας μου. Πρώτος ο 
Καρτέσιος παρετήρησε τούτο. Οι αισθήσεις ως αισθήσεις δεν είναι δυνατόν να συλλάβουν τα 
αντικείμενα. 

Το πνεύμα, ο νους είναι εκείνος ο οποίος με την αφορμή των αισθήσεων αναγνωρίζει, παρά 
την αέναη μεταβολή των αισθημάτων και των αντιλήψεων, την ταυτότητα των αντικειμένων 
του εξωτερικού κόσμου. Ότι το αισθητό είναι αντικείμενο, τούτο δεν το αισθάνομαι, αλλά το 
ερμηνεύω, το κρίνω, το συμπεραίνω, δηλαδή ο λόγος είναι εκείνος, ο οποίος συνειδητοποιεί 
την ύπαρξη  των αντικειμένων.  Τα αισθήματα ως αισθήματα  είναι  γεγονότα ψυχικά  και  δεν 
αποδεικνύουν  την  αντιστοιχία  σ'  αυτά  ανεξαρτήτων  αντικειμένων.  Στα  αισθήματα 
αντιστοιχούν απλά φαινόμενα, ασύνδετα το ένα με το άλλο. Η διάνοια είναι εκείνη, η οποία 
συνδέει με τις λογικές αρχές τα φαινόμενα και τα συνάπτει εις πράγματα. Έτσι η διάνοια είναι 
εκείνη, η οποία αναφέρει τις παραστάσεις και τα αισθήματα στα αντικείμενα, που κείνται έξω 
του υποκειμένου. Από την παρουσία και ποιότητα των παραστάσεων συμπεραίνει η διάνοια 
την ύπαρξη και ποιότητα των αντικειμένων έξω του υποκειμενικού κόσμου. 

Από την αυτοβεβαίωση λοιπόν για την ύπαρξη του εγώ και του κόσμου των παραστάσεών του 
συνάγεται  η  πεποίθηση  και  για  την  ύπαρξη  του  μη  εγώ  του  αντικειμενικού  κόσμου.  Το 
συνειδέναι ως ενέργεια έχει πάντοτε διπλή όψη, διπλή αναφορά. Είναι συνειδέναι που έχω 
για  κάτι  υποκειμενικό  και  συνάμα  συνειδέναι  που  έχω  για  κάτι  αντικειμενικό.  Και  κατά  το 
απλό  αίσθημα  έχομε  συνάμα  συνείδηση  για  κάτι  αντικειμενικό,  το  οποίον  αποτελεί  την 
αφορμή του, και για κάτι υποκειμενικό, για μια κατάσταση ψυχική, όπου μέσα εμφανίζεται το 
αντικειμενικό.  Άμεσα  και  αυτόματα  μας  είναι  δεδομένα  μόνον  η  ύπαρξή  μας,  μόνον  το 
υποκειμενικόν  μας  είναι,  δηλαδή  η  αυτοσυνειδησία  μας.  Γι'  αυτήν  έχομε  εσωτερική 
αυτοβεβαίωση.  Επίσης  τα  αισθήματα  και  οι  αντιλήψεις  κατ'  αρχήν  μας  είναι  δεδομένα ως 
ψυχικά γεγονότα. Αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας τον αντιλαμβανόμεθα όχι μόνον άμεσα και 
εσωτερικά, αλλά και αισθητώς και εξωτερικώς ως σώμα. Μεταξύ αυτών των δύο αντιλήψεων 
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θεμελιώνεται σιγά σιγά μία συνάφεια, η οποία όσο ωριμάζουμε τόσο αυτονόητη θεωρείται. 
Την  ίδια  συνάφεια  μεταφέρομε  με  το  νουν  μας  και  στα  εξωτερικά  αντικείμενα,  δεχόμαστε 
δηλαδή ότι στα αισθήματα και τις αντιλήψεις, που έχομε για τα φαινόμενα του εξωτερικού 
κόσμου, αντιστοιχεί μία οντολογική υπόσταση, η οποία αποτελεί την εξωτερική αφορμή για 
να έχουμε αισθήματα και αντιλήψεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΕΝΑΙ 

Είδαμε ως τώρα το αντικειμενικό Είναι, δηλαδή το Είναι εφ' όσον τούτο αποτελεί παράσταση 
του υποκειμένου ή,  όπως αλλιώς μπορούμε  να  ειπούμε,  το  Είναι ως αντικείμενο  ενός  εγώ, 
που  το  έχει  με  την  παράστασή  του  απέναντί  του.  Κάτι  ολωσδιόλου  διαφορετικό  όμως  απ' 
αυτό  είναι  το  Είναι  του  υποκειμένου,  γιατί  το  υποκείμενο,  το  εγώ,  έχει  το  προνόμιο  να 
γνωρίζει  τάλλα  και  τον  εαυτό  του,  να  γνωρίζει  ότι  υπάρχουν  τα  άλλα  και  προ  παντός  ότι 
υπάρχει και  το  ίδιο.  Το είναι εδώ συμπίπτει με  το συνειδέναι,  γιατί  το εγώ και υπάρχει και 
έχει  συνάμα  συνείδηση  ότι  υπάρχει.  Το  Είναι  τούτο  το  ονομάζομε  υποκειμενικό,  χωρίς  να 
θέλωμε με τον όρον αυτόν να το αξιολογήσωμε. Ο όρος δηλώνει απλώς ότι το Είναι τούτο δεν 
μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία των αντικειμένων, γιατί το είδος του είναι ολωσδιόλου 
διαφορετικό.  Προτού  προχωρήσωμε  όμως  στην  ανάλυση  του  Είναι  τούτου,  πρέπει  να 
αποσαφηνίσωμε  τη  σημασία,  που  έχει  ο  όρος  υποκείμενο.  Ο  Αριστοτέλης,  όπως  είδαμε, 
ονόμασε υποκείμενο τον φορέα των ιδιοτήτων και καταστάσεων ενός πράγματος, ό,τι δηλαδή 
είναι σταθερό ως ύλη κάτω από την αδιάκοπη εναλλαγή των καταστάσεων. Η έννοια αυτή του 
υποκειμένου είναι καθαρώς οντολογική, δηλώνει την αμετάβλητη υπόσταση και ουσία ενός 
αντικειμένου,  η  οποία  κείται  κάτω  από  όλες  τις  μεταβολές  που  είναι  δυνατόν  να  υποστεί 
τούτο.  Υποκείμενο,  δεύτερον,  ονομάζομε  στη  Λογική  τον  φορέα  του  κατηγορουμένου, 
δηλαδή τη βασική έννοια  της κρίσεως, η οποία ορίζεται με  το κατηγορούμενο  της κρίσεως. 
Στην κρίση «ο άνθρωπος είναι θνητός», η έννοια «άνθρωπος» αποτελεί το υποκείμενο και η 
έννοια «θνητός» το κατηγορούμενο, το οποίον με την κρίση συνδέεται με το υποκείμενο. Το 
ρήμα «είναι»  στην  κρίση  «ο  άνθρωπος  είναι  θνητός»  δηλώνει  τη  λογική  σύνδεση  των  δύο 
εννοιών,  δηλαδή  του  υποκειμένου  και  του  κατηγορουμένου.  Η  λογική  αυτή  σύνδεση  δεν 
σημαίνει  ταύτιση  της  εννοίας  του  αντικειμένου  με  την  έννοια  του  υποκειμένου,  αλλά 
αναφορά της πρώτης εννοίας στη δεύτερη. 

Υποκείμενο τέλος ονομάζομε τον φορέα των ψυχικών καταστάσεων,  των ηθικών ενεργειών, 
των λογικών κρίσεων και γενικώς όλων των ψυχικών βιωμάτων, δηλαδή τον άνθρωπο μόνον 
ως  έδρα  των  ψυχικών  και  πνευματικών  εκδηλώσεων,  ως  μονάδα  αυτοσυνείδητη.  Από  την 
έννοια  αυτή  του  υποκειμένου  εξαιρούμε  όλο  το  άλλο  Είναι  του  ανθρώπου,  δηλαδή  τη 
σωματικότητά του και την οργανική του ζωή, γιατί αυτά ανήκουν στον αντικειμενικό κόσμο. 
Με  τον  όρο  λοιπόν  υποκείμενο  εννοούμε  τώρα  την  αυτοσυνειδησία  του  εγώ,  το  σταθερό 
εκείνο κέντρο των αισθημάτων, συναισθημάτων, διανοημάτων και γενικώς όλων των ψυχικών 
και  πνευματικών  ενεργειών.  Το  εγώ  τούτο  δεν  είναι  δυνατόν  να  νοηθη  ως  άθροισμα  των 
ψυχικών  λειτουργιών,  αλλ'  αποτελεί  το  κέντρον αναφοράς όλων  των ψυχικών  λειτουργιών, 
αποτελεί  την  ενότητα  και  ταυτότητα  του  εγώ,  η  οποία  ενυπάρχει  μέσα  σε  κάθε  ψυχική 
κατάσταση και  λειτουργία.  Το υποκείμενο  τούτο δεν  είναι  κάτι  χωριστό από  το συνειδέναι. 
Είναι εκείνη η συνειδητή ενέργεια, η οποία διακρίνει και γνωρίζει τ' άλλα που είναι απέναντί 
της και μέσα της, και συνάμα γνωρίζει τον εαυτό της. Αυτήν την πρωταρχή του συνειδητού, 
εσωτερικού  κόσμου  την  ονομάζομε  και  καθαρό  εγώ  και  θέλομε με αυτό  να δηλώσωμε  την 
αυτοσυνειδησία ως αρχή του ψυχικού και πνευματικού κόσμου. 

Ο  Πλάτων  ονόμασε  την  πρωταρχή  αυτήν  του  συνειδέναι  «εν  τι  ψυχής»,  δηλαδή  ενότητα 
σταθερή  της  ψυχής.  Όμως  το  κύριο  γνώρισμα  αυτού  του  Είναι,  της  αυτοσυνειδησίας,  του 
συνειδέναι, είναι ότι συνάμα χωρίζει τον εαυτό του και τα άλλα, τα αντικείμενα. Δεν μπορώ 
να  συλλάβω  το  Είναι  μου  ως  συνειδέναι,  αν  ταυτοχρόνως  δεν  το  αναφέρω  σε  κάτι  άλλο 
αντικειμενικό,  που  είναι  διαφορετικό  από  μένα.  Δηλαδή  υπάρχω  ως  συνειδέναι  που  είναι 
συνάμα υποκειμενικό  και αντικειμενικό.  Το  ένα,  δηλαδή η υποκειμενική μου παρουσία  και 
συνείδηση, δεν είναι δυνατόν να νοηθεί δίχως το άλλο, δηλαδή δίχως την αντίθεση και την 
αναφορά του σε κάτι που εκείνο γνωρίζει.  Το εγώ ως αρχή  του συνειδητού κόσμου, αν και 
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ενυπάρχει μέσα σε κάθε ψυχική κατάσταση και σε κάθε παράσταση, που σχηματίζομε για τα 
αντικείμενα,  όμως  δεν  είναι  το  ίδιο  μ'  αυτές,  αλλά  είναι  το  μοναδικό  σημείο,  η  μοναδική 
σκοπιά, οπόθεν όλα τα άλλα αντικειμενικοποιούνται. Το ίδιο το εγώ όμως δεν είναι δυνατόν 
ποτέ ν' αντικειμενικοποιηθεί, μένει πάντοτε συγκεντρωμένο εις εαυτό, δεν αφήνει ποτέ τον 
εαυτό  του  να  γίνει  από  ένα  που  είναι  δύο.  Είναι  δηλαδή  αδιαίρετη  αυτενέργεια  και 
αυτοκινησία, η οποία υπάρχει μόνον ως αυτοσυνειδησία. Αντικείμενο και υποκείμενο είναι οι 
δύο όψεις του συνειδέναι, γιατί και το αντικείμενο εμπίπτει στον κόσμο του συνειδέναι. 

Αντικείμενο  μη  συνειδητό  δεν  υπάρχει,  γιατί  αντικείμενο  είναι  ό,τι  ίσταται  απέναντι  του 
υποκειμένου  και  αποτελεί  πλήρωμα  των  παραστατικών  του  δυνάμεων.  Χρονικώς  δεν  είναι 
ποτέ  το  ένα  πριν  από  το  άλλο,  αλλά  πάντοτε  συνάμα,  χωρίζονται  και  τα  δύο  με  την  ίδια 
ενέργεια  του  συνειδέναι,  υπάρχουν  συνάμα μέσα σ'  αυτήν,  αναφαίνονται ως  οι  δύο  πόλοι 
ενός  και  του  αυτού  πρωταρχικού  γεγονότος.  Η  εξωτερική  και  εσωτερική  πείρα,  δηλαδή  η 
άμεση γνωριμία των πραγμάτων και των ψυχικών καταστάσεων, περιέχει και τα δύο, και το 
αντικείμενο και το υποκείμενο. Τα πράγματα του εξωτερικού κόσμου, καθώς και τις ψυχικές 
καταστάσεις  γενικώς  τις ονομάζομε φαινόμενα. Με  τον όρον αυτόν εννοούμε ότι όλα αυτά 
εμφαίνονται,  εμφανίζονται  μέσα  στη  συνείδηση.  Εκτός  αυτού  εννοούμε  με  τον  όρο 
φαινόμενα, ότι δεν γνωρίζομε πώς είναι τα καθ' εαυτά πράγματα, αλλά γνωρίζομε μόνον πώς 
φαίνονται σε μας, εννοούμε ότι τα γνωρίζομε με τον τρόπο κατά τον οποίον εξαρτώνται από 
μας. Γιατί όλα, και αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου και καταστάσεις του εσωτερικού μας, 
είναι συνειδητά με τους όρους και τους τρόπους, που διαθέτει η συνείδηση να τα γνωρίζει. 
Τα φαινόμενα είναι γενικώς τα πράγματα, όπως φαίνονται από τη σκοπιά του συνειδέναι. Η 
δύναμη του αισθάνεσθαι, η δύναμη του παραστατικού και η δύναμη του λογικού αποτελούν 
τους τρόπους, όπου μέσα φαίνονται τα αντικείμενα. 

Το  ίδιο  το εγώ όμως δεν μπορούμε να  το  χαρακτηρίσωμε ως φαινόμενο,  γιατί δεν υπάρχει 
σκοπιά  άλλη  από  την  οποίαν  να  φαίνεται,  να  μπορούμε  να  το  αισθανθούμε  ή  να  το 
αντικειμενικοποιήσωμε. Το εγώ ως αυτοσυνειδησία είναι το κάτοπτρο, όπου μέσα φαίνονται 
όλα τα άλλα, δίχως αυτό το ίδιο να φαίνεται μέσα σε κανένα απ' αυτά. Έτσι θα μπορούσαμε 
να  ειπούμε,  ότι  το  εγώ  αποτελεί  την  πρωταρχική  υπόσταση,  την  ουσία,  της  οποίας  όλα  τα 
άλλα είναι απλά κατηγορήματα, το εγώ είναι το βάθος οπόθεν φαίνονται όλα τ' άλλα. Ακόμη 
μπορούμε να ειπούμε ότι το εγώ ως κέντρο γνωστικό αποτελεί το «πράγμα» καθ' εαυτό, την 
πρωταρχή,  η  οποία  δεν  ανάγεται  σε  τίποτε  άλλο,  αλλά  έχει  τη  δύναμη  της  γνωστικής 
αυτεπιστροφής  και  με  αυτήν  γνωρίζει  το  Είναι  της,  δίχως  όμως  να  μπορεί  να  το 
αντικειμενικοποιήσει,  γιατί  δεν  έχει  κανένα  μέσο  να  εκφράσει  την  κατάσταση  εκείνη  του 
αυτοσυνειδέναι, η οποία ενυπάρχει μέσα σε όλα ως το φως που τα φωτίζει, δίχως αυτή να 
φωτίζεται από κανένα. 

Ο Δημόκριτος (460‐371 π.Χ.) εχώρισε πρώτος τα φαινόμενα από τα όντα, τη φαινομενολογική 
επιφάνεια  από  την  οντολογική  ουσία  των  πραγμάτων.  Ονόμασε  φαινόμενα  τις  αισθητές 
ιδιότητες  των  πραγμάτων,  δηλαδή  τα  χρώματα,  τους  ήχους,  τις  οσμές,  τις  γεύσεις,  τη 
θερμότητα,  την  ψυχρότητα.  Με  όλες  αυτές  τις  ιδιότητες  υποπίπτουν  τα  πράγματα  στις 
αισθήσεις μας,  ή από  την σύμπτωση  των αισθήσεων με  τα πράγματα προκύπτουν αυτά  τα 
φαινόμενα. Ό,τι όμως αποτελεί την ουσία των όντων ο Δημόκριτος το ονόμασε «άτομα». Τα 
άτομα  είναι  τα  άδηλα,  αλλά  αυτά  ακριβώς  είναι  τα  πραγματικά  όντα.  Ο  χωρισμός  αυτός 
μεταξύ φαινομένων  και  όντων  είναι  βασικός  και  χαρακτηρίζει  όλην  την μετέπειτα  Ελληνική 
φιλοσοφία. Έτσι ο ιδρυτής της Σοφιστικής Πρωταγόρας (485‐415 π.Χ.) πρώτος εγενίκευσε την 
έννοια  του φαινομένου  και  εδίδαξεν  ότι  ο  άνθρωπος  γνωρίζει  μόνον φαινόμενα,  και  εκτός 
από τα φαινόμενα δεν υπάρχει τίποτε άλλο, δηλαδή αρνήθηκε παντελώς το Είναι. Η άρνηση 
αυτή του Είναι από τον Πρωταγόρα αποτέλεσε για τον Πλάτωνα την αφετηρία από την οποία 
ορμήθηκε, για ν' αποκαταστήσει την έννοια του Είναι και να την διαχωρίσει σαφέστατα από 
την  έννοια  του  φαίνεσθαι.  Τα  αισθητά,  επειδή  ακριβώς  υποπίπτουν  στις  αισθήσεις,  τα 
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ονόμασε ο Πλάτων φαινόμενα, όμως  τα νοητά,  τα οποία είναι προσιτά μόνον στην καθαρή 
νόηση, τα εχαρακτήρισε ως όντως όντα. 

Στην  νεώτερη  ευρωπαϊκή φιλοσοφία  η  έννοια  του φαινομένου  προσέλαβε  πολλές  μορφές. 
Έτσι ονομάζει ο Giordano Bruno (1548‐1600) όλα τα πράγματα φαινόμενα, εκφάνσεις της μιας 
αρχής, του ενός και του αιωνίου, που κρύβεται κάτω από τα άπειρα φαινόμενα. Ο Καρτέσιος 
(1596‐1650) ονομάζει φαινόμενα την υποκειμενικήν ενότητα των αισθητών πραγμάτων, ο δε 
Berkeley  (1685‐1753)  ταυτίζει  τα φαινόμενα με  τα πράγματα.  Τα πράγματα,  τα αντικείμενα 
είναι δηλαδή κατ' αυτόν μόνον παραστάσεις  του πνεύματος.  Το είναι  γενικώς  το  ταυτίζει ο 
Berkeley  με  το  συνειδέναι.  Τα  λεγόμενα  σώματα  του  εξωτερικού  κόσμου  είναι  απλές 
παραστάσεις, φαινόμενα που έχει απέναντί του το συνειδέναι. Κατά τον Leibniz (1646‐1716) 
τα σώματα με τις αισθητές ποιότητές των και με τον χώρο που κατέχουν δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά  εκφάνσεις,  φαινόμενα  του  νοητού,  πνευματικού  κόσμου  των  μονάδων,  οι  οποίες 
αποτελούν το Είναι του κόσμου. Τέλος ο Καντ (1725‐1804) ονομάζει φαινόμενα τα πράγματα 
εν  σχέσει  με  την  εμπειρία  και  τη  διάνοια,  δηλαδή  τους  δύο  τρόπους,  με  τους  οποίους 
συντάσσομε την αντικειμενική πραγματικότητα. 

Τα φαινόμενα κατά τον Καντ αποτελούν την εμπειρική πραγματικότητα. Τούτο σημαίνει ότι ο 
αντικειμενικός κόσμος είναι παράγωγο των αισθήσεων, της διανοίας και κάποιων ερεθισμών, 
που λαμβάνουν οι αισθήσεις μας από τα πράγματα. Τα φαινόμενα λοιπόν κατά τον Καντ δεν 
είναι ούτε κάτι εντελώς ανεξάρτητο από το συνειδέναι ούτε πάλιν απλά κατασκευάσματα του 
συνειδέναι,  όπως  εδίδαξεν  ο  Berkeley,  αλλά  το  αντικείμενο  της  πείρας,  το  οποίον 
προσδιορίζεται  από  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  λειτουργεί  η  παραστατική  δύναμις  του 
πνεύματος και η διάνοια. Παραστατική ενέργεια είναι η  ικανότητα, που έχει  το πνεύμα του 
ανθρώπου να σχηματίζει παραστάσεις,  εικόνες  για  τα πράγματα ή φαινόμενα,  ενώ διάνοια 
είναι η δύναμη, που έχει το πνεύμα του ανθρώπου να κρίνει τις παραστάσεις, να τις συνδέει 
και να τις διαχωρίζει. Τα φαινόμενα λοιπόν κατά τον Καντ προσδιορίζονται από τους βασικούς 
τρόπους  του  παραστατικού  μας,  που  είναι  ο  χρόνος  και  ο  χώρος,  και  από  τους  βασικούς 
τρόπους της διανοίας, που είναι οι κατηγορίες. Κατηγορίες ονομάζει ο Καντ τους θεμελιακούς 
λογικούς  τρόπους,  με  τους οποίους η διάνοια συνδέει  τα φαινόμενα και  έτσι προχωρεί  και 
σχηματίζει  την  ενότητα  του  αντικειμένου  της  πείρας.  Ο  Καντ  διακρίνει  τέσσαρα  είδη 
κατηγοριών: 

1) τις κατηγορίες της ποσότητος: 

α) την ενότητα, 

β) την πολλότητα και 

γ) την ολότητα. 

2) τις κατηγορίες της ποιότητος: 

α) την πραγματικότητα, 

β) την άρνηση και 

γ) τον ορισμό. 

3) τις κατηγορίες της σχέσεως: 

α) την ουσιότητα (ουσία ‐ συμβεβηκότα), 

β) την αιτιότητα (αιτία ‐ αποτέλεσμα) και 
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γ) την αλληλεπίδραση (μεταξύ πράττοντος και πάσχοντος) και 

4) τις κατηγορίες του τρόπου: 

α) την δυνατότητα ‐ αδυνατότητα, 

β) το είναι και το μη είναι και 

γ) την αναγκαιότητα και την τυχαιότητα. 

Αυτοί είναι κατά τον Καντ οι λογικοί τρόποι, με τους οποίους η διάνοια κρίνει, κατατάσσει και 
διαχωρίζει τα εμπειρικά φαινόμενα. Οι κατηγορίες αυτές δεν είναι παράγωγα των αισθήσεων, 
αλλά έμφυτοι λειτουργικοί  τρόποι  της διανοίας. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει διάνοια. Ο Καντ 
χωρίζει  τα φαινόμενα από τα νοούμενα.  Τα πρώτα είναι αντικείμενα της γνώσεως και είναι 
δυνατόν να τα γνωρίσωμε με τους τρόπους του παραστατικού και της διανοίας, τα δεύτερα 
δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίσωμε, είναι τα πράγματα καθ' εαυτά. Τα νοούμενα λοιπόν είναι 
υπεραισθητά  και  αποτελούν  τα  όρια  της  δυνάμεως  του  αισθάνεσθαι.  Η  έννοια  αυτή  του 
νοουμένου ‐ λέγει ο Καντ  ‐ δεν είναι θετική, ούτε σημαίνει τη γνώση ενός πράγματος, αλλά 
σημαίνει μόνον την έννοια που έχω για κάτι, αν αφαιρέσω απ' αυτά κάθε μορφή αισθητικής 
εποπτείας, δηλαδή αντιλήψεως δια των αισθήσεων. 

Το φαινόμενο κατά τον Καντ περιέχει κάτι υλικό (το περιεχόμενο δηλαδή του αισθήματος), το 
οποίον  ανάγεται  εις  το  πράγμα  καθ'  εαυτό,  δηλαδή  εις  την  αντικειμενική  υπόσταση  του 
αντικειμένου, η οποία νοείται μόνον και δεν φαίνεται. Εκτός αυτού του υλικού στοιχείου, το 
φαινόμενο έχει και κάτι τυπικό, μορφικό, κάτι που έχει τη δύναμη να διαμορφώνει, και τούτο 
κατάγεται από την ενέργεια του υποκειμένου, του εγώ. Κάθε τι, που είναι εν χρόνω και χώρω, 
και  κάθε  τι που είναι προσδιωρισμένο με  την κατηγορία  της αιτιότητος,  είναι,  εφ' όσον και 
επειδή είναι έτσι προσδιωρισμένο, φαινόμενο. Δηλαδή δεν θα ήταν έτσι όπως είναι, αν δεν 
ήταν  προσδιωρισμένο  από  τους  τρόπους  αυτούς  (χρόνος,  χώρος,  αιτιότης)  του  συνειδέναι. 
Ό,τι  τώρα κρύβεται πίσω από  το φαινόμενο,  τούτο είναι  κάτι  εντελώς διαφορετικό,  λέγει  ο 
Καντ. Από το ένα μέρος τα σώματα ως υλικά αντικείμενα και από το άλλο μέρος το εμπειρικό, 
ψυχολογικό  εγώ,  δηλαδή  η  συγκεκριμένη  ψυχική  πραγματικότητα  του  καθενός  ανθρώπου, 
είναι  κατά  τον  Καντ φαινόμενα,  επειδή  και  τα  δύο  είδη  αυτά  του  Είναι  μας φανερώνονται 
μέσω των βασικών τρόπων του παραστατικού και της διανοίας. 

Τα πράγματα,  δηλαδή  τα υλικά αντικείμενα,  από  το  ένα μέρος  και  την ψυχική  χρονικότητα 
από το άλλο, τα γνωρίζομε ως φαινόμενα. Όσο και αν εμβαθύνωμε και εις τα μεν και εις το 
δε,  ποτέ  δεν  θα  μπορέσωμε  να  ξεπεράσωμε  το  όριο  εκείνο,  που  τα  χαρακτηρίζει  ως 
φαινόμενα  και  τα  χωρίζει  από  την  υπεραισθητή  και  γενικώς  υπερβατική  πλευρά  τους,  την 
οποίαν χαρακτηρίζει ο Καντ ως νοούμενο. Ό,τι εμφανίζεται σε μας απλώς δια των αισθήσεων, 
δηλαδή η απλή εικόνα του εξωτερικού κόσμου, ονομάζεται από τον Καντ γενικώς φαινόμενο, 
φαίνεσθαι,  ενώ  ό,τι  με  τη  χρήση  των  βασικών  τρόπων  της  διανοίας  συντάσσεται  και 
αρθρώνεται εις ενότητα ονομάζεται από τον Καντ πείρα. 

Ο δρόμος λοιπόν από τα απλά φαινόμενα προς την αντικειμενική πείρα περνάει μέσα από τη 
διάνοια.  Δίχως  τη διάνοια θα  είχαμε μόνο απλά φαινόμενα  (αισθήματα)  και  δεν θα  είχαμε 
αντικειμενική  πείρα,  δηλαδή  επιστημονική  γνώση  των  φαινομένων.  Οι  νόμοι  συνεπώς, 
σύμφωνα με τους οποίους συντάσσομε τα φαινόμενα και τα συγκροτούμε εις αντικειμενικά 
πράγματα,  είναι  οι  νόμοι  της  εποπτείας  και  της  διανοίας.  Πράγματα  καθ'  εαυτά,  δηλαδή 
όντως  όντα,  είναι  κατά  τον  Καντ  από  το  ένα  μέρος  οι  νοητές  υποστάσεις  των  υλικών 
πραγμάτων,  των  φαινομένων,  και  από  το  άλλο  μέρος  οι  υποστάσεις  των  ψυχικών 
φαινομένων.  Τις  υποστάσεις  των  υλικών  πραγμάτων  δεν  έχομε  καμμιά  δυνατότητα  να  τις 
γνωρίσωμε,  μένουν  πάντοτε  επέκεινα  της  γνώσεώς  μας.  Την  υπόσταση  όμως  των ψυχικών 
φαινομένων, δηλαδή την αρχή και πηγή της γνώσεως, το συνειδέναι, το γνωρίζομε, έστω και 
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αν δεν έχωμε τη δυνατότητα να το αντικειμενικοποιήσωμε κατά την άμεση γνώση που έχομε. 
Αυτή αποτελεί την παρουσία του πνεύματός μας. Έτσι το συνειδέναι δεν είναι μόνον η γνώση 
για  τις  παραστάσεις  μας,  αλλά  και  η  αυτενέργητη  εκείνη  γνωστική  αρχή,  η  οποία  άμεσα 
γνωρίζει  και  τον  εαυτό  της.  Ο  Καντ  λέγει  ότι  το  «σκέπτομαι»  παρακολουθεί  όλες  μου  τις 
παραστάσεις,  δηλαδή  η  προσωπική  μου  λογική  παρουσία  συνοδεύει  κάθε  τι  που  είναι 
αισθητό, αντιληπτό, παραστατό, νοητό. 

Το  στοιχείον  τούτο,  δηλαδή  το  «σκέπτομαι»  αποτελεί  τη  γενική  αρχή  και  έννοια  του 
«συνειδέναι».  Χωριστά  από  κάθε  τι  που  σκέπτομαι  ή  που  έχω  στην  παράσταση  ή  που 
αισθάνομαι  υπάρχει  λοιπόν  κάτι  που  δεν  αναλύεται  σε  άλλα,  που  δεν  ανάγεται  σε  τίποτε 
άλλο παρά εις εαυτό. Τούτο είναι η λογική πρωταρχή, η ρίζα του λόγου και των πραγμάτων, 
εφ'  όσον  αυτά  είναι  αντικείμενα  του  συνειδέναι.  Υπάρχω  λοιπόν  ως  εγώ  σημαίνει  ότι 
σκέπτομαι, ότι ενεργώ λογικώς, ότι παρευρίσκομαι σε κάθε κατάσταση εσωτερική και σε κάθε 
παράσταση  που  έχω  για  τον  εξωτερικό  κόσμο.  Ο  εμπειρικός  λοιπόν  κόσμος,  υλικός  και 
ψυχικός,  η  σύνταξη  των  απείρων  φαινομένων,  της  εξωτερικής  μου  και  εσωτερικής  πείρας, 
προϋποθέτει αυτήν την πρωταρχή του Είναι μου, αυτήν την άγρυπνη προσωπική πνευματική 
μονάδα. Όσα υπάρχουν, υπάρχουν επειδή άρχει εκείνη, επειδή όλα αναφέρονται, είτε με τις 
αισθήσεις  είτε  με  τις  παραστάσεις  είτε  με  τις  κρίσεις,  σ'  εκείνη  την  αείποτε  παρούσα  και 
όντως ούσα πρωταρχή. Η αρχή αυτή του συνειδέναι, ημπορεί στην πραγματικότητα να είναι 
φωτεινή  ή  σκοτεινή,  να  έχει  δηλαδή  μεγαλύτερο  ή  μικρότερο  βαθμό  αυτοσυνειδησίας  και 
αυθυπαρξίας.  Ο  βαθμός  της  αυτοσυνειδησίας  εξαρτάται  πάντοτε  από  τη  δύναμη  και  την 
ικανότητα της αυτεπιστροφής και αυτεπιστασίας του πνεύματος. Όμως από κανένα άνθρωπο, 
δηλαδή  λογικό  ον,  δεν  απουσιάζει  αυτή  η  πρωταρχή,  είτε  έχει  ο  άνθρωπος  είτε  δεν  έχει 
φθάσει στον απαραίτητο βαθμό της αυτογνωσίας του. 

 

Από  όσα  είπαμε  καταφαίνεται  ότι  το  αυτοσυνειδέναι,  η  αυτοσυνειδησία,  αποτελεί  την 
αυτενέργεια  εκείνη,  η  οποία  είναι  πάντοτε  σύστοιχη  προς  τον  εξωτερικό  κόσμο  και 
αναπτύσσεται, εκφράζεται με τους βασικούς τρόπους, με το αισθάνεσθαι, το φαντάζεσθαι, το 
κρίνειν. Συνάμα όμως το αυτοσυνειδέναι διατηρεί την ταυτότητά του μέσα σε όλους αυτούς 
τους  τρόπους  της  αναπτύξεώς  του  και  τους  ενώνει  έτσι,  ώστε  όλοι  αυτοί  να  αποτελούν 
συνειδητή  ενότητα.  Έτσι,  η  αισθητή  εικόνα  του  εξωτερικού  κόσμου,  το  σύστημα  των 
παραστάσεων, που έχει το εγώ για τον κόσμο, εξωτερικό και εσωτερικό, και τέλος το σύστημα 
των  κρίσεων,  δια  των  οποίων  ο  κόσμος  απαρτίζει  ενότητα  για  τη  διάνοια,  είναι  έργον  του 
λογικού  πυρήνος,  του  εγώ,  το  οποίον  συνάμα  ελευθερώνεται  ολοένα  και  πιο  πολύ  από  τα 
αντικείμενά του, από τη γύρω του πολλότητα και αυτοβεβαιώνεται για τη μοναδικότητα και 
ενότητά  του.  Το  εγώ  τούτο,  που  αποτελεί  τη  γνωστική  αρχή  των  πάντων,  είναι  βεβαίως 
πάντοτε συνδεδεμένο με το έμψυχο σώμα, αλλά διακρίνεται σαφέστατα και από το έμψυχο 
σώμα  και  από  την  εσωτερική  ψυχική  πραγματικότητα,  η  οποία  ρέει  και  μεταβάλλεται 
ακατάπαυστα. Εκείνο όμως μένει το ίδιο μέσα σε όλη αυτή την αέναη μεταβολή, είναι κύριος 
του εαυτού του και των άλλων που έρχονται και παρέρχονται μέσα του αλλά με τη μνήμη και 
την κρίση του τα διατηρεί — ουσία αυτό πραγματική — ως περιουσία. Η περιουσία αυτή της 
ουσίας αποτελείται από όλα τα όσα αισθάνεται, συναισθάνεται, φαντάζεται, θέλει και κρίνει 
το  ίδιο  το  εγώ.  Δεν  είναι  αυτή η αυτοσυνειδησία μια  έκφραση ή  έκφανση  ενός όντος,  που 
είναι  άγνωστο  και  κρύβεται  πίσω  από  το  αυτοσυνειδέναι,  αλλά  είναι  πραγματική  ουσία, 
αυτουσία, και αυτενέργεια, νοούσα τον εαυτό της και όλα τάλλα. Έτσι συνάμα αυτή η ουσία 
και αυτενέργεια είναι μέσα σε όλα και πέρα από όλα τάλλα, τα μερικά, τα δεδομένα, τα οποία 
δέχονται απ' αυτήν το φως και το είναι. Η ουσία αυτή και αυτενέργεια του εγώ, αν και έρχεται 
στο φως εν χρόνω, όμως δεν είναι κάτι που το γεννάει ο χρόνος, δεν γίνεται, όπως γίνονται 
όλα  τάλλα  με  την  πάροδο  του  χρόνου,  αλλά αναφαίνεται,  αναδύεται  απλώς  μέσα από  τον 
χρόνο και υπερνικά τον χρόνο ως αυτοσυνειδησία, ως ο νους που νοεί τον εαυτό του και όλα 
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τάλλα. 

Ο Αριστοτέλης την αυτογνωσία αυτήν του νου, την απόλυτη αυτοσυνειδησία — που είναι ο 
τελικός σκοπός  του φιλοσοφείν —την ονόμασε «νόησιν  νοήσεως».  Αυτή  είναι «άνευ ύλης» 
και είναι συνάμα «νοούν και νοούμενον». Με απόλυτη σαφήνεια όρισε την έννοια αυτήν του 
αυτοσυνειδέναι  ο  τελευταίος  μεγάλος  φιλόσοφος  της  αρχαιότητος,  ο  Πλωτίνος  (205  ‐  270 
μ.Χ.), ο οποίος ομιλεί για την «αυτοσυναίσθησιν»  της ψυχής και για την επιστροφή του νου 
εις εαυτόν. Την ενέργεια του αυτοσυνειδέναι έτόνισε κατά τη νεώτερη εποχή ο Καρτέσιος, ο 
οποίος εστήριξε επάνω σ' αυτήν όλο του το φιλοσόφημα. Το «σκέπτομαι, άρα υπάρχω» του 
Καρτεσίου εκφράζει την άμεση αυτοβεβαίωση του πνεύματος για την ύπαρξή του. Το «είναι» 
δεν  αναφέρεται  σε  τίποτε  άλλο  παρά  στο  «νοείν».  Επειδή  νοώ,  υπάρχω,  επειδή  έχω  την 
αυτοβεβαίωση  ότι  σκέπτομαι,  συμπεραίνω  και  περί  του  ότι  υπάρχω.  Και  επειδή  μπορώ  να 
σκεφθώ και να κρίνω και όλα τάλλα — που τα ονομάζω αντικείμενα — βεβαιώνομαι ότι και 
αυτά υπάρχουν. Υπάρχουν, επειδή τα σκέπτομαι, επειδή τα γνωρίζω, επειδή άρχω. 

Είπαν μερικοί ότι, επειδή γνωρίζομε μόνον την ύπαρξη των αισθημάτων,  των παραστάσεων 
και  των κρίσεών μας, θα έπρεπε να ειπούμε όχι ότι σκεπτόμεθα εμείς, αλλά κάτι μέσα μας 
σκέπτεται, και ότι αυτό το κάτι δεν το γνωρίζομε. Γνωρίζομε δηλαδή μόνον την ενέργεια, τα 
αποτελέσματα,  τα  αισθήματα,  τις  κρίσεις,  ενώ  το  εγώ  δεν  το  γνωρίζομε.  Όμως  η 
απροσωποποίηση αυτή της βασικής αρχής του συνειδέναι είναι λογικώς απαράδεκτη, γιατί το 
σκέπτεσθαι  και  γενικώς  το  κρίνειν  δεν  νοείται  δίχως  την  αυτοσυνείδητη  εκείνη  προσωπική 
μονάδα,  η  οποία  γνωρίζει  ότι  σκέπτεται  και  κρίνει.  Δεν  είμαι  απλώς  μία  μηχανή,  η  οποία 
σκέπτεται, ούτε ένα ουδέτερο γεγονός που σκέπτεται μέσα μου. Έχω την αυτοβεβαίωση ότι, 
όταν σκέπτωμαι, δεν είμαι πράγμα, δεν είμαι κάτι όπως όλα τάλλα, αλλά αναφέρομαι με τη 
σκέψη μου συνάμα και στον εαυτό μου και σε ό,τι σκέπτομαι. Με τη σκέψη βεβαιώνομαι ότι 
είμαι  γνωστική  αρχή  όλων  των  άλλων.  Χωρίζομαι  συνειδητά  από  όλα  τάλλα  και  τούτο  το 
γνωρίζω  με  απόλυτη  βεβαιότητα.  Όταν  σκέπτωμαι,  δεν  είμαι  κάτι  που  ενεργεί  αυτόματα, 
αλλά  καταβάλλω  ενσυνείδητη  προσπάθεια.  Δεν  υπάρχω  όπως  υπάρχει  η  απλή  ζωή,  αλλά 
γνωρίζω ότι υπάρχω. 

Το Είναι μου λοιπόν και το Είναι των άλλων όντων μόνον εγώ το σκέπτομαι και το γνωρίζω. 
Όλα  τάλλα  είναι  δεδομένα  αντικειμενικώς  και  υπάρχουν  εν  αναφορά  προς  την  αρχή  του 
αυτοσυνειδέναι. Μόνον τούτο δεν είναι δεδομένο — γιατί ακριβώς αυτό αποτελεί την αρχή, 
ενώπιον  της  οποίας  είναι  τα  άλλα  δεδομένα.  Το  αυτοσυνειδέναι  είναι  πρωταρχή  και,  ενώ 
είναι  μέσα  σε  όλα  τα  δεδομένα,  δεν  ταυτίζεται  ούτε  αναλίσκεται  μέσα  σ'  αυτά.  Τούτο  δεν 
γίνεται ποτέ αντικείμενο, αλλά αποτελεί τη σκοπιά όλων των αντικειμένων. Ο Καντ λέγει ότι 
το εγώ γνωρίζει εαυτό μόνον ως φαινόμενο, δηλαδή όχι ως ουσία, όπως είπαμε εμείς πριν, 
προσθέτει όμως ότι νοεί ως υποκείμενο, ως ενότητα και ενέργεια, δίχως όμως να μπορεί να 
φθάσει  στην  πραγματική  «γνώση»  για  τον  εαυτό  του.  Εγνωρίσαμε  πριν  την  έννοια  του 
φαινομένου και την χωρίσαμε από την έννοια του πράγματος καθ' εαυτό, της ουσίας. Ο Καντ 
λοιπόν λέγει, ότι, αν και έχομε συνείδηση για την ενότητα του εγώ, όμως δεν έχομε γνώση για 
την πραγματική  του ουσία,  αλλά  γνωρίζομε μόνο πώς  το  εγώ φαίνεται  σε μας  τους  ίδιους, 
πώς εμείς οι  ίδιοι ενεργούμε και πάσχομε μέσα μας. Με τη διατύπωση αυτήν ο Καντ εννοεί 
την  ψυχολογική  γνώση  που  έχομε  για  τον  εαυτό  μας.  Αυτήν  την  χωρίζει  από  τη  λογική 
αυτοσυνειδησία. Γι' αυτήν λέγει τα εξής: «Αντιθέτως έχω τη συνείδηση του εαυτού μου μέσα 
στη  λογική  σύνθεση  της  ποικιλίας  των  παραστάσεων,  συνεπώς  μέσα  στη  συνθετική 
πρωταρχική  ενότητα  του  αυτοσυνειδέναι,  όχι  όπως  φαίνομαι  στον  εαυτό  μου,  ούτε  όπως 
είμαι εγώ μέσα μου, αλλά μόνον, ότι είμαι. Αύτη η παράσταση είναι σκέψη — και όχι θέα». 

Με  άλλα  λόγια  ως  αυτοσυνειδέναι,  λέγει  ο  Καντ,  γνωρίζω  τον  εαυτό  μου  όχι  όπως  αυτός 
πράγματι  είναι,  αλλά  γνωρίζω μόνον  ότι  είναι,  υπάρχει.  Και  καταλήγει: «η αυτοσυνειδησία 
αυτή απέχει από το να είναι αυτογνωσία». Η διάκριση όμως αυτή του Καντ στηρίζεται σε μια 
προϋπόθεση,  η  οποία  δεν  ισχύει  για  την  αυτογνωσία.  Η  προϋπόθεση  αυτή  είναι  ότι  ο 
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άνθρωπος  με  τη  γνώση  του  γνωρίζει  μόνον  απτά  φαινόμενα,  τα  οποία  η  διάνοια  με  τις 
κατηγορίες της τα συναρτά και συγκροτεί τα αντικείμενα. Τούτο όμως ακριβώς δεν ισχύει για 
την  αυτογνωσία.  Εδώ  δεν  έχομε  απτό  φαινόμενο,  γιατί  είναι  αδύνατο  να  έχωμε,  γιατί  το 
καθαρό εγώ ποτέ δεν υπάρχει ως απτό φαινόμενο, αλλά πάντοτε ως εν ενεργεία λογική αρχή, 
η  οποία  μόνη  έχει  τη  δυνατότητα  της  αντεπιστροφής  και  αυτογνωσίας.  Το  είδος  αυτό  της 
γνώσεως διαφέρει λοιπόν ριζικώς από όλη την άλλη γνώση που έχω για τα αντικείμενα. Εδώ ο 
νους θεωρεί  τον εαυτό  του ως αρχή και πηγή γνώσεως. Ώστε δεν  γνωρίζω μόνον ότι  είμαι, 
υπάρχω,  όπως  λέγει  ο  Καντ,  αλλά  γνωρίζω  συνάμα  και  τι  είμαι,  και  είμαι  αυτενέργεια, 
γνωστική ουσία, η οποία γνωρίζει και αυτογνωρίζεται. Βεβαίως δεν μπορώ ποτέ να στηριχθώ 
ούτε  στην  εξωτερική  ούτε  στην  εσωτερική  πείρα,  δηλαδή  στα  δεδομένα  της  πείρας  και  να 
ειπώ  τι  είμαι,  γιατί  λογικώς  είμαι  πριν  από  όλα  αυτά  τα  δεδομένα  και  όλα  αυτά  είναι 
δεδομένα ως προς εμένα, δηλαδή επειδή είμαι εγώ. 

Όλα αυτά τα δεδομένα είναι παραστάσεις, δηλαδή παρίστανται ως γεγονότα, επειδή ίσταται 
το  εγώ  και  εις  αυτό  αναφέρονται.  Το  εγώ  λοιπόν  τούτο,  το  οποίον  αποτελεί  την  απόλυτη 
ουσία  και  παρουσία,  ο  Καντ  το μεταβάλλει σε  τυπική μόνον  έννοια,  δίχως περιεχόμενο.  Το 
προέχον  όμως  εδώ  είναι  να  ταυτίσωμε  το  είναι  με  το  συνειδέναι,  την  ουσία  με  τη  νόηση. 
Μόνον  εδώ  έχομε ό,τι  δεν  έχομε  σε όλα  τα άλλα  είδη  της  γνώσεως,  δηλαδή σ'  εκείνα που 
γνωρίζομε  ως  αντικείμενα,  ό,τι  είδε  και  διεκήρυξε  πρώτος  ο  Παρμενίδης,  την  ταύτιση  και 
σύμπτωση του είναι και του συνειδέναι. Το εγώ και υπάρχει και ενεργεί και συνάμα γνωρίζει. 

Εγνωρίσαμε ως τώρα τον αντικειμενικό και υποκειμενικό τρόπο του Είναι. Είδαμε ότι το Είναι 
παρουσιάζεται  ως  αντικείμενο  και  υποκείμενο  και  κατανοήσαμε  ότι  τα  δύο  αυτά  είδη 
αποτελούν μία συστοιχία, δηλαδή μία λογική αμοιβαιότητα. Σύστοιχη ονομάζομε την έννοια 
εκείνη,  η  οποία  εννοείται  κατ'  ανάγκην  εν  αναφορά  προς  μία  άλλη.  Υποκείμενο  και 
αντικείμενο αποτελούν λογική συστοιχία, δηλαδή δεν νοούνται λογικώς χωριστά το ένα από 
το άλλο. Όλοι οι χαρακτηρισμοί του αντικειμένου πηγάζουν από το υποκείμενο. Εξ άλλου το 
υποκείμενο βεβαιώνεται για τη δραστηριότητά του με την ακατάπαυστη σχέση του προς το 
αντικείμενο. Το αντικείμενο είναι ο χώρος της δράσεως του υποκειμένου. Είμαι, αισθάνομαι, 
ενεργώ,  σκέπτομαι  και  πράττω  πάντοτε  μέσα  σ'  αυτήν  τη  συστοιχία  υποκειμένου  και 
αντικειμένου.  Δίχως  την  ακατάπαυστη  σχέση  μου  προς  το  αντικείμενο  δεν  μπορώ  να 
φαντασθώ τον εαυτό μου. Είμαι πάντοτε μαζί με ένα άλλο Είναι, χωρίς όμως αυτό το άλλο να 
είμαι εγώ. Δεν μπορώ όμως να είμαι δίχως αυτό το άλλο να είναι απέναντί μου. 

Με την έννοια του πράγματος καθ' εαυτό εννοούμε το Είναι του πράγματος ανεξάρτητα από 
το  πώς  τούτο παρουσιάζεται  στη  γνώση μας,  το  Είναι  του πράγματος  χωριστά  ολωσδιόλου 
από  τους  όρους  της  γνώσεως.  Το  πράγμα  ως  προς  ημάς,  δηλαδή  έτσι  όπως  το  γνωρίζομε 
εμείς, είναι η αντίθετη έννοια, προς το πράγμα καθ' εαυτό. Ο Πλάτων, όπως είδαμε, εχώρισε 
το καθ' αυτό είναι από το γίγνεσθαι η το όντως ον από το φαίνεσθαι. Επίσης ο Αριστοτέλης 
ομιλεί  περί  του φύσει  πρότερον  και  εννοεί  με αυτήν  την  έννοια  το  Είναι  προτού ακόμα  το 
γνωρίσωμε. Η αντίθετη έννοια του φύσει πρότερον, την οποίαν εισάγει επίσης ο Αριστοτέλης, 
είναι η έννοια του «προς ημάς», δηλαδή το Είναι εν σχέσει με ημάς. Και οι Στωικοί εχώρισαν 
το  καθ'  αυτό από  το προς  τι.  Εκείνος  όμως,  ο  οποίος  εισήγαγε  την  έννοια  του «πράγματος 
καθ'  εαυτό»,  είναι  ο  Καντ.  Ενώ  έως  τότε  η  φιλοσοφία  εχώριζε  το  καθ'  αυτό  είναι  από  το 
φαίνεσθαι και το μεν πρώτον ήταν το αντικείμενο του νου το δε δεύτερο των αισθήσεων, ο 
Καντ με την έννοια του πράγματος καθ' αυτό εννοεί το πράγμα χωριστά και από τους τρόπους 
των αισθήσεων και από τους τρόπους της νοήσεως. Κατά τον Καντ η γνώση μας αποτελείται 
από στοιχεία των αισθήσεων και από στοιχεία της νοήσεως. 

Γνωρίζομε τα πράγματα με τις μορφές του χώρου και  του χρόνου και με τις κατηγορίες  της 
διανοίας.  Τα  στοιχεία  της  γνώσεως  των  πραγμάτων,  που  μας  προσφέρουν  οι  αισθήσεις,  ο 
Καντ  τα  ονομάζει  «a  posteriori»  ενώ  τα  στοιχεία  της  γνώσεως,  που  προέρχονται  από  τη 
διάνοια, τα ονομάζει «a priori». Με το «a posteriori» εννοεί ο Καντ τα εμπειρικά στοιχεία της 
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γνώσεως,  ενώ με  το «a priori»  εννοεί  τα λογικά στοιχεία  της γνώσεως.  Για να έχωμε,  λέγει, 
γνώση των πραγμάτων, είναι απαραίτητα και τα δύο. Με τα λογικά στοιχεία, δηλαδή με τις 
έννοιες, επεξεργάζεται η διάνοια τις παραστάσεις, τα εμπειρικά δεδομένα, και έτσι συγκροτεί 
την έννοια της γνώσεως των πραγμάτων. Η γνώση είναι έργο της διανοίας, αλλά προϋποθέτει 
πάντοτε και τα εμπειρικά δεδομένα. Την πραγματικότητα την γνωρίζομε, λέγει ο Καντ, μόνον 
με τους τρόπους της εποπτείας (χώρος, χρόνος) και με τις κατηγορίες της διανοίας. Οι τρόποι 
αυτοί  του σκέπτεσθαι  και  του  γνωρίζειν  δεν  είναι  δυνατόν,  λέγει,  να  εφαρμοσθούν  εις  ό,τι 
ονομάζομε πράγμα καθ' εαυτό. Το πράγμα λοιπόν καθ' εαυτό σημαίνει το όριο της γνώσεως 
του ανθρώπου. Κατ' ουσίαν αυτό παραμένει κάτι απρόσιτο στη γνώση μας. 

Με  την  έννοια  του  πράγματος  καθ'  εαυτό  ο  Καντ  θέλει  να  ειπεί  ότι  πέρα  από  την 
πραγματικότητα,  όπως  τη  γνωρίζομε  με  τις  αισθήσεις  και  τη  νόησή  μας,  απομένει  κάτι  ως 
υπόσταση των πραγμάτων, την οποίαν ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίσωμε. Το πράγμα λοιπόν 
καθ'  εαυτό είναι κατά βάθος μια  ιδέα, η οποία θέλει  να εκφράσει  το Είναι  των πραγμάτων 
έξω και χωριστά από τη χρονική — χωρική και αιτιοκρατική ακολουθία, το Είναι ανεξάρτητα 
όχι μόνο από τις αισθήσεις αλλά και από τις κατηγορίες της διανοίας. Το πράγμα καθ' εαυτό 
δεν χαρακτηρίζεται ούτε με την αιτιότητα ούτε με το υπάρχειν, την πραγματικότητα, ούτε με 
το είναι, όπως νοείται τούτο από τη διάνοια. Δεν είναι αντικείμενο της γνώσεως, αλλά είναι 
ένα ens rationis δηλαδή μία  ιδέα. Με την  ιδέα αυτή φθάνομε στην απόλυτη αφαίρεση από 
κάθε αντικείμενο. Το πράγμα καθ' εαυτό είναι ένα απλό νοούμενο, το οποίον δηλώνει το όριο 
της γνώσεως του ανθρώπου. 

Αναλύσαμε ως τώρα την έννοια του Είναι.  Εμιλήσαμε,  για το είναι  του αντικειμένου,  για το 
είναι του υποκειμένου και για το είναι του πράγματος καθ' εαυτό. Τα είδη αυτά του Είναι δεν 
πρέπει, όπως είδαμε, να νοηθούν ως ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, διότι αποτελούν κατά 
βάθος  μια  ενότητα.  Την  ενότητα  του  Είναι,  όπου  μέσα  υπάρχομε,  όπου  μέσα  υφιστάμεθα. 
Είναι δυνατόν — και συμβαίνει συχνά μέσα στην ιστορία της φιλοσοφίας — να ζητήσει κανείς 
να απομόνωσει  το  ένα από αυτά  τα  είδη  του  Είναι  και  να  θεωρήσει  ότι  αυτό  το  είδος  του 
Είναι, π.χ. το αντικειμενικό ή το υπερβατικό, το πράγμα καθ' εαυτό, ή τέλος το υποκειμενικό 
μόνον  υπάρχει,  οπότε  προκύπτουν  τα  αντίστοιχα  φιλοσοφικά  συστήματα.  Αν 
απολυτοποιήσωμε  το  Είναι  του  υποκειμένου,  τότε  θα  καταλήξωμε  στον  υποκειμενισμό,  ο 
οποίος  είναι  δυνατόν  να  προσλάβει  πολλές  μορφές.  Αν  απολυτοποιήσωμε  το  Είναι  του 
αντικειμένου,  καταλήγομε  στα  λεγόμενα  αντικειμενικά  συστήματα.  Αν  τέλος 
απολυτοποιήσωμε  το  Είναι  του  πράγματος  καθ'  εαυτό,  τότε  φθάνομε  σε  συστήματα 
υπερβατικά, δογματικώς μεταφυσικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

Είδαμε ως τώρα ότι το κεντρικό πρόβλημα της φιλοσοφίας είναι το πρόβλημα του Είναι. Για 
να συλλάβωμε γενικώς την έννοια του Είναι, εχωρίσαμε τα όντα σε τέσσερες κατηγορίες, σε 
αισθητά, ψυχικά, νοητά και τέλος στο υπερνοητό. Έπειτα διαιρέσαμε επίσης το Είναι σε τρεις 
μεγάλους  τομείς,  τον  τομέα  του  αντικειμένου,  τον  τομέα  του  υποκειμένου  και  τέλος  τον 
τομέα  του πράγματος καθ'  εαυτό. Όπως λοιπόν εφάνηκε από αυτές  τις διαιρέσεις,  το Είναι 
δεν συλλαμβάνεται με ένα μόνον τρόπο, αλλά χρειάζονται περισσότεροι τρόποι. Έτσι ούτε το 
αντικείμενο νοείται δίχως το υποκείμενο, ούτε το υποκείμενο χωρίς το αντικείμενο.  Επίσης, 
ούτε  το  υπερνοητό  Είναι  νοείται  δίχως  το  νοητό  Είναι,  ούτε  το  νοητό  δίχως  το  υπερνοητό, 
δίχως  δηλαδή  την ανωτάτη αρχή,  όπου ο  νους ανάγει  τα  πάντα.  Το αυτό  ισχύει  και  για  τη 
σχέση των αισθητών με τα ψυχικά και των ψυχικών με τα νοητά. Τα αισθητά δηλαδή όντα δεν 
νοούνται  δίχως  τα  ψυχικά  και  τα  ψυχικά  δίχως  τα  νοητά,  ούτε  πάλιν  τα  νοητά  δίχως  τα 
ψυχικά. Δηλαδή όλα τα είδη του Είναι πρέπει να νοηθούν σε σχέση το ένα με το άλλο. 

Βεβαίως  με  όσα  είπαμε  ως  τώρα  δεν  εξαντλήσαμε  την  έννοια  του  Είναι,  αλλ'  απλώς  την 
περιγράψαμε και επισημάναμε ορισμένα βασικά είδη του Είναι,  τα οποία είναι απαραίτητα 
για  να  συλλάβωμε  την  έννοιά  του.  Το  Είναι  αποτελεί  βασική  έννοια  του πνεύματος. Με  το 
Είναι δηλώνομε, εννοούμε παν ό,τι υπάρχει και αποτελεί περιεχόμενο του νου μας, πλήρωμα 
της  νοήσεως.  Δεν  εννοούμε  το  Είναι  ως  μία  οιαδήποτε  ιδιότητα  των  πραγμάτων,  αλλά 
εννοούμε  γενικώς  τούτο,  ότι  υπάρχει  κάτι  διαφορετικό  από  τη  νόηση  και  ότι  αυτό  το  κάτι 
αποτελεί  το  σταθερό  αντικείμενο  και  περιεχόμενο  της  νοήσεως.  Εκτός  δηλαδή  από  την 
ενέργεια του νοείν, η οποία αποτελεί τη λογική προϋπόθεση για να ειπούμε ότι κάτι υπάρχει, 
με την έννοια του είναι σημαίνομε και εννοούμε εκείνο ακριβώς που έχομε στο νου μας, όταν 
σκεπτώμεθα,  εκείνο  που  κάθε  φορά  συλλαμβάνομε  με  το  νου  μας,  όταν  κρίνωμε  ή  όταν 
ομιλούμε, και το διατυπώνωμε με την κρίση μας. 

Όταν λέγω ότι «είναι, υπάρχει το Α», εννοώ με αυτό ότι, εκτός από τον τρόπο, με τον οποίο 
εκφράζω αυτό που θέλω, εκτός δηλαδή από τη γλωσσική διατύπωση, η οποία είναι αναγκαία 
για να δηλώσω ότι υπάρχει το Α,  το οποίον ακριβώς έχω κατά νουν αυτή τη στιγμή, και ότι 
είμαι εγώ εκείνος που γνωρίζω το Α με τη νόησή μου, με αυτό λοιπόν δεν εννοώ ότι το Α, που 
λέγω ότι υπάρχει, είναι προϊόν του νου μου. Με το νου μου απλώς συλλαμβάνω το Α. Το Α 
υπάρχει αφ' εαυτού του και εγώ εννοώ, ότι εκείνο υπάρχει. Το Α όμως ως γράμμα είναι απλό 
σύμβολο για κάτι που υπάρχει χωριστά από τη νόησή μου, δίχως όμως τούτο να σημαίνει ότι 
το Α είναι απρόσιτο στο νου μου. Το Α μπορεί να ανήκει στον κόσμο ή στον αισθητό ή στον 
ψυχικό  ή  στον  νοητό  ή  στον  υπερβατικό  κόσμο.  Και  κάθε  φορά  που  το  σκέπτομαι,  του 
προσδίδω την έννοια ή το νόημα του Είναι. Επειδή είναι, υπάρχει, γι' αυτό το εννοώ. Το Είναι 
λοιπόν ως έννοια του πνεύματος καλύπτει τα πάντα. Με αυτήν την έννοια εννοώ το κάθε τι. 
Και  η  έννοια,  δηλαδή  το  νόημα,  δεν  είναι  το  ίδιο  με  τη  λέξη  που  χρησιμοποιώ  για  να  το 
εκφράσω,  ούτε  πάλιν  είναι  το  ίδιο  με  τη  σκέψη  που  κάνω  για  να  το  συλλάβω.  Άλλο  είναι 
εκείνο που σκέπτομαι, άλλο είναι  το  γεγονός ότι  εγώ  το σκέπτομαι  και άλλο  τέλος είναι  το 
γεγονός ότι εκφράζω με τη γλώσσα αυτό που σκέπτομαι. 

Το  Είναι  αποτελεί  συνεπώς  τον  γενικότατο  εννοιολογικό  προσδιορισμό,  που  αποδίδομε  σε 
κάθε  τι  που  υπάρχει.  Προτού  δηλαδή  ορίσωμε  τι  είναι  το  κάθε  επιστητό,  προτού 
προχωρήσωμε  σε  άλλους  χαρακτηρισμούς,  δεχόμαστε  ότι  είναι,  δηλαδή  το  εννοούμε  ως 
Είναι. Το Είναι ως νόημα του νου αναφέρεται εις εαυτό και τούτο σημαίνει ότι είναι έννοια 
πρωταρχική του νου και ότι σ' αυτήν αναφέρονται όλες οι άλλες έννοιες, που προσδιορίζουν 
ό,τι απλώς υπάρχει. Όταν π.χ. λέγω ότι υπάρχει ο κόσμος, εννοώ το απλό Είναι του κόσμου, 
δεν  προχωρώ  σε  άλλους  προσδιορισμούς.  Όταν  όμως  ορίσω  ορισμένες  σχέσεις,  που 



Digitized by 10uk1s 

υπάρχουν μεταξύ των πραγμάτων,  τότε, εκτός από το Είναι, προσθέτω και άλλους λογικούς 
χαρακτηρισμούς,  οι  οποίοι  είναι  ειδικώτεροι.  Οπωσδήποτε  το  Είναι  αποτελεί  την  βασική 
έννοια,  με  την  οποία  σκέπτομαι  όλα  τα  επιστητά.  Ο  Θαλής  και  γενικώς  η  Προσωκρατική 
φιλοσοφία, όπως είδαμε, εζήτησε το Είναι, εζήτησε την αρχή του Είναι, την ενότητα του Είναι. 
Έπειτα προχώρησε ο Θαλής  ‐  και  το  ίδιο  έπραξαν  και οι διάδοχοί  του  ‐  και προσδιόρισε  το 
Είναι ως ύδωρ. Ο δεύτερος αυτός χαρακτηρισμός δεν έχει φιλοσοφικώς τόση σημασία όσην ο 
πρώτος.  Πέρα από  την  ποικιλία  των  πολλών όντων  εζήτησε  ο Θαλής  το  ένα  Είναι  και  αυτό 
ακριβώς είναι που τον ανέδειξε ιδρυτή της φιλοσοφίας. Το γεγονός ότι όλοι οι Προσωκρατικοί 
φιλόσοφοι  εζήτησαν  να  εννοήσουν  και  να  συλλάβουν  το  Είναι  μας  αναγκάζει  να  τους 
χαρακτηρίσομε  ως  οντολόγους  και  τα  φιλοσοφικά  συστήματά  τους  ως  οντολογία.  Γενικώς 
κατά  την  πρώτη  περίοδο  της  ελληνικής φιλοσοφίας  το  Είναι  ταυτίζεται  με  την φύσιν.  Όλοι 
αυτοί οι φιλόσοφοι επιγράφουν τα συγγράμματά τους «περί φύσεως». Ο φιλοσοφικός νους 
είναι ακόμη εστραμμένος προς το Είναι του κόσμου, της φύσεως. 

 

Τα όρια όμως της εννοίας του Είναι δεν συμπίπτουν με τα όρια της εννοίας της φύσεως. Το 
Είναι δεν ημπορεί να ταυτισθεί με ό,τι υπάρχει μόνον φύσει. Για τούτο η φιλοσοφία ενωρίς 
επεξέτεινε την έννοια του Είναι και περιέλαβε σ' αυτήν και ό,τι δεν είναι απλή φύσις. Αν δεν 
υπήρχε  τίποτε άλλο  εκτός από  την φύσιν,  τότε  η φιλοσοφία  θα παρέμενε απλή  οντολογία, 
θεωρία  της  φύσεως.  Ο  Πλάτων  ήταν  εκείνος,  ο  οποίος  ηύρυνε  την  έννοια  του  Είναι  και 
περιέλαβε  σ'  αυτό  και  τον  κόσμο  του  πνεύματος,  δηλαδή  το  ίδιο  το  πνεύμα  και  τα 
δημιουργήματα  του  πνεύματος.  Ο  νους  των  Ελλήνων,  ο  οποίος  ως  τον  Πλάτωνα  είχε  ως 
αντικείμενο  τη φύση, στρέφεται  τώρα στον εαυτό  του και στα έργα του και ερωτά:  τι  είναι 
αυτός  ο  ίδιος  και  τι  είναι  τα  δημιουργήματά  του;  Τώρα  μάλιστα  το  κύριο  θέμα  της 
φιλοσοφίας είναι ο νους. Ο νους πρέπει να γνωρίσει πρώτα τι είναι αυτός ο ίδιος και τι είναι 
τα  δημιουργήματά  του.  Το  Είναι  τώρα  ζητείται  από  τον  Πλάτωνα  κατ'  εξοχήν  μέσα  στα 
νοήματα «των λόγων» για τα πράγματα. Το βασικό ερώτημα του Πλάτωνος είναι: Τι εννοούμε 
όταν λέγωμε Είναι; 

Η φιλοσοφία από κοσμολογική οντολογία, που ήταν κατ' αρχάς, γίνεται τώρα με τον Πλάτωνα 
διαλεκτική,  δηλαδή  επιστήμη  του  νου  και  των  αρχών  του,  των  ιδεών.  Ο  Πλάτων  ανοίγει 
πρώτος  τον  αόρατο  και  απέραντο  κόσμο  του  πνεύματος  και  υποκειμενικώς  και 
αντικειμενικώς.  Υποκειμενικώς  ανοίγει  τον  κόσμο  του  πνεύματος  με  τη  συστηματική 
θεωρητική ανάλυση της έννοιας της ψυχής. Η ψυχή κατά τον Πλάτωνα είναι η γνωστική αρχή, 
αυτή  εννοεί  το  Είναι  και  αυτή  ομιλεί  για  το  Είναι.  Αντικειμενικώς  ανοίγει  τον  κόσμο  του 
πνεύματος  με  την  ανάλυση  των  έργων  της  ψυχής,  των  πνευματικών  δημιουργημάτων,  της 
τέχνης, της επιστήμης, της πολιτείας, της γλώσσης, και με την ανακάλυψη και ερμηνεία των 
ιδεών. Έτσι π.χ. ο Πλάτων με τον διάλογό του «Κρατύλος» κρίνει την γλωσσική επιστήμη της 
εποχής  του,  όπως  την είχε πρώτα διαμορφώσει η  Σοφιστική.  Κατά  τον Πλάτωνα η λέξη δεν 
μπορεί ποτέ να αποτελέσει «αρχή» της γνώσεως των πραγμάτων, γιατί η λέξη δεν μπορεί να 
χαρακτηρίσει  την  ουσία  των  πραγμάτων.  Ο  σχηματισμός  των  λέξεων  εξαρτάται  όχι  από  τη 
φύση,  το  Είναι  του  αντικειμένου,  αλλά  από  την  παράσταση  του  υποκειμένου,  από  την 
παραστατική  δύναμη  εκείνου,  ο  οποίος  πρώτος  εσχημάτισε  τη  λέξη  και  έτσι  έγινε 
ονοματοθέτης.  Τα  ονόματα  γενικώς,  επειδή  είναι  μορφώματα  της  παραστατικής  δυνάμεως 
του υποκειμένου, από μόνα τους και από μέσα τους δεν μπορούν να μας δώσουν το κριτήριο 
για  να  εξετάσουμε  την ορθότητα  της  γνώσεως.  Το αντίθετο ακριβώς  είναι ο ορθός δρόμος, 
δηλαδή τα νοήματα και η γνώση των νοημάτων,  των εννοιών γενικώς, και η διαλεκτική των 
αντιπαράθεση είναι δυνατόν να μας πείσει για την ορθότητα ή την μη ορθότητα των λέξεων. 
Τούτο  σημαίνει  ότι  η  φιλοσοφία  και  συγκεκριμένως  η  διαλεκτική  του  Πλάτωνος  δεν 
στηρίζεται  στην  τυπική  σημασία  των  λέξεων  ούτε  στην  ετυμολογική  των  ερμηνεία  για  να 
εύρει την αλήθεια. 
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Η φιλοσοφία του Πλάτωνος δεν έχει καμμιά σχέση με τις πρώτες προσπάθειες των Σοφιστών 
να  δημιουργήσουν  την  γλωσσική  επιστήμη,  αλλά  στηρίζεται  κυρίως  εις  την  μαθηματική 
επιστήμη, η οποία ακμάζει στην εποχή του. Εξ άλλου η αντίληψη του Πλάτωνος ότι οι λέξεις, 
τα ονόματα, είναι θέσεις συμβατικές του ανθρωπίνου πνεύματος δεν αντιφάσκει με την άλλη 
του  γνώμη  ή  μάλλον  πεποίθηση,  ότι  η  ικανότητα  του  ανθρώπου  να  ομιλεί,  όπως  και  η 
ικανότητα  του  ανθρώπου  για  τη  μουσική  και  τη  ρυθμική,  είναι  ένα  χάρισμα,  που  του  έχει 
δοθεί για να καταπολεμεί την τάση της ψυχής προς αμετρία και να βοηθεί την ψυχή να βάζει 
σε  τάξη και αρμονία  την πολυκύμαντη εσωτερική  της  ζωή. Με όλα αυτά που είπαμε για  τη 
γλώσσα και τη σημασία της φαίνεται ότι ο Πλάτων ήταν ο πρώτος, ο οποίος εφιλοσόφησε γι' 
αυτήν.  Και  είναι  τούτο  ευνόητο,  γιατί  άπαξ  κι  έγινε  για  τον  Πλάτωνα  η  επιστροφή  του 
πνεύματος προς εαυτό, ήταν φυσικό να καταγίνει και με το πρόβλημα: τι είναι η γλώσσα και 
ποια είναι η σημασία της. Είναι και η γλώσσα ένα από τα αντικειμενικά δημιουργήματα του 
ανθρωπίνου πνεύματος. 

 

Ο  Πλάτων  διαχωρίζει  τις  δυνάμεις,  τις  ικανότητες  γενικώς  της  ψυχής  και  ερμηνεύει  τι 
προσφέρει η κάθε μία για τη δημιουργία των αντικειμενικών της έργων. Διαιρεί λοιπόν  την 
ψυχή  σε  τρία  βασικά  γένη  ή  είδη,  πρώτον  στο  επιθυμητικό,  δεύτερον  στο  θυμοειδές 
(βουλητικόν)  και  τρίτον  στο  λογιστικόν  (νοητικόν,  θείον).  Τα  τρία  αυτά  μέρη  της  ψυχής 
δηλώνουν  τις  βασικές  δυνατότητες  ενεργείας  της  ψυχής.  Εξ  άλλου  διαιρεί  τη  γνωστική 
δύναμη  της  ψυχής  εις  το  αισθάνεσθαι,  το  δοξάζειν,  το  διανοείσθαι  και  το  νοείν,  ή  εις  την 
αίσθηση, τη δόξα, τη διάνοια και τον νου. Με το αισθάνεσθαι η ψυχή έρχεται σε επικοινωνία 
με  τον  εξωτερικό  κόσμο,  αποκτά  την  εμπειρία  των  φαινομένων  του  έξω  κόσμου.  Το 
αισθάνεσθαι  σημαίνει  και  την  δεκτικότητα  της  ψυχής,  δηλαδή  την  ικανότητα  να  δέχεται 
εντυπώσεις, συγχρόνως όμως σημαίνει και την ενεργητικότητά της κατά την επικοινωνία με 
τα φαινόμενα του εξωτερικού κόσμου. Δηλαδή το αισθάνεσθαι είναι συνάμα και πάσχειν και 
ποιείν. Για να αισθανθεί η ψυχή, δεν αρκεί μόνον να δέχεται τους ερεθισμούς του εξωτερικού 
κόσμου, αλλά πρέπει να έχει και τη δύναμη να σχηματίσει την εικόνα του φαινομένου. 

Η  ψυχή  είναι  εκείνη  που  αισθάνεται.  Τα  αισθητήρια  είναι  τα  όργανά  της.  Δια  των 
αισθητηρίων η ψυχή έρχεται σε επικοινωνία με τον κόσμο των φαινομένων. Τη δόξα, δοξασία 
(δοκώ, δέχομαι) ο Πλάτων την τοποθετεί μεταξύ αγνοίας και γνώσεως. Το αντίθετό της είναι η 
επιστήμη,  η  γνώση.  Η  δόξα  σημαίνει  τη  γνώμη,  την  υποκειμενική άποψη  για  κάτι,  η  οποία 
μπορεί να είναι ορθή αλλά και μη ορθή. Η δόξα δεν είναι κάτι σαφώς καθορισμένο, και τούτο 
γιατί αναφέρεται πάντοτε προς τα αισθητά, προς το γίγνεσθαι, ενώ η επιστήμη κατά Πλάτωνα 
έχει να κάμει πάντοτε με τα νοητά όντα. Η δόξα δεν στηρίζεται σε λογικά κριτήρια, δεν μπορεί 
να δώσει λόγο για ό,τι λέγει. Είναι μόνον μια απλή εκδοχή, δίχως λογική θεμελίωση. Συνεπώς 
είναι δυνατόν ο ένας να έχει την μια δόξα και ο άλλος την άλλη για το ίδιο πράγμα. Η αίσθηση 
και η δόξα αναφέρονται, έχουν να κάμουν πάντοτε με τον αισθητό κόσμο, και η πρώτη δίνει 
άμεση, ενώ η δεύτερη δίνει έμμεση εικόνα γι' αυτόν. 

Η τρίτη βαθμίδα της γνωστικής δυνάμεως της ψυχής ονομάζεται από τον Πλάτωνα διάνοια. 
Διάνοια  είναι  κατ'  αρχήν όρος,  τον οποίον  χρησιμοποιεί  ο Πλάτων  για  να  χαρακτηρίσει  την 
μαθηματική επιστήμη, την μαθηματική σκέψη, η οποία έχει ως αφετηρία πάντοτε αξιώματα, 
από  τα  οποία  συνάγει  πορίσματα,  μερικώτερες  σκέψεις.  Όμως  σιγά  σιγά  ο  όρος  διάνοια 
προσαποκτά στον Πλάτωνα γενικώτερη σημασία και σημαίνει το σύνολο των επιστημών και 
των  τρόπων  του  σκέπτεσθαι,  οι  οποίοι  αφορμώνται  από  γενικές  υποθέσεις  και  προχωρούν 
λογικώς  σε  πορίσματα  και  συμπεράσματα.  Η  διάνοια  σκέπτεται,  όπως  λέγομε  στη  Λογική, 
παραγωγικώς,  δηλαδή  παράγει  τα  επί  μέρους  από  τα  γενικά.  Αντίθετα  η  δόξα,  σκέπτεται 
επαγωγικώς,  δηλαδή  γενικεύει  από  τα  ειδικά.  Η  δόξα  είναι  εμπειρική,  ενώ  η  διάνοια  είναι 
απηλλαγμένη  από  την  εμπειρία,  αφορμάται  πάντοτε  από  γενικά  αξιώματα,  π.χ.  από  την 
έννοια  του  τριγώνου,  και  απ'  αυτήν  προχωρεί  στις  ειδικές  σχέσεις  και  κρίσεις,  που 
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προσδιορίζουν το τρίγωνο. 

Τα  αξιώματα,  από  τα  οποία  αφορμάται  η  διάνοια,  θεωρούνται  εξ  αρχής  ασφαλή  και 
αποτελούν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω πρόοδο των κρίσεων. Δεν εξετάζεται από την 
διάνοια, αν αυτές οι αξιωματικές προϋποθέσεις είναι ορθές και που στηρίζεται η ορθότητά 
των, δηλαδή δεν θεμελιώνει η διάνοια λογικώς τα αξιώματά της, αλλά τα θεωρεί αυτονόητα 
και  αυταπόδεικτα.  Επίσης  τη  μαθηματική  σκέψη  την  χαρακτηρίζει  και  κάτι  άλλο.  Ενώ  τα 
αντικείμενά  της,  οι  αριθμοί,  τα  μεγέθη  και  τα  γεωμετρικά  σχήματα,  είναι  όντα  μόνον 
διανοητά, και όχι αισθητά, όμως είναι δυνατόν αυτά να παρασταθούν με αισθητά. Έτσι τον 
κύκλο, ο οποίος κατά την γεωμετρική του ουσία, είναι  ιδεατός, διανοητός, μπορώ μόνον να 
τον  συμβολίσω  με  ένα  αισθητό  ομοίωμα,  σύμβολο,  το  οποίον  βέβαια  ποτέ  δεν  είναι  ο 
αυτούσιος κύκλος της γεωμετρίας. 

Ο  εμπειριστής  πιστεύει  ότι  ο  χαραγμένος  με  το  χέρι  ή  με  τον  διαβήτη  κύκλος  είναι  ο 
πραγματικός  κύκλος,  ο  γεωμέτρης όμως  γνωρίζει  ότι  αυτό που  χαράσσει  στον πίνακα  είναι 
μόνον ένα υλικό σημάδι, σύμβολο για τον ιδανικό, τον πραγματικό κύκλο. Κατά τον Πλάτωνα 
το Είναι του κύκλου το δηλώνει ο ορισμός, δηλαδή η λογική κρίση, που κάνει η διάνοια και 
ορίζει  τι  εστί  κύκλος.  Οι  λέξεις,  από  τις  οποίες  αποτελείται  ο  ορισμός,  δεν  έχουν  παρά 
συμβολική  σημασία.  Και  μπορεί  κανείς  να  τις  αλλάξει  ή  μπορεί  να  δώσει  τον  ορισμό  του 
κύκλου σε όποια γλώσσα κανείς θέλει. Το νόημα όμως του ορισμού, αυτό είναι που ορίζει το 
Είναι  του  κύκλου,  ενώ  η  συμβολική  παράσταση,  η  υλική  του  εμφάνιση  στον  κόσμο  των 
αισθήσεων είναι απλώς μια εικόνα. Ώστε η διάνοια έχει δύο γνωρίσματα. Πρώτον αφορμάται 
από  υποθέσεις  και  προχωρεί  προς  τα  κάτω  σχηματίζουσα  ειδικές  κρίσεις.  Δεύτερον,  όταν 
πρόκειται  για  τα μαθηματικά  και  τη  γεωμετρία,  η  διάνοια μεταχειρίζεται αισθητά σύμβολα 
για να παραστήσει στην όραση τα διανοητά της όντα. Τα σύμβολα αυτά είναι τα ψηφία των 
αριθμών και τα αισθητά ομοιώματα των ιδανικών γεωμετρικών σχημάτων. 

Το έργο του νου, δηλαδή της ανωτάτης γνωστικής δυνάμεως της ψυχής, την οποίαν ο Πλάτων 
ονομάζει νουν, αρχίζει στο ίδιο ακριβώς σημείο, όπου αρχίζει και το έργο της διανοίας. Όμως, 
ενώ η διάνοια δέχεται τις υποθέσεις και απ' αυτές συνάγει συμπεράσματα και πορίσματα, ο 
νους —  και  με αυτόν  εργάζεται  κατ'  εξοχήν  ο φιλόσοφος  ή  ο  διαλεκτικός —  δεν  προχωρεί 
προς τα κάτω, αλλά ζητεί να βεβαιωθεί για τις υποθέσεις της διανοίας. Αν π.χ. πρόκειται για 
την  έννοια  της  ισότητος,  την  οποίαν  ο  μαθηματικός  απλώς  προϋποθέτει,  ο  διαλεκτικός 
έρχεται να εξετάσει την έννοια της ισότητος από όλες τις απόψεις. Έχομε ισότητα αριθμητική, 
ισότητα  γεωμετρική,  ισότητα  ηθική,  ισότητα  πολιτική.  Το  κάθε  ένα  από  αυτά  τα  είδη  της 
ισότητος έχει διαφορετικό νόημα. Απ' αυτά τα επί μέρους νοήματα της ισότητος ο φιλόσοφος 
ή ο διαλεκτικός ζητεί με αναγωγική μέθοδο να συλλάβει την καθ' αυτό ισότητα, δηλαδή την 
ιδέα  της  ισότητος,  η  οποία  περιλαμβάνει  όλα  τα  είδη  της  ισότητος.  Ώστε,  ενώ  η  διάνοια 
αφορμάται από ένα ορισμένο είδος ισότητος, ο νους ανάγεται από τα περισσότερα είδη στο 
ένα  γένος  της  ισότητος,  το  οποίον  αποτελεί  τη  λογική  πηγή  και  αρχή  όλων  των  ειδών  της 
ισότητος. Μόνον αυτές οι αρχές, όπου ανάγεται ο νους, ονομάζονται από τον Πλάτωνα ιδέες. 
Ώστε  η  φιλοσοφία  ή  η  διαλεκτική  παραμένει  πάντοτε  στην  καθαρά  νοητική  σφαίρα,  δεν 
κατέρχεται  στα άλλα  επίπεδα  της  γνώσεως.  Η φιλοσοφία  καταγίνεται  λοιπόν με  τα πρώτα, 
αιώνια και σταθερά γένη του Είναι, του όντως όντος, και αυτά τα γένη ο Πλάτων τα ονομάζει 
ιδέες.  Μόνον  ο  νους,  η  ανωτάτη  δηλαδή  γνωστική  δύναμη  της  ψυχής,  είναι  ικανός  να 
πλησιάσει αυτά τα γένη του Είναι, τις αιώνιες ιδέες. 

 

Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  την  ίδια  περίπου  διαίρεση  των  γνωστικών  δυνάμεων  της  ψυχής 
ακολουθεί  στη  νεώτερη  φιλοσοφία  και  ο  πολύς  Καντ.  Διακρίνει  και  αυτός  τη  δύναμη  του 
αισθάνεσθαι,  τη  δύναμη  του  παραστατικού,  τη  διάνοια  και  τον  νου.  Η  δύναμη  του 
αισθάνεσθαι  σημαίνει  και  γι'  αυτόν  τη  δεκτικότητα  της  ψυχής,  δηλαδή  την  ικανότητα  να 
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δέχεται η ψυχή εντυπώσεις δια των αισθήσεων. Τα πράγματα, κατά τον Καντ, διεγείρουν τη 
δύναμη  του  αισθάνεσθαι,  η  οποία  αποτελεί  την  αντίθεση  προς  την  αυτενέργεια  του 
πνεύματος,  δηλαδή  προς  την  ενεργό  συμμετοχή  της  διανοίας  κατά  την  διαμόρφωση  και 
επεξεργασία του υλικού, που προσφέρουν οι αισθήσεις. Αλλά και για τον Καντ η δύναμη του 
αισθάνεσθαι  δεν  είναι  μόνον  παθητική,  γιατί  μέσα  της  ενεργούν  τα  a  priori  στοιχεία  του 
πνεύματος,, τα οποία συντελούν εις τον σχηματισμό των εντυπώσεων. Τα στοιχεία αυτά είναι 
οι  τρόποι  της  εποπτείας,  δηλαδή  η  μορφή  του  χώρου  και  του  χρόνου.  Η  δύναμη  του 
αισθάνεσθαι  από  το  ένα  μέρος  σημαίνει  την  υποκειμενική  πλευρά,  τον  υποκειμενικό 
παράγοντα  της  γνώσεως,  από  το  άλλο  μέρος  όμως  το  αισθάνεσθαι  αναφέρεται  στην 
πραγματικότητα,  στον  αντικειμενικό  παράγοντα  της  γνώσεως,  ο  οποίος  παρουσιάζεται  ως 
απτή εμπειρία. 

Αντικείμενο  του  αισθάνεσθαι  είναι  το  αισθητό,  δηλαδή  ό,τι  εκάστοτε  ανταποκρίνεται  στα 
αισθήματα,  που  έχω  για  τα  πράγματα  του  εξωτερικού  κόσμου.  Αυτό  το  αντικείμενο  του 
αισθάνεσθαι,  όπως  είδαμε  ήδη,  ονομάζεται  από  την  αρχαιότητα  «φαινόμενο»  και  έτσι  το 
ονομάζει και ο Καντ. Το φαινόμενο δεν είναι απλό πλάσμα, δηλαδή κάτι φανταστικό, αλλ' έχει 
απτή  εμπειρική  υπόσταση.  Δεν  δηλώνει  την  απόλυτη  πραγματικότητα,  αλλά  την 
πραγματικότητα εν σχέσει με τη δύναμη του αισθάνεσθαι και τη δύναμη της εποπτείας, ή του 
παραστατικού.  Τα αισθήματα,  με  τα  οποία  γνωρίζομε  τα φαινόμενα,  μας  παρουσιάζουν  τα 
πράγματα όχι όπως αυτά είναι καθ' εαυτά, αλλά έτσι όπως φαίνονται σε μας. Τούτο σημαίνει 
ότι κάθε τι που είναι αισθητό εξαρτάται ως προς το φαίνεσθαι από την ιδιαίτερη σύσταση και 
οργάνωση των αισθητηρίων οργάνων. 

Ό,τι όμως κατά τη γνώση των φαινομένων δεν είναι αισθητό, όπως π.χ. η μορφή του χρόνου, 
ή  η  αρχή  της  αιτίας  και  του  αποτελέσματος,  τούτο  κατάγεται  από  την  εποπτεία  ή  από  τη 
διάνοια. Η γνώση που έχομε δια των αισθήσεων μας προσφέρει από το ένα μέρος κάτι υλικό 
και απτό, μια ύλη εμπειρική, και από το άλλο μέρος όμως η ίδια αυτή γνώση προσφέρει και 
μια μορφή, μια εποπτεία. Η ικανότητα λοιπόν να σχηματίζομε εικόνες κατά την επικοινωνία 
μας  με  τον  υλικό  κόσμο  δια  των  αισθήσεων  και  να  αισθανόμεθα  τα  πράγματα  ως 
συγκεκριμένα φαινόμενα, αυτή ονομάζεται από τον Καντ δύναμη του αισθάνεσθαι. Η άμεση 
εποπτεία,  που  έχομε  για  τα  φαινόμενα  του  εξωτερικού  κόσμου  μέσω  του  αισθάνεσθαι, 
ονομάζεται  από  τον  Καντ  εποπτεία  δια  των  αισθήσεων  ή  εμπειρική  εποπτεία.  Αυτήν  την 
διακρίνει  ο  Καντ  από  την  καθαρή  εποπτεία,  η  οποία  δεν  έχει  εμπειρικά  στοιχεία,  είναι 
απαλλαγμένη από στοιχεία, που μας δίνουν οι αισθήσεις, και περιέχει μόνον τη μορφή και όχι 
την ύλη του αισθάνεσθαι. 

Η καθαρή αυτή εποπτεία πηγάζει από την παραστατική δύναμη της ψυχής, είναι γενική και 
έχει αναγκαιότητα.  Επίσης είναι a priori  και αποτελείται από την έννοια  του χώρου και  του 
χρόνου.  Χώρος  και  χρόνος  δεν  είναι  ιδιότητες  υλικές  των  φαινομένων,  δεν  έχουν  καμμιά 
υλικότητα, αλλ' αποτελούν τους τρόπους, με τους οποίους συντάσσομε τα αισθήματα και τις 
παραστάσεις  μας.  Τα  δύο  αυτά  στοιχεία  της  εποπτείας,  επειδή  κατάγονται  από  τη 
παραστατική  μας  δύναμη,  είναι  πριν  από  τα  αντικείμενα  των  αισθήσεων,  πριν  από  τα 
αισθητά. Ο Καντ λέγει: «Όλα τα πράγματα, τα οποία προσφέρονται στις αισθήσεις μας, είναι 
φαινόμενα. Ό,τι όμως — δίχως να θίξει τα αισθητήριά μας — περιέχει την ειδική μορφή του 
αισθάνεσθαι,  ανήκει  στην  καθαρή  εποπτεία».  Η  καθαρή  λοιπόν  εποπτεία  είναι  a  priori, 
δηλαδή δεν πηγάζει από τις αισθήσεις αλλά από το πνεύμα. Πώς είναι δυνατόν όμως να έχει 
κανείς  εποπτεία  a  priori,  δηλαδή  δίχως  να  έχει  αισθήματα,  δίχως  να  βλέπει  ορισμένα 
αντικείμενα ή ν' ακούει ορισμένα φαινόμενα; Τούτο, λέγει ο Καντ, είναι δυνατόν μόνον όταν η 
καθαρή εποπτεία δεν περιέχει τίποτε άλλο παρά τη μορφή του αισθάνεσθαι, η οποία ακριβώς 
προϋπάρχει μέσα μου πριν από όλες τις εντυπώσεις, με τις οποίες διεγείρεται η δύναμη του 
αισθάνεσθαι. Ότι  όλα  τα αντικείμενα  των αισθήσεων υπόκεινται  σ'  αυτήν  τη  γενική μορφή 
της  εποπτείας,  τούτο μπορώ να  το  γνωρίζω a priori.  Χώρος  και  χρόνος είναι οι δύο a priori 
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μορφές  της  εποπτείας.  Δεν  είναι  ο  χώρος  και  ο  χρόνος  πράγματα η φαινόμενα,  αλλά  είναι 
ορισμοί,  οι  οποίοι  ισχύουν  και  νοούνται  μόνον  κατά  τη  σχέση  του  υποκειμένου  προς  τα 
αντικείμενα,  τα  φαινόμενα.  Τι  σημαίνει  όμως  μορφή  εποπτείας;  Διακρίνομε  πάντοτε  τη 
μορφή από την ύλη. Μέσα στα αισθήματα, που έχομε για τα πράγματα, χωρίζομε επίσης τη 
μορφή από  την ύλη.  Ύλη  είναι ό,τι προσφέρεται στις αισθήσεις ως απτό φαινόμενο. Με  τη 
μορφή όμως συντάσσονται τα υλικά δεδομένα του αισθήματος και αποτελούν εικόνα. 

Η  μορφή  η  ίδια  δεν  είναι  αίσθημα,  ούτε  είναι  προϊόν  της  πείρας,  δεν  έρχεται  από  τα 
πράγματα, απ' έξω, αλλ' αναπηδά από την ενέργεια του πνεύματος, είναι υποκειμενική και με 
αυτήν το υποκείμενο συντάσσει το αισθητό, το φαινόμενο, και το αισθάνεται ως ενότητα. Ο 
χώρος είναι η μορφή της εξωτερικής αισθήσεως, δηλαδή κυρίως με τον χώρο αισθανόμεθα τα 
πράγματα του εξωτερικού κόσμου, τα αντικείμενα έξω από μας, καθώς επίσης και το ίδιο μας 
το  σώμα.  Όλα  αυτά  τα  αντικείμενα  τα  κρατούμε  στην  εποπτεία  μας  ως  αντικείμενα,  που 
ευρίσκονται  μέσα  στο  χώρο.  Με  τον  χώρο  ορίζεται  η  μορφή,  το  μέγεθος  και  η  σχέση  των 
αντικειμένων του ενός με το άλλο. 

Ο  χρόνος  εξ  άλλου  είναι  η  μορφή  της  εσωτερικής  εποπτείας.  Τούτο  σημαίνει  ότι  ο  χρόνος 
είναι ο τρόπος, με τον οποίον κατατάσσομε και εποπτεύομε τα εσωτερικά μας βιώματα και 
τους  στοχασμούς  μας,  δηλαδή  με  τον  χρόνο  παρακολουθούμε  την  πορεία  των  εσωτερικών 
μας καταστάσεων. Το υλικό της εσωτερικής αισθήσεως αποτελείται από τις παραστάσεις της 
ψυχής μας, οι οποίες καλύπτουν εκάστοτε την εσωτερικότητά μας. Ο χρόνος είναι λοιπόν η a 
priori μορφή εποπτείας, με την οποίαν κατατάσσομε όσα συμβαίνουν μέσα μας και ορίζομε 
τη σχέση του ενός προς το άλλο. Έτσι κατατάσσομε το ένα έπειτα από το άλλο ή το ένα μαζί 
με το άλλο, εφ' όσον είναι σύγχρονα. 

Η  τρίτη  γνωστική  δύναμη  της  ψυχής  κατά  τον  Καντ  είναι  η  διάνοια.  Η  διάνοια  είναι 
διαφορετική από  την παραστατική δύναμη και από  τη δύναμη  του αισθάνεσθαι.  Αν οι  δυο 
τελευταίες αποτελούν τις δυο κατώτερες γνωστικές δυνάμεις του ανθρώπου, η διάνοια και ο 
νους είναι οι δυο ανώτερες. Η διάνοια χαρακτηρίζεται από τον Καντ ως η δύναμη της λογικής 
αυτενεργείας.  Όμως  για  να  αφυπνισθεί  η  διάνοια,  χρειάζεται  και  την  αίσθηση  και  την 
εποπτεία.  Η  διάνοια  είναι  η  γνωστική  εκείνη  δύναμη  της  ψυχής,  η  οποία  κρίνει  τα 
περιεχόμενα της εποπτείας και ό,τι γενικώς εισάγει και εμφανίζει η δύναμη του αισθάνεσθαι. 
Η διάνοια εκφράζει το έργο της με κρίσεις, με σειρά κρίσεων. Με τις κρίσεις αυτές, οι οποίες 
γίνονται σύμφωνα με λογικούς κανόνες, επιδιώκει η διάνοια να συνδέσει όλα τα περιεχόμενα 
των παραστάσεων και  να  τα υπαγάγει σε  νόμους. Η διάνοια στηρίζει όλο αυτό  το έργο  της 
στις λογικές κατηγορίες και στις θεμελιώδεις προτάσεις ή αξιώματα,  τα οποία είναι έννοιες 
καθαρά λογικές, δηλαδή a priori. Ώστε οι  έννοιες αυτές δεν προέρχονται από την εμπειρία, 
αλλά  συντελούν  εις  το  να  δημιουργηθεί  η  επιστημονική  πείρα.  Τον  πυρήνα  της  διανοίας 
αποτελεί η λογική αυτοσυνειδησία του εγώ. Με τη χρήση των λογικών κατηγοριών η διάνοια 
συναρτά όλα τα δεδομένα της εμπειρικής εποπτείας και απαρτίζει την αντικειμενική ενότητα 
της  πραγματικότητας.  Γνώση  των  πραγμάτων  δεν  έχομε  ούτε  μόνον  με  την  αίσθηση  ούτε 
μόνον με τη διάνοια, αλλά με την επεξεργασία της πρώτης από τη δεύτερη. Τα δεδομένα των 
αισθήσεων  πρέπει  να  τα  επεξεργασθεί  η  διάνοια  με  τις  κατηγορίες  και  τις  θεμελιώδεις 
προτάσεις της, για να αποκτήσομε γνώση των πραγμάτων. 

Με τις κατηγορίες της διανοίας γνωρίζομε τις σχέσεις των πραγμάτων, ενώ με τα αισθήματα 
έχομε  μόνον  μεμονωμένες  εικόνες.  Το  κάθε  πράγμα  με  τις  κατηγορίες  της  διανοίας 
κατατάσσεται  εννοιολογικώς  σε  ορισμένη  σειρά  και  νοείται  πάντοτε  σε  ορισμένη  σχέση  με 
τάλλα. Απ' αυτήν την κατάταξη και τον εννοιολογικό προσδιορισμό των πραγμάτων καθώς και 
την συγκεκριμένη σχέση του ενός με το άλλο προκύπτει η επιστημονική μας πείρα, η γνώση 
των πραγμάτων. Ο Καντ λέγει, ότι «η διάνοια είναι η δύναμη, με την οποίαν σκεπτόμεθα το 
αντικείμενο της εποπτείας». Η ίδια η διάνοια δεν διαθέτει δική της εποπτεία, δηλαδή δεν έχει 
δικό  της  εποπτικό  πλήρωμα,  αλλ'  επεξεργάζεται  εννοιολογικώς  το  εποπτικό  υλικό  των 
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αισθήσεων.  Αν  είναι  να  ορίσωμε  τι  είναι  διάνοια  εν  αντιθέσει  προς  τη  δύναμη  του 
αισθάνεσθαι και της εποπτείας, πρέπει να ειπούμε ότι η διάνοια είναι μία δύναμη λογική, η 
οποία μόνη της δεν έχει άμεση επικοινωνία με τα αισθητά. Με άλλα λόγια, διάνοια είναι η 
δύναμη  που  γνωρίζει  με  έννοιες.  Όλες  οι  ενέργειες  της  διανοίας  είναι  κρίσεις,  συνεπώς 
διάνοια είναι η δύναμη του κρίνειν. Με τις λογικές της κρίσεις η διάνοια υποτάσσει λογικώς 
πολλές παραστάσεις κάτω από ένα κοινό χαρακτηρισμό. Η διάνοια είναι εκείνη, που ενώνει 
τις παραστάσεις και τις αναφέρει στο αντικείμενο. Την ποικιλία των εικόνων, των εποπτειών η 
διάνοια  την συνθέτει σε  ενότητα και αυτήν  την  ενότητα αναφέρει στο αντικείμενο,  δηλαδή 
συνδέει  λογικώς  τις  παραστάσεις  με  τα  αντικείμενα.  Η  ένωση  αυτή  των  παραστάσεων  και 
εποπτειών  και η αναφορά  τους σε  ένα ορισμένο αντικείμενο προϋποθέτει  την  ενότητα  του 
συνειδέναι,  την  ενότητα  του  πνεύματος.  Συνεπώς  η  ενότης  αυτή  του  πνεύματος,  του 
συνειδέναι, είναι εκείνη, η οποία συνδέει το σύνολο των παραστάσεων με το αντικείμενο και 
αυτή  αποτελεί  την  εγγύηση  για  το  κύρος  και  την  αντικειμενικότητα  της  αναφοράς  των 
παραστάσεων εις το αντικείμενο. 

Όπως κατά τον Πλάτωνα έτσι και κατά τον Καντ διαφέρει η διάνοια από το νου. Ο νους είναι η 
ανώτατη  γνωστική  δύναμη  του  πνεύματος.  Έργον  του  νου  είναι  να  προσδώσει  ανώτερη 
ενότητα στο έργον της διανοίας, δηλαδή στο υλικό που επεξεργάζεται η διάνοια με τις κρίσεις 
της.  Κυρίως  ο  νους  αναφέρεται  στις  κρίσεις  της  διανοίας  και  αυτές  ζητεί  να  αναγάγει  σε 
ανώτερη σύνθεση και ενότητα. Ο νους κατά τον Καντ ενεργεί με δύο βασικούς τρόπους, τον 
τυπικό  και  τον  πραγματικό,  ουσιαστικό.  Όταν  ενεργεί  τυπικώς,  παραμερίζει  ολωσδιόλου  το 
περιεχόμενο  και  προσέχει  μόνον  τη  λογική  μορφή  των  κρίσεων  της  διανοίας.  Όταν  ενεργεί 
ουσιαστικώς,  τότε  φέρει  εις  φως  ορισμένες  έννοιες  και  θεμελιώδεις  αρχές,  οι  οποίες  δεν 
κατάγονται  ούτε από  τις  αισθήσεις,  ούτε από  τη διάνοια,  αλλά  είναι  ενεργήματα δικά  του. 
Έτσι ο νους είναι η πηγή των αρχών. Με τις αρχές αυτές ο νους υποτάσσει τους κανόνες και τα 
λογικά κριτήρια της διανοίας και τείνει να τις συντάξει σε ενότητα καθολική. Ο νους συνεπώς 
δεν καταγίνεται με την πείρα ούτε με τα αντικείμενα, αλλά με το έργο της διανοίας και ζητεί 
να δώσει με a priori έννοιες ενότητα στις πολυειδείς γνώσεις της διανοίας. 

Η ενότητα αυτή διαφέρει από την ενότητα που δίνει η ίδια η διάνοια στις κρίσεις της, γιατί η 
πρώτη είναι καθολική, γενική, ενώ η δεύτερη παραμένει μερική, ειδική. Από το ένα μέρος η 
διάνοια με τους πολλούς λογικούς της τρόπους ζητεί να γνωρίσει τα αντικείμενα, από το άλλο 
μέρος ο  νους  ζητεί απόλυτη  ενότητα  των αρχών  του σκέπτεσθαι. Ο  νους  ζητεί  να αναγάγει 
τους  πολλούς  λογικούς  τρόπους,  με  τους  οποίους  σκέπτεται  η  διάνοια,  σε  όσο  γίνεται  πιο 
λίγους, γιατί τούτο είναι γενικό αίτημα της Λογικής. Ώστε αντικείμενο του νου είναι το έργο 
της διανοίας. Όπως η διάνοια με τις λογικές της κατηγορίες ενώνει και συνθέτει την ποικιλία 
των  παραστάσεων,  που  αναφέρονται  στο  αντικείμενο,  έτσι  ο  νους  ζητεί  να  ενοποιήσει  την 
ποικιλία  των  εννοιών,  που  μεταχειρίζεται  η  διάνοια.  Προς  τον  σκοπόν  αυτόν  ο  νους 
μεταχειρίζεται ιδέες. Όπως η διάνοια είναι η πηγή των κατηγοριών, έτσι ο νους είναι η πηγή 
των  ιδεών.  Οι  ιδέες  αυτές  του  νου,  όπως  τις  εννοεί  ο  Καντ,  είναι  αρχές  ρυθμιστικές, 
κανονιστικές  της  διανοίας  και  έχουν  σκοπό από  το  ένα μέρος  να συγκρατήσουν  τη διάνοια 
στα  πεπερασμένα  της  όρια,  από  τάλλο  μέρος  όμως  να  την  βοηθήσουν,  ώστε  κατά  την 
επιστημονική γνώση του αντικειμενικού κόσμου να τείνει προς πληρότητα. Οι κατηγορίες της 
διανοίας  είναι  τα  λογικά  μέσα,  με  τα  οποία  προχωρούμε  από  το  ένα  πεπερασμένο 
αντικείμενο στο άλλο, ενώ οι ιδέες μάς οδηγούν σε πληρότητα και ολότητα, όπου συνθέτομε 
τα πεπερασμένα κατά τρόπον απόλυτο. 

Έτσι  ο  νους  με  τις  ιδέες  δίνει  στη  διάνοια  μια  κατεύθυνση  προς  απόλυτη  ενότητα  και 
πληρότητα,  την  οποία  η  διάνοια  μόνη  της  δεν  μπορεί  να  επιτύχει.  Ο  νους  ενώνει  έτσι  τις 
συγκεκριμένες κριτικές ενέργειες της διανοίας σε ολότητα. Μόνον με τις ιδέες είναι δυνατόν 
να προχωρήσωμε από τα πεπερασμένα, δηλαδή από τις συγκεκριμένες κρίσεις της διανοίας, 
οι οποίες  ισχύουν πάντοτε για ορισμένες σειρές φαινομένων, προς το απόλυτο. Ο νους δεν 
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ικανοποιείται  ποτέ  με  την  εκάστοτε  στάθμη  της  επιστημονικής  γνώσεως,  την  οποίαν 
προσκομίζει  η  διάνοια,  αλλά  τείνει  προς  το  απόλυτο.  Ο  άνθρωπος,  λέγει  ο  Καντ,  ευρίσκει 
μέσα του μια γνωστική ικανότητα, με την οποίαν χωρίζεται από όλα τα πράγματα, ακόμα και 
από τον εαυτό του, και αυτή η ικανότητα είναι ο νους. Ως καθαρή αυτενέργεια ο νους είναι 
πιο υψηλά από τη διάνοια. Γιατί, αν και η διάνοια είναι επίσης αυτενέργεια, αυτή αναφέρεται 
σε  συστήματα  εποπτειών  και  παραστάσεων  και  αυτές  παράγονται  με  τη  συμμετοχή  των 
αισθήσεων. Ο νους αντιθέτως, με τις ιδέες που φέρνει εις φως, προχωρεί πέρα από τον κόσμο 
της εποπτείας, ο οποίος είναι πάντοτε πεπερασμένος. Οι  ιδέες είναι κατά κάποιον τρόπον η 
επέκταση  των  κατηγοριών  της  διανοίας  πέρα  από  τα  πεπερασμένα  τους  όρια.  Στις  ιδέες 
καταλήγομε  με  ένα  υπερβατικό  συλλογισμό,  γιατί  προχωρούμε  από  τα  δεδομένα  και 
πεπερασμένα προς το απόλυτο. Eίναι λοιπόν οι ιδέες του Καντ απόλυτα νοήματα, δίχως όμως 
σ'  αυτά  να  ανταποκρίνονται  πράγματα,  αντικείμενα  της  πείρας.  Όμως  τούτο  δεν  σημαίνει 
πάλιν ότι τα νοήματα αυτά είναι πλασματικά. Ο Καντ λέγει: «Ιδέες είναι έννοιες, στις οποίες 
δεν ανταποκρίνονται αντικείμενα της πείρας. Δεν είναι εποπτείες... ούτε συναισθήματα, αλλά 
έννοιες  τελειότητος,  την  οποίαν  κανείς  πάντοτε  πλησιάζει,  χωρίς  ποτέ  να  μπορεί  να  την 
επιτύχει». Οι τρεις  ιδέες της Μεταφυσικής είναι κατά τον Καντ: Θεός, ελευθερία, αθανασία. 
Και με τις τρεις αυτές ιδέες ο νους ζητεί το απόλυτο, την απόλυτη ολότητα. 

Ο Καντ διακρίνει επίσης τέσσαρες κοσμολογικές  ιδέες, δηλαδή ιδέες που αναφέρονται στον 
κόσμο.  Και  μ'  αυτές  ζητεί  ο  νους  το απόλυτο,  την απόλυτη ολότητα.  Η πρώτη  κοσμολογική 
ιδέα περιέχει  το  λογικό αίτημα:  να συνθέσομε  τη δεδομένη ολότητα  των φαινομένων κατά 
τρόπον πλήρη. Τούτο βεβαίως δεν είναι δυνατόν να το επιτύχει η διάνοια, η οποία ποτέ δεν 
έχει ενώπιόν της την ολότητα των φαινομένων, αλλά πάντοτε ένα μέρος, και γι' αυτό το έργο 
της  είναι  πεπερασμένο.  Η  δεύτερη  κοσμολογική  ιδέα  περιέχει  το  λογικό  αίτημα:  να 
διαιρέσομε  ένα  δεδομένο  σύνολο  της  πείρας  κατά  τρόπο  πλήρη,  εντελή.  Ούτε  τούτο  είναι 
δυνατόν  ποτέ  να  το  επιτύχει  η  διάνοια,  γιατί  στην  πραγματικότητα  η  διαίρεση  ενός 
δεδομένου συνόλου της πείρας είναι ατερμάτιστη∙ δύναμαι να εξακολουθώ εσαεί να διαιρώ 
ένα δεδομένο σύνολο της πείρας,  χωρίς ποτέ να φθάσω στο  τέλος. Ό,τι  ζητεί λοιπόν εδώ ο 
νους,  ό,τι  αυτός  συλλαμβάνει  ως  νόημα,  είναι  απραγματοποίητο  από  τη  διάνοια.  Η  τρίτη 
κοσμολογική  ιδέα  περιέχει  το  λογικό  αίτημα:  να  εξηγήσομε  πλήρως  πώς  γίνεται  ένα 
φαινόμενο.  Η  διάνοια  όμως  ποτέ  δεν  μπορεί  να  μας  δώσει  πλήρη,  εντελή  εξήγηση  ενός 
φαινομένου, μας το εξηγεί πάντοτε υπό όρους. Τέλος η τετάρτη κοσμολογική ιδέα περιέχει το 
λογικό  αίτημα:  να  εξηγήσομε  πλήρως,  δηλαδή  απολύτως,  πώς  και  από  που  εξαρτάται  κάτι 
που υπάρχει μέσα στην πείρά μας  και  είναι μεταβλητό. Η διάνοια πάντοτε με  την  εξήγηση 
των πραγμάτων μας δείχνει μόνον τη μερική εξάρτησή τους, ποτέ την απόλυτη. Ο νους όμως 
ζητεί ακριβώς αυτήν την απόλυτη εξήγηση. 

Όλες  αυτές  οι  ιδέες  είναι  υπερβατικές,  δηλαδή  υπερβαίνουν  τα  όρια  του  αντικειμένου,  τα 
όρια  της  επιστημονικής  πείρας.  Ο  Καντ  διακρίνει  τον  θεωρητικό  από  τον  πρακτικό  νου. 
Πρακτικός  είναι  ο  νους  όταν  με  τις  ιδέες  του  προσδιορίζει  τη  βούληση  και  την  πράξη  του, 
όπως γίνεται τούτο με την ιδέα της ελευθερίας. Ο νους ως πρακτικός είναι αιτία των πράξεων 
και των ενεργειών του ανθρώπου, είναι αυτενέργεια πρακτική, δηλαδή έχει τη δύναμη να μη 
προσδιορίζεται  στις  πράξεις  του  από  ελατήρια  εξωτερικά,  αλλά  κατευθύνεται  από  την 
εσωτερική του προαίρεση, από την αυτόβουλη απόφασή του. Τον πρακτικό πάλιν νουν ο Καντ 
τον διαιρεί σε ηθικό — και αυτός είναι η πηγή των ηθικών σκοπών της ζωής του ανθρώπου — 
και  σε  τεχνικό.  Ο  τεχνικός  πρακτικός  νους  περιλαμβάνει  ενέργειες,  οι  οποίες  δεν 
προσδιορίζονται  άμεσα  από  ηθικούς  σκοπούς.  Ο  τεχνικός  νους  με  τη  δραστηριότητά  του 
μεταβάλλει πράγματα και όχι τον ίδιο τον άνθρωπο. Θεωρητικός τέλος είναι ο νους, ο οποίος 
κατά  τη  γνώση  του  προσδιορίζεται  από  ιδέες.  Κατά  βάθος  θεωρητικός  και  πρακτικός  νους 
είναι ο ίδιος, γιατί ο νους είναι ένας. Μόνον από την κατεύθυνση, την οποίαν ανοίγει, και από 
τις ιδέες που προσδιορίζεται, χαρακτηρίζεται ως θεωρητικός η πρακτικός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' 
Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Με  την  διάκριση  αυτήν  των  γνωστικών  δυνάμεων  της  ψυχής  και  του  πνεύματος,  στην 
αρχαιότητα  από  τον Πλάτωνα  και  στη  νεώτερη  εποχή από  τον  Καντ,  διαγράφονται  τα  όρια 
των  βασικών  τρόπων  του  συνειδέναι,  δηλαδή  της  δυνάμεως  του  αισθάνεσθαι  και  της 
δυνάμεως  του  νοείν,  και  θεμελιώνεται  γενικώς  η  αυτονομία  του  πνεύματος.  Είναι 
χαρακτηριστικό  ότι  και  στην  αρχαία  και  στη  νεώτερη  εποχή  το  πνεύμα,  με  τη  στροφή  εις 
εαυτό,  εζήτησε  ν'  αποδεσμευθεί  από  τη  δογματική  οντολογία  και  μεταφυσική,  και  έτσι 
εθεμελίωσε την αυτενέργεια και αυτονομία του. Η φιλοσοφία, η οποία άρχισε τη ζωή της με 
την αναζήτηση της αρχής ή την αρχή των όντων, με την επιστροφή στο πνεύμα ζητεί τώρα τις 
εσωτερικές  αρχές  του  πνεύματος  και  μ'  αυτές  επιχειρεί  ν'  αναλύσει  τα  αντικειμενικά 
δημιουργήματα του πνεύματος. Τα προβλήματα της φιλοσοφίας γίνονται τώρα προβλήματα 
του πνεύματος. Το πνεύμα, για να γνωρίσει το Είναι του και την ενέργειά του, στρέφεται τώρα 
προς τη συστηματική ανάλυση των αντικειμενικών του έργων. Τα έργα αυτά του πνεύματος 
αποτελούν κατ' ουσίαν τον άμεσο κόσμο της ζωής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος απ' αρχής της 
ζωής  του  εδημιούργησε  ένα  πνευματικό  κόσμο,  όπου  μέσα  ζει  και  κινείται.  Η  πρώτη 
πνευματική  μορφή  αυτού  του  κόσμου  είναι  ο  μύθος —  η  μυθική  γενικώς  ερμηνεία  του 
κόσμου και της ζωής του ανθρώπου. 

Απ'  αρχής  επίσης  της πνευματικής  του παρουσίας  ο άνθρωπος  εδημιούργησε  ένα σύστημα 
συμβόλων,  το  σύστημα  των  λέξεων,  τη  γλώσσα,  με  τα  οποία  εκφράζει  τα  αισθήματα, 
συναισθήματα  και  νοήματά  του.  Έπειτα  εδημιούργησε  επιστήμη  και  φιλοσοφία,  τέχνη  και 
τεχνική και γενικώς τα άλλα αντικειμενικά έργα του πνεύματός του. Αυτόν λοιπόν τον κόσμο 
του πνεύματος,  το νόημα και την αξία του, έρχεται τώρα να κατανοήσει η φιλοσοφία με τη 
στροφή  που  έκαμε  από  το  απλό  Είναι  προς  το  πνεύμα.  Και  το  πρόβλημα  όμως  του  Είναι 
προσλαμβάνει  τώρα  καινούργια  σημασία.  Ενώ  πριν  το  Είναι  περιελάμβανε  μόνον  όσα 
υπάρχουν  φύσει,  τώρα  η  έννοια  του  Είναι  περιλαμβάνει  και  τα  έργα  του  πνεύματος.  Ο 
Πλάτων, για να χαρακτηρίσει τον κόσμον αυτόν του πνεύματος, εδημιούργησε ένα ιδιαίτερο 
όρο, τον όρον «γένεσις εις ουσίαν». Η ψυχή του ανθρώπου με τα έργα της, την επιστήμη, την 
τέχνη,  τη φιλοσοφία, κινείται από το μη Είναι προς το Είναι, από το κενό γίγνεσθαι προς το 
άξιο γίγνεσθαι, γενικώς κινείται από το γίγνεσθαι προς το είναι και έτσι ούσιώνεται, γιατί με 
τα έργα της αυτά η ψυχή μετέχει, λέγει ο Πλάτων, της ουσίας, των ιδεών. Τι είναι λοιπόν το 
Είναι — που ζητεί απ' αρχής η φιλοσοφία — θα φανεί, όταν αναλύσομε και ερμηνεύσομε και 
κατανοήσομε  τα  δημιουργήματα  της  ψυχής  και  προ  παντός  την  επιστήμη,  η  οποία 
αποτελείται από συστήματα κρίσεων, από «λόγους». 

Πρέπει  λοιπόν —  αυτό  είναι  το  αίτημα  του  Πλάτωνος —  από  αυτούς  να  ξεκινήσομε,  να 
λάβομε  ως  αφετηρία  τούς  «λόγους»,  δηλαδή  το  τι  εκάστοτε  εννοούμε  και  λέγομε  για  τα 
πράγματα,  που  γνωρίζομε.  Οι  «λόγοι»,  δηλαδή  οι  κρίσεις  μας  για  τα  πράγματα,  όχι  ως 
γλωσσική διατύπωση αλλά ως νόημα, περιέχουν πάντοτε μέσα τους το Είναι. Η ριζική αυτή 
στροφή  του  πνεύματος,  από  την  ύλη  εις  τα  νοήματα,  άρχισε  στον  Πλάτωνα  με  τον 
«Φαίδωνα». Στην «Πολιτεία» έπειτα ο Πλάτων ανέλυσε συστηματικώς τις βασικές λειτουργίες 
του πνεύματος. Τέλος στους διαλόγους «Θεαίτητος», «Σοφιστής» και «Παρμενίδης» έφθασε 
σε  κλασσικές  διατυπώσεις  της  φιλοσοφίας  του,  οι  οποίες  παραμένουν  αμετακίνητες  ως 
σήμερα και αποτελούν τις προϋποθέσεις για κάθε φιλοσοφική σκέψη. Και δεν είναι δυνατόν 
κανείς πράγματι να αρχίσει να σκέπτεται φιλοσοφικώς, αν δεν μελετήσει  τα έργα αυτά του 
Πλάτωνος, όπου ο νους αποδεσμεύεται από κάθε δογματική προϋπόθεση και συνειδητοποιεί 
την αυτονομία του. 

Με  τη  στροφή  αυτή  που  έδωσε  ο  Πλάτων  στη  φιλοσοφία  έθεσε  τη  μοναδική  πνευματική 
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προϋπόθεση για κάθε φιλοσοφική κατανόηση του ανθρώπου και του κόσμου. Ό,τι ο Πλάτων 
ονόμασε  ιδέα,  τούτο  ενυπήρχε βεβαίως ως αίτημα  του πνεύματος σε όλα  τα προηγούμενα 
φιλοσοφήματα. Την πρώτη αρχή ή την έσχατη αιτία του Είναι εζήτησε απ' αρχής η ελληνική 
φιλοσοφία. Αλλά, ενώ το πρόβλημα τούτο, το λογικό τούτο αίτημα της ελληνικής φιλοσοφίας, 
είναι απ'  αρχής σαφώς διατυπωμένο,  οι  λύσεις,  που δόθηκαν πριν από  τον Πλάτωνα,  ήταν 
απλές απόπειρες,  δοκιμές.  Ενώ από το ένα μέρος  ζητείται από όλους  το Είναι, η ουσία  του 
κόσμου, από το άλλο μέρος όλοι όσοι εφιλοσόφησαν πριν από τον Πλάτωνα αποσπούν ένα 
ορισμένο στοιχείο του κόσμου, ένα ορισμένο ον, και απ' αυτό ζητούν να εξηγήσουν γενετικώς 
όλα τα άλλα. Αρχικώς το ορισμένο αυτό ον είναι υλικό, είναι μια συγκεκριμένη ύλη, η οποία 
θεωρείται  ως  πρώτη  ύλη,  και  αυτή  υποτίθεται  ως  η  αιτία  όλων  των  φαινομένων.  Έπειτα 
μερικά  συστήματα  συλλαμβάνουν  την  έννοια  της  νοητής  αρχής  των  όντων,  αλλά  και  αυτή 
είναι κατά βάθος κάτι μεταξύ του φυσικού και του πνευματικού κόσμου, είναι κάτι ανάμεικτο. 
Και οι αριθμοί των Πυθαγορείων και ο λόγος του Ηρακλείτου και τα άτομα του Δημοκρίτου, 
ακόμη τέλος και το Είναι, όπως το εννοεί ο Παρμενίδης, σε όση απόσταση και αν βρίσκεται 
από την πρώτη ύλη των πρώτων Ιώνων φιλοσόφων, παραμένουν κάτι το ακαθόριστο, κάτι το 
μεταξύ φυσικού  και  πνευματικού  κόσμου,  δεν  είναι  πραγματικώς  νοητά με  την  έννοια που 
εισήγαγε ο Πλάτων. 

Η  θεωρία  των  ιδεών  του Πλάτωνος  είναι  εκείνη,  η  οποία  ανοίγει  σε  όλο  του  το  βάθος  τον 
νοητό  κόσμο,  τον  κόσμο  του  πνεύματος,  και  τον  χαρακτηρίζει  με  τα  σύμφυτα  σ'  αυτόν 
γνωρίσματα. Με τη θεωρία των ιδεών η φιλοσοφία ξεπερνά τα όρια του υλικού κόσμου και το 
παλαιό πρόβλημα του Είναι αποκτά τώρα καινούργιο, το πραγματικό του νόημα. Τώρα μόνον 
είναι  που  τίθεται  τω  όντι  το  πρόβλημα  του  Είναι.  Ο  Πλάτων  δεν  ενδιαφέρεται  πια  για  την 
υλική ποιότητα του Είναι, αλλά ζητεί να κατανοήσει πρώτα την έννοια του Είναι και απ' αυτήν 
έπειτα  είναι  δυνατόν  να  προσδιορισθεί  και  το  υλικό  Είναι.  Από  τη  σκοπιά  αυτήν  τα 
προηγούμενα φιλοσοφικά συστήματα εμφανίζονται, κατά τη γνώμη του ιδίου του Πλάτωνος, 
ως απλά μυθολογήματα, ως  κοσμολογικοί  μύθοι.  Ταυτοχρόνως όμως ο  ίδιος  ο Πλάτων δεν 
παραγνωρίζει την τεράστια σημασία, που είχαν για την ανάπτυξη της φιλοσοφικής σκέψεως 
τα συστήματα των προδρόμων του και τα χαρακτηρίζει ως «γιγαντομαχίαν περί της ουσίας». 
Οπωσδήποτε  το  Είναι  δεν  ζητείται  τώρα  από  τον  Πλάτωνα  μέσα  στην  υλική 
«πραγματικότητα»,  αλλά  μέσα  στο  πνεύμα —  γιατί  εκεί  μόνον  υπάρχει  το  νόημά  του,  η 
έννοιά του. Έτσι ο νους, τον οποίον εταύτισε ο Παρμενίδης με το Είναι, ανακαλύπτει τώρα την 
αυτενέργειά του και την αυτονομία του. Ο νους δεν είναι έξω από το Είναι, ούτε έρχεται ως 
ξένος  επισκέπτης  σ'  αυτό,  αλλά  ο  ίδιος  προσδιορίζει  το  Είναι  με  τη  μορφή  του  και  την 
ενέργειά του. 

 

Με το πνεύμα του ο άνθρωπος όχι μόνον εννοεί όλα τάλλα ως αντικείμενα, αλλά δημιουργεί 
τα  αγαθά  του  πολιτισμού,  δηλαδή  τα  επιτεύγματα  εκείνα  του  πνεύματος,  την  τέχνη,  την 
επιστήμη,  τη  θρησκεία,  την  πολιτεία,  την  ηθική,  την  οικονομία  και  την  τεχνική,  τα  οποία 
προσδίδουν  νόημα  στη  ζωή  και  την  υψώνουν  πάνω  από  την  απλή  πραγματικότητα  και 
αναγκαστικότητα.  Όλα  τάλλα  όντα  δεν  έχουν  πνευματικότητα.  Ακόμη  και  τα  ανώτερα  ζώα 
μένουν δεμένα με τα ένστικτά τους, και δεν είναι δυνατόν με κανένα τρόπο να συγκριθούν με 
τον  άνθρωπο.  Με  το  πνεύμα  του  λοιπόν  ο  άνθρωπος  χωρίζεται  ριζικώς  από  την  άλλη 
πραγματικότητα. Το ειδέναι δίνει στον άνθρωπο το εξαίρετο προνόμιο να αντικειμενικοποιεί 
την  πραγματικότητα  και  να  θέτει  σκοπούς  στη  ζωή  του,  τους  οποίους  μοχθεί  να 
πραγματοποιήσει. 

Ο άνθρωπος, εκτός από τη γνώση τού γύρω του κόσμου, έχει και την αυτογνωσία. Επίσης έχει 
τη δυνατότητα να θέσει το πρόβλημα: τι νόημα έχει η ζωή του. Είτε καταφατική είτε αρνητική 
είναι  η  απάντηση,  που  δίνει  ο  άνθρωπος  στο  πρόβλημα  τούτο,  οπωσδήποτε  ήδη  με  το  να 
θέτει  αυτό  το  πρόβλημα  προχωρεί  πέρα  από  την  απλή  φυσική  πραγματικότητα.  Όταν 
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καταφάσκω τη ζωή μου και αγωνίζομαι να της προσδώσω αξία και νόημα με την επιστήμη, 
την τέχνη, τη θρησκεία και τη φιλοσοφία, είναι φανερό, ότι δεν μένω στην απλή φυσική μου 
κατάσταση, αλλά προχωρώ πέρα απ' αυτήν. Αλλά και όταν τυχόν αρνούμαι το νόημα της ζωής 
μου,  όπως  πράττει  ο  μηδενισμός  (είτε  θεωρητικός  είναι,  οπότε  αρνείται  την  αντικειμενική 
αλήθεια, είτε πρακτικός είναι, οπότε αρνείται την αξία των πράξεων),  και τότε προχωρώ με 
τον  μηδενισμό  μου  πέρα  από  την  απλή  φυσική  κατάσταση,  γιατί  πάντως  πιστεύω  ότι  ο 
μηδενισμός μου είναι αληθινός και ότι έχει, έστω, αρνητική αξία. Δεν είναι δυνατόν να είμαι 
μηδενιστής  και  να  μη  πιστεύω  στον  μηδενισμό  μου.  Αυτή  όμως  η  πίστη,  η  πεποίθηση, 
αποτελεί κάτι, που υπερβαίνει την απλή φυσική πραγματικότητα, είναι κάτι άλλο απ' αυτήν, 
είναι ένα είδος ελευθερίας του πνεύματος, το οποίον, έστω αρνητικώς, αποδεσμεύεται από 
τη  γνωστική  βουβότητα  της  φύσεως.  Ο  μηδενιστής  μάλιστα,  επειδή  είναι  δογματικός, 
πιστεύει απόλυτα στην αλήθεια και  την αξία  των απόψεών του,  και  έτσι επικυρώνει εκείνο 
ακριβώς  που  θέλει  ν'  αρνηθεί,  επικυρώνει  το  γεγονός  ότι  υπάρχει  αλήθεια  και  νόημα  της 
ζωής. 

Οπωσδήποτε  όμως  ο  μηδενισμός  αποτελεί  ακρότητα,  η  οποία  δεν  προσδιορίζει  την  όλη 
συμπεριφορά και δραστηριότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος συνήθως καταφάσκει  τη  ζωή 
του και επιδιώκει με αντικειμενικά έργα και πράξεις να δώσει νόημα σ' αυτήν, να την υψώσει 
πάνω  από  την  απλή  φυσική  πραγματικότητα.  Με  το  πνεύμα  του  δημιουργεί  ο  άνθρωπος 
συστήματα αξιών και λογικών σχέσεων, τα οποία έχουν γι' αυτόν αντικειμενικό νόημα και με 
το νόημα ακριβώς τούτο, που έχουν, ίστανται πάνω από την απλή φυσική πραγματικότητα, η 
οποία απλώς υπάρχει, είναι απλό αντικείμενο του πνεύματός του. 

Εξ άλλου ο άνθρωπος, όχι ως πνεύμα αλλ' ως ζωή, ως έμβιο σώμα, ανήκει στη φύση, είναι ένα 
ελάχιστο κομμάτι του φυσικού κόσμου. Ως σώμα ο άνθρωπος, αν μετρηθεί με τα μέτρα του 
κόσμου,  του σύμπαντος,  είναι  ένα ελάχιστο μικρό ον,  του οποίου η παρουσία ή η απουσία 
δεν  μεταβάλλει  τίποτε  στον  αιώνιο  κόσμο  της  φυσικής  αναγκαιότητας.  Ποσοτικώς,  και  αν 
ακόμα  αθροίσομε  το  σύνολο  των  ανθρώπων  που  έζησαν,  ζουν  και  θα  ζουν  επί  της  γης,  οι 
άνθρωποι αποτελούν ένα ελάχιστο ποσόν τέφρας απέναντι στον τεράστιο όγκο του πλανήτου, 
που κατοικούν. Ως προς το σώμα του λοιπόν ο άνθρωπος ανήκει στη φυσική πραγματικότητα, 
την βουβή αναγκαιότητα της φύσεως. Με το πνεύμά του όμως και τα έργα του πνεύματος ο 
άνθρωπος χωρίζεται από τον κόσμο της φύσεως και ιδρύει τον αόρατο κόσμο των νοημάτων 
και γενικώς της ελευθερίας, τον κόσμο των αξιών, όπου μέσα κινείται η ζωή του. Το γεγονός 
τούτο  το  χαρακτηρίζομε  ως  υπέρβαση,  υπερνίκηση  της  φύσεως  από  το  πνεύμα  του 
ανθρώπου. 

 

Υπάρχουν  βεβαίως  συστήματα,  τα  οποία  επιδιώκουν  να  εννοήσουν  και  το  πνεύμα  του 
ανθρώπου με τα ίδια μέτρα, με τα οποία εννοούν τη φυσική πραγματικότητα. Παραδέχονται 
δηλαδή τα συστήματα αυτά, ότι η διαφορά, που χωρίζει  το πνεύμα του ανθρώπου από την 
άλλη φυσική πραγματικότητα, δεν είναι ριζική αλλά διαφόρου βαθμού, ή ότι το πνεύμα του 
ανθρώπου  είναι  απλό  επιφαινόμενο  των  φυσικών  δυνάμεων.  Τα  συστήματα  αυτά  τα 
χαρακτηρίζομε  συνολικώς με  τον  όρο «μονισμός».  Η  κεντρική  διδασκαλία  των  συστημάτων 
αυτών  είναι  ότι  υπάρχει  μόνον  ένα  είδος  πραγματικότητος,  και  αυτή  είναι  η  ύλη,  η  οποία 
διαφορίζεται  κατά  ποικίλους  τρόπους  και  αποδίδει  ως  αποτέλεσμα  τα  όντα  και  σ'  αυτά 
κατατάσσεται  και  ο  άνθρωπος  με  το  πνεύμά  του,  το  οποίον  ποιοτικώς  δεν  έχει  καμμία 
διάφορα  από  την  ύλη.  Επίσης  υπάρχουν  άλλα  μονιστικά  συστήματα,  τα  οποία  επίσης 
παραδέχονται μία αρχή της πραγματικότητος, ένα είδος του Είναι, το οποίον όμως κατ' αυτά 
είναι  το  πνεύμα.  Τα  άλλα  όντα,  σύμφωνα  με  τα  συστήματα  αυτά,  είναι  τρόποι,  με  τους 
οποίους φανερώνεται  το  ένα μεταφυσικό στοιχείο  του  κόσμου,  το οποίον  είναι  το πνεύμα. 
Όμως οι τρόποι αυτοί του σκέπτεσθαι είναι δογματικοί και στηρίζονται στον ευσεβή πόθο του 
ανθρώπου ν' απλοποιήσει και να ενώσει τα πάντα και να τα αναγάγει σε μία μοναδική αρχή 
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και έτσι να τα «εξηγήσει». 

Αρκεί  όμως  ένα  βλέμμα  προς  την  πραγματικότητα  για  να  φανεί  ο  δογματισμός  αυτών  των 
συστημάτων. Η πραγματικότητα αυτή δεν αποτελεί καθ'  εαυτήν ένα ομοιογενές όλον, αλλά 
διαιρείται οίκοθεν σε τέσσαρες σφαίρες, οι οποίες είναι χωριστές και αγεφύρωτες η μία με 
την  άλλη  και  τη  μόνη  σχέση  που  έχουν  αναμεταξύ  των  είναι  η  σχέση  της  σειράς,  όπου  η 
επομένη προϋποθέτει την προηγουμένη ως όρο άνευ του οποίου δεν υπάρχει. Έτσι έχομε τη 
σφαίρα της ανόργανης ύλης,  της μηχανικής πραγματικότητος με τους φυσικούς της νόμους, 
τους οποίους το πνεύμά μας εκφράζει με ποσοτικές σχέσεις, με συστήματα κρίσεων, τα οποία 
ερμηνεύουν την πραγματικότητα με ποσά. Δεύτερον έχομε τη σφαίρα της οργανικής ζωής, η 
οποία προϋποθέτει την ύλη, είναι ένυλη, δίχως όμως να ταυτίζεται με την ύλη, γιατί η ζωή ως 
ενέργεια  αναπτύσσεται  έσωθεν  από  ένα  πυρήνα  και  έχει  πάντοτε  ορισμένη  μορφή,  την 
οποίαν διατηρεί παρ' όλην την εναλλαγή της ύλης, την οποίαν αφομοιώνει. Η ζωή έχει δικούς 
της  τρόπους  με  τους  οποίους  υπάρχει.  Τρίτον  έχομε  τη  σφαίρα  της  ψυχής,  την  οποίαν 
χαρακτηρίζουν  τα  εσωτερικά  βιώματα,  οι  καταστάσεις  εκείνες,  με  τις  οποίες  η  ψυχή 
αισθάνεται.  Τέταρτον  έχομε  τη  σφαίρα  του  πνεύματος,  το  οποίον  αντικειμενικοποιεί  τον 
κόσμο, αντικειμενικοποιεί όλα τα προηγούμενα επίπεδα της πραγματικότητος. 

Εδώ έχομε  τον διχασμό μεταξύ αντικειμένου και υποκειμένου. Λογικώς μας είναι αδύνατον 
να αναγάγομε τις σφαίρες αυτές του Είναι σε μία, έστω στην πρώτη, οπότε καταλήγομε στον 
υλιστικό  μονισμό,  ή  στη  δεύτερη,  οπότε  θα  έχομε  ψυχικό  μονισμό  (παμψυχισμό),  ή  τέλος 
στην τετάρτη, οπότε θα έχομε πνευματικό μονισμό. Λογικώς προχωρούμε από τη μία σφαίρα 
στην  άλλη  με  ένα  πήδημα  του  πνεύματος.  Δεν  υπάρχουν  ενδιάμεσα  στάδια,  τα  οποία  να 
συνδέσουν, να γεφυρώσουν τη μία με την άλλη. Έτσι π.χ. η ζωή δεν είναι δυνατόν να νοηθεί 
μόνον από την ανόργανη ύλη και τους νόμους της. Ο Καντ είπε σχετικώς με τη ζωή ότι «δεν 
εγεννήθηκε γι' αυτήν κανένας Νεύτων», δηλαδή το θέμα «τι είναι ζωή» δεν ευρήκε ακόμα τον 
ερμηνευτή του, όπως ευρήκε τον ερμηνευτή του το θέμα «τι είναι ύλη και ποίοι είναι οι νόμοι 
της». Και τον ευρήκε στο πρόσωπο του Νεύτωνος. Επίσης η εσωτερικότητα των βιωμάτων της 
ψυχής,  τα  οποία  χαρακτηρίζονται  από  το  συνειδέναι,  δεν  είναι  δυνατόν  να  αναχθεί  εις  το 
Είναι,  που  δεν  έχει  συνειδέναι.  Θα  είναι  καθαρός  παραλογισμός  να  συναγάγει  κανείς  το 
συνειδέναι  από  το  μη  συνειδέναι.  Τέλος  το  πνεύμα,  που  κατευθύνεται  σε  αντικείμενα,  τα 
οποία συναρτά σε ενότητα, συγκρίνει τις διαφορές τους και γενικώς κρίνει το Είναι τους, δεν 
είναι δυνατόν να ταυτισθεί με την απλή βιωματική συναίσθηση. 

Η φυσική επιστήμη καταγίνεται με την ανόργανη ύλη και ερμηνεύει την κίνηση και γενικώς 
όλες τις ιδιότητες της ύλης με ποσά, είναι κατ' εξοχήν μετρητική επιστήμη, όπως θα έλεγε ο 
Πλάτων. Όλες  οι φυσικές μας  γνώσεις  εκφράζουν  σχέσεις ποσών. Οι  νόμοι  του σύμπαντος, 
όπως  τους  διατυπώνει  η  φυσική  επιστήμη,  εκφράζουν  σχέσεις  ποσών.  Επίσης  η  σύγχρονη 
θεωρία του ατόμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα περίπλοκο σύστημα ποσοτικών σχέσεων. 
Η μαθηματική μέτρηση είναι το κύριο έργο της φυσικής, είτε της παλαιάς κλασσικής είτε της 
νέας πυρηνικής φυσικής. 

Η βιολογία ως επιστήμη των φαινομένων της ζωής, όσα μαθηματικά και αν εφαρμόσεί στον 
τομέα της, δεν μπορεί να συλλάβει με αυτά τι είναι ζωή. Η δυσχέρεια αυτή την ανάγκασε να 
καταφύγει στην  τελεολογία,  δηλαδή στη μέθοδο εκείνη,  η οποία θεωρεί  τον οργανισμό,  τη 
ζωή, ως ένα Είναι, που έχει μέσα του τον σκοπό, το τέλος. Τούτο σημαίνει ότι η ζωή πρέπει να 
νοηθεί  ως  αυτοσκοπός,  ως  ενέργεια,  η  οποία  κινείται  προς  την  κατεύθυνση  να 
πραγματοποιήσει την ενυπάρχουσα μορφή της. Είναι πλάνη να θέλομε ν' αναλύσομε τη ζωή 
με απλά ποσά, γιατί ημπορούμε να έχομε τα ποσά δίχως να έχομε τη ζωή. Ο οργανισμός είναι 
ένα ενιαίο σύστημα εμφύτων δυνάμεων και τάσεων, οι οποίες αναπτύσσονται και αντιδρούν 
προς τον εξωτερικό κόσμο σύμφωνα με τον εσωτερικό σκοπό, και αυτός είναι η πραγμάτωση 
και η αυτοσυντήρηση της μορφής της ζωής. Ο οργανισμός αναπτύσσεται έσωθεν μόνος του 
και συνάμα έχει τη δυνατότητα να αντιδρά προς τον εξωτερικό κόσμο. Κύριο επίσης γνώρισμα 
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του οργανισμού είναι ότι διατηρεί την οικεία μορφή του. Τέλος ο οργανισμός έχει αρχή και 
τέλος. Ώστε έχομε εδώ ένα ολωσδιόλου διαφορετικό είδος  της πραγματικότητος,  το οποίον 
δεν ημπορεί να ταυτισθεί με την ανόργανη ύλη. 

Υπάρχουν  προσπάθειες  στην  επιστήμη,  οι  οποίες  επιζητούν  να  ιδούν  τη  ζωή  ως  απλή  ύλη 
σύμφωνα  μόνον  με  τους  φυσικούς  και  χημικούς  νόμους.  Αλλά  οι  προσπάθειες  αυτές 
αφαιρούν από τη ζωή το κύριο γνώρισμά της, την θανατώνουν προτού την γνωρίσουν. Επίσης 
υπάρχουν  τάσεις  και  σχολές,  οι  οποίες  αμφισβητούν  την  πραγματικότητα  του  ψυχικού 
κόσμου, επειδή ο κόσμος αυτός δεν είναι απτός, όπως τα αισθητά αντικείμενα. Όμως τα απτά 
αισθητά  αντικείμενα  είναι  απτά  και  αισθητά,  επειδή  υπάρχει  κάποιος  που  τα  αισθάνεται, 
επειδή υπάρχει κάτι διαφορετικό απ' αυτά, που έχει τη δύναμη να τα αισθάνεται, και αυτό το 
κάτι  είναι  η ψυχή.  Είναι  λοιπόν παράλογο  να στηρίξομε από  το  ένα μέρος  την ύπαρξη  των 
αισθητών αντικειμένων στη δύναμη που έχομε να τα αισθανόμεθα και από το άλλο μέρος να 
αρνούμεθα το Είναι αυτής της ψυχικής δυνάμεως, το Είναι του ψυχικού κόσμου. 

Ο  κόσμος  λοιπόν  αποτελείται  από  διάφορα  επίπεδα  ή  σφαίρες,  οι  οποίες  χωρίζονται  κατά 
ποιότητα η μία από την άλλη. Όταν συνεπώς επιχειρούμε να ιδούμε τις σφαίρες αυτές ως κάτι 
κοινό και ενιαίο, σκεπτόμεθα πάντοτε κατ' αναλογίαν, δηλαδή βλέπομε τη ζωή ως μηχανισμό 
ή ως νεκρή ύλη, το πνεύμα ως ζωή ή ως ύλη, την ανθρώπινη κοινωνία ως οργανισμό κλπ. Αν 
όμως σταθούμε στα πράγματα, όπως είναι αφ' εαυτών,  τότε βλέπομε ότι το κατ' αναλογίαν 
αυτό σκέπτεσθαι δεν είναι λογικώς επιτρεπτό. Η γνώση μας για τον κόσμο δεν καταλήγει ποτέ 
σε ενιαία θεωρία, η οποία να περιλαμβάνει όλα τα είδη της πραγματικότητος και να μη είναι 
δογματική. 

Η  επιστημονική  μας  γνώση  χωρίζεται  εξ  αιτίας  αυτού  του  γεγονότος  σε  τομείς,  φυσική, 
βιολογία, ψυχολογία κλπ. και μόνον η φιλοσοφία ημπορεί να μας δώσει ενιαία εικόνα, δίχως 
να παραποιήσει  το καθένα είδος της πραγματικότητος.  Για κάθε τομέα  ισχύει ένα  ιδιαίτερο 
σύστημα εννοιών και μεθόδων,  το οποίον δεν είναι λογικώς επιτρεπτό να μεταφέρεται από 
τον ένα τομέα της πραγματικότητος στον άλλον. Έτσι βλέπομε από την ιστορία της επιστήμης 
πόσον εζημίωσαν, π.χ.  την βιολογία και  την ψυχολογία, οι μηχανιστικές θεωρίες, οι οποίες, 
ενώ  ισχύουν για  τη φυσική επιστήμη,  δεν είναι  γόνιμες για  τη βιολογία και  την ψυχολογία. 
Επίσης βλέπομε από την  ιστορία της φιλοσοφίας πόσο εζημίωσε και την φιλοσοφία και  την 
επιστήμη  ο  υλιστικός  ή  ο  πνευματικός  μονισμός.  Η  Λογική  λοιπόν  μας  αναγκάζει  να 
αναγνωρίσομε  την  ειδική  ουσία  της  κάθε  σφαίρας  της  πραγματικότητας  και  να 
εγκαταλείψομε τα γενικά σχήματα, τα οποία είναι δογματισμοί. 

 

Το  συμπέρασμα  από  όλην  αυτήν  την  ανάπτυξη  είναι  ότι  ο  άνθρωπος  ως  πνεύμα,  ως 
συνειδέναι, δεν είναι δυνατόν να ταυτισθεί με τα άλλα είδη του Είναι. Με το πνεύμα του ο 
άνθρωπος  γίνεται  δημιουργός,  δημιουργεί  αγαθά,  τα  οποία  δεν  υπάρχουν  φύσει.  Το 
πρόβλημα λοιπόν, που θέτει τώρα η φιλοσοφία, είναι τούτο: Τι νόημα έχουν αυτά τα έργα, τα 
οποία δημιουργεί ο άνθρωπος με το πνεύμα του; Ο σκοπός λοιπόν της φιλοσοφίας είναι τώρα 
να κατανοήσει τα έργα του πνεύματος του ανθρώπου, να κατανοήσει όλην την αντικειμενική 
πνευματική  δημιουργία  του  ανθρώπου.  Έτσι  το  πνεύμα  γνωρίζει  το  Είναι  του  όχι  μόνον  εξ 
υποκειμένου αλλά και εξ αντικειμένου. 

Η έννοια του νοήματος είναι μία βασική, πρωταρχική έννοια της φιλοσοφίας, όπως είναι και η 
έννοια  του  Είναι.  Ό,τι  δεν  έχει  νόημα,  δεν  μας  συγκινεί  καθόλου,  μας  είναι  ολωσδιόλου 
αδιάφορο. Και αδιάφορο είναι το ανάξιο. Ζητούμε λοιπόν το νόημα των δημιουργημάτων του 
ανθρωπίνου πνεύματος. Για να εξηγήσομε τι εννοούμε, θα πάρομε ως παράδειγμα τη φυσική 
επιστήμη.  Τι  επιδιώκει  η  επιστήμη  αυτή;  Θέλει  να  κατανοήσει  ό,τι  είναι  δεδομένο  στις 
αισθήσεις  και  γενικώς ό,τι  γίνεται  μέσα στον αισθητό  κόσμο. Όμως,  για  να  κατανοήσει  τον 
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κόσμον αυτόν, δεν αρκείται σε ό,τι απλώς υπάρχει και φαίνεται, αλλά ζητεί κανόνες, νόμους 
σύμφωνα με τους οποίους θέλει να τον κατανοήσει. 

Ό,τι υπάρχει ως αισθητός κόσμος, δηλαδή το σύνολον των φαινομένων, νοείται ως πλήρωμα 
του χώρου και του χρόνου. Αυτό λοιπόν η φυσική επιστήμη ζητεί να το υποτάξει με τη διάνοια 
σε κανόνες και  νόμους. Η διάνοια γενικώς γνωρίζει  τα πράγματα,  τα αισθητά, σύμφωνα με 
νόμους.  Και  εφ'  όσον  τα  γνωρίζει  σύμφωνα  με  νόμους,  οι  νόμοι  αυτοί  είναι  όχι  μόνον 
σύμφωνοι  με  τα  αισθητά,  αλλά  είναι  σύμφωνοι  με  την  ίδια  τη  διάνοια.  Και  τούτο  είναι  το 
μυστικό της γνώσεως. 

Η  γνώση  όμως  αυτή ως  νόημα  δεν  είναι  κάτι  που  είναι  όμοιο  με  τα  αισθητά,  η  γνώση ως 
νόημα δεν είναι κάτι που κατέχει χώρο ή που υφίσταται την επίδραση του χρόνου, όπως τα 
ίδια τα αισθητά, αλλά η γνώση είναι κάτι διάφορο, ανήκει στη νοητή σφαίρα και είναι κάτι 
που μένει, και έχει κύρος λογικό. Ώστε, αν επιστρέψομε με το νου μας, για να στοχαστούμε τι 
ακριβώς  κάνομε  όταν  γνωρίζομε,  όταν  αποκτούμε  γνώση  για  τα  φυσικά  αντικείμενα,  θα 
διαπιστώσομε ότι με τη γνώση μας ευρισκόμεθα πάντοτε σε άλλη σφαίρα από τη σφαίρα των 
αισθητών. Αν λοιπόν θέσομε τώρα και πάλιν το ερώτημα τι νόημα έχει, τι σημαίνει το γεγονός 
ότι γνωρίζομε τα αισθητά, θα απαντήσομε ότι η σημασία της γνώσεώς μας έγκειται εις το ότι 
ανακαλύπτει την κανονικότητα, την νομοτέλεια των αισθητών, δηλαδή την υπαγωγή τους σε 
κανόνες  και  νόμους.  Με  την  υπαγωγή  αυτών  των  πραγμάτων  σε  κανόνες  και  νόμους  όχι 
μόνον  δεν  νομίζομε  ότι  μεταβάλλομε  την  ουσία  των  πραγμάτων,  αλλ'  αντιθέτως  είμαστε 
βέβαιοι ότι συλλαμβάνομε το αυτούσιο Είναι τους. Η γνώση δηλαδή επιδιώκει να συλλάβει το 
Είναι, να συλλάβει τα αντικείμενα όπως πράγματι είναι. Το νόημα της γνώσεως θα εχάνονταν, 
αν  τυχόν  με  τη  γνώση αλλάζαμε  το  Είναι  των αντικειμένων.  Όμως  το  μυστικό  της  γνώσεως 
είναι  εξ  άλλου  ότι  δεν  σταματά  στην  απλή  αίσθηση  των  αντικειμένων.  Την  αίσθηση  των 
πραγμάτων την έχομε προτού προχωρήσομε στην επιστημονική γνώση. 

Το γεγονός ότι με τη γνώση ζητούμε κάτι γενικό για τα αισθητά δεδομένα, π.χ. τη νομοτέλειά 
τους, τούτο σημαίνει ότι δεν μας αρκεί η αίσθηση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η απλή αίσθηση 
δεν  μας  δίνει  το  πραγματικό  Είναι  των  όντων.  Και  ναι  μεν  η  διάνοια  επεξεργάζεται  τα 
δεδομένα των αισθήσεων, για να μπορέσει η ίδια να τα γνωρίσει ως προς τη νομοτέλειά τους. 
Αλλ'  η  επεξεργασία αυτή  είναι  καθαρώς  λογική.  Το αισθητό ως αισθητό δεν μεταβάλλεται. 
Γενικώς το αντικείμενο, όταν το γνωρίζει η διάνοια, δεν παθαίνει τίποτε, όπως π.χ. παθαίνουν 
τα σώματα μεταβολές το ένα από το άλλο. Δηλαδή η γνωστική ενέργεια εγκαθιδρύει μεταξύ 
διανοίας  και  αντικειμένου  μία  σχέση,  η  οποία  δεν  υπάρχει  ποτέ  μεταξύ  δύο  φυσικών 
αντικειμένων. Η γνωστική αυτή σχέση χαρακτηρίζεται από το νόημα, που έχει το γεγονός της 
γνώσεως.  Επειδή  ακριβώς  έχει  νόημα,  δεν  κατατάσσεται  στη  κατηγορία  των  φυσικών 
γεγονότων, γιατί εκεί τα γεγονότα είναι το ένα αιτία του άλλου, και το ένα αντικείμενο επιδρά 
επάνω  στο  άλλο.  Με  άλλα  λόγια,  η  διάνοια  που  γνωρίζει,  που  έχει  τη  γνώση,  δεν  είναι 
δυνατόν να νοηθεί και αυτή η ίδια, όπως νοούνται τα αντικείμενα. Η διάνοια ιδρύει αυτή τη 
σχέση  της  γνώσεως,  είναι η πηγή  του  νοήματος.  Αυτή  έχει  νοήματα,  όχι  τα αντικείμενα,  τα 
οποία  είναι  κυριολεκτικώς  ανόητα,  και  μένουν  ό,τι  ήταν  και  προτού  κατανοηθούν,  δηλαδή 
προτού ερμηνευθούν από τη διάνοια με συστήματα νοημάτων. 

Τα  νοήματα  λοιπόν  δεν  ενυπάρχουν  στα  αντικείμενα,  αλλά  στη  διάνοια. Με  τα  νοήματα  η 
διάνοια αποκτά την αλήθεια για τα αντικείμενα. Η αλήθεια λοιπόν για τα πράγματα, το πώς 
τα πράγματα τω όντι είναι, αποτελείται από νοήματα της διανοίας, από λογικές σχέσεις,  τις 
οποίες η διάνοια εκφράζει με τις κρίσεις της. Και όπως η αλήθεια, έτσι και το ψεύδος για τα 
πράγματα αποτελείται από νοήματα, από κρίσεις, οι οποίες είναι εσφαλμένες. Ώστε ούτε το 
ψεύδος  ενυπάρχει  στα  πράγματα.  Άλλο  πράγμα  λοιπόν  είναι  τα  νοήματα  και  άλλο  τα 
αντικείμενα,  τα  πράγματα,  τα  φαινόμενα  της  φύσεως.  Το  φυσικόν  γίγνεσθαι  δίχως  τα 
νοήματα, με τα οποία η διάνοια ζητεί να το ερμηνεύσει, δεν έχει μέσα του νοήματα, δεν είναι 
αληθινό,  ούτε ψευδές,  δεν  έχει αφ'  εαυτού  του  το  γνώρισμα  της αληθείας ή  του ψεύδους. 
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Αυτά  τα γνωρίσματα είναι  γνωρίσματα  της διανοίας,  η οποία  γνωρίζει,  ιδρύει  τη σχέση  της 
γνώσεως με  τα πράγματα.  Το  νόημα  της  γνώσεως  λοιπόν πηγάζει  από  τη διάνοια,  η  οποία 
χωρίζεται ριζικώς από όλο το φυσικό γίγνεσθαι. Η διάνοια είναι ενέργημα λογικό, δεν είναι 
γεγονός φυσικό. 

Η διάνοια όμως, η οποία είναι η έδρα των εννοιών και των νοημάτων για τα αντικείμενα της 
φύσεως, για τη φύση γενικώς, είναι μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι κατά τα άλλα 
μέρος  της  φύσεως.  Η  διάνοια  δεν  είναι  κάτι  χωριστό  και  αφηρημένο  από  το  Είναι  του 
ανθρώπου, αλλά είναι πάντοτε συνδεδεμένη με τον άνθρωπο, με την ύπαρξη του ανθρώπου. 
Η διάνοια, για να αποκτήσει τη γνώση του κόσμου, ενεργεί. Ώστε η γνώση αποτελείται από 
δύο στοιχεία, από την ενέργεια και από το νόημα. Η ενέργεια είναι γεγονός χρονικό, ενώ το 
νόημα είναι το λογικό της περιεχόμενο,  το οποίον  ισχύει. Ώστε από το ένα μέρος έχομε την 
ενέργεια  της  γνώσεως  ως  γίγνεσθαι,  από  το  άλλο  μέρος  έχομε  το  αντικειμενικό  νόημα. 
Συνεπώς μόνον μέσα στην ενέργεια της διανοίας συνυπάρχουν τα δύο στοιχεία, το γίγνεσθαι 
και  το  νόημα.  Η  ενέργεια  αυτή  και  υπάρχει  ως  γεγονός,  όπως  υπάρχουν  όλα  τα  άλλα 
γεγονότα  και  πράγματα,  και  έχει  μέσα  της  το  νόημα,  ενώ  κάθε  άλλη  ενέργεια,  κάθε  άλλο 
γίγνεσθαι  μέσα  στη  φύση  υπάρχει  απλώς,  δίχως  να  έχει  μέσα  του  νόημα.  Εννοώ  λοιπόν 
σημαίνει πρώτον ότι ενεργώ με τη διάνοια και δεύτερον ότι συλλαμβάνω πάντοτε ένα νόημα, 
που  αναφέρεται  σε  πράγματα  και  που  ως  προς  την  ουσία  του  είναι  διαφορετικό  από  τα 
πράγματα, είναι νοητό. Εδώ λοιπόν, δηλαδή μέσα στην ενέργεια της διανοίας, συνυπάρχει το 
Είναι  και  το  νόημα,  ενώ,  όταν γνωρίζω αντικείμενα,  το  νόημα δεν ενυπάρχει μέσα σ' αυτά, 
αλλά  εκείνη  είναι  που  το  προσδίδει  σ'  αυτά.  Έτσι  όλη  η  γνώση  της  φυσικής  επιστήμης 
απαρτίζεται από συστήματα νοημάτων, τα οποία η διάνοια προσδίδει στα αντικείμενα. Με τα 
νοήματα η διάνοια εκφράζει γενικώς σχέσεις περί των πραγμάτων της φύσεως. 

Τη  γνώση  όμως  της  φύσεως,  όπως  είδαμε  πριν,  ο  άνθρωπος  δεν  την  στηρίζει  μόνον  στη 
διάνοια,  αλλά  και  στις  αισθήσεις.  Το αντικείμενο  δεν  είναι  μόνον αντικείμενο  της  διανοίας 
αλλά και των αισθήσεων, ή μάλλον της δυνάμεως του αισθάνεσθαι. Το αντικείμενο πρέπει να 
είναι αισθητώς δεδομένο ή τουλάχιστον να ανήκει εις τον κόσμο του χώρου και του χρόνου, 
για  να  μπορέσει  η  διάνοια  να  το  επεξεργασθεί  λογικώς,  δηλαδή  να  το  επισημάνει  με  ένα 
σύστημα νοημάτων. Οι αισθήσεις μάλιστα συνδέουν τον άνθρωπο πιο πολύ με την φύση. Αν 
μάλιστα ο άνθρωπος θεωρηθεί μόνον από την πλευρά των αισθήσεων, ανήκει εξ ολοκλήρου 
στον φυσικό κόσμο. Όμως οι αισθήσεις μόνες τους δεν παρέχουν γνώση, προσφέρουν μόνον 
το ακατέργαστο υλικό και τούτο ακριβώς το αισθητό επεξεργάζεται η διάνοια με τα νοήματά 
της. Ώστε μόνον ο συνδυασμός αισθήσεων και διανοίας οδηγεί στην γνώση της φύσεως. Το 
πνεύμα  έχει  το  προνόμιο  της  γνώσεως,  όμως  «τα  προς  γνώσιν»,  τα  φαινόμενα,  τα 
συνεισφέρει η δύναμη του αισθάνεσθαι. Η σχέση του πνεύματος και του αισθάνεσθαι είναι 
διαλεκτική.  Πνεύμα  χωρίς  τη  δύναμη  του  αισθάνεσθαι,  νοήματα  χωρίς  φαινόμενα,  για  τα 
οποία ισχύουν τα νοήματα, και αισθάνεσθαι χωρίς πνεύμα, χωρίς τη δύναμη της πνευματικής 
του επεξεργασίας, για τον άνθρωπο δεν υπάρχουν. Και τούτο δεν ισχύει μόνον για τη φυσική 
επιστήμη, αλλά για όλα τα δημιουργήματα του πνεύματος. Ο άνθρωπος ως δημιουργός των 
έργων του πνεύματος είναι συνάμα και ενεργόν σύστημα αισθήσεων, δηλαδή ποτέ δεν παύει 
να μεταχειρίζεται κατά την πνευματική του δημιουργία και τη δύναμη του αισθάνεσθαι. Και 
όταν  δημιουργεί  έργα  τέχνης  και  όταν  καθιερώνει  σύμβολα  θρησκευτικά,  και  όταν  ιδρύει 
νόμους της πολιτείας, πάντοτε προσδιορίζεται και από τις αισθήσεις του. 

Ώστε, όταν ομιλούμε για τον άνθρωπο ως την πηγή των πνευματικών δημιουργημάτων, δεν 
εννοούμε ποτέ τη μία μόνον πλευρά του Είναι του, την καθαρώς πνευματική, αλλά εννοούμε 
πάντοτε  και  την  αισθητική.  Η  πνευματική  του  ακριβώς  δύναμη  έγκειται  σε  τούτο,  όχι  να 
αποφεύγει τα προβλήματα, που του θέτει η αισθητική του πλευρά, δηλαδή γενικώς η δύναμη 
του αισθάνεσθαι, αλλά και να τα λύει, ή, όταν πρόκειται για την ηθική του προκοπή,  να τα 
δαμάζει. Τότε γίνεται πράγματι πνευματικός άνθρωπος. Ο Καντ, για να τονίσει την σχέση της 
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διανοίας με την εποπτείαν των αισθήσεων, λέγει ότι εποπτεία των αισθήσεων, χωρίς διάνοια, 
είναι τυφλή και διάνοια δίχως εποπτεία των αισθήσεων είναι κενή. Ο Πλάτων εξ άλλου, για να 
τονίσει την ίδια σχέση, ονόμασε τα είδωλα, που προσφέρουν οι αισθήσεις, «παρακλητικά της 
διανοίας»,  δηλαδή  διεγερτικά  της  διανοίας.  Το  νόημα,  που  έχουν  αυτοί  οι  δύο  λόγοι  του 
Πλάτωνος και του Καντ, μπορούμε να το γενικεύσομε και να ειπούμε ότι κανένα πνευματικό 
έργο  του  ανθρώπου  δεν  νοείται  δίχως  τη  συνεργασία  όλων  των  δυνάμεων  του  ανθρώπου. 
Τούτο  φαίνεται  καθαρότερα  στην  τέχνη,  όπου  ύλη  και  πνεύμα,  αισθάνεσθαι  και  πνεύμα, 
γίνονται ένα, όπου αίρεται ο δυϊσμός αισθητικών και πνευματικών δυνάμεων του ανθρώπου. 

Ο άνθρωπος είναι συνάμα πολίτης δύο κόσμων, του αισθητού και του νοητού. Γενικώς όμως 
με τα πνευματικά του δημιουργήματα διασπά τα όρια των φυσικών του δεσμεύσεων, γιατί τα 
δημιουργήματα αυτά είναι έργα με νόημα. Έτσι μία επιστημονική αλήθεια δεν είναι δυνατόν 
να  τοποθετηθεί  εν  χώρω  και  χρόνω,  όπως  είναι  τοποθετημένα  τα  πράγματα,  αλλά  είναι 
νοητή,  και  η  έδρα  της  είναι μόνον  το πνεύμα. Μια  επιστημονική αλήθεια,  π.χ.  ο  νόμος  της 
έλξεως, είναι γενική, δηλαδή το λογικό της νόημα ισχύει για όλους και νοείται από όλους, ενώ 
τα υλικά πράγματα είναι πάντοτε το καθένα σε ένα ορισμένο σημείο του χώρου, έχει έκταση. 
Βεβαίως και τα πνευματικά δημιουργήματα έχουν μια σχέση με τον χώρο και τον χρόνο, γιατί 
ο  άνθρωπος ως  μέρος  της φύσεως  κατέχει  και  αυτός  ένα  τμήμα  του  χώρου  και  η  ζωή  του 
διαρκεί  ένα  ορισμένο  χρονικό  διάστημα.  Και  η  επιστημονική  αλήθεια  έχει  την  ιστορία  της, 
συνδέεται δηλαδή τη στιγμή που ανακαλύπτεται με ορισμένο τόπο και χρόνο. Όμως το νόημά 
της, η λογική της ουσία, είναι γενική, διασπά τα όρια του χρόνου και του τόπου, όπου μέσα 
ιστορικώς εγεννήθηκε. 

Ο όρος του Πλάτωνος «γένεσις εις ουσίαν» ορίζει πλήρως τον άνθρωπο και ως προς τις δύο 
πλευρές του Είναι του. Ο άνθρωπος Είναι και μέσα στη γένεση, στο γίγνεσθαι, και μέσα στο 
Είναι. Το μυστικό της ζωής του είναι ότι με το πνεύμα του υπερνικά τη χρονικότητα, ενώ με το 
σώμα  του  μένει  μέσα  σ'  αυτήν.  Με  τα  δημιουργήματα  του  πνεύματός  του  ζητεί  να 
υπερνικήσει  το απλό γίγνεσθαι,  το οποίον αναλύεται σε άπειρα σημεία μιας ακατάπαυστης 
ακολουθίας, που έρχονται και παρέρχονται, και να συλλάβει το Είναι. 

Ο άνθρωπος κινείται από το μη Είναι προς το Είναι, από την άγνοια προς τη γνώση, από την 
αμορφία προς  τη μορφή,  από  τα πολλά προς  το  ένα. Ο φιλόσοφος  της Αναγεννήσεως Pico 
della Mirandola (1463 ‐ 1494) βάζει στο στόμα του Θεού τα εξής λόγια προς τον άνθρωπο: «Σε 
τοποθέτησα  στο  κέντρο  του  κόσμου,  για  να  μπορείς  ελεύθερα  προς  όλες  τις  πλευρές  να 
κοιτάζεις  και  να  κατοπτεύεις  όπου σου αρέσει.  Δεν  σε  έπλασα ούτε  ουράνιον  ούτε  γήινον, 
ούτε θνητόν ούτε αθάνατον. Γιατί πρέπει με τη θέλησή σου και με την τιμή σου να γίνεις ο 
τεχνίτης και ο μορφωτής του εαυτού σου και να μορφώσεις τον εαυτό σου από την ύλη, που 
προτιμάς εσύ ο ίδιος. Έτσι έχεις το ελεύθερο να πέσεις ως την κατώτατη βαθμίδα του ζωικού 
κόσμου. Όμως μπορείς να υψωθείς ως τις ανώτατες σφαίρες της θεότητος». Μεταξύ θνητού 
και αθανάτου  τοποθετεί  και ο Πλάτων  τον άνθρωπο και  τα λόγια αυτά  του φιλοσόφου  της 
Αναγεννήσεως απηχούν ζωηρώς την πλατωνική αντίληψη περί του ανθρώπου. 

 

Ο άνθρωπος είναι κατ' ουσίαν συνειδέναι. Με αυτό χωρίζεται από όλα τάλλα. Το συνειδέναι 
δεν είναι ό,τι είναι τα φυσικά όντα, τα οποία αποτελούν αντικείμενα της φυσικής επιστήμης. 
Το συνειδέναι δεν  είναι  εμπειρική  έννοια,  ούτε  εμπειρικό  γεγονός.  Συνεπώς ούτε η φυσική 
επιστήμη  ούτε  η  εμπειρική  ψυχολογία  μπορούν  να  το  ορίσουν,  γιατί  η  μεν  πρώτη  ορίζει 
πράγματα και σχέσεις πραγμάτων, η δε δεύτερη ορίζει ψυχικές καταστάσεις, οι οποίες είναι 
συνειδητές,  αλλά  δεν  ταυτίζονται  με  το  συνειδέναι.  Και  η  μία  όμως  και  η  άλλη  επιστήμη, 
όπως  και  κάθε  επιστήμη,  προϋποθέτουν  απλώς  το  συνειδέναι.  Ό,τι  υπάρχει  εν  χώρω  και 
χρόνω,  είναι  ποιοτικώς  διάφορο  από  το  συνειδέναι  και  προϋποθέτει  λογικώς  το  Είναι  του 
συνειδέναι.  Ο  τρόπος  αυτός  του  εκφράζεσθαι  δεν  αποδίδει  βεβαίως  την  ουσία  του 
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ανθρώπου, του συνειδέναι, σε όλη του την πληρότητα, ούτε και υπάρχει τρόπος εκφραστικός 
για να αποδώσομε το συνειδέναι, γιατί όλοι οι εκφραστικοί μας τρόποι κατάγονται από τον 
εμπειρικό κόσμο, τον κόσμο των πραγμάτων, και το συνειδέναι δεν είναι πράγμα. 

Όμως  πραγματοποιούμε  όλοι  με  τον  νου  μας  πολύ  καλά  τι  εννοούμε,  όταν  λέγομε  ότι  ο 
άνθρωπος είναι συνειδέναι. Ο ορισμός αυτός σημαίνει, ότι όλα τα άλλα που έχει ο άνθρωπος 
ανήκουν στον κόσμο της φύσεως. Μόνον το συνειδέναι αποτελεί την μεταφυσική ουσία του 
ανθρώπου,  αυτό  εκφράζει  τον  άνθρωπο  ως  μεταφυσική  γνωστική  ενότητα.  Ο  όρος 
μεταφυσική γνωστική ενότητα είναι εδώ απολύτως δικαιολογημένος, γιατί δηλώνει κάτι, που 
υπάρχει  και  που αποτελεί  την  εσωτερική ποιότητα  του ανθρώπου.  Το συνειδέναι  δεν  είναι 
μία  απλή  ιδιότητα  του  ανθρώπου  δίπλα  στις  άλλες,  δεν  είναι  ένα  απλό  συμβεβηκός,  αλλά 
είναι η ουσία του ανθρώπου, η αρχή του ανθρώπου ως πνευματικού όντος. 

Όταν  χαρακτηρίζομε  το  συνειδέναι  ως  τη  μεταφυσική  ουσία  του  ανθρώπου,  ως  τη 
μεταφυσική  αρχή  γενικώς  του  ανθρώπου  και  του  κόσμου,  εννοούμε  ότι  το  συνειδέναι  δεν 
εξηγείται από το απλό Είναι. Με το συνειδέναι ανοίγει ο κόσμος των εσωτερικών διαστάσεων 
του ανθρώπου, ο κόσμος γενικώς του νοήματος. Το νόημα πηγάζει μόνον από το συνειδέναι, 
από το πνεύμα, όχι από το απλό Είναι. Αλλά και το είναι, επειδή γίνεται συνειδητό, παύει να 
είναι απλό Είναι και προσλαμβάνει και αυτό νόημα. Από το άλλο μέρος όμως το συνειδέναι 
δεν υπάρχει ποτέ μόνο του, είναι πάντοτε μαζί με το Είναι. Τούτο όμως δεν σημαίνει ποτέ ότι 
το συνειδέναι πηγάζει από το Είναι. Από το απλό Είναι δεν υπάρχει λογική μετάβαση εις το 
συνειδέναι, αλλά μόνον από το συνειδέναι προς το Είναι, γιατί το συνειδέναι είναι εκείνο που 
εννοεί  το Είναι,  ενώ  το Είναι δεν εννοεί  το συνειδέναι. Ώστε  γενικώς  το  νόημα δεν πηγάζει 
από το Είναι αλλά από το συνειδέναι. Το νόημα είναι ο τρόπος με τον οποίον το συνειδέναι 
εννοεί το Είναι. 

Το  συνειδέναι  όμως  είναι  ενέργεια,  η  οποία  αυτοπραγματώνεται,  είναι  αυτοσυνείδητο 
γίγνεσθαι. Για τούτο τα όριά του είναι κινητά. Στην πραγματικότητα δεν είναι, αλλά γίνεται, 
δηλαδή  γίνεται  εφ'  όσον  ενεργεί.  Δεν υπάρχει  κανείς άλλος  τρόπος  να  εννοήσει  κανείς  την 
αυτενέργεια και αυτοπραγμάτωση αυτήν  του συνειδέναι παρά η επιστροφή του πνεύματος 
εις  εαυτό.  Με  την  αυτεπιστροφήν  αυτήν  το  συνειδέναι  χωρίζεται  σε  θεωρούν  και 
θεωρούμενο, σε υποκείμενο και αντικείμενο, δηλαδή αντικειμενικοποιεί την ενέργειά του και 
βλέπει, θεωρεί εαυτό. 

Έτσι  το  συνειδέναι  αυτοβεβαιώνεται  εννοιολογικώς  για  τον  διχασμό  του  σε  θωρούν  και 
θεωρούμενο, σε υποκείμενο και αντικείμενο. Από τάλλο μέρος όμως, με την ίδια επιστροφή 
του πνεύματος προς εαυτό, αυτοβεβαιώνεται το συνειδέναι για την ενότητά του, δηλαδή περί 
του ότι είναι ένα και  το αυτό κατά την αυτοθεώρησή του. Με την αυτεπιστροφήν αυτήν το 
συνειδέναι  πραγματοποιεί  το  παράδοξο,  να  διαιρείται,  να  μερίζεται  και  συνάμα  να  μένει 
αδιαίρετο, να είναι ένα κατά βάθος. Το συνειδέναι είναι ένας κύκλος και με την αυτενέργειά 
του  παρακολουθεί  τον  εαυτό  του.  Τούτο  σημαίνει  ότι  το  συνειδέναι  αποτελεί  μίαν  ενεργό 
ολότητα,  η  οποία  δεν  είναι  στατική  αλλά  δυναμικώς  επιστρέφει  στον  εαυτό  της.  Το 
συνειδέναι είναι ένα αυτενέργητο γίγνεσθαι, μία αυτοσυνείδητη κίνηση. 

Όταν λέγομε ότι το συνειδέναι είναι γίγνεσθαι, δεν εννοούμε μια απλή μεταβολή, αλλοίωση, 
αλλά εννοούμε πάντοτε αυτοπραγμάτωση, αυτοφανέρωση, συνειδητή κίνηση από το δυνάμει 
εις  το  ενεργεία  συνειδέναι. Με  την  κίνηση  αυτήν  από  το  δυνάμει  εις  το  ενεργεία  Είναι  το 
συνειδέναι αποκτά την αυτοσυνειδησία του. Μέσα σ' αυτήν αποκαλύπτεται η αληθινή ουσία 
του  συνειδέναι,  ο  τελικός  του  σκοπός,  ο  οποίος  δεν  είναι  να  γνωρίσει  απλώς  τα  άλλα,  τα 
αντικείμενα,  αλλά  να  γνωρίσει  τον  εαυτό  του  και  να  δημιουργήσει  κόσμο,  τον  κόσμο  των 
νοημάτων, τον κόσμο του πνεύματος, όπου μέσα αναγνωρίζει τον εαυτό του. Ο κόσμος αυτός 
αποτελείται  από  τα  δημιουργήματα  του  πνεύματος,  δηλαδή  την  επιστήμη,  την  τέχνη,  τη 
θρησκεία, την πολιτεία, με όλη την οικονομική και τεχνική της πραγματικότητα. 
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Ό,τι  υπάρχει,  μου  είναι  συνειδητό,  δηλαδή  είναι  δυνατόν  να  γίνει  προσιτό  στη  συνείδησή 
μου, και γι' αυτό ακριβώς λέγω ότι υπάρχει. Οι τρόποι με τους οποίους μου είναι συνειδητό 
ό,τι  υπάρχει,  είναι  πολλοί.  Από  τα  υπαρκτά  άλλα  μου  είναι  προσιτά  στη  δύναμη  του 
αισθάνεσθαι,  τα  αισθάνομαι,  άλλα  τα  έχω  στη  παράστασή  μου,  άλλα  πάλιν  τα 
συναισθάνομαι, άλλα τέλος είναι προσιτά στη διάνοιά μου ως καθαρά νοήματα, όπως είναι 
π.χ. οι αριθμοί και οι κρίσεις. Όταν όμως λέγω ότι κάτι μου είναι συνειδητό, εννοώ πάντοτε 
δύο πράγματα, πρώτον εννοώ το τι μου είναι συνειδητό και δεύτερον εννοώ ότι αυτό είναι σε 
μένα συνειδητό. 

Ώστε με την ενέργεια του συνειδέναι είναι ωσάν να χωρίζομαι σε δύο σημεία, στο συνειδητό 
και στη συνειδητότητα. Όμως τα δύο αυτά σημεία αποτελούν τους δύο πόλους ενός και του 
αυτού βασικού γεγονότος,  γιατί, όταν κάτι μου είναι συνειδητό,  έχω συνάμα διπλή είδηση, 
έχω είδηση για το κάτι αυτό και έχω και είδηση για τον εαυτό μου. Δεν είμαι χωριστά εγώ και 
χωριστά εκείνο, αλλά με τη συνειδητότητα είμαστε συνάμα, είμαι συνειδέναι μαζί μ' εκείνο 
και  εκείνο  είναι  μαζί  με μένα.  Δηλαδή,  ενώ φαίνεται  ότι  είμαι  χωριστός από  το συνειδητό, 
στην πραγματικότητα αυτό δεν με  χωρίζει από  τον  εαυτό μου,  αλλά με  ενώνει. Η  ενέργεια 
δηλαδή του συνειδέναι μέσω του συνειδητού επιστρέφει στην αρχή της, στην αφετηρία της, 
ενώνεται με τον εαυτό της. Αυτή η γνωστική επιστροφή αποτελεί την ουσία του συνειδέναι. 
Και  όταν  μου  είναι  κάτι  συνειδητό,  είμαι  κατά  βάθος  ένα  με  τον  εαυτό  μου,  δηλαδή,  ενώ 
εκείνο  είναι  κάτι  άλλο  από  εμένα,  εγώ  μαζί  του  ως  συνειδέναι  και  εκείνο  ως  συνειδητό 
αποτελούμε ενότητα. 

Συνεπώς δύο είναι  τα σταθερά σημεία  της αναφοράς  του συνειδέναι,  είναι  το περιεχόμενό 
του, το άλλο που μου είναι συνειδητό, και το εγώ ως αυτενέργεια, η οποία περιέχει συνάμα 
το  συνειδέναι  και  την  αναφορά  του  συνειδέναι  εις  το  περιεχόμενο,  το  αντικείμενο.  Τούτο 
σημαίνει  ότι  το  συνειδέναι  δεν  περιορίζεται  εις  εαυτό,  αλλά με  την  ενέργειά  του  ενώνεται 
γνωστικώς με το αντικείμενο, το περιεχόμενο. 

Το περιεχόμενο λοιπόν είναι απαραίτητο στοιχείο του συνειδέναι. Για να υπάρξει η ενέργεια 
του συνειδέναι, για να κινηθεί από το δυνάμει προς το ενεργεία Είναι, πρέπει να υπάρχει κάτι 
εκτός απ' αυτήν την ίδια, που μαζί της θα γίνει συνειδητό. Το συνειδέναι πάλιν με αυτό που 
του  γίνεται  αντικειμενικώς  συνειδητό,  με  το  περιεχόμενο,  έρχεται  σε  αυτεπίγνωση, 
αναγνωρίζει τη συνειδητότητα και όσον αφορά εις το αντικείμενον και όσον αφορά εις εαυτό. 

Συνειδέναι λοιπόν χωρίς περιεχόμενο δεν είναι νοητό. Στην τεχνική γλώσσα της φιλοσοφίας 
συνηθίζομε  να ομιλούμε  για  το περιεχόμενο  και  τη μορφή  του συνειδέναι.  Το περιεχόμενο 
δηλώνει ό,τι εκάστοτε μου είναι συνειδητό. Η μορφή εξ άλλου δηλώνει τη συνειδητότητα, η 
οποία πηγάζει  από  το  εγώ  και  χαρακτηρίζει  και  το  περιεχόμενο  και  το  περιέχον. Μόνη  της 
όμως η μορφή του συνειδέναι, δηλαδή η συνειδητότητα, δεν υπάρχει, δεν πραγματοποιείται. 
Με την αυτενέργειά του το συνειδέναι βεβαιώνεται συνάμα και για τον εαυτό του και για το 
άλλο, δηλαδή το εκάστοτε αντικείμενό του. Ώστε την ολότητα που ονομάζομε συνειδέναι την 
έχομε μόνο μαζί με τα δύο σημεία της αναφοράς του, το αντικειμενικό και το υποκειμενικό. 
«Γνωρίζω»  σημαίνει  ταυτοχρόνως δύο  ‐πράγματα:  πρώτον  σημαίνει  ότι  γνωρίζω  κάτι  άλλο, 
που είναι αντικείμενο της γνώσεως∙ και δεύτερον σημαίνει ότι γνωρίζω ότι είμαι εγώ εκείνος, 
που γνωρίζει το αντικείμενο. Τη στιγμή που γνωρίζω, έχω γνώση και του αντικειμένου και έχω 
συνάμα  και  αυτεπίγνωση.  Το  αντικείμενο,  το  περιεχόμενο  της  γνώσεως,  το  χαρακτηρίζομε 
συνήθως ως Είναι, και τη συνειδητότητα ως ενέργεια της γνώσεως, ως αυτενέργεια του εγώ. 

Όταν όμως λέγομε ότι  το  γεγονός  του συνειδέναι αποτελείται από μορφή και περιεχόμενο, 
δεν αθροίζομε δύο διάφορα πράγματα, αλλά αναλύομε την ενότητα αυτού του πρωταρχικού 
γεγονότος.  Το  συνειδέναι  δεν  προκύπτει  ως  αποτέλεσμα  από  τα  δύο  στοιχεία,  που 
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αναφέραμε,  αλλά  τα δύο αυτά στοιχεία εμφανίζονται με  την ενέργειά  του.  Το περιεχόμενο 
του συνειδέναι αλλάζει (είναι τώρα τούτο και έπειτα το άλλο συνειδητό), ενώ η μορφή είναι 
πάντοτε  η  αυτή.  Η  μορφή  είναι  που  κάνει  συνειδητό  το  κάθε  τι,  γιατί  αυτή  δηλώνει  τη 
συνειδητότητα και γενικώς ό,τι πριν εχαρακτηρίσαμε ως νόημα. 

Το  συνειδέναι  περιβάλλει  το  περιεχόμενο,  έχει  το  αντικείμενο  γνωριστικώς  μέσα  του∙ 
αντιθέτως το αντικείμενο δεν έχει μέσα του το συνειδέναι, αλλά δέχεται το συνειδέναι. Όλοι 
αυτοί  οι  τρόποι  του  εκφράζεσθαι  δεν  είναι  όμως  δυνατόν  να  αποδώσουν  την 
πραγματικότητα,  το  γεγονός  του  συνειδέναι,  αλλά  αποτελούν  μόνον  προσπάθεια  να  το 
πλησιάσομε. 
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Το βασικό γεγονός μέσα στον κόσμο της ψυχικής και πνευματικής ζωής του ανθρώπου είναι 
ότι ο εαυτός του, το εγώ του, έχει απέναντί του κάτι, έχει να κάνει με ένα αντικείμενο. Δεν θα 
μπορούσε κανείς να πει «εγώ», αν δεν είχε να κάνει με ένα πρόβλημα, με ένα αντικείμενο. Το 
παιδί αρχίζει κατ' ουσίαν να λέγει «Εγώ» από την στιγμή που δεν έχει κάτι, ενώ ποθεί να το 
έχει. Τον εαυτό μου τον καταλαβαίνω μόνον, εφ' όσον έχει να κάνει με ένα ζήτημα, μόνον εφ' 
όσον αγωνίζεται με ένα αντικείμενο,  σε οποιανδήποτε σφαίρα κι αν ανήκει  τούτο,  είτε στη 
σφαίρα  του  αισθήματος  είτε  στη  σφαίρα  της  φαντασίας  είτε  στη  σφαίρα  της  σκέψεως.  Γι' 
αυτό, όσο εντονότερη είναι η πάλη που διεξάγει κανείς με το αντικείμενο, τόσο ακεραιότερη 
είναι η συνείδηση που έχει κανείς για τον εαυτό του, τόσον πληρέστερα αισθάνεται τον εαυτό 
του.  Τον εαυτό μου  τον  γνωρίζω και  τον βρίσκω σιγά σιγά μέσα στη μορφή  της πάλης που 
ανοίγω για να κυριεύσω,  να δαμάσω το πρόβλημά μου,  να κάμω το αντικείμενο με κάποιο 
τρόπο  δικό  μου.  Όπως  ο  γλύπτης  που  δουλεύει  το  άμορφο μάρμαρο,  αρχίζει  σιγά  σιγά  να 
διακρίνει επάνω στην ύλη το εσωτερικό του δράμα, τη μορφή, που ιδεατά, αφηρημένα έχει 
μέσα στο  νου  του,  ή  καλύτερα στη φαντασία  του,  έτσι  και ο  εαυτός μου και ο  εαυτός σου 
αρχίζουν  ν'  αποκτούν  γνώση,  συνείδηση,  μόνον  μέσα  στη  συζυγία  που  έχουν  με  το 
αντικείμενο, με το πρόβλημα. 

Το  πρόβλημα όμως αυτό  δεν φαίνεται  πριν  το ανασύρει  στην  επιφάνεια  και  το φωτίσει  το 
Εγώ,  δηλαδή ο  εαυτός  μου  και  ο  εαυτός  σου,  δεν  υπάρχει  πριν  από  το  Εγώ,  ή  υπάρχει ως 
χάος, ως άμορφη και αδιόρατη μάζα και προβάλλει τη στιγμή που προβάλλει και το  ίδιο το 
Εγώ. Ό,τι  υπάρχει  είναι  κατ'  ανάγκην αίσθημα,  συναίσθημα,  σκέψη ή φαντασία.  Όλα όμως 
αυτά είναι ψυχικά γεγονότα, με άλλα λόγια συγκεκριμένοι τρόποι του εαυτού μου, του Εγώ. 
Το «αντικείμενο» ή θα το αισθάνομαι, ή θα το συναισθάνομαι, ή θα το σκέπτομαι, ή θα το 'χω 
στη φαντασία μου. Κι αν ακόμα δεχθώ πως υπάρχει κάτι, που δεν είναι αντικείμενο του Εγώ, 
δηλαδή που δεν μου είναι προσιτό ούτε με το αίσθημα, ούτε με το συναίσθημα, ούτε με τη 
σκέψη, ούτε με τη φαντασία, και το κάτι αυτό θα το χαρακτηρίσω αρνητικώς με τους τρόπους 
που είναι το αντικείμενο προσιτό στο Εγώ. Με άλλα λόγια, θα το χαρακτηρίσω ως απρόσιτο 
στο αίσθημα, ως απρόσιτο στο συναίσθημα, ως ακατανόητο, απρόσιτο στη σκέψη και τέλος 
απρόσιτο στη φαντασία. Με όλους όμως αυτούς τους αρνητικούς χαρακτηρισμούς το βάζω σε 
σχέση με τον εαυτό μου, σχέση όχι θετική, αλλά αρνητική. Το συμπέρασμα απ' όλα αυτά είναι 
όσο μεγαλύτερη αυτοσυνειδησία έχει το Εγώ, όσο εντονότερα ζει το Εγώ τον εαυτό του, τόσο 
ζωηρότερα και τόσο αντικειμενικώτερα προβάλλει ενώπιόν του το πρόβλημα, το αντικείμενο. 
Και  για  να  επαναλάβομε  το  προηγούμενο  παράδειγμα,  όσο  τελειότερο  είναι  το  εσωτερικό 
όραμα  του  γλύπτου,  τόσο  ζωηρότερη  θα  είναι  και  η  μορφή,  που  θα  προσδώσει  αυτός  στο 
άγαλμα που δουλεύει. 

Ώστε, ενώ από τη μια μεριά ο εαυτός μου δεν ζει, δεν υπάρχει, χωρίς τη σχέση του, θετική ή 
αρνητική,  με  το  πρόβλημα,  με  το  αντικείμενο,  από  την  άλλη  μεριά  το  αντικείμενο  δεν 
φαίνεται, δεν έχει υπόσταση χωρίς τον εαυτό μου. Μέσα σ' αυτήν τη συζυγία φανερώνεται, 
προβάλλει και ο εαυτός μου και το αντικείμενό του. Αλλά και η συζυγία αυτή, αν και είναι το 
βασικό  γεγονός  της  πνευματικής  μου  ζωής,  δεν  υπάρχει  αφ'  εαυτής  αλλά αποκτάται.  Είναι 
αποτέλεσμα  αδιάκοπης  πάλης.  Γι'  αυτό  και  κάθε  στιγμή  μέσα  στη  ζωή  του  ανθρώπου  και 
μέσα στη ζωή της ανθρωπότητος έχει διαφορετικό βαθμό εντάσεως, ανάλογο προς το βάθος, 
που  έχει  εκάστοτε  η  ψυχική  και  πνευματική  ζωή.  Έτσι  είναι  δυνατόν  να  εξηγηθεί  το 
διαφορετικό βάθος του πνεύματος των ανθρώπων και των εποχών. 

Από  το  άλλο  μέρος  όμως  η  συζυγία  αυτή  δεν  είναι  τυχαία,  αλλ'  ακολουθεί  νόμους,  και 
μάλιστα  νόμους  εσωτερικούς,  οι  οποίοι  διέπουν  την  πνευματική  ζωή  του  ανθρώπου.  Έτσι, 
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όταν λέγω ότι έχω γνώση για κάτι, η ότι κατανοώ κάτι, τούτο σημαίνει ότι ο νους μου και οι 
εσωτερικοί λογικοί νόμοι, που τον διέπουν, δέχονται το κάτι αυτό χωρίς αντίφαση προς την 
ουσία του. Με άλλα λόγια, όταν το κάτι,  το αντικείμενο, καθώς το επεξεργάζομαι, παύει να 
φέρει αντίσταση στο  Εγώ  και  στους  λογικούς  του  νόμους  και  υπακούει  σ'  αυτούς,  τότε  και 
μόνον  τότε  μπορώ  να  ειπώ  ότι  το  γνωρίζω  ή  ότι  κατέχω  την  αλήθεια  ως  προς  αυτό.  Την 
αλήθεια  λοιπόν  δεν  θα  την  βρω  ποτέ  ξεκάρφωτη  κάπου,  αλλά  μονάχα  μέσα  στη  λογική 
συζυγία του εαυτού μου με το αντικείμενο. Όταν ο εαυτός μου, το Εγώ μου, ενώνεται με τα 
γύρω του χωρίς αντίφαση προς τους λογικούς του νόμους — που δεν είναι ξεκάρφωτοι αλλά 
διέπουν  την  ουσία  του  Εγώ  —  και  εκείνο  που  είναι  αντικειμενικό  συμπίπτει  με  την 
υποκειμενική μου γνωστική ενέργεια, τότε μονάχα μπορώ να ειπώ ότι έχω γνώση, ότι έχω την 
αλήθεια των πραγμάτων. 

 

Την  ένωση  αυτή  του  Εγώ  με  τα  γύρω —  ένωση  που  είναι  πάντοτε  αποτέλεσμα  αδιάκοπης 
συνειδητής πάλης με το αντικείμενο — στην τέχνη την λέμε ομορφιά, στην επιστήμη τη λέμε 
γνώση.  Από  αυτήν  την  συνείδηση  έρχεται,  και  ο  λόγος  του  Γκαίτε:  «Όποιος  βλέπει  την 
ομορφιά, αισθάνεται πώς είναι ενωμένος και με τον εαυτό του και με τα γύρω, τη φύση». Και 
από  την  ίδια  πάλι  συνείδηση  πηγάζει  ο  λόγος  του  Παρμενίδη:  «ταυτόν  εστιν  νοείν  τε  και 
είναι», δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα ο νους και το αντικείμενο, η σκέψη και το Είναι. 

Υπάρχει βέβαια μεγάλη διαφορά μεταξύ του ενός τρόπου και του άλλου, μεταξύ τέχνης και 
επιστήμης.  Μια  βαθύτατη  ποιοτική  διαφορά  χωρίζει  την  τέχνη  από  την  επιστήμη,  την 
ομορφιά  από  τη  γνώση.  Από  που  ξεκινά  η  επιστήμη  και  ποιος  είναι  ο  σκοπός  της;  Είναι 
γεγονός  ότι  η  επιστήμη  ξεκινά  από  τα  κατά  μέρος  πράγματα  και  από  τις  παραστάσεις  που 
έχομε γι' αυτά. Αλλά ήδη με τα πρώτα της βήματα, δηλαδή με τις πρώτες κρίσεις, που κάνει 
για τα πράγματα, αφήνει τα καθέκαστα κατά μέρος, αφήνει τη μορφή, το χρώμα των όντων, 
και προχωρεί σε γενικότερες έννοιες και σε γενικότερους χαρακτηρισμούς και ορισμούς των 
όντων.  Έτσι  η  φυσική  επιστήμη  αφήνει  τελείως  τα  κατά  μέρος  πράγματα  και  τείνει  να 
συλλάβει τους γενικούς νόμους των πραγμάτων. 

Ο νους του επιστήμονος δεν προσκολλάται σ' ένα κατά μέρος πράγμα με τον σκοπόν να μείνει 
εις αυτό, αλλά επιδιώκει να σχηματίσει την έννοια που το περιλαμβάνει και που εξηγεί όλα τα 
κατά μέρος πράγματα του αυτού είδους. Εκτός αυτού ο νους του επιστήμονος μεταβάλλει το 
κατά μέρος πράγμα και από συγκεκριμένο, ορατό, απτό αντικείμενο που είναι με σχήμα και 
χρώμα, το ανάγει και το αναλύει σε απειρία μορίων, ατόμων που εκφράζονται ποσοτικώς με 
ένα μαθηματικό τρόπο. Από πράγμα που είναι το κάνει νόημα, σκέψη, το κάνει διαφορετικό 
από ό,τι είναι. 

Η  τέχνη  τουναντίον μένει στο κατ'  ιδίαν,  στο ατομικό,  στο συγκεκριμένο αντικείμενο,  χωρίς 
βέβαια και αυτή να το αφήνει αναλλοίωτο. Η τέχνη εξιδανικεύει το ατομικό, το συγκεκριμένο 
αντικείμενο και,  καθώς το επεξεργάζεται, προσδίδει σ' αυτό, ή μάλλον αναδεικνύει μέσα σ' 
αυτό  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  του  και  παραμερίζει  τα  επουσιώδη  γνωρίσματά  του.  Ενώ 
λοιπόν της επιστήμης το αντικείμενα είναι πάντοτε το γενικό, της τέχνης είναι ατομικό, κάτι 
ορισμένο,  ή  πρόσωπο  ή  πράγμα  ή  κατάσταση.  Και  ενώ,  όταν  πρόκειται  για  τη  μελέτη  την 
επιστημονική  των  πραγμάτων,  ένα  αντικείμενο  του  εξωτερικού  κόσμου  μπορεί  να 
αναπληρώσει ολόκληρο  το  γένος  των αντικειμένων,  όπου ανήκει  και  το  ίδιο,  τουναντίον  το 
καλλιτέχνημα δεν  είναι  δυνατόν  να αναπληρώσει  τα άλλα  καλλιτεχνήματα,  ούτε  μπορεί  να 
αναπληρωθεί  από αυτά,  γιατί  είναι  αναντικατάστατο.  Το  καλλιτέχνημα υπάρχει  καθ'  εαυτό 
και  δεν  μπορεί  να  αναπληρωθεί  από  άλλα,  όπως  δεν  μπορεί  να  αναπληρωθεί  ο  ένας 
άνθρωπος από τον άλλο, είτε είναι εν ζωή είτε δεν είναι. 

Το Εγώ λοιπόν αλλοιώς σχετίζεται  τη μια φορά με  τα γύρω του κι αλλιώς  την άλλη, αλλιώς 
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σχετίζεται με την τέχνη κι αλλιώς με την επιστήμη. Και τη μια φορά όμως και την άλλη το Εγώ, 
δηλαδή ο εαυτός μου και ο εαυτός σου, είναι βυθισμένος στο αντικείμενο, είναι ενωμένος με 
το πράγμα. Και όπως η ομορφιά, το ωραίον, υπάρχει μόνον όταν η συνείδηση του καλλιτέχνη 
εξουσιάζει μόνον  το αντικείμενό  της με  τον  νόμο που έχει μέσα  της,  τον  νόμο  της μορφής, 
έτσι  και  η  αλήθεια  δεν  υπάρχει  αλλοιώς  παρά  μονάχα  μέσα  στη  γνώση,  που  έχει  ο 
επιστημονικός άνθρωπος. Και η γνώση όμως γεννιέται τη στιγμή που η συνείδηση ενώνεται 
με το αντικείμενο και το δαμάζει με τους λογικούς της νόμους. Γι' αυτό η ένταση και η έκτασή 
της είναι διαφορετικά στον καθένα, ανάλογη προς τη δύναμη του νου και τον κόπο, που έχει 
καταβάλει  ο  νους.  Όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  δύναμη  του  νου,  τόσο  τελειότερη  γνώση  έχει 
κανείς, τόσο στενώτερα συνδέεται γνωστικώς με τον κόσμο. Αν πάλι είναι κανείς καλλιτέχνης, 
όσο μεγαλύτερο είναι το συναίσθημά του, τόσο βαθύτερα θα σχετισθεί με τον κόσμο και τόσο 
καλύτερα θα καταλάβει την ομορφιά του. 

 

Αλλά τόσο στην επιστήμη όσο και στην τέχνη, τόσο στην αλήθεια όσο και στην ομορφιά, δεν 
πρόκειται  μονάχα  για  μια  ένωση  του  Εγώ  με  τα  γύρω  του,  με  το  αντικείμενό  του,  αλλά 
πρόκειται και για μια ενότητα που έχει το εγώ, δηλαδή ο εαυτός μου και ο εαυτός σου, και 
αυτήν την ενότητα την εμπνέει και στα γύρω του. Μόνον με αυτήν την ενότητα είμαστε μέσα 
στον  κόσμο  του  πνεύματος,  μόνον  αυτή  η  ενότης  δημιουργεί  πνευματική  ζωή,  δηλαδή 
επιστήμη,  τέχνη  κλπ.  Πρόκειται  εδώ  για  την  ενότητα  του  συνειδέναι,  ή  την  ενότητα  του 
πνεύματος.  Το  συνειδέναι,  ή,  όπως  απλούστατα  λέμε,  η  αυτοσυνειδησία  είναι  ενέργεια 
συνθετική, ενέργεια η οποία δίνει ενότητα όχι μόνο στον εαυτό της, αλλά και στα πράγματα, 
στα αντικείμενα, Χωρίς αυτήν την ενότητα το συνειδέναι θα ήταν ένας απλός καθρέπτης, θα 
είχε μέσα του ορισμένες εικόνες, παραστάσεις, χωριστές τη μια από την άλλη. 

Χωρίς  αυτήν  την  ενότητα  δεν  θα  υπήρχε  για  μας  ο  κόσμος  με  τον  τρόπο  που  υπάρχει,  θα 
είχαμε ίσως, χωρίς αυτήν, την εικόνα της στιγμής, θα είχαμε ένα αίσθημα αυτήν την στιγμή 
και, όταν η στιγμή περνούσε, δεν θα ξέραμε τίποτα γι' αυτό. Έτσι θα πηγαίναμε από το ένα 
αίσθημα  στο  άλλο,  χωρίς  να  ξέρομε  ούτε  αυτό  το  γεγονός,  ότι  δηλαδή  πάμε  από  το  ένα 
αίσθημα στο άλλο. Μπορούμε να περάσομε με το νου μας από χίλια δυο αντικείμενα και να 
τα δούμε ένα προς ένα. Μπορούμε να στρέψομε το βλέμμα του νου μας προς τον ψυχικό μας 
κόσμο και να σταματήσομε επάνω στις άπειρες ψυχικές μας καταστάσεις∙ εφ' όσον όμως δεν 
θα ιδούμε όλα αυτά από την σκοπιά της ενότητος, που έχει το πνεύμα μας, δεν θα υπάρχουν 
ως  αντικείμενο  του  πνεύματός  μας,  θα  μένουν  και  θα  είναι  πάντοτε  ένα  απλό  άθροισμα, 
χωρίς ενότητα, χωρίς ένα λογικό σύνδεσμο. 

Μπορούμε από τάλλο μέρος να κομματιάσομε και τη φύση και το καλλιτέχνημα, όσο θέλομε, 
μπορούμε  να  τα  αναλύσομε  όσο  διεξοδικά  θέλομε,  αλήθεια  κι  ομορφιά  όμως  θα  βρούμε 
μόνον εφ' όσον τα κρατάμε μέσα μας και στη συνείδησή μας, ως ολοκληρώματα, ως ενιαία 
οράματα του πνεύματός μας. Όμως θα μένομε πάντα έξω από τον κόσμο του πνεύματος, δεν 
θα μπορέσομε να πραγματοποιήσουμε το ύψιστο νόημα που βάζει η ζωή στον άνθρωπο, ν' 
αποκτήσει  πνεύμα,  νάρθει  σε  πνευματική  σχέση  με  τον  εαυτό  του  και  με  τα  γύρω  του,  να 
γίνει  πνεύμα.  «Να  γίνει  ο  άνθρωπος  πνεύμα»,  θα  ειπεί  να  υπάρξει  βαθύτερα, 
ουσιαστικότερα,  να μην περάσει απλώς  χρονικά  τη  ζωή  του,  αλλά  να  της  δώσει  ένα  βάθος 
ψυχικό και πνευματικό». Και αυτό είναι το κύριο αίτημα της ζωής: να δώσει ο άνθρωπος στον 
εαυτό  του,  στο  Είναι  του,  βαθύτερη  μορφή,  και  τούτο  πάλι  σημαίνει  να  εκφράσει 
αντικειμενικά την εντελέχειά του, δηλαδή τον σκοπό που έχει μέσα του. 

 

Ο  εαυτός μου και  το πράγμα ποτέ δεν  χωρίζονται  το  ένα από  τάλλο,  γιατί  ούτε  το πράγμα 
υπάρχει χωρίς τον εαυτό μου, ούτε ο εαυτός μου χωρίς κάτι που να είναι αντικείμενό του. Και 
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για να γίνει ο εαυτός μου κάτι, δηλαδή να φτάσει στον προορισμό του, στην αυτοσυνειδησία 
πρέπει να ζει με το πράγμα, να βγει από την αοριστία και να σχετιστεί με το πρόβλημα, με το 
αντικείμενο. Μέσα σ' αυτήν τη σχέση, που έχει το Εγώ με το αντικείμενο, ευρίσκεται η ζωή, 
στην  αμοιβαία  σχέση  ευρίσκεται  η  αλήθεια,  ενώ  στην  έχθρα  αναμεταξύ  των  έγκειται  το 
ψέμμα. «Φίλος και εχθρός της φύσεως είναι συνάμα ο άνθρωπος, και η ψυχή του ζει άλλοτε 
σ' ενότητα, άλλοτε σε πάλη με τον κόσμο∙ απ' αυτό εξηγείται κατά βάθος η πάλη που υπάρχει 
μεταξύ των κοσμοθεωριών». 

Όμως  για  να  φθάσει  το  Εγώ,  δηλαδή  ο  εαυτός  μου  και  ο  εαυτός  σου  στον  σκοπό  τους,  ν' 
αποκτήσουν  πνευματική  ζωή,  πρέπει  να  φτάσει  σε  μια  συγκεκριμένη  σχέση,  δηλαδή  να 
γίνουν συγκεκριμένοι όροι μιας πρωταρχικής σχέσεως, η οποία χαρακτηρίζει όλον τον κόσμον 
του  συνειδέναι.  Ό,τι  δημιουργεί  ο  άνθρωπος  γεννιέται  απ'  αυτήν  τη  σχέση  και  τίποτε  δεν 
υπάρχει έξω απ' αυτήν, και είτε το ξέρει είτε δεν το ξέρει το πνεύμα του και η ζωή παριστάνει 
ένα  ορισμένο  βαθμό  αυτής  της  σχέσεως.  Από  την  ένταση  η  ύφεση  της  σχέσεως  αυτής 
εξαρτάται  το βάθος της πνευματικής του  ζωής. Και δεν είναι ανάγκη η σχέση αυτή να είναι 
μονάχα  λογική.  Είναι  δυνατόν  να  είναι  η  σχέση  συναισθηματική,  αισθητική,  μεταφυσική, 
θρησκευτική, ή απλώς μυθική. 

Και όταν ακόμα το λογικό του ανθρώπου δεν έχει τέλεια αναπτυχθεί, όταν ο άνθρωπος δεν 
έχει ακόμα τη δύναμη να στρέψει το βλέμμα του νου του προς τα μέσα και να δει την ίδια του 
τη δράση — και τούτο συμβαίνει στη μυθική εποχή της ζωής του — και τότε ό,τι υπάρχει για 
τον  άνθρωπο,  ό,τι  αποτελεί  το  αντικείμενο  της  λατρείας  ή  και  του  φόβου  του  ανθρώπου, 
στηρίζεται και αυτό στη σχέση που έχει  το Εγώ, η συνείδηση με τα γύρω της,  τα οποία δεν 
υπάρχουν χωρίς αυτήν και πριν απ' αυτήν. Το χαρακτηριστικό είναι ότι σ' αυτήν την εποχήν, 
όπου  ο  άνθρωπος  ζει  σφιχτοδεμένος  μυθικά  με  τον  κόσμο  και  όλη  του  η  πνευματική  ζωή 
εκδηλώνεται  στη  μυθική  διαμόρφωση  του  κόσμου,  ο  άνθρωπος  δεν  έχει  ακόμα  συνείδηση 
για  την  πρωταρχική  αυτή  σχέση,  δεν  γνωρίζει  δηλαδή  ότι  το  βασικό  γεγονός  της  ζωής  του 
είναι αυτή η συζυγία του πνεύματός του με το αντικείμενο. Με άλλα λόγια ο άνθρωπος δεν 
γνωρίζει ότι ο ίδιος υπάρχει και δημιουργεί μέσα σ' αυτή τη σχέση που έχει με τα γύρω του, 
και ότι δεν θα μπορούσε να γίνει ό,τι έγινε, δηλαδή να βγει από την κατάσταση του δυνάμει 
υπάρχειν και να φτάσει στην κατάσταση του ενεργεία υπάρχειν, αν δεν είχε ο ίδιος να κάμει 
πάντοτε  με  κάτι.  Ούτε  γνωρίζει  ακόμη  κατά  την  εποχή  αυτή  τη  μυθική  ότι,  όσο  είναι  το 
πνευματικό βάθος των πραγμάτων, με τα οποία ο ίδιος γεμίζει την ψυχή του και με τα οποία 
ζει  πνευματικώς,  άλλο  τόσο  είναι  και  το  βάθος  του  εαυτού  του.  Σ'  αυτήν  την  εποχή  ο 
άνθρωπος ζει ακόμη αδίχαστος, δεν έχει ακόμη υποστεί τον διχασμό, ο οποίος υπάρχει μέσα 
σ' αυτήν την πρωταρχική σχέση. 

Γι' αυτό και δεν μπορεί να δει το βάθος της, ζει — θα έλεγε κανείς —κατά τρόπο άμεσο και 
ακέραιο, ζει απόλυτα ενωμένος με τον κόσμο, δίχως να γνωρίζει ότι ο ίδιος δημιουργεί αυτήν 
την ένωση. Όμως, αν και δεν το γνωρίζει, όλη του η ζωή και η πείρα, όλη του η χαρά και ο 
πόνος  γεννιέται  εφ'  όσον  ο  ίδιος  ενώνεται  ή  χωρίζεται,  εφ'  όσον  αγαπάει  ή  εχθρεύεται  τα 
γύρω του. Κι όμως, όσο κι αν η αυτοσυνειδησία από το ένα μέρος και η συνείδηση, που έχει 
για τα γύρω του από το άλλο, είναι πνευματικά γεγονότα μεταγενέστερα, πάντως μέσα στη 
χαρά  και  στη  λύπη,  που  δοκιμάζει  ο  μυθικός  άνθρωπος,  έχομε  τα  πρώτα  δείγματα 
αυτοσυνειδησίας. Μέσα μάλιστα στη λύπη, που δοκιμάζει είτε για την απώλεια αγαπημένου 
προσώπου,  είτε  για  την  αποτυχία  συγκεκριμένου  σκοπού,  συνειδητοποιείται  σ'  αυτόν  το 
γεγονός ότι κάτι άλλο είναι ο εαυτός του και ότι ο ίδιος έχει πάντα να κάνει με κάτι. Το Εγώ σ' 
αυτήν  την εποχή σχετίζεται με  τα γύρω του κατά  τρόπον επιθυμητικό και κατά βάθος κατά 
τρόπον παθητικό, δέχεται απλώς τον κόσμο, χωρίς να ξεχωρίζει τον εαυτόν του. 

Η σχέση του με τον κόσμο είναι άμεση και σχεδόν χωρίς αυτοσυνειδησία. Τα όρια, όπου μέσα 
κινείται  η  ζωή  του  ανθρώπου  κατά  την  εποχή  αυτή,  είναι  το  ευχάριστο  και  το  δυσάρεστο. 
Αυτές οι δυο ψυχικές καταστάσεις είναι οι όροι της διαλεκτικής του πάλης, του ανταγωνισμού 
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του με τα γύρω. Αρκεί λοιπόν τώρα να συμβεί στον άνθρωπο κάτι, αρκεί νάρθει ένα χτύπημα 
της  μοίρας,  για  να  φέρει  το  Εγώ  σ'  έναν  βαθμό  αυτοσυνειδησίας.  Μόνον  αν  συμβεί  ένα 
παρόμοιο  σκληρό  γεγονός  για  τη  ζωή  του  ανθρώπου,  είναι  δυνατόν  σ'  αυτήν  την  εποχή  ο 
άνθρωπος ν' αποκτήσει τον πρώτο βαθμό αυτοσυνειδησίας. Πρέπει δηλαδή πρώτα να γίνει ο 
άνθρωπος  δυστυχής,  να  χάσει  την  άμεση  και  παθητική  σχέση  του  με  τα  γύρω,  με  τα 
αντικείμενα της ζωής, για ν' αποκτήσει συνείδηση για τον εαυτό του. 

Αλλά αυτό είναι η απλή χαραυγή της αυτοσυνειδησίας του ανθρώπου, διότι, για να φθάσει ο 
άνθρωπος  σε  πραγματική  αυτοσυνειδησία  και  να  χωρίσει  σαφώς  το  αντικείμενο  από  την 
επιθυμία  του,  απαιτείται  να  προηγηθεί  μια  μεγάλη  ανάπτυξη  του  υποκειμένου,  του  Εγώ, 
επάνω στο αντικείμενο. Μόνον έπειτα από μακροχρόνια εργασία, δηλαδή μόνον έπειτα από 
πολυαίωνη επεξεργασία του αντικειμένου, αρχίζει το Υποκείμενο να έχει χωριστή συνείδηση 
για τον εαυτό του, δηλαδή αυτοσυνειδησία. Τούτο ισχύει και για τα άτομα και για τους λαούς. 
Ένας λαός αρχίζει  να έρχεται σε αυτοσυνειδησία από  τη στιγμή που αρχίζει  να δημιουργεί, 
εκτός από τον μύθο, την τέχνη του, την επιστήμη του, την πολιτεία του και γενικά τον κόσμο 
του πνεύματος. Έτσι π. χ. ο Αιγύπτιος αποκτά συνείδηση για το Είναι του, αφού δημιουργήσει 
την πυραμίδα του, ο δε Έλλην αφού οικοδομήσει τα ιερά του. Με τα έργα αυτά ο άνθρωπος 
χωρίζεται από τη φύση, μ' αυτά σπάζει την ασύνειδη ισορροπία προς τα γύρω του και έρχεται 
στον  εαυτό  του.  Προτού  φθάσει  ο  άνθρωπος  σ'  αυτήν  τη  στιγμή,  θα  έλεγε  κανείς  ότι 
υποκείμενο  και  αντικείμενο  είναι  απόλυτα  ενωμένα  το  ένα  με  το  άλλο.  Και  όταν  ακόμα  η 
φαντασία,  σχεδόν  ολωσδιόλου  αδέσμευτη  από  τη  λογική,  οδηγεί  τον  άνθρωπο  να 
δημιουργήσει τους θεούς της μυθικής εποχής, και τότε, ή μάλλον περισσότερο τότε από κάθε 
άλλη φορά,  ο άνθρωπος  ξεχνάει ολότελα  τον εαυτό  του,  ή  καλλίτερα δεν μπορεί ακόμη να 
φθάσει σε ό,τι ονομάζομε αυτοσυνειδησία.  Κλασσικά όμως καταφαίνεται η αδυναμία αυτή 
του ανθρώπου κατά τη μαγική εποχή της ζωής του, η οποία προηγείται της μυθικής. 

Ο άνθρωπος κατά την μαγική εποχή είναι ολωσδιόλου δεμένος με τα πράγματα, με τη φύση 
και ορισμένα αντικείμενα και δεν έχει καθόλου τη δύναμη να χωρίσει την υπόστασή του από 
τα γύρω του υφιστάμενα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μαγική αυτή σχέση του ανθρώπου με το 
περιβάλλον  διατηρείται  και  όταν  ακόμα  ο  άνθρωπος  ωριμάσει  πνευματικώς.  Κλασσικό 
παράδειγμα  γι'  αυτήν  την  επιβίωση  της  μαγικής  σχέσεως  του  ανθρώπου  και  κατά  την 
μεταγενέστερη, ώριμη πνευματικώς εποχή, είναι ο Φάουστ του Γκαίτε, ο οποίος εκπροσωπεί 
όλον  τον  αγώνα  του  πνευματικού  ανθρώπου  κατά  τον  νεώτερο  ευρωπαϊκό  πολιτισμό.  Ο 
Φάουστ λοιπόν στο τέλος της ζωής του λέγει τα εξής λόγια: 

Να μπορούσα ν' αποδιώξω από το δρόμο μου τη μαγεία, 
να ξεμάθω ολωσδιόλου τα μαγικά λόγια (τα ξόρκια), 
θα έστεκα τότε μπροστά σου, φύση, μόνον σαν άνδρας, 
τότε θάξιζε τον κόπο να είναι κανείς άνθρωπος. 

 

Ό,τι  ονομάζομε  αντικείμενο,  πράγμα,  παίρνει  θέση  μέσα  στον  κόσμο  του  πνεύματος  και 
γίνεται νόημα μόνον όταν ο άνθρωπος φθάσει στην αυτοσυνειδησία του, μόνον τότε αρχίζει 
και  το  αντικείμενο  ν'  αποκτά  πνευματική  υπόσταση,  να  γίνεται  νοερό  δράμα  του 
υποκειμένου. Πριν από αυτήν την ανύψωση του αντικειμένου στον κόσμο του πνεύματος, το 
αντικείμενο είναι κάτι άμορφο, άγνωστο, αποτελεί μια απλή και αδιάφορη παράσταση, μια 
απλή εικόνα που καλύπτει τη συνείδηση του ανθρώπου, ή καλλίτερα, μια σκιά που σκιάζει τη 
συνείδηση, χωρίς η ίδια να το γνωρίζει. Απ' αυτήν την απλή και αδιάφορη παράσταση φεύγει 
η συνείδηση του ανθρώπου τη στιγμή που αρχίζει να συνθέτει τη μυθική εικόνα της για τον 
κόσμο,  όπου  όλα  τα  πράγματα  της  ζωής  του  ανθρώπου  και  του  κόσμου  παίρνουν  μια 
ορισμένη θέση και αποκτούν έναν ορισμένο βαθμό αξίας για τον άνθρωπο. 
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Έτσι  ο  μύθος,  που  ευρίσκεται  πάντοτε  στην  αρχή  της  πνευματικής  ζωής  ενός  λαού  και  τον 
οποίον  ο  μεταγενέστερος  άνθρωπος  βλέπει  με  κάποια  περιφρόνηση,  είναι  κατά  βάθος  η 
πρώτη  αξιολογική  κρίση,  που  κάνει  ο  άνθρωπος  για  τα  πράγματα  του  εσωτερικού  και  του 
εξωτερικού  κόσμου.  Ο  μυθικός  κόσμος  είναι  για  τον  άνθρωπο  και  ο  πρώτος  βαθμός  της 
πραγματικότητος, γιατί ποιος άλλος κόσμος υπάρχει για τον άνθρωπο που ζει και δρα ακόμη 
μέσα  στο  μύθο;  Ποια  άλλα  αντικείμενα  ή  κατά  ποίον  άλλον  τρόπο  έχει  ο  άνθρωπος  τα 
πράγματα στην αντίληψή του, στον νου του και στην ψυχή του την εποχή αυτή; Εκτός από τα 
μυθικά δεν υπάρχουν άλλα αντικείμενα, και εκτός από τον μυθικό τρόπο δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος για τον άνθρωπο αυτής της εποχής. Και ο ζωντανός και ο πεθαμένος και η μάνα και η 
αγαπημένη και το άστρο και η φωτιά και ο κεραυνός και το φως και το σκοτάδι, υπάρχουν για 
τον  μυθικό  άνθρωπο  μόνον  μυθικώς,  έχουν  μυθική  αξία,  και  τούτο  γιατί  αυτός  ο  ίδιος 
σκέπτεται  μυθικά  και  δεν  μπορεί  να  σκεφθεί  με  άλλο  τρόπο.  Ο  μύθος  κατέχει  τη  ζωή  του 
απόλυτα, η ψυχή του λειτουργεί μυθικώς. Αλλ' η μυθική λειτουργία της ψυχής του ανθρώπου 
είναι κάτι, που δεν υπάρχει μόνον κατά την μυθική εποχή, αλλά που διατηρείται και ύστερα, 
όταν πια η ψυχή έχει ανοίξει και άλλους δρόμους και έχει εφεύρει και άλλους τρόπους για να 
εκφράζεται. 

Υπάρχουν πολλοί, που πιστεύουν ότι ο μύθος ανήκει μόνον στην πρώτη περίοδο της ζωής των 
ανθρώπων  και  ότι,  όταν  αναπτυχθεί  η  λογική,  ο  μύθος πρέπει  οπωσδήποτε  να  εκλείψει.  Η 
γνώμη  όμως  αυτή  είναι  αντίθετη  προς  την  πραγματικότητα,  αλλά  και  αντίθετη  προς  τη 
δημιουργικότητα του ανθρωπίνου πνεύματος. Άτομο ή λαός, ο οποίος κατά την ιστορική του 
πορεία  χάνει  τη  μυθική  του  δύναμη,  όταν αποκτήσει  άλλες  δυνάμεις,  όπως  λ.χ.  την  λογική 
δύναμη,  χάνει  συγχρόνως  και  την  ικανότητα  της  πραγματικής  πνευματικής  δημιουργίας.  Ο 
μύθος συνεπώς παραμένει πάντοτε πηγή της ζωής του πνεύματος και δεν πρέπει να εννοείται 
ως απλό υποκατάστατο της Λογικής. Γενικώς ο μυθικός κόσμος του ανθρώπου και τα όντα, τα 
οποία  κινούνται  μέσα  σ'  αυτόν,  δεν  είναι  απλές  επινοήσεις,  αλλά  είναι  αναγκαία 
δημιουργήματα της ψυχής και  του πνεύματος  του ανθρώπου, που ακολουθούν ορισμένους 
νόμους της πνευματικής ζωής. Ολόκληρος ο άνθρωπος κατά την εποχήν αυτήν ζει μυθικώς και 
τούτο σημαίνει ότι η ζωή του ανθρώπου είναι κατά το ήμισυ «μυθική» και κατά το άλλο ήμισυ 
«λογική». 

 

Κατά  τη  μυθική  εποχή  το  λογικό  είναι  τόσο  υποτεταγμένο  στη  μυθική φαντασία,  ώστε  δεν 
μπορεί  με  κανένα  τρόπο  να  της  αφαιρέσει  την  παντοδυναμία.  Κατά  την  εποχή  αυτήν  δεν 
μπορούμε να κάνομε λόγο σοβαρό για τον νόμο της αιτιότητος, γιατί ούτε το καθαρό λογικό 
υπάρχει σ' αυτήν, ούτε εφαρμογή του νόμου της αιτιότητος γίνεται. Και τούτο είναι φυσικό, 
γιατί η λογική σχέση του ανθρώπου με τα γύρω του — και αυτήν ακριβώς εκφράζει ο νόμος 
της  αιτιότητος —  δεν  έχει  ακόμα δημιουργηθεί.  Ποιο  είναι  το  νόημα που  έχει  ο  νόμος  της 
αιτιότητος;  Πρώτα  ‐  πρώτα  ο  νόμος  αυτός,  όπως  και  κάθε  αληθινός  νόμος,  δημιουργεί 
ενότητα μεταξύ των κατ' ιδίαν πραγμάτων, βάζει σε θεωρητική και λογική τάξη μια απέραντη 
σειρά από παραστάσεις και δημιουργεί λογικήν ενότητα μέσα στον κόσμο, η οποία όμως δεν 
υπάρχει  χωριστά  από  τον  νου  μας.  Και  όχι  μόνον  τούτο,  αλλ'  επί  πλέον  ο  νόμος  αυτός 
δημιουργεί εκείνο, που ονομάζομε γνώση ή επιστημονική πείρα, γιατί η επιστημονική πείρα 
δεν  είναι  τίποτε άλλο παρά η  γνώση ότι  όλες  οι  καταστάσεις  του  εξωτερικού  κόσμου  είναι 
δυνατόν να σχετισθούν μεταξύ τους με το νόμο της αιτιότητος.  Τούτο όμως σημαίνει ότι οι 
καταστάσεις αυτές δένονται με ένα λογικό νόμο,  τον οποίον ο νους ανακαλύπτει μέσα του, 
γιατί ο νόμος της αιτιότητος είναι νόμος λειτουργίας του νου. 

Γι' αυτό και ο νους φτάνει στην αυτογνωσία μόνο από τη στιγμή που αρχίζει να διακρίνει και 
να εφαρμόζει μέσα του αυτόν τον νόμο∙ από τη στιγμή που αρχίζει να διακρίνει ότι κάτι που 
τώρα είναι και υπάρχει, δεν υπάρχει έπειτα, και ότι το κάτι αυτό, που τώρα είναι και έπειτα 
δεν είναι,  ευρίσκεται σε  λογική αιτιοκρατική σχέση με κάτι άλλο που έρχεται ύστερα. Ώστε 
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δεν  αρκεί  να  χωρίσει  ο  νους  μέσα  του  το  τώρα  από  το  ύστερα,  αλλά  πρέπει  να  συνδέσει 
αιτιοκρατικώς το ύστερα με το τώρα, για να φθάσει στη γνώση του νόμου της αιτιότητος και 
συγχρόνως  στη  γνώση  του  εαυτού  του.  Τα  δύο  όμως  αυτά  πράγματα  γίνονται  μέσα  στη 
συνείδησή μας μονομιάς και συγχρόνως.  Έτσι μπορούμε να ορίσομε τώρα το συνειδέναι με 
τον ακόλουθο τρόπο: το συνειδέναι είναι ο αιτιοκρατικός σύνδεσμος των παραστάσεων ή των 
καταστάσεων του Εγώ. 

Επίσης  μπορούμε  να  ορίσομε  τώρα  τη  γνώση  με  τον  ακόλουθο  τρόπο:  γνώση  είναι  ο 
αιτιοκρατικός σύνδεσμος των καταστάσεων του αντικειμένου. Έτσι την ενότητα, που αποκτά 
μέσα του το συνειδέναι με το να συνδέει μέσα του αιτιοκρατικώς την μία κατάστασή του με 
την άλλη, την ίδια ακριβώς ενότητα επιβάλλει και στις καταστάσεις του εξωτερικού κόσμου, 
που  είναι  κι  αυτός  κόσμος  του  συνειδέναι,  γιατί  μονάχα  εν  αναφορά  προς  το  συνειδέναι 
υπάρχει. Μ' αυτόν τον τρόπο δημιουργεί το συνειδέναι μια λογική τάξη του κόσμου κατά τον 
νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος. Η τάξη όμως αυτή για να δημιουργηθεί προϋποθέτει 
όλον τον μόχθο της επιστήμης. 

Όμως  πολύ  πριν  ο  άνθρωπος φθάσει  σ'  αυτήν  τη  λογική  σχέση  και  ενότητα  και  μέσα  στον 
πνευματικό  του  κόσμο και μέσα στον  εξωτερικό  κόσμο μορφώνει μια  ενότητα διαφορετική 
μέσα του και αναπτύσσει μια σχέση διαφορετική με τα γύρω του, τη μυθική ενότητα, διότι και 
εις  τον μύθο έχομε  ενότητα,  και μέσα στον κόσμο  του μύθου,  εσωτερικό και  εξωτερικό,  τα 
πράγματα μπαίνουν σε μια τάξη, σ' ένα σύστημα. Το σύστημα όμως τούτο είναι ολωσδιόλου 
διαφορετικό από το λογικό σύστημα, δεν είναι εδώ το λογικό εκείνο, που ενώνει τα πράγματα 
σε συνειδητό σύστημα,  αλλά  είναι η φαντασία  και η ποιητική δύναμη,  που δημιουργεί  την 
ενότητα αυτή και που δίνει ζωή στα πράγματα και δημιουργεί τις βασικές ιδέες σύμφωνα με 
τις οποίες μορφώνεται μυθικώς η ζωή ενός λαού. Έτσι στον αρχαίο ελληνικό μυθικό κόσμο, οι 
θεοί,  ο  Ζευς,  ο  Απόλλων,  η  Αθηνά,  η  Άρτεμις,  η  Αφροδίτη  και  ο  Διόνυσος  δεν  είναι  απλές 
μορφές της μυθικής ζωής των αρχαίων, αλλά είναι οι ουσιαστικοί νόμοι του πνεύματός των∙ 
σύμφωνα  με  αυτούς  κινείται  όλη  η  ζωή  των  αρχαίων,  όχι  μόνον  κατά  την  μυθική  περίοδο 
αλλά και αργότερα, όταν οι Έλληνες εδημιούργησαν την τραγωδίαν των. Μέσα στην αρχαία 
τραγωδία τα πρόσωπα των θεών είναι νόμοι βασικοί. Η διαφορά που υπάρχει τώρα από την 
καθαρώς μυθική εποχή είναι ότι οι δημιουργοί του δράματος γνωρίζουν αυτούς τους νόμους, 
ενώ  ο  άνθρωπος  της  μυθικής  εποχής  ζει  μέσα  σ'  αυτούς  δίχως  να  μπορεί  να 
αντικειμενικοποιήσει τους νόμους αυτούς. 

Εκείνο που μας ενδιαφέρει εδώ, όπου θέλομε να ορίσομε την έννοια της ζωής του πνεύματος, 
δεν  είναι  να  διαπιστώσουμε ότι  ο άνθρωπος,  πολύ προτού αποκτήσει  λογική σχέση με  τον 
κόσμο, επέρασε από μια σχέση καθαρώς μυθική με τα γύρω του, αλλά ότι ο μύθος και γενικά 
η  μυθική  σχέση  του  ανθρώπου  και  προς  τον  εαυτό  του  και  προς  τον  κόσμο  είναι  κάτι 
ουσιαστικώς  ενιαίο  και  αποτελεί  μια  συστηματική  εικόνα  για  τον  κόσμο.  Επίσης  μας 
ενδιαφέρει εδώ να ξέρομε ότι μέσα σ' αυτήν τη μυθική σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο 
υπάρχει η αλήθεια, που έχει ο άνθρωπος αυτής της εποχής. Και κάτι άλλο μας ενδιαφέρει να 
γνωρίζομε, ότι δηλαδή σ' αυτήν τη σχέση τη μυθική χρωστάει η ανθρωπότης τον πνευματικό 
της  κόσμο,  γιατί  όσο  βαθύτερη  είναι  η  μυθική  σχέση  του  ανθρώπου  με  τον  κόσμο,  τόσο 
συνθετώτερα είναι και τα άλλα είδη της πνευματικής σχέσεως του ανθρώπου με τον κόσμο. 
Και τέλος μας ενδιαφέρει να γνωρίζομε ότι ο μύθος είναι η αρχή της ζωής του πνεύματος. 

Πνευματική  ζωή  αρχίζει  να  υπάρχει  από  τη  στιγμή,  που  οι  πνευματικές  δυνάμεις  του 
ανθρώπου  έρχονται  σε  γόνιμη  σχέση  με  τον  κόσμο,  ή  ακριβέστερα,  πνευματική  ζωή  είναι 
αυτή ακριβώς η σχέση. Όταν ο πρωτόγονος άνθρωπος μέσα στα σπήλαια αρχίζει να χαράσσει 
τις μορφές των ζώων που τον περιβάλλουν και όταν, πριν ακόμα χαράξει αυτός τις μορφές, 
αρχίζει και δουλεύει την πέτρα, για να σχηματίσει εργαλεία για τη δουλειά του, τότε ακριβώς 
δεν  κάνει  τίποτε άλλο παρά  να  έρχεται  σε απτή,  αισθητή  επαφή με  τον  κόσμο,  αρχίζει  και 
απλώνει την ψυχή του επάνω στα πράγματα που τον περιβάλλουν. 
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Ποιο είναι όμως το κύριο αίτιο της πνευματικής ζωής του ανθρώπου και ποιος είναι ο σκοπός 
της ζωής του πνεύματος; «Παντού στη ζωή», λέγει ο Γκαίτε, «πρόκειται για ένα πράγμα: για το 
πώς  να  έρθει  ο  άνθρωπος  σε  απόλυτη  αυτοσυνειδησία».  Αυτήν  την  αυτοσυνειδησία  ο 
άνθρωπος την αποκτά με δύο βασικούς τρόπους. Αν επιτρέπεται να χωρίσομε με τον νου μας 
πράγματα,  που  στην  πραγματική  ζωή  του  ανθρώπου  είναι  αχώριστα —  πρώτον  με  τρόπο 
θεωρητικό, εφ' όσον φθάνει με τον νου του στη γνώση των εσωτερικών του καταστάσεων και 
δυνάμεων, εφ' όσον συνειδητοποιεί μέσα του τις δυνάμεις αυτές και αρχίζει μέσα σ' αυτές να 
βλέπει  τον  εαυτό  του.  Και  δεύτερον,  κατά  τρόπο  πρακτικό,  εφ'  όσον  έχει  τη  δύναμη  να 
μεταβάλει κάτι εξωτερικό σε κάτι εσωτερικό, ή να δίδει σε κάτι εξωτερικό, στα πράγματα του 
εξωτερικού κόσμου, την εικόνα του εαυτού του. Γιατί κατά βάθος αυτό σημαίνει να πράττεις, 
να δίνεις στα πράγματα την εικόνα του εαυτού σου, τον χαρακτήρα του εαυτού σου, θετικό ή 
αρνητικό. 

Οι δύο αυτοί τρόποι θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν με ένα κοινό και κύριο γνώρισμα, και 
τούτο είναι ότι και οι δύο ενέχουν την ανάγκη που διέπει τον άνθρωπο να ελευθερωθεί από 
το  βάρος  και  την  πίεση  του  αμόρφου,  να  αφαιρέσει  από  τα  πράγματα  την  ωμή  τους  και 
σκληρή κατάσταση, από ξένα που του είναι να τα κάνει δικά του, και έτσι να βλέπει τον εαυτό 
του μέσα στα πράγματα. Αυτό είναι το κύριο γνώρισμα και των δύο τούτων τρόπων, με τους 
οποίους  προχωρεί  ο  άνθρωπος  στην  αυτοσυνειδησία,  και  αυτό  είναι  το  κοινό  αλλά  και 
βαθύτερο  αίτιο  της  πνευματικής  του  ζωής.  Η  τάση  του  ανθρώπου  να  ελευθερωθεί  από  το 
βάρος και την πίεση του αμόρφου εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου είναι και αιτία που τον 
αναγκάζει να δημιουργήσει πνευματική ζωή. 

Γενικώς η ελευθερία είναι η βαθύτερη αιτία και ο ουσιαστικός νόμος της ζωής του πνεύματος. 
Κάτι, που απλώς υπάρχει ή απλώς ενεργεί αλλά δεν γνωρίζει ότι υπάρχει ή ότι ενεργεί, είναι 
τελείως ανελεύθερο. Η φύση υπάρχει  και  ενεργεί  δίχως  να  έχει  συνείδηση,  ούτε  για  το ότι 
υπάρχει,  ούτε  για  το ότι  ενεργεί.  Για  τούτο  χαρακτηρίζομε  τη φύση ως  κάτι ανελεύθερο. Ο 
Πλάτων την χαρακτηρίζει ως ανάγκην. Κάτι όμως, που υπάρχει και γνωρίζει ότι υπάρχει, και 
κάτι, που ενεργεί και γνωρίζει ότι ενεργεί, είναι ελεύθερο. Η γνώση είναι η προϋπόθεση της 
ελευθερίας. Η ελευθερία όμως αυτή, που προκύπτει από τη γνώση, δεν είναι απόλυτη, αλλά 
χωρίς τη γνώση δεν φθάνει κανείς ποτέ στην ελευθερία. 

Ήδη το παιδί με τις πρώτες του εκδηλώσεις φανερώνει αυτήν την προσπάθεια να αλλάξει την 
κατάσταση του εξωτερικού κόσμου σύμφωνα με τον εαυτό του, σύμφωνα με τη μορφή της 
δικής του ζωής. Επίσης το παιδί αρχίζει να χαίρεται από τη στιγμή, που μπορεί μόνο του να 
κάνει  κάτι,  από  τη  στιγμή  που  απελευθερώνεται  από  το  βάρος  να  του  δίδουν  όλα  τα 
πράγματα έτοιμα. Το παιδί αρχίζει πράγματι να χαίρεται από τη στιγμή που μπορεί μόνο του 
να παίζει, και τούτο σημαίνει να πιάνει κάτι με τα χέρια του και να το τοποθετεί όπως εκείνο 
θέλει, ή και να το αλλάζει όπως θέλει. Και όσο ελευθερώνεται το παιδί, όσο ελευθερώνονται 
τα χέρια του, δηλαδή όσο πιο ελεύθερα τα χειρίζεται, τόσο και περισσότερο χαίρεται. Και η 
χαρά  αυτή  του  παιδιού  δεν  είναι  τίποτε  άλλο  παρά  ο  θρίαμβος  και  το  γιόρτασμα  της 
ελευθερίας του, με άλλα λόγια της προσαρμογής των πραγμάτων στον εαυτό του, έστω και 
στην αυθαιρεσία του. 

Η  ανάγκη  αυτή —  ανάγκη  βαθύτατα  πνευματική —  γιατί  ο  σκοπός  της  είναι  να  δώσει  στα 
πράγματα  τη  μορφή  του  συνειδέναι,  δηλαδή  να  τα  υποτάξει —  αρχίζει  από  τα  κατώτατα 
στάδια της ζωής του ανθρώπου και φθάνει ως τα ανώτατα δημιουργήματά του. Γι' αυτό ένα 
εργαλείο  της  λιθίνης  εποχής,  ή  ένα  έργο  ζωγραφικής  μέσα  στα  σπήλαια  από  τα  χέρια  του 
πρωτογόνου ανθρώπου, αν το εξετάσομε από την άποψη αυτήν, έχει τα ίδια γνωρίσματα με 
τα  αριστουργήματα  της  τέχνης  και  με  τα  σπουδαιότατα  πορίσματα  της  επιστήμης,  ή  με  τα 
βαθυστόχαστα διανοήματα της φιλοσοφίας. 
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Και ο πρωτόγονος και ο ανεπτυγμένος άνθρωπος δουλεύουν στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή 
στην κατεύθυνση  της  ελευθερίας. Η διαφορά,  που υπάρχει μεταξύ  των,  έγκειται μόνο στον 
βαθμό και όχι στην κατεύθυνση. Και οι δυο ζητούν το ίδιο πράγμα — αδιάφορο αν ο πρώτος 
δεν  έχει  ακόμα  σαφή  συνείδηση  για  το  πράγμα —  να  δώσουν  δηλαδή  στα  πράγματα  τη 
μορφή του πνεύματός των, να εξουσιάσουν με το πνεύμα τους όλα όσα είναι γύρω του και το 
αντιμάχονται  με  την  πνευματική  των  βουβότητα.  Με  άλλα  λόγια,  η  βαθύτερη  αιτία,  που 
φέρνει  τον  άνθρωπο  στην  πνευματική  ζωή,  είναι  η  ελευθερία.  Ο  άνθρωπος  υπάρχει  ως 
άνθρωπος,  εφ'  όσον  ελευθερώνεται,  εφ'  όσον  υπερνικά  την  πνευματική  βουβότητα  του 
περιβάλλοντός  του,  και  τούτο σημαίνει  εφ' όσον εκδηλώνεται πνευματικώς∙  τότε υφίσταται 
ως συνειδέναι, ως εγώ, τότε γνωρίζει ότι είναι και υπάρχει. 

Γι'  αυτό,  προτού  ο  άνθρωπος  δημιουργήσει  τα  πρώτα  μέσα,  με  τα  οποία  μεταβάλλει  το 
περιβάλλον του,  τα πρώτα εργαλεία, είτε από πέτρα είτε από σίδερο είτε από ξύλο είναι, ο 
κόσμος δεν υπάρχει γι' αυτόν, όπως δεν υπάρχει ακόμη και ο ίδιος ο άνθρωπος, ο κόσμος δεν 
υπάρχει ως αντικείμενο του πνεύματός του και ο άνθρωπος δεν υπάρχει ως υποκείμενο. Και 
επειδή ο κόσμος υπάρχει μόνον σύμφωνα με  τη μορφή και με  τους νόμους  του πνεύματος 
του ανθρώπου, γι' αυτό, προτού δώσει το πνεύμα στον κόσμο τη μορφή του και τους νόμους 
του,  ο  κόσμος  δεν  υπάρχει.  Το  χάος  είναι  που βασιλεύει,  προτού  το  πνεύμα δημιουργήσει 
κόσμο.  Ο  κόσμος  παίρνει  πραγματική  υπόσταση  μέσα  στο  πνεύμα  του  ανθρώπου,  από  τη 
στιγμή  που  γίνεται  αντικείμενο  του  πνεύματός  του.  Με  την  δημιουργία  των  πρώτων 
εργαλείων από τον άνθρωπο αρχίζει  να γεννιέται πνευματικώς ο κόσμος, δηλαδή μπαίνει ο 
κόσμος μέσα στο πνεύμα  του ανθρώπου,  και  το  πνεύμα  του ανθρώπου μπαίνει  μέσα στον 
κόσμο.  Και  τούτο  ξαναγίνεται  στην  ατομική  ζωή  κάθε  ανθρώπου  —  ο  κόσμος  γεννιέται 
πνευματικώς  για  κάθε  άνθρωπο,  από  τη  στιγμή  που  ο  άνθρωπος  αυτός  ανοίγει  συνειδητή 
σχέση με τον κόσμο. Γενικώς το άτομο αρχίζει να οικοδομεί τον κόσμο μέσα του, σιγά σιγά, 
όπως τον οικοδόμησε σιγά σιγά μέσα στην εξέλιξή της η ανθρωπότης. Αυτό το νόημα έχει και 
ο γνωστός λόγος του Γκαίτε: «η εποχή μας έχει προκόψει πολύ, το άτομο όμως αρχίζει πάλι 
από την αρχή». 

Κόσμος  και  άνθρωπος  αναπτύσσονται  μέσα  σ'  αυτήν  την  πρωταρχική  πνευματική  σχέση. 
Ψυχολογικώς υπάρχουν τόσοι κόσμοι όσοι και άνθρωποι∙ κανένας απ' αυτούς τους κόσμους 
δεν συμπίπτει με τον άλλο. Είναι κύκλοι πνεύματος που τέμνονται με πολλούς τρόπους, αλλά 
που ποτέ δεν συμπίπτουν. Όμως ο σκοπός του πνεύματος δεν είναι να μείνει τούτο σ' αυτήν 
την άπειρη  ποικιλία  των  κόσμων,  αλλά  να φθάσει  σε  ορισμένες αντικειμενικές  μορφές  του 
κόσμου.  Οι  αντικειμενικές  αυτές  μορφές  είναι  για  όλους  οι  ίδιες.  Μια  απ'  αυτές  είναι  η 
Επιστήμη, η οποία έχει και την μεγαλύτερη αντικειμενικότητα. Η πολιτεία είναι επίσης μορφή 
πνεύματος  και  έχει  μεγάλη  αντικειμενικότητα,  δίχως  να  φθάνει  την  αντικειμενικότητα  της 
επιστήμης. Επίσης η τέχνη και η θρησκεία είναι αντικειμενικές μορφές του πνεύματος. Μέσα 
σ' όλους αυτούς τους τομείς και τρόπους του πνεύματος φανερώνονται οι ουσιαστικοί νόμοι 
και οι σταθερές αντικειμενικές αξίες του πνεύματος. 

Τι είναι ακόμη ο άνθρωπος προτού απλώσει το πνεύμα του επάνω στον κόσμο, και τι είναι ο 
κόσμος προτού εμψυχωθεί από τον άνθρωπο; Δεν είναι τίποτε άλλο παρά χάος, αμορφία και 
απόλυτη αδιαφορία. Με το πνεύμα του ο άνθρωπος σπάζει αυτήν την κατάσταση της λογικής 
αδιαφορίας και αμαρτίας. Προτού συναντηθεί το πνεύμα του ανθρώπου με τα πράγματα, δεν 
υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει βάθος πραγμάτων και καταστάσεων. Το αίσθημα και το 
συναίσθημα, η σκέψη και η πράξη, αυτά είναι οι δρόμοι, με τους οποίους ο άνθρωπος ανοίγει 
τη  σχέση  του  με  τα  πράγματα,  αλλά  και  με  τον  εαυτό  του. Μ'  αυτά  είναι  που  γνωρίζει  τα 
πράγματα  και  τον  εαυτό  του.  Ώστε  η  αυτογνωσία  γεννιέται  ταυτόχρονα  με  τη  γνώση  των 
πραγμάτων, ή με τη γνώση του κόσμου. Τον κόσμο δεν μπορούμε να τον γνωρίσομε αλλιώς 
παρά με τους τρόπους που έχομε να αισθανώμεθα, να συναισθανώμεθα, να πράττομε και να 
σκεπτώμεθα. Για τούτο είναι φανερό ότι, όσους φραγμούς βάζει ο άνθρωπος στον εαυτό του, 



Digitized by 10uk1s 

άλλους τόσους βάζει και στον κόσμο, στα πράγματα γύρω του. 

 

Το σπουδαίο όμως δεν είναι για μας εδώ ο τρόπος, κατά τον οποίο σχετίζεται το Εγώ με τα 
γύρω του, αλλά το γεγονός ότι σχετίζεται. Το βασικό είναι ότι ο κόσμος εμψυχώνεται με τη 
σχέση αυτή  και  ότι  μέσα  σ'  αυτήν  γίνεται  πραγματικά  κόσμος.  Ο  κόσμος  δηλαδή  γεννιέται 
πνευματικώς μόνο από τη στιγμή που ο άνθρωπος φέρνει το αντικείμενο σε ισορροπία με τον 
εαυτό  του.  Ώστε,  όταν  ομιλούμε  εδώ  για  τον  «κόσμο»,  εννοούμε  πάντοτε  ένα  πνευματικό 
γεγονός,  ένα  δημιούργημα  του  πνεύματος,  εννοούμε  τον  κόσμο  της  επιστήμης,  της  τέχνης, 
της πολιτείας, της τεχνικής κλπ. Με άλλα λόγια, εννοούμε το νόημα που έχει ο κόσμος για τον 
άνθρωπο, νόημα που πηγάζει από τη σχέση του Εγώ με τα γύρω του. «Κόσμος» είναι και το 
σύνολο  των  αισθημάτων,  συναισθημάτων,  παραστάσεων,  κρίσεων  και  πράξεων  του 
ανθρώπου.  Ο  κόσμος αυτός  είναι φαινόμενο  καθαρώς πνευματικό,  υπάρχει ως πνευματική 
σχέση του Εγώ με το αντικείμενο. Και η κατώτατη μορφή πνευματικής, ψυχικής και τεχνικής 
ζωής  του  πρωτογόνου  ανθρώπου  είναι  και  αυτή  κόσμος.  Κάθε  τι  που  έχει  νόημα  είναι 
στοιχείο  του  κόσμου  αυτού.  Ο  κόσμος  ή  το  αντικείμενο  δεν  είναι  μόνον  η  φύσις.  Εις  το 
αντικείμενο ανήκει και η ιστορία, καθώς επίσης και κάθε τι που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο 
και λαμβάνει μορφή αντικειμενική. 

Ό,τι έχει σημασία εδώ είναι ότι ο άνθρωπος αγωνίζεται να ισορροπήσει, γιατί μόνον, εφ' όσον 
ισορροπεί,  αισθάνεται  τη  βεβαιότητα  για  τη  ζωή  του.  Η  αλήθεια  της  ζωής  του  ευρίσκεται 
μέσα σ' αυτή την ισορροπία του ανθρώπου με το αντικείμενο, με τον κόσμο. Όπως ο μύθος, 
δηλαδή ο μυθικός κόσμος του ανθρώπου, υπάρχει μόνον ως σχέση του συνειδέναι προς τα 
γύρω, προς το αντικείμενο, έτσι και όλη η πνευματική ζωή και τα στοιχεία της υπάρχουν και 
είναι πραγματικά μόνον εφ' όσον αποτελούν συστατικά της σχέσεως, που έχει το συνειδέναι 
με  τον  κόσμο.  Η  πνευματική  αυτή  βεβαιότης  του  ανθρώπου,  και  όταν  η  ζωή  του  είναι 
καθαρώς  μυθική,  δεν  βασίζεται  απλώς  σ'  ένα  σύνολο  παραστάσεων  και  μορφών,  που 
κατέχουν για ένα διάστημα την προσοχή του ανθρώπου και έπειτα χάνονται, αλλά στηρίζεται 
σε ορισμένες αρχές του Εγώ, του συνειδέναι, αδιάφορο αν η διατύπωση και διαμόρφωσή των 
γίνεται  μυθικώς.  Δηλαδή  και  στη  μυθική  ζωή  του  ανθρώπου  πρόκειται  πάντοτε  για 
πραγματική πνευματική ζωή. Ούτε έχει καμμιά σημασία το γεγονός, ότι η ισορροπία αυτή η 
μυθική,  όσο  προχωρούσε  ο  άνθρωπος  στην  πνευματική  του  ζωή  και  ανάπτυξη,  επάθαινε 
διάφορες  διαταραχές  και  αναστατώσεις  και  ότι  πολλές  φορές  μια  γενεά  ανθρώπων  ή  και 
περισσότερες εζούσαν χωρίς αυτήν την πνευματική ισορροπία. Και δεν έχει σημασία, γιατί η 
αιτία αυτών  των διαταραχών ήταν η  τάση  του ανθρώπου να  ιδρύσει  βαθύτερη πνευματική 
σχέση με τα γύρω του, που να του εξασφαλίσει και στερεώτερη ισορροπία. 

Τι σημασία έχει, αν στη διαδρομή των καιρών άλλαξαν τα μυθικά συστήματα, αφού μέσα σε 
κάθε σύστημα υπήρχε η πνευματική κυριαρχία του περιβάλλοντος και συνεπώς ο άνθρωπος 
εύρισκε τη βεβαιότητα, που του ήταν αναγκαία για να ζήσει πνευματικώς; Από το ένα μυθικό 
σύστημα  ως  το  άλλο  παρατηρούμε  ότι  γίνεται  μια  εμβάθυνση  του  ανθρώπου  και  εις  τον 
εαυτόν  του  και  εις  τον  κόσμον.  Όταν  εξετάζομε  τα  πράγματα  του  μύθου  φιλοσοφικώς, 
παρατηρούμε ότι, όσον απομακρύνεται ο άνθρωπος από τις πρώτες προσπάθειες, που έκανε 
για να ισορροπήσει πνευματικώς με τον εαυτό του και με τον κόσμο, τόσον εμβαθύνει στον 
εαυτό  του,  καθώς  επίσης  και  στα  γύρω  του,  αφού  τον  εαυτό  του  τον  γνωρίζει  κατ'  ουσίαν 
μονάχα  από  τα  έργα  του,  τα  δε  έργα  του  αφορούν  πάντοτε  εις  τα  γύρω  του.  Και  για  να 
περιορισθούμε εδώ στον κόσμο του μύθου, ο οποίος καθρεφτίζει ακριβώς την πάλη αυτή του 
ανθρώπου  για  την  πνευματική  εξουσίαση  του  κόσμου,  διαπιστώνομε  ότι  οι  αγώνες,  που 
γίνονται  μεταξύ  των  θεών  και  τους  οποίους  τα  μυθικά  συστήματα  μας  παρουσιάζουν 
αντικειμενικώς και κάπως αποκομμένα από τη ζωή του ανθρώπου, είναι κατά βάθος αγώνες, 
που γίνονται μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου. Έτσι, όταν ο Κρόνος εκθρονίζει τον Ουρανό 
και  κατόπιν  ο  Ζευς  εκθρονίζει  τον  Κρόνο,  τούτο  δεν  σημαίνει  κάτι  που  γίνεται  έξω  από  τη 
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συνείδηση και το πνεύμα του ανθρώπου, αλλά κάτι που γίνεται μέσα του. Είναι δηλαδή η ίδια 
η συνείδηση  του ανθρώπου που  εκθρονίζει  ένα παλαιό θεό  και  ενθρονίζει  ένα  καινούργιο. 
Μια παλιά μορφή της πνευματικής ζωής υποχωρεί μπροστά σε μια καινούργια, που δεν είναι 
άσχετη από  την προηγούμενη,  αλλά προέρχεται  γενετικώς απ'  αυτήν. Ο Κρόνος  είναι  γυιος 
του Ουρανού  και  ακριβώς  τούτο  είναι  το  παράδοξο,  ότι  ο  γυιος  εκθρονίζει  τον  πατέρα.  Το 
εκθρόνισμα όμως  τούτο δεν  γίνεται από  τη μια μέρα στην άλλη,  αλλά απαιτούνται αγώνες 
πνευματικής πάλης, που διεξάγει η συνείδηση με τον εαυτό της και με τα γύρω της. 

Όταν όμως η συνείδηση φθάνει στη νέα μορφή πνευματικής ζωής, τότε αρχίζει η πνευματική 
εργασία, γιατί το νέο στην αρχή είναι γενικώς διατυπωμένο και πρέπει, για να έλθει σε φως, 
να λάβει συγκεκριμένες και ειδικές μορφές. Η νέα μορφή του θεού, που επεκράτησε, για να 
κρατηθεί  στη  ζωή,  πρέπει  να  γεννήσει  και  νέα  μορφή  τέχνης  και  νέα  μορφή  πολιτείας  και 
γενικώς  νέα  μορφή  συμπεριφοράς  των  ανθρώπων.  Και  όπως  ο  άνθρωπος  δεν  υπάρχει  την 
ώρα που γεννιέται  ένα παιδί —  γιατί  το  νεογεννημένο είναι απλή φύση —,  έτσι  και ο  νέος 
θεός δεν υπάρχει πλήρως πριν κυριεύσει την ψυχή, πριν εδραιωθεί μέσα στη συνείδηση των 
ανθρώπων,  και  τούτο  σημαίνει  πριν  γίνει  έργον  τέχνης,  πριν  γίνει  νόμος  της  πολιτείας  και 
τρόπος της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. 

Η  μεταβολή  αυτή  είναι  γεγονός  καθολικό  μέσα  στην  πνευματική  ζωή  του  ανθρώπου  και 
μπορούμε να το παρατηρήσομε πρώτα στη μυθολογία, έπειτα εις την τέχνη, αργότερα εις την 
επιστήμη και τέλος εις αυτήν την γλώσσα του ανθρώπου, γιατί κάθε πνευματική κρίση φέρνει 
και μια επανάσταση εις  την  γλώσσα  του λαού.  Κάθε νέο πνευματικό γεγονός,  και  κυρίως η 
επικράτηση νέας μορφής πνεύματος, απαιτεί πάντοτε και διαφορετικήν γλωσσική μορφή. Την 
πορεία  αυτήν  μπορούμε  να  την  παρακολουθήσομε  κατά  τρόπο  κλασσικό  μέσα  στην 
πνευματική ζωή των αρχαίων Ελλήνων, όπου η μορφή πνεύματος προσδιορίζει τη μορφή της 
γλώσσας. Έτσι η αρχαία τραγωδία έχει κατ' ουσίαν δική της γλωσσική μορφή, οι πλατωνικοί 
διάλογοι  έχουν  νέο  πάλιν  γλωσσικό  τρόπο,  η  ιστορία  του  Θουκυδίδη,  η  φιλοσοφία  του 
Αριστοτέλους κλπ. φέρνουν εις φως νέο γλωσσικό πλούτο. 

Και ενώ η περιορισμένη πνευματική ζωή, ο περιορισμένος πνευματικός κόσμος ενός ατόμου ή 
ενός λαού κρατάει τη γλώσσα στα στενά και ανανάπτυκτα όρια, τουναντίον ένα άπλωμα και 
μια εμβάθυνση της πνευματικής ζωής, απλώνει συνάμα και εμβαθύνει και τη γλώσσα. Και για 
να ειπούμε το πράγμα στη γλώσσα του μύθου: κάθε θεός θέλει και τη γλώσσα του∙ γι' αυτό η 
γλώσσα κατάγεται από τους θεούς. Λογικώς σημαίνει τούτο, ότι η γλώσσα είναι δημιούργημα 
του πνεύματος του ανθρώπου, και ότι η εισαγωγή μιας μεγάλης ιδέας στην πνευματική ζωή 
του  ανθρώπου  συνεπιφέρει  και  μια  βαθύτατη  μεταβολή  στη  γλώσσα.  Το  πνεύμα  του 
ανθρώπου δεν μπορεί ν' αντικειμενικοποιήσει μια μεγάλη ιδέα, αν συνάμα δεν της δώσει μια 
νέα γλωσσική έκφραση. Η νέα όμως αυτή γλωσσική έκφραση ευρίσκεται στην ίδια σχέση με 
την παλιά, στην οποία ευρίσκεται η νέα πνευματική μορφή με την παλιά. Η παλιά τρέφει την 
καινούργια  με  το  υλικό  της,  η  παλιά  γίνεται  για  την  καινούργια  υλικό,  γιατί  η  μορφή 
προέρχεται πάντοτε από την καινούργια κατάσταση. Η νέα πνευματική μορφή κρατάει μέσα 
της  την  παλιά  ως  υλικό,  γιατί  στη  συνειδητή  του  ανθρώπου  ζωή  κατ'  ουσίαν  δεν  χάνεται 
τίποτε, απλώς μεταβάλλεται και συγχωνεύεται. 

Πολλοί  που σκέπτονται  εξωτερικώς  για  την πνευματική  ζωή  του ανθρώπου,  που πιστεύουν 
ότι η πνευματική ζωή είναι κάτι επιφανειακό ή επιφαινόμενο της βιολογικής ζωής, νομίζουν 
ότι η σχέση αυτή του εγώ προς τα γύρω του είναι κάτι τυχαίο, κάτι που δεν αφομοιώνει τα 
πράγματα. Η βιολογική ζωή είναι ο πρώτος τρόπος με τον οποίον ο άνθρωπος αφομοιώνει το 
περιβάλλον  του  και  η  αφομοίωση  εδώ  είναι  υλική∙  η  ζωή  δηλαδή  δεν  μπορεί  να  υπάρξει, 
χωρίς  να  αφομοιώσει  κάτι  από  το  περιβάλλον  της  και  το  κάτι  αυτό  είναι  η  τροφή.  Για  τη 
διατήρηση της ζωής χρειάζεται τροφή. Η ψυχική ζωή είναι ένας άλλος τρόπος αφομοιώσεως ή 
εξοικειώσεως με το περιβάλλον. Τα γύρω μας πράγματα υπάρχουν εδώ ως αντικείμενα των 
αισθημάτων μας, τα δε αισθήματα έχουν το γνώρισμα της γνώσεως και αποτελούν βάση για 
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την  πνευματική  και  λογική  κατάκτηση  του  κόσμου,  η  οποία  είναι  ο  ανώτατος  βαθμός 
αφομοιώσεως.  Και  ενώ  κατά  την  υλική  αφομοίωση  το  αφομοιούμενον  μένει  κατά  βάθος 
αναλλοίωτον, στην πνευματική ζωή το αφομοιούμενον αλλοιώνεται κατ' ουσίαν. 

Όταν ομιλούμε για τη σχέση αυτή του ανθρώπου, όπως εμφανίζεται στον μύθο, στην τέχνη, 
στην επιστήμη, όπου έχομε πνευματική σχέση του ανθρώπου με τα γύρω του, δεν εννοούμε 
ποτέ ότι αυτά τα γύρω του έχουν ιδιαίτερη, χωριστή αξία από την αξία, που λαμβάνουν στην 
πνευματική ζωή του ανθρώπου, ούτε πάλιν εννοούμε ότι υπάρχουν από τη μια μεριά τα γύρω 
αυθυπόστατα  και  από  την  άλλη  υπάρχει  ο  άνθρωπος  με  την  ψυχή  του,  η  οποία  εκ  των 
υστέρων τούς δίνει  τούτη ή εκείνη την μορφή, αλλά εννοούμε ότι αυτά δεν υπάρχουν ποτέ 
χωριστά και ότι ο κόσμος είναι γέννημα της σχέσεώς μας προς αυτόν, πράγμα που ισχύει και 
για  τον άνθρωπο  του μύθου και  για  τον καλλιτέχνη και  για  τον επιστήμονα.  Τούτο είναι  το 
κύριο  και  βασικό  γεγονός  της  ψυχικής  και  πνευματικής  ζωής,  αυτή  είναι  η  κεντρική  και 
θεμελιώδης ενέργεια  της συνειδητής  ζωής, ότι δηλαδή δεν υπάρχει κατάσταση για μας  του 
έξω  κόσμου,  χωρίς  να  έχει  ως  βάση  και  αιτία  το  Εγώ,  χωρίς  η  κατάσταση  αυτή  να  είναι 
παράσταση του Εγώ. 

Η σχέση αυτή είναι πρωταρχική και ακατάλυτη. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
ακρότητες  μέσα  στην  ιστορία  του  πνεύματος,  να  χάνεται  δηλαδή  το  πνεύμα  από  την  μια 
μεριά  σε  ισχνούς  τύπους  και  κούφιες  μορφές,  οι  οποίες  δεν  έχουν  κανένα  ουσιαστικό 
περιεχόμενο, και να επιπεδώνεται από την άλλη μεριά το πνεύμα, με το να περιπίπτει συχνά 
στο επίπεδο της ωμής και άβαθης επαφής του με τον κόσμο. Τα φαινόμενα όμως αυτά δεν 
μας ενδιαφέρουν εδώ, όπου κυρίως θέλομε να κατανοήσομε την πνευματική ζωή στην ουσία 
της  και  όπου  συγκεντρώνομε  το  βλέμμα  μας  κυρίως  στην  ισορροπία  του  ανθρώπου  με  τα 
γύρω του. Σ' αυτήν την ισορροπία οι όροι της πνευματικής παρουσίας του ανθρώπου, δηλαδή 
υποκείμενον  και  αντικείμενον,  πνεύμα  και  κόσμος,  έχουν  περίπου  το  ίδιο  βάρος.  Ίσως  θα 
αντείπει κανείς, ότι τέτοια ισορροπία δεν υπάρχει στην πνευματική ζωή, ή ότι υπήρξε μόνο σε 
ορισμένες  εποχές,  όπως  συνέβη  τούτο  στην  ελληνική  κλασσική  αρχαιότητα.  Δεν  υπάρχει 
αμφιβολία ότι το ιδεώδες της σχέσεως του Εγώ προς τα γύρω του επιτυγχάνεται μόνον, όταν 
τούτο  δεν  καταδυναστεύει  τα  γύρω  του  και  όταν  τα  γύρω  δεν  καταπιέζουν  το  Εγώ.  Τέτοια 
απόλυτη  ισορροπία  έχομε  μονάχα  στην  κλασσική  ελληνική  αρχαιότητα,  όπου  ψυχικός  και 
φυσικός  κόσμος,  πνεύμα  και φύσις,  ευρίσκονται  σε απόλυτη αρμονία μεταξύ  των,  αρμονία 
που φανερώνεται παραστατικώτατα και πλαστικώτατα μέσα στο αρχαίο κλασσικό άγαλμα. 

Και αυτός είναι ο λόγος που μας αναγκάζει, είτε το θέλομε είτε όχι, νάχομε πάντοτε ως μέτρο 
την κλασσική αρχαιότητα, όταν αναλύομε προβλήματα της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. 
Στην  ατομική  πνευματική  ζωή  του  ανθρώπου  και  κατά  κανόνα  στην  όλη  ιστορική  ζωή  του 
ανθρώπου  η  ισορροπία  αυτή  δεν  είναι  βέβαια  ποτέ  απόλυτη,  δηλαδή  κλασσική.  Τούτο 
σημαίνει ότι το κέντρον βάρους θα πέφτει ή προς τα μέσα ή προς τα έξω, ότι ο τόνος θα είναι 
κάθε φορά διαφορετικός  και  ότι  αναλόγως προς αυτόν θα  χρωματίζεται  και  ο πνευματικός 
κόσμος  του  ανθρώπου,  δηλαδή  άλλοτε  θα  είναι  περισσότερο  αντικειμενικός  και  άλλοτε 
περισσότερο  υποκειμενικός.  Πάντοτε  όμως  πρόκειται  για  μια  σχέση  εντονώτερη  ή 
ασθενέστερη,  για  μια  τάση  προς  ισορροπία  του  πνεύματος  με  το  πρόβλημά  του,  του 
υποκειμένου με το αντικείμενο. Γίνεται δηλαδή σε όλη την πνευματική ζωή εκείνο που γίνεται 
στην  τέχνη  και που ο  Γκαίτε  το διετύπωσε ως  εξής: «δεν υπάρχει  καμμιά  γραμμή στο  έργο 
μου, που να μην την έχω ζήσει, και δεν υπάρχει πάλι καμμιά γραμμή, που να είναι έτσι όπως 
την έζησα». Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει δυνατότης να χωρίσει κανείς το υποκείμενο από το 
αντικείμενο. 

Το υποκειμενικό και αντικειμενικό, όπως έχομε συνηθίσει να λέγομε στη φιλοσοφία, δεν είναι 
δυο  ξεχωριστοί κόσμοι αλλά τίθενται  και  τα δύο τη στιγμή που υπάρχει πνευματική σχέση, 
υπάρχουν μόνον ως αμοιβαία μέλη της πνευματικής ζωής και μάλιστα έτσι, ώστε το ένα να 
αποτελεί  την  πατρίδα  του  άλλου.  Ο  λόγος  του  Καντ  ότι:  «το  Εγώ  ‐  σκέπτομαι  πρέπει  να 
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παρακολουθεί όλες μου τις παραστάσεις» — δηλαδή ότι το Εγώ είναι παρόν σε κάθε τι που 
υπάρχει —  εκφράζει  επιγραμματικώς  όλο  το  πρόβλημα.  Τούτο  δε  δεν  αντίκειται  προς  τη 
φιλοσοφική  εκείνη  θεωρία,  που παρουσιάζει  τα  δύο αυτά,  υποκείμενο  και  αντικείμενο, ως 
αντιμαχόμενα,  γιατί  η  πάλη  περί  της  οποίας  ομιλεί  η φιλοσοφία,  προϋποθέτει  τη  σχέση,  η 
πάλη γεννιέται ακριβώς από αυτήν τη σχέση. Άλλωστε και τα συστήματα εκείνα, που ομιλούν 
γι' αυτή την πάλη, δεν ενδιαφέρονται τόσο γι' αυτήν, όσο για τη σχέση μεταξύ των δύο. Και 
τούτο είναι μάλιστα γι' αυτά δόγμα, ότι δηλαδή η πνευματική ζωή υπάρχει μέσα σ' αυτήν τη 
σχέση του υποκειμένου με το αντικείμενο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 
Η ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Όσο όμως κι αν ο σκοπός του πνεύματος είναι να φθάσει στη σύνδεση των αντιμαχομένων 
στοιχείων και να άρει την αντινομία μεταξύ τους, ποτέ δεν επιτυγχάνει τούτο, εφ' όσον δεν 
εμβαθύνει πρώτα στην αντινομία, εφ' όσον δεν ζει πρώτα μέσα στην πάλη και στην αντίθεση. 
Εκτός αυτού και όταν το πνεύμα φθάνει στη συνθετική του δράση, και τότε δεν ζει ακίνητα, 
αλλά ζει μέσα στην ένταση της αντινομίας. Κάτω από τη σύνθεση, εις την οποίαν φθάνει το 
πνεύμα του μεγάλου π.χ. ανθρώπου, αναδεύεται πάντοτε η αντινομία, ανοίγεται πάντοτε ο 
διχασμός και υποβόσκει το σαράκι της αντιθέσεως, τα οποία φανερώνονται σε κάθε στιγμή, 
γιατί η  ισορροπία δεν είναι ποτέ τελειωτική.  Έτσι, όσο κι αν προχωρείς, π.χ. στην μόρφωσή 
σου, όση ουσιαστική γνώση και αν αποκτάς για τον εαυτό σου και για τον κόσμο, όσο κι αν 
στερεώνεις την πνευματική σου σχέση, ποτέ δεν θα ειπείς ότι αρκεί, ότι αισθάνεσαι απόλυτη 
ανάπαυση, γιατί τούτο θα ήταν το ίδιο με το να ειπείς τον εαυτόν σου σοφό, ενώ η μοίρα σου 
είναι να είσαι πάντα φιλόσοφος, να ζεις μέσα στο διχασμό και μόνον έπειτα από πολύν κόπο 
να φθάνεις μέσα σε μια σύνθεση, η οποία όμως την επόμενη στιγμή θα καταλυθεί, γιατί τα 
στοιχεία που έδεσες στη συνθετική σου αυτή πράξη και τα έφερες σε ενότητα, θεριεύουν εν 
τω μεταξύ και θέλουν άλλη μορφή. 

Εκείνο όμως που πρέπει οπωσδήποτε να έχεις και που πρέπει να σε διέπει σε όλη αυτήν την 
πάλη,  είναι  ο  σκοπός,  η  κατεύθυνση,  γιατί  η  μια  συνθετική  σχέση  του  εαυτού  σου  με  το 
αντικείμενο, με το πρόβλημα, τότε μόνο θα συνδέεται με την άλλη, την επόμενη, όταν έχεις 
σκοπό και ενότητα στην πνευματική σου ζωή. Και η ενότητα αυτή θα φαίνεται πάντα στο έργο 
σου.  Δεν θα μπορέσεις δηλαδή ποτέ  να φθάσεις  στη συνείδηση  της  ενότητος,  αν δεν  έχεις 
πριν αντικειμενικοποιήσει τον εαυτό σου στη σκέψη και στην πράξη. 

Για  να  μπορέσεις  να  στρέψεις  το  βλέμμα  του  νου  σου  προς  τα  πίσω  και  να  ιδείς  αν  έχεις 
ενότητα στην  κατεύθυνσή σου,  πρέπει  νάχεις  μιαν  ιστορία  του  εαυτού σου,  αλλιώς δεν θα 
μπορέσεις ποτέ να ειπείς τι θέλεις, θάχεις απλούς πόθους και όχι λόγους, θα συναισθάνεσαι 
χωρίς  να  μπορείς  να  αντικειμενικοποιήσεις  το  συναίσθημά  σου.  Η  συνθετική  λοιπόν  σχέση 
του Εγώ προς το πρόβλημα δεν είναι φυσική, αλλά είναι έργον μακρού πνευματικού κόπου, 
είναι ιστορική, γι' αυτό και το Εγώ κάθε φορά, που αφήνει τη μια σύνθεση και ζητεί άλλη, δεν 
χάνεται  αλλ'  αποκτά  μεγαλύτερη  ένταση  κι  αυτοσυνειδησία,  ενώ  το  Εγώ  του  απλοϊκού 
ανθρώπου, που βρίσκεται σε «φυσική» ισορροπία με τα γύρω του, όταν χάσει την ισορροπία 
του,  ή  μάλλον  το  αντικείμενο  της  επιθυμίας  του,  που  τούδινε  και  την  ισορροπία,  χάνεται, 
δηλαδή περιπίπτει σε αβεβαιότητα και σε δυστυχία. Ο λόγος δε που συμβαίνει τούτο είναι ότι 
ο  απλοϊκός  άνθρωπος  δεν  έχει  σαφή  γνώση  για  τη  σχέση  του  με  τα  γύρω.  Γι'  αυτό  ποτέ  ο 
απλοϊκός  δεν  είναι  ενσυνείδητα  ισορροπημένος,  γιατί  κάθε  φορά  που  νομίζει  πως  είναι 
απόλυτα ισορροπημένος, αν συμβεί να του αφαιρεθεί το αντικείμενο της επιθυμίας, που τον 
κρατεί  σε  σχετική  ισορροπία,  χάνει  τον  εαυτό  του  και  φθάνει  σε  απόγνωση.  Ό,τι  όμως 
ενδιαφέρει εδώ είναι ότι η σχέση του απλοϊκού ανθρώπου προς τα πράγματα δείχνει ότι το 
αντικειμενικό και το υποκειμενικό δεν είναι δύο ξεχωριστοί κόσμοι αλλά αμοιβαία μέλη της 
πνευματικής ζωής. 

Βεβαίως  εύκολα  απατάται  κανείς  και  παρασύρεται  τόσο  ώστε  να  νομίζει  ότι  τα  δύο  αυτά 
πράγματα χωρίζονται. Στην πλάνη αυτήν οδηγεί και το γεγονός ότι, για να μιλήσομε γι' αυτά 
τα  δύο,  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  τα  χωρίσομε.  Αλλά  ο  χωρισμός  αυτός  γίνεται  μόνον  και 
μόνον για να μπορέσομε να κάνομε λόγον γι' αυτά. Ο χωρισμός όμως είναι εννοιολογικός και 
ποτέ  πραγματικός,  είναι  μία  distinctio  rationis.  Ότι  δε  τα  πράγματα  αυτά,  δηλαδή  το 
υποκειμενικό  και  το  αντικειμενικό,  αποτελούν  κατ'  ουσίαν  ενότητα,  φαίνεται  και  από  το 
γεγονός ότι, για να γίνει ο ορισμός του ενός, χρησιμοποιούνται οι χαρακτηρισμοί του άλλου 
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με  αρνητική  σημασία.  Έτσι,  όταν  κάνομε  λόγο  για  τη  φύση,  για  την  αντικειμενική  γενικώς 
πραγματικότητα, την χαρακτηρίζομε ως κάτι, που δεν έχει τη δύναμη να σκεφθεί, δηλαδή ως 
κάτι που δεν μπορεί να είναι παράσταση για τον εαυτό του. Όλα όμως αυτά είναι ακριβώς οι 
αντίθετοι χαρακτηρισμοί που δίνομε στο Εγώ, στον άνθρωπο ως υποκείμενο. 

 

Κανένα φιλοσοφικό σύστημα δεν ενεβάθυνε τόσο πολύ στην αντινομία μορφής και ύλης όσο 
το πλατωνικό. Εδώ πρώτη φορά εχωρίσθηκε ο κόσμος αυστηρά σε δυο αντίθετα, στην ύλη και 
στη  μορφή,  στην  πραγματικότητα  και  στην  ιδέα,  στα  αισθητά  και  στα  νοητά,  αλλά  από  το 
άλλο μέρος κανένα φιλοσοφικό σύστημα δεν συνήνωσε τόσο βαθειά την μορφή και την ύλη, 
το αισθητό και το νοητό, όσο το πλατωνικό. Εκείνο που συνδέει τα δύο αυτά στην πλατωνική 
φιλοσοφία  είναι  η ψυχή  και  συγκεκριμένα ο  Έρως,  γιατί  αυτός φέρνει  την ύλη στη μορφή, 
αυτός  κινεί  την ψυχή προς  την  ιδέα  και  τέλος αυτός  κινεί  τον  κόσμο  γενικώς  να μεταλάβει 
κάτι από την ιδέα. Γι' αυτό ο κόσμος στον Πλάτωνα χαρακτηρίζεται ως κάτι το μεικτόν, ως μία 
συζυγία  ύλης  και  μορφής.  Καθαρώτερα  φαίνεται  το  πρόβλημα  της  αντινομίας  μορφής  και 
ύλης, αν το πάρομε σε μια ειδική μορφή, αν ειδικεύσομε τη γενική αντινομία του πνεύματος 
και  περιορισθούμε μόνο στην  τέχνη,  όπου η πάλη μεταξύ μορφής  και  ύλης  είναι αισθητώς 
πραγματοποιημένη.  Προτού  ακόμα  η  τέχνη  φθάσει  στην  κλασσική  της  μορφή,  στο  στάδιο 
εκείνο  της  ζωής  της,  όπου  η  αρμονία  μεταξύ  μορφής  και  ύλης  είναι  τέλεια,  όπως  ακριβώς 
συμβαίνει τούτο στην αρχαία πλαστική και στο αρχαίο δράμα, περνάει από άλλες μορφές της 
ζωής, όπου κατά κανόνα το κέντρο του βάρους πέφτει στην ύλη, δηλαδή στο υλικό στοιχείο 
της τέχνης. 

Μπορεί  όμως  να  συμβεί  και  το  αντίθετο,  και  τούτο  συμβαίνει  περισσότερο  στην 
μετακλασσική  περίοδο:  να  πέφτει  δηλαδή  το  κέντρο  του  βάρους  στη  μορφή.  Τούτο  έγινε 
σχεδόν σε όλη την χριστιανική τέχνη και ιδίως στην αρχιτεκτονική του δυτικού χριστιανισμού, 
στη  γοτθική  τέχνη,  όπου  η  ύλη  είναι  σχεδόν  πνευματωμένη.  Αλλά  είτε  απόλυτη  αρμονία 
υπάρχει, όπως στην αρχαία κλασσική τέχνη, όπου μορφή και ύλη έχουν τα  ίδια δικαιώματα 
ζωής,  είτε  σχετική  αρμονία,  όπως  στην  μεσαιωνική  τέχνη,  όπου  κατά  κανόνα  υπερτερεί  η 
μορφή,  ή  εις  την  τέχνη  της  Αναγεννήσεως,  όπου  τονίζεται  πάλι  η  ύλη  και  ο  ουσιαστικός 
πλούτος  του  έργου  της  τέχνης,  το  ζήτημα  που  μας  ενδιαφέρει  εδώ  είναι  πάντοτε  το  ίδιο. 
Δηλαδή  στην  τέχνη  πρόκειται  πάντοτε  για  μια αντινομία μεταξύ  μορφής  και  ύλης,  η  οποία 
τείνει να καταλήξει σε μια σύνθεση των δύο στοιχείων, που ποτέ δεν χωρίζονται τόσο, ώστε 
να υπάρχουν  χωριστά  το  ένα από  το άλλο,  και που ποτέ πάλι δεν  ενώνονται  έτσι, ώστε  να 
συμπέσει  το  ένα  με  το  άλλο.  Χωριστά  δεν  υπάρχει  ούτε  το  ένα  ούτε  το  άλλο,  γι'  αυτό  ο 
ορισμός του ενός γίνεται πάντα με τα αρνητικά γνωρίσματα του άλλου. Συνεπώς η ζωή του 
έργου  της  τέχνης  δεν  υπάρχει  ούτε  στο  ένα  ούτε  στο  άλλο  χωριστά,  αλλά  μονάχα  στην 
εσωτερική  επαφή,  στον  ενωτικό  σύνδεσμο,  που  γίνεται  πρώτα,  μέσα  στη  συνείδηση  του 
καλλιτέχνη μεταξύ αυτών των δύο και που ύστερα λαμβάνει αισθητή έκφραση προς τα έξω. 
Δεν είναι λοιπόν σωστό να ειπούμε ότι το ένα στοιχείο φέρνει μαζί του τη ζωή και τη δίνει στο 
άλλο, γιατί η ζωή υπάρχει όταν και τα δυο αυτά είναι μαζί, όταν τα δυο αυτά αποτελούν τη 
διπλή έκφραση ενός και του αυτού γεγονότος, ενός και του αυτού όντος. 

Τούτο  όμως  ισχύει  γενικώς  σε  όλη  την  πνευματική  ζωή  του  ανθρώπου.  Γι'  αυτό  ό,τι  κι  αν 
πράξεις, ό,τι κι αν πεις, ό,τι κι αν δημιουργήσεις, θάχει αξία ανάλογη προς την ένταση που θα 
έχει η σχέση αυτών των δύο μέσα στη συνείδησή σου, ή καλύτερα θα έχει αξία ανάλογη προς 
τον βαθμό και προς το βάθος του συνδέσμου, που θα δώσει η συνείδησή σου στις δυο αυτές 
εκφράσεις, στους δυο αυτούς τρόπους, στην ύλη και στη μορφή. Ακόμη και η κρίση που θα 
κάμεις  για  το  καλλιτέχνημα  που  έχεις  μπροστά  σου,  θα  είναι  σωστή  μόνον  εφ'  όσον  θα 
συνυπάρξουν και θα συζήσουν μέσα σου αυτά τα δύο στοιχεία, αλλιώς ή θα περιπέσεις σε 
γενικότητες,  ή  θα  ζητήσεις  να  δεις  τι  παριστάνει  το  καλλιτέχνημα,  δηλαδή  θ'  αφήσεις  το 
ωραίο  και  θα  σπεύσεις  στον  κόσμο  των  ειδικών  γνώσεων.  Το  ίδιο  θα  συμβεί  και  όταν 
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εκφέρεις  μια  κρίση  για  ένα  ιστορικό  γεγονός  ή  για  μια  περίοδο  της  ιστορικής  ζωής  του 
πνεύματος,  Και  τότε δηλαδή η κρίση σου θα  έχει αξία μόνον όταν έχεις  ζήσει μέσα σου  τη 
σχέση των στοιχείων, που αποτελούν την περίοδο αυτήν του πνεύματος. Η κρίση σου δηλαδή 
θα  έχει  αξία,  αν  ξαναζείς  μέσα  σου  ό,τι  έζησες  τότε  που  υπήρχε  στη  ζωή  το  πνεύμα  της 
εποχής, που σ' ενδιαφέρει. Ώστε για να υπάρξει ζωή του αληθινού και του ωραίου, πρέπει να 
συνυπάρχουν  και  να  συζούν  μορφή  και  ύλη  μέσα  στη  συνείδηση,  αλλά  συνάμα  και  να 
ανθίσταται το ένα στο άλλο, δίχως όμως κατά βάθος να χωρίζονται. 

 

Αν όμως υπάρχουν και σήμερα ακόμη πολλοί — ύστερα μάλιστα από τόση κριτική εργασία 
που  έγινε  κυρίως  από  τον  Καντ —  οι  οποίοι  παρασύρονται  και  θεωρούν  τον  εννοιολογικό 
χωρισμό,  που  εκάναμε,  ως  πραγματικό  χωρισμό  και  χαρακτηρίζουν  τα  δύο  στοιχεία  του 
πνεύματος,  μορφή  και  ύλη,  ή  υποκείμενο  και  αντικείμενο,  ως  δυνάμεις  και  οντότητες 
χωριστές τη μια από την άλλη, με δική τους μεταφυσική δύναμη, αυτό δεν έχει πλέον καμμιά 
σημασία,  αρκεί  να  γνωρίζομε  ότι  γίνεται  έδω  ένα  βαρύτατο  λογικό  λάθος,  ότι  δηλαδή 
οντοποιούνται δυο  έννοιες,  η  έννοια  του υποκειμένου και η  έννοια  του αντικειμένου.  Γιατί 
και το υποκείμενο και το αντικείμενο είναι δυο έννοιες, που αναγκαζόμαστε να σχηματίσομε 
μόνο και μόνο για να μπορέσομε να μιλήσομε για την πνευματική σχέση, η οποία δημιουργεί 
ακριβώς  τη  ζωή  και  τον  κόσμο  του  πνεύματος,  όπου  μέσα  γεννάται  ο  διχασμός  μεταξύ 
ανθρώπου  και  φύσεως,  ή  μεταξύ  εσωτερικού  και  εξωτερικού.  Το  λάθος  αυτό  χαρακτηρίζει 
όλα  τα  παλαιά  μεταφυσικά  συστήματα,  τα  οποία  στηρίζονται  κυρίως  στο  σύστημα  του 
Αριστοτέλους. 

Ειδικώς όμως το λάθος τούτο χαρακτηρίζει τη μεταφυσική της γνώσεως, η οποία αρχίζει κατά 
τα τελευταία έτη να ξαναζεί και να ζητεί ν' αντικαταστήσει την κριτική θεωρία της γνώσεως. Η 
λεγομένη μεταφυσική της γνώσεως, αντί να ίδει στο πνεύμα και στη γνώση την σύνθεση και 
την ακεραίωση της ζωής, όπου ο χωρισμός είναι κάτι το απαράδεκτον, νομίζει ότι ο νους με τη 
γνώση του δεν κάνει τίποτε άλλο, παρά να αποτυπώνει κάτι, που υπάρχει χωριστά απ' αυτόν, 
δηλαδή  μια  σχέση  εντελώς  λογική  και  καθαρώς  πνευματική,  την  σχέση  της  γνώσεως  την 
μεταβάλλει  σε  υλική.  Διότι  για  να  αποτυπωθεί  κάτι,  πρέπει  αυτό  που  αποτυπώνεται  και 
εκείνο που αποτυπώνει, δηλαδή το πράγμα και ο νους, να έχουν υλική υπόσταση. Με άλλα 
λόγια,  την  νόηση και  το αντικείμενό  της η παλιά μεταφυσική  και μερικοί  σημερινοί όψιμοι 
οπαδοί της τα βλέπουν ως δυο πράγματα χωριστά. Όταν όμως χωρισθεί έτσι η νόηση από τα 
πράγματα, ενώ είναι τότε πολύ εύκολο να γίνεται λόγος για εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο, 
είναι  τουναντίον  πολύ  δύσκολο  ή  μάλλον  αδύνατο  να  φέρει  κανείς  τα  δύο  αυτά  σε 
πραγματική επαφή, ώστε το ένα να συμπέσει με το άλλο. 

Ο χωρισμός αυτός έγινε βεβαίως και στην αρχαιότητα και στον μεσαίωνα και γίνεται, όπως 
είπα,  από  μερικούς  και  σήμερα  ακόμη.  Και  για  μεν  τον  αρχαίο  κόσμο,  δηλαδή  για  την 
κλασσική αρχαιότητα, που είχε και μεγάλη επιστήμη και μεγάλη τέχνη, δηλαδή πλουσιώτατη 
πνευματική  ζωή,  ο  οντολογικός  αυτός  χωρισμός,  που  έκαναν  μερικοί  φιλόσοφοι,  δεν  είχε 
κανένα  κακό  αποτέλεσμα.  Γιατί  η  πλούσια  πνευματική  δημιουργία  κάθε  στιγμή  αναιρούσε 
τον  χωρισμόν αυτόν.  Επίσης  και  για  τον μεσαιωνικό  κόσμο,  τον  κατ'  εξοχήν  χριστιανικόν,  ο 
οποίος είχε βαθύτατη πίστη, που τον χαρακτήριζε, και στερεώτατη πνευματική ισορροπία με 
τον κόσμο, τούτο επίσης μπορούσε να γίνεται χωρίς να ζημιώνει την ζωή του πνεύματος. Αν 
και  εδώ,  όταν αργότερα  εχάθηκεν  η  πίστη  και  η  θεολογική φιλοσοφία  επήρε  την  θέση  της 
πίστεως  και  άρχισε  να  κομματιάζει  τη  ζωή  του  πνεύματος,  ο  χωρισμός  αυτός  οδήγησε  σε 
ολέθρια  αποτελέσματα,  γιατί  έφραξε  τον  δρόμο  του  ανθρώπου προς  την φύση  και  έγινε  η 
κυριώτερη αιτία για να αποστεγνωθεί η πνευματική ζωή. 

Η διαμάχη μεταξύ ονοματοκρατίας (Nominalismus) και πραγματοκρατίας (Realismus), η οποία 
καλύπτει  μεγάλο  διάστημα  της  σχολαστικής  μεσαιωνικής  φιλοσοφίας,  είναι  αποτέλεσμα 
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αυτού του χωρισμού. Είναι δε χαρακτηριστικόν ότι η διαμάχη αυτή έπαψε να υπάρχει, όταν 
εγεννήθη  κατά  την  Αναγέννηση  η  νέα  επιστήμη,  και  μάλιστα  η  φυσική.  Και  δεν  έλειψαν 
βεβαίως και μετά την ανάπτυξη της επιστήμης και της φιλοσοφίας οι αγώνες αυτοί, όμως η 
πρόοδος  της  επιστήμης  έδειχνε  τι  μπορεί  να  κάμει  ο  νους,  όταν  ζει  σε  στενή  σχέση  με  τη 
φύση, με το αντικείμενό του. 

Για την εποχή μας όμως, όπου η πνευματική ζωή δεν έχει τόση ακεραιότητα, όση είχε η ζωή 
του  αρχαίου  και  του  χριστιανού,  ο  χωρισμός  αυτός,  ο  οντολογικός,  των  δύο  στοιχείων  του 
πνεύματος,  υποκειμένου  και  αντικειμένου,  έχει  δυσάρεστα  αποτελέσματα.  Σ'  αυτόν  τον 
χωρισμόν  οφείλεται  και  το  γεγονός  ότι  η  εποχή  μας  και  η  συνείδησή  μας  δεν  έχει  τόσο 
στερεές σχέσεις ούτε με τη φύση ούτε με την ιστορία, αν και η φυσική επιστήμη αλλά και η 
ιστορική επιστήμη ποτέ δεν είχαν αναπτυχθεί όσο σήμερα. 

 

Ό,τι έχει εδώ σημασία, είναι να γνωρίζομε ότι στη γνώση, που έχει ο άνθρωπος για τον κόσμο, 
στην επιστήμη και γενικώς στη λογική σχέση του με τη φύση, δεν υπάρχει από τη μια μεριά το 
λογικό ως κάτι  ξεχωριστό και  ξεκάρφωτο κι από  την άλλη μεριά ο  κόσμος, αλλά λογικό και 
κόσμος, νοείν και είναι, αποτελούν ενότητα. Επίσης δεν μπορεί να χωρισθεί η γνώση από το 
λογικό, όπως δεν μπορεί ν' αποχωρισθεί το αντικείμενο από τη γνώση, γιατί τότε δεν θα ήταν 
ό,τι  ακριβώς  είναι,  δηλαδή  αντικείμενον.  Πώς  είναι  δυνατόν  να  χωρίσομε  ένα  γεωμετρικό 
θεώρημα  από  τη  γνώση  του;  τι  είναι  αυτό  και  τι  είναι  εκείνη;  τι  είναι  ένα  γεωμετρικό 
θεώρημα έξω από τη σκέψη που το κατέχει και τι είναι η σκέψη,  χωρίς νάχει ένα ορισμένο 
περιεχόμενο,  δηλαδή στην περίπτωση αυτή  χωρίς  το  θεώρημα;  Τη  σκέψη  και  ενέργεια  την 
ευρίσκω πάντοτε ενωμένη με το αντικείμενό της. 

Η  ανάλυση  της  γνώσεως  δείχνει  ακριβώς  τούτο,  ότι  το  αντικείμενο,  π.χ.  το  γεωμετρικό 
θεώρημα, όχι μόνο είναι πάντα μέσα στη σκέψη, όχι μόνο ζει μαζύ της, όπως εκείνη ζει μαζί 
του, αλλά ότι και κάθε νόμος, που διέπει τη σκέψη, κυβερνά και το θεώρημα, το αντικείμενο. 
Χωρίς  λ.χ.  την  έννοια,  δηλαδή  τον  νόμο  του  χρόνου —γιατί  ο  χρόνος  είναι  ο  νόμος  της 
σκέψεως που σημαίνει  συνεχή  διαδοχή  των  στιγμών  της  ζωής  του πνεύματος —  χωρίς  τον 
νόμο του χώρου, που σημαίνει συνεχή διαδοχή των τοπικών στιγμών, δεν μπορεί να σταθεί 
αντικείμενο, περιεχόμενο σκέψεως. Τέλος, χωρίς την ικανότητα που έχει ο νους να συντάσσει 
μεθοδικούς «τα πολλά εις εν»,  να συνθέτει  τα ποικίλα,  δεν μπορούμε, ούτε αντικείμενο να 
σκεφθούμε,  αλλά  ούτε  και  τον  εαυτό  μας.  Δηλαδή  τα  ίδια  μέτρα,  που  έχει  η  σκέψη  μας, 
ευρίσκομε  πάντοτε  και  στο  αντικείμενο.  Αλλά  ποτέ  δεν  πρέπει  να  παρασυρθούμε  και  να 
πιστέψομε  ότι  τα  μέτρα  αυτά  υπάρχουν  πρώτα  χωριστά  στη  σκέψη  μας  και  έπειτα  τα 
εφαρμόζομε στο αντικείμενο. Παρόμοιο πράγμα δεν μπορεί να γίνει ποτέ, γιατί η σκέψη ζει 
αχώριστα  από  το  περιεχόμενό  της,  από  το  αντικείμενο.  Το  γεγονός  τούτο,  ότι  η  σκέψη  ζει 
αχώριστα από  το αντικείμενο,  μας βοηθεί  να καταλάβομε και  κάτι άλλο,  ότι δεν μπορεί  να 
προηγηθεί το υποκείμενο από το αντικείμενο και ότι φυσικά η σχέση του πνεύματος δεν είναι 
χρονική αλλά ουσιαστική. 

Η σχέση που υπάρχει μεταξύ του Εγώ και του αντικειμένου δεν είναι συνεπώς αιτιοκρατική, 
αλλά καθαρώς πνευματική, εννοιολογική. Τα πράγματα, τα αντικείμενα, είναι που διατελούν 
σε  αιτιοκρατική  σχέση  αναμεταξύ  των  και  μόνον  μέσα  σ'  αυτά  υπάρχει  το  πρότερον  και 
ύστερον,  ενώ  το  Εγώ  και  το  πράγμα  συνυπάρχουν  εννοιολογικώς.  Επίσης  ευρίσκονται  σε 
αιτιοκρατική σχέση μεταξύ των και οι διάφορες ψυχικές καταστάσεις, η μία είναι αιτία και η 
άλλη  αποτέλεσμα.  Το  αντικείμενον  όμως  δεν  είναι  αποτέλεσμα  του  Υποκειμένου,  ούτε  το 
Υποκείμενον  αποτέλεσμα  του  Αντικειμένου.  Η  σχέση  των  είναι  πρωταρχική,  δηλαδή 
πνευματική  και  εννοιολογική.  Στον  μύθο  λ.χ.  δεν  υπάρχει  πρώτα  η  μυθική  συνείδηση  και 
έπειτα τα μυθικά πλάσματα, ή απλούστατα η μυθική συνείδηση του κόσμου, αλλά το γεγονός 
του μύθου, ο μυθικός κόσμος ως όλον είναι μία αρμονική σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο, 
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είναι μία πνευματική συζυγία που αναπτύσσεται σιγά σιγά, όσο ο άνθρωπος εμβαθύνει και 
προς τα μέσα και προς τα έξω, όσο το πνεύμα του ανθρώπου εισχωρεί εις τον κόσμον και όσο 
ο κόσμος εισέρχεται εις το πνεύμα του ανθρώπου. Μύθος ως πνευματική μορφή υπάρχει από 
την  στιγμήν  ακριβώς  που  ο  μυθικός  άνθρωπος  μετατρέπει  μια  κατάσταση  του  εξωτερικού 
κόσμου σε παράσταση, ή μια κατάσταση του εσωτερικού κόσμου την μεταμορφώνει σε κάτι 
αντικειμενικό, δηλαδή από τη στιγμή που μια κατάσταση του έσω ή του έξω κόσμου υπάρχει 
συνάμα  και  στον  έξω  και  στον  έσω  κόσμο.  Άρα  μυθική  συνείδηση  και  μυθικό  πλάσμα 
συνυπάρχουν. 

Αν ο μυθικός κόσμος του ανθρώπου ήταν κάτι τεχνητό, αν ήταν μια απλή επινόηση, χωριστή 
απ'  όλη  την άλλη  ζωή  του,  τότε θα ήταν  εύκολο  να  χωρίσομε  τη μυθική συνείδηση από  το 
περιεχόμενό της. Όπως λ.χ. είναι εύκολον να χωρίσομε τη μορφή από το περιεχόμενο σ' ένα 
ποίημα, που έγινε με υπολογισμό, όπως γίνεται από πολλούς ποιητάς, που πρώτα σκέπτονται 
κι  έπειτα  κάνουν  το  ποίημα.  Η  σχέση  μορφής  και  περιεχομένου  σ'  αυτά  τα  τεχνητά 
δημιουργήματα  είναι  εντελώς  τυχαία  και  εξωτερική,  γι'  αυτό  τα  έργα  αυτά  δεν  είναι 
καλλιτεχνήματα,  αλλά  τεχνάσματα,  δηλαδή  παραποιήσεις  της  ποιήσεως.  Οι  μυθικές  όμως 
παραστάσεις  δεν  έχουν  καμμιά  σχέση  μ'  αυτά  τα  τεχνάσματα,  δεν  υπάρχουν  ως  κάτι 
ξεχωριστό  από  τη  συνείδηση  του  μυθικού  ανθρώπου,  αλλά  γεννώνται  μαζί  της.  Ο  μυθικός 
κόσμος  του  ανθρώπου,  επειδή  ακριβώς  είναι  ο  μοναδικός  κατά  το  στάδιο  αυτό  της 
πνευματικής του ζωής, είναι κάτι οργανικό και συνδέεται οργανικώς με τη συνείδηση, είναι η 
ίδια  η  συνείδηση  του  ανθρώπου,  αδιάφορον  αν  αυτό  το  γνωρίζει  ή  δεν  το  γνωρίζει  ο 
άνθρωπος που  ζει μυθικώς. Ο μυθικός κόσμος είναι μια συνθετική ενέργεια  της ψυχής  του 
ανθρώπου, η οποία διέπει την ψυχήν εξ ολοκλήρου και η ψυχή δεν υπάρχει χωριστά από τον 
μυθικόν  της  πλούτον. Οι  ίδιοι  οι  νόμοι,  που διέπουν  τον μυθικό  κόσμο,  κυβερνούν  και  την 
ψυχή, το πνεύμα του ανθρώπου, συμβαίνει δηλαδή εδώ εκείνο που γίνεται και στην καθαρή 
σκέψη. 

Και όπως στην καθαρή επιστήμη το θεώρημα και η λύση του δεν έχουν καμμιά αλληγορική 
σημασία,  δεν  συμβολίζουν  ούτε  υποδηλώνουν  κάτι  άλλο,  που  είναι  πίσω  απ'  αυτά,  αλλά 
υπάρχουν  αυτά  καθ'  εαυτά  για  τον  εαυτό  τους,  έτσι  και  στον  μύθο  οι  θεοί  και  όλα  τα 
πλάσματά του δεν υποδηλώνουν κάτι άλλο, αλλά υπάρχουν καθ'  εαυτά,  είναι ό,τι είναι για 
τον  εαυτόν  τους.  Μόνον  για  κείνον,  που  έρχεται  ύστερα,  δηλαδή  για  τον  μεταμυθικόν 
άνθρωπο,  που  δεν  έχει  τους  θεούς  μέσα  του,  μόνον  γι'  αυτόν  οι  θεοί  έχουν  αλληγορική 
σημασία, παριστάνουν τούτο ή εκείνο, όπως και για τον άνθρωπο, που δεν έχει ουσιαστική 
σχέση με την τέχνη, το καλλιτέχνημα είναι κάτι εξωτερικό, ή το πολύ πολύ διακοσμητικό. Ο μη 
καλλιτεχνικός  άνθρωπος  νομίζει  πως  καταλαβαίνει  το  καλλιτέχνημα,  όταν  μάθει  τι 
παριστάνει.  Ο  πραγματικός  όμως  μύθος  και  η  πραγματική  τέχνη  δεν  έχουν  κανένα  σκοπόν 
άλλον έξω από τον εαυτό τους. Και στον μύθο και στην τέχνη το  ιδανικό και το πραγματικό 
είναι ένα και το αυτό, το άπειρον και το πεπερασμένον συνυπάρχουν εδώ. 

 

Αλλά  και  αν  αφήσομε  τον  μύθο  και  ρίψομε  ένα  βλέμμα  στην  ιστορία  της  επιστήμης,  θα 
ιδούμε ότι ούτε εδώ υπάρχει πρώτα η επιστημονική συνείδηση και έπειτα το αντικείμενό της, 
αλλά  ότι  κάθε  είδος  επιστημονικής  ζωής  γεννιέται  μαζί  με  το  αντικείμενόν  του.  Η 
επιστημονική συνείδηση αναπτύσσεται αδιάσπαστα από το αντικείμενό της. Γι' αυτό ο λόγος 
ότι  η  επιστήμη είναι διεθνής παύει  να  είναι  κενός  λόγος μόνον όταν  εννοεί ότι  η  επιστήμη 
υπάρχει  εκεί  όπου  υπάρχει  επιστημονική  συνείδηση.  Γι'  αυτό  η  επιστήμη ως  επιστήμη  δεν 
μεταφέρεται από τον ένα τόπο στον άλλο.  Εκείνο που μεταφέρεται είναι η γνώση και όχι η 
επιστημονική  συνείδηση,  η  οποία  δημιουργείται,  γεννιέται.  Δεν  είναι  επιστήμη  ένα  ποσόν 
γνώσεων, αλλά ενότης και πηγή γνώσεως, η οποία αναβλύζει από μια βασική ιδέα, που διέπει 
την επιστημονική συνείδηση. 
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Μόνον όταν αφομοιώσει κανείς  τη βασική αυτήν  ιδέα,  γίνεται ενεργό μέλος της επιστήμης, 
δηλαδή  αρχίζει  και  αυτός  να  δημιουργεί  επιστήμη.  Έτσι  η  επιστήμη  λ.χ.  του  αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού προϋποθέτει την ολότητα του αρχαίου πνεύματος. Επίσης η επιστήμη 
του νεωτέρου ευρωπαϊκού πολιτισμού δεν νοείται χωρίς το γενικόν πνεύμα του πολιτισμού 
τούτου.  Όπως  δε  το  γενικόν  πνεύμα  δεν  μεταφυτεύεται,  έτσι  και  η  επιστήμη.  Ό,τι 
μεταφέρεται, είναι πάντοτε ένα ποσόν γνώσεων. Οι Πυθαγόρειοι λ.χ. δεν εδανείσθησαν την 
συνείδηση του αριθμού από τους Αιγυπτίους, αλλά έφθασαν μόνοι τους στη συνείδηση του 
αριθμού και των σχέσεών του και στη συνείδηση ότι ο κόσμος είναι στην ουσία του σύνολον 
μαθηματικών  σχέσεων  και  μαθηματικών  αναλογιών.  Με  τούτο  δεν  εννοούμε  βέβαια  ότι  η 
συνείδηση και το συνειδητό, η συνείδηση και ο αριθμός, η σκέψη και το αντικείμενο είναι το 
ίδιο, αλλ' εννοούμε ότι αποτελούν ολότητα, όπου το ένα διαπερνά και διακρατεί το άλλο έτσι, 
ώστε να υπάρχουν στη ζωή μόνον επειδή το ένα θέτει και βαστάζει το άλλο. Και στη σκέψη 
και  στον  μύθο,  αλλά  και  σε  κάθε  άλλη  εκδήλωση  της  πνευματικής  ζωής,  μόνον  η  απόλυτη 
αυτή ένωση είναι  γόνιμη, με άλλα λόγια, μόνον όταν υπάρχει αυτή η γόνιμη συζυγία,  ζει η 
συνείδηση μέσα σ'  ένα πραγματικό κόσμο,  δρα μέσα σε κάτι,  που είναι δικό  της  κτήμα και 
είναι θρεμμένο με τη δική της δύναμη, αλλιώς έχει μέσα της κάτι νεκρό, όπως συμβαίνει σε 
λαούς που ζουν με πνευματικά δάνεια. 

Ό,τι έχει εδώ σημασία είναι  τούτο, ότι ο κόσμος,  είτε μυθικώς είτε επιστημονικώς υπάρχει, 
αποτελεί  για  τον  άνθρωπο  μια  αναγκαιότητα,  είναι  δηλαδή  γι'  αυτόν,  εφ'  όσον  τον  ζει,  ο 
μοναδικός κόσμος. Είναι ο μόνος πραγματικός κόσμος, διότι διέπεται από τους νόμους, που 
κυβερνούν τη συνείδηση. Οι νόμοι της συνειδήσεως γίνονται και νόμοι των πραγμάτων, είτε 
μυθικώς είτε επιστημονικώς βλέπει  τα πράγματα η συνείδηση.  Τίποτε δεν είναι εδώ τυχαίο 
και συνεπώς ανυπότακτο στους νόμους αυτούς. 

Ας  πάρομε  όμως  το  ζήτημα  στην  απλούστερή  του  μορφή,  για  να  το  αποσαφηνίσομε 
πληρέστερα.  Και  η  απλούστερη  μορφή  είναι  η  συνηθισμένη  πείρα,  η  εμπειρία,  που  έχει  ο 
κοινός άνθρωπος,  ο  οποίος  δεν  έχει  ακόμη αρχίσει  να αμφιβάλλει  για  τίποτε.  Σ'  αυτήν  την 
κατάσταση  του  ανθρώπου  είναι  δύσκολο  να  εύρομε  μέσα  του  τον  χωρισμό  του 
υποκειμενικού από το αντικειμενικό. Γιατί ο απλοϊκός άνθρωπος δεν έχει ακόμα το αίσθημα 
αυτό του χωρισμού. Τα πράγματα εδώ είναι τοποθετημένα εις το αυτό επίπεδον, υπάρχουν 
όλα με τον ίδιο τρόπο τον ομοιόμορφο και αδιαφοροποίητο. 

Όλα εδώ είναι πράγματα, και το Εγώ το ίδιο είναι πράγμα και τα αισθήματα και οι ενέργειες 
της  βουλήσεως  και  της  νοήσεως  και  όλος  ο  ψυχικός  κόσμος  είναι  τόσον  ενωμένος  με  τον 
εξωτερικό,  τον φυσικό, ώστε έχουν τον  ίδιο βαθμό πραγματικότητος. Ο απλοϊκός άνθρωπος 
δεν έχει συνειδητοποιήσει, ότι, για να υπάρξει και για να φανεί ο εξωτερικός κόσμος, όπως 
υπάρχει και φαίνεται στον άνθρωπο, είναι ανάγκη να ενεργήσει η ψυχή, το πνεύμα, και ότι το 
πνεύμα  έχει  διαφορετική  σχέση  με  τον  κόσμο  από  τη  σχέση  που  έχουν  αναμεταξύ  των  τα 
πράγματα.  Αλλά  και  στην  απλούστερη  αυτή  μορφή  της  συνειδητής  ζωής  πρόκειται  για  μια 
αναγκαιότητα.  Όποιος  ζει  έτσι,  δεν  έχει  κανένα  κενό  μέσα  του,  δεν  αισθάνεται  μέσα  του 
διχασμούς και αντιθέσεις. Η ζωή του κυλάει κατά ομοιόμορφο τρόπο, ζει λησμονημένος μέσα 
στα πράγματα, χωρίς ποτέ να φθάσει στον ενσυνείδητο διχασμό. 

Η  ενότης  όμως  και  η  αναγκαιότης  αυτή  σωριάζεται  τη  στιγμή  που  μέσα  στον  άνθρωπο  θα 
γεννηθεί η αμφιβολία και η συλλόγηση. Αν δεχθούμε ότι η κατάσταση αυτή, δηλαδή η φυσική 
ισορροπία, είναι το κύριο γνώρισμα της παιδικής ηλικίας του ανθρώπου, τότε, όταν γεννηθεί, 
κάποτε,  μέσα  στον  έφηβο,  και  εφ'  όσον  γεννηθεί,  η  αμφιβολία,  αμέσως  γεννιέται  και  ο 
διχασμός. Τη στιγμήν ακριβώς αυτήν καταρρέει και η αναγκαιότης, που κυβερνούσε την ψυχή 
και την συνείδηση του εφήβου. Ο κόσμος, για ένα διάστημα, χάνει την αναγκαιότητά του και 
ξαναρχίζει  να  υπάρχει  μόλις  ο  έφηβος  συνέλθει  από  τον  κλονισμό  κι  αρχίζει  σιγά  σιγά  να 
κτίζει νέο και στερεώτερο πνευματικό κόσμο. Αλλά και ο κόσμος, που χάθηκε, ήταν κι αυτός, 
όση φυσικότητα  κι  αν  είχε,  πνευματικός,  δηλαδή αποτελούσε  δημιούργημα  του πνεύματος 



Digitized by 10uk1s 

της παιδικής ηλικίας. 

Αν,  πριν  γεννηθεί  ο  διχασμός  μέσα  στον  έφηβο,  όλα  τα  πράγματα  είχαν  τον  ίδιο  βαθμό 
αναγκαιότητος,  αν  τα  αισθήματα  ήταν  τα  ίδια  με  τα  πράγματα,  τώρα,  με  την  κρίση,  που 
γίνεται  μέσα  στον  έφηβο,  γεννιώνται  διχασμοί  και  απορίες  και  γενικώς  άλλες  απόψεις.  Τα 
πράγματα τώρα παίρνουν διαφορετική αξία και το καθένα χρωματίζεται έσωθεν διαφορετικά. 
Ο  νους  του  νέου  δουλεύει  πια  με  ορισμένα  κριτήρια,  γι'  αυτό  και  όλα  τα  πράγματα  του 
εσωτερικού και του εξωτερικού κόσμου ανακατατάσσονται αξιολογικώς, ενώ πρώτα ήσαν στο 
ίδιο επίπεδο και είχαν τον  ίδιο βαθμό αναγκαιότητος. Τώρα, που εγεννήθηκε η κρίση, άλλα 
αφήνονται εντελώς κατά μέρος, άλλα πάλι τοποθετούνται χαμηλότερα και άλλα υψηλότερα. 
Αναγκαιότητα βέβαια έχουν και τώρα τα πράγματα — και τώρα δηλαδή το πνεύμα συνδέεται 
απόλυτα  με  αυτά —  ο  βαθμός  όμως  της  αναγκαιότητος  είναι  διαφορετικός  και  έχει  άλλη 
ποιότητα.  Αλλά  η  διαδικασία  αυτή,  που  άρχισε  με  την  κρίση  της  εφηβικής  ηλικίας,  δεν 
σταματάει ως εδώ. 

Η μοίρα του ανθρώπου είναι δύσκολη και γίνεται δυσκολώτερη, όσο ο άνθρωπος προχωρεί 
από την απλή φυσική κατάσταση προς το πνεύμα, όσο ανυψώνει το πνευματικό του επίπεδο. 
Το  σώριασμα  της  πνευματικής  ισορροπίας,  το  γκρέμισμα  της  αναγκαιότητος  ψυχικών 
καταστάσεων  και  πραγμάτων  θα  επαναληφθεί,  εφ'  όσον  η  πνευματική  ζωή  του  νέου 
προχωρήσει σε ανώτερα επίπεδα. Θα γεννηθούν τότε νέες αμφιβολίες και θα δημιουργήσουν 
νέα  ταραχή  μέσα  στο  πνεύμα  του  και  σε  μια  ορισμένη  στιγμή  το  πνευματικό  οικοδόμημα, 
όπου μέσα ζει ο άνθρωπος, θα ξανασωριασθεί κάτω. Έτσι από την πρώτη κατ' αίσθησιν σχέση 
που  έχει  ο  άνθρωπος  με  τα  γύρω  του —  σχέση  που  έχει  και  μια  ιδιαίτερη  γοητεία,  ώστε 
πολλοί να την ποθούν και να την νοσταλγούν και όταν δεν την έχουν πια — προχωρεί στην 
κατ' έννοιαν σχέση, η οποία έχει άλλη γοητεία και άλλη βεβαιότητα, πράγματα όμως που τα 
εξαγοράζει κανείς πάντοτε με τη σκέψη και με την κρίση. 

Κι  ενώ  στην  κατ'  αίσθησιν  ζωή  τα  πράγματα  εφαίνοταν  στ6ν  άνθρωπο  στερεά  και 
αμετάβλητα,  τώρα  που  απέκτησε  βαθύτερη  συνείδηση  για  τον  εαυτό  του  και  για  τα 
πράγματα, η εικόνα του κόσμου αλλάζει και ο άνθρωπος βλέπει ότι η στερεότης εκείνη ήταν 
άπατη. Κι όσο προχωρεί μέσα του πείθεται ότι εκείνο, που θεωρούσε στην κατ' αίσθησιν ζωή 
ως αλήθεια και φως, ήταν μια «σκοτίη γνώμη», όπως λέγει ο Δημόκριτος. 

 

Αλλά  εκείνο,  που  μας  ενδιαφέρει  εδώ,  δεν  είναι  αν  το  ένα  είδος  της  αναγκαιότητος  είναι 
στερεώτερο  από  το  άλλο,  αλλά  ότι  εκείνο,  που  χαρακτηρίζει  την  πνευματική  ζωή  και  όταν 
ακόμη  αυτή  ευρίσκεται  στα  κατώτατα  επίπεδά  της,  είναι  ένα  συναίσθημα  βεβαιότητος  και 
μια πεποίθηση αναγκαιότητος. Πνευματική ζωή δίχως αυτήν την αναγκαιότητα δεν υπάρχει. 
Μόνον  όταν  δεν  διατηρηθεί  η  απόλυτη  αυτή  ισορροπία  του  ανθρώπου  προς  τα  γύρω  του, 
μόνον  τότε  χάνουν  τα  γύρω  του  την  αναγκαιότητα  που  είχαν,  χάνουν  τη  μορφή  και  τον 
χαρακτήρα  της  πραγματικότητος.  Τυπικό  παράδειγμα  αυτής  της  μεταβολής  είναι  η  εποχή 
στην  αρχαία  Ελλάδα,  όπου  έγινε  η  μετάβαση  του  πνεύματος  από  τον  μύθο  στον  λόγο.  Η 
φιλοσοφία τότε άρχισε να χτυπάει την αναγκαιότητα του μυθικού κόσμου. Έτσι βλέπομε εδώ 
πώς  ένα  ένα  κομμάτι  του  μύθου  αρχίζει  να  πέφτει  και  να  δίνει  τη  θέση  του  στη  λογική 
ερμηνεία του κόσμου, που εισάγει τώρα η φιλοσοφία. Ώσπου τέλος έπεσε όλος ο μύθος, εφ' 
όσον  αυτός  εζητούσε  να  εξηγήσει  τα  πράγματα  και  τον  κόσμο,  και  εδημιουργήθηκε  μια 
καινούργια  πνευματική  ισορροπία  του  ανθρώπου  με  τον  κόσμο,  όχι  πια  μυθική,  αλλά 
καθαρώς λογική. 

Ο  άνθρωπος  αφήνει  τώρα  κατά  μέρος  τον  μύθο,  ή  καλύτερα  εντάσσει  τον  μύθο  μέσα  στη 
συνείδησή του, όχι ως τον μοναδικό τρόπο ερμηνείας, αλλά ως παράλληλο με άλλους, γιατί 
κατ' ουσίαν δεν μπορεί ν' αποδιώξει εξ ολοκλήρου τον μύθο από τη συνείδησή του. Είναι ο 
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μύθος  απόλυτα  συνυφασμένος  με  τη  συνείδηση  του  ανθρώπου  και  αποτελεί  αναφαίρετο 
στοιχείο της. Γι' αυτό και κάθε φορά που επεχείρησε ο άνθρωπος ν' αποδιώξει τον μύθο από 
μέσα  του,  η  πνευματική  του  ζωή  εμαράθηκε.  Από  μοναδικό  λοιπόν  στοιχείο  της  ζωής  του 
ανθρώπου  γίνεται  τώρα  ο  μύθος  ένα  από  τα  πολλά  στοιχεία,  γιατί  δίπλα  του  γεννιέται  ο 
Λόγος, ο ακοίμητος αυτός σύντροφός του. Ώστε δεν πρόκειται τώρα για αλλαγή ενός παλαιού 
μύθου με έναν καινούργιο,  δεν  γίνεται  εκείνο που έγινε πριν,  να μπαίνει δηλαδή στη θέση 
ενός  παλαιού  μύθου  ένας  άλλος  μύθος,  στη  θέση  της  μιας  μυθικής  ισορροπίας  και 
αναγκαιότητος  μια  άλλη  μυθική  ισορροπία  και  αναγκαιότης,  αλλά  γεννιέται  τώρα  ένα  νέο 
γένος ανθρώπων, το γένος των φιλοσόφων, και μαζί του ένα νέο είδος πραγματικότητος του 
κόσμου.  Τούτο  όμως  είναι  η  μία  πλευρά  του  ζητήματος.  Η  άλλη  θα  φανεί  αμέσως,  όταν 
εξηγήσομε τι είναι εκείνο που εγεννήθηκε με τον Θαλή, τον πατέρα της φιλοσοφίας, τι είναι 
εκείνο, που φέρνει ο Θαλής στον κόσμο. 

Ο άνθρωπος ως τώρα, εφ' όσον δεν ήταν απόλυτα δεμένος με τον μύθο, είχε μια εμπειρία της 
ζωής, δεν είχε όμως ό,τι ονομάζομε επιστήμη, δηλαδή λογική κατανόηση του κόσμου,  γιατί 
αυτήν  δεν  την  έχει  κανείς  όταν  απλώς  γνωρίζει  τούτο  ή  εκείνο  το  πράγμα,  όταν  έχει  ένα 
πλήθος  γνώσεων  για  τα  πολλά  πράγματα.  Επιστήμη,  λογική  γνώση  αποκτά  ο  άνθρωπος  τη 
στιγμή  που  αφήνει  κατά  μέρος  τα  πολλά  και  φθάνει  να  κατανοήσει  ότι  αυτά,  που  είναι 
χωριστά  μέσα  στην  αίσθησή  του  και  στη  μνήμη  του,  είναι  δυνατόν  να  έχουν  μια  λογική 
ενότητα. Τούτο ακριβώς πρώτος κατενόησεν ο Θαλής. Γι' αυτό ο Θαλής ανοίγει όχι μόνον τον 
δρόμο  της  φιλοσοφίας,  αλλά  και  της  επιστήμης,  γιατί  και  η  επιστήμη,  όπως  λέγει  ο  Καντ, 
«σκέπτεται έτσι, ως εάν να ήτο δυνατόν να εύρει συστηματική ενότητα και στην μεγαλύτερη 
ποικιλία». Λογική γνώση αποκτά λοιπόν ο άνθρωπος, όταν αφήνει κατά μέρος τα πολλά όντα 
και φθάνει στη συνείδηση της ενότητός των. 

Για  να  επιτύχει  τούτο,  πρέπει  να  συλλάβει  μια  αρχή  ενωτική,  συνθετική  των  όντων.  Το 
γεγονός  ότι  ο  νους  του  Θαλή  δεν  μπόρεσε  να  προσπεράσει  τα  πράγματα,  που  του 
παρουσίασε ο κόσμος, το γεγονός ότι ανήγαγε τα πολλά πράγματα σε ένα πράγμα, το ύδωρ, 
και το έθεσε ως αρχή όλων των άλλων, δεν έχει καμμιά σημασία. Αν σκεφθούμε κατά βάθος 
το κατόρθωμα του Θαλή, πρέπει να ομολογήσομε ότι ο Θαλής προσπέρασε τα πράγματα που 
είχε μπροστά του, δηλαδή προχώρησε πέρα από το επίπεδο των πραγμάτων, γιατί ο νους του 
συνέλαβε  την  έννοια  του  ενός  που  τα  συνδέει  όλα,  έστω  κι  αν  το  ένα  αυτό  ανήκει  στην 
κατηγορία των πραγμάτων. Συνεπώς εκείνο, που έχει ανυπολόγιστη σημασία για τη ζωή του 
πνεύματος, είναι η κατεύθυνση που ανοίγει ο Θαλής, γιατί αν και έθεσε ως ερμηνευτική πηγή 
των  πραγμάτων  ένα  υλικό  στοιχείο,  το  ύδωρ,  όμως  η  μέθοδος  του  σκέπτεσθαι  είναι 
αρχέτυπη, ολωσδιόλου πρωτότυπη και έμεινε στην πνευματική ζωή η μέθοδος αυτή σταθερή, 
γιατί  αυτό  που  χαρακτηρίζει  τη  μέθοδο  αυτήν  είναι  ο  εσωτερικός  της  νόμος.  Και  ο  νόμος 
αυτός λέγει τούτο: ότι δεν μπορούμε να σκεφθούμε τον κόσμον ως όλον, αν δεν υποθέσομε, 
δεν  θέσομε  ως  βάση  μια  αρχή  ενωτική.  Ο  μύθος  γενικώς,  αν  και  κάνει  κι  αυτός  μεγάλη 
αφαίρεση,  αν  κι  αυτός  αφήνει  κατά  μέρος  την  αισθητή  ποικιλία  των  πραγμάτων  και 
δημιουργεί με τη φαντασία μορφές πέραν των πραγμάτων, ομιλεί για τη γένεση του κόσμου 
και  των  όντων  με  τρόπο  αφηγηματικό,  ο  μύθος  δίδει  πάντοτε  αφήγηση  και  ποτέ  εξήγηση, 
δηλαδή παρατάσσει  απλώς  τα πράγματα  κατά  την  χρονική  τους ακολουθία,  κάνει  κι  αυτός 
απλή  απαρίθμηση  των  πραγμάτων  και  παραμένει  ο  ίδιος —παρά  την  αφαίρεση —  στην 
ποικιλία. 

Τουναντίον  ο  λόγος  δεν  χάνεται  μέσα  στην  ποικιλία  τών  κατ'  ιδίαν  πραγμάτων  και 
φαινομένων,  αλλά  ανυψώνεται  στην  αιτία  και  στην  αρχή  των.  Η  ιστορία  του  πνεύματος 
δείχνει πόσο εκαρποφόρησε ο  τρόπος αυτός  του σκέπτεσθαι.  Και δεν επέρασε παρά μόνον 
μια  γενεά από  τον Θαλή,  οπότε  ο Παρμενίδης  είπε  τον  μεγάλο  εκείνο  λόγο: «ταυτόν  εστίν 
νοείν  τε  και  είναι».  Το  απόσπασμα  τούτο  εκφράζει  ακριβώς  την  ένταση  της  νέας 
αναγκαιότητος, την ένταση της βεβαιότητος που δημιουργεί ο λόγος, η αλήθεια του λόγου και 
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όχι του μύθου. Πόσον μεγάλος είναι ο βαθμός της πεποιθήσεως, που προξενεί ο λόγος, πόσον 
στερεά και ακλόνητα γίνονται τώρα τα πράγματα, οπότε η συνείδηση απέκτησε λογική σχέση 
με  τον  κόσμο,  φαίνεται  από  το  άλλο  απόσπασμα  του  Παρμενίδου:  «αληθείης  ευκυκλέος 
ατρεμές  ήτορ»,  δηλαδή:  «της  ολοστρόγγυλης  αλήθειας  η  ατρόμητη  καρδιά».  Ο  νόμος  του 
νου, που ανεκάλυψεν ο Θαλής, έστω και με την βοήθεια ενός αισθητού αντικειμένου, όπως 
είναι το ύδωρ, γίνεται τώρα και νόμος του κόσμου. Ο νους μόνον γνωρίζει τι είναι ο κόσμος. 
Και ίσως ο Θαλής, επειδή ζούσε ακόμα κοντά στον μύθο, δεν είχε συνειδητοποιήσει πλήρως 
αυτό που ο ίδιος έφερε εις φως, και αυτό που ο ίδιος έπραξε, αν και η αντίθεσή του προς τον 
μύθο είναι φανερή. Ο Θαλής είχε την πρόθεση να παραμερίσει εξ ολοκλήρου τον μύθο με την 
ανάδειξη  του  λόγου.  Το  γεγονός  δε  ότι  ούτε  ο  Θαλής  ούτε  η  μεταγενέστερή  του  Ιωνική 
φιλοσοφία ελευθερώθηκαν πλήρως από την γλώσσα του μύθου, δεν αποδεικνύει ότι έμειναν 
και  μέσα  στο  πνεύμα  του  μύθου.  Στον  Πλάτωνα  φαίνεται  το  πράγμα  καθαρά,  γιατί 
μεταχειρίζεται τον μύθο μόνον εκεί όπου δεν μπορεί να μεταχειρισθεί τον λόγο. Ο κύκλος του 
μύθου είναι στον Πλάτωνα κάτι ξεχωριστό, πράγμα που δηλώνει ότι άλλος είναι ο σκοπός του 
μύθου και άλλος ο σκοπός του λόγου. 

 

Αλλά ό,τι είδαμε να γίνεται πριν μέσα στον μύθο, μέσα στη μυθική σχέση του ανθρώπου με 
τον  κόσμο,  το  ίδιο  ακριβώς  ξαναγίνεται  τώρα  και  μέσα  στη  λογική  σχέση  του  με  την 
πραγματικότητα. Όπως ο ένας θεός ως τρόπος του σκέπτεσθαι διαδέχεται τον άλλο μέσα στη 
μυθική συνείδηση του ανθρώπου, έτσι και η μία λογική αρχή διαδέχεται τώρα την άλλη μέσα 
στη  λογική  συνείδηση  του  ανθρώπου. Με  την  ανακάλυψη  μιας  καινούργιας  λογικής  αρχής 
από το νου του ανθρώπου ή συμβαίνει να σωριάζεται κάτω η προηγούμενη λογική ισορροπία 
ή  να  λαμβάνει  καινούργια  μορφή.  Τότε  ακριβώς  δημιουργείται  ό,τι  ακριβώς  ονομάζεται 
«κρίσις»  μέσα  στο  πνεύμα  και  τη  ζωή  του  ανθρώπου.  Τη  στιγμή  που  γκρεμίζεται  η 
προηγούμενη λογική ισορροπία με την εμφάνιση μιας καινούργιας λογικής αρχής ο άνθρωπος 
ζει μέσα σ' ένα χάσμα, ο δε κόσμος χάνει την αμετάκλητη λογική αναγκαιότητα που πριν είχε. 
Είναι ωσάν ο άνθρωπος να μένει μόνος με τη συνείδησή του,  να μένει μόνος με το πνεύμα 
του, κι αυτό ακριβώς του δημιουργεί και του συνειδητοποιεί το χάσμα. Σ' αυτό το διάστημα ο 
άνθρωπος  χάνει  το  έδαφος  της  πραγματικότητας,  διότι  πραγματικότης  είναι  ακριβώς  ο 
αναγκαίος σύνδεσμος του κόσμου με μια λογική αρχή, που έχει την καταγωγή της στον νου 
του ανθρώπου. 

Αν προσέξομε όμως, θα ιδούμε ότι η ανακάλυψη μιας νέας λογικής αρχής δεν σημαίνει κατ' 
ανάγκην  και  το  ολοκληρωτικό  γκρέμισμα  της  προηγουμένης  μορφής  του  πνεύματος.  Διότι 
είναι δυνατόν — και τούτο έγινε στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, που ωρίμασε οργανικώς — 
η νέα αυτή λογική η πνευματική αρχή να εγεννήθηκε στα όρια όπου κατέληγαν τα πλαίσια της 
παλαιάς. Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν η καινούργια αρχή να εγεννήθηκε με ένα πρόβλημα, 
που εφαίνοταν και από τα όρια της παλαιάς, αλλά δεν μπορούσε να λάβει μορφή λύσεως. Η 
παλαιά αρχή  έδινε στον άνθρωπο  τη δυνατότητα  να  ιδεί  το  καινούργιο πρόβλημα,  δεν  του 
έδινε  όμως  και  τη  δύναμη  να  το  λύσει.  Έτσι  βλέπομε  ότι  όλος  ο  αρχαίος  πολιτισμός 
αναπτύσσεται οργανικώς και η μια μορφή διαδέχεται σχεδόν ρυθμικώς την άλλη. Και για να 
περιορισθούμε στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, όπου είναι συνειδητή αυτή η διαδοχή των 
αρχών, παρατηρούμε ότι από τον Θαλή ως τον Σωκράτη η μία αρχή διαδέχεται την άλλην, ο 
ένας νόμος του πνεύματος διαδέχεται τον άλλον, κατά τρόπον σχεδόν αναγκαίο. Εδώ — και 
μόνον εδώ —φαίνεται να αληθεύει ο λόγος του Εγέλου ότι το πραγματικό είναι λογικό και το 
λογικό πραγματικό.  Καθώς  προχωρεί  ο  λόγος  των  Ελλήνων από  την  μια αρχή  στην άλλη,  ο 
βαθμός της αναγκαιότητος αυξάνει. Όσο προχωρεί η ανάπτυξη των λογικών νόμων, τόσο και 
στενώτερα συνδέεται ο άνθρωπος με τον κόσμο, με την πραγματικότητα. Η πνευματική σχέση 
του  ανθρώπου  με  τα  γύρω  του  γίνεται  εντονώτερη.  Στη  γνώση  όμως  του  εαυτού  του,  στο 
γνώθι σαυτόν, αρχίζει να φθάνει ο άνθρωπος από τη στιγμή, που αρχίζει να ερωτά ποιο είναι 



Digitized by 10uk1s 

το κύρος που έχει η λογική αυτή σχέση του με τον κόσμο. Με άλλα λόγια, στην αυτογνωσία 
καταλήγει ο άνθρωπος, όταν καταλάβει ότι όλοι οι τρόποι της σχέσεώς του με τον κόσμο είναι 
έργο  του  πνεύματός  του.  Και  τούτο  στην  ιστορία  του  αρχαίου  πνεύματος  γίνεται  με  τον 
Σωκράτη. 

Πριν από τον Σωκράτη έχομε μια ολόκληρη σειρά από σχέσεις του ανθρώπου με τον κόσμο, 
μια σειρά πνευματικών μορφών, που είναι συνάμα και σειρά συζυγιών του ανθρώπου με τον 
κόσμο,  με  την πραγματικότητα.  Η  σειρά αυτή  των  λογικών συζυγιών  του ανθρώπου με  την 
πραγματικότητα διέπεται εκάστοτε και από έναν διαφορετικό λογικό νόμο του πνεύματος, ο 
οποίος  εθεωρείτο  πάντοτε  αναγκαίος.  Πέραν  τούτου  όμως  ο  Σωκράτης  πρώτος  είχε  τη 
δύναμη να ρωτήσει, να ζητήσει δηλαδή λόγο από τους προδρόμους του και να τους ειπεί: που 
στηρίζεσθε για τη σχέση αυτή με τα γύρω σας, που στηρίζετε τη γνώση σας για τον κόσμο; Τη 
στιγμή  όμως  που  ο  Σωκράτης  θέτει  το  ερώτημα  τούτο,  είναι  ωσάν  να  καταρρέει  όλη  η 
προηγούμενη  ισορροπία  των  πραγμάτων,  ωσάν  να  γκρεμίζεται  η  λογική,  μεταφυσική 
βεβαιότης που είχεν ο άνθρωπος για τον κόσμο. Πριν θέσει ο Σωκράτης το αμείλικτο ερώτημά 
του «τι εστί», η σχέση του ανθρώπου προς τον κόσμο και γενικώς η πνευματική του ζωή ήταν 
κατά  το  μάλλον  και  ήττον  αθεμελίωτη.  Γι'  αυτό  και  η  βεβαιότης,  που  έδινε  στον  άνθρωπο 
ήταν ακόμα δογματική. 

Με τον Σωκράτη η ζωή αποκτά τώρα την πραγματική της αξία και η γνώση την πραγματική της 
βεβαιότητα.  Ζωή και  γνώση αυτοβεβαιώνονται  το ένα για  την αξία  του και  το άλλο για την 
βεβαιότητά  του  μόνον  όταν  γίνουν  αντικείμενα  θετικής  κριτικής.  Σ'  αυτό  ακριβώς 
συγκεντρώνεται όλη η σωκρατική ενέργεια, όλο το έργον του Σωκράτους. Το έργον τούτο το 
εκφράζει ο Σωκράτης με τον λόγο «ο δε ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπω». Και η λογική 
και η ηθική και η πρακτική και η αισθητική και η πολιτική και η θρησκευτική του ανθρώπου 
σχέση με  τον κόσμο αποκτούν  τώρα βαθύτερη σημασία.  Γιατί  το  κέντρον  του πνεύματος,  ο 
άνθρωπος, καταλήγει στην αυτοσυνειδησία. Από την αυτοσυνειδησία, δια μέσου του κόσμου, 
το πνεύμα ανοίγει τώρα μια γραμμή, η οποία καταλήγει εις το αιώνιο σημείο αναφοράς του, 
που κείται πέρα από τον κόσμο, επέκεινα, και τούτο είναι ο Θεός. 

Εκτός όμως απ' αυτήν την βαθμιαία διαδοχή της μορφής του πνεύματος, εκτός απ' αυτήν τη 
ρυθμική μετάβαση από την μια ισορροπία στην άλλη, είναι δυνατόν να συμβεί και κάτι, που 
παρατηρείται συχνά στην πνευματική ιστορία των λαών, και μάλιστα των λαών εκείνων, που 
έχουν μεγάλη πνευματική ιστορία. Συμβαίνει δηλαδή πολλές φορές να διατηρείται στην ψυχή 
ενός λαού η μορφή της πνευματικής ισορροπίας, που έθεσε μια προηγούμενη εποχή, αλλά να 
μην  αποτελεί  η  μορφή  αυτή  αναπόσπαστο  κτήμα  της  συνειδήσεως  του  λαού  αυτού,  αλλά 
απλό ψυχικό βάρος. Για να γίνει πάλι κτήμα του λαού η προηγούμενη πνευματική ισορροπία, 
χρειάζεται  να συνδεθεί  κατά  τρόπο  γόνιμο με  την σύγχρονη πνευματική  του  ισορροπία.  Το 
αρχαίο πνεύμα πρέπει ν' αφομοιωθεί από το νέο και ζωντανό πνεύμα. Παρόμοιο πρόβλημα 
αντιμετωπίζει  ο  νέος  Ελληνισμός,  ο  οποίος  καλείται  να  αφομοιώσει  όλη  την  προηγούμενη 
πνευματική  παράδοση,  δηλαδή  την  βυζαντινή  χριστιανική  και  την  αρχαία  κλασσική 
παράδοση. Την πρώτη εμβάθυνση εις το πρόβλημα τούτο του νέου ελληνισμού την έκανε ο 
ποιητής Σολωμός, γιατί μ' αυτόν αρχίζει η γόνιμη αφομοίωση της παραδόσεως από τον νέο 
Ελληνισμό. 

Ό,τι όμως ενδιαφέρει εδώ, είναι να καταλάβομε ότι μόνο η τελεία ένωση μεταξύ υποκειμένου 
και αντικειμένου και ειδικότερα μεταξύ ζωντανής μορφής και παραδομένης ύλης οδηγεί στην 
πνευματική  ζωή,  ενώ  διαφορετικά  το  υποκείμενο  είναι  καταδικασμένο  να  έχει  απλώς 
ιστορικά  βάρη  ή  απλές  ιστορικές  γνώσεις.  Μας  ενδιαφέρει  να  γνωρίζομε  ότι  μόνο,  όπου 
έχομε πραγματική πνευματική  ζωή,  δηλαδή πραγματική μεταφυσική,  πραγματική  τέχνη  και 
πραγματική επιστήμη, εκεί δεν υπάρχει ο τραγικός χωρισμός του Εγώ από τα γύρω του, της 
ζωής  από  την  παράδοση,  αλλά  είναι  και  τα  δύο  ενωμένα  κατά  τρόπο  γόνιμο.  Ό,τι  υπάρχει 
στην επιστήμη, στην τέχνη και στη μεταφυσική κατά την ένωση αυτή, έχει τον χαρακτήρα της 
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αναγκαιότητος,  αποτελεί  δηλαδή  την  πνευματική  πραγματικότητα.  Γι'  αυτό  πραγματικό  για 
ένα λαό είναι μόνον εκείνο, που υπάρχει στο πνεύμα του, στην ψυχή του και στη φαντασία 
του. Και η μεταφυσική, και η επιστήμη και η τέχνη αποτελούν ένα ακέραιο σύνολο, που δεν 
έχει ούτε μόνο υποκειμενική ούτε μόνο αντικειμενική όψη. Δεν έχει δε καμμιά σημασία για 
την ουσία της πνευματικής ζωής, η οποία είναι πάντοτε παρά πάνω από το απλό υποκείμενο 
και  από  το  απλό  αντικείμενο,  αν  η  ιστορία  του  πνεύματος,  ως  επιστήμη  και  κυριώτατα ως 
φιλοσοφία ξεκινά από την μια ή την άλλη πλευρά, για να καταλάβουν την αναγκαιότητα της 
πνευματικής  ζωής,  εκείνο  δηλαδή  που  αποτελεί  την  ουσία  της  πνευματικής  ζωής.  Και  η 
επιστήμη και η φιλοσοφία ζητούν κυρίως να ερμηνεύσουν τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με 
τον κόσμο και με τον εαυτό του, και γενικώς να ερμηνεύσουν ποίοι είναι οι όροι της σχέσεως 
αυτής. 

 

Έπειτα  από  όσα  είπαμε  προκύπτει  ότι  τη  στιγμή,  που  ο  άνθρωπος  αποκτά  συνείδηση,  ότι 
εκείνο που θεωρεί ως αλήθεια ή ως ωραίο ή ως ηθικό δεν είναι κάτι έτοιμο, κάτι που υπάρχει 
εκ των προτέρων, χωρίς την συνεργασία του, αλλά κάτι που αποκτάται με τον δικό του μόχθο 
και  γεννιέται  με  την  συνύπαρξη  ενός  υποκειμενικού  και  ενός  αντικειμενικού  παράγοντος, 
προκύπτει,  λέγω,  ότι  την  ίδια  στιγμή  αρχίζει  να  ερευνά  και  ποιος  από  τους  παράγοντας 
αυτούς συμβάλλει περισσότερον στην οικοδόμηση του κόσμου του πνεύματος. Πριν φθάσει 
σ'  αυτό  το  σημείο,  δεν  μπορούσε  να  βάλει  στον  εαυτό  του  παρόμοιο  ερώτημα,  γιατί  ήταν 
δεμένος  με  το  αντικείμενο.  Δεν  είχε  ακόμη  ο  Σωκράτης  αμφισβητήσει  το  κύρος  και  την 
αναγκαιότητα  των  δογματικών  συστημάτων.  Τώρα  μπορεί  όμως  ο  άνθρωπος  να  ρωτήσει 
ποιος  παράγων,  ο  υποκειμενικός  ή  ο  αντικειμενικός,  συμβάλλει  περισσότερο  για  να 
δημιουργηθεί η αλήθεια, το ωραίον, το ηθικόν. 

Με  το  ερώτημα  τούτο —  αδιάφορο  αν  ο  διλημματικός  του  χαρακτήρ  δεν  είναι  σωστός — 
ελευθερώνεται  ο  άνθρωπος  από  τη  δουλεία  του  στα  πράγματα,  αποτινάζει  το  βάρος,  που 
εξασκούσε επάνω του το αντικείμενο. Είναι δε τόση η χαρά, που του γεννά αυτό το γεγονός, η 
συνείδηση  του γεγονότος  τούτου, ώστε θεωρεί  τον εαυτό  του,  σε οποιαδήποτε πνευματική 
κατάσταση κι αν ευρίσκεται, δημιουργό της αλήθειας, του ωραίου και του ηθικού. Είναι τώρα 
βέβαιος ότι τίποτε δεν έχει να περιμένει από τον άλλο παράγοντα — σε τόση μονομέρεια τον 
οδηγεί  το  συναίσθημα  της  υπεροχής  του  απέναντι  των  πραγμάτων.  Μπορεί  μάλιστα,  εάν 
θέλει, να αναλύσει τον αντικειμενικό παράγοντα σε στοιχεία καθαρώς υποκειμενικά, μπορεί 
να  προσπαθήσει  να  «αποδείξει»  ότι  δεν  υπάρχει  ο  αντικειμενικός  παράγων.  Και  τούτο 
ακριβώς έκαμε στην αρχαιότητα η Σοφιστική. Η συμβολή της Σοφιστικής έγκειται εις  τούτο, 
ότι πρώτη αυτή  είδε ότι  η  γνώση και  η αλήθεια δεν  είναι  κάτι  έτοιμο  και  χωριστό από  τον 
άνθρωπο, και ότι επίσης, πρώτη αυτή είδε ότι ο πνευματικός κόσμος του ανθρώπου γεννιέται 
από την απόλυτη αυτενέργεια του υποκειμένου. 

Ο  σοφιστής,  ο  Πρωταγόρας,  ανεκάλυψε  πρώτος  τη  συνείδηση.  Κατ'  αυτόν  το  αντικείμενο 
είναι  κάτι  τελείως  παθητικό,  κάτι  που  μπορεί  κανείς  να  το  κάνει  ό,τι  θέλει.  Γι'  αυτόν  το 
υποκείμενο έχει τόση δύναμη, που μπορεί να τα βάλει με το αντικείμενο και να το καταβάλει. 
Δεν  έχει  εδώ,  όπου  κρίνεται  η  θετική  συμβολή  της  σοφιστικής,  σημασία  το  γεγονός  ότι  η 
σοφιστική, ενώ ανεκάλυψε την έννοια του υποκειμένου, την περιώρισε αμέσως στον τυχαίο 
άνθρωπο,  στον  ορισμένο  άνθρωπο,  που  λέγεται  Πώλος  ή  Καλλικλής,  ή  έστω  Γοργίας.  Στα 
μάτια μάλιστα  του  Γοργία ο  διπλανός άνθρωπος δεν  έχει  αξία υποκειμένου.  Είναι  κι  αυτός 
αντικείμενο και ο Γοργίας έχει δικαίωμα να τον κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι  το συμπέρασμα 
της  σοφιστικής.  Όπως  το  απρόσωπο  αντικείμενο  μπορεί  να  το  αναλύσει  κανείς  σε  άπειρες 
υποκειμενικές  καταστάσεις,  έτσι  και  το  πρόσωπο,  τον  άλλο  άνθρωπο  μπορεί  να  τον 
μεταχειρισθεί ο σοφιστής όπως θέλει, γιατί αποκλειστικό μέτρο για όλα τα πράγματα και τα 
πρόσωπα είναι ο εαυτός του. Τούτο είναι το ολέθριο θεώρημα, όπου κατέληξε η σοφιστική. 
Αν όμως σκεφθεί κανείς το πάθος, με το οποίον η σοφιστική υποστηρίζει την πεποίθησή της 
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αυτήν,  και  προσπαθήσει  να  κατανοήσει  τον  αρχηγό  της  σοφιστικής,  τον Πρωταγόρα —  και 
προ παντός το ακεραιότατο επιστημονικό και μεταφυσικό ήθος του — τότε θα εκτιμήσει την 
σημασία, που έχει η ερμηνεία αυτή του πνεύματος, κατά την στιγμή που ο άνθρωπος αποκτά 
συνείδηση  για  τον  εαυτό  του.  Και  είναι  βεβαίως  αναμφισβήτητο  ότι  ο  τρόπος  αυτός  της 
ερμηνείας της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, όσο κι αν εβοήθησε τον άνθρωπο να φθάσει 
εις  ό,τι  ονομάζεται  αυτοσυνειδησία,  συνάμα  τον  εζημίωσε  παρά  πολύ,  γιατί  όχι  μόνο 
κατέστρεψε μια πνευματική ισορροπία, αλλά οδήγησε το αρχαίο πνεύμα στον υποκειμενισμό 
και στην άρνηση  των αξιών  της  ζωής. Παραμένει όμως γεγονός ότι με  τη σοφιστική αρχίζει 
μέσα στην ιστορία της φιλοσοφίας η ερμηνεία της πνευματικής ζωής και ότι η ερμηνεία αυτή 
έχει ως αφετηρία μόνο  το  Υποκείμενο,  ενώ  το Αντικείμενο αναλύεται  μόνο σε  καταστάσεις 
του Υποκειμένου. Δεν πρέπει βεβαίως να μας διαφεύγει ότι η ερμηνεία της πνευματικής ζωής 
γίνεται εδώ κατά τρόπο μονόπλευρο, ενώ ο σκοπός της πνευματικής ζωής του ανθρώπου δεν 
είναι  να  εκμηδενίσει  το  αντικείμενο,  αλλά  να  το  φέρει  σε  πραγματική  ισορροπία  με  το 
Υποκείμενο.  Γι'  αυτό  με  την  ερμηνεία,  που  δίδει  ο  σοφιστής,  δεν  μπορεί  να  υπάρξει  καν 
πνευματική ζωή. 

Αν  η  πνευματική  ζωή  ήταν  ένα  παιχνίδι  του  Υποκειμένου  με  το  Αντικείμενο,  όπως  θέλει  η 
σοφιστική,  τότε δεν θα υπήρχε ούτε  επιστήμη ούτε  τέχνη ούτε φιλοσοφία ούτε ηθική ούτε 
πολιτεία. Αποτελεί δε τραγική ειρωνεία για την σοφιστική, παρά την θετική της συμβολή, το 
γεγονός ότι, ενώ είχε ενώπιόν της την αρτιώτερη και αρμονικώτερη πνευματική ζωή, ενώ είχε 
ενώπιόν της την αρχαία κλασσική τέχνη, όπου η συζυγία υποκειμένου και αντικειμένου είναι 
αβίαστη  και  πραγματική,  κατέληξε  η  ίδια  σε  μία  τόσο  μονόπλευρη  ερμηνεία.  Το  γεγονός 
τούτο  εξηγείται,  αν  σκεφθεί  κανείς  ότι  πρώτη  φορά  ο  άνθρωπος  ευρήκε  τον  εαυτό  του, 
συναισθάνθηκε  την  πνευματική  του  δύναμη  και  απέκτησε  το  συναίσθημα  της  υπεροχής 
απέναντι  στα  πράγματα.  Όλη  δε  η  συμπεριφορά  του  σοφιστού  φανερώνει  αυτό  το 
συναίσθημα.  Γι' αυτό κι ο Πλάτων αρχίζει  την κριτική  του από την συμπεριφοράν αυτή  του 
σοφιστού. 

Ό,τι δεν έκαμε η Σοφιστική,  τούτο ακριβώς κατώρθωσε να πράξει ο Πλάτων. Έδωκε δηλαδή 
αυτός πρώτος σωστή ερμηνεία της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, γιατί, καθώς αναλύει τη 
ζωή  του πνεύματος,  την  επιστήμη,  την  τέχνη,  το ηθικό  γεγονός  και  την πολιτεία,  καταλήγει 
ακριβώς  στην  κατανόηση  ότι  τα  έργα  του  πνεύματος  είναι  ολοκληρώματα,  είναι  ολότητες, 
που,  για να δημιουργηθούν, συμβάλλει  τόσο το ον όσο και  το μη ον,  τόσο το υποκείμενον, 
όσο  και  το αντικείμενον.  Για  να  δημιουργηθεί  π.χ.  επιστήμη,  λέγει  ο Πλάτων,  δεν  αρκεί  να 
συμπέσει η αίσθηση με το αισθητό, γιατί με το να αισθάνεται απλώς δεν έχει και επιστήμη, 
γνώση.  Η  σύμπτωση  αυτή  είναι  ικανή  να  προσφέρει  μόνον  υλικό,  το  οποίον  είναι  κάτι 
ακαθόριστο,  κάτι  το  άπειρον  και  το  οποίον  ζητεί  την  λογική  διαμόρφωσή  του  και  τον 
καθορισμό του. Επίσης εκείνο, που δημιουργεί πνευματική ζωή, είτε για επιστήμη πρόκειται 
είτε  για  τέχνη,  είναι  η  απόλυτη  σύμπτωση  νου  και  ιδέας,  γνωστικής  ενέργειας  και 
αντικειμένου. Μόνον  όταν  περάσει  η  ψυχή  από  τα  κατώτερα  είδη  της  σχέσεώς  της  με  τον 
κόσμο, που είναι κατά τον Πλάτωνα και κατώτερα είδη γνώσεως, και αφού τα υπερνικήσει, 
φθάνει στην καθαρή νόηση, μόνον τότε μπορεί η ψυχή να γεννήσει την καθαρή γνώση,  τον 
λόγο, το ωραίον, το καλόν και το ηθικόν, το αγαθόν. Οι προηγούμενες σχέσεις της ψυχής με 
τα αισθητά είναι απλώς κάτι ακαθόριστο, κάτι το αβέβαιο, που δεν μπορούσε να γίνει κτήμα 
της ψυχής. 

Μέσα  σ'  αυτές  τις  σχέσεις  δεν  ήταν  δυνατόν  να  ευρεθεί  ο  νόμος  της  πνευματικής  ζωής,  ο 
νόμος  της  πνευματικής  δημιουργίας,  και  ο  νόμος  κατά  Πλάτωνα  είναι  η  ιδέα,  γιατί  αυτή 
διέπει και την ψυχή και τον κόσμο, και το υποκείμενο και το αντικείμενο. Η πνευματική ζωή, 
κατά τον Πλάτωνα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανακάλυψη των ιδεών και μέσα στον κόσμο 
της ψυχής και μέσα στον εξωτερικό κόσμο. Έτσι μόνον δημιουργείται η πνευματική ισορροπία 
της  ψυχής  προς  τον  κόσμο,  είτε  για  επιστήμη  είτε  για  τέχνη  και  για  ηθική  πρόκειται.  Η 
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ανακάλυψη αυτή της  ιδέας φέρνει  τον Πλάτωνα σε στενώτερη σχέση με τη  ζωή της εποχής 
του από όλους τους άλλους φιλοσόφους. 

Και τούτο έγινε διότι αυτός ακριβώς ευρήκε το κύριο γνώρισμα του αρχαίου πνεύματος και 
κατώρθωσε να το ερμηνεύσει και να το εκφράσει. Το γνώρισμα τούτο είναι η αρμονία ψυχής 
και ιδέας, η αρμονία μορφής και ύλης, όχι μόνον μέσα στην τέχνη αλλά και σε όλη τη σφαίρα 
του πνεύματος. Το αρχαίον πνεύμα και ειδικώς η αρχαία τέχνη είναι μια θαυμαστή αρμονία 
μορφής  και  ύλης,  ψυχής  και  σώματος,  όπου  δεν  υπάρχει  διχασμός.  Το  καλλιτέχνημα  είναι 
εδώ σύνθεση θνητού και αθανάτου, όπως λέγει ο Πλάτων. Ο έρως φθάνει με το καλλιτέχνημα 
στο  ύψιστο  σημείο,  γιατί  συμπίπτει  με  το  αντικείμενο,  με  την  ιδέα.  Υποκειμενικό  και 
αντικειμενικό  εδώ  ενώνονται,  το  υποκείμενο,  ο  άνθρωπος  δεν  ζει  πια  σε  αντίθεση  και 
διχασμό με  το αντικείμενο,  αλλά  έχει  συμφιλιωθεί  μ'  αυτό.  Συνάμα ο άνθρωπος,  μέσα στο 
καλλιτέχνημα, φθάνει στον ύψιστο βαθμό καταφάσεως της ζωής. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος 
συμφιλιώνεται με τον κόσμο. 

Αλλά και η ηθική είναι στον Πλάτωνα μια αρμονία, όπως και η αρχαία τέχνη, όπου το κάθε τι, 
η κάθε μορφή, συγκρατείται στα μέτρα της.  Γενικώς η μορφή αγκαλιάζει  την ύλη και η ύλη 
μεστώνει  τη  μορφή.  Την  πλαστικότητα  δε αυτήν,  που αποτελεί  το  γνώρισμα  της  κλασσικής 
μορφής  του  πνεύματος,  ο  Πλάτων  την  είχε  και  μέσα  του  και  την  επραγματοποίησε  στον 
διάλογό του,  γιατί κάθε διάλογος είναι κάτι οργανικό και αδιαίρετο, όπως ακριβώς είναι το 
αρχαίο  άγαλμα  ή  το  αρχαίο  δράμα.  Και  όπως  στο  αρχαίο  άγαλμα  η  ενότης  και  η  αρμονία 
επιτυγχάνεται  με  τον  συντονισμό  όλων  των  κατά  μέρος  μορφών,  όλων  των  μελών  του 
σώματος, έτσι και στην ηθική ζωή η αρμονία επιτυγχάνεται με τον συντονισμό όλων των κατ' 
ιδίαν σκοπών, όπου ο ένας δεν καταδυναστεύει τον άλλον. Όπως στην πλαστική πρέπει όλο 
το  σώμα  και  ακέραιο  να  προσλάβει  τις  φυσικές  και  κανονικές  του  μορφές,  που  το  κάνουν 
τέλειο, έτσι και στην ηθική πρέπει όλες οι δυνάμεις και όλα τα πάθη, που έχει ο άνθρωπος 
μέσα του, να χρησιμοποιηθούν ως υλικό για να οικοδομηθεί το ακέραιον και αυθυπόστατον 
ον, που λέγεται άνθρωπος. 

 

Για  να  καταλάβομε  πληρέστερα  το  νόημα  της  τέχνης  και  της  ηθικής  στην  κλασσική  εποχή, 
πρέπει να αντιπαραθέσομε την αρχαία τέχνη με την βυζαντινή και  την αρχαία ηθική με την 
μεσαιωνική.  Ενώ στην πλαστική  των αρχαίων παρουσιάζεται όλο  το σώμα ανεπτυγμένο και 
διαμορφωμένο στην τελειότητά του, ως ακέραιος οργανισμός, που από παντού αναβλύζει η 
ζωή  και  η  γνωστική  αίσθηση,  στην  βυζαντινή  ζωγραφική  το  σώμα  είναι  κρυμμένο  και 
καχεκτικό και φαίνεται μόνον το πρόσωπο, και από το πρόσωπο τονίζονται, περισσότερο τα 
μάτια, όπου συγκεντρώνεται η ζωή του σώματος. Με άλλα λόγια, η ψυχή ευρίσκεται εδώ σε 
διαφωνία με το πνεύμα,  το Εγώ σε διάσταση με τον κόσμο. Το σώμα στην βυζαντινή τέχνη, 
και γενικώς στην μεσαιωνική νοοτροπία, δεν έχει τόσα δίκαια ζωής όσα το πνεύμα, η ψυχή, 
και γι' αυτό παραγνωρίζεται και καταδυναστεύεται. Το ίδιο συμβαίνει και σε ό,τι ονομάζομε 
πράξη, γεγονός και κατόρθωμα ηθικό. 

Ενώ στον αρχαίο η ηθική πράξη έχει σκοπό να πάρει όλα τα στοιχεία, που έχει ο άνθρωπος 
μέσα του και γενικώς όλα τα πάθη, και να τα χρησιμοποιήσει ως υλικό για να οικοδομήσει τον 
ηθικό του κόσμο, στον μεσαιωνικό άνθρωπο τα πάθη, οι σκοτεινές δυνάμεις, που είναι ένα 
κομμάτι  της  προσωπικότητος,  δεν  χρησιμοποιούνται  ως  υλικό,  αλλά  απονεκρώνονται.  Ο 
αρχαίος δηλαδή ανυψώνει το πάθος από την ωμή και αδούλευτη κατάσταση στον ορίζοντα 
της ωραιότητος  και  του  ηθικού  κατορθώματος,  ενώ  ο  μεσαιωνικός  άνθρωπος  εκριζώνει  το 
πάθος του, δεν το μεταμορφώνει αλλά το πνίγει. Το πνεύμα του μεσαιωνικού ανθρώπου ζει 
σε αρνητική σχέση με  το πάθος και  εχθρεύεται  τον κόσμο,  τη φύση που έχει  γύρω του και 
μέσα του. Η φύσις κατά τον μεσαίωνα εχωρίσθηκε τόσο από το πνεύμα, ώστε να θεωρηθεί 
κάτι το αμαρτωλό. Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ αρχαίας και μεσαιωνικής ηθικής. Η 
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πρώτη  θέλει  τον  άνθρωπο  ακέραιο,  γι'  αυτό  παίρνει  όλες  του  τις  δυνάμεις  και  όλα  του  τα 
πάθη  και  τα  δουλεύει  με  την  αισθητική,  την  ηθική  και  τη  λογική  δύναμη  και  πλάθει 
εσωτερικώς  τον  άνθρωπο  έτσι  ώστε  από  τη  μια  μεριά  να  πατάει  σταθερά  στη  γη  και  να 
γνωρίζει  πως  η  γη  είναι  η  μάνα  του  και  από  την  άλλη  μεριά  να  υψώνεται ως  τον  ουρανό, 
δηλαδή  να  γνωρίζει  ότι  ο  ουρανός,  ο  πνευματικός  του  κόσμος  είναι  καρπός  αδιάκοπης 
εργασίας επάνω στο υλικό, που του δίνει η γη. Η δεύτερη ηθική θέλει τον άνθρωπο αρνητή 
του πάθους, με την υπερκόσμια κατεύθυνση, με περιφρόνηση προς τη γη και το σώμά του, 
και γενικώς ζητεί απ' αυτόν να αρνηθεί αυτόν εδώ τον κόσμο. Η πρώτη φέρνει το πνεύμα σε 
φιλική  σχέση  με  τον  κόσμο.  Η  δεύτερη  δημιουργεί  εχθρική  σχέση  του  πνεύματος  με  τον 
κόσμο. 

Η ψυχή του μεσαιωνικού ανθρώπου είναι γυρισμένη προς τα μέσα, προς τον εαυτό της, γιατί 
το πρόβλημα γι' αυτόν είναι η σωτηρία της. Απτή απόδειξη γι' αυτήν την στροφή της ψυχής 
προς  τα  μέσα  είναι  και  η  βυζαντινή  και  η  γοτθική  αρχιτεκτονική,  που  έχουν  την  τάση  ν' 
αποκλείουν κάπως το φως, ή τουλάχιστον να αφήνουν το φως έμμεσα να χύνεται μέσα στον 
ναό. Με  τον περιορισμόν αυτόν  του φωτός δημιουργείται αμέσως  ένα αμέτρητο βάθος,  το 
οποίον  παρακινεί  την  συνείδηση  να  συλλάβει  το  άπειρον,  το  ατελεύτητον.  Ο  χριστιανικός 
ναός εικονίζει λοιπόν άριστα το βάθος της χριστιανικής ψυχής. Είναι δε αναμφισβήτητον ότι η 
ψυχή  του  χριστιανού  έχει  μεγαλύτερο  βάθος  από  την  ψυχή  του  αρχαίου,  αδιάφορο  αν  η 
ισορροπία  της με  τον  κόσμο είναι  ελλειμματική.  Εξ άλλου και ο αρχαίος άνθρωπος  έχει ως 
σκοπό τον εαυτό του. Το βασικό αίτημα και της ζωής του αρχαίου ήτο η αυτοσυνειδησία. Το 
Εγώ  όμως  στην  χριστιανική  του  μορφή  έφθασε  σε  βαθύτερη  αυτοσυνειδησία,  άνοιξε  μέσα 
του δρόμους άγνωστους, αυλάκωσε βαθύτερα τον εαυτό  του με  τον πόνο  του,  γι' αυτό και 
υπάρχει εδώ ό,τι δεν υπάρχει στον αρχαίο, δηλαδή η αγάπη. 

Κάθε  φορά  που  ατενίζει  κανείς  τον  μεσαιωνικό  άνθρωπο  μέσα  στα  έργα  του,  είτε  είναι 
κείμενα λόγου είτε είναι μνημεία τέχνης, η πρώτη εντύπωση είναι ότι ο πολιτισμός της εποχής 
αυτής τονίζει περισσότερο το υποκείμενο, εκφράζει περισσότερο τον πνευματικό χαρακτήρα 
του ανθρώπου. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι ο πολιτισμός του μεσαίωνος είναι υποκειμενικός 
με την αρνητική έννοια, διότι όση υποκειμενικότητα κι αν έχει κατά βάθος η αξία του είναι 
υπερυποκειμενική και γενική. Γι' αυτό και η ερμηνεία του πνεύματος του μεσαίωνος, αν και 
κατ' ανάγκην αρχίζει από το υποκείμενο, από την ψυχή, δεν πρέπει ποτέ να σταματά εις αυτό, 
αλλά  είναι  ανάγκη  να  προχωρεί  στην  ερμηνεία  του  υπερυποκειμενικού  και  αντικειμενικού. 
Τότε μόνον φανερώνεται η ουσία του πολιτισμού αυτού. 

 

Γενικώς  λοιπόν  και  η  ιστορική  και  η  φιλοσοφική  ερμηνεία  ενός  πολιτισμού  είναι 
υποχρεωμένη να αρχίσει από τη μια πλευρά και καθώς προχωρεί, να ζητήσει να συναντήσει 
την άλλη. Η ερμηνεία είναι υποχρεωμένη να διατρέξει ένα μεθοδικό δρόμο δικό της, ή από το 
αντικείμενο  προς  το  υποκείμενο  ή  από  το  υποκείμενο  προς  το  αντικείμενο.  Ο  μεθοδικός 
αυτός δρόμος δεν υπάρχει στην ουσία του πνεύματος,  γιατί  το πνεύμα είναι  ζωή και η  ζωή 
είναι αδιαίρετη. Το πνεύμα αρχίζει και τελειώνει παντού. Το τέλος του είναι η αρχή του και η 
αρχή του είναι το τέλος του. Και όπως όταν αποχωρίσεις ένα λόγο, μια φράση από το σύνολο 
ενός  κειμένου,  πληγώνεις  την  αλήθεια  του  έργου,  έτσι  και  όταν  αποχωρίσεις  τον  ένα 
παράγοντα δημιουργίας πνευματικής ζωής, θανατώνεις το πνεύμα. 

Γι'  αυτό  η  αλήθεια  της  ζωής  δεν  είναι  ούτε  προς  το  μέρος  του  Υποκειμένου,  ούτε  προς  το 
μέρος  του  Αντικειμένου,  αλλά  στην  σύνθεση  και  των  δύο.  Η  σύνθεση  όμως  δεν  είναι 
πρόσθεση, αλλά οργανική ένωση. Αν αναπτύξομε μία σειρά από σκέψεις που αφορούν μόνο 
εις  το  υποκείμενο  και  σταματήσομε  σ'  αυτές,  χωρίς  αμέσως  να  στραφούμε  και  προς  το 
αντικείμενο,  τότε  δεν  έχομε  ποτέ  την  αλήθεια,  γιατί  το  αληθινό  είναι  το  ολόκληρο.  Αυτό 
ισχύει  απολύτως  μέσα  στον  κόσμο  του  πνεύματος.  Ο  Έγελος,  ο  οποίος  ενεβάθυνε 
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περισσότερον από κάθε άλλον στο  ζήτημα  τούτο,  λέγει  ότι «το Αντικείμενο πρέπει  να  γίνει 
Υποκείμενο και το Υποκείμενο πρέπει να γίνει Αντικείμενο». Όταν, μ' άλλα λόγια, συμπέσει το 
ένα με το άλλο κι αφομοιώσει το ένα το άλλο, υπάρχει αλήθεια. Η αλήθεια δεν θα ευρίσκεται 
ποτέ μέσα σε τούτη ή εκείνη την κρίση για το Αντικείμενο ή το Υποκείμενο, αλλά στο σύνολο 
των κρίσεων, που γίνονται συνάμα και για τους δυο αυτούς όρους της πνευματικής ζωής. Και 
μέσα στο Υποκείμενο και μέσα στο Αντικείμενο, όταν και όπου φθάνομε στην αλήθεια, είναι 
ωσάν να κυλάει το ίδιο αίμα, ή, όπως με μια έντονη εικόνα λέγει πάλι ο Έγελος, «το αληθινό 
είναι η  βακχική  ζάλη,  όπου κανένα μέλος δεν  είναι αμέθυστο».  Και όμως ο  ίδιος ο  Έγελος, 
επειδή δεν είχε άλλον τρόπο για να κάνει λόγο για την σχέση αυτή, η οποία χαρακτηρίζει την 
ζωή  του  πνεύματος,  αναπτύσσει  τους  δύο  αυτούς  τρόπους,  τον  υποκειμενικό  και  τον 
αντικειμενικό, χωριστά τον καθένα. Κατά την ανάπτυξη όμως αυτή έχει πάντα στο νου του ότι 
κανείς από αυτούς  χωριστά δεν μας οδηγεί στην αλήθεια,  αλλά μόνον  και οι  δυο μαζί,  εφ' 
όσον τους βλέπομε συνθετικώς. 

Εκείνο που καταφαίνεται κάθε φορά είναι τούτο, ότι μόλις προχωρήσει κανείς μερικά βήματα 
στην  κατανόηση  της  πνευματικής  ζωής,  εφ'  όσον  σκέπτεται  συνθετικώς,  είτε  ξεκινήσει  από 
τον άνθρωπο είτε ξεκινήσει από τον κόσμο, θα συναντήσει τα δυο αυτά συνυφασμένα σε μια 
ενότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' 
Η ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ ΖΩΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Η σχέση Υποκειμένου και Αντικειμένου φαίνεται κατά τρόπο καθαρό, και όταν κανείς αφήσει 
κατά μέρος τις μεγάλες μορφές του πνεύματος, που εμνημονεύσαμε, τον μύθο, την τέχνη, την 
επιστήμη και την ηθική, και έλθει εις το όργανο του πνεύματος, τη γλώσσα. Αν επιχειρήσομε 
π.χ. να αναλύσομε τις γλωσσικές μορφές, τους γλωσσικούς τρόπους, το ρήμα, το ουσιαστικό, 
το  επίθετο,  με  σκοπό  να  καθορίσομε  την  αντικειμενικότητά  των,  όπως  περίπου  πράττει  η 
γλωσσολογία,  με  το  πρώτο  βήμα  που  θα  κάνομε  θα  παρατηρήσουμε  ότι  κάθε  γλωσσικός 
τρόπος, όση αντικειμενικότητα κι αν έχει και όση ομοιότητα κι αν παρουσιάζει στις διάφορες 
γλώσσες, θα μας ξαναφέρει στο Υποκείμενο, θα μας αναγκάσει να γυρίσομε στο πνεύμα της 
γλώσσας.  Γιατί  κάθε  γλωσσική  μορφή  και  κάθε  γλωσσικός  τρόπος  γεννιέται  και  από  έναν 
ιδιαίτερο τρόπο του σκέπτεσθαι. 

Κάθε γλωσσική μορφή προϋποθέτει και μια διαφοροποίηση του πνεύματος. Αν λ.χ. θελήσομε 
να  εμβαθύνομε  στον  τρόπο,  με  τον  οποίον  εδημιουργήθηκαν  οι  γλωσσικές  μορφές,  που 
χαρακτηρίζουν το χρόνο, το συναίσθημα του χρόνου, θα παρατηρήσομε ότι κατά την πρώτη 
χρονική περίοδο μιας  γλώσσας  τα  χρονικά  επιρρήματα  είναι  ίδια με  τα  τοπικά.  Κάθε φορά 
δηλαδή  που  η  γλώσσα  θέλει  να  χαρακτηρίσει  χρονικές  σχέσεις,  επειδή  δεν  έχει  ιδιαίτερο 
γλωσσικό  σύμβολο,  αναγκάζεται  να  καταφύγει  στα  επιρρήματα,  με  τα  οποία  εκφράζει  τον 
τόπο, καταφεύγει δηλαδή στα τοπικά επιρρήματα. Τούτο δεν σημαίνει ότι η γλώσσα δεν έχει 
ακόμη δημιουργήσει ιδιαίτερα σύμβολα για τον χρόνο, αλλά ότι συγχέει ακόμα το χρόνο με 
τον τόπο. Γιατί η συνείδηση, το πνεύμα που δημιουργεί τη γλώσσα, δεν έφθασε ακόμα στον 
χωρισμό  του  χρόνου από  τον  τόπο.  Εφ'  όσον  λοιπόν ο  χρόνος συγχέεται μέσα στο πνεύμα, 
που δημιουργεί τη γλώσσα, με τον τόπο, δεν υπάρχει ακόμα στη γλώσσα ο ιδιαίτερος τύπος 
που θα συμβολίσει τη χρονικότητα. Το πνεύμα, η συνείδηση, είναι εδώ ακόμη δεμένη με τα 
πράγματα,  δεν  έχει  ακόμη  πραγματοποιήσει  μέσα  της  το  χωρισμό  από  τα  πράγματα.  Έτσι 
εξηγείται και το γεγονός ότι το «τώρα» δηλώνεται με το «εδώ» και το «πριν», ή το «ύστερα» 
με  το «εκεί».  Είναι  δε  τόσο  δυνατή  η  ανάγκη,  που  πιέζει  το  πνεύμα  να  χρησιμοποιήσει  το 
τοπικό  επίρρημα,  για  να  συμβολίσει  τη  χρονική  σχέση,  ώστε,  και  όταν  ακόμη  η  γλώσσα 
αναπτυχθεί  και  αποκτήσει  μεγάλη  πνευματικότητα,  να  διατηρεί  πολλές  φορές  το  τοπικό 
επίρρημα και να το χρησιμοποιεί για να συμβολίσει χρονικές σχέσεις. 

Και  ενώ  ο  χρόνος  είναι  στην  ουσία  του  κάτι  ριζικώς  διαφορετικό  από  τον  τόπο,  γιατί  το 
παρελθόν δεν μπορεί να γίνει παρόν, ενώ το εδώ μπορεί να γίνει εκεί και το εκεί μπορεί να 
γίνει εδώ, αρκεί ν' αλλάξει εκείνος που το ορίζει, η συνείδηση, το πνεύμα, εφ' όσον δεν έχει 
κατανοήσει αυτή τη διαφορά,  εξακολουθεί να χρησιμοποιεί  το εδώ για το τώρα και  το εκεί 
για το πριν ή το ύστερα. Αλλά και όταν ακόμα αρχίζει το πνεύμα να διακρίνει, να διαισθάνεται 
ότι  ο  χρόνος  είναι  κάτι  διαφορετικό από  τον  τόπο,  δεν  έχει  άλλα μέσα  για  να  εκφράσει  το 
διάστημα του χρόνου από τα επιρρήματα «κοντά» και «μακρυά». Ό,τι μπορεί εδώ να χωρίσει 
η γλώσσα, είναι το «τώρα» από το «όχι τώρα». Αν το «όχι τώρα» είναι παρελθόν ή μέλλον, αν 
πέρασε ή  έρχεται,  τούτο δεν μπορεί ακόμη να  το πει η  γλώσσα,  γιατί  το  ίδιο  το πνεύμα,  η 
συνείδηση, δεν έχει ακόμα φθάσει σ' αυτόν τον βαθμό της γνώσεως. Το  ίδιο το Υποκείμενο 
δεν  έχει  την  ικανότητα  να  διακρίνει  το  παρελθόν  από  το  μέλλον.  Εκτός  αυτού  το  τώρα — 
όπως  τούτο  εννοείται  στις  αρχές  της  γλωσσικής  και  της  λογικής  αναπτύξεως —  δεν  έχει 
καμμιά  ακρίβεια,  είναι  μια  κατάσταση  με  αρκετή  διάρκεια.  Συμβαίνει  μάλιστα  η  διάρκεια 
αυτή να είναι τόση, όση και η μνήμη του ανθρώπου, δηλαδή το τώρα να φθάνει ως εκεί, όπου 
μπορεί να φθάσει η μνήμη του πρωτογόνου ανθρώπου. Συνεπώς το «τώρα» είναι τόσο όσο το 
πλάτος  της  συνειδήσεως,  και  το «όχι  τώρα»  σταματάει  εκεί,  όπου  σταματάει  η  μνήμη  του 
πρωτογόνου ανθρώπου.  Είναι μάλιστα  χαρακτηριστικό,  ότι  δεν υπάρχει  σταθερή απόσταση 
από τη μια κατάσταση στην άλλη. Ένα χάσμα χωρίζει τη μνήμη του πρωτογόνου ανθρώπου. 
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Με άλλα λόγια, η αντικειμενικότης του χρόνου και η γλωσσική διατύπωση είναι τόση, όση και 
η  υποκειμενικότης  του.  Η  μορφή  και  η  ζωή  της  γλώσσας  είναι  συνεπώς  αχώριστη  από  τη 
μορφή και τη ζωή του πνεύματος. 

Αν  τώρα  θελήσει  κανείς  να  συνεχίσει  την  ανάλυση  αυτήν  και  αφήσει  την  πρωτόγονη 
διατύπωση  του  χρόνου  και  προχωρήσει  στην  ανεπτυγμένη  γλώσσα  και  φθάσει  στην 
επιστημονική διατύπωση του χρόνου, θα ίδει ότι η επιστημονική συνείδηση, το επιστημονικό 
Εγώ,  δεν  διακρίνει  μόνον  το  «τώρα»  από  το  «όχι  τώρα»,  αλλά  το  χωρισμό  αυτόν  τον 
αναπτύσσει  μ'  ένα σύστημα λεπτοτάτων  και συνθετωτάτων διακρίσεων.  Το αντικείμενο  της 
επιστήμης προσδιορίζεται χρονικώς με τόσο σύνθετη και αναλυτική διατύπωση, όση είναι η 
συνθετική  και  αναλυτική  δύναμη  του  Υποκειμένου.  Εκτός  αυτού  στην  επιστημονική 
συνείδηση ο χρόνος δεν διχάζεται αγεφύρωτα μεταξύ του «τώρα» και του «όχι τώρα», αλλ' 
αποτελεί  μια  ολότητα,  μια  ενότητα,  όπου  μπορεί  κανείς  να  διακρίνει  διάφορες  βαθμίδες 
χρόνου.  Στις  βαθμίδες  αυτές  του  χρόνου  ανταποκρίνονται  πάντοτε  οι  βαθμίδες  του 
«αντικειμένου».  Τούτο  ισχύει  και  για  τις  επιστημονικές  βαθμίδες  χρόνου  που  ανέπτυξε  ο 
Einstein. 

Εκείνο  που  μας  ενδιαφέρει  εδώ  είναι  τούτο,  ότι  η  αντικειμενικότης  του  χρόνου  και  η 
αντικειμενική γλωσσική διατύπωση, καθώς επίσης και η μαθηματική του διατύπωση — γιατί 
και  τα  μαθηματικά  σύμβολα  αντιπροσωπεύουν  γλωσσικά  σύμβολα  —συμβαδίζει  με  την 
υποκειμενικότητα  του  χρόνου.  Όσο  τελειότερο  και  συνθετώτερο  είναι  το  συναίσθημα  του 
χρόνου μέσα μας, τόσο καλύτερος και συνθετώτερος είναι και ο χρονικός προσδιορισμός του 
αντικειμένου.  Τούτο εξ άλλου σημαίνει ότι  τόσο πληρέστερα ενώνεται  το υποκείμενο με  το 
αντικείμενο. 

Ο τρόπος με τον οποίον εκφράζει μια γλώσσα τον χρόνο μας οδηγεί στο να καταλάβομε σε 
ποιο σημείο ευρίσκεται το υποκείμενο της γλώσσας, ο λαός που ομιλεί τη γλώσσα αυτήν, μας 
δείχνει το βαθμό της πνευματικής αναπτύξεως του λαού αυτού. Το γεγονός π.χ. ότι η γλώσσα 
πολλών Νέγρων εκφράζει  το παρελθόν  και  το παρόν με  την  ίδια  λέξη,  οφείλεται στο ότι  οι 
άνθρωποι  αυτοί  θεωρούν  το  χρόνο ως πράγμα, ως  υλικό αντικείμενο  και  δεν  έχουν ακόμη 
φθάσει στη γνώση ότι ο χρόνος είναι εσωτερικό γεγονός του υποκειμένου και δεν είναι υλικό 
αντικείμενο.  Για τους ανθρώπους αυτούς υπάρχει μόνον το «σήμερα» και το «όχι σήμερα». 
Αν δε το «όχι σήμερα» σημαίνει χθες ή αύριο, τούτο είναι σ' αυτούς αδιάφορο, διότι για να 
χωρίσουν  το ένα από το άλλο, θα έπρεπε να μην έχουν απλώς  το συναίσθημα του χρόνου, 
αλλά να έχουν φθάσει και σε θεωρητική σύλληψη της εννοίας του χρόνου. Εξ άλλου η έννοια 
του χρόνου είναι σε πολλές φυλές Νέγρων ξένη. Οι άνθρωποι πάλιν αυτοί έχουν απλώς ένα 
αμυδρό  συναίσθημα  του  χρόνου.  Και  επειδή  λείπει  απ'  αυτούς  η  έννοια  του  χρόνου,  δεν 
έχουν τη δύναμη να κρατήσουν στη συνείδησή τους την ενότητα πολλών χρονικών σημείων, 
ούτε φθάνουν στη σχέση των χρονικών σημείων, βλέπουν μόνον ένα τμήμα του χρόνου, και 
όταν  το  τμήμα  τούτο  περάσει,  ευρίσκεται  αμέσως  ένα  άλλο  τμήμα  του  χρόνου,  χωρίς  να 
μπορούν να συνδέσουν το παρόν με το παρελθόν. 

Η  συνείδηση,  το  Εγώ  των  ανθρώπων  αυτών  είναι  κατακερματισμένο,  δεν  φθάνει  στη 
σύνθεση, και γι' αυτό δεν γνωρίζουν ούτε μπορούν να πραγματοποιήσουν το λογικό γεγονός 
της  κρίσεως,  διότι  η  κρίσις  είναι  συνάμα  χωρισμός  και  σύνθεση.  Αυτός  είναι  ο  λόγος  που 
εμποδίζει  τους  ανθρώπους  αυτούς  να  παραστήσουν  κατά  τρόπο  ενιαίο  ένα  εσωτερικό 
γεγονός, όπως είναι η πράξη. Ενώ δηλαδή για μας ένα γεγονός, όπως είναι η πράξη, αποτελεί 
ενότητα  και ως προς  το  νόημά  της  και ως προς  τη  χρονική  της διάρκεια,  στους ανθρώπους 
αυτούς η πράξη χωρίζεται σε πολλά μικρά κομμάτια ασύνδετα το ένα με το άλλο. Με άλλα 
λόγια,  η  συνείδηση,  το πνεύμα δεν  έχει  εδώ  τη δύναμη  να συνθέσει  το  κατά μέρος  και  να 
φθάσει στην ενότητα του γεγονότος. Για τούτο και η γλωσσική διατύπωση βαδίζει παράλληλα 
προς την πνευματική αδυναμία του υποκειμένου και ζητεί με τα πολλά κομμάτια της πράξεως 
να παραστήσει την ενότητά της. Τούτο παρέσυρε πολλούς να νομίσουν ότι εδώ πρόκειται για 
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πραγματική  ανάλυση  της  πράξεως,  όπως  γίνεται  τούτο  από  τις  ανεπτυγμένες  γλώσσες. 
Εμπεριστατωμένες  όμως  έρευνες  έδειξαν  ότι  παρόμοιο  πράγμα  δεν  συμβαίνει.  Τούτο 
άλλωστε θα ήταν και λογικώς αδύνατο, γιατί, για να μπορεί κανείς να χωρίσει κάτι, θα πρέπει 
πρώτα να έχει στο νου του τη συνθετική εικόνα του όλου πράγματος. 

Η  ανάλυση  προϋποθέτει  πάντοτε  τη  σύνθεση.  Ό,τι  όμως  κάνει  η  γλώσσα  των  Νέγρων  δεν 
είναι  τίποτε  άλλο  παρά  ένα  αράδιασμα  των  εξωτερικών  σημείων  της  πράξεως.  Έτσι 
παρατηρούμε ότι κάτι, που μια ανεπτυγμένη γλώσσα, επειδή ακριβώς έχει συνθετική δύναμη 
— επειδή ο νους προχωρεί εδώ στην αφαίρεση — το συμβολίζει με μια λέξη, π.χ. «επνίγηκε», 
η  ανανάπτυκτη  γλώσσα  το  παριστάνει  με  περισσότερες  λέξεις,  λέγει  ότι  «ήπιε  νερό  και 
πέθανε». Πολύ μεγαλύτερη αδυναμία, ή μάλλον τέλεια ανικανότητα παρουσιάζει η γλώσσα 
εις  το  να  παραστήσει  το  χρόνο  ποσοτικώς,  είναι  άλλωστε  γνωστόν  ότι  υπάρχουν  γλώσσες, 
που  έχουν  τη  δύναμη  να  μετρούν  μόνον  ως  το  τρία,  δηλαδή  δεν  διαθέτουν  σύμβολα  για 
μεγαλύτερους  αριθμούς,  πράγμα  το  οποίον  σημαίνει  ότι  δεν  συλλαμβάνουν  τα  νοήματα 
μεγαλύτερων  αριθμών.  Για  να  παρασταθεί  συνεπώς  ο  χρόνος  ποσοτικώς,  απαραίτητη 
προϋπόθεση  είναι  ότι  ο  άνθρωπος  που  μιλάει  μια  γλώσσα  πρέπει  να  έχει  κατανοήσει  το 
χρόνο  ως  σύστημα  αριθμών.  Είναι  με  άλλα  λόγια  ανάγκη  να  έχει  αναπτύξει  μέσα  του 
ευρύτερα την έννοια των αριθμών. 

Αλλά ο σκοπός μου δεν είναι εδώ να αναλύσω διεξοδικώς τη σχέση γλώσσας και πνεύματος, 
αλλά να καταστήσω μόνο φανερό ότι γενικώς η αντικειμενική μορφή της γλώσσας συμβαδίζει 
με  την  εσωτερική  ανάπτυξη  του  ανθρώπου.  Με  την  έρευνα,  που  έχει  γίνει  ως  τώρα  στον 
τομέα αυτόν του πνεύματος,  το πρόβλημα, που μας απασχολεί εδώ, μόνον από μια σκοπιά 
έχει φθάσει σχεδόν στη λύση του: η γλώσσα είναι τόσο σύνθετη όσο και η σκέψη. Τούτο είναι 
το  ένα  πόρισμα  της  επιστήμης.  Το  άλλο  πόρισμα  είναι  ότι  και  η  γλώσσα  είναι  εξ  αρχής 
φαινόμενο συνθετικό, όπως ακριβώς και  το πνεύμα του ανθρώπου.  Τούτο είναι  το δεύτερο 
πόρισμα,  όπου  έχει  καταλήξει  η φιλοσοφική  έρευνα  της  γλώσσας.  Το  νόημα  του  δευτέρου 
τούτου πορίσματος είναι ότι ο άνθρωπος πρώτα ομιλεί και έπειτα χωρίζει την ομιλία του σε 
λέξεις. 

Ο άνθρωπος δεν αρχίζει πρώτα με λέξεις, αλλά με φράσεις. Γίνεται δηλαδή και στη γλώσσα 
ό,τι γίνεται στο πνεύμα του ανθρώπου∙ όπως μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου υπάρχουν 
πάντοτε σύνολα από αισθήματα και  παραστάσεις,  έτσι  και  κατά  την ομιλία  του ανθρώπου, 
δηλαδή  τη  χρήση  της  γλώσσας,  υπάρχουν  σύνθετα  γλωσσικά  φαινόμενα,  φράσεις  και  όχι 
απλές λέξεις. Και όταν ο άνθρωπος μεταχειρίζεται μια λέξη, για να σημάνει με την ομιλία του 
κάτι, όπως τούτο συμβαίνει στο παιδί, που πρωτομαθαίνει τη γλώσσα, και τότε πρόκειται για 
σύνολο,  για  μια  ενότητα,  ενιαία  εικόνα,  που  θέλει  να  εκφράσει.  Ό,τι  όμως  ειδικώς  θέλομε 
εμείς εδώ να γίνει νοητό, είναι τούτο, ότι, όταν αναλύομε το αντικειμενικό δημιούργημα του 
ανθρώπου,  τη  γλώσσα,  είμεθα  εμμέσως  αναγκασμένοι  να  αναλύσομε  και  το  υποκείμενο, 
δηλαδή το πνεύμα του ανθρώπου, αλλιώς δεν θα φθάναμε ποτέ στην πραγματική κατανόηση 
της γλώσσας. Καταφαίνεται δηλαδή και στο κεφάλαιο της γλώσσας ο νόμος της πνευματικής 
ζωής, ο οποίος μας ενδιαφέρει εδώ και τον οποίον διετυπώσαμε εξ αρχής ως εξής: ευρίσκει 
κανείς πάντοτε το υποκείμενο μέσα στο αντικείμενο και το αντικείμενο μέσα στο υποκείμενο. 
Από τον νόμον αυτόν πηγάζει και το βασικό αίτημα της ερμηνείας της ζωής του πνεύματος. Το 
αίτημα τούτο λέγει ότι, για να καταλάβει κανείς την πνευτική ζωή, πρέπει να κατανοήσει τη 
γόνιμη  σχέση,  που  υπάρχει  μεταξύ  υποκειμένου  και  αντικειμένου,  γιατί  σ'  αυτήν  τη  σχέση 
εκφράζεται η ζωή του πνεύματος. 

Την ίδια γόνιμη σχέση υποκειμένου και αντικειμένου ευρίσκομε και μέσα στην επιστημονική 
γνώση και γενικώς στην γνωστική προσπάθεια, που ξεκινά από το αντικείμενο, προϋποθέτει 
ως πρώτον της στοιχείο και κύριο παράγοντά της τη φύση. Αν είναι πραγματική, αν δηλαδή 
έχει  μέσα  της  γνωστική  γονιμότητα,  σιγά  σιγά  θα  καταλήξει  στην  έννοια  του  υποκειμένου, 
δηλαδή θα φέρει μέσα στο αντικείμενό της πραγματοποιημένο το υποκείμενο της γνώσεως, 
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το  πνεύμα  του  ανθρώπου.  Ας  λάβομε  το  είδος  εκείνο  της  γνώσεως,  που  θεωρείται  ως  το 
περισσότερο αντικειμενικό,  δηλαδή τη φυσική επιστήμη, σε όλη  της  την  ιστορική διαδρομή 
και  ανάπτυξη,  κυριώτερα  όμως  στη  σημερινή  της  κατάσταση,  για  να  καταλάβομε  τη  σχέση 
του υποκειμένου και αντικειμένου. 

Ποιος  είναι  ο σκοπός  της φυσικής  επιστήμης;  Την απάντηση μας  την δίδει  η  ίδια. Θέλει  να 
βάλει  τα  φυσικά  φαινόμενα  σε  λογική  και  θεωρητική  τάξη,  να  δώσει  λογική  μορφή  στα 
φυσικά  γεγονότα,  γιατί  όπως  είναι  τα φαινόμενα αφ'  εαυτών αποτελούν μόνον  ένα  τυχαίο 
άθροισμα και όχι ένα επιστημονικό αντικείμενο. Ο σκοπός της φυσικής επιστήμης δεν είναι 
να  αποτυπώσει  στο  πνεύμα  του  ανθρώπου  την  απειρία  των φυσικών φαινομένων  ούτε  να 
συνδέσει το πνεύμα του ανθρώπου με ειδικό φαινόμενο χωριστά, αλλά ολόκληρες σειρές από 
φαινόμενα  να  τα  εκφράσει  με  λογικά  θεωρητικά  σχήματα,  λόγου  χάριν  να  κατατάξει  τα 
φαινόμενα μέσα στο λογικό σχήμα της αιτιότητος, να τα υποτάξει στη σχέση του χρόνου, του 
τόπου, του αριθμού και έτσι γνωστικώς να τα υποτάξει στο νου του ανθρώπου. 

Με άλλα λόγια, σκοπός της φυσικής επιστήμης είναι να βγάλει τα φαινόμενα από την λογικώς 
αδιάφορη  κατάσταση,  όπου  αφ'  εαυτών  ευρίσκονται,  και  να  τα  ανυψώσει  στην  λογική 
κατανόηση,  να  τα  φέρει  σε  λογική  σχέση  αναμεταξύ  των,  ή  από  μη  λογικά  που  είναι  αφ' 
εαυτών  να  τα  κάνει  λογικά.  Τα φυσικά φαινόμενα,  χωριστά από  την  επεξεργασία που  τους 
κάνει ο νους, το λογικό μας, είναι λογικώς αδιάφορα, είναι έξω της λογικής. Ο σκοπός λοιπόν 
της φυσικής επιστήμης είναι να δώσει λογική υπόσταση στα φυσικά φαινόμενα, να δώσει τη 
ζωή του λόγου σε φαινόμενα, που αφ' εαυτών είναι έξω της λογικής. 

Ώστε, όσον πιστώς και αν θέλει η φυσική επιστήμη να μείνει κοντά στο αντικείμενο, δηλαδή 
στο  άλογο  δεδομένο,  τότε  μονάχα  φθάνει  στο  σκοπό  της,  όταν  δυνηθεί  να  εύρει  την 
τελειότερη  λογική  μορφή,  δηλαδή  όταν  φθάσει  στους  λογικούς  νόμους,  που  ακολουθεί  ο 
νους,  για  να  καταλάβει  τα φυσικά φαινόμενα,  δηλαδή  για  να  τα φέρει  και  να  τα  υποτάξει 
στην  εξουσία  του.  Το  παράδοξο  στην  ιστορία  της  φυσικής  επιστήμης  και  μάλιστα  στη 
σημερινή της μορφή είναι τούτο: ότι το αντικείμενο, η φύσις έχει τόσο πολύ διαπερασθεί από 
το υποκείμενο, είναι τόσο διαποτισμένο από το πνεύμα του ανθρώπου, ώστε είναι τούτο ένα 
καθαρώς πνευματικό γεγονός, και όχι ένα φυσικό φαινόμενο. Η φύσις, περί της οποίας ομιλεί 
η φυσική επιστήμη, είναι πράγματι ένα πνευματικό γεγονός. Όποιο φαινόμενο, που αποτελεί 
αντικείμενο  της  φυσικής  επιστήμης,  κι  αν  λάβομε,  αν  προσέξομε  τον  χαρακτήρα  που 
προσλαμβάνει το φαινόμενο τούτο μέσα στα πλαίσια της φυσικής επιστήμης, θα ιδούμε ότι 
είναι  τούτο  καθαρώς  λογικό,  πνευματικό  φαινόμενο,  που  στο  βάθος  του  υπάρχει  μια 
αδιόρατη και στην πραγματικότητα ασύλληπτη ύλη. 

Ας πάρομε το φαινόμενο του φωτός, ή του ηλεκτρισμού. Και για τα δύο αυτά φαινόμενα, αν 
συμβουλευθούμε  ένα  εγχειρίδιο  της  Φυσικής,  θα  ιδούμε  ότι  εκείνο  που  μας  προσφέρει  η 
φυσική  επιστήμη  για  την  κατανόηση  των  φαινομένων  αυτών  είναι  ορισμένες  αριθμητικές 
σχέσεις,  που η  ίδια η φυσική  επιστήμη εγκαθιδρύει μέσα σ'  αυτά  τα φαινόμενα,  για  να  τα 
εκφράσει. Ό,τι λοιπόν μας δίδει δεν είναι η ύλη των φαινομένων αλλά οι αριθμητικές σχέσεις. 
Η  κυριαρχία  λοιπόν  του φαινομένου από  την φυσική επιστήμη,  η  λογική  του εξήγηση είναι 
κατορθωτή  μόνον  εφ'  όσον  η  επιστήμη  μπορεί  να  μετατρέψει  αυτό  το  απλό φαινόμενο  σε 
αριθμητικές  σχέσεις.  Ώστε  τα  φαινόμενα  «φως»  και  «ηλεκτρισμός»  είναι  τόσον  μέσα  στο 
πλαίσιο της επιστήμης, όσον εισέρχεται μέσα σ' αυτά η μαθηματική διάνοια και η πνευματική 
δύναμη του ανθρώπου. Τι είναι το φως αυτό καθ' εαυτό, δεν μπορεί ποτέ να το πει ο φυσικός 
επιστήμων, ούτε και ενδιαφέρεται για τέτοιο ζήτημα, απλούστατα, γιατί ούτε ο ίδιος ούτε και 
κανείς άλλος μπορεί να δώσει τη λύση του. 

Ο φυσικός επιστήμων αρχίζει, όπως λέγει ο  Γκαίτε, από τα «έργα του φωτός», δηλαδή από 
την  ενέργεια  του φωτός.  Και  καθώς  αναλύει  τις  ενέργειες  αυτές,  παρατηρεί  ότι  εφαρμόζει 
ολοένα  και  περισσότερα  μαθηματικά.  Το  απλό  γεγονός  του  φωτός,  που  τόσο  αυτονόητα 
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παρουσιάζεται  στην  αίσθηση  της  οράσεως,  ως  ένα  δεδομένο,  όπως  λέγει  η  επιστήμη, 
μεταβάλλεται σιγά σιγά σε κάτι σύνθετο, που μόνο ο νους του ανθρώπου το κατανοεί. Έτσι 
καταλαβαίνει κανείς εκείνο που λέγει ο Νεύτων, ότι υπάρχουν διάφορα είδη φωτός, επειδή 
υπάρχουν διάφορες αριθμητικές σχέσεις, με τις οποίες εκφράζει κανείς τη θλάση του φωτός. 
Μέσα σ'  αυτές  τις  αριθμητικές  σχέσεις  υπάρχει  εκείνο,  που  χαρακτηρίζει  την  ποιότητα  του 
φωτός,  δηλαδή  οι  αριθμητικές  σχέσεις  διακρίνουν  το  ένα  είδος  του  φωτός  από  το  άλλο. 
Γενικώς, όσο εισέρχεται ο νους του ανθρώπου και ειδικώτερα η λογική μαθηματική έννοια εις 
τα  φαινόμενα,  τόσο  τα  φαινόμενα  χάνουν  την  προηγουμένη  των  υπόσταση  για  τον 
επιστημονικό άνθρωπο. Ενώ δηλαδή πριν είχε το καθένα μια χωριστή φυσική ύπαρξη, τώρα 
με  την  επέμβαση  του  νου  μπαίνουν  όλα  σε  μια  λογική  σειρά  και  αποκτούν  ένα  κοινό 
σύνδεσμο. 

Και πρώτα πρώτα αποκτούν το σύνδεσμο του χρόνου, γιατί είναι φανερό, ότι τα φαινόμενα 
αυτά δε θα είχαν καμμιά σχέση με το χρόνο, αν το υποκείμενο, που ζει μέσα του την έννοια 
του χρόνου, δεν είχε τη δύναμη να τα τοποθετήσει στη χρονική ακολουθία, που διατρέχει η 
ίδια η συνείδηση. Χωρίς αυτήν την έννοια του χρόνου, η οποία πραγματοποιείται μέσα στη 
συνείδηση, και που κατά βάθος είναι ένα πράγμα με τη συνείδηση, δεν θα ήταν δυνατόν να 
συνδεθούν  τα  φυσικά  φαινόμενα  μεταξύ  των,  ούτε  θα  ήταν  δυνατόν  να  γίνει  λόγος 
επιστημονικός γι' αυτά, αλλά θα εξακολουθούσαν να είναι για μας απρόσιτα. 

Για να φανεί το πράγμα καθαρότερα πρέπει να ορίσωμε ακριβέστερα την ουσία του χρόνου, 
να ιδούμε τι είναι χρόνος. Το κύριο γνώρισμα με το οποίον χαρακτηρίζομε συνήθως το χρόνο, 
είναι η  ροή. Νόμος δηλαδή  του  χρόνου είναι  να υπάρχει  την στιγμή που παύει  να  είναι. Ο 
χρόνος υπάρχει μέσα σ' αυτήν την αντινομία του Είναι και του μη Είναι∙ μέσα στη φθορά του 
χρόνου  βρίσκει  κανείς  τη  ζωή  του.  Αν  όμως  εμβαθύνομε  στην  ουσία  του  χρόνου,  θα 
πεισθούμε ότι δεν είναι αυτός που φθείρεται, δεν είναι ο χρόνος που πεθαίνει, αλλά μόνο τα 
πράγματα πεθαίνουν μέσα σ' αυτόν∙ αυτά είναι που πάσχουν και φθείρονται. Η σκέψη αυτή 
όμως είναι δυνατόν να έχει δύο όψεις: μία οντολογική και μία γνωσιολογική. 

Η οντολογική ερμηνεία της σκέψεως αυτής εννοεί τον χρόνο ως ένα ουσιαστικό μεταφυσικό 
Είναι,  που  έχει  υπόσταση  και  αντικειμενικότητα  ανώτερη  από  τα  πράγματα.  Κατ'  αυτήν  το 
Είναι τούτο του χρόνου διαφαίνεται με τη ζωή και τον θάνατο των πραγμάτων μέσα του. Στην 
περίπτωση αυτήν ο χρόνος είναι ό,τι είναι περίπου στους αρχαίους η «μοίρα», δηλαδή κάτι, 
που  ίσταται  πάνω  από  τα  πράγματα  και  προκαλεί  τη  φθορά  τους.  Αν  όμως  δεχθούμε  την 
ερμηνεία αυτή του χρόνου, τότε επιστρέφομε στον παλαιό δογματισμό και παραμερίζομε το 
έργο  της  «Κριτικής  του  καθαρού  λόγου»  του  Καντ,  το  οποίον  έδειξεν  ότι  ο  παλαιός 
δογματισμός είναι εξ ολοκλήρου αστήρικτος. 

Η  άλλη  πλευρά  της  σκέψεως  αυτής  είναι  η  γνωσιολογική,  η  οποία  εννοεί  το  χρόνο  ως 
ενέργειαν  του  Εγώ,  ως  εσωτερικήν  εποπτεία,  ως  συνθετικό  έργο  του  συνειδέναι.  Με  την 
ερμηνείαν  αυτήν  πλησιάζομε  πράγματι  το  Είναι  του  χρόνου.  Σύμφωνα  με  αυτήν,  όπως  το 
συνειδέναι υπάρχει μόνο ως σύνθεση γνωστική, έτσι και ο χρόνος, που είναι βασικός νόμος 
των  καταστάσεων  του  συνειδέναι,  είναι  κάτι  κατ'  εξοχήν  σύνθετον  και  με  αυτόν  το 
συνειδέναι,  δημιουργεί  αντικειμενικήν  εικόνα  του  κόσμου,  δηλαδή  της  φύσεως  και  της 
ιστορίας. 

Την έννοια του ιστορικού χρόνου συνέλαβε κατά τα τελευταία έτη κατά βάθος ο φιλόσοφος 
της  ιστορίας Spengler. Ο  χρόνος  είναι  κατ'  αυτόν η  κατ'  εξοχήν  ιστορική  κατηγορία,  είναι η 
μορφή  της  ιστορικής  ζωής.  Όσο  ιστορικώτερος  γίνεται  ο  άνθρωπος,  τόσο  και  βαθύτερα 
κατανοεί το χρόνο. Ο Spengler λέγει ότι «για τον πρωτόγονο άνθρωπο ο χρόνος δεν σημαίνει 
τίποτε. Ο άνθρωπος αυτός έχει χρόνον, αλλά δεν ξέρει τίποτε γι' αυτόν... Ο χρόνος είναι μία 
ανακάλυψη,  που  κάνομε με  το  νου μας∙  τον δημιουργούμε ως παράσταση ή ως  έννοια  και 
πολύ βραδύτερα καταλαβαίνομε ότι εμείς οι ιδιοι, εφ' όσον ζούμε, είμαστε ο χρόνος». 
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Άλλοι είπαν ότι εκείνο, που υπάρχει από το χρόνο είναι μόνο το παρόν, γιατί το παρελθόν δεν 
υπάρχει πια και το μέλλον δεν υπάρχει ακόμη. Το παρόν είναι που συνδέει το παρελθόν με το 
μέλλον, αυτό είναι ο ζωντανός χρόνος, ο πραγματικός, γιατί μ' αυτό εκδηλώνεται η ζωή του 
χρόνου.  Το  πράγμα  όμως  δεν  είναι  τόσο  απλό,  όσο  φαίνεται,  γιατί,  αν  εμβαθύνομε  στην 
ουσία του παρόντος και θελήσομε να το ορίσομε,  να του δώσομε δηλαδή μια οποιαδήποτε 
ορισμένη  διάρκεια,  θα  ιδούμε  ότι  την  ίδια  στιγμή  παρουσιάζεται  ενώπιόν  μας  άλυτο  το 
πρόβλημα,  δηλαδή θα βρούμε μέσα σ'  αυτό  το παρόν  το παρελθόν  και  το μέλλον,  γιατί  το 
παρόν  αποτελείται  από  μια  σειρά  από  μικρά  διαστήματα.  Ίσως  όμως  απαντήσει  κανείς  σ' 
αυτό ότι  τούτο δεν  είναι  το παρόν,  αλλά  το σύνθετο φαινόμενο  του  χρόνου,  ενώ  το παρόν 
πρέπει να το ορίσει κανείς ως κάτι στιγμιαίο, ως μια ορισμένη στιγμή, που δεν έχει έκταση, 
δηλαδή διάρκεια, και ότι τότε ακριβώς θα έχει το πραγματικό παρόν. Το παράδοξο όμως είναι 
ότι, αν θελήσομε να ιδούμε έτσι το παρόν, τότε χάνεται ο χρόνος. Αν δηλαδή απομονώσομε 
μια στιγμή και την περιορίσομε έτσι, ώστε να μην μπορεί να κινηθεί, τότε παύει να ανήκει η 
στιγμή αυτή στο χρόνο,  δηλαδή στην σειρά  της  ζωής,  και ανήκει στον  τόπο, στο χώρο.  Έτσι 
ξαναγυρίζομε  από  τον  χρόνο  στον  τόπο,  για  να  ορίσομε  το  χρόνο  με  τον  τόπο.  Αυτήν  την 
σκέψη  έκαμε  και  ο  Ζήνων,  ο  οποίος  έτσι  έφθασε  στο  συμπέρασμα  ότι  το  εν  κινήσει 
ευρισκόμενον  βέλος  πράγματι  δεν  κινείται,  γιατί  κάθε  στιγμή  το  βέλος  κατέχει  και  μια 
ορισμένη μοναδική θέση μέσα στο  χώρο. Ώστε,  αν  επιχειρήσουμε  να ορίσομε  το παρόν ως 
στιγμή, τότε χάνομε το χρόνο. 

Το ίδιο συμβαίνει και με την καταμέτρηση του χρόνου. Μετράμε τον χρόνο με τον αριθμό∙ ο 
αριθμός όμως είναι κάτι θετικό, σταθερό,  ενώ ο χρόνος,  τη στιγμή που νομίζομε πως είναι, 
δεν  υπάρχει  πια.  Πώς  λοιπόν  να  ορίσομε  το  χρόνο  με  τον  αριθμό;  Ο  ανταγωνισμός  είναι 
φανερός∙ ο μεν αριθμός είναι σταθερός, ο δε χρόνος ρέει, φεύγει. Ώστε ούτε το σύστημα των 
αριθμών, αν και το διακρίνει μια ροή, μία ακολουθία, μπορεί πράγματι να ανταποκριθεί στην 
πραγματική ροή  του  χρόνου.  Κι όμως  το αντικείμενο  της  γνώσεως,  τη φύση,  την  γνωρίζομε 
μόνο  μ'  αυτό  το  σύστημα.  Δηλαδή  με  το  σύστημα  των  αριθμών  υποδηλούμε  τα  πράγματα 
όπως  τα  βλέπει  η  φυσική  και  η  χημεία,  και  μ'  αυτό  κατά  βάθος  εξηγούμε  και  το  χρόνο, 
αδιάφορο αν ο χρόνος κατ' ουσίαν δεν μπαίνει στους αριθμούς, αν δεν εξαντλείται με τους 
αριθμούς, έστω κι αν πάρομε τους αριθμούς στην συνθετώτερη μορφή τους, τον διαφορικό 
λογισμό. 

Ο χρόνος είναι κατά βάθος φαινόμενο μη λογικό,  είναι συναίσθηση και εποπτεία∙ απ' αυτό 
προέρχεται  ο  αδιάκοπος  ανταγωνισμός  μεταξύ  χρόνου  και  λογικού.  Από  το  ένα  μέρος 
αντιλαμβανόμεθα  τα  πράγματα  με  τη  συναίσθηση  και  εποπτεία  του  χρόνου,  από  το  άλλο 
μέρος  το  λογικό μας  ζητεί  να δώσει αντικειμενικότητα σ'  αυτό  το  κατ'  εξοχήν υποκειμενικό 
φαινόμενο,  δηλαδή  στη  συναίσθηση  του  χρόνου.  Διεξάγεται  εδώ  μια  πάλη  μεταξύ  του 
λογικού και του εποπτικού, ώσπου στο τέλος το λογικό, για να καταλάβει το χρόνο, για να τον 
ορίσει, τον μεταβάλλει από συγκεκριμένη εποπτική θέα του συνειδέναι σε έννοια, δηλαδή σε 
κάτι αφηρημένο. Ενώ λοιπόν ο χρόνος είναι μια εποπτική συνθετική ενέργεια και πράξη του 
συνειδέναι,  το  λογικό  τον  μετατρέπει  σε  έννοια,  δηλαδή  σε  μια  ιδεατή  σχέση,  την  οποίαν 
αναλύει  με  μια  άπειρη  σειρά  αριθμών.  Μέσα  σ'  αυτό  το  σύστημα  των  αριθμών  το  κάθε 
πράγμα,  το  κάθε  αντικείμενο  και  φαινόμενο  παίρνει  ορισμένη  θέση.  Το  αντικείμενο  της 
γνώσεως  αναλύεται  συνεπώς  σε  αριθμητικές  σχέσεις,  που  έχουν  ως  υπόβαθρο  την 
χρονικότητα. Έτσι καταφαίνεται ότι το αντικείμενο δεν είναι δυνατόν να ορισθεί ανεξάρτητα 
από τον χρόνο. Και τούτο πάλι σημαίνει ότι το αντικείμενο δεν μπορεί να ορισθεί ανεξάρτητα 
από  το  υποκείμενο,  γιατί  υποκείμενο  και  χρόνος  σχεδόν  συμπίπτουν,  και  ότι  ο  χρόνος  δεν 
μπορεί  να  ορισθεί  χωριστά  από  το  αντικείμενο,  από  την  σειρά  των  καταστάσεων  του 
αντικειμένου, που είναι και μία σειρά αριθμητικών σχέσεων. 

Στην  αρχαιότητα  είναι  ο  Πλωτίνος  εκείνος  που  από  όλους  τους  αρχαίους  ενεβάθυνε  στην 
ουσία  του  χρόνου,  σ'  αυτόν  ευρίσκομε  για  πρώτη  φορά  την  διαλεκτική  αυτήν,  τον 
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ανταγωνισμόν αυτόν μεταξύ χρόνου και αριθμού, καθώς επίσης και σ' αυτόν ευρίσκομε για 
πρώτη φορά το χρόνο ως συνθετική πράξη του συνειδέναι της ψυχής.  Επίσης στον Πλωτίνο 
προσλαμβάνει  ο  χρόνος  κάπως  ιστορικό  χαρακτήρα.  Ο  χριστιανισμός,  παράλληλα  με  την 
εμβάθυνση  που  έκανε  στην  έννοια  της  ψυχής,  της  συνειδήσεως,  μας  έδωκε  και  βαθύτερη 
ανάλυση  της  εννοίας  του  χρόνου.  Ο  Αυγουστίνος,  επηρεασμένος  από  την  ερμηνεία  του 
χρόνου, όπως την δίδει ο Πλωτίνος, μας δίδει την ακόλουθη ανάλυση του χρόνου: το παρόν 
είναι  στον  άνθρωπο  συνειδητό  τη  στιγμή  που  παύει  να  υπάρχει,  τη  στιγμή  που  γίνεται 
παρελθόν. Ο χρόνος γενικώς υπάρχει μόνον όταν αντικειμενικοποιηθεί. Μ' αυτό όμως παύει 
να είναι παρόν και γίνεται παρελθόν. Πώς μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο χρόνος υπάρχει, 
αφού  περιμένομε  να  παύσει  να  υπάρχει,  για  να  μπορούμε  να  ειπούμε  ότι  υπάρχει;  Πώς 
μπορούμε  να  δώσομε  στο  χρόνο  το  γνώρισμα  του  Είναι,  αφού  μόνον  όταν  δεν  είναι  μας 
γίνεται  συνειδητός;  Ή  τέλος πώς μπορούμε  να μετρήσομε  τον  χρόνο,  να προσδώσομε στον 
χρόνο το γνώρισμα της ποσότητος, αφού αυτό είναι δυνατόν να γίνει μόνον για το χρόνο που 
δεν υπάρχει, για το παρελθόν και το μέλλον, ενώ το παρόν δεν μετριέται; Εδώ ακριβώς κείται 
το  πρόβλημα.  Και  όταν  μετρούμε  το  χρόνο  και  όταν  λέμε  ότι  υπάρχει,  δεν  κάνουμε  τίποτε 
άλλο παρά μια συνθετική πράξη.  Η  συνείδηση  ενώνει  μέσα  της  δυο πράγματα,  το άπειρον 
παρελθόν και το άπειρον μέλλον ή καλύτερα, τη στιγμή που η συνείδηση έχει το συναίσθημα 
του  χρόνου,  ανοίγει  αμέσως  μέσα  της  και  αυτήν  την  αντινομία  μεταξύ  παρελθόντος  και 
μέλλοντος.  Και  μέσα  σ'  αυτήν  την  αντινομία  δεν  φανερώνεται  μόνον  η  ουσία  του  χρόνου, 
αλλά και η ουσία  του συνειδέναι. Όταν λοιπόν χωρίζομε  το παρόν από το παρελθόν και  το 
μέλλον,  τω  όντι  δεν  χωρίζομε  πράγματα,  αλλά  χωρίζομε  τη  γνώση,  που  έχομε  για  τα 
πράγματα, χωρίζομε τη σχέση μας με τα πράγματα. Το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον δεν 
είναι  μέσα  στα  πράγματα,  αλλά  είναι  μονάχα  μέσα  μας.  Ο  εαυτός  μας  είναι  εκείνος,  που 
διχάζεται  μέσα  σ'  αυτήν  την  αδυναμία,  αλλιώς  δεν  θα  μπορούσε  να  έλθει  σε  σχέση  με  τα 
γύρω του. 

Γι' αυτό το σωστό είναι να πούμε ότι ο εαυτός μας υπάρχει κατά τους τρεις αυτούς τρόπους, ο 
εαυτός  μας  όμως  ως  κάτι,  που  έχει  απόλυτη  παρουσία.  Την  απόλυτη  αυτή  παρουσία  του 
χρόνου  θα  μπορούσαμε  να  την  εκφράσομε  με  τον  λόγο  του  Παρμενίδη,  ο  οποίος,  αν  και 
αναφέρεται  στο ον,  εν  τούτοις  λέγει  κάτι  που  ισχύει  και  για  τον  χρόνο: «ουδέποτ'  ην,  ουδ' 
έσται, επεί νυν εστίν ομού παν, εν, συνεχές». Και στο παρελθόν και στο μέλλον δηλαδή, όχι 
μόνο  στο  παρόν,  υπάρχει  παρουσία.  Με  άλλα  λόγια,  παρόν  είναι  και  το  παρελθόν  και  το 
μέλλον, είναι παρόν μέσα μας. Αυτός άλλωστε είναι ο μόνος τρόπος για να είναι κάτι παρόν: 
«το παρόν του παρελθόντος λέγεται μνήμη,  το παρόν του παρόντος αίσθημα,  το παρόν του 
μέλλοντος  προσδοκία»∙  ο  εαυτός  μας  γίνεται  τη  μια  φορά  παρελθόν  και  την  άλλη  μέλλον, 
είναι συνάμα παρελθόν και μέλλον και με αυτό είναι παρόν. Ο χρόνος λοιπόν είναι ο ίδιος ο 
εαυτός μας. 

Ο Αυγουστίνος προσπαθεί να αναλύσει τη σκέψη του με παραδείγματα: «Ένας ήχος αρχίζει ν' 
ακούεται,  ηχεί  και διαρκεί ορισμένο  χρονικό διάστημα,  έπειτα παύει απότομα,  επέρασε ως 
ήχος,  δεν  υπάρχει  πια  κανένας  ήχος.  Πριν  ν'  αρχίσει  να  ηχεί  ο  ήχος,  ήταν  κάτι  μονάχα 
μελλοντικό και ως μελλοντικό, ως μη πραγματικό, δεν μπορούσε κανείς να τον καταμετρήσει. 
Αλλά  και  τώρα,  που  δεν  υπάρχει  πια,  δεν  είναι  δυνατόν  να  καταμετρηθεί.  Ώστε  μόνον  τη 
στιγμή,  που  ακούγονταν,  ήταν  δυνατόν  να μετρηθεί,  γιατί  τότε  μόνον  υπήρχε  κάτι,  που  θα 
μπορούσε να μετρηθεί. Αλλά και τότε το κάτι αυτό δεν θα ήταν σταθερό, γιατί ήρθε κι έφυγε. 

»Ας πάρομε ένα ποιητικό μέτρο από οκτώ συλλαβές, που με τη σειρά να είναι η μία βραχεία 
συλλαβή και η άλλη μακρά. Για τις μακρές συλλαβές λέμε ότι διαρκούν διπλάσιο χρόνο από 
τις  βραχείες.  Προφανώς  μετράμε  τη  μακρά  συλλαβή  από  τη  βραχεία  και  της  αποδίδομε 
διπλάσια  διάρκεια.  Τη  στιγμή  όμως,  που  η  μια  παύει  να  υπάρχει,  να  ηχεί  μόλις  αρχίσει  η 
άλλη,  πώς  μπορώ  να  κρατήσω  τη  βραχεία  και  να  την  χρησιμοποιήσω ως  μέτρο  και  για  τη 
μακρά,  αφού  δεν  υπάρχει  πια,  αφού  η  μακρά  αρχίζει  τη  στιγμή,  που  παύει  η  βραχεία;  Κι 
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έπειτα  πώς  να  μετρήσω  τη  μακρά;  Θα  τη  μετρήσω  πριν  τελειώσει  ή  αφού  τελειώσει;  Στην 
πρώτη περίπτωση δεν θα έχει όλη της τη διάρκεια, στη δεύτερη θα έχει εξαφανισθεί, αφού 
θα  έχει  τελειώσει.  Τι  είναι  λοιπόν  εκείνο,  που  μετράω,  που  είναι  η  μακρά  και  που  είναι  η 
βραχεία;  Και  οι  δυο  δεν  υπάρχουν  πια,  δεν  ακούγονται,  έχουν  εξαφανισθεί  και  έχουν 
περάσει, κι όμως τις μετράω και ισχυρίζομαι με βεβαιότητα ότι η μία έχει διπλάσια διάρκεια 
από  την  άλλη.  Δεν  μετράω  λοιπόν  τις  ίδιες  συλλαβές,  που  πέρασαν,  αλλά  κάτι  μέσα  στη 
μνήμη  μου,  που  είναι  σταθερό.  Μέσα  σε  σένα,  πνεύμα  μου,  μετράω  τους  χρόνους.  Το 
γνώρισμα, που αφήνουν μέσα σου τα παρελθόντα,  και που μένει κι όταν ακόμη εκείνα δεν 
υπάρχουν πια, αυτό μετράω ως παρόν, όχι όμως εκείνο, που έπρεπε να εξαφανισθεί για να 
γεννηθεί το γνώρισμα τούτο. Στο πνεύμα, στη συνείδηση είναι το παρόν, το παρελθόν και το 
μέλλον ενωμένα εις ένα, γιατί το πνεύμα περιμένει και προσέχει, το πνεύμα θυμάται∙ κι αυτό 
που περιμένει μετατρέπεται σε κείνο που θυμάται. Ποιος αρνείται λοιπόν ότι το μέλλον δεν 
υπάρχει ακόμη; Κι όμως υπάρχει στο πνεύμα η προσδοκία του μέλλοντος. Ποιος αρνείται ότι 
το παρελθόν δεν  είναι πια;  Κι όμως υπάρχει ακόμη στο πνεύμα η μνήμη  του παρελθόντος. 
Ποιος αρνείται ότι ο παρών χρόνος είναι κάτι, που δεν έχει έκταση, αφού είναι μια μοναδική 
στιγμή;  Κι  όμως διαρκεί  το αίσθημα  του παρόντος,  διότι  το αίσθημα  τούτο εξακολουθεί  να 
υπάρχει και όταν ακόμη το παρόν έχει παύσει να υπάρχει. Δεν είναι λοιπόν το μέλλον εκείνο 
που  είναι  μακρόν,  γιατί  το  μέλλον  δεν  υπάρχει.  Το  μέλλον  δεν  είναι  τίποτε  άλλο παρά μία 
προσδοκία  του  μέλλοντος  ως  μακρού.  Ούτε  είναι  το  παρελθόν  μακρόν,  αλλά  ένα  μακρόν 
παρελθόν είναι μόνον η μνήμη για το παρελθόν ως μακρόν». Με άλλα λόγια, ο χρόνος είναι 
φαινόμενο του πνεύματος, υπάρχει μόνο μέσα μας και γι' αυτό κάθε χρονικός προσδιορισμός 
των πραγμάτων είναι έργο του πνεύματος, είναι έργο του υποκειμένου. 

Αλλά κι αν αφήσομε το χρόνο, το σύνθετο τούτο πνευματικό φαινόμενο, και κατεβούμε στον 
κατώτατο δυνατό βαθμό σχέσεως του εαυτού μας με τα γύρω, δηλαδή αν έλθομε στα απλά 
αισθήματα  οράσεως,  ακοής,  αφής  κλπ.,  θα  βεβαιωθούμε  τότε  κι  εδώ  —  εδώ  μάλιστα 
φαίνεται το πράγμα ολοφάνερα — ότι  το αντικείμενο είναι αχώριστο από το υποκείμενο, ή 
ότι  το  αντικείμενο  δεν  μας  προσφέρεται  αυτούσιο,  αλλά  φθάνει  στην  αίσθησή  μας  αφού 
χαρακτηρισθεί από το υποκείμενο. Ποιος μπορεί λ.χ. να χωρίσει την δράση από το δρώμενο, 
το ορατόν; Εδώ ταυτίζεται το Εγώ με το ορώμενο. Και στην όραση έχομε απόλυτη συζυγία του 
υποκειμένου και του αντικειμένου. 

Με  την  όραση  γίνεται  ουσιαστική  ένωση  του  κόσμου  με  το  υποκείμενο.  Με  την  όραση 
γεννιέται  για  μας  κατά  ένα  ορισμένο  τρόπο  ο  κόσμος,  γι'  αυτό  μπορεί  η  όραση,  άμα 
αναπτυχθεί  πνευματικά,  να  περιλάβει  όλον  τον  κόσμο,  όπως  γίνεται  τούτο  στον  μεγάλο 
ζωγράφο. Ο ζωγράφος ζει πνευματικώς με την όρασή του, μ' αυτήν αισθάνεται τον κόσμο και 
μ' αυτήν τον σκέπτεται∙ το γεγονός δε ότι η σχέση αυτή με τον κόσμο, η καθαρώς αισθητική, 
έχει δικά της γνωρίσματα και διακρίνεται από την καθαρώς διανοητική σχέση, και ότι υπάρχει 
μια ριζική διαφορά μεταξύ της μιας και της άλλης σχέσεως,  τούτο δεν μας ενδιαφέρει εδώ, 
όπου  όλη  μας  η  προσοχή  στρέφεται  στο  πρόβλημα  της  πνευματικής  ζωής  γενικώς.  Και  το 
πρόβλημα  τούτο  έγκειται  εις  το  ότι  η  πνευματική  ζωή  από  τα  κατώτατα  ως  τα  ανώτατα 
επίπεδά  της  είναι  μια  ισορροπία  του  Εγώ με  τα  γύρω  του,  είναι  μια ουσιαστική σχέση  του 
Υποκειμένου και του Αντικειμένου, όπου το ένα δεν υπάρχει χωριστά από το άλλο. Το πράγμα 
φαίνεται  κατά  τρόπον  κλασσικό  στην  αγάπη.  Αποκτούμε  βαθύτερη  αυτοσυνειδησία  όσο 
σχετιζόμαστε με τον άλλον, όσο εμβαθύνομε στο Εγώ του άλλου, στο Εσύ. Τη στιγμή που το 
αγαπημένο πρόσωπο παύει να μας ενδιαφέρει μειώνεται και η ένταση της ζωής του Εγώ, το 
πάθος της υπάρξεως. Τη στιγμή δε που το αγαπημένο πρόσωπο πεθαίνει, χανόμαστε κι εμείς 
οι ίδιοι κάπως μέσα μας. «Χανόμαστε την ίδια στιγμή που χάνομε το αγαπημένο πρόσωπο», 
λέγει ο Schiller. 

 

Αφού  όμως  η  πνευματική  ζωή  έγκειται  πάντοτε  σε  μια  ουσιαστική  σχέση  του  Εγώ  με  τον 
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κόσμο,  είναι  φανερό  ότι  εκείνα  τα  δημιουργήματα,  εκείνα  τα  πνευματικά  μορφώματα  θα 
είναι ουσιαστικά,  που θα  είναι αποτελέσματα μιας υγιούς  ισορροπίας  του  Εγώ με  τα  γύρω 
του. Εκείνη η τέχνη και εκείνη η επιστήμη θα έχουν μεστωμένο νόημα, που πηγάζουν από μια 
ισορροπία, όπου άνθρωπος και κόσμος, Εγώ και αντικείμενο ενώθηκαν ισοδύναμα, χωρίς το 
ένα  να  καταπνίγει  και  να  καταπιέζει  το  άλλο.  Η  επιστήμη  και  η  τέχνη,  που  πηγάζουν  από 
τέτοια στενή και έντονη σχέση των δύο παραγόντων του πνεύματος, δύσκολα υπόκεινται σε 
κριτική, δηλαδή δύσκολα παρουσιάζονται μέσα στην ιστορία του πνεύματος άνθρωποι ή και 
εποχές  ολόκληρες,  με  τον  σκοπό  να  επικρίνουν  αυτήν  την  επιστήμη  και  αυτήν  την  τέχνη. 
Τουναντίον παρατηρούμε ότι τα έργα αυτά, όσος χρόνος κι αν περάσει, διατηρούν την αξία 
τους  και  γίνονται  στις  επερχόμενες  γενεές  αφορμή  για  να  εισέλθουν  κι  αυτές  στη  ζωή  του 
πνεύματος.  Επίσης αποτελούν για τους νέους, που πρωτομπαίνουν στη ζωή του πολιτισμού 
και  του πνεύματος,  κύριο και βασικό σημείο αφετηρίας.  Τούτο γίνεται  και σε λαούς και σε 
άτομα. Έτσι έγινε στη ζωή του ιταλικού λαού κατά την Αναγέννηση, η οποία εξεκίνησε από τα 
πρότυπα της αρχαιότητος. Επίσης έτσι έγινε στη ζωή του Γκαίτε. 

Τουναντίον  εκεί,  όπου  η  πνευματική  ζωή  είναι  αποτέλεσμα  μιας  άνισης  συμμετοχής  των 
παραγόντων του πνεύματος, εκεί, όπου ο ένας από τους δύο παράγοντας καταπιέζεται, όπως 
έγινε  τούτο  κατά  τον  Μεσαίωνα,  όπου  ο  παράγων  φύσις  είχε  καταπνιγεί  από  τον 
υποκειμενικό  παράγοντα,  την  ψυχήν,  εκεί  γίνεται  στο  τέλος  και  η  δριμύτερη  κριτική  και  ο 
εντονότερος αγών, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει  την άνιση αυτή συμμετοχή.  Τι  έγινε 
κατά  την  Αναγέννηση,  για  να  απαλλαγεί  ο  αντικειμενικός  παράγων,  η  φύσις,  από  τα 
εννοιολογικά  κατασκευάσματα,  όπου  μέσα  την  είχε  περιτυλίξει  η  φαντασία  και  ο 
δογματισμός  του  Εγώ  κατά  τον  Μεσαίωνα,  το  αντιλαμβάνεται  κανείς  μόνον  όταν 
παρακολουθήσει την πάλη, που έγινε στην ψυχή των ανθρώπων, οι οποίοι αγωνίσθηκαν για 
να καταρρίψουν τα είδωλα, που είχε μορφώσει ο Μεσαίων. Η ιστορία της ζωής των πρώτων 
ανθρώπων  της  Αναγεννήσεως  στην  Ιταλία,  στη  Γαλλία  και  στη  Γερμανία  είναι  ο  καλύτερος 
καθρέφτης για τον αγώνα αυτόν. Όμως ο σκοπός μας εδώ είναι καθαρά συστηματικός και όχι 
ιστορικός,  γι'  αυτό  δεν  μπορούμε  να  εισέλθομε  στην  ανάλυση  αυτής  της  εποχής.  Θα 
απομονώσομε  μόνον  ένα  βασικό  πρόβλημα  και  αυτό  θα  το  αναπτύξομε,  αλλά  και  τούτο 
συστηματικώς  και  όχι  ιστορικώς.  Θα  λάβομε  την  έννοια  της  λογικής,  όπως  την  ανέπτυξε  ο 
Μεσαίων,  και  την  έννοια  της  λογικής,  όπως  την  ανέπτυξε  η  Αναγέννηση.  Η  λογική,  αν  την 
σκεφθεί  κανείς κατά βάθος,  δεν  είναι κάτι  ξεχωριστό από την επιστήμη,  δεν υπάρχει  χωρίς 
την επιστήμη. 

Για  τούτο  είτε  τη  λογική  είτε  την  επιστήμη  ερευνήσει  κανείς,  θα  φθάσει  στο  αυτό 
αποτέλεσμα. Τη λογική της νεώτερης εποχής την ευρίσκει κανείς, αν ερευνήσει την επιστήμη 
της εποχής αυτής. Κατά την έρευνα αυτήν θα παρατηρεί βήμα προς βήμα ότι η ανάπτυξη της 
μιας δεν χωρίζεται από την ανάπτυξη της άλλης. Έτσι παρατηρούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι 
δηλαδή οι  ίδιοι άνθρωποι, που δημιουργούν την νεώτερη επιστήμη, οι  ίδιοι ανατρέπουν τη 
λογική  και  την  επιστήμη,  που  είχε  δημιουργήσει  ο  Μεσαίων.  Τούτο  συμβαίνει  λ.χ.  με  τον 
Γαλιλαίο.  Πρέπει  εδώ  να  διακρίνομε  τη  λογική,  που  είχε  δημιουργήσει  ο Μεσαίων,  από  τη 
λογική  του  Αριστοτέλους,  γιατί  πράγματι  υπάρχει  μεταξύ  των  ουσιαστική  διαφορά,  την 
οποίαν όμως πολλοί δεν αναγνωρίζουν. Η διαφορά αυτή είναι η εξής, ότι η μεν αριστοτελική 
λογική  είναι  ζωντανή  και  πηγάζει  από  τη  μεταφυσική  του  Αριστοτέλους,  ενώ  η  λογική  του 
Μεσαίωνος,  αν  και  έχει  το  αριστοτελικό  σχήμα,  αν  και  εργάζεται  με  όλους  τους 
αριστοτελικούς τύπους, εν τούτοις δεν έχει μεταφυσική ρίζα και γι' αυτό είναι εξ ολοκλήρου 
τυπική. Η αριστοτελική λογική είναι η έκφραση ενός ενιαίου φιλοσοφικού συστήματος, που 
πηγάζει από μία ψυχή και από  ένα πνεύμα,  ενώ η αριστοτελίζουσα λογική  του Μεσαίωνος 
είναι κάτι καθαρό τυπικό. 

Ο Αριστοτέλης δεν αμφιβάλλει ούτε για μια στιγμή για την πραγματικότητα των εννοιών, με 
τις  οποίες  εργάζεται.  Για  τον  Αριστοτέλη  οι  γενικές  έννοιες  είναι  εμπράγματες  (universalia 
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sunt  realia),  ενώ  για  τον Μεσαιωνικό  φιλόσοφο  αυτό  ακριβώς  αποτελεί  πρόβλημα.  Για  να 
είμεθα όμως δίκαιοι, πρέπει να ειπούμε ότι οι ιδρυταί της νεωτέρας επιστήμης προχώρησαν 
ως τον Αριστοτέλη και ρίχνουν και εναντίον του τα βέλη των, κτυπούν δηλαδή και απ' ευθείας 
την  λογική  του  Αριστοτέλους.  Για  τούτο  θα  προσπαθήσομε  να  χαρακτηρίσομε  τη  διαφορά, 
που  χωρίζει  την  αριστοτελική  λογική  από  τη  λογική  της  νεωτέρας  επιστήμης,  και  μ'  αυτό 
εμμέσως  θα  φανεί  η  διαφορά  που  χωρίζει  τη  λογική  του  Μεσαίωνος  από  την  λογική  των 
ιδρυτών της νεωτέρας επιστήμης. 

Για  να  εισέλθομε  στην  ουσία  του  ζητήματος,  που  μας  ενδιαφέρει,  για  να  κατανοήσομε  σε 
ποια  σχέση  ευρίσκεται  το  υποκείμενο  με  το  αντικείμενο,  ο  νους  με  το  πράγμα  στην 
αριστοτελική  λογική,  πρέπει  να  ιδούμε  ποια  είναι  η  πρώτη  και  βασική  προϋπόθεση  της 
σκέψεως του Αριστοτέλους, δηλαδή που στηρίζεται ο Αριστοτέλης, όταν αναλύει  την σχέση 
του νου με το αντικείμενο, με το πράγμα. Ο Αριστοτέλης, για να ερμηνεύσει τη σχέση αυτήν, 
στηρίζεται  κυρίως στην συνηθισμένη αντίληψη,  ότι δηλαδή από  το ένα μέρος υπάρχουν  τα 
πράγματα με την απειρόμορφη ποικιλία τους και από το άλλο μέρος υπάρχει ο νους με την 
ικανότητα  να  διαλέγει  τα  κοινά  γνωρίσματα  των  πραγμάτων  και  να  τα  αθροίζει  εις  ένα 
σύνολο.  Σκοπός  του  νου  είναι  κατά  τον  Αριστοτέλη  να  ενώνει  τα  κοινά  γνωρίσματα  των 
πραγμάτων σε κατηγορίες και να ανεβαίνει από μια κατώτατη κατηγορία σε μια ανώτατη και 
έτσι να κατατάσσει τα όντα σύμφωνα με τις ιδιότητες που παρουσιάζουν. Με άλλα λόγια, η 
κύρια εργασία  του νου είναι  να συγκρίνει  και  να διακρίνει  τα δεδομένα  της αισθήσεως,  τα 
αισθητά αντικείμενα. 

Ο νους κινείται ανάμεσα στα δεδομένα αυτά με τον σκοπό να εξακριβώσει τις ομοιότητες, και 
όταν τις εξακριβώσει να τις αφαιρέσει από τα πράγματα και να τις συμπτύξει σε μια έννοια. Η 
έννοια  δηλαδή  δεν  είναι  κάτι  κατ'  ουσίαν  διαφορετικό  από  το  πράγμα,  αλλά  είναι  μια 
περίληψη από τα κύρια γνωρίσματα του πράγματος. Μέσα στην έννοια υπάρχουν μέρη του 
πράγματος. Κάθε κατηγορία από αισθητά αντικείμενα, που επιδέχονται τη σύγκριση, έχει και 
μιαν ανώτατη έννοια,  το γένος, που περιέχει όλα τα γνωρίσματα που είναι κοινά σε όλα τα 
είδη.  Όσο  προχωρεί  κανείς  από  κάτω  προς  τα  πάνω,  τόσο  και  λιγοστεύουν  τα  κοινά 
γνωρίσματα,  ενώ  τουναντίον  όσο  προχωρεί  κανείς  από  τα  άνω  προς  τα  κάτω  τόσο  και 
πληθαίνουν  τα  κοινά  γνωρίσματα.  Έτσι  δημιουργείται  μια  πυραμίδα  από  έννοιες,  όπου  η 
ανώτατη έννοια, η κορυφή της πυραμίδος σημαίνει γενικώς το ον, ή  το Είναι. Με τη γενική 
αυτή έννοια είναι δυνατόν να χαρακτηρίσομε το κάθε τι, και το πλέον ασήμαντο και το πλέον 
σημαντικό, και το τελευταίο σκουλήκι και το ανώτατο ον. Όμως μ' αυτό δεν προσδίδομε στα 
όντα, που χαρακτηρίζομε, κανένα σπουδαίο γνώρισμα, γιατί η ανώτατη αυτή έννοια δεν έχει 
κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο. 

Το μόνο γνώρισμα που έχει είναι το γνώρισμα του όντος, του Είναι. Και όμως το υποκείμενο, 
καθώς φθάνει στην ανώτατη αυτή έννοια, νομίζει πώς έχει επιτύχει και την ανώτατη γνώση 
και  την  τελειότατη  κατανόηση,  ενώ πράγματι  δεν  έχει  καμμιά  ουσιαστική  γνώση,  αλλά μια 
γενικώτατη  μόνον  γνώση,  όπου  δεν  υπάρχει  ουσιαστικό  περιεχόμενο.  Το  υποκείμενο  τη 
στιγμή, που φθάνει σ' αυτήν την έννοια, χάνει τον σύνδεσμό του με τα πράγματα, χάνει κάθε 
γόνιμη σχέση με τον κόσμο, κι ενώ πιστεύει πως μ' αυτό κάνει επιστήμη, όπως φαίνεται τούτο 
κατά τρόπο κλασσικό στον Μεσαίωνα, κατατρίβεται απλώς με τύπους, με κενές έννοιες, που 
ταιριάζουν σ' όλα τα πράγματα, αλλά κανενός πράγματος την ουσία δεν εξηγούν. 

Στο σημείο ακριβώς αυτό αρχίζει η κριτική των ιδρυτών της νεωτέρας επιστήμης, δηλαδή εκεί 
όπου κορυφώνεται η αριστοτελική λογική. Οι ιδρυταί της νεώτερης επιστήμης παρετήρησαν 
ότι ο τρόπος αυτός του σκέπτεσθαι, όσο προχωρεί εις την γενικότητα, τόσον και τυπικότερος 
γίνεται.  Επίσης  παρετήρησαν  ότι  η  ανώτατη  γνώση,  στην  οποία  καταλήγει  εδώ  ο  νους, 
απομακρύνεται  πάρα  πολύ  από  τα  πράγματα.  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος,  που  άρχισαν  να 
αμφισβητούν  την  αξία  του  αριστοτελικού  τρόπου  του  σκέπτεσθαι.  Από  την  επιστημονική 
όμως γνώση, είπαν, ο άνθρωπος δεν ζητεί τίποτε άλλο παρά να ορίσει και να ερμηνεύσει τα 



Digitized by 10uk1s 

πράγματα.  Από  τον  έλεγχο  όμως,  που  έκαμαν  οι  ιδρυταί  της  νεώτερης  επιστήμης  στην 
μεσαιωνική λογική, η οποία ήτο ανάπτυξη της αριστοτελικής λογικής, καταφαίνεται ότι, όσο 
προχωρεί ο νους σε ανώτερες έννοιες,  τόσο θολώνονται και συγχέονται τα όρια των όντων, 
τόσον  ολιγώτερο  οριστικά  φαίνονται  τα  πράγματα.  Αντιθέτως  στην  νεώτερη  επιστήμη 
βλέπομε  ότι,  όσο  προχωρεί  ο  νους  σε  ανώτερες  έννοιες,  τόσο  οριστικώτερα  γίνονται  τα 
πράγματα. 

Με άλλα λόγια, η λογική του Μεσαίωνος είχε οδηγήσει σ' ένα χάσμα μεταξύ υποκειμένου και 
αντικειμένου,  αντί  να  οδηγήσει  σε  μια  ισορροπία  μεταξύ  του  Εγώ  και  του  αντικειμένου.  Ο 
τρόπος με τον οποίον εξηγεί συνεπώς τη γνώση και γενικώς την έννοια η αριστοτελική λογική, 
δεν είναι αντικειμενικός, δηλαδή δεν δίδει πιστή εικόνα της γνώσεως. Τούτο παρετήρησαν οι 
θεμελιωταί της νεώτερης επιστήμης, είδαν δηλαδή ότι η αριστοτελική έννοια εδέσμευσε την 
επιστημονική  των  έρευνα,  διότι  ήτο  απλώς  περιγραφική.  Τούτο  τους  ανάγκασε  να 
δημιουργήσουν άλλες έννοιες ουσιαστικές. Οι έννοιες αυτές είναι οι μαθηματικές έννοιες της 
νεώτερης  επιστήμης.  Εκεί  δε  όπου  πρώτα  εφάνηκε  η  αδυναμία  της  αριστοτελικής  λογικής 
ήταν η γεωμετρία, γιατί καμμιά γεωμετρική έννοια δεν μπορεί να εξηγηθεί με τον τρόπο που 
σκέφθηκε ο Αριστοτέλης. Ούτε η  έννοια  του σημείου, ούτε η  έννοια  της γραμμής, ούτε  της 
επιφανείας, ούτε του κύκλου μπορεί να αναχθεί στην εμπειρία. Καμμιά από τις έννοιες αυτές 
δεν είναι σχηματισμένη κατ' αφαίρεσιν από την πραγματικότητα, γιατί στην πραγματικότητα 
δεν  υπάρχει  ούτε  στιγμή,  ούτε  γραμμή,  ούτε  επιφάνεια,  ούτε  κύκλος.  Όλα  αυτά  δεν 
αποτελούν γνωρίσματα κανενός εμπειρικού σώματος, ώστε αφαιρούμενα να συνενωθούν σε 
μια έννοια. 

Τα πράγματα γίνονται δυσκολώτερα για την αριστοτελική λογική, όταν προχωρήσει κανείς σε 
συνθετώτερες  έννοιες  της μαθηματικής ή  της φυσικής  επιστήμης.  Στις  επιστήμες αυτές  δεν 
υπάρχει η εξωτερική αυτή σχέση του νου με τα πράγματα, όπως την δέχεται ο Αριστοτέλης. Η 
σχέση  μεταξύ  υποκειμένου  και  αντικειμένου  δεν  στηρίζεται  στην  αφαίρεση,  η  δε 
επιστημονική γνώση δεν είναι απλώς η αφαίρεση των κυρίων γνωρισμάτων των δεδομένων 
της πείρας, αλλά κάτι πολύ ουσιαστικώτερο. Η μαθηματική κατάκτηση ενός αντικειμένου της 
γνώσεως, λ.χ. του νόμου της έλξεως, δεν γίνεται με την εξωτερική πράξη του νου, που λέγεται 
αφαίρεση, αλλά με τη διατύπωση μαθηματικών σχέσεων. Επίσης τα χρώματα, τους ήχους και 
όλη την ποικιλία του εξωτερικού κόσμου, όχι μόνον δεν τα αποτυπώνει η επιστημονική γνώση 
μας, αλλά τα αναλύει σ' ένα σύνολο μαθηματικών σχέσεων. 

Γενικώς όλα τα φαινόμενα, τα δεδομένα της αισθήσεως, η επιστημονική γνώση τα μεταβάλλει 
σε πνευματικά φαινόμενα, δίδει δηλαδή σ' αυτά ένα μαθηματικό περιεχόμενο. Με τον τρόπο 
όμως αυτόν η φυσική επιστήμη κατακτά το αντικείμενό της. Μ' αυτό επικυρώνεται ο λόγος 
του  Γκαίτε  ότι «το  σπουδαότερο  είναι  να  καταλάβει  κανείς,  ότι  κάθε  πραγματικό  είναι  και 
θεωρητικό».  Τούτο  όμως  σημαίνει  ότι  και  στην  φυσική  επιστήμη  πρόκειται  για  μια 
συνάντηση, για μια ένωση του υποκειμένου με το αντικείμενο. 

Με όσα είπαμε εξηγήθηκαν οι λόγοι, που ανάγκασαν τους  ιδρυτάς της νεώτερης επιστήμης 
να κτυπήσουν την τυπική λογική, που κρατούσε το πνεύμα ακίνητο και δέσμιο. Τώρα πια, που 
η  επιστήμη  απέκτησε  τη  συνείδηση,  ότι  η  έννοια  δεν  είναι  απλή  σκιά  του  αισθητού 
αντικειμένου,  αλλά  αποτελεί  λογικό  όργανο,  που  έχει  ρυθμιστική  δύναμη  για  όλη  την 
πραγματικότητα, έρχεται η φιλοσοφία, η οποία θα ολοκληρώσει την επανάσταση, που έγινε 
μέσα  στην  νεώτερη  εποχή,  την  επανάσταση  στον  τρόπο  του  σκέπτεσθαι.  Η  φιλοσοφία  του 
Καντ  είναι  εκείνη,  που  εμβαθύνει  στον  νέο  τρόπο  του  σκέπτεσθαι,  που  εθεμελίωσαν  οι 
ιδρυταί της επιστήμης, και ανακαλύπτει ότι όλη η πνευματική ζωή, επιστημονική, ηθική και 
θρησκευτική  είναι  κάτι  δημιουργικό,  ότι  το  πνεύμα  και  το  αντικείμενό  του  αποτελούν 
σύνθεση και ότι καρπός της συνθέσεως αυτής είναι η πνευματική ζωή. 

Είναι  η  δευτέρα φορά μέσα  στην  ιστορία  του  πνεύματος —  η  πρώτη  ήταν  στην  εποχή  του 
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Πλάτωνος —, όπου το πνεύμα φθάνει σε υψηλό βαθμό αυτοσυνειδησίας. Πρέπει βεβαίως να 
δηλωθεί εδώ ότι στον Καντ το κέντρο του βάρους κλίνει προς το μέρος του υποκειμένου, του 
νου,  του  συνειδέναι,  όμως  είναι  εξ  άλλου  αναμφισβήτητο  ότι  στον  Καντ  αποκτά  και  το 
αντικείμενο  ιδιαίτερη σημασία,  γιατί ο  ίδιος ομιλεί  για το «γόνιμο βάθος της πείρας»  και ο 
ίδιος δηλώνει ότι «δεν υπάρχει υποκείμενο χωρίς αντικείμενο». Ο δρόμος, ο οποίος οδηγεί 
από τον Γαλιλαίο ως τον Καντ, είναι χαραγμένος με την ίδια βασική αρχή, που την ξανάφερε 
στη  ζωή η Αναγέννηση και θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει  κανείς με δυο λόγια ως εξής: 
όσο  προχωρεί  το  πνεύμα  στην  αληθινή  γνώση  του  εαυτού  του,  άλλο  τόσο  προχωρεί  στην 
αληθινή γνώση του κόσμου, και όσο ακεραιότερη είναι η γνώση, που έχει το πνεύμα για τον 
εαυτό του, τόσο πληρέστερη είναι η γνώση που έχει το πνεύμα για τον κόσμο. 

Τούτο  φαίνεται  καθαρά  από  το  έργο  του  Καντ,  που  τόσο  πολύ  παρερμηνεύθηκε  και 
παρερμηνεύεται.  Αν  όμως  προχωρήσει  κανείς  εις  το  βάθος  του  έργου  του  Καντ,  στο 
πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας του, θα πεισθεί ότι ο φιλόσοφος αυτός δεν ενδιαφέρεται 
ούτε  για  το  Υποκείμενο  ως  υποκείμενο,  ούτε  για  το  Αντικείμενο  ως  αντικείμενο,  αλλά 
ενδιαφέρεται για τα μεγάλα γεγονότα της πνευματικής ζωής, για την επιστήμη, την πράξη, την 
τέχνη, την θρησκεία. Αυτό μάλιστα το νόημα της φιλοσοφίας του Καντ το διετύπωσε κλασσικά 
ένας και μόνος από τους συγχρόνους του, ο Schiller, στο γνωστό του επίγραμμα το σχετικό με 
την φιλοσοφία του Καντ, όπου λέγει ότι «η φιλοσοφία αυτή δεν φέρνει τίποτε για το πράγμα, 
το  αντικείμενο  και  τίποτε  για  την  ψυχή,  το  υποκείμενο».  Εκείνο  που  ενδιαφέρει  τον  Καντ, 
είναι  οι  νόμοι  της  πνευματικής  ζωής  και  οι  νόμοι  αυτοί  δεν  μπορεί  να  είναι  άλλοι  για  το 
Υποκείμενο  και άλλοι  για  το Αντικείμενο.  Γι'  αυτό ο Καντ στρέφει  την προσοχή  του όχι  στα 
πράγματα,  αλλά,  όπως ο  ίδιος  λέγει,  στο  factum  της  επιστήμης,  δηλαδή στις  κρίσεις  για  τα 
πράγματα, και τούτο σημαίνει στο γεγονός του πνεύματος και γενικώς στην πνευματική ζωή, 
που  αναπτύσσεται  μεταξύ  υποκειμένου  και  αντικειμένου,  στην  γνώση,  στην  πράξη,  στην 
ποίηση και στη θρησκεία. 

 

Το  factum  της  ζωής  του  πνεύματος,  όσες  μορφές  κι  αν  έχει  το  πνεύμα,  όση  ποικιλία  κι  αν 
παρουσιάζει  —  ανάλογη  προς  τους  τρόπους  της  εκφράσεως  της  ουσίας  του  —  θα 
μπορούσαμε να το χαρακτηρίσομε γενικώς ως εξίσωση του πράγματος και του πνεύματος, ως 
adaequatio rei et  intellectus. Όμως δεν πρέπει να εκλάβομε το res και το  intellectus ως δύο 
χωριστές οντότητες, όπως έπραξε ο Μεσαίων, αλλά ως όρους μιας συναρτήσεως,  εντός  της 
οποίας  παρουσιάζονται  οι  μορφές  του  πνεύματος.  Έτσι  μπορούμε  τώρα  να  πούμε  ότι  η 
adaequatio rei et intellectus δεν είναι μόνο ο σκοπός της επιστήμης και της γνώσεως, αλλά και 
όλης της πνευματικής ζωής, γιατί και η τέχνη και η επιστήμη και η θρησκεία δουλεύουν για 
την  επιτυχία  αυτής  της  σχέσεως.  Από  τις  αναλύσεις,  που  έχομε  κάμει  ως  τώρα,  έχει 
καταδειχθεί ότι η επιστήμη και η τέχνη δουλεύουν για να επιτύχουν μια τελεία adaequatio, 
μια ισορροπία πνεύματος και ύλης. 

Ότι όμως και η ηθική δουλεύει για τον ίδιο σκοπό, τούτο δεν εξηγήθηκε ακόμη και γι' αυτό 
πρέπει με λίγα λόγια να εξηγήσομε πώς εννοούμε το ηθικό γεγονός, την ηθική πράξη. Για να 
πούμε ότι κάτι είναι ηθικό γεγονός, ότι μια πράξη είναι ηθική, πρέπει οπωσδήποτε η πράξη 
αυτή να πηγάζει από την συνείδηση του χρέους. Η συνείδηση ότι έχω χρέος, χρέος να πράξω 
κάτι,  μόνον  αυτή  δίδει  στην  πράξη  τον  χαρακτήρα  της  ηθικότητος.  Θα  πρέπει  λοιπόν  κάθε 
φορά που θέλω να πράξω, να φέρνω την πράξη μου σε αρμονία με τη συνείδηση του χρέους 
(intellectus). Και επειδή υπάρχει μέσα μου κάτι που είναι άκρως αντίθετο προς τον νόμο του 
χρέους, δηλαδή το πάθος, ή η επιθυμία, το «res», γι' αυτό θα πρέπει να φέρω σε αρμονία το 
πάθος μου με το χρέος. Σ' αυτό ακριβώς έγκειται όλη η σημασία της ηθικής πράξεως, δηλαδή 
να συνθέτει δύο αντίθετα,  το  χρέος και  το πάθος.  Γιατί  το μεν χρέος καθ'  εαυτό αναιρεί  το 
πάθος, το δε πάθος καθ' εαυτό καταργεί το χρέος. Η δημιουργική σύνθεση χρέους και πάθους 
είναι  συνεπώς  ηθική  πράξη.  Η  πράξη  όμως  αυτή  είναι  πάντοτε  συγκεκριμένη  και  είναι 
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κατόρθωμα του ελευθέρου ανθρώπου. 

Το  γεγονός  ότι  υπάρχουν  και  μορφές  του  πνεύματος,  όπως  είναι  λ.χ.  στην  τέχνη  η  λυρική 
ποίηση, όπου φαίνεται πως δεν επιτυγχάνεται αυτή η adaequatio rei et  intellectus, δεν έχει 
τόση  σημασία,  όση  θα  ενόμιζε  κανείς,  όπως  δεν  έχει  τόση  σημασία  το  γεγονός  ότι  η 
adaequatio rei et intellectus σπάνια μέσα στην ιστορία του πνεύματος έλαβε οριστική μορφή, 
όπως τούτο έγινε στην κλασσική αρχαιότητα, όπου η εξίσωση επραγματώθηκε απόλυτα. Την 
απόλυτη  όμως  αυτήν  ισορροπία  την  έχασε  το  ελληνικό  πνεύμα  αμέσως  κατόπιν,  στην 
ελληνιστική λεγόμενη εποχή, όπου έσπασε η  ισοδύναμη σχέση του Εγώ και του πράγματος, 
και το Εγώ επήρε πάλι την κυριαρχία. 

Τούτο  φαίνεται  καθαρά  σε  όλη  την  ελληνιστική  τέχνη,  όπου  επικρατεί  περισσότερον  η 
στροφή του πνεύματος προς τα μέσα. Έτσι βλέπομε ότι τα πρόσωπα των αγαλμάτων ή και των 
άλλων  μορφών  τέχνης φανερώνουν  ένα  μεγαλύτερο  βαθμό  πόνου,  γίνονται  κάπως  λυρικά, 
αρχίζουν να πάσχουν. Το γεγονός τούτο δεν έχει σημασία, γιατί στην λυρική ποίηση και στην 
ελληνιστική  γενικώς  τέχνη  υπάρχει —παρά  την  στροφή  γενικώς  προς  τα  μέσα —  και  μια 
θετική σχέση του Εγώ και του πράγματος, του πνεύματος και της ύλης. Τω όντι η επιστροφή 
αυτή του Εγώ στον εαυτό του γίνεται εδώ με συνειδητή αντίθεση προς το πράγμα, προς το 
αντικείμενο. Ώστε το αντικείμενο γίνεται κι εδώ αρνητικά η μία αιτία της πνευματικής ζωής. 

Εκτός αυτού όμως υπάρχει η ανάγκη, ή μάλλον ο νόμος του Εγώ, του πνεύματος, να θέλει να 
γυρίσει  στον  εαυτό  του,  έπειτα  από  ένα  άπλωμα  του  εαυτού  του  επάνω  στα  πράγματα, 
έπειτα από ένα άπειρο ανάπτυγμα της ουσίας του προς τα έξω. Ο λόγος που επιστρέφει το 
πνεύμα στον εαυτό του,  είναι ότι, όσο ενώνεται τούτο με το αντικείμενο, όσο σχετίζεται με 
τον κόσμο, τόσο έχει το συναίσθημα ότι απομακρύνεται από την αρχή του, από την πηγή του. 
Και τούτο είναι μια διαλεκτική αντίθεση, που διέπει τη ζωή του πνεύματος, είναι ένας αιώνιος 
ανταγωνισμός μέσα στη πνευματική ζωή. Όσο γόνιμη δε και αν είναι η σχέση του Εγώ με το 
πράγμα, όσο θετικά κι αν είναι τα αποτελέσματα της σχέσεως αυτής του Εγώ με τον κόσμο, 
πάντως  κάποτε  το  Εγώ  είναι  υποχρεωμένο,  έπειτα  από  ένα  τέτοιο  αγώνα,  να  ζητήσει  να 
ξαναγυρίσει στον εαυτό του, να εσωτερικευθεί έπειτα από την πολύμορφη εξωτερίκευσή του. 

Τούτο  άλλωστε  γίνεται  πάντοτε  μέσα  σε  κάθε  υψηλή  θρησκεία,  όπου  το  Εγώ  φθάνει  σε 
υψηλό βαθμό αυτοσυνειδησίας. Θα μπορούσε μάλιστα να ισχυρισθεί κανείς ότι, εφ' όσον το 
Εγώ  δεν  καταλήγει  στη  συνείδηση  ότι  κάποιο  χάσμα  το  χωρίζει  από  τον  κόσμο,  από  το 
πράγμα, δεν έχει επιτύχει τον σκοπό του, δηλαδή την αυτοσυνειδησία, που είναι βαθύτερος 
σκοπός  της  πνευματικής  ζωής.  Έτσι  παρατηρούμε  ότι  μέσα  στην  Ιστορία  της  φιλοσοφίας, 
έπειτα από τον εμπειρισμό και τον ορθολογισμό — την θετική δηλαδή σχέση του Εγώ προς το 
πράγμα,  γιατί  και  ο  εμπειρισμός  και  ο  ορθολογισμός  σημαίνουν  μια  θετική  σχέση  του 
Υποκειμένου  προς  το  Αντικείμενο —  ακολουθεί  πάντοτε  ο  σκεπτικισμός  και  ο  σχετικισμός, 
αρχίζει  δηλαδή  να αναπτύσσεται  μια  αρνητική  σχέση  του ανθρώπου προς  τον  κόσμο,  η  δε 
πνευματική  ζωή  παρουσιάζει  αρνητικόν  χαρακτήρα.  Γεννιέται  τώρα  μια  γενική  πνευματική 
ανησυχία  και  αστάθεια,  αρχίζει  ν'  αναπτύσσεται  η  κριτική,  η  οποία  συχνά  αρνείται  τη 
δυνατότητα της ισορροπίας του Εγώ και του αντικειμένου. Τονίζεται τώρα η ριζική διαφορά, 
που χωρίζει  τον άνθρωπο από  τον κόσμο,  το  λογικό  του ανθρώπου από  το αντικείμενο  της 
γνώσεως, και το λογικό διαλαλεί πως είναι αδύνατο να αποκτήσει ο άνθρωπος γόνιμη σχέση 
με τον έξω κόσμο, χωρίς να χάσει τον εαυτό του, χωρίς να αρνηθεί το Είναι του. 

Έτσι από την αντικειμενική σκέψη — γιατί και ο εμπειρισμός και ο ορθολογισμός είναι τρόποι 
αντικειμενικής σκέψεως — φθάνει ο άνθρωπος στον σκεπτικισμό,  δηλαδή στην άρνηση της 
θετικής σχέσεως του πνεύματος με τον κόσμο. Αλλά και ο σκεπτικισμός έχει δύο μορφές, την 
ολωσδιόλου αρνητική — Πυρρωνισμός — και την αυστηρώς κριτική, που είναι μεθοδική και 
γόνιμη  —  Καρτέσιος.  Η  πρώτη  αρνείται  κάθε  δυνατότητα  γνώσεως  των  όντων.  Επίσης 
αρνείται κάθε δυνατότητα σχέσεως του Εγώ προς το Αντικείμενο. Ο σκεπτικισμός αυτός είναι 
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διαμορφωμένος από τον Πύρρωνα τον Ηλείο (360 ‐ 270 π.Χ.). Κατά τη γνώμη του Πύρρωνος ο 
νους κρατιέται σε ισορροπία μόνον όταν δεν κάνει καμμιά κρίση. Αν όμως βαρύνει κανείς την 
μια πτέρυγα της πλάστιγγος του νου με μια θετική κρίση, μ' ένα «ναι», τότε πρέπει να βάλει 
αμέσως  στην  άλλη  πτέρυγα  μια  αρνητική  κρίση,  δηλαδή  ένα  «όχι»,  για  να  επέλθει  πάλι 
ισορροπία, όπως λέγει ο Πυρρωνισμός, η «αρρεψία». Ο νους δεν πρέπει να ρέπει ούτε προς 
το ναι ούτε προς το όχι, αλλά να απέχει από κάθε κρίση. Τούτο ονόμασεν ο Πύρρων «εποχή» 
(αποχή). Χαρακτηριστικό είναι ότι όλες οι φιλοσοφικές σχολές της ελληνιστικής εποχής ζητούν 
αυτήν την ισορροπία του Εγώ. 

Η απάθεια του Στωικού, η αταραξία του Επικουρείου και η εποχή του Σκεπτικού προδίδουν 
τον ίδιο πόθο του ανθρώπου να ισορροπήσει με τον εαυτό του και με τα γύρω του. Γι' αυτόν 
τον  σκοπό  καθυποτάσσει  ο  Στωικός  το  πάθος  του,  αποφεύγει  ο  Επικούρειος  τη  λύπη  και 
απέχει  ο  σκεπτικιστής  από  κάθε  κρίση,  από  κάθε  λογικό  ισχυρισμό.  Όλοι  αυτοί  οι  τρόποι 
πνευματικής ζωής επικυρώνουν την  ιδέα που μας απασχολεί, ότι δηλαδή η πνευματική ζωή 
είναι ένας τρόπος ισορροπίας του Εγώ με τα γύρω του. Τα πάθη είναι ακριβώς γύρω από το 
Εγώ, όπως λ.χ. είναι και η λύπη. Επίσης οι κρίσεις, που αποφεύγει ο σκεπτικός, αναφέρονται 
κυρίως σ' όσα είναι γύρω από το Εγώ, εις τα αντικείμενα. 

Η  δεύτερη  όμως  μορφή  του  σκεπτικισμού,  η  οποία  έχει  κυρίως  μεθοδικό  χαρακτήρα,  δεν 
αρνείται  τη  θετική  σχέση  μεταξύ  του  Εγώ  και  του  αντικειμένου,  αλλά  βάζει  ως  κύριο 
παράγοντα της σχέσεως αυτής το Εγώ. Στο Εγώ αποδίδεται η μεγαλύτερη αξία, στη συνείδηση 
κι  όχι  στο  αντικείμενο.  Δημιουργός  της  σχέσεως  μεταξύ  των  δύο  παραμένει  όμως  το  Εγώ. 
Σημασία έχει εδώ ότι και το πρώτο είδος σκεπτικισμού και το δεύτερο εννοούν το υποκείμενο 
—συνεπώς και το αντικείμενο — ως κάτι, που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και γένεση, ως κάτι 
που  δεν  είναι  από  την  αρχή  τέλειο  και  που  έρχεται  ηγεμονικά  να  κυριεύσει  τον  κόσμο. 
Υποκείμενο  και  αντικείμενο  εννοούνται  εδώ ως  αμοιβαία  μέλη  μιας  σχέσεως,  όπου  το  ένα 
αναπτύσσεται παράλληλα προς το άλλο. Αυτή είναι η θετική συμβολή του σκεπτικισμού στη 
φιλοσοφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΜΥΘΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

Από όσα είπαμε μέχρι τώρα φαίνεται ότι η πάλη, που διεξάγεται μέσα στην πνευματική ζωή, 
μας  φανερώνει  τι  είναι  υποκείμενο  και  τι  είναι  αντικείμενο.  Γι'  αυτό,  όσο  προχωρεί  η 
πνευματική ζωή του ανθρώπου, τόσο φανερώτερο γίνεται ότι η έννοια του υποκειμένου και η 
έννοια του αντικειμένου δεν είναι εξ αρχής τέλειες, αλλά διαμορφώνονται κατά την πάλη της 
ζωής  του  πνεύματος.  Η  έννοια  λ.χ.  της  ψυχής,  η  οποία  συμπίπτει  με  την  έννοια  του 
υποκειμένου και η οποία στα υψηλά θρησκευτικά συστήματα και στα μεγάλα φιλοσοφήματα 
εμφανίζεται  ως  πλήρως  ανεπτυγμένη,  προκύπτει  έπειτα  από  μια  μεγάλη  και  μακρά 
πνευματική ζωή. Τούτο σημαίνει ότι η έννοια αυτή είναι μία αφαίρεση από την πραγματική 
πνευματική  ζωή,  όπου  η  ψυχή  δεν  είναι  ποτέ  κάτι  τόσο  τέλεια  διαμορφωμένο,  όπως 
παρουσιάζεται  στα  ώριμα  φιλοσοφικά  συστήματα.  Ας  ξαναγυρίσομε  όμως  άλλη  μια  φορά 
στον κόσμο του μύθου για να δείξομε το γεγονός τούτο, που για μας, που εξετάζομε τη ζωή 
του πνεύματος, έχει μεγάλη σπουδαιότητα. 

Όπως  κάθε μορφή  του πνεύματος,  έτσι  και  ο μύθος δεν αποτυπώνει  τον  εξωτερικό  κόσμο, 
ούτε εικονίζει απλώς τον εσωτερικό, αλλά παριστάνει τον τρόπο, με τον οποίο έγινε η ένωση 
του εξωτερικού και του εσωτερικού κόσμου. Πριν από την πνευματική μορφή του μύθου δεν 
υπάρχει  ούτε  εξωτερικός ούτε  εσωτερικός  κόσμος,  ούτε Αντικείμενο ούτε  Υποκείμενο.  Στον 
μύθο  μάλιστα φαίνεται  παραστατικώτερα  πώς  γίνεται,  πώς  πλάθεται  το  Υποκείμενο  και  το 
Αντικείμενο, πώς δηλαδή δημιουργείται πνευματικά ο κόσμος. Όσο βαθαίνει το πνεύμα του 
ανθρώπου, όσο ο μύθος γίνεται βαθύτερος και ουσιαστικώτερος, τόσο βαθύτερη γίνεται και 
η έννοια του Υποκειμένου, αλλά και τόσο οριστικώτερα διαμορφώνεται συνάμα η έννοια του 
Αντικειμένου. 

Στις αρχές της μυθικής ζωής του ανθρώπου, η ψυχή είναι ακόμη κάτι υλικό και ο άνθρωπος 
νομίζει  πως  μπορεί  να  το  πιάσει  με  τα  χέρια  του.  Είναι  κάτι  πολύ  απτό.  Όσο  όμως 
αναπτύσσεται ο μύθος, όσο συνθετώτερα γίνονται  τα μυθικά φαινόμενα,  τόσο αλλοιώνεται 
και  η  έννοια  της  ψυχής,  ώσπου  τέλος  γίνεται  μια  αρχή  καθαρώς  πνευματική,  γίνεται 
πρόσωπο,  φθάνει  δηλαδή  στην  τελειότερη  μορφή  της  αναπτύξεώς  της.  Από  ένα  απτό 
παράδειγμα  φαίνεται  καθαρά  η  γένεση  αυτή  της  εννοίας  της  ψυχής.  Τα  κείμενα  των 
αιγυπτιακών  πυραμίδων  μας  δείχνουν  βήμα  προς  βήμα  αυτήν  την  αλλοίωση,  αυτήν  την 
διαμόρφωση της ψυχής. 

Ένα  θεμελιώδες  δόγμα  καθορίζει  τη  λατρεία  και  την  πίστη  του αρχαίου Αιγυπτίου:  η ψυχή 
έχει  κατ'  αυτόν,  και μετά  τον θάνατό  της,  ανάγκη από  το υλικό  της φόρεμα,  από  το σώμα. 
Κάθε φροντίδα των ζωντανών, που αποβλέπει στην ψυχή των νεκρών, πρέπει λοιπόν να έχει 
ως  κύριο  σκοπό  να  διατηρήσει  και  το  σώμα  του  νεκρού.  Ο  σκοπός  της  μούμιας  είναι  να 
διατηρηθεί πάση θυσία το σώμα, επειδή ακριβώς η ψυχή, και μετά τον θάνατό της, έχει την 
ανάγκη του. Και πρέπει το σώμα να διατηρηθεί, όσο είναι δυνατόν, στην αρχική του μορφή. 
Ό,τι ενδιαφέρει εμάς εδώ είναι τούτο, ότι, ενώ κατ' αρχάς η λατρεία του αρχαίου Αιγυπτίου 
συγκεντρώνεται αποκλειστικώς στην πραγματική, σωματική μορφή, δηλαδή στο νεκρό σώμα, 
που  διατηρείται  ως  μούμια,  ύστερα  —  όσον  αναπτύσσεται  ο  ψυχικός  και  πνευματικός 
πολιτισμός  του  λαού  αυτού —  η  λατρεία  αρχίζει  σιγά  σιγά  να  στρέφεται  προς  το  άγαλμα, 
προς  τη  γλυπτική  μορφή,  που  δημιουργείται  από  την  ανάγκη  της  διατηρήσεως  της 
πραγματικής  μορφής  του  νεκρού.  Έτσι  από  ένα  βασικό  δόγμα  της  θρησκείας  του  αρχαίου 
Αιγυπτίου  γεννιέται  η  γλυπτική  και  η  άλλη  αιγυπτιακή  τέχνη.  Επειδή  με  τη  διατήρηση  της 
αισθητής μορφής του ανθρώπου συνδέεται κατά το δόγμα τούτο και η ζωή της ψυχής μετά 
τον θάνατο, η γλυπτική δεν έχει εδώ άλλον σκοπό, εκτός από το να διατηρήσει τη μορφή του 
νεκρού,  να  συμπληρώσει  δηλαδή  ή  ακόμη  και  να  αντικαταστήσει  τον  αρχικό  σκοπό  της 
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μούμιας.  Απ'  αυτήν  την  πνευματική  και  θρησκευτική  αντίληψη  εγεννήθηκαν  οι  τάφοι  των 
βασιλέων  της  Αιγύπτου.  Οι  πυραμίδες  ενσαρκώνουν  αυτήν  την  πίστη,  αυτό  το  στάδιο 
πνευματικού  πολιτισμού.  Σκοπός  του  τάφου  γενικώς  και  του  αγάλματος  ειδικώς  είναι  να 
διατηρηθεί  η  σωματική  μορφή,  η  αισθητή  όψη  της  ψυχής,  με  άλλα  λόγια,  σκοπός  είναι  η 
απεριόριστη χρονική διάρκεια του Εγώ. Ένα βαθύτατο ιστορικό συναίσθημα φανερώνεται στα 
δημιουργήματα αυτά∙ και ο σκοπός της γλυπτικής και αρχιτεκτονικής των αρχαίων Αιγυπτίων 
είναι  να  δώσει  στο  ιστορικό  και  θρησκευτικό  αυτό  συναίσθημα  αιώνια  διάρκεια  στο  Εγώ, 
στην ψυχή και στην αισθητή μορφή της. 

Είναι  μάλιστα  χαρακτηριστικό  ότι,  τη  στιγμή,  που  η  ζωή  των  Αιγυπτίων  αποκτά  βαθύτερο 
ηθικό περιεχόμενο, αλλάζει και η λατρεία της ψυχής. Ενώ η διατήρηση της ψυχής εξηρτάτο 
ως τη στιγμή αυτή, όπως είδαμε, από την διατήρηση της εξωτερικής της μορφής, δηλαδή του 
σώματος,  τώρα, που η ζωή απέκτησε βαθύτερο ηθικό περιεχόμενο, η διατήρηση της ψυχής 
εξαρτάται από την ηθική της τελειοποίηση. Και ένω αρχικώς αρκούσε — έτσι ακριβώς λέγουν 
τα  κείμενα  των  πυραμίδων  —  να  γίνει  μια  θυσία,  ή  και  να  εκτελεσθούν  απλώς  μερικά 
θρησκευτικά έθιμα,  για να αποκτήσει ο νεκρός την εύνοια του θεού των νεκρών,  τώρα όλα 
αυτά  τα  εξωτερικά  μέσα  δεν  έχουν  καμμιά  σημασία  για  την  τύχη  της  ψυχής  και 
αντικαθίστανται με το δικαστήριο του θεού. Αυτός ο ίδιος τώρα δικάζει το καλό και το κακό. 

Το «Βιβλίον των Πυλών» λέγει ότι ο νεκρός παρουσιάζεται ενώπιον του Θεού, του κριτού, για 
να  ομολογήσει  τα  αμαρτήματά  του  και  να  τα  δικαιολογήσει.  Και  μόνον  όταν  η  καρδιά  του 
ζυγισθεί επάνω στη ζυγαριά, που έχει ενώπιόν του ο θεός, μένει αναμάρτητη και μπαίνει στο 
βασίλειο  των  μακαρίων.  Ώστε  τώρα  δεν  είναι  ούτε  η  δύναμη,  ούτε  η  καταγωγή,  ούτε  η 
μαγεία, ούτε η τέχνη, αλλά μόνον η δικαιοσύνη, που αποφασίζει για την τύχη του ανθρώπου. 
Εκείνο  που  φαίνεται  καθαρά  και  στην  περίπτωση  αυτή,  είναι  ότι,  όσο  ελευθερώνεται  ο 
άνθρωπος από τη μαγεία και τη δαιμονολατρεία, τόσο καθαρότερη γίνεται και η έννοια της 
ψυχής,  όσον  εμβαθύνει  στον  εαυτό  του,  τόσο  καθαρώτεροι  γίνονται  και  οι  θεοί  του,  όσο 
αναπτύσσεται  το  Υποκείμενο  τόσο  πνευματικώτερο  γίνεται  και  το  Αντικείμενο.  Υποκείμενο 
και  Αντικείμενο  στη  θρησκευτική  ζωή,  δηλαδή  ο  άνθρωπος  και  ο  θεός,  αναπτύσσονται 
αμοιβαίως. Όσο πνεύμα έχει ο άνθρωπος ενός πολιτισμού, άλλο τόσο έχει και ο Θεός. Όση 
καλωσύνη και ευγένεια έχει η ψυχή του ανθρώπου, άλλη τόση έχει και ο θεός του. Άνθρωπος 
και  θεός  είναι  εδώ  ισοδύναμοι,  αποτελούν  μια  πνευματική  εξίσωση.  Όπως  η  γνώση  και  το 
θεώρημα  συνυπάρχουν,  έτσι  συνυπάρχουν  η  πίστη  και  ο  θεός.  Κάθε  νέα  ιδιότης,  που 
παρουσιάζεται στον κόσμο του Εγώ αντανακλάται αμέσως και στον κόσμο του αντικειμένου. 
Και  όπως  κάθε  καινούργια  θρησκευτική  σχέση  με  τα  γύρω  προσθέτει  νέα  χαρακτηριστικά 
στην έννοια της ψυχής, έτσι φέρνει στο φως και νέες ιδιότητες του θεού, που είναι οι ίδιες με 
τις ιδιότητες της ψυχής, του Υποκειμένου. 

Έτσι  θα  μπορούσε  κανείς  να  δείξει  ότι  όλα  τα  γνωρίσματα  των  θεών  είναι  ορισμένα 
χαρακτηριστικά, που έλαβε στον πνευματικό του δρόμο σιγά σιγά ο άνθρωπος, η ψυχή, ή με 
άλλα  λόγια  είναι  ορισμένες πνευματικές μορφές,  που αναπτύχθηκαν  κατά  τη  γόνιμη σχέση 
του  ανθρώπου  με  τον  κόσμο,  με  τα  γύρω  του.  Επικυρώνεται,  δηλαδή  και  απ'  αυτήν  την 
ανάλυση, ότι για να δημιουργηθεί η πνευματική ζωή, απαιτείται η γόνιμη σχέση του Εγώ με 
τα  γύρω  του.  Μόνον  τότε  διαμορφώνεται  και  οργανώνεται  πνευματικώς  εκείνο,  που 
ονομάζομε πραγματικότητα, γιατί πραγματικότης είναι πάντοτε περιεχόμενο της πνευματικής 
ζωής,  είναι  το  κατ'  εξοχήν  περιεχόμενο  του  πνεύματος,  πραγματικότης  είναι  μόνον  εκείνο, 
που το χωράει ο νους του ανθρώπου. 

 

Ίσως όμως ερωτήσει κανείς, πότε η σχέση του Εγώ με τα γύρω του είναι γόνιμη, πότε η σχέση 
αυτή γεννάει ένα πνευματικό κόσμο; 
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Σύμφωνα με  την αρχή της πνευματικής  ζωής γόνιμη σχέση έχομε μόνον όταν το Εγώ και  το 
Αντικείμενο  αναπτύσσονται  και  καλλιεργούνται  κατά  τρόπο  αμοιβαίο  ή  διαλεκτικό.  Είδαμε 
πριν ότι μόνον στην κλασσική μορφή του πνεύματος έχομε πνευματική ισορροπία, δηλαδή σ' 
αυτήν τη μορφή Υποκείμενο και Αντικείμενο αναπτύσσονται ισοδύναμα. Αν όμως κυττάξομε 
την  ιστορία  του  πνεύματος,  θα  ιδούμε  ότι  η  ισορροπία  αυτή  ποτέ  σχεδόν  άλλοτε  δεν 
ξαναπραγματοποιήθηκε. Από την ιστορία του πνεύματος φαίνεται καθαρά η πάλη μεταξύ του 
Εγώ  και  του  Αντικειμένου.  Όσο  απομακρυνόμαστε  από  το  κλασσικό,  τόσο  και  μειώνεται  η 
κλασσική  ισορροπία  και  το  κέντρο  του  βάρους  πέφτει  ή  προς  το  Υποκείμενο  ή  προς  το 
Αντικείμενο.  Υπάρχουν  όμως  και  μορφές  πνεύματος,  που  ζητούν  να  ξεφύγουν  από  την 
αντινομία αυτή,  που  χωρίζει  τον άνθρωπο σε Υποκείμενο  και Αντικείμενο,  κι αυτές  είναι οι 
μυστικιστικές  μορφές.  Ενώ  στην  κλασσική  μορφή  του  πνεύματος  έχομε  πάντοτε  μια 
ισορροπία εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου, μια αμοιβαία σχέση του Εγώ με τα γύρω του, 
στον μυστικισμό κατά βάθος παραμελείται και το ένα μέρος και το άλλο, και ζητείται μόνον 
κάτι,  που  είναι  επέκεινα  και  από  το  Υποκείμενο  και  από  το  Αντικείμενο,  κάτι  καθαρώς 
υπερβατικό.  Εκτός  όμως  απ'  αυτό  έχομε  και  ποικίλες  άλλες  πνευματικές  μορφές,  που 
δείχνουν  τέλεια  αφοσίωση  στο  Υποκείμενο  ή  στο  Αντικείμενο.  Έτσι  έχομε  στη  φιλοσοφία 
συστήματα  υποκειμενικά  και  συστήματα  αντικειμενικά.  Επίσης  στην  τέχνη  έχομε  τέχνη 
περισσότερον υποκειμενική και τέχνη περισσότερον αντικειμενική. Όμως εδώ δεν πρόκειται 
να ερμηνεύσομε όλες  τις μορφές  του πνεύματος και  της  ζωής  του, αλλά θα περιορισθούμε 
μόνο σε δυο, για να δώσομε σαφέστερη εικόνα του προβλήματος, που μας απασχολεί. Εδώ 
θα μιλήσομε μόνον για τον ρεαλισμό και τον ρωμαντισμό. 

Ο ρεαλισμός ζητεί να υποτάξει και να εκφράσει τον εξωτερικό κόσμο, γιατί αυτός είναι κατ' 
αυτόν  ο  μόνος  πραγματικός  κόσμος.  Ο  ρεαλισμός πιστεύει  ότι  το  συναίσθημα,  η  ελπίδα,  η 
επιθυμία  και  γενικώς ο ψυχικός  και πνευματικός κόσμος,  δεν  είναι  τίποτε άλλο παρά απλή 
αντανάκλαση  του  εξωτερικού  κόσμου,  και  γι'  αυτό  δεν  έχει  τόσο  μεγάλη  σημασία,  είναι 
δηλαδή ένα επιφαινόμενο. Ό,τι αξίζει γι' αυτόν,  είναι μόνο το πράγμα και απ' αυτό παίρνει 
και το όνομά του. Γιατί ρεαλισμός είναι η πραγματοκρατία, η πεποίθηση ότι υπάρχουν μόνον 
πράγματα. Αλλά η πεποίθηση του ρεαλισμού είναι η πρώτη του μεγάλη αδυναμία. Γιατί αυτή 
ακριβώς δεν είναι πράγμα. Οπωσδήποτε το Αντικείμενο είναι γι' αυτόν το μόνο πραγματικό. 
Γι'  αυτό  όλη  η  προσοχή  και  όλη  η  πνευματική  δύναμη  του  ανθρώπου,  που  πιστεύει  στην 
πραγματοκρατία,  ρίχνεται  προς  τα  έξω,  ο  δε  εσωτερικός  κόσμος  καλλιεργείται  και 
αναπτύσσεται μόνον εφ' όσον συντείνει εις το να φθάσει κανείς στην εξουσίαση και έκφραση 
του εξωτερικού κόσμου. Γίνεται δηλαδή ο εσωτερικός κόσμος απλό όργανο, απλό μέσο για να 
φθάσει ο άνθρωπος στον σκοπό του. 

Η  τάση  αυτή  προς  το  Αντικείμενο  παρουσιάζει  μέσα  στην  ιστορία  του  πνεύματος  ποικίλες 
μορφές  και  ανάμεσα  σ'  αυτές  διακρίνει  κανείς  και  πολλές  στείρες.  Γι'  αυτές  όμως  δεν  θα 
κάνομε  εδώ  λόγο.  Εδώ  θα  μιλήσομε  μόνο  για  τη  γόνιμη  μορφή  του  ρεαλισμού,  για  τον 
ζωντανό ρεαλισμό, που άρχισε στη Δύση με την Αναγέννηση του πνεύματος και οδήγησε στην 
επιστήμη. Ο ρεαλισμός αυτός εζήτησε να κατακτήσει το συγκεκριμένο, αγάπησε το ορατό σε 
όλη του την ποικιλία, αγκαλιάζει κάθε τι που ζει και κινείται, το θαυμάζει και το λατρεύει ως 
κάτι απόλυτο. Όμως ο ρεαλισμός προχωρεί ακόμα πιο πέρα, δεν βλέπει την πραγματικότητα 
ως κάτι αμετάβλητο και νεκρό, αλλά ως κάτι, που μπορεί να γίνει αντικείμενο της βουλήσεως 
του  ανθρώπου,  η  οποία  έχει  τη  δύναμη  να  μεταβάλλει  και  να  μεταμορφώνει  την 
πραγματικότητα. Τέλος ο ρεαλισμός αυτός ο γόνιμος βλέπει την πραγματικότητα ως ολότητα 
και  ενότητα,  που  έχει  ζωή  και  ρυθμό,  δεν  την  βλέπει  ως  απλό  άθροισμα  από  διάφορα 
κομμάτια. Ο ρεαλιστής αυτού του είδους κατατείνει σε ένα σκοπό: πώς να ενωθεί μ' αυτήν 
την  ενότητα,  πώς  να  συγχωνευθεί  μ'  αυτήν,  αδιάφορο  αν  κατά  την  προσπάθεια  αυτή 
φανερώνεται η δύναμη  του πνεύματος  και ο ψυχικός  κόσμος,  αδιάφορο αν  κατά  την πάλη 
αυτήν  που  κάνει  να  εξουσιάσει  τον  εξωτερικό  κόσμο,  αναφαίνονται  δυνάμεις  καθαρώς 
πνευματικές.  Το  γεγονός  όμως  τούτο,  ότι  δηλαδή  κατά  την  προσπάθεια  αναφαίνονται 
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δυνάμεις πνευματικές, δεν απασχολεί τον ρεαλιστή, γιατί τον ενδιαφέρει κυρίως το πράγμα. 
Και για να κυριαρχήσει πάνω στο πράγμα, ακολουθεί πολλούς τρόπους και εφαρμόζει πολλές 
μεθόδους. Αν κατά την πάλη αυτήν αποτύχει, αν το πράγμα δεν γίνει κτήμα του, γνωρίζει ότι 
η αδυναμία δεν ανήκει στο πράγμα, ότι κατά βάθος ευθύνεται αυτός που δεν μπορεί να το 
συλλάβει και όχι το πράγμα. 

Εξ άλλου στον ρομαντισμό, δηλαδή στην αντίθετη προς τον ρεαλισμό πνευματική μορφή, ο 
άνθρωπος έχει τη συνείδηση, ότι το πράγμα είναι που αντιτίθεται, που ανθίσταται∙ γι' αυτό 
είναι  ωσάν  αυτό  να  έχει  την  ευθύνη,  που  παραμένει  από  τον  άνθρωπο  ακατανόητο, 
ασύλληπτο,  ή  που  είναι  κατώτερο  της  προσδοκίας  του.  Γι'  αυτό  ο  ρομαντισμός  συνάγει  το 
συμπέρασμα ότι  η πραγματικότης  είναι  σπάνια,  ατελής  και  κακή.  Έτσι,  ενώ ο  ρομαντισμός, 
που είναι πάντα βέβαιος ότι ο τρόπος του είναι ο μόνος ορθός, συμπεριφέρεται και πράττει 
πάντοτε  κατ'  αντίθεση  προς  την  πραγματικότητα,  ο  ρεαλισμός  ζητεί  με  κάθε  τρόπο  ή  να 
προσαρμοσθεί  προς  την  πραγματικότητα  ή  να  προσαρμόσει  την  πραγματικότητα  προς  τον 
σκοπό του. 

Όταν πρόκειται να πράξει ένας που πιστεύει στον ρεαλισμό, θα μελετήσει την κατάσταση, θα 
σφυγμομετρήσει  και  θα  ακροασθεί  το  πράγμα  και  τότε  θα  λάβει  την  απόφαση∙  και  η 
απόφασή του θα έχει πάντοτε να κάνει με κάτι  το συγκεκριμένο. Ποτέ δεν θα ακολουθήσει 
μια  αρχή  ή  ένα  κανόνα  εκ  των  προτέρων.  Και  ενώ  υπολογίζει  ο  πραγματικός  ρεαλιστής  το 
κάθε  τι,  που  γίνεται  γύρω  του,  εν  τούτοις  η  πράξη  του  δεν  πηγάζει  από  το  άθροισμα  των 
γεγονότων (όπως νομίζει ο ωμός ρεαλιστής, που βλέπει μόνο γεγονότα και περιστατικά), αλλά 
από  μια  συνθετική  διαίσθηση,  που  δεν  μπορεί  λογικώς  να  την  διατυπώσει.  Γενικώς  ο 
ρεαλιστής αποκτά γόνιμη σχέση με τα γύρω του, και τούτο σημαίνει ότι πρόσωπο και πράγμα 
συνυφαίνονται έτσι, ώστε και το ένα και το άλλο να έχουν τα δίκαιά τους. Έτσι η σχέση με τον 
κόσμο γίνεται ουσιαστική και δημιουργική. 

Όπως  κάθε  ουσιαστική  σχέση  του  ανθρώπου,  της  προσωπικότητος,  με  τα  γύρω  του  δεν 
μπορεί  να  την  αναλύσει  σε  λογικά  στοιχεία,  έτσι  και  αυτήν  τη  σχέση  του  ρεαλιστού  δεν 
μπορεί  να  την  ερμηνεύσει  λογικώς.  Γιατί  το  γνώρισμα  κάθε  ουσιαστικής  πνευματικής  ζωής 
είναι  τούτο,  ότι δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθεί  λογικώς.  Ένας πολιτισμός π.χ.  δεν μπορεί 
ποτέ να αναλυθεί σε λογικά στοιχεία. Κάθε προσπάθεια να τον ερμηνεύσομε λογικώς θα μας 
οδηγεί πάντοτε σε αδιέξοδο. Η προσπάθεια αυτή θα μας βοηθήσει βεβαίως να εμβαθύνομε 
στην ουσία της πνευματικής σχέσεως, να κατανοήσομε τα αναρίθμητα είδη συνθέσεων, εις τα 
οποία έχει φθάσει ο πολιτισμός αυτός. Ποτέ όμως δεν θα μας φέρει στη λογική κατανόηση 
του βασικού γεγονότος του πνεύματος. Για να κατανοήσομε τη βασική πνευματική σχέση, θα 
πρέπει να κάνομε ό,τι έκαναν και οι δημιουργοί της, θα πρέπει να φθάσομε στο σημείο εκείνο 
επαφής  με  τα  γύρω,  όπου  έφθασαν  οι  δημιουργοί  της  σχέσεως  αυτής,  θα  πρέπει  να 
ενωθούμε έτσι με τα γύρω, ώστε κατά βάθος να μη ξεχωρίζομε ποιο είναι το Αντικείμενο και 
ποιο  είναι  το  Υποκείμενο.  Με  την  ένωση  αυτήν  είναι  δυνατόν  να  ξαναγεννήσομε  το 
πνευματικό περιεχόμενο της σχέσεως, που μας ενδιαφέρει. Από την ένωση αυτήν προκύπτει 
κάθε πραγματική ερμηνεία ενός περασμένου πολιτισμού από την σκοπιά του παρόντος. 

Στο  σημείο,  όπου  καταλήγει  ο  ζωντανός  και  γνήσιος  ρεαλιστής,  εκεί  ακριβώς  αρχίζει  και  ο 
αληθινός ρομαντισμός. Την στιγμή, που η σχέση του Υποκειμένου με το Αντικείμενο φθάνει 
στη μεγαλύτερη έντασή της, το Υποκείμενο αποκτά και τη μεγαλύτερη αυτοσυνειδησία. Κάτι 
παρόμοιο  έγινε  στο  τέλος  του  18ου  αιώνος  και  στις  αρχές  του  19ου  στη  Δύση,  οπότε 
γεννήθηκε  ο  γνήσιος  ρομαντισμός,  ενώ  στους  δύο  προηγουμένους  αιώνας  βασίλευε  ο 
ζωντανός  ρεαλισμός,  ο  οποίος  εγέννησε  την  θετική  επιστήμη.  Όταν  όμως  το  Υποκείμενο 
φθάσει σε υψηλό βαθμό αυτοσυνειδησίας, όταν αποκτήσει πλήρη συνείδηση του εσωτερικού 
του κόσμου, τότε είναι εύλογο ότι θεωρεί ως πραγματικό μόνον εκείνο, που είναι ολωσδιόλου 
δικό του — και τούτο είναι το συναίσθημα και όχι το πράγμα. Γι' αυτό ο ρωμαντικός θέτει ως 
σκοπό της ζωής του να εμβαθύνει στον εαυτό του, να συναισθανθεί τον εσωτερικό του κόσμο, 
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ενώ ο ρεαλιστής απλώνεται προς τα έξω, ρίχνει τη δύναμή του επάνω στα πράγματα και ζητεί 
να τα κυριεύσει. Ο ρωμαντικός ασχολείται κατ' ουσίαν με τον εαυτό του. Η προσωπικότης και 
η μοίρα της, οι  χαρές και οι λύπες της,  γενικώς η ψυχική της  ζωή, αυτά είναι που έχουν γι' 
αυτόν σημασία. Η ψυχική όμως ζωή είναι ανεξάντλητη και γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ να πάρει 
απολύτως στερεά και αντικειμενική μορφή, ούτε μπορεί να κρατηθεί σε μια εκ των προτέρων 
ορισμένη γλωσσική διατύπωση. 

Για  τούτο ο ρομαντικός παίρνει  τα σύμβολά  του απ'  όλες  τις περιοχές  της  ζωής.  Ζει ο  ίδιος 
τόσον εντατικά, ώστε δεν υπάρχει συναίσθημα,  που να μη  το εκφράζει.  Επίσης  είναι  τόσον 
απησχολημένος με τον ψυχικό του κόσμο, ώστε νομίζει ότι αυτός είναι ο μόνος πραγματικός 
κόσμος. Ό,τι συνήθως οι άνθρωποι ονομάζουν πραγματικότητα, δεν τον ικανοποιεί, γι' αυτό 
και  επιστρέφει  στον  εαυτό  του∙  και  είτε  αγαπά,  είτε  μισεί,  είτε  χαίρεται,  είτε  λυπείται,  το 
κάνει με όλη την ένταση της ψυχής του. Αυτή είναι η αιτία, που η ψυχική ζωή του ρομαντικού 
δεν έχει καμμιά σταθερότητα, γιατί κανένα συναίσθημα δεν τον ικανοποιεί∙ ζητεί πάντα κάτι 
καινούργιο, μια καινούργια ψυχική κατάσταση. Καμμιά συγκεκριμένη μορφή δεν του γεμίζει 
το μάτι,  και η συνείδησή  του κυλά από  τη μια στην άλλη,  έτσι που δείχνει ότι προτιμά  την 
κίνηση, την αστάθεια, τελικώς το άμορφο. 

Και ο ρεαλιστής και ο ρομαντικός παλεύουν με αντινομίες. Όμως ο πρώτος έχει να κάνει με 
αντινομίες, που βρίσκει μέσα στα πράγματα, ενώ ο δεύτερος με αντινομίες, που βρίσκει μέσα 
του. Έτσι εξηγείται πώς ο ρεαλισμός εγέννησε τα πνεύματα εκείνα, που ερεύνησαν τη φύση, 
ενώ ο ρωμαντισμός εγέννησε τους μεγαλύτερους ψυχολόγους. Βεβαίως υπάρχει μια διαφορά 
μεταξύ  αυτών  των  ψυχολόγων,  αυτών  των  ερμηνευτών  της  ψυχικής  ζωής,  και  των 
επιστημόνων  ψυχολόγων,  οι  οποίοι  αναλύουν  μόνον  ορισμένα  ψυχικά  φαινόμενα  κατά 
τρόπον  αντικειμενικό  και  ψυχρό.  Τα  τελευταία  όμως  χρόνια  μερικοί  από  αυτούς  τους 
επιστήμονες άρχισαν να αισθάνωνται ότι υπάρχει μέσα στην κίνηση της ψυχής και κάτι άλλο, 
ότι υπάρχουν νοήματα και αξίες, που δεν αναλύονται σε απλή κίνηση και ροή. Η πίστη όμως 
του ρωμαντικού είναι ότι όλα μέσα στον ψυχικό κόσμο έχουν αξία και νόημα. 

Το γεγονός όμως ότι ο ψυχικός και ο πνευματικός κόσμος έχει μια εσωτερική ακολουθία, η 
οποία στηρίζεται σε ορισμένες αρχές, δεν το είδε —ή τουλάχιστον δεν το εξετίμησε αρκετά — 
ο ρωμαντισμός, γι' αυτό και ο γλωσσικός τρόπος, με τον οποίον εκφράζει τα συναισθήματά 
του ο ρωμαντικός, είναι το απόσπασμα. Όλη του η πνευματική παραγωγή και η δημιουργία 
έχει χαρακτήρα αποσπασματικό∙ και εκεί ακόμη, όπου ο ρωμαντικός συλλαμβάνει σύνολα —
είτε στην ποίηση είτε στη φιλοσοφία — πρόκειται κυρίως για αποσπάσματα, γιατί τα σύνολα 
αυτά τ' αφήνει γλωσσικώς ανέκφραστα και ατέλειωτα. Επίσης στην πρακτική ζωή, ακόμα δε 
και  στην  πλευρά  εκείνη  της  ζωής,  η  οποία  βαθύτατα  τον  ενδιαφέρει,  στην  ερωτική,  ο 
ρωμαντισμός κάνει το ίδιο, τ' αφήνει όλα αποσπασματικά και ατέλειωτα. Ό,τι μας ενδιαφέρει 
εδώ,  δεν  είναι  τόσο  το  γεγονός  της  ενότητος,  ή  μη,  του  πνευματικού  κόσμου,  όπως  τον 
δημιουργεί ο ρωμαντισμός, όσον το γεγονός ότι με τον ρωμαντισμό και το βάθος, που αυτός 
δίδει στην προσωπικότητα και στην πνευματική ζωή, φανερώνονται καινούργια στοιχεία της 
εσωτερικής ζωής και αποκτούν αξία όλες οι κρυφές και οι σκοτεινές δυνάμεις της ψυχής. 

Έτσι  με  τον  ρωμαντισμό  η  πνευματική  ζωή  παρουσιάζει  μια  γονιμότητα  και  συνάμα  μια 
ευρύτητα,  την  οποίαν  δεν  είχε  πριν.  Κατ'  αρχάς  ευρύνεται  η  έννοια  του  Υποκειμένου μέσα 
του.  Έπειτα  όμως  ευρύνεται  και  η  έννοια  του  Αντικειμένου.  Δεν  έχει  σημασία  ότι  το 
αντικείμενο  τούτο  του  ρωμαντικού  δεν  είναι  αντικείμενο  της  γνωστής  πραγματικότητος.  Το 
αντικείμενο  του  ρωμαντικού  είναι  επίσης  πραγματικό  και  μάλιστα  τόσον,  όσον  και  το 
αντικείμενο του ρεαλιστού, γιατί και το ένα και το άλλο είναι συνάρτηση του πνεύματος. 

Το  γεγονός  ότι  η  ζωή  του  πνεύματος  στη  Δύση,  αφού  έφθασε  στην  ακρότατη  μορφή  του 
ρωμαντισμού,  ξαναγύρισε  πάλι  στα  πράγματα  και  άρχισε  να  ξαναγίνεται  ρεαλιστική,  όπως 
έγινε από τα μέσα του περασμένου αιώνος και εξής, δεν αποδεικνύει ότι η μορφή του εκείνη 
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δεν ήταν γνήσια, αλλά επικυρώνει την αρχή ότι το πνεύμα δεν σταματά ποτέ σε μια και μόνη 
μορφή.  Εκείνο  που  έχει  σημασία,  κατά  τη  γνώμη  μας,  είναι  τούτο∙  ότι  η  πνευματική  ζωή 
μπορεί  να  είναι  γόνιμη  και  ουσιαστική  και  όταν  ακόμα  δεν  επιτυγχάνει  την  κλασσική 
ισορροπία,  όταν  Υποκείμενο  και  Αντικείμενο  δεν  είναι  ισοδύναμα.  Το  γεγονός  ότι  και  στον 
γνήσιο  ρεαλισμό  και  στον  γνήσιο  ρωμαντισμό  πρόκειται  για  πραγματική  πνευματική  ζωή, 
τούτο  έχει  για  μας  πρωτεύουσα  σημασία.  Τη  μια φορά  είναι  γόνιμη  πνευματική  ζωή,  γιατί 
οδηγεί σε μεγαλύτερη και τελειότερη κατάκτηση του Αντικειμένου, την άλλη, διότι οδηγεί σε 
βαθύτερο  άνοιγμα  του  ψυχικού  και  πνευματικού  κόσμου.  Από  την  κατάκτηση  του 
Αντικειμένου αντλεί το Εγώ την αυτοπεποίθηση του, την βεβαιότητα για τον εαυτό του. Από 
το άνοιγμα πάλι του ψυχικού και πνευματικού κόσμου το Υποκείμενο βλέπει καθαρότερα το 
Αντικείμενο. 

 

Αλλά κι αν αφήσομε την επιστημονική, καλλιτεχνική και φιλοσοφική σχέση του ανθρώπου με 
τον κόσμο και γυρίσομε με το νου μας, για μια στιγμή, στις πρώτες προσπάθειες, στα πρώτα 
πρακτικά μορφώματα της ζωής του, όπως τα βρίσκομε στην προϊστορική εποχή, βλέπομε κι 
εδώ ότι έχομε να κάμομε με μια ένωση του Υποκειμένου και του Αντικειμένου, συνάμα δε και 
με ένα ανάλογο χωρισμό των δύο αυτών όρων του πνεύματος. Τα κυνηγετικά π.χ. μέσα και 
όπλα, που διαθέτει ο άνθρωπος κατά την προϊστορική εποχή, και ο τρόπος της κατασκευής 
των γενικώς, μας φανερώνει όχι μόνο τον βαθμό της πάλης μεταξύ του Υποκειμένου και του 
Αντικειμένου,  αλλά  και  τον  βαθμό  της  σχέσεως,  που  υπάρχει  μεταξύ  των  δύο  αυτών 
αντιμαχομένων στοιχείων. Το κυνηγετικό όπλο συμβολίζει για μας, που βλέπομε τα πράγματα 
εκ των υστέρων, τον τρόπο κατά τον οποίον το Υποκείμενο εξουσίαζε το Αντικείμενο. 

Όσο μάλιστα προχωρεί ο άνθρωπος στην καθαρώς πρακτική του δράση, όσο περισσότερους 
τρόπους ευρίσκει για να κυριεύσει το περιβάλλον, τόσο σαφέστερα φαίνεται ο κόσμος, που 
δημιουργείται  από  την  ένωση  των  δύο  στοιχείων,  αλλά  συνάμα  και  τόσο  φανερότερα 
προβάλλουν  αντιμέτωποι  οι  δυο  αυτοί  όροι,  το  Υποκείμενο,  που  πριν  εκφρασθεί  ήταν 
κρυμμένο και πιεζόταν από το βάρος των ωμών πραγμάτων, και το Αντικείμενο, που πριν δεν 
υπήρχε,  ακριβώς  γιατί  δεν  υπήρχε  και  Υποκείμενο,  δηλαδή  δύναμη παραστατική  για  να  το 
ιδεί.  Η  σχέση  αυτή  συνεχίζεται  κατόπιν  μέσα  στον  μυθικό  κόσμο,  όπου  δουλεύουν 
περισσότερες ψυχικές δυνάμεις,  για  να μορφώσουν  το μυθικό πλάσμα,  που  είναι  καθαρώς 
δημιούργημα  του πνεύματος.  Έτσι  γεννιέται  τώρα  ένας δεύτερος  κόσμος,  που η συνείδηση 
των επερχομένων γενεών τον βρίσκει έτοιμο, γεννιέται ο πνευματικός κόσμος. 

Αλλά και αν αφήσομε αυτήν την πρώτη πρακτική συναναστροφή του ανθρώπου με τα γύρω 
του και κατεβούμε σε μια απλούστερη μορφή ζωής, στην βαθμίδα εκείνη της  ζωής, όπου ο 
άνθρωπος φαίνεται ότι δεν διαφέρει από τα ζώα, δηλαδή στην απλή επιθυμία, θα ιδούμε ότι 
και εδώ ο άνθρωπος δεν παίρνει τα πράγματα έτσι όπως είναι — αυτό ασφαλώς κάνουν τα 
ζώα —, αλλά τα διαμορφώνει, τα μεταβάλλει με τη φαντασία του. Όταν ο άνθρωπος επιθυμεί 
κάτι και αυτό είναι το πρώτο, που ο άνθρωπος κάνει στη ζωή του, πρώτα πρώτα το ξεχωρίζει 
από τα άλλα και αρχίζει να το δουλεύει μέσα στην παράστασή του και στη φαντασία του. Εκεί 
μέσα  το  πράγμα  γίνεται  ένα  με  τον  άνθρωπο.  Στην  παράσταση  λοιπόν  για  πρώτη  φορά 
ενώνεται ο κόσμος με το Υποκείμενο, ή έστω στην επιθυμία. Εξ άλλου η δύναμη, που έχει ο 
άνθρωπος  να  επιθυμεί,  το  λεγόμενον  επιθυμητικόν,  γίνεται  αιτία  για  να  καταλάβει  ο 
άνθρωπος την αντίθεση που υπάρχει μεταξύ του εαυτού του και του κόσμου, καθώς επίσης 
γίνεται  η  αιτία  να  καταλάβει  ο  άνθρωπος  και  το  αυθυπόοτατο  Είναι  του.  Με  την  απλή 
επιθυμία συνειδητοποιεί την διαφορά του από τον κόσμο, Ενώ με την πλήρωση της επιθυμίας 
συνειδητοποιεί  τη σχέση του.  Το προϊόν της σχέσεως αυτής του ανθρώπου με τα γύρω του 
είναι  η  ηδονή,  η  οποία  συνεχώς  συνοδεύει  τη  σχέση  αυτήν  και  η  οποία  στον  άνθρωπο 
μεταβάλλεται με τον πολιτισμό σε μια αξία, σε ένα αγαθό. 
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Ενώ δηλαδή η επιθυμία και η ηδονή είναι πράγματα, που φύσει υπηρετούν τη ζωή, δηλαδή 
τον σκοπό της αυτοσυντηρήσεως — ενώ γενικώς στη φύση τα δυο αυτά πράγματα είναι μέσα 
για τη διατήρηση της ζωής—, στον άνθρωπο μεταβάλλονται σιγά σιγά και γίνονται αγαθά ή 
σκοποί.  Η  επιθυμία φύσει  είναι  συνδεδεμένη με  την  ηδονή,  αλλά  και  με  τον συνακόλουθο 
πόνο. Ηδονή και πόνος ή λύπη είναι για τη φύση μέτρα προφυλακτικά προς διατήρηση της 
ζωής. Τούτο  ισχύει και για τα ζώα και για τον άνθρωπο. Όμως, ενώ η επιθυμία και η ηδονή 
είναι  ταγμένα  να  υπηρετούν  τη  ζωή,  στον  άνθρωπο  γίνονται  συνάμα  και  κάτι  άλλο, 
μεταβάλλονται από μέσα εις σκοπούς. Όσο προχωρεί η αυτοσυνειδησία του ανθρώπου, τόσο 
και χωρίζεται η ηδονή από μέσο, που είναι, και γίνεται σκοπός. Όταν τούτο γίνει, η ηδονή δεν 
υπηρετεί  τη  ζωή,  αλλά  η  ζωή  την  ηδονή,  ο  δε  άνθρωπος  βάζει  τώρα  όλη  του  τη  ζωή  στην 
υπηρεσία της ηδονής και γενικώς της ευδαιμονίας. Ότι βεβαίως τούτο δεν είναι δυνατόν να 
αποτελέσει  βάση  ενός  ηθικού  συστήματος  και  γενικώς  της  ηθικής  συμπεριφοράς  του 
ανθρώπου,  τούτο  είναι  αναμφισβήτητον.  Όμως  στην  προκειμένη  περίπτωση  δεν  μας 
ενδιαφέρει. Ό,τι εδώ μας ενδιαφέρει, είναι η πνευματική σημασία αυτού του γεγονότος της 
μετατροπής δηλαδή της ηδονής από μέσον που είναι εις σκοπόν. 

Τη σχέση μεταξύ Υποκειμένου και Αντικειμένου την εκφράζει εδώ η έννοια της ηδονής. Ενώ 
τη  σχέση  μεταξύ  Υποκειμένου  και  Αντικειμένου  στη  σφαίρα  της  επιστήμης  την  εκφράζει  η 
έννοια  της  γνώσεως.  Δεν  είναι  συνεπώς  παράδοξο  ή  περίεργο  πώς  ορισμένοι  φιλόσοφοι 
εστήριξαν  επάνω  σ'  αυτήν  τη  σχέση  τα  συστήματά  των  και  πώς  εζήτησαν  να  εξηγήσουν 
γενικώς τη ζωή του ανθρώπου με την αρχή της ηδονής, ή έστω της ευδαιμονίας. Και το είδος 
αυτό της σχέσεως του ανθρώπου με τον κόσμο —όσο κι αν είναι αιτιολογημένο φυσικώς—, 
κατά βάθος είναι ένα πνευματικό γεγονός, γιατί η ευδαιμονία, όταν μεταβληθεί εις σκοπόν, 
δεν είναι κάτι δεδομένον, αλλά προϋποθέτει αγώνα, προϋποθέτει επαφή του ψυχικού και του 
φυσικού κόσμου, σχέση Υποκειμένου και Αντικειμένου. Στην ηδονή ενώνεται για πρώτη φορά 
ο άνθρωπος με  τα  γύρω  του,  εδώ μέσα δημιουργείται  η πρώτη μορφή συνειδητής  επαφής 
του ανθρώπου με τον κόσμο. Και δεν θα ήταν αμάρτημα, αν έλεγε κανείς ότι εδώ γεννιέται το 
πρώτο  είδος  πνευματικής  ζωής  του  ανθρώπου,  γιατί  εκεί,  όπου  το  Υποκείμενο  και  το 
Αντικείμενο συσχετίζονται συνειδητώς,  εκεί όπου το ένα αλλοιώνει  το άλλο,  εκεί πρέπει  να 
αναζητηθούν και τα πρώτα ίχνη πνευματικής ζωής. 

Το  γεγονός αυτό  της  ηδονής,  όσο παράδοξο  κι  αν φαίνεται,  θα  έπρεπε  να  είναι  αρκετό  να 
ανασκευάσει  την  πλάνη,  που  μαστίζει  πολλούς  σχετικώς  με  την  πνευματική  ζωή  του 
ανθρώπου.  Η πλάνη αυτή  είναι  να πιστεύει  κανείς ότι  έξω από  τη συνείδησή μας,  χωριστά 
από  τον  εαυτό  μας,  υπάρχουν  αντικείμενα  καθ'  εαυτά  και  ότι  η  συνείδηση  έρχεται  εκ  των 
υστέρων και τα δέχεται έτσι όπως είναι. Μέσα στην πρόληψη αυτή ζει όχι μόνον ο απλοϊκός 
άνθρωπος, αλλά και πολλοί,  που  ισχυρίζονται ότι φιλοσοφούν. Η πνευματική  ζωή είναι  και 
κατά την πλάνη αυτήν μια σχέση Υποκειμένου και Αντικειμένου, αλλά η σχέση αυτή δεν έχει 
βαθύτερη αιτία, δεν σημαίνει  και μετουσίωση του ενός στοιχείου από το άλλο,  είναι σχέση 
εικονική και όχι δημιουργική. Το αντικείμενο δηλαδή, που θεωρείται ότι υπάρχει αφ' εαυτού 
του,  και που έχει αφ'  εαυτού  του ορισμένη μορφή,  κατά  την αντίληψη αυτή καθρεφτίζεται 
μέσα  στο  Υποκείμενο,  που  παθητικά  δέχεται  το  Αντικείμενο.  Καμμιά  πάλη  δεν  διεξάγεται, 
καμμιά βαθειά αντίθεση δεν χωρίζει το ένα από το άλλο, γι' αυτό και η ζωή νοείται εδώ κατά 
τρόπο απλοϊκό. 

Αν  τώρα  η  πρόληψη  αυτή  αντιφάσκει  με  όλη  την  συνειδητή  δράση  του  ανθρώπου  από  τα 
κατώτατα  ως  τα  ανώτατα  στάδιά  της,  και  αν  με  την  πρόληψη  αυτήν  δεν  εξηγείται  η 
πνευματική  ζωή  του  ανθρώπου,  ούτε  εξηγούνται  και  αξιολογούνται  τα  αγαθά  της 
πνευματικής  ζωής,  τούτο  είναι  ζήτημα,  που  δεν  το  θέτουν  καθόλου  όσοι  φιλοσοφούν 
απλοϊκώς.  Επίσης  ότι  η  γνωστική  ενέργεια  του ανθρώπου,  όπως  και  όλη  η  πνευματική  του 
ενέργεια,  οικοδομεί  και  διαμορφώνει  το  περιεχόμενό  της,  ότι  η  συνείδηση  γενικώς 
δημιουργεί  τα  αντικείμενά  της,  αυτά  είναι  προβλήματα,  που  όχι  μόνον  δεν  μπορούν  να 
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λυθούν από όσους πιστεύουν στην πρόληψη αυτή, αλλά και κατ' ουσίαν δεν ετέθησαν ποτέ 
από αυτούς ως προβλήματα. Μόνον  εκείνος,  που  έχει  συνείδηση ότι  η  γνώση  και  γενικά η 
πνευματική ζωή του ανθρώπου είναι εεννέέρργγεειιαα, μπορεί να κατανοήσει ότι δεν είναι δυνατόν 
να  γίνει  λόγος  για Αντικείμενο,  που  να υπάρχει  έξω από  το συνειδέναι.  Πρέπει  νάχει  ζήσει 
κανείς  πραγματικώς  μέσα  στον  κόσμο  τον  πνευματικό,  για  να  μπορεί  να  ιδεί  ποια  είναι  η 
ουσία του και ποιο χαρακτήρα έχει η ενέργειά του. 

 

Ας αποχωρίσομε για μια στιγμή μια ενέργεια του πνεύματος, τη γνώση. Για να μπορέσομε να 
καταλάβομε  τον  χαρακτήρα  αυτής  της  ενέργειας,  πρέπει  πρώτα  πρώτα  να  έχομε  ζήσει 
συνειδητά μέσα στη γνώση,  πρέπει  να έχομε ενεργήσει  γνωστικώς.  Τούτο γίνεται πράγματι 
στην  επιστήμη,  εκεί  ζει  κανείς συνειδητώς  τη  γνώση.  Τουναντίον στην συνηθισμένη  γνώση, 
την μη  επιστημονική,  εκείνο που παραμερίζεται  τελείως  είναι ακριβώς η  ενέργεια.  Κατά  τη 
γνώση  δηλαδή  αυτή  τη  συνηθισμένη  η  συνείδηση  δεν  προσέχει  την  ίδια  την  ενέργεια,  την 
πράξη  του  ενεργείν,  αλλά  τα  αντικείμενα,  τα  πράγματα.  Ό,τι  τώρα  ζητεί  η  φιλοσοφία  να 
κατανοήσει, είναι όχι μόνον το νόημα αλλά και η ενέργεια της γνώσεως. Ενέργεια και νόημα 
είναι δύο πράγματα, που συνυπάρχουν, αλλά το καθένα είναι διαφορετικό από το άλλο. 

Ό,τι  γίνεται  στη  συνηθισμένη  πράξη,  το  ίδιο  γίνεται  και  στη  συνηθισμένη,  στη  μη 
επιστημονική  γνώση,  η  συνείδηση  λησμονεί  και  παραμερίζει  ολωσδιόλου  την  ενέργεια  και 
προσέχει  το  αντικείμενο.  Το  αντικείμενο  τούτο  το  παίρνει  ως  κάτι  ξεχωριστό  από  την 
ενέργεια. Αυτήν την ολοκληρωτική στροφή του πνεύματος προς τα έξω έρχεται να κτυπήσει η 
φιλοσοφία.  Γενικώς  αληθινή  φιλοσοφία  είναι  πάντοτε  μια  εσωτερίκευση  της  ζωής  του 
πνεύματος. Το Εγώ στη φιλοσοφική στροφή προς τον εαυτό του παρακολουθεί την ενέργειά 
του συστηματικώς, και στη συνηθισμένη, μη επιστημονική γνώση και πράξη δεν γυρίζει στον 
εαυτό  του,  αλλά  βλέπει  πάντοτε  προς  τα  αντικείμενα.  Η  επιστροφή  αυτή  —για  να 
ξαναμεταχειρισθώ έναν όρο από την ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας — του Εγώ προς τον 
εαυτόν του είναι η αρχή κάθε ελληνικής φιλοσοφίας. Όλη η φιλοσοφία κατά βάθος έγκειται σ' 
αυτήν  την  επιστροφή.  Ενώ  δηλαδή  γενικώς  στη  γνώση  και  στην  πράξη,  στο  μύθο  και  στην 
τέχνη και γενικώς στην άλλη πνευματική ζωή το Εγώ τείνει προς τα εμπρός, στρέφεται προς τα 
έξω, ανοίγει πάντοτε μια σχέση με τα γύρω του, στη φιλοσοφία — εφ' όσον ανοίξει τη σχέση 
αυτήν με τα γύρω του και την αναπτύξει—  ξαναγυρίζει πίσω για να  ιδεί την πορεία του,  να 
ιδεί  τον τρόπο,  τη μέθοδο της δουλειάς του, με άλλα λόγια,  να  ιδεί  τι  είδους δράση αφήκε 
πίσω του και ποια είναι τα αντικειμενικά μορφώματα, που εγεννήθηκαν από τη σχέση με τα 
γύρω του. 

Όμως,  για  να  μπορέσει  το  Εγώ  να  στρέψει  το  βλέμμα  του  προς  τα  πίσω —  για  να  ιδεί  το 
δρόμο που ακολούθησε η ενέργεια και συγκεκριμένα η λογική του γνωστική ενέργεια — για 
να  μπορέσει  να  πραγματοποιήσει  την  inspectio mentis,  πρέπει  να  έχει  προχωρήσει  αρκετά 
στην  επιστημονική  γνώση,  πρέπει  νάχει  δουλέψει πριν πολύ με  το  λογικό  του,  αλλά  και με 
όλες του τις άλλες δυνάμεις. Ενώ πρώτα, κατά τη γνώση και την πράξη, και γενικά κατά την 
όλη του πνευματική δράση το Εγώ εστρέφοταν προς τα έξω, για να συναντήσει το αντικείμενο 
της  προσοχής  του,  τώρα  ευρίσκει  το  αντικείμενο  της  προσοχής  του  μέσα  του.  Ενώ  πρώτα 
ενόμιζε  πως  προχωρεί  προς  τα  έξω,  τώρα,  γυρίζοντας  πίσω,  νομίζει  ότι  υποχωρεί  προς  τα 
μέσα.  Αλλά  η  εικόνα  αυτή,  δηλαδή  η  μεταφορική  αυτή  έκφραση,  λίγο  μας  βοηθεί  για  να 
καταλάβομε τα γινόμενα, γιατί βασίζεται κι αυτή σε μια πλάνη, στην πλάνη ότι η συνείδηση 
κατά τη γνώση, την πράξη κλπ., στην πνευματική της δράση, στρέφεται προς τα έξω, δηλαδή 
βγαίνει από τα όριά της. Το σωστό όμως είναι ότι και την μια και την άλλη φορά η συνείδηση 
μένει μέσα στον εαυτό της, μένει μέσα στα όρια των δυνάμεών της και του Είναι της. Και ενώ 
την πρώτη φορά, όταν δηλαδή κάνει επιστήμη, πράξη και τέχνη, ασχολείται με το να ορίσει 
και  να  δαμάσει  το  υλικό,  που  βρίσκει  μέσα  της  και  που  είναι  κατ'  αρχάς  αόριστο  και 
αμόρφωτο,  τουναντίον  τη  δεύτερη φορά,  όταν  κάνει φιλοσοφική  θεώρηση  του  εαυτού  της 
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και του έργου της, γυρίζει να ιδεί ποια μορφή, ποια ένταση και ποια έκταση έλαβε η ενέργειά 
της. 

Εκείνο που ενδιαφέρει τη φιλοσοφική θεώρηση, λ.χ. σχετικώς με την επιστήμη, δεν είναι τόσο 
τα ιδιαίτερα πορίσματα, εις τα οποία καταλήγει η επιστήμη, αλλά οι δρόμοι, που έφεραν την 
επιστήμη  εις  τα  πορίσματα  αυτά,  ή  ακόμη  ακριβέστερα,  εκείνο  που  ενδιαφέρει  την 
φιλοσοφία  είναι  ο  τρόπος,  κατά  τον  οποίον  επιτυγχάνεται  στην  επιστήμη  μια  ισορροπία 
πνευματική του Εγώ με το Αντικείμενό του, το υλικό του. Το γεγονός ότι κατά την πνευματική 
αυτήν ισορροπία, που αποτελεί την ουσία της επιστήμης, το Εγώ είναι βυθισμένο με όλη του 
τη λογική δύναμη στο υλικό, στην ύλη, που το περιβάλλει, καθώς και το γεγονός ότι, για να 
γεννηθεί αυτή η ισορροπία, έπρεπε το Εγώ να διαμορφώσει το υλικό τούτο κατά ορισμένους 
λογικούς τρόπους, αυτό είναι εκείνο που ενδιαφέρει εξαιρετικά την φιλοσοφία. 

Η φιλοσοφία ενδιαφέρεται κατ' εξοχήν για το γεγονός ότι ο λογικός καθορισμός του κόσμου 
και  γενικώς  η  όλη  πνευματική  του  διαμόρφωση  δεν  είναι  έμφυτη  μέσα  στον  κόσμο,  αλλά 
γεννιέται  κατά  τη  δημιουργική  στιγμή,  που  η  συνείδηση  σκέπτεται  λογικώς,  πράττει 
συνειδητώς  και  γενικώς  ενεργεί.  Όπως  όταν  η  συνείδηση  σκέπτεται  μυθικώς,  πλάθει  τον 
κόσμο και στήνει σ' αυτόν μυθικές αναγκαιότητες, δεν παίρνει τίποτε έτοιμο από τα γύρω της, 
αλλά δημιουργεί ένα νέο κόσμο, τον κόσμο του μύθου, έτσι και όταν η συνείδηση δουλεύει 
λογικώς,  δεν αποδέχεται  κάτι,  που  της προσφέρει  η φύση  των αντικειμένων,  αλλά  κατά  τη 
σχέση  της με  το ακαθόριστο  και  το αδιαμόρφωτο αντικείμενο δημιουργεί  ένα  κόσμον,  που 
έχει  την  αναγκαιότητα  των  λογικών  νόμων.  Όποιος  δεν  μπορεί  να  καταλάβει  αυτήν  τη 
δημιουργική στιγμή, αυτήν τη δημιουργική σχέση του Εγώ προς τα γύρω του, προς τον κόσμο, 
εκείνος δεν θα μπορέσει ποτέ να κατανοήσει και την αναγκαιότητα των νόμων αυτών, γιατί η 
απόδειξη αυτή θα  έχει  αξία μόνον,  όταν πηγάζει  από  την  επίγνωση,  ότι  το αντικείμενο  της 
επιστήμης γεννιέται μαζί με  τους λογικούς νόμους.  Επίσης και όποιος δεν είναι σε θέση να 
καταλάβει ότι η τέχνη, και ας ειπούμε ειδικώς η ποίηση, είναι ένας κόσμος από μορφές και 
νοήματα, που πηγάζουν από μια ιδιαίτερη σχέση του Εγώ προς τα γύρω του, γιατί γεννιώνται 
με ιδιαίτερη ενέργεια του Εγώ και ξεχωρίζουν ουσιαστικά από τα φυσικά φαινόμενα, εκείνος 
δεν  θα  μπορέσει  να  διακρίνει  τον  κόσμο  αυτόν  της  τέχνης  και  να  δείξει  την  ιδιαίτερη 
αναγκαιότητά  του. Με  τον όρο αναγκαιότητα δεν  εννοούμε  τίποτε άλλο,  παρά μόνον ότι  η 
αξία του κόσμου αυτού είναι αυθυπόστατη, γιατί γεννιέται από μια ιδιαίτερη πράξη του Εγώ 
και σύμφωνα με ορισμένες μορφές. 

Σπουδαιότητα έχει ακόμα για τη φιλοσοφία τούτο, ότι δεν μπορεί να σταματήσει την προσοχή 
της  επάνω  σ'  ένα  ιδιαίτερο  επιστημονικό  πρόβλημα,  ή  σ'  ένα  επιστημονικό  πόρισμα,  αλλά 
είναι  υποχρεωμένη  να  ρίξει  όλη  της  την  προσοχή  επάνω  στη  δημιουργική  ενέργεια  του 
συνειδέναι.  Με  τη  στροφή  αυτήν  η  φιλοσοφία  έρχεται  να  ιδεί  την  πράξη,  που  εκτελεί  το 
συνειδέναι, όταν σκέπτεται επιστημονικώς, και μέσα σ' αυτήν την πράξη της σκέψεως έρχεται 
να ζητήσει και να εύρει τους νόμους του λογικού. Επίσης μέσα στην καλλιτεχνική δράση, που 
αφήνει πίσω του το συνειδέναι  του ανθρώπου,  έρχεται η φιλοσοφία να  ζητήσει να βρει  τις 
μορφές, που διέπουν τη συνείδηση, όταν εκφράζεται κατά τον νόμο της τέχνης, όταν δηλαδή 
δίδει στο δημιούργημά της καλλιτεχνικό χαρακτήρα. 

Αν  τώρα  θελήσομε  να  χαρακτηρίσομε  γενικώς  την  ενέργεια  αυτήν,  που  πραγματοποιεί  το 
συνειδέναι  στην  επιστήμη,  στην  τέχνη  και  σ'  όλους  τους  άλλους  τομείς  της  δράσεώς  του, 
είμεθα  υποχρεωμένοι,  σύμφωνα  με  όσα  αναπτύξαμε  ως  τώρα,  να  ειπούμε  ότι  η  ενέργεια 
αυτή είναι καθαρώς δημιουργική.  Έχει βεβαίως πάντοτε η ενέργεια αυτή ως υπόβαθρο μια 
συνειδητή ύλη, ένα υλικό, που αποτελεί το πραγματικό περιεχόμενο και το ουσιαστικό βάρος 
του συνειδέναι, το οποίον γίνεται η αιτία, ή —για να εκφρασθούμε προσεκτικώτερα—, όπως 
ορίζει ο Πλάτων, το συναίτιο της πνευματικής ζωής του Εγώ. 

Σ'  αυτήν  την  ενέργεια  του  Εγώ,  σ'  αυτόν  τον  αμοιβαίο  καθορισμό  μορφής  και  ύλης 
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χρεωστούμε τον λεγόμενο αντικειμενικό κόσμο, όπου μέσα ζούμε, σκεπτόμεθα, πράττομε και 
ενεργούμε,  ή  καλύτερα,  με  την  ενέργεια  αυτήν  υπάρχει  για  μας  ο  κόσμος.  Η  σχετική 
δυσκολία, που έχει η φιλοσοφική γνώση, οφείλεται σ' αυτό, ότι  το κέντρο της φιλοσοφικής 
προσοχής είναι η ενέργεια του Εγώ. Επειδή δε η ενέργεια αυτή δεν συνειδητοποιείται αλλιώς 
παρά με έντονη εσωτερική ζωή, γι' αυτό η προσοχή εκείνου, που θέλει να φιλοσοφήσει, να 
παρακολουθήσει δηλαδή το δημιουργικό αυτό και πρωταρχικό γεγονός της ζωής, πρέπει να 
λάβει  εσωτερικό χαρακτήρα,  εσωτερικό δρόμο. Με άλλα λόγια, θα πρέπει από προσοχή να 
γίνει  ενόραση,  γιατί  τότε  μόνον  θα  έχει  την  ικανότητα  να  παρακολουθήσει  την  ίδια  την 
ενέργεια του Εγώ. 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Το  πρώτο  αντικείμενο  της  φιλοσοφικής  σκέψεως  υπήρξε  η  φύσις.  Οι  πρώτοι  Έλληνες 
φιλόσοφοι, οι Προσωκρατικοί, έδωκαν όλοι στα συγγράμματά των τον τίτλο «περί φύσεως». 
Για  τούτο  και  ο  Αριστοτέλης  ονομάζει  αυτούς  «φυσιολόγους»,  και  φυσιολόγοι  είναι  οι 
φιλόσοφοι της φύσεως. Φύσις είναι ό,τι φύεται αφ' εαυτού, ό,τι γεννιέται και υπάρχει δίχως 
την  επέμβαση  του  ανθρώπου.  Αντίθετα  ό,τι  δημιουργεί  ο  άνθρωπος  είναι  ιστορία  και  όχι 
φύσις.  Και ο  ίδιος όμως ο άνθρωπος ως οργανισμός ανήκει στη φύση. Φύσις  γενικώς  είναι 
ό,τι δεν δημιουργεί ο άνθρωπος. Η γη και τα άστρα, τα φυτά και τα ζώα, τα ανόργανα και τα 
ενόργανα,  όλα  αυτά  περιλαμβάνονται  στην  έννοια  της  φύσεως.  Η  ιστορία  προϋποθέτει  τη 
φύση δίχως ποτέ να ταυτίζεται με αυτήν. Ιστορία είναι το σύνολον των δημιουργημάτων και 
των πράξεων του ανθρώπου, με τα οποία πάντοτε ο άνθρωπος μεταβάλλει το απλό φυσικό 
του περιβάλλον, δημιουργεί ένα νέον κόσμο, όπου μέσα ζει, και συνάμα μεταβάλλει και τον 
εαυτό του. Τα εργαλεία του πρωτογόνου ανθρώπου, η γλώσσα, τα έργα τέχνης των υψηλών 
πολιτισμών, τα θρησκευτικά συστήματα, τα πολιτεύματα, η επιστήμη, η φιλοσοφία, η τεχνική, 
όλα αυτά είναι έργα του ανθρώπου και ανήκουν στην ιστορία, δεν φύονται αφ' εαυτών, αλλά 
δημιουργούνται από το πνεύμα του ανθρώπου. Το πνεύμα είναι λοιπόν εκείνο που χωρίζει τη 
φύση  από  την  ιστορία.  Αυτό  είναι  που  δημιουργεί  την  ιστορία,  που  ανοίγει  γενικώς  την 
ιστορική  πορεία  του  ανθρώπου,  και  αυτό  είναι  επίσης  που  συλλαμβάνει  ως  έννοια  ό,τι 
ονομάζομε «φύσιν». Έχομε έτσι δύο διάφορα είδη του Είναι: το Είναι της φύσεως και το Είναι 
της  ιστορίας. Ο άνθρωπος επρόσεξε πρώτα ‐ πρώτα το Είναι της φύσεως,  τα πράγματα που 
υπάρχουν αφ' εαυτών, που γίνονται και φθείρονται μόνα τους, και αυτήν τη διαδικασία την 
ονόμασε Γίγνεσθαι, ή γένεση των όντων, αλλά πολύ ενωρίς έθεσε το ερώτημα της αρχής όλων 
των όντων. Ποία είναι η ενιαία αρχή αυτής της απέραντης ποικιλίας των όντων; Τούτο ήταν το 
πρώτο ερώτημα, το πρώτο πρόβλημα που έθεσε η φιλοσοφία. Αλλά ήδη, προτού ασχοληθεί η 
φιλοσοφία με το πρόβλημα τούτο, ο μύθος, δηλαδή η θρησκεία, είχε θέσει με τον τρόπο του 
το  ερώτημα  και  είχε  δώσει  ορισμένες  απαντήσεις.  Μία  απ'  αυτές  τις  απαντήσεις  που  την 
συναντούμε  στους  μύθους  πολλών  λαών  είναι  ότι  ο  κόσμος  προήλθε  από  ένα  πρωταρχικό 
σπόρο, από  το λεγόμενο αυγό  του κόσμου  (Weltei). Η αντίληψη αυτή βλέπει  τον κόσμο ως 
ένα  τεράστιο  δένδρο,  που  ανεπτύχθη  από  ένα  πρωταρχικό  και  πολυδύναμο  σπόρο  και 
αποτελεί γενίκευση του φυσικού γεγονότος της αναπαραγωγής της ζωής. Μία άλλη αντίληψη 
λέγει ότι ο  κόσμος εδημιουργήθη εκ  του μηδενός με  το δημιουργικό λόγο  του Θεού.  Τέλος 
μία ελληνική αντίληψη θέτει ως αρχή του κόσμου τον έρωτα, ο οποίος με την παραγωγική του 
δύναμη  εγονιμοποίησε  το  σκοτεινό  βάθος  της  γης  και  απ'  αυτήν  τη  γονιμοποίηση 
εγεννήθηκαν τα πάντα. 

Αντίθετα προς τις μυθικές και θρησκευτικές αυτές αντιλήψεις η ελληνική φιλοσοφία, η οποία 
πρώτη  έθεσε  κατά  λογικό  τρόπο  το  πρόβλημα  της  αρχής  των  όντων,  έθεσε  ως  αρχή  της 
άπειρης  ποικιλίας  των  όντων  μια  πρώτη  ύλη,  από  την  οποίαν  προέρχονται  όλα  και  όπου 
ξαναγυρίζουν όλα. Τα άπειρα όντα, τα πράγματα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μεταμορφώσεις 
της μιας και αιώνιας αρχής. Αυτή είναι αρχή όλων των άλλων, η  ίδια όμως δεν έχει αρχίσει 
ποτέ ούτε θα παύσει ποτέ να υπάρχει. Ήταν πάντοτε η ίδια, είναι και θα είναι, δηλαδή η αρχή 
είναι εδώ άναρχη. Αυτή είναι η αιτία, και τα όντα, τα πράγματα, είναι τα αποτελέσματα της 
αιτίας,  είναι  τρόποι,  μορφές  της μιας  και αιώνιας αρχής.  Η  ουσία  λοιπόν  του  κόσμου  είναι 
πίσω από  τα φαινόμενα και μένει πάντα η  ίδια,  δεν μεταβάλλεται,  ενώ  τα φαινόμενα,  που 
είναι παράγωγά της, έρχονται και παρέρχονται. Έτσι, κατά τον Θαλή, ο οποίος πρώτος έθεσε 
το  πρόβλημα  της  αρχής  των  όντων,  πρώτη  αρχή  των  όντων  είναι  το  ύδωρ.  Απ'  αυτό 
προέρχονται  τα  πάντα  και  σ'  αυτό  επιστρέφουν  τα  πάντα.  Με  ποιο  τρόπο  γίνεται  αυτή  η 
μεταμόρφωση του ύδατος, δηλαδή η γένεση των πραγμάτων από το ύδωρ, δεν καθορίζει ο 
Θαλής. Σημασία όμως έχει ότι ο Θαλής δεν χωρίζει τον ανόργανο από τον οργανικό κόσμο, και 
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τούτο σημαίνει  ότι  θεωρεί  την πρώτη αρχή  του  κόσμου,  το ύδωρ, ως  έμψυχο.  Ύλη  και  ζωή 
εδώ  δεν  συνυπάρχουν  απλώς,  αλλά  είναι  ταυτόσημα,  δηλαδή  η  πρωταρχή  των  όντων,  το 
ύδωρ, δεν είναι μόνον ό,τι είναι για τη σύγχρονη χημεία και για μας, αλλά είναι κάτι που έχει 
ζωή,  που  ζει,  και  μάλιστα  αιώνια.  Τούτο  είναι  κάτι  που  παραγνωρίζουν  συνήθως  πολλοί 
ιστορικοί  της  φιλοσοφίας.  Πίσω  από  τα  πολλά,  τα  άπειρα  πράγματα,  τοποθετεί  λοιπόν  ο 
Θαλής  ως  κοινή  αιτία  όλων  ένα  πράγμα,  που  αποτελεί  την  πηγή  τους,  το  έμψυχον  ύδωρ. 
Τούτο  αποτελεί  την  ουσία,  ενώ  τα  πολλά  παράγωγά  του,  τα  πράγματα,  αποτελούν  τα 
φαινόμενα.  Έχομε  λοιπόν  εδώ  για  πρώτη φορά,  είτε  ομολογείται  τούτο  είτε  όχι,  τη  βασική 
διάκριση της φιλοσοφίας μεταξύ ουσίας και φαινομένων,  και  την πρώτη αφαίρεση από την 
πραγματικότητα των αισθήσεων. Οι αισθήσεις μας παρουσιάζουν τον κόσμο ως μια ποικιλία 
φαινομένων, τα οποία συνεχώς μεταβάλλονται. 

Απ' αυτήν την ποικιλία των φαινομένων, απ' αυτό το Φαίνεσθαι του κόσμου προχωρεί τώρα η 
φιλοσοφία πιο πέρα και συλλαμβάνει την έννοια του Είναι, της ουσίας. Ουσία είναι τώρα ό,τι 
δεν φαίνεται, αλλά νοείται μόνον. Τη διάκριση αυτήν την ανέπτυξαν σε όλο της το βάθος οι 
Ελεάται  και  προ  παντός  ο  Παρμενίδης.  Κατ'  αυτόν  το  κύριο  έργο  της  φιλοσοφίας  είναι  να 
χωρίσει  το  Είναι  από  το  Φαίνεσθαι  και  να  καταλάβει  το  νόημα  του  Είναι,  δηλαδή  να 
καταλάβει τι σημαίνει το Είναι. Το Φαίνεσθαι εξ άλλου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απάτη 
των αισθήσεων. Ο κόσμος, όπως φαίνεται στις αισθήσεις, είναι απάτη και πλάνη. Εκεί μέσα 
δεν  υπάρχει  αλήθεια.  Η  αλήθεια  υπάρχει  μόνον  μέσα  στο  Είναι,  και  το  Είναι  τούτο  του 
κόσμου  το  ταυτίζει  ο Παρμενίδης  με  το  νου,  με  τη  νόηση.  Ό,τι  ο  νους  συλλαμβάνει,  τούτο 
είναι η αλήθεια, η ουσία. Και όμως στη γενναία αυτή σύλληψη του Παρμενίδου ο Ηράκλειτος 
αντιτάσσει την εξίσου γενναία σύλληψη, ότι ο κόσμος είναι κατ' ουσίαν μία κίνηση, ένα αέναο 
Γίγνεσθαι, ότι δηλαδή όχι στην σταθερότητα, αλλά στην κινητικότητα του κόσμου πρέπει να 
ζητήσομε  την  αλήθειά  του.  Οι  εικόνες  που  χρησιμοποιεί  ο  Ηράκλειτος  για  να  εκφράσει  το 
φιλοσόφημά του είναι πολλές και μια απ' αυτές είναι η εικόνα του ποταμού. Το ποτάμι που 
πέρασε  χθες  δεν  είναι  το  ίδιο,  αν  θελήσω  να  το  περάσω  και  σήμερα.  Τη  σκέψη αυτήν  την 
γενικεύει ο Ηράκλειτος και  την εφαρμόζει σε όλα τα πράγματα που «φαίνονται»  σσττααθθεερράά. 
Και μέσα στα πράγματα που φαίνονται σταθερά ισχύει το ίδιο που ισχύει και για το ποτάμι. 
Όλα ρέουν και τίποτε κατά βάθος δεν είναι σταθερό. Αυτή είναι η ουσία του κόσμου. Όμως, 
αν  και  ο  κόσμος,  η  φύσις,  είναι  ροή  και  αλλοίωση,  υπάρχει  μέσα  σ'  αυτήν  τη  ροή  και 
αλλοίωση συνάμα κάτι που είναι σταθερό, και τούτο είναι ο νόμος, ο λόγος σύμφωνα με τον 
οποίον γίνεται η ροή και η αλλοίωση. Η μετάπτωση των πραγμάτων από τη μια κατάσταση 
στην  άλλη  δεν  είναι  κατά  τον  Ηράκλειτο  τυχαία,  αλλά  γίνεται  σύμφωνα  με  ορισμένα 
εσωτερικά μέτρα. Παντού και πάντοτε υπάρχει ένας ρυθμός και σύμφωνα μ' αυτόν γίνεται η 
κίνηση  και  η  αλλαγή.  Η  δεύτερη  αυτή  σκέψη  του  Ηρακλείτου  είναι  η  βαθύτερη  και  πολύ 
σπουδαιότερη  από  την  πρώτη,  ότι  δηλαδή  όλα  κινούνται  και  μεταβάλλονται.  Όμως  τη 
δεύτερη  αυτή  σκέψη  ελάχιστοι  την  προσέχουν.  Την  αντίθεση  μεταξύ  της  φιλοσοφίας  του 
Παρμενίδου, της απολύτου σταθερότητος, και της φιλοσοφίας του Ηρακλείτου, της απολύτου 
κινήσεως, θα άρει αργότερα, έπειτα από σκληρό πνευματικό αγώνα, ο Πλάτων, ο οποίος θα 
αποδείξει ότι ούτε η απόλυτη σταθερότης  (στάσις) ούτε η απόλυτη κίνησις είναι νοητή,  και 
ότι για να νοήσομε τις έννοιες αυτές είμεθα υποχρεωμένοι να τις θέσομε σε σχέση τη μια με 
την άλλη. 

Όμως  η  απόλυτη  και  αγεφύρωτη  αντίθεση  μεταξύ  του  σταθερού  και  ενιαίου  Είναι  και  του 
μεταβλητού  και  ποικίλου  Φαίνεσθαι,  δηλαδή  μεταξύ  ουσίας  και  φαινομενικότητος  του 
κόσμου,  έγινε  ιστορικώς η αιτία ώστε να τεθεί  το ερώτημα, πώς από το Είναι προκύπτει  το 
Φαίνεσθαι,  πώς  από  τη  μια  και  αιώνια  ουσία  του  κόσμου  προκύπτουν  τα  φαινόμενα  που 
έρχονται  και  παρέρχονται.  Τα  φαινόμενα  έπρεπε  να  εξηγηθούν  ως  φαινόμενα  της  ουσίας, 
διαφορετικά και η έννοια της ουσίας και η έννοια των φαινομένων θα έμεναν άσχετες μεταξύ 
των. Για να κατορθωθεί τούτο έπρεπε να γίνει δεκτόν ότι και τα φαινόμενα υπάρχουν και δεν 
είναι  απλή απάτη  και  πλάνη,  όπως  εδίδαξε  ο Παρμενίδης,  και  ότι ως  όντα  έχουν  την αιτία 
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τους μέσα στο καθ' αυτό Είναι. Εξ άλλου το καθ' αυτό Είναι, η ουσία, έπρεπε να νοηθεί έτσι, 
ώστε  να  είναι  δυνατόν  ν'  αποτελέσει  την  ουσία  των  πολλών  και  ποικίλων  όντων  ή  των 
φαινομένων.  Ο  Παρμενίδης  είπε  ότι  η  ουσία  είναι  ποιοτικώς  μία  και  νοητή  και  ότι  είναι 
άσχετη από  τα φαινόμενα. Η μία αυτή και αδιαίρετη νοητή ουσία  του Παρμενίδου δεν ήτο 
δυνατόν  να  εξηγήσει  τα  πολλά  και  ποικίλα φαινόμενα.  Για  να  εξηγηθούν  τα φαινόμενα ως 
αποτελέσματα  της  μιας  ουσίας,  έπρεπε  η  ουσία  αυτή  να  αποβάλει  την  ακινησία  και  τη 
μονολιθικότητά της. Με άλλα λόγια έπρεπε η μία ουσία να διαιρεθεί σε πολλά στοιχεία,  τα 
οποία να είναι αμετάβλητα, αδιαίρετα, ομοούσια και συγχρόνως να κινούνται. Επίσης έπρεπε 
τα στοιχεία αυτά να είναι άφθαρτα και αγέννητα, δηλαδή να έχουν όλα τα γνωρίσματα της 
ουσίας, όπως την όρισε ο Παρμενίδης, εκτός από την ακινησία και τη μονολιθικότητά της. Ο 
Δημόκριτος είναι εκείνος, ο οποίος έδωκε τη λύση αυτού του προβλήματος με την εισαγωγή 
των ατόμων. Η ανάλυση ή η διαίρεση της ουσίας σε άπειρα αόρατα άτομα, δηλαδή αδιαίρετα 
στοιχεία,  ήτο  δυνατόν  να  εξηγήσει  τη  γένεση  και  φθορά  των  ορατών  πραγμάτων  ή 
φαινομένων.  Τα  άτομα  του  Δημοκρίτου  είναι  καθ'  εαυτά  αμετάβλητα,  διαφέρουν  όμως 
μεταξύ  των  κατά  το  σχήμα,  το  μέγεθος,  τη  σκληρότητα,  το  βάρος,  και  κινούνται.  Με  τα 
ιδιαίτερα  αυτά  γνωρίσματα  των  ατόμων  είναι  δυνατόν  να  εξηγηθούν  τα  φαινόμενα.  Η 
αντίθεση  μεταξύ  του  Είναι  και  του  Φαίνεσθαι  διατηρείται  και  από  τον  Δημόκριτο,  αλλά 
εξηγείται πώς από τα αμετάβλητα άτομα γεννώνται  τα φαινόμενα.  Εκτός  της διαφοράς  του 
σχήματος,  του  μεγέθους,  της  σκληρότητος  και  του  βάρους  των  ατόμων,  η  οποία  εξηγεί  τα 
πολλά φαινόμενα,  εισάγεται από τον Δημόκριτο και μια άλλη επίσης ρηξικέλευθη σκέψη, η 
οποία ολοκληρώνει την εξήγηση των ποικίλων φαινομένων, ότι δηλαδή τα χρώματα, οι ήχοι, 
η θερμότης και η ψυχρότης γεννώνται από την επίδραση των κινουμένων ατόμων επάνω στα 
αισθητήρια όργανα του ανθρώπου, δηλαδή στα μάτια, τα ώτα και το δέρμα. Με άλλα λόγια ο 
Δημόκριτος  διδάσκει  πρώτος  ότι  οι  ιδιότητες  αυτές,  χρώμα,  θερμόν  και  ψυχρόν  είναι 
φαινόμενα περισσότερον υποκειμενικά ή γεννώνται μόνον από τη σχέση των ατόμων με τα 
αισθητήρια.  Έτσι ό,τι ονομάζομε «φύσιν» έχει μια επιφάνεια ορατή, αισθητή, η οποία είναι 
περισσότερο  υποκειμενική,  και  ένα  βάθος  αόρατο.  Η  ορατή  επιφάνεια  αποτελεί  το 
Φαίνεσθαι, το αόρατο βάθος, το οποίον συνίσταται από τα άτομα, αποτελεί το Είναι. 

Για να καταλήξει ο Δημόκριτος στη θεωρία περί των ατόμων δεν εδέχθη μόνον την επίδραση 
της θεωρίας του Παρμενίδου περί του αμεταβλήτου και ακινήτου Είναι, αλλά και της θεωρίας 
των Πυθαγορείων περί αριθμών.  Η  ουσία  των πραγμάτων  κατά  τους Πυθαγορείους  είναι  ο 
αριθμός.  Κατά  τη  θεωρία  αυτήν  των  Πυθαγορείων  κάθε  αντικείμενο  αναλύεται  σε  ένα 
σύστημα αριθμών. Οι ιδιότητες των πραγμάτων ανάγονται σε ιδιότητες των αριθμών. Πώς οι 
Πυθαγόρειοι  κατέληξαν  στη  μεταφυσική  αυτή  των  αριθμών  δεν  είναι  γνωστόν.  Πάντως  η 
ανακάλυψη  που  έκαμαν  ότι  οι  μουσικοί  φθόγγοι  αντιστοιχούν  σε  σχέσεις  αριθμών  ή 
εκφράζονται με αριθμητικές σχέσεις τους άνοιξε ασφαλώς το δρόμο προς τη μεταφυσική των 
αριθμών.  Η  βασική  σκέψη  των  Πυθαγορείων  είναι  ότι  η  πραγματικότης  στην  ουσία  της 
αναλύεται  σε  αριθμούς  ή  συνίσταται  από  αριθμούς.  Η  μεταφυσική  αυτή  σκέψη  των 
Πυθαγορείων προέλαβε όλη την εξέλιξη της φυσικής επιστήμης. Όταν κατά τη νεώτερη εποχή, 
δηλαδή  από  την  Αναγέννηση  και  έπειτα  άρχισε  να  αναπτύσσεται  η  φυσική  επιστήμη,  δεν 
έκαμε τίποτε άλλο παρά να εφαρμόσει τη σκέψη των Πυθαγορείων, αλλά απαλλαγμένη από 
τη  μεταφυσικότητά  της.  Τα  πράγματα  δεν  συνίστανται  από  αριθμούς,  όπως  εδίδαξαν  οι 
Πυθαγόρειοι,  αλλά  εκφράζονται  με  αριθμούς.  Τις  σχέσεις  των  πραγμάτων  η  επιστήμη  τις 
εκφράζει με αριθμούς. Τούτο ακριβώς προέλαβαν οι Πυθαγόρειοι με τη μεταφυσική σκέψη, 
ότι τα πράγματα συνίστανται από αριθμούς. Η θεωρία λοιπόν αυτή των Πυθαγορείων ήσκησε 
μεγάλη επίδραση επάνω στον Δημόκριτο. 

Τα άτομα του Δημοκρίτου δεν προήλθαν μόνον από την κατάτμηση της μονολιθικής ουσίας 
του  Παρμενίδου  αλλά  κι  από  τους  αριθμούς  των  Πυθαγορείων.  Τη  θέση  των  αριθμών  ως 
στοιχείων  των  πραγμάτων  την  καταλαμβάνουν  τώρα  τα  άτομα  του  Δημοκρίτου.  Τα  άτομα 
όμως  ο  Δημόκριτος  τα  απήλλαξε  από  την  ακινησία  των  αριθμών.  Για  να  εξηγηθούν  τα 
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πράγματα,  δηλαδή  η  γένεση  και  η  φθορά  των,  έπρεπε  τα  άτομα  να  κινούνται.  Ούτε  η 
ακινησία του Είναι του Παρμενίδου ούτε η ακινησία των αριθμών ήταν δυνατόν να εξηγήσουν 
τα φαινόμενα. Το συνεχές, όπου μέσα κινούνται κατά τον Δημόκριτο τα άτομα, είναι ο κενός 
χώρος. Και αν τα άτομα είναι τα όντως όντα, τα «ετεή όντα», ο κενός χώρος είναι το μη ον. Το 
μη ον σημαίνει μόνον ό,τι δεν είναι ον, ό,τι δεν είναι άτομον. Όμως το συνεχές κενόν, ο κενός 
χώρος, ο οποίος έλαβε την ονομασία του μη όντος κατά αντιδιαστολήν προς τα όντως όντα, 
προς τα στοιχεία, έχει και αυτό κάποιαν οντότητα. Ο κενός χώρος υπάρχει, εστί. Αυτός είναι ο 
λόγος που παρακίνησε τον Δημόκριτο να ειπεί ότι και το μη ον υπάρχει, ή, όπως κατά λέξιν ο 
ίδιος λέγει, «μη μάλλον το ον ή το μη ον», δεν υπάρχει περισσότερον το ον από το μη ον. Με 
άλλα λόγια τα άτομα δεν υπάρχουν περισσότερο από ότι υπάρχει ο κενός χώρος. Έτσι το μη 
ον του Παρμενίδη πολιτογραφείται οντολογικώς μέσα στην ιστορία της φιλοσοφίας από τον 
Δημόκριτο. Το μη ον σημαίνει την απουσία του όντος. Και όμως θεωρείται από τον Δημόκριτο 
ως προϋπόθεση του όντος, γιατί το ον, τα άτομα κινούνται μέσα σ' αυτό το μη ον, και από την 
κίνηση  αυτήν  των  ατόμων  προκύπτουν  τα  πράγματα.  Η  ίδια  έννοια  του  κενού  χώρου 
επανέρχεται αργότερα στον Πλάτωνα, ο οποίος λέγει ότι η έννοια αυτή είναι συλληπτή με ένα 
«νόθον λογισμόν», δηλαδή με μια κρίση, η οποία δεν έχει αντικείμενο, γιατί ό,τι ονομάζει ο 
Πλάτων «χώρο» είναι απόλυτα άμορφο, και το άμορφο είναι ασύλληπτο. Στη νεώτερη πάλιν 
εποχή  ο  Καντ  θα  αναγκασθεί  να  αφαιρέσει  κάθε  οντολογική  σημασία  από  την  έννοια  του 
χώρου και θα τον μετασχηματίσει σε μορφή εποπτείας a priori, δηλαδή σε καταστατικό τρόπο 
λειτουργίας του παραστατικού ή της παραστατικής ικανότητος του συνειδέναι. Ο χώρος από 
οντολογικός που ήταν ως τον Καντ θα γίνει απ' αυτόν γνωσιολογική μορφή του συνειδέναι. 

 

Το  περαιτέρω  βήμα  της  ελληνικής  φιλοσοφίας  της  φύσεως  συνίσταται  στο  εξειδικευμένο, 
συγκεκριμένο  ερώτημα:  πώς  από  τη  σταθερή  ουσία,  πώς  από  τα  άτομα  γεννώνται  τα 
πράγματα, η ποικιλία των φαινομένων; Ζητείται τώρα να κατανοηθεί ο τρόπος της γενέσεως 
της φύσεως, πώς γίνονται και πώς ξεγίνονται τα πράγματα. Εδώ για πρώτη φορά εγείρεται το 
ερώτημα:  ποία  είναι  η  δύναμη  που  θέτει  σε  κίνηση  αυτή  τη  διαδικασία  της  γενέσεως  και 
φθοράς  των φαινομένων;  Το  ερώτημα μάλιστα  τούτο  γίνεται  τόσο περισσότερο  επιτακτικό, 
όσο η ελεατική φιλοσοφία επέμενε να διατηρεί την έννοια της ουσίας ακίνητη, και μάλιστα 
τόσον, ώστε η ουσία αυτή να προσλάβει  τον  χαρακτήρα ακίνητης  νεκράς ύλης,  η οποία θα 
έπρεπε να δεχθεί μια κίνηση απ' έξω. Η ύλη, ή, όπως λέγει ο Δημόκριτος, τα άτομα από το ένα 
μέρος  και  η  δύναμη από  το άλλο  είναι  δυο  έννοιες  χωριστές,  οι  οποίες  δηλώνουν  και  δυο 
διάφορα πράγματα. Η δύναμη που θέτει σε κίνηση κάτι που δεν κινείται μόνο του, κάτι που 
είναι απλή, παθητική ύλη νοείται στην αρχή ως κάτι ανάλογο με τη θέληση του ανθρώπου. 
Με  άλλα  λόγια  η  θέληση  του  ανθρώπου  είναι  στην  αρχή  ο  μόνος  τρόπος  με  τον  οποίον  ο 
άνθρωπος εισάγει μέσα στη φύση την έννοια της δυνάμεως και κατά τούτο ανθρωποποιεί τη 
φύση.  Αλλά  και  άλλες  ιδιότητες  συγγενικές  προς  τη  θέληση  εισάγονται  από  τον  άνθρωπο 
αρχικώς στη φύση, δηλαδή υποβάλλονται ως δυνάμεις στη φύση. Έτσι ο Εμπεδοκλής εισάγει 
ως  δυνάμεις  τη  φιλία  (την  αγάπη)  και  το  μίσος  (τη  φιλονεικία).  Ο  Εμπεδοκλής  μάλιστα 
προχωρεί περαιτέρω και θεωρεί τα δυο αυτά ως σώματα χωριστά, τα οποία προστίθενται στα 
«στοιχεία». Η φιλία και το μίσος είναι τα αίτια που ενώνουν και χωρίζουν τα στοιχεία, και έτσι 
προκαλούν  την  όλη  γένεση  και  φθορά.  Η  έννοια  αυτή  της  δυνάμεως  απηλλάγη  κατά  τη 
νεώτερη εποχή από τον ανθρωπομορφισμό που της έδωκε ο Εμπεδοκλής, αν και υπάρχει η 
γνώμη ότι η δύναμη της έλξεως και η δύναμη της απωθήσεως, οι οποίες αντικατέστησαν στη 
νεώτερη εποχή τη φιλία και το νείκος του Εμπεδοκλέους, εξακολουθούν να έχουν κατάλοιπα, 
έστω και χλωμά, ανθρωπομορφισμού∙ και πράγματι λογικώς είναι αδύνατον να απαλλαγούν 
οι  έννοιες  αυτές  από  τον  ανθρωπομορφισμό.  Ο  Δημόκριτος  αντιτάσσει  σ'  αυτόν  τον 
ανθρωπομορφισμό του Εμπεδοκλέους την έννοια της πιέσεως και της κρούσεως των ατόμων. 
Αν αφήσομε κατά μέρος το θέμα: ποίον ήτο το πρώτον κινούν κατά τον Δημόκριτο, τα άτομα 
κινούμενα πιέζουν και κρούουν το ένα το άλλο και απ' αυτά τα δύο είδη κινήσεως εξηγούνται 
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η συσφαίρωση και ο χωρισμός των ατόμων. 

Όμως το ερώτημα διατυπώνεται τώρα περισσότερο συγκεκριμένα: πώς και από που προήλθε 
ο  συντεταγμένος  κόσμος,  δηλαδή  η  τάξη  και  η  αρμονία  του  κόσμου,  καθώς  επίσης  και  η 
ακρίβεια των κινήσεων των ουρανίων σωμάτων; Αν δηλαδή θέσομε τα άτομα, όπως τα εννοεί 
ο  Δημόκριτος,  ως  αρχή  και  αιτία  του  φυσικού  κόσμου,  τότε  προβάλλει  κατ'  ανάγκην  το 
ερώτημα:  είναι  δυνατόν  χωρίς  την  παρεμβολή  μιας  συστηματικής  δυνάμεως  να  προκύψει 
από το χάος των ατόμων ο κόσμος; Είναι νοητόν να φθάσομε στην τάξη και την αρμονία που 
έχει  ο  κόσμος,  όπως  τώρα  φαίνεται  σε  μας,  δίχως  μια  πρόσθετη  λογική  δύναμη,  η  οποία 
ακριβώς να συνθέσει τα πάντα σε ένα αρμονικό σύνολο; Είναι δυνατόν από την α‐νοησία και 
ασυναρτησία των ατόμων να φθάσει η φυσική διαδικασία, η γένεση και φθορά σε ρυθμούς 
και  νόμους;  Και  το  ακόμη  σκληρότερο  ερώτημα  είναι  τούτο:  είναι  δυνατόν  να  γεννηθεί  η 
λογική από την αλογία; Ο Δημόκριτος καταφάσκει κατηγορηματικώς όλα αυτά τα ερωτήματα 
και έτσι εισάγει πρώτος στην  ιστορία  της φιλοσοφίας  την έννοια  του απολύτου και  τυφλού 
μηχανισμού.  Όλα  κατά  τον  Δημόκριτο  τα  εξουσιάζει  η  μηχανική  αναγκαιότης,  και  τούτο 
σημαίνει  ότι  κατ'  αυτόν  δεν  υπάρχει  ούτε  σκοπός  ούτε  τύχη.  Το  τελευταίον  τούτο  πρέπει 
ιδιαίτερα να  τονισθεί,  γιατί συνήθως οι πολέμιοι  της θεωρίας του Δημοκρίτου λέγουν ότι ο 
φιλόσοφος αυτός παραδέχεται ότι όλα έγιναν κατά τύχην. Όμως η έννοια της ανάγκης, όπως 
την  εννοεί  ο  Δημόκριτος,  αποκλείει  τόσον  την  έννοια  του  σκοπού  όσον  και  την  έννοια  της 
τύχης. Άλλο είναι η ανάγκη και άλλο η τύχη. 

Στο  συγκεκριμένο  όμως  ερώτημα:  πώς  έγινε  ο  κόσμος,  πώς  δηλαδή  εξηγείται  η  τάξη  και  η 
αρμονία  του  κόσμου,  η  ελληνική  φιλοσοφία  έδωκε  και  άλλην  απάντηση,  ολωσδιόλου 
αντίθετη  από  την  απάντηση  του  Δημοκρίτου.  Ο  Αναξαγόρας  ήδη  πριν  από  το  Δημόκριτο 
εισήγαγε τη τελεολογική ερμηνεία του κόσμου, η οποία αποτελεί ακριβώς την αντίθεση προς 
τη  μηχανική  ερμηνεία.  Το  πρώτον  κινούν  κατά  τον  Αναξαγόρα  είναι  ο  Νους.  Αυτός  είναι  η 
δύναμη που έβαλε σε τάξη τα στοιχεία, αυτός τα συμφιλίωσε, ώστε ν' αποτελέσουν αρμονία 
ή, όπως, ο ίδιος λέγει, κκόόσσμμοονν, δηλαδή τάξιν. Ο Αναξαγόρας ξεκίνησε από τη σκέψη ότι είναι 
αδύνατον από το χάος να γεννηθεί κόσμος, όπως είναι αδύνατον από ένα κομμάτι μάρμαρο 
δίχως  τον  γλύπτη  να  γεννηθεί  ένα άγαλμα.  Ο  κόσμος  είναι  αδύνατον  να αναχθεί  σε άλογα 
στοιχεία,  όπως  είναι  αδύνατον  η  λογική  να  προέλθει  από  την  αλογία.  Η  τελεολογική  αυτή 
ερμηνεία του κόσμου θα ολοκληρωθεί και θα εμβαθυνθεί αργότερα από τον Πλάτωνα και τον 
Αριστοτέλη.  Ο  ελληνικός  λόγος  θα  κορυφωθεί  στα  δύο  αυτά  φιλοσοφικά  συστήματα,  τα 
οποία θα γίνουν τα σχολεία της ανθρωπότητος. Και όμως ό,τι ο Δημόκριτος ονόμασε ανάγκη, 
αναγκαιότητα, θα το συναντήσομε και στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Η ανάγκη είναι και 
γι'  αυτούς  καταστατική  έννοια  του  κόσμου,  είναι  έννοια  κοσμολογική  ακατάλυτη  και 
ταυτίζεται  με  την  έννοια  της  ύλης.  Η  δεύτερη  έννοια,  την  οποίαν  εισάγει  ο  Πλάτων  για  να 
εξηγήσει τον κόσμο, είναι η δημιουργική έννοια της ψυχής. 

Η προσωκρατική ελληνική φιλοσοφία της φύσεως ή η κοσμολογία αποτελεί την πρώτη λογική 
εικόνα της φύσεως. Ως τώρα, δηλαδή ως τη στιγμή που οι Έλληνες άρχισαν να φιλοσοφούν, η 
εικόνα  περί  κόσμου  που  είχαν  και  οι  Έλληνες  ήταν  μυθική.  Ακόμη  και  τα  λεγόμενα 
φιλοσοφήματα  των  Ινδών  είναι  μυθεύματα,  δηλαδή  μυθικές  εικόνες  περί  του  κόσμου.  Η 
διαφορά μεταξύ μύθου και λόγου έγκειται στο ότι ο μύθος δίδει μια χρονική εικόνα για  τη 
γένεση του κόσμου, ενώ ο λόγος προχωρεί πέρα από την απλή χρονική γένεση και  ζητεί να 
εξηγήσει  τον  κόσμο  άπαξ  και  δια  παντός,  ζητεί  τα  σταθερά  και  αμετάβλητα  αίτια  των 
πραγμάτων  ή  φαινομένων.  Την  άποψη  αυτήν  του  λόγου  την  εκφράζει  κατά  τον  πλέον 
κατηγορηματικό  τρόπο  ο  Ηράκλειτος,  ο  οποίος  λέγει  ότι  τον  κόσμο  αυτόν  δεν  τον  έπλασε 
κανείς  ούτε  θεός  ούτε  άνθρωπος,  αλλά  ήταν  πάντα,  είναι  και  θα  είναι  ο  αυτός.  Γι'  αυτόν 
λοιπόν τον κόσμο, αφού τον απήλλαξε από όλα τα ενδύματα που του είχε φορέσει ο μύθος, 
εζήτησε τώρα ο Λόγος, δηλαδή η λογική του ανθρώπου, να σχηματίσει μια εικόνα. Έχομε εδώ 
στους Προσωκρατικούς φιλοσόφους για πρώτη φορά αυτό που στη νεώτερη εποχή έλαβε το 
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όνομα  κοσμοθεωρία,  δηλαδή  μια  συστηματική  θεωρητική  εικόνα  περί  κόσμου.  Βεβαίως  η 
εικόνα  αυτή  δεν  είναι  μια  και  αμετάβλητη  σε  όλους  τους  Προσωκρατικούς.  Όμως  έχει  ένα 
κοινό γνώρισμα σε όλους, έχει τη λογικότητα και τη συστηματικότητα, δηλαδή οικοδομεί τον 
κόσμο με βάση πάντοτε μια αρχή, η οποία προκύπτει αρχικώς με τη μέθοδο της αφαιρέσεως. 
Όμως είναι  χαρακτηριστικό,  ότι όλες οι  έννοιες  των Προσωκρατικών περί  του κόσμου αλλά 
και  οι  εικόνες  περί  του  κόσμου  διατηρούν  κατά  βάθος  την  πλαστικότητά  τους,  πράγμα  το 
οποίον φαίνεται και από τη γλώσσα των Προσωκρατικών. Έτσι π.χ. η έννοια της μεταβολής, 
του  διηνεκώς  Γίγνεσθαι,  που  εισάγει  ο  Ηράκλειτος  είναι  αχώριστη  από  την  εικόνα  και  την 
εποπτεία του ποταμού, η έννοια του ακινήτου Είναι του Παρμενίδου είναι αδιανόητη δίχως 
την  έννοια  της  σφαίρας,  η  έννοια  του  αριθμού  των  Πυθαγορείων  είναι  αχώριστη  από  την 
παράσταση και την εποπτεία των γεωμετρικών σωμάτων, δηλαδή από σώματα οριζόμενα από 
επιφάνειες  και  γραμμές.  Ακόμη  και  τα  άτομα  του  Δημοκρίτου  είναι  μικρογραφικές  εικόνες 
των αισθητών σωμάτων και φαινομένων, γιατί έχουν σχήμα, μέγεθος και βάρος. Είναι αόρατα 
όχι φύσει αλλά θέσει, δηλαδή επειδή το αισθητήριο όργανό μας αδυνατεί να τα ιδεί. 

Επίσης  η  εικόνα  αυτή  του  κόσμου,  όπως  την  εσχημάτισαν  οι  Έλληνες  Προσωκρατικοί 
φιλόσοφοι  έχει,  παρά  τις  διαφορές  που  παρουσιάζει  από φιλόσοφο  σε φιλόσοφο,  και  ένα 
δεύτερο κοινό γνώρισμα, και τούτο είναι ότι για όλους τους Προσωκρατικούς ο κόσμος είναι 
πεπερασμένος  εν  χώρω.  Εξαίρεση φαίνεται  ν'  αποτελεί  ο Αναξίμανδρος,  ο οποίος  εισήγαγε 
την  έννοια  του  απείρου  ως  αρχή  του  κόσμου  ή  των  κόσμων.  Και  οι  κόσμοι  όμως  του 
Αναξιμάνδρου  είναι  πεπερασμένοι.  Το  άπειρον  είναι  έννοια  εξωκοσμική.  Το  πεπερασμένον 
τούτο του κόσμου συνδέεται στενώτατα με την εποπτικότητά του ή την ορατότητά του. Όμως 
η εποπτικότης αυτή δεν πρέπει να συνδεθεί τόσον με την αίσθηση της οράσεως, όσον με την 
εσωτερική όραση του πνεύματος, με τη μαθηματική φαντασία και τη νοερή θέα, η οποία θα 
γίνει  βασική  έννοια  στο  σύστημα  του Πλάτωνος.  Ο Πλάτων  ομιλεί  συνεχώς  για  τη  θέα  των 
ιδεών, ενώ από τάλλο μέρος επιμένει ότι οι ιδέες είναι μόνον νοητές. Είναι τούτο ένα βασικό 
γνώρισμα του ελληνικού πνεύματος, ότι βλέπει  τον κόσμο εποπτικώς, ότι βλέπει  τον κόσμο 
και στη νοητή του μορφή ως θέαμα. Ακόμη και ο Πλωτίνος, ο οποίος καταλήγει στη μυστική 
ένωση (unio mystica) της ψυχής με το Εν, το άρρητον, διατηρεί την εποπτικότητα του κόσμου. 
Αντίθετα προς αυτήν  την  εποπτική  εικόνα  του  κόσμου,  η οποία  τουλάχιστον στον Πλάτωνα 
δεν  παύει  ποτέ  να  είναι  συνάμα  και  νοητή,  οπότε  η  εποπτικότης  μεταβάλλεται  σε  καθαρή 
νοητότητα, η σύγχρονη φυσική επιστήμη έχει παραιτηθεί εξ ολοκλήρου από την εποπτικότητα 
του  κόσμου  και  τούτο  σημαίνει  ότι  τα  λογικά  σχήματα  με  τα  οποία  εργάζεται  είναι  εξ 
ολοκλήρου  αφηρημένα.  Η  πεπερασμένη  αυτή  και  εποπτική  εικόνα  του  κόσμου,  όπως  την 
έπλασαν οι  Έλληνες,  έχει  άμεση σχέση με  τη βασική  επιστήμη  των  Ελλήνων,  τη  Γεωμετρία. 
Ακόμη και  τα μαθηματικά  των Ελλήνων είναι  στενώτατα συνδεδεμένα με  την  Γεωμετρία. Η 
θεωρία των αριθμών είναι συνδεδεμένη με τη γεωμετρική παράσταση των αριθμών. 

Η  εποπτικότης αυτή  του  ελληνικού πνεύματος  εκφράζεται  κλασσικά με  τον όρο  θθεεωωρρίίαα. Η 
θεωρία  είναι  όραση,  θέα,  όχι  των  ματιών  αλλά  του  πνεύματος,  του  νου.  Η  θεωρία 
προϋποθέτει  δύο  σταθερά  σημεία,  το  ένα  είναι  ο  νους  και  το  άλλο  είναι  το  αντικείμενο. 
Προϋπόθεση  της  θεωρίας,  της  νοητικής  θέας,  είναι  ότι  υπάρχει  μια  απόσταση  μεταξύ 
υποκειμένου και αντικειμένου. Όμως, αν και η θεωρία είναι νοητική, είναι ενέργεια του νου, 
διατηρεί μέσα  της οπτικά στοιχεία. Ο θεωρητικός βίος,  η vita contemplativa,  είναι  το  κύριο 
γνώρισμα του ελληνικού πνεύματος. Οι Έλληνες πρώτα θεωρούν, κατανοούν το Είναι και το 
δέον  γενέσθαι  και  έπειτα  πράττουν.  Έτσι  εξηγείται  η  τελειότης  των  έργων  των.  Η 
προσωκρατική φιλοσοφία  της φύσεως  είναι  μια  σειρά από θεωρητικά συστήματα περί  του 
κόσμου, περί της φύσεως. Όσες αντιθέσεις και αν υπάρχουν μεταξύ αυτών των θεωρητικών 
συστημάτων, υπάρχει μεταξύ των και μία ακολουθία, γιατί κατά βάθος το ένα συμπληρώνει 
το άλλο. Επίσης το ένα είναι η αιτία για να γεννηθεί το άλλο. Συνολικώς τα συστήματα αυτά 
αποτελούν  ένα μεγάλο διάλογον περί φύσεως,  ο οποίος  έφερε  εις φως  τις  βασικές  έννοιες 
περί φύσεως,  την έννοια της ενότητος της φύσεως,  την έννοια του αριθμού,  την έννοια του 
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ατόμου, την έννοια της ουσίας, την έννοια της αφθαρσίας της ύλης, την έννοια του σκοπού, 
του  λόγου  και  του  νου.  Έτσι  εξηγείται  και  η  γοητεία,  την  οποίαν  ασκεί  ως  σήμερα  η 
προσωκρατική φιλοσοφία των Ελλήνων περί φύσεως. 

Το περαιτέρω μεγάλο βήμα της  ελληνικής φιλοσοφίας  της φύσεως έγινε από τον Πλάτωνα. 
Στην αρχική διάκριση μεταξύ ουσίας και φαινομένων, μεταξύ Είναι και Φαίνεσθαι ο Πλάτων 
έδωκε  πολύ  μεγαλύτερο  βάθος,  εχώρισε  εννοιολογικώς  ες  αεί  το  ένα  από  το  άλλο.  Ο 
άνθρωπος δύναται να εννοήσει τη φύση μόνον, όταν με το νου του σχηματίσει έννοιες που να 
ερμηνεύουν,  να  εξηγούν  το  φυσικό  γίγνεσθαι,  τα  φαινόμενα.  Με  άλλα  λόγια  πρέπει 
οπωσδήποτε να προχωρήσει με το νου του πέραν από την απλή επιφάνεια των φαινομένων, 
όπου σταματούν οι αισθήσεις. Εν τούτοις η φιλοσοφία του Πλάτωνος δεν άρχισε από τη φύση 
αλλά  από  τα  έργα  του  ανθρώπου.  Από  την  ανάλυση  όλων  των  έργων  του  ανθρώπου,  της 
γλώσσας,  του  δικαίου,  της  πολιτείας,  της  τέχνης,  της  επιστήμης,  κατέληξε  ο  Πλάτων  στη 
διαπίστωση ότι παντού μέσα σ' αυτά τα έργα υπάρχει κάτι που είναι καθαρώς νοητό, που δεν 
κατάγεται  από  την  εμπειρία.  Έτσι  η  ανάλυση  της  επιστήμης  έδειξε  ότι  ο  άνθρωπος  δεν 
δύναται  να  κατανοήσει  τη  φύση  δίχως  ορισμένες  βασικές  έννοιες,  π.  χ.  την  έννοια  της 
ενότητος,  της  πολλότητος,  της  ταυτότητος,  της  ετερότητος  κτλ.  Επίσης  κατέληξε  στο 
συμπέρασμα  ότι  εκείνο  που  έχει  την  επιστήμη,  δηλαδή  ο  νους  του  ανθρώπου,  είναι  κάτι 
διάφορο και από  την  επιστήμη  την  ίδια  και από  το αντικείμενό  της. Ήδη όμως ο  Σωκράτης 
είχε ανοίξει τον δρόμο προς τις έννοιες. Η φιλοσοφία αυτή των εννοιών του Σωκράτους είχε 
στρέψει ήδη το πνεύμα από τα απλά φαινόμενα στα νοήματα. Έτσι για ν' απαντήσει κανείς 
στο ερώτημα τι είναι δίκαιον έπρεπε να συλλάβει την έννοια του δικαίου, η οποία δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά ένα νόημα σταθερό του νου. Ο δρόμος τον οποίον εγκαινίασε ο Σωκράτης 
για  ν'  ανεύρει  τι  είναι  νόημα,  ήταν  ο  διάλογος.  Το  νόημα  του  δικαίου,  η  έννοια  της 
δικαιοσύνης, της αρετής, αποτελεί τώρα την οουυσσίίαα. Έτσι η ουσία, από μεταφυσική υπόσταση 
που ήταν στους Προσωκρατικούς, γίνεται τώρα στο Σωκράτη καθαρό νόημα του νου. Η ουσία 
από πράγμα που ήταν στους Προσωκρατικούς, γίνεται στο Σωκράτη λογικό εύρημα του νου, 
το οποίον διατηρεί τη γενικότητα και τη σταθερότητα της ουσίας. Γι' αυτό και είναι κοινό σε 
όλους  τους  ανθρώπους  που  σκέπτονται.  Τούτο  είναι  που  ενώνει  τους  ανθρώπους,  ενώ  τα 
απλά αισθήματα τους χωρίζουν. Το νόημα όμως τούτο είναι δυνατόν να εκφρασθεί μόνο με 
τον λόγο, ο οποίος είναι συνάμα και γλώσσα και λογική. 

Τα  νοήματα  αυτά,  τα  οποία  απήλλαξε  ο  Σωκράτης  εννοιολογικώς  από  κάθε  εμπειρικό 
στοιχείο,  αποτέλεσαν  την  αφετηρία  για  να  προχωρήσει  ο  Πλάτων  σε  ό,τι  ονόμασε  ιδέες, 
δηλαδή γενικά πρότυπα του νου, γενικά λογικά και οντολογικά «θεάματα» του νου, τα οποία 
αποτελούν  τις  βάσεις  για  το  έργο  του  νου,  που  είναι  πάντα  η  νόηση  και  κατανόηση  των 
πραγμάτων. Το νόημα του αριθμού 2, έτσι διδάσκει τώρα ο Πλάτων, είναι συνάμα και λογικόν 
εύρημα  και  οντολογική  παρουσία.  Ο  αριθμός  «δύο»  (2)  είναι  και  έννοια  και  ουσία.  Είναι 
έννοια, διότι τον συλλαμβάνει ο νους, και είναι ουσία, διότι υπάρχει οντολογικώς, αλλιώς ο 
νους δεν θα είχε τι να συλλάβει. Τα δύο λιθάρια, τα οποία έχω ενώπιόν μου και τα βλέπω, δεν 
είναι ποτέ ίδια με το νόημα του αριθμού δύο, διότι είναι αισθητά, έχουν έκταση, βάρος κτλ., 
ενώ το νόημα του αριθμού «δύο» δεν έχει ούτε έκταση, ούτε χρώμα, ούτε βάρος, ούτε είναι 
αισθητό με τα μάτια. Το ίδιο νόημα είναι δυνατόν να το χρησιμοποιήσω για να χαρακτηρίσω 
και δύο άλλα πράγματα, δύο δένδρα. Τα δένδρα είναι αισθητά και φθαρτά, ενώ το νόημα του 
«δύο»  είναι  νοητό και άφθαρτο.  Επίσης η  έννοια  του «ανθρώπου»  είναι  κάτι διάφορο από 
τον  συγκεκριμένο  άνθρωπο,  τον  Γοργία.  Και  ο  Γοργίας  είναι  αισθητός  και  φθαρτός,  ενώ  η 
έννοια «άνθρωπος» παραμένει σταθερή και εφαρμόζεται σε όλους τους ανθρώπους. Από την 
ανάλυση αυτή φαίνεται ότι ο νους του ανθρώπου δεν έχει άλλο δρόμο για να καταλάβει τα 
πράγματα και να μιλήσει γι' αυτά παρά το δρόμο των νοημάτων. Ο κόσμος των νοημάτων και 
των  εννοιών  είναι  ο  κόσμος  της  ουσίας.  Εδώ  μέσα  υπάρχει  το  «εστί».  Ό,τι  είπαμε  για  τον 
αριθμό «δύο» ισχύει για όλους τους αριθμούς. Όλοι είναι νοήματα. Το αυτό ισχύει και για τα 
γεωμετρικά  σχήματα.  Έτσι  η  έννοια  του  τριγώνου  δεν  υπάρχει  στην  εμπειρική 
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πραγματικότητα,  όπου  όμως  υπάρχουν  πολλές  αισθητές  εικονίσεις  του  τριγώνου.  Καμμιά 
όμως απ'  αυτές  τις  εικονίσεις,  με  όση ακρίβεια  και αν  τις  χαράξω,  δεν  είναι  το  ίδιο με  την 
έννοια,  το καθαρό νόημα του τριγώνου. Ούτε ο λόγος του τριγώνου, ότι δηλαδή το σύνολο 
των  γωνιών  του  ισούται  με  δύο  ορθές  γωνίες,  ισχύει  για  τις  αισθητές  απεικονίσεις  του 
τριγώνου, αλλά μόνον για το νοητό τρίγωνο, αυτό δηλαδή που έχει ο γεωμέτρης στο νου του, 
αυτό που θεωρεί με το νου του ο γεωμέτρης. Η έννοια του τριγώνου είναι κάτι γενικό, όπως 
ακριβώς  η  έννοια  του  ανθρώπου  και  η  έννοια  του  αριθμού «δύο».  Το  γενικό  τούτο  νόημα 
είναι έξω τόπου και χρόνου, είναι επέκεινα του χώρου και του χρόνου, και τούτο σημαίνει ότι 
ούτε γεννιέται, ούτε φθείρεται, ούτε μεταβάλλεται, είναι ες αεί. 

Τα  γενικά  αυτά  νοήματα  ονόμασε  ο  Πλάτων «ιδέες».  Η  λέξη  ιδέα,  καθώς  και  η  λέξη  είδος 
εσήμαινε στην εποχή του Πλάτωνος το πρόσωπο του ανθρώπου, αυτό που κυρίως φαίνεται 
από τον άνθρωπο και αυτό που μπορεί κανείς να το  ιδεί.  Ιδέα λοιπόν είναι  το  ίδωμα, αυτό 
που  μπορεί  κανείς  να  ιδεί.  Το  ίδωμα  όμως  τούτο  γίνεται  τώρα  ίδωμα  του  νου.  Η  οπτική 
ενέργεια μεταφέρεται λοιπόν εδώ από τον κόσμο της οράσεως στον κόσμο της νοήσεως. Η 
νόηση είναι για τον Πλάτωνα θέα του νου, πνευματική θέα, και το αντικείμενό της, το νόημα, 
η  ιδέα  είναι  θέαμα  του  νου.  Και όπως ο  νους  είναι απαλλαγμένος από  τις αισθήσεις,  είναι 
καθαρός νους, έτσι και οι ιδέες, τα νοήματα και θεάματα του νου είναι καθαρά, δηλαδή άυλα 
όντα,  ή,  όπως  λέγει  ο Πλάτων, «όντως όντα».  Έτσι  έχομε από  το  ένα μέρος  τον  κόσμο  των 
όντως όντων, των ιδεών, και από τ' άλλο μέρος τον κόσμο των αισθήσεων, ο οποίος, επειδή 
είναι συναρτημένος με  τις αισθήσεις  και  είναι  εξαρτημένος απ'  αυτές,  είναι υποκειμενικός, 
είναι ένα Φαίνεσθαι που συνεχώς μεταβάλλεται, ενώ ο κόσμος των νοημάτων και των ιδεών 
είναι  προσιτός  μόνον  στην  νόηση  και  είναι  σταθερός  και  αιώνιος.  Όμως,  όσο  και  αν 
διαφέρουν οι δυο αυτοί κόσμοι, ο αισθητός και ο νοητός, υπάρχει μια σχέση του ενός με τον 
άλλον. Τη σχέση αυτήν ο Πλάτων την εκφράζει με πολλούς τρόπους. Έτσι λέγει ότι ο αισθητός 
κόσμος μετέχει του νοητού. Επίσης λέγει ότι ο αισθητός κοασμός είναι μια εικόνα του νοητού. 
Τέλος λέγει ότι ο αισθητός κόσμος τείνει να μιμηθεί, να μοιάσει με τον νοητό κόσμο. 

Ποίος είναι ο αντικειμενικός λόγος που αναγκάζει τον Πλάτωνα να φέρει σε σχέση τους δύο 
κόσμους,  ενώ  ο  ίδιος  είναι  εκείνος,  που,  όπως  είδαμε  πριν,  τους  εχώρισε;  Πρώτα  ‐πρώτα 
πρέπει να αποσαφηνίσομε ένα πράγμα, που είναι η βασική προϋπόθεση για να καταλάβομε 
τη φιλοσοφία του Πλάτωνος, και τούτο είναι ότι ο Πλάτων εχώρισε τους κόσμους για να τους 
καταλάβει,  δηλαδή  από  εννοιολογική  ανάγκη.  Είναι  βασική  ανάγκη  του  πνεύματος  του 
ανθρώπου  να  χωρίζει  για  να  καταλάβει.  Καταλαβαίνω,  κατανοώ,  σημαίνει  πρώτα‐πρώτα 
χωρίζω,  διακρίνω  και  έπειτα  σημαίνει  και  ενώνω  ό,τι  ακριβώς  εχώρισα.  Αυτή  είναι  η 
διαδικασία  του  λογικού  του  ανθρώπου.  Ο  αντικειμενικός  όμως  λόγος  που  ανάγκασε  τον 
Πλάτωνα  να  φέρει  σε  σχέση  τους  δυο  κόσμους  είναι  ότι  από  την  ανάλυση  των  έργων  του 
ανθρώπου  επείσθη,  ότι  όλα  τα  έργα  του  ανθρώπου  είναι  μμεειικκττάά,  δηλαδή  έχουν  ένα 
εμπειρικό και ένα νοητό στοιχείο. Τα δύο αυτά στοιχεία στη ζωή δεν είναι χωριστά, αλλά είναι 
συζευγμένα  το  ένα  με  το  άλλο.  Έτσι  το  δίκαιον,  εφ'  όσον  είναι  πράγματι  δίκαιον,  είναι 
συζευγμένο με  τη  ζωή,  με  την άμεση πράξη.  Επίσης οι αριθμοί,  εφ'  όσον ο άνθρωπος  τους 
χρησιμοποιεί με το νου του, είναι συζευγμένοι με τα πράγματα, τέλος το κάλλος των έργων 
της τέχνης δεν είναι ποτέ αφηρημένο, αλλά πάντοτε συζευγμένο με μια ύλη, με ένα κομμάτι 
μάρμαρο, με χρώματα και με ήχους. Βεβαίως το κάλλος, η ομορφιά, είναι στην ουσία του κάτι 
άλλο από το μάρμαρο, τα χρώματα και τους ήχους, όπως και οι αριθμοί είναι κάτι άλλο από 
τα πράγματα που μετράμε μ' αυτούς. Έτσι και το δίκαιον είναι κάτι άλλο από τις πράξεις, με 
τις οποίες το πραγματώνομε. Οι πράξεις έρχονται και παρέρχονται, το δίκαιον όμως ως νόημα 
μένει. Ο δίκαιος βίος του Σωκράτους αποτελείται από σειρά πράξεων της ζωής του που δεν 
υπάρχουν πια. Το νόημα όμως αυτών των πράξεων παραμένει ες αεί. 

Ο  άλλος  αντικειμενικός  επίσης  λόγος  που  ανάγκασε  τον  Πλάτωνα  να  ενώσει  τους  δύο 
κόσμους,  δηλαδή  να  τους φέρει  σε σχέση,  ήταν η  επιστήμη,  και  μάλιστα η αστρονομία,  τα 
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μαθηματικά  και  η  γεωμετρία.  Η  αστρονομία  είχε  ήδη  διαπιστώσει  την  αιώνια  τάξη,  με  την 
οποία  κινούνται  στην  τροχιά  τους  τα  ουράνια  σώματα.  Τούτο  ήταν  για  τον  Πλάτωνα  μια 
ορατή εικόνα της τάξεως που υπάρχει στον νοητό κόσμο, στον κόσμο των ιδεών. Επίσης από 
την ανάλυση της επιστήμης είχε βεβαιωθεί ο Πλάτων ότι ο νους είναι αδύνατον να  ιδρύσει 
επιστήμη, δηλαδή σύστημα σταθερών γνώσεων, χωρίς να προϋποθέσει  ιιδδέέεεςς. Αυτός ήταν ο 
λόγος που παρεκίνησε τον Πλάτωνα να ονομάσει τις  ιδέες και «υποθέσεις». Τα μαθηματικά 
και η γεωμετρία, αλλά και αυτή η αστρονομία εργάζονται με υποθέσεις, δηλαδή με ιδέες, οι 
οποίες επικυρώνονται από την ακολουθία των σκέψεων και τελικώς από τα συμπεράσματα. 
Τα  πράγματα,  αν  και  δεν  αντιστοιχούν  ποτέ  στους  αριθμούς  και  στα  γεωμετρικά  σχήματα, 
επειδή  ακριβώς  δεν  υπάρχουν  αριθμοί  και  γεωμετρικά  σχήματα  ως  πράγματα,  όμως  είναι 
δυνατό  να  τα  περιγράψομε  και  να  τα  κατανοήσομε  με  τους  αριθμούς  και  τα  γεωμετρικά 
σχήματα. Είναι εδώ ωσάν να υπάρχει μια συγγένεια μεταξύ των αισθητών και των νοητών ή, 
όπως αλλιώς λέγει ο Πλάτων, είναι ωσάν να υπάρχει ένας έρως των αισθητών προς τα νοητά, 
ωσάν όλα  τα θνητά  να θέλουν  να μεταλάβουν από  την αθανασία  των  νοητών.  Πραγματική 
όμως επιστήμη υπάρχει κατά τον Πλάτωνα μόνον για τα νοητά. Και νοητά είναι οι  ιδέες, οι 
αριθμοί και τα γεωμετρικά σχήματα. Επιστήμη των ιδεών είναι η φιλοσοφία ή η διαλεκτική, 
επιστήμη των αριθμών τα μαθηματικά και των σχημάτων η γεωμετρία. 

Ο προορισμός της φυσικής επιστήμης είναι κατά τον τον Πλάτωνα, όπως λέγει ένας λόγος που 
διετηρήθη  στην  παράδοση  της  Ακαδημίας,  «το  σώζειν  τα  φαινόμενα»,  δηλαδή  να 
αιτιολογήσει και να εξηγήσει λογικώς, όσο τούτο είναι δυνατόν, τα φαινόμενα. Για να «σώσει 
τα φαινόμενα» όμως η φυσική επιστήμη είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιήσει και ιδέες και 
έννοιες  μαθηματικές  και  γεωμετρικές.  Τα  φαινόμενα  είναι  δυνατόν  να  τα  «γνωρίσει»  η 
φυσική  επιστήμη,  μόνον  εφ'  όσον  είναι  δυνατόν  να  τα  εκφράσει  με  ιδέες,  και  κυρίως  με 
σχέσεις αριθμών και γεωμετρικές αναλογίες. Η βασική όμως αυτή πεποίθηση του Πλάτωνος, 
η  οποία  απετέλεσε  την  αφετηρία  της  φυσικής  επιστήμης  κατά  την  Αναγέννηση,  και  την 
οποίαν  ο  Πλάτων  αναπτύσσει  στον  διάλογό  του  «Τίμαιος»,  δεν  ακολουθήθηκε  από  τον 
Αριστοτέλη,  ο  οποίος  εισήγαγε  την  τελεολογική  μέθοδο.  Ο  Γαλιλαίος  και  ο  Κέπλερ  είναι 
εκείνοι,  οι  οποίοι  κατά  την  νεώτερη  εποχή  ακολούθησαν  την  πλατωνική  άποψη  για  να 
σχηματίσουν  επιστημονική  εικόνα  περί  της  φύσεως.  Η  πλατωνική  άποψη  είναι  ότι,  για  να 
εξηγήσομε  τα  φαινόμενα,  δεν  πρέπει  να  τα  περιγράψομε,  αλλά  πρέπει  τελικώς  να  τα 
αναγάγομε σε αριθμητικές σχέσεις ή έστω σε γεωμετρικές αναλογίες. Τούτο σημαίνει ότι τα 
φαινόμενα από ποιότητες που είναι πρέπει  να γίνουν ποσότητες.  Έτσι  κατά  τον Πλάτωνα η 
φυσική επιστήμη είναι μετρητική επιστήμη, και βασική μέθοδος της φυσικής επιστήμης είναι 
η «υπόθεσις». Για να εξηγήσω μια σειρά φαινομένων πρέπει να δείξω την αιτιοκρατική σχέση 
μεταξύ  των,  και  για  να  το  επιτύχω  έχω ανάγκη από μια υπόθεση. Η υπόθεση αποτελεί  την 
αφετηρία  της  σκέψεώς  μου  και  έρχεται  να  συμπληρηρώσει  το  κενόν  της  εμπειρίας.  Εξηγώ 
όμως  σημαίνει  ενοποιώ,  δηλαδή  παραβλέπω  την  ειδική  ποιότητα  των  φαινομένων  και  τα 
μεταφράζω  σε  ποσότητες.  Η  όλη  πορεία  της  νεώτερης  φυσικής  επιστήμης  εδικαίωσε  την 
βασική πεποίθηση του Πλάτωνος περί του προορισμού της επιστήμης αυτής, πεποίθηση την 
οποίαν  κατεπολέμησε  ο  Αριστοτέλης  με  το  επιχείρημα  ότι  η  έννοια  της  ύλης,  την  οποίαν 
εισήγαγε  ο  Πλάτων  στο  διάλογό  του «Τίμαιος»,  είναι  πολύ  μαθηματική.  Αλλά  ακόμη  και  η 
σύγχρονη  ατομική  θεωρία  φαίνεται  να  δικαιώνει  εξ  ολοκλήρου  τον  Πλάτωνα.  Και  τούτο 
ακριβώς αποτελεί τον μεγάλο τίτλο της πλατωνικής φιλοσοφίας περί φύσεως. 

Ο  Αριστοτέλης  εγκαινίασε  νέον  τρόπον  του  σκέπτεσθαι  και  συγκεκριμένως  είδε  την  φύσιν 
τελεολογικώς.  Η  έννοια  του  οργανισμού,  την  οποίαν  πρώτος  εισήγαγε  στην  φιλοσοφία, 
υπήρξε γι' αυτόν το υπόδειγμα και σύμφωνα μ' αυτήν εσχημάτισε διαφορετικήν εικόνα περί 
φύσεως  από  την  εικόνα  του  Πλάτωνος.  Η  ριζική  του  διαφορά  από  τον  Πλάτωνα  είναι  ότι 
μετέβαλε τις πλατωνικές  ιδέες από λογικά και οντολογικά νοήματα, από πρωταρχικές αρχές 
του πνεύματος που είναι στον Πλάτωνα, σε εσωτερικές, έμφυτες μορφές των πραγμάτων. Η 
μορφή είναι σ' αυτόν πάντοτε σύμφυτη με την ύλη. Ο σπόρος από τον οποίον προέρχεται ο 
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οργανισμός του φυτού, του ζώου και του ανθρώπου είναι το κλασσικό παράδειγμα περί του 
πώς  η  μορφή  είναι  συνδεδεμένη  και  σύμφυτη  με  την  ύλη.  Από  την  αδιαφοροποίητη 
κατάσταση,  όπου  ευρίσκεται  η  μορφή  του  οργανισμού  μέσα  στον  σπόρο,  η  μορφή  με  την 
ανάπτυξη  του  οργανισμού  έρχεται  στο  φως  και  αφομοιώνει  ολοένα  και  περισσότερη  ύλη, 
ώσπου,  σύμφωνα  με  ένα  εσωτερικό  της  νόμο,  φθάνει  στον  τελικό  σκοπό  της,  δηλαδή 
εμφανίζει  το Είναι  του οργανισμού στην πληρότητά του. Η μορφή λοιπόν εννοείται  εδώ ως 
εσωτερική  κινητική  και  πλαστική  και  συντηρητική  δύναμη  του  οργανισμού,  και 
αντιπροσωπεύει  με  την  ατομικότητά  της  τη  γενικότητα  του  είδους,  όπου  ανήκει  ο 
οργανισμός.  Ως  γενικότης  το  είδος  αποτελεί  απλή  λογική  αφαίρεση,  δεν  έχει  πραγματική 
υπόσταση. Η έννοια αυτή είναι το υπόλοιπον της πλατωνικής ιδέας μέσα στη φιλοσοφία του 
Αριστοτέλους. Ό,τι υπάρχει είναι μόνον η συγκεκριμένη ύλη του οργανισμού. Ο οργανισμός 
αποτελεί  ένα  όλον,  τα  δε  μέρη  του  είναι  όργανα,  είναι  μέσα  για  να  πραγματωθεί  ο 
οργανισμός  ως  όλον,  δηλαδή  όργανα  για  την  πραγμάτωση  του  σκοπού,  ο  οποίος  σκοπός 
έγκειται στο φανέρωμα της μορφής στην πληρότητά της. Η πληρότης της μορφής θεωρείται 
λοιπόν από  τον Αριστοτέλη ως  ο  σκοπός  του  οργανισμού.  Η  ζωή  είναι  κατά  ταύτα η  κύρια 
έννοια κατά τον Αριστοτέλη. Αυτή αποτελεί την αφετηρία και το τέρμα της φιλοσοφίας του. 
Ζωή  είναι  η  τελεολογική  αυτοανάπτυξη  μιας  συγκεκριμένης  μορφής,  η  οποία  έχει  τη 
δυνατότητα ν' αναπαράγεται συνεχώς και έτσι να διατηρεί το είδος της. Τη μορφήν αυτήν, η 
οποία είναι κρυμμένη μέσα στον σπόρο, ή, όπως λέγει ο ίδιος, υπάρχει  δδυυννάάμμεειι μέσα στον 
σπόρο, και η οποία με την εσωτερική της κίνηση κινεί και κατευθύνει την ανάπτυξη του όλου 
οργανισμού, η οποία εξουσιάζει την ύλη και την διαμορφώνει σύμφωνα με τον εσωτερικό της 
νόμο, την ονομάζει ο Αριστοτέλης ψυχή. Ζωή και ψυχή είναι συνεπώς κατά τον Αριστοτέλη το 
ίδιο πράγμα. Διακρίνει όμως ο Αριστοτέλης την ψυχή σε φυτική, η οποία υπάρχει μόνον στα 
φυτά,  στην  αισθητική,  η  οποία  υπάρχει  μόνον  στα  ζώα  και  τον  άνθρωπο,  και  τέλος  στην 
νοητική,  η  οποία  υπάρχει  μόνον  στον  άνθρωπο.  Ψυχή  είναι  λοιπόν  κατά  τον  Αριστοτέλη  η 
τελεολογικώς δημιουργική αιτία του οργανικού κόσμου. 

Τον  τρόπον  αυτόν  του  σκέπτεσθαι  εφαρμόζει  ο  Αριστοτέλης  και  στην  άψυχη φύση.  Και  το 
είδος  τούτο  του  γίγνεσθαι  ο  Αριστοτέλης  το  ερμηνεύει  με  την  έννοια  της  μορφής,  η  οποία 
εξουσιάζει πάντα μια συγκεκριμένη ύλη. Έτσι μορφή και ύλη είναι οι δυο έννοιες, με τη σχέση 
των οποίων ερμηνεύει ο Αριστοτέλης το κάθε τι. Η ύλη χωρίς μορφή είναι αόριστη, η μορφή 
πάλιν  χωρίς  ύλη  είναι  αφηρημένη.  Τη  συγκεκριμένη  σχέση  της  μορφής  και  της  ύλης  την 
ονομάζει  ο  Αριστοτέλης  εεννέέρργγεειιαα.  Η  πλαστική  δύναμη  της  μορφής  είναι  κάθε  φορά 
διαφορετική,  δηλαδή  άλλοτε  εξουσιάζει  περισσότερο  και  άλλοτε  ολιγότερο  την  ύλη.  Η 
εφαρμογή  της  εννοίας  της  μορφής  και  στον  ανόργανο  κόσμο  είναι  από  τον  Αριστοτέλη 
καθολική. Έτσι π. χ. το πυρ θεωρείται μορφή, εφ' όσον καίει το ξύλο, δηλαδή το μεταβάλλει 
σε θράκα και φωτιά. Το ξύλο στην περίπτωση αυτή είναι απλώς η παθητική ύλη που δέχεται 
μορφή,  ανεξαρτήτως  του  γεγονότος  ότι  και  καθ'  εαυτό  το  ξύλο  αποτελεί  μια  συγκεκριμένη 
ένωση μορφής και ύλης. Το αυτό ισχύει και για το μάρμαρο που χρησιμοποιεί ο γλύπτης για 
να πλάσει το άγαλμά του, δηλαδή προτού δεχθεί τη μορφή που θα του δώσει ο γλύπτης το 
μάρμαρο  υπάρχει  ως  μία  ένωση  μορφής  και  ύλης.  Με  άλλα  λόγια  δεν  είναι  ούτε  πριν 
διαπλασθεί από τον γλύπτη απλή, γυμνή ύλη. Ενέργεια σημαίνει πάντοτε για τον Αριστοτέλη 
διάπλαση, διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης ύλης από μια συγκεκριμένη μορφή. Ακόμη και η 
παιδεία  ως  ενέργεια  είναι  κατ'  αυτόν  το  ίδιο,  δηλαδή  διάπλαση  και  ανάπτυξη  των 
δυνατοτήτων,  του  δυναμικού  της  ψυχής,  του  υλικού  της  ψυχής  σύμφωνα  με  ορισμένες 
μορφές ή κατευθύνσεις. 

Συνεπώς το ζεύγος των εννοιών μορφή και ύλη, καθώς και η τρίτη έννοια, δηλαδή η ενέργεια, 
η  οποία  είναι  πάντοτε  συναρτημένη  μ'  αυτές  τις  δύο,  είναι  για  τον  Αριστοτέλη  έννοιες 
καταστατικές,  πρωταρχικές  του  συστήματός  του.  Ως  υποδείγματα  εποπτικά,  όπου 
συνυπάρχουν και οι  τρεις αυτές βασικές  έννοιες,  είναι η  έννοια  του οργανισμού,  δηλαδή ο 
οργανισμός είτε ως φυτό είτε ως  ζώο είτε ως άνθρωπος,  και  το έργο του γλύπτου. Από τον 



Digitized by 10uk1s 

σπόρο αναπτύσσεται μια εσωτερική κίνηση, και κατά τον νόμο της μορφής ο οργανισμός, ο 
οποίος είναι μια σύνθεση οργανική μορφής και ύλης. Η ύλη εδώ αφομοιώνεται από τη μορφή 
και  προσλαμβάνει  το  σχήμα  της  μορφής.  Υποτάσσεται  και  δαμάζεται  από  τη  μορφή, 
σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανόνα, ο οποίος τείνει πάντοτε προς την πραγμάτωση ενός 
σκοπού,  δηλαδή  προς  το  ενεργό  φανέρωμα  της  μορφής  στην  ολότητά  της.  Το  έργο  του 
γλύπτου  εξ  άλλου,  το  οποίον  αποτελεί  επίσης  σταθερό  υπόδειγμα  για  τη  σκέψη  του 
Αριστοτέλη,  συνίσταται στη διάπλαση μιας ύλης,  του πηλού ή  του μαρμάρου,  σύμφωνα με 
μια μορφή που έχει ο γλύπτης στο νου του. Εδώ ο Αριστοτέλης δεν ήταν δυνατό να ανατρέψει 
ούτε να αποστεί από την πλατωνική θεωρία των ιδεών. Ο γλύπτης μορφώνει το άγαλμά του 
σύμφωνα  με  μια  ιδέα,  η  οποία  αποτελεί  το  πρότυπό  του  και  κατ'  ουσίαν  ποτέ  δεν  γίνεται 
πραγματικότης  στην  ολότητα  και  πληρότητά  της.  Το  έργο,  όσο  τέλειο  και  αν  είναι,  δεν  θα 
συμπέσει ποτέ με τη μορφή, που έχει ο γλύπτης στο νου του. 

Η θεωρία των δύο κόσμων του Πλάτωνος στο σημείο αυτό διατηρείται αμετάβλητη και από 
τον  Αριστοτέλη.  Επίσης  η  θεωρία  των  δύο  κόσμων  του Πλάτωνος,  δηλαδή  του  κόσμου  της 
ιδέας και  του κόσμου της πραγματικότητος,  δεν  καταργείται από τον Αριστοτέλη ούτε όταν 
πρόκειται περί πολιτείας και του δικαίου, γιατί καμμιά πολιτεία πραγματική, εμπειρική, όσο 
τέλεια  και  αν  την  φαντασθούμε,  δεν  είναι  δυνατόν  να  πραγματώσει  τη  δικαιοσύνη  στην 
πληρότητα του νοήματός της. Πάντοτε θα υπάρχει απόσταση της πραγματικής πολιτείας από 
την  ιδέα  της  δικαιοσύνης.  Σε  πραγματικό  όμως  αδιέξοδο  καταλήγει  η  φιλοσοφία  του 
Αριστοτέλους,  όταν  πρόκειται  για  την  κατανόηση  και  τη  λογική  ερμηνεία  της  φύσεως.  Οι 
έννοιες: μορφή, ύλη και ενέργεια, προκειμένου να κατανοήσομε τα φαινόμενα της φύσεως, 
δεν  μας  βοηθούν  πέραν  από  τα  όρια  των  οργανικών  φαινομένων,  όπου  πράγματι 
εξακολουθούν  ως  σήμερα  να  ισχύουν  παρά  την  αντίθετη  κατεύθυνση,  που  προσπαθεί  ν' 
ανοίξει  η  σύγχρονη  βιολογία.  Και  είναι  αναμφισβήτητο  ότι  η  εφαρμογή  της  αντίθετης 
μεθόδου, δηλαδή της μεθόδου της μαθηματικής, ποσοτικής επιστήμης, όπως γίνεται σήμερα, 
έχει  επιτύχει  πολύ σημαντικά αποτελέσματα  για  την  κατανόηση  των φαινομένων  της  ζωής, 
όμως  δεν  κατώρθωσε  να  εκτοπίσει  τουλάχιστον  ως  σήμερα  την  τελεολογική  μέθοδο  του 
Αριστοτέλους.  Προκειμένου  όμως  περί  της  αψύχου,  ανοργάνου  φύσεως,  ο  τρόπος  με  τον 
οποίον  σκέπτεται  ο  Αριστοτέλης,  δεν  προάγει  τη  γνώση  μας.  Είναι  συνεπώς  ευνόητο,  γιατί 
από  την  Αναγέννηση  και  έπειτα  παραμερίσθηκε  από  τη  φυσική  επιστήμη  ο  αριστοτελικός 
τρόπος του σκέπτεσθαι. Από την πάλη που διεξήχθη στην ιστορία του πνεύματος μεταξύ των 
δύο τρόπων του σκέπτεσθαι, δηλαδή του πλατωνικού και  του αριστοτελικού, πάλη η οποία 
ήταν ακόμη  οξεία  κατά  την  εποχή  της Αναγεννήσεως,  εξήλθε  νικητής  ο  πλατωνικός  τρόπος 
του σκέπτεσθαι. Όλη η νεώτερη και σύγχρονη φυσική επιστήμη προϋποθέτει τον πλατωνικό 
τρόπο  του  σκέπτεσθαι,  δηλαδή  την  μέθοδο  της  υποθέσεως,  η  οποία  μέθοδος  ανάγεται 
τελικώς  στους  Πυθαγορείους,  γιατί  πρώτοι  εκείνοι  διέγνωσαν  την  ερμηνευτική  αξία  και 
δύναμη των αριθμών για την κατανόηση των φαινομένων της φύσεως. 

Και όμως η εικόνα του κόσμου που εσχημάτισε ο Αριστοτέλης είναι πλαστική και εποπτική και 
τούτο  σημαίνει  ότι  είναι  και  αυτή  κατ'  εξοχήν  ελληνική.  Και  τα  δύο  πρότυπα  που  έχει 
σταθερώς  υπ'  όψιν  του  ο  Αριστοτέλης,  δηλαδή  η  έννοια  του  οργανισμού  και  το  έργο  του 
γλύπτου,  ανάγονται  τελικώς  στο  βασικό  γεγονός  της  ζωής,  που  είναι  η  δημιουργία  και  η 
γέννηση. Κατά τον Αριστοτέλη ο πατρικός παράγων είναι κατά την αναπαραγωγή της ζωής ο 
δημιουργικός,  εκείνος  που  δημιουργεί  το  σπέρμα  της  ζωής,  ενώ  ο  μητρικός  είναι  απλώς  ο 
δέκτης  και  τροφός  του  σπέρματος.  Η  σχέση  μορφής  και  ύλης  εφαρμόζεται  από  τον 
Αριστοτέλη  και  στη  σχέση  των  δύο  φύλων,  και  έτσι  το  ανδρικό  φύλο  κατέχει  τη  θέση  της 
μορφής, ενώ το γυναικείο κατέχει τη θέση της ύλης. Το σπέρμα, η αίτια της μορφής, η causa 
formailis,  κατάγεται  από  τον  πατρικό  παράγοντα,  δηλαδή  από  έναν  οργανισμό  του  αυτού 
είδους,  με  αυτόν  που  πρόκειται  να  δημιουργήσει,  προϋποθέτει  δηλαδή  μια  κινούσα  αιτία, 
μια causa movens, η οποία είναι ταυτόσημη με τον τελικό σκοπό, την causa finalis, δηλαδή με 
το σκοπό της δημιουργικής διαδικασίας. Έτσι έχομε εδώ όχι μόνον μια διαδικασία εξελίξεως, 
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στο  τέλος  της  οποίας  παρουσιάζεται  ο  πλήρης  οργανισμός,  αλλά  και  μια  διαδικασία 
διαμορφώσεως, όπως ακριβώς γίνεται τούτο στο έργο του γλύπτου, ο οποίος πλάθει την ύλη. 
Αν τώρα εφαρμόσομε το σύστημα τούτο της σκέψεως στον κόσμο ως σύνολο, τότε ο κόσμος 
δεν είναι μόνον ένας δημιουργούμενος θεός, αλλά και ένα θεϊκό καλλιτέχνημα. Έτσι ο θεός 
δεν είναι μόνον σκοπός της αριστοτελικής σκέψεως, αλλά και οικοδόμος του κόσμου. Έτσι ο 
κόσμος ως οργανισμός  είναι  για  τον Αριστοτέλη  ένα θεϊκό  καλλιτέχνημα.  Τούτο  είναι  και ο 
βαθύτερος  λόγος,  ο οποίος  εξηγεί,  γιατί  ο  χριστιανισμός,  όταν  έγινε  Εκκλησία,  ακολούθησε 
και  αφωμοίωσε  την  κοσμολογία  του  Αριστοτέλους,  η  οποία  κατά  τον  δυτικόν  Μεσαίωνα 
αναπτύχθηκε  από  τον  Θωμά  τον  Ακυινάτη  και  τον  Δάντη  ως  η  κατ'  εξοχήν  χριστιανική 
φιλοσοφία της φύσεως. 

Η  αριστοτελική  κοσμολογία  είναι  το  άκρως  αντίθετον  της  κοσμολογίας  του  Δημοκρίτου.  Η 
βασική  έννοια  στον  Αριστοτέλη  παραμένει  ο  οργανισμός,  και  ό,τι  ο  Αριστοτέλης  ονόμασε 
ψυχή,  δηλαδή  ζωή.  Η  βασική  εξ  άλλου  έννοια  του  Δημοκρίτου  για  να  εξηγήσει  τον  κόσμο 
είναι η έννοια του ατόμου. Από τα άτομα λείπει εξ ολοκλήρου ο σκοπός, ενώ ο οργανισμός 
είναι  κατά  τον  Αριστοτέλη  σκοπός,  και  μάλιστα  αυτοσκοπός,  εφ'  όσον  οι  επί  μέρους 
οργανισμοί τείνουν στη διατήρηση και διαιώνιση του είδους. Ο Αριστοτέλης κατά βάθος δεν 
γνωρίζει τη μηχανική αναγκαιότητα, αλλά μόνον την οργανική αναγκαιότητα, δηλαδή εκείνη η 
οποία  διαιωνίζει  το  είδος  της  ζωής.  Γνωρίζω  ένα  αντικείμενο,  είτε  φυσικό  είναι  είτε 
ανθρώπινο  έργο,  σημαίνει  κατά  τον  Αριστοτέλη  συλλαμβάνω  τα  δύο  εννοιολογικά  του 
στοιχεία,  τη  μορφή  και  την  ύλη,  και  κατανοώ  την  ενέργεια,  η  οποία  τα  συνενώνει  σε  μια 
ολότητα.  Ο  Αριστοτέλης,  όταν  εξετάζει  ένα  οιονδήποτε  αντικείμενο,  θέτει  το  ερώτημα  «ττ ιι   

εεσσττίί;»,  δηλαδή  τι  είναι  τούτο,  και  ως  προς  αυτό  παραμένει  γνήσιος  σωκρατικός.  Κατά  τον 
Αριστοτέλη  στην  ερώτηση  αυτήν  υπάρχει  μόνον  μια  απάντηση,  η  υποταγή  του  πράγματος 
περί  του  οποίου  πρόκειται  σε  μια  έννοια,  η  οποία,  εφ'  όσον  είναι  αληθινή,  εκφράζει  την 
ουσία του. Η έννοια όμως είναι τότε μόνον αληθινή, όταν συλλάβει την ουσιαστική μορφή, η 
οποία είναι συνάμα και η δημιουργική αιτία, που το πράγμα είναι, όπως είναι. Η έννοια της 
μορφής  όμως  εκφράζεται  με  τον  λόγο.  Η  έννοια  του  είδους  και  η  έννοια  του  λόγου  είναι 
έννοιες  καταστατικές  της  ελληνικής  φιλοσοφίας.  Οι  έννοιες  αυτές  είναι  στους  Έλληνες 
φιλοσόφους οι βασικές έννοιες του φαινομένου της γνώσεως. Γνώσις είναι πάντοτε λόγος, ο 
οποίος εκφράζει το είδος, τη μορφή. Όσον αντίθετα και αν είναι τα συστήματα της ελληνικής 
φιλοσοφίας, έχουν τούτο το κοινό μεταξύ των, ότι όλα ζητούν τον λόγο. Έτσι ο Ηράκλειτος και 
ο Παρμενίδης, αν και είναι τόσον αντίθετοι μεταξύ των, ζητούν και οι δύο τον λόγο, ο οποίος 
κείται  πέρα  από  την  επιφάνεια  των  φαινομένων,  τα  οποία  είναι  και  για  τους  δύο  κακοί 
μάρτυρες  της  αληθείας.  Επίσης  η  πλατωνική  μεταφυσική  των  ιδεών  και  η  αριστοτελική 
τελεολογία της φύσεως, ο υλισμός του Δημοκρίτου και ο πανθεϊσμός των Στωικών, έχουν ως 
κοινή αφετηρία ότι η άρθρωση του κόσμου, η εσωτερική του ουσία, είναι λογική. Ο κόσμος 
για  τους  Έλληνες  είναι  λογικός  και  για  τούτο  είναι  και  κατανοητός  από  τον  άνθρωπο,  του 
οποίου το κύριο γνώρισμα είναι η λογική του. 

 

Ο μόνος όμως τρόπος, που έχει ο άνθρωπος για να εκφράσει την ουσία του κόσμου και την 
εικόνα την οποίαν σχηματίζει για τον κόσμο με το νου του, είναι η γλώσσα. Είδαμε πριν ότι η 
γνώσις για τον Έλληνα είναι θέα του νου, και η θέα αυτή του νου πρέπει να γίνει λόγος για να 
εκφρασθεί.  Ο  λόγος  είναι  εικόνα αυτής  της  διανοητικής  θέας,  είναι  εικόνα  του  είδους,  της 
μορφής την οποίαν θεάζεται πάντοτε ο νους. Η σχέση αυτή μεταξύ είδους και λόγου, μεταξύ 
του αντικειμένου που θεάζεται ο νους και γλωσσικής μορφής, αποτέλεσε ενωρίτατα θέμα της 
ελληνικής φιλοσοφίας. Ο Ηράκλειτος πρώτος εφιλοσόφησε για τη γλώσσα και διέγνωσε την 
πάλη που διεξάγει ο άνθρωπος με τη γλώσσα για να εκφράσει τα νοήματά του. Στη γλώσσα 
του Ηρακλείτου βλέπομε κατά τρόπο απτό τον συνειδητόν αυτόν αγώνα του φιλοσόφου. Και 
αυτός είναι ο λόγος που ο Ηράκλειτος εχαρακτηρίσθη ήδη από την αρχαιότητα ως σκοτεινός. 
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Κατά  βάθος  δεν  είναι  καθόλου  σκοτεινός,  αλλά  αγωνίζεται  να  εκφράσει  τα  βαθειά  του 
φιλοσοφικά νοήματα με  τη γλώσσα,  και  τούτο σημαίνει ότι θέλει  να προσαρμόσει  το  είδος 
της γλώσσας με το είδος των αντιστοίχων νοημάτων. Ο Πλάτων αργότερα θέτει στο διάλογό 
του «Κρατύλος» ριζικώς το ζήτημα της γλώσσας, το οποίον εν τω μεταξύ είχαν ανακινήσει οι 
Σοφισταί. Και το πρώτο πρόβλημα που τίθεται στον «Κρατύλο» είναι, αν η γλώσσα, δηλαδή οι 
λέξεις, είναι κατά συνθήκην σύμβολα ή «φυσικά» ομοιώματα των πραγμάτων, ή, όπως λέγει 
η φιλοσοφική ορολογία, αν είναι οι λέξεις θέσει ή φύσει. Είναι δηλαδή η γλώσσα ένα τεχνητό 
κατασκεύασμα του ανθρώπου ή είναι μια προέκταση της φύσεως μέσα στον άνθρωπο, οπότε 
τα  ονόματα  είναι  πιστά  ομοιώματα  των  πραγμάτων;  Ότι  η  γλώσσα  δεν  είναι  φύσει,  αλλά 
θέσει, τούτο φαίνεται ήδη από το γεγονός, ότι δεν υπάρχει μόνον μία γλώσσα, αλλά πολλές, 
και στις πολλές γλώσσες κάθε όνομα είναι διάφορο για το ίδιο πράγμα, δηλαδή κάθε όνομα 
αποτελείται από διαφορετικό ήχο. Οι λέξεις είναι απλά σημάδια για τα πράγματα και για τα 
νοήματα. Τα σημάδια όμως αυτά είναι γενικώς καθιερωμένα από κάθε γλώσσα και συνεπώς 
δεν είναι αυθαίρετα, ατομικά κατασκευάσματα. Με τις απλές όμως και μεμονωμένες λέξεις 
δεν είναι δυνατόν να εκφράσομε συντεταγμένα νοήματα. Τούτο γίνεται με τις προτάσεις. Η 
πρόταση είναι στη σύνθεσή της λόγος, δηλαδή λογικά συντεταγμένο σύμπλεγμα λέξεων, που 
όλες μαζί εκφράζουν ένα νόημα. Αυτή η σύνθεση των λέξεων που αποτελεί τον λόγο, θέλει να 
εκφράσει την ουσία του αντικειμένου, της γνώσεως, την οποίαν ο νους θεάζεται. Έτσι ο λόγος 
εμφανίζεται  συγχρόνως  ως  ουσία  των  πραγμάτων,  του  κόσμου,  και  ως  γλώσσα  έχει  διπλή 
έννοια. Από το ένα μέρος υπάρχει η θέα των αντικειμένων, το είδος, η μορφή, από το άλλο 
μέρος υπάρχει η γλώσσα, η οποία  ζητεί να τα εκφράσει.  Γνώση είναι πάντοτε θέα του νου, 
θέα  της  αληθούς  πραγματικότητος,  απαλλαγμένη  από  τη  μέθη  των  αισθήσεων,  οι  οποίες 
παρεμβάλλονται  μεταξύ  του  νου  και  της  ουσίας  των  πραγμάτων.  Η  όλη  διαδικασία  της 
γνώσεως έχει κατά τους Έλληνας τρία στάδια: το πρώτον είναι η ουσία του αντικειμένου, το 
οποίον έχει  ο  νους ενώπιόν  του ως θέαμα νοητό,  το δεύτερον είναι η θέα που έχει ο  νους 
αυτού του νοητού θεάματος, και το τρίτον στάδιον είναι ο λόγος, ο οποίος εκφράζει τη θέα. Η 
θέα είναι ομοίωμα του θεάματος, ο δε λόγος ομοίωμα της θέας. 

Επάνω  σ'  αυτές  τις  προϋποθέσεις  στηρίζει  ο  Αριστοτέλης  τη  Λογική  του  και  για  τούτο  τη 
Λογική αυτή την ονομάζομε οντολογική. Η αφετηρία της Λογικής του Αριστοτέλους είναι ότι ο 
λόγος,  η  κρίση,  αποτελεί  εικόνα,  ομοίωμα  του  Είναι,  της  ουσίας,  του  είδους.  Τούτο  πάλιν 
σημαίνει ότι και τα υποκείμενα και τα κατηγορούμενα των κρίσεών μας είναι λογικά σχήματα 
αφηρημένα  από  το  Είναι  των  πραγμάτων  ή  ομοιώματα  του  είδους  που  χαρακτηρίζει  το 
αντικείμενον.  Η  δομή  των  κρίσεων  είναι  αντίστοιχη  με  τη  δομή  την  αντικειμενική,  με  άλλα 
λόγια  η  γνωσιολογική  πλευρά  του  φαινομένου  της  γνώσεως  είναι  αντίστοιχη  με  την 
οντολογική  όψη  του  αντικειμένου.  Το  βασικό  οντολογικό  σχήμα  με  το  οποίον  σκέπτεται  ο 
Αριστοτέλης και όπου επάνω οικοδομεί όλη του τη Λογική, είναι το σχήμα της ουσίας και των 
συμβεβηκότων,  ουσίας  και  ιδιοτήτων.  Η  φύσις  αποτελείται  από  αντικείμενα,  τα  οποία  ο 
Αριστοτέλης  ονομάζει  ουσίες,  και από  τις  ιδιότητές  των,  τις  οποίες  ο Αριστοτέλης ονομάζει 
συμβεβηκότα  της  ουσίας.  Ότι  η  γλώσσα  είναι  το  ένδυμα  της  σκέψεως,  αποτελεί  για  τον 
Αριστοτέλη αδιάσειστη πεποίθηση,  και  τούτο σημαίνει ότι η Λογική  του Αριστοτέλους είναι 
συνάμα προσανατολισμένη στη γλώσσα. Η γλώσσα αποτελεί για τον Αριστοτέλη τη δεύτερη 
αφετηρία  της  Λογικής  του,  ακριβώς  επειδή  κατ'  αυτήν  οι  μορφές  των  κρίσεών  μας,  όπως 
παρουσιάζονται  στη  δομή  των  προτάσεών  μας,  εικονίζουν,  είναι  ομοιώματα  των  βασικών 
μορφών του όντος, του αντικειμένου. Συνεπώς η διαίρεση των κρίσεων σε κρίσεις ποιότητος, 
ποσότητος  και  τρόπου,  που  δίδει  ο  Αριστοτέλης  στη  Λογική  του,  δεν  είναι  κατ'  αυτόν 
δημιούργημα της διανοητικής ενεργείας, όπως είναι στον Καντ, αλλά αποδίδει την ουσία του 
πράγματος. Ορθός  λόγος  είναι συνεπώς  εκείνος ο  λόγος,  ο οποίος  εκφράζει  τη  λογική θέα, 
που  έχει  ο  νους  για  το  Είναι  ενός  αντικειμένου,  δηλαδή  εκείνος  που  οι  μορφές  του 
αντιστοιχούν στις μορφές του πράγματος. Έτσι ερμηνεύεται η σχέση του λόγου και του Είναι 
από τον Αριστοτέλη. 
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Η  ανάλυση  αυτή  της  κρίσεως  από  τον  Αριστοτέλη  ακολουθεί  κατ'  ουσίαν  τον  δρόμο  που 
άνοιξε πρώτος ο Πλάτων. Στο διάλογό του «Σοφιστής» ο Πλάτων εξετάζει  τις θετικές και τις 
αρνητικές  κρίσεις,  προτάσεις,  για  να  απαντήσει  στο  βασικό  ερώτημα που  θέτει:  τι  είναι  το 
Είναι,  τι  νόημα έχει  το Είναι.  Και  για  τον Πλάτωνα, όπως είδαμε,  το πρώτο είναι ότι ο νους 
θεάζεται  το  Είναι,  έχει  τη θέα  του όντος.  Συνεπώς  ο  λόγος περί  του όντος  δεν  είναι  τίποτε 
άλλο παρά λογική και γλωσσική εικόνα του όντος. Με την ανάλυση των κρίσεων, θετικών και 
αρνητικών,  ο  Πλάτων  διαπιστώνει  ότι  κάθε  κρίση,  είτε  θετική  είτε  αρνητική  είναι,  περιέχει 
μέσα  της  το  Είναι,  το  οποίον  εκφράζεται  με  το  συνδετικό  των  κρίσεων,  δηλαδή με  τη  λέξη 

εεσσττίί, η οποία συνδέει το κατηγορούμενο με το υποκείμενο, ή επίσης, εφ' όσον η κρίση είναι 
αρνητική, χωρίζει το κατηγορούμενο από το υποκείμενο της κρίσεως. Μέσα σ' αυτό το  εεσσττ ίί 
υπάρχει  και  για  τον Πλάτωνα  και  για  τον Αριστοτέλη η ουσία  της  κρίσεως,  το  Είναι.  Έτσι  η 
κρίση που λέγει ότι το πυρ είναι θερμό δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ότι το πυρ συμμετέχει 
στο Είναι  του θερμού, στην ουσία  του θερμού. Η θετική λοιπόν κρίση εκφράζει μέθεξη  του 
υποκειμένου  στο  αντικείμενο,  που  είναι  πάντοτε  κάτι  άλλο  από  το  υποκείμενο,  έέττεερροονν.  Τι 
γίνεται με την αρνητική κρίση, η οποία λέγει ακριβώς ότι κάτι «δεν είναι»; Πρέπει να ειπούμε 
ότι  το  «δεν  είναι»  εδώ  σημαίνει  το  μηδέν,  και  ότι  το  υποκείμενο  της  αρνητικής  κρίσεως 
μετέχει  του μηδενός;  Τούτο  είναι  κατά  τον Πλάτωνα λογικώς αδύνατον,  γιατί  το μηδέν δεν 
είναι Είναι, δεν είναι αντικείμενο. Δεν υπάρχει κατά τον Πλάτωνα κρίση, η οποία να αποδίδει 
σε  ένα αντικείμενο  το μη Είναι, αλλά υπάρχει  κρίση, η οποία αποδίδει στο αντικείμενο  την 
έννοια  του  «μη  ούτως  είναι».  Η  αρνητική  κρίση  που  λέγει  ότι  δεν  υπάρχει  ψυχρή  φωτιά, 
ψυχρό πυρ,  σημαίνει  ότι  το  πυρ  δεν  είναι ψυχρό. Με άλλα  λόγια  η  κρίση αυτή  τονίζει  την 
ετερότητα  του  πυρός  και  του ψυχρού.  Η  ετερότης  όμως  αυτή  είναι  καθ'  εαυτήν  νοητή  και 
συνεπώς είναι κάτι θετικό, όπως είναι και η ταυτότης. Τα αντίθετα δεν μπορούν λογικώς να 
συνυπάρξουν στο ίδιο αντικείμενο. Το Είναι του ενός σημαίνει το μη Είναι του άλλου στο αυτό 
αντικείμενο.  Το  μη  Είναι  σημαίνει  λοιπόν  κατά  τον  Πλάτωνα  το  «άλλως  είναι».  Έτσι  το 
διαφορετικό του θερμού είναι το ψυχρό, του φωτεινού το σκοτεινό. 

Αλλά  είναι  καιρός  να  κλείσομε  την παρέκβαση αυτή περί Λογικής,  η οποία  έγινε μόνον  και 
μόνον για να δείξομε τη σχέση του λόγου με το είδος, τη σχέση της λογικής με την οντολογία 
κυρίως  του  Αριστοτέλους.  Από  τη  σύντομη  αυτή  θεώρηση  της  ελληνικής  φιλοσοφίας  της 
φύσεως προκύπτει ότι οι Έλληνες εσχημάτισαν τρεις κυρίως εικόνες περί του κόσμου. Η μία 
είναι η εικόνα του κόσμου, όπως την έπλασε ο Δημόκριτος με τη θεωρία του περί ατόμων. Η 
βασική αρχή στο σύστημα του Δημοκρίτου είναι η αναγκαιότης. Δεν υπάρχει εδώ μέσα ούτε 
σκοπός  ούτε  τύχη,  αλλά  μόνον  η  αναγκαιότης  των  ατόμων,  από  τα  οποία  συντίθεται  ο 
κόσμος. Η άλλη εικόνα είναι η πλατωνική, η οποία στηρίζεται στη θεωρία των ιδεών και στα 
Μαθηματικά  και  τη  Γεωμετρία.  Η  δεύτερη  αυτή  εικόνα  του  κόσμου  ανεπτύχθη  κατά  την 
μετακλασσική εποχή από τον Εύδοξο, τον Ευκλείδη και τον Αρχιμήδη, αργότερα όμως σχεδόν 
παραμερίσθηκε. Έτσι κατά τον Μεσαίωνα επεκράτησε η τρίτη εικόνα περί κόσμου, την οποίαν 
έδωκε  ο  Αριστοτέλης.  Η  εικόνα  αυτή  του  κόσμου  είναι,  όπως  είδαμε,  τελεολογική  και 
στηρίζεται  κυρίως  στην  έννοια  του  οργανισμού.  Ο  κόσμος  είναι  κατά  τον  Αριστοτέλη  ένας 
οργανισμός με αυτοσκοπό, είναι ένα θεικό καλλιτέχνημα. 

Είναι σημαντικό για την πορεία και την ιστορία του πνεύματος ότι και οι τρεις αυτές εικόνες 
που  εσχημάτισαν  οι  Έλληνες  περί  κόσμου,  όσο  και  αν  η  αριστοτελική  εικόνα  περί  κόσμου 
υπεχώρησε  κατά  την  εποχή  της  Αναγεννήσεως  και  κατά  τον  16ον  και  17ον  αιώνα, 
εξακολουθούν  ν'  αποτελούν  τις  βάσεις  για  την  εικόνα  του  κόσμου,  που  εδημιούργησε  ο 
νεώτερος  ευρωπαϊκός  πολιτισμός.  Και  η  θεωρία  του  Δημοκρίτου  περί  ατόμων,  όσο  και  αν 
μετεσχηματίσθη, και η θεωρία του Πλάτωνος ότι ο κόσμος είναι δυνατόν να κατανοηθεί με τα 
Μαθηματικά, επειδή ακριβώς η όλη τους δομή είναι μαθηματική και γεωμετρική, αποτελούν 
ενεργά στοιχεία της σημερινής φυσικής επιστήμης. Εξ άλλου η αριστοτελική εικόνα περί του 
κόσμου αναγεννήθηκε στη νεώτερη εποχή από τον Leibniz και από τον Γκαίτε, ο οποίος είδε 
τη  φύση  με  το  πρότυπο  του  οργανισμού.  Ο  Γκαίτε  εζήτησε  παντού  μέσα  στη  φύση  «την 
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χαραγμένη  μορφή,  η  οποία  αναπτύσσεται  ζώσα».  Και  ο  Γκαίτε  θεωρεί  την  ψυχή,  την 
εντελέχεια του ζωντανού σώματος, ως τη βασική ενεργό αιτία. Επίσης και ο ρωμαντισμός του 
δεκάτου ενάτου αιώνος στη Δύση είδε τον κόσμο με τον αριστοτελικό τρόπο. Όσο παράδοξο 
και αν θεωρηθεί τούτο, και είναι πράγματι παράδοξο, πρέπει να δεχθούμε ότι ο Αριστοτέλης, 
ο  οποίος  δεν  είναι  ποιητής,  έδωκε  μια  ποιητική  εικόνα  περί  κόσμου.  Το  ίδιο  πράγμα 
μπορούμε να  το εκφράσομε και διαφορετικά, οπότε δεν φαίνεται παράδοξο. Η εικόνα περί 
του  κόσμου που μας παρέδωκεν ο Αριστοτέλης  είναι πλησιέστερα από όλες  τις άλλες στην 
άμεση εποπτεία  του ανθρώπου. Η  εικόνα αυτή,  θα  έλεγε  κανείς,  ότι  συστηματοποιεί με  τα 
μέσα  της  επιστήμης  και  της φιλοσοφίας  την άμεση  εποπτεία που  έχει  ο  άνθρωπος  για  τον 
κόσμο. Κι όμως, ή μάλλον ακριβώς γι' αυτό, η τροπή που έλαβε η νεώτερη φυσική επιστήμη 
και η καινούργια εικόνα που εσχημάτισε είναι ριζικώς αντίθετη προς την αριστοτελική, επειδή 
επροχώρησε πέραν από την άμεση εποπτεία του ανθρώπου. 

 

Η  εποχή,  η  οποία  ακολουθεί  μετά  τον  Αριστοτέλη  και  η  οποία  ονομάζεται  συνήθως 
ελληνιστική  ή  αλεξανδρινή,  έχει  για  τη  φιλοσοφία  της  φύσεως  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  και 
μάλιστα  για  τρεις  λόγους.  Ο  πρώτος  είναι  ότι  κατά  την  εποχή  αυτήν  αναπτύχθηκαν 
περισσότερο οι ειδικές επιστήμες, η αστρονομία, τα μαθηματικά, η γεωμετρία και η ιατρική. 
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι κατά την εποχή αυτήν η φιλοσοφία, τουλάχιστον στη συνείδηση 
των  μορφωμένων,  έχει  αντικαταστήσει  τη  θρησκεία,  και  ο  τρίτος  λόγος  είναι  ότι  κατά  την 
εποχή  αυτή  γενικεύεται  το  κοσμοθεωρητικό  ενδιαφέρον  του  ανθρώπου.  Ο  άνθρωπος  της 
εποχής  αυτής  έχει  αποδεσμευθεί  από  τα  δεσμά  της  παραδόσεως,  αισθάνεται  μόνος  και 
έρημος  μέσα  στο  κόσμο  και  το  ενδιαφέρον  του  να  τοποθετήσει  τον  εαυτό  του  μέσα  στον 
κόσμο είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλη εποχή. Είναι η εποχή των Διαδόχων του Αλεξάνδρου, 
κατά  την  οποίαν  το  κέντρον  του  ελληνικού  πνεύματος  μετακινείται  από  την  Αθήνα  στην 
Αλεξάνδρεια.  Ο  Δημήτριος  ο  Φαληρεύς  είναι  εκείνος,  οποίος  μεταφέρει  τον  Περίπατον, 
ασφαλώς δε και τη βιβλιοθήκη του Περιπάτου, δηλαδή της Σχολής του Αριστοτέλους, από την 
Αθήνα στην Αλεξάνδρεια. Τώρα συντελείται η μεγάλη κοσμοϊστορική στροφή του ελληνικού 
πνεύματος, το οποίον αναλαμβάνει την αποστολή να εξελληνίσει την ανθρωπότητα. Η Ελλάς 
ως  ιδέα  και  πνεύμα  δεν  θα  ανήκει  πλέον  μόνον  στους  Έλληνες,  αλλά  σε  όλους  τους 
ανθρώπους. Στην Αλεξάνδρεια ιδρύεται τώρα το Μουσείον, δηλαδή μία νέα Ακαδημία, καθώς 
και  η  περίφημη  Βιβλιοθήκη.  Τα  δύο  αυτά  ιδρύματα  γίνονται  τα  κέντρα,  όπου  ανθίζει  η 
ελληνική  ειδική  επιστήμη∙  ό,τι  δεν  είχε  γίνει  κατά  την  κλασσική  αρχαιότητα,  δηλαδή  ο 
διαφορισμός  της  γνώσεως  στις  ειδικές  επιστήμες,  τούτο  γίνεται  τώρα.  Οι  κορυφαίοι  των 
ειδικών επιστημών κατά την αλεξανδρινή εποχή είναι ο φυσικός Στράτων, ο μαθηματικός και 
φυσικός Ευκλείδης, ο οποίος συντάσσει το σύστημα της αρχαίας γεωμετρίας, που θα ισχύσει 
μέχρι  της  νεωτέρας  εποχής.  Ο  Ευκλείδης  συνέγραψε  οπτική  και  μαθηματική  θεωρία  των 
τόνων, έργα τα οποία επίσης εκφράζουν τη βασική γραμμή του ελληνικού πνεύματος, δηλαδή 
την  τάση  του προς  το σύστημα.  Επίσης οι περιγραφικές φυσικές  επιστήμες αναπτύσσονται, 
προάγονται κατά την εποχήν αυτήν από το σημείον, όπου είχαν φθάσει με τον Αριστοτέλη και 
τον  Θεόφραστο.  Η  ιατρική  σχολή  της  Αλεξανδρείας  συνέβαλε  τα  μέγιστα  προς  την 
κατεύθυνση  της  βιολογικής  θεμελιώσεως  της  ιατρικής  επιστήμης.  Ο  ιδρυτής  της  σχολής,  ο 
κορυφαίος  ιατρός  Ηρόφιλος  ο  Χαλκηδόνιος  ανακαλύπτει  την  ειδική  σημασία  των  νεύρων, 
προάγει  την  ανατομία  του  οφθαλμού,  του  εγκεφάλου,  των  γεννητικών  μορίων  και 
διαπιστώνει την ιατρική σημασία του σφυγμού. Επίσης ο Ερασίστρατος ο Κείος διακρίνει τα 
αισθητήρια  από  τα  κινητήρια  νεύρα.  Εκείνος  όμως  ο  οποίος  δημιουργεί  εποχήν,  είναι  ο 
Αρχιμήδης  ο  Συρακούσιος  (287  ‐  212),  ο  οποίος  ανακαλύπτει  την  θεμελιώδη  έννοια  της 
φυσικής περί του ειδικού βάρους των σωμάτων, κατασκευάζει μηχανές και δίδει το σύστημα 
της  αρχαίας  στατικής,  την  οποίαν  αναδεικνύει  σε  επιστήμη  κατά  το  υπόδειγμα  της 
γεωμετρίας.  Το  μέγα  όμως  επιστημονικόν  άλμα,  η  πραγματική  επιστημονική  επανάσταση 
κατά  την  εποχή  αυτήν  γίνεται  από  τον  Αρίσταρχο  τον  Σάμιο  (περί  το  280  π.Χ.  στην 
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Αλεξάνδρεια), ο οποίος εισάγει την ιδέα του ηλιοκεντρικού συστήματος,  ιδέα όμως η οποία 
δυστυχώς δεν είχε παρά μόνον ένα συνεχιστή, τον Σέλευκο από τη Σελεύκεια (γύρω στα 150 
π.Χ.), και η οποία έπειτα απ' αυτόν ελησμονήθη εξ ολοκλήρου. 

Τα φιλοσοφικά συστήματα της εποχής αυτής είναι ο Σκεπτικισμός, η στωική φιλοσοφία και η 
φιλοσοφία του Επικούρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ελληνικό πνεύμα, το οποίον άρχισε με 
την  ιωνική  φιλοσοφία  της  φύσεως,  εδημιούργησε  τόσες  μεγαλοπρεπείς  εικόνες  περί  της 
φύσεως,  ίδρυσε  τα  μαθηματικά  με  τους  Πυθαγορείους,  έφθασε  στα  κλασσικά  συστήματα 
περί του κόσμου και του ανθρώπου με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και όλο το τεράστιο 
τούτο έργο το εστήριξε στη Λογική, την οποίαν το ίδιο το ελληνικό πνεύμα έφερε πρώτο εις 
φως, τώρα στη μετακλασσική αυτή εποχή αρχίζει να αμφιβάλει για την ασφάλεια της Λογικής 
του.  Τα  αίτια  τα  οποία  οδήγησαν  στη  συνείδηση  αυτήν  της  λογικής  ανασφάλειας  είναι 
βεβαίως πολλά. Το κυριώτερο όμως απ' αυτά φαίνεται να είναι το γεγονός ότι η φιλοσοφία 
δεν κατώρθωσε να δώσει μονοσήμαντη απάντηση στο βασικό ερώτημα: ποίος είναι ο σκοπός 
της ζωής του ανθρώπου. 

Ο  Σκεπτικισμός  είναι  ακριβώς  το  φιλοσοφικό  εκείνο  ρεύμα  της  εποχής  αυτής,  το  οποίον 
εκφράζει τη λογική ανασφάλεια του ανθρώπου. Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι και ο αρχαίος 
Σκεπτικισμός έχει μέσα του την αντίφαση, ότι προσπαθεί με λογικά μέσα, τουλάχιστον μέχρις 
ενός  βαθμού,  να  αποδείξει  την  ανασφάλεια  της  λογικής  και  της  γνώσεως.  Ιδρυτής  του 
συστήματος τούτου είναι ο Πύρρων ο Ηλείος (360‐270). Ο Πύρρων επεχείρησε να δείξει ότι οι 
πρώτες αρχές της Λογικής, όπου επάνω στηρίζει ο Αριστοτέλης το σύστημά του, και τις οποίες 
ο Αριστοτέλης θεωρεί ως άμεσα δεδομένα του νου, δεν είναι αυταπόδεικτες, αλλά έχουν και 
αυτές ανάγκη από μια θεμελίωση. Επειδή όμως κάθε προσπάθεια που επιχειρεί κανείς για να 
θεμελιώσει  τις  αρχές  αυτές  δεν  οδηγεί  σε  κανένα αποτέλεσμα,  δεν  μένει,  λέγει  ο Πύρρων, 
τίποτε  άλλο  παρά  να  αρνηθεί  κανείς  τη  βεβαιότητα  και  την  ασφάλεια  της  γνώσεως  του 
ανθρώπου,  και  κυρίως  της θεωρητικής. Η μόνη συνεπώς συμπεριφορά  του ανθρώπου,  που 
είναι δυνατόν λογικώς να υποστηριχθεί, είναι η «εποχή», δηλαδή η αποχή της σκέψεώς του 
από κάθε θετική ή αρνητική κρίση. Η «εποχή» αυτή της σκέψεως από κάθε κρίση, θετική ή 
αρνητική, λέγει ο Πύρρων, είναι η μόνη προϋπόθεση για ν' αποκτήσει ο άνθρωπος την ψυχική 
του  γαλήνη,  δηλαδή  η  κατάργηση  της  Λογικής  είναι  η  μόνη  διέξοδος  από  τη  λογική 
ανασφάλεια.  Η  επίδραση,  την  οποίαν  ήσκησε  ο  Σκεπτικισμός  κατά  την  περίοδο  αυτήν, 
καταφαίνεται από το γεγονός ότι κατά τον δεύτερο αιώνα το πνεύμα του σκεπτικισμού είχε 
επικρατήσει  και  σ'  αυτήν  ακόμη  την  πλατωνική  Ακαδημία.  Η  κεφαλή  της  Ακαδημίας,  ο 
Καρνεάδης (214‐129) ανέπτυξε γνωσιολογικώς περαιτέρω τον Σκεπτικισμό του Πύρρωνος και 
ανέπτυξε  τη  θεωρία  της  πιθανότητος.  Τούτο  σημαίνει  ότι  ο  Καρνεάδης  εγκατέλειψε  κατ' 
αρχήν  τη  ριζική αποχή  της σκέψεως από  κάθε  κρίση,  θετική  ή αρνητική,  και  διετήρησε  την 
αμφιβολία  για  τη  βεβαιότητα  των  κρίσεων.  Έχομε  εδώ  το  ανάλογο  του  νεωτέρου 
πραγματισμού και των συγγενικών προς αυτόν θεωριών. 

Η  τάση  όμως  του  ελληνικού  πνεύματος  να  σχηματίσει  θεωρητική  εικόνα  περί  κόσμου  και 
ηθική έννοια περί του ανθρώπου ήταν τόσο έμμονη και καταστατική μέσα του, ώστε δεν ήταν 
δυνατόν να εξουδετερωθεί με τον Σκεπτικισμό.  Την τάση ακριβώς αυτήν εκφράζουν τα δύο 
σπουδαιότερα συστήματα  της μετακλασσικής  εποχής,  δηλαδή  το σύστημα  της  Στοάς  και  το 
σύστημα του Επικούρου.  Ιδρυτής της Στοάς είναι ο Ζήνων ο Κιτιεύς  (336‐264). Η φιλοσοφία 
της φύσεως την οποίαν αναπτύσσει η Στοά στηρίζεται κυρίως στον Ηράκλειτο. Την έννοια του 
πυρός, την οποίαν τόσον πολύ εχρησιμοποίησε ο Ηράκλειτος, οι Στωικοί την ανάγουν τώρα σε 
πραγματική θεότητα. Το πυρ είναι κατ' αυτούς το πρωταρχικόν, το ενεργούν. Την ύλη αυτήν 
του πυρός  την ονομάζουν  και αιθέρα,  και ως  προς αυτό  είναι  οι  Στωικοί  υλισταί.  Εξ άλλου 
ονομάζουν  την  ανάταση  αυτήν  δύναμη  του  παντός,  την  οποίαν  θεωρούν  λογική,  πνεύμα. 
Πνεύμα σημαίνει πνοή. Το πύρινο αυτό πνεύμα διαπνέει κατά τους Στωικούς τα πάντα, αυτό 
συντηρεί  τα  πάντα,  αυτό  διαμορφώνει  τα πάντα,  και  προ παντός  το παθητικό στοιχείο  του 
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κόσμου, την ύλη. Το σύστημα του κόσμου, έπειτα από μια ορισμένη περίοδο, έτσι διδάσκει η 
Στοά,  θα καταστραφεί με μια παγκόσμια πυρκαϊά  και  έπειτα θα ανοικοδομηθεί πάλιν  κατά 
την  ίδια  διαδικασία.  Η  διαδικασία  της  ανακυκλήσεως  του  κόσμου  εντυπωσίασε  πολύ  τον 
Nietzsche, ο οποίος και την παραδέχθηκε. Ο εσωτερικός όμως λόγος αυτής της διαδικασίας 
του  κόσμου,  της  γενέσεως  και αυτοκαταστροφής,  είναι  η  ειμαρμένη,  η  οποία διέπει  και  το 
ηθικό  σύστημα  της  Στοάς,  όσο  και  αν  κατά  τα  άλλα  η  Στοά  είδε  την  ηθική  πράξη  του 
ανθρώπου ως  κατόρθωμα.  Κατά  ταύτα η  στωική φιλοσοφία  της φύσεως  στηρίζεται  σε  δυο 
βασικές  αρχές.  Στην  αρχή  ότι  ο  κόσμος  διέπεται  από  μια  νομοτέλεια  και  στην  αρχή  ότι  ο 
κόσμος διέπεται από μια δύναμη, η οποία τον κυβερνά και η οποία εκφράζεται στους νόμους 
του κόσμου. Τα όντα της φύσεως η Στοά τα διαιρεί σε τρία είδη, στα ανόργανα, τα οποία τα 
συγκρατεί  στο  Είναι  τους  αυτό  που  οι  Στωικοί  ονόμασαν  μέσα  τους  «φύσιν»,  στα  ζώα,  τα 
οποία τα διέπει η ψυχή, και στον άνθρωπον, ο οποίος είναι οπλισμένος με τον λόγο, το νου. 
Εξ  άλλου  η  ύλη  νοείται  από  τους  Στωικούς  με  τα  τέσσερα  γνωστά  στοιχεία,  τα  οποία 
συγκεντρώνονται  γύρω  από  το  στερεό,  τη  γη.  Ο  κόσμος  αποτελεί  για  τους  Στωικούς  μια 
σφαίρα, είναι συνεπώς πεπερασμένος, ενώ το κενόν που τον περιβάλλει, είναι άπειρον. Μέσα 
όμως  στον  κόσμο  δεν  υπάρχει  κενόν.  Επίσης  ο  κόσμος  είναι  κατ'  αυτούς  ζωντανός 
οργανισμός.  Ο  ήλιος  είναι  σφαιροειδής,  είναι  καθαρό  πυρ  και  μεγαλύτερος  από  τη  γη.  Εξ 
άλλου η ψυχή, το έμφυτο μέσα μας πνεύμα, το μέρος του γενικού πνεύματος, είναι σωματικό 
και φθαρτό. Μόνον η ψυχή του κόσμου, το γενικό πνεύμα, είναι αιώνια. Γενικώς η φυσική της 
Στοάς είναι προσανατολισμένη περισσότερο στον Αριστοτέλη. 

Το  τρίτο  σύστημα  της  μετακλασσικής  εποχής  είναι  το  σύστημα  του  Επικούρου  του  Σαμίου 
(341‐271). Στη νεότητά του ο Επίκουρος εγνώρισε το σύστημα του Πλάτωνος, του Δημοκρίτου 
και  τελικώς  το  σύστημα  του  Σκεπτικισμού.  Ο  σκοπός  του  συστήματος  του  Επικούρου  είναι 
κυριώτατα ηθικός. Ο Επίκουρος θέλει με το σύστημά του να ελευθερώσει τον άνθρωπο από 
τον  φόβο  και  την  αγωνία,  που  του  εμπνέουν  τα  φυσικά  φαινόμενα.  Μέσον  για  την 
απελευθέρωση αυτήν του ανθρώπου είναι κατά τον Επίκουρο ο Λόγος. Με αυτόν ο άνθρωπος 
πρέπει να ελευθερωθεί από τη βασανιστική ιδέα, ότι τα ουράνια σώματα είναι θεοί, και από 
την επίσης βασανιστική ιδέα, ότι υπάρχει μια αιώνια τιμωρία του ανθρώπου έπειτα από τον 
θάνατο. Η ηρεμία όμως της ψυχής αποκαθίσταται, αν κανείς ελευθερωθεί απ' όλα αυτά και 
σκέπτεται  συνεχώς  το  όλον  και  τις  ανώτατες  «ρυθμιστικές  του  αρχές».  Οι  ανώτατες  αυτές 
ρυθμιστικές  αρχές  είναι  οι  ακόλουθες.  Πρώτον  τα  άτομα,  τα  οποία  υπάρχουν  αιώνια,  και 
δεύτερον ο κενός χώρος,  ο μόνος που είναι ασώματος.  Εκτός απ' αυτά  τα δύο δεν υπάρχει 
τίποτε άλλο. Τα άτομα δεν διαιρούνται, δεν διασπώνται, είναι αδιαπέραστα, είναι άπειρα και 
απεριόριστα  κατά  τη  μορφή.  Έχουν  μόνον  την  ιδιότητα  της  μορφής,  του  βάρους  και  του 
μεγέθους  και  είναι  αναλλοίωτα.  Κάθε  μεταβολή  ανάγεται  σε  αλλαγή  του  τρόπου  με  τον 
οποίον  συντίθενται  και  αποσυντίθενται  τα  άτομα.  Τα  άτομα  έχουν  κατ'  αρχάς  μόνον  την 
κίνηση  του  βάρους  προς  τα  κάτω.  Ως  προς  αυτό  ακολουθεί  ο  Επίκουρος  τη  γνώμη  του 
Αριστοτέλους. Αντίθετα όμως προς τον Αριστοτέλη ο Επίκουρος δέχεται ότι μέσα στο κενόν 
όλα  έχουν  την  ίδια  ταχύτητα.  Οι  τυχόν  παρεκκλίσεις  απ'  αυτόν  τον  νόμο  πρέπει  ν' 
αποδίδονται σε συγκρούσεις των ατόμων μεταξύ των. 

Η ψυχή  του ανθρώπου  είναι  σώμα από  λεπτότατα μέρη  και  ομοιάζει  με  μια  πνοή που  την 
διαρρέει η θερμότης. Η πνοή αυτή διαμοιράζεται σ' όλο το σώμα και ο αποχωρισμός της από 
το  σώμα  έχει  ως  συνέπεια  τον  θάνατο.  Και  η  ψυχή  τότε  σκορπίζεται  και  δεν  έχει  πια  την 
ικανότητα  να αισθάνεται.  Τα ανώτατα άτομα  της ψυχής,  από  τα  οποία  συντίθεται  η ψυχή, 
είναι  λεπτότατα  και  πάρα  πολύ  λεία  και  διαφέρουν  από  τα  πύρινα  άτομα.  Τα  αισθήματα 
γεννώνται  από  το  γεγονός  ότι  από  τα  σώματα  χωρίζονται  λεπτότατα  ατομοειδή 
αποσπάσματα,  τα  οποία  εισχωρούν  μέσα  μας  και  έτσι  εμείς  βλέπομε  τις  μορφές  των 
πραγμάτων  και  τα  μεταβάλλομε  σε  αντικείμενα  του  πνεύματός  μας.  Εξ  άλλου  τα  ουράνια 
σώματα είναι άψυχα και προήλθαν από τον στρόβιλο των ατόμων. Ο Επίκουρος διακρίνει τη 
λογική από την εμπειρική γνώση. Η πρώτη είναι γενική, θεωρητική και πηγάζει κατ' ευθείαν 
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από το νου μας, δηλαδή από ανώτατες αρχές του νου. Η δεύτερη, η εμπειρική, η οποία δεν 
έχει την αξία της πρώτης, έχει να κάμει απλώς με μεμονωμένα γεγονότα. Γι' αυτό η δεύτερη 
αυτή γνώση δεν έχει τη δύναμη να μας προφυλάξει από την ανησυχία και την αγωνία που μας 
δημιουργούν  ορισμένα  φυσικά  φαινόμενα.  Το  σύστημα  του  Επικούρου  στηρίζεται  στον 
απόλυτο μηχανισμό της ύλης των ατόμων, είναι δηλαδή καθαρώς υλιστικό. Εκείνος ο οποίος 
έδωκε  στο  σύστημα  του  Επικούρου  ολοκληρωτική,  συστηματική  έκφραση  είναι  ο  Ρωμαίος 
ποιητής Lucretius Carus (περίπου 96‐55 π.Χ.), ο Λουκρήτιος, με το διδακτικώτατο ποίημα «De 
rerum natura». Το έργο τούτο είναι μια ποιητική έκφραση της κοσμοθεωρίας του Επικούρου, 
ένας μεγαλοπρεπής ζωγραφικός πίνακας του όλου συστήματος του Επικούρου. 

Η  μετακλασσική  αυτή  περίοδος  της  αρχαιότητος  κλείνει  με  το  φιλοσοφικό  σύστημα  του 
Νεοπλατωνισμού,  το  οποίον  αποτελεί  το  όριο  των  ιδεών  της  αρχαιότητος.  Ιδρυτής  του 
Νεοπλατωνισμού είναι ο Αμμώνιος Σακκάς (175‐242 μ.Χ.), ο οποίος όμως δεν έγραψε τίποτε. 
Ο μαθητής του όμως Πλωτίνος  (203  ‐ 269) μας έδωκε την εικόνα του όλου συστήματος του 
Νεοπλατωνισμού.  Η  ανώτατη  έννοια  του  συστήματος  τούτου  είναι  το  άρρητον  «Εν»,  το 
οποίον είναι η πρωταρχή, είναι πέρα από τα πολλά είδη του Είναι, και τέλος είναι και πέραν 
του νου. Είναι το κατ' εξοχήν επέκεινα του νου. Το εν τούτο προσεγγίζει η ψυχή μόνον με ό,τι 
ονόμασε ο Πλωτίνος άπλωσιν ή έκστασιν. Η άπλωσις αυτή δεν είναι μία θεωρητική ενέργεια 
της ψυχής, αλλά μυστική διαδικασία με την οποίαν ενώνεται πλήρως με τον ιδεατόν εαυτόν 
της  και με  το  Εν. Η αποδέσμευση  της ανώτατης αυτής αρχής από κάθε προσδιορισμό,  από 
κάθε ποιότητα, νοείται κατά τρόπον απόλυτο. Το Εν τούτο με άλλα λόγια δεν είναι ον, ούτε 
ουσία, όταν όμως ονομάζεται από τον Πλωτίνον λέγεται αγαθόν, αλλά και ο χαρακτηρισμός 
αυτός ανακαλείται με τη δήλωση ότι το Εν είναι κατ' ουσίαν άρρητον. Ο νους είναι η δεύτερη 
αρχή του συστήματος του Πλωτίνου και ταυτίζεται άλλοτε προς την έννοια του δημιουργού 
του Πλάτωνος, άλλοτε με τις ιδέες, τον νοητό κόσμο γενικώς, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα 
είδη του Είναι. Ο νους, όπως και τα αιώνια αντικείμενά του, οι ιδέες δεν προβάλλουν από το 
Εν με καμμιά βουλητική του ενέργεια, αλλά αποτελούν απλή απορροή του, το ξεχείλισμά του, 
δίχως αυτό το ίδιο να μειώνεται και να χάνει την απόλυτη ηρεμία του. Το Εν φωτίζει, όπως ο 
ήλιος, ό,τι είναι κάτω απ' αυτό, χωρίς καμμιά μείωση της δυνάμεώς του, και καθώς το φωτίζει 
του  δίδει  οριστικότητα  και  οντότητα,  όπως  ένας  καθρέφτης  δημιουργεί  την  εικόνα.  Ο  νους 
είναι το παράγωγο του Ενός, είναι η εικόνα του και καλύπτει την ουσία, το Είναι. Η τρίτη αρχή 
του συστήματος, η οποία ιεραρχικώς είναι πιο κάτω από τον νου και αποτελεί παράγωγο του 
νου, είναι η ψυχή του κόσμου. Ο Πλωτίνος ομιλεί για μια ανώτερη και μια κατώτερη ψυχή του 
κόσμου.  Η  ανώτερη  είναι  ιεραρχικώς  πολύ  κοντά  στο  νου,  η  κατώτερη  δημιουργεί  κατά 
παραγγελία  της ανώτερης  τον υλικό  κόσμο,  την  φφύύσσιινν. Οι  ιδέες  καθώς  εισέρχονται από  το 
νου στην ψυχή του κόσμου, γίνονται δυνάμεις, ή, όπως έλεγαν οι Στωικοί, λόγοι σπερματικοί, 
που σύμφωνα μ'  αυτούς πλάθεται από  την ψυχή ο  κόσμος.  Δημιουργήματα  της ψυχής  του 
κόσμου είναι οι ατομικές ψυχές, όχι όμως ως κάτι χωριστό αλλά ως ενότης μέσα στην ψυχή 
του κόσμου. 

Κάτω από την ψυχή του κόσμου, αλλά ως μια ακτινοβολία της, υπάρχει ο αισθητός κόσμος. Ο 
κόσμος αυτός  δεν  έχει  την πραγματικότητα  του  νοητού  κόσμου,  αλλά υπόκειται  στην αρχή 
του μερισμού. Η αρχή όμως του μερισμού είναι η ύλη. Η ύλη αποτελεί την κατώτατη βαθμίδα 
της δημιουργίας. Το καθαρό φως που έρχεται από την πηγή του Ενός μειώνεται τόσον ώσπου 
να φθάσει  και  να φωτίσει  την  ύλη,  ώστε  καταλήγει  κάποτε  στο  σκότος.  Η  έννοια  της  ύλης 
νοείται από τον Πλωτίνον όπως και από τον Αριστοτέλη. Ύλη είναι το άμορφο υπόβαθρο του 
αισθητού κόσμου, το οποίον χρειάζεται τη μορφή για να φανεί, να γίνει σώμα απτό. Συνάμα 
όμως  η  ύλη  αξιολογείται  και  ηθικώς,  οπότε  αποτελεί  την  αντίθεση  προς  το  Εν,  προς  το 
Αγαθόν, είναι δηλαδή το κατ' εξοχήν κακόν. Ο κόσμος ως όλον είναι τέλειος, είναι αιώνιος και 
ενιαίος  και  κατευθύνεται από  τον  εσωτερικό  νου,  ο οποίος  είναι ακριβώς η  τάξη  του  και η 
σχέση του. Το χαρακτηριστικό στο σύστημα τούτο είναι ότι οι κατώτερες βαθμίδες του έχουν 
μέσα  τους  την  τάση  να  επιστρέψουν  στην  ανώτερή  τους.  Έτσι  ο  νους  έχει  την  τάση  της 
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επιστροφής προς το Εν, η ψυχή την τάση της επιστροφής προς τον νου, την τάση να ξεφύγει 
από  αυτό  που  είναι.  Η  ίδια  τάση  υπάρχει  και  μέσα  στον  άνθρωπο.  Ο  άνθρωπος  ζητεί  να 
ομοιωθεί με τον θεό, να ενωθεί με το πρώτον και Εν. Ο προορισμός του είναι, κινούμενος με 
τον έρωτα, να αποβάλει από μέσα του κάθε τι το γήινο και να ανέβει πρώτα στη σφαίρα του 
νου.  Τούτο  είναι  δυνατόν  να  το  επιτύχει  με  τη  λογική  και  γενικώς  με  τις  θεωρητικές 
επιστήμες, οι οποίες λαμβάνουν τις αρχές τους από το νου. Το τελευταίο βήμα προς τα επάνω 
είναι εκείνο που τον οδηγεί πέρα από το νου, στην έκσταση, όπου ενώνεται με τον θεό. Εδώ η 
ψυχή επιστρέφει στην πηγή της, γίνεται ήρεμη και ακίνητη, όπως το Εν, και δεν έχει ανάγκη 
ούτε από  την  επιστήμη,  την οποίαν πριν  τόσο αγαπούσε  και αναζητούσε. Ο σκοπός  λοιπόν 
του όλου συστήματος είναι πώς η ψυχή θα επανεύρει την ηρεμία της, με άλλα λόγια πώς θα 
λυτρωθεί η ψυχή. 

 

Από  την  γενικήν  αυτήν  επισκόπηση  της  ελληνικής φιλοσοφίας  της φύσεως  και  γενικώς  της 
ελληνικής  κοσμοθεωρίας  βλέπομε  ότι  οι  Έλληνες  εδημιούργησαν  ένα  σύστημα  εννοιών  και 
μεθόδων με  τις οποίες απελευθέρωσαν  τον κόσμο από  τη μαγική  του και μυθική εικόνα,  η 
οποία  είναι  η  πρώτη  εικόνα  του  ανθρώπου  περί  του  κόσμου.  Στη  θέση  του  μαγικού  και 
μυθικού  κόσμου ώρθωσαν οι  Έλληνες  ένα καθ'  όλα λογικό στερέωμα  του κόσμου,  όπου  τα 
Μαθηματικά, η Γεωμετρία και η Λογική αποτελούν τα οικοδομικά του στοιχεία. Με το νόμο 
της  αιτιότητος  έδιωξαν  οι  Έλληνες  από  τον  κόσμο  τις  υπερφυσικές  δυνάμεις  και  με  τα 
Μαθηματικά  και  την  Γεωμετρία  ερμήνευσαν  τις  κινήσεις  των ουρανίων σωμάτων  και  με  τη 
Λογική  γενικά  έθεσαν  ες  αεί  τα  θεμέλια  για  την  κατανόηση  του  κόσμου.  Οι  Ελεάται 
ανεκάλυψαν πρώτοι την κυρίαρχη δύναμη του νου και διέγνωσαν ότι μόνον ο νους ημπορεί 
να  συλλάβει  τον  κόσμο  ως  ένα  αιώνιο  Είναι,  ο  δε  Πλάτων  απεκάλυψε  αργότερα  όλο  το 
εννοιολογικό και οντολογικό βάθος του νου και έφερε εις το μέσον τις ιδέες, με τις οποίες ο 
νους είναι δυνατόν να κατανοήσει τον κόσμο. Τέλος ο Αριστοτέλης εδημιούργησε το λογικό 
όργανο,  το  σύστημα  των  εννοιών,  το  οποίον  έμελλε  να  εξουσιάσει  την  επιστήμη  στην 
περαιτέρω  πορεία  της  ανά  τους  αιώνας.  Αλλά  και  κατά  την  μετακλασσική  εποχή,  όταν  οι 
πολιτικοί  και  κοινωνικοί  δεσμοί  του  ανθρώπου  έσπασαν  και  ο  άνθρωπος  αισθανόταν  τον 
εαυτό  του  έρημο μέσα στον  κόσμο,  οι  ειδικές  επιστήμες άνοιξαν  δρόμους  και  επεσήμαναν 
προβλήματα,  τα οποία μόνον κατά την Αναγέννηση ήλθαν πάλι στο φως. Κατά την περίοδο 
αυτήν  η  πρακτική πλευρά  της  ζωής  του ανθρώπου  ζητεί  τα  δίκαιά  της  και  θέτει  ριζικώς  το 
αιώνιο  πρόβλημα:  Τι  νόημα  έχει  η  ζωή  του  ανθρώπου;  Τώρα  ζητείται  περισσότερο  μια 
βιοθεωρία παρά μια κοσμοθεωρία. 

Ο άνθρωπος, αφού κατέκτησε λογικώς τον κόσμο και ώρθωσε σειρά συστημάτων,  τα οποία 
όχι μόνον θαυμάζομε ακόμη και σήμερα, αλλά είμεθα υποχρεωμένοι να σκύβομε και να τα 
μελετούμε, λυτρωμένος από την άγνοιά του για τον κόσμο, αισθάνεται αλύτρωτος από μέσα 
του, γι' αυτό γυρίζει προς τα μέσα και θέτει το πρόβλημα τι είναι αυτός ο ίδιος και ποιο είναι 
το  νόημα  της  ζωής  του. Μια βαθύτατη ανησυχία  τον  κυριεύει  τώρα,  που δεν  έρχεται όπως 
πριν  απ'  έξω,  από  τον  κόσμο,  αλλά  από  μέσα,  από  την  εσωτερικότητά  του.  Απ'  όλα  τα 
βιοθεωρητικά,  πρακτικά  ηθικά  συστήματα  της  μετακλασσικής  εποχής  είναι  κυρίως  το 
σύστημα της Στοάς εκείνο που έζησε βαθύτερα το τραγικό πρόβλημα του ανθρώπου και του 
νοήματος της ζωής του και έθεσε τα όρια μεταξύ ελευθερίας και ειμαρμένης, ελευθέρωσε τον 
άνθρωπο  ως  το  σημείο  που  ήταν  δυνατό  να  τον  ελευθερώσει,  συνάμα  όμως  του 
εσυνειδητοποίησε περισσότερο την τραγικότητα της ζωής του, γιατί του έδειξε, ότι υπάρχουν 
όρια  της ελευθερίας  του,  και αυτά δεν μπορεί με  τίποτε να  τα υπερνικήσει,  εφ' όσον μένει 
πιστός στη Λογική του 

Και  όμως  υπάρχει  ακόμη  ένα  βήμα  περαιτέρω  ή  μάλλον  ένα  άλμα.  Και  αυτό  ακόμη  το 
ετόλμησε ο  Ελληνισμός,  το άλμα προς  τον μυστικισμό,  με  τον οποίον ο άνθρωπος  ζητεί  να 
ξεπεράσει τα όρια του κόσμου και του εαυτού του,  να καταλύσει τη στενότητα του κόσμου 
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και να ενωθεί με το Εν, που είναι πέρα απ' όλα τα πολλά, είτε αυτά είναι αισθητά είτε είναι 
νοητά,  είτε  είναι  έργα  της  φύσεως  είτε  είναι  έργα  δικά  του.  Το  άλμα  τούτο  το  έκαμε  ο 
τελευταίος Έλλην μεγάλος φιλόσοφος, ο Πλωτίνος, και δεν πρόκειται εδώ ούτε για μύθο ούτε 
για μαγεία, αλλά για μια υπερβατική διάσταση του πνεύματος, όπου ο νους ησυχάζει και η 
ψυχή  ενώνεται  με  τον  θεό.  Ο  θεός  όμως  αυτός  του  Πλωτίνου  είναι  απρόσωπος  και  τούτο 
σημαίνει ότι το πρόσωπο για να λυτρωθεί έπρεπε να γίνει απρόσωπο. Αυτή ήταν η τελευταία 
λέξη της ελληνικής φιλοσοφίας, έπειτα από αγώνα μιας σχεδόν χιλιετίας. 



Digitized by 10uk1s 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ 

Στο κρίσιμο ακριβώς αυτό σημείο της ιστορίας του πνεύματος εμφανίζεται ο Χριστιανισμός, ο 
οποίος  εισάγει  την  πίστη  ως  τη  μόνη  ασφάλεια  του  ανθρώπου.  Μόνον  από  το  βίωμα  της 
πίστεως,  το  εσώτατο  τούτο σκίρτημα  της ψυχής,  είναι  δυνατόν  να σωθεί ο άνθρωπος. Όλα 
τάλλα  ή  δεν  έχουν  αξία  ή  είναι  δεύτερα  κατ'  αξίαν.  Έτσι  οι  πρώτοι  απολογηταί  του 
Χριστιανισμού,  ενώ  εξακολουθούν  να  ονομάζονται  φιλόσοφοι,  όπως  ακριβώς  ο  Ιουστίνος 
(περίπου  150  μ.Χ.),  είναι  απλώς  απολογηταί  της  πίστεως,  δηλαδή  του  νέου  θρησκευτικού 
βιώματος,  που  έφερε ο  Χριστιανισμός. Ο  Ιουστίνος  λοιπόν  λέγει  τώρα ότι  η μόνη ασφαλής 
φιλοσοφία είναι ο Χριστιανισμός. Το παράδοξο εδώ είναι ότι ο Ιουστίνος ονομάζει φιλοσοφία 
την πίστη και συνάμα δυσπιστεί στην αξία της λογικής και του νου. Εξ άλλου ο Αθηναγόρας ο 
Αθηναίος (περίπου 170 μ.Χ.), ο δεύτερος απολογητής του Χριστιανισμού, διδάσκει ότι μόνον 
με  τη  θεία φώτιση  και  διδασκαλία  είναι  δυνατό  να φθάσει  κανείς  σε  πλήρη  σαφήνεια  και 
ασφάλεια  της  γνώσεως. Η  έννοια όμως  του λόγου,  όπως ανεπτύχθη από  τους Έλληνες,  δεν 
είναι  δυνατόν  ν'  αγνοηθεί  ούτε  από  τους  χριστιανούς,  τους  νέους  ανθρώπους,  τους 
ανθρώπους  της  νέας θρησκείας.  Και  ναι μεν ο Τερτουλλιανός ο Καρχηδόνιος  (περίπου 160‐
220  μ.Χ.)  θεωρεί  τη φιλοσοφία ως μητέρα  των αιρέσεων  και διατυπώνει  τον  τολμηρό λόγο 
«credo quia absurdum est»,  αλλά ο  ίδιος  στην όλη  του σκέψη  έχει  ήδη αφομοιώσει  πολλά 
στωικά στοιχεία. Έτσι ο Τερτουλλιανός διδάσκει ότι κάθε πραγματικό είναι σωματικό, ακόμη 
και ο θεός και η ψυχή. Η ψυχή μάλιστα έχει κατ' αυτόν τη μορφή του σώματος, και συνάμα 
είναι  τρυφερή,  φωτεινή  και  αερώδης.  Αν,  λέγει,  ήταν  η  ψυχή  ασώματη,  τότε  θα  ήταν  ένα 
απλό συμβεβηκός, μία απλή ιδιότης του σώματος, όπως η κίνηση είναι απλό συμβεβηκός της 
ύλης. Η ανάγκη της απολογίας από το ένα μέρος αλλά και η έμφυτη στον άνθρωπο ανάγκη 
του λόγου οδήγησε τους πρώτους συγγραφείς του Χριστιανισμού να παραλάβουν τα λογικά 
μέσα  της  ελληνικής  φιλοσοφίας.  Έτσι  ο  Κλήμης  ο  Αθηναίος  (130‐210),  ο  οποίος  λέγεται 
Αλεξανδρεύς, επειδή έδρασε στην Αλεξάνδρεια, όπου άνοιξε την περίφημη πρώτη χριστιανική 
σχολή  της  Αλεξανδρείας,  καθώς  επίσης  και  ο  μαθητής  του,  ο  μέγας  Ωριγένης  (183‐254), 
λέγουν  τώρα,  ότι  η  φιλοσοφία  των  Ελλήνων  ήταν  δώρο  του  θεού,  και  όπως  ο  νόμος  των 
Ιουδαίων, έτσι και ο λόγος, η φιλοσοφία, ήταν μια «παιδαγωγία εις Χριστόν», μία προπαιδεία 
των Ελλήνων για τον Χριστιανισμό. 

Ο κόσμος κατά τους πρώτους αυτούς χριστιανούς φιλοσόφους δεν εδημιουργήθη εν χρόνω, 
αλλά  είναι  ένα  τετελεσμένο  έργο  του  θεού  μέσα  από  την  αιωνιότητα.  Ειδικώς  ο  Ωριγένης 
αναγνωρίζει  ως  πρότυπο  της  επιστήμης  τα  μαθηματικά  και  τη  γεωμετρία  και  προσπαθεί  ο 
ίδιος να αναδείξει  τη μέθοδο αυτήν των επιστημών σε κατ'  εξοχήν επιστημονική μέθοδο. Η 
συνθετική και επαγωγική πλατωνική μέθοδος είναι για τον Ωριγένη η περισσότερον ασφαλής. 
Έτσι  ο  ίδιος  στο  έργο  του  «Περί  αρχών»  ακολουθεί  ακριβώς  τη  μέθοδο  αυτήν,  η  οποία 
ξεκινάει  από  τα  γενικά  και  προχωρεί  στα  ειδικά.  Το  «Περί  αρχών»  είναι  το  πρώτο  μεγάλο 
σύστημα  μιας  χριστιανικώς  προσανατολισμένης  επιστήμης.  Έτσι  ο  πλατωνικός  τρόπος  του 
σκέπτεσθαι κατακτά ήδη εδώ τη χριστιανική θρησκεία, η οποία εκφράζει τώρα μ' αυτόν στο 
πρόσωπο  του  Ωριγένους  τον  κόσμο  των  ιδεών  της.  Η  πρώτη  αυτή  συνάντηση  του 
Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό μέσα στη μεγαλοφυία του Ωριγένους θα ρίξει τόσο βαθειές 
ρίζες,  ώστε  βραδύτερον  από  άλλους  χριστιανούς  συγγραφείς  θα  αφομοιωθούν  και  άλλοι 
φιλοσοφικοί τρόποι του σκέπτεσθαι, τους οποίους ανέπτυξαν οι Έλληνες. 

 

Εκείνο το οποίον ενδιαφέρει εμάς εδώ είναι η φιλοσοφία της φύσεως κατά τον Χριστιανισμό, 
δηλαδή  ποια  μορφή  έλαβε  η  σκέψη  των  χριστιανών  συγγραφέων  για  τη  φύση.  Το  πρώτο 
λοιπόν  που  ενδεικτικά  χαρακτηρίζει  εξ  αρχής  και  τη  φιλοσοφία  των  Πατέρων  και  τη 
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μεσαιωνική  φιλοσοφία  της  Δύσεως,  η  οποία  συνήθως  ονομάζεται  Σχολαστική,  είναι  ότι  η 
γνώση της φύσεως θεωρείται εδώ ως ένα πράγμα δεύτερης αξίας. Έτσι λέγει ο Αυγουστίνος 
στους Μονολόγους του ότι θέλει να γνωρίσει μόνον τον Θεό και  την ψυχή και  τίποτε άλλο. 
Σημασία λοιπόν έχει εδώ τούτο, ότι μετακινείται με τον Χριστιανισμό και το ενδιαφέρον του 
ανθρώπου  προς  τα  μέσα,  προς  την  εσωτερικότητα  του  ανθρώπου.  Έπειτα  απ'  αυτήν  τη 
στροφή που δίδει εδώ ο Αυγουστίνος καταλαβαίνει κανείς, πώς ο τελευταίος φιλόσοφος της 
μεσαιωνικής  δυτικής  φιλοσοφίας,  ο  Θωμάς  ο  Ακινάτης  καταλήγει  να  χαρακτηρίσει  την 
προσπάθεια για τη γνώση των πραγμάτων ως αμαρτία, εφ' όσον η γνώση δεν κατευθύνεται 
προς τον Θεό. Έτσι η φύσις καθ' εαυτήν, από θαυμαστό αντικείμενο της γνώσεως που ήταν 
στους  Έλληνες,  γίνεται  τώρα  κάτι  το  δευτερώτερο,  κάτι  που  έχει  μέσα  του  την  αμαρτία.  Η 
αντίληψη ακριβώς αυτή όχι μόνον εμπόδισε την ανάπτυξη της φυσικής επιστήμης κατά τον 
Μεσαίωνα,  αλλά  έγινε  η  αιτία  να  περιπέσει  σε  λήθαργο  και  το  όλο  λαμπρό  έργο  της 
επιστήμης  των  Ελλήνων,  να  λησμονηθούν  οι  μεγάλες  επιστημονικές  κατακτήσεις  του 
ελληνικού πνεύματος κατά τον Μεσαίωνα και πολλές να χαθούν εξ ολοκλήρου. 

Ο  επίσκοπος  Διονύσιος  ο  Αλεξανδρεύς  (απέθανε  το  265)  στο  έργο  του  «Περί  φύσεως» 
προσπαθεί να δείξει ότι ο Δημόκριτος με τη θεωρία του περί ατόμων μεταβάλλει τα σοφά και 
ωραία έργα του Θεού σε προϊόντα της τύχης. Κατ' αυτόν μόνον η χριστιανική αντίληψη μας 
βοηθεί  να  κατανοήσομε  τη  φύση.Υπάρχει  πολύ  μεγάλη  απόσταση  από  τον  Διονύσιον,  ο 
οποίος  ζει  τον  τρίτο  αιώνα,  ως  τον  Θωμά  τον  Ακινάτη.  Η  φύσις  για  τον  Διονύσιο  δεν  έχει 
ακόμη  χάσει  ούτε  το  κάλλος  της  ούτε  τη  σοφία  της.  Και  αυτά  ακριβώς  τα  δύο,  λέγει  ο 
Διονύσιος,  καταστρέφει  ο  Δημόκριτος  με  τη  θεωρία  του  περί  ατόμων.  Εδώ  υπάρχει  ακόμη 
διαλεκτική συζήτηση. Επίσης θεολογικά επιχειρήματα εναντίον του ατομισμού χρησιμοποιεί ο 
C. F. Lactantius (περίπου 250‐325 μ.Χ.). Η λογική τάξη του κόσμου είναι κατ' αυτόν η απόδειξη 
της  δημιουργικής  προνοίας  του  Θεού.  Οι  αντιφάσεις  από  το  άλλο  μέρος  μεταξύ  των 
διαφόρων φιλοσοφικών Σχολών και συστημάτων αποδεικνύουν κατ' αυτόν τη μηδαμινότητα 
της φιλοσοφίας. Έτσι απομένει μόνον η αποκάλυψη ως πηγή αληθείας. Εξ άλλου ο Arnobius 
δέχεται ότι η ψυχή είναι σωματική, ενώ κατά τον Διονύσιο η ψυχή είναι ασώματη. Και οι δυο 
όμως  δέχονται  ότι  δίχως  την  προοπτική  της  αιωνιότητος  ο  άνθρωπος  δεν  θα  είχε  καμμιά 
αφορμή  να  περιορίσει  τα  πάθη  του,  ενώ,  όπως  είδαμε,  ο  μετακλασσικός  Ελληνινισμός  και 
συγκεκριμένως  η  Στοά προσπάθησε  να  ρυθμίσει  την  πράξη  του ανθρώπου από  την  σκοπιά 
του  νοήματος  και  της  αξιοπρεπείας  της  ζωής  του  ανθρώπου.  Πάντως  τα  πρωτεία  σε  κάθε 
φιλοσοφική θεώρηση, είτε του ανθρώπου είτε της φύσεως, τα έχει η θεολογική πλευρά. 

Η εξήγηση του εξαημέρου της «Γενέσεως» αποτελεί την αφετηρία για παρόμοιες θεωρήσεις 
καθ' όλον τον Μεσαίωνα. Ήδη ο Μέγας Βασίλειος (330‐379 μ.Χ.) στις εννέα ομιλίες του για το 
εξαήμερον  μας  δίδει  το  παράδειγμα  αυτής  της  αντιλήψεως  της  φύσεως.  Πάντως  είναι 
χαρακτηριστικό ότι στον Βασίλειο βρίσκομε ακόμη τη χαρά και το ενδιαφέρον για τη φύση. Ο 
Γρηγόριος  ο  Νύσσης  (331‐394  μ.Χ.),  ο  οποίος  είναι  ο  σημαντικώτερος  πλατωνικός 
συστηματικός και θεωρητικός  της Λογικής,  θέτει  το πρόβλημα  της σχέσεως μεταξύ πίστεως 
και  επιστήμης  με  περισσότερη  συνέπεια  από  όση  έγινε  τούτο  πριν.  Η  πίστις  κατά  τον 
Γρηγόριο δεν στηρίζεται στη λογική, οι  επιστήμες όμως,  έτσι πιστεύει, προσφέρουν μερικές 
φυσικές  γνώσεις,  δηλαδή  γνώσεις  που  δεν  έρχονται  από  την  αποκάλυψη.  Έτσι  είναι  π.χ.  η 
γνώση για την ύπαρξη του Θεού και οι λογικές προσπάθειες περί αποδείξεως του Θεού. Τέλος 
η διαλεκτική δίδει κατά τον Γρηγόριο τη δυνατότητα να συστηματοποιήσουμε τη διδασκαλία 
της πίστεως και να την θεμελιώσομε. Ο άνθρωπος επλάσθη κατ' εικόνα Θεού άνευ γένους και 
ως ιδέα είναι άφθαρτος. Διαφορετικός απ' αυτόν είναι ο εμπειρικός άνθρωπος, ο οποίος είναι 
διαφοροποιημένος ως προς το γένος. Και η ύλη εδημιουργήθη από τον Θεό. Είναι δε ύλη η 
ενότης των ποιοτήτων, οι οποίες είναι άυλες. Ο Θεός είναι πνεύμα, η ψυχή είναι απλή, δεν 
έχει  μέρη,  είναι  ασώματη  και  άμορφη.  Εδώ  έχομε  ακριβώς  τη  μετάβαση  προς  την  καθαρή 
πνευματική αντίληψη  της ψυχής. Η ψυχή  είναι αμέριστη  και  έχει  τη δυνατότητα  να  ενωθεί 
μυστικώς με  τον Θεό. Ο  Γρηγόριος περιγράφει  τις  βαθμίδες  της μυστικής  γνώσεως. Με  την 
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τελευταία βαθμίδα της μυστικής γνώσεως η ψυχή φθάνει στην άμεση θέα του Θεού, η οποία 
είναι καθαρή έκσταση. Την έκσταση αυτήν την αποκτά η ψυχή, αφού ξεπεράσει τον εμπειρικό 
κόσμο, τον κόσμο των φαινομένων, και υπερνικήσει ακόμη και τη λογική γνώση. Εξ άλλου ο 
Αυγουστίνος,  ο  φιλοσοφικώτερος  από  τους  Πατέρας  της  Εκκλησίας,  επαναφέρει  το  βασικό 
πρόβλημα της αξίας και του κύρους της γνώσεως, το οποίον, όπως είδαμε, είχε απασχολήσει 
την ελληνική φιλοσοφία  κατά  την μετακλασσική  της περίοδο. Ο αρχαίος Σκεπτικισμός δίδει 
στον Αυγουστίνο την αφορμή να θέσει εξ αρχής το πρόβλημα του κύρους της γνώσεως του 
ανθρώπου. Η βασική αφετηρία για να αποκρούσει τον Σκεπτικισμό είναι για τον Αυγουστίνο η 
διαπίστωση ότι  για όλα μπορεί να αμφιβάλλει, όμως δεν δύναται να αμφιβάλλει  για  το ότι 
υπάρχει,  ότι  ζει. Με  την μεθοδική αυτή σκέψη ο Αυγουστίνος μας θυμίζει  τον Descartes. Ο 
θεός  είναι  κατ'  αυτόν  το  ανώτατο  ον,  το  οποίον  είναι  αμετάβλητον,  είναι  το  όντως  ον. 
Επηρεασμένος  από  τον  Πλωτίνο,  τον  οποίον  εμελέτησε  στη  λατινική  μετάφραση  του 
Βικτωρίνου,  ο  Αυγουστίνος  περιγράφει  τις  βαθμίδες  της  μυστικής  γνώσεως  και  ανόδου  της 
ψυχής  προς  τον  Θεό.  Ο  Θεός  εδημιούργησε  τον  κόσμο.  Κατά  τα  άλλα  η  φιλοσοφία  της 
φύσεως του Αυγουστίνου είναι προσανατολισμένη στην Αγία Γραφή. 

Η  αντιδικία  όμως  περί  της  φύσεως  της  ψυχής  συνεχίζεται  ως  τον  πέμπτο  μ.Χ.  αιώνα.  Η 
διδασκαλία ότι κάθε δημιουργημένο, κάθε δημιούργημα, συνεπώς και η ψυχή κατ' αντίθεση 
προς  τον δημιουργό,  είναι σωματικό,  ευρήκε πολλούς οπαδούς και μετά  τον Τερτουλλιανό. 
Έτσι  ο  επίσκοπος  Faustus  (γύρω  στα  452  στη  Γαλατία)  δέχεται  ότι  κάθε  δημιουργημένο 
πράγμα έχει ποιότητα και ποσότητα, και εφ' όσον έχει ποσότητα έχει και χωρικότητα, χώρο. 
Συνεπώς  και  η  ψυχή  ως  δημιούργημα  είναι  μια  ουσία,  η  οποία  ορίζεται  από  το  χώρο  και 
συνεπώς  είναι  σωματική  ουσία.  Ο  πρεσβύτερος  Claudianus Mamertinus,  ο  οποίος  γράφει 
περίπου στα 469  το έργο του «De statu animae», αντιμάχεται  την προηγούμενη άποψη και 
δέχεται  την άποψη των Νεοπλατωνικών και  του Αυγουστίνου περί ψυχής.  Έτσι  εμφανίζεται 
πάλιν εδώ το πρόβλημα, το οποίον τόσον απησχόλησε την ελληνικήν αρχαιότητα, δηλαδή το 
πρόβλημα  της  φύσεως  της  ψυχής  και  γενικώς  της  φύσεως  του  νου  και  του  πνεύματος.  Το 
πρόβλημα τούτο ήταν δυνατόν να τεθεί μόνον κατά την περίοδο της ελληνικής φιλοσοφίας, 
επειδή ακριβώς η φιλοσοφία έθεσε πρώτη το πρόβλημα της ουσίας των όντων. Τούτο όμως 
ήταν  συνδεδεμένο  με  το  πρόβλημα:  πώς  εξηγούνται  τα  όντα,  πώς  εξηγούνται  τα  πολλά 
πράγματα,  ποία  δηλαδή  είναι  η  αρχή  τους  και  πώς  απ'  αυτήν  προκύπτουν  τα  πολλά 
πράγματος; 

Η  προσωκρατική φιλοσοφία  των  Ελλήνων  δεν  είχε  κατορθώσει  να  αποσαφηνίσει  τι  είναι  η 
ψυχή,  ποία  είναι  η  ουσία  της.  Άλλοι  Προσωκρατικοί  εταύτισαν  την  ψυχή  με  την  αρχή  του 
κόσμου, άλλοι την είδαν ως παράγωγο της πρώτης αρχής, και τέλος ο Δημόκριτος ως σύνθεση 
των  ατόμων.  Στον  Πλάτωνα  και  στον  Αριστοτέλη  έχομε  την  πλήρη  αποσαφήνιση  του 
προβλήματος της ψυχής, η οποία νοείται τώρα ως «έτερον» της ύλης, ως αρχή ασώματη και 
άυλη.  Η  αντίληψη  αυτή  αποκορυφώνεται  αργότερα  στο  Νεοπλατωνισμό.  Είναι  λοιπόν 
ευνόητον, ότι τώρα που τίθεται εκ νέου το πρόβλημα τούτο, άλλοι προσανατολίζονται προς 
την αντίληψη  της Στοάς,  κατά  την οποίαν η ψυχή είναι  επίσης υλική, άλλοι πάλιν προς  την 
αντίληψη  του Νεοπλατωνισμού.  Έτσι  για άλλους η ψυχή, ως δημιούργημα,  είναι υλική,  για 
άλλους πάλι  είναι ασώματη  και άυλη.  Επίσης  και  το πρόβλημα  της αιωνιότητος,  πρόβλημα 
ζωτικό  για  την  εποχή  αυτήν,  συζητείται  κατά  το  πρότυπο  της  ελληνικής  φιλοσοφίας.  Η 
ελληνική  έννοια  του  Είναι  αποτελεί  και  εδώ  τη  βασική  έννοια  για  την  αποσαφήνιση  του 
προβλήματος  τούτου.  Αιώνιο  είναι  το  αμετάβλητο  και  αναλλοίωτο  Είναι,  το «αεί  ωσαύτως 
κατά τα αυτά έχον». Έτσι οι ιδέες του Πλάτωνος γίνονται τώρα τα πρότυπα της αιωνιότητος. 

Η  συζήτηση  αυτή  μεταξύ  των  χριστιανών  συγγραφέων  των  πρώτων  αιώνων  μ.Χ.  περί  της 
φύσεως,  περί  της ψυχής  και  περί  της  αιωνιότητος  αποτελεί  με  άλλα  λόγια  προέκταση  των 
ιδεών  της  αρχαιότητος  μέσα  στους  πρώτους  χριστιανικούς  αιώνας.  Παρά  την  είσοδο  του 
Χριστιανισμού  στην  ιστορία  είναι  ωσάν  να  ευρισκώμεθα  ακόμη  μέσα  στις  τελευταίες 
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αναλαμπές της αρχαιότητος. Οι αναλαμπές αυτές στην Ανατολή σταματούν οριστικώς με το 
κλείσιμο της Ακαδημίας του Πλάτωνος από τον Ιουστινιανό στα 519 μ.Χ., στη Δύση εξ άλλου 
με την οριστική κατάρρευση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους και την κάθοδο των βαρβάρων. Η 
Ανατολή θα συνεχίσει επί αιώνες την τυπική επαφή της με τα αρχαία κείμενα, θα διασώσει 
και  θα  σχολιάσει  τα  κείμενα,  αλλά  χωρίς  γόνιμη  και  δημιουργική  επικοινωνία.  Το  έργο  της 
Ανατολής θα είναι έργο θεματοφύλακος, έργο συντηρήσεως. 

Στη Δύση με την κατάρρευση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους θα επακολουθήσει κοινωνικό, 
πολιτικό και πνευματικό χάος, το οποίον μόνον η καθολική εκκλησία ήτο δυνατόν κατ' αρχάς 
μέχρις ενός βαθμού και στοιχειωδώς να δαμάσει. Η λατινική γλώσσα, η οποία θα παραμείνει 
η γλώσσα της Εκκλησίας και  των μεμονωμένων πνευματικών ανθρώπων μέσα στα χάος, θα 
είναι η γέφυρα, η οποία θα εξακολουθεί να συνδέη τον δυτικό Μεσαίωνα με την αρχαιότητα 
και  ιδίως  την  λατινική  αρχαιότητα,  εφ'  όσον  εξακολουθεί  και  αυτή  να  είναι  προσιτή.  Θα 
περάσουν όμως αιώνες ώσπου να σταθεροποιηθεί ένα πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς στη 
βαρβαροκρατούμενη  Δύση  ή  ως  που  οι  βάρβαροι  να  μάθουν  λατινικά  και  να  γίνουν 
χριστιανοί. Με τον Κάρολο τον Μέγα (768‐814) αρχίζει πάλι να ανατέλει πνευματική ζωή στη 
Δύση.  Ο  Κάρολος  ενδιαφέρεται  προσωπικώς  για  την  ανάπτυξη  της  πνευματικής  ζωής  στο 
κράτος  των  Φράγκων,  που  είναι  το  πρώτο  συντεταγμένο  κράτος  που  ιδρύθη  μετά  την 
κατάρρευσει  του  ρωμαϊκού.  Έτσι  βλέπομε  τώρα  τον  Κάρολο  να  καλεί  μορφωμένους 
ανθρώπους στην αυλή του, οι οποίοι ιδρύουν σχολεία και καταγίνονται με τη διατήρηση του 
μορφωτικού αγαθού, που είχεν απομείνει μετά τον κατακλυσμό της καθόδου των βαρβάρων 
στη Δύση, δηλαδή των χειρογράφων της παλαιάς λατινικής παραδόσεως. Ο πρώτος σοφός της 
εποχής  που  εκάλεσε  ο  Κάρολος  είναι  ο  Άγγλος  Α1cuin.  Από  τα  συγγράμματα  του 
Αριστοτέλους  την  εποχή  αυτή  στη  Δύση  κυκλοφορούν  σε  λατινική  μετάφραση  μόνον  αι 
«Κατηγορίαι»  και  το  «Περί  ερμηνείας».  Επίσης  κυκλοφορεί  η  «Εισαγωγή»  του  Προφυρίου 
μεταφρασμένη στα λατινικά. Τέλος κυκλοφορούν τα έργα του Boëthius. Αυτά ήταν αρκετά για 
να  γίνουν  ο  γόνιμος  σπόρος.  Θα  περάσει  όμως  ακόμη  από  την  εποχή  του  Καρόλου  ένας 
αιώνας  και  πλέον ώσπου  να  εμφανισθεί  το  πρώτο  κύριο  έργο  του  δυτικού Μεσαίωνος,  το 
σύγγραμμα δηλαδή του Ιωάννου Σκώτου Eriugena (810‐877) «De divisione naturae». Το έργο 
τούτο είναι το πρώτο φιλοσοφικό θεολογικό σύστημα του Δυτικού Μεσαίωνος. 

Ο  Ιωάννης Σκώτος στηρίζεται κυρίως στους Έλληνες και Λατίνους Πατέρες και ακολουθεί το 
νεοπλατωνικό  σύστημα.  Ταυτίζει  την  αληθινή  φιλοσοφία  και  την  αληθινή  θρησκεία.  Όταν 
όμως υπάρχει διάσταση μεταξύ των δύο, ο Σκώτος δίδει τα πρωτεία στη φιλοσοφία. Ο Σκώτος 
διαιρεί τη φύση σε τέσσερα είδη. Το πρώτον είδος φύσεως είναι η φύσις, η οποία δημιουργεί 
και  δεν  δημιουργείται.  Το  δεύτερον  είδος  είναι  η  φύσις,  η  οποία  δημιουργείται  και 
δημιουργεί. Το τρίτον είδος είναι η φύσις, η οποία δημιουργείται και δεν δημιουργεί και το 
τέταρτον είδος είναι η φύσις, η οποία ούτε δημιουργείται ούτε δημιουργεί. Το πρώτον είδος 
φύσεως είναι η αιτία των πάντων, ο Θεός. Το δεύτερον είδος φύσεως είναι οι ιδέες, τα αιώνια 
πρότυπα των όντων, που τις δημιουργεί ο Θεός. Το τρίτον είδος φύσεως είναι τα πράγματα εν 
χώρω και χρόνω. Αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού δια μέσου των ιδεών, είναι ορατά και 
αόρατα. Έτσι η ουσία όλων των πραγμάτων είναι ο Θεός. Οι  ιδέες εξ άλλου κατά τον Σκώτο 
είναι και πριν από τα πράγματα, εφ' όσον είναι τα πρότυπά των, και μέσα στα πράγματα ως 
universalia, ως γένη, ως γενικές αρχές. Έχομε ήδη εδώ την έννοια, η οποία θα απασχολήσει 
αργότερα  όλη  τη  Μεσαιωνική  φιλοσοφία  της  Δύσεως,  δηλαδή  τα  universalia,  τα  γένη.  Ο 
Σκώτος  θεωρεί  τις  γενικές  ιδέες  ή  τις  κατηγορίες ως  χαρακτηρισμούς  των  ανωτάτων  γενών 
όλων των δημιουργημένων όντων, και όχι απλώς ως υποκειμενικά σχήματα. Ως προς αυτό ο 
Σκώτος είναι ρεαλιστής, δηλαδή τα universalia είναι κατ' αυτόν και realia. Το τέταρτον τέλος 
είδος φύσεως είναι πάλιν ο Θεός ως ο τελικός σκοπός όλων των πραγμάτων. Έτσι διακρίνει ο 
Σκώτος δύο είδη διαδικασίας του κόσμου∙ η μία είναι η διαδικασία της δημιουργίας και έχει 
την  αρχή  στο  Θεό,  η  άλλη  είναι  η  διαδικασία  της  επιστροφής  στο  Θεό,  δηλαδή  ο  Σκώτος 
δέχεται ότι η δημιουργία, ο κόσμος, διέπεται από την τάση της επιστροφής στον Θεό, από τη 
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τάση να θεωθεί. Έχομε εδώ μια νέα μορφή του νεοπλατωνικού συστήματος, όπου η κεντρική 
ιδέα είναι η προέλευση των πάντων κλιμακωτά από τον Θεό, την πρώτη πηγή και αιτία, και η 
επιστροφή  των  πάντων  στο  Θεό.  Η  μεταφυσική  ιδέα  όμως  της  λυτρώσεως  της  ψυχής 
παρακολουθεί  όλο  το  σύστημα.  Η ψυχή  λυτρώνεται  μόνον  εφ'  όσον  επιστρέψει  στην  πηγή 
της,  τον  Θεό,  και  ενωθεί  μ'  αυτήν.  Και  πάλιν  όμως  θα  μεσολαβήσει  ένα  μεγάλο  χρονικό 
διάστημα δύο και πλέον αιώνων, ώσπου να αρχίσει στη Γαλλία μια πνευματική ζωή. 

Έτσι στα τέλη του δεκάτου αιώνος εμφανίζεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος το πρόβλημα 
της σχέσεως του λόγου και της πίστεως, της Διαλεκτικής και της Θεολογίας, και είναι τούτο το 
ακοίμητο πρόβλημα που έρχεται πάντοτε στην επιφάνεια. Έχομε τώρα δυο τάσεις, τη λογική, 
νοητική τάση, η οποία αντιπροσωπεύει τη θέση, ότι ο νους είναι η μόνη πηγή της γνώσεως, 
ακόμη και στα ζητήματα της Θεολογίας. Την τάση αυτήν την εκπροσωπεί κυρίως ο Berenger 
de Tours. Η αντίθετη  τάση προσπαθεί ν' αποδείξει ότι η φιλοσοφία πρέπει  να υποτάσσεται 
πάντοτε  στη  θεολογία.  Είναι  η  αντίληψη  που  θα  επικρατήσει  αργότερα,  ότι  δηλαδή  η 
φιλοσοφία  είναι  ancilla  theologiae.  Ο  Ιταλός  Petrus Damiani  εκπροσωπεί  κυρίως  αυτή  την 
τάση. Ο Damiani καταλήγει μάλιστα ν' αρνηθεί και το λογικό νόημα της αντιφάσεως. Ο Ιταλός 
Anselm of Canterbury  (1033‐1109)  προσπαθεί  να  εξομαλύνει  τη διαφορά με  τη  γνωστή  του 
φράση «credo ut  intelligam». Πρέπει να προσπαθήσομε να εννοήσομε με το νου μας ακόμη 
και τα δόγματα και να τα θεμελιώσομε με τη Λογική. Τα universalia έχουν ύπαρξη, οντότητα 
χωριστή  από  τα  κατ'  ιδίαν  πράγματα,  είναι  αιώνια  μέσα  στο  πνεύμα  του  Θεού.  Σύμφωνα 
όμως μ' αυτά έχουν δημιουργηθεί τα κατ' ιδίαν πράγματα, τα οποία όμως για να διατηρηθούν 
έχουν ανάγκη από την συνεχή παρουσία του Θεού. Ο Θεός είναι το «μέγιστον καθ' όλου» και 
συνεπώς  υπάρχει  και  έξω,  δηλαδή  παντού.  Η  ιδιαίτερη  συμβολή  του  Anselm  είναι  ότι 
εφαρμόζει χωρίς κανένα δισταγμό την συλλογιστική και στον τομέα της Θεολογίας. 

Από τη στιγμή όμως αυτή το πρόβλημα των universalia, το οποίον δεν είναι κατ' ουσίαν τίποτε 
άλλο παρά το πρόβλημα της φύσεως των νοημάτων, θα παραμείνει στο κέντρο της δυτικής 
μεσαιωνικής φιλοσοφίας, θα αναπτυχθούν τώρα με οξύτητα οι δύο γνωστές απόψεις, η μία, η 
οποία θα υποστηρίζει ότι  τα universalia έχουν αντικειμενική, ανεξάρτητη οντότητα, ύπαρξη, 
και η οποία θα λάβει το όνομα Realismus, ρεαλισμός, και η άλλη, η οποία πρεσβεύει ότι τα 
universalia  είναι μόνον απλά ονόματα,  flatus vocis,  και θα χαρακτηρισθεί ως Nominalismus, 
ονοματοκρατία.  Όσοι  υποστηρίζουν  την  πρώτη  άποψη  πιστεύουν  ότι  ακολουθούν 
περισσότερο  την  πλατωνική  θεωρία  των  ιδεών,  και  κατ'  αυτήν  οι  ιδέες  είναι  πριν  από  τα 
πράγματα  κατά  τη  γένεση:  universalia  ante  res,  ενώ  κατά  την  αντίθετη  ονοματοκρατική 
θεωρία  τα  universalia,  δηλαδή  οι  γενικές  αρχές,  σχηματίζονται  έπειτα  από  τα  πράγματα: 
universalia  post  res.  Μεταξύ  όμως  των  δύο  αυτών  απόψεων  υπάρχει  και  τρίτη  άποψη,  η 
αριστοτελική, κατά την οποίαν τα universalia είναι μέσα στα πράγματα: universalia in rebus. Ο 
πρώτος εκπρόσωπος του Nominalismus είναι ο Γάλλος Roscelinus (1050‐1125). Ο μαθητής εξ 
άλλου  του  Roscelinus,  επίσης  Γάλλος  ο  Petrus  Abaelardus  (1079‐1142)  υποστηρίζει  ότι  τα 
universalia δεν είναι απλά  flatus vocis, αλλά είναι σημασία, έννοια, conceptus, και έχουν τη 
βάση τους μέσα στα πράγματα (Conceptualismus). 

Η λεγόμενη σχολή της Chartres  (κατά τον δωδέκατον αιώνα) παρουσιάζει μια τάση προς τη 
φυσική  επιστήμη  και  τη  φιλοσοφία  της  φύσεως.  Κατά  τον  Adélard  de  Bath  το  φυσικό 
γίγνεσθαι ως προς τη νομοτέλειά του είναι θέληση του Θεού. Ο ίδιος αποδίδει στα ζώα μια 
ασώματη ψυχή, φαίνεται δε ότι εγνώριζε τη Φυσική του Αριστοτέλους. Είναι γνωστό ότι κατά 
τα μέσα του δωδεκάτου αιώνος τα λογικά έργα του Αριστοτέλους είχαν ήδη μεταφρασθεί στα 
λατινικά  από  τα  αραβικά.  Ο Thierry de Chartres  δέχεται  τώρα  τέσσαρα  είδη  αιτιότητος.  Το 
πρώτο είδος αιτιότητος είναι ο Θεός, η causa efficiens, ο οποίος δημιουργεί και το τέταρτον 
είδος αιτιότητος, δηλαδή τα τέσσερα στοιχεία.  Το δεύτερον είδος αιτιότητος είναι ο Υιός, ο 
οποίος  μορφοποιεί  τη  δημιουργημένη  ύλη,  είναι  η  causa  formalis,  το  τρίτον  είδος  είναι  το 
Άγιον πνεύμα, η causa finalis, η οποία και κατευθύνει τη μορφοποιημένη ύλη. 
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Κατά  τον  δωδέκατου αιώνα ο Bernard de Clairvaux  (1091‐1153)  γίνεται  ο  νέος  ιδρυτής  του 
μυστικισμού. Η ανώτατη πηγή της γνώσεως είναι κατ' αυτόν η έκσταση, την οποίαν αντιθέτει 
προς  την  απλώς  λογική  αντίληψη.  Τέλος  ο  Hugo  de  Saint  Victor  (1096‐1141)  διαιρεί  την 
επιστήμη σε τέσσερα μέρη, στη θεωρία, τη πράξη, την μηχανική και τη λογική. Μόνον ο νους 
είναι κατ' αυτόν η πηγή της απόλυτης αλήθειας, ενώ η πείρα (experimentum) υπόκειται στην 
απάτη.  Αντικείμενο  των  Μαθηματικών  είναι  κατ'  αυτόν  η  αφηρημένη  ποσότης.  Τα 
Μαθηματικά  λοιπόν  έχουν  σκοπό  να  ιδούν  τη  συγκεχυμένη  πραγματικότητα  κατά  τρόπο 
καθαρό, μόνον με το νου. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμμιά ασώματη γραμμή. Ο νους 
του μαθηματικού όμως παρατηρεί τη γραμμή όχι όπως είναι, αλλά όπως πρέπει να είναι. Και 
ο  φυσικός,  λέγει,  θέλει  να  γνωρίσει  την  ανάμεικτη  πραγματικότητα  των  πραγμάτων  κατά 
τρόπον αμιγή.  Τούτο ακριβώς το κάνει εφ' όσον εννοεί  τα στοιχεία καθαρά και καθ'  εαυτά, 
όπως  δηλαδή  δεν  είναι  δυνατόν  να  ευρεθούν  μέσα  στη  φύση.  Ο  Victor  παραδέχεται  την 
ατομική δομή της ύλης και διατυπώνει την αρχή της διατηρήσεως της ύλης. Η μεταβολή των 
πραγμάτων δεν ανάγεται στο Eίναι των, αλλά μόνον στη μεταλλαγή των μορφών, τις οποίες 
τα πράγματα προσλαμβάνουν. 

 

Κατά το τέλος του δωδεκάτου αιώνος μεταφράζονται από τα αραβικά στα λατινικά τα «Μετά 
τα  φυσικά»  του  Αριστοτέλους  καθώς  και  τα  «Φυσικά».  Έτσι  η  φυσική  επιστήμη  και  η 
φιλοσοφία της φύσεως του δεκάτου τρίτου αιώνος παρουσιάζονται με καινούργια μορφή. Οι 
πρώτοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις νέες αριστοτελικές και αραβικές πηγές, είναι οι Άγγλοι. 
Ο Alfredus Anglicus γράφει γύρω στα 1210 το φυσιολογικό ‐ ψυχολογικό του έργο «De motu 
cordis».  Είναι  ο  πρώτος  που  υιοθετεί  την  αριστοτελική  ιδέα  περί  ψυχής.  Η  ψυχή  είναι  η 
μορφή ή η εντελέχεια του σώματος.  Επίσης ο Άγγλος Robert Grosseteste  (1175‐1253) φέρει 
εις  την  επιφάνεια  τη  μεταφυσική  του  φωτός  του  Αυγουστίνου.  Το  φως  είναι  λεπτότατη 
σωματική  ουσία,  είναι  φορεύς  των  επιδράσεων  της  δυνάμεως,  έχει  την  ικανότητα  να 
αναπαράγεται  και  να  μεταδίδεται  στιγμιαίως  κατά  ομοιόκεντρες  σφαίρες.  Το  φως 
εδημιουργήθη  πρώτα  ‐  πρώτα  μέσα  στην  πρώτη  ύλη  (prima  materia)  και  είναι  η  πρώτη 
σωματική  μορφή,  η  οποία  κάνει  τα  σώματα  σώματα.  Το  φως  δίδει  στα  σώματα  τη 
σωματικότητα, την corporeitas. Με αυτές τις ελάχιστες προϋποθέσεις, δηλαδή την ύλη και το 
φως, αναπτύσσει ο Grosseteste τη γένεση του κόσμου κατά γεωμετρικούς φυσικούς νόμους. 
Η corporeitas και η ύλη είναι η κάθε μια μόνη της απλή, αδιάστατη ουσία. Η συνένωσή των, 
δηλαδή η συνένωση ύλης και φωτός, δημιουργεί τη διάσταση, το φως εκτείνει την ύλη, δίδει 
δηλαδή  διάσταση  στην  ύλη  και  έτσι  έχομε  το  corpus  primum,  τη  σφαίρα  του  ουρανίου 
στερεώματος, η οποία συνίσταται μόνον από την πρώτη ύλη και την πρώτη μορφή. Το φως 
είναι κατά τον Grosseteste ένα corpus spirituale, ή καλύτερα, ένα Spiritus corporealis. Εκείνο 
όμως  που  έχει  σημασία  πέρα  από  τη  μεταφυσική  αυτή  του  φωτός  είναι  ότι  ο Grosseteste 
λέγει  ότι  πρέπει  όλα  τα  φυσικά  φαινόμενα  να  παρασταθούν  με  τα  Μαθηματικά,  δηλαδή 
γεωμετρικά, με γραμμές, γωνίες και σχήματα. Μόνον έτσι είναι δυνατόν να τα γνωρίσομε. 

Εν τω μεταξύ ο μεταφρασμένος στα αραβικά Αριστοτέλης κυριαρχεί κατά τον δέκατον τρίτον 
αιώνα  και  το  αποτέλεσμα  είναι  μια  μάχη  μεταξύ  Αριστοτελισμού  και  Πλατωνισμού.  Ο 
Πλατωνισμός  βεβαίως  αυτός  έχει  τη  μορφή  του  Νεοπλατωνισμού,  όπως  την  παραδίδει  ο 
Αυγουστίνος,  δηλαδή  δεν  είναι  γνήσιος  Πλατωνισμός.  Δύο  είναι  οι  φορείς  αυτών  των 
ρευμάτων,  το  τάγμα  των  Δομινικανών  μοναχών,  το  οποίον  έχει  προσχωρήσει  στον 
Αριστοτελισμό, και το τάγμα των Φραντζισκανών μοναχών,  το οποίον είναι με το μέρος του 
Πλατωνισμού  του  Αυγουστίνου.  Ο  Γερμανός  Albertus Magnus  (1193‐1280)  είναι  ο  κύριος 
εκπρόσωπος  του  Αριστοτελισμού  και  αυτός  δίδει  πρώτος  μια  γενική  παράφραση  των 
αριστοτελικών  έργων  στα  λατινικά.  Επίσης  ο  ιδιος  παραφράζει  και  αραβικά  και  ιουδαϊκά 
συγγράμματα. Ο Albertus  είναι συνάμα ο καλύτερος  γνώστης και παρατηρητής στα θέματα 
της Ζωολογίας και Βοτανικής του Μεσαίωνος, τονίζει δε ότι, όταν πρόκειται για ειδικά θέματα 
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της φύσεως μόνον η πείρα είναι δυνατόν να μας δώσει ασφαλή γνώση. Είναι χαρακτηριστικόν 
ότι ο Albertus αποκρούει τα επιχειρήματα του Αριστοτέλους για την αιωνιότητα του κόσμου 
και ότι ασπάζεται το αστρονομικό σύστημα του Πτολεμαίου. Κατ' αυτόν υπάρχουν τρία είδη 
μορφών, δηλαδή τα universalia υπάρχουν κατ' αυτόν κατά τρεις τρόπους. Πρώτον, υπάρχουν 
πριν από τα πράγματα μέσα στο πνεύμα του Θεού, δεύτερον μέσα στα πράγματα ως το κοινό 
μέσα στα πολλά, και τρίτον έπειτα από τα πράγματα ως αφαιρέσεις με τον τρόπο της Λογικής. 
Ο Αριστοτέλης όμως αποκορυφώνεται στον αιώνα αυτόν με το μαθητή του Albertus, τον Ιταλό 
δομινικανό μοναχό Θωμά τον Ακινάτη (1225‐1274). Ο Θωμάς είναι ο μέγας συστηματικός του 
Δυτικού Μεσαίωνος. 

Ο κόσμος κατά τον Θωμά τον Ακινάτη είναι μια ordo, είναι ένα όλον με τάξη και νόημα. Αυτή 
είναι  η  βασική  ιδέα  της  μεσαιωνικής  κοσμοθεωρίας  γενικώς.  Ως  προς  αυτό  ο  Θωμάς  δεν 
υπήρξε πρωτότυπος. Η έννοια του Θεού και η έννοια της τάξεως είναι οι δύο βασικές έννοιες 
με  τις  οποίες  βλέπει  τη  φύση  η  χριστιανική  κοσμοθεωρία  του Μεσαίωνος.  Ο  κόσμος  είναι 
τάξη, επειδή είναι δημιούργημα του Θεού. Ο κόσμος είναι πεπερασμένος και ήλθε στο φως 
με μια δημιουργική ενέργεια του Θεού. Μια θεϊκή ιδέα τάξεως εκφράζεται μέσα στον κόσμο. 
Σ' αυτήν την τάξη, την ordo, την οποίαν έθεσε ο Θεός, υπόκειται όλος ο κόσμος και μόνον ο 
Θεός ο ίδιος είναι πάνω απ' αυτήν. Το αστρονομικό σύστημα που ακολουθεί ο Θωμάς είναι 
κατ' ουσίαν το σύστημα του Πτολεμαίου. Η γη είναι το κέντρον του κόσμου και περιβάλλεται 
από  τη  σελήνη,  τον  ήλιο,  τους  πλανήτες  και  τους  απλανείς  αστέρες,  ομόκεντρες  κενές 
σφαίρες. Δύο είναι τα είδη των κινήσεων των ουρανίων σωμάτων Η μια κίνηση, η οποία είναι 
οικεία σε όλα τα άστρα, είναι η ομοιόμορφη κίνηση από ανατολάς προς δυσμάς, γύρω από 
τον πόλο του κόσμου. Η άλλη κίνηση, η οποία διαφέρει από πλανήτη σε πλανήτη, ακολουθεί 
τροχιά  από  δυσμάς  προς  ανατολάς  και  επιδρά  στη  γένεση  των  ζωικών  όντων.  Τα  ουράνια 
σώματα  δεν  κινούνται  από  μόνα  τους,  αλλά  κινούνται  από  καθαρά  πνεύματα.  Ο  Θωμάς 
διακρίνει και χωρίζει τον κόσμο κάτω από την σελήνη και τον κόσμο πάνω από την σελήνη. Τα 
τέσσερα στοιχεία, γη, ύδωρ, αήρ και πυρ, αποτελούν τα κύρια συστατικά των σωμάτων που 
είναι  κάτω  από  την  σελήνη.  Κάθε  φυσικό  σώμα  αποτελείται  από  ύλη,  ποσότητα,  από 
ενεργητικές  και  παθητικές  ποιότητες,  με  τις  οποίες  ξεχωρίζει  από  τ'  άλλα.  Το  βασικό 
γνώρισμα των αισθητών κατ' ιδίαν πραγμάτων είναι η κίνηση και οι προϋποθέσεις γι' αυτήν ο 
χώρος  και  ο  χρόνος.  Από  τον  συνδυασμό  των  στοιχείων  γεννιώνται  τα  μεικτά  σώματα,  τα 
ορυκτά, τα σώματα των φυτών, των ζώων και του ανθρώπου. 

Βαθύ χάσμα χωρίζει τη νεκρή φύση από τον κόσμο της ζωής. Το κύριο γνώρισμα του κόσμου, 
ο οποίος έχει ζωή, είναι η αυτοκινησία, η αυτοδιαμόρφωση και ο αυτοπροσδιορισμός. Όπου 
υπάρχει ζωή, εκεί υπάρχει και ψυχή. Ο Θωμάς, κατά το πρότυπο του Αριστοτέλους, διακρίνει 
τέσσαρες βαθμίδες  ζωής,  τη φυτική  ζωή,  την αισθητική  ζωή δίχως  την  κίνηση  εν  τόπω,  την 
αισθητική  ζωή  με  την  κίνηση  εν  τόπω,  και  τη  διανοητική  ζωή.  Ο  Θωμάς  παραλαμβάνει 
αυτούσιο τον ορισμό της ψυχής από τον Αριστοτέλη, θεωρεί την ψυχή ως ενιαία αρχή και την 
διακρίνει από τις δυνάμεις της. Η κατώτατη βαθμίδα είναι η φυτική, η οποία έχει τη δύναμη 
της θρέψεως,  της αυξήσεως και  της αναπαραγωγής.  Στα φυτά η φυτική αρχή είναι η ψυχή. 
Μεταφυσικώς η ζωή κάθε οργανισμού είναι μια ενέργεια, η οποία κινείται έσωθεν. Το φυτό 
είναι η κατώτατη βαθμίδα, το κατώτατο είδος αυτής της ενεργείας. Το κύριο χαρακτηριστικό 
της  είναι  η  διατήρηση  του  είδους.  Η ψυχή,  λέγει  ο Θωμάς,  σ'  αυτή  τη  βαθμίδα  μπορεί  να 
ορισθεί «ως η  ικανότης  εκείνη,  η  οποία  κατευθύνεται  προς  τη  δημιουργία  ζωής  του αυτού 
είδους». Το άτομο εδώ, δηλαδή σ' αυτή τη βαθμίδα, υποχωρεί ως προς τη σημασία έναντι του 
είδους. Η αισθητική αρχή  της  ζωής  των  ζώων,  δηλαδή η δύναμη του αισθάνεσθαι, περιέχει 
μέσα  της  τις  φυτικές  δυνάμεις  και  εκτός  απ'  αυτές  και  τις  δυνάμεις,  που  ανήκουν  σε  ένα 
οργανισμό  με  αισθήσεις.  Η  κίνηση  εν  τόπω  αποτελεί  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  ένα 
οργανισμό με αισθήσεις. Οι πέντε αισθήσεις αποτελούν τον εξοπλισμό του οργανισμού και η 
κάθε μια ανταποκρίνεται σε ένα είδος αντικειμένων. 
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Το  αισθητήριο  και  γενικώς  το  αισθάνεσθαι  είναι  κατά  τον  Θωμά,  όπως  και  κατά  τον 
Αριστοτέλη,  κάτι  περισσότερο  από  την  απλή  ικανότητα  να  δέχεται  περιεχόμενα. Μέσα  στο 
αίσθημα υπάρχει ήδη κατά τον Θωμά μια κρίση των αισθήσεων για τα ιδιαίτερα αντικείμενα, 
τα οποία είναι προσιτά στο συγκεκριμένο είδος αισθήσεως. Έτσι τα ζώα γνωρίζουν το ορθό, 
όμως η συνείδηση  της  γνώσεως αυτής  τους διαφεύγει.  Για  την  εκπλήρωση  του σκοπού  της 
ζωής των ζώων είναι απαραίτητες ανώτερες γνωστικές ενέργειες, οι οποίες είναι τέσσαρες και 
ανήκουν στα τέσσαρα είδη εσωτερικών αισθήσεων. Η πρώτη είναι η κοινή αίσθηση (ο sensus 
communis),  η οποία  εκτείνεται  και στις πέντε αισθήσεις. Οι πέντε αισθήσεις με άλλα λόγια 
εκβάλλουν όλες στη  λεγόμενη  κοινή αίσθηση,  η οποία αποτελεί  την  κοινή αρχή  τους,  είναι 
δηλαδή το θεμέλιό τους.  Συγχρόνως όμως η κοινή αίσθηση αποτελεί τη ρίζα για τη δύναμη 
του  φανταστικού  (imagination  δηλαδή  την  ικανότητα  να  διατηρεί  τα  περιεχόμενα  των 
αισθήσεων και να τα ανανεώνει. Το ζώο κατά τον Θωμά δεν συλλαμβάνει μόνο περιεχόμενα 
των  αισθήσεων,  αλλά  και  μη  αισθητές  καταστάσεις,  πάντως  όμως  σχετικές  με  αισθητά 
αντικείμενα.  Το  ζώο  έχει  την  ικανότητα  ν'  αναγνωρίζει,  καθώς  επίσης  την  ικανότητα  να 
γνωρίζει  την  ωφέλεια  ή  την  βλάβη  που  έρχονται  από  πράγματα  ή  από  ζώα.  Το  ζώο 
αναγνωρίζει βεβαίως πάντοτε μόνον το βιολογικώς σημαντικό και αυτή την γνώση την έχει ως 
αρχή  της  συμπεριφοράς  του.  Η  σιωπηλή  αυτή  κρίση  στηρίζεται  στην  ικανότητα  της 
εκτιμήσεως (vis aestimativa), που έχει το ζώο, δηλαδή στο ένστικτο. Με το ένστικτο, που είναι 
η τρίτη κατά σειρά εσωτερική αίσθηση, το ζώον ρυθμίζει τη συμπεριφορά του προς τα έξω. 
Τέλος  η  τετάρτη  αίσθηση  είναι  η  μνήμη  (memoria).  Ο  Θωμάς,  όπως  και  ο  Αριστοτέλης, 
δέχεται  ότι  μνήμη  έχουν μόνον  τα  ζώα  εκείνα,  τα  οποία  έχουν αίσθηση  χρόνου.  Το βασικό 
όργανο  της  αισθητικής  ψυχής  είναι  η  καρδία,  η  οποία  χρησιμοποιεί  και  τον  εγκέφαλο  ως 
αισθητική  δύναμη.  Πάνω  απ'  τα φυτά  και  τα  ζώα  στέκει  ο  άνθρωπος ως  λογικό  ον,  και  γι' 
αυτόν θα γίνει ευρύτερος λόγος παρά κάτω. 

Πάνω από  τη σφαίρα  της σελήνης υπάρχουν  τα άλλα ουράνια σώματα,  τα οποία όμως δεν 
συντίθενται από τα στοιχεία της γης, αλλά από μια λεπτότατη ύλη, τον αιθέρα. Εδώ δεν είναι 
δυνατή ούτε η γένεση ούτε η φθορά. Τα ουράνια αυτά σώματα είναι εξ αρχής τέλεια, ως προς 
την ουσία, τη δύναμη, το μέγεθος και τη μορφή. Στη σφαίρα αυτή όλα είναι τέλεια. Πάνω απ' 
αυτήν τη σφαίρα υπάρχει κατά τον Θωμά ο κόσμος των καθαρών πνευμάτων και πάνω από το 
σύμπαν είναι ο Θεός.  Τα υλικά πράγματα του κόσμου συντίθενται κατά τον Θωμά από ύλη 
και μορφή, από δύναμη και ενέργεια. Η ύλη είναι  το αόριστο,  το δυνάμει υποκείμενο, που 
δεν έχει καμμιά ποιότητα, αλλά λαμβάνει κάθε οριστικό γνώρισμα από τη μορφή. Με την ύλη 
ο  γενικός  τύπος  της  μορφής  χωρίζεται  σε  μια  πολλότητα ατόμων,  δηλαδή η  μορφή  γίνεται 
αυτό εδώ το συγκεκριμένο πράγμα. Ο Θωμάς είναι και κατά τούτο αριστοτελικός, ότι παράγει 
τον τύπο του είδους από τη μορφή, και την εξατομίκευση από την ύλη. Η διαφορά του Θωμά 
από  τον  Αριστοτέλη  είναι  ότι  ο  Θωμάς  δεν  ξεκινάει  από  την materia  prima,  αλλά  από  τη 
materia  signata  του  Avicenna.  Η  materia  signata  είναι  ύλη  προικισμένη  ήδη  με  σχέσεις 
μεγέθους και εκτάσεως. 

Ο Θωμάς διακρίνει την ουσία από την ύπαρξη των όντων, δηλαδή το τι είναι ένα πράγμα, από 
το αν είναι, αν υπάρχει. Με την ουσία εννοεί το περιεχόμενο ενός πράγματος. Ουσία είναι η 
αιτία του Είναι ενός πράγματος και η αιτία της δυνατότητος να γνωσθεί τούτο. Το ζήτημα αν 
υπάρχει  πραγματική  διαφορά  μεταξύ  ουσίας  και  υπάρξεως  απετέλεσε  αντικείμενο 
συζητήσεως στη μεσαιωνική οντολογία. Ο Θωμάς διδάσκει ότι υπάρχει πραγματική διαφορά, 
αν και τούτο δεν συμβιβάζεται με την αριστοτελική βάση του συστήματός του. Μεγαλύτερη 
όμως  σημασία  έχει  η  σχέση  ουσίας  και  συμβεβηκότων.  Ο  Θωμάς  δέχεται  ότι  υπάρχει 
πραγματική  σύνθεση  ουσίας  και  συμβεβηκότων,  δηλαδή  τα  συμβεβηκότα  ανήκουν  στην 
ουσία οντολογικώς. Η ουσία είναι ο φορεύς και το στήριγμα των συμβεβηκότων. Η ουσία και 
τα  συμβεβηκότα  ευρίσκονται  στη  σχέση  των  δυνάμει  και  ενεργεία.  Επειδή  το  συμβεβηκός 
είναι  ενέργεια,  είναι  και  μορφή,  όχι  βεβαίως  ουσιώδης,  αλλά  επουσιώδης  μορφή.  Τούτο 
σημαίνει ότι το συμβεβηκός δίδει στο πράγμα το συγκεκριμένο του Είναι. Τέλος η ουσία είναι 
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ένα  κέντρον  ενεργείας  και  δυνάμεως  και  έχει  με  τα  συμβεβηκότα  τη  σχέση  αιτίας  και 
αποτελέσματος. Τα συμβεβηκότα αναπτύσσονται, έρχονται εις φως από τις αρχές της ουσίας, 
φανερώνουν  την  ουσία  και  αποκαλύπτουν  τον  πυρήνα  της.  Τούτο  σημαίνει  ότι  τα 
συμβεβηκότα συνδέονται εννοιολογικώς και χρονικώς με την ουσία. Και τα ουράνια σώματα 
συνίστανται κατά τον Θωμά από ύλη και μορφή. Σ' αυτά όμως δεν υπάρχει καμμιά potentia 
ad esse, αλλά μόνον μία potentia ad ubi. 

Τα καθαρά πνεύματα, επειδή ευρίσκονται πολύ κοντά στον Θεό, δεν συντίθενται από ύλη και 
μορφή, αλλά μόνον από ουσία και ύπαρξη, δηλαδή από το δυνάμει και ενεργεία. Επειδή τα 
καθαρά πνεύματα είναι άυλα,  είναι και άφθαρτα.  Επίσης επειδή λειώνει απ' αυτά η ύλη, η 
οποία  διαιρεί  τη  φύση  σε  άτομα,  η  ουσία  και  το  υποκείμενο  εδώ  συμπίπτουν.  Έτσι  κάθε 
άγγελος είναι και ένα είδος, ένα είδος άτομον. Αντίθετα ο Θεός είναι καθαρή μορφή, καθαρή 
ενέργεια,  δηλαδή  δεν  είναι  κάτι  το  σύνθετο.  Η  ύπαρξή  του  είναι  δεδομένη  άμεσα  με  την 
ουσία  του  και  οι  ιδιότητές  του  είναι  ταυτόσημες  με  το  Είναι  του.  Κάθε  βαθμίδα  του  Είναι 
στέκει  τόσο ψηλότερα,  όσο  εγγύτερα  είναι  στο Θεό,  και  είναι  περισσότερο  κοντά  στο Θεό, 
όσο λιγώτερο είναι σύνθετη, όσο περισσότερο ελεύθερη είναι από την ύλη. Η materia prima 
και η καθαρή ενέργεια είναι οι δύο πόλοι του συστήματος του Θωμά. Μεταξύ των δύο αυτών 
πόλων, ύλης και Θεού, υπάρχουν οι διάφορες βαθμίδες του Είναι. 

Ο Θωμάς  ζητεί  να  θεμελιώσει,  ν'  αποδείξει  και φιλοσοφικώς  τη  δημιουργία  του  κόσμου,  η 
οποία για το χριστιανό αποτελεί ένα δεδομένο της αποκαλύψεως. Η έννοια της δημιουργίας 
σημαίνει κατ' αυτόν, ότι τα πράγματα ως προς όλο τους το Είναι έχουν έλθει στο φως από μια 
αιτία,  από  το  Θεό.  Επίσης  η  έννοια  της  δημιουργίας  σημαίνει  απόλυτη  θέση  του  Είναι, 
δηλαδή αποκλείει να υπάρχει πριν από τη δημιουργία κάτι, δηλαδή η ύλη. Ώστε η έννοια της 
δημιουργίας  συνδέεται  στενώτατα  με  την  έννοια  του  Θεού.  Ενώ  όμως  στο  Θεό  ουσία  και 
ύπαρξη  συμπίπτουν,  τα  πεπερασμένα πράγματα δεν  χρεωστούν  την  ύπαρξή  τους στο  Είναι 
τους, αλλά πρέπει να δημιουργηθούν. Κάθε δημιουργημένο είναι πεπερασμένο. Δεν υπάρχει 
δημιουργημένο  που  να  είναι  άπειρο.  Δεν  υπάρχει  επίσης  ένα  άπειρο  μέγεθος  εν  ενεργεία, 
αλλά μόνον το δυνάμει άπειρον της ύλης, δηλαδή η αοριστία, η αμορφία και η ατέλεια της 
ύλης. Η ιδέα ότι ο Θεός είναι artifex deus, η οποία κατάγεται από τον «Τίμαιο» του Πλάτωνος 
και  η  οποία  εχρησιμοποιήθηκε  και  από  τον  Αυγουστίνο,  κυριαρχεί  και  στο  σύστημα  του 
Θωμά. Ο Θεός έπλασε τον κόσμο κατά το πρότυπο των ιδεών, οι οποίες κατάγονται από την 
ουσία του. Η διαφορά είναι μόνον ότι ο Θωμάς δεν παραδέχεται μόνον ιδέες για τα γένη και 
τα είδη, όπως ο Πλάτων, αλλά και για τα κατ' ιδίαν πράγματα, όπως ο Αυγουστίνος. Η έννοια 
της δημιουργίας απαιτεί  την ενότητα της δημιουργικής αρχής.  Έτσι ο Θωμάς αποκρούει τον 
δυισμό  των Μανιχαίων  και  υποστηρίζει  την άμεση δημιουργική  ενέργεια  του Θεού.  Επίσης 
αποκρούει  την  αντίληψη  των  Αράβων,  ότι  ο  Θεός  έπλασε  κατ'  αρχήν  ένα  πρώτον,  και  ότι 
τούτο το πρώτον εγέννησε ένα δεύτερον και ούτω καθ' εξής. 

Ένα θέμα που είχε πολύ συζητηθεί κατά τον Μεσαίωνα ήταν το ζήτημα, αν ο κόσμος έχει αρχή 
ή αν δεν έχει αρχή. Κατά τον Albertus Magnus το να είναι ο κόσμος δημιουργημένος και να 
είναι  χωρίς αρχή αποτελεί αντίφαση.  Τούτο όμως δεν  γίνεται  δεκτό από  τον Θωμά,  διότι ο 
Θωμάς λέγει, ότι η αιτία δεν προηγείται ως προς τη διάρκεια του χρόνου από το αποτέλεσμα, 
αλλά  μόνον ως  προς  τη  φύση.  Η  έννοια  της  δημιουργίας  περιέχει  βεβαίως  την  έννοια  του 
δημιουργημένου κόσμου, αλλά δεν λέγει τίποτε περί του τρόπου και της χρονικής διαρκείας 
του  δημιουργημένου  τούτου  κόσμου.  Ο  χρόνος  είναι  κατά  τον  Θωμά,  όπως  και  κατά  τον 
Αριστοτέλη, κάτι που είναι δεδομένο μαζί με την κίνηση, εφ' όσον η κίνηση έχει μέσα της ένα 
πρότερον και ύστερον. Αλλά και η άλλη αντίληψη, ότι ο χρόνος φθάνει στην τελείωσή του με 
τη  σκέψη,  είναι  επίσης  αριστοτελική.  Ο  Θεός  είναι  απέναντι  του  χρόνου  τόσον  ελεύθερος 
όσον και απέναντι του κόσμου. Η χρονική αρχή του κόσμου είναι κατά τον Θωμά μόνον για 
την  πίστη  σταθερή.  Η  μεταβλητότης  του  κόσμου  αποκλείει  εννοιολογικώς  μόνον  την 
αιωνιότητα, η οποία αρμόζει μόνον στο Θεό, όχι όμως και την απεριόριστη διάρκεια. Έτσι ο 
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Θωμάς  μετακινούσε  τη  χρονική  αρχή  του  κόσμου  τούτου,  ώστε  έφθασε  να  αρνηθεί  ότι  ο 
κόσμος έχει χρονική αρχή. Εξ άλλου δέχεται ότι ο χρόνος γεννιέται μαζί με τον κόσμο. 

Η δημιουργία του κόσμου είναι πράξη, έργο μιας στιγμής. Συνεχίζεται όμως η δημιουργία με 
τη συντήρηση του κόσμου. Επειδή ο κόσμος δεν έγινε από μόνος του, δεν έγινε αφ' εαυτού, 
δεν  είναι  δυνατόν  και  να  διατηρηθεί  αφ'  εαυτού,  μόνος  του.  Με  άλλα  λόγια,  αν  ο  Θεός 
αποσύρει το χέρι του από τον κόσμο, ο κόσμος θα επιστρέψει στο μηδέν. Το γεγονός όμως 
αυτό δεν αναγκάζει τον Θωμά ν' αρνηθεί την αυτενέργεια των δημιουργημάτων. Το δεύτερο 
κράτος,  δηλαδή  το  κράτος  των  causae  secundae  παρουσιάζεται  τώρα.  Βεβαίως  οι  causae 
secundae  ενεργούν  δυνάμει  των  πρώτων  αιτιών,  αλλά  ενεργούν  αυτόνομα,  κληροδοτούν 
περαιτέρω τις μορφές, βαστάζουν όλη την διαδικασία του κόσμου και στηρίζουν τον στατικώς 
οικοδομημένο  κόσμο.  Ο  κόσμος  πραγματοποιεί,  κατά  τον  Θωμά,  ένα  τετραπλό  σκοπό. 
Πρώτον  κάθε  δημιούργημα  υπάρχει  με  τη  δική  του  ενέργεια  και  τη  δική  του  τελειότητα. 
Δεύτερον το κατώτερο δημιούργημα υπάρχει ένεκα του ανωτέρου. Τρίτον τα δημιουργήματα 
υπάρχουν ένεκα της τελειότητος του συνόλου. Και τέταρτον το σύμπαν με όλα τα μέρη που το 
αποτελούν είναι προσανατολισμένο προς τον τελικό του σκοπό, το Θεό. Τάξη και πρόνοια του 
κόσμου είναι στενώτατα συνδεδεμένες, επειδή και οι δυο εξαρτώνται από τη διάνοια και τη 
θέληση του Θεού. Η χριστιανική έννοια της προνοίας του Θεού κατάγεται κατ' ουσίαν από τη 
φιλοσοφία  της  Στοάς  και  από  τον  Νεοπλατωνισμό.  Η  διαφορά  είναι  μόνον  ότι,  ενώ  στους 
Στωικούς  και  το  Νεοπλατωνισμό  η  πρόνοια  είναι  ταυτόσημη  με  τη  νομοτέλεια  των 
πραγμάτων,  στο  Χριστιανισμό  συνδυάζεται  με  την  ιδέα  του  προσωπικού  Θεού  και  έτσι 
μετακινείται από τον φυσικό κόσμο στον κόσμο του πνεύματος. Διάσπαση της τάξεως αυτής 
του  κόσμου  αποτελεί  κατά  τον  Θωμά  η  αμαρτία,  η  οποία  οφείλεται  στην  κατάχρηση  της 
ελευθέρας βουλήσεως εκ μέρους των λογικών όντων. 

Η  θέση  του  ανθρώπου  κατά  τον  Θωμά  μέσα  στον  κόσμο  είναι  διπλή,  από  το  ένα  μέρος  ο 
άνθρωπος είναι δεμένος με τη φύση, ενώ από το άλλο υψώνεται σ' ένα ανώτερο πνευματικό 
κόσμο.  Ο  Θωμάς  για  να  εξηγήσει  τη  φυσική  πλευρά  του  ανθρώπου,  το  φυσικό  του  Είναι, 
ακολουθεί τη μεταφυσική και τη φυσική του Αριστοτέλους, ενώ για να κατανοήσει τη σχέση 
του  ανθρώπου  με  το  υπερφυσικό  και  θεϊκό  κόσμο  ακολουθεί  τη  χριστιανική  διδασκαλία. 
Ψυχοφυσικώς  ο  άνθρωπος  αποτελεί  μια  ενότητα  σώματος  και  ψυχής.  Τα  δυο  αυτά 
ευρίσκονται  το  ένα  με  το  άλλο  στη  σχέση  ύλης  και  μορφής  ή  του  δυνάμει  και  ενεργεία.  Η 
ψυχή του ανθρώπου κατά την ανώτατη ενέργειά της είναι ννόόηησσηη, συνάμα όμως είναι ενιαία 
αρχή της ζωής και εκτελεί τις φυτικές και αισθητικές λειτουργίες. Η ψυχή ως νόηση είναι μία 
ενέργεια ανεξάρτητη από το σώμα και από τα όργανα του σώματος. Η ανεξαρτησία αυτή της 
ψυχής από το σώμα έχει συνέπειες και για τη γένεσή της και για τη ζωή της μετά το θάνατο. 
Τη γένεσή της η ψυχή δεν την οφείλει στη φυσική διαδικασία της αναπαραγωγής της  ζωής, 
αλλά είναι δημιουργημένη από το Θεό. Εξ άλλου, επειδή ακριβώς είναι δημιουργημένη από 
το Θεό, η ψυχή δεν καταστρέφεται με το σώμα, αλλά είναι αθάνατη. Ο Θωμάς διαφέρει από 
τον  Αριστοτέλη  κατά  τούτο,  ότι  ο  ίδιος  δέχεται  την  αθανασία  της  όλης  ψυχής,  ενώ  ο 
Αριστοτέλης  δέχεται  ότι  μόνον  ο  θεωρητικός  νους  είναι  αθάνατος,  ενώ  ο  πρακτικός  είναι 
θνητός. Όμως ο Θωμάς είναι σύμφωνος με τον Αριστοτέλη ότι μόνον με τον θεωρητικό βίο 
φθάνει  ο  άνθρωπος  στην  τελείωσή  του  και  επιτυγχάνει  την  εσωτερική  του  ευδαιμονία.  Ως 
προς  το  σημείο  τούτο  ο  Θωμάς  δεν  διαφέρει  καθόλου  από  τους  μεγάλους  Έλληνας 
φιλοσόφους.  Η  ευδαιμονία  που  χαρίζει  η  αναζήτηση  και  απόκτηση  της  γνώσεως  ένεκα  της 
γνώσεως  είναι  και  γι'  αυτόν η ανώτατη  ευδαιμονία  του ανθρώπου.  Το μόνο σημείον,  όπου 
διαφέρει ο Θωμάς από τους Έλληνας φιλοσόφους είναι ότι θέτει την αγάπη του Θεού πάρα 
πάνω από τη γνώση του Θεού. 

Τα universalia είναι κατ' αυτόν μέσα στα πράγματα και χωρίζονται απ' αυτά μόνο με τη λογική 
αφαίρεση, υπάρχουν όμως και πριν από τα πράγματα μέσα στο πνεύμα του Θεού. Μορφές 
υπάρχουν  πολλών  ειδών.  Ασώματες  όμως  μορφές  ή  formae  separatae  είναι  ο  Θεός,  οι 
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άγγελοι  και  οι  ανθρώπινες  ψυχές.  Ο  Θεός  είναι  η  κατ'  εξοχήν  απλή  μορφή,  είναι  καθαρή 
ενέργεια.  Για  ν'  αποκτήσει  όμως  κανείς  σαφή  και  καθαρή  γνώση  του  Θεού  χρειάζεται  και 
απόδειξη.  Και  αποδείξεις  του  Θεού  υπάρχουν  πολλές.  Όλα  έχουν  δημιουργηθεί  εκ  του 
μηδενός  από  τον  Θεό.  Το  αστρονομικό  σύστημα  του  Θωμά  είναι  το  γεωμετρικό  των 
ομοκέντρων σφαιρών. Οι σφαίρες όμως κινούνται από νοήμονες δυνάμεις, οι οποίες ανήκουν 
στην  τάξη  των αγγέλων. Η αιτία αυτών  των  κινήσεων δεν  είναι  κατ'  αυτόν ποτέ φυσική. Οι 
substantiae separatae είναι αιώνιες και αναλλοίωτες και όταν ακόμη το Είναι τους δεν είναι 
αυτοδύναμο.  Όλα  τ'  άλλα  υπόκεινται  στη  γένεση  και  τη  φθορά.  Οι  βασικές  μορφές  της 
γενέσεως και της φθοράς είναι τα τέσσερα στοιχεία. Ο τόπος παραμονής των αγγέλων είναι η 
ένατη σφαίρα του σώματος, η οποία είναι και το primum mobile. Πέρα απ' αυτήν τη σφαίρα 
υπάρχει μόνον ο στερεός, κρυστάλλινος ουρανός. Η ψυχή του ανθρώπου είναι η εντελέχεια 
του σώματος και εισέρχεται στο έμβρυο με δημιουργική πράξη του Θεού, εκεί δε ενώνεται με 
τη φυτική και αισθητική ψυχή. 

 

Η ολοκληρωτική αυτή επικράτηση του Αριστοτελισμού, παρά τις αντίθετες τάσεις, οφείλεται 
στο  γεγονός,  ότι  οι  απαρχές  της  σχολαστικής  φιλοσοφίας  του  δυτικού  Μεσαίωνος 
εστηρίχθησαν σε μερικά λογικά συγγράμματα του Αριστοτέλους. Σημασία ιδιαίτερη έχει όμως 
το γεγονός ότι κατά την αυτήν εποχή η αγγλική Σχολή τονίζει την αξία των Μαθηματικών και 
του  πειράματος.  Ο Φραγκισκανός  μοναχός Roger Bacon  (1210‐1292)  αντιμάχεται  τη  λογική 
επιχειρηματολογία,  η  οποία  δεν  οδηγεί  τη  σκέψη  στα  πράγματα  τα  ίδια.  Η  scientia 
experimentalis αποτελεί γι' αυτόν το κορύφωμα της φυσικής γνώσεως. Η γνώση πρέπει, λέγει, 
ν' αξιολογείται σύμφωνα με  την ωφέλειά  της  για  την ευτυχία  (beatitudo)  του ανθρώπου. Η 
ωφέλεια όμως αυτή είναι δυνατόν να καθορισθεί μόνον με το πείραμα. Υπάρχουν δύο είδη 
πείρας, η πείρα των αισθήσεων και η εσωτερική φώτιση. Τα Μαθηματικά είναι το θεμέλιο της 
πραγματικής  επιστημονικής  μορφώσεως.  Η  βασική  κατηγορία  γι'  αυτόν  είναι  η  ποσότης.  Η 
σχέσις,  ο  χρόνος,  ο  χώρος,  ακόμη  και  η  ουσία  είναι  δυνατόν  και  πρέπει  ν'  ανάγονται  στην 
ποσότητα.  «Όλες  οι  κατηγορίες  εξαρτώνται  από  τη  γνώση  της  ποσότητος,  με  την  οποίαν 
καταγίνονται  τα  Μαθηματικά,  και  έτσι  όλη  η  δύναμη  της  Λογικής  εξαρτάται  από  τα 
Μαθηματικά». Μόνον στα Μαθηματικά έχομε αναμφισβήτητη βεβαιότητα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι και η τελειότερη μορφή της κριτικής του Θωμισμού έρχεται εδώ από 
την  αγγλική  σχολή.  Ο  Ιωάννης  Duns  Σκώτος  (1270‐1308),  ο  οξυνούστερος  φιλόσοφος  του 
Μεσαίωνος,  ασκεί  αυτήν  την  κριτική  και  μένει  πιστός  στη  γραμμή  του  Αυγουστίνου.  Τα 
μαθηματικά είναι και γι' αυτόν το πρότυπο της καθαρής και αυστηρής επιστήμης. Ο Σκώτος 
δέχεται τα τρία είδη των universalia και απορρίπτει την ονοματοκρατία. Αλλά το γενικό, λέγει, 
δεν  πρέπει  να  ταυτίζεται  με  τη  μορφή.  Το  ατομικό,  το  συγκεκριμένο  δεν  είναι  κάτι  το 
ελαττωματικό, αλλά είναι αντίθετα το τέλειο, γιατί γεννιέται από την ένωση της haecceitas με 
το γενικό. Αυτή είναι η αρχή της εξατομικεύσεως. Τούτο βεβαίως σημαίνει ότι και το άυλο, το 
ασώματο  είναι  δυνατόν  να  είναι ατομικό. Ο Θεός  εξ άλλου  είναι  η  καθαρή  ενέργεια, actus 
purus, και παντάπασι απλή. Αποδεικνύεται μόνον από τα έργα του. Η ύλη από τ' άλλο μέρος 
είναι  κατ'  αυτόν  κάτι  το  θετικόν.  Όλα,  εκτός  του Θεού,  συνίστανται  από μορφή  και  ύλη.  Ο 
νους  σχηματίζει  βεβαίως  με  αφαίρεση  τις  γενικές  έννοιες,  αλλά  συνάμα  κατευθύνεται  και 
μάλιστα πρώτα ‐πρώτα στο ατομικό. Για να γνωρίσομε τις φυσικές αλήθειες είναι αρκετό σ' 
αυτήν τη ζωή το φως του φυσικού νου. Αν ο Roger Bacon κατηύθυνε την κριτική του εναντίον 
της μεθόδου της σχολαστικής φιλοσοφίας, ο Scotus την κατευθύνει εναντίον της μεθόδου και 
του περιεχομένου. Ο Scotus είναι από το ένα μέρος ο φραγκισκανός μοναχός, ο οποίος με τη 
γνώση και την αγάπη ζητεί το ύψιστο και αιώνιο, από τ' άλλο μέρος είναι ένας φιλόσοφος, για 
τον οποίον η πίστη δεν είναι γνώση. Γι' αυτόν η γνώση της άγνοιας στέκει πολύ ψηλότερα από 
την φαινομενική γνώση. 

Ο Scotus ονομάσθηκε doctor subtilis, και είναι πράγματι ο οξύτατος διαλεκτικός, λογικός και 
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συστηματικός του κλασσικού αιώνος του Μεσαίωνος. Η πίστη αποτελεί βεβαίως και γι' αυτόν 
την  αφετηρία  και  το  αντικείμενο  της  φιλοσοφίας.  Δίπλα  όμως  στην  πίστη  υπάρχει  ο  νους. 
Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι ο Scotus δεν θέτει στο κέντρο της φιλοσοφίας του το πρόσωπο 
του Χριστού, αλλά είναι υπέρμαχος της αυτονομίας του νου, με τη διαφορά ότι αναγνωρίζει 
τα όρια της γνώσεως του νου. Ο Scotus δεν αμφιβάλλει για τη βεβαιότητα και ασφάλεια της 
ανθρωπίνης  γνώσεως  αλλά  πιστεύει  ότι  η  γνώση  μόνον  δεν  αρκεί  για  να  σχηματίσει  ο 
άνθρωπος  μια  πλήρη  και  συντεταγμένη  εικόνα  για  τον  κόσμο.  Ο  Scotus  είναι  κατά  βάθος 
μεταφυσικός,  ίσως  ο  μεγαλύτερος  μεταφυσικός  του  Μεσαίωνος.  Η  Μεταφυσική  έχει  κατ' 
αυτόν ως αντικείμενο το Είναι και ομιλεί περί του Θεού μόνον από την άποψη του Είναι. Ο 
πραγματικός όμως Θεός, λέγει ο Scotus, έχει ιδιότητες, τις οποίες μόνον η πίστη αποκαλύπτει. 
Με τη συνεργασία γνώσεως και πίστεως είναι δυνατό να σχηματίσει κανείς συστηματική και 
ολοκληρωμένη εικόνα περί του κόσμου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' 
Η ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ. Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

Η  νέα  εικόνα  της  φύσεως,  την  οποίαν  εσχημάτισε  η  Αναγέννηση,  είναι  αποτέλεσμα  της 
κριτικής που ήσκησε η ίδια στην αριστοτελική και μεσαιωνική κοσμοθεωρία. Ειδικώς η κριτική 
αναφέρεται στην αριστοτελική σχολαστική θεωρία περί των στοιχείων και της κινήσεώς των. 
Ο  πρώτος,  ο  οποίος  ασκεί  κριτική  στο  αριστοτελικό  σχολαστικό  σύστημα,  είναι  ο Nicolaus 
Cusanus  (1401‐1464).  Κατά  την  αριστοτελική  ‐  μεσαιωνική  αντίληψη  κάθε  στοιχείο  έχει 
ορισμένο τόπο που του ανήκει. Ο τόπος αυτός για κάθε στοιχείο ευρίσκεται σε διαφορετική 
απόσταση από το κέντρο του κόσμου. Προς αυτό το κέντρο τείνουν τα στοιχεία πάντοτε να 
επανέλθουν  με  ευθύγραμμη  κίνηση.  Η  γη  ευρίσκεται  εγγύτατα  προς  το  κέντρο  αυτό  του 
κόσμου, ενώ το πυρ με την τάση του προς τα πάνω ευρίσκεται πιο μακρυά απ' αυτό. Ανάμεσα 
γης και πυρός υπάρχουν τα δύο άλλα στοιχεία, δηλαδή το ύδωρ και ο αήρ. Γένεση και φθορά 
δεν  είναι  τίποτε άλλο παρά η αμοιβαία αλλοίωση  των στοιχείων. Πάνω από  τον  κόσμο  της 
Σελήνης, υψώνεται ο κόσμος των άλλων ουρανίων σωμάτων, τα οποία δεν αποτελούνται από 
τα στοιχεία αλλά από τον αιθέρα. Ο αιθήρ δεν υφίσταται καμμιά ποιοτική αλλοίωση. Η μόνη 
κοινή ιδιότης του αιθέρος με τα στοιχεία είναι η εν τόπω κίνηση, ο αιθήρ όμως ακολουθεί την 
τέλεια εν τόπω κίνηση, δηλαδή την κυκλική. Φθορά και γένεση είναι πράγματα άγνωστα στη 
σφαίρα του αιθέρος. Συνεπώς τα ουράνια σώματα είναι έξω γενέσεως και φθοράς. Υπάρχουν 
βεβαίως μερικοί σχολαστικοί φιλόσοφοι του Μεσαίωνος, οι οποίοι εδέχθησαν τη δυνατότητα 
της φθοράς, τη δυνατότητα του γίγνεσθαι και στον κόσμο του αιθέρος. Αλλά προσέθεσαν ότι 
τη φθορά αυτήν μόνον ο Θεός μπορεί να την προκαλέσει και όχι οι φυσικές δυνάμεις. 

Ο  Cusanus  με  αφετηρία  τη  μεταφυσική  του  αποκρούει  όλη  αυτή  τη  θεωρία,  όλο  αυτό  το 
τεχνητό  σύστημα  της  φύσεως,  όπως  το  κατεσκεύασε  η  σχολαστική  φιλοσοφία.  Για  τον 
Cusanus δεν υπάρχουν βαθμίδες αποστάσεως από την πρώτη αρχή, δηλαδή από τον Θεό. Η 
άπειρη  απόσταση,  που  χωρίζει  το  πεπερασμένο  και  γήινο  από  το  θεϊκό  Είναι,  αίρει  κάθε 
διαφορά  μέσα  στον  κόσμο,  όπου  δεν  υπάρχει  ούτε  άνω  ούτε  κάτω,  ούτε  μακρύτερα  ούτε 
εγγύτερα. Ο  κόσμος όλος συνίσταται  από  τα  ίδια  στοιχεία,  ύλη  και  δύναμη  είναι  μέσα στο 
Σύμπαν  ομοιόμορφα.  Εκτός  από  αυτή  τη  μεταφυσική  σύλληψη  ο  Cusanus  εισάγει  και  μια 
κριτική  ‐  γνωσιολογική  σκέψη.  Ως  πλατωνικός  αποκρούει  την  ιδέα  της  τελείας  κυκλικής 
κινήσεως των ουρανίων σωμάτων. Μέσα στον εμπειρικό κόσμο, λέγει, δεν είναι δυνατόν να 
υπάρξει  κάτι  το  μαθηματικώς  τέλειο,  δηλαδή  η  τέλεια  μαθηματικώς  κυκλική  κίνηση.  Οι 
μαθηματικές μας ιδέες είναι τα πρότυπα προς τα οποία αναφέρομε τις σωματικές κινήσεις, οι 
οποίες όμως πάντοτε υπολείπονται των προτύπων. Το καθαρό σφαιρικό σχήμα καθώς και η 
καθαρή  τροχιά  του  κόσμου  δεν  είναι  δυνατόν  να  υπάρξουν  μέσα  στον  κόσμο,  δεν  είναι 
δυνατόν  ν'  αποδοθούν  στον  εμπειρικό  κόσμο.  Επίσης  και  η  γη,  η  οποία  κινείται  και  είναι 
σφαιρικώς  σχηματισμένη,  δεν  έχει  ούτε  ως  προς  την  κίνησή  της  ούτε  ως  προς  το  σχήμα 
καμμιά μαθηματική ακρίβεια. Η γη είναι και αυτή ένα άστρο, όπως τα άλλα άστρα. Εξ άλλου ο 
ήλιος  περιέχει  ένα  γήινο  πυρήνα,  ο  οποίος  περιβάλλεται  από  πυρ.  Τόσον  η  πραγματική 
κίνηση  της  γης  όσον  και  η  κίνηση  του  ουρανού  αποτελούν  για  τον  Cusanus  αδιάσειστη 
πεποίθηση.  Ο  κόσμος,  έτσι  διδάσκει  τώρα  ο  Cusanus,  είναι  ως  προς  τον  χώρο  άπειρος∙ 
συνεπώς δεν υπάρχει  κέντρο  του κόσμου ή δεν υπάρχει φυσικό κέντρο  του κόσμου.  Έτσι ο 
Cusanus  καταργεί  τα  όρια  του  κόσμου,  και  τούτο  σημαίνει  ότι  καταργεί  και  τα  όρια  του 
ουρανού  των  απλανών  αστέρων,  με  άλλα  λόγια  κατακρημνίζει  με  τη  σκέψη  του  όλο  το 
τεχνητό κοσμοθεωρητικό σύστημα του Μεσαίωνος. Το άπειρον δεν γνωρίζει όρια. 

Ένα τεράστιο εμπόδιο για την επικράτηση της νέας εικόνας του κόσμου και την ανάπτυξη της 
φυσικής  επιστήμης  ήταν  η  αστρολογία.  Ακόμη  και  ο  χριστιανικός  Μεσαίων  δεν  είχε 
κατορθώσει  ν'  απαλλαγεί  από  τη  δύναμη  της  αστρολογίας.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  και  ο 
ίδιος ο Dante  (1265  ‐1321) ανέπτυξε στο Συμπόσιόν του ολόκληρο σύστημα αστρολογίας. Η 
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αξίωση  να  εξηγηθεί  η  φύσις  με  δικές  της  αρχές  δεν  εσήμαινε  για  τη  μαγική  αστρολογική 
αντίληψη  τίποτε  άλλο  παρά  να  εξηγηθεί  με  τις  δυνάμεις  των  ουρανίων  σωμάτων.  Έτσι  ο 
Pomponazzi (1462 ‐ 1524) δέχεται ότι η αστρολογική αιτιότης αποτελεί το βασικό αίτημα για 
τη  θεώρηση  της  φύσεως.  Τούτο  σημαίνει  ότι  κάθε  φυσικό  γεγονός  πρέπει  να  εξηγηθεί  ως 
επίδραση των άστρων. Χωρίς τη μεσολάβηση των άστρων δεν είναι κατ' αυτόν δυνατή ούτε η 
επίδραση του Θεού επάνω στον κόσμο. Η θέση και η σημασία των άστρων εξηγεί την αιτιώδη 
ενέργειά  τους  επάνω  στον  κόσμο  και  με  την  αναγνώριση  αυτής  της  ενεργείας  στέκει  και 
πέφτει κατ' αυτόν η φυσική επιστήμη. Τη μαθηματική φυσική επιστήμη όμως ο Pomponazzi 
την αγνοεί. 

Η ριζική όμως, μετά το πρώτο άνοιγμα που έκαμε ο Cusanus, στροφή προς τη νέα θεμελίωση 
της  φύσεως  γίνεται  από  τον  Leonardo  Da  Vinci  (1452‐1512).  Το  νέο  πνεύμα  του  Da  Vinci 
εκφράζεται  με  τη  μεθοδική  του  τοποθέτηση.  Αν  και  ο  Da  Vinci  εμπνέεται  από  τον 
Νεοπλατωνισμό  και  βλέπει  τον  κόσμο  ως  οργανισμό,  όμως  έχει  την  τάση  προς  καθαρά 
επιστημονική γνώση της φύσεως. Βασική αρχή για την κατανόηση της φύσεως είναι για τον 
Da Vinci  η  αναγκαιότης  των φυσικών φαινομένων.  Αλλά μόνον  ο  προσδιορισμός αυτής  της 
φυσικής  αναγκαιότητος  οδηγεί  στην  πραγματική  επιστημονική  κατανόηση  της  φύσεως. 
Αναγκαιότητα ζητεί βεβαίως και η αστρολογία. Από την αναγκαιότητα όμως αυτήν διαφέρει η 
αναγκαιότης  που  ζητεί  ο  Leonardo.  Η  αναγκαιότης,  την  οποίαν  ζητεί  εκείνος,  είναι  η 
αναγκαιότης του λογικού νόμου, ο οποίος υπάρχει μέσα στη φύση και από τον οποίο η φύσις 
δεν  απομακρύνεται  ποτέ.  Ο  λόγος,  ο  νους  που  υπάρχει  μέσα  στη  φύση,  εκφράζει  την 
αναγκαιότητά  του με  μαθηματικά  στοιχεία,  με  αριθμούς.  Συνεπώς μόνον με  την  εφαρμογή 
των μαθηματικών είναι δυνατόν ν' ανευρεθεί η φυσική αναγκαιότης. Η μαθηματική επιστήμη 
την οποίαν  ζητεί  εδώ ο Leonardo  περιορίζεται μόνον στα φαινόμενα κινήσεως  της ύλης.  Γι' 
αυτό ο Leonardo ενδιαφέρεται κυρίως για τη μηχανική και επί πλέον συζητεί περί χώρου και 
χρόνου. Έτσι η έννοια της πείρας παύει πλέον να είναι απλή συλλογή γεγονότων και γίνεται 
λογική πραγματική επεξεργασία των γεγονότων. Ο πρόδρομος του Leonardo Da Vinci ήταν ο 
Cusanus, ο οποίος εζήτησε τη θετική έρευνα της φύσεως. 

Η  ολοκληρωτική  όμως  διαμόρφωση  της  νέας  εικόνας  της  φύσεως  γίνεται  από  την 
αστρονομία. Η αστρονομική εικόνα  του κόσμου που εσχημάτισε η μετακλασσική αρχαιότης 
και ο Μεσαίων είναι συνδεδεμένη με το όνομα του Πτολεμαίου. Ο αστρονόμος αυτός έζησε 
στην  Αλεξάνδρεια  κατά  την  εποχή  του  Τραϊανού  και  του  Αδριανού  και  εδημιούργησε  το 
αστρονομικό σύστημα που φέρει το όνομά του. Ο Πτολεμαίος τοποθετεί τη γη στο κέντρο του 
κόσμου  και  γύρω  απ'  αυτήν  κινούνται  κυκλικώς  ο  ήλιος  και  οι  πλανήτες.  Το  σύμπαν  του 
Πτολεμαίου είναι πεπερασμένο και τα όριά του είναι η σφαίρα των απλανών αστέρων. Όπως 
είδαμε  ο  πρώτος  που  διέσπασε  το  αστρονομικό  τούτο  σύστημα  είναι  ο  Cusanus  με  την 
ρηξικέλευθη θεωρία  του περί  του απείρου κόσμου. Όμως ο Κοπέρνικος  (1473  ‐ 1543)  είναι 
εκείνος ο οποίος επιστημονικώς αντικατέστησε το γεωκεντρικό με το ηλιοκεντρικό σύστημα. 
Ο  Κοπέρνικος,  παρακινούμενος  και  από  ορισμένες  αντιλήψεις  των  Πυθαγορείων,  κατέληξε 
στη  διαπίστωση  ότι  το  αστρονομικό  σύστημα  του  Πτολεμαίου  δεν  είναι  ελεύθερο  από 
αντιφάσεις.  Για  να άρει  τις αντιφάσεις αυτές ανέπτυξε  την υπόθεση ότι  η  γη  κινείται  γύρω 
από ένα άξονα, ο οποίος διέρχεται δια μέσου των δύο πόλων της γης, σε χρονικό διάστημα 
ενός  εικοσιτετραώρου,  και  συγχρόνως  ότι  η  γη  είναι  ένας  πλανήτης,  όπως  οι  άλλοι,  και 
κινούνται όλοι γύρω από τον ήλιο. Την απόδειξη της υποθέσεως αυτής του Κοπερνίκου την 
ίδωσε ο Kepler (1571 ‐ 1630). Ο Kepler απέδειξε ότι η κίνηση των πλανητών δεν είναι κυκλική, 
αλλά ελλειπτική και διετύπωσε τους δύο βασικούς νόμους της κινήσεως των πλανητών: α) η 
τροχιά  ενός  πλανήτου  είναι  έλλειψις,  στην  εστία  της  οποίας  ευρίσκεται  ο  ήλιος,  β)  στην 
έλλειψη αυτή η κίνηση των πλανητών, όταν οι πλανήτες είναι κοντά στον ήλιο, είναι γρήγορη, 
όταν είναι μακριά από τον ήλιο,  είναι αργή. Με  τους δυο αυτούς νόμους απομακρύνθηκαν 
ορισμένα περίπλοκα σημεία του συστήματος του Κοπερνίκου. 
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Εκείνος  όμως  ο  οποίος  έθεσε  τις  εννοιολογικές  βάσεις  της  κλασσικής  μηχανικής  είναι  ο 
Γαλιλαίος  (απέθανε  το  1642),  ο  οποίος  θέτει  το  αίτημα,  ότι  δίχως  μέτρηση  και  ζύγιση  δεν 
υπάρχει  φυσική  επιστήμη.  Η  σύγκρουση  με  την  ισχύουσα  στις  σχολές  αριστοτελική 
φιλοσοφία  της φύσεως ήταν  τώρα αναπόφευκτη.  Ο  Γαλιλαίος  υποστηρίζει  στα φανερά  την 
κοσμοθεωρία  του  Κοπερνίκου  και  σ'  αυτό  τον  ενίσχυσε  πλήθος  ανακαλύψεων.  Με  το 
τηλεσκόπιο  που  κατεσκεύασε  ο  Γαλιλαίος  ανεκάλυψε  τα  τέσσερα  φεγγάρια  του  Διός,  τα 
οποία  είναι  δορυφόροι  του  Διός.  Επίσης  διέγνωσε  ότι  ο  Γαλαξίας  αποτελείται  από  άπειρα 
άστρα, καθώς επίσης και ότι το φως των πλανητών δεν είναι δικό τους φως αλλά του ηλίου. 
Όταν ο Γαλιλαίος εκάλεσε τους αντιπάλους του να δουν μόνοι τους με το τηλεσκόπιο για να 
πεισθούν,  οι  αντίπαλοί  του  αρνήθηκαν  με  απέχθεια  να  πλησιάσουν  το  «απαίσιο»  εκείνο 
όργανο.  Ο  Γαλιλαίος  απέφυγε  με  πολλή  προσοχή  να  μεταφέρει  τη  διαμάχη  στο  θεολογικό 
πεδίο. Όμως τούτο ακριβώς έπραξαν οι αντίπαλοί  του και, επειδή το ηλιοκεντρικό σύστημα 
αντίκειται  προς  τη  Γραφή,  ο  Γαλιλαίος  κατηγορήθη  από  την  Ιερά  Εξέταση  και  εκλήθη  να 
ανακαλέσει  δημοσία  και  επίσημα  την  επιστημονική  του  πεποίθηση.  Ο  Γαλιλαίος  δεν  ήταν 
βεβαίως Giordano Bruno,  αλλά  δεν  ήταν  και  ο  μόνος  που  αναγκάσθηκε  να  υποχωρήσει.  Ο 
Αναξαγόρας, ο οποίος εδίδαξε ότι τα άστρα είναι πύρινες μάζες — και έτσι τα απογύμνωσε 
από την θεϊκότητά τους— αναγκάσθηκε να δραπετεύσει από την Αθήνα, όταν κατηγορήθηκε 
επί αθεΐα. Ο  Γαλιλαίος όμως δεν εγκατέλειψε  τη θρησκευτική  ‐  χριστιανική  του πεποίθηση, 
ότι η φυσική επιστήμη είναι δυνατόν να συνδυασθεί με τη Γραφή. Επίστευε ότι το βιβλίο της 
φύσεως και η Γραφή δεν αποτελούν αντίθεση και ως πιστός χριστιανός εθεωρούσε τη φυσική 
επιστήμη  ως  ένα  είδος  λατρείας  του  Θεού.  Θα  ιδούμε  αργότερα  πώς  εννοεί  την  φυσική 
επιστήμη ο Γαλιλαίος. 

 

Η  νέα  εικόνα  του  κόσμου που  εσχημάτισε  η φυσική  επιστήμη,  καθώς  και  το  παράλληλο μ' 
αυτήν  καινούργιο  αυτοσυναίσθημα  της  ζωής,  είχαν  άμεσο  αντίκτυπο  στη  μεταφυσική.  Το 
πρόβλημα  της  σχέσεως  Θεού  και  κόσμου,  το  πρόβλημα  της  σχέσεως  Θεού  και  ανθρώπου, 
καθώς επίσης και το πρόβλημα της δυνατότητος της γνώσεως του κόσμου και του Θεού, και 
τέλος της αξιολογήσεως του κόσμου και του ανθρώπου τίθενται τώρα με καινούργιο τρόπο. 
Τούτο σημαίνει ότι η μεταφυσική παρουσιάζεται τώρα εδώ με μια καινούργια μορφή. Εκείνος 
ο  οποίος  με  τη  σκέψη  του  μεταβάλλει  ριζικώς  το  μεταφυσικό  κλίμα  του  Μεσαίωνος  και 
δημιουργεί  ολωσδιόλου  καινούργια  μεταφυσική  συνείδηση  είναι  ο  Nicolaus  Cusanus.  Ενώ 
από  το  ένα  μέρος  γνωρίζει  τη  Σχολαστική  και  την  εννοιολογία  της  από  το  άλλο  μέρος 
βυθίζεται στο μυστικισμό, δίχως να καταλήξει σε φαντασιοκοπία. Ο Cusanus συνδυάζει τους 
θησαυρούς  της  αρχαιότητος  με  το  Χριστιανισμό  και  καταλήγει  σε  ένα  εκχριστιανισμό  του 
Πλατωνισμού.  Δεν  γράφει  γενικά  συγγράμματα,  όπως  οι  τελευταίοι  του Μεσαίωνος,  αλλά 
γράφει διαλόγους, όπου συζητεί θέματα βασικά. Το πρώτο φιλοσοφικό του έργο, το οποίον 
είναι  και  το  βασικό φιλοσοφικό  έργο  της Αναγεννήσεως,  είναι  το  επιγραφόμενο «De docta 
ignorantia»  (1440). Ο Cusanus μας πληροφορεί ότι η  ιδέα της docta  ignorantia  του ήλθε ως 
ένα θείο δώρο, όταν επέστρεφε από την Κωνσταντινούπολι, όπου είχε μεταβεί ως μέλος της 
πρεσβείας  του  Πάπα  προς  τον  Έλληνα  Αυτοκράτορα,  για  να  συζητήσουν  την  ένωση  των 
εκκλησιών. Το πρόβλημα με το οποίον αρχίζει η docta ignorantia είναι η γνώση του απολύτου. 
Η  έννοια  της  docta  ignorantia,  της  σοφής  άγνοιας,  περιέχει  στοιχεία  σωκρατικά  και 
χριστιανικά,  αλλά  δεν  έχει  καμμιά  σχέση  με  τον  σκεπτικισμό.  Είναι  αυτονόητο  ότι  για  τον 
πιστο Cusanus το ζητούμενο δεν είναι η ουσία, το Είναι του Θεού, αλλά η γνώση του Θεού. 
Όχι η πίστη, αλλά η γνώση είναι εκείνο που ενδιαφέρει τον Cusanus, και τούτο διότι η πίστη 
είναι δεδομένη. Η νεοπλατωνική αντίληψη ότι  τον Θεό ζητεί να τον γνωρίσει μόνον εκείνος 
που έχει μέσα του την έννοια του Θεού είναι και πεποίθηση τον Cusanus. Ο Θεός όμως είναι 
πέρα από το πεπερασμένο, συνεπώς δεν είναι δυνατόν να τον πλησιάσει κανείς με τη λογική 
του πεπερασμένου. Η λογική αυτή είναι η Λογική των αντιθέτων, η οποία στηρίζεται στο νόμο 
της  αντιφάσεως.  Στο  απόλυτο  όμως  δεν  υπάρχει  αντίθεση,  εκεί  όλες  οι  αντιθέσεις 
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συμπίπτουν.  Αυτή  τη  σύμπτωση  των  αντιθέτων  μέσα  στο  απόλυτο  ο Cusanus  την  ονόμασε 
«coincidentia oppositorum». Ο Θεός είναι πέρα από το πεπερασμένο, για τούτο δεν ισχύουν 
γι' αυτόν όλοι οι πεπερασμένοι προσδιορισμοί. Όταν υπερβεί κανείς τα μαθηματικά, δηλαδή 
όταν  προχωρήσει  πέρα  από  το  όριο,  το  μέτρο,  τον  αριθμό,  το  βάρος,  και  γενικώς  όταν 
υπερβεί  την  πολλότητα,  τότε  μόνον  υποβόσκει  μια  ενότης  και  μια  απλότης,  η  οποία 
προετοιμάζει τη θέα του Θεού. Μόνον εκείνος μπορεί να θίξει το άπειρο, ο οποίος γνωρίζει 
ότι  εδώ  η  πεπερασμένη  γνώση  δεν  μπορεί  να  κάμει  τίποτε.  Εδώ  ούτε  η  ονομασία  ούτε  ο 
ορισμός έχουν καμμιά αξία. Επίσης και κάθε μεταφορά δεν σημαίνει τίποτε. Ο Θεός είναι και 
από το όνομα και από τον ορισμό και από κάθε εικόνα χωρισμένος με ένα ψηλό τοίχο, λέγει ο 
Cusanus,  ο  οποίος  χρησιμοποιεί  εδώ  μια  παρομοίωση  του  Διονυσίου  του  Αρεοπαγίτου  και 
του Meister Eckhart. 

Πώς  όμως  είναι  δυνατόν  να  συλλάβει  κανείς  την  απόλυτη  ενότητα,  την  coincidentia 
oppositorum; Τούτο λέγει ο Cusanus δεν μπορεί κανείς να το επιτύχει με τη διάνοια, η οποία 
κινείται  από  το  ένα  σημείο  στο  άλλο,  αλλά  μόνον  με  την  εσωτερική  θέα  και  μάλιστα  στη 
μορφή του «σσυυννάάμμαα». Το συνάμα τούτο είναι αδύνατη, χλωμή εικόνα της θεϊκής νοήσεως. Η 
έννοια  της  docta  ignorantia  ήταν  γνωστή  στο  Μεσαίωνα  και  ανάγεται  στον  Διονύσιο  τον 
Αρεοπαγίτη και τον Αυγουστίνο. Και κατ' ουσίαν ανάγεται στο Σωκράτη. Η σοφή άγνοια ή η 
γνωρίζουσα  άγνοια,  δηλαδή  η  συνείδηση  ότι  δεν  γνωρίζω  τίποτε,  είναι  μια  μορφή  της 
φυσικής  γνώσεως  η  οποία  κατά  την  εποχή  του  Cusanus  αλλά  και  κατά  τον Μεσαίωνα  δεν 
εγίνετο δεκτή χωρίς αντίρρηση. 

Ποια είναι τα βασικά νοήματα της Μεταφυσικής του Cusanus; Επειδή το άπειρο, έτσι λέγει ο 
Cusanus,  είναι  το απόλυτο  και  μέγιστο,  έπεται  ότι  δεν  υπάρχει  τίποτε  που  ν'  αντιτίθεται  σ' 
αυτό.  Το  απολύτως  μέγιστο  είναι  παν  ό,τι  δύναται  να  υπάρξει,  συνεπώς  είναι  και  το 
απολύτως  ελάχιστο.  Ώστε  το  απολύτως  μέγιστο  συμπίπτει  με  το  απολύτως  ελάχιστο.  Το 
απολύτως  μέγιστο,  όπως  είναι  άπειρη  ενότητα,  είναι  και  απόλυτη  αναγκαιότητα.  Όποιος 
γνωρίζει τον Θεό ως απόλυτο άπειρο, τον γνωρίζει ως άπειρο τέλος, ως τέλος του εαυτού του, 
ως το τέλος δίχως τέλος, ως την αντίθεση των αντιθέσεων χωρίς αντίθεση. Η διαφορά και η 
δυνατότης  της  διαφοράς  αποκλείεται  από  τον  Θεό,  επειδή  αυτός  είναι  ππρριινν  από  κάθε 
διαφορά, πριν από κάθε αντίθεση μέσα στο πεπερασμένο, δεν υπάρχει μέσα στο άπειρο. Το 
καθαρό άπειρο περιέχει όλα και περιβάλλει τα πάντα. Αν το άπειρο δεν είχε μέσα του όλα, 
τότε δεν θα ήταν άπειρο, δεν θα υπήρχε άπειρο. Η αντίληψη ότι ο Cusanus συγχέει το Είναι 
του Θεού με το λογικό Είναι, το οποίον ακριβώς περιλαμβάνει τα πάντα, δεν είναι ορθή, γιατί 
ο Cusanus  γνωρίζει  πολύ  καλά  τη  διαφορά  μεταξύ  λογικής  και  οντολογικής  σφαίρας.  Όταν 
ομιλεί  λοιπόν  περί  Θεού,  πρόκειται  πάντοτε  περί  της  οντολογικής  σφαίρας.  Οι  οντολογικοί 
σχηματισμοί, δηλαδή το maximum absolute και το minimum absolute, οι οποίοι κείνται πάνω 
από κάθε πεπερασμένο, συμπίπτουν. 

Ο  Cusanus  μετράει  το  σύμπαν  με  το  Θεό.  Όπου  συγκρίνει  το  Θεό  με  το  σύμπαν,  ο  Θεός 
παρουσιάζεται κατ' αντίθεσιν προς τον κόσμο ως ο απολύτως Ένας και απλός, ως ο τέλειος, 
πέρα  από  χρόνο  και  από  κίνηση,  πέρα  από  τους  νόμους  του  πεπερασμένου  Είναι.  Όλα  τα 
πράγματα έχουν γίνει, έχουν κατασκευασθεί συγκριτικώς. Μόνον ο Θεός είναι υπερθετικός. Ο 
Cusanus  προσχωρεί  στην  αρνητική  θεολογία  και  ομιλεί  περί  Θεού per  remotionem  και per 
negationem, ακριβώς για να μη παρουσιασθεί ο Θεός ως creatura, ως πλάσμα, και η λατρεία 
του ως ειδωλολατρεία. Βεβαίως με τις ααρρννήήσσεειιςς της η Θεολογία δεν προχωρεί και πολύ στη 
γνώση της ουσίας του Θεού, απλώς απομακρύνει με τις αρνήσεις κάτι που δεν ανήκει στην 
ουσία  του  Θεού.  Επίσης  ο  Cusanus  γνωρίζει  τη  σχολαστική  θεωρία  περί  των  υπερβατικών 
εννοιών,  δηλαδή  περί  της  εφαρμογής  ορισμένων  εννοιών  (πνεύμα,  δημιουργός,  αιτία, 
δίκαιος, αγαθός) σε όλη την περιοχή του Είναι, συνεπώς και στον Θεό. Αναφέρει μάλιστα ο 
ίδιος  ότι  ο  Διονύσιος  ο  Αρεοπαγίτης  χαρακτηρίζει  το  Θεό  ως  υυππεερρ‐‐οουυσσίίαανν.  Αντίθετα  ο 
Cusanus δεν χρησιμοποιεί τη μεσαιωνική θέση της μόνον κατ' αναλογίαν γνώσεως του Θεού. 
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Αν  την  είχε  χρησιμοποιήσει,  δεν  θα  κατέφευγε  στη  σύμπτωση  των  αντιθέτων,  στην 
απόκρουση του νόμου της αντιφάσεως για το άπειρο. 

Το πρόβλημα, αν ο Θεός είναι μέσα στον κόσμο ή έξω από τον κόσμο, είναι πολύ παλαιό και 
είχε  συζητηθεί  τόσο  από  τη  φιλοσοφία  της  φύσεως  όσο  και  από  το  γερμανικό  μυστικισμό 
κατά  την  εποχή  αυτήν.  Ότι  ο  Cusanus  είναι  θεϊστής  δεν  υπάρχει  καμμιά  αμφιβολία.  Η 
ανώτατη  αρχή,  όπου  επάνω  οικοδομεί  την  εικόνα  περί  του  κόσμου  ο  Cusanus,  είναι  ότι 
υπάρχει μόνον μια μοναδική πρώτη αρχή,  η οποία δημιουργεί  τα πάντα,  και μεταξύ αυτών 
και όντα με γνώση για να τον αναγνωρίζουν ως δημιουργό και να συλλαμβάνουν την αλήθειά 
του. Ο Θεός είναι κατά τον Cusanus actus purus, είναι «η ακριβέστατη αλήθεια». Ο Cusanus 
χρησιμοποιεί  εικόνες  και  μεταφορές,  οι  οποίες  δίδουν  αφορμή  να  θεωρηθεί  ο  ίδιος  ως 
πανθεϊστής, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Cusanus δεν έσπασε ποτέ τα πλαίσια του Θεϊσμού. Η 
έννοια  άλλωστε  της  coincidentia  oppositorum,  της  συμπτώσεως  των  αντιθέτων,  αντίκειται 
προς την ταύτιση του κόσμου και του Θεού, και κατά την σχολαστική φιλοσοφία οι ιδέες του 
Θεού  ήταν  οι possibilitates,  οι  δυνατότητες,  των  πραγμάτων,  που  ήταν  να  δημιουργηθούν. 
Όταν ο Cusanus χαρακτηρίζει το Θεό ως το Είναι των πραγμάτων, δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά 
ότι μέσα του υπάρχουν τα πρότυπα της δημιουργίας των πραγμάτων. 

Έτσι  ο  κόσμος  είναι  κατά  τον Cusanus  μια  ααννάάππττυυξξηη   αυτού  που  υπήρχε  μέσα  στο Θεό.  Η 
ανάπτυξη  όμως  αυτή  γίνεται  με  τη  θέληση  τη  δημιουργική  του  Θεού.  Βεβαίως  ο  Cusanus 
προσθέτει ότι δεν γνωρίζομε πώς περιέχονται τα πάντα μέσα στο Θεό και πώς αναπτύσσονται 
από μέσα του. Την αντίθεση μεταξύ δημιουργού και δημιουργήματος ο Cusanus δεν εζήτησε 
ποτέ να άρει. Το σύμπαν είναι κατ' αυτόν το σύνολον του Είναι εκτός του Θεού. Απέναντι του 
απείρου,  αιωνίου  Θεού  στέκει  το  θνητό,  πεπερασμένο  δημιούργημα.  Το  άπειρο  όμως 
ευρίσκεται  σε  εσώτατη  σχέση  με  τον  κόσμο,  ο  οποίος  έλαβε  το  Είναι  του  από  το  Θεό.  Το 
σύμπαν  είναι  νοητό  μόνον  από  το  Θεό.  Ο  κόσμος  περιέχει  συμβολικώς  το  Απόλυτο.  Ο 
συνδετικός κρίκος μεταξύ Θεού και κόσμου έγκειται στην ενότητα και ισότητα, στον αριθμό∙ 
δηλαδή  στη  μαθηματική  δομή  του  Είναι.  Ο  κόσμος  είναι  τα  ενσωματωμένα  μαθηματικά.  Η 
φύσις είναι το βιβλίο του Θεού, και το έγραψε ο ίδιος με τα χέρια του. Απέναντι του Θεού ο 
κόσμος  είναι  ένα  περιωρισμένο  μέγεθος,  η  περιωρισμένη  ενότης,  μια  ενότης  μέσα  στην 
πολλότητα,  η  οποία  παρουσιάζεται  με  δέκα  γενικούς  τρόπους  του  Είναι  (κατηγορίες).  Οι 
τρόποι αυτοί του Είναι διαιρούνται σε γένη, σε είδη και φθάνουν ως τα άτομα. 

Από τη θεώρηση αυτήν του κόσμου,  της φύσεως, προκύπτουν ορισμένες συνέπειες. Όλα τα 
πράγματα  του  κόσμου  κατέχουν  αυτό  που  είναι  κατά  το  μάλλον  και  ήττον,  περισσότερο  η 
λιγότερο.  Συνεπώς  το  αριθμείν,  το  μετρείν  και  το  ζυγίζειν  είναι  η  καλύτερη  μέθοδος 
(numerare,  mensurare,  ponderare).  Με  αυτή  τη  μέθοδο  συμφωνεί  επίσης  η  αρχή  του 
σχηματισμού σειρών,  την οποίαν εισάγει ο Cusanus. Οι μεγαλύτερες αλήθειες έρχονται από 
τα  Μαθηματικά,  από  τις  μαθηματικές  γνώσεις.  Μέσα  σ'  αυτές  έχομε  αφαίρεση  από  τα 
αισθητά και για τούτο μπορούμε μ' αυτές να συλλάβομε καλύτερα την αμετάβλητη αλήθεια. 
Ο Μεσαίων  είχε σχηματίσει  ένα διάγραμμα  της πραγματικότητος με  την  ταξινόμησή  της σε 
γένη  και  είδη.  Την  μέθοδο  αυτήν  την  γνωρίζει  και  ο Cusanus,  αλλά  δεν  την  χρησιμοττοιεί. 
Πολύ μεγαλύτερη σημασία γι' αυτόν έχει η σκέψη ότι, όπως στον ανθρώπινο οργανισμό το 
κάθε μέλος αντιπροσωπεύει το όλον, έτσι και μέσα σε κάθε μέρος της φύσεως περιέχεται το 
όλον  της  φύσεως  και  συνεργεί.  Κάθε  πράγμα  είναι  μοναδικό,  είναι  ένα  singulum,  αλλά 
συνάμα  είναι  έένναα  το  οποίον  με  τη  μέθεξη  στο  ένα,  στο  απόλυτο,  συμβάλλει  στην 
πραγμάτωση του ενός νοήματος του σύμπαντος. Κάθε συγκεκριμένο, μοναδικό, είναι συνάμα 
και το όλον. Το σύμπαν, λέγει ο Gusanus, είναι ένα, του οποίου η ενότης συνάγεται από την 
πολλότητα.  Η  πολλότης  δεν  σημαίνει  έκπτωση  από  την  ενότητα,  αλλά  «πεπερασμένη 
έκφραση  ενός  απείρου  βάθους  και  πληρώματος».  Η  εκτίμηση  του  ατομικού,  της 
ατομικότητος, την οποίαν συναντάμε ήδη στον Scotus, την ευρίσκομε και στον Cusanus και θα 
την  εύρομε  έπειτα  και  στον  Leibniz.  Ο  άνθρωπος  είναι  ο  μικρόκοσμος,  όπου  ενώνεται  η 
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υψίστη μορφή της σωματικότητος με την κατώτατη πνευματική μορφή. Η βασική ενέργεια της 
πνευματικής  αυτής  μορφής,  του  πνεύματος  του  ανθρώπου  έγκειται  στο  mensurare,  στο 
μετρείν. 

Το  πνεύμα  του  ανθρώπου  είναι  imago  dei,  και  γι'  αυτό  είναι  imago  complicationis 
complicationum  και  συνάμα  είναι  σύμπτωση  των  αντιθέσεων,  της  ενότητος  και  της 
ετερότητος,  και  συνεπώς  imago  aeternitatis.  Ως  ενότης,  η  οποία  δημιουργεί  ενότητα,  ο 
άνθρωπος  είναι  προσωπικότης,  αθάνατος  και  ακατάλυτος.  Το  ανθρώπινο  πνεύμα  έχει  την 
ικανότητα  να  εξομοιώνεται  με  την  αλήθεια  και  υπάρχει  μέσα  στο  πνεύμα  του  Θεού.  Το 
ανθρώπινο πνεύμα έχει μέσα του την αρχή του διακρίνειν και συνδέειν, γι' αυτό και μπορεί 
να  γνωρίζει  και  να  ορίζει  τα  πράγματα  του  κόσμου.  Ο  άνθρωπος  είναι  ατομικότης  και 
αυτενέργεια. Τους οντολογικούς αυτούς ορισμούς του ανθρώπου είχε ήδη χρησιμοποιήσει ο 
γερμανικός μυστικισμός.  Πραγματική ατομικότητα αρμόζει  μόνον στο  Εγώ,  το  οποίον με  τη 
συμμετοχή  του  στον  κόσμο  των  ιδεών  μπορεί,  έχει  τη  δύναμη  να  επιστρέψει  στην  καθαρή 
ιδέα του Είναι του, δηλαδή να ενωθεί με τον εαυτό του. Ο Cusanus συνεδύασε κατά γόνιμο 
τρόπο  τον  Χριστιανισμό  του  με  τον  Πλατωνισμό  του.  Ως  πλατωνικός  είναι  διαλεκτικός,  ως 
χριστιανός γίνεται μυστικός. Με το έργο του ο Cusanus ήσκησε μεγάλη επίδραση και στους 
συγχρόνους  του,  όπως  είναι  ο Bruno  και  ο Παράκελσος,  και  στους  μεταγενεστέρους,  όπως 
είναι ο Leibniz, ο Γκαίτε και ο Έγελος. 

 

Για τον Bruno (1548‐1600) ο Cusanus υπήρξε ο υπέροχος και ο θείος άνθρωπος, αποκάλυψε 
τα  θαυμάσια μυστικά  της  γεωμετρίας  και  του  σύμπαντος.  Και  ο Bruno  υπήρξε Δομινικανός 
μοναχός, εμόνασε δε στο ίδιο μοναστήρι, όπου για αρκετό καιρό έζησε και εδίδαξε ο Θωμάς ο 
Ακινάτης  (1225‐1274).  Στο μοναστήρι  τούτο  (Νεάπολη) ο Bruno  εγνώρισε  τη φιλοσοφία  του 
Αριστοτέλους,  σύντομα  όμως  τα  ενδιαφέροντά  του  εστράφησαν  προς  τον  Δημόκριτο,  τον 
Επίκουρο  τον  Λουκρήτιο  και  προς  τους  Στωικούς.  Επίσης  εμελέτησε  αργότερα  το  έργο  του 
συγχρόνου του Telesius «De natura rerum juxta propria principia». Ο Telesius (1508 ‐ 1588) με 
την  ίδρυση  της Academia  Telesiana  στη  Concenza  εστράφη  εναντίον  του  Αριστοτέλους  και 
εζήτησε να θεμελιώσει εξ αρχής τη φυσική επιστήμη και γνώση. Η φιλοσοφία της φύσεως του 
Telesius στηρίζεται στα εξής στοιχεία: Πρώτον στην ύλη, η οποία είναι το παθητικό υπόβαθρο, 
υποκείμενο  των  φαινομένων,  δεύτερον  στη  θερμότητα  και  ψυχρότητα  που  είναι  κατά  τον 
Telesius οι ενεργές δυνάμεις της φύσεως,  τρίτον στην  ιδέα του παμψυχισμού,  τέταρτον στη 
διδασκαλία περί  της  γενικής συμπαθείας και αρμονίας  των πραγμάτων και  τέλος στην  ιδέα 
της  δημιουργίας  του  κόσμου  από  τον Θεό,  και  στην  πεποίθηση  ότι  η ψυχή  του  ανθρώπου 
είναι  αθάνατη.  Εκείνο  όμως  που  επηρέασε  επαναστατικώς  το  πνεύμα  του Giordano Bruno 
είναι το σύστημα του Κοπερνίκου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Bruno ονομάσθηκε φιλόσοφος της 
αστρονομίας. Ο Bruno είναι ο μεγάλος μάρτυς της ελευθερίας του πνεύματος του νεωτέρου 
κόσμου. Συνελήφθη από την Ιερά Εξέταση και καταδικάσθηκε να καεί ζωντανός (1600). Στον 
αιώνα μας, όπου εκατομμύρια ανθρώπων έχουν εξοντωθεί εξ αιτίας των ιδεών των από τους 
συνανθρώπους των, ίσως ο θάνατος του Bruno να μη συγκλονίζει πια τόσο τους ανθρώπους, 
οι οποίοι έχουν εξοικειωθεί με το έγκλημα της ανθρωποκτονίας. Τούτο όμως δεν μεταβάλλει 
το  γεγονός,  το  έγκλημα.  Ο  μαρτυρικός  θάνατος  του Bruno  υπήρξε  μια  μαύρη  σελίδα  στην 
ιστορία  του  νεωτέρου  ευρωπαϊκού πνεύματος,  όπως  και  ο  θάνατος  του  Σωκράτους υπήρξε 
ένα στίγμα στην ιστορία του αρχαίου πνεύματος. 

Ο Wilhelm Dilthey στην ανάλυσή του για  την κοσμοθεωρία  της Αναγεννήσεως χαρακτηρίζει 
τον  Bruno  ως  τον  ιδρυτή  του  ευρωπαϊκού  πανθεϊσμού  και  ως  τον  πρώτο  εκπρόσωπο  της 
νεωτέρας  πανθεϊστικης  θρησκευτικότητος.  Η  επίδραση  του  πνεύματος  του  Bruno  υπήρξε 
μεγάλη  και  συνεχής.  Ούτε  ο  Spinoza  ούτε  ο  Shaftesbury  ούτε  ο  γερμανικός  ιδεαλισμός  και 
γενικώς ο γερμανικός κλασσικισμός νοούνται δίχως τον πανθεϊσμό του Bruno. Ο Bruno ζητεί 
από τον άνθρωπο που θέλει να φιλοσοφήσει να ελευθερωθεί πρώτα από την εξουσία κάθε 
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αυθεντίας, και για να επιτύχει τούτο πρέπει να αρχίσει ν' αμφιβάλει για όλα. Υπάρχει εδώ ένα 
κοινό σημείο μεταξύ Bruno  και Descartes.  Βεβαίως ο Descartes  στρέφει  την αμφιβολία  του 
προς τα αντικείμενα της γνώσεως, ενώ ο Bruno θέλει με την αμφιβολία του να ελευθερωθεί 
από το κύρος και την εξουσία της αυθεντίας, και ιδίως την αυθεντία της εκκλησίας. Ο Bruno 
αφωμοίωσε τη διδασκαλία των  Ιώνων φιλοσόφων,  της Στοάς,  του Νεοπλατωνισμού και των 
Νεο  ‐  Πυθαγορείων.  Επίσης  κατέγινε  με  τον  Αριστοτέλη,  με  την  ιουδαϊκή  και  αραβική 
φιλοσοφία  και  με  τη  σχολαστική φιλοσοφία.  Αλλά  τη μεγαλύτερη  επίδραση ήσκησε  επάνω 
στον Bruno το σύστημα του Κοπερνίκου και μάλιστα όπως το είδε και το έζησε ο Gusanus. Γι' 
αυτό ο πανθεϊσμός του Bruno δεν νοείται δίχως τη φιλοσοφία του Cusanus. Από την εικόνα 
του  κόσμου,  όπως  την  εσχημάτισε  ο  Γερμανός  φιλόσοφος,  ο  Ιταλός  φιλόσοφος  παρέλαβε 
πολλά  σημαντικά  στοιχεία.  Ο  κόσμος  είναι  και  για  τον  Bruno  άπειρος.  Τούτο  είναι  το 
συγκλονιστικό βίωμά του. Και αφού ο κόσμος είναι άπειρος, είναι αδύνατο η γη να είναι το 
κέντρο  του,  γιατί  ο  άπειρος  κόσμος  δεν  έχει  κανένα  κέντρο.  Το  ηλιακό  σύστημα  δεν  είναι 
παρά  ένα  από  τα  άπειρα  ηλιακά  συστήματα  που  υπάρχουν  μέσα  στον  άπειρο  κόσμο, 
αντίθετα προς τον κατώτερο και ανώτερο κόσμο του Αριστοτέλους. Ο Bruno υποστηρίζει την 
ενότητα μορφής  και  ύλης,  την  ομοιομορφία  της ύλης  του  σύμπαντος  καθώς  και  την  ενιαία 
νομοτέλειά  του.  Όλα  τα  άστρα  συνίστανται  από  τα  ίδια  στοιχεία.  Από  την  άνιση  εξ  άλλου 
κράση  των  στοιχείων  προκύπτει  η  διαφορά  των  πραγμάτων.  Από  τους  Στωικούς 
παραλαμβάνει ο Bruno την έννοια του αιθέρος (πυρ), ο οποίος διέπει το σύμπαν, διήκει δια 
μέσου  όλων  αυτών  των  πραγμάτων  και  τα  περιβάλλει  όλα.  Είναι  το  απεριόριστο  φυσικό 
συνεχές,  το  οποίον  περιέχει  όλα  τα μυστήρια  του  σύμπαντος  και  όλες  τις  δυνάμεις  που  το 
διαμορφώνουν. Η ιδέα ότι όχι μόνον η γη αλλά και όλα τα ουράνια σώματα κατοικούνται από 
έμψυχα,  αισθανόμενα  και  σκεπτόμενα  όντα,  θεωρείται  από  τον Bruno  ως  λογική  συνέπεια 
του γενικού παμψυχισμού και γενικού υλοζωισμού στον οποίον πιστεύει. «Το σύμπαν είναι 
λοιπόν ένα, άπειρο και ακίνητο. Δεν κινείται μέσα στο χώρο, γιατί δεν έχει τίποτε έξω από τον 
εαυτό του, όπου θα μπορούσε να κινηθεί. Δεν είναι δυνατόν να μεταβληθεί και να λάβει άλλη 
κατάσταση,  γιατί δεν  έχει  τίποτε έξω από  τον εαυτό  του και  το οποίον να μπορεί  να πάθει 
κάτι ή να θιγεί». Ο Bruno αναπτύσσει τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα, τα οποία υπάρχουν, αν 
παραδεχθούμε  ότι  ο  κόσμος  των  σωμάτων,  ο  υλικός  κόσμος,  είναι  πεπερασμένος.  Η 
μεταφυσική του θέση,  το μεταφυσικό του αξίωμα είναι ότι μια άπειρη αιτία μπορεί να έχει 
μόνον ένα άπειρο αποτέλεσμα. Ο άπειρος δηλαδή Θεός αναπτύσσει και εκφράζει την άπειρη 
δύναμή του μέσα στο σύμπαν. Βεβαίως το αξίωμα αυτό του Bruno δεν οδηγεί κατ' ανάγκην 
στον πανθεϊσμό, όπου κατέληξε ο Bruno. Ένας κατά τον χώρο και τον χρόνο άπειρος κόσμος 
είναι νοητός και από τη σκοπιά του θεϊσμού. Ο Bruno όμως δεν δέχεται την θεότητα έξω από 
τον κόσμο,  επέκεινα  του  κόσμου, αλλά μόνον μέσα στον κόσμο. Ο Θεός  είναι  κατ' αυτόν η 
γενική ουσία, από  την οποίαν κατάγονται όλα,  είναι η πρωταρχή όλων των ουσιών,  είναι η 
αλήθεια, είναι η αγαθότης, είναι το σύνολο των ιδεών, η άπειρη τέλεια μονάδα, χωρίς καμμιά 
αντίφαση και αντίθεση, η οποία έχει μέσα της όλη την πραγματικότητα, είναι και το μέγιστον 
και το ελάχιστον, και μέσα του συμπίπτει η ελευθερία με την αναγκαιότητα. Ο κόσμος είναι η 
αναγκαία  έκφραση,  η  ανάπτυξη  του  Θεού,  είναι  η  παρουσία  του  απολύτου.  Η  εικόνα  που 
μεταχειρίζεται ο Gusanus,  δηλαδή ότι ο  κόσμος  είναι explicatio  του Θεού,  γίνεται  τώρα για 
τον  Bruno  μια  μεταφυσική  σχέση  ουσίας  και  φαινομένου.  Το  ύψιστο  ον,  ο  Θεός,  όπου  η 
δυνατότης και η πραγματικότης συμπίπτουν, περιέχει μέσα του όλο το Είναι του κόσμου, το 
οποίον φανερώνεται ενώπιόν μας ως αισθητός κόσμος. 

Η  σχέση  Θεού  και  κόσμου  είναι  σχέση  αναγκαιότητος,  δηλαδή  η  δημιουργία  του  κόσμου 
γίνεται  κατ'  αναγκαιότητα.  Ο Bruno  μεταχειρίζεται  τις  κατηγορίες  του  Αριστοτέλους  για  να 
στηρίξει και να εκφράσει την κοσμοθεωρία του. Η διδασκαλία του Αριστοτέλους περί μορφής 
και  ύλης,  περί  των  ειδών  της  αιτίας,  είναι  προϋποθέσεις  του  συστήματος  του Bruno.  Έτσι, 
λέγει ο Bruno, δίχως την προϋπόθεση μιας ύύλληηςς δεν υπάρχει γένεση του κόσμου. Επίσης δεν 
υπάρχει ένα γίγνεσθαι ή ένα δυνατόν γίγνεσθαι χωρίς ένα ενεργείν, ή δύνασθαι ενεργείν, και 
το αντίθετο. Με την έννοια της ύλης όμως ο Bruno συνδέει την ενεργούσα μορφή, την οποίαν 
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ταυτίζει με την ψυχή του παντός, κατά τον νεοπλατωνικό τρόπο, και την ψυχή του παντός την 
ταυτίζει  με  τον  Θεό.  Έτσι  ύλη  και  Θεός  είναι  κατά  την  αντίληψη  του  Bruno  εξ  αρχής 
συνυφασμένα.  Το  ένα  είναι  η  δύναμη  που  πάσχει,  και  αυτό  είναι  η  ύλη,  το  άλλο  είναι  η 
δύναμη που ενεργεί, και αυτή είναι ο Θεός. Ο Bruno προσπαθεί να ξεχωρίσει το Θεό από την 
ψυχή του παντός, αλλά δεν το κατορθώνει. Η κοπερνικανική δομή του κόσμου συνδυάζεται 
από τον Bruno με την απειρία του κόσμου, όπου αναπτύσεται και φανερώνεται ο πλούτος της 
θεϊκής  ουσίας.  Βεβαίως  οι  προϋποθέσεις  της  φυσικής  επιστήμης,  όπως  τις  εξήτασαν  ο Da 
Vinci και ο Γαλιλαίος, ακόμη δε και αυτός ο Cusanus με τη μετρητική του, αυτές δεν υπάρχουν 
στο  σύστημα  του  Bruno.  Το  σύστημα  τούτο  είναι  εξ  ολοκλήρου  μεταφυσικό  και  συνάμα 
αισθητικό.  Ο  Bruno  δεν  δέχεται  ότι  η  ύλη  μερίζεται  εις  το  άπειρον.  Το  ελάχιστον  είναι  γι' 
αυτόν η ουσία  των πραγμάτων.  Κάθε πράγμα είναι μέρος  του σύμπαντος.  Το άπειρον είναι 
παρόν μέσα του. Αυτή η σχέση του πεπερασμένου ειδικού πράγματος με το άπειρον σύμπαν 
έχει πολύ μεγάλη σημασία για το αυτοσυνειδέναι και για το αυτοσυναίσθημα της ζωής του 
ανθρώπου, ο οποίος είναι επίσης άτομο. Το άτομο τούτο με το αυτοσυναίσθημά του και το 
αυτοσυνειδέναι μεταβάλλει τώρα το σύμπαν σε Θεό, ο οποίος φανερώνεται και μέσα του, και 
ζητεί  να ενωθεί μ' αυτόν με  την έκσταση του μυστικισμού. Ο κόσμος δεν είναι  τίποτε άλλο 
παρά  η  εικόνα  του  Θεού,  το  καλλιτέχνημα  του  Θεού,  και  τούτο  ακριβώς  ο  άνθρωπος  της 
Αναγεννήσεως  το  βλέπει  συνάμα  με  δυο  τρόπους,  θρησκευτικά  και  αισθητικά.  Ο  άπειρος 
κόσμος  γίνεται  αντικείμενο  του  θρησκευτικού  βιώματος  και  του  καλλιτεχνικού 
συναισθήματος. Κανείς βεβαίως δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η αισθητική και ερωτική σχέση με 
το θαύμα  του  κόσμου δεν οδηγεί αυτόν που  τα  ζει  στην πεποίθηση ότι  ο  κόσμος  είναι  μια 
αποκάλυψη του Θεού. Όμως η φυσική αυτή θρησκεία δεν είναι πλήρης θρησκεία. Γιατί; Διότι, 
αν πρέπει η αγάπη και η γνώση του ενός απείρου κόσμου να φθάσει ως το τέλος της, τότε θα 
πρέπει  όχι  μόνον  το  υποκείμενο,  αλλά  και  το  αντικείμενο  να  υψωθεί  σε  προσωπικότητα, 
αλλιώς το αγαπώμενο αντικείμενο δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απρόσωπη φύσις. Αν λοιπόν 
θέλει  κανείς  να  επιτύχει  το  απόλυτο  με  την  αγάπη  του  και  τη  γνώση  του,  τότε  είναι 
υποχρεωμένος να διασπάσει τα πλαίσια του πανθεϊσμού και να προχωρήσει στο θεϊσμό. 

 

Ο  πλέον  παράδοξος  άνθρωπος  της  Αναγεννήσεως  είναι  ο  Θεόφραστος  Bombastus  (1493‐
1541)  από  το  Hohenheim,  ο  οποίος  αργότερα  ονόμασε  τον  εαυτό  του  Παράκελσον 
(Paracelsus).  Αστρολογία,  χημεία  και  μυστικισμός συνδέονται  τόσον με  το όνομά  του ώστε, 
όταν κανείς τα ακούει, θυμάται χωρίς να το θέλει το όνομά του∙ και όταν ακόμα ακούσει το 
όνομά  του,  θυμάται  τις  απόκρυφες  αυτές  επιστήμες.  Με  μια  θρησκευτική  συνείδηση 
αποστολής που τον συνέχει και τον κατευθύνει ο Παράκελσος επιδιώκει την αναμόρφωση και 
αναγέννηση  της  ιατρικής,  όπως  ακριβώς  ο  Λούθηρος  επεδίωξε  τη  μεταρρύθμιση  της 
θρησκείας. Το κοινό και στους δύο είναι ότι επιζητούν ν' απαλλάξουν ο ένας την ιατρική και ο 
άλλος τη θρησκεία από τα πολύ ανθρώπινα κατασκευάσματα, και ότι ο Παράκελσος θέλει να 
συνδέσει την ιατρική με το ζωντανό βιβλίο της φύσεως, ο δε Λούθηρος θέλει να συνδέσει το 
θρησκευτικό βίωμα με την πραγματική του πηγή, με τη Βίβλο. Και για τον Παράκελσο η πίστις 
χωρίς  έργα  είναι  νεκρά,  και  έργο  του  ιατρού είναι  να βοηθήσει  τη  ζωή,  όταν υποφέρει  και 
δυστυχεί. Η φύσις δίδει στον ιατρό το κείμενο, αυτός πρέπει με βάση την παρατήρηση και την 
επεξεργασία της να γράψει τα σχόλια σ' αυτό το βιβλίο. Ο Παράκελσος αποκρούει ή μάλλον 
απεχθάνεται τους εννοιολογικούς ακροβατισμούς της σχολαστικής φιλοσοφίας και βλέπει τη 
θεοποιημένη φύση με τα μάτια της Αναγεννήσεως. 

Φιλοσοφία, αστρονομία, αλχημεία και αρετή είναι  τα θεμέλια  της  ιατρικής πράξεως. Φύσις 
και  άνθρωπος  ανήκουν  το  ένα  στο  άλλο,  γι'  αυτό  και  η  μυστική  ανήκει  στη  φύση.  Ο 
Παράκελσος  είναι  πεπεισμένος  για  την  επίδραση  των  άστρων  στη  ζωή  του  ανθρώπου,  για 
τούτο  ζητεί από τον καλό  ιατρό να γνωρίζει αστρονομία, αποδίδει δε τις μισές από τις τότε 
γνωστές αρρώστιες  στο  στερέωμα.  Και  η  αλχημεία  είναι  αναγκαία  στην  ιατρική,  αλλά,  έτσι 
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διδάσκει ο Παράκελσος, πρέπει να απαλλαγεί από την μαγειρική του χρυσού και του αργύρου 
και να γίνει adapta philosophie. Σκοπός είναι να εξιχνιάσει τις ουράνιες δυνάμεις, οι οποίες 
επιδρούν στον γήινο κόσμο, να εύρει τις μυστικές δυνάμεις της φύσεως, των βοτάνων και των 
λίθων  και  γενικώς  να  κατανοήσει  τον  κόσμο  των  χημικών  αλλοιώσεων  σε  όλη  την  ποικιλία 
τους. Αλλά όσο και αν ο Παράκελσος εχθρεύεται το νεκρό γράμμα και το στείρο πνεύμα της 
παραδόσεως και παροτρύνει τους μαθητάς του να αποκτήσουν άμεση επαφή με τη φύση και 
να φθάσουν στην πραγματική της θέα, έμεινε ακριβώς ο ίδιος δεμένος με την εποχή του και 
δεν  επραγματοποίησε ως  πρωτοπόρος,  όπως  άλλοι,  το  βήμα προς  τη φυσική  επιστήμη  και 
προς το πείραμα. 

Ο Παράκελσος πιστεύει στην ενότητα της φιλοσοφίας και της θεολογίας και ταυτίζει το Θεό 
με τη φύση. Τη δύναμη του Θεού τη βλέπει παντού μέσα στα βότανα και στα λιθάρια. Ο Θεός 
έχει  γίνει  μέσα  στα  πράγματα  σχεδόν  φυσικός.  Ο  κόσμος  είναι  το  σύνολο  των  θεϊκών, 
φυσικών και υπερφυσικών δυνάμεων, είναι το θαυμαστό έργο του Θεού. Η δημιουργική και 
καλλιτεχνική  ενέργεια  του  Θεού  εκφράζεται  από  τον  Παράκελσον  με  εικόνες  και 
παρομοιώσεις.  Με  τις  δυνάμεις  της  φύσεως  εκφράζεται  ο  ίδιος  ο  Θεός.  Στα  πεπερασμένα 
είναι  δυνατόν  να  ιδούμε,  να  συλλάβομε  το  άπειρο,  ακριβώς  όπως  διδάσκει  ο Gusanus.  Ο 
Παράκελσος εσκέπτετο νεοπλατωνικώς. Εγνώρισε άλλωστε τον Marsilius Ficinus (1433‐1499), 
τον μεταφραστή του Πλάτωνος. Όλα τα πράγματα έρχονται από τον Θεό και επιστρέφουν σ' 
αυτόν. 

Και όμως ο Παράκελσος είναι στην πράξη και στη σκέψη χριστιανός. Ο Θεός είναι κατ' αυτόν 
ο δημιουργός των πάντων. Ο Θεός εδημιούργησε τη materia prima, η οποία συνίσταται κατ' 
αυτόν από τρία πράγματα: το θείον, mercurium (υδράργυρος) και το άλας, τα οποία είναι η 
αντίθετη  εικόνα  της  αγίας  Τριάδος.  Από  την materia  prima  προέκυψεν,  έπειτα  από  μακρά 
διαδικασία διακρίσεων και χωρισμών, το βασίλειο των γενών, των ειδών και των ατόμων. Το 
βασίλειο αυτό στο σύνολό του είναι το ζωντανό σύμπαν ή ο μακρόκοσμος. Και πρώτα ‐ πρώτα 
από  την  πρώτη  ύλη  εγεννήθησαν  τα  τέσσερα  στοιχεία,  ή  τέσσερες  μητέρες,  και  αυτά 
αποτελούν  τα  κύρια  συστατικά  όλων  των φυσικών  σωμάτων.  Έπειτα,  κατά  την  πρόοδο  της 
δημιουργίας, από το πυρ εγεννήθηκαν τα άστρα, από τον αέρα τα στοιχειώδη πνεύματα, από 
το  ύδωρ  τα  υδρόβια  όντα  και  από  τη  γη  τα  γήινα.  Ο  πανζωισμός  είναι  βασική  αρχή  του 
συστήματος του Παρακέλσου. Μέσα σε κάθε ον ενεργεί ως διαμορφωτική αρχή ένας μεγάλος 
αλχημιστής,  μια  ειδική  ζωική  δύναμη,  όμοια με  τη  forma  substantialis,  η  οποία  κατευθύνει 
την ανάπτυξη,  λυώνει και  ξεχωρίζει  τους χυμούς και διέπει  τις μορφές  της  ζωής. Όμως όση 
αυτοδυναμία  και  αυτοβοήθεια  και  αν  έχη  η  φύσις,  η  δύναμη  της  ζωής  ενδέχεται  να  μη 
λειτουργεί  κανονικά,  και  τούτο  είναι  η  ασθένεια.  Εδώ  ακριβώς  έχει  τη  θέση  του  ο  ιατρός, 
βοηθεί  τη  ζωή  να  επανεύρει  το  ρυθμό  της  με  τα  manalia  και  τα  arcana,  τα  απόρρητα 
φάρμακα.  Από  τη  σχέση  και  αλληλεπίδραση  των  στρωμάτων  του  Είναι  ο  Παράκελσος 
προχωρεί στη διαπίστωση των όρων των χημικών και φυσικών βάσεων της ζωής. 

Ήδη η αποστολή του ιατρού αναγκάζει τον Παράκελσο να στρέψει τη φυσική του έρευνα προς 
τον  άνθρωπο,  και  έτσι  η  ανθρωπολογία  έρχεται  στο  κέντρο  των  σκέψεών  του. Μέσα  στον 
άνθρωπο ενεργούν δύο δυνάμεις, δύο συστατικά, ο cimus  terrae, ο γήινος βόρβορος,  και η 
εικόνα του Θεού, ο νους. Με τον cimus terrae ο άνθρωπος συνδέεται με τον μακρόκοσμο, και 
τούτο  διότι  ο  cimus  terrae  είναι  ένα  εκχύλισμα  του  όλου μηχανισμού  του  κόσμου,  δηλαδή 
συντίθεται από τα τέσσερα στοιχεία και από το στερέωμα, το οποίον ο Παράκελσος ονομάζει 
quintum  esse,  πεμπτουσία.  Ο  νόμος  της  δομής  του  μακροκόσμου  λειτουργεί  και  στον 
άνθρωπο, ο οποίος γι' αυτόν τον λόγο ονομάζεται μικρόκοσμος. Ο cimus terrae περιέχει την 
υλική πλευρά του ανθρώπου, ενώ η εικόνα του Θεού την αθάνατη ουσία του. Η ψυχή εδρεύει 
κατά  τον  Παράκελσο  στην  καρδιά  και  κατάγεται  από  το  Θεό.  Ο  Παράκελσος  διατηρεί  τη 
χριστιανικήν  αντίληψη  περί  καταγωγής  της ψυχής,  πιστεύει  επίσης  και  στην  ανάσταση  του 
σώματος. Το σώμα όμως τούτο δεν είναι κατ' αυτόν το γήινο σώμα, αλλά είναι ένα σώμα το 
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οποίον αποκτά ο άνθρωπος κατά το βάπτισμα ως ενσωμάτωση του Αγίου Πνεύματος. 

 

Στη σειρά αυτή των μεγαλόπνοων καταλυτών της σχολαστικής παραδόσεως έρχεται ο  Jacob 
Böhme  (1575  ‐  1625).  Είναι  ο  υποδηματοποιός  από  το  Görlitz,  ο  οποίος  είναι  ο  πρώτος 
Γερμανός φιλόσοφος που γράφει τη γλώσσα του λαού και γι' αυτό ονομάσθηκε philosophus 
teutonicus.  Ο  Böhme  είναι  ένας  μεγάλος  οραματιστής.  Τολμώ  να  είπω  ότι  θεάζεται  τις 
έσχατες και βαθύτατες αρχές όλων των πραγμάτων και αποτελεί το κορύφωμα της μυστικής 
και  θεοσοφικής  τάσεως  της  Αναγεννήσεως.  Κατά  την  προσωπική  του  ομολογία  ο  Böhme 
ζητούσε από τη νεότητά του μόνον τη σωτηρία της ψυχής του και την απόκτηση και κατοχή 
του  Θεού.  Η  μόρφωσή  του  έγινε  με  τη  Γραφή  και  το  έργο  του  Λουθήρου.  Αλλά  το  κύριο 
κίνητρο της πνευματικής ιδιοτυπίας είναι ολωσδιόλου προσωπικό και τον οδηγεί πολύ πέρα 
από τον Λούθηρο και τη Γραφή, όπου ζητεί ως άλλος Faust να καταλάβει τα βάθη του κόσμου 
και της ζωής. Μέσα του βράζουν πολλά προβλήματα και προκαλούν τον κοχλασμό της ψυχής 
του. Το πρόβλημα του κακού, το πρόβλημα της θεοδικίας, το πρόβλημα της σχέσεως Θεού και 
κόσμου, του απολύτου και πεπερασμένου, της θέσεως του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Όλα 
όμως τα επισκιάζει η μεγάλη του λαχτάρα για το βάθος και το μέγεθος του κόσμου. Ο πόθος 
του  είναι  ν'  αγγίξει  αυτό  το  βάθος  του  κόσμου.  Τα  δυο  πρώτα  προβλήματα  συνδέονται 
στενώτατα το ένα με  το άλλο και η λύση του πρώτου εξαρτάται από την απάντηση που θα 
δώσει κανείς στο δεύτερο. Ο Böhme επιδιώκει, όπως λέγει, να συλλάβει τις βαθειές γεννήσεις 
του  Θεού  στην  ουσία  τους  με  το  νου  του.  Ο  σκοπός  του  είναι  να  δώσει  ένα  μεταφυσικό, 
θρησκευτικό  γενικό  σύστημα.  Αφετηρία  του  συστήματος  αυτού  είναι  ο  μυστικισμός  του 
τέλους  του Μεσαίωνος  και  το  συναίσθημα  της  φύσεως,  όπως  το  εκφράζει  ο  Παράκελσος. 
Όμως  πέρα  απ'  αυτό  έχομε  μέσα  στον  Böhme  μια  νέα  μορφή  του  πνεύματος  και  της 
νοοτροπίας  των  Γνωστικών  των  πρώτων  χριστιανικών  αιώνων.  Όλα,  Θεός,  φύσις  και 
άνθρωπος,  συνδέονται  από  τον Böhme  εσωτερικώς  και  συγχωνεύονται  μέσα  σ'  ένα  ενιαίο 
ρεύμα  ζωής,  σε  μια  διαδικασία  κοσμική  και  συνάμα  μεταφυσική,  θεοσοφική.  Από  το  ένα 
μέρος  είναι  ο Böhme  στη  γραμμή  του  μυστικισμού,  από  το  άλλο  μέρος ως  φιλόσοφος  της 
ζωής τονίζει τα μυστικά και την άβυσσο της ζωής. Ομιλεί για την κατάρα που έχει επάνω της η 
ζωή, και διατυπώνει τη γνώμη του αυτή με τα ακόλουθα λόγια: «Όλη η ζωή έχει δηλητήριο, 
και  το  δηλητήριο  το  ίδιο  είναι  η  ζωή».  Γνωρίζει  πολύ  καλά  πριν  από  τους  συγχρόνους 
υπαρξιστάς  την  «αγωνία  της  ζωής»,  αλλά  δεν  καταλήγει  στη  φρίκη,  όπως  αυτοί,  αλλά 
εντάσσει τη ζωή του ανθρώπου μέσα σε μια θεϊκή διαδικασία της  ζωής και του κόσμου και 
έτσι καταξιώνει τη ζωή και δίδει νόημα σ' αυτήν. 

Είναι  καταπληκτικά  τα  χρώματα  της  γλώσσας  του  Böhme,  η  οποία  ονομάσθηκε  φυσική 
γλώσσα.  Στα  έργα  του  «Η  χαραυγή  ανατέλλει»,  «Mysterium  magnum»,  «Περί  των  τριών 
αρχών», «Η εκλογή  της  χάριτος»  ευρίσκομε μια δυναμερή και ολοζώντανη κοσμοθεωρία,  η 
οποία  στην  αρχή  μας  δίδει  την  εντύπωση  ενός  φύρδην  μίγδην.  Αυτό  όμως  είναι  η  απλή 
επιφάνεια.  Στο  βάθος  κρύπτονται  τα  σοβαρά  φιλοσοφικά  και  μεταφυσικά  προβλήματα.  Η 
βασική πεποίθηση  του Böhme  είναι  η μυστική  του πίστη,  ότι  η ψυχή  είναι «μια σπίθα  του 
αιωνίως  ομιλούντος  λόγου  της  θεϊκής  σοφίας  και  δυνάμεως». Με  άλλα  λόγια  η  πίστη  του 
είναι, ότι ο Θεός ο ίδιος είναι η γνώση μας και η εσωτερική μας δράση. «Που πρέπει λοιπόν η 
ψυχή να στραφεί για ν' ακούσει  το Θεό παρά μόνον μέσα στην άβυσσό της;  Εκεί είναι που 
κατοικεί  ο Θεός από  την αιωνιότητα στην αιωνιότητα».  Η  σπίθα όμως αυτή  έσβησε με  την 
αμαρτία, την πτώση του ανθρώπου, και πρέπει να ξανανάψει με το ξαναγέννημα. «Κανείς δεν 
μπορεί  να  ιδεί  το Θεό,  εκτός  αν  μέσα  του  γίνει  πρώτα  ο Θεός  άνθρωπος».  Από  αυτήν  την 
στερεά βάση ξεκινώντας δίδει  ένα σχέδιο  της θεογονίας και  της κοσμογονίας  του. Η φύσις, 
από την οποίαν γνωρίζεται ο Θεός,  είναι κατά τον Böhme  ένας αγώνας μεταξύ αντιθέσεων, 
φωτός και σκότους. Παντού μέσα στη φυσική πραγματικότητα παλεύουν δύο δυνάμεις, δύο 
ποιότητες μεταξύ  των,  η  δύναμη  του «ιαματικού»  και  η δύναμη  του «οργίλου».  Το μεγάλο 
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κακό μέσα στον κόσμο είναι ότι μέσα του υπερτερεί η δύναμη του «θυμού» από τη δύναμη 
της  «αγάπης».  Τα  δύο  αυτά  αποτελούν  μια  λογική  οντολογική  αναγκαιότητα,  γιατί  το  ένα 
απαιτεί το άλλο και για το Είναι και για τη γνώση του. Μόνον από τον αγώνα των αντιθέτων 
προκύπτει  κίνηση,  πραγμάτωση  του  Είναι  και  των  μορφών  της  ζωής.  Ένα  οιοδήποτε  σώμα 
είναι με τον εαυτό του σε διχασμό. Τούτο δεν υπάρχει μόνον στα πλάσματα που έχουν ζωή, 
αλλά και στα άστρα, τα στοιχεία, τους λίθους, τα μέταλλα, τα φύλλα και στο ξύλο. Μέσα σε 
όλα υπάρχει δηλητήριο και κακία. Φαίνεται ότι έτσι πρέπει να είναι, αλλιώς δεν θα υπηρχε 
ούτε χρώμα ούτε αρετή, ούτε χονδρό ούτε λεπτό, ούτε οποιοδήποτε αίσθημα, αλλά θα ήταν 
ένα τίποτε. Η αυτή φιλονικία κυριαρχεί και στην ψυχική ζωή και στην ιστορία του πνεύματος. 

Ο Böhme σκέπτεται όπως ο Ηράκλειτος με αντιθέσεις. Και η δυναμική θεώρηση του κόσμου 
μεταβάλλεται σε μυστική και μάλιστα σε βουλητική, εφ' όσον ο  ίδιος τις ζωντανές δυνάμεις 
της φύσεως τις θεωρεί ως δυνάμεις βουλητικές και αποδίδει στα πράγματα επιθυμία, πόθο, 
πείνα και δίψα. Η δημιουργία όμως είναι μια αποκάλυψη του Θεού. Το ερώτημα είναι, πώς 
πρέπει να εννοηθεί ο Θεός για να κατανοηθεί και ο κόσμος. Ότι ο Θεός είναι καθαρή ενέργεια 
και απόλυτη ζωή και δημιουργική δύναμη, τούτο είναι ένας ορισμός του Θεού κατ' αναλογίαν 
προς το ανώτατο που έχομε μέσα μας ως άνθρωποι, και τούτο είναι η διάνοια και η βούληση. 
Ο  Böhme  ζητεί  τώρα  να  «κατέβη  στα  βαθύτατα  στρώματα  της  θεότητος»  και  με  την 
προσπάθειά  του  αυτήν  προχωρεί  πέρα  από  τον  φυσιοκρατικό  πανθεϊσμό  και  τον  καθαρό 
νεοπλατωνισμό.  Το  έσχατο  της  ενότητος,  η οποία αυτογεννιέται αιώνια,  ονομάζει  ο Böhme 
«Ungrund», άβυσσον, και προσθέτει ότι τούτο σημαίνει την πλήρη έλλειψη της διαφοράς και 
της  ποιότητος,  δηλαδή  το  μηδέν.  «Δεν  μπορεί  κανείς  να  ειπεί  για  το  Θεό,  ότι  αυτός  είναι 
τούτο ή εκείνο, καλός ή κακός, ότι ο  ίδιος έχει μέσα του διαφορές, γιατί ο  ίδιος είναι δίχως 
καμμιά φύση, δίχως πάθη, και δίχως δημιουργία, δηλαδή, έξω της δημιουργίας. Ο Θεός δεν 
έχει καμμιά κλίση σε τίποτε, γιατί δεν υπάρχει τίποτε πριν απ' αυτόν. Δεν μπορούσε να κλίνει 
ούτε στο κακό ούτε στο καλό. Είναι μέσα στον ίδιο τον εαυτό του η άβυσσος, δίχως θέληση 
εναντίον της φύσεως και της δημιουργίας, είναι αιώνιο μηδέν. Δεν υπάρχει μέσα του καμμιά 
ταλαιπωρία».  Το μηδέν όμως αυτό δεν σημαίνει κενότητα,  γιατί μέσα σ' αυτήν την άβυσσο 
ενεργεί η βούληση. 

Ο Böhme εκφράζει τούτο με τη δική του πάντοτε γλώσσα και λέγει «το μηδέν έχει πείνα για 
κάτι». Η άβυσσος αυτή ζητεί τον πυθμένα της, ζητεί τον εαυτό της, την αυτοπαράστασή της. 
Με άλλα λόγια ο Θεός ζητεί τον εαυτό του. Ο Böhme λέγει: «Η ουσία όλων των ουσιών είναι 
μια  δύναμη  που  αγωνίζεται,  γιατί  η  βασιλεία  του Θεού  εξαρτάται  απ'  αυτήν,  συνεπώς  απ' 
αυτήν  κρέμεται  και  ο  εξωτερικός  κόσμος».  Αποτέλεσμα  αυτής  της  αιώνιας,  εξω‐χρονικής, 
εσω‐θεϊκής  διαδικασίας  είναι  ο  κόσμος,  ως  αυτοπαράσταση  του  Θεού,  ως  προβολή  της 
βουλήσεώς του. Την αυτοσυνειδησία του Θεού, η οποία είναι η αιώνια σοφία του, ο Böhme 
την  ονομάζει  Παρθένο.  Ό,τι  όμως  έχει  για  μας  εδώ  σημασία  είναι  ότι  ο Böhme  εξηγεί  τον 
εξωτερικό  κόσμο  ως  μια  διαφοροποίηση  ενός  ιδανικού  ή  εσωτερικού  κόσμου.  Το  άγιο 
στοιχείο  του  εσωτερικού  κόσμου  έχει  επτά  ιδιότητες  ή  επτά  φυσικά  πνεύματα,  τη 
σκληρότητα,  την  κίνηση,  την αγωνία,  το  πυρ,  το φως  (αγάπη),  τον  ήχο,  τη φύση.  Ο  ορατός 
κόσμος είναι μια προβολή του πνευματικού κόσμου, ο δε πνευματικός είναι η εσώτατη βάση 
του ουρανού.  Σημασία  έχει  εδώ ότι  κατά  τον Böhme  από  τον αγώνα  των αντιθέτων αρχών 
γεννώνται τα πράγματα με τη φυσική των συμπάθεια και αντιπάθεια. Επειδή παντού υπάρχει 
η αντίθεση, πρέπει αυτή να έχει το Είναι της και μέσα στη θεϊκή σφαίρα. Μέσα στο ναι και 
στο όχι υφίστανται τα πράγματα, είτε είναι θεϊκά είτε είναι διαβολικά. Δίχως το Όχι, που είναι 
η αντίθεση του Ναι, δεν υπάρχει αυτοπαράσταση, ανάπτυξη, αποκάλυψη του Θεού. Η  ιδέα 
του  Θεού,  ο  οποίος  γίνεται,  του  αυτοδημιουργουμένου  Θεού,  η  οποία  αργότερα  θα 
προβληθεί  από  άλλους,  ακόμη  και  στην  εποχή  μας,  εκφράζεται  εδώ  πρώτη  φορά  από  τον 
Böhme. Όμως ο αυτοδημιουργούμενος αυτός Θεός του Böhme συνίσταται σε μια εσω‐θεϊκή 
διαδικασία, η οποία καταλήγει συγχρόνως στην κοσμογονία. Γένεση του Θεού και γένεση του 
κόσμου είναι πράγματα συνάλληλα. 
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Ο Θεός εγέννησε τον κόσμο με τον αιώνιο λόγο του εκ του μηδενός, δηλαδή από μέσα του. 
«Όπου δεν υπάρχει τίποτε, εκεί δεν γίνεται, δεν γεννιέται τίποτε. Αν δεν υπάρχουν τα επτά 
πνεύματα της φύσεως προαιωνίως, δεν θα υπάρχουν ούτε άγγελοι, ούτε ουρανός, ούτε γη». 
Η δημιουργία ονομάζεται από τον Böhme αναπνοή, λόγος Θεού, σώμα Θεού. Έχομε εδώ την 
πανθεϊστική αντίληψη, η οποία στην εποχή αυτή είναι πολύ διαδεδομένη. Αν τώρα αφήσομε 
την  κοσμογονία  του Böhme  και στραφούμε στην ανθρωπολογία  του,  βλέπομε ότι  ο Böhme 
δέχεται  ότι  η  αρχή  της  γνώσεως,  της  ηθικής,  της  θρησκείας  και  συνάμα  «το  όργανο  της 
μαγικής  επαφής  του  ανθρώπου  με  τον  κόσμο»  πηγάζει  από  το  εσωτερικό  του  ανθρώπου, 
δηλαδή από το Είναι του ανθρώπου. Τίποτε όμως δεν βασανίζει περισσότερο τον Böhme όσο 
το πρόβλημα του κακού. Το κακό δεν είναι μόνον για τον Böhme μια privatio boni, απουσία 
του καλού, αλλά ως στοιχείο της βουλήσεως είναι κάτι ολωσδιόλου θετικό. Αν ο Θεός είναι το 
παν  μέσα  στα  πάντα,  τότε  θα  έπρεπε  στη  δημιουργία  να  φανερώνονται  μόνον  θετικά 
στοιχεία. Η δυνατότης του κακού μέσα στη δημιουργία εξηγείται κατά τον Böhme μόνον, αν 
δεχθούμε ότι μέσα στο Θεό κάτι που δεν έπρεπε να υπάρχει δεν έχει υπερνικηθεί. Ο Θεός 
βεβαίως ως Θεός δεν μπορεί να θέλει το κακό. Αλλά, έτσι διδάσκει ο Böhme, «το κακό είναι 
όργανο του Θεού για τη γνώση του καλού. Ο Θεός ως Θεός δεν θέλει  το κακό, όμως τούτο 
κατάγεται από το θυμό του». Και συνεχίζει ο Böhme: «υπάρχουν ακριβώς δύο θελήσεις η μια 
δίπλα στην άλλη, αγάπη και θυμός. Η θέση ότι ο λόγος, ο Θεός είναι το παν, αλλά η αγάπη 
ονομάζεται μονάχα Θεός, δεν αίρει τον αντίλογο,  την αντίθετη θέση, ότι ο Θεός είναι οργή, 
θυμός. Βεβαίως ο Θεός αγκαλιάζει όλα. Η άβυσσος είναι πέρα από το καλό και το κακό». Το 
ίδιο πράγμα  το εκφράζει  ο Böhme  και ως  εξής: «Το κακό έχει  εποικοδομητική σημασία.  Το 
χείριστο  πρέπει  να  είναι  αιτία  του  αρίστου.  Το  κακό  όμως  και  η  ελευθερία  έχουν  στενό 
σύνδεσμο το ένα με το άλλο. Η ελευθερία της βουλήσεως είναι η προϋπόθεση για την ευθύνη 
και την ενοχή. Ό,τι ο άνθρωπος κάνει από τον εαυτό του, αυτό και είναι. Ό,τι ο ίδιος ξυπνάει 
μέσα του, αυτό και ενεργεί μέσα του. Αυτό ισχύει για τον Εωσφόρο, για τον Αδάμ και για κάθε 
άνθρωπο.  Η  ηγεσία  ανήκει  στον  άνθρωπο.  Αν  οδηγούμε  τον  εαυτό  μας  προς  το  καλό,  μας 
βοηθεί  και  το πνεύμα  του Θεού.  Αν  οδηγούμε  τον  εαυτό μας  στο  κακό,  τότε μας  βοηθεί  η 
οργή και ο θυμός του Θεού». 

 

Ο ιδρυτής της νεώτερης φυσικής επιστήμης, ο Γαλιλαίος (1564 ‐ 1642), ο οποίος όλα τα έργα 
του  τα  έγραψε  σε  μορφή  διαλόγου  για  να  δείξει  την  προτίμησή  του  προς  τον  πλατωνικό 
τρόπο  του  σκέπτεσθαι  και  την  αντίθεσή  του  προς  τον  αριστοτελικό,  λέγει  ότι  δεν  εξετάζει 

γγιιααττίί  πέφτει  ένα  σώμα  αλλά  πώς  πέφτει.  Κατά  τον  Αριστοτέλη  η  πτώση  των  στερεών 
σωμάτων οφείλεται στην ενέργεια του βάρους, το οποίον είναι ουσιώδης ιδιότης αυτών, και 
το  οποίον  ζητεί  τη  φυσική  του  θέση  στο  κέντρο  του  κόσμου,  που  είναι  κατ'  αυτόν  η  γη. 
Αντίθετα ο Γαλιλαίος λέγει ότι η επιστημονική έρευνα του φυσικού φαινομένου της πτώσεως 
των σωμάτων πρέπει να περιγράφει πώς πέφτουν τα σώματα. Με το να ζητεί κανείς πίσω από 
το φυσικό γεγονός της πτώσεως μια qualitas occulta, μια απόκρυφη ιδιότητα, δεν κάνει τίποτε 
παρά να αντικειμενικοποιεί μια ασαφή έννοια που σχηματίζει η απλοϊκή σκέψη. Η μέθοδος, 
την οποίαν εισάγει ο Γαλιλαίος για να περιγράψει το φαινόμενο της πτώσεως, συνίσταται από 
δύο στάδια, από την ανάλυση και τη σύνθεση ή, όπως ο ίδιος λέγει, από την metodo risolativo 
e  constitutive.  Το  πρώτο  στάδιο,  δηλαδή  η  ανάλυση,  διαιρεί  το  φυσικό  φαινόμενο  που 
πρόκειται να γνωρίσομε σε μετρητές πλευρές, και τούτο διότι η γνώση μας φθάνει μόνον ως 
εκεί, όπου φθάνει το μέτρο και ο αριθμός. Έχομε εδώ ό,τι ακριβώς ο Πλάτων ονόμασε στον 
διάλογό του «Φίληβος» μετρητική τέχνη. Το δεύτερο στάδιο της μεθόδου, δηλαδή η σύνθεση, 
θέλει  να  εξηγήσει  πώς  από  τις  κατ'  ιδίαν  αυτές  μετρητές  πλευρές,  συντίθεται  το  όλον. Με 
άλλα  λόγια  σύμφωνα  με  ποιο  νόμο,  δηλαδή  σύμφωνα  με  ποια  μαθηματική  σχέση,  η  μια 
πλευρά  με  την  άλλη  αυξάνεται  και  μειώνεται. Με  τον  δεύτερον  αυτόν  τρόπο,  τη  σύνθεση, 
ζητούμε  δηλαδή  μια  σχέση  εξαρτήσεως,  μια  συνάρτηση,  η  οποία  μας  επιτρέπει  να 
υπολογίσομε την αριθμητική τιμή της μιας πλευράς ή του ενός παράγοντος ως συνάρτηση της 
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άλλης πλευράς. 

Οι μετρητές πλευρές ενός φυσικού φαινομένου, όπως είναι το φαινόμενο της πτώσεως, είναι 
ο χώρος και ο χρόνος. Ο χώρος και ο χρόνος, όπου μέσα πέφτει το σώμα, είναι ιδιότητες του 
φαινομένου της πτώσεως και όχι μέρη ή κομμάτια, που είναι δυνατόν να χωρισθούν από το 
γεγονός της πτώσεως. Με άλλα λόγια το φαινόμενο της πτώσεως δεν συντίθεται από αυτά, 
όπως συντίθεται ένα απλό σώμα από τα στοιχεία του. Εξ άλλου ο χώρος και ο χρόνος, ενώ δεν 
υπάρχουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, είναι όμως μετρητοί μόνον ανεξάρτητα ο ένας 
από  τον  άλλον.  Οι  δύο  αυτές  μετρητές  πλευρές  ή  έστω  ιδιότητες  του  φαινομένου  της 
πτώσεως,  δεν  είναι  ποιότητες  που  συνιστούν  την  ουσία  του  σώματος,  αλλά  είναι  μόνον 
κατευθύνσεις,  όπου  μέσα  το  φυσικό  φαινόμενο  είναι  μεταβλητό,  και  μάλιστα  έτσι  ώστε  η 
μεταβολή του αυτή να είναι δυνατόν να μετρηθεί με αριθμούς και να διαπιστωθεί η αύξηση 
και  μείωση  της  μεταβολής.  Μπορούμε  να  αυξήσομε  ή  να  μειώσομε  τον  χώρο,  όπου  μέσα 
πέφτει ένα σώμα, καθώς επίσης και τον χρόνο, που διανύει για να πέσει, και τότε έχομε μια 
σειρά,  η  οποία  αντιστοιχεί  σε  ανάλογη  σειρά  αριθμών.  Αν  παρατηρήσομε  ένα  σώμα  που 
πέφτει,  διαπιστώνομε με  τα μάτια μας, ότι ο  χώρος  της πτώσεως δεν εξαρτάται μόνον από 
τον χρόνο της πτώσεως με τον τρόπο που είπαμε, αλλά και από την πυκνότητα και την κίνηση 
του μέσου (medium) και από το βάρος του σώματος και από τα σώματα του περιβάλλοντος. 
Και αυτά τα πράγματα είναι όλα μετρητές πλευρές του φαινομένου της πτώσεως. Συνεπώς ο 
τελικός  σκοπός  της  αναλύσεως  και  μαθηματικής  περιγραφής  του φαινομένου  της  πτώσεως 
θα πρέπει να είναι ένας μαθηματικός τύπος, ο οποίος να εκφράζει τη σχέση όλων αυτών των 
παραγόντων. 

Η δύσκολη όμως αυτή επιστημονική εργασία είναι δυνατόν να κατορθωθεί μόνον εφ' όσον 
τεθεί  ως  βάση  το  θεμελιακό  εκείνο  σχήμα  της  συναρτήσεως  χώρου  και  χρόνου,  που 
αναπτύξαμε  πριν,  και  σ'  αυτό  να  προσαρμοσθούν  έπειτα  οι  παράγοντες  οι  οποίοι  το 
τροποποιούν. Ο φυσικός πρέπει πρώτα και κυρίως να προσπαθήσει να διαπιστώσει τη σχέση 
μεταξύ όσον γίνεται ολιγωτέρων μετρητών πλευρών του φυσικού φαινομένου, και έπειτα ν' 
αναζητήσει τη μελέτη και τη μέτρηση και των άλλων πλευρών του όλου φαινομένου. Αν τώρα 
θελήσομε  να  παραμερίσομε  τους  όρους  που  μεταβάλλουν  την  αρχική  σχέση  χώρου  και 
χρόνου κατά το φαινόμενο της πτώσεως, τότε παραμένει το φαινόμενο της πτώσεως γυμνό, 
καθαρό και ακολουθεί το θεμελιακό σχήμα της σχέσεως χώρου και χρόνου. Για να γίνει όμως 
τούτο,  σημαίνει  ότι  είναι  δυνατός  ο  παραμερισμός  των  άλλων  όρων  που,  όπως  είδαμε, 
μεταβάλλουν τον αρχικό χώρο και χρόνο. Με άλλα λόγια πρέπει να δεχθούμε, ότι δεν υπάρχει 
κανείς φυσικός νόμος, ο οποίος αντιτίθεται  κατ' αρχήν σ' αυτόν  τον παραμερισμό και ότι ο 
παραμερισμός  αυτός  είναι,  έστω  κατά  προσέγγισιν,  στην  πράξη  κατορθωτός,  δηλαδή 
πειραματικώς δυνατός. Πάντως, αν απομακρύνομε η άρομε τους γνωστούς παράγοντας, που 
επιδρούν  στο  φαινόμενο  της  πτώσεως,  πρέπει  η  τροχιά  του  φαινομένου  της  πτώσεως  να 
ακολουθεί το αρχικό σχήμα της σχέσεως χώρου και χρόνου. Οι παράγοντες που είναι σε μας 
γνωστοί  και  είναι  δυνατόν  να  περιορισθούν  είναι  η  επίδραση  του  περιβάλλοντος  και  του 
medium,  όπου  μέσα  γίνεται  η  πτώση  του  σώματος.  Εφ'  όσον  λοιπόν  παραμερίσομε  τους 
παράγοντας αυτούς, Θα πρέπει οπωσδήποτε να έλθει στο φως η καθαρή συνάρτηση χώρου 
και  χρόνου  κατά  το  φαινόμενο  της  πτώσεως.  Για  να  φθάσομε  όμως  σ'  αυτή  την  καθαρή 
συνάρτηση, θα πρέπει να παραμερίσομε και το βάρος, τη βαρύτητα του σώματος που πέφτει. 
Τότε καταλήγομε στο σημαντικό συμπέρασμα, ότι «όλα τα σώματα, ανεξαρτήτως του βάρους 
των, πίπτουν με την ίδια ταχύτητα». Το συμπέρασμα τούτο είναι ακριβώς ριζικώς αντίθετο με 
τον  αριστοτελικό  ορισμό  του  φαινομένου  της  πτώσεως.  Όλα  τα  σώματα  στον  κενό  χώρο 
πέφτουν  με  την  ίδια  ταχύτητα.  Αυτή  είναι  η  καθαρή,  ιδανική  διατύπωση  του  νόμου  της 
πτώσεως. 

Ο πλατωνισμός του τρόπου αυτού του σκέπτεσθαι έγκειται στο γεγονός ότι εισάγεται από το 
Γαλιλαίο ως υπόθεση, δηλαδή ως σύστημα θεωρητικών σκέψεων, που τότε μόνον έχει αξία, 
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εφ' όσον επικυρώνεται από την εμπειρία ή το πείραμα. Την απλότητά της η υπόθεση αυτή την 
οφείλει στη σκέψη, ότι είναι δυνατός ο περιορισμός των μεταβλητών που συνιστούν το όλον 
φαινόμενο της πτώσεως. Το κύρος της εξ άλλου, δηλαδή την απόδειξή της, την αντλεί από την 
ίδια  την  πείρα,  και  μάλιστα  με  περισσότερους  τρόπους.  Ο  ένας  τρόπος  είναι  η  άμεση 
μετρητική  έρευνα  των περιπτώσεων,  όπου  κατά  το δυνατόν παραμερίζονται  οι  παράγοντες 
που  τροποποιούν,  μεταβάλλουν  την  αρχική,  καθαρή  σχέση  χώρου  και  χρόνου  κατά  το 
φαινόμενο της πτώσεως. Ο άλλος τρόπος είναι η απόδειξη, ότι η πτώση ενός σώματος μέσα σ' 
ένα πυκνότερο ή αραιότερο medium, παρουσιάζει διαφορετική σχέση χώρου και χρόνου, ότι 
δηλαδή η πτώση αυτή είναι παραλλαγή του βασικού νόμου της πτώσεως των σωμάτων. Κάθε 
πειραματική επικύρωση μιας παραλλαγής  του νόμου της πτώσεως είναι συγχρόνως και μια 
επικύρωση αυτού τούτου του νόμου της πτώσεως. Πρέπει όμως πάντοτε να συμπληρώνεται 
με την απόδειξη της υπάρξεως της καθαρής πτώσεως, δηλαδή της πτώσεως στον κενό χώρο. 

Ο Γαλιλαίος για να αποδείξει την αλήθεια της αρχής του, ότι όλα τα σώματα στον κενό χώρο 
πέφτουν με την  ίδια ταχύτητα, ή ότι η ταχύτης των σωμάτων, όταν πέφτουν, δεν εξαρτάται 
από το βάρος των, δεν αρκείται στην πειραματική επικύρωση, αλλά κάνει και μια άλλη σειρά 
σκέψεων,  καθαρώς θεωρητική,  όπως  πιστεύει  ο  ίδιος.  Ο αριστοτελικός  ισχυρισμός,  λέγει  ο 
Γαλιλαίος,  ότι  η  πτώση  των  σωμάτων  εξαρτάται  από  το  βάρος  των,  έχει  μέσα  του  μια 
αντίφαση.  Για  να  δείξει  την  αντίφαση  αυτήν  επιχειρηματολογεί  ως  εξής:  Αν  λάβομε  ένα 
βαρύτερο και ένα ελαφρότερο σώμα και τα δέσομε μαζί και τα αφήσομε να πέσουν, τότε το 
συνολικό βάρος  των δύο αυτών σωμάτων θα είναι  κατ' ανάγκην μεγαλύτερο από  το βάρος 
του καθενός απ' αυτά τα δύο σώματα χωριστά. Συνεπώς τα δύο σώματα, που είναι δεμένα 
μαζί, θα πρέπει  να πέσουν  ταχύτερα από ό,τι θα έπεφτε  το βαρύτερο από τα δύο σώματα. 
Από τ' άλλο μέρος όμως το ελαφρότερο από τα δύο αυτά σώματα, που τα δέσαμε μαζί, θα 
πρέπει να επιδράσει ανασχετικώς επάνω στο βαρύτερο σώμα, και τούτο σημαίνει ότι τα δύο 
μαζί δεμένα το ένα με το άλλο σώματα, θα πρέπει να πέσουν βραδύτερα απ' ό,τι το βαρύτερο 
σώμα μόνο του. Η σειρά όμως αυτή των σκέψεων του Γαλιλαίου δεν είναι, όπως πιστεύει ο 
ίδιος, μια καθαρώς θεωρητική αναίρεση του ισχυρισμού του Αριστοτέλους περί της αιτίας της 
πτώσεως  των  σωμάτων,  δηλαδή  μια  απόδειξη  άσχετη  από  την  εμπειρία,  αλλά  τουναντίον 
αποδεικνύει ότι η παραδοχή του Αριστοτέλους αντιφάσκει με ορισμένα εμπειρικά δεδομένα, 
και  μάλιστα  με  αυτονόητα  εμπειρικά  στοιχεία,  που  είναι  προσιτά  στον  κάθε  άνθρωπο. 
Πρόκειται  δηλαδή  εδώ  για  την  άμεση  πείρα  που  έχομε,  ότι  είναι  δυνατόν  πάντοτε  να 
συνδέσομε ένα σχετικώς βαρύτερο με ένα σχετικώς ελαφρότερο σώμα, ήτοι να αθροίσομε το 
βάρος  των.  Η  σειρά  των  σκέψεων  του  Γαλιλαίου  δεν  περιέχει  τίποτε  άλλο  παρά  την 
επισήμανση του εμπειρικού γεγονότος, ότι είναι αδύνατον, όπως ισχυρίζεται ο Αριστοτέλης, 
να χωρίσομε όλα τα σώματα σε βαριά και ελαφρά, και έπειτα σε σχετικώς βαριά και σχετικώς 
ελαφρά, ως  κατ'  ουσίαν αντίθετα αντικείμενα.  Και  τούτο διότι, αν συνδέσομε δύο σώματα, 
οπότε, έχομε μια ενότητα, τότε το βάρος των αθροίζεται, έστω και αν το ένα είναι σχετικώς 
βαρύτερο  και  το  άλλο  σχετικώς  ελαφρότερο,  και  τούτο  σημαίνει  ότι  οι  βαρύτητές  των 
συμπεριφέρονται η μία προς την άλλη ως μέλη της σειράς των αριθμών και όχι ως αντίθετες 
ποιότητες μεταξύ των. 

Όσο  γενικώτερος  είναι  ένας φυσικός  νόμος,  δηλαδή ένα θεμελιακό σχήμα,  σύμφωνα με  το 
οποίον  μπορούμε  να  περιγράψουμε  κατ'  αρχήν  ορισμένα  φυσικά  φαινόμενα,  τόσο 
περισσότερο η εμπειρική του απόδειξη θα εξαρτάται από τα μέρη, τα οποία αναφέραμε, θα 
συντίθεται δηλαδή η εμπειρική του απόδειξη από την απόδειξη της γονιμότητός του και της 
ικανότητός του να εφαρμοσθεί ως θεμελιακό σχήμα, από την απόδειξη της «υπάρξεως» του 
καθαρού, ιδανικού φαινομένου που ανταποκρίνεται στον νόμο, και τέλος από την απόδειξη, 
ότι ο νόμος ή ορισμένα συμπεράσματα, που προκύπτουν απ' αυτόν, προϋποτίθενται πάντοτε 
αυτονόητα σε εμπειρικές προτάσεις που εφαρμόζει κάθε άνθρωπος, Το αίτημα συνεπώς, που 
τίθεται πάντοτε στη φυσική έρευνα, στη φυσική επιστήμη είναι ότι πρέπει να ζητεί πάντοτε 
τον «απλούστατο» δυνατόν νόμο των φαινομένων, του φαίνεσθαι, ο οποίος είναι δυνατό να 
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συνδυασθεί με την πείρα, δηλαδή να επικυρωθεί απ' αυτήν. Με άλλα λόγια είναι η φυσική 
έρευνα υποχρεωμένη να ζητεί πάντοτε την απλούστατη σχέση συναρτήσεως των αριθμητικών 
τιμών  των  μετρητών  διαστάσεων  των  φαινομένων.  Η  έννοια  αυτή  όμως  της  λογικής 
απλότητος περιέχει δύο πράγματα: α) τον όσον το δυνατόν μικρότερο αριθμό μεταβλητών και 
β)  την «απλότητα»  της μαθηματικής συναρτήσεως αυτής  καθ'  εαυτήν. Με  τον όσον  γίνεται 
αυτόν απλούστερο νόμο των φαινομένων η φυσική επιστήμη δεν θέλει απλώς να περιγράψει 
ορισμένα δεδομένα, αλλά επιδιώκει πάντοτε κάτι περισσότερο απ' αυτό, και τούτο είναι να 
μπορεί  να  προείπει,  να  προλάβει  και  άλλα  δεδομένα,  τα  οποία  δεν  είναι  τώρα  γνωστά.  Η 
απλότης όμως της επιστημονικής υποθέσεως για την ερμηνεία και περιγραφή των δεδομένων 
δεν  είναι  βεβαίως  ποτέ  και  κριτήριο  της  αλήθειας,  αλλά  είναι  μόνον  ένα  πλεονέκτημα 
θεωρητικό,  το  οποίον  μας  παρακινεί  να  εκλέξομε  αυτήν  την  υπόθεση  και  να  την 
χρησιμοποιήσομε, εφ' όσον το κριτήριο της αλήθειας, δηλαδή η συμφωνία των όσων περιέχει 
εκ των προτέρων η υπόθεση με την πείρα, δεν έχει εισέτι επικυρωθεί. 

Η πείρα, όπου επάνω στηρίζεται η επιστήμη για ν' αναζητήσει τον φυσικό νόμο, αποτελείται 
από  ένα  σύνολο  δεδομένων  της  παρατηρήσεως,  από  κατ'  ιδίαν  αποτελέσματα  μετρήσεως. 
Ό,τι  εκ  των  προτέρων  λέγεται  από  τον  υποτιθέμενο  νόμο,  από  την  επιστημονική  υπόθεση, 
τούτο ισχύει οπωσδήποτε και για το σύνολο αυτών των δεδομένων της παρατηρήσεως ή των 
αποτελεσμάτων  της μετρήσεως.  Είναι  γεγονός ότι  και  ο Αριστοτέλης  και  ο  Γκαίτε,  ο  οποίος 
ακολούθησε  τον  τρόπον  του  σκέπτεσθαι  του  Αριστοτέλους,  την  εικόνα  περί  φύσεως  που 
εσχημάτισαν  την  εστήριξαν  στην  πείρα.  Η  πείρα  όμως αυτή  είναι  ολωσδιόλου  διαφορετική 
από την πείρα του Γαλιλαίου και τούτο σημαίνει από ό,τι ονομάζει η φυσική επιστήμη πείρα. 
Η πείρα του Αριστοτέλους και του Γκαίτε είναι ένα σύστημα ορατών μορφών. Ο κόσμος είναι 
γι' αυτούς ένα σύστημα μορφών που διαφοροποιούνται ποιοτικώς και αντιθετικώς η μία με 
την  άλλη,  όπως  ακριβώς  εμφανίζει  τούτο  ο  αισθητός  κόσμος.  Η  επιφάνεια  του  αισθητού 
κόσμου αποτελείται πράγματι από ένα σύνολο μορφών, που η διαφοροποίησή των ακριβώς 
του δίδει την απεριόριστη ποικιλία. Αντίθετα τα δεδομένα της πείρας, τα γεγονότα, τα οποία 
διαπιστώνει ο φυσικός με την παρατήρηση και τη μέτρηση είναι ατομικά, κατ' ιδίαν γεγονότα, 
προσδιωρισμένα με αριθμούς. Τα δεδομένα αυτά κατατάσσονται σε σειρές και αντίστοιχα οι 
αριθμοί σε άλλη σειρά. Ο νόμος έρχεται και συνδέει τα μέλη των διαφόρων σειρών. Εξ άλλου 
το  γεγονός  που  διαπιστώνει  ο  φυσικός  με  την  παρατήρηση,  καθώς  και  το  αποτέλεσμα  της 
μετρήσεως, είναι ατομικό, συγκεκριμένο, είναι δηλαδή ένα σημείο μιας σειράς. Επίσης και το 
φυσικό  αντικείμενο  είναι  σαφώς  και  κατά  τρόπο  μονοσήμαντο  ορισμένο,  συγκεκριμένο. 
Τούτο  γίνεται  με  ένα  πλήθος  μετρήσεων  ανάλογα  προς  το  πλήθος  των  διαστάσεών  του, 
δηλαδή  των  δυνατοτήτων  που  έχει  να  μετρηθεί.  Ο  νόμος  όμως  είναι  γενικός,  εκφράζει 
πάντοτε  την  ταυτότητα  της  σχέσεως,  όπου  μέσα  ευρίσκεται  κάθε  μέλος  της  σειράς  με  το 
αντίστοιχό του μέλος της άλλης σειράς. Τα σημεία μιας σειράς, προσδιωρισμένα αριθμητικώς 
και καταταγμένα κατά το μέγεθος, αποτελούν τα άτομα μιας κλάσεως. Και ο αριθμός ο ίδιος, 
π.χ.  οι  θετικοί  ολόκληροι  ρητοί  αριθμοί,  είναι  και  αυτοί  τα  άτομα,  τα  οποία  είναι 
συντεταγμένα  σε  μια  παρόμοια  σειρά  της  κλάσεως  «αριθμός».  Συγχρόνως  τα  άτομα  μιας 
κλάσεως είναι  τότε μόνον δυνατόν να ορισθούν ως μέλη  της  τάξεως παρά την διαφορετική 
ατομικότητά των, όταν μπορούν να καταταχθούν σε μια σειρά, η οποία να εικονίζεται με την 
σειρά των αριθμών. Η σειρά των αριθμών είναι η μόνη σειρά, η οποία επιτρέπει να ενώσομε 
την  κατά  κλάσιν  σύνταξη  με  τον  ατομικό  προσδιορισμό  των  μελών.  Μόνον  όπου  η  γενική 
έννοια επιτρέπει μια τέτοια τάξη και ένα ατομικό προσδιορισμό των κατ' ιδίαν αντικειμένων, 
τα  οποία  υποτάσσονται  σ'  αυτήν,  είναι  δυνατόν  να  έχομε  νόμους,  οι  οποίοι  να  είναι 
διατυπωμένοι σε μαθηματική μορφή και να εφαρμόζωνται με την ίδια ακρίβεια σε κάθε κατ' 
ιδίαν αντικείμενο και μάλιστα έτσι, ώστε να το ορίζουν ως κατ' ιδίαν αντικείμενο. Έτσι ο νόμος 
της πτώσεως μας επιτρέπει να ορίσομε με την αυτήν ακρίβεια τον χρόνο της πτώσεως ενός 
σώματος,  το  οποίον  διανύει  δέκα  μέτρα,  καθώς  και  τον  χρόνο  της  πτώσεως  ενός  άλλου 
σώματος,  το  οποίον  διανύει  εκατοντάδες  χιλιόμετρα.  Ο  νόμος  είναι  εδώ  πράγματι  το 
άθροισμα ενός απεριορίστου αριθμού ειδικών κρίσεων, οι οποίες προκύπτουν απ' αυτόν τον 
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ίδιο. Με άλλα λόγια ο μαθηματικός τύπος του νόμου δεν ισχύει για τις ατομικές περιπτώσεις, 
όπου εφαρμόζεται, αφού αφαιρέσομε την ατομική των ιδιότητα, αλλά αφού την περιλάβομε 
και αυτήν. 

Αν τώρα συγκρίνομε τον τρόπο που σκέπτεται ο Αριστοτέλης με την μέθοδο που ακολουθεί ο 
Γαλιλαίος,  θα έχομε  την εξής διαφορά. Ο Αριστοτέλης  ξεκινάει από  το γενικό,  το οποίον  το 
εννοεί ως ένα απλό, ορατό τύπο. Τον τύπον αυτόν ζητεί από το ένα μέρος να τον γενικεύσει 
και  να  τον  υποτάξει  σε  τύπους  ανώτερους,  οι  οποίοι  έχουν  ολιγώτερο  περιεχόμενο  και 
ευρύτερη  έκταση,  ενώ  από  τ'  άλλο  μέρος  ζητεί  να  εξειδικεύσει  τον  αρχικό  τύπο  σε 
περισσότερο  συγκεκριμένους  τύπους.  Το  αίτημα  εδώ  είναι  να  φθάσει  η  εξειδίκευση ως  το 
άτομο  το  συγκεκριμένο,  γιατί  το  συγκεκριμένο  άτομο  είναι  κατά  τον  Αριστοτέλη  η 
εξειδικευμένη μορφή του είδους ή γένους, η οποία διαφέρει από τα άλλα άτομα του αυτού 
είδους  ή  γένους  μόνον  με  ό,τι  ονομάζει  ο  Αριστοτέλης  «ειδοποιόν  διαφοράν»,  differentia 
specifica.  Αντίθετα  ο  Γαλιλαίος  ξεκινάει  από  το  άτομο,  δηλαδή  από  το  συγκεκριμένο  και 
προσπαθεί  να  το  εντάξει  μέσα  σε  μια  σειρά,  σε  μια  κλάση,  της  οποίας  τα  μέλη,  τα  άτομα, 
ορίζονται  και μετρούνται  με αριθμούς. Η ανάλυση ή η αναλυτική μέθοδος,  απομονώνει  τις 
μετρητές  πλευρές  του  φυσικού  φαινομένου  και  αναπτύσσει  τις  διαστάσεις  της 
μεταβλητότητος  του  εξεταζομένου  φαινομένου.  Με  άλλα  λόγια,  ανακαλύπτει  τις  κλάσεις, 
όπου το φαινόμενο πρέπει να ενταχθεί, και μάλιστα στη μορφή των σειρών, οι οποίες είναι 
δυνατόν  να  εικονισθούν  με  τη  σειρά  των  αριθμών.  Κλάσις  και  σειρά  είναι  συνόψεις  των 
ατόμων,  που  εντάσσονται  σ'  αυτές.  Τούτο  όμως  δεν  σημαίνει  ότι  οι  συνόψεις  αυτές  είναι 
απλά  αθροίσματα.  Την  εξειδίκευση  του  Αριστοτέλους  την  αντικαθιστά  η  εξατομίκευση  του 
Γαλιλαίου,  και  την  γενίκευση  του πρώτου,  η  οποία  συνεχώς αφαιρεί  από  τα πράγματα  την 
ειδοποιό διαφορά, την αντικαθιστά η μορφοποίηση του δευτέρου. Η μορφοποίηση σημαίνει 
την  ανακάλυψη  νέων  διαστάσεων,  η  οποία  μας  επιτρέπει  να  θεωρήσομε  το  άτομο,  το 
συγκεκριμένο ατομικό φαινόμενο, ως  ειδική περίπτωση μιας μεγαλύτερης ποικιλίας σειρών 
και έτσι να το εντάξομε σε μια κλάση, όπου το φαινόμενο παρουσιάζεται όχι με λιγώτερες, 
όπως στη γενίκευση του Αριστοτέλους, αλλά με περισσότερες ιδιότητες. 

Κάθε αισθητό είναι κάτι μοναδικό, δηλαδή υπάρχει ττώώρραα και εεδδώώ, είναι κάτι το ατομικό. Όλα 
συνεπώς  τα  αισθητά  αντικείμενα,  ή  φαινόμενα,  έχουν  αυτόν  τον  χαρακτήρα.  Εφ'  όσον  η 
γνώση  ξεκινάει  από  την  αίσθηση  και  την  εμπειρία,  είναι  βέβαιο  ότι  ξεκινάει  από  ατομικά, 
συγκεκριμένα, μεμονωμένα φαινόμενα, ή αισθητά. Τούτο κάνει και η αρχαία φιλοσοφία της 
φύσεως και η νεώτερη επιστήμη. Αλλά, αν και η αφετηρία και των δύο είναι η ίδια, ο δρόμος 
που  ακολουθεί  η  κάθε  μια  είναι  διάφορος.  Έτσι  η  αρχαία  φιλοσοφία  της  φύσεως  και 
συγκεκριμένως ο Αριστοτέλης ζητεί στο ατομικό και μοναδικό αισθητό αντικείμενο το γένος 
ως ουσία, ως αιτία και ουσιαστική πρωταρχή, ενώ η νεώτερη επιστήμη και συγκεκριμένως ο 
Γαλιλαίος ζητεί μέσα στο ατομικό και μοναδικό αισθητό αντικείμενο τα στηρίγματα, τα οποία 
θα τον οδηγήσουν σε σειρές και μάλιστα σε σειρές άλλων συγκεκριμένων αντικειμένων, που 
είναι δυνατόν να υπάρχουν. Το αν πράγματι όμως υπάρχουν,  τούτο θα το δείξει η πείρα. Ο 
νόμος  της  πτώσεως,  όπως  τον  ορίζει  ο  Γαλιλαίος,  δεν  είναι  βεβαίως  τίποτε  άλλο  παρά  μια 
περιγραφή  του φαινομένου  των  σωμάτων.  Το  σημαντικό  όμως  είναι  ότι  με  την  περιγραφή 
αυτήν του φαινομένου της πτώσεως ο νόμος αυτός ανατρέπει την μέχρι τότε ισχύουσα έννοια 
περί  του  φαινομένου  της  πτώσεως  και  την  αντικαθιστά  με  μια  άλλη,  με  την  έννοια  της 
ομοιομόρφως  επιταχυνομένης  κινήσεως.  Δεν  υπάρχει  πλέον  από  τότε  για  την  επιστήμη  η 
αντίθεση μεταξύ  κινήσεως πτωτικής  και  κινήσεως υψωτικής,  όπως  επίστευε ο Αριστοτέλης. 
Υπάρχει  μόνον  η  σειρά  των  επιταχυνομένων  και  των  επιβραδυνομένων  κινήσεων,  των 
κινήσεων που η ταχύτης των αυξάνεται και μειώνεται. 

Όμως παρά την διαφορά αυτή της μεθόδου του Αριστοτέλους και της μεθόδου του Γαλιλαίου, 
οι  δύο  διαφορετικοί  αυτοί  τρόποι  του  σκέπτεσθαι  έχουν  παρεμφερείς  έννοιες,  έννοιες 
βασικές,  και  ανταποκρίνονται  η μία στην άλλη.  Αναφέρομε  εδώ  τρεις  βασικές  έννοιες,  που 
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χρησιμοποιούν  και  οι  δύο  τρόποι  του  σκέπτεσθαι:  την  έννοια  της  ουσίας,  την  έννοια  της 
αιτιότητος και την έννοια της ομοιότητος και της διαφοράς. Τη θέση της εννοίας της ουσίας, 
δηλαδή του σταθερού υποκειμένου, όπου διαπιστώνομε τις ιδιότητες και τις εκφράζομε κατά 
τον Αριστοτέλη με τις κρίσεις, την καταλαμβάνει στην νεώτερη φυσική επιστήμη η έννοια της 
σταθεράς,  δηλαδή  το  σταθερό  μέγεθος  των  αριθμών  στη  σειρά  των  δεδομένων  που 
παρατηρούμε.  Την  έννοια  της  αιτιότητος  η αρχαία φιλοσοφία  την  εσχημάτισε  με  βάση  την 
ορατή ανάπτυξη του φυτού από το σπόρο, του άνθους από το μπουμπούκι, ή από την επίσης 
ορατή  μετάδοση  της  κινήσεως  από  μια  σφαίρα  που  πλήττει  σε  μια  άλλη  σφαίρα  που 
πλήττεται, ή τέλος από την ωθούσα δύναμη του χεριού, η οποία μεταδίδεται στο ωθούμενο 
αντικείμενο.  Τη  θέση  λοιπόν  αυτής  της  εννοίας  της  αιτιότητος  καταλαμβάνει  στη  νεώτερη 
φυσική  η  μαθηματική  έννοια  της  συναρτήσεως.  Τέλος  η  έννοια  της  ομοιότητος  και  της 
διαφοράς  στην  αρχαία  φιλοσοφία  σχηματίζεται  εποπτικώς,  ενώ  στη  νεώτερη  φυσική  δύο 
αντικείμενα  είναι  όμοια,  όταν  είναι  δυνατόν  να  παρασταθούν  με  τον  ίδιο  αριθμό,  και 
ανόμοια, όταν ακριβώς δεν είναι δυνατόν να παρασταθούν με τον ίδιο αριθμό. Πρέπει όμως 
να  σημειωθεί  εδώ,  ότι  η  αρχαία  φιλοσοφία  και  επιστήμη  εγνώριζε  τη  σειρά  των  αριθμών, 
όμως δεν την ανέπτυξε σε γενικό σχήμα που να περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα. Αντίθετα η 
νεώτερη  επιστήμη  συντάσσει  τους  αριθμούς  με  τα  αντικείμενα,  δηλαδή  εκφράζει  τα 
φαινόμενα  με  αριθμούς.  Και  τούτο  γίνεται  από  την  επιστήμη  πάντοτε  με  τη  μέτρηση  ή  με 
βάση  την  πείρα.  Η  μέτρηση  όμως  αυτή  γίνεται  πάντοτε  μέσα  στον  κόσμο  των  αισθήσεων, 
δηλαδή  στον  ίδιο  κόσμο,  που  και  η  αρχαία  φιλοσοφία  εζήτησε  να  τον  συλλάβει  σε  μια 
συστηματική εικόνα, την οποίαν όμως εξέφρασε με τη γλώσσα και όχι με αριθμούς, όπως η 
νεώτερη επιστήμη. Και η φυσική αφορμάται από τον κόσμο αυτόν των αισθήσεων, τον ορατό 
και απτό κόσμο, αλλά αναλύει τα δεδομένα της παρατηρήσεως και τα εκφράζει με αριθμούς, 
οπότε η εικόνα του κόσμου έχει άλλον χαρακτήρα, ποσοτικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' 
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ TON DESCARTES ΚΑΙ TON LEIBNIZ 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η νέα αυτή επιστημονική θεώρηση της φύσεως, που εισήγαγε με την 
μέθοδό  του ο  Γαλιλαίος,  επηρέασε  την περαιτέρω ανάπτυξη  της φιλοσοφίας.  Έτσι  βλέπομε 
ότι  η  φιλοσοφία  του  δεκάτου  εβδόμου  και  δεκάτου  ογδόου  αιώνος  είναι  στενώτατα 
συνυφασμένη με την ανάπτυξη της μαθηματικής και φυσικής επιστήμης. Η σχέση αυτή είναι 
τόσον στενή  τώρα, ώστε  είναι  τα  ίδια πρόσωπα,  που προάγουν  τη φυσική  επιστήμη και  τη 
φιλοσοφία. Αρκεί εδώ ν' αναφέρομε δύο μόνον ονόματα, τα οποία έχουν και στην επιστήμη 
και στη φιλοσοφία ηγετική θέση,  και αυτά  είναι  τα ονόματα  του Descartes  και  του Leibniz. 
Τούτο  όμως  δεν  σημαίνει  ότι  η  φυσική  επιστήμη  είναι  το  ίδιο  με  τη  φιλοσοφία  και  θα 
αναπτύξομε αργότερα που έγκειται η διαφορά τους. Ούτε σημαίνει ότι η φιλοσοφική σκέψη 
εδημιούργησε τη φυσική επιστήμη, γιατί η επιστήμη είναι πάντοτε κάτι διαφορετικό από τη 
φιλοσοφία,  είναι  κάτι  ειδικώτερο  από  τη  φιλοσοφία,  που  για  να  είναι  φιλοσοφία  πρέπει 
πάντοτε να διατηρεί τη γενικότητά της. Το γεγονός ότι ο αυτός άνθρωπος είναι δημιουργός 
της επιστήμης και είναι συνάμα και φιλόσοφος δεν οδηγεί κατ' ανάγκην στο συμπέρασμα, ότι 
η  επιστήμη  και  η φιλοσοφία  πρέπει  να  ταυτισθούν  μεταξύ  των.  Η φιλοσοφία  προϋποθέτει 
πάντοτε  την  επιστήμη,  έρχεται  έπειτα  από  την  επιστήμη  και  ζητεί  να  κατανοήσει  και  ν' 
αναλύσει  τη  μέθοδο  και  τα  αποτελέσματα  της  επιστήμης  και  να  εντάξει  μέσα  σε  ένα 
γενικώτερο σύστημα τον κόσμο του πνεύματος. 

Η επιστήμη κατά τον δέκατον έβδομον και δέκατον όγδοον αιώνα θέτει στη φιλοσοφία των 
αιώνων αυτών  ένα  βαρύ  και  επίπονο  έργο,  δηλαδή  να  επεξεργασθεί  τις  βασικές  αρχές  και 
βασικές έννοιες και να τις θεμελιώσει λογικώς. Με άλλα λόγια το πρόβλημα που τίθεται τώρα 
στη  φιλοσοφία  είναι  να  δείξει  ότι  οι  αρχές  και  οι  έννοιες  αυτές  είναι  σαφείς  και  ότι  είναι 
αναμφισβήτητα  ορθές  και  βέβαιες.  Για  να  λύσει  η  φιλοσοφία  το  πρόβλημα  τούτο,  είναι 
υποχρεωμένη να εξετάσει πρώτα‐πρώτα ποιες είναι οι προϋποθέσεις με τις οποίες εργάζεται 
η  επιστήμη.  Η  πρώτη  προϋπόθεση  της  φυσικής  επιστήμης  είναι  η  παραδοχή  ενός 
πραγματικού κόσμου των σωμάτων, ο οποίος διαφέρει από τον άμεσο δεδομένο κόσμο των 
αισθήσεων κατά τούτο, ότι λείπουν από αυτόν οι ποιότητες, τα χρώματα, ο ήχος, η θερμότης. 
Ο κόσμος αυτός είναι εξωτερικός, νοείται έξω από το συνειδέναι. Το συνειδέναι εξ άλλου με 
τα  ποιοτικώς  ορισμένα  περιεχόμενά  του  είναι  ένα  «φαινόμενο».  Πίσω  λοιπόν  απ'  αυτό  το 
φαινόμενο  του  συνειδέναι  με  την  άπειρη  ποικιλία  των  περιεχομένων  του  υπάρχει  ένας 
κόσμος χωριστός και διαφορετικός, αλλά μετρητός, ο κόσμος της φυσικής επιστήμης, δηλαδή 
ο  κόσμος  των  ατόμων  ή  της  γυμνής  ύλης,  ο  κόσμος  για  τον  οποίον  ισχύουν  οι  νόμοι  της 
αδρανείας,  της  συνεχείας,  της  έλξεως.  Και  τώρα  τίθεται  από  τη  φιλοσοφία  το  ερώτημα: 
μπορούμε  να  αποδείξομε  την  ύπαρξη  αυτού  του  εξωτερικού  κόσμου;  Ο  Descartes  για  να 
αποδείξει  την  ύπαρξη  του  εξωτερικού  κόσμου  καταφεύγει  στην  οντολογική  απόδειξη  περί 
Θεού,  όπως  την  είχε  διατυπώσει  ο  Άνσελμος.  Με  βάση  την  απόδειξη  αυτήν  ο  Descartes 
δέχεται ότι υπάρχει Θεός, ο οποίος είναι απολύτως φιλαλήθης και συνεπώς δεν είναι δυνατόν 
να  με  απατά  και  να  με  κάνει  να  πιστεύω  ότι  υπάρχει  ένας  κόσμος,  ο  οποίος  στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχει. 

Στην  έννοια  αυτή  του  Θεού  συμπίπτει  η  essentia  με  την  existentia.  Περαιτέρω  λέγει  ο 
Descartes, ότι η μηχανική εξήγηση του κόσμου, δηλαδή η φυσική επιστήμη προϋποθέτει ότι 
όλα  τα  γεγονότα,  όσα  γίνονται  μέσα  στη  φύση,  είναι  δυνατόν  ν'  αναχθούν  σε  κινήσεις, 
δηλαδή  μεταβολές  του  τόπου  και  της  θέσεως,  ήτοι  σε  μεταμορφώσεις  της  «εκτάσεως»,  η 
οποία  αποτελεί  τη  μόνη  ουσιαστική  ιδιότητα  του  σωματικού  κόσμου.  Ότι  η  «έκταση» 
αποτελεί  το  μόνο  γνώρισμα,  το  μόνο  «κατηγόρημα»  της  σωματικής  ουσίας,  ο  Descartes 
πιστεύει ότι το αποδεικνύει με την ακόλουθη σειρά σκέψεων: Όλες τις άλλες  ιδιότητες ενός 
πράγματος (χρώμα, θερμότητα, μορφή κλπ.) είναι δυνατόν να τις αφαιρέσομε με το νου μας 
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χωρίς  μ'  αυτήν  την  αφαίρεση  να  άρομε  με  το  νου  μας  και  το  ίδιο  το  πράγμα.  Αντίθετα  το 
χώρο,  την έκταση, που κατέχει το πράγμα, δεν είναι δυνατόν να τον αφαιρέσομε με το νου 
μας, χωρίς να εξαφανίσομε και το ίδιο το πράγμα. Προχωρεί μάλιστα ο Descartes ακόμα ένα 
βήμα περαιτέρω για  ν' αποδείξει  τη βασική αρχή  της φυσικής  του,  δηλαδή  την συνεχή ύλη 
του χώρου, και το αδύνατο ενός κενού χώρου. Επιχειρηματολογεί δε ως προς τούτο ως εξής: 
Επειδή  η  έκταση  είναι  βασική  ιδιότης  της  σωματικής  ουσίας,  τότε,  εφ'  όσον  θα  άρομε  την 
έκταση, αίρομε και την ουσία, και εφ' όσον θα άρομε την ουσία, αίρομε και την έκταση. Δεν 
είναι λοιπόν δυνατόν να υπάρχει ασώματη έκταση, δηλαδή δεν υπάρχει χώρος χωρίς σώμα, 
δεν  υπάρχει  χώρος  χωρίς  ύλη,  κενός  χώρος.  Έτσι  καταλήγει  ο Descartes  στο  ότι  οι  βασικές 
προϋποθέσεις της φυσικής συνάγονται λογικώς και αναγκαίως από καθαρές έννοιες. 

Άλλη, τρίτη κατά σειράν, προϋπόθεση της φυσικής επιστήμης είναι ότι όλα τα γενόμενα στη 
φύση είναι δυνατόν να υπολογισθούν μαθηματικώς, δηλαδή η φυσική επιστήμη προϋποθέτει 
μια  αυστηρή  και  ανεξαίρετη  αναγκαιότητα,  και  τούτο  σημαίνει  πάλιν  ότι  προϋποθέτει  ότι 
μέσα  στη  φύση  ισχύει  απαράβατα  ο  νόμος  της  αιτιότητος.  Σύμφωνα  μ'  αυτήν  την 
προϋπόθεση η αιτία περιέχει το αποτέλεσμα, το δεύτερο συνάγεται λογικώς από την πρώτη. 
Η  σύλληψη  αυτή  του  νόμου  της  αιτιότητος  ή  της  εννοίας  της  αιτιότητος  είναι  κατά  τον 
Descartes μία «κοινή έννοια» και τούτο σημαίνει ότι είναι μια γνώση καθαρή και σαφής και 
είναι  έμφυτη  στο  ανθρώπινο  πνεύμα.  Γιατί  από  που  αλλού  είναι  δυνατόν  να  λάβει  το 
αποτέλεσμα την πραγματικότητά του, αν δεν την λάβει από την αιτία; Οι συλλογισμοί αυτοί, 
με τους οποίους ο Descartes προσπαθεί να μεταβάλει τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις της 
φυσικής  επιστήμης  σε  λογικά  αξιώματα  και  αυτονόητες  έννοιες,  αποτελούν  αναλύσεις 
λογικών  και  οντολογικών  εννοιών,  που  χρησιμοποιούν  τις  έννοιες  της  γλώσσας  της 
καθημερινής ζωής. Εξ άλλου οδηγούν στη μεταφυσική. Έτσι ο Descartes χωρίς την αναφορά 
στην  έννοια  του  Θεού  δεν  μπορεί  ν'  αποδείξει  την  ύπαρξη  του  σωματικού,  εξωτερικού 
κόσμου, δηλαδή δεν μπορεί να στηρίξει τον συλλογισμό, ο οποίος από την αίσθηση, από τα 
αισθήματα  συμπεραίνει  ότι  υπάρχουν  αίτια  έξω  από  το  συνειδέναι,  που  προκαλούν  τα 
αισθήματα.  Επίσης  ο  Descartes  συνάγει  την  αφθαρσία  της  ύλης  και  του  μεγέθους  της 
κινήσεως από την σταθερότητα του Θεού και των δημιουργικών πράξεων, ενεργειών. 

Ο Leibniz εξ άλλου προσδίδει μεγαλύτερο μεταφυσικό βάθος στα αξιώματα της φυσικής του. 
Η κεντρική  ιδέα του συτήματος του Leibniz είναι ότι συνδυάζει τη λογική αναγκαιότητα των 
μαθηματικών βασικών αρχών με τη μεταφυσική ‐ τελεολογική αναγκαιότητα των προτάσεων, 
οι οποίες προκύπτουν από την αναπότρεπτη προϋπόθεση, ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του 
κόσμου και ότι ο κόσμος αυτός είναι ο καλύτερος απ' όσους είναι δυνατόν να γίνουν. Με την 
προϋπόθεση  αυτήν  ο  Leibniz  αποδεικνύει  την  αναγκαιότητα  του  νόμου  της  συνεχείας,  του 
νόμου της ταυτότητος, του νόμου της διατηρήσεως της ζωικής ενεργείας και τέλος του νόμου 
της ελαχίστης ενεργείας. Ένας κόσμος, όπου θα ήτο δυνατόν οι δυνάμεις που υπάρχουν μέσα 
του και τον συνιστούν να μειωθούν, όπου θα ήτο δυνατόν να συμβεί κάτι δύο φορές, όπου θα 
υπήρχαν ασυνέχειες και άλματα, και όπου τα πάντα δεν θ' ακολουθούσαν τον ευθύτερο και 
συντομώτερο  δρόμο  για  να  γίνουν,  ο  κόσμος  αυτός  δεν  θα  συμφωνούσε  με  τη  σοφία  του 
δημιουργού,  ή,  πράγμα που  είναι  το  ίδιο,  με  την  έννοια  του  καλυτέρου  κόσμου απ'  όσους 
ήταν δυνατόν να γίνουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η έννοια του «καλυτέρου κόσμου», την 
οποίαν εισάγει ο Leibniz, είναι έννοια ηθική και αισθητική. Πέραν αυτού όμως η έννοια του 
«καλυτέρου  κόσμου»  είναι  και  έννοια  λογική,  αξιολογική  και  περιέχει  μέσα  της  τη  νοητική 
τελειότητα και συνάμα την κατανοητότητα του κόσμου από τη διάνοια. Και γι' αυτό ακριβώς 
οι απαιτήσεις της διανοίας μεταβάλλονται εδώ σχεδόν αυτομάτως σε νόμους της ουσίας των 
πραγμάτων, καθώς επίσης και οι  ιδανικοί νόμοι ενός τελείου επιστημονικού συστήματος σε 
πραγματικούς νόμους του κόσμου. 

Ως  προς  το  πρόβλημα  του  Είναι,  δηλαδή  του  τι  όντως  υπάρχει  ή  ποια  είναι  η  ουσία  του 
κόσμου,  ο  Leibniz  ακολούθησε  διαφορετικό  δρόμο  από  τον  Descartes  και  τον  Spinoza.  Ο 
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Descartes παραδέχεται δύο είδη ουσίας, δύο είδη του Είναι, την ύλη και το πνεύμα, την ύλη, 
η  οποία  κατ'  ουσίαν  πληροί  τον  χώρο  (γι'  αυτό,  όπως  είδαμε,  την  λέγει  «έκταση»)  και  το 
cogito, την σκέψη. Εξ άλλου ο Spinoza τα δύο αυτά θεμελιακά είδη της ουσίας, που δέχεται ο 
Descartes,  τα θεωρεί ως απλά γνωρίσματα, κατηγορήματα της ουσίας. Κατά τον Leibniz δεν 
υπάρχει καμμιά άλλη ουσία εκτός από την ψυχική. Ως προς  το σημείο αυτό έχομε εδώ μια 
αναβίωση  της  αριστοτελικής  εννοίας  της  εντελεχείας.  Την  εντελέχεια  αυτήν  ο  Leibniz  την 
ονομάζει  μμοοννάάδδαα. Συγχρόνως όμως με την εισαγωγή της μονάδος ως ουσίας του κόσμου ο 
Leibniz οδηγεί με την σκέψη του ως το τέλος τον οντολογικό ατομισμό,  την θεωρία δηλαδή 
του Δημοκρίτου περί ατόμων, και καταλήγει στην έννοια της μαθηματικής στιγμής. Η μονάδα 
έχει  κατ'  αυτόν  τη  μορφή  της  στιγμής.  Ήδη  ο Descartes  είχε  χαρακτηρίσει  το  cogito  με  την 
έννοια της στιγμής. Η ουσία της μονάδος, ή της εντελεχείας, είναι κατά τον Leibniz η δύναμη, 
και  η  ουσία  της  δυνάμεως  είναι  η  παράσταση.  Κάθε  μονάδα  αντικατοπτρίζει  μέσα  της  το 
σύμπαν,  άλλη  σαφέστερα  και  άλλη  ασαφέστερα.  Με  τα  έμφυτα  μέσα  της  πρότυπα 
αναπτύσσει  τις  εικόνες  της,  τις  παραστάσεις  της,  οι  οποίες  όμως,  αν  και  οι  μονάδες  είναι 
ολωσδιόλου άσχετες η μία με  την άλλη και δεν υπάρχει  γέφυρα που να οδηγεί από τη μια 
στην άλλη, διανύουν την ίδια τροχιά μέσα σε όλες τις μονάδες. Τούτο εξασφαλίζεται με την 
έννοια της προκαθορισμένης αρμονίας μεταξύ των, την οποίαν εισάγει ο Leibniz. Ανάλογα με 
τη σαφήνεια των εικόνων, των παραστάσεων, οι μονάδες του κόσμου κατατάσσονται από τον 
Leibniz σε μια σειρά βαθμίδων. Την ανώτατη βαθμίδα την κατέχει ο Θεός. Οι φυσικοί νόμοι 
είναι αποτέλεσμα  της αρμονίας.  Έτσι  με  τη μαθηματική συνέπεια,  η  οποία  τον  διακρίνει,  ο 
Leibniz οδηγεί όλα τα προβλήματα, και προ παντός το οντολογικό πρόβλημα, εις τα άκρα. Εξ 
άλλου το γεγονός ότι κάθε ενέργεια και δύναμη είναι γι' αυτόν παράσταση, αποδεικνύει την 
καταγωγή της σκέψεώς του από τον τομέα της καθαρής θεωρίας. 

Κατά τον Descartes η ρευστή ύλη, η οποία πληροί όλον τον χώρο κινείται κατά την τροχιά του 
στροβίλου. Οι στρόβιλοι αυτοί είναι πάρα πολλοί και είναι δυνατοί μόνον, εφ' όσον δεχθούμε 
ότι  η  ρευστή  ύλη  πληροί  όλον  τον  χώρο  δίχως  κανένα  κενό.  Τα  στερεά  σώματα,  τα  οποία 
σχηματίζονται  από  τη  ρευστή  ύλη  καθώς  αυτή  στροβιλίζεται,  περιφέρονται  και  αυτά  αλλά 
κατέχουν το κέντρον του στροβίλου. Ο Descartes  ζητεί να εξηγήσει κατ' αυτόν τον τρόπο το 
ηλιακό  σύστημα,  δηλαδή  εννοεί  το  ηλιακό  σύστημα  ως  ένα  παρόμοιο  στρόβιλο.  Είναι 
γνωστόν ότι ήδη οι Πυθαγόρειοι είχαν αναπτύξει παρόμοια θεωρία. Κατ' αυτούς τα στοιχεία 
του  πυρίνου,  του  αερώδους,  του  υγρού  και  του  στερεού  είναι  ταυτόσημα  με  γεωμετρικά 
σχήματα,  δηλαδή  οι  Πυθαγόρειοι  αναγνωρίζουν  ως  μόνη  πραγματικότητα  και  πραγματική 
ιδιότητα των σωματικών «ουσιών» μόνον την έκταση. Η σκληρότης και το αδιαχώρητον είναι 
ιδιότητες που προϋποθέτουν την αφή, όπως προϋποθέτει το χρώμα τον οφθαλμό και ο ήχος 
το  αυτί,  δηλαδή  οι  ιδιότητες  αυτές  ανήκουν  στα  φαινόμενα,  είναι  αποτελέσματα  της 
επιδράσεως των σωματικών ουσιών επάνω στα αισθητήρια. Έτσι κατ' αυτούς παραμερίζονται 
τα άτομα του Δημοκρίτου και απομένει μόνον η ύλη, η οποία πληροί τον χώρο κατά συνεχή 
έννοια,  και  συνεπώς δεν  είναι  δυνατόν  να διακριθεί από  τον  χώρο.  Έτσι παραμερίζεται απ' 
αυτούς με τα άτομα και ο κενός χώρος του Δημοκρίτου. Δεν υπάρχουν άτομα, αλλά υπάρχουν 
μόνον σχετικώς σταθερά όρια του χώρου, δηλαδή σχήματα, τα οποία διατηρούνται αλλά και 
μεταμορφώνονται έτσι, ώστε το ένα να λαμβάνει τη μορφή του άλλου. Οι μορφές αυτές είναι 
η  τετράεδρη  του πυρός,  η  οκτάεδρη  του αέρος,  η  εικοσάεδρη  του ύδατος  και  ο  κύβος  του 
γηίνου  στοιχείου.  Οι  μορφές  αυτές  διατηρούνται  δια  μέσου  των  πολλαπλών  ρευμάτων,  τα 
οποία διαπνέουν την ύλη, που πληροί τον χώρο. Επί πλέον τα ρεύματα αυτά διαχωρίζουν τα 
«σώματα»,  τα οποία  τότε,  όταν  επιδρούν στα μάτια  και στην αφή,  γίνονται σώματα βαριά, 
ελαφρά,  σκληρά,  μαλακά,  ρευστά,  στερεά,  πυρ,  αήρ,  ύδωρ  και  γη.  Ένα  «σώμα»  δεν  είναι 
τίποτε άλλο παρά ένα μέλος του χώρου, και τα μέρη αυτού του σώματος εν σχέσει μεν προς 
άλληλα  ηρεμούν,  εν  σχέσει  όμως  προς  το  περιβάλλον  των  κινούνται.  Αν  ο  ατομισμός  του 
Δημοκρίτου  προϋποθέτει  μιαν  απόλυτη  κίνηση,  η  θεωρία  περί  φύσεως  των  Πυθαγορείων 
καταλήγει στη σχετικότητα της κινήσεως. Εφ' όσον εξ άλλου για τον Δημόκριτο ο χώρος και η 
ύλη, τα άτομα, είναι δύο διάφορα πράγματα, έπρεπε και η γεωμετρία να χωρισθεί αυστηρώς 
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από  τη  φυσική.  Αντίθετα  για  τους  Πυθαγορείους  η  φυσική  ανάγεται  τελικώς  στη  καθαρή 
γεωμετρία και «κινητική». Βλέπομε λοιπόν εδώ πόσον κοντά στους Πυθαγορείους ευρίσκεται 
ο  Descartes.  Το  πρότυπο  του  Descartes  και  το  πρότυπο  των  Πυθαγορείων  είναι  το  ίδιο, 
δηλαδή η ρευστή ύλη, η οποία πληροί όλον τον χώρο. 

Είναι χαρακτηριστικό εξ άλλου ότι ο Petrus Gassendi παρουσιάζει την ατομική θεωρία κάπως 
παραλλαγμένη.  Κατ'  αυτόν  μέσα  στον  κενό  χώρο  κινείται  η  ύλη  σε  μορφή  μικροσκοπικών 
σφαιριδίων,  και  από  το  παιγνίδι  τους  αυτό  προκύπτουν  τα  πράγματα.  Η  μηχανική  του 
φυσικού γίγνεσθαι, η οποία κατά βάθος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η περαιτέρω μετάδοση 
του μεγέθους της κινήσεως, εξουσιάζει κατά τον Descartes όχι μόνον όλη τη φύση, αλλά και 
τα γεγονότα της ζωής,  του οργανισμού. Η μηχανική όμως αυτή γνωρίζει μόνον ένα όριο και 
τούτο ευρίσκεται εκεί, όπου επεμβαίνει η συνειδητή θέληση του ανθρώπου, δηλαδή η σκέψη 
που μεταμορφώνεται σε πράξη. Έτσι κατά τον Descartes χωρίζεται το Είναι σε δυο είδη και το 
ένα  είναι  η  ύλη  ή,  όπως  ο  ίδιος  με  άλλο  τρόπο  λέγει,  η  έέκκτταασσηη,  ενώ  το  άλλο  είναι  το 
συνειδέναι με τη μορφή του Εγώ. Από το ένα μέρος η φύσις ως res extensa και από το άλλο 
μέρος ο άνθρωπος ως res cogitans. Ο Descartes εννοεί το τελευταίο αυτό κατά το υπόδειγμα 
του σώματος, με τη διαφορά ότι το res cogitans είναι αόρατο και άχωρο. Έτσι απέναντι στην 
ενιαία ύλη, η οποία κατ' αυτόν πληροί τον χώρο, υπάρχουν τα κατ' ιδίαν εγώ, τα οποία είναι 
συνδεδεμένα  με  το  συνειδέναι.  Συνειδέναι  και  εγκέφαλος  του  ανθρώπου,  ψυχή  και  σώμα, 
επενεργούν το ένα επάνω στο άλλο. Έτσι μια κίνηση των νεύρων του εγκεφάλου προκαλεί στη 
συνείδηση  ένα  αίσθημα,  ενώ  αντίθετα  μια  βουλητική  ενέργεια  προκαλεί  στο  σώμα  μια 
κίνηση.  Η  αλληλεπίδραση  όμως  αυτή  αντιφάσκει  στο  πρότυπο  που  έχει  κατά  νουν  ο 
Descartes,  και  τούτο  είναι  η  αιτιοκρατική  σχέση.  Κατά  την  σχέση  αυτήν  το  αποτέλεσμα 
ενυπάρχει στην αιτία, περιέχεται ήδη στην ενέργεια, η οποία το προκαλεί. Όμως η κίνηση των 
νεύρων  του  εγκεφάλου  δεν  περιέχει  αίσθημα,  είναι  κάτι  το  ένυλο,  όπως  και  η  βουλητική 
ενέργεια δεν περιέχει  την κίνηση  του σώματος,  γιατί η βουλητική ενέργεια προϋποθέτει  τη 
σκέψη,  και  η  κίνηση  του  σώματος  δεν  είναι  σκέψη.  Αιτία  και  αποτέλεσμα  κατά  την 
αλληλεπίδραση  ψυχής  και  σώματος  συνδέονται  εξωτερικά  μεταξύ  τους.  Εδώ  έχομε  δυο 
ετερογενή πράγματα, τα οποία τα σχετίζομε μεταξύ τους ως αιτία και αποτέλεσμα. Η σχέση 
επίσης αυτή, δηλαδή αυτό που ονομάζει ο Descartes αλληλεπίδραση, δεν είναι δυνατόν να 
αναχθεί σε μια μαθηματική σχέση, γιατί τότε θα αλλοίωνε την ετερογένεια των δύο ειδών του 
Είναι, του φυσικού και του ψυχικού. 

Το  γεγονός  ακριβώς  τούτο,  δηλαδή  το  αδύνατον  της  εφαρμογής  του  νόμου  της  αιτιότητος 
κατά το πρότυπο της φυσικής επιστήμης και στη ψυχοφυσική σχέση, ήτοι στη σχέση ψυχής 
και σώματος, υπήρξε ο αντικειμενικός λόγος που ανάγκασε τον Spinoza να μεταμορφώσει το 
σύστημα του Descartes. Ο Spinoza αντί των δύο ειδών του Είναι, ύλη και πνεύμα, σώμα και 
ψυχή,  εισάγει  τη  μία  και  ομοούσιο  έννοια  της  ουσίας,  δηλαδή  τον  μονισμό  της  ουσίας.  Η 
ουσία είναι κατά βάθος μία και αυτή, είναι ο Θεός. Ψυχή και σώμα, αίσθημα και κίνηση των 
νεύρων, συνείδηση και σωματικός κόσμος δεν είναι δυο ουσίες, αλλά μόνον δυο όψεις  της 
μιας και αυτής ουσίας. Η σχέση τώρα μεταξύ αυτών των δύο κατηγορημάτων, ιδιοτήτων της 
μιας  και  της  αυτής  ουσίας  ερμηνεύονται  από  τον  Spinoza  κατά  το  πρότυπο  του  νόμου  της 
αιτιότητος.  Εφ'  όσον  το  σώμα  και  το  πνεύμα,  η  ύλη  και  το  συνειδέναι,  είναι  ιδιότητες  της 
αυτής ουσίας, το πρότυπο του νόμου της αιτιότητος αρκεί για να τις ερμηνεύσομε κάθε μια 
χωριστά. Κατά το πρότυπο τούτο η κίνηση ενός σώματος μεταδίδεται σ' ένα άλλο, η δε μια 
σκέψη  προέρχεται  από  μια  άλλη.  Έτσι  έχομε  δυο  σειρές  αιτιότητος,  δυο  πεδία  εφαρμογής 
της,  ενώ  αυτή  είναι  μία.  Το  σημαντικό  είναι  εδώ  ότι  με  την  ερμηνεία  αυτή  του  Spinoza  η 
ενέργεια περιέχεται στο αποτέλεσμα. Έτσι το μέγεθος της κινήσεως ενός σώματος που ωθεί 
ένα  άλλο  περιέχεται  στο ωθούμενο  σώμα,  όπως  επίσης  το  συμπέρασμα  ενός  συλλογισμού 
περιέχεται  στις  προτάσεις  του  συλλογισμού.  Κατά  βάθος  όμως  ο  μονισμός  αυτός  και  ο 
πανθεϊσμός του Spinoza δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απολυτοποίηση της μιας ουσίας,  του 
ενός είδους του Είναι, δηλαδή της εκτάσεως του Descartes, την οποίαν ο Spinoza ταυτίζει με 
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τον Θεό,  και  έτσι ο Θεός  είναι  κατ' αυτόν εκτατός,  είναι πανταχού παρών και όλο  το Είναι, 
δηλαδή όλη η έκταση, η res extensa του Descartes γίνεται τώρα Θεός. Συνάμα ο Spinoza είναι 
επηρεασμένος από τον Thomas Hobbes (1588‐1679), ο οποίος δέχεται ότι το πραγματικό είναι 
μόνον το σώμα και η σωματική κίνηση. 

Ο  Hobbes  αποκρούει  την  έννοια  του  κενού  χώρου,  διατηρεί  όμως,  αντίθετα  προς  τον 
Descartes,  την  έννοια  της  απολύτου  κινήσεως.  Το  φυσικό  γίγνεσθαι  δεν  είναι  κατ'  αυτόν 
τίποτε  άλλο  παρά  συνεχείς  κινήσεις,  οι  οποίες  μεταδίδονται  προς  την  αυτήν  πάντοτε 
κατεύθυνση.  Οι  κινήσεις  αυτές,  όταν  συναντήσουν  ένα  εμπόδιο,  ή  υπερπηδούν  τούτο  και 
εξακολουθούν  την  αυτήν  κατεύθυνση,  ή,  εφ'  όσον  δεν  μπορούν  να  υπερπηδήσουν  το 
εμπόδιο, αντιστρέφονται και εξακολουθούν την αντίθετη κατεύθυνση. Ο Hobbes ζητεί, όπως 
κάνει πάντοτε και ο υλισμός, να συλλάβει την κίνηση ως ένα ενιαίο και ταυτόσημο γεγονός, 
το οποίον είναι συλληπτό και με το μάτι και με τη σκέψη, και η οποία κίνηση μεταδίδεται με 
το χτύπημα αυτό από σώμα σε σώμα. Προχωρεί μάλιστα ο Hobbes στην αντίληψή του αυτήν 
τόσο, ώστε από τις κινούμενες δυνάμεις δημιουργεί αόρατες μικρές κινήσεις, αρχές κινήσεων. 
Έτσι  ο Hobbes  ανήκει  από  το  ένα  μέρος  στους  φιλοσόφους,  οι  οποίοι  προετοιμάζουν  την 
απειροστή  θεώρηση,  και  από  το  άλλο  βοηθεί  πρώτος  αυτός  την  εσφαλμένη  αντίληψη,  η 
οποία  σωματοποιεί  την  έννοια  του  «απείρως  μικρού».  Η  υλιστική  μεταφυσική,  η  οποία 
ανεπτύχθη κατά το τέλος του δεκάτου ογδόου αιώνος στη Γαλλία από τους Helvetius (1715 ‐ 
1771), De  la Mettrie  (1709  ‐ 1751)  και  από  τον  von Holbach  (1723  ‐1789),  καθώς  και  στον 
δέκατον ένατον αιώνα στη Γερμανία από τους Moleschott (1822‐1893), Büchner (1824‐1899) 
και Vogt, προσπαθεί να δώσει μια ωμή, αισθητή εικόνα περί φύσεως και να την προσαρμόσει 
προς  τα  πορίσματα  της φυσικής  επιστήμης.  Οι  διαφορές  που  υπάρχουν  μεταξύ  αυτών  των 
συγγραφέων  δεν  έχουν  ιδιαίτερη  σημασία,  γιατί  η  κεντρική  γραμμή  που  ακολουθούν  όλοι 
είναι μία. Η  κεντρική  ιδέα σε όλους αυτούς είναι ότι απέναντι στον πραγματικό κόσμο  των 
υλικών  πραγμάτων  και  της  συνεχούς  κινήσεως  υπάρχει  ο  μη  πραγματικός,  φαινομενικός 
κόσμος  των  περιεχομένων  της  συνειδήσεως,  των  αισθημάτων  και  των  παραστάσεων.  Ο 
κόσμος  αυτός  ο  φαινομενικός  αποτελείται  από  ένα  σύνολο  ασταθών,  ασυναρτήτων 
περιεχομένων,  τα  οποία  εξαρτώνται  από  τους  φυσιολογικούς  ερεθισμούς  του  οργανισμού 
του ανθρώπου,  οι  οποίοι  όμως  ερεθισμοί  ανήκουν  στον  πραγματικό,  υλικό  κόσμο,  και  στις 
συνεχείς  και  υλικές  κινήσεις  του.  Τα  ασταθή  και  ασυνάρτητα  αυτά  φαινόμενα  της 
συνειδήσεως  προσπαθεί  η  φυσική  επιστήμη  να  τα  συνδυάσει  με  τις  κινήσεις  των  υλικών 
πραγμάτων, που αποτελούν τον πραγματικό κόσμο. 

Τη  σχέση  ψυχής  και  σώματος  το  φιλοσοφικό  εκείνο  ρεύμα,  που  φέρει  το  όνομα 
Occasionalismus,  την  βλέπει  ως  μια  συμπτωματική,  εξωτερική  και  όχι  ως  μια  πρωταρχική 
σχέση.  Όμως  κατ'  αυτό  υπάρχουν  δύο  είδη  αιτίας:  υπάρχει  η  φυσική  αιτία,  η  αιτιότης  της 
φύσεως,  η  οποία  συνίσταται  μόνον  στη  μετακίνηση  της  θέσεως  ενός  φαινομένου  που 
παραμένει το αυτό, και υπάρχει και η ψυχική αιτιότης, η οποία παρουσιάζεται μέσα σε μια 
πράξη  της  θελήσεως  και  μας  είναι  προσιτή  συναισθηματικώς  ή  μέσα  σε  μια  ενέργεια  της 
διανοίας και είναι από μας νοητή. Με άλλα λόγια η δεύτερη αυτή αιτιότης είναι η προβολή 
μιας  σκέψεως  από  τις  προϋποθέσεις  της  ή  η  προβολή  μιας  αποφάσεως  που  λαμβάνομε 
έπειτα από σκέψη. Η ψυχοφυσική όμως σχέση, η οποία δεν είναι από μας νοητή ούτε κατά 
την έννοια της φυσικής ούτε κατά την έννοια της ψυχικής αιτιότητος, δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά η έκφραση μιας ενεργείας του Θεού, δηλαδή του μοναδικού όντος, και οι ενέργειες της 
βουλήσεως  του  είναι  συνάμα  και  δημιουργικές.  Η  περαιτέρω  εξέλιξη  του Occasionalismus, 
όπως  την  ευρίσκομε  στον  Malebranche  (1638  ‐1715),  οδηγεί  σε  μια  σχέση  της  φυσικής 
αιτιότητος και της δήθεν ταυτότητος μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος. Η κίνηση από το ένα 
σώμα στο άλλο, το μέγεθος της κινήσεως του ωθούντος σώματος δεν είναι πράγματι το ίδιο 
με το μέγεθος του ωθουμένου σώματος.  Στην πραγματικότητα το σώμα που ωθεί ένα άλλο 
κατά  την  στιγμή  της  επαφής  με  το  άλλο  παύει  να  κινείται  και  αμέσως  αρχίζει  το  άλλο  να 
κινείται.  Έχομε  λοιπόν  εδώ  μόνον  ποσοτική  ισότητα  των  δύο  μεγεθών  της  κινήσεως,  ή 
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καλύτερα αναλογία.  Γεγονότα,  συμβεβηκότα,  κινήσεις  είναι  έτσι  συνδεδεμένα  το  ένα με  το 
άλλο, ώστε, όταν το ένα χάνεται, τότε παρουσιάζεται το άλλο. Τούτο ακριβώς γίνεται κατά τον 
ερεθισμό των νεύρων και κατά το αίσθημα που ακολουθεί αυτόν τον ερεθισμό. Εκτός αυτού 
είναι γεγονός ότι στη φυσική αιτιότητα υπάρχει μια σχέση αναλογίας, η οποία είναι δυνατόν 
να εκφρασθεί με αριθμούς. Η άρνηση μιας χωριστής φυσικής αιτιότητος οδηγεί στην άρνηση 
της σωματικής φύσεως, όπως την εννοεί ο Descartes. Ό,τι απομένει είναι μόνον η μαθηματική 
περιγραφή της διαδρομής φαινομένων, τα οποία μπορούμε να παρατηρήσομε. Η μορφή αυτή 
του Occasionalismus οδηγεί κατ' ευθείαν στον Leibniz. 

Η  ερμηνεία  της  φύσεως  και  της φυσικής  επιστήμης,  όπως  την  ευρίσκομε  στον  Leibniz,  δεν 
είναι  ρεαλιστική,  αλλά  φαινομενολογική.  Το  μόνο  πραγματικό  κατά  τον  Leibniz  μέσα  στη 
φύση είναι  τα φαινόμενα των δεδομένων αισθημάτων. Η ύλη, η οποία πληροί ομοιόμορφα 
τον  χώρο  και  είναι  μεριστή  εις  το άπειρον,  δεν  είναι  τίποτε άλλο παρά μια  κατασκευή  του 
νου. Επίσης κατασκευή του νου είναι, λέγει ο Leibniz, και ο άπειρος χώρος, ο οποίος νοείται 
ότι  μερίζεται  απείρως  και  εκτείνεται  ομοιόμορφα. Με άλλα  λόγια,  όταν  βλέπομε  κάτι,  κάτι 
σωματικό, ένα σώμα, δεν βλέπομε τίποτε άλλο παρά τις κατ'  ιδίαν εμφανίσεις του,  της κατ' 
ιδίαν προοπτικές του. Ο Hobbes λέγει ότι το πραγματικό είναι το σώμα με τις κινήσεις του, οι 
οποίες θίγουν το μάτι και τον εγκέφαλο και προκαλούν αυτήν την πραγματικότητα δευτέρας 
ποιότητος, που αποτελείται από τις εικόνες της συνειδήσεως που έχομε για τα σώματα του 
έξω  κόσμου.  Ο  Leibniz  όμως  λέγει  ότι  το  πραγματικό  είναι  ακριβώς  αυτές  οι  εικόνες,  οι 
προοπτικές, διότι μόνον αυτήν την εξάρτηση από τον θεατή και τη σκοπιά του είναι δυνατόν 
να σπουδάσει ο γεωμέτρης. Την νομοτελή σχέση αυτών των εικόνων την ονομάζομε ππρράάγγμμαα. 

Κατά  βάθος  δεν  υπάρχει  ο  ένας  κόσμος  των  σωμάτων,  αλλά  μόνον  οι  πολλοί  κόσμοι  των 
αισθήσεων, οι οποίοι συμπεριφέρονται προς αλλήλους ωσάν προβολές του ενός κόσμου από 
διάφορες  προοπτικές.  Μεταξύ  των  όμως  οι  κόσμοι  αυτοί  ευρίσκονται  σε  μια 
«προκαθορισμένη αρμονία». Κατά την άποψη αυτήν του Leibniz είναι ευνόητο, ότι η έννοια 
της ύλης υποχωρεί. Η βασική έννοια της φυσικής είναι κατ' αυτόν η δύναμη, ως μια ζωντανή 
δύναμη, ή όπως θα λέγαμε σήμερα η έννοια της ενεργείας. Κατά βάθος η έννοια αυτή είναι 
μια έννοια της ισοτιμίας, της αναλογίας (Äquivalenz). Η έννοια της διατηρήσεως της ζωντανής 
δυνάμεως  ή  της  ενεργείας  λέγει,  ότι  ορισμένα  φυσικά  μεγέθη  είναι  ισότιμα  προς  άλληλα, 
δηλαδή  είναι  δυνατόν  ν'  αντικατασταθούν  αμοιβαίως  το  ένα  από  το  άλλο,  δηλαδή 
εκφράζονται  και  τα  δύο  με  το  αυτό  μέγεθος  αριθμών.  Ο  πυρήν  της  πραγματικότητος  της 
φύσεως  κατά  την  άποψη  αυτήν  του  Leibniz  δεν  είναι  ο  ένας  κόσμος  του  χώρου,  αλλά  οι 
πολλοί  κόσμοι  των  αισθήσεων,  που  έχουν  ως  κέντρο  το  εγώ,  και  οι  οποίοι  ως  προοπτικές 
ευρίσκονται σε αρμονία μεταξύ των ή μάλλον σε ισοτιμία. Έτσι η βασική έννοια της φυσικής 
είναι τώρα κατά τον Leibniz η έννοια της ισοτιμίας. Οι διάφορες εκείνες εικόνες περί κόσμου 
είναι κατά βάθος το ίδιο, εφ' όσον αντιστοιχούν η μία στην άλλη, όπως ακριβώς οι προβολές 
του  αυτού  πράγματος  ευρίσκονται  σε  αρμονία  μεταξύ  των.  Η  έννοια  αυτή  της  «ζωντανής 
δυνάμεως», την οποίαν εισάγει ο Leibniz και όπου επάνω στηρίζεται το σύστημα της φυσικής 
του, δεν εκφράζει κάτι το πραγματικό κατά την έννοια της παλαιάς οντολογίας, αλλά σημαίνει 
τη σταθερή σχέση που υπάρχει μεταξύ του φαινομένου και του πραγματικού. 

Εξ  άλλου  η  έννοια  αυτή  του  Leibniz  προσλαμβάνει  και  μια  ευρύτερη  σημασία,  διότι  η 
φαινομενολογική  φυσική  του  Leibniz  προϋποθέτει  μια  πνευματοκρατική  μεταφυσική.  Η 
ζωντανή δύναμη σημαίνει και δυνατότητα ενεργείας, η οποία είναι κάποτε ίση με τη δύναμη. 
Η  έννοια  λοιπόν  της  δυνάμεως  αναφέρεται  πάντοτε  σ'  ένα  σταθερό  κέντρο  ενεργείας,  το 
οποίον  αναλύεται  στα  ισότιμα  προς  άλληλα  φυσικά  φαινόμενα,  τα  οποία  έχουν  την  ίδια 
ποσότητα  ενεργείας  με  την  ποσότητα  του  κέντρου.  Η  φυσική  όμως,  λέγει  ο  Leibniz, 
συλλαμβάνει μόνον τα αισθητά και μετρητά αποτελέσματα αυτής της ενεργείας, ή αυτού του 
κέντρου  της  ενεργείας,  ποτέ  όμως  δεν  συλλαμβάνει  το  ίδιο  το  κέντρο.  Έτσι  έχομε  εδώ  μια 
άλλη,  ιδανικώτερη  θα  έλεγε  κανείς,  ερμηνεία  της  σχέσεως  ουσίας  και  φαινομένων.  Τα 
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φαινόμενα δεν νοούνται ως προοπτικές του συνειδέναι. Η διάκριση αυτή επηρέασε ασφαλώς 
τον  Kant  και  για  τη  θεωρία  του  περί  χρόνου  και  χώρου  και  για  τη  θεωρία  περί  εποπτείας 
γενικώς.  Η  διαφορά  είναι  μόνον  ότι  η  εποπτεία  του  Kant  είναι  γενική,  ενώ  η  εποπτεία,  η 
προοπτική  του  Leibniz  είναι  διαφοροποιημένη,  δηλαδή αποτελείται  από  πολλές  εικόνες,  οι 
οποίες αν και διαφορετικές αντιπροσωπεύουν η μια την άλλη. 

Στο  ερώτημα  τώρα  τι  είναι  «δύναμη»,  τι  «ενέργεια»,  υπάρχει  κατά  τον  Leibniz  μόνον  μια 
απάντηση, την οποίαν ασπάζεται αργότερα και ο Schopenhauer, ότι δηλαδή η «δύναμη» είναι 
ένα ανάλογο της βουλήσεως, κάτι ψυχικό, του οποίου λαμβάνομε πείρα με τη βούληση. Όπου 
υπάρχει δύναμη, εκεί υπάρχει φαινόμενο μιας ψυχικής ουσίας ή μιας ουσίας που πρέπει να 
τη  νοήσομε  ανάλογα  με  την  ψυχική  ουσία.  Ως  ανάλογον  φφααιιννόόμμεεννοονν  ή  ως  ανάλογον 
σύνολον  φαινομένων  μας  παρουσιάζεται  ο  φαινομενικός  κόσμος,  δηλαδή  ο  κόσμος  όπως 
φαίνεται στις αισθήσεις μας. Το πρότυπο του Leibniz για τη θεώρηση αυτή του κόσμου είναι 
ασφαλώς η έννοια του εμψύχου όντος, και κατά τούτο ο Leibniz είναι αριστοτελικός. Ο Leibniz 
μάλιστα είναι πεπεισμένος,  ότι αν  εισχωρήσομε βαθύτερα στον αισθητό κόσμο,  δηλαδή αν 
ενισχύσομε  με  τεχνητά  μέσα  την  όρασή  μας,  τότε  θα  διαπιστώσουμε  ότι  πουθενά  μέσα  σ' 
αυτόν δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει ζωή και ψυχή. Ο χώρος, λέγει, ο οποίος φαίνεται 
κενός  μεταξύ  των  οργανικών  όντων,  θα  αποδειχθεί  ότι  είναι  μια  «λίμνη  γεμάτη  ψάρια», 
δηλαδή γεμάτη ζωή. Με την έννοια αυτήν ο Leibniz προσφέρει στη βιολογία τη δυνατότητα 
να συνδυάσει την έννοια της φυσικής, η οποία εργάζεται με την έννοια της συνεχείας, με μια 
μοναδολογία μέσα στον κόσμο των φαινομένων. Οι έσχατοι φορείς της δυνάμεως, δηλαδή τα 
κέντρα της ενεργείας, δεν είναι τίποτε άλλο, έστω πολλές φορές και σε κατάσταση ληθάργου, 
παρά  βιωτικές  ενότητες,  δηλαδή  μονάδες  ζωντανές.  Οι  βιωτικές  αυτές  μονάδες,  λέγει  ο 
Leibniz,  είναι  δυνατόν  να  γίνουν  κέντρα  μεγαλυτέρων  οργανικών  ενοτήτων,  δηλαδή  των 
σωμάτων, φυτών και  ζώων,  τα οποία συντίθενται από πολλά κύτταρα,  και διατηρούνται ως 
σύνολα στη ζωή σε βραχύτερο ή μακρότερο χρόνο. 

Η  έννοια  αυτή  της  βιολογίας,  την  οποίαν  εισάγει  ο  Leibniz,  ανοίγει  τη  θύρα  προς  την 
ψυχολογία  και  τη  μεταφυσική.  Έτσι  κάθε  ζωντανό  έμψυχο  σώμα  είναι  κατά  τον  Leibniz 
φορεύς μιας εσωτερικής, ψυχικής ζωής, ενός συνειδέναι, ή ακόμη καλύτερα ενός φαινομένου 
που υποκρύπτει ένα συνειδέναι. Έτσι ο Leibniz καταλήγει εδώ σε μια οξύτατη αντίθεση προς 
τον Hobbes  και  τον  υλισμό  του  και  προς  τους  Locke  και Hume  και  τον  θετικισμό  τους.  Το 
συνειδέναι  δηλαδή  δεν  είναι,  όπως  διδάσκουν  αυτοί  οι  τρεις,  ένα  άθροισμα  ασυνάρτητων 
περιεχομένων  (Ideas),  τα  οποία  κακώς  τα  ονομάζουν  ιδέες  και  εννοούν  εντυπώσεις,  αλλά 
είναι ένα συνεχές ρεύμα βιώσεως. Το χαρακτηριστικό αυτού του καταστατικού ρεύματος, της 
βιώσεως, της συναισθήσεως, είναι ότι μέσα του ακόμη και το σαφές και καθαρό περιεχόμενο 
της  συνειδήσεως  δεν  χωρίζεται  με  σαφή  όρια  από  το  ασύνειδο  βάθος,  αλλά  συνδέεται  μ' 
αυτό. Έχομε λοιπόν εδώ δύο στρώματα του συνειδέναι,  το στρώμα με τα σαφή και καθαρά 
περιεχόμενα  και  το  στρώμα  με  τα  ασαφή  και  σκοτεινά  περιεχόμενα.  Όμως  μεταξύ  των 
υπάρχει  στενή  αλληλουχία,  η  οποία  στηρίζεται  στην  ενότητα  του  συνειδέναι.  Δεν  υπάρχει 
αμφιβολία ότι η σύλληψη αυτή του συνειδέναι από τον Leibniz έδωκε αφορμή αργότερα στη 
διαίρεση του ψυχικού περιεχομένου από την ψυχολογία και την ψυχανάλυση στη συνειδητή 
και  μη  συνειδητή  ή  υποσυνείδητη  σφαίρα  του  ψυχικού  κόσμου.  Το  ρεύμα  αυτό  του 
συνειδέναι,  που  διέπεται  κατά  τον  Leibniz  τόσον  από  τις  ασαφείς  τάσεις  όσον  και  από  τις 
συνειδητές  βουλητικές  πράξεις,  έρχεται  από  μια  πηγή,  από  μια  πρωταρχή,  την  οποίαν  το 
ρεύμα τούτο συναισθάνεται βιωματικώς. Η πρωταρχή αυτή είναι το εγώ. 

Το εγώ αυτό έχει δύο όψεις, την ψυχική, μεταφυσική και την σωματική. Η δεύτερη όμως είναι 
έκφραση  της  πρώτης,  είναι  φαινόμενο  της  πρώτης,  η  οποία  είναι  η  ουσία,  δηλαδή  το 
μεταφυσικό κέντρο του εγώ. Η ακολουθία των βιωμάτων, η οποία συνιστά το συνεχές ρεύμα 
της συνειδήσεως, είναι η ανάπτυξη και η έκφραση της δυνάμεως, η οποία υπάρχει δυνάμει 
μέσα στο  κέντρο,  στην ψυχή.  Συνεπώς  κάθε ψυχή  είναι «αιτία»  των βιωμάτων  της  και  των 
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αισθημάτων  της,  με άλλα λόγια η ψυχή συναισθάνεται ό,τι  είναι.  Στο σημείο αυτό υπάρχει 
μια ριζική διαφορά μεταξύ Leibniz και Kant. Ο Kant στην «Κριτική του καθαρού λόγου», όταν 
ομιλεί περί αυτογνωσίας, διδάσκει  το «γνωρίζω ότι υπάρχω, δεν γνωρίζω όμως τι είμαι». Η 
αυτογνωσία μου κατά τον Kant περιορίζεται στη γνώση ότι απλώς υπάρχω. Ποία όμως είναι η 
ουσία  μου  δεν  γνωρίζω.  Αντίθετα  ο  Leibniz  ταυτίζει  τη  γνώση  περί  του  ότι  υπάρχω  με  τη 
γνώση  περί  του  τι  είμαι.  Είμαι,  λέγει,  ό,τι  συναισθάνομαι  και  ζω.  Το  αυτοσυνειδέναι  είναι 
δηλαδή για τον Leibniz το έσχατο όριο του εαυτού μου. Πέραν αυτού που συναισθάνομαι και 
ζω δεν υπάρχει τίποτε. Από την ουσία μου, από το Είναι μου δηλαδή, δεν μένουν υπόλοιπα 
άγνωστα σε μένα. 

Η ζωή τώρα του ανθρώπου είναι κατά τον Leibniz η έκφραση της ψυχικής του ουσίας, η οποία 
παρουσιάζει  εεννεερργγεείίαα ό,τι υπάρχει  δδυυννάάμμεειι μέσα  της. Αυτή είναι  και η  τύχη,  η μοίρα  του 
ανθρώπου. Η ζωή, η τύχη του ανθρώπου, καθώς και η ζωή όλων των όντων διασταυρώνεται 
και  συμπλέκεται  έτσι  η  μία  με  την  άλλη,  ώστε  αποτελείται  ένας  κόσμος  άπειρης  ποικιλίας 
αλλά και ενότητος. Από όλα αυτά φαίνεται ότι η μεταφυσική έννοια της αιτίας, που εισάγει ο 
Leibniz δεν είναι άλλη, παρά, όπως ήδη είπαμε, η εντελέχεια του Αριστοτέλους. Εξ άλλου το 
σύστημα  του  Leibniz  στηρίζεται  στην  έννοια  της  βουλήσεως,  όπως  την  περιγράφει  η 
ψυχολογία. Τέλος η φυσική έχει κατά τον Leibniz ως κύριο έργο να διαπιστώνει μαθηματικώς 
τις  αμοιβαίες  εξαρτήσεις  μεταξύ  των  φαινομένων,  δηλαδή  η  φυσική  περιορίζεται  στα 
φαινόμενα. 

Η φαινομενολογική  αυτή φυσική  του  Leibniz  αναγεννήθηκε  κατά  τον  δέκατο  ένατον  αιώνα 
χωριστά  βεβαίως  από  το  βάθος  και  τα  πλαίσια  της  μεταφυσικής  του.  Η  βασική  αρχή  της 
φυσικής  αυτής  είναι  ότι  η  φυσική  επιστήμη  είναι  υποχρεωμένη  να  χρησιμοποιεί  μόνον 
έννοιες, που είναι δυνατόν να ορισθούν εμπειρικώς. Για τούτο, όταν έχομε δύο θεωρίες περί 
φυσικών φαινομένων και οι προτάσεις των δεν είναι δυνατόν εμπειρικώς να ελεγχθούν, τότε 
η  διαφορά  μεταξύ  τους  συνίσταται  μόνον  στον  τρόπο  της  διατυπώσεως.  Η  αντίληψη  αυτή 
απετέλεσε τη βάση της φαινομενολογικής φυσικής, όπως ανεπτύχθη αυτή από τους Ε. Mach 
(1838  ‐1916)  και  Η.  Cornelius  (1863‐1947)  και  στην  εποχή  μας  από  τον  R.  Carnap  (1891  ‐ 
1970). Κατ' αυτούς η παραδοχή ενός εξωτερικού κόσμου καθ' εαυτόν, δηλαδή ενός κόσμου 
έξω  του  συνειδέναι,  δεν  είναι  δυνατόν  εμπειρικώς  να  ελεγχθεί  και  είναι  συνεπώς  για  τη 
φυσική άχρηστη και ανεπίτρεπτη. Κατά τη φαινομενολογική αυτή στροφή της φυσικής κύριο 
έργο είναι η περιγραφή και όχι η εξήγηση των φαινομένων. Έτσι, λέγει ο φυσικός G. Kirchhoff 
(1824  ‐  1887),  η  μηχανική  έχει  ως  έργο  να  «περιγράψει  απλουστευτικώς»  το  γεγονός  της 
κινήσεως. Έχομε εδώ την ίδια ακριβώς θέση, που εισήγαγε ο Γαλιλαίος για ν' αποκρούσει τον 
αριστοτελικό  τρόπο  του σκέπτεσθαι. Η θέση αυτή  του  Γαλιλαίου λέγει,  ότι  δεν  ερωτά  γιατί 
πέφτει  ένα σώμα,  αλλά πώς πέφτει. Με  την  έννοια όμως  της  περιγραφής  των φαινομένων 
τίθενται δύο ερωτήματα. Το ένα είναι: τι κατ' ουσίαν θέλει να περιγράψει ο φυσικός; Και το 
άλλο είναι: με ποια μέσα θα γίνει η περιγραφή; Στο πρώτο ερώτημα η απάντηση είναι, ότι ο 
φυσικός έρχεται να περιγράψει τον κόσμο των φαινομένων, αλλά ο κόσμος αυτός αναλύεται 
από τον φυσικό σε δεδομένα της παρατηρήσεως και στις σχέσεις μεταξύ των. Η απάντηση στο 
δεύτερο  ερώτημα  είναι,  ότι  η  περιγραφή  δεν  θα  γίνει  με  τα  μέσα,  τις  έννοιες  και  τις 
κατηγορίες  της  κοινής  γλώσσας.  Οι  προτάσεις  της  γλώσσας  αντικαθίστανται  εδώ  με 
μαθηματικούς  τύπους.  Ο  μαθηματικός  τύπος  εκφράζει  τη  σχέση  που  υπάρχει  μεταξύ 
δεδομένων  της  παρατηρήσεως.  Τα  δεδομένα  όμως,  μεταξύ  των  οποίων  υπάρχουν 
μαθηματικές σχέσεις, πρέπει να είναι μετρητά, και η μέτρησή των να είναι δυνατόν να γίνει 
υπό  ορισμένους  όρους  και  με  ορισμένα  μέσα,  και  τέλος  να  εκφρασθεί  με  αριθμούς.  Τα 
δεδομένα της παρατηρήσεως πρέπει να είναι δυνατόν να καταταχθούν σε σειρές, οι οποίες 
αντίστοιχα να παριστάνονται με αριθμούς. Τα σύμβολα, με τα οποία η φυσική χαρακτηρίζει 
τα  αντικείμενά  της,  είναι  έκφραση  αυτών  των  σειρών  των  δεδομένων  και  εκφράζουν  τις 
μετρητές των πλευρές. Ο «νόμος» τέλος εκφράζει τη σχέση αυτών των σειρών καθώς και τη 
δυνατότητα  να  υπολογίσει  κανείς  αριθμητικώς  από  την  ορισμένη  τιμή  της  μιας  σειράς  την 
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τιμή μιας άλλης. 

Είναι φανερό ότι η φυσική μαθηματική επιστήμη, ενώ ξεκινάει από την εποπτική εικόνα του 
κόσμου,  από  τα φαινόμενα,  με  την περιγραφή  της μας δίδει μόνον  τις αριθμητικές σχέσεις 
που διέπουν τα φαινόμενα. Το θεατό βίωμα του κόσμου γίνεται έτσι από τον φυσικό αόρατο 
νόημα,  το  φαινόμενο  με  την  περιγραφή  του  έχει  παύσει  να  είναι  φαινόμενο  και  έχει  γίνει 
μόνον  νοούμενο.  Και  το  ερώτημα  που  τίθεται  τώρα  εδώ  είναι  τούτο:  είναι  δυνατόν  το 
νοούμενο τούτο να μεταφέρει κανείς στην κοινή γλώσσα, ώστε με τις λέξεις και τις προτάσεις 
της να σχηματίσει μια ενιαία εποπτική εικόνα περί του κόσμου; Με άλλα λόγια: είναι δυνατόν 
το  νοούμενο  της  φυσικής  επιστήμης,  που  εκφράζεται  με  σχέσεις  αριθμών,  μαθηματικών 
τύπων,  να  ξαναγίνει  εικόνα  εποπτική;  Στο  ερώτημα  τούτο  ακριβώς  επιχειρούν  να  δώσουν 
απάντηση τα διάφορα μεταφυσικά συστήματα είτε είναι υλιστικά είτε ιδεαλιστικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' 
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ TON KANT 

Ο Kant είναι εκείνος, ο οποίος αντιμετώπισε κριτικώς και την μεταφυσική του Leibniz και την 
οντολογία  του  Spinoza  και  του Descartes.  Για  πρώτη  φορά  έχομε  τώρα  εδώ  στον  Kant  μια 
φιλοσοφία  της  φύσεως,  απαλλαγμένη  από  τις  έννοιες  τη  παλαιάς  οντολογίας  και 
μεταφυσικής. Είναι όμως ενδεικτικό για την τάση των ανθρώπων προς τη μεταφυσική ότι τα 
δυο  πνεύματα,  που  κατά  τον  δέκατον  έβδομον  αιώνα  συνέβαλαν  περισσότερο  από  κάθε 
άλλον  στην  ανάπτυξη  της  φυσικής  και  μαθηματικής  επιστήμης,  δηλαδή  ο  Descartes  και  ο 
Leibniz, ανέπτυξαν συγχρόνως όσον κανείς άλλος και τη μεταφυσική. Ο Kant για να ορίσει τι 
είναι φύσις, θέτει το ριζικό ερώτημα τι είναι φυσική επιστήμη και ποιες είναι οι προϋποθέσεις 
της φυσικής επιστήμης. Από την κριτική ανάλυση των προϋποθέσεων της φυσικής επιστήμης 
συνάγει  ο  Kant  τον  ορισμό  της  φύσεως,  ο  οποίος  λέγει  ότι  «φύσις  είναι  η  ύπαρξη  των 
πραγμάτων, εφ' όσον προσδιορίζεται από γενικούς νόμους». Αυτός είναι ο πρώτος νηφάλιος, 
δηλαδή απαλλαγμένος από οντολογικές έννοιες, ορισμός της φύσεως. Με τον ορισμό αυτόν 
της  φύσεως  φαίνεται  ότι  απωθείται  η  μεταφυσική  από  τον  τομέα  της  καθαρής  φυσικής 
επιστήμης.  Η  παλαιά  οντολογία  και  μεταφυσική,  λέγει  τώρα  ο  Kant,  ήταν  δογματικά 
συστήματα.  Με  την  «Κριτική  του  καθαρού  λόγου»  ο  Kant  δείχνει  ότι  οι  έννοιες  που 
μεταχειριζόμεθα  για  να  κατανοήσομε  την  φύσιν,  τα  πράγματα,  δεν  είναι  δυνατόν  να 
εισέλθουν  στη  σφαίρα  των πραγμάτων  καθ'  εαυτά  ή  των  όντως  όντων,  αλλά περιορίζονται 
μόνον στη σφαίρα των φαινομένων. Ο Kant λέγει: «εκείνο το οποίον είναι μέσα μας (δηλαδή 
η έννοια), δεν είναι δυνατόν να ορίσει την ποιότητα ενός αντικειμένου διαφορετικού από τις 
παραστάσεις μας. Και τούτο σημαίνει να είναι η αιτία, ένεκα της οποίας να πρέπει να υπάρχει 
ένα πράγμα, που να του ανήκει ό,τι έχομε στη σκέψη μας». 

Αλλά ούτε ο δρόμος της εμπειρίας μας οδηγεί ποτέ στα πράγματα αυτά καθ' εαυτά. Και γιατί, 
έτσι ερωτά τώρα ο Kant, πρέπει οι νόμοι, τους οποίους μας διδάσκει η εμπειρία, να ανήκουν 
και  στα  πράγματα  καθ'  εαυτά  που  είναι  έξω  απ'  αυτήν  την  εμπειρία;  Πώς  είναι  λοιπόν 
δυνατόν να γνωρίσομε το αντικείμενο ως πράγμα καθ' εαυτό, δηλαδή ως ουσία, αφού ούτε ο 
εμπειρικός  δρόμος  ούτε  ο  εννοιολογικός  μπορούν  να  μας  ανοίξουν  τη  θύρα  προς  αυτό;  Γι' 
αυτό  ο  Kant  ορίζει  την  φύσιν  ως  «το  σύνολον  των  αντικειμένων  της  εμπειρίας»  ή  ως  «το 
σύνολον  των  φαινομένων».  Ο  πρώτος  ορισμός  της  φύσεως  ήτο  τυπικός  και  γενικός,  ο 
δεύτερος  αυτός  εδώ  είναι  υλικός  και  ειδικός.  Και  λέγει  ότι  η  νομοτέλεια  και  η  ενότης  της 
φύσεως,  η  αναγκαία  σχέση  και  ενότης  της  εμπειρίας,  είναι  δυνατή,  επειδή  έχομε  εδώ  να 
κάμομε μόνον με αντικείμενα της πείρας, με φαινόμενα, όχι με πράγματα αυτά καθ' εαυτά. 
Και επειδή όλη η γνώση μας αναφέρεται στον εμπειρικό κόσμο, γι' αυτό και οι a priori γενικές 
αρχές  επικυρώνονται  από  την  πείρα.  A  priori  γενικές  ή  λογικές  αρχές  ονομάζει  ο  Kant  τις 
αρχές  του  νου,  οι  οποίες  όχι  μόνον  δεν  κατάγονται  από  την  πείρα,  αλλά  αποτελούν 
προϋποθέσεις για να έχομε αυτό που ονομάζομε πείρα. Ο νόμος της αιτιότητος είναι κατά τον 
Kant μία a priori γενική αρχή. Με την «Κριτική του καθαρού λόγου» ο Kant θέλει ακριβώς να 
δείξει ποίες είναι αυτές οι a priori γενικές αρχές στην ολότητά τους, που μας δίδουν, εφ' όσον 
εφαρμόζονται στα πράγματα, τα φαινόμενα, κατ' ουσίαν αυτό που λέγεται πείρα. Ο φυσικός 
προϋποθέτει αυτήν την έννοια της πείρας, δηλαδή προϋποθέτει ότι η φύσις έχει νομοτέλεια ή 
ότι είναι το σύνολο των φαινομένων σύμφωνα με νόμους, και ζητεί αυτήν την νομοτέλεια να 
την  γνωρίσει  στα  καθέκαστα,  στα  κατ'  ιδίαν  φαινόμενα.  Ο  φιλόσοφος  έρχεται  ακριβώς  να 
εξετάσει  τι  νόημα έχει αυτή η προϋπόθεση που κάνει  ο φυσικός,  τι  λογικό δικαίωμα και  τι 
περιεχόμενο  έχει  αυτή  η  αυτονόητη  προϋπόθεση  του  φυσικού.  Δηλαδή  ο  φιλόσοφος  δεν 
ζητεί  ν' αποκτήσει καινούργια πείρα, όπως ο φυσικός, αλλά έρχεται να εξετάσει  την έννοια 
της  πείρας  γενικώς.  Ο  φιλόσοφος  δεν  ζητεί  νόμους,  αλλά  ερευνά  και  αναλύει  την  έννοια 
γενικώς του νόμου και της νομοτέλειας. Ο φιλόσοφος δεν έρχεται με άλλα λόγια να αυξήσει 
τις  γνώσεις  μας  περί  φύσεως,  πράγμα  που  ακριβώς  επιδιώκει  ο  φυσικός,  αλλά  έρχεται  να 
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αναλύσει  την  έννοια  της  γνώσεως  γενικώς.  Από  την ανάλυση λοιπόν αυτή προκύπτει  ότι  οι 
εμπειρικές, ή όπως με άλλο τρόπο τις ονομάζει ο Kant όλες οι συνθετικές κρίσεις a posteriori, 
επικαλούνται ένα δεδομένο των αισθήσεων και σ' αυτό αναφέρονται. 

Όμως  οι  εμπειρικές  αυτές  κρίσεις  δεν  πηγάζουν  από  τον  κόσμο  των  αισθήσεων.  Τα  όσα 
αισθανόμεθα,  τα αισθήματα και  τα αισθητά,  τα  κρίνομε με  το νου μας για να  ισχύσουν ως 
πείρα, ως εμπειρική γνώση. Με το γεγονός λοιπόν της κρίσεως έρχονται μέσα στη γνώση μας 
και a priori στοιχεία, τα οποία δεν κατάγονται από την εμπειρία και χωρίς αυτά δεν μπορούμε 
να έχομε εμπειρία, δηλαδή εμπειρικές κρίσεις. Ο Kant χωρίζει τις εμπειρικές κρίσεις από τις 
κρίσεις  των απλών αισθημάτων,  βιωμάτων,  και  λέγει ότι οι  κρίσεις  των απλών αισθημάτων 
είναι κρίσεις υποκειμενικές. Π.χ. η κρίση που λέγει ότι τη στιγμή αυτή έχω το αίσθημα για το 
τραπέζι μου, για τα βιβλία που είναι επάνω του, για τις φωνές που ακούω να έρχονται από το 
δρόμο κ.τ.λ., δεν κάνει τίποτε παρά να παρατάσσει τα αισθήματα που ακολουθούν το ένα το 
άλλο  και  κατέχουν  διαδοχικώς  την  επιφάνεια  της  συνειδήσεώς  μου.  Μεταξύ  αυτών,  εκτός 
από  την  χρονική  ακολουθία,  δεν  υπάρχει  καμμιά  αντικειμενική  σχέση.  Μόνον  όταν 
προχωρήσω  πέρα  απ'  αυτήν  την  κρίση  των  απλών  αισθημάτων  φθάνω  σε  αντικειμενικές 
κρίσεις ή, όπως λέγει ο Kant, σε εμπειρικές κρίσεις. Σ' αυτές τις κρίσεις το αποφασιστικό δεν 
είναι η απλή διαπίστωση των αισθημάτων και η παράταξή των μέσα στο χρόνο, αλλά η έννοια 
της αιτιώδους σχέσεως, δηλαδή της αιτιότητος. Έτσι, όταν κρίνω το τραπέζι που αισθάνομαι 
και το κατατάξω στα αντικείμενα που κατασκευάζει ο άνθρωπος, όταν κρίνω τις φωνές που 
ακούω και  τις συνδέσω με  τους ανθρώπους που  τις προφέρουν,  τότε  έχω εμπειρική  κρίση, 
δηλαδή χρησιμοποιώ με  το  νου μου  την αρχή  της αιτιότητος.  Εδώ χρησιμοποιώ στην κρίση 
μου  δυο  έννοιες,  την  έννοια  του  Είναι,  γιατί  υπάρχει  και  το  τραπέζι  και  υπάρχουν  και  οι 
φωνές, και την έννοια της αιτιότητος. Όμως το γενικό κύρος της εμπειρικής κρίσεως εξαρτάται 
από  έναν  βασικό  όρον,  από  τον  όρον  δηλαδή,  ότι  η  κρίση  νοείται  πάντοτε  υπό  τις  αυτές 
περιστάσεις.  Εφ' όσον οι περιστάσεις  είναι οι  ίδιες,  το περιεχόμενο  της  εμπειρικής κρίσεως 
είναι σταθερό και  ισχύει για όλους. Το φύλλο του δένδρου, που έχω τώρα ενώπιόν μου και 
είναι πράσινο, είναι δυνατόν αύριο ν' αλλάξει χρώμα. Τότε ακριβώς οι περιστάσεις δεν είναι 
οι  αυτές.  Κάθε  κρίση  είναι  συνδεδεμένη  με  μια  ορισμένη  στιγμή  του  χρόνου  και  με  ένα 
ορισμένο  πρόσωπο.  Όμως  το  αντικειμενικό  νόημα  της  κρίσεως,  δηλαδή  αυτό  που  θέλει  η 
κρίση  να  σημάνει  και  αυτό  που  εννοεί,  είναι  ως  αλήθεια  ανεξάρτητη  από  τη  χρονική  και 
προσωπική  της  σχέση.  Το  νόημα  ως  νόημα  ισχύει  ανεξάρτητα  από  τον  χρόνο  και  συνάμα 
ισχύει για κάθε άνθρωπο, δηλαδή δεν εξαρτάται από κανέναν. 

Εξ  άλλου  η  συμφωνία  της  κρίσεως  με  το  αντικείμενο,  οπότε  έχομε  την  ορθή  και  αληθινή 
κρίση, δεν πρέπει να νοηθεί κατά τη δογματική ‐ οντολογική έννοια, ότι δηλαδή πρόκειται για 
μια  συμφωνία  της  νοήσεως  με  το  Είναι  αυτό  καθ'  εαυτό.  Το  Είναι  αυτό  καθ'  εαυτό,  ή  το 
πράγμα αυτό καθ' εαυτό, δεν είναι ποτέ δεδομένο ως αντικείμενο, ούτε είναι ποτέ δυνατόν η 
γνώση  μας  να  το  αποκαλύψει,  αλλά  αντικείμενο  είναι  κατά  τον  Kant  η  ενότης  του 
αντικειμένου της πείρας, την οποίαν δημιουργεί η νόησή μας. Ποιος είναι όμως ο λόγος που 
μας πείθει ότι μια κρίση έχει  κατά λογική αναγκαιότητα γενικό κύρος; Ο Kant απαντά ότι ο 
λόγος  δεν  είναι  κανείς  άλλος  παρά  το  γεγονός  ότι  εμείς  την  εννοούμε  ως  έχουσα 
αντικειμενικό κύρος, επειδή ακριβώς την αναφέρομε στην ενότητα του αντικειμένου. Το κατά 
λογικήν αναγκαιότητα λογικό κύρος, είναι κάτι ανώτερο από το εμπειρικό γενικό κύρος. Τούτο 
σημαίνει ότι, και αν υποθέσομε ότι ήταν δυνατόν στατιστικώς να διαπιστώσομε, ότι όλοι οι 
άνθρωποι σε όλες τις εποχές ήταν σύμφωνοι ως προς μια ορισμένη κρίση, η κρίση αυτή δεν 
θα  ήταν  δυνατόν  να  θεωρηθεί  ότι  έχει  κατά  λογική  αναγκαιότητα  γενικό  κύρος,  όπως  το 
εννοεί ο Kant από την σκοπιά της γνωσιολογίας του. Επίσης και αν ακόμη υποθέσομε ότι μια 
αντικειμενικώς ισχυρά κρίση δεν την «εσκέφθηκε» ακόμη κανείς άνθρωπος, και τότε η κρίση 
αυτή θα διατηρούσε το κατά λογική αναγκαιότητα γενικό κύρος. Αντικειμενικό λοιπόν κύρος 
και κύρος κατά λογική αναγκαιότητα είναι έννοιες συνάλληλες. 
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Τι εννοεί όμως ο Kant, όταν ομιλεί περί αντικειμενικού κύρους της κρίσεως; Είδαμε πριν ότι το 
αντικείμενο  της  κρίσεως  δεν  είναι  δεδομένο,  αλλ'  ότι  το  δημιουργεί  η  διάνοια.  Δεδομένη 
είναι  μόνον  πάντοτε  μια  ποικιλία  αισθητών  εποπτειών.  Το  τραπέζι  π.χ.  ως  αντικείμενο  δεν 
μου είναι δεδομένο ποτέ∙  το μόνο που μου είναι δεδομένο από το  τραπέζι  είναι ορισμένες 
αισθητές  εποπτείες.  Το  αντικείμενο,  εν  προκειμένω  το  τραπέζι,  αποτελεί  σύνθεση  των 
αποσπασματικών αυτών εποπτειών σε μια ενιαία εποπτεία, σε μια ενότητα εποπτείας. Αυτή η 
σύνθεση όμως είναι έργο της διανοίας, ή, όπως με άλλο τρόπο λέγει ο Kant, της ενότητος του 
συνειδέναι. Η διάνοια όμως, για να προχωρήσει σ' αυτήν την σύνθεση, χρησιμοποιεί λογικές 
κατηγορίες,  δηλαδή λογικές  έννοιες  και  λογικούς  κανόνες a priori,  οι οποίοι αποτελούν  την 
προϋπόθεση για τη λογικότητα και την αναγκαιότητα του κύρους της γνώσεώς μας. Συνεπώς 
το αντικειμενικό κύρος της εμπειρικής κρίσεως, η οποία λέγει ότι το νερό παγώνει κάτω από 
το μηδέν, στηρίζεται στη νόησή μας. Γιατί; Διότι, απαντά ο Kant, μόνον εφ' όσον κατατάξω τις 
αισθητές καταστάσεις  του ύδατος  (δηλαδή τη ρευστότητα και  τη στερεότητα)  κατά το νόμο 
της αιτίας και του αποτελέσματος σε μια νομοτελή σχέση και τις εννοήσω έτσι συνδεδεμένες, 
έχω μέσα σ' αυτήν τη σχέση των εποπτειών, που την εννοώ ως λογικώς αναγκαία, την πείρα 
του γενικού κύρους και της αντικειμενικότητος. Υπάρχει όμως ακόμη ένα ερώτημα: από που 
έρχονται, από που προέρχονται οι δεδομένες αισθητές εποπτείες; H απάντηση του Kant είναι, 
ότι οι εποπτείες αυτές προέρχονται από το πράγμα αυτό καθ' εαυτό ή καλύτερα από τη σχέση 
των  αισθήσεών  μας  με  το  πράγμα  αυτό  καθ'  εαυτό.  Οι  εποπτείες  δηλαδή  εκείνες  είναι 
αποτελέσματα  της  σχέσεως  των  αισθήσεών  μας  και  της  δεκτικότητος  που  έχουν.  Το 
αντικείμενο αυτό καθ' εαυτό μας μένει άγνωστο, όμως η σχέση των αισθήσεων με αυτό και 
γενικώς η δεκτικότης των μας προσφέρει τις αποσπασματικές εκείνες αισθητές εποπτείες, τις 
οποίες η διάνοια τις συνθέτει σε ενιαίο αντικείμενο και έτσι σε αντικειμενικό κύρος. 

Την  κριτική  αυτήν  και  φιλοσοφική  ανάλυση  της  εμπειρικής  γνώσεως  ο  Kant  την  ονόμασε 
υπερβατική  (transzendental)  διαπίστωση  της  δυνατότητος  της  γνώσεως,  των  όρων  της 
γνώσεως  γενικώς,  και  την  ξεχώρισε  από  την  ψυχολογική  ανάλυση  του  γεγονότος  της 
γνώσεως.  Ο  Kant  λέγει:  «δύο  είναι  οι  όροι  υπό  τους  οποίους  είναι  δυνατή  η  γνώση  ενός 
αντικειμένου:  πρώτον  η  εποπτεία,  με  την  οποίαν  τούτο  μας  είναι  δεδομένο  μόνον  ως 
φαινόμενο,  δεύτερον  η  έννοια,  με  την  οποίαν  το  αντικείμενο  νοείται  και  η  οποία 
ανταποκρίνεται  στην  εποπτεία.  Η  εποπτεία  των  αισθήσεων  δεν  μας  προσφέρει  το 
αντικείμενο,  η  διάνοια  είναι  εκείνη  που  με  τις  κατηγορίες  της  μας  δίδει  την  έννοια  του 
αντικειμένου,  που  το  καθιστά  αντικείμενο  της  πείρας».  Η  πείρα  είναι  δίχως  αμφιβολία  το 
πρώτον  προϊόν,  το  οποίον  δημιουργεί  η  διάνοια,  αφού  επεξεργασθεί  την  ωμή  ύλη  των 
αισθημάτων. Οι κατηγορίες, δηλαδή οι πρωταρχικές έννοιες της διανοίας, και οι κρίσεις που 
σχηματίζομε  μ'  αυτές  τις  έννοιες  προσδίδουν  στις  παραστάσεις,  στις  εποπτείες  των 
αισθήσεων,  εσωτερική  σχέση  και  μας  επιτρέπουν  να  ειπούμε  για  τα  αντικείμενα  των 
αισθήσεων περισσότερα  πράγματα απ'  όσα μας  δίδουν  οι  ίδιες  οι  αισθήσεις.  Οι  αισθήσεις 
μάς  δίδουν  μόνον  τα  μεμονωμένα  αισθήματα,  η  σύνθεση  όμως  των  ποικίλων  αυτών 
εποπτειών  είναι  έργο,  πράξη  της  διανοίας  και  υπόκειται  στις  κατηγορίες  της  διανοίας.  Η 
ενότης  λοιπόν  της  εποπτείας,  δηλαδή  το  αντικείμενο,  στηρίζεται  στη  διάνοια.  Η  ενέργεια 
όμως, το έργο της διανοίας φανερώνεται με κρίσεις. Η κρίση είναι εκείνη που δίδει ενότητα 
στις  παραστάσεις.  Βεβαίως  η  τυχαία  ψυχολογική,  απλή  συνειρμική  σύνθεση  των 
παραστάσεων δεν έχει καμμιά γνωστική αξία, γιατί δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα παιγνίδι 
των παραστάσεων. Αντίθετα γνωστική αξία έχει η κρίση, η οποία συνθέτει τις παραστάσεις με 
βάση  τις  κατηγορίες  και  μέσα  στην  ενότητα  του  συνειδέναι.  Μόνον  αυτή  η  σύνθεση  είναι 
αντικειμενική και έχει γενικό κύρος. 

Πώς όμως γίνεται η μεταβολή των απλών αισθημάτων σε αντικειμενική πείρα; Ή, πράγμα που 
είναι  το  ίδιο,  επάνω σε ποιους όρους θεμελιώνεται η αντικειμενική γνώση;  Κάθε εμπειρική 
κρίση,  λέγει  ο  Kant,  στηρίζεται  στην  αντικειμενική  υπερβατική  αναγκαία  ενότητα  του 
συνειδέναι.  Η  ενότης  του  συνειδέναι  είναι  λοιπόν  ο  πρωταρχικός  όρος,  όπου  επάνω 
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στηρίζεται  η  αντικειμενική  γνώση.  Αυτή  είναι  η  εγγύηση  της  αντικειμενικότητος.  Η  ενότης 
αυτή είναι που τα ποικίλα φαινόμενα των αισθήσεων, τα οποία καθ' εαυτά είναι ασύντακτα, 
τα  βάζει  σε  τάξη  και  τα  υποτάσσει  σε  νόμους.  Και  το  έργο  τούτο  το  κάνει  η  ενότης  του 
συνειδέναι με την κρίση. Έτσι π. χ. η υποθετική κρίση που λέγει ότι «όπου υπάρχει αέρας, εκεί 
υπάρχει και ελαστικότης» υποτάσσει την παράσταση, την εποπτεία του αέρος κάτω από την 
έννοια  της  ααιιττ ίίααςς,  και  την  ελαστικότητα  κάτω  από  την  έννοια  του  αποτελέσματος  και 
δημιουργεί μεταξύ των μια σχέση κατά το νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος. Ο νόμος 
της αιτιότητος είναι a priori νόμος της διανοίας. 

Αλλά ίσως είναι ανάγκη να εξηγηθεί τούτο σαφέστερα με ένα παράδειγμα. Βλέπω τον ήλιο να 
πέφτει επάνω σ' ένα λιθάρι και αισθάνομαι με την αφή μου ότι το λιθάρι ζεσταίνεται. Με τα 
δυο  αυτά  αισθήματα,  δηλαδή  με  το  ότι  βλέπω  τον  ήλιο  επάνω  στο  λιθάρι,  και  με  το  ότι 
αισθάνομαι με την αφή μου ότι ζεσταίνεται το λιθάρι, δεν έχω ακόμη τίποτε το αντικειμενικό, 
όσες  πολλές  φορές  και  αν  έχω  αυτά  τα  αισθήματα.  Εφ'  όσον  περιορισθώ  στα  απλά  αυτά 
αισθήματα  είναι  δυνατόν  να  αντιστρέψω  τη  σειρά,  την  ακολουθία  τους  μέσα  μου,  και  να 
ειπώ:  όταν  ζεσταίνεται  το λιθάρι, φέγγει  επάνω του ο ήλιος. Όταν όμως συνδυάσω το φως 
του  ήλιου  με  τη  θερμότητα  του  λιθαριού  αιτιοκρατικώς,  τότε  αφήνω  τη  σφαίρα  των 
αισθημάτων,  την  καθαρώς  υποκειμενική,  και  προχωρώ  στην  αντικειμενική  σφαίρα  της 
αναγκαιότητος. Αυτή τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος δεν μπορώ ποτέ να την αισθανθώ, 
αλλά μόνον να την εννοήσω. Η νόηση όμως αυτή έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, δηλαδή δεν 
διαρρέει  με  την  ψυχολογική  διαδικασία  που  γίνεται  μέσα  στην  εμπειρική  μου  συνείδηση, 
γιατί  τότε  η  αιτιότης  θα  ήταν  μόνον  υποκειμενική  νόηση  και  τίποτε  άλλο.  Το  ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό  της  είναι  ακριβώς,  ότι  το  νόημά  της  είναι  ανεξάρτητο  από  την ψυχολογική 
ενέργεια  της  νοήσεως,  ότι  είναι  αντικειμενικό  και  στηρίζεται  στην  ενότητα  του  συνειδέναι. 
Όταν με την κρίση μου συνδυάζω το φως του ήλιου με τη θέρμανση του λιθαριού, δεν είμαι 
πια  στη  χώρα  των  αισθημάτων,  αλλά  στη  χώρα  της  γνώσεως.  Τότε  το  συνειδέναι  μου 
ευρύνεται  και  γίνεται  αυτό  που  ο  Kant  ονομάζει  «συνειδέναι  καθόλου»  ή  ενότητα  του 
συνειδέναι,  και  τούτο  πάλιν  σημαίνει  ότι  με  την  κρίση  αυτήν  ξεπερνώ  τον  κύκλο  της 
ατομικότητός μου και εισέρχομαι στον κύκλο της αντικειμενικότητος. 

Το πόρισμα αυτής της αναλύσεως είναι ότι όλες οι αντικειμενικές κρίσεις,  τις οποίες ο Kant 
ονομάζει συνθετικές, συνίστανται από εποπτικά και λογικά στοιχεία. Ακόμη και τα αξιώματα 
των μαθηματικών δεν εξαιρούνται κατά τον Kant απ' αυτόν τον κανόνα, με τη μόνη διαφορά 
ότι στα μαθηματικά η εποπτεία είναι καθαρή, εσωτερική και όχι εποπτεία των αισθήσεων. Η 
παράσταση  ενός  ορισμένου  χώρου,  λέγει  ο  Kant,  δεν  είναι  ποτέ  δεδομένη  άμεσα  στην 
εποπτεία  μου,  αλλά  αποκτάται  με  τη  σύνθεση  του  ομοιομόρφου.  «Δεν  μπορώ  να  έχω  την 
παράσταση  μιας  γραμμής,  έστω  και  της  πιο  μικρής,  δίχως  να  την  χαράξω  με  το  νου  μου, 
δηλαδή  να  δημιουργήσω  από  μια  στιγμή  όλα  τα  μέρη  της  σιγά  σιγά  και  έτσι  να  έχω  την 
εποπτεία της». Το ίδιο γίνεται και με τον χρόνο, ακόμη και τον πιο μακρό. Η ενότης όμως, η 
σύνθεση αυτή του ομοιομόρφου, είτε είναι χώρος είτε είναι χρόνος, προϋποθέτει την έέννννοοιιαα 
του μεγέθους. Συνεπώς η γραμμή δεν είναι δυνατή, νοητή δίχως την έννοια. Η γνώση λοιπόν, 
δηλαδή η εμπειρική αντικειμενική γνώση της φυσικής επιστήμης, είναι έργο της διανοίας. Ο 
Kant λέγει: «μπορούμε όλες τις ππρράάξξεειιςς της διανοίας να τις αναφέρομε σε κρίσεις έτσι ώστε 
η διάνοια γενικώς δύναται να νοηθεί ως ικανότης του κρίνειν. Η ίδια ενέργεια, η οποία δίδει 
στις διάφορες παραστάσεις μέσα σε μια κρίση ενότητα, αυτή δίδει  και στην απλή σύνθεση 
διαφόρων παραστάσεων μέσα σε μια εποπτεία ενότητα, η οποία, αν την εκφράσομε γενικώς, 
ονομάζεται έννοια της διανοίας». Με τη βασική αυτή σκέψη προχωρεί ο Kant από τον πίνακα 
των  κρίσεων  στον  πίνακα  των  κατηγοριών  της  διανοίας.  Με  τις  κατηγορίες  η  διάνοια 
συντάσσει  την  ποικιλία  των  φαινομένων  και  των  εποπτειών  και  έτσι  δημιουργεί  ό,τι 
ονομάζομε φυσική επιστήμη. Φυσική επιστήμη είναι  λοιπόν  το σύνολο  των κρίσεων,  που η 
διάνοια σχηματίζει για τα φαινόμενα. 
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Η  κριτική  λοιπόν  φιλοσοφία  δεν  εξετάζει  την  ψυχολογική  γένεση  της  εμπειρίας,  αλλά  το 
αντικειμενικό  κύρος  της  γνώσεως,  που  κατάγεται  από  το  σύστημα  των  κατηγοριών  της 
διανοίας, εφ' όσον στο σύστημα τούτο ανταποκρίνεται πάντοτε ένα περιεχόμενο εμπειρικό. 
Το  a  priori  των  κατηγοριών  δεν  σημαίνει  λοιπόν  τίποτε  άλλο  παρά  την  γενικότητα  και 
αναγκαιότητα  των  κατηγοριών.  Έτσι  παραμερίζει  ο  Kant  το  πολυθρύλητο  πρόβλημα,  που 
τόσον  είχε  απασχολήσει  τους  προδρόμους  του,  αν  δηλαδή  υπάρχουν  έμφυτες  έννοιες  στη 
διάνοια ή όχι. «Δεν ασχολούμαι», λέγει ο Kant, «με την εξέλιξη των εννοιών, αλλά μόνον με 
την αντικειμενικότητά των». Έτσι ο Kant αναγνωρίζει την υπηρεσία που προσέφερε ο Locke, ο 
οποίος κατεπολέμησε την ιδέα «των εμφύτων εννοιών», και λέγει ότι: «Μια τέτοια ανίχνευση 
των  πρώτων  προσπαθειών  της  γνωστικής  μας  δυνάμεως,  για  να  υψωθεί  από  τα  κατ'  ιδίαν 
αισθήματα  στις  γενικές  έννοιες,  ενέχει  δίχως  αμφιβολία  μια  μεγάλη  ωφέλεια,  και  το 
χρωστούμε στον διάσημο Locke, ο οποίος άνοιξε πρώτος προς  τούτο  το δρόμο».  Το κριτικό 
όμως πρόβλημα που ενδιαφέρει  τον Kant  κείται σε άλλη σφαίρα και απαιτεί άλλον  τρόπον 
του σκέπτεσθαι.  Ο Kant  είναι  τόσον πολύ πεπεισμένος  για  την αξία  του  τρόπου αυτού  του 
σκέπτεσθαι που ο ίδιος εισάγει, ώστε αναγκάζεται κάποτε να γράψει τα εξής: «Δεν γνωρίζω 
έρευνες  για  τη  θεμελίωση  της  ικανότητος  που  ονομάζομε  διάνοια,  και  συνάμα  για  τον 
καθορισμό των κανόνων και των ορίων της χρήσεώς της, σπουδαιότερες απ' αυτές που έχω 
κάμει  στο  δεύτερο  κύριο  μέρος  της  υπερβατικής  αναλυτικής  με  τον  τίτλο  «Εισαγωγή  των 
καθαρών  εννοιών  της  διανοίας».  Οι  έρευνες  αυτές  μου  εκόστισαν  τον  περισσότερο  κόπο, 
αλλά, όπως ελπίζω, όχι μάταια». 

Δύο βασικές σκέψεις διέπουν όλη την κριτική του καθαρού λόγου του Kant. Η μία είναι ότι η 
νόησή μας δίχως  εποπτεία  είναι  κενή,  δεν  έχει  καμμιά σημασία  και  κανένα  νόημα.  Η άλλη 
είναι  ότι  η  διάνοια  η  ίδια  δεν  είναι  μια  ικανότητα  της  εποπτείας,  αλλά  μια  αυτόνομη, 
ανεξάρτητη  ικανότητα. Ενώ όμως η νόησή μας, η διάνοια, δεν είναι προϊόν των αισθήσεων, 
δίχως  εποπτεία  των αισθήσεων η  γνώση μας  δεν  έχει  αντικείμενο.  Τότε  η  νόησή μας  είναι 
κενή, είναι ένα απλό παιγνίδι παραστάσεων δίχως καμμιά αξία γνώσεως. Οι κατηγορίες και οι 
βασικές  αρχές  της  διανοίας  θα  ήταν,  λέγει  ο  Kant,  ανούσια  και  κακά  σχήματα,  αν  δεν 
αναφέρονταν στα αντικείμενα της εμπειρίας, την δυνατότητα της οποίας περιέχουν a priori. Η 
εποπτεία των αισθήσεων προσφέρει στις έννοιες  της διανοίας το υλικό και το περιεχόμενο. 
Εκτός όμως από την εποπτεία των αισθήσεων ο Kant εισάγει και την καθαρή εποπτεία, το a 
priori του χώρου και του χρόνου, το οποίον και καθιστά δυνατή την εποπτεία των αισθήσεων. 
Ο  παλαιός  εμπειρισμός  έχει  δίκαιο  μόνον  εφ'  όσον  τονίζει  τη  σημασία  της  εποπτείας  των 
αισθήσεων. Εφ' όσον όμως προχωρεί περαιτέρω και ζητεί να εξηγήσει το όλον φαινόμενο της 
γνώσεως  από  τις  αισθήσεις,  έχει  άδικο.  Η  διάνοια  είναι  απαραίτητη  για  να  έχομε  γνώση. 
Βεβαίως  η  διάνοια  δεν  έχει  αισθήματα  ούτε  δημιουργεί  εποπτεία,  αλλά  έχει  μόνον  την 
ικανότητα να κρίνει εποπτείες με βάση πάντοτε τις κατηγορίες. 

«Η ικανότης που σκέπτεται, που νοεί το αντικείμενο της αισθητής εποπτείας, είναι η διάνοια. 
Όταν  αφαιρέσω  κάθε  σκέψη,  νόηση,  από  την  εμπειρική  γνώση,  τότε  δεν  μένει  πια  καμμιά 
γνώση  οιουδήποτε  αντικειμένου,  διότι  με  απλή  εποπτεία  δεν  νοείται  τίποτε  (δηλαδή  δεν 
μπορεί  κανείς  να  σκεφθεί  τίποτε).  Αν  όμως  παραμερίσω  την  εποπτεία,  τότε  μένει  μόνον  η 
μορφή της νοήσεως, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίον ορίζω την ποικιλία της εποπτείας και την 
καθιστώ αντικείμενο. Γι' αυτό οι κατηγορίες εκτείνονται πιο πέρα από την αισθητή εποπτεία, 
διότι με αυτές σκεπτόμεθα γενικώς αντικείμενα, χωρίς ακόμη να προσέξομε τον ειδικό τρόπο 
με τον οποίο είναι δεδομένα». Με όσα λέγει εδώ ο Kant φαίνεται ότι οι κατηγορίες δεν είναι 
εντελώς κενές και χωρίς σημασία. Είναι μορφές νοήσεως, είναι γενικώς μορφές με τις οποίες 
σκεπτόμεθα  αντικείμενα.  Μήπως  λοιπόν  είναι  δυνατόν  να  εφαρμόσομε  τις  κατηγορίες  και 
στα  πράγματα  αυτά  καθ'  εαυτά;  Εδώ  τα  λεγόμενα  από  τον  Kant  παρουσιάζουν  κάποια 
αβεβαιότητα,  ασάφεια.  Λέγει  δηλαδή  ο  Kant,  ότι  οι  έννοιες  της  διανοίας  δεν  είναι 
συνδεδεμένες  με  τη  δική  μας  εποπτεία  των  αισθήσεων,  αλλά  γενικώς  με  την  αισθητή 
εποπτεία, και προσθέτει ότι αυτή η γενική αισθητή εποπτεία δεν είναι δεδομένη σε μας. Εξ 
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άλλου  όμως  λέγει,  ότι  η  καθαρή  νόηση  δεν  είναι  εντελώς  ακατάλληλη  για  να  γνωρίσομε 
νοούμενα, πράγματα καθ' εαυτά, εφ' όσον θα είχαμε μια μη αισθητή εποπτεία. Τέλος λέγει 
κατηγορηματικώς, ότι ούτε η εποπτεία μας ούτε η νόησή μας είναι κατάλληλη για αντικείμενα 
έξω των αισθήσεων, ότι η ικανότης που έχομε να σκεπτόμεθα δεν θα είχε καμμιά σημασία εν 
σχέσει προς μια εποπτεία άλλη εκτός από την εποπτεία των αισθήσεων. 

Ό,τι  ο Kant  ονομάζει  ννοοοούύμμεεννοονν  είναι  μια  προβληματική  έννοια  για  ένα  αντικείμενο,  που 
απαιτεί μια άλλη, διαφορετική εποπτεία και μια άλλη διαφορετική διάνοια από τη δική μας. 
Αυτή η διάνοια, η οποία θα εγνώριζε το αντικείμενό της όχι με κατηγορίες αλλά διαισθητικώς, 
είναι βεβαίως ένα πρόβλημα. Μόνον μια αρχέτυπη διάνοια,  ένα  intellectus archetypus,  μια 
διανοητική  εποπτεία,  δηλαδή μια απολύτως  δημιουργική  διάνοια  θα ήταν  δυνατόν  να  έχει 
απόλυτη  γνώση,  δηλαδή  γνώση  των  πραγμάτων  καθ'  εαυτό,  διότι  εδώ  νόηση  και  πράγμα, 
παράσταση και Είναι θα συνέπιπταν. Η παράστασή μας όμως, η διάνοιά μας, δεν δημιουργεί 
πράγματα,  αλλά  μόνον  έχει  πείρα  των  πραγμάτων,  και  με  αυτό,  λέγει  ο  Kant,  πρέπει  να 
είμεθα ευχαριστημένοι, γιατί «τι είναι δυνατόν να είναι τα πράγματα καθ' εαυτά, δεν το ξέρω 
και  δεν  χρειάζομαι  να  το  ξέρω,  επειδή  δεν  συναντώ  ποτέ  ένα  πράγμα  αλλιώς  παρά  όπως 
τούτο εμφανίζεται μέσα στην πείρα που έχω». Υπάρχει όμως εξ άλλου και η σαφώς αντίθετη 
διατύπωση στην «Κριτική του καθαρού λόγου», όπου ο Kant λέγει: «η υπερβατική χρήση της 
εννοίας  μέσα  σε  μια  βασική  αρχή  είναι  εκείνη,  όπου  η  έννοια  αναφέρεται  σε  πράγματα 
γενικά  και  καθ'  εαυτά,  ενώ  η  εμπειρική  είναι  εκείνη,  όπου  η  έννοια  αναφέρεται  μόνον  σε 
φαινόμενα,  τουτέστι  σε  αντικείμενα  μιας  δυνατής  πείρας».  Επίσης  ο  Kant  ομιλεί  για  την 
υπερβατική  σημασία  των  κατηγοριών  και  λέγει,  ότι  «οι  καθαρές  κατηγορίες,  όταν  δεν  τις 
ιδούμε ως όρους της πείρας, έχουν μόνον υπερβατική σημασία, όχι όμως υπερβατική χρήση». 
Με  τον  όρο «υπερβατική  σημασία»  χαρακτηρίζεται  βέβαια  η  ανεξαρτησία  των  κατηγοριών 
από  την αισθητική  εποπτεία,  ή,  πράγμα που  είναι  το  ίδιο,  η  αναφορά  τους  σε αντικείμενα 
καθόλου, αλλά δεν εκφράζεται η εσωτερική των ανικανότης και αχρηστία για τη γνώση των 
πραγμάτων καθ'  εαυτά.  Τουναντίον μέσα στο υπερβατικό,  έτσι  όπως  εδώ χρησιμοποιεί  τον 
όρον αυτόν ο Kant, ενυπάρχει η αναφορά στο πράγμα καθ' εαυτό. 

Πάντως  η  έννοια  του  πράγματος  καθ'  εαυτό  είναι  βασική  έννοια  για  τη  φιλοσοφία  της 
φύσεως του Kant. Κάθε φαινόμενο είναι για τον Kant ένας δείκτης ότι κάτω ή πίσω απ' αυτό 
υπάρχει ένα πράγμα καθ' εαυτό, του οποίου εμείς γνωρίζομε το Φαίνεσθαι και ποτέ το Είναι. 
Τα  πράγματα  καθ'  εαυτά  είναι  τα  αίτια  των  φαινομένων,  επειδή  αυτά  διεγείρουν  τις 
αισθήσεις μας, θέτουν σε κίνηση τα αισθητήρια όργανά μας. Συνάμα όμως τα πράγματα καθ' 
εαυτά  παραμένουν  σε  μάς  παντάπασι  άγνωστα,  είναι  κάτι  άγνωστο,  είναι  ένα  μεγάλο 
ερωτηματικό, όπου δεν μπορούμε να δώσομε απάντηση. Το ερώτημα όμως που τίθεται στο 
σημείο  αυτό  είναι  μήπως  έχομε  εδώ  μια  άλυτη  αντίφαση  της  σκέψεως  του  Kant,  η  οποία 
απειλεί  να  ανατινάξει  όλο  το  κριτικό  του  σύστημα,  όλη  του  την  «Κριτική».  Ο  Jacobi  ήταν 
εκείνος,  ο  οποίος  επεσήμανε  πρώτος  αυτήν  την  αντίφαση  και  ο  οποίος  είπε  ότι: «Ως  προς 
τούτο ευρίσκομαι πάντοτε σε απορία, δηλαδή ότι δίχως την προϋπόθεση του πράγματος καθ' 
εαυτό δεν μπορώ να εισέλθω στο «σύστημα» και ότι μ' αυτήν την προϋπόθεση δεν μπορώ να 
μείνω  μέσα  σ'  αυτό».  Τούτο  εξηγεί,  γιατί  ιδίως  ο  Νεοκαντιανισμός  επεχείρησε  να 
απομακρύνει την έννοια του πράγματος καθ' εαυτό από το σύστημα της κριτικής φιλοσοφίας. 
Ο ιδρυτής της σχολής του Μαρβούργου, ο Hermann Cohen είναι κυρίως εκείνος, ο οποίος στο 
έργο του «Η Θεωρία της πείρας του Kant» αποκρούει την έννοια του πράγματος καθ' εαυτό 
«και μάλιστα κατά τρόπο δριμύ». «Η φλυαρία, ότι ο Καντ περιόρισε βεβαίως τη γνώση στα 
φαινόμενα,  αλλά  άφησε  το  άγνωστο  πράγμα  καθ'  εαυτό  στη  θέση  του,  αυτή  η  επιπόλαια 
φλυαρία πρέπει ασφαλώς έπειτα από εκατό  χρόνια κάποτε να πάψει». Πράγματι,  εφ'  όσον 
θεωρήσομε  και  τις  μορφές  της  εποπτείας  (χώρος  και  χρόνος)  και  τις  μορφές  της  νοήσεως 
(κατηγορίες)  μόνον  ως  αρχές  της  δυνατότητος  της  πείρας,  δηλαδή  της  αντικειμενικής 
νομοτελείας των φαινομένων, τότε είναι δυνατόν ν' αφήσομε την έννοια του πράγματος καθ' 
εαυτό  να  υποχωρήσει  προς  το  βάθος  του  αγνώστου.  Και  όμως  δεν  είναι  δυνατόν  να  την 
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αφήσομε ν' αφανισθεί, διότι η θεωρία της γνώσεως του Kant δεν θέλει μόνον να δώσει μια 
γενική θεμελίωση της γνώσεως, αλλά συνάμα θέλει να ορίσει και τα όρια της γνώσεως, οπότε 
η  έννοια  του  πράγματος  καθ'  εαυτό  επανέρχεται  στο  προσκήνιο  ως  το  όριο  ακριβώς  της 
γνώσεως του ανθρώπου. 

Η  θεμελίωση  της  γνώσεως  και  ο  ορισμός  των  ορίων  της  γνώσεως  αποτελούν  για  τον  Kant 
προβλήματα  αχώριστα  το  ένα  από  τ'  άλλο.  Το  πρόβλημα  δηλαδή,  που  στηρίζεται  η  γνώση 
μας, ποίοι είναι οι αντικειμενικοί όροι της γνώσεως, και συνάμα το πρόβλημα, που κείνται τα 
όρια  της  γνώσεώς  μας,  η  οποία  είναι  σχετική  απέναντι  της  απολύτου  γνώσεως,  που  είναι 
δυνατόν  να  έχει  μια  διάνοια,  ένας  νους,  ο  οποίος  συγχρόνως  με  τις  παραστάσεις  του 
δημιουργεί τα αντικείμενα, συμπλέκονται στον Kant σε μια ενότητα. Ο Kant λέγει: «η διάνοια 
ορίζει, περιορίζει την εποπτεία των αισθήσεων χωρίς να διευρύνει την ιδική της σφαίρα, και 
επειδή την ειδοποιεί να μη φαντάζεται, ότι αναφέρεται σε πράγματα καθ' εαυτά, αλλά μόνον 
σε φαινόμενα, συλλαμβάνει την έννοια ενός αντικειμένου καθ' εαυτό, αλλά το εννοεί μόνον 
ως  υπερβατικό  αντικείμενο,  το  οποίον  αποτελεί  την  αιτία  του  φαινομένου  (πράγμα  που 
σημαίνει ότι το ίδιο δεν είναι φαινόμενο) και το οποίον δεν είναι δυνατό να νοηθεί ούτε ως 
μέγεθος  ούτε  ως  πραγματικότης  ούτε  ως  ουσία».  Σύμφωνα  λοιπόν  με  αυτά  μπορούμε  να 
μείνωμε  μέσα  στην  κριτική  φιλοσοφία,  εφ'  όσον  χωρίσομε  την  εμπειρική  από  τη  μη 
εμπειρική,  καθαρή  χρήση  των  κατηγοριών.  Βεβαίως  εδώ υπάρχει ακόμη  ένα πρόβλημα  και 
τούτο είναι: γιατί, ενώ ο Kant αποκλείει το μέγεθος, την πραγματικότητα, την ουσία και όλους 
τους άλλους προσδιορισμούς από το πράγμα καθ' εαυτό, δεν αποκλείει την έννοια της αιτίας, 
η οποία ανήκει στην ίδια σφαίρα, όπου ανήκουν και η έννοια του μεγέθους και η έννοια της 
πραγματικότητος  κ.τ.λ.;  Εδώ  υπάρχει  μια  απάντηση,  ότι  δηλαδή  ο  Kant  δεν  ήταν  τόσον 
αφελής,  ώστε  να  θέτει  το  πράγμα  καθ'  εαυτό  ως  αιτία  των  φαινομένων  κατά  την  γνωστή 
έννοια  του  νόμου  της  αιτιότητος,  ο  οποίος,  όπως  εκείνος  διδάσκει,  ισχύει  μόνο  για 
φαινόμενα.  Το  πράγμα  καθ'  εαυτό  δεν  είναι  πράγμα,  αντικείμενο  του  κόσμου  των 
φαινομένων,  αλλά,  όπως  το  εννοεί  ο Kant,  είναι  η  γενική  έννοια  για  κάτι,  το  οποίον  κείται 
πίσω ή κάτω από όλους τους ορισμούς και τους χαρακτηρισμούς του κόσμου των φαινομένων 
και  το  οποίον  δεν  εισέρχεται  ποτέ,  όσον  και  αν  τελειοποιείται  η  γνώση  μας,  μέσα  στην 
πραγματικότητα του κόσμου των φαινομένων. 

Από το πρόβλημα τούτο δεν απαλλάσσεται ποτέ η φυσική επιστήμη∙ και όταν νομίζει ότι με 
την  πρόοδό  της  το  παραμερίζει,  εκείνο  εμφανίζεται  προκλητικώτερο  ενώπιόν  της,  γιατί  η 
γνώση μας ποτέ δεν συμπίπτει με το πράγμα καθ' εαυτό. Η έννοια λοιπόν του πράγματος καθ' 
εαυτό είναι ασφαλώς ένα νόημα, αλλά δεν είναι μια γνώση, εφ' όσον η γνώση είναι δεμένη 
πάντοτε  με  τις  μορφές  χώρου  και  χρόνου  και  με  τις  κατηγορίες.  Το  ότι  λοιπόν  ο  νους,  η 
διάνοια, θέτει κάτω ή πίσω από όλα τα φαινόμενα ένα άγνωστο κάτι, τούτο δεν σημαίνει ότι 
το γνωρίζει, αλλ' ότι απλώς το συλλαμβάνει ως έννοια, η οποία αποτελεί το όριό της. Έτσι θα 
ήταν δυνατόν να πει κανείς, ότι η έννοια του πράγματος καθ' εαυτό, όπως την ορίζει ο Kant, 
αποτελεί  το  κριτικό  φράγμα  που  εγείρει  ο Kant,  για  να  προφυλάξει  την  επιστήμη  από  τον 
κίνδυνο  να  πιστεύσει,  ότι  είναι  δυνατόν  ποτέ  να  γίνει  η  ίδια  και  οντολογία  ή  μεταφυσική, 
κίνδυνο από τον οποίο πράγματι η μεν επιστήμη ξεφεύγει, πολλοί φυσικοί επιστήμονες όμως 
δεν κατώρθωσαν να ξεφύγουν, οπότε γίνονται κακοί μεταφυσικοί, όπως συνέβη τούτο κατά 
το  δεύτερο  ήμισυ  του  δεκάτου  ένατου  αιώνος,  οπότε  η  μεταφυσική  πολλών  επιστημόνων 
ήταν  ο  υλισμός.  Και  η  μεν  σύγχρονη  φυσική  επιστήμη,  επειδή  ακριβώς  έγινε  κριτικώτερη, 
δηλαδή  περισσότερο  πιστή  στο  πνεύμα  του  Kant,  ελευθερώθηκε  από  τον  υλισμό  αυτόν, 
πολλοί όμως «επιστήμονες» εξακολουθούν και σήμερα να είναι δέσμιοι αυτού του υλισμού. 

Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα, που φαίνεται να είναι συνυφασμένο με την έννοια του 
πράγματος  καθ'  εαυτό.  Το  πρόβλημα  τούτο  είναι  δυνατό  να  διατυπωθεί  με  το  ερώτημα: 
μήπως ο κόσμος  των φαινομένων,  ένας κόσμος παντάπασι υποκειμενικός,  μήπως ο κόσμος 
αυτός είναι απλό δημιούργημα της φαντασίας του ανθρώπου; Υπήρξαν και υπάρχουν πολλοί, 
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οι οποίοι πιστεύουν, ότι με το ερώτημα τούτο η κριτική φιλοσοφία τίθεται σε λογικό αδιέξοδο 
και  είναι  υποχρεωμένη  από  τα  πράγματα  να  ταυτισθεί  με  τον  υποκειμενισμό  του  κόσμου, 
όπως τον εδίδαξε ο Berkley πριν από τον Kant και ο Schopenhauer μετά τον Kant. Ο Kant όμως 
απαντά στο ερώτημα αυτό με κατηγορηματικό τρόπο αρνητικώς, λέγει δηλαδή ότι ο κόσμος 
των  φαινομένων  είναι  πραγματικός  και  όχι  φανταστικός.  Που  έγκειται  όμως  κατ'  αυτόν  η 
πραγματικότης αυτού του κόσμου; Έγκειται ακριβώς στην αναγκαιότητα και στην νομοτέλεια 
του  κόσμου,  δηλαδή στο  ότι  δύναμαι  να προείπω,  ότι  οι  νόμοι  του θα  είναι  πάντοτε όπως 
είναι και τώρα, και τούτο διότι και η γνώση και οι νόμοι αυτού του κόσμου είναι έργα του νου 
μου.  Νους  και  κόσμος  είναι  πράγματα  συνάλληλα.  Όταν  λοιπόν  ερωτώ  τι  ήταν  η  σελήνη, 
προτού  έχω  την  αίσθηση,  την  εποπτεία  της,  ή  όταν  ερωτώ  τι  ήταν  οι  άγνωστρι  αστέρες, 
προτού τους γνωρίσω, δεν κάνω κατ' ουσίαν τίποτε άλλο, παρά ήδη με την ερώτησή μου ν' 
απαντώ συνάμα σ' αυτήν.  Γιατί; Διότι, όταν ερωτώ τι ήταν η σελήνη ή οι άγνωστοι αστέρες 
προτού έχω την εποπτεία τους, δεν κάνω τίποτε άλλο, παρά με το ερώτημά μου εντάσσω τα 
πράγματα  μέσα  στο  σύστημα  χώρου  και  χρόνου  και  των  κατηγοριών  της  νοήσεως.  Η 
πραγματικότης,  λέγει  ο  Kant,  δεν  είναι  οι  στιγμιαίες  εντυπώσεις  των  αισθήσεων  ενός  κατ' 
ιδίαν  συνειδέναι,  αλλά  το  σύνολο  των  φαινομένων,  εφ'  όσον  αυτά  υπόκεινται  σε  νόμους. 
Επίσης  πρέπει  πάντοτε  να  χωρίζομε  την  υποκειμενική  εποπτεία  από  το  αντικείμενο,  τα 
ψυχικά  δηλαδή  φαινόμενα  από  τα  φυσικά.  Έπειτα  η  εποπτεία  μου  δεν  δημιουργεί  τα 
πράγματα  ούτε  η  μη  εποπτεία  μου  τα  αφανίζει.  Όμως  χωρίς  την  εποπτεία  δεν  μου  είναι 
προσιτά. Οι αρχές της σταθερότητος, της ουσίας, της αιτιότητος, και γενικώς οι αρχές του νου 
με  ελευθερώνουν  από  τον  υποκειμενισμό,  όπως  τον  εννοεί  ο  Berkley,  και  εγγυώνται  την 
ενότητα και  την αναγκαιότητα  της φύσεως,  δηλαδή  του κόσμου  των φαινομένων,  εφ'  όσον 
αυτά υπόκεινται σε νόμους. Εκείνο από το οποίον δεν μπορούμε ποτέ να εξέλθομε, γιατί έτσι 
θα επαύαμε  να είμεθα,  να υπάρχομε,  είναι η  έννοια  του αυτοσυνειδέναι,  δηλαδή και όταν 
θέτομε  τα  κάπως  αφελή  ερωτήματα,  τι  ήταν  η  σελήνη  προτού  τη  γνωρίσομε  κ.τ.λ., 
προϋποθέτομε πάντοτε αυτή την έννοια. Και τότε με άλλα λόγια είμαστε μέσα στην εξίσωση, 
της οποίας τα σκέλη είναι ενότης του συνειδέναι και ενότης της φύσεως,  του κόσμου. Ώστε 
φύσις δεν είναι ένα άγνωστο πράγμα καθ' εαυτό, αλλά το σύνολο των φαινομένων. 

Για  να  γνωρίσομε  την  πραγματικότητα  χρειαζόμαστε  την  εποπτεία  και  τα  αισθήματα∙  αυτά 
μας ανοίγουν τη θύρα για να εισέλθομε στην πραγματικότητα, όμως έχομε και τη δυνατότητα 
να γνωρίσομε την ύπαρξη ενός πράγματος και προτού το φέρομε στην εποπτεία μας, εφ' όσον 
νοήσομε  τούτο  σε  σχέση  νομοτέλειας  με  άλλες  εποπτείες.  Έτσι  ο  Leverrier  στα  1845  στο 
Παρίσι  με  υπολογισμό  διεπίστωσε  την  ύπαρξη,  τον  όγκο  και  τον  τόπο  ενός  αγνώστου 
πλανήτου, ο οποίος επηρέαζε τον πλανήτη Ουρανό στην τροχιά του, και το ίδιο βράδυ όταν 
έφθασε  η  είδηση  του  υπολογισμού  αυτού  στο  Βερολίνο,  ανεκάλυψε  ο  Galle  τον  πλανήτη 
αυτόν, τον Ποσειδώνα! Έτσι λοιπόν μπορώ να πω, ότι όλα τα γεγονότα, που διέρρευσαν κατά 
τον άπειρο χρόνο πριν από την ζωή μου, είναι πραγματικά, αλλά και όλα όσα θα διαρρεύσουν 
έπειτα  από  τη  ζωή  μου  θα  είναι  πραγματικά,  εφ'  όσον  ευρίσκονται  και  νοούνται  σε  σχέση 
νομοτελείας με  το παρόν, όπου  ζω και υπάρχω. Με  τον  τρόπο αυτόν η λογική αναγκαιότης 
της πείρας μου, της γνώσεως που ξεκινάει από την άμεση εποπτεία, δηλαδή την εποπτεία του 
παρόντος, απλώνεται προς το απώτατο παρελθόν και μέλλον. Η αντικειμενική πραγματικότης 
λοιπόν  αποτελείται  από  το  σύνολον  του  παρελθόντος,  του  παρόντος  και  του  μέλλοντος.  Η 
κριτική  λοιπόν  φιλοσοφία  του  Kant  όχι  μόνον  δεν  είναι  απλός  υποκειμενισμός  ή 
φαινομενισμός,  όπως  είναι  η  φιλοσοφία  του  Berkley  και  του  Schopenhauer,  κατά  τους 
οποίους  τα  φαινόμενα  και  ο  κόσμος  ως  σύνολο  είναι  πλάσμα  της  φαντασίας,  αλλά 
προφυλάσσει,  προστατεύει  την  επιστήμη  και,  από  τον  κίνδυνο  να  γίνει  κακή οντολογία  και 
από τον κίνδυνο να καταλήξει στον απλό υποκειμενισμό της γνώσεως και του κόσμου. 

Το γενικό λοιπόν ερώτημα που έθεσε ο Kant, πώς είναι δυνατή η φύσις, δηλαδή πώς νοείται 
ό,τι  ονομάζομε φύσιν,  ταυτίζεται από  τον Kant  με  το  ερώτημα πώς  είναι δυνατή η πείρα ή 
απλούστερα  πώς  είναι  δυνατή  η  φυσική  επιστήμη.  Τα  δύο  αυτά  ερωτήματα  αποτελούν  το 
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πρώτο πρόβλημα της κριτικής φιλοσοφίας και το κύριο πρόβλημα της «Κριτικής του καθαρού 
λόγου».  Η  έννοια  της  φύσεως  κατά  την  υλική  της  πλευρά,  απαντά  ο Kant,  στηρίζεται  στην 
εποπτεία των αισθήσεων και τούτο σημαίνει στο σύνολο των φαινομένων, τα οποία κατά τον 
Kant  νοούνται ως αποτελέσματα της σχέσεως  των πραγμάτων καθ'  εαυτά με  την  ικανότητά 
μας να αισθανόμεθα. Εδώ έχομε το εμπειρικό στοιχείο της εννοίας της φύσεως. Ο χώρος και ο 
χρόνος  είναι  καθ'  εαυτά  a  priori  και  συμβάλλουν  στο  σχηματισμό  της  πείρας  μας  ως  όροι 
γενικοί  της  εποπτείας.  Η  φύσις  κατά  την  τυπική  της  πλευρά,  δηλαδή  κατά  τη  λογική  της 
πλευρά, είναι πείρα που στηρίζεται στις βασικές αρχές της διανοίας. Στο ερώτημα τώρα, γιατί 
έχομε ακριβώς αυτό το είδος της εποπτείας και γιατί ο νους μας, η διάνοιά μας είναι αυτού 
του  είδους,  δεν  υπάρχει  καμμιά  απάντηση  λογική.  Τούτο  δεν  αποκλείει  βεβαίως  το 
ενδεχόμενο να υπάρχουν όντα, που έχουν άλλο είδος εποπτείας εκτός από την εποπτεία του 
χώρου και του χρόνου, που έχομε εμείς, όπως επίσης και άλλες μορφές του σκέπτεσθαι εκτός 
από τις κατηγορίες, που έχομε εμείς. Αυτές όμως δεν είναι συλληπτές από μας, δηλαδή δεν 
είναι στοιχεία της πείρας μας. 

Πρέπει  εδώ  να  προσέξομε  μια  βασική  διάκριση  που  κάνει  ο  Kant  μεταξύ  νόμων  και 
νομοτελείας ή νομιμότητος. Ο Kant λέγει: «Βεβαίως δεν είναι δυνατόν οι εμπειρικοί νόμοι να 
κατάγονται  από  την  καθαρή  διάνοια,  όπως  δεν  είναι  δυνατόν  η  απέραντη  ποικιλία  των 
φαινομένων να νοηθεί επαρκώς από την καθαρή μορφή της αισθητής εποπτείας (δηλαδή από 
το  χώρο  και  το  χρόνο).  Αλλά  όλοι  οι  εμπειρικοί  νόμοι  είναι  μόνον  ειδικοί  ορισμοί  των 
καθαρών  νόμων  της  διανοίας,  κατά  τους  οποίους  και  κατά  τον  κανόνα  των  οποίων  οι 
εμπειρικοί  νόμοι  είναι  δυνατοί  και  τα  φαινόμενα  προσλαμβάνουν  μια  νομοτελή  μορφή. 
Επίσης  όλα  τα  φαινόμενα,  ανεξαρτήτως  της  διαφοράς  της  εμπειρικής  των  μορφής,  πρέπει 
πάντοτε να συμφωνούν προς τους όρους της καθαρής μορφής της εποπτείας (δηλαδή με τον 
χώρο και τον χρόνο). Με την έννοια αυτή οι βασικές αρχές της διανοίας είναι οι γενικοί νόμοι 
της  φύσεως  ή  καλύτερα  οι  νόμοι  της  φύσεως  είναι  οι  βασικές  αρχές  της  διανοίας.  Έτσι  το 
συνταρακτικό  πόρισμα  της  κριτικής  του  καθαρού  λόγου  του  Kant  είναι  ότι  η  «ανωτάτη 
νομοθεσία  της  φύσεως  κείται  μέσα  στη  διάνοιά  μας»  ή  ότι  «η  διάνοια  προδιαγράφει  στη 
φύση τους νόμους της» ή τέλος ότι «η διάνοια είναι ο νομοθέτης της φύσεως». 

«Ως τώρα», λέγει ο Kant, «εγίνονταν δεκτό, ότι η γνώση μας πρέπει να κατευθύνεται προς τα 
αντικείμενα. Τότε όμως ο χώρος, ο χρόνος και οι κατηγορίες θα έπρεπε να έχουν εμπειρική 
την  καταγωγή  —πράγμα  λογικώς  αδύνατον,  γιατί  ούτε  ο  χώρος  ούτε  ο  χρόνος  ούτε  οι 
κατηγορίες  έχουν  καμμιά  υλικότητα  ή  γνωρίσματα  υλικότητος».  Και  ο  Kant  συνεχίζει:  «Ας 
δοκιμάσομε  λοιπόν  μια  φορά,  αν  στα  θέματα  της  μεταφυσικής  δεν  θα  προχωρήσομε 
καλύτερα με το να δεχθούμε ότι τα αντικείμενα πρέπει να κατευθύνονται προς τη γνώση μας. 
Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά να καταλάβουμε ότι μέσα στην εποπτεία των 
αισθήσεων και μέσα στη διάνοιά μας υπάρχουν οι όροι της δυνατότητος της πείρας, δηλαδή 
της δυνατότητος να σχηματίσομε την έννοια περί της φύσεως». Φύσις κατά την έννοια αυτήν 
δεν είναι ένα μυστηριώδες πράγμα καθ' εαυτό, με το οποίον a priori δεν μπορούμε να κάμομε 
τίποτε,  αλλά  φύσις  είναι  το  ίδιο  με  ό,τι  ονομάζομε  γενική  νομοτέλεια  της  πείρας.  Ώστε  η 
πείρα, η εμπειρία, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να σχηματίσομε έννοιες, αλλά οι έννοιες μάς 
δίδουν την δυνατότητα να σχηματίσομε την πείρα. Εδώ έγκειται η επαναστατική νοοτροπία 
του  Kant:  «Συμβαίνει  και  εδώ  το  ίδιο,  ό,τι  με  την  πρώτη  σκέψη  του  Κοπερνίκου,  ο  οποίος 
επειδή  δεν  ήταν  δυνατόν  να  προχωρήσει  στην  εξήγηση  των  ουρανίων  κινήσεων,  εφ'  όσον 
εδέχονταν ότι όλο το στράτευμα των άστρων περιστρέφεται γύρω από τον θεατή, εδοκίμασε 
μήπως θα πετύχαινε καλύτερα, αν άφηνε τον θεατή να περιφέρεται και αντίθετα αν τα άστρα 
τα άφηνε στην ησυχία τους». Η σύγκριση βέβαια αυτή του Kant θέλει μόνον να τονίσει την 
ολοκληρωτική  αντιστροφή  του  τρόπου  του  σκέπτεσθαι.  Κατά  τα  άλλα  τα  πράγματα  κατ' 
αυτόν, δηλαδή κατά την κριτική του φιλοσοφία, περιστρέφονται γύρω από τη γνώση. Ο Καντ, 
όταν παραλληλίζει την κριτική του φιλοσοφία με την αντιστροφή της παραδοχής που έκαμε ο 
Κοπέρνικος,  λέγει  ότι  ο  Κοπέρνικος  ετόλμησε  να  ζητήσει  με  ένα  τρόπο,  που αντίκειται  στις 
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αισθήσεις,  αλλά  αληθινό,  τις  παρατηρούμενες  κινήσεις  όχι  μέσα  στα  αντικείμενα  του 
ουρανού, αλλά μέσα στο θεατή των». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' 
Ο ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΙ. 

Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. 
Ο SCHELLING ΚΑΙ Ο ΕΓΕΛΟΣ 

Ο ηθικός και θρησκευτικός  ιδεαλισμός  του Fichte  παρεγνώρισε εξ ολοκλήρου την  ιδιοτυπία 
και την νομοτέλεια της φύσεως και εστράφη αποκλειστικώς προς τον άνθρωπο, δηλαδή την 
έννοια του Εγώ και του αυτοσυνειδέναι. Η φύση, δηλαδή ο απέραντος κόσμος των φυσικών 
φαινομένων, είναι για τον Fichte ωσάν να μην υπάρχει. Το κενόν τούτο ακριβώς επεχείρησε 
να  καλύψη ο Schelling  με  τη φιλοσοφία  της φύσεως.  Ο Schelling,  παρακινούμενος  και  από 
σημαντικές ανακαλύψεις της εποχής του, όπως είναι οι ανακαλύψεις του Galvani, του Volta, 
του Faraday, του Pristley, του Lavoisier, καθώς επίσης και από τις αντιλήψεις του Herder και 
του Γκαίτε περί φύσεως, επιχειρεί να δώσει μια καινούργια εικόνα της φύσεως, η οποία είναι 
ολωσδιόλου αντίθετη από την εικόνα του Καντ. 

Ο Schelling πιστεύει ότι η φύσις πρέπει να είναι για την επιστήμη ό,τι είναι και για την τέχνη, 
δηλαδή ένας κόσμος ζωντανών δυνάμεων και εσωτερικής ζωής, ένα ενιαίο σύνολο ζωής, ένας 
μεγάλος  οργανισμός.  Η  φύσις  είναι  κατά  τον  Schelling  δημιούργημα  μιας  μη‐συνειδητής 
νοημοσύνης,  η  οποία  τείνει  προς  ένα  σκοπό,  και  αυτός  είναι  η  αυτοσυνειδησία  του 
πνεύματος.  Με  άλλα  λόγια  η  ουσία  της  φύσεως  είναι  κατά  τον  Schelling  το  πνεύμα.  Το 
πνεύμα δεν είναι μόνον μέσα μας αλλά και έξω από μας. Η πραγματική βάση, η πρωταρχή της 
φύσεως,  είναι  πνευματική.  Το  σύστημα  της  φύσεως,  λέγει  ο  Schelling,  είναι  συνάμα  το 
σύστημα  του  πνεύματος.  Και  επειδή  το  μη‐συνειδητό  πνεύμα  είναι  καθαρή  δύναμη,  ο 
Schelling  πιστεύει  ότι  μόνον  μια  δυναμική  θεώρηση  της  φύσεως  είναι  δυνατόν  να  μας 
βοηθήσει να την κατανοήσομε. 

Η δυναμική αυτή θεώρηση της φύσεως πρέπει να στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές, στην αρχή 
της  ενότητος  της  φύσεως,  και  στην  αρχή  της  εξελίξεως.  Η  ενότης  κυριαρχεί  εξ  ολοκλήρου 
μέσα στη φύση. Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ ανοργάνου και οργανικής φύσεως, 
δεν  υπάρχει  διαφορά  μεταξύ  μηχανισμού  και  ζωής,  και  τούτο  διότι  όλη  η  φύσις  είναι 
οργανωμένη. Οι μορφές και οι βαθμίδες της φύσεως, από την ύλη ως τις ανώτερες μορφές 
της  ζωής  και  απ'  αυτές  ως  τον  άνθρωπο,  όπου  το  μη  συνειδητό  πνεύμα  αποκτά 
αυτοσυνειδησία, δεν είναι τίποτε άλλο παρά στάδια μιας εξελίξεως, μιας και της ίδιας αρχής. 
Η  μεταφυσική  όμως  αυτή  έννοια  της  εξελίξεως  δεν  έχει  καμμία  σχέση  με  την  εξέλιξη  ως 
χρονική αιτιοκρατική διαδικασία, όπως την εννοούμε από την εποχή του Darwin και έπειτα. 
Εδώ ακριβώς πρόκειται για μια έννοια αντίθετη, δηλαδή η εξέλιξη κατά τον Schelling είναι μια 
τελεολογική μετάβαση από τη μια μορφή στην άλλη, και μάλιστα προς ένα καθολικό σκοπό, ο 
οποίος  είναι  η  αυτοσυνειδησία  του  πνεύματος.  Μέσα  στη  φύση  υπάρχει  ένα  τεράστιο, 
γιγάντιο πνεύμα,  το οποίον θέλει να έλθει στο φως, να σπάσει τα δεσμά, με τα οποία είναι 
φυλακισμένο, και ν' αποκτήσει την αυτοσυνειδησία του. 

Αυτή είναι η μία σκέψη  του Schelling,  η μεταφυσική. Η άλλη  είναι η αισθητική. Ο Schelling 
είναι  και  μεταφυσικός  και  αισθητικός. «Ό,τι  ονομάζομε φύση,  είναι  ένα ποίημα,  το  οποίον 
είναι κλεισμένο μέσα σε μια μυστική θαυμαστή γραφή». Το αίνιγμα όμως τούτο μπορούμε να 
το λύσομε μόνον, αν δούμε μέσα σ' αυτήν  τη μυστική και θαυμαστή γραφή  την περιπέτεια 
του πνεύματος, το οποίον απατάται διαρκώς από τον ίδιο τον εαυτό του, γιατί, ενώ ζητεί τον 
εαυτό  του,  συνάμα  τον  αποφεύγει.  Δια  μέσου  του  αισθητού  κόσμου,  ο  οποίος  είναι  το 
κείμενο της φύσεως, διαφαίνεται το νόημα, όπως δια μέσου ημιδιαφανούς ομίχλης η χώρα 
της φαντασίας,  την οποία λαχταρούμε.  Την  ίδια περίπου θεώρηση της φύσεως συναντούμε 
στον Herder  και  στον  Γκαίτε.  Είναι  η  οργανική  αισθητική  θεώρηση  της  φύσεως.  Επειδή  το 
οργανικό και γενικώς η ζωή είναι κατά την αντίληψη αυτήν το πρώτο, το πρωταρχικό, έπεται 
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ότι  το νεκρό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απολίθωση της διαδικασίας της  ζωής. Η φύσις 
δεν είναι, όπως εδίδαξε ο Fichte, φραγμός του πνεύματος, αλλά πνεύμα που έχει λάβει ορατή 
μορφή. Η φύσις είναι η νοημοσύνη που έχει απολιθωθεί σε ένα Είναι. Οι οντότητές της δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά αισθήματα που έσβησαν και έγιναν Είναι, και τα σώματα είναι κάτι 
ωσάν νεκρές εποπτείες. Η ανώτατη ζωή κρύβεται εδώ μέσα στο θάνατο, και μόνον μέσα από 
πολλούς φραγμούς ξεσπάει για να έλθει στον εαυτό της. Η φύσις είναι η πλαστική πλευρά του 
σύμπαντος, και η εικαστική τέχνη θανατώνει τις ιδέες της και τις μεταβάλλει σε σώματα. 

Η  ιδιοτυπία της φιλοσοφίας της φύσεως του Schelling έγκειται στη δυναμική θεώρηση. Κατ' 
αυτήν  όλα  τα  αντικείμενα  της  φύσεως  είναι  προϊόντα  δυνάμεων.  Με  αυτή  την  έννοια 
συνδυάζεται, όπως είπαμε, η έννοια της εξελίξεως. Κάθε εξέλιξη στηρίζεται σε δύο αντίπαλες 
δυνάμεις.  Έχομε  εδώ  την  διαλεκτική  του Ηρακλείτου,  η  οποία  εργάζεται  με  την  έννοια  της 
αντιθέσεως,  των  αντιθέτων.  Κάθε  φυσικό  αντικείμενο  γεννιέται  από  την  πάλη,  φιλονικεία 
αντιθέτων δυνάμεων. Με αφετηρία την ύλη, ο κόσμος αποτελείται από μία σειρά βαθμίδων 
με κίνηση προς τα πάνω. Την ύλη ο Schelling την παράγει, όπως και ο Καντ, από την δύναμη 
της απωθήσεως και της έλξεως. Την αντίθεση προς την σταθμητή ύλη αποτελεί ο αστάθμητος 
αιθήρ. Από την σύνθεση αυτή των δύο γεννιέται το φως και η θερμότης. Η αύξηση μέσα στην 
ανόργανη φύση εκφράζεται με τις χημικές ενέργειες, τα χημικά αποτελέσματα της ηλεκτρικής 
διαδικασίας. Ο γαλβανισμός αποτελεί κατά τον Schelling τη μετάβαση στον οργανικό κόσμο. 
Τον  κόσμο  αυτόν  ο  Schelling  τον  παράγει  από  την  αντίθεση  τριών  βασικών  δυνάμεων,  την 
ικανότητα  του  αισθάνεσθαι,  την  ικανότητα  του  ερεθίζεσθαι  και  την  ικανότητα  της 
αναπαραγωγής. Παρόμοια αντίληψη είχε αναπτύξει ο Kielmeyer. Ο Schelling  λέγει: «Ο νους 
είναι η τελευταία έκφραση αυτού, του οποίου το φως είχε κάμει την αρχή του». Μόνον μέσα 
στον άνθρωπο πραγματοποιείται η αυτοσυνειδησία του πνεύματος. Αυτός είναι η κορωνίδα 
της δημιουργίας. Παρά την υπερβολή στις αναλογίες του, παρά τη βιαιότητα των κατασκευών 
του, ο Schelling προσπάθησε να ενσωματώσει στην εικόνα του περί φύσεως όλες τις βασικές 
γνώσεις της φυσικής επιστήμης της εποχής του. 

Εκτός από την έννοια του δυναμισμού και της καθολικότητος ο Schelling εισήγαγε και άλλες 
πολύτιμες σκέψεις.  Έτσι η αντίληψή  του  για  τη διάπλαση  της μορφής  των οργανισμών,  και 
ειδικώς για τη διάπλαση των κατ'  ιδίαν μερών των φυτών, πλησιάζει πολύ ό,τι ο πρεσβύτης 
Darwin ονόμασε «Ζωονομία» και ό,τι αργότερα ο Γκαίτε ονόμασε μεταμόρφωση των φυτών. 
Επίσης  για  να  δικαιολογήσει  τη  θεώρηση  της  φύσεως  ως  προβαθμίδας  του  πνεύματος  ο 
Schelling  επισημαίνει  το  γεγονός,  ότι  πολλά  ζώα  έχουν  το  ένστικτο  της  τέχνης.  Η  φύσις 
δημιουργεί, παράγει ως ανώτατη βαθμίδα της όλης δημιουργικής διαδικασίας τον άνθρωπο. 
Αν ο Καντ, όπως είδαμε, κατέληξε να πει, ότι η διάνοια είναι ο νομοθέτης της φύσεως, και αν 
κατά  τον  Fichte  η  φύσις  είναι  δημιουργία  του  Εγώ,  ο  Schelling  λέγει  ότι  το  πνεύμα  είναι 
δημιούργημα της φύσεως. Είναι φιλοσοφικώς αξιοσημείωτο, ότι ο Schelling τις δυνάμεις της 
φύσεως,  ή  καλύτερα αυτό  που  ο  ίδιος  ονομάζει  δυνάμεις  μέσα  στη φύση,  το  στηρίζει  στις 
ιδέες του Πλάτωνος. Ο υλικός κόσμος είναι γι' αυτόν η έκφραση ενός κόσμου των ιδεών. Εξ 
άλλου με τη θεωρία του για την ενότητα της φύσεως και του πνεύματος ο Schelling πλησιάζει 
πολύ  τον  Σπινόζα.  Ο  ίδιος  άλλωστε  χαρακτήρισε  τη  φιλοσοφία  του  περί  της  φύσεως  ως 
«Σπινοζισμό  της φυσικής».  Είναι  γνωστό ότι,  όταν ο Schelling  γνώρισε  το έργο  του Σπινόζα, 
άρχισε ν' απομακρύνεται από τον Fichte. Επίσης οι λόγοι του Schleiermacher περί Θρησκείας 
του επεσήμαναν την ιδέα του σύμπαντος. 

Το σύγγραμμα του Schelling «Σύστημα του υπερβατικού ιδεαλισμού» αποτελεί τη μετάβαση 
από τη φιλοσοφία της φύσεως σε ό,τι ο φιλόσοφος ονόμασε θεωρία ή μάλλον φιλοσοφία της 
ταυτότητος. Το σύστημα τούτο αποτελεί τη συμπλήρωση της φιλοσοφίας της φύσεως. Με τη 
φιλοσοφία της φύσεως ο Schelling έδωσε απάντηση στο ερώτημα: πώς η φύσις προχωρεί στο 
πνεύμα.  Με  τη  φιλοσοφία  της  ταυτότητος  ο  φιλόσοφος  απαντά  στο  ερώτημα:  πώς  η 
υποκειμενική  συνείδηση  γίνεται  αντικειμενική,  πώς  δηλαδή  το  υποκείμενο  εννοεί  το 
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αντικείμενο. Ο Schelling λέγει ότι ο σκοπός του είναι να παρουσιάσει ολόκληρη τη φιλοσοφία 
ως  προϊούσα  ιστορία  της  αυτοσυνειδησίας  του  πνεύματος.  Ο  Fichte  γνώρισε  μόνον  τον 
θεωρητικό και πρακτικό  τομέα  της φιλοσοφίας. Ο Schelling  έρχεται  τώρα να προσθέσει  και 
τον αισθητικό κόσμο, την αισθητική συνείδηση. Στη φιλοσοφία της γνώσεως και της πράξεως 
έρχεται να προσθέσει τη φιλοσοφία της τέχνης. Η καλλιτεχνική δημιουργία είναι ακριβώς το 
είδος εκείνο του πνεύματος, όπου η αντίθεση μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, μεταξύ 
συνειδητού  και  μη  συνειδητού,  μεταξύ  ελευθερίας  και  αναγκαιότητος,  υπερνικιέται.  Στο 
θεωρητικό Εγώ η συνειδητή ενέργεια προσδιορίζεται από το αντικείμενο, το οποίον δεν έχει 
συνείδηση.  Στο πρακτικό Εγώ γίνεται  το αντίθετο. Ούτε το θεωρητικό Εγώ με τη γνώση του 
ούτε το πρακτικό Εγώ με την πράξη του μπορεί ποτέ να φθάσει στο τέλος. Το τέλος και στα 
δυο  αυτά  είδη  ενεργείας  του  ανθρώπου  χάνεται  εις  το  άπειρο,  δεν  είναι  κατορθωτό,  γιατί 
ούτε η γνώση ούτε η πράξη έχει τέλος. Μόνον μέσα στην καλλιτεχνική μεγαλοφυία ευρίσκομε 
την  ανώτατη  σύνθεση  του  πνεύματος.  Μόνον  μέσα  στην  αθέλητη  «σκοπιμότητα»  της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας υπερνικώνται όλες οι αντιθέσεις. 

Στην  αισθητική  μορφή  του  πνεύματος,  στο  καλλιτέχνημα,  εκφράζεται  καθαρά  το 
υποκειμενικό πνεύμα. Ό,τι παρουσιάζει και ό,τι σημαίνει αντικειμενικώς, αλλά όχι συνειδητά, 
η φυσική δύναμη, τούτο ακριβώς παρουσιάζει και σημαίνει η καλλιτεχνική δημιουργία μέσα 
στο  υποκείμενο,  υποκειμενικώς.  Και  η  φυσική  δύναμη  και  η  καλλιτεχνική  δημιουργία 
φέρνουν στο φως ένα καλλιτέχνημα. Την κατανόηση και τη γνώση αυτήν μας την προσφέρει 
αυτό που ο Schelling  ονόμασε διανοητική εποπτεία, «πνευματική εποπτεία»,  η οποία όμως 
είναι προσιτή μόνον στον φιλόσοφο, όπως από τ' άλλο μέρος το καλλιτεχνικό χάρισμα είναι 
ένα  δώρο  των  θεών  προς  τον  καλλιτέχνη.  Τι  είναι  όμως  η  πνευματική  αυτή  εποπτεία,  την 
οποίαν με τόση σφοδρότητα και οξύτητα αμφισβήτησε ο Έγελος στην περίφημη Εισαγωγή της 
«Φαινομενολογίας  του  πνεύματος»;  Ο  Schelling  ορίζει  την  πνευματική  εποπτεία  ως  την 
εσωτερική εκείνη αίσθηση, η οποία διαγιγνώσκει την αυτόματη και μη συνειδητή νοημοσύνη, 
που κρύβεται μέσα στη φύση και είναι συνάμα σε θέση να την συνειδητοποιήσει και αυτήν 
και  τα  δημιουργήματά  της,  δηλαδή  όλες  τις  μορφές  που  αποτελούν  τη  φύση,  από  την 
πρωταρχική υλική της υπόσταση ως τις ανώτερες μορφές της ζωής. 

Ήδη στη φιλοσοφία  της φύσεως  του Schelling  έχομε  την  ιδέα  της  ταυτότητος,  την οποίαν ο 
ίδιος  αναπτύσσει  αργότερα  με  το  σύστημα  του  υπερβατικού  ιδεαλισμού.  Το  Εγώ,  όπως 
αναπτύσσεται από τον Schelling στην υπερβατική του φιλοσοφία, ή, πράγμα που είναι το ίδιο, 
στο σύστημα του υπερβατικού ιδεαλισμού, δεν παραγνωρίζει την αυτονομία και αυτοτέλεια 
της φύσεως,  ούτε παράγει  τη φύση από  τον εαυτό  του, όπως συμβαίνει  τούτο στον Fichte, 
αλλά, και τούτο είναι το τολμηρό μεταφυσικό βήμα του Schelling, η φύση και το Εγώ δεν είναι 
δυνατόν  να  τεθούν  ως  αντίθετα  το  ένα  προς  το  άλλο,  διότι  η  φύση  κατατείνει  προς  τη 
δημιουργία του Εγώ και η ενέργεια του Εγώ επιστρέφει με την κατανοητική της δύναμη προς 
τη φύση. Ο Schelling ανάγει με άλλα λόγια και τη φύση και το Εγώ σε μια ενιαία αρχή, η οποία 
είναι ανώτερη και από τα δύο, δηλαδή στο απόλυτο, το οποίον ονομάζει θείο ή απόλυτο νου. 
«Ονομάζω  το  νου  απόλυτο  νου,  εφ'  όσον  αυτός  νοείται  ως  ολοκληρωτική  αδιαφορία  του 
υποκειμενικού και του αντικειμενικού». Η ολοκληρωτική αυτή αδιαφορία σημαίνει την πλήρη 
σύμπτωση του ενός με το άλλο. Έξω από αυτόν τον νου, τον απόλυτον, δεν υπάρχει τίποτε και 
μόνον μέσα του υπάρχουν τα πάντα. Το απόλυτον αυτό είναι η απόλυτη ταυτότης, η απόλυτη 
αδιακρισία των αντιθέσεων. Μέσα σ' αυτό το απόλυτο δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του Εγώ 
και  του μη  Εγώ,  μεταξύ υποκειμένου  και  αντικειμένου,  μεταξύ  πνεύματος  και φύσεως. Με 
άλλα λόγια φύση και νους είναι απλώς πεπερασμένες διαφοροποιήσεις, οι οποίες πρέπει να 
υπερνικηθούν  μέσα  στην  έννοια  του  απολύτου,  μέσα  στο  άπειρο.  Μέσα  στο  απόλυτο  το 
πεπερασμένο  χάνεται,  υποχωρεί.  Τόσον  ο  αισθητός  κόσμος,  η  φύση,  όσον  και  ο  νοητός,  ο 
νους, το πνεύμα, είναι οι δύο τρόποι με τους οποίους εξελίσσεται και φανερώνεται η ενιαία 
πρωταρχή του κόσμου,  το απόλυτο, ο Θεός. Η διαφορά είναι μόνον ότι στη φύση έχομε  το 
«πραγματικό  στοιχείο»,  ενώ  στο  πνεύμα  έχομε  το  «νοητό  σημείο».  Ο  Schelling  όμως 
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προσθέτει ότι «η απόλυτη ταυτότης δεν είναι η αρχή του πνεύματος αλλά το σύμπαν το ίδιο», 
δηλαδή η ταυτότης δεν είναι κάτι διάφορο, από το σύμπαν, αλλά η ενέργειά της, το Είναι της, 
είναι  το  ίδιο  το σύμπαν. Με άλλα λόγια η ταυτότης είναι ες αεί  ταυτότης.  Επίσης ες αεί με 
αυτήν είναι ο κόσμος, το σύμπαν, δηλαδή το σύνολο των διαφόρων πραγμάτων. Η απόλυτη 
όμως αυτή ταυτότης υπάρχει με τη μορφή των δυνάμεών της, οι οποίες είναι επίσης αιώνιες, 
δηλαδή  υπάρχουν  δίχως  καμμιά  αναφορά  στο  χρόνο,  ή,  πράγμα  που  είναι  το  ίδιο,  είναι 
σύγχρονες  η  μία  με  την  άλλη.  Έχομε  πάλιν  εδώ  τις  ιδέες  του  Πλάτωνος  στη  μορφή  των 
αιωνίων δυνάμεων. 

Η  απόλυτη  αυτή  αδιαφορία,  αδιακρισία,  για  να  φανεί  και  να  αυτοπαρασταθεί 
διαφοροποιείται με τους δύο τρόπους, τον αντικειμενικό και τον υποκειμενικό, τη φύση και 
το  πνεύμα.  Σε  κάθε  μια  από  τις  δύο  αυτές  σφαίρες  φανερώνονται  και  ενεργούν  τρεις 
ιδιαίτερες  δυνάμεις,  οι  οποίες  διαφέρουν  μόνον  ποσοτικώς  μεταξύ  των. «Στην  πραγματική 
σφαίρα (δηλαδή στη φύση) η πρώτη δύναμη είναι η ύλη και η βαρύτης, η δεύτερη το φως και 
η τρίτη ο οργανισμός, το κοινό προϊόν του φωτός και της βαρύτητος. Η ανόργανη φύση καθ' 
εαυτήν δεν υπάρχει. Ό,τι ονομάζομε ανόργανο, είναι μόνον εκείνο που δεν μπορούσε να γίνει 
οργανικό,  το  υπόλοιπο  της  οργανικής  μεταμορφώσεως,  δηλαδή  αυτό  που  έμεινε  έξω  τη 
στιγμή  που  η  φύση  έγινε  ζωή».  Στις  τρεις  αυτές  δυνάμεις  της  πραγματικής  σφαίρας 
ανταποκρίνονται  οι  τρεις  δυνάμεις  της  νοητής:  η  γνώση, ως  δύναμη  της αυτο‐αναφοράς,  η 
πράξη, ως δύναμη που υποτάσσει το ειδικό στο γενικό, και τέλος ο νους ως ενότης και των 
δύο προηγουμένων. Οι δυνάμεις αυτές συμμορφούνται με τη μορφή ως καλωσύνη, όπου η 
μορφή χαράσσεται επάνω στην ύλη, και τέλος ως ομορφιά, που είναι η απόλυτη ένωση της 
ύλης και της μορφής μέσα στο καλλιτέχνημα. 

Χωρίς  να  το  θέλομε  εδώ  πάει  ο  νους  μας  στην  απόλυτη  ουσία  του  Σπινόζα  και  στα  δύο 
κατηγορήματά της. Αλλά και ο ίδιος ο Schelling υποδηλώνει τη συγγένεια της φιλοσοφίας του 
με  τη  μεταφυσική  του  Σπινόζα.  Η  διαφορά  είναι  ότι  στον  Schelling  δεν  έχομε  δύο 
κατηγορήματα, αλλά δύο σειρές δυνάμεων, που η μία συμπληρώνει την άλλη. Όμως και στον 
Schelling  το  πνεύμα  γίνεται  ένα  μέρος  ή  καλύτερα  μέλος  της φύσεως  του  παντός,  όπως  εξ 
άλλου στο Σπινόζα το πνεύμα χαρακτηρίζεται ως κατηγόρημα και τίθεται μαζί με την έκταση, 
το χώρο. Το απόλυτο ή την απόλυτη ταυτότητα και τον απόλυτο νου τον ονομάζει ο Schelling 
Θεό. Αυτός είναι κατά  τον Schelling ο στόχος  της γνώσεώς μας. Ως προς αυτό ο φιλόσοφος 
είναι κατηγορηματικός. «Είναι κανείς πολύ μακριά από την αλήθεια, αν πει ότι δεν υπάρχει 
γνώση του απολύτου. Ακριβώς το απόλυτο είναι το άμεσο αντικείμενο της γνώσεως, ενώ όλες 
οι  άλλες  γνώσεις  είναι  έμμεσες».  Ευρισκόμεθα  πάλι  εδώ  ενώπιον  αυτού  που  ο  Schelling 
ονόμασε «πνευματική εποπτεία»,  γιατί αυτή ακριβώς είναι που μας δίδει την άμεση γνώση 
του  απολύτου.  «Είναι  μια  μυστική,  θαυμαστή  ικανότης,  ν'  αποσυρώμεθα  από  τη  ροή  του 
χρόνου  στον  εσώτατο  εαυτό  μας,  ο  οποίος  απογυμνώνεται  από  τα  έξω,  και  εκεί  να 
απολαύομε  το  αιώνιο  υπό  τη  μορφή  του  αμεταβλήτου.  Η  πνευματική  εποπτεία  είναι  η 
ικανότης να βλέπομε το γενικό μέσα στο ειδικό, το άπειρο μέσα στο πεπερασμένο, ενωμένο 
σε ζωντανή ενότητα». Ό,τι βλέπομε σ' αυτήν την πνευματική εποπτεία είμαστε εμείς οι ίδιοι, 
ως  απόλυτο  ον.  Αυτή  η  εσωτερική  στροφή  του  πνεύματος,  οδηγεί  στην  θεοποίηση  του 
ανθρώπου. Ό,τι απέφυγε ο μεταφυσικός Έγελος, τούτο εξέφρασε ο αισθητικός Schelling δίχως 
δισταγμό. Ο φιλόσοφος γίνεται εδώ το όργανο της πνευματικής εποπτείας του απολύτου, ή 
με  άλλα  λόγια  η  πνευματική  εποπτεία  είναι  αίτημα  ελευθερίας,  που  μόνον  ο  φιλόσοφος 
μπορεί  να  το  πραγματοποιήσει,  όπως  ο  καλλιτέχνης  δημιουργεί  το  έργο  του.  Την 
πραγματοποίηση του αιτήματος  τούτου ο Schelling  την ονομάζει απόλυτη θέληση: «Με την 
απόλυτη θέληση το πνεύμα αντιλαμβάνεται άμεσα τον εαυτό του, ή έχει άμεση εποπτεία του 
εαυτού του». 

Το σύστημα αυτό του Είναι, δηλαδή την οντολογία αυτή του παντός, το οποίον γεννιέται και 
υφίσταται  με  τη  δημιουργική  αυτοπαραγωγή  του  απολύτου,  ο  Schelling  το  ονομάζει 
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«σύστημα  του  κόσμου»,  και  με  αυτό  έχομε  συνάμα  και  τη  διδασκαλία  του  Schelling  περί 
Θεού. «Ο Θεός δεν είναι τίποτε άλλο παρά το απόλυτο Εγώ». Την ίδια εποχή που ο Έγελος και 
ο  Jacobi  αγωνίζονταν  για  τον  προσωπικό  Θεό,  ο  Schelling  ομολογεί  ένα  απρόσωπο  Θεό,  ο 
οποίος  αναπτύσσεται  μέσα  στο  πλήρωμα  της  πραγματικότητος  και  φανερώνεται  στην 
ολότητα  του  σύμπαντος.  Αυτός  ο  Θεός,  που  είναι  πέρα  από  τις  αντιθέσεις  του  κόσμου, 
ικανοποιεί  τον  ρωμαντικό  και  αισθητικό  Schelling  και  του  προσφέρει  ένα  πλούτο 
θρησκευτικής ζωής και γνώσεως. 

 

Αν  όμως  η  φιλοσοφία  της  φύσεως  ήταν  για  τον  Schelling  το  σημαντικώτερο  μέρος  του 
συστήματός  του,  ή  καλύτερα  η  κεντρική  ιδέα  της  όλης  φιλοσοφίας  του,  για  τον  Έγελο 
αντίθετα  ο  κλάδος  αυτός  του  συστήματός  του  είναι  περισσότερο  ασήμαντος.  Ποιος  όμως 
είναι  ο  λόγος  αυτής  της  διαφοράς;  Η φύσις  είναι  κατά  τον  Έγελο  το  πνεύμα «έξω από  τον 
εαυτό του», είναι μόνον ένα μεταβατικό στάδιο, για να φθάσει το πνεύμα στο Είναι του, για 
να έλθει στον εαυτό του. Εξ άλλου ο Έγελος δεν είχε τον απαραίτητο θεωρητικό οπλισμό για 
να οικοδομήσει μια φιλοσοφία  της φύσεως. Η δύναμη  της διαλεκτικής  του ήταν καμωμένη 
όχι  για  τη  φύση,  αλλά  για  την  ιστορία,  όπου  ακριβώς  κατ'  αυτόν  το  πνεύμα  έρχεται  στον 
εαυτό του, αποκτά την αυτοσυνειδησία του. Η φύση είναι κατά τον Έγελο ο κατακερματισμός 
και  το σκόρπισμα της «ιδέας»,  του πνεύματος. Η «ιδέα» μέσα στη φύση παρουσιάζεται όχι 
όπως είναι πράγματι, αλλά όπως δεν είναι, ή, όπως λέγει ο Έγελος, στην ετερότητά της. Έτσι η 
«ιδέα», το πνεύμα είναι ωσάν μέσα στη φύση να έχει βυθισθεί στην ατέλειά του. Η ιδέα, το 
πνεύμα με  τη φύση έχει αποξενωθεί από  τον εαυτό  του,  έχει  ξεπέσει από  το Είναι  της,  και 
τούτο σημαίνει ότι έχει χάσει την αυτοσυνειδησία του. 

Όμως ο Έγελος αναγνωρίζει ότι η φύση είναι μια αντανάκλαση του πνεύματος, και προσπαθεί 
μέσα σ' αυτήν να γνωρίσει το Θεό, όχι βέβαια ως πνεύμα, αλλά ως άμεση πραγματικότητα. Ο 
Έγελος επιχειρηματολογεί ως εξής: Το πνεύμα έπρεπε να παραστήσει το Είναι του, την ουσία 
του μέσα σε μια ξένη, εξωτερική μορφή, και αυτό είναι η φύση, ως αντίθεση, για να μπορέσει 
να συνειδητοποιήσει την πραγματική του ιδιοτυπία. Μέσα στη φύση, επειδή είναι και αυτή η 
άλλη όψη της ιδέας, του πνεύματος, το σύστημα των εννοιών εκφράζεται κατά τρόπο ορατό, 
δηλαδή  η  φύση  αποτελεί  την  πρώτη  βαθμίδα  της  αναπτύξεως  του  απολύτου  νου.  Όμως  ο 
Έγελος περιορίζει πολύ τη σκέψη αυτή, διότι προσθέτει ότι «στη φύση ιδιάζει η εξωτερικότης, 
ενώ  η  διαλεκτική  έννοια  είναι  εκείνη,  η  οποία  οδηγεί  στην  εσωτερικότητα».  Ο  κόσμος  του 
λόγου και η επικράτηση των λογικών δυνάμεων έχουν τα όριά τους... Η εξωτερικότης, δηλαδή 
η πολλότης των χρονικώς διασκορπισμένων όντων και υπάρξεων, δεν καλύπτεται ποτέ με την 
εσωτερικότητα της έννοιας. Γι' αυτό ο Έγελος χαρακτηρίζει τη φύση και ως «άλυτη αντίφαση» 
και ομιλεί για το τυχαίο των κατ' ιδέαν πραγμάτων. 

Εδώ ακριβώς ανακύπτει ένα σημαντικό πρόβλημα,  το οποίον ο Έγελος δεν μπορούσε να  το 
εξουσιάσει.  Το  πρόβλημα  είναι  παλαιό,  υπάρχει  από  την  εποχή  της  ελληνικής φιλοσοφίας. 
Ποια  είναι  η  αρχή  της  πολλότητος,  ποιος  είναι  ο  λόγος  του  κατακερματισμού  και  του 
σκορπίσματος «της ιδέας» ή της ουσίας; Ο Αριστοτέλης την αιτία για το ατομικό και τυχαίο, 
για  τα  πολλά,  την  ευρήκε  σ'  αυτό  που  ονόμασε  ύλη.  Αντίθετα  ο  Έγελος  είναι  σαν  να 
συνθηκολογεί  με  το  πρόβλημα  τούτο,  αυτός  που  έγραψε  τη  βαρυσήμαντη  φράση  στην 
«Φαινομενολογία» του, ότι δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί ν' αντισταθεί στη δύναμη του 
πνεύματος, της αλήθειας. Ο Έγελος λοιπόν λέγει ότι «η λιποθυμία της φύσεως θέτει όρια στη 
φιλοσοφία  και  είναι  ανάρμοστο  να  ζητεί  κανείς  από  την  έννοια  να  κατανοήσει  παρόμοιες 
τυχαιότητες».  Έτσι  ο  Έγελος  δίπλα  στη  δύναμη  του  λόγου  τοποθετεί  την  αδυναμία,  τη 
λιποθυμία του μη λογικού ως αντίπαλο του λόγου, για να εξηγήσει τη φύση. Η φύση είναι και 
για  τον  Έγελο  ένας  κόσμος  βαθμίδων.  Οι  βαθμίδες  αυτές  δεν  αποτελούν  βεβαίως  στάδια 
χρονικής  ακολουθίας,  όπως  συμβαίνει  τούτο  στη  νεώτερη  θεωρία  της  εξελίξεως  (Darwin), 
αλλά μεταμορφώσεις της ιδέας, δηλαδή άχρονη λογική ανάπτυξη και άχρονο διαφορισμό του 
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περιεχομένου  της  ιδέας.  Όμως  ο  διαφορισμός  αυτός  είναι  καταστατικός,  δηλαδή  είναι  εξ 
αρχής ο ίδιος και επαναλαμβάνεται συνεχώς. Με άλλα λόγια μέσα στη φύση δεν γίνεται ποτέ 
τίποτε καινούργιο, αλλά επαναλαμβάνεται πάντα το ίδιο. Τα είδη και τα γένη, έτσι εδίδαξε ο 
Αριστοτέλης, δεν μεταβάλλονται μέσα στη φύση. Εφ' όσον όμως δεν υπάρχει μέσα στη φύση 
καμμιά εξέλιξη, τότε δεν έχει καμμιά θέση εδώ η διαλεκτική. Επίσης ό,τι ονομάζομε μηχανική 
φυσική επιστήμη τούτο είναι ωσάν να μην υπάρχει κατά τον Έγελο, αν και ο ίδιος αναγνωρίζει 
τρεις  βαθμίδες  μέσα  στη  φύση:  τη  μηχανική,  τη  φυσική  και  την  οργανική.  Η  μηχανική 
συνδυάζεται  από  τον  Έγελο  με  την  οντολογία  και ως  εισαγωγή  σ'  αυτήν  χρησιμοποιείται  η 
θεωρία περί χώρου και χρόνου. Ο χώρος, το να είναι δηλαδή τα πράγματα το ένα δίπλα στο 
άλλο, και ο χρόνος, δηλαδή το να είναι το ένα έπειτα από το άλλο ως συνέχεια, και τα δύο 
αυτά εξαρτώνται από το ότι το πνεύμα, η ιδέα, στη φύση είναι έξω από τον εαυτό του. Και ο 
χώρος και ο χρόνος είναι μορφές αυτού του τρόπου του Είναι. Ενώ η έννοια είναι άχρονη, η 
φύση  είναι  χρονικότης,  και  τούτο  σημαίνει  ότι  η  φύση  υπόκειται  στην  αντίφαση  και  την 
ανησυχία,  στη  γένεση  και  φθορά.  Έτσι  εξηγείται  και  το  γεγονός  ότι  ο  Έγελος  επικρίνει  την 
έννοια  της ύλης,  που εισάγει ο Καντ,  και  το  γεγονός ότι ο αυτός φιλόσοφος κατακρίνει  τον 
Γαλιλαίο, τον Κέπλερ και τον Νεύτωνα. Ο Έγελος δανείζεται το νόημα της πολικότητος από τη 
φιλοσοφία  της  φύσεως  του  Schelling  και  το  χρησιμοποιεί  κυρίως  για  να  εξηγήσει  τον 
μαγνητισμό  και  τον  ηλεκτρισμό.  Η  μηχανική  και  η  φυσική  αποτελούν  κατά  τον  Έγελο  την 
πεζότητα της φύσεως. Η ποίηση της φύσεως αρχίζει με την οργανική ζωή. Ο οργανισμός είναι 
η πρώτη μορφή, με την οποίαν υπάρχει η ιδέα. Ο οργανισμός σημαίνει ολότητα, αρμονία των 
αντιθέτων, σημαίνει εσωτερική τελεολογία, επικράτηση της εντελεχείας. Η εντελέχεια είναι η 
δύναμη  της  ζωής,  η  οποία  χρησιμοποιεί  τους  φυσικούς  και  χημικούς  παράγοντες  και  κατ' 
ουσίαν τους αναιρεί, τους συναιρεί μέσα της. Η κλίμαξ των μορφών της ζωής αποτελεί για τον 
Έγελο αφετηρία για ν' αναπτύξει μια οντολογία των βαθμίδων της ζωής, η οποία θυμίζει τον 
Θωμά  τον  Ακινάτη.  Αλλά  η  θεώρηση  αυτή  της  φύσεως,  δηλαδή  η  μετακίνηση  και 
συγκέντρωση  του  προβλήματος  της  φύσεως  στην  έννοια  του  οργανισμού,  είναι  η 
αριστοτελική,  η  οποία,  όπως  είδαμε  ήδη,  αναγεννιέται  με  την  εικόνα  της  φύσεως  που 
σχηματίζει ο Γκαίτε και η οποία είχε ήδη αποκατασταθεί από την  τρίτη «Κριτική»  του Καντ, 
όπου ο φιλόσοφος συζητεί το πρόβλημα της ζωής, του οργανισμού. 

Είναι ευνόητο ότι στον κλάδο της φιλοσοφίας της φύσεως το σύστημα του Εγέλου συνήντησε 
τη μεγαλυτέρα αντίθεση και οξύτητα, η οποία προήλθε από τη φυσική επιστήμη. Η a priori 
κατασκευή  της  φύσεως  από  την  αυτοκίνηση  της  εννοίας,  ανεξάρτητα  από  κάθε  πείρα,  και 
συχνά  αντίθετα  με  ασφαλείς  εμπειρικές  γνώσεις,  έγινε  αιτία,  ώστε  η  φυσική  επιστήμη  να 
κινηθεί  εναντίον  του  Εγέλου.  Τούτο  βεβαίως  δεν  σημαίνει  ότι  η  αιτιοκρατική  έρευνα  της 
φύσεως, όπως γίνεται από τη θετική φυσική επιστήμη, πρέπει ν' αποκρούσει την τελεολογική 
ερμηνεία της φύσεως, και συγκεκριμένως της οργανικής ζωής. Ο Έγελος όμως είχε πράγματι 
υπερεκτιμήσει  τη διαλεκτική του μέθοδο, με  την οποίαν κατέληξε να αρνείται γεγονότα και 
θετικές  επιστημονικές  γνώσεις.  Γι'  αυτό  η  αντίθεση  της  φυσικής  επιστήμης,  δηλαδή  των 
εκπροσώπων  της,  εναντίον  του  υπήρξε  ριζική.  Το  πράγμα  όμως  δεν  σταμάτησε  εδώ,  αλλά 
εγενικεύθη τόσο, ώστε η φυσική επιστήμη της εποχής αντιτάχθηκε ολοκληρωτικώς κατά της 
φιλοσοφίας. Αν όμως από το ένα μέρος ο Έγελος εζήτησε με τη διαλεκτική του να καταλύσει 
τα όρια  της φιλοσοφίας  και  της  επιστήμης,  όρια  τα οποία πρέπει  πάντοτε  να  τηρούνται με 
ευλάβεια,  από  το  άλλο  μέρος  οι  φυσικοί  επιστήμονες  της  τότε  εποχής  αδίκησαν  τη 
φιλοσοφία, της οποίας το έργο είναι διαφορετικό από το έργο της επιστήμης. Εκτός αυτού η 
αίγλη  της φιλοσοφίας  του  Εγέλου  δεν  συνδέεται  με  το  πρόβλημα  της φύσεως,  αλλά  με  το 
πρόβλημα της ιστορίας. Ο Έγελος είναι ο κατ' εξοχήν φιλόσοφος της ιστορίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' 
Ο ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΑ 

Ο ισχυρισμός του Εγέλου, ότι η αντίφαση είναι το ισχυρότερο κίνητρο μέσα στην ιστορία του 
πνεύματος,  και  ο  λόγος  του,  ότι  μέσα  σε  κάθε  φιλοσοφία  υπάρχει  ήδη  η  άρνησή  της,  ότι 
δηλαδή στη θέση ακολουθεί η αντίθεση, επαληθεύθησαν εξ ολοκλήρου αμέσως έπειτα από 
το θάνατό του. Θα έλεγε μάλιστα κανείς, ότι η εποχή που ακολουθεί μετά τον Έγελο δεν είναι 
απλή  αντίφαση,  αντίθεση  προς  το  πνεύμα  του  γερμανικού  ιδεαλισμού  και  ρωμαντισμού, 
αλλά πραγματική απέχθεια και αποστροφή. Ο κυριότερος στόχος αυτής της αποστροφής είναι 
η  φιλοσοφία  του  Εγέλου.  Έτσι  μετά  τη  δόξα  ακολουθεί  το  ναυάγιο  της  φιλοσοφίας  του 
Εγέλου. Η  ιδέα  του πνεύματος,  την οποίαν ανέδειξε ο  Γερμανικός  ιδεαλισμός και  ειδικώς η 
φιλοσοφία του Εγέλου, παραχωρεί τώρα τη θέση της σε άλλες δυνάμεις και τάσεις της ζωής. 
Ο  ιδεαλισμός  αντικαθίσταται  από  δύο  αντίθετα  προς  αυτόν  ρεύματα,  τον  θετικισμό  και  τη 
φυσιοκρατία,  τα  οποία  θα  κυριαρχήσουν  τώρα  κατά  τον  δέκατον  ένατον  αιώνα.  Μια 
καινούργια  συνείδηση  αναπτύσσεται  τώρα  με  την  ανάπτυξη  των  φυσικών  επιστημών  και 
γενικώς με τη στροφή προς την υλική, θετική, φυσική πλευρά της ζωής. Το Ενθάδε παίρνει τη 
θέση  του  Επέκεινα.  Η  στροφή  αυτή  από  την  επιστήμη  απλώνεται  στη  φιλολογία  και  στην 
τέχνη και τελικώς θέτει τη σφραγίδα της και στη φιλοσοφία, η οποία εμφανίζεται τώρα με τη 
μορφή της φυσιοκρατίας (Naturalismus). 

Φυσιοκρατία είναι η κοσμοθεωρία, η οποία δεν γνωρίζει και δεν αναγνωρίζει τίποτε άλλο από 
την πραγματικότητα της φύσεως, τα φυσικά δημιουργήματα, τη φυσική διαδικασία και τους 
φυσικούς  νόμους.  Ό,τι  είναι  φύσει  μόνον  δεδομένο,  ό,τι  είναι  μόνον  αισθητό,  τούτο  και 
μόνον υπάρχει, έτσι διδάσκει η φυσιοκρατία. Και ο άνθρωπος και η  ιστορία του είναι απλά 
δημιουργήματα  της  φύσεως.  Συνεπώς  η  φύση  είναι  το  μέτρο  για  όλα,  ακόμα  και  για  την 
πράξη  του ανθρώπου.  Η  ειδική μορφή αυτής  της φυσιοκρατίας  κατά  τα μέσα  του  δεκάτου 
ένατου  αιώνος  είναι  ο  υλισμός  ως  κοσμοθεωρία.  Ήδη  κατά  την  ελληνικήν  αρχαιότητα  ο 
Λεύκιππος και ο Δημόκριτος είχαν υψώσει την ύλη σε μοναδική αρχή του κόσμου. Κατά την 
νεώτερη εποχή και μάλιστα κατά τον δέκατον έβδομον αιώνα στην Αγγλία (Thomas Hobbes) 
και  κατά  τον  δέκατον  όγδοον  αιώνα  στη  Γαλλία  (Lamettrie,  v.  Holbach,  και  γενικώς  ο 
διαφωτισμός)  ο  υλισμός  προσέλαβε  νέα  μορφή.  Τώρα  κατά  τα  μέσα  του  δεκάτου  ενάτου 
αιώνος  παρουσιάζεται  ενισχυμένος  και  μάλιστα  για  δυο  λόγους.  Ο  πρώτος  λόγος  ήταν  η 
υπερβολή,  θα  έλεγε  κανείς  η  αμετρία  της  μεταφυσικής  του  Εγέλου,  η  οποία  παραγνώριζε 
ακόμη  και  την  επιστημονική  πραγματικότητα.  Ο  δεύτερος  λόγος  ήταν  οι  καταπληκτικές 
κατακτήσεις των φυσικών επιστημών. Η νέα γενεά ακόμη και όταν ζούσε ο Έγελος άρχισε να 
εγκαταλείπει την αίθουσα της φιλοσοφίας και στράφηκε προς τα επιστημονικά εργαστήρια, 
όπου υπήρχαν ήδη απτά  επιτεύγματα καταπληκτικής σημασίας όχι μόνον  για  την  επιστήμη 
αλλά και για την τεχνική. 

Η έμφυτη τάση του ανθρώπου να εξουσιάσει τον κόσμο με τη γνώση του, και μάλιστα με τη 
θετική γνώση, οδηγεί τον άνθρωπο τώρα όχι μόνον στην πλήρη υλοποίηση του κόσμου αλλά 
και στην εκβιομηχάνισή του. Φυσικοί νόμοι άγνωστοι ως τώρα στον άνθρωπο, όπως ο νόμος 
της διατηρήσεως της ενεργείας, τον οποίον ευρήκε πρώτος ο Γερμανός ιατρός Robert Mayer 
(1814  ‐  1878)  και  ανεξάρτητα  απ'  αυτόν  ο  Δανός  Golding,  ο  Άγγλος  Joule  και  ο  Γερμανός 
φυσικός  Η.  Helmholtz,  μεταβάλλονται  από  το  πνεύμα  της  εποχής  σε  κοσμοθεωρητικά 
συνθήματα και αποτελούν νέα στηρίγματα της φυσιοκρατίας και του υλισμού. Νέοι φυσικοί 
επιστήμονες,  κυρίως  βιολόγοι  και  ιατροί,  γίνονται  τώρα  οι  ρήτορες  και  οι  κήρυκες  της 
υλιστικής  κοσμοθεωρίας.  Και  είναι  τόση  η  γοητεία  της  νέας  αυτής  κοσμοθεωρίας,  ώστε  οι 
άνθρωποι πιστεύουν ότι λύονται πλέον όλα τα αινίγματα του κόσμου και της ζωής. 

Τo  έργο  του  Ludwig  Büchner  (1842‐1899)  γίνεται  τώρα  η  βίβλος  του  υλισμού,  όπως 
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αναπτύσσεται αυτός στη Γερμανία. Το όλον τούτο κίνημα του υλισμού δεν φέρνει όμως κατ' 
ουσίαν καινούργιες  ιδέες, εκτός από τις γνωστές του δεκάτου ογδόου αιώνος. Τουναντίον ο 
υλισμός  αυτός  του  δεκάτου  ενάτου  αιώνος  στη  Γερμανία  είναι  ωμότερος  και  λιγώτερο 
πνευματώδης από  τον  υλισμό  των  Γάλλων  του περασμένου αιώνος.  Τα  συμπέρασμα,  όπου 
καταλήγει ο αφιλοσόφητος Büchner, είναι ότι, αφού κάθε δύναμη είναι συνδεδεμένη με μια 
ύλη,  έπεται  κατ' ανάγκην ότι δεν υπάρχει Θεός, ως δημιουργός  του κόσμου.  Τούτο ήταν  το 
σύνθημα της λεγομένης «επιστημονικής αθεΐας». Προ παντός ο υλισμός αυτός αρνήθηκε τη 
διαφορά  μεταξύ  ζωής  και  απλής  ύλης  και  είδε  τη  ζωή  ως  ένα  σύνθετο  πρόβλημα  της 
μηχανικής. Περαιτέρω αρνήθηκε την έννοια της ψυχής ως πνευματικής οντότητος. 

 

Η θεωρία ότι η ζωή είναι μηχανή είχε κατά την εποχή αυτή την ευρύτερη διάδοση. Φυτά και 
ζώα  είναι  μηχανές,  ο  άνθρωπος  και  γενικά  ο  κόσμος  είναι  μία  μηχανή.  Με  απίστευτη 
σοβαρότητα ο Κ. Vogt γράφει ότι οι σκέψεις έχουν την ίδια σχέση με τον εγκέφαλο, που έχει η 
χολή  με  το  ήπαρ.  Το  συμπέρασμα  του  υλισμού  είναι  ότι  δεν  υπάρχει  σκοπός  μέσα  στον 
κόσμο, όπως επίσης δεν υπάρχει ένας κόσμος του πνεύματος δίπλα στη φύση και πάνω από 
τη  φύση.  Ο  υλισμός  του  αιώνος  αυτού  εζήτησε  να  στηριχθεί  και  από  τον  Δαρβινισμό.  Η 
θεωρία του Δαρβίνου περί καταγωγής των ειδών της ζωής, δηλαδή η έννοια της εξελίξεως της 
ζωής,  ήταν  χωρίς αμφιβολία  ένας από  τους σημαντικώτερους  νεωτερισμούς στην Βιολογία. 
Έως τότε ίσχυε η Θεωρία της σταθερότητος των ειδών της ζωής, όπως την είχε διατυπώσει ο 
Linné, ο οποίος είχε πεi: «αριθμούμε τόσα είδη όσα αρχικώς eδημιουργήθηκαν από το Θεό». 

Το αμετάβλητο των τύπων,  των ειδών και γενών της  ζωής, ήταν μια θεμελιακή προσπάθεια 
της  αρχαίας  και  μεσαιωνικής  φιλοσοφίας  της  φύσεως.  Οι  πλατωνικές  ιδέες  και  οι 
αριστοτελικές μορφές ήταν οι σταθεροί τύποι, που αποτελούσαν την οντολογική εγγύηση για 
την  αιώνια  ανακύκληση  της  φυσικής  διαδικασίας.  Υπήρξαν  βεβαίως  και  στην  αρχαιότητα 
φιλόσοφοι,  οι  οποίοι  συνέλαβαν  την  ιδέα  της  εξελίξεως  των  ειδών  της  ζωής,  όπως  είναι  ο 
Αναξίμανδρος  και  ο  Εμπεδοκλής,  αλλά  η  διδασκαλία  των  αυτή  δεν  επηρέασε  την  αρχαία 
εικόνα περί φύσεως. Η πλατωνική ‐ αριστοτελική αντίληψη για την σταθερότητα των τύπων 
της ζωής επεκράτησε και κατά τον Μεσαίωνα. Έτσι ο Αυγουστίνος διδάσκει ότι οι σπόροι των 
ζωικών όντων, των οργανισμών, ετέθησαν από καταβολής κόσμου εκ Θεού μέσα στη γη και 
απ' αυτούς προήλθαν τα διάφορα είδη των φυτών και των ζώων. Όμως δεν προήλθαν το ένα 
από το άλλο, αλλά ήλθαν στο φως το ένα δίπλα στο άλλο, δηλαδή με τη σταθερή μορφή του 
το καθένα. 

Ο σπουδαιότερος πρόδρομος του Darwin είναι ο Jean Baptiste de Lamark (1744 ‐ 1829). Αυτός 
πρώτος εδίδαξε ότι  τα είδη  της  ζωής προέρχονται από πρωτόγονους αρχικούς οργανισμούς 
και ότι η αιτία της μεταβολής των ειδών πρέπει να ζητηθεί στην ανάγκη της προσαρμογής της 
ζωής  στο  περιβάλλον.  Με  την  άσκηση  τελειοποιούνται  τα  όργανα,  με  την  έλλειψη  της 
ασκήσεως αναπληρώνονται. Αργότερα μέσα στη Γαλλική Ακαδημία ανοίγει ένας οξύς αγώνας 
μεταξύ  του  Cuvier,  ο  οποίος  είναι  πολέμιος,  και  του  Geoffroy  St.  Hilaire,  ο  οποίος  είναι 
υπέρμαχος  της  θεωρίας  περί  καταγωγής  της  ζωής,  και  τον αγώνα αυτόν  τον παρακολουθεί 
από μακριά ο Γκαίτε. Το έργο όμως του Darwin, που εξεδόθη στα 1859, εδημιούργησε εποχή 
και  άνοιξε  τομές  μέσα  στην  ιστορία  της  Βιολογίας.  Ο  τίτλος  του  είναι «Περί  γενέσεως  των 
ειδών  δια φυσικής  επιλογής  ή  η  διατήρησις  των  προτιμωμένων  ειδών  κατά  τον  αγώνα  της 
ζωής».  Το  πρόβλημα  της  συγγενείας  και  το  πρόβλημα  της  μεταβολής  των  ειδών  της  ζωής 
απασχόλησε  τον Darwin  σε  όλη  του  τη  ζωή.  Μόνον  δε  αφού  ευρήκε  λείψανα  γιγαντιαίων 
μορφών  ζωής,  που  έχουν  ήδη  εκλείψει,  και  διεπίστωσε  την  ομοιότητα  της  εσωτερικής  των 
δομής με ζώα που ζουν ακόμη, τότε μόνον διετύπωσε τη θεωρία του. Εκτός αυτού έλαβε ως 
αφετηρία της θεωρίας του την τεχνητή επιλογή, με την οποίαν τόσον οι κηπουροί όσο και οι 
ζωοτέχνες παράγουν  νέες μορφές  ζωής. Ο  καλλιεργητής  και ο  ζωοτέχνης διαλέγουν από  το 
γνωστό σ' αυτούς υλικό  τα παραδείγματα,  τους  τύπους  ζωής,  που είναι πρόσφοροι  για  τον 
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σκοπό  που  θέλουν  να  επιτύχουν,  ενώνουν  τους  τύπους  αυτούς  με  την  επιγαμία  και  έχουν 
περίπου το αποτέλεσμα που θέλουν. 

Τη διαδικασία αυτή εφήρμοσε τώρα ο Darwin θεωρητικώς και στη φύση, δηλαδή υποστήριξε 
πως ό,τι κάνει ο καλλιεργητής και ο ζωοτέχνης, το αυτό κάνει και η φύσις, δηλαδή επιλογή. 
Αλλά το ερώτημα είναι ποίος είναι εδώ ο καλλιεργητής και ο ζωοτέχνης, που θέτει τον σκοπό. 
Και  πώς  είναι  δυνατόν  να  τεθεί  σκοπός,  εφ'  όσον  δεν  υπάρχει  νους  μέσα  στη  φύση.  Στα 
ερωτήματα  αυτά  δεν  υπάρχει  βεβαίως  καμμιά  απάντηση  του  υλισμού.  Ο  Darwin  όμως 
ενισχύθηκε  την  εποχή  αυτή  και  από  τη  θεωρία  του  συμπατριώτου  του  οικονομολόγου 
Malthus (1766 ‐ 1834), ο οποίος μελέτησε τη σχέση μεταξύ της αυξήσεως του πληθυσμού και 
της αυξήσεως των μέσων διατροφής και διεπίστωσε ότι ο πληθυσμός αυξάνει ή έχει την τάση 
να  αυξάνει  περισσότερο  από  ό,τι  αυξάνουν  τα  μέσα  της  διατροφής,  και  ότι  γενικώς 
γεννιώνται  περισσότεροι  άνθρωποι  από  όσους  η  γη  μπορεί  να  διαθρέψει.  Η  αναγκαία 
συνέπεια  αυτής  της  δυσαναλογίας  είναι,  ότι  ο  αγώνας  για  την  αυτοσυντήρηση  γίνεται 
σκληρότερος, και στον αγώνα αυτόν νικούν εκείνα τα άτομα, που προσαρμόζονται καλύτερα 
στη ζωή, δηλαδή εκείνα τα οποία φύσει έχουν περισσότερες δυνατότητες ν' αλλάξουν κάπως. 
Έτσι με τη σειρά των γενεών αναπαράγονται άτομα, τα οποία παρουσιάζουν μια παραλλαγή 
προς  την  ίδια  κατεύθυνση.  Οι  ευνοϊκές  για  τη  ζωή  ιδιότητες  με  μια  παρόμοια  επιλογή  και 
κληρονομικότητα παρουσιάζουν αυτόματα μια αύξηση και έτσι γίνεται με φυσικό τρόπο μια 
μεταβολή του είδους. 

Για  να  καταλάβει  κανείς  ορθά  τη  θεωρία  του  Darwin  πρέπει  να  αποσαφηνίσει  τα  βασικά 
στοιχεία  της  ή  τις  βασικές  της  προϋποθέσεις.  Οι  προϋποθέσεις  αυτές  είναι  τρεις:  Η  πρώτη 
προϋπόθεση  είναι  ότι  υπάρχουν  ασήμαντες  τυχαίες  παραλλαγές  ενός  είδους  και  μάλιστα 
προς  διάφορες  κατευθύνσεις  και  συνάμα  υπάρχει  η  κληρονομία  αυτών  των  μεταβολών.  Η 
δεύτερη  προϋπόθεση  είναι  ότι  οι  περισσότεροι  απόγονοι  ενός  είδους  εξοντώνονται  και 
επιζούν  μόνον  όσοι  προσαρμόσθηκαν  καλύτερα.  Η  τρίτη  προϋπόθεση  δέχεται  ότι  οι 
μεταβολές,  οι παραλλαγές,  δεν  ταλαντεύονται απ'  εδώ και απ'  εκεί,  αλλά συγκεντρώνονται 
στα άτομα ως  γνωρίσματα  και  έτσι  προκύπτει  μεγάλη  διαφορά  των ατόμων αυτών από  τα 
πριν  ομοειδή.  Κατά  τον Darwin  τα  συστηματικά  είδη  της  βοτανικής  και  της  ζωολογίας  δεν 
είναι  τόσον  παλαιά  όσον  η  ζωή,  δεν  έχουν  την  ίδια  ηλικία  με  τη  ζωή,  αλλά  είναι  προϊόντα 
εξελίξεως  από  απλούς  οργανισμούς  ή  και  από  μόνον  ένα  πρωταρχικό  πρωτόγονο  είδος 
οργανισμού.  Από  την  πρωταρχική  αυτή  μορφή  ζωής  δια  μέσου  των  εκατομμυρίων  ετών 
προέκυψαν νέες σύνθετες, από τις ατελείς τελειότερες μορφές ή είδη ζωής. Ώστε η μοναδική 
αιτία αυτού του διαφορισμού των ειδών της ζωής είναι ο αγώνας για την αυτοσυντήρηση και 
η φυσική επιλογή, που είναι αποτέλεσμα αυτού του αγώνος. Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία 
ότι  η  συγκέντρωση  των  παραλλαγών  στα  άτομα  που  επιζούν  από  τον  αγώνα  της  ζωής,  ή, 
πράγμα που είναι το ίδιο, που προσαρμόζονται θετικώς στο περιβάλλον, γίνεται κατά τύχην ή 
μηχανικώς. Η επιλογή λοιπόν, η οποία είναι και για τον Darwin σκοπός, εξηγείται μηχανικώς. 
Έτσι ο μηχανισμός εξηγεί την τελεολογία της ζωής. 

Εδώ υπάρχει μια κραυγάζουσα αντίφαση μέσα από την θεωρία του Darwin. Και είναι γεγονός 
ότι  ο  Darwin  αρχικώς  δεχόταν,  ότι  υπάρχει  μέσα  σ'  αυτήν  τη  φυσική  διαδικασία  μία 
ρυθμιστική  αρχή,  την  οποία  ονόμαζε  ψυχή,  μετά  τη  γνωριμία  του  όμως  με  τον Malthus 
αλλάζει γνώμη και γράφει ότι «εδώ (δηλαδή στον Malthus) είχα επί τέλους μια θεωρία, με την 
οποίαν  μπορούσα  να  εργασθώ».  Ο  σκοπός  αποβάλλεται  τώρα  εξ  ολοκλήρου  από  το 
φαινόμενο της ζωής. Ο Darwin γράφει τώρα: «Μέσα στην ποικιλία των οργανικών όντων δεν 
φαίνεται  να  υπάρχει  περισσότερος  σκοπός,  απ'  ό,τι  υπάρχει  στην  κατεύθυνση  που  πνέει  ο 
άνεμος».  Και  όμως  η  φράση  αυτή,  η  οποία  ερμηνεύει  τη  ζωή  ολωσδιόλου  μηχανικά,  δεν 
εμπόδισε τον Darwin να ζητήσει μια έσχατη λογική αιτία του κόσμου, και εκτός από την αρχή 
της  επιλογής  ν'  αναγνωρίσει  και  άλλους  παράγοντας  εξωτερικούς  και  εσωτερικούς  για  τον 
διαφορισμό των ειδών της ζωής. Η θεωρία αυτή του Darwin κυρίως με τη διδασκαλία της για 
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τη  συγγένεια  των  ζωικών  όντων,  αλλά  περισσότερο  με  τη  διδασκαλία  της  ότι  ο  άνθρωπος 
τόσον κατά τη σωματική όσον και κατά την πνευματική του πλευρά αποτελεί την τελευταία 
και ανώτατη βαθμίδα στην όλη εξέλιξη και πορεία της ζωής, συνετέλεσε ριζικώς στην αλλαγή 
της  εικόνας,  που  είχαν  ως  τότε  οι  άνθρωποι  περί  φύσεως,  και  σιγά  ‐  σιγά  ο  Δαρβινισμός, 
συνδυαζόμενος  με  τον  επίκαιρο  τότε  υλισμό,  έγινε  κοσμοθεωρία  και  επεχείρησε  να  λύσει 
θεωρητικά και πρακτικά κοσμοθεωρητικά προβλήματα του ανθρώπου. 

Θα  αναφέρω  εδώ  δύο  φορείς  του  λεγομένου  εξελικτικού  υλισμού,  οι  οποίοι  με  βάση  τη 
θεωρία του Δαρβίνου κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα, αν και ο ένας ήταν ζωολόγος και ο 
άλλος θεολόγος. Οι δυο αυτοί άνδρες είναι ο Ernst Haeckel (1834‐1919) και ο David Friedrich 
Strauss  (1808‐1874).  Ο  πρώτος  μέσα  σε  λίγα  χρόνια  μετά  τη  δημοσίευση  του  έργου  του 
Darwin εξέδωκε το έργο του «Γενική μορφολογία των οργανισμών κλπ» (1866, τόμ. 2), όπου 
δίδει  μια  εικόνα  περί  της  γενέσεως  των  μορφών  της  ζωής.  Γενικώτερα  όμως  ο  Haeckel, 
ορμώμενος από τις ειδικές έρευνες, ανοικοδομεί μια κοσμοθεωρία, η οποία όπως πιστεύει ο 
ίδιος αντιπροσωπεύει  τη στάθμη  των φυσικών  επιστημών στην  εποχή  του.  Η  κοσμοθεωρία 
αυτή είναι ένας μεταφυσικός υλισμός, όπου δεν αποσαφηνίζεται κατά πόσον, δηλαδή σε ποίο 
βαθμό, ψυχικοί  ‐πνευματικοί παράγοντες τοποθετούνται από τον Haeckel μέσα στην ύλη. Ο 
Haeckel για να ενισχύσει την κοσμοθεωρία του επικαλείται το γεγονός ότι ο Γκαίτε ταύτισε τη 
φύση  με  το  Θεό,  κατά  τα  παραδείγματα  του  Σπινόζα,  και  κατέληξε  στην  πανθεΐα.  Από  τη 
βιολογία  μετέφερε  ο Haeckel  την  ιδέα  της  εξελίξεως  στο  σύνολο  της φύσεως.  Πέραν  όμως 
αυτού τις αρχές της φυσικής επιστήμης τις ύψωσε ο Haeckel σε γενικές φιλοσοφικές αρχές. 
Έτσι  εξηγείται  και  ο  λόγος  του,  ότι  «όλη  η  φυσική  επιστήμη  είναι  φιλοσοφία  και  όλη  η 
φιλοσοφία  είναι  φυσική  επιστήμη.  Κάθε  αληθινή  επιστήμη  με  την  έννοια  αυτή  είναι 
φιλοσοφία της φύσεως». 

Ο  δεύτερος  εκπρόσωπος  του  εξελικτικού  αυτού  υλισμού,  ο  Strauss,  εκπρόσωπος  της 
Εγελιανής  αριστεράς,  έγινε  γνωστός  με  το  έργο  του  «Ο  Βίος  του  Ιησού»  (1835),  αργότερα 
όμως  απομακρύνθηκε  από  τον  ιδεαλισμό  του  Εγέλου  και  προσεχώρησε  πλησίστιος  στον 
εξελικτικό υλισμό.  Το έργο του «Η παλαιά και καινούργια πίστη»  (1872)  είναι εμπνευσμένο 
από  το πνεύμα  του υλισμού.  Τα ερωτήματα που θέτει  τώρα με  το έργο  του αυτό ο Strauss 
είναι τα εξής: α) είμεθα ακόμα χριστιανοί; β) έχομε ακόμα θρησκεία; γ) πώς καταλαβαίνομε 
τον κόσμο; και δ) πώς τακτοποιούμε τη ζωή μας; Η απάντηση στο τρίτο ερώτημα γίνεται με το 
πνεύμα του Δαρβινισμού. Το σύμπαν κατά τον Strauss είναι μια ενιαία μάζα ύλης, κινούμενη 
μέσα στον άπειρο χώρο και τον άπειρο χρόνο. Δεν υπάρχει τίποτε έξω από αυτό το σύμπαν, 
ούτε πάνω απ' αυτό, ούτε πριν απ' αυτό, ούτε έπειτα απ' αυτό. Το σύμπαν αποτελείται από 
ένα άπειρο αριθμό κόσμων, που σχηματίζονται και διαλύονται περιοδικώς, είναι το σύμπαν 
ένας  φοίνιξ,  ο  οποίος  καίγεται  για  να  ανανεωθεί  από  την  τέφρα  του,  και  αυτός  είναι  ο 
αληθινός Θεός. Ένα ελάχιστο σημείο, μια στιγμή μέσα σ' αυτό το άπειρο σύμπαν αποτελεί η 
γη,  όταν  κάποτε  σε  μια  ευνοϊκή  στιγμή  του  χρόνου  παρουσιάσθηκε  αυτό  που  ο  Strauss 
ονόμασε generatio aequivoca, δηλαδή η  ιδιαίτερη σύνθεση των χημικών στοιχείων, και έτσι 
άρχισε η ζωή επί της γης. 

Μεταξύ  της  ζωής  και  της  ύλης  χωρίς  ζωή δεν υπάρχει  ουσιώδης διαφορά.  Η  ζωή δεν  είναι 
τίποτε άλλο παρά ένα σύνθετο είδος μηχανικής. Οι μηχανικές αρχές του Darwin, ο αγώνας της 
αυτοσυντηρήσεως, η φυσική επιλογή, τα πολύ μικρά βήματα της αλλαγής της ζωής μέσα στα 
πολύ μεγάλα διαστήματα του χρόνου, αυτά είναι για τον Strauss τα μαγικά κλειδιά, τα οποία 
μας  ανοίγουν  και  βλέπομε  το  μυστικό  της  ζωής.  Με  αυτά  τα  πρότυπα  της  σκέψεως  του 
Darwin απομακρύνει και ο Strauss τον σκοπό από τη φύση και συνάμα εξηγεί τόσο τη ζωή των 
ζώων  όσο  και  τη  ζωή  του  ανθρώπου.  Γιατί —  έτσι  ερωτά  ο  Strauss —  αν  από  την  κίνηση 
γεννιέται η θερμότης, να μη γεννιέται κατά τον ίδιο τρόπο και το αίσθημα; Ο άνθρωπος είναι 
το τέρμα ή μάλλον το κορύφωμα μιας μηχανικής φυσικής διαδικασίας. Και επειδή η φύση δεν 
μπορεί να προχωρήσει πέρα από τον άνθρωπο, επιστρέφει από τον άνθρωπο στον εαυτό της, 
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ζητεί να προχωρήσει μέσα της. Η φύση αισθάνθηκε τον εαυτό της ήδη με τα ζώα, που έχουν 
αίσθηση, με τον άνθρωπο όμως ζητεί να κατανοήσει τον εαυτό της. 

Ο υλισμός  εδώ αναμιγνύεται  κατά  τρόπο άκριτο  και δογματικό με  τον  Εγελιανισμό.  Από  το 
ένα  μέρος  δεν  υπάρχει  σκοπός  μέσα  στη  φύση,  όλα,  και  η  ψυχική  και  η  πνευματική  ζωή, 
εξηγούνται με τις κινήσεις των ατόμων της φυσικής, και από το άλλο μέρος «η φύσις ζητεί να 
κατανοήσει τον εαυτό της». Περί Θεού δεν είναι δυνατόν να γίνει λόγος, αλλά ούτε και περί 
τελικού σκοπού του κόσμου, ούτε τέλος περί της διαφοράς του πνεύματος από την ύλη. Το 
περιεχόμενο  της  κοσμοθεωρίας  του  Strauss  είναι  ενότης  φύσεως  και  Θεού,  σώματος  και 
ψυχής,  και  ανοικτός  πόλεμος  κατά  του  πνεύματος.  Εξ  άλλου  η  «Γενική  μορφολογία»  του 
Haeckel  περιέχει  τις βασικές αρχές  της  κοσμοθεωρίας  του.  Το έργο  του όμως,  που εξεδόθη 
δυο χρόνια έπειτα από τη «Γενική μορφολογία» (δηλαδή το 1868) και έχει τον τίτλο «Φυσική 
ιστορία  της  δημιουργίας»,  είναι  μία  περιγραφή  της  εξελίξεως  του  κόσμου  από  την  αρχική 
ομίχλη ως την πνευματική ζωή των ανθρώπων. Τα δύο εκλαϊκευτικά του έργα «Αινίγματα του 
κόσμου»  και  «Τα  θαύματα  της  ζωής»  είχαν  τεράστια  διάδοση  και  απήχηση  και 
μεταφράσθηκαν σε δεκαπέντε γλώσσες. 

Το  περιεχόμενο  της  κοσμοθεωρίας  του Haeckel  είναι  εν  συντομία  το  εξής: Μία  άπειρη  και 
αμετάβλητη στην ουσία της ύλη, προικισμένη με μια άπειρη δύναμη μέσα στον άπειρο χρόνο, 
εξελίσσεται και δημιουργεί τον κόσμο. Με αυτόματη γένεση άρχισε η ζωή επάνω στη γη. Πώς 
από το πρώτο κύτταρο ζωής αναπτύχθηκε η μεγαλοπρεπής ποικιλία του οργανικού κόσμου, 
και μάλιστα δίχως να έχει τον σκοπό ως αιτία, τούτο, λέγει ο Haeckel, το έδειξε ο Darwin. «Η 
διδασκαλία περί της φυσικής επιλογής με τον αγώνα της αυτοσυντηρήσεως δεν είναι τίποτε 
λιγώτερο από την τελειωτική απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα, πώς μπορούν να προκύψουν 
μορφές  τελεολογικώς  οργανωμένες  χωρίς  την  βοήθεια  μιας  αιτίας,  η  οποία  να  ενεργεί 
τελεολογικώς; Πώς είναι δυνατόν να οικοδομηθεί αφ' εαυτού ένα οικοδόμημα χωρίς σχέδιο 
και  χωρίς  αρχιτέκτονα;  Είναι  τούτο  ένα  ερώτημα,  που  ακόμη  και  ο  μεγαλύτερος  μας 
φιλόσοφος, ο Καντ,  το εθεώρησε άλυτο εδώ και εκατό χρόνια». Τις αποδείξεις του περί της 
καταγωγής του ανθρώπου τις στηρίζει στην παλαιοντολογία και στη συγκριτική ανατομία, και 
κυρίως στο λεγόμενο βιογενετικό βασικό νόμο. Κατά τον νόμο αυτόν η ατομική ανάπτυξη σε 
έμβρυο  και  γενικώς  η  περίοδος  της  κυοφορίας  του  είναι  μια  σύντομη  επανάληψη  της 
εξελίξεως του γένους, της ζωής, της όλης ιστορίας της ζωής. 

Ο  Haeckel  θεωρεί  και  το  ανθρώπινο  πνεύμα  ως  ένα  φυσικό  φαινόμενο,  ως  μία  φυσική 
διαδικασία,  που  εξαρτάται  από  τη  χημική  εναλλαγή  της  ύλης  και  υπόκειται  στον 
παντοδύναμο νόμο της ουσίας (ύλης). Η υλική βάση των ψυχικών φαινομένων είναι πάντοτε 
το  σώμα.  Στην  κοσμοθεωρία  αυτήν  έδωκε  ο  Haeckel  το  όνομα  μονισμός  για  να  τονίσει 
ακριβώς ότι αυτή εξηγεί τα πάντα από μια αρχή, την αρχή της ύλης. Ο μονισμός, έτσι πιστεύει 
ο Haeckel, έχει ως αποστολή να ελευθερώσει την ανθρωπότητα από τη δεισιδαιμονία, και με 
την αληθινή  κατανόηση  των φυσικών θαυμάτων  της  ζωής να  τον οδηγήσει σε μια ανώτερη 
τελειότητα.  Η  φυσική  επιστήμη  οικοδομεί,  έτσι  πιστεύει  ο  Haeckel,  ένα  ανάκτορο  για  τον 
ανθρώπινο νου, όπου θα λατρεύεται η αγία Τριάδα του αληθινού, του καλού και του ωραίου. 
Το  αληθινό  συνίσταται  στη  γνώση  της  φύσεως,  το  καλό  έγκειται  στην  επιταγή  του 
ανθρωπισμού  και  της  αγάπης,  που  έρχεται  να  βοηθήσει  τον  άνθρωπο,  και  το  ωραίο 
ευρίσκεται στη θεώρηση των θαυμαστών έργων της φύσεως. 

 

Η  διάδοση  και  επικράτηση  της  απλοϊκής  αυτής  υλιστικής  μεταφυσικής  οδήγησε  σε  μια 
πνευματική  ερήμωση  και  ένα  πνευματικό  τέλμα.  Η  νέα  γενεά  με  την  αφέλειά  της  και  τον 
ενθουσιασμό της επλήρωσε πολύ ακριβά αυτόν τον υλισμό, ο οποίος την απέκοψε από τον 
κόσμο  του  πνεύματος,  της  εμάρανε  το  συναίσθημα  και  την  φαντασία  και  την  κατέστησε 
πνευματικώς  πεζή  και  αδιάφορη.  Αλλά  και  από  την  πλευρά  της  φιλοσοφίας  και  από  την 
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πλευρά της επιστήμης άρχισε γρήγορα η μάχη κατά του υλισμού. Από τη φιλοσοφία αρκεί ν' 
αναφέρομε εδώ ενδεικτικώς τα ονόματα του Hermann Lotze (1817‐1881), του Gustav Theodor 
Fechner  (1801‐1887)  και  του  Fr.  Albert  Lange  (1828‐1875).  Από  την  πλευρά  εξ  άλλου  της 
επιστήμης  αναφέρομε ως  αντιπάλους  του  υλισμού  τους  ηγετικούς  επιστήμονες  της  εποχής 
αυτής, τον Johannes Müller (1801 ‐ 1858), τον Justus von Liebig (1803‐1873), τον Η. Helmholtz 
(1821  ‐  1894)  και  τον  Heinrich  Hertz  (1857  ‐  1894).  Ο  Hertz  δέχεται  εκτός  των  άλλων  ότι 
υπάρχουν πολλά προβλήματα για τον φυσικό επιστήμονα, τα οποία πρέπει να αναγωρισθούν 
ως μεταφυσικά. Ο υλισμός δεν μπορεί να δώσει απάντηση στο γεγονός της συνειδήσεως και 
του περιεχομένου της,  και προ παντός στο γεγονός του αυτοσυνειδέναι. Πώς είναι δυνατόν 
κάτι που  το Είναι  του  είναι διάφορο από  την ύλη,  και αυτό  είναι ακριβώς η συνείδηση,  να 
εξηγηθεί με την ύλη; Πώς είναι δυνατόν να εξηγηθούν με την ύλη τα ανώτερα περιεχόμενα 
της συνειδήσεως, τα οποία προϋποθέτουν την παράσταση, τη μνήμη, τη φαντασία, την κρίση 
και τέλος την ελεύθερη βούληση. 

Κυρίως  τονίζεται  τώρα  από  τους  αντιπάλους  του  υλισμού  ο  δογματισμός  του  όλου 
συστήματος,  το οποίον  ισχυρίζεται στην άμεση πείρα και στην έρευνα των γεγονότων.  Στην 
πραγματικότητα  όμως  ο  υλισμός  στηρίζεται  σε  παραδοχές,  οι  οποίες  δεν  είναι  δυνατόν  να 
αποδειχθούν εμπειρικώς. Οι προϋποθέσεις αυτές, δηλαδή οι δογματικές παραδοχές, είναι η 
αιωνιότης  της  ύλης  και  της  δυνάμεως  και  η  απόλυτη  αναγκαιότης  των  φυσικών  νόμων.  Ο 
υλισμός παραγνωρίζει ότι η μηχανική εικόνα της φύσεως δεν στηρίζεται στην άμεση εμπειρία 
και εποπτεία, αλλά σε ανάλυση, αφαίρεση, και τέλος στα μαθηματικά. Επίσης παραγνωρίζει ο 
υλισμός  ότι  η  αφαίρεση  των  ποιοτήτων  από  τα  πράγματα  και  η  αναγωγή  όλων  των 
φαινομένων  σε  ποιότητες  είναι  απλώς  μία  θεωρητική  παρέμβαση  του  ανθρωπίνου  νου. 
Ακόμη  και  αυτή  η  μηχανική  εξήγηση  της  ανοργάνου  φύσεως  πρέπει  να  θεωρηθεί  ως  μία 
μορφή  και  όχι  ως  η  μόνη  μορφή  θεωρήσεως  της  φύσεως.  Η  μηχανική  εξήγηση  ευκολύνει 
ασφαλώς τον άνθρωπο να κατακτήσει και  τεχνικώς τη φύση, αλλά και οι προϋποθέσεις  της 
μηχανικής  εξηγήσεως  της  φύσεως,  δηλαδή  ο  απόλυτος  χώρος,  ο  απόλυτος  χρόνος  και  η 
απόλυτη κίνηση, δεν αξιολογούνται γνωσιολογικώς από τους οπαδούς του υλισμού έτσι όπως 
θα  έπρεπε.  Εξ  άλλου  ο  υλισμός  προϋποθέτει  το  κύρος  των  νόμων  της  Λογικής  και  της 
μαθηματικής αναλύσεως. Οι νόμοι όμως αυτοί αντίκεινται σε κάθε υλιστική των εξήγηση. Ο 
υλισμός  παραγνωρίζει  επίσης  ότι  και  μέσα  στην  άμεση  εμπειρία  και  εποπτεία  υπάρχουν 
πνευματικά στοιχεία, και συγκεκριμένως ότι εκτός από την αισθητή εποπτεία υπάρχει και μια 
εποπτεία μη αισθητή, η οποία μάλιστα αποτελεί την προϋπόθεση της αισθητής. 

Η μηχανική εικόνα του κόσμου δεν είναι τόσο αντικειμενική όσο φαντάζεται ο υλισμός, διότι 
προϋποθέτει  τους  γνωστικούς  τρόπους  του  ανθρώπου,  δηλαδή  είναι  κατασκευή  του 
ανθρωπίνου  πνεύματος.  Ο  Schopenhauer  έδωκε  το  τελευταίο  κτύπημα  στον  υλισμό:  «Δεν 
υπάρχει  αντικείμενο  χωρίς  υποκείμενο,  η  ύλη  όμως  είναι  αντικείμενο».  Ο  λόγος  αυτός 
εκφράζει  μια  καταστατική  αλήθεια,  που  κανένα  σύστημα  δεν  μπορεί  να  την  αγνοήσει. 
Βεβαίως  δεν  είναι  ανάγκη  να  καταλήξει  κανείς  στην  υπερβολή  του  Berkeley,  δηλαδή  ν' 
αρνηθεί  την  αντικειμενικότητα  του  εξωτερικού  κόσμου,  για  να  καταπολεμήσει  τον  υλισμό, 
γιατί έτσι μετακινείται κανείς από τη μια υπερβολή στην άλλη. Το βασικό γεγονός είναι ότι ο 
ανθρώπινος νους συλλαμβάνει τον εξωτερικό κόσμο, ότι ο νους συλλαμβάνει την έννοια της 
ύλης,  την  ορίζει  με  τις  κατηγορίες  του,  και  ότι  με  την  έννοια  αυτήν  συνεχώς  την 
μετασχηματίζει.  Με  άλλα  λόγια  η  έννοια  της  ύλης  προϋποθέτει  πάντοτε  την  έννοια  του 
πνεύματος.  Επίσης  σημασία  έχει  να  καταλάβωμε  ότι  άλλο  είναι  η  φύσις  και  άλλο  είναι  η 
γνώσις της φύσεως. Η γνώσις είναι ενίοτε σύνολο σκέψεων και κρίσεων περί της φύσεως. Ο 
Lotze  ανέλυσε  και  εξέφρασε  κατά  τρόπο  κατηγορηματικό  την  λογική  ανακολουθία  που 
υπάρχει  μέσα  στο  σύστημα  του  υλισμού:  «Από  όλες  τις  συγχύσεις  του  ανθρωπίνου 
πνεύματος,  η  πιο  παράδοξη  μου  φάνηκε  πάντοτε  εκείνη,  όπου  το  ανθρώπινο  πνεύμα 
αμφιβάλλει  για  το  ίδιο  του  το  Είναι,  που  μόνον  αυτό  το  ίδιο  άμεσα  το  ζει  ή  το  θεωρεί ως 
δημιούργημα  του  εξωτερικού  κόσμου,  το  οποίον  το  γνωρίζομε  μόνον  από  δεύτερο  χέρι, 
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δηλαδή  δια  μέσου  του  πνεύματος,  το  οποίον  αρνούμεθα».  Ενώ  δηλαδή  από  το  ένα  μέρος 
μόνον το ανθρώπινο πνεύμα γνωρίζει τι είναι το ίδιο, γιατί μόνον αυτό ζει την ουσία του, από 
το  άλλο  μέρος  τούτο  αμφιβάλλει  για  το  τι  είναι  ή  θεωρεί  τον  εαυτό  του  παράγωγο  της 
φύσεως, την οποίαν όμως πάλι γνωρίζει μόνον με τα μέτρα του. Εδώ υπάρχει ακριβώς ένας 
φαύλος κύκλος, μία σύγχυση, δηλαδή εξηγεί πρώτα τη φύση με το πνεύμα μόνο και έπειτα 
εξηγεί το πνεύμα με τη φύση! Και τούτο ακριβώς κάνει ο υλισμός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ H'. 
H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

Στον αιώνα μας τόσον η φυσική επιστήμη όσον και η βιολογία άνοιξαν κανούργιους δρόμους 
στη γνώση  του ανθρώπου και άλλαξαν γενικώς  την εικόνα περί  της φύσεως. Η μεταφυσική 
βεωρία  περί  των  ατόμων,  την  οποίαν  ανέπτυξε  κατά  την  αρχαιότητα  ο  Δημόκριτος,  άρχισε 
κατά τη νεώτερη εποχή να μεταμορφώνεται και να γίνεται κυρίως μια επιστημονική υπόθεση. 
Παράλληλα όμως άρχισε να συζητείται το πρόβλημα του αδιαιρέτου των ατόμων. Πώς πρέπει 
να νοηθεί το άτομο για να είναι πράγματι αδιαίρετο; Εφ' όσον το άτομο νοηθεί ως εκτεταμένο 
μέσα  στον  χώρο,  δηλαδή  εφ'  όσον  δεχθούμε,  ότι  έχει  έστω  και  ελάχιστη  έκταση  μέσα  στο 
χώρο, τότε όχι μόνον είναι δυνατόν αλλά και πρέπει να δεχθούμε, ότι μαθηματικώς τούτο θα 
τέμνεται περαιτέρω, και μάλιστα συνεχώς. Τούτο όμως θα οδηγούσε στην άρση της εννοίας 
του ατόμου. Το ανεπιθύμητο τούτο συμπέρασμα ανάγκασε τους θεωρητικούς του ατόμου να 
παραιτηθούν από την έκταση του ατόμου μέσα στο χώρο. Τα άτομα νοούνται τώρα ως κέντρα 
δυνάμεως, που δεν έχουν καμμιά έκταση μέσα στο χώρο, κι ακόμη και ως ψυχικές δυνάμεις. 
Την πρώτη αντίληψη υποστήριξε ο φυσικός και μαθηματικός Roger Joseph Boskovitsch (1711 ‐ 
1787) και την εδέχθηκαν φυσικοί και φιλόσοφοι της εποχής εκείνης. Μεταξύ των φιλοσόφων 
είναι  μάλιστα  ο  Καντ  και  ο  Schelling.  Την  δεύτερη  αντίληψη,  ότι  δηλαδή  τα  άτομα  είναι 
ψυχικές δυνάμεις, την υποστήριξε, όπως είδαμε, με τη μοναδολογία του ο Leibniz. 

Το  χαρακτηριστκό  και  των  δύο  αντιλήψεων  είναι  ότι  η  ύλη  ως  έκταση,  δηλαδή  ως  εκτατό 
σώμα,  δεν  είναι  κάτι  πρωταρχικό,  αλλά  ένα  επιφαινόμενο,  το  οποίον  προκύπτει  από  τη 
συνεργασία  δυνάμεων.  Όσο  τώρα  συμπληρώνεται  και  τελειοποιείται  θεωρητικώς  η  έννοια 
του  ατόμου,  τόσο  και  μεταβάλλεται  αντίστοιχα  η  εικόνα  της  φύσεως  που  σχηματίζει  η 
νεώτερη  επιστήμη  και  φιλοσοφία.  Δύο  πράγματα  προκύπτουν  ως  συνέπειες  τώρα:  α)  ο 
παραμερισμός των ποιοτήτων των πραγμάτων και β) η μηχανική αντίληψη της φύσεως. Τούτο 
σημαίνει ότι εγκαταλείπεται η εικόνα του κόσμου, της φύσεως, όπως την προσφέρει η άμεση 
εποπτεία. Ο κόσμος, η φύσις, περί της οποίας ομιλεί η φυσική επιστήμη, δεν είναι αυτός που 
φαίνεται, αλλά αυτός που νοείται. Ο κόσμος γίνεται τώρα μία αφαίρεση του πνεύματος του 
ανθρώπου.  Με  την  ατομική  θεωρία  ήταν  επίσης  εύκολο  να  εξηγηθούν  τα  φαινόμενα  της 
θερμότητος,  της θλάσεως  και  της απορροφήσεως  του φωτός  και άλλα.  Επίσης η  εφαρμογή 
της  ατομικής  θεωρίας  στη  χημεία  οδήγησε  στην  εξήγηση  των  χημικών  μεταβολών.  Η 
περαιτέρω ανάπτυξη της ατομικής θεωρίας κατά τον 19ο αιώνα απέδωκε και άλλα σπουδαία 
αποτελέσματα.  Έτσι  ο Helmholtz  (1821  ‐ 1894)  κατέληξε στο  συμπέρασμα ότι,  όπως η ύλη, 
έτσι  και  ο  ηλεκτρισμός  πρέπει  να  εξηγηθεί  με  την  ατομική  θεωρία.  Έπειτα,  στην  αρχή  του 
αιώνος μας, το ζεύγος Curie ευρήκε ότι ορισμένα χημικά στοιχεία, όπως είναι το ουράνιο, το 
ράδιο  και  το  πολώνιο,  έχουν  ραδιενέργεια,  δηλαδή  εκπέμπουν  ένα  είδος  ακτίνων.  Η 
ραδιενέργεια  εκπέμπεται  από  τον  πυρήνα  του  ατόμου  και  προκαλεί  μια  αλλαγή  σ'  αυτόν. 
Ώστε τα άτομα δεν είναι αμετάβλητα, αλλά φθείρονται. Και εδώ υπάρχει γένεση και φθορά, 
όπως μέσα στη φύση. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους ειδικούς να υπολογίσουν τη διάρκεια 
ζωής των ατόμων. 

 

Το μεγάλο όμως βήμα έγινε από τον Άγγλο Rutherford, ο οποίος αντικατέστησε το στατικό με 
το δυναμικό άτομο. Το άτομο κατ' αυτόν συνίσταται από ένα πυρήνα με θετικό ηλεκτρισμό 
και πολύ μικρό όγκο και από αρνητικά ηλεκτρόνια, τα οποία κινούνται γύρω από τον πυρήνα, 
όπως οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο. Ο Δανός Niels Bohr και ο Γερμανός Sommerfeld έδωκαν 
μία  νέα  εικόνα  του  ατόμου,  η  οποία  όμως  δεν  έγινε  δεκτή,  διότι  αντέφασκε  σε  ορισμένες 
πειραματικές  γνώσεις,  και  αντικαταστάθηκε  από  τη  στατιστικώς  σχηματιζόμενη  εικόνα  του 
ατόμου.  Η  σύγχρονη  φυσική  του  ατόμου  συγκεντρώνει  την  προσοχή  της  στην  έρευνα  του 
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πυρήνος του ατόμου, και κυρίως την ενδιαφέρει να μάθει ποια είναι η δομή του πυρήνος. Τα 
συστατικά  του πυρήνος  είναι  κατ'  ουσίαν  γνωστά.  Εκείνο  το οποίον  είναι άγνωστο  είναι  το 
είδος  της  αλληλεπιδράσεως  των  συστατικών  και  της  αμοιβαίας  μεταβλητότητος.  Ως 
στοιχειώδη  μόρια  θεωρούνται  τα  ηλεκτρόνια  και  τα  ποζιτρόνια  (δηλαδή  τα  θετικώς 
φορτισμένα ηλεκτρόνια). Θεωρητικώς ζητείται το ουδετερόνιο, που ακόμη δεν έχει ευρεθεί. 
Περαιτέρω  υπάρχει  το  μεσόνιο,  το  οποίον  ανακαλύπτεται  μόνον  στην  ακτινοβολία  των 
(Höhenstrahlung) και τέλος τα βαριά στοιχειώδη μόρια, το πρωτόνιο και το ουδετερόνιο. Για 
τα δύο τελευταία πρέπει να γίνει ειδικός λόγος. 

Ενώ  πριν  το  άτομο  εθεωρείτο  ότι  έχει  τη  μορφή  σφαίρας,  με  τη  μελέτη  ορισμένων 
περιστατικών η φυσική κατέληξε στην αντίληψη, ότι τα ηλεκτρόνια δεν έχουν καθόλου μάζα, 
δηλαδή ούτε βάρος ούτε πυκνότητα, και ότι η κύρια μάζα έχει συσσωρευθεί στον πυρήνα. Ο 
πυρήν, ο οποίος είναι και φορεύς θετικού ηλεκτρισμού, περιβάλλεται από τα ηλεκτρόνια, τα 
οποία  είναι  φορείς  αρνητικού  ηλεκτρισμού,  και  τα  οποία  δεν  έχουν  καθόλου  μάζα,  αλλ' 
αποτελούν ένα ηλεκτρικό πεδίο. Κατά τον Heisenberg η επικρατούσα παραδοχή είναι, ότι οι 
πυρήνες των ατόμων συνίστανται από πρωτόνια και ουδετερόνια. Το πρωτόνιο είναι θετικώς 
φορτισμένο,  είναι  όμως 1848  φορές  βαρύτερο  από  το  ήλεκτρον.  Το  ουδετερόνιο  είναι  ένα 
αφόρτιστο  ατομίδιο  με  την  ίδια  περίπου  μάζα,  όση  έχει  και  το  πρωτόνιο.  Ο  αριθμός  των 
πρωτονίων  και  των  ουδετερονίων  δίδει  τη  μάζα.  Η  έκταση  των  στοιχειωδών  αυτών 
σωματιδίων  (συστατικών  του  πυρήνος)  είναι  τόσον  μικρή,  ώστε  εν  συγκρίσει  προς  τη 
διάμετρο του ατόμου, η οποία είναι 10.000 φορές μεγαλύτερη, δεν υπολογίζεται σχεδόν. Τον 
φυσικό  τον  ενδιαφέρει  περισσότερο  και  κυρίως  η  διάμετρος  του πυρήνος.  Σ'  ένα  ορισμένο 
πυρήνα  ατόμου  δεν  είναι  δυνατόν  να  προσθέσομε  ή  ν'  αφαιρέσομε  ουδετερόνια,  διότι  σε 
κάθε  αριθμό  πρωτονίων  αντιστοιχεί  ορισμένος  αριθμός  ουδερονίων.  Εφ'  όσον  ο  αριθμός 
αυξηθεί ή μειωθεί, τότε ο πυρήν του ατόμου γίνεται ασταθής και καταρρέει, αποσυντίθεται. 
Δεν  γνωρίζομε  όμως,  γιατί  κατά  την  αποσύνθεση  αυτήν  δεν  εκπέμπονται  ουδετερόνια  ή 
πρωτόνια, αλλά στοιχειώδεις ηλεκτρικές φορτίσεις ως ηλεκτρόνια ή ποζιτρόνια. Η αυτόματη 
αποσύνθεση  ασταθών  πυρήνων,  που  υπάρχουν  στη  φύση,  διεπιστώθη  κατά  το  τέλος  του 
περασμένου αιώνος και ονομάζεται «φυσική ραδιενέργεια». 

Η  έρευνα  όμως  της  ραδιενεργείας  εισήλθε  σ'  ένα  νέο  στάδιο  από  τότε  που  ο  Ernest 
Rutherford  (1871  ‐ 1937)  κατώρθωσε να εκτοξεύσει  ξένα σωματίδια προς  τον πυρήνα, ή να 
βομβαρδίσει  τον  πυρήνα  με  ξένα  σωματίδια.  Ως  βλήματα  είναι  γι'  αυτό  κατάλληλα  τα 
πρωτόνια, τα δευτερόνια, τα φωτόνια και ειδικώς τα ουδετερόνια. Ουδετερόνια, τα οποία ως 
βλήματα προσδένονται, προσκολλώνται στον πυρήνα, δημιουργούν ισότοπο, το οποίον είναι 
εκτός  των  άλλων  και  ραδιενεργό.  Επίσης  φορτισμένα  σωματίδια  προκαλούν  μεταβολή  του 
στοιχείου, επειδή φέρνουν μία φόρτιση μέσα στον πυρήνα, και έτσι μεταβάλλουν τον αριθμό 
των  πρωτονίων.  Εφ'  όσον  τώρα  ο  νεοσχηματισθείς  πυρήν  είναι  ασταθής,  τότε  με  τον 
βομβαρδισμό  προκαλούμε  τεχνητή  ραδιενέργεια.  Κατά  τα  τελευταία  χρόνια  εξετάσθηκε 
μεγάλος αριθμός περιπτώσεων και τούτο διηύρυνε τις γνώσεις μας για τη δομή του πυρήνος. 
Σε  όλες  όμως  αυτές  τις  περιπτώσεις  επρόκειτο  μόνον  για  κατάρρευση,  αποσύνθεση  του 
πυρήνος  με  ακτινοβολία  ελαφρών,  λεπτών  σωματιδίων,  και  όχι  για  διάσπαση  σε  βαρειά 
στοιχειώδη σωματίδια. 

 

Κατά το 1938 όμως ο Otto Hahn ανεκάλυψε κάτι θεμελιώδες νέο.  Ευρήκε ότι  το άτομο του 
ουρανίου, αν  το βομβαρδίσει κανείς με ουδετερόνια, διασπάται σε δύο  ίσα μερίδια. Με  τη 
διαδικασία όμως αυτή ελευθερώνεται μία τεράστια ενέργεια (θερμότης). Υπολόγισαν ότι ένα 
χιλιόγραμμο  αυτού  του  ουρανίου,  εφ'  όσον  θα  διασπασθεί,  παράγει  ενέργεια  πολύ 
μεγαλύτερη  από  την  ηλεκτρική  ενέργεια,  που  παράγουν  σε  μια  μέρα  όλα  τα  ηλεκτρικά 
εργοστάσια της Ευρώπης. Μια άλλη σπουδαία παρατήρηση ήταν ότι, εκτός από τη διάσπαση 
του ατόμου σε δύο  ίσα μερίδια, ελευθερώνονται συνάμα και μερικά ουδετερόνια, τα οποία 
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έδειχναν  τη  δυνατότητα  μιας  κλιμακωτής  αντιδράσεως.  Η  μνημειακή  και  κοσμοϊστορική 
σημασία  της  ανακαλύψεως  αυτής  του  Hahn  ανεγνωρίσθη  αμέσως  από  τους  ειδικούς  και 
οδήγησε  στη  συστηματική  έρευνα  της  τεχνικής  ενεργειακής  εφαρμογής  της  και  τέλος  στην 
κατασκευή της ατομικής βόμβας. 

Ως  το  τέλος  του  δεκάτου  ενάτου  αιώνος  δύο  πράγματα  ήταν  για  τη  φυσική  στερεά 
θεμελιωμένα. Η μηχανική του Νεύτωνος και η θεωρία του Άγγλου φυσικού Maxwell (1831  ‐ 
1879) περί των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων του φωτός. Το φως κατά τη θεωρία αυτήν είναι 
ένα  ηλεκτρομαγνητικόν  συμβεβηκός.  Τούτο  σημαίνει  ότι  συνίσταται  από ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, τα οποία περιοδικώς εναλλάσσονται μέσα στο χώρο και μεταδίδονται με την ταχύτητα 
του  φωτός.  Ο Maxwell  κατώρθωσε  να  παραγάγει  ορισμένες  ιδιότητες  του  φωτός  από  τη 
βασική εξίσωση του ηλεκτρισμού και του φωτός.  Εκείνος όμως, ο οποίος έδωκε τη χτυπητή 
πειραματική απόδειξη της θεωρίας του Maxwell, ήταν ο Γερμανός φυσικός Η. Hertz  (1857  ‐ 
1894),  ο  οποίος  κατώρθωσε  να  παραγάγει  ηλεκτρομαγνητικά  κύματα  με  τη  μέθοδο  του 
ηλεκτρισμού.  Βεβαίως  η  πρώτη  σύλληψη  και  της  θεωρίας  αυτής  ανήκει  στον M.  Faraday 
(1791  ‐ 1867), αλλά αυτός δεν κατώρθωσε να δώσει μαθηματική διατύπωση της θεωρίας. Ο 
Hertz έφερε τη μαθηματική απόδειξη της θεωρίας, απέδειξε δηλαδή ότι τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα  αποδεσμεύονται  από  ένα  κέντρο  και  ταξιδεύουν.  Είναι  τα  κύματα  αυτά  του 
ραδιοφώνου.  Φορεύς  των  κυμάτων  αυτών  εθεωρήθη  τότε  ο  αιθήρ,  επειδή  όμως 
διεπιστώθηκαν αντιφάσεις προς γεγονότα της πείρας, ο αιθήρ παραμερίσθηκε αργότερα από 
τη θεωρία της σχετικότητος. 

Οπωσδήποτε  η  ηλεκτρομαγνητική  θεωρία  περί  φωτός  ήταν  ως  τα  τέλη  του  περασμένου 
αιώνος μία στερεά θεμελιωμένη θεωρία και εξηγούσε όλα τα ως τότε γνωστά φαινόμενα της 
οπτικής. Κατά τις πρώτες όμως δεκαετίες του αιώνος μας διεπιστώθηκαν νέες  ιδιότητες του 
φωτός, που ήταν δύσκολο να συμβιβαστούν με τη θεωρία των κυμάτων. Παρετηρήθη δηλαδή 
ότι  κατά  την  αλληλεπίδραση  μεταξύ  φωτός  και  στοιχειωδών  σωματιδίων  της  ύλης 
(ηλεκτρονίων,  ατόμων)  κατά  την  απορρόφηση  και  την  εκπομπή  το  φως  δίδει  κτυπήματα 
σωματοειδούς φύσεως στα άτομα και τα ηλεκτρόνια. Η διαπίστωση αυτή έγινε βεβαίως από 
την  μικροφυσική.  Τα  κτυπήματα,  που  γίνονται  από  το  φως  επάνω  στα  ηλεκτρόνια  και  τα 
άτομα,  αποτελούν  αντίφαση  προς  τη  θεωρία,  η  οποία  λέγει  ότι  το  φως  συνίσταται  από 
κύματα. Και τούτο διότι κατά τη θεωρία περί κυμάτων, η ενέργεια, η οποία συμπαρασύρεται 
από το φως, είναι μοιρασμένη κατά συνεχή τρόπο μέσα στον όλο χώρο, όπου απλώνεται το 
κύμα. 

Η θεωρία των Κβάντα είναι κατ' ουσίαν ένας νόμος, ο οποίος μας επιτρέπει να καταλάβομε τι 
γίνεται  μέσα  στα  ενεργειακά  γεγονότα  κατά  την  εισδοχή  και  εκπομπή  του  φωτός.  Ο Max 
Planck (1858‐1947) είναι ο δημιουργός της θεωρίας αυτής, με την οποία διέσπασε τα πλαίσια 
της  κλασσικής φυσικής  και  έδειξε συνάμα ότι υπάρχει μία αμοιβαία σχέση μεταξύ φυσικής 
και φιλοσοφίας. Ο Planck λέγει: «Οι φυσικοί επιστήμονες έχουν αποσαφηνίσει μέσα τους, ότι 
η  αφετηρία  των  ερευνών  των  δεν  ευρίσκεται  αποκλειστικώς  στα  γεγονότα  των αισθήσεων, 
και  ότι  και  η  φυσική  επιστήμη  δεν  είναι  δυνατόν  να  εξοικονομηθεί  δίχως  μια  δόση 
μεταφυσικής.  Ακριβώς  η  νεώτερη  φυσική  μας  εντυπώνει  πάλι  με  έμφαση  στην  παλαιά 
αλήθεια: υπάρχουν πραγματικότητες που είναι ανεξάρτητες από τα αισθήματά μας, από τα 
γεγονότα των αισθήσεων». Ο Planck περιμένει από την επανάσταση της φυσικής επιστήμης, 
για την οποίαν ο ίδιος ήταν ο πρωταίτιος, ανακάλυψη νέων φυσικών γεγονότων και συνάμα 
νέα κατανόηση του γεγονότος της γνώσεως, με το οποίον καταγίνεται η γνωσιολογία. Τούτο 
σημαίνει ότι η θεωρία του ανάγκασε τον Planck να φιλοσοφήσει περί των προϋποθέσεων της 
γνώσεως. Τούτο φαίνεται ήδη από το γεγονός ότι ο Planck έστρεψε την προσοχή του από το 
ένα μέρος στην έννοια  της αιτιότητος,  η οποία αποτελεί  τη βάση  της φυσικής  νομοτέλειας, 
και από το άλλο μέρος στο πρόβλημα  της ελευθερίας  της βουλήσεως,  η οποία φαίνεται να 
διασπά τον νόμο της αιτιότητος. 
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Ο Planck ορίζει την αιτιώδη σχέση ως ένα σύνδεσμο νομοτέλειας μεταξύ δύο γεγονότων. Από 
τα  γεγονότα  το  ένα,  το  χρονικώς  προηγούμενο,  χαρακτηρίζεται  ως  αιτία,  και  το  χρονικώς 
επόμενο, ως αποτέλεσμα. Ο Planck λέγει: «Ένα γεγονός είναι τότε αιτιωδώς εξαρτημένο, όταν 
είναι δυνατόν με βεβαιότητα να  το προείπωμε».  Δεν υπάρχει όμως,  λέγει ο Planck,  καμμία 
αψευδής  μαρτυρία  στη  φυσική,  ότι «ένα  ορισμένο  γεγονός  που  συμβαίνει  μέσα  στη  φύση 
είναι  αιτιωδώς  εξαρτημένο  από  ένα  άλλο».  Και  συνεχίζει: «Σε  καμμιά  περίπτωση  δεν  είναι 
δυνατόν να προείπομε με ακρίβεια ένα φυσικό γεγονός. Η κατάσταση αυτή των πραγμάτων 
οδηγεί πολλούς φυσικούς και φιλοσόφους να καταλήξουν στο συμπέρασμα, ότι δεν υπάρχει 
μέσα  στη  φυσική  καμμιά  πραγματική  αιτιότης,  καμμιά  νομοτέλεια,  και  ότι  όλα  είναι  κατά 
βάθος τυχαία». Ο Planck λέγει, ότι «γι' αυτούς ισχύει μέσα στη φύση μόνον η στατιστική, και 
ο σκοπός τους είναι να οικοδομήσουν τη φυσική επάνω στον νόμο των πιθανοτήτων». Ο ίδιος 
ο Planck μαζί με άλλους ομοτέχνους του θέτει μια άλλη δυνατότητα, δηλαδή τη δυνατότητα 
να  τροποποιηθεί  ο  λόγος  περί  αιτιώδους  συνδέσμου  των  γεγονότων.  Ο  όρος  «γεγονός» 
χρησιμοποιείται  τώρα  απ'  αυτόν  με  αλλαγμένο  νόημα.  «Ως  γεγονός...  θεωρεί  η  θεωρητική 
φυσική όχι ένα πραγματικό ειδικό γεγονός μετρήσεως, το οποίον περιέχει πάντοτε και τυχαία 
και  ουσιώδη  στοιχεία,  αλλά  ένα  μόνον  νοούμενο  γεγονός,  και  τούτο  διότι  στη  θέση  του 
αισθητού  κόσμου,  όπως  αυτός  μας  είναι  δεδομένος  στις  αισθήσεις  ή  όπως  μας  είναι 
δεδομένος  με  ενισχυμένα  μετρητικά  όργανα,  η  φυσική  τοποθετεί  ένα  άλλον  κόσμο,  την 
εικόνα  του  κόσμου,  όπως  την  σχηματίζει  η  φυσική  επιστήμη,  και  η  οποία  είναι  ως  ένα 
ορισμένο βαθμό μία αυθαίρετη διανοητική κατασκευή». Κάθε μετρητό φυσικό μέγεθος μέσα 
στην  εικόνα  περί  κόσμου  της  φυσικής  επιστήμης  σημαίνει  «ένα  ορισμένο  μαθηματικό 
σύμβολο, με το οποίον εργάζεται κανείς σύμφωνα με ορισμένες ακριβείς οδηγίες». 

 

Για την αποσαφήνιση των εννοιών είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ των μεγεθών, 
που άμεσα παρατηρούμε μέσα στον αισθητό κόσμο, και των μεγεθών, που χρησιμοποιούμε 
μέσα στην εικόνα του κόσμου που σχηματίζει η φυσική επιστήμη. Η δημιουργία λοιπόν μιας 
εικόνας του κόσμου από τη φυσική επιστήμη εισάγει και επιβάλλει την έννοια του αυστηρού 
αιτιώδους  προσδιορισμού  (Determinismus).  Ο  Planck  λέγει:  «Ενώ  μέσα  στον  κόσμο  των 
αισθήσεων η πρόρρηση ενός γεγονότος συνδυάζεται πάντοτε με κάποια αβεβαιότητα, όλα τα 
γεγονότα,  τα οποία περιλαμβάνει η εικόνα του κόσμου της φυσικής επιστήμης, συμβαίνουν 
σύμφωνα με ορισμένους νόμους, είναι αιτιωδώς αυστηρώς προσδιορισμένα. Για τούτο με την 
εισαγωγή  της  επιστημονικής  εικόνας  του  κόσμου  η  αβεβαιότης  κατά  την  πρόρρηση  ενός 
γεγονότος  του  κόσμου  των  αισθήσεων  ανάγεται  στην  αβεβαιότητα  της  μεταφοράς  του 
γεγονότος  από  τον  αισθητό  κόσμο  στην  επιστημονική  εικόνα  του  κόσμου,  καθώς  και  της 
επαναφοράς  αυτού  του  γεγονότος  από  τον  κόσμο  της  επιστήμης  στον  κόσμο  των 
αισθήσεων». Τούτο ισχύει και για την εικόνα του κόσμου, όπως τη σχηματίζει η φυσική των 
Κβάντα.  Εδώ  «ισχύει  ο  προσδιορισμός  (Determinismus)  τόσον  αυστηρώς,  όσον  και  στην 
κλασσική  φυσική.  Η  διαφορά  είναι  μόνον  ότι  τα  σύμβολα  που  χρησιμοποιούμε  έδω  είναι 
άλλα, και ότι εργαζόμεθα με άλλες οδηγίες λογαριασμού». 

Ο Max  Planck,  έπειτα  από  τη  νέα  αυτήν  ανάλυση  όλων  των  δυνατοτήτων  ερμηνείας  του 
νόμου της αιτιότητος, καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι «ο νόμος της αιτιότητος δεν είναι ούτε 
ορθός  ούτε  μη  ορθός,  αλλά  είναι  μία  ευρετική  αρχή,  ένας  οδηγός...  για  να 
προσανατολισθούμε  μέσα  στον  κυκεώνα  των  γεγονότων,  και  για  να  μας  δείξει  την 
κατεύθυνση, προς την οποίαν πρέπει να προχωρήσει η επιστημονική έρευνα για να καταλήξει 
σε γόνιμα αποτελέσματα. Και η φυσική και η επιστήμη είναι λοιπόν υποχρεωμένη, όπως λέγει 
ο Καντ, να κατατάξει την έννοια της αιτιότητος στις εκ των προτέρων δεδομένες κατηγορίες, 
δίχως τις οποίες δεν είναι δυνατόν ν' αποκτηθεί γνώση». Τι σημαίνει όμως τούτο; Σημαίνει ότι 
και ο φυσικός πρέπει  να προϋπόθεσει  την ύπαρξη μιας γενικής  νομοτελείας  της φύσεως,  η 
οποία  να  μαρτυρείται  από  την  φυσική  επιστημονική  νομοτέλεια  (δηλαδή  την  νομοτέλεια 
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όπως την εννοεί η φυσική επιστήμη). «Τι είναι όμως φυσικο‐επιστημονική νομοτέλεια;», έτσι 
ερωτά ο Planck. «Νόμος  της φυσικής  επιστήμης  είναι  κάθε πρόταση,  η οποία  εκφράζει μια 
σταθερά, αδιαρρήκτως  ισχυρά σχέση μεταξύ μετρητών φυσικο‐επιστημονικών μεγεθών, μια 
σχέση, η οποία επιτρέπει  να υπολογίσομε ένα απ' αυτά  τα μεγέθη, όταν  τα άλλα μας είναι 
γνωστά με μέτρηση. Μία όσον γίνεται πλήρης γνώση της φυσικο‐επιστημονικής νομοτελείας 
είναι ο ύψιστος, ζωηρά ποθούμενος σκοπός για κάθε φυσικό επιστήμονα». 

Η μέθοδος με την οποίαν ο φυσικός ζητεί να πλησιάσει αυτόν τον σκοπό είναι η επαγωγή. Για 
να  επινοήσει  ο φυσικός  υποθέσεις,  που  τον  βοηθούν  στην προαγωγή  του  έργου  του,  είναι 
απαραίτητη η φαντασία που εργάζεται πάντοτε με την εποπτεία. Όμως κατά την επεξεργασία 
μιας επιστημονικής θεωρίας η φαντασία είναι επικίνδυνη. Ο Planck λέγει: «Για να μπορέσομε 
να  σχηματίσομε  χρήσιμες  έννοιες  και  υποθέσεις  στη  φυσική,  πρέπει  πρώτα  να 
ξαναπιασθούμε από την εποπτική μας  ικανότητα, η οποία είναι άμεσα προσαρμοσμένη στα 
ειδικά αισθήματα. Από την αυτήν ικανότητα αντλούμε όλες μας τις ιδέες. Όταν όμως θέλομε 
να καταλήξομε σε φυσικούς νόμους, τότε πρέπει πάλι να κάνομε, όσο γίνεται, αφαίρεση από 
τις  εικόνες  της  εποπτείας,  και όλους  τους ορισμούς που θα θέσομε να  τους ελευθερώσομε 
από κάθε προσθήκη και παράσταση, η οποία δεν ευρίσκεται σε λογικώς αναγκαία σχέση με 
τις μετρήσεις. Αν τότε διατυπωθούν οι φυσικοί νόμοι, πρέπει τελικώς τα αποτελέσματα που 
θα έχομε, για να τα αξιοποιήσουμε για μας τους ιδίους, να τα ξαναμεταφράσομε στον γνήσιο, 
τον  αισθητό  μας  κόσμο».  Δύο  βασικές  έννοιες  της  φυσικής  επιστήμης  ήταν  η  έννοια  της 
«δυνάμεως»  και  η  έννοια  της  «ουσίας»,  αλλά  κατ'  ουσίαν  και  οι  δύο  αυτές  έννοιες  ήταν 
εικόνες  της  εποπτείας,  οι  οποίες  εχρησιμοποιήθηκαν  για  ν'  αποκτήσομε  φυσικές  γνώσεις. 
Τώρα  όμως  οι  εικόνες  αυτές  εξεπλήρωσαν  το  σκοπό  τους.  Ο  μόνος  ασφαλής  οδηγός  στο 
δρόμο της περαιτέρω εξελίξεως παραμένει πάντοτε η μέτρηση και ό,τι άλλο είναι δυνατόν να 
συνταχθεί κατά λογικό τρόπο από τις έννοιες, που συνδέονται άμεσα με τη μέτρηση. Με τις 
μετρήσεις  όμως  δεν  μπορούμε  ποτέ  ν'  αποφασίσομε,  «αν  ένας  νόμος  στη  φύση  ισχύει  με 
απόλυτη ακρίβεια ή όχι». Και από τη σκοπιά της γενικής θεωρίας της γνώσεως αν εξετάσομε 
το πρόβλημα τούτο, δεν καταλήγομε σε κανένα αποτέλεσμα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Planck, όπως ζητεί την αυστηρή αιτιότητα για τη φυσική επιστήμη, 
έτσι την θεωρεί απαραίτητη και για τις λεγόμενες πνευματικές επιστήμες. «Την προϋπόθεση 
μιας αυστηρής αιτιότητος δεν μπορεί ποτέ να την στερηθεί ούτε η επιστήμη της πνευματικής 
ζωής». Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι εξ άλλου ο Planck αναγνωρίζει την ελευθερία της 
βουλήσεως.  Ο  Planck  είναι  πεπεισμένος  ότι  «εδώ  δεν  υπάρχει  καμμία  αντίφαση,  ότι 
τουναντίον  η  ελευθερία  της  βουλήσεως  συμβιβάζεται  πλήρως  με  την  γενική  εξουσία  του 
νόμου της αιτιότητος». Ο Planck  λέγει ότι «μόνον, αν ήταν κανείς σε θέση αποκλειστικά με 
βάση το νόμο της αιτιότητος να προείπει το μέλλον του, θα έπρεπε να του αρνηθεί κανείς τη 
συνείδηση  της  ελευθερίας  της  βουλήσεως.  Μια  τέτοια  περίπτωση  όμως  είναι  αδύνατη, 
επειδή  αυτή  περιέχει  μια  λογική  αντίφαση.  Διότι  κάθε  πλήρης  γνώση  προϋποθέτει,  ότι  το 
αντικείμενο  που  πρόκειται  να  γνωρίσομε  δεν  μεταβάλλεται  από  εσωτερικά  γεγονότα,  που 
συντελούνται  μέσα  στο  υποκείμενο  της  γνώσεως.  Και  αυτή  η  προϋπόθεση  πέφτει,  όταν 
αντικείμενο και υποκείμενο γίνουν τα αυτά. Το ίδιο πράγμα ας το πούμε πιο συγκεκριμένα: 
επειδή η γνώση ενός οιουδήποτε κινήτρου της βουλήσεως μέσα μας είναι ένα βίωμα, από το 
οποίον  μπορεί  ν'  αναπηδήσει  ένα  νέο  κίνητρο  της  βουλήσεως,  έπεται  ότι  μ'  αυτήν 
πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ενδεχομένων κινήτρων της βουλήσεως. Η διαπίστωση αυτή 
φέρνει μια καινούργια γνώση, η οποία μπορεί να γεννήσει  ένα νέο κίνητρο  της βουλήσεως 
και έτσι προχωρεί η αλυσίδα των συμπερασμάτων περαιτέρω,  χωρίς ποτέ κανείς να μπορεί 
να φθάσει στον καθορισμό ενός αποφασιστικού κινήτρου για μια μελλοντική του πράξη, και 
τούτο  σημαίνει  να  καταλήξει  σε  μια  γνώση,  η  οποία  να  μη  προκαλεί  πάλιν  η  ίδια  ένα  νέο 
κίνητρο της βουλήσεως». Το συμπέρασμα, όπου καταλήγει ο Planck, είναι ότι «από το νόμο 
της αιτιότητος μόνον ούτε ο πιο γνωστικός άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να συναγάγει τα 
αποφασιστικά κίνητρα των συνειδητών του πράξεων. Προς τον σκοπό αυτόν χρειάζεται ένα 
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άλλο  κριτήριο,  δηλαδή  τον  ηθικό  νόμο,  για  τον  οποίον  ούτε  η  υψίστη  νοημοσύνη  και  η 
λεπτοτάτη αυτο‐ανάλυση δεν μπορεί να προσφέρει κανένα υποκατάστατο». Όπως φαίνεται 
από  τ'  ανωτέρω,  ο  Planck,  ακριβώς  επειδή  είναι  μεγάλος  φυσικός,  είχε  συνείδηση  των 
φιλοσοφικών  προβλημάτων  της  επιστήμης  του,  χωρίς  να  καταλήξει  ποτέ  σε  δογματισμούς, 
που είναι τόσο συνηθισμένοι σε πολλούς ειδικούς επιστήμονας. 

 

Η μεγάλη τομή μέσα στην επιστήμη της φυσικής έγινε από τον Planck στα 1900 με την θεωρία 
των Κβάντα. Ο Planck ανακάλυψε ότι ένα τεμάχιο ύλης, που πραγματοποιεί τους τελευταίους 
κραδασμούς της θερμότητος, μπορεί να δεχθεί ή να εκπέμψει ενέργεια ασυνεχώς και μάλιστα 
κατά δόσεις, ή κβάντα, σε πολλαπλάσια ενός ελαχίστου quantum, το οποίον είναι ανάλογον 
προς τον αριθμό των κραδασμών της εκάστοτε ακτινοβολίας. Με την ανακάλυψη όμως αυτή 
αίρεται η αρχή της συνεχείας, η οποία αποτελούσε τον πυρήνα της κλασσικής φυσικής,  και 
συγχρόνως αίρεται η αντίληψη ότι μέσα στο μικρό υπήρχε πάντοτε και μικρότερο και μέσα 
στο  μεγάλο  υπήρχε  πάντοτε  και  μεγαλύτερο.  Ώστε  στη  μικρο‐φυσική  ο  λόγος  «natura  non 
facit  saltus»  δεν  ισχύει.  Αργότερα,  στα  1912,  ο  Δανός  φυσικός Niels  Bohr  (1885‐1962),  με 
βάση  την  ανακάλυψη  του  Planck  και  τα  πειραματικά  αποτελέσματα  του  Άγγλου  φυσικού 
Rutherford,  σχεδίασε  το  περίφημο  πρότυπο  του  ατόμου  του  υδρογόνου,  το  οποίον  με  την 
αποδοτικότητά του υπερέβαλε κατά πολύ όλα τα προηγούμενα πρότυπα ατόμου. Την εικόνα 
του  προτύπου  αυτού  ετελειοποίησε  ο  Sommerfeld  με  δύο  τρόπους,  πρώτον  με  την 
προσαγωγή  λεπτομερειών  και  δεύτερον  με  την  προσαγωγή  γενικών  αρχών.  Πείραμα  και 
θεωρία συνεβάδισαν εδώ. Οι αρχές που έθεσαν οι Bohr και Sommerfeld, μας έδωσαν μια νέα 
και  ακριβέστερη  παράσταση,  εικόνα  του  ατόμου  και  μάλιστα  της  δομής  του  περιβλήματος 
του  ατόμου  (Atomhülle).  Τα  στοιχεία  της  δομής  αυτής  είναι  ηλεκτρόνια.  Όμως  για  να 
ερμηνευθούν  τα  πειραματικά  ευρήματα,  τα  οποία  επετεύχθησαν  με  την  προϋπόθεση  του 
προτύπου  του  ατόμου  κατά  τον  Bohr,  ήταν  ανάγκη  να  χρησιμοποιηθεί  ο  νόμος  της 
ακτινοβολίας (Strahlungsgesetz) του Planck και του Einstein. Ο νόμος αυτός λέγει ότι το φως 
δεν  είναι  δυνατόν  να  δώσει  στα  ηλεκτρόνια  του  ατόμου  συνεχώς  ενέργεια,  αλλά  μόνον 
ενέργεια  κατά  ασυνεχή  κβάντα.  Ο Einstein  είχε  ήδη  από  τα 1905  διατυπώσει  τον  νόμο  της 
ισοδυναμίας  (Äquivalenzgesetz),  αφού  προϋπέθεσε  όχι  μόνον  τον  γενικό  νόμο  της 
ακτινοβολίας  των  θερμών  σωμάτων,  αλλά  εχρησιμοποίησε  και  το  φωτο‐ηλεκτρικόν 
φαινόμενο  (Effekt).  Εδείχθη  λοιπόν  τότε  ότι  το  φως  μπορεί  κανείς  να  το  φαντασθεί  υπό 
ορισμένες  περιστάσεις  και  ως  βροχή  από  αυτοτελή  τεμαχίδια  (Partikelchen),  τα  οποία 
ονομάζονται φωτόνια.  Τα Partikelchen  αυτά  κινούνται  με  την  ταχύτητα  του φωτός.  Σ'  αυτά 
πρέπει ν' αποδώσει την ενέργεια hv, όπου το h παριστάνει την σταθερά, την οποίαν εισήγαγε 
ο Planck  στη θεωρία  των Κβάντα,  το  λεγόμενο quantum  ενεργείας,  και  το v  παριστάνει  την 
συχνότητα  του  φωτός,  που  παραλαμβάνει  κανείς  από  τη  θεωρία  των  κυμάτων 
(Wellentheorie). Τα φωτόνια δεν έχουν μόνον ενέργεια αλλά και μάζα προικισμένη με ώθηση 
(Impuls),  πράγμα  που  αποδεικνύεται  πειραματικώς  με  το  Effekt.  Τα  φωτόνια  όμως  εν 
αντιθέσει  προς  τα  «γνήσια»  σωματίδια  (Korpuskeln),  δεν  έχουν  διαρκή  ύπαρξη,  δηλαδή 
ύπαρξη που  να μπορεί  να  νοηθεί  και  σε  ηρεμία.  Αυτή  σχηματίζεται  κατά  την  εκπομπή  του 
φωτός,  οπότε  παραλαμβάνει  όλη  την  ενέργεια  του  ατόμου  που  ελευθερώνεται  κατά  το 
ηλεκτρικό  πήδημα  με  τη  μορφή  quantum,  και  με  την  απορρόφηση  εξαφανίζεται  χωρίς  να 
αφήσει  κανένα  ίχνος. Με αυτά όμως εισήχθη μέσα στη θεωρία  του φωτός ένας δυισμός,  ο 
οποίος δύσκολα κατανοείται από την επιστήμη, δηλαδή δύσκολα γίνεται δεκτός. Από το άλλο 
μέρος όμως δεν ήτο πια δυνατόν να επανέλθει κανείς στην θεωρία του φωτός, όπως την είχε 
αναπτύξει  ο Νεύτων  (Partikeltheorie).  Η  σωματιδιακή αυτή θεωρία δεν μπορεί  να  εξηγήσει 
όλες  τις  ιδιότητες  του φωτός,  που μας  είναι  σήμερα γνωστές,  αλλά ούτε  και η  θεωρία  των 
κυμάτων μπορεί να τις εξηγήσει. 

Προτού  όμως  η  φυσική  να  προφθάσει  να  περατώσει  το  έργο,  που  της  έθετε  η  νέα  αυτή 
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κατάσταση  των  πραγμάτων,  ακολούθησαν  θεωρητικές  γνώσεις,  τις  οποίες  ο  Sommerfeld 
εχαρακτήρισε ως τις καταπληκτικότερες του αιώνος. Οι γνώσεις αυτές συγκεντρώνονται μέσα 
στην  ανακάλυψη,  ότι  η  ύλη  συνίσταται  από  κύματα  (Wellennatur).  Υπάρχουν  βεβαίως  ήδη 
ενδείξεις  ότι  οι  μέθοδοι,  που  η  φυσική  εχρησιμο  ποιούσε  ως  τότε  δεν  μπορούσαν  να 
ερμηνεύσουν εξαντλητι κώς το μικρογίγνεσθαι, δηλαδή το γίγνεσθαι μέσα στην πε ριοχή του 
ατόμου. Όμως δεν υπήρχε σαφήνεια περί του ποία μέθοδος ήταν υπεύθυνη, η μηχανική ή η 
ηλεκτροδυναμική. Για την κατανόηση και ερμηνεία του μικρογίγνεσθαι συνεργά ζονται και οι 
δύο μέθοδοι. Η μηχανική, που είναι καθιερωμένη περίπου εδώ και τριακόσια χρόνια και είχε 
δώσει  λαμπρά  αποτελέσματα  κυρίως  ως  ουράνια  μηχανική,  δύσκολα  θα  μπορούσε  να 
θεωρηθεί  υπεύθυνη,  ώστε  ν'  αποφασισθεί  η  ανα  θεώρηση  και  η  μεταβολή  της.  Η  υποψία 
εστράφη λοιπόν πε ρισσότερο στην νεώτερη επιστήμη, την ηλεκτροδυναμική. Αλλ' έπειτα από 
λίγα χρόνια τα πράγματα έδειξαν ότι δεν ήταν δυνατόν με την μέθοδο του μακροκόσμου, του 
ηλιακού συστήματος, τη μηχανική, να λυθούν τα προβλήματα του μι κροκόσμου, του ατόμου. 
Κατά  το 1924  ο  L. de Broglie  (1892‐)  εισήγαγε  μια  καινούργια  ιδέα,  η  οποία  συνεδύαζε  το 
πρότυπο  του  ατόμου,  όπως  το  είχε  σχεδιάσει  ο  Bohr,  με  μία  ορισμένη  αρχή  της  οπτικής. 
Σύμφωνα μ' αυτό ο De Broglie υποστή ριξε ότι το ηλεκτρόνιον συνοδεύεται από ένα ορισμένο 
γεγονός  (μια  ορισμένη  διαδικασία)  κύματος,  το  οποίον  προσδιορίζει  τη  δυναμική 
συμπεριφορά  του ηλεκτρονίου.  Ήταν  δύσκολο ή μάλλον αδύνατο  να  γνωρίζει  κανείς,  αο σ' 
αυτήν την υπόθεση του De Broglie ανταποκρίνονταν μία φυσική πραγματικότης. 

Και  όμως  η  υπόθεση  αυτή  του  De  Broglie  ήταν  ορθή,  δηλαδή  ανταποκρίνονταν  στην 
πραγματικότητα.  Δύο  χρόνια  αργότερα,  δηλαδή  στα  1926,  σχεδόν  ταυτοχρόνως  αλλά 
ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, οι δύο κορυφαίοι φυσικοί Werner Heisenberg (1901‐) και 
Erwin Schrödinger  (1887‐)  παρουσίασαν  ο  καθένας  μία  ολωσδιόλου  νέα μικρομηχανική.  Τα 
δύο αυτά είδη μικρομηχανικης μεθόδου φέρουν τα ονόματα των ιδρυτών της, η μία λέγεται 
μηχανική των Matrizen του Heisenberg και η άλλη μηχανική των κυμάτων του Schrödinger. .Οι 
δύο αυτές μέθοδοι είναι ως προς τα μαθηματικά των μορφές ριζικώς διαφορετικές, ως προς 
το περιεχόμενό των όμως είναι ταυτόσημες. Η μηχανική των κυμάτων του Schrödinger είναι 
διαφανέστερη και εποπτικώτερη, η δε βασική της εξίσωση είναι παράλληλη προς την οπτική. 
Το επίτευγμα της νέας μικρομηχανικής ήταν τόσο καταπληκτικό, ώστε οι ειδικοί παρέβλεψαν 
τις  γνωσιολογικές  δυσχέρειες  που  παρουσίαζε  και  οι  οποίες  εδημιουργούσαν  κάποια 
αναστάτωση.  Έγινε  δηλαδή  γρήγορα  αντιληπτό  ότι,  αν  ερμηνεύσει  κανείς  με  συνέπεια  την 
εξίσωση  του  Schrödinger,  τότε  θα  προκύψουν  συμβολές  όμοιες  με  τις  συμβολές  που 
παρουσίασαν οι ακτίνες του Röntgen. Τούτο εσήμαινε ότι μία ακτίς από πραγματικά σωμάτια 
συμπεριφέρεται  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  όπως  το  φως  και  οι  ακτίνες  του  Röntgen.  Μία 
ακτίνα  ή  ένα  ρεύμα από  ηλεκτρόνια,  τα  οποία  πατούν  γρήγορα  επάνω  σ'  ένα  κρυσταλλικό 
πλέγμα  αποδίδουν  φαινόμενα  συμβολής.  Η  συμβολή  έγινε  το  experimentum  crucis  των 
κυμάτων. Δύο ακτίνες, που συνίστανται από κύματα, παρετηρήθη ότι αναιρούνται αμοιβαίως, 
όταν  είναι  αντιθέτου  φάσεως,  όταν  δηλαδή  το  όρος  των  κυμάτων  είναι  επάλληλο  με  την 
κοιλάδα  των  κυμάτων.  Αντίθετα  παρετηρήθη  ότι  δύο  επάλληλα  ρεύματα από  σωμάτια  δεν 
αναιρούνται ποτέ, αλλά ενισχύονται. 

Η διαπίστωση λοιπόν αυτή της υπάρξεως συμβολής είναι μία αψευδής μαρτυρία, ότι έχομε 
να κάμομε με κύματα. Τούτο ακριβώς το καταπληκτικό γεγονός το διεπίστωσαν στην ύλη οι 
Davisson  και Germer.  Έτσι ο δυαδισμός  των σωματίων κύματος δεν περιορίζεται μόνον στο 
φως αλλά διήκει δια μέσου όλου του κόσμου. Εννοιολογικώς βεβαίως ο δυαδισμός αυτός δεν 
είναι καθαρός. Ένα σωμάτιο δεν μπορεί να είναι συνάμα κύμα και ένα κύμα δεν μπορεί να 
είναι  συνάμα  σωμάτιο.  Επειδή  όμως  η  έννοια  του  κύματος  είναι  απαραίτητη  έννοια  της 
συμβολής, θα μπορούσε να επιχειρήσει κανείς να παραμερίσει την έννοια του σωματίου, για 
να  σώσει  την  ενότητα  της  εικόνας.  Τον  δρόμο  ακριβώς  αυτόν  ακολούθησε  ο  Schrödinger, 
αλλά  επείσθη  ότι  ο  δρόμος  αυτός  δεν  ήταν  βατός.  Το  συμπέρασμα  ήταν  ότι  χρειαζόμεθα 
τόσον την εικόνα του κύματος όσον και την εικόνα του σωματίου. Το φως και η ύλη ανάλογα 
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με τις περιστάσεις συμπεριφέρονται είτε ως σωμάτιον είτε ως κύμα. Τούτο μας αναγκάζει να 
συλλάβομε  μια  νέα  παράσταση,  περισσότερο  σύνθετη,  όπου  η  εικόνα  του  κύματος  και  η 
εικόνα  του  σωματίου  να  συναιρούνται  σε  μια  ενότητα  και  απ'  αυτήν  πάλι  ανάλογα  με  τις 
περιστάσεις  να  προβάλει  πότε  η  εικόνα  του  κύματος  και  πότε  η  εικόνα  του  σωματίου.  Η 
σύνθεση όμως αυτή, ενώ είναι κατορθωτή ως μαθηματική κατασκευή, δεν ερμηνεύεται, δεν 
παριστάνεται  με  την  έννοια  ενός  προτύπου.  Για  τούτο  η  φυσική  επιστήμη  προσπάθησε  να 
διατηρήσει  τις  δύο  εικόνες,  την  εικόνα  του  κύματος  και  την  εικόνα  του σωματίου,  αλλά  να 
απομακρύνει  όσο  γίνεται  ή  να περιορίσει  όσο  γίνεται  την αντίφαση που παρουσιάζουν.  Το 
έργο όμως τούτο είναι δύσκολο, γιατί δεν είναι δυνατόν ν' απομονώσει κανείς εξ ολοκλήρου 
την μία εικόνα από την άλλη. Μερικές φορές μάλιστα είμεθα αναγκασμένοι ένα συμβεβηκός 
ακτίνων να το ερμηνεύσομε ως ένα βαθμό ως κύμα, και από εκεί και πέρα να το ερμηνεύσομε 
ως  ρεύμα  σωματίων,  και  αντιθέτως. Με  τον  αμοιβαίο  λοιπόν  διαχωρισμό  των  εικόνων  δεν 
γίνεται  τίποτα.  Υπάρχει  ανάγκη  οι  δύο  εικόνες  να  συντονίζονται  η  μία  με  την  άλλη.  Τούτο 
όμως δεν  είναι  δυνατόν  να  γίνει  δίχως  να περιορίσομε  το  εννοιολογικό περιεχόμενο  τόσον 
του  σωματίου  όσον  και  του  κύματος.  Τον  περιορισμό  του  εννοιολογικού περιεχομένου  του 
σωματίου  μας  τον  έδωκε  η  σχέση  της  απροσδιοριστίας  (Unbestimmtheitsrelation)  του 
Heisenberg  στα  1921,  τον  περιορισμό  του  περιεχομένου  του  κύματος  μας  τον  έδωκε  η 
στατιστική ερμηνεία του πεδίου του κύματος, που επρότεινε ο Born στα 1927. 

Ας δούμε πρώτα τη στατιστική ερμηνεία του πεδίου των κυμάτων από τον Max Born. Από το 
ένα  μέρος  είναι  γεγονός  ότι  το  ηλεκτρόνιον  είναι  μία  συγκέντρωση  φορτίσεως  μάζης  και 
ενεργείας σε πολύ στενό χώρο, από τ' άλλο μέρος πάλιν είναι γεγονός ότι μέσα στα κύματα 
της ύλης και του φωτός, όπως τα εννοεί η ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Schrödinger, η μάζα 
και η ενέργεια είναι απλωμένες συνεχώς μέσα στον χώρο. Έχομε εδώ μία αντίφαση χτυπητή. 
Το ηλεκτρόνιο  νοείται συνάμα ως μάζα  και  ενέργεια συγκεντρωμένη σε στενό  χώρο και ως 
μαζα  και  ενέργεια  που  απλώνεται  στο  χώρο.  Το  ερώτημα  είναι,  πώς  είναι  δυνατόν  να 
γεφυρωθεί αυτή η αντίφαση; Ο Born κατέληξε να πει ότι η αντίφαση αυτή είναι δυνατόν να 
γεφυρωθεί,  αν  απογυμνώσομε  το  πεδίον  του  κύματος  από  την  πραγματική  του  ύπαρξη, 
δηλαδή αν αντιληφθούμε την υλική του υπόσταση και το νοήσομε μόνον ως ένα αριθμητικό 
μέγεθος, ήτοι ως μία συνάρτηση πιθανότητος με το σωμάτιο. Δηλαδή πρέπει να έχει υπ' όψει 
του κανείς το πεδίον του κύματος, αλλά να ερμηνεύει τις εντάσεις του κύματος σε διάφορα 
σημεία  του  χώρου  στατιστικώς.  Οι  εντάσεις  αυτές  παριστάνουν  την  πιθανότητα  ότι  το 
ηλεκτρόνιον ή το φωτόνιον είναι δυνατόν να ευρεθεί στα σχετικά σημεία του χώρου. Όπου η 
ένταση είναι ίση προς το μηδέν, εκεί είναι και η πιθανότητα ίση με το μηδέν, εκεί δηλαδή δεν 
υπάρχει  ούτε  ηλεκτρόνιο  ούτε  φωτόνιο.  Αλλά  υπάρχει  ακόμα  μια  δυσκολία.  Αν  δηλαδή 
περιορίσομε  το  πεδίον  των  κυμάτων  σε  ένα  μικρό  συρμό  κυμάτων,  τότε  το  σωμάτιον 
(ηλεκτρόνιο ή φωτόνιο) δεν ευρίσκεται έξω αυτού του συρμού αλλά εντός του συρμού. Τότε η 
ένταση της ενεργείας είναι αόριστη. Πώς μπορούμε όμως να φαντασθούμε ένα σωμάτιο με 
αόριστη ενέργεια; 

Ο Heisenberg  είναι  εκείνος,  ο οποίος  εννοιολογικώς αποσαφήνισε αυτή  την αοριστία ή  την 
απροσδιοριστία.  Η  βασική  σκέψη  του  Heisenberg  είναι  ότι  τα  γενόμενα,  τα  συμβεβηκότα 
μέσα  στο  άτομο  δεν  είναι  δυνατόν  να  υπολογισθούν  μαθηματικώς  από  κάθε  άποψη.  Είναι 
δηλαδή κατ' αρχήν αδύνατο να ορίσει κανείς με ακρίβεια και μάλιστα συγχρόνως τον τόπο και 
την ταχύτητα ενός σωματίου. Κάθε ορισμός του τόπου ενός σωματίου συνοδεύεται και από 
μία απροσδιόριστη  επέμβαση στην  ταχύτητά  του.  Τα δύο αυτά μεγέθη,  τόπος  και  ταχύτης, 
είναι δυνατόν να προσδιορισθούν συγχρόνως μόνον εντός ενός ορισμένου ελευθέρου χώρου. 
Τόπος και ταχύτης συνδέονται στενά το ένα με το άλλο. Το προϊόν αυτής της σχέσεως είναι 
ίσον προς το quantum  της ενεργείας h  του Planck. Όσο αυστηρότερα μετρείται ο τόπος του 
σωματίου,  τόσο  απροσδιόριστη  γίνεται  η  ταχύτης,  και  αντιθέτως,  όσο  αυστηρότερα 
προσδιορίζεται η ταχύτης,  τόσο απροσδιόριστος είναι ο τόπος. Η σχέση αυτή, που φέρει το 
όνομα  του Heisenberg,  δεν  είναι  μια  σχέση ανακριβείας,  αλλά μία  σχέση απροσδιοριστίας. 
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Όταν ορίζεται ακριβώς ο χώρος του σωματίου, τότε η ταχύτης του σωματίου δεν είναι μόνον 
άγνωστη, αλλά και πράγματι απροσδιόριστη. 

Σύμφωνα με αυτή τη σχέση της απροσδιοριστίας το γίγνεσθαι του μικροκόσμου, δηλαδή του 
ατόμου, δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί αιτιοκρατικώς. Αν ως τώρα η φυσική έλεγε, ότι 
υπό  τις  αυτές  περιστάσεις  πάντοτε  και  παντού  από  τα  ίδια  αίτια  προκύπτουν  τα  ίδια 
αποτελέσματα,  τώρα  η  προϋπόθεση  αυτή  δεν  εκπληρώνεται  μέσα  στο  γίγνεσθαι  του 
μικροκόσμου  εξ  αίτιας  της  σχέσεως  της  απροσδιοριστίας  μεταξύ  τόπου  και  ταχύτητος  του 
σωματίου. Η αρχική κατάσταση Α δεν είναι δυνατόν να ορισθεί σαφώς. Αλλά και αν ακόμα 
καθορίσομε όσο γίνεται σαφέστερα την κατάσταση Α μέσα στο μικρόκοσμο, πάντοτε θα μένει 
μια απροσδιοριστία  εντός  του πλαισίου  της σχέσεως  του Heisenberg.  Απ'  αυτήν  την αρχική 
κατάσταση  Α  αν  επαναλάβομε  το  πείραμα,  θα  έχομε  πάντοτε  διαφορετικά  αποτελέσματα, 
των  οποίων  η  σχετική  συχνότης  θα  είναι  δυνατόν  μόνον  στατιστικώς  να  ορισθεί.  Στην 
μικροφυσική  λοιπόν  έχομε μια αιτιότητα  εντός πλαισίου,  μία αιτιότητα στατιστικής,  ενώ  το 
κατ'  ιδίαν συγκεκριμένο γεγονός δεν είναι δυνατόν να το προσδιορίσομε. Η απροσδιοριστία 
όμως αυτή δεν είναι ταυτόσημη με την αυθαιρεσία, διότι υπάρχει μια ορισμένη πιθανότης, η 
οποία  είναι  δυνατόν  να  υπολογισθεί  μαθηματικώς.  Δηλαδή  έχομε  εδώ  μόνον  στατιστικούς 
νόμους. 

 

Οι  συνέπειες  που  προκύπτουν  από  την  κατάσταση  αυτή,  που  φαίνεται  να  επικρατεί  μέσα 
στον  κόσμο  της μικροφυσικής,  είναι  τόσον  για  τη φιλοσοφία όσο  και  για  την  κοσμοθεωρία 
πολλές και σοβαρές. Πολλοί μάλιστα φυσικοί και φιλόσοφοι έσπευσαν να προχωρήσουν σε 
συμπεράσματα  καταστατικής  σημασίας  για  την  εικόνα  του  κόσμου.  Ο  θετικισμός,  ο  οποίος 
επικρατούσε πριν, υποχώρησε τώρα και έδωκε τη θέση σε μια μεταφυσική τοποθέτηση νέων 
διαστάσεων. Ο κόσμος φαίνεται να γίνεται πάλιν μεταφυσικός. Το πνεύμα του Αριστοτέλους 
φαίνεται να επικρατεί πάλιν μέσα στη φυσική. Ο φυσικός κόσμος ως όλον φαίνεται όχι μόνον 
να επιδέχεται, αλλά να προκαλεί την τελεολογική ερμηνεία. Ο φυσικός οικοδομεί μια εικόνα 
του  κόσμου  από  ένα  μικρό  αριθμό  στοιχείων  από  το  ηλεκτρόνιο,  το  φωτόνιο  και  το 
ουδετερόνιο, από το στοιχειώδες quantum ενεργείας h, και από τους νόμους του πεδίου του 
Maxwell και του Einstein. Από αυτά οικοδομείται ο κόσμος, ο οποίος εκφράζει μία τάξη, από 
τις κατώτερες ως τις ανώτερες βαθμίδες του. Η αφαίρεση όμως όπου έχει φθάσει η σύγχρονη 
φυσική,  όπως  είδαμε  από  τα  προηγούμενα,  είναι  τόσο  μεγάλη,  ώστε  η  εποπτεία 
παραμερίζεται τελείως. Τα συνηθισμένα εποπτικά μέσα που διαθέτομε ως άνθρωποι δεν μας 
βοηθούν  να  σχηματίσομε  εικόνα  εποπτική  για  το  εσωτερικό  του  ατόμου.  Τα  πρότυπα  του 
ατόμου, τα οποία σχεδιάζομε, προκαλούν τα ίδια το ερώτημα, αν είναι απλές εικόνες ή κατά 
πόσον  ανταποκρίνονται  στην  πραγματικότητα.  Η  έννοια  της  ουσίας  είναι  εκείνη  που 
υφίσταται  τη μεγαλύτερη δοκιμασία. Η ουσία ως ενιαίος φορεύς  των συμβεβηκότων, όπως 
ορίσθηκε από τον Αριστοτέλη, ως το σταθερό υπόβαθρο των καταβολών, αυτό του οποίου το 
quantum μέσα στη φύση ούτε αυξάνεται ούτε μειώνεται, όπως έλεγε ο Καντ, η έννοια αυτή 
παραμερίζεται  από  τη  σύγχρονη  φυσική  επιστήμη.  Η  σύγχρονη φυσική  δεν  κάνει  διάκριση 
μεταξύ  μιας  ουσίας,  που  πληροί  τον  χώρο,  και  ενός  συμβεβηκότος,  που  γίνεται  μέσα  στο 
χρόνο. Η σύγχρονη φυσική δέχεται ότι υπάρχει κάτι που έχει μια τάξη, και ζητεί τους τυπικούς 
νόμους  αυτού  του  κάτινος.  Αυτό  το  κάτι  είναι  το  πρόβλημα.  Ούτε  η  μάζα  ούτε  η  ενέργεια 
είναι το πρωταρχικό, αλλά ορισμένα «φαινόμενα». Από τα κβάντα αυτών των «φαινομένων» 
προέρχεται το γεγονός, ότι η ύλη και ο ηλεκτρισμός παρουσιάζονται στα άτομα. 

Η παλαιά λοιπόν έννοια της ουσίας έχει σήμερα εξ ολοκλήρου κατεδαφισθεί. Τα κύματα της 
θεωρίας του Schrödinger δεν χρειάζονται φορέα ως ουσία. Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι 
τα  κύματα αυτά  είναι  περιοδικής  μεταβολής  κάποιου φυσικού  μεγέθους,  το  μέγεθος  όμως 
αυτό δεν επιδέχεται καμμιά ερμηνεία από τη φυσική ως κάτι το πραγματικό. Πολλοί εξαίρετοι 
φυσικοί,  όπως  ο  Born,  βλέπουν  μέσα  σ'  αυτό  μια  μαθηματική  πιθανότητα.  Η  μαθηματική 
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αυτή  πιθανότης  είναι  ότι  το  ηλεκτρόνιο  (πρωτόνιο)  ευρίσκεται  σε  μια  δεδομένη  στιγμή  σε 
δεδομένο σημείο του χώρου. Ο Β. Bavink συνοψίζει ως εξής: «Τι απόμεινε από τη νηφάλια, 
πραγματική,  σκληρή,  γωνιώδη,  βαρειά  και  αδρανή  ύλη;  Μία  πιθανότης  υποκειμένη  σε 
μαθηματικούς νόμους, ότι ενέργεια και ταχύτης είναι αντιληπτή σε ένα σημείο του κόσμου. 
Πρώτα αναλύσαμε τα άπειρα είδη της ύλης του κόσμου που μας περιβάλλει στα άτομα των 
92  στοιχείων,  που  γνωρίζομε  από  τη  χημεία.  Εναντίον  αυτού  κανείς  δεν  μπορούσε  να  έχει 
αντίρρηση, γιατί μ' αυτά όλα είμεθα ακόμα μέσα στο πλαίσιο της συνηθισμένης έννοιας της 
ουσίας.  Έπειτα  αναλύσαμε  και  αυτά  τα  92  άτομα  σε  ένα  ποικίλο  παιγνίδι  δύο  ειδών 
σωματιδίων,  που  είναι  φορτισμένα  με  ηλεκτρισμό  (πρωτόνια  και  ηλεκτρόνια)...  Το  ίδιο 
πράγμα  αλλιώς  ειπωμένο:  είναι  ήδη  σχεδόν  όλα  μία  μαθηματική  μορφή  και  δεν  υπάρχει 
σχεδόν τίποτα πια που να μπορεί κανείς να δεχθεί ότι υπάρχει και ότι έχει μονιμότητα μέσα 
στην  αλλαγή  των  φαινομένων».  Ώστε  η  σύγχρονη  φυσική  διέλυσε  την  φυσική  έννοια  της 
ουσίας. Ό,τι εισάγει η σύγχρονη φυσική είναι το κάτι, που πληροί πάντα και συνάμα το χώρο 
και το χρόνο. Βεβαίως κανείς φυσικός δεν μπορεί να αρνηθεί, ότι υπάρχει αυτό το «κάτι», το 
οποίον διακρίνει τον κόσμο από το μηδέν. Επίσης ο σύγχρονος φυσικός γνωρίζει ότι τα άτομα 
και  τα  ηλεκτρόνιά  του  δεν  είναι  πια  σκληρά  και  ωμά  κομμάτια  ύλης,  από  τα  οποία  δεν 
υπάρχει καμμιά γέφυρα προς τη σφαίρα του πνεύματος και της ψυχής, και τούτο έχει μεγάλη 
κοσμοθεωρητική σημασία, η οποία έγκειται εις τούτο, ότι ο υλισμός έχει κατά βάθος σήμερα 
υπερνικηθεί από τη φυσική επιστήμη. 

Αλλά όσο αδιάφορο και αν είναι για τη φυσική, τι είναι αυτό το κάτι, όπου συντελούνται τα 
φαινόμενα που διαπιστώνει, όσο και αν η φυσική περιορίζεται  να διατυπώσει  τους  νόμους 
αυτών των «φαινομένων»,  των διαδικασιών, η φιλοσοφία δεν είναι δυνατόν να παραιτηθεί 
από  την  έννοια  της ουσίας,  όσο  και αν αυτή  εξιδανικεύεται.  Η  έννοια  της ουσίας δεν  είναι 
απλώς μία οριακή έννοια, αλλά και μία έννοια υποκειμένου. Και το υπόβαθρο αυτό είναι μια 
θεμελιώδης αναγκαιότης κατά τη φιλοσοφία. Ο Bavink, καθώς και άλλοι φυσικοί, όλη αυτή τη 
διαδικασία  και  συμπεριφορά  των  ηλεκτρονίων  και  των  πρωτονίων  καταλήγουν  να  την 
θεωρήσουν ως ψυχική. Έτσι δεν ανασκευάζεται, αναιρείται μόνον ο υλισμός, αλλά πίπτει και 
ο μηχανισμός, διότι η αιτιότης της φύσεως κατά την παλαιά έννοια κλονίζεται. 

 

Εδώ βεβαίως χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πρέπει να διακρίνομε σαφώς την αιτιώδη αρχή, την 
αρχή της αιτιότητος από τον νόμο της αιτιότητος. Το νόημα της αρχής της αιτιότητος είναι, ότι 
κάθε  μεταβολή  έχει  μια  αιτία,  ότι  δεν  υπάρχει  γίγνεσθαι  δίχως  αιτία.  Η  αρχή  αυτή  της 
αιτιότητος  δεν  κλονίζεται  καθόλου  από  τη  σύγχρονη φυσική.  Ο  νόμος  της  αιτιότητος  όμως 
θίγεται, κλονίζεται. Ο νόμος της αιτιότητος λέγει, ότι αιτία και αποτέλεσμα ευρίσκονται σε μια 
νομοτελή σχέση αναγκαιότητος, ότι υπό τις αυτές περιστάσεις γίνεται πάντοτε το ίδιο, και ότι 
αν  προσδιορισθεί  η  αρχική  κατάσταση  και  η  αρχική  ταχύτης,  τότε  η  ακολουθία  των 
φαινομένων  νοείται  κατά  μονοσήμαντο  τρόπο.  Αυτή  ήταν  η  προϋπόθεση  της  κλασσικής 
μηχανικής, για την οποίαν ο κόσμος ήταν μηχανή, η οποία ακολουθούσε ένα αυστηρό νόμο. 
Αυτό  ήταν  το  πνεύμα  του  Laplace.  Αυτή  όμως  η  αιτιοκρατία  του  Laplace  είναι  σήμερα 
απαράδεκτη.  Ο  κόσμος  είναι  διαφορετικά  οικοδομημένος  απ'  ό,τι  επίστευε  ο  Laplace.  Ο 
μηχανισμός  αιτίου  και  αιτιατού  φαίνεται  ότι  δεν  ισχύει  στον  μικρόκοσμο,  στον  εσωτερικό 
κόσμο του ατόμου. Οι φυσικοί νόμοι εξακολουθούν βεβαίως να ισχύουν αλλά ως στατιστικοί 
νόμοι. Στον μικρόκοσμο του ατόμου υπάρχει αναγκαιότης και τύχη. Εξ άλλου δεν γνωρίζομε 
όλα τα συντελούμενα μέσα στον πυρήνα. Όχι μόνον η αρχική κατάσταση πρέπει να θεωρηθεί 
ως δημιουργουμένη ελεύθερα, ή τυχαία, αλλά και η ύλη έχει χρονική ακολουθία. Και ενώ ο 
μηχανισμός ήταν αθεϊστικός, τώρα η φυσική εικόνα του κόσμου, δηλαδή η εικόνα του κόσμου 
της σύγχρονης φυσικής ζητεί κατά τον Bavink τον θεϊσμό και την έννοια της δημιουργίας, με 
το  νόημα  μιας  αδιάκοπης  δημιουργίας.  Υπάρχουν  μάλιστα  φυσικοί,  που  πιστεύουν  ότι  η 
φυσική  επιστήμη  με  τη  νέα  της  μορφή  μπορεί  να  στηρίξει  ακόμα  και  την  ελευθερία  του 
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ανθρώπου! 

Θα  ήταν  όμως  εκτροπή  της φυσικής  από  το  δρόμο  της,  αν  επιχειρούσε  να  καταγίνει  με  το 
πρόβλημα της ελευθερίας της βουλήσεως. Η σχέση της απροσδιοριστίας του Heisenberg δεν 
έχει  να κάμει  τίποτε με  την ελευθερία  της βουλήσεως  του ανθρώπου. Ακόμη και αν με  την 
περαιτέρω  πρόοδο  της  φυσικής  επιστήμης  πολλά  που  είναι  ή  θεωρούνται  σήμερα  σαφώς 
ορισμένα  υποχωρήσουν  και  δώσουν  τη  θέση  τους  στη  σχέση  της  απροσδιοριστίας  του 
Heisenberg,  το  πρόβλημα  της  ελευθερίας  της  βουλήσεως  του  ανθρώπου  δεν  πρόκειται  να 
θιγεί,  διότι  τούτο δεν ανήκει στο  χώρο  της φυσικής  επιστήμης,  δεν ανήκει  στον  κόσμο  των 
αντικειμένων και των φαινομένων, αλλά στον κόσμο του υποκειμένου και του συνειδέναι. Η 
ελευθερία αναφέρεται στην προσωπικότητα του ανθρώπου, και συνεπώς δεν είναι δυνατόν 
να συναρτηθεί  ή  να  εξαρτηθεί από  τη φυσική  επιστήμη,  αλλά προκύπτει από  την ανάλυση 
του συνειδέναι και των πράξεών του. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος, τον οποίον ακολούθησαν 
όλοι  όσοι  εδίδαξαν  την  ελευθερία  του  ανθρώπου  από  την  αρχαιότητα  ως  σήμερα.  Η 
ελευθερία  είναι  κάτι  που  αποτελεί  προϋπόθεση  για  να  υπάρξει  και  η  φυσική  επιστήμη. 
Συνεπώς δεν μπορεί να έχει καμμία σχέση με τα γεγονότα, που εξετάζει η φυσική επιστήμη. 
Όχι μόνον δεν κερδίζομε τίποτα με το να μεταφέρομε την έννοια της ελευθερίας στα άτομα 
και  τα ηλεκτρόνια, αλλά νοθεύομε  τη φυσική επιστήμη και όλον  τον  τρόπο του σκέπτεσθαι 
της φυσικής επιστήμης. Κατά βάθος όσοι ομιλούν περί «ελευθερίας εκλογής» εκ μέρους των 
ατόμων δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να μεταφέρουν το βίωμα της ελευθερίας, που μόνον η 
συνείδηση του ανθρώπου το ζει, και στα αντικείμενα της φυσικής, και τούτο είναι μετάβασις 
εις άλλο γένος και απαράδεκτος ανθρωπομορφισμός. Επίσης είναι αδύνατο να σχηματίσομε 
μια  γενική  έννοια  περί  ελευθερίας  και  να  υπαγάγομε  σ'  αυτήν  τόσο  την  ελευθερία  του 
ανθρώπου,  όσον  και  την «ελευθερία»  των  ατόμων  ή  και  των  ζώων.  Το  σημαντικό  είναι  να 
χωρίσομε  τη  μέθοδο  της  κλασσικής  φυσικής  από  τη  μέθοδο  της  μικροφυσικής.  Τα  λογικά 
μέσα της κλασσικής φυσικής είναι προορισμένα μόνον γι' αυτήν, δηλαδή η μέθοδός της είναι 
μία από τις δυνατότητες που διαθέτει ο νους του ανθρώπου να κατανοήσει τη φύση. Η άλλη 
μέθοδος είνα εκείνη που εφαρμόζει η μικροφυσική. Δηλαδή ούτε η μία ούτε η άλλη μέθοδος 
είναι  δυνατόν  να  εξηγήσει  το σύνολο  των φυσικών φαινομένων.  Συμβαίνει  και  έδω  το  ίδιο 
όπως  και  με  τη  γεωμετρία.  Η  ευκλείδεια  γεωμετρία  είναι  ένα  είδος  γεωμετρίας,  δίπλα  σε 
άλλα είδη γεωμετρίας, μη ευκλείδεια. 

Η  εικόνα  του  κόσμου  της  σημερινής  φυσικής  επιστήμης  πλησιάζει  πολύ  την  εικόνα  του 
κόσμου,  όπως  την  εσχημάτισε  ο  Ηράκλειτος,  δηλαδή  ο  κόσμος  είναι  μια  αιώνια  ροή  και 
δημιουργία. Εξ άλλου όμως και οι Ελεάται δικαιώνονται. Γίγνεσθαι και Είναι αποτελούν τους 
δύο βασικούς τρόπους, με τους οποίους βλέπομε τον κόσμο. Τόσον το Γίγνεσθαι όμως όσον 
και  το  Είναι  του  κόσμου,  περί  του  οποίου  ομιλεί  η  φυσική  επιστήμη,  δεν  φαίνεται,  αλλά 
νοείται, δηλαδή και  το ένα και  το άλλο διατυπώνεται με τα μαθηματικά. Ήδη ο Ηράκλειτος 
είχε δυσπιστήσει προς την αξιοπιστία των ανθρώπων, ο δε Δημόκριτος απογύμνωσε τη φύση 
απ'  όλα  τα  φαινόμενά  της  και  εκράτησε  μόνον  τα  άτομα  και  τον  κενό  χώρο.  Επίσης  ο 
Πρωταγόρας διεπίστωσε ότι οι λόγοι μας για τα φαινόμενα, καθώς και τα φαινόμενα τα ίδια, 
είναι  υποκειμενικά.  Τέλος  ο  Πλάτων  στον  «Θεαίτητο»  απέδειξε  ότι  η  επιστήμη  δεν  είναι 
δυνατόν  να στηριχθεί  στα απλά αισθήματα.  Η αναξιοπιστία  των αισθήσεων υποστηρίχθηκε 
και  κατά  την  νεώτερη  εποχή.  Ο  John  Locke  επανέφερε  εις  το  μέσον  την  θεωρία  του 
Δημοκρίτου με  τη διάκριση που έκαμε μεταξύ πρωτευουσών και δευτερευουσών  ιδιοτήτων 
των πραγμάτων. Οι ποιότητες των αισθημάτων, δηλαδή το γλυκό και το πικρό, το θερμό και 
το ψυχρό, καθώς και τα χρήματα, δεν ανήκουν στα πράγματα, αλλά είναι μόνον καταστάσεις 
υποκειμενικές. Την άποψη αυτήν του Locke ανέπτυξαν ακόμη ριζικώτερα οι Berkeley και Kant. 
Και οι δύο αυτοί φιλόσοφοι μετακίνησαν από τα αντικείμενα προς το υποκείμενο όχι μόνον 
τις ποιότητες των αισθημάτων αλλά και τις εποπτικές μορφές του χώρου και του χρόνου. Έτσι 
ο παλαιός ρεαλισμός αντικαταστάθηκε από τον ιδεαλισμό. Η φύσις δηλαδή από ένα σύνολο 
ορατών  και  απτών  πραγμάτων  που  ήταν  πριν,  τώρα  έγινε  ένα  πολυσύνθετο  πλέγμα 
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παραστάσεων του ανθρώπου, η δε ύλη έγινε ένα κατασκεύασμα της διανοίας του ανθρώπου. 

Ο  κόσμος  λοιπόν  με  την  απέραντη  ποικιλία  του  αναλύεται  σε  ένα  σύστημα  οπτικών  και 
απτικών  φαινομένων.  Πίσω  όμως  απ'  αυτά  τα  φαινόμενα,  έτσι  διδάσκει  και  ο  ιδεαλισμός, 
υπάρχουν τα πράγματα αυτά καθ' εαυτά, τα οποία είναι απρόσιτα τόσον στις αισθήσεις μας 
όσον  και  στην  διάνοιά  μας.  Τόσον  η  αιτιότης  όσον  και  η  ουσιότης  δεν  εφαρμόζονται  στα 
πράγματα αυτά  καθ'  εαυτά,  αλλά μόνον  στον  κόσμο  των φαινομένων.  Γενικώς  το  σύστημα 
των  κατηγοριών  της  διανοίας  μας  είναι  το  όργανο  του  πνεύματός  μας,  με  το  οποίον 
μεταβάλλομε το χάος των εντυπώσεων σε κόσμον της γνώσεως. Ο λόγος που ώθησε τον Καντ 
να  θέσει  και  να  δεχθεί  τα  πράγματα  αυτά  καθ'  εαυτά  είναι  ότι,  χωρίς  τα  πράγματα  καθ' 
εαυτά, τα φαινόμενα θα έχαναν κάθε αντικειμενικότητα και ο κόσμος θα ήταν φαινομενικός, 
πλασματικός.  Όμως  το  επιχείρημα  τούτο  δεν  είναι  αρκετό,  ικανό  για  να  στηρίξει  την 
αντικειμενικότητα,  την  πραγματικότητα  του  κόσμου.  Εξ  άλλου,  όπως  είδαμε  ήδη,  στην 
«Κριτική του καθαρού λόγου» του Kant υπάρχουν διατυπώσεις, που δείχνουν ότι το πράγμα 
καθ' εαυτό είναι μία οριακή έννοια και τίποτε άλλο, δηλαδή είναι η έννοια εκείνη που δείχνει 
τα όρια της ανθρώπινης γνώσης. 

Κατά την εποπτική κλασσική φυσική ίσχυαν τόσο στο μακρόκοσμο όσο και στο μικρόκοσμο οι 
ίδιοι  νόμοι.  Εφ'  όσον  επικρατούσε  η  κλασσική  φυσική  όλα  εθεωρούντο  αυστηρώς 
προσδιορισμένα, τόσον τα σώματα όσον και τα άτομα. Σώματα και άτομα είχαν τον ορισμένο 
τόπο  τους,  την  ώθησή  τους,  δηλαδή  την  ταχύτητά  των  και  την  ενέργειά  των.  Κατά  τη 
σύγχρονη όμως ατομική φυσική  τα πράγματα  έχουν μεταβληθεί∙  άλλοι  νόμοι  ισχύουν στον 
μικρόκοσμο και άλλοι στον μακρόκοσμο. Τα στοιχεία του φωτός, τα φωτόνια, και τα στοιχεία 
της ύλης, τα ηλεκτρόνια, τα ποζιτρόνια και τα ουδετερόνια, δεν έχουν πάντοτε ένα ορισμένο 
τόπο αλλά κατά την ενεργεία κατάστασή των έχουν μόνον ένα πλαίσιο τόπου, ενώ κατά την 
δυνάμει  κατάσταση  των  έχουν  μόνον  ένα  πεδίον  δράσεως,  το  οποίον  τους  καθορίζει  τις 
θέσεις  για  μελλοντικές  υλοποιήσεις.  Οι  τροχιές  των  δεν  ρυθμίζονται  από  τους  κλασσικούς 
νόμους  της  κινήσεως,  αλλά  απ'  αυτό  το  πεδίον  δράσεως.  Ίσως  μάλιστα  δεν  έχουν  καμμιά 
συνεχή ταχύτητα, αλλά είναι άλλοτε εδώ και άλλοτε εκεί και εν τω μεταξύ υπάρχουν μόνον 
δυνάμει, δηλαδή δεν υλοποιούνται, αλλά έχουν τη δυνατότητα να υλοποιηθούν. Επίσης δεν 
είναι αυστηρώς προσδιορισμένα, αλλά  ίσως είναι ως ένα βαθμό μόνον η επανεμφάνισή  τω 
ορισμένη, κατά τα άλλα όμως τα στοιχεία του φωτός και της ύλης έχουν ελευθερία. Σύμφωνα 
με  αυτά  είναι  φανερό  ότι  η  έννοια  της  ύλης  είναι  σήμερα  ολωσδιόλου  διαφορετική  από 
άλλοτε. Άλλοτε έθεωρούσαμε την ύλη ως μία πραγματικότητα, η οποία συνεπώς και πάντα 
πληροί τον χώρο. Το υλικόν γίγνεσθαι, δηλαδή την όλην διαδικασία της κινήσεως της ύλης, το 
θεωρούσαμε άλλοτε αυστηρώς προσδιορισμένο. Επίσης δεν εγνωρίζαμε τίποτα για την ουσία 
της ύλης. Το φυσικόν γίγνεσθαι ήταν δυνατόν ν' αναλυθεί και ν' ανασυντεθεί εις το γίγνεσθαι 
των στοιχείων της ύλης. 

Τώρα αντικείμενο  της φυσικής  είναι  μόνον  ό,τι  ποσοτικώς  είναι  δυνατόν  να  προσδιορισθεί 
και  μάλιστα  κατά  στατιστική  πιθανότητα.  Μόνον  η  μαθηματική  μέθοδος  ορίζει  τώρα  την 
περιοχή  του  υλικού  κόσμου.  Όμως  ο  υλικός  αυτός  κόσμος  παρουσιάζει  πηδήματα  και  οι 
μεταβολές  του  δεν  ακολουθούν  το  νόμο  της  συνεχείας.  Πέραν  αυτού  δεν  μπορούμε  να 
ειπούμε,  δηλαδή  δεν  γνωρίζομε,  αν  υπάρχει  μέσα  σ'  αυτόν  τον  κόσμο  ένα  ελεύθερο  και 
αυθόρμητο γίγνεσθαι. Ο κόσμος αυτός εμφανίζεται βέβαια εν χώρω και χρόνω, αλλά ως προς 
την ουσία του φαίνεται να είναι κάτι πέρα του χώρου και του χρόνου. Επίσης ο υλικός αυτός 
κόσμος δεν είναι κάτι νεκρό, όπως ήταν για την παλαιά κλασσική φυσική, αλλά αποτελείται 
από  μονάδες,  των  οποίων  η  αμοιβαία  σχέση  είναι  δυνατόν  να  εκφρασθεί  με  μαθηματική 
μορφή.  Όμως  δεν  γνωρίζομε  τι  σημαίνει  αυτή  η  μαθηματική  μορφή,  ενώ  την  ίδια  την 
γνωρίζομε.  Για  να  ειπούμε  το πράγμα παράδοξα,  μόνον η  ίδια θα μπορούσε  να  γνωρίζει  τι 
περικλείει μέσα της. Θετικώς για το ίδιο πράγμα θα μπορούσαμε να ειπούμε ότι μόνον ο Θεός 
γνωρίζει  τι  κλείνει μέσα  της η μαθηματική αυτή μορφή.  Είμεθα εδώ στα όρια  της φυσικής. 
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Από  εδώ  και  πέρα  αρχίζει  η  μεταφυσική.  Η  θεώρηση  της  φύσεως  άρχισε  με  παραστάσεις 
παρμένες  από  τον  κόσμο  του  ανθρώπου.  Απέδωκε  στα  σώματα  ψυχικές  δυνάμεις  και  τις 
σχέσεις μεταξύ των τις είδε ως σχέσεις ψυχικών δυνάμεων, όπως έκαμε ο Εμπεδοκλής με την 
φιλία και το μίσος. Η αντικειμενικοποίηση όμως της φύσεως την ελευθέρωσε σιγά ‐ σιγά με 
την  πρόοδο  της  φυσικής  επιστήμης  από  αυτές  τις  ανθρωπόμορφες  παραστάσεις  και  από 
άλλες ανθρώπινες αναλογίες, ώσπου κατέληξε στην μαθηματική διατύπωση  της φύσεως. Ο 
άνθρωπος  έχει  δύο  δυνατότητες  να  κατανοήσει  τα  γεγονότα  της  πείρας  του,  η  μία  είναι 
ψυχολογική,  δηλαδή  σύμφωνα  με  ψυχολογικές  έννοιες,  η  άλλη  είναι  μαθηματική.  Η 
σύγχρονη  φυσική  ακολούθησε  τη  δεύτερη  δυνατότητα  και  την  ανέπτυξε  μάλιστα  στο 
έπακρον. 

 

Αν  τώρα θέλει κανείς κάτι περισσότερο απ' ό,τι προσφέρει η φυσική επιστήμη, αν θέλει  να 
μάθει τι υπάρχει, τι κρύβεται πίσω από τις μαθηματικές διατυπώσεις της φυσικής επιστήμης, 
τότε  δεν  του  μένει  τίποτε  άλλο  παρά  ο  δρόμος  της  μεταφυσικής.  Με  τη  μεταφυσική  θα 
έπρεπε να ερμηνεύσει το νόημα των μαθηματικών σχέσεων από μια άλλη σκοπιά και τότε θα 
προχωρούσε  σε  μια  ανώτερη  βαθμίδα.  Βεβαίως  η  βαθμίδα  αυτή  θα  ήταν  καθαρώς 
θεωρητική.  Τούτο  πάντως  σημαίνει  ότι  η  νέα  εικόνα  της  φύσεως  ανοίγει  καινούργιες 
προοπτικές  για  μια  κοσμοθεωρία  και  θέτει  εξ  υπαρχής  ορισμένα φιλοσοφικά  προβλήματα, 
προ παντός το πρόβλημα της  ζωής,  το πρόβλημα σώματος και ψυχής,  και  το πρόβλημα της 
ελευθερίας της βουλήσεως. Ένα πράγμα όμως φαίνεται να είναι βέβαιο, ότι το χάσμα μεταξύ 
ανοργάνου και οργανικής φύσεως δεν είναι πια τόσο μεγάλο, όσο πριν. Τούτο λέγεται με την 
έννοια ότι η ανόργανη φύση φαίνεται να πλησιάζει σήμερα πιο πολύ την οργανική. Η ιδέα της 
εντελεχείας,  της  μονάδος  του  Leibniz,  η  έννοια  της  αυτενεργείας,  της  ολότητος,  επίσης  το 
ζεύγος  των  εννοιών  του  δυνάμει  και  ενεργεία,  αρχίζουν  ν'  αποκαθίστανται  και  να 
χρησιμοποιούνται από τη φυσική επιστήμη. Ο κόσμος φαίνεται ν' αποτελείται από βαθμίδες 
του Είναι,  από διάφορα  επίπεδα  της πραγματικότητος,  δηλαδή δεν  είναι ομοιόμορφος,  και 
μονοσήμαντος, όπως επίστευε ο υλισμός του περασμένου αιώνος. 

Η φυσική επιστήμη επεκύρωσε τη σκέψη του Kant, ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι μορφές της 
εποπτείας  μας  και  όχι  ιδιότητες  του  κόσμου,  και  ότι  η  αιτιότης  είναι  μόνον  μία  βασική 
κατηγορία  του  σκέπτεσθαι,  της  διανοίας  μας,  και  όχι  ένα  γνώρισμα  της  πραγματικότητος. 
Είμεθα  υποχρεωμένοι  πάντοτε  να  ξεκινούμε  απ'  αυτές  τις  μορφές  της  εποπτείας  και  τις 
μορφές  του σκέπτεσθαι. Αλλά συνάμα είμαστε αναγκασμένοι  να προχωρούμε και πέρα απ' 
αυτές,  γιατί οι μορφές αυτές είναι μερικές φορές για τη σημερινή έρευνα ο κράββατος του 
Προκρούστου.  Όταν  όμως  προχωρούμε  πέρα  απ'  αυτές,  πρέπει  να  γνωρίζομε,  ότι  εδώ 
ευρισκόμεθα  σε  ένα  ενδιάμεσο  βασίλειο  του  Είναι,  είμαστε  μεταξύ  του  υπερβατικού 
(transzendental)  και  του  μεταφυσικού  (του  κόσμου  καθ'  εαυτόν). Με  άλλα  λόγια  η φυσική 
ζητεί από τα φαινόμενα να συμπεράνει την ουσία. Βεβαίως δεν μπορεί να οικοδομήσει μία 
κοσμοθεωρία,  γιατί  εξετάζει  μόνον  ένα  επίπεδο  της  πραγματικότητος,  το  επίπεδο  των 
φυσικών  φαινομένων.  Το  φαινόμενο  της  ζωής  και  το  φαινόμενο  της  ψυχής,  καθώς  και  ο 
κόσμος  του  πνεύματος  είναι  έξω  από  τη  σφαίρα  της  δικαιοδοσίας  της.  Μπορεί  όμως  η 
σύγχρονη  φυσική  να  συμβάλει  στην  οικοδόμηση  μιας  γενικής  εικόνας  του  κόσμου.  Για  να 
οικοδομηθεί και να συντεθεί η γενική αυτή εικόνα του κόσμου χρειάζονται οι απόψεις και οι 
προοπτικές  όλων  των  επιπέδων  της  πραγματικότητος,  τόσον  του  επιπέδου  των  φυσικών 
φαινομένων, όσον και του επιπέδου των ψυχικών φαινομένων και των φαινομένων της ζωής 
καθώς  επίσης  και  της  ιστορικής  πραγματικότητος.  Ένα  πράγμα  όμως  είναι  βέβαιο,  ότι  ο 
άνθρωπος ποτέ δεν είχε τόσο πλούσια πείρα του κόσμου όση έχει σήμερα. 

 


