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Το φετινό καλοκαίρι μάς φέρνει κιόλας την πρώτη επέτειο του θανάτου του εκλεκτού και αγαπητού 
μας Σωτήρη Φουρνάρου, Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
η θητεία του οποίου στην Προεδρία της Ένωσής μας έμελλε να είναι τραγικά και οδυνηρά βραχύβια 
(απεβίωσε στις 8 Αυγούστου 2018). Ήταν το δεύτερο απανωτό πλήγμα, δύο χρόνια συμπληρωμένα 
μετά την εκδημία του μόνιμου Προέδρου μας επί δεκαετίες, του αγαπημένου δασκάλου και μέντορα 
πολλών, του Σπύρου Γ. Μοσχονά.
Πέρα από την οδύνη των απωλειών – αδόκητων ή αναμενόμενων λίγη σημασία έχει – για την οποία 
πάντα υπάρχει το καταπραϋντικό φάρμακο των ευχάριστων και ψυχωφελών αναμνήσεων, ερχόμαστε 
εκ των πραγμάτων αντιμέτωποι με το τιμητικό μεν, πλην όμως δύσκολο καθήκον της συνέχισης του 
έργου των εκλιπόντων και της κάλυψης των κενών που αφήνουν στη σφαίρα της αναγκαίας δράσης 
με σκοπό και γνώμονα την ευδοκίμηση της Ένωσης και την πρόοδο της φιλοσοφίας. Προκειμένου να 
αναληφθεί και να εκπληρωθεί ένα τέτοιο καθήκον είναι αναγκαίο να αντλήσει κανείς πρωτίστως εσω-
τερική δύναμη εστιάζοντας τις διανοητικές και ψυχικές του δυνάμεις στην ομορφιά των δημιουργικών 
προκλήσεων που αναμένουν την ανταπόκριση ημών των επιγενομένων. Δεν θα δειλιάσουμε και δεν 
θα χάσουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε εις βάθος την ομορφιά του δικού μας φιλοσοφικού παρόντος 
και μέλλοντος.  Σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιήσουμε τα αναγκαία εκείνα βήματα προκειμένου 
να επισυμβεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μετάβαση στις διάδοχες καταστάσεις στη διαχείριση 
και την προώθηση των κοινών μας υποθέσεων – μια επιδίωξη που συνιστά αναμφίβολα και την πλήρη 
δικαίωση των εκλιπόντων ηγετών μας για τη σημαντική τους προσφορά – έχοντας συνάμα την πλήρη 
επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται η ενεργός συμμετοχή μας στην πρώτη γραμμή ενός σωματείου 
που έχει ήδη να επιδείξει πολλά συναπτά έτη σταθερής, συνεπούς, γόνιμης και λυσιτελούς παρουσίας 
και δράσης στα πνευματικά και παιδευτικά πράγματα της χώρας.
Πρώτιστο μέλημά μας στο επόμενο διάστημα η ουσιαστική προσαρμογή μας στα νέα δεδομένα της 
εποχής μας. Η περιοδική μας έκδοση Φιλοσοφία και Παιδεία θα συνεχίσει την καλή παράδοση που 

έχει δημιουργήσει και θα συνεχίσει να εμπεδώνει τις δοκιμασμένες 
αρετές της, ενώ πρόκειται επίσης να γνωρίσει ορισμένες αλλαγές, 
προκειμένου να είναι σε θέση αποτυπώνει πληρέστερα τους προβλη-
ματισμούς και τις αναζητήσεις όσων ασχολούνται, από τη θέση του ο 
καθένας, με το περιεχόμενο διάφορων φιλοσοφικών ζητημάτων, και 
εργάζονται με συνέπεια εξασφαλίζοντας στο περιοδικό ευπρόσωπα 
παρουσιασμένα κείμενα και, κατά το δυνατόν, ολοκληρωμένα πορί-

σματα των ερευνών τους σε ομοτέχνους και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Η αποτελεσματική εκπλήρωση 
του ρόλου μας είναι συνυφασμένη με την κατοχύρωση της ιδιοτυπίας και της ιδιοπροσωπίας μας και 
τούτη δεν μπορεί παρά να εντοπίζεται στην εργασία για τη συγκεκριμένη σύνδεση της φιλοσοφίας με 
τις εκπαιδευτικές διαδικασίες στη χώρα μας, καθώς και με την επεξεργασία και προβολή της στη σφαί-
ρα της πνευματικής δημοσιότητας. «Μόνον όποιος αλλάζει παραμένει πιστός στον εαυτό του», έλεγε 
ο σπουδαίος Γερμανός τραγουδοποιός Βολφ Μπίρμαν (Wolf Biermann) και τούτη την βιοθεωρητική 
αρχή σκοπεύουμε κι εμείς από τη μεριά μας να θέσουμε στο επίκεντρο του προσανατολισμού μας και 
να κάνουμε πράξη δίχως «κούφια λόγια και ρητορείες», όπως θα λέγαμε παραφράζοντας ελαφρώς τον 
δικό μας οικουμενικό ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Μήπως, όμως, μιλώντας άμεσα για όσα έχουμε κατά νου 
και μας απασχολούν δεν φτάσαμε ήδη με τρόπο αυθόρμητο σε μιαν απαραγνώριστη φιλοσοφική θέση, 
δεν φτάσαμε άραγε έτσι έμμεσα στην επισήμανση και την επιβεβαίωση του διαθεματικού και διεπιστη-
μονικού χαρακτήρα πολλών φιλοσοφικών προσεγγίσεων, ιδίως δε των σημαντικών; Αυτές ακριβώς 
τις δυνατότητες προσέγγισης του φιλοσοφικού στοχασμού, οι οποίες προέκυψαν από τον μόχθο και 
τη δράση μας στη ζώνη διασταύρωσης των παραδοσιακών αξιών και επιτευγμάτων με τις καινοτομίες 
που επιζητεί η εποχή μας, θα αναδείξουμε στο παρόν τεύχος, ελπίζοντας να κερδίσουμε πολλά από την 
ευμενώς κριτική στάση των αναγνωστών μας.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 79-80
Το ανά χείρας τεύχος του περιοδικού 
μας μπορεί να εκληφθεί και ως δείγμα 
έμπρακτης «ομολογίας πίστης» 
και συγκεκριμένης καλλιέργειας 
της διαθεματικότητας και της 
διεπιστημονικότητας. Τούτο είναι εμφανές 
στο άρθρο της κ. Κωνσταντίνας Γογγάκη με 
θέμα την ανάλυση και την ανάπτυξη από 
τον Σωτήρη Φουρνάρο των στοχασμών του 
Κορνήλιου Καστοριάδη για το ανθρώπινο 
σώμα και την άσκησή του, άρθρο που 
αποτελεί επεξεργασμένη μορφή της 
εισήγησης που παρουσίασε η εκλεκτή 
συνάδελφος το βράδυ της Τρίτης 20 
Νοεμβρίου 2018 σε τιμητική εκδήλωση για 
τον εκλιπόντα Πρόεδρο στον Πολυχώρο 
«Αίτιον». Κατ’ εξοχήν διαθεματικά 
σχεδιασμένο είναι και το κείμενο περί 
φιλοσοφίας και παγκόσμιας λογοτεχνίας, 
το οποίο επίσης αποτελεί επεξεργασμένη 
μορφή ομιλίας που εκφωνήθηκε από 
τον Γιώργο Η. Ηλιόπουλο σε εκδήλωση 
απευθυνόμενη σε ευρύτερο ακροατήριο. 
Διαθεματικό, ως προς την αρχική σύλληψή 
του τουλάχιστον, είναι και το περιεχόμενο 
του βιβλίου του Δρ. κ. Ιωάννη Λαΐνου 
σχετικά με την έννοια του σφάλματος στην 
αρχαία ελληνική φιλοσοφική ψυχολογία, 
το οποίο παρουσιάστηκε υπό την αιγίδα 
της Ένωσής μας στον φιλόξενο Πολυχώρο 
«Αίτιον» στις 10 Απριλίου 2019.
Ως διασταύρωση δύο διαφορετικών 
επιστημονικών κλάδων μπορεί να 
θεωρηθεί η ιστορία της φιλοσοφίας, με 
την οποία ασχολείται ο τακτικός μας 
συνεργάτης, ο κοινωνιολόγος κ. Δημήτριος 
Κ. Διακογιάννης· πρόκειται για ένα πεδίο 
πάντα γόνιμο κι ενδιαφέρον, μολονότι 
οι βασικές συντεταγμένες του φαίνονται 
από καιρό ξεκαθαρισμένες. Ένα άνοιγμα 
στον γειτονικό μας χώρο της Ψυχολογίας 
πραγματοποιούμε φιλοξενώντας το άρθρο 
της κ. Παναγιώτας Βλάχου με θέμα τον 

σύγχρονο ψυχολογικό όρο της αυτο-
αποτελεσματικότητας· κι εδώ όμως τα 
πράγματα είναι διαθεματικά στη ρίζα τους, 
καθώς μολονότι απουσιάζει οποιαδήποτε 
άμεση αναφορά στη φιλοσοφία, ο έμπειρος 
αναγνώστης αναγνωρίζει πίσω από την 
πραγμάτευση του θέματος τις σωκρατικές 
απαρχές του φιλοσοφείν. Το στέλεχος 
της εκπαίδευσης και του Δ. Σ. μας κ. 
Αναστασία Μεσσάρη μάς καταθέτει ένα 
άρθρο που προσεγγίζει την τάξη μεγέθους 
μιας μικρής πραγματείας με θέμα τη 
φιλοσοφία του γίγαντα Δημοκρίτου και 
βασικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις της. 
Ακόμη, όμως, και σ’ αυτό τον «σκληρό» 
φιλοσοφικό πυρήνα αναγνωρίζονται ίχνη 
διαθεματικότητας, καθώς αναφερόμαστε 
στην εποχή κατά την οποία οι διακριτοί 
ρόλοι φιλοσοφίας και επιστήμης δεν έχουν 
αποκρυσταλλωθεί ακόμη – και θα ήταν 
ούτως ή άλλως χρήσιμο να θυμόμαστε ότι 
ο Αβδηρίτης, σύμφωνα και με απόσπασμα 
που παρατίθεται στο προοίμιο του 
άρθρου, έδινε μαθήματα επιστημονικού και 
φιλοσοφικού συνάμα ήθους, καθώς τόνιζε 
ότι ενδιαφερόταν για την επίτευξη λογικών-
επιστημονικών αποδείξεων, θεωρώντας 
τις πιο σημαντικές ακόμη και από την 
κατοχή του θρόνου του περσικού βασιλείου 
(Diels-Kranz, 68 B 118). Διαθεματικά, 
τέλος, είναι στις βασικές παραμέτρους 
τους τα κείμενα της τακτικής συνεργάτιδάς 
μας, της εικαστικού και συγγραφέα κ. 
Φωτεινής Σωτηροπούλου, η οποία φέρνει 
μία πνοή ανθρωπιστικού οραματισμού και 
λογοτεχνικής καλλιέπειας στη σφαίρα της 
φιλοσοφικά σημαντικής εννοιολογίας, καθώς 
αρθρογραφεί για ζητήματα διαχρονικά και 
οικουμενικού ενδιαφέροντος.

Γ. Ηλ.
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Ο Σωτήριος Φουρνάρος1 το 2014 δημοσίευ-
σε τη μελέτη με θέμα «Η sancta realitas 

(αγία πραγματικότητα) του σώματος; Ή: η πολιτι-
κή φιλοσοφία του σώματος».2 Στην εργασία αυτή 
εμφανίζεται επηρεασμένος από μια μεγάλη πνευ-
ματική μορφή του 20ού αιώνα, τον Κορνήλιο Κα-
στοριάδη, για τον στοχασμό του οποίου λίγο αργό-
τερα εξέδωσε μια ενδιαφέρουσα μελέτη.3 

Σύμφωνα με τον Καστοριάδη η φιλοσοφία 
«δεν πρόκειται για συστήματα, βιβλία και σχο-
λαστικούς συλλογισμούς. Πρόκειται, πρώτα και 
πριν απ’ όλα, για αμφισβήτηση της θεσμισμέ-
νης παράστασης του κόσμου, των ειδώλων της 
φυλής, μέσα στον ορίζοντα μιας απεριόριστης 
ερώτησης».4 Υπάρχει, δηλαδή, συνεχής φιλοσο-
φική δημιουργία, η οποία έχει τη δυνατότητα να 
αναδείξει κάτι καινούριο, και ίσως πιο αληθινό. 
Δια της φιλοσοφίας μπορεί κανείς να ανακαλύ-
ψει κάτι φωτεινότερο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει 
ότι θα βρει την απόλυτη ταύτιση με την αλήθεια, 
παρατηρεί ο Φουρνάρος. Στην αντίθετη περίπτω-
ση, αν δηλαδή θεωρεί κανείς ότι ανακάλυψε την 
απόλυτη αλήθεια και διεκδικεί μ’ επιμονή το αλά-
θητο, τότε έχουμε την δημιουργία συστήματος 
και σχολής σκέψης. Τα συστήματα και οι σχολές 
σκέψης, ωστόσο, αφαιρούν από τη φιλοσοφία το 
βασικό της χαρακτηριστικό, που είναι η αμφισβή-
τηση5 και η ανατροπή του προγενέστερου, στοι-
χείων απαραίτητων για ν’ αναβαθμιστεί κανείς σε 
κάτι ποιοτικά ανώτερο. Η ταύτιση με την απόλυτη 
αλήθεια συνιστά ύβριν για τον άνθρωπο, ο οποίος 
είναι φίλος της σοφίας (: φιλό-σοφος), αενάως.6

Η διαφορά μεταξύ συστημικών και αντισυστη-
μικών φιλοσοφικών σχολών, βρίσκεται στον τρόπο 
αντιμετώπισής τους. Αν η σχολή φετιχοποιείται ή 
απολυτοποιείται,7 τότε υπάρχει έλλειψη αντικειμε-
νικότητας, η οποία ως αποτέλεσμα έχει την απο-
νέκρωση της φιλοσοφίας. Αν όμως η σχολή αμφι-
σβητείται, τότε εμφανίζεται το καινούργιο,8 και η 
α-πορία για αυτό διατηρείται αιώνια. Η μη καθυ-

πόταξη είναι η αντισυστημικότητα, η συνεχής ανα-
γέννηση, και, τελικά, η ζωντάνια της φιλοσοφίας.9

Η αντιμετώπιση της συστημικότητας με τρό-
πο τελματώδη προσδιορίζει το πλαίσιο της sancta 
realitas, της αγίας πραγματικότητας, όπως την 
όρισε ο Καστοριάδης,10 και αποτελεί παρακμή 
της φιλοσοφίας, παρατηρεί ο Φουρνάρος. Όταν 
η πραγματικότητα που ζει ο άνθρωπος, καθαγι-
άζεται μέσα από μια υπεράνθρωπη πραγματικό-
τητα με ιδεαλιστικά χαρακτηριστικά, και η πραγ-
ματικότητα αυτή παρουσιάζεται ως «ιδανική», 
«αλάνθαστη» και «αναγκαία», με αρχές δεσμευ-
τικές απ’ τις οποίες δεν πρέπει να αποκλίνουμε 
για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, τότε είμαστε 
ενώπιον ενός συστήματος.11 

Αν, παραπέρα, αποδεχόμαστε ένα φιλοσο-
φικό σύστημα, που είναι απονεκρωμέ-

νο ενώ εμφανίζεται ζωντανό, και έχει ουτοπικό 
ιδεαλιστικό πυρήνα λόγω του καθαγιασμού της 
πραγματικότητας που ζούμε, και αν αδιαφορού-
με για την εφαρμογή της γνώσης που παράγει 
η φιλοσοφία, τότε είναι εντελώς υποκριτικό να 
διαμαρτυρόμαστε για την κρίση των αξιών που 
μας περικυκλώνει. Η κρίση αυτή έχει εμφανείς 
συνέπειες σε όλους τους τομείς, επομένως και 
στην αντιμετώπιση του ανθρωπίνου σώματος – 
ιδίως όπως αυτή εμφανίζεται στον αθλητισμό. 
Αν, μάλιστα, επικαλούμαστε ιδεαλισμούς, όπως 
π.χ. «αυτό είναι το μόνο σωστό», αν η φιλοσο-
φία δεν λαμβάνει τα μηνύματα των λαών, ώστε 
να αποτολμήσει έναν ειλικρινή διάλογο με την 
πραγματικότητα, περιορίζοντας τις πιθανότητες 
να αποδειχθεί ουτοπική, τότε το πρόβλημα γίνε-
ται ακόμη οξύτερο.12

Η πιθανή φιλοσοφική ανάμειξη, επομένως, 
στον ιδεαλισμό της εξιδανικευμένης πραγματικό-
τητας του σώματος, που τόσο έντονα προβάλλεται 
στον αθλητισμό, συνιστά αναποτελεσματική οπτι-
κή. Εξ άλλου, είναι ο ίδιος ο σύγχρονος σωματικός 
καθαγιασμός του ωραίου, σφριγηλού και προσα-

Πολιτική φιλοσοφία του σώματος
Η επίδραση του Κορνήλιου Καστοριάδη στον Σωτήριο Φουρνάρο

Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΓΟΓΓΑΚΗ
Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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νατολισμένου σε μεγάλα αθλητικά επιτεύγματα 
σώματος, αυτή η αναγωγή του σε «σύστημα», η 
θεοποίηση και απολυτοποίησή του, που εκφράζει 
το προβληματικό περιεχόμενο της ιδεαλιστικής 
χρησιμοποίησής του ως εξεικόνισης της ιδεατής 
πραγματικότητας της ομορφιάς, της δύναμης και 
της επιτυχίας, αν και πρόκειται για δημιούργημα 
υλικό. Η παρεμπόδιση της επαφής του ανθρώπου 
προς την ολότητά του, που αποτελείται από ένα 
σύνολο ετεροτήτων, λ.χ. την ηθική, ορθολογική, 
σωματική, συναισθηματική, μεταφυσική, αισθητι-
κή ετερότητα, είναι το σημαντικό ζήτημα. Πρόκει-
ται για το αιτούμενο της ισόρροπης και αρμονικής 
ανάπτυξης του ανθρώπου, και του αποκλεισμού 
του από μονισμούς, και μάλιστα ιδεαλιστικούς και 
συστημικούς, όπου εντάσσεται και η σωματικότη-
τα, παρατηρεί ο Φουρνάρος.13

Η φιλοσοφική προσέγγιση του σώματος δεί-
χνει ότι οι εποχές και οι πολιτισμοί έδω-

σαν διαφορετικό νόημα στη σωματικότητα. Τρεις 
χαρακτηριστικές περίοδοι νοηματοδότησης συνι-
στούν το κλασικό ελληνικό, το βυζαντινό και το 
μεταβιομηχανικό κοσμοείδωλο. Στην κλασική 
αρχαιότητα η ψυχοσωματική ανάπτυξη εκλαμβά-
νεται ως ισομερής. Στη βυζαντινή περίοδο η σω-
ματικότητα συνιστά κάτι πολύ υποδεέστερο της 
πνευματικότητας. Στις μεταβιομηχανικές κοινω-
νίες μέχρι και σήμερα, επικρατεί το φαντασιακό 
της συνεχούς εξάπλωσης του οικονομικού υλι-
σμού, της θεοποίησης του κέρδους.14 Αυτό συνε-
πάγεται την απολυτοποίηση οτιδήποτε υλιστικού, 
όπου εντάσσεται και το σώμα, και τον υποβιβα-
σμό οτιδήποτε μη υλιστικού, όπου εντάσσεται η 
μη σωματική (πνευματική, ψυχική) σύσταση του 
ανθρώπου. Έτσι, προβάλλει εκ νέου η ανάγκη της 
φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, της κατανόησης δη-
λαδή της σύστασης και της ουσίας του ανθρώπου. 
Η αποσαφήνιση της αντι-ιδεαλιστικής και αντισυ-
στημικής σχέσης της φιλοσοφίας με τη σωματικό-
τητα του αθλητισμού υπόκειται, κατ’ επέκταση, 
στη διεργασία μιας σύγχρονης φιλοσοφικής αν-
θρωπολογίας, απ’ όπου ξεκινάει. Αν δεν απαντη-
θεί απ’ την αρχή το ερώτημα «τι είναι άνθρωπος», 
τότε τα μεταβιομηχανικά υλιστικά πρότυπα, και 
ιδίως η υπερδιόγκωσή τους μέσα απ’ την γενικευ-
μένη ισχύ της σύγχρονης οικονομικής (:υλιστικής) 

παγκοσμιοποίησης, παραμένουν «καλοδεχούμε-
να» και «επιβεβλημένα».15 Αυτό άλλωστε γίνεται 
σαφές στο «κυρίως, υλικό περιεχόμενο», το οποίο 
στον πρωταθλητισμό ακολουθεί την επιβράβευση 
«για τη νίκη, ή, ακριβολογώντας, για την επίδοση 
(ρεκόρ), χωρίς να περιορίζεται μόνο στην αποθέω-
ση του πλήθους».16

Υπό τις συνθήκες αυτές το περί ανθρώπου 
ερώτημα μπορεί, κατά τον Φουρνάρο, να φωτι-
στεί μέσα από την ανάλυση τριών εννοιών, της 
ολότητας, της ανοικτότητας και της υγείας. Η 
ολότητα είναι η καλλιέργεια των ποικίλων δυνα-
τοτήτων της ανθρώπινης ύπαρξης και χωρίζεται 
στην ηθική, ορθολογική, σωματική, συναισθημα-
τική, μεταφυσική, αισθητική ετερότητα του όλου. 
Η ανοικτότητα αποτελεί δημιουργία μέσα από 
τον ίδιο τον άνθρωπο-δημιουργό, μια αυτοδημι-
ουργία,17 χωρίς άκαμπτες και υποχρεωτικές επι-
ταγές, αλλά με συνεχώς νέους καθορισμούς από 
τον ίδιο τον άνθρωπο. Η υγεία ορίζεται μέσα από 
τη σκοπιά της «φύσης που δέχτηκε την επίδραση 
και τη διαμόρφωση της παιδείας. Αυτή αποτελεί 
τη βάση για περαιτέρω παιδεία και, επομένως, 
συνιστά αξία».18 Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να 
επισημανθεί η αξία της ψυχοσωματικής υγείας ως 
αποτέλεσμα παιδείας, ή μόρφωσης, ή αλλιώς, με-
τάβασης από την α-μορφία στην καθολική μορφή, 
αντί για την εργαλειοποίηση ή πραγμοποίηση του 
σώματος με σκοπό την - με οποιοδήποτε τίμημα 
- επίτευξη στόχων. Επιδιώκεται, λ.χ. η ταχύτατη 
«κατασκευή» ωραίου και γραμμωτού σώματος 
με τη χρήση χημικών ουσιών, ή η επίτευξη ρεκόρ 
με τη χρήση και πάλι διαφόρων σκευασμάτων.19

«Ολότητα, ανοικτότητα και υγεία συνθέτουν 
αντι-ιδεαλιστικά το σώμα του πεπαιδευμένου αν-
θρώπου», επισημαίνει ο Φουρνάρος.20 Κυρίως η 
ανοικτότητα, αντι-ιδεαλιστική και μεταρρυθμι-
στική ούσα, αυτοκαθορίζει, ελεύθερα, με τους 
αναγκαίους προσδιορισμούς της την ανθρώπινη 
ολότητα. Η ελευθερία αυτή είναι ουσιαστική, 
και όχι κατ’ επίφαση, καθώς το ανθρώπινο όλον 
προσδιορίζεται από το ίδιο το ανθρώπινο υποκεί-
μενο, μέσα από τη διαλεκτική του με την κοινω-
νία στην οποία ζει.21 

Στη σχέση της φιλοσοφίας με τη σωματικότητα 
του αθλητισμού, η σύγχρονη φιλοσοφική ανθρω-
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πολογία αποτελεί πολύτιμη και απαραίτητη βάση 
υπέρβασης εμποδίων. Χρειάζεται, όμως, πρώτα 
να διερευνηθεί ο τρόπος βάσει του οποίου είναι 
εφικτό να μεταπλαστεί αυτή σε πράξη. Να διερευ-
νηθεί δηλαδή πώς ενισχύεται η αντι-ιδεαλιστική 
ελευθερία μέσω της οποίας αποκτά διαφορετικό 
νόημα η σωματικότητα, και τι, στ’ αλήθεια, σημαί-
νει «αυτοδιάθεση του σώματος», η οποία υφίστα-
ται και στον αθλητισμό. Η μη ωραιοποίηση των 
απαντήσεων οδηγεί στα ανθρώπινα, όπου ο τομέας 
εξέλιξης της κοινής μας ζωής είναι ο πολιτικός. Θα 
πρέπει, επομένως, να αναφερθούμε σε μια «πολι-
τική» φιλοσοφία του σώματος.22

Κεντρικός γνώμονας της πολιτικής φιλοσο-
φίας του σώματος είναι η αυτονομία, που 

καθορίζει τον άνθρωπο ο οποίος «δεν επιδιώκει 
απλά και μόνο να τακτοποιήσει αυτόνομα την 
ατομική του ζωή, αλλά συμμετέχει ενεργά στον 
προσδιορισμό των νόμων που επηρεάζουν την 
κοινωνία, καθορίζοντας την ίδια τη ζωή του».23 
Η αυτονομία συνιστά ακριβώς το αντίθετο της 
ετερονομίας, και συνεπάγεται την ατομική και 
την πολιτική ελευθερία. Ο αντι-ιδεαλισμός και 
η ελευθερία του σώματος προστατεύονται μέσα 
από τη βούληση κάθε κοινωνίας να μεταβάλλει 
την πορεία της, και, εν προκειμένω, τον υλιστικό 
απομονωτισμό της. Είναι ανάγκη, όμως, η αφύ-
πνιση των συνειδήσεων να γίνει χωρίς να χρει-
αστεί πρώτα να επέλθει η πλήρης καταστροφή, 
π.χ. θάνατοι λόγω της χρήσης απαγορευμένων 
ουσιών, ανίατες αρρώστιες, ακραία καιρικά φαι-
νόμενα, κ.ά., ως αποτέλεσμα της όλης ασέβειά 
μας προς τη φύση και της μανίας επίτευξης επιδό-
σεων σε όλους τους τομείς. Τα παραπάνω έχουν 
ξανασυμβεί, και έχει προκληθεί σκεπτικισμός για 
την πορεία της ανθρωπότητας, ωστόσο μέχρι σή-
μερα δεν υπήρξε ουσιαστική αλλαγή, επισημαί-
νει ο Φουρνάρος.24 

Διαφαίνεται, κατά συνέπεια, η ανάγκη, οι κοι-
νωνίες να στραφούν προς τη δημιουργία αντι-υ-
λιστικών πολιτικών. Προϋπόθεση είναι να ανα-
χαιτίσουν, προηγουμένως, δυναμικά τους τρεις 
παράγοντες που αναστέλλουν αυτή την δράση, 
την εδραιωμένη μεταβιομηχανική αξία του ατο-
μικισμού, την έλλειψη δυνατότητας συμμετοχής 
των πολλών στις πολιτικές αποφάσεις, και τον εξ 

αυτής της έλλειψης προερχόμενο περιορισμό της 
πολιτικής μας ελευθερίας. Δεν μπορεί η συμμε-
τοχή μας στο πολιτικό σκηνικό να περιορίζεται 
στην ανά τετραετία ψηφοφορία, και κατά το εν-
διάμεσο διάστημα να λειτουργούμε ως απλοί πα-
ρατηρητές.25 

Αυτά όλα σημαίνουν ότι η αντι-ιδεαλιστική 
ελευθερία του σώματος συνδέεται άρρηκτα με 
την απόφαση των λαών για τον εκδημοκρατισμό 
τους, κάτι που προϋποθέτει την ουσιαστική στρο-
φή κάθε ανθρώπου προς την ολότητα της ύπαρ-
ξής του. Με άλλα λόγια, η τελολογία του σώμα-
τος, ο σκοπός του υλικού αυτού δημιουργήματος, 
είναι στενά συνδεδεμένος με την καθολικότητα 
της ανθρώπινης τελολογίας και την μετατροπή 
του καθένα σε ό,τι ουσιαστικά είναι: «Πρέπει να 
τελειώνουμε με τους ‘μετασχηματισμούς του κό-
σμου’ και τα εξωτερικά έργα, πρέπει να θεωρή-
σουμε ουσιώδη τελικότητα τον ίδιο τον δικό μας 
μετασχηματισμό», υποστηρίζει ο Καστοριάδης.26

Από τις παραπάνω επισημάνσεις καθίστα-
ται εμφανής και η απομάκρυνση από την 

αντίληψη της σωματικής αυταξίας και υπεραξίας. 
Η αντι-υλιστική αξιολογία του σώματος ταυτίζε-
ται με την ηθική αξία του σεβασμού των ορίων 
του ανθρώπου και της ανθρώπινης ολότητας, 
συνιστώντας το αντίδοτο απέναντι «στην ηθική 
ένδεια του σύγχρονου κόσμου».27 Και, μπορεί 
για τα ανθρώπινα όρια εμπράκτως να ισχύει η με 
όποιες συνέπειες αυτοδιάθεση του σώματος, π.χ. 
να είναι «τέλειο», να λαμβάνει χημικές ενισχυτι-
κές ουσίες για την μεγιστοποίηση των επιδόσεων 
κ.ά., ωστόσο η προσέγγιση του ανθρώπινου όλου 
αποκαλύπτει το πρόβλημα της νοσηρής αυτής 
αυτοδιάθεσης. Αυτό συμβαίνει επειδή ο αθλη-
τής που πάσχει από σωματική και υλιστική εμ-
μονή (:ιδεατισμό), υποβαθμίζει την πνευματική 
του ανάπτυξη, υπονομεύοντας την ανοικτότητά 
του. Έτσι, μετατρέπεται εύκολα σε υποχείριο, το 
οποίο άγεται και φέρεται, χωρίς ουσιαστικά δι-
καιώματα.28 

Θα πρέπει, επομένως, να αναδειχθεί η καθο-
ριστική σημασία της αυτοδιάθεσης της ολιστι-
κής ύπαρξης του αθλητή, για την διεύρυνση των 
δικαιωμάτων του πέρα από το σωματικό πεδίο. 
Ο αθλητής είναι άνθρωπος, που δικαιούται και 
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οφείλει να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του, 
αυτοκαθοριζόμενος, και όχι αφήνοντας να απο-
φασίζουν άλλοι για αυτόν. Οι όποιες ετεροκαθο-
ριζόμενες επιλογές, και οι πιέσεις π.χ. από τον χο-
ρηγό, τον διαφημιστή, τον σύλλογο, την ομάδα, 
τον προπονητή, τον γονέα, συνιστούν ανελευθε-
ρία του ανθρώπινου υποκειμένου και μετατροπή 
του σε ανθρωποειδές αντικείμενο ή εργαλείο.29 

Ο αθλητής συνιστά μια ψυχοσωματική προ-
σωπικότητα, έναν πολίτη υπεύθυνο, και η 

εξορία του από την πολιτική ευθύνη είναι αλλοτρί-
ωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
Ακόμη χειρότερα, η απομόνωση του αθλητή στην 
εργαλειακότητα του σώματός του, με τον ταυτό-
χρονο αποκλεισμό του από την ιδιότητα του πολί-
τη, είναι αλλοτρίωση και των θεμελιωδών αρχών 
της ελληνικής φιλοσοφίας όπως αυτή έχει ανα-
πτυχθεί από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Η 
αντιστοιχία του πολίτη με τον αθλητή αξιολογείται 
και από τους δύο φιλοσόφους ως η μόνη κατάλλη-
λη για την επίτευξη του πολυτιμότερου στόχου: να 
γίνει ο άνθρωπος καλός και αγαθός πολίτης και να 
επιτύχει την ευδαιμονία.30 

Η αρχική μορφή της πραγματικής ελευθερίας 
και αυτονομίας, ή αλλιώς η παιδεία που ξεπρο-
βάλλει από τις Ολυμπιακές αρχές, είναι ξεκάθαρα 
«ολιστική»,31 σταθερή στον ανθρωποκεντρισμό 
της εξέλιξης του σώματος και της ψυχής, της πο-
λιτικής εκεχειρίας, που απομακρύνει την αναξι-
οπρέπεια ο άνθρωπος να είναι ανταγωνιστικός, 
ατομικιστής και απομονωμένος στον κόσμο του, 
καταλήγει ο Φουρνάρος.32 Αναδεικνύεται, κατά 
συνέπεια, η αναγκαιότητα της πολιτικής φιλο-
σοφίας του σώματος, βασισμένης όμως στη βού-
ληση των κοινωνιών να μετασχηματίσουν με θε-
σμούς και νόμους, την υλιστική και εργαλειακή 
σωματικότητα. Προϋπόθεση είναι ο ανα-σχημα-
τισμός της πολιτικής φιλοσοφίας του σώματος να 
γίνει εντός του πλαισίου της καθολικότητας της 
ανθρώπινης ύπαρξης, της οποίας το σώμα αποτε-
λεί όμορφο και απαραίτηττο μέρος.33

Επιλεγόμενα
Κεντρικός όρος στον στοχασμό του Καστορι-

άδη, που επηρεάζει και τη σκέψη του Φουρνά-
ρου, είναι η αυτονομία. Στόχος της είναι η συνει-
δητοποίηση της αυτοθέσμισης της κοινωνίας και 

του γεγονότος ότι οι άνθρωποι συγκροτούνται οι 
ίδιοι σε κοινότητες, ταυτόχρονα όμως ευθύνονται 
για την ιστορία τους, που είναι αποτέλεσμα της 
δικής τους θέλησης και δράσης. Δεν θα αποκα-
λούσε αυτόνομο εκείνον που ικανοποιεί απλώς 
τις επιθυμίες του, χωρίς κανέναν έλεγχο, ή όποιον 
νομίζει πως νόμος είναι το να κάνει ό,τι του κατέ-
βει στο κεφάλι. Το ίδιο, κατ’ επέκταση, ισχύει και 
για την κοινωνία.

Βασική θέση στο έργο του Καστοριάδη έχει 
και η έννοια της «πολιτικής». Η πολιτική κατ’ 
αυτόν υπάρχει όταν υπάρχει η αυτοστοχαστική 
δράση των ανθρώπων ως συλλογικότητας. Δεν 
υπάρχει, όμως, όταν οι άνθρωποι εκχωρούν τις 
επιθυμίες τους, τα όνειρά τους, τη δύναμή τους, 
στους δήθεν εκπροσώπους τους που αντιπροσω-
πεύουν οικογενειακά, κομματικά, επαγγελματι-
κά, ιδιωτικά και προσωπικά συμφέροντα.

Ο Καστοριάδης, επιπλέον, ερχόμενος σε 
αντιπαράθεση με τις κύριες σχολές σκέ-

ψης, αναδεικνύει τον παράγοντα του φαντασι-
ακού στον πυρήνα της ανθρώπινης κοινωνίας. 
Το πολιτικό του έργο εναντιώνεται σε όλες τις 
υπάρχουσες αντιλήψεις, είτε πρόκειται για τον 
φιλελευθερισμό και την σοσιαλδημοκρατία, είτε 
για τον κομμουνισμό και την παγκοσμιοποίηση. 
Εξ άλλου, είναι χαρακτηριστική, η συνεχής αντι-
παράθεσή του με τις εκάστοτε κυρίαρχες σχολές 
σκέψης, τις πολιτιστικές μόδες, τα δόγματα και 
τις ορθοδοξίες.

Η αξία της ατομικής και συλλογικής ελευθερί-
ας, κατά τον Καστοριάδη, συνίσταται στη δυνα-
τότητα να κάνει ο άνθρωπος κάτι για ν’ αλλάξει 
τα κακώς κείμενα. Αν ο άνθρωπος δεν θέλει να 
κάνει κάτι, τότε αυτή η ελευθερία μετατρέπεται 
σε καθαρό σχήμα κενού. Φοβισμένος από αυτό 
το κενό και το αδιέξοδο, ο σημερινός άνθρωπος 
βρίσκει καταφύγιο σε ένα κοπιαστικό και επιφα-
νειακό φούσκωμα του δήθεν ελεύθερου χρόνου 
του και σε μια ομοιόμορφα επαναλαμβανόμενη, 
όλο και περισσότερο εντεινόμενη, αποπνικτική, 
ρουτίνα. Ο σύγχρονος άνθρωπος, επισημαίνει ο 
Καστοριάδης, καταναλώνει ή καλύτερα σκοτώνει 
τον «ελεύθερο χρόνο» του στην τηλεόραση κυρί-
ως, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατανα-
λώνοντας μέσα απ’ την τηλεόραση, δι’ αντιπρο-
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σώπου, τη φαντασίωση μιας ζωής που θα ήταν 
γεμάτη χρήματα, σεξ, εξουσία και βία.

Η «επανάσταση», κατά τον Καστοριάδη, 
σημαίνει τον ριζικό μετασχηματισμό 

των θεσμών της κοινωνίας. Και αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο δια της παιδείας. Ακόμα κι αν 
υποτεθεί ότι μια δημοκρατία τέλεια, καταφθάνει 
σαν τον από μηχανής θεό, είναι βέβαιο ότι δεν θα 
καταφέρει να επιβιώσει, αν δεν δημιουργήσει τα 
άτομα που της αναλογούν και που κυρίως είναι 
ικανά να την κάνουν να λειτουργήσει και να την 
αναπαραγάγουν. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρξει 
δημοκρατική κοινωνία, χωρίς δημοκρατική παι-
δεία. Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μία δη-
μοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. 

Ο Καστοριάδης δεν αναφέρεται στο στενό 
πλαίσιο στο οποίο κινείται η παιδεία που παρέχε-
ται από το Υπουργείο Παιδείας, ή έστω δεν βασί-
ζεται μόνο σ’ αυτήν, ούτε στο επαναλαμβανόμενο 
μοτίβο της «εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης», με 
την οποία, υποτίθεται, θα προσεγγίζαμε περισσό-
τερο τη δημοκρατία. Αναφέρεται προδήλως στην 
παιδεία η οποία αρχίζει με τη γέννηση του ανθρώ-
που και τελειώνει με τον θάνατό του. Η παιδεία 
συντελείται παντού και πάντα, σε μια πνευματικώς 
ενεργή διάρκεια βίου. Οι τοίχοι της πόλης, τα βι-
βλία, τα θεάματα, τα γεγονότα εκπαιδεύουν τους 
πολίτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος, αντί να 
εκπαιδεύουν, σήμερα κατά κύριο λόγο «παρεκπαι-
δεύουν», και κατ’ επέκταση αλλοτριώνουν. 

Γι’ αυτό το λόγο προβάλλει και πάλι ως επιτα-
κτική προτεραιότητα η φιλοσοφική ανθρωπολο-
γία, όπως επισήμανε παραπάνω ο Φουρνάρος.34 
Και είναι ευθύνη του πεπαιδευμένου ανθρώπου 
να αναδείξει αυτήν την αναγκαιότητα. Κατά τον 
Καστοριάδη: «Το επιτακτικό καθήκον σήμερα 
είναι να καταθέσουμε τον προβληματισμό μας, 
να θέσουμε υπό έλεγχο τις τυφλές δυνάμεις που 
εξαπέλυσε το σύστημα, όπως, παραδείγματος 
χάριν, την τεχνο-επιστήμη, την καταστροφή του 
περιβάλλοντος, τη μανία του πλουτισμού και του 
σφετερισμού κτλ.».35
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Νους καθολικός και συνθετικός1, ο Δημόκρι-
τος ασχολήθηκε όχι μόνο με θέματα που 

αφορούσαν τις πρώτες αρχές του κόσμου, αλλά και 
με τις εκδηλώσεις των φυσικών και των ανθρώπινων 
φαινομένων. «Πένταθλο» τον χαρακτηρίζει ο Διογέ-
νης Λαέρτιος (9,37 : καί ἦν ὡς ἀληθῶς ἐν φιλοσοφίᾳ 
πένταθλος ᾒσκητο γάρ τά φυσικά καί τά ἠθικά, ἀλλά 
καί τά μαθηματικά καί τούς ἐγκυκλίους λόγους καί 
περί τεχνῶν πᾶσαν εἶχεν ἐμπειρίαν) υπογραμμίζοντας 
τον πολυδιάστατο και ανήσυχο νου του Αβδηρίτη. Ο 
Αριστοτέλης επίσης παραδίδει : «καί οὗτος ἒοικε περί 
ἁπάντων φροντίσαι» (Περί γενέσεως και φθοράς Α2 
315 α 34 -35).

Με διερευνητική σκέψη προσπαθούσε πάντα να 
βρει τις αιτίες των πραγμάτων (απ. 118 και Διονυ-
σίου επ. Αλεξ. Εἰς Ευσέβιον XIV 27,4 : Δημόκριτος 
γοῦν αὐτός, ὡς φασίν, ἒλεγε βούλεσθαι μᾶλλον μίαν 
εὑρεῖν αἰτιολογίαν ἤ τήν Περσῶν οἱ βασιλείαν γενέ-
σθαι). Ήταν, επίσης, ένας ηθικά ακέραιος άνθρωπος 
με την καντιανή έννοια του όρου (Στοβαίου IV 5,46: 
ἀλλ ἑωυτόν μάλιστα αἰδεῖσθαι, καί τοῦτον νόμον τῆς 
ψυχῆς, ὣστε μηδέν ποιεῖν ἀνεπιτήδειον), αφού η ηθική 
του έχει έλλογη βάση και όχι ψυχολογική. Ο Ιπποκρά-
της σε ένα επιστολικό του μυθιστόρημα τον αποκαλεί 
«ἰσοστάσιον ὅλῃ πόλει» τονίζοντας την αξία του ως 
επιστήμονα και ως ανθρώπου. Και νεότεροι φιλόσοφοι 
όπως οι Κarl Μarx και Friedrich Engels2 τον χαρακτη-
ρίζουν ως το πρώτο εγκυκλοπαιδικό μυαλό ανάμεσα 
στους Έλληνες, τόσο πολυμαθής και φιλομαθής ήταν. 
Υπήρξε πολυγραφότατος -λέγεται ότι έγραψε πάνω 
από εξήντα έργα, τα οποία ταξινόμησε ο Θράσυλλος 
σε τετραλογίες σύμφωνα με ένα παλαιότερο κατάλογο 
του Καλλίμαχου –δυστυχώς όμως διεσώθηκαν μόνο 
αποσπάσματα και αυτά κυρίως ηθικού περιεχομένου. 
Τους τίτλους των έργων του παραθέτει ο Διογένης Λα-
έρτιος (IX 45 και DK 68 a 33) αντιγράφοντας τον Θρά-
συλλο –προσθέτει δε και κάποια αταξινόμητα. Την πιο 
κομψή αιτία της απώλειας των έργων του Δημόκριτου 
δίνει ο J. Burnet, ο οποίος θεωρεί τις κυρίαρχες συ-
ντηρητικές τάξεις των πρώτων χριστιανικών αιώνων 
υπεύθυνες, αφού αυτές αντιτίθεντο σε κάθε υλιστική 
θεωρία. 

Ο Δημόκριτος με συνέπεια προς τον υλισμό του 
χωρίς να αγνοεί το υποκειμενικό στοιχείο που υπάρ-
χει στην αισθητηριακή αντίληψη των ιδιοτήτων των 
πραγμάτων, τονίζει ότι τα δεδομένα των αισθήσεών 
μας αποτελούν αντανάκλαση της εξωτερικής πραγ-
ματικότητας, αντανάκλαση καταστάσεων της κινού-
μενης ύλης στην υπερατομική μορφή της ύπαρξης. 
Έτσι, ο Αβδηρίτης ξεχωρίζει την αληθινή ύπαρξη, την 
ύπαρξη των ατόμων και του κενού (και των πρωταρχι-
κών ιδιοτήτων) από τη νόμω (συμβατική) ύπαρξη των 
παράγωγων ιδιοτήτων των πραγμάτων. (Γαληνός 125: 
τοῦτο καί Δημόκριτος εἰδώς, ὁπότε τά φαινόμενα δι-
έβαλε, νόμῳ χροιή, νόμῳ γλυκύ, νόμῳ πικρόν εἰπών 
«ἐτεηι δ’ ἄτομα καί κενόν» ἐποίησε τάς αἰσθήσεις λε-
γούσας πρός τήν διάνοιαν οὕτω). Οι παράγωγες αυ-
τές ιδιότητες επενεργούν στις αισθήσεις μας και είναι 
οι μορφές με τις οποίες αντανακλούν οι αισθήσεις το 
σχήμα, τη σειρά και τη θέση των ατόμων από τα οποία 
αποτελούνται τα διάφορα πράγματα έξω και ανεξάρ-
τητα από εμάς, τις αισθήσεις μας και το λογικό μας. 
Γι αυτό το σύστημα του Δημοκρίτου θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί ως κριτικός ρεαλισμός.

Η υλιστική αντικρεασιονική αντίληψη στον Δη-
μόκριτο συναρτάται και με την αναγνώριση 

της αντικειμενικής ύπαρξης του χρόνου (αδημιούρ-
γητο του χρόνου) (Αριστ. Φυσικά Θ Ι 251 Β16: ἀγέν-
νητον γάρ εἶναι λέγουσιν (τόν χρόνον)καί διά τούτου 
Δημόκριτος γε δείκνυσιν ὡς ἀδύνατον ἅπαντα γεγο-
νέναι τόν χρόνον γάρ ἀγένητον εἶναι). Ο χρόνος δεν 
είναι δημιούργημα κάποιου όντος, προϊόν ή εξάρτημα 
της βούλησης του και άρα κάτι φθαρτό και εφήμερο 
(Σιμπλίκιος Φυσικά 1151, 22: ὁ μέντοι Δημόκριτος 
οὕτως ἀίδιον ἐπέπειστο εἶναι τόν χρόνον, ὅτι βουλόμε-
νος δεῖξαι μή πάντα γενητά ὡς ἐναργεῖ τῷ τόν χρόνον 
μή γεγονέναι προσεχρήσαντο).

Διαλεκτική είναι η άποψη του Δημόκριτου για τη 
σχέση ενικότητας (ενότητας) και πολλότητας, αφού 
συνυπάρχουν στην ίδια ύλη. Το όν είναι ενιαίο καθώς 
συνίσταται η ουσία του στο πλήρες, αλλά έχει την 
πολλότητα μέσα του καθόσον αποτελείται από πολλά 
άτομα. Έτσι η οντολογία του μπορεί να χαρακτηρισθεί 
διαλεκτική, αφού η πολυμορφία της ύλης, τα διάφορα 

ΟΙ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΣΑΡΗ 

Φιλολόγου, ΣΕΕ, Ph.D., M.ed
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σύνθετα πράγματα είναι αποτέλεσμα των ποσοτικών 
διαφορών των ατόμων αλλά και της κίνησής τους.

Βεβαίως υπάρχουν και αντιδιαλεκτικές –μεταφυ-
σικές αποχρώσεις στην οντολογία του: α) τα άτομα 
θεωρούνται αδιαίρετα και αμετάβλητα (απαθή)όπως 
και το ελεατικό όν και β)η αντίληψή του για το χώρο 
(κενό), αφού η κίνηση υπάρχει αντικειμενικά, το ίδιο 
συμβαίνει και για το κενό. 

Στην οντολογία του Δημόκριτου σημαντική 
θέση κατέχει η έννοια της αιτιότητας. Η αιτι-

ότητα είναι η κυριαρχούσα αρχή για την εξήγηση, όχι 
μόνο των υλικών και αισθητών πραγμάτων και φαι-
νομένων με βάση άλλα υλικά και αισθητά πράγματα 
και φαινόμενα, αλλά και των αδήλων (των ατόμων)με 
βάση τα ορατά, μέσω παραλληλισμών και αναλογικών 
μοντέλων. Η θεωρία της αιτιότητας έχει ως ερεισίνωτο 
την θέση ότι δεν υπάρχει τύχη με απόλυτη αντικειμε-
νική σημασία και κάθε γεγονός είναι προκαθορισμένο. 
Η τύχη έχει τη σημασία της αιτίας που μένει άγνωστη 
σε μας και αυτό οφείλεται στο γεγονός των απειράριθ-
μων και ακαθόριστων αιτιών στην κίνηση των ατόμων. 
Η τύχη αποκτά την σημασία «αἰτία ἄδηλος ἀνθρωπίνη 
διανοίᾳ»(Αριστ. Φυσικής Ακροάσεως Β4 196 b 6) H 
έννοια του τυχαίου στον Δημόκριτο ταυτίζεται μ αυ-
τήν του απρονόητου και όχι του αναίτιου(απ. 119, 32: 
ἂνθρωπος τύχης εἲδωλον ἐπλάσαντο πρόφασιν ἰδίης 
ἀβουλίης, Επίκουρ. δοξ. 16). Ωστόσο κατηγορήθηκε 
από τους σχολιαστές του για ασυνέπεια, επειδή την 
κοσμοποιία του την απέδωσε στο τυχαίο, τα επιμέρους 
φαινόμενα όμως τα ανάγει σε αιτίες.(Σιμπλίκιος Φυσι-
κά 330, 14: τό δε καθάπερ ὁ παλαιός λόγος ὁ ἀναιρῶν 
τήν τύχην πρός Δημόκριτον ἒοικεν εἰρῆσθαι ἐκεῖνος 
γάρ κἄν ἐν τῇ κοσμοποιίᾳ ἐδόκει τῇ τύχῃ κεχρῆσθαι 
ἀλλ ἐν τοῖς μερικωτέροις οὺδενός φησίν τήν τύχην 
αἰτίαν ἀναφέρων εἰς ἄλλας αἰτίας). Σε κάποιο άλλο 
χωρίο όμως διαβάζουμε: οὺδέν χρῆμα μάτην γίνεται, 
ἀλλά πάντα ἐκ λόγου τε καί ὑπ ἀνάγκης. Και στον 
Σιμπλίκιο (Φυσ. 28, 15 διό και φασί (Δημόκριτος και 
Λεύκιππος) μόνοις τοις ἂπειρα ποιοῦσι τά στοιχεῖα πά-
ντα συμβαίνει κατά λόγον), ενώ, και στον Διογένη τον 
Λαέρτιο παραδίδεται η ίδια θέση(ΙΧ 45) «πάντα τε κατ 
ἀνάγκην γίνεσθαι τῆς δίνης αἰτίας οὔσης τῆς γενέσεως 
πάντων, ἣν ἀνάγκη λέγει». Στη δίνη ως γενεσιουργό 
αιτία αναφέρεται και ο Αριστοτέλης (Φυσικά Β 4 196 α 
24 τήν δίνην καί τήν κίνησιν τήν διακρίνασαν εἰς ταύ-
την τήν τάξιν τό πᾶν). Στη διάρκεια της δίνης (δῖνος)

πραγματοποιείται και ο νόμος της αμοιβαίας έλξης 
των ομοίων ατόμων, ο οποίος είναι καθολικός (Σιμπλί-
κιος Φυσ. 28,15 πεφυκέναι γάρ τό ὃμοιον ὑπό ὁμοίου 
κινεῖσθαι και φέρεσθαι τά συγγενῆ πρός ἂλληλα). Ο 
μηχανιστικός χαρακτήρας της αντίληψης του Δημό-
κριτου για τη φύση και την οντολογική του αρχή για 
το αδημιούργητο και το άφθαρτο της ύλης, τον ωθεί 
στην άποψη ότι το σύμπαν είναι άπειρο στο χώρο και 
στον χρόνο και ότι υπάρχουν άπειροι κόσμοι.

Ωστόσο, ενώ το αναγκαίο ισχύει για την φυσιοφι-
λοσοφία του Δημόκριτου, στην κοινωνιοφιλοσοφία 
του αναιρείται. Εδώ θέτει νομοτέλειες έχοντας ως 
βάση την ελευθερία του ανθρώπου (Διον. Επ. Αλεξ., 
Εις Ευς.IXV 27, 5 ἄνθρωποι …ἰδίης ἀνοίης φύσει γάρ 
γνώμης τύχῃ μάχεται καί τήν ἐχθίστην τῇ φρονήσει 
ταύτην αὐτήν ἒφασαν κρατεῖν). Ο συσχετισμός της 
φυσικής, της φιλοσοφίας και της αναθεωρημένης γνω-
σιοθεωρίας του είναι άμεσος.

Οι κύριες αντιλήψεις του Δημόκριτου για τη 
γνώση εστιάζονται στο ερώτημα : τί υπάρχει 

πραγματικά. Στο ερώτημα αν υπάρχει αντικειμενική 
πραγματικότητα, η απάντηση είναι καταφατική. Η 
γνωσιολογία του συναρτάται και εξαρτάται από την 
οντολογία του, αλλά συγχρόνως η γνωσιολογία του 
έχει και οντολογικές συνέπειες. Προσέτι, οι αντιλήψεις 
του για τη γνώση πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση 
με την αντίληψή του για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εί-
ναι σώμα και ψυχή, τα οποία είναι αμφότερα υλικά σώ-
ματα (Αέτιος IV 7, 4 Δημόκριτος, Επίκουρος φθαρτήν 
(τήν ψυχήν) τῷ σώματι συνδιαφθειρομένην). Η διαφο-
ρά τους έγκειται μεταξύ των ατόμων που συγκροτούν 
το σώμα. Η ψυχή παρέχει στο σώμα την κίνηση και τη 
ζωή (Αριστ. Περί Ψυχής Α 3 406 b 15, A 5, 409 a 32). Ο 
Δημόκριτος, κατά τον Αριστοτέλη, ( Περί Ψυχής 405 α 
5) θεωρούσε την ψυχή ως μια ιδιαίτερα κινητική ουσία 
από σφαιρικά άτομα που απλώνονται μέσα στο σώμα 
και ασκούν ποικίλες λειτουργίες, μια εκ των οποίων 
είναι η σκέψη (Αριστ. Περί Ψυχής Α 5 409 α ἐστι ἡ 
ψυχή ἐν παντί τῷ αἰσθανομένῳ σώματι). Τα άτομα της 
ψυχής είναι αυτοκίνητα (Αριστ. Περί Ψυχής Α 2 403 b 
31) και αυτή η άποψη δηλώνει την αυτοτέλεια και την 
αυτοδυναμία των ψυχικών λειτουργιών.

Ψυχή και Νους ταυτίζονται (Αριστ. Περί Ψυχής Α 2 
404 α 27 ψυχήν μέν γάρ, εἶναι ταὺτό καί νοῡν. Τοῡτο δ΄ 
εἶναι τῶν πρώτων και ἀδιαιρέτων σωμάτων, κινητικόν 
δέ διά μικρομέρειαν καί τό σχῆμα τῶν δέ σχημάτων 
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εὺκινητότατον τό σφαιροειδές λέγει. Τοιοῡτον δ’ εἶναι 
τόν τε νοῦν καί τό πῦρ), άρα και ο νους είναι υλικός. Ο 
νους σημαίνει την συγκέντρωση ατόμων της ψυχής σε 
ένα μέρος του σώματος, τον εγκέφαλο, και το πλέγμα 
των ατόμων αυτών δεν εναλλάσσονται με τα άτομα 
του σώματος. Η σκέψη οφείλεται στη σύμμετρη κρά-
ση των στοιχείων του πλέγματος των ατόμων που συ-
γκροτούν την ψυχή. (Θεοφρ. Περί αισθ., 58 (DK 68 A 
135) περί δε τοῦ φρονεῖν ἐπί τοσοῦτον εἲρηκεν ὃτι γί-
νεται συμμέτρως ἐχούσης τῆς ψυχῆς κατά τήν κρῆσιν). 

Όπως η αίσθηση, έτσι και η σκέψη λειτουργεί 
με εξωτερικά ερεθίσματα, τα οποία συνίστα-

νται στην επαφή ή πρόσκρουση ομοίων ατόμων από 
το περιβάλλον. Τέτοιες επαφές δεν προκαλούν ετεροι-
ώσεις (αλλοιώσεις) του σώματος, γιατί η αλλοίωση εί-
ναι αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ανόμοιων ατόμων. 
Ήδη ο Λεύκιππος είχε δεχθεί την αίσθηση ως αποτέ-
λεσμα συνάρτησης ατόμων που απορρέουν (η θεωρία 
των απορροών είχε αναφερθεί από τον Εμπεδοκλή) 
τόσο από τα αντικείμενα όσο και από τα αισθητήρια 
όργανα. Οι απορροές του ορώμενου αντικειμένου και 
του ορώντος υποκειμένου συναντώνται σ ένα μεσοδι-
άστημα του αέρα ανάμεσα στα μάτια και στο αντικεί-
μενο και σχηματίζουν μια συμπαγή εικόνα, το είδωλον, 
η οποία κατόπιν φανερώνεται στα μάτια.(Θεοφρ. Περί 
αἰσθ. 50 ὁρᾶν μέν οὖν ποιεῖ τῇ ἐμφάσει. Ταύτην δέ ἰδί-
ως λέγει. Τήν γάρ ἔμφασιν οὐκ εὐθύς ἐν τῇ κόρῃ γί-
γνεσθαι, ἀλλά τόν ἀέρα τόν μεταξύ τῆς ὂψεως καί τοῦ 
ὁρωμένου τυποῦσθαι συστελλόμενον ὑπό τοῦ ὁρωμέ-
νου καί τοῦ ὁρῶντος.ἅπαντος γάρ ἀεί γίνεσθαι τινά 
ἀπορροήν.)Στην αντιληπτική θεωρία του Δημόκριτου 
ιδιαίτερη σημασία έχουν η θεωρία των απορροών (ει-
δώλων) της ψυχής και των λειτουργικών αρχών των 
αντιθέτων και των ομοίων 3 που αποτελούν κρίκους 
στην αντιληπτική διαδικασία. 

Η λειτουργική αρχή που προσδιορίζει την σχέση 
των απορροών με τα άτομα αποτελεί απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για να συμβεί η αντιληπτική πράξη. Ο Θεό-
φραστος στο «περί αισθήσεως» (49 1-2), παραδίδει ότι 
ο Δημόκριτος εν μέρει μόνον εξηγεί αυτή τη σχέση (ἐν 
μέρει πειρᾶται λέγειν).

Η αλλοίωση της ψυχής οφείλεται στην αρχή της 
ομοιότητας και των εναντίων (Θεοφρ. Περί αισθ. 49, 
7-8 οὐ γάρ ἀλλοιοῦται τό ὅμοιον ὑπό τοῦ ὁμοίου. 
Πάλιν δ (εἰ) τό μέν αἰσθάνεσθαι καί ἁπλῶς ἀλλοιοῦ-
σθαι πάσχειν, ἀδύνατον δέ φησί, τό μή ταῦτα πάσχειν, 

ἀλλά καί ἓτερα ὂντα ποιεῖν οὐχ ἓτερα ἀλλ ἤ ταὐτόν 
τι πάσχει τοῖς ὁμοίοις), στη συνάθροιση των ατόμων 
του αντικειμένου και στα άτομα της ψυχής που είναι 
διαφορετικά, γιατί είναι σφαιρικά (ως προς το σχήμα) 
και λεπτότερα. Ενώ, όμως, το αντικείμενο είναι φυσι-
κό και το υποκείμενο ψυχικό, η διαφορά αυτή αίρεται, 
διότι σύμφωνα με τις αρχές της ομοιότητας, οι ψυχικές 
ιδιότητες ανάγονται σε φυσικές.4 Ο ρόλος της σκέ-
ψης (νους) πρέπει, επίσης, να εξηγηθεί σε μηχανιστικό 
πλαίσιο. Κατά τον Αριστοτέλη, η σκέψη είναι αισθητη-
ριακή αντίληψη και αυτή με τη σειρά της είναι φυσική 
μεταβολή και η εντύπωση που μας δίνεται απ την αι-
σθητηριακή αντίληψη είναι εξ ανάγκης αληθής, γιατί 
τα άτομα στο αισθητήριο όργανο δέχονται παθητικά 
την επίδραση και αλλάζοντας η σωματική κατάστα-
ση αλλάζει και η σκέψη μας.(Αριστ. ΜτΦ 1009 b 17-
19) O Θεόφραστος αναφέρει αυτή την επίδραση των 
απορροών σαν κάποιος να αφήνει ένα αποτύπωμα σε 
κερί, το οποίο είναι ακριβές αντίγραφο σε σχέση με τα 
απορρέοντα είδωλα. (50, 4 και 13) Η φυσική μεταβολή 
επέρχεται μετά το γεγονός αυτό όχι μόνο στο αισθη-
τήριο όργανο, αλλά και σε ολόκληρο το σώμα. Στον 
Θεόφραστο όμως γίνεται μια προσπάθεια ανασκευής 
αυτής της θέσης.(Περί Αισθ., 56-57). Στο απόσπασμα 
125, ο Δημόκριτος αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες να 
εξηγήσει με τρόπο υλιστικό τα φαινόμενα της όρασης, 
της ακοής και της αφής και αναθεωρεί τη γνωσιοθεω-
ρία του, χωρίς να την εγκαταλείπει εντελώς.

Όπως ο Ηράκλειτος, ο Δημόκριτος θεωρεί ότι η 
ψυχή δεν είναι υπερφυσικό αλλά φυσικό πα-

ράγωγο της ύλης, ένωση των ατόμων της φωτιάς, ήτοι 
σφαιρικά και λεία(Αριστ. Περί Ψυχής, Α2 404 α 1 Δημό-
κριτος μέν πῦρ τι καί θερμόν φησίν αὐτήν (τήν ψυχήν)
εἶναι ἀπείρων γάρ ὂντων τῶν σχημάτων καί ἀτόμων τά 
σφαιροειδή πῦρ καί ψυχήν λέγει…Τούτων δέ τά σφαι-
ροειδή ψυχήν διά τό μάλιστα διά παντός δύνασθαι δια-
δύνειν τούς τοιούτους ῥυσμούς καί κινεῖν τά λοιπά καί 
κινούμενα καί αὐτά.) Τις πηγές της γνώσης, αίσθηση 
και νόηση, ο Δημόκριτος θεωρεί υλικά φαινόμενα, αφού 
αποτελούν λειτουργίες της υλικής ψυχής ή καλύτερα 
συνίστανται σε αλλοιώσεις (ετεροιώσεις) που προκα-
λούνται στα άτομα της ψυχής, όταν μπαίνουν μέσα της 
τα είδωλα. Η θεωρία των ειδώλων –γνωστή από τον 
Εμπεδοκλή (απ. 89) για την εξήγηση της όρασης, στον 
Δημόκριτο γίνεται η βάση για την εξήγηση της αίσθη-
σης και της νόησης.(Αέτιος IV 8,10 Λεύκιππος, Δημό-
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κριτος, Ἐπίκουρος τήν αἲσθησιν καί τήν νόησιν γίνεσθαι 
εἰδώλων ἔξωθεν προσιόντων μηδενί γάρ ἐπιβάλλειν 
μηδετέραν χωρίς τοῦ προσπίπτοντος εἰδώλου, Πλου-
τάρχου Συμποσιακών προβλημάτων, βιβλία, ηθικά VII 
735 α ἐγκαταβυσσοῦσθαι τά εἲδωλα διά τῶν πόρων εἰς 
τά σώματα …οὐ μόνον ἔχοντα μορφοειδεῖς τοῦ σώμα-
τος ἐκμεμαγμένας ὁμοιότητας). Η υλιστικοδιαλεκτική 
αντίληψη του Αβδηρίτη για την αίσθηση και τη νόηση 
ως αντανάκλαση της αντικειμενικής πραγματικότητας 
παραδίδεται από τον Θεόφραστο (Περί αισθ. 50).

Η νόηση είναι και αυτή ένα είδος αίσθησης λε-
πτότερη όμως και τελειότερη (Ιω. Φιλοπόνου, 

Περί Ψυχής, 35, 12 ταὐτόν…εἶναι…τό νοεῖν τῷ αἰσθά-
νεσθαι καί ἀπό μιᾶς ταῦτα προέρχεσθαι δυνάμεως). 
Η λειτουργία της νοήσεως εκτελείται μόνο όταν τα 
άτομα της ψυχής βρίσκονται σε συμμετρία, εκτελώ-
ντας αρμονικές κινήσεις και εκφράζοντας αρμονικές 
σχέσεις (Θεόφρ. Περί αισθ., 58 περί δέ τοῦ φρονεῖν ἐπί 
τοσοῦτον εἲρηκεν, ὅτι γίνεται συμμέτρως ἐχούσης τῆς 
ψυχῆς κατά τήν κρῆσιν).

Τα προβλήματα που τίθενται εμμέσως από τον Δη-
μόκριτο είναι αν και σε ποιο βαθμό γνωρίζουμε τον κό-
σμο, και ποια είναι η σχέση της αίσθησης και του λο-
γικού στη διαδικασία της γνώσης. Ο Δημόκριτος δίνει 
μια απάντηση στην ελεατική γνωσιολογία, που θεω-
ρούσε ότι μεταξύ αίσθησης και νόησης υπάρχει αγεφύ-
ρωτο χάσμα. Ο Λεύκιππος, όπως μαρτυρεί ο Αριστο-
τέλης, (Περί γενέσεως και φθοράς, Α8, 325 a 23) είχε 
θεμελιώσει την υλιστική θέση ότι οι αισθήσεις είναι το 
πρώτο μέσο της γνώσης και άρα δεν υπάρχει αγεφύ-
ρωτη διαφορά με το λογικό. Υιοθετώντας την άποψη 
του Λεύκιππου, ο Δημόκριτος πιστεύει ότι τα δεδομέ-
να των αισθήσεων αντανακλούν –όχι όπως ακριβώς 
είναι- τον πραγματικό κόσμο των ατόμων και του κε-
νού και έλεγε ότι «τ ἀληθές ἐν τῷ φαίνεσθαι» (Αριστ. 
Περί γενέσεως και φθοράς Α 315 b6) αναβαθμίζοντας 
το ρόλο των αισθήσεων στην γνωστική διαδικασία. 

Η ελεατική θεωρία καταπολεμήθηκε αργότερα και 
από τον Πρωταγόρα, ο οποίος πρότεινε όμως μια αι-
σθησιαρχική λύση, θεωρώντας την αίσθηση ως το μόνο 
μέσο γνώσης, γι αυτό υποβλήθηκε σε αυστηρή κριτική 
από τον Δημόκριτο. Αυτή η αυστηρή του κριτική στην 
παντοδυναμία των αισθήσεων έγινε αντικείμενο παρε-
ξήγησης από τους μελετητές του, οι οποίοι του προσέ-
δωσαν τον χαρακτηρισμό του σκεπτικιστή ή του αγνω-
στικιστή. Η άποψή του ότι οι αισθήσεις αποτελούν μια 

λειψή και παραμορφωμένη αντανάκλαση του κόσμου 
και ότι η γνώση της ουσίας των πραγμάτων και των 
φαινομένων παρουσιάζει πολλές δυσκολίες προέτρεψε 
τον Σέξτο τον Εμπειρικό (VII 369 : Οἱ μέν πάντα ἀνηι-
ρήκασι τα φαινόμενα ὡς οἱ περί Δημόκριτον) να του 
προσάψει σκεπτικιστική διάθεση. Η διάκριση στην ετεη 
και νόμω ύπαρξη (απ. 125),δηλ. στην αληθινή και αντι-
κειμενική ύπαρξη των πραγμάτων και την ύπαρξη τους, 
όπως την αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις, συνάδει 
με την θέση αυτή. Τον σκεπτικισμό του Δημόκριτου επι-
βεβαιώνει και ο Διογένης ο Λαέρτιος (ΙΧ 72 Καί Ξενο-
φάνης καί Ζήνων ὁ Ἐλεάτης καί Δημόκριτος κατ αὐτούς 
σκεπτικοί τυγχάνουσιν).

Ο Δημόκριτος δεν προβάλλει κατά βάση έναν αφελή 
ρεαλισμό σύμφωνα με τον οποίο οι προσλαμβανόμενες 
εντυπώσεις θεωρούνται εξ ανάγκης αληθείς, διότι δεν 
ανακαλύπτουμε, όπως παραδίδει ο Αριστοτέλης (ΜτΦ 
Γ5 1009 b 7 ἡμεῖς δέ τῷ μέν ἐόντι οὐδέν ἀτρεκές συνίε-
μεν, μεταπῖπτον δέ κατά τε σώματος διαθήκην καί τῶν 
ἐπεισιόντων καί τῶν ἀντιστηριζόντων) με άμεση αντί-
ληψη ποια είναι ή ποια δεν είναι η φύση κάθε πράγμα-
τος, αλλά στον καθένα δημιουργείται γνώμη(απ. 7 ἐτεῇ 
οὐδέν ἲσμεν περί οὐδενός, ἀλλ ἐπιρρυσμίῃ ἑκάστοισιν ἢ 
δόξης). Τα αποσπάσματα, επίσης, 8 «καίτοι δῆλον ἔσται, 
ὃτι ἐτεῇ οἷον ἕκαστον γιγνώσκειν ἐν ἀπόρῳ ἐστί» και 10 
«ἐτεῇ μέν νῦν ὃτι οἷον ἕκαστον ἐστιν ἢ οὐκ ἐστιν οὐ συ-
νίεμεν, πολλαχῇ δεδήλωται», συνηγορούν της άποψης 
περί της σκεπτικιστικής διάθεσης του Αβδηρίτη. Το σύ-
νολο των αποσπασμάτων και χωρίων που παρατέθηκαν 
εκφράζουν την άποψη ότι οι αισθήσεις δεν είναι αξιό-
πιστο μέσο για την προσέγγιση της αλήθειας, η οποία 
βρίσκεται «ἐν βυθῷ» (απ 117), και ο άνθρωπος αδυνα-
τεί να έχει κάποια έγκυρη γνώση(απ 7). Ο καθηγητής 
H.Weiss στηριζόμενος στο Περί Ψυχής του Αριστοτέλη 
και στα Μετά τα Φυσικά πιστεύει ότι ο Δημόκριτος εί-
ναι αισθησιοκράτης, ενώ οι von Fritz και Taylor τον χα-
ρακτηρίζουν ορθολογιστή και ο J.Ferguson πιστεύει ότι 
είναι σοφιστής και άρα αισθησιοκράτης. Τα ίδια όμως 
χωρία που δίνουν τα αποδεικτικά στοιχεία για να χαρα-
κτηρισθεί ο Δημόκριτος σκεπτικιστής, δίνουν υλικό για 
να ανασκευαστεί αυτή η θέση. 

Όταν ο φιλόσοφος διακρίνει την γνώση σε 
σκοτίη και γνησίη (Fragm. 11,Σέξτος VII 139 

γνώμης δέ δύο εἰσίν ἰδέαι, ἡ μέν γνησίη, ἡ δε σκοτίη 
καί σκοτίης μέν τάδε σύμπαντα, ὄψις, ἀκοή, ὀσμή, γεῦ-
σις, ψεῦσις ἡ δέ γνησίη, ἀποκεκτυμένη δέ ταύτης εἶτα 
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προκρίνων τῆς σκοτίης τήν γνησίην ἐπιφέρει λέγων), η 
διάκριση αυτή που αφορά στις αισθήσεις –τον διαχω-
ρισμό τον είχε ήδη κάνει ο Παρμενίδης, όταν μιλούσε 
για οδό της αλήθειας και οδό της δοξασίας- δεν δηλοί 
εναντίωση. Κατά τον καθηγητή Vlastos τα αισθητά 
δεν είναι φαινόμενα που έρχονται σε αντίθεση με την 
πραγματικότητα, αλλά αποτελούν όψεις της. Ήδη από 
την αρχαιότητα, ο Γαληνός θεωρούσε τον Δημόκριτο 
αντισκεπτικιστή και παραδίδει για το απ. 125  «τάλαι-
να φρήν, πάρ ἡμέων λαβοῦσα τάς πίστεις ἡμέας κατα-
βάλλεις, πτῶμα τοι τό κατάβλημα».

Η γνώση έχει πολύπλοκο χαρακτήρα και δεν 
βασίζεται μόνο στις αισθήσεις ή μόνο στη 

νόηση, κατά τον Θεόφραστο. Πάντως ο Δημόκριτος 
πρέπει να είχε υπόψη του το γνωστό απόφθεγμα του 
Ηράκλειτου «φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ». Ο Αριστοτέλης 
(ΜτΦ Γ5 1009 b 7 ποῖα οῦν τούτων ἀληθῆ ἢ ψευδῆ 
ἂδηλον.οὐθέν γάρ μᾶλλον τάδε ἢ τάδε ἀληθῆ, ἀλλ 
ὁμοίως.διό γε φησίν ἢτοι οὐθέν εἶναι ἀληθές ἢ ἡμῖν γ 
ἂδηλον. Ὃλως δέ διά τό ὑπολαμβάνειν φρόνησιν μέν 
τήν αἴσθησιν, ταύτην δ εἶναι ἀλλοίωσιν, τό φαινόμενον 
κατά τήν αἴσθησιν ἐξ ἀνάγκης ἀληθές εἶναι φασίν) πα-
ραδίδει ότι ο Αβδηρίτης πιστεύει ότι είναι δύσκολο να 
πει κανείς ποιο είναι το αληθές και ποιο το ψευδές και 
ότι άδηλη παραμένει η αντικειμενική πραγματικότητα, 
διότι η αίσθηση ταυτίζεται με την φρόνηση, ενώ αυτή 
είναι αλλοίωση, και κατ επέκταση ο άνθρωπος θεωρεί 
το φαινόμενο ως αληθές και πραγματικό.  

Τα δεδομένα των αισθήσεων είναι πάθη (καταστά-
σεις) της αίσθησης, υπάρχουν όμως αντικειμενικά ως 
πράγματα, γι αυτό ο Δημόκριτος τα αντιμετωπίζει με 
επιφύλαξη, γιατί κατά την άποψή μας, οι δευτερογε-
νείς ιδιότητες των πραγμάτων προσδιορίζονται από 
τις καταστάσεις του αντικειμένου και του υποκειμέ-
νου, αλλά και από το συμβεβηκός της κίνησης μετά 
την επαφή των δυο ομάδων ατόμων.

Ωστόσο, δεν αμφισβητείται η ικανότητα του αν-
θρώπου να φτάσει στην αλήθεια μετά από περαιτέρω 
έρευνα ούτε αρνείται την ύπαρξη της πραγματικότη-
τας.(απ 11 ὃταν ἡ σκοτίη μηκέτι δύνηται μήτε ὁρῆν 
ἒλαττον …ἐπί λεπτότερον δέῃ ζητεῖν). Χρειάζεται εμ-
βάθυνση στη φύση των αντικειμένων, να εγκύψουμε 
στην πραγματικότητα και να μην υποτιμούμε τον ρόλο 
των αισθήσεων. 

Σε μια αξιολόγηση των αισθήσεων ο Δημόκριτος 
θεωρεί την πιο σημαντική, αυτή της αφής, γι αυτό απο-

δίδει μεγαλύτερη σημασία στις πρωταρχικές ιδιότητες 
των σύνθετων σωμάτων (βάρος, ελαφρότητα, σκληρό-
τητα μαλακότητα) που γίνονται αντιληπτές με την αφή. 
Αυτή η θέση του συμφωνεί με τον μηχανιστικό χαρα-
κτήρα του υλισμού του, όπου η επενέργεια κάθε πράγ-
ματος σε ένα άλλο είναι μηχανική, συνίσταται δηλαδή 
σε κάποια πίεση, σύγκρουση ή μετατόπιση. Ο Αριστο-
τέλης παραδίδει αυτήν την άποψη και την κρίνει (Περί 
αισθ., 4. 442 α 29: Δημόκριτος δέ καί οἱ πλεῖστοι τῶν 
φυσιολόγων, ὃσοι λέγουσι περί αἰσθήσεως, ἀτοπώτα-
τον τι ποιοῦσιν. Πάντα γάρ τά αἰσθητά ποιοῦσιν. Καίτοι 
εἰ οὓτω τοῦτ ἒχει, δῆλον ὡς καί τῶν ἂλλων αἰσθήσεων 
ἑκάστη ἁφή τις ἐστιν).

Βεβαίως, ο ρόλος της νόησης έχει ιδιαίτερη αξία για 
την παραγωγή επιστημονικής γνώσης, αλλά χωρίς τις 
αισθήσεις δεν μπορεί να βρεθεί το εμπειρικό υλικό ή 
να δοκιμαστεί η αλήθεια των λογικών κρίσεων. Στην 
έποψή μας συνάδει το απόσπ. 125 όπου οι αισθήσεις 
επιβεβαιώνουν στην διάνοια την αξία τους και επιρρί-
πτουν τα σφάλματα των κρίσεων σ αυτήν. Το αισθητη-
ριακό υλικό δεν είναι επαρκές, αλλά αναγκαίος όρος 
της γνήσιας γνώσης. Η αισθητηριακή γνώση, από την 
άλλη μεριά, είναι αναγκαίος όρος για τη γνώση του 
αντικειμένου, αλλά όχι επαρκής, κατά τον Σέξτο, γιατί 
χρειάζεται και η διάνοια που έχει σχέση με το λόγο.
(Αποσπ. 11, Σεξτου VII τήν μέν διά τῶν αἰσθήσεων, 
τήν δέ διά τῆς διανοίας ὧν τήν μέν διά τῆς διανοί-
ας γνησίην καλεῖ προσμαρτυρῶν αὐτή τό πιστόν εἰς 
ἀληθείαν κρίσιν, τὴν δέ διά τῶν αἰσθήσεων σκοτίην 
ὀνομάζει ἀφαιρούμενος αὐτῆς τό πρός διάγνωσιν τοῦ 
ἀληθοῦς ἀπλανές). Και αν διακρίνουμε κάποιον σκε-
πτικισμό στην γνωσιολογία του Δημόκριτου, αυτός 
δεν οδηγεί σε απόγνωση, αλλά καθιστά τον άνθρωπο 
προσεκτικό στο να διατυπώνει κρίσεις και θέσεις μετά 
από κοπιώδη αναζήτηση και έρευνα της αλήθειας. 

Ο ορθολογισμός του Δημόκριτου δεν είναι ξένος 
προς την εμπειρία5. Η θεωρητική εξήγηση που 

δίνει στο περιεχόμενο της αισθητηριακής αντίληψης 
βρίσκεται στην αναγωγή όλων των φαινομένων στις 
μηχανικές κινήσεις των ατόμων. Αυτό που εμφανίζεται 
στην αισθητηριακή αντίληψη ως καθορισμένο ποιοτι-
κά και συγχρόνως ως κάτι που η ποιότητά του μετα-
βάλλεται, στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο ως πο-
σοτική σχέση των ατόμων της διάταξής τους και των 
κινήσεων τους. Στηριζόμενος στην εμπειρία (Αριστ., 
Φυσικά Δ 6 213 α27) είχε καταλάβει τη διαφορά της 
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μηχανικής κίνησης (αλλαγή θέσης στο χώρο) με την 
αυξητική κίνηση.

Έργο της επιστήμης, λοιπόν, είναι να αναγάγει όλες 
τις ποιοτικές σχέσεις σε ποσοτικές, που σημαίνει αναγω-
γή στην ετεή πραγματικότητα των ατόμων και του κενού. 
Γι αυτό το σύστημα του Δημόκριτου έχει τον χαρακτή-
ρα του ενσυνείδητου και ρητά διατυπωμένου υλισμού. 
Η γνήσια γνώση είναι η κίνηση των ατόμων της φωτιάς 
–είναι τα λεπτότερα- που προκαλείται απ την επίδραση 
των πιο μικρών και πιο λεπτών ομοιωμάτων, εκείνων 
που αναπαριστάνουν την σύνθεση των πραγμάτων από 
άτομα. Η αντίθεση, επομένως, αισθητηριακής αντίληψης 
και νόησης είναι ποσοτική. Τα αδρομερή ομοιώματα των 
πραγμάτων θέτουν τα άτομα σε κίνηση σχετικά έντονη, 
και παράγουν μια θολή, ομιχλώδη (σκοτίη) γνώση, που 
παρουσιάζεται ως αισθητηριακή αντίληψη, ενώ τα λε-
πτότατα ομοιώματα πιέζουν τα άτομα της φωτιάς με μια 
απαλή λεπτή κίνηση που προκαλεί την γνήσια γνωστική 
πρόσβαση στην ἐτεή πραγματικότητα. Οι λεπτότατες αυ-
τές κινήσεις επικρατούν μόνο εκεί όπου έχουν αναστα-
λεί οι αδρότερες κινήσεις, ενώ όταν τα άτομα κινούνται 
έντονα, φτάνουμε στο «ἀλλοφρονεῖν», ήτοι σε λανθα-
σμένες παραστάσεις (Θεόφρ., Περί αισθ., 58 ἐν δέ τοῖς 
κανόσι δύο φασίν εἶναι γνώσεις). Άρα η αντίληψη είναι 
ένα είδος γνώσης, ενώ η γνήσια γνώση (η γνώση των 
ατόμων και του κενού) είναι αυτή που αποκτάται μέσω 
κάποιας διανοητικής διεργασίας. Στο απόσπ. 65 (πολυ-
νοίην, οὐ πολυμαθίην ἀσκέειν χρή) ο Αβδηρίτης εκθειάζει 
την πολύνοια (τις γνώσεις εκ του λογικού) και αντιτάσ-
σεται στην στείρα πολυμάθεια (εμπειρικές γνώσεις). 

«Ἐτεῇ δέ οὐδέν ἴδμεν, ἐν βυθῷ ἡ ἀλήθεια» διακη-
ρύσσει ο Δημόκριτος θέλοντας πιθανόν να δείξει την 
δυσκολία να προσεγγίσουμε την αλήθεια, και δεν επι-
δεικνύει εγγενή σκεπτικισμό –απλά ο σκεπτόμενος άν-
θρωπος φτάνει σε προπαιδευτική απορία. Ο Ζήνων και 
ο Παρμενίδης θεωρούσαν τον κόσμο των κατ αίσθηση 
εντυπώσεων μη πραγματικό και αντιφατικό προς τον 
αντικειμενικό κόσμο. Οι σοφιστές (Πρωταγόρας, Γορ-
γίας) είχαν επίσης προκαλέσει σύγχυση για τη δυνατό-
τητα του ανθρώπου να γνωρίσει την αλήθεια. Στο απ. 
7 ο Δημόκριτος παραδίδει ότι δεν μπορούμε να γνωρί-
σουμε την αλήθεια για τίποτα και μόνο «ἐπιρρυσμίη», 
δόξα έχουμε. Θεωρεί δε ως αιτία για αυτή την κατά-
σταση τα ονόματα. Το πολύσημο, το ισόρροπο και το 
συνώνυμον των λέξεων ευθύνονται για την δυσχέρεια 
πρόσβασης της αληθούς γνώσης.

Ο Σέξτος παρερμηνεύοντας τον Δημόκριτο, θεω-
ρεί ότι πλατωνίζει, αφού ως αληθή δέχεται τα νοητά. 
Ωστόσο, τα άτομα είναι σωματικές οντότητες που θε-
ωρούνται « ἰδέες ἂτομοι» σε αντίθεση με τον ρευστό 
κόσμο της συνεχούς μεταβολής.(Sextus, adv. Math. 
VII 135 Δημόκριτος δέ ὁτέ μέν ἀναιρεῖ τά φαινόμε-
να ταῖς αἰσθήσεσι καί τούτων λέγει μηδέν φαίνεσθαι 
κάτ ἀλήθειαν, ἀλλά μόνον κατά δόξαν, ἀληθές δέ ἐν 
τοῖς οὖσιν ὑπάρχειν τό ἀτόμους εἶναι και κενόν.νόμῳ 
γάρ φησί γλυκύ καί νόμῳ πικρόν, νόμῳ θερμόν, νόμῳ 
ψυχρόν, νόμῳ χροιή, ἐτεηι δέ ἂτομα καί κενόν (ὅπερ 
ἐστι νομίζεται μέν εἶναι καί δοξάζεται τά αἰσθητά, οὐκ 
ἔστι δέ κάτ ἀλήθειαν ταῦτα, ἀλλά τά ἂτομα μόνο καί 
τό κενόν).

Για τον Δημόκριτο μόνο υλικά δεδομένα υπάρχουν 
και μόνο φυσική αιτιότητα υφίσταται, και, όταν 

παραδίδει ο Αριστοτέλης ότι η αλήθεια είναι το φαινό-
μενο, τονίζει τη θέση του Δημόκριτου ότι η πραγματικό-
τητα είναι φυσικό σώμα και ότι δεν υπάρχει υπεραισθητή 
πραγματικότητα, και ότι στην αλήθεια φτάνουμε ξεκι-
νώντας από τις κατ αίσθηση εντυπώσεις. Μπορεί οι αι-
σθήσεις να μας απομακρύνουν από την πραγματικότητα, 
όμως μέσω των αισθήσεων η νόηση τίθεται σε ισχύ, επο-
μένως η νόηση συνεχίζει το έργο της αίσθησης σε άλλο 
επίπεδο. Υπάρχει διαλεκτική σχέση μεταξύ διάνοιας και 
αίσθησης. Τα άτομα περνούν μέσα από τα αισθητήρια όρ-
γανα και προσπίπτουν στο άθροισμα καθαρών ψυχικών 
ατόμων που σχηματίζουν τη νόηση κάνοντας την έτσι 
ικανή να αντιληφθεί άμεσα τα άτομα αυτά. Η εικόνα της 
πραγματικότητας λοιπόν είναι σύνδεσμος των δυο αυτών 
γνώσεων. Το πρόβλημα που γεννάται είναι εάν οι αισθή-
σεις και η νόηση δέχονται παθητικά την διείσδυση των 
«εἰδώλων τῶν προσιόντων ἔξωθεν» (DK 67 A30).

Στα Ηθικά του αποσπάσματα ο Δημόκριτος ομιλεί 
για ενεργητική γνωστική και πρακτική συμπεριφο-
ρά των ανθρώπων και διευκρινίζει το πρόβλημα που 
αναφύεται στο απ. 7 «δηλοῖ μέν δη καί οὗτος ὁ λόγος, 
ὅτι ἐτεῇ οὐδέν ἴδμεν περί οὐδενός, ἀλλ ἐπιρυσμίη ἑκά-
στοισιν ἡ δόξις», που σημαίνει ότι ο λόγος (σκέψη) 
φανερώνει ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα πραγματικά για 
κανένα πράγμα, αλλά ότι η γνώμη είναι ένα είδος νέου 
μετασχηματισμού στον κάθε άνθρωπο. Η γνώση δεν 
είναι τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα του μετασχη-
ματισμού του ρυσμού (των σταθερών σχημάτων) και 
η επιρυσμίη δηλώνει το μετασχηματισμό της διάταξης 
των ατόμων της ψυχής μετά την εισροή των ατόμων 
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και άρα τη μεταβαλλόμενη σωματική διάθεση. 
Πώς όμως η επιρυσμίη εμποδίζει τη γνώση του στα-

θερού όντος; Σε τούτο απαντά ο Alfieri (atomos idea, 
σ. 127), o oποίος θεωρεί ότι η αντικειμενική πραγμα-
τικότητα δεν γίνεται αντικείμενο γνώσης, γιατί γνω-
ρίζουμε μόνο μεταβλητές όψεις της σύμφωνα με τη 
σωματική μας διάθεση και σύμφωνα με τα εισρέοντα 
άτομα από το περιβάλλον. Άρα η επιρυσμίη είναι με-
τατροπή και μετασχηματισμός της ατομικής διάταξης 
της ψυχής στη συνάντησή της με τα αισθητά αντικεί-
μενα. Έτσι ποτέ δεν μπορούμε να φτάσουμε στο «ετεή 
όν», μόνο επιρυσμίη της δόξας μπορούμε να έχουμε. 

Αυτή η άποψη όμως έρχεται σε αντίθεση με τα 
ηθικά αποσπάσματα του Δημόκριτου, που ανα-

φέρονται σε μια αμετάπτωτη βεβαιότητα (Απ. Β33: ἡ 
φύσις καί ἡ διδαχή παραπλήσιον ἔστι. Και γάρ ἡ διδαχή 
μεταρυσμοῖ τόν ἄνθρωπον, μεταρυσμοῦσα δέ φυσιοποι-
εῖ) και η δύναμη της αγωγής οδηγεί τελικά σε μια νέα 
αμετάπτωτη φύση. Άρα και η γνώση μπορεί να προέρ-
χεται από μετασχηματισμό της διάταξης των ατόμων 
της ψυχής, αλλά ο μετασχηματισμός καταλήγει πάντα 
σε αμετάπτωτη σταθερή γνώση. Υποκειμενική είναι η 
αίσθηση και όχι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι υπο-
κειμενική, γιατί δεν είναι αισθητή, αλλά μόνο νοητή. Η 
γνώση των αισθήσεων είναι η σκοτίη γνώμη και συνδέ-
εται με τη δόξα. Η αντικειμενική αλήθεια είναι άδηλος 
όχι όμως και ανέφικτη.

Για τον Δημόκριτο η γνήσια γνώμη πρέπει να είναι 
αφενός μεν μια παραγωγική εξέλιξη 6 από την αφηρη-
μένη σκέψη στην εμπειρική πραγματικότητα που είναι 
πολλαπλότητα και σχήμα αφετέρου δε μια αναλογική 
εξέλιξη αφηρημένη, που προχωρεί από τα φαινόμενα 
στα άδηλα (απ. Β 125) Ωστόσο ο Δημόκριτος για να 
σώσει τα φαινόμενα (τον εμπειρικό κόσμο) δεν ανα-
γνωρίζει καμιά άλλη πραγματικότητα παρά μόνο τον 
φυσικό κόσμο.

Η μεταφυσική του είναι ρασιοναλιστική, ορθολογι-
στική. Υποθέτει την ανεξαρτησία του λόγου από την αί-
σθηση, την ικανότητά του να ορίζει και να επιλέγει και 
κυρίως υποθέτει μια λογική τάξη του κόσμου- αφού ως 
αιτία κίνησης των ατόμων θεωρεί την ανάγκη των νόμων 
της καθαρής ποσότητας και αυτό είναι αποτέλεσμα της 
λογικής ικανότητας του ανθρώπου. Η γνήσια γνώση εί-
ναι η αυθόρμητη,7 χωρίς εξωτερικά ερεθίσματα, σκέψη 
που αναφέρεται στην έσχατη πραγματικότητα των ατό-
μων και του κενού. Γι αυτό ο Δημόκριτος δεν θεωρείται 

υλιστής a rigore, αλλά δέχεται τις μεθοδικές προϋποθέ-
σεις της ίδιας της ύλης σε μια λογική βάση, στο νόημα της 
αναγκαιότητας που αναφέρεται στο Λόγο (Διοδώρου Ι 
8 1: καθόλου γάρ πάντων τήν χρείαν αὐτήν διδάσκαλον 
γενέσθαι τοῖς ἀνθρώποις, ὑφηγουμένην οἰκείως τήν ἑκά-
στου μάθησιν εὐφυεῖ ζώιωι καί συνεργούς ἔχοντι πρός 
ἅπαντα χεῖρας καί λόγον καί ψυχῆς ἀγχίνοιαν.)

Το φαινόμενο της γνώσης ερμηνεύεται δια της ηθι-
κής θεωρίας του Αβδηρίτη που είναι σύστοιχη προς 
τη μεταφυσική του θέση.8 Η ενότητα στην σκέψη του 
σε όλους τους τομείς συνάδει με την υπόθεση της 
αναθεωρημένης οντολογίας και γνωσιολογίας του. 
Η ατομική θεωρία (αρχή της ομοιότητας) έχει άμεση 
σχέση με την θεωρία του για τον άνθρωπο. Η αγωγή 
μεταμορφώνει τον άνθρωπο, γιατί μεταμορφώνει την 
ατομική δομή του. Ο κόσμος είναι μια τάξη που συ-
ντίθεται με τον ρυσμό και τον μεταρυσμό των ατόμων, 
είναι γέννημα της ανάγκης, της τύχης και του λόγου 
και υπάρχει, εφόσον κρατιέται σε ισορροπία. Έτσι συμ-
βαίνει και με τον άνθρωπο. Ο διχασμός του γνωστικά 
(γνησίη- σκοτίη γνώση) και ηθικά (λόγος- πάθος) δεν 
νοείται χωρίς το κοσμικό του υπόβαθρο, την διάσταση 
ανάμεσα στην επιφάνεια (δευτερεύουσες ιδιότητες) 
και το βάθος (πρωταρχικές ιδιότητες), ανάμεσα στην 
τάξη (μέτρο) και την αταξία (αμετρία). Η «συμμετρίη» 
της ψυχής είναι η «εὐεστώ», και το «φρονεῖν» είναι η 
συμμετρική μείξη. Δεν γνωρίζουμε τίποτα, αλλά για 
τον καθένα η γνώμη του είναι ένα ρεύμα από μετακι-
νούμενες μορφές ατόμων. 

Ο άνθρωπος είναι μια σύνθεση ατόμων που θεμε-
λιώνεται σε μια συμμετρία «ῥυσμών».Την ίδια 

στιγμή όμως ο άνθρωπος, όπως και ο κόσμος αντιμετω-
πίζει τον κίνδυνο της αμετρίας. Ο Δημόκριτος καλεί τον 
άνθρωπο νa ανακαλύψει και να στερεώσει αυτή τη συμ-
μετρία στην ηθική και πολιτική του ζωή. (απ. 191, Στο-
βαίου ΙΙΙ, 1 210: Δημοκρίτου ἀνθρώποισι γάρ εὐθυμίη 
γίνεται μετριότητι τέρψιος καί βίου συμμετρίηι …αἱ δ 
ἐκ μεγάλων διαστημάτων κινούμεναι τῶν ψυχέων οὔτε 
εὐσταθέες εἰσίν οὔτε εὔθυμοι. Ἐπί τοῖς δυνατοῖς οὖν δεῖ 
ἔχειν τήν γνώμην καί τοῖς παρέουσιν ἀρκέεσθαι). Έτσι, 
ενώ για τον φυσικό κόσμο δέχεται την αρχή του αυτό-
ματου, του τυχαίου, στον άνθρωπο πιστεύει ότι υπάρχει 
σκοπιμότητα στις πράξεις του και πρέπει να οδηγείται 
από την φρόνηση (Διονυσίου Επ. Αλεξ., Εἰς Εὐσέβιον 
XIV 27,5: φύσει γάρ γνώμιη τύχη μάχεται καί τήν ἐχθί-
στην τῇ φρονήσει ταύτην αὐτήν ἔφασαν κρατεῖν …οὐ 
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γάρ εὐτυχῇ τήν φρόνησιν, ἀλλ ἐμφρονεστάτην ὑμνοῦ-
σι τήν τύχην. Και Επίκουρος Κύριαι Δόξαι 16: ἄνθρω-
ποι τύχης εἲδωλον ἐπλάσαντο πρόφασιν ἰδίης ἀβουλίης 
βαιά γάρ φρονήσει τύχῃ μάχεται, τά δέ πλεῖστα ἐν βίωι 
εὐξύνετος ὀξυδερκείη κατιθύνει).

Η ενσυνείδητη πραγμάτωση του μέτρου, ο λό-
γος, προσφέρει την αρμονία, την «ευεστώ». 

Γι αυτό η ηθική του Δημόκριτου είναι μια ηθική του 
μέτρου, του ορίου, της φειδούς, της φρονήσεως, και 
του πρέποντος. Στην τάση του ανθρώπου για κοινω-
νικοποίηση οφείλεται η έννοια του καθήκοντος που 
έχει μεγάλη σημασία στη δημοκρίτεια ηθική (Alfieri, 
atomos idea, σ. 203) και μας ανάγει στην καντιανή ηθι-
κή. (Στοβαίου IV 5, 46 μηδέν τι μᾶλλον τούς ἀνθρώ-
πους αἰδεῖσθαι ἑαυτοῦ μηδέ τι μᾶλλον ἐξεργάζεσθαι 
κακόν, εἰ μέλλει μηδείς εἰδήσειν ἤ οἱ πάντες ἄνθρωποι 
ἄλλ ἑαυτόν μάλιστα αἰδεῖσθαι, καί τοῦτον νόμον τῆς 
ψυχῆς καθεστάναι, ὣστε μηδέν ποιεῖν ἀνεπιτήδειον.) 
Με αυτή τη θέση συνδέεται άμεσα και η θεωρία του 
Δημόκριτου για την κοινωνία και τον πολιτισμό, αφού 
πιστεύει ότι η μετατροπή του ανθρώπου σε κοινωνι-
κό ον είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης νομοτελειακής 
διαδικασίας.9 και μιας ανελικτικής πορείας – δίνοντας 
έτσι ένα αισιόδοξο μήνυμα – που οφείλεται στην ηθι-
κότητά του.

Στην ίδια ποσοτική αντίθεση απαλής και δυ-
νατής κίνησης για την απόκτηση της γνώ-
σης στηρίζει ο Δημόκριτος και την ηθική 
θεωρία του. Η ψυχολογική της βάση είναι 

νοησιαρχική – και στην γνωσιολογία διαπιστώνουμε μια 
παντοδυναμία στη νόηση. Ο Δημόκριτος μετατρέπει τις 
γνωσιολογικές αξίες των παραστάσεων σε ηθικές αξίες 
των βουλητικών εκδηλώσεων. Από την αισθητηριακή 
αντίληψη προέρχεται μόνο η σκοτίη γνώση που αντικεί-
μενό της έχει το φαινόμενο και όχι την ουσία. Με τον 
ίδιο τρόπο και η ηδονή που προέρχεται από τον ερεθισμό 
των αισθήσεων είναι σχετική (νόμω), φαινομενική και 
απατηλή. Αντίθετα η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στην 
ήρεμη ψυχική κατάσταση (εὐεστώ). Αυτή προσφέρει 
αταραξία και «ἀθαμβίη»: Είναι η γαλήνη της ψυχής που 
χάρη στη γνώση κυριαρχεί στα πάθη της. (απ. 170: Η 
ευδαιμονία και η κακοδαιμονία βρίσκονται στην ψυχή). 
Ο Δημόκριτος χαρακτηρίζει τον άνθρωπο «μικρόν κό-
σμον» (απ. Β 34) και συγκρίνει τους ανθρώπους και τους 
κόσμους (Α 81) γιατί αποτελούν προσωρινές έννοιες 
ατόμων παρατηρώντας ότι υπάρχουν ίδιες τάσεις, αυτές 

του ατομικισμού (αυτοαπομόνωση) και του κοινωνιστι-
κού (σύγκριση).10 

Δυο θέματα που, επίσης οφείλουμε να αναφέρου-
με είναι η μέθοδος προσέγγισης της αλήθειας, που ο 
Δημόκριτος υιοθετεί, και η επίδραση της γνωσιολο-
γίας του Πλάτωνα. Η μέθοδος που εχρησιμοποιείτο 
από τους ιδεαλιστές φιλόσοφους πριν τον Δημόκρι-
το ήταν η απαγωγική (αποδεικτική). Ο Δημόκριτος 
δεν απορρίπτει τη μέθοδο αυτή (Σέξτος VIII 327 οἱ 
μέν δογματικοί τῶν φιλοσόφων …τιθέασιν αὐτήν 
{τήν ἀπόδειξιν}, οἱ δέ ἐμπειρικοί ἀναιροῦσιν, τάχα δε 
καί Δημόκριτος ἰσχυρῶς γάρ αὐτή διά τῶν Κανόνων 
ἀντείρηκεν), αλλά την θεωρεί συμπλήρωμα του επα-
γωγικού συλλογισμού. Η μέθοδος αυτή είναι η κύρια 
οδός της γνώσης των πραγμάτων και οδηγεί από τα 
φανερά στα άδηλα ( Σέξτος VII 140). Ο Δημόκριτος 
θεμελιώνει την επαγωγή στην αρχή της αιτιότητας και 
μόνο μέσω αυτής θα οδηγηθεί κανείς στην αρχή των 
αιτίων. Λόγω της σημασίας που απέδιδε στη μέθοδο 
και για τις πάμπολλες σελίδες που έγραψε γι αυτήν θε-
ωρείται ο προκάτοχος του Αριστοτέλη στη θεμελίωση 
της λογικής.

Ένα πρόβλημα που απασχόλησε τον Δημόκριτο 
στον τομέα της λογικής και της γνωσιολογίας είναι 
αυτό του κριτηρίου της αλήθειας. Οι Ελεάτες όπως 
και οι Ίωνες πρέσβευαν ότι η αλήθεια συνίσταται στην 
συμφωνία ανάμεσα στις γνώσεις και την αντικειμενική 
πραγματικότητα, ανάμεσα στις γνώσεις και το ον. Γι 
αυτούς η αντικειμενική πραγματικότητα (τό ὂντως ὂν)
δεν ήταν προσιτό με τις αισθήσεις, αλλά μόνο με τη 
σκέψη, με το νου, ήτοι το όν ήταν νοητό μόνο μέσα 
στα πλαίσια της μεταφυσικής στατικής σκέψης και οι 
νόμοι της μεταφυσικής μη διαλεκτικής νόησης είναι οι 
νόμοι του όντος.

Ο Δημόκριτος προτείνει μια διαφορετική λύση: 
το κριτήριο της αλήθειας δεν βρίσκεται στη 

σκέψη, στο υποκείμενο της γνώσης αλλά στο αντικεί-
μενο της γνώσης, στο αντικειμενικά πραγματικό που 
είναι αντιληπτό με τις αισθήσεις (Σέξτος VII 140 Τῆς 
μέν τῶν ἀδήλων καταλήψεως τά φαινόμενα …ὂψις 
γάρ τῶν ἀδήλων τά φαινόμενα, ὡς φησίν Ἀναξαγόρας 
ὅν ἐπί τούτῳ Δημόκριτος ἐπαινεῖ). Για τον Δημόκριτο 
το κριτήριο της αλήθειας είναι τα δεδομένα των αισθή-
σεων, που νοούνται ως πρώτη επαφή του υποκειμένου 
της γνώσης με το αντικείμενο της γνώσης ή όπως στο 
απόσπ. 11 αναφέρονται τα «νοούμενα» ως σκοτεινή 
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αντανάκλαση, η οποία αποτελεί την πηγή της γνώσης 
(της γνήσιας, της έλλογης), αλλά και τα δεδομένα του 
λογικού που έχουν την πηγή τους στα αισθήματα, στις 
αισθητηριακές αντιλήψεις που έχουν συνταχθεί σωστά 
κατόπιν λογικής σκέψης. Ο Αριστοτέλης (περί γενέ-
σεως και φθοράς Α 315 b 6) για να δικαιολογήσει τον 
χαρακτηρισμό του προς τον Δημόκριτο ως φυσιοκρά-
τη, λέγει ότι ο Δημόκριτος πιστεύει πως το αληθινό 
βρίσκεται στα δεδομένα των αισθήσεων.

Θα υιοθετήσουμε την άποψη του Σέξτου ( VII 140) 
που παραδίδει ότι «κάτ αὐτόν (τόν Δημόκριτον) κρι-
τήριον ἒλεγεν εἶναι ζητήσεως τήν ἒννοιαν», ήτοι το 
αντικειμενικό κριτήριο της επιστημονικής έρευνας εί-
ναι η έννοια του αντικειμένου της. Το πόσο καταλυτι-
κά επέδρασε η υλιστική θεωρία του Δημόκριτου στους 
σύγχρονους και μεταγενέστερους φιλόσοφους είναι 
πραγματικά άξιο προσοχής. 

Στο κατ εξοχήν γνωσιολογικό του έργο Θεαί-
τητος, ο Πλάτων μας εκπλήσσει, όταν θέτει 

τις ιδέες ως κοινά όντα και καθολικά γνωρίσματα των 
πραγμάτων και όταν για πρώτη φορά καταξιώνεται η 
εμπειρική γνώση. Για πρώτη φορά αποδίδεται στα αντι-
κείμενα της εμπειρίας ουσία και όχι μόνο γένεσις. Μετά 
το βασικό πρόβλημα που θέτει ο Πλάτων στην αρχή 
του διαλόγου «τί εἶναι γνῶσις», διατυπώνονται τρεις 
ορισμοί: α) η γνώση (επιστήμη) δεν είναι αίσθηση β)
η επιστήμη δεν είναι αληθής δόξα γ) η επιστήμη είναι 
αληθής δόξα μετά λόγου. Τελικά δεν δίνεται απάντηση 
στο ερώτημα, μάλλον γιατί ο άνθρωπος είναι απριορικά 
γνωστικό ον, αφού η ψυχή γεννιέται με γνωστικές δυ-
νατότητες και επομένως η γνώση δεν μπορεί να οριστεί, 
αφού αυτή είναι προϋπόθεση. Στον Θεαίτητο διευρύνε-
ται η αντίληψη του Πλάτωνα για τη γνώση. Δέχεται ότι 
η αντίληψη είναι μια μορφή γνώσης, αλλά όχι η μόνη. Ο 
εμπειρικός κόσμος δεν είναι απλώς «εν τω γίγνεσθαι», 
αλλά του αποδίδεται ουσία, δηλ. πραγματική ύπαρξη. 

Στον πρώτο ορισμό ανασκευάζεται η θέση του Πρω-
ταγόρα ότι η γνώση είναι αίσθηση. Οι υπέρτατες κατη-
γορίες αξιολογικές και υπαρξιακές δεν γίνονται αντιλη-
πτές μόνο με τις αισθήσεις, αλλά και με την σκέψη, και 
δη οι αληθείς γνώσεις διαμορφώνονται με τον καιρό, 
την προσπάθεια και την παιδεία (186 e οὐκ ἄρ ἄν εἲη 
ποτέ, ὦ Θεαίτητε, αἲσθησις τε καί ἐπιστήμη ταὐτόν…
καί μάλιστα γε νῦν καταφανέστατον γένονεν ἄλλο ὂν 
αἰσθήσεως ἐπιστήμη) Επομένως, καταλήγει ο Πλάτων, 
η γνώση πρέπει να αναζητείται όχι στα δεδομένα των 

αισθήσεων (τοῖς παθήμασιν) αλλά στην σκέψη, «εν των 
περί εκείνων συλλογισμῷ» (186 d) Στον δεύτερο ορισμό 
(200 e τήν ἀληθῆ δόξαν ἐπιστήμην εἶναι ἀναμάρτητον 
γε που ἐστιν τό δοξάζειν ἀληθῆ, καί τά ὑπ’ αὐτοῦ γιγνό-
μενα πάντα καλά καί ἀγαθά γίγνεται) οι επιδράσεις της 
γνωσιολογίας του Αβδηρίτη είναι σαφείς. Τα δεδομένα 
των αισθήσεων δεν έχουν μειωτική σημασία, αλλά δη-
λώνουν την κρίση, κάποια πεποίθηση του γνωστικού 
υποκειμένου. Τα δεδομένα αυτά βεβαίως μπορούν να 
οδηγήσουν σε ψευδείς ή αληθείς κρίσεις. Η ψευδής κρί-
ση όμως είναι αποτέλεσμα σφαλερής αναγνώρισης και 
προκύπτει από την παρερμηνεία των δεδομένων της αί-
σθησης. Στον τρίτο ορισμό (210 a καί παντάπασι γ εὒη-
θες, ζητούντων ἡμέων ἐπιστήμην, δόξαν φάναι ὀρθήν εἶ-
ναι μέτ ἐπιστήμης εἲτε διαφορότητος εἲτε ὁτουοῦν.οὒτε 
ἄρα αἲσθησις, ὦ Θεαίτητε, οὒτε δόξα ἀληθής οὒτε μέτ 
ἀληθοῦς δόξης λόγος προσγιγνόμενος ἐπιστήμη ἄν εἲη) 
η αληθής γνώμη για να είναι γνώση πρέπει να συνοδεύ-
εται από το λόγο – άποψη που είχε διατυπωθεί από τον 
Πλάτωνα στον Μένωνα με τη φράση «αἰτίας λογισμῷ”. 
Στο 202 b-c: ὀνομάτων γάρ συμπλοκήν εἶναι λόγου οὐ-
σίαν.οὕτω δη τά μέν στοιχεῖα ἄλογα καί ἄγνωστα εἶναι, 
αἰσθητά δε. Τάς δέ συλλαβάς γνωστάς τε καί ῥητάς καί 
ἀληθεῖ δόξῃ δοξαστάς…τόν γάρ μή δυνάμενον δοῦναι 
τε καί δέξασθαι λόγον δυνατόν τε ταῦτα πάντα γεγο-
νέναι καί τελείως πρός ἐπιστήμην ἔχειν», αναφέρεται η 
ύπαρξη ορισμένων στοιχείων (elementa) που συνιστούν 
το αλφάβητο της φύσης, ενώ τα άλλα αντικείμενα απο-
τελούν συλλαβές (συνδυασμούς δηλ. αυτών των στοι-
χείων). Τα στοιχεία αυτά δεν είναι επιδεκτικά γνώσης 
– γνώση μπορούμε να έχουμε, λέγει ο Σωκράτης, μόνο 
για τα συνθέματα των στοιχείων, τα οποία έχουν λόγο, 
αφού κάθε σύνθεμα αναλύεται στα συστατικά του. Η 
γνώση λοιπόν αφορά στα συνθέματα.

Στον Θεαίτητο διατυπώνονται για πρώτη φορά 
θετικές απόψεις του Πλάτωνα για τη σχέση αί-

σθησης και επιστήμης. Δεν θα ήταν παράτολμο λοιπόν 
να πιστέψουμε ότι υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μετα-
ξύ των φιλοσοφικών συστημάτων του Πλάτωνα και 
του Δημόκριτου, παρόλο που παρουσιάζονται ως δυο 
ακραίοι πόλοι τον 5ο αι. π.Χ. Και οι δυο φιλόσοφοι εί-
ναι ορθολογιστές, αφού η νόηση θεωρείται ανώτερη 
της αίσθησης. Βεβαίως η διαφορά τους έγκειται στο ση-
μείο που ο Δημόκριτος χρησιμοποιεί τη νόηση για να 
ερμηνεύσει τα φαινόμενα (θεωρητικός ορθολογισμός), 
ενώ στον Πλάτωνα η γνώση του αληθινού εμπεριέχει 
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τον ηθικό σκοπό της (ηθικός ορθολογισμός). Επίσης, 
αμφότεροι διδάσκουν δυο είδη γνώσης που αντιστοι-
χούν σε δυο διαφορετικά είδη πραγματικότητας :Στην 
αισθητηριακή αντίληψη αντιστοιχεί μια μεταβαλλόμε-
νη, σχετική πραγματικότητα (φαινόμενα για τον Δημό-
κριτο, γένεσις για τον Πλάτωνα), και στην νόηση μια 
σταθερή απόλυτη μόνιμη πραγματικότητα (ετεή για τον 
Δημόκριτο και όντως όν για τον Πλάτωνα). Ανάμεσα 
στις δυο περιοχές της πραγματικότητας υπάρχει η ίδια 
αξιολογική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους δυο τρό-
πους της γνώσης.

Αμφότεροι διακρίνουν την ανώτερη από την κα-
τώτερη πραγματικότητα. Αληθινή ουσία των 

πραγμάτων είναι οι ιδέες που στον Δημόκριτο παίρνουν 
τη σημασία των σχημάτων, των μορφών των ατόμων, 
ενώ στον Πλάτωνα σημασιοδοτούνται ως έννοιες γέ-
νους. Ως ρεαλιστές πιστεύουν στην ύπαρξη αντικειμενι-
κής πραγματικότητας ωστόσο διαπιστώνουν δυσκολίες 
στο θέμα της δυνατότητας της γνώσης (γνήσια γνώμη 
για τον Αβδηρίτη, επιστήμη για τον Πλάτωνα). Και οι 
δυο μεγάλοι φιλόσοφοι προχωρούν παράλληλα, πέρα 
από τη διδασκαλία για την αισθητηριακή αντίληψη του 
Πρωταγόρα, καθώς προσδέχονται την σχετική αξία της 
αισθητηριακής αντίληψης και προσμένουν τη γνώση 
του αληθινού όντος από τη νόηση. 

Εν κατακλείδι, η γνωσιοθεωρία του Δημόκριτου άσκη-
σε τεράστια επίδραση στην ανάπτυξη των φυσιογνωστι-
κών επιστημών με την διδασκαλία του Αβδηρίτη περί 
της αναγωγής των ποιοτικών διαφορών σε ποσοτικές. Η 
διάκριση μεταξύ ουσίας και φαινομένου, της εξωτερικής 
και μεταβλητής όψης των πραγμάτων και της εσωτερικής, 
σταθερής, κρυμμένης στο βυθό ουσίας τους διαμορφώ-
νει μια θεωρία περί της γνώσης θεμελιωμένη σε υλιστική 
βάση, όπου ο κόσμος υπάρχει αντικειμενικά έξω και πριν 
και ανεξάρτητα από τη συνείδηση του ανθρώπου και μπο-
ρεί ο άνθρωπος να τον γνωρίσει με τις αισθήσεις και το λο-
γικό του, γιατί τα δεδομένα των αισθήσεων (το a posteriori 
υλικό) αποτελούν αντανάκλαση της πραγματικότητας, 
που όταν συλλαμβάνεται σωστά καθιστά τον άνθρωπο 
ικανό να εξουσιάζει και ν’ αλλάζει προς το καλύτερο τη 
φύση και τον εαυτό του (απ. 33: ἡ φύσις καί ἡ διδαχή παρα-
πλήσιον ἐστί. Καί γάρ ἡ διδαχή μεταρυσμοῖ τόν ἄνθρωπον, 
μεταρυσμοῦσα δέ φυσιοποιεῖ). Σε αυτή την διαυγή, ήρεμη, 
ισορροπημένη11 δημοκρίτεια σκέψη η σύγχρονη επιστήμη 
οφείλει πολλά και η επιδαψίλευση θετικών σχολίων είναι 
χρέος όλων των σκεπτόμενων ανθρώπων. 
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Δεν θα μας παραξένευε, ίσως, ιδιαίτερα 
αν ακούγαμε και συνειδητοποιούσαμε 

ότι σε λογοτεχνικά κείμενα συναντάμε φιλο-
σοφικούς όρους. Δεν θα μας φαινόταν, επί-
σης, ιδιαίτερα παράξενο αν διαπιστώναμε ότι 
λογοτέχνες πολλές φορές έθεσαν το ταλέντο 
τους στην υπηρεσία της περιεκτικής και γλα-
φυρής αποτύπωσης ενδιαφερουσών φιλοσο-
φικών ιδεών. Δεν θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο 
να συμφωνήσουμε με την άποψη ότι σε κάθε 
λογοτεχνικό έργο, με προεξάρχοντα βέβαια 
τα σημαντικά, πάντα κάποιας μορφής φιλο-
σοφικές ιδέες είναι δυνατόν να ανιχνευθούν. 
Κατά πόσον, όμως, θα μπορούσαμε να υι-
οθετήσουμε σε μόνιμη βάση μια στάση ως 
αναγνώστες που θα μας ωθούσε αλλά και θα 
μας επέτρεπε να διαβάζουμε τα λογοτεχνικά 
έργα, που έτσι κι αλλιώς τα έχουμε ανάγκη 
χάριν της ωφέλειας της ψυχής μας, αναζητώ-
ντας και ανακαλύπτοντας φιλοσοφικές προ-
εκτάσεις και νοήματα και κατά πόσον άραγε 
θα είχε μια τέτοια στάση ευρύτερες επιπτώ-
σεις στον τρόπο ζωής και την καθημερινότη-
τά μας;

Βεβαίως, μιλώντας για τις σχέσεις φιλο-
σοφίας και λογοτεχνίας εν γένει είναι απα-
ραίτητο να προβούμε προκαταβολικά στη 
διαπίστωση πως το θέμα είναι τεράστιο και η 
φιλοδοξία να το εξαντλήσουμε στα όρια μιας 
εισήγησης ή ενός άρθρου θα ήταν ασφαλώς 
υπερβολική και ίσως μάλιστα θα αποτελούσε 
ματαιοπονία. Το μέγεθος του εγχειρήματος 
θα μπορούσε κάλλιστα να συγκριθεί με το 
τιτάνιο έργο της μελέτης και της σύγκρισης 
δύο διαφορετικών ωκεανών, κάτι που προϋ-
ποθέτει να καταδυθεί κανείς και να μελετήσει 
σε βάθος δύο επιμέρους κόσμους. Απέναντι, 
όμως, στις δυσκολίες που όντως συνεπάγε-
ται το τεράστιο μέγεθος της συγκριτικής εξέ-
τασης δύο πεδίων που από μόνα τους δικαί-
ως προκαλούν τον θαυμασμό μας με βάση 
την τεράστια έκταση και τη δυναμική τους, 

πιστεύουμε ότι θα ήταν δυνατόν να προσ-
διορίσουμε και να συζητήσουμε ορισμένες 
κατευθύνσεις για την προσέγγιση του όλου 
θέματος που μπορεί μεν να μην οδηγούν σε 
οριστικές και πλήρως ικανοποιητικές απα-
ντήσεις σε όλα τα ζητήματα, σίγουρα όμως 
μπορούν την όλη ενασχόλησή μας να την κα-
ταστήσουν το δίχως άλλο γοητευτική.

Βασική μας διαπίστωση λοιπόν, θετική 
τούτη τη φορά, είναι ότι τα δύο ξεχωριστά πε-
δία του ανθρώπινου πνεύματος χωρίς αμφι-
βολία επικοινωνούν. Τουλάχιστον στις απαρ-
χές της ιστορίας της γραπτής μας παράδοσης 
θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε και ζώνες 
συνάντησης ή και συγχώνευσης: Θα μπο-
ρούσαμε φερ’ ειπείν σ’ αυτό το πλαίσιο να 
μνημονεύσουμε τα ομηρικά έπη ως απώτε-
ρες ρίζες έκφρασης φιλοσοφικών νοημάτων 
και προβλημάτων – εδώ ανήκει κατ’ εξοχήν 
το θέμα της συνάντησης, αμοιβαίας ενσυναί-
σθησης και αλληλοκατανόησης μεταξύ Πριά-
μου και Αχιλλέα στις τελευταίες ραψωδίες της 
Ιλιάδας, το οποίο προαναγγέλλει εν πολλοίς, 
έστω και σε ένα συναισθηματικό και εμπειρι-
κά ανθρωπολογικό επίπεδο, τη μεταγενέστε-
ρη προβληματική της αναγνώρισης ως μη-
χανισμού συγκρότησης κοινωνικών σχέσεων 
– όπως επίσης και το διδακτικό ποίημα του 
Παρμενίδη ως κλασική περίπτωση έκφρασης 
πρωτογενών φιλοσοφικών ιδεών με τα μέσα 
του έντεχνου λόγου. Κοινή είναι η καταγωγι-
κή μήτρα λογοτεχνίας και φιλοσοφίας αν δού-
με συγκεκριμένα τις συνθήκες γένεσης και 
τις μορφικές αρετές του πλατωνικού έργου. 
Έτσι λοιπόν, καθώς διαβάζουμε στο σχολικό 
βιβλίο της Γ΄ Λυκείου για τον κορυφαίο Αθη-
ναίο φιλόσοφο:

«Ο Πλάτωνας έλαβε την επιμελημένη μου-
σική και γυμναστική παιδεία των αριστοκρα-
τικών γόνων της Αθήνας. Νέος ασχολήθηκε 
με την τραγική ποίηση, έκαψε όμως τα πρω-
τόλειά του όταν γνώρισε τον Σωκράτη και 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ*
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Η. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διδάσκων Φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώ
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δεν ξαναασχολήθηκε με την ποίηση. Το λο-
γοτεχνικό του ταλέντο πάντως είναι φανερό 
σε κάθε αναγνώστη των διαλόγων του». Και 
επειδή τους πλατωνικούς διαλόγους δεν τους 
γνωρίζουν από το πρωτότυπο, δυστυχώς, 
όλοι οι μαθητές σε μαθήματα γενικής παι-
δείας – όπου θα μπορούσαν φερ’ ειπείν να 
γοητευθούν από την ιδεατή σκηνοθεσία και 
την αριστοτεχνική περιγραφή του σπηλαίου 
που αποτυπώνει γλαφυρά τη σχέση μεταξύ 
παιδείας και απαιδευσίας στον πνευματικό 
και κοινωνικό βίο των ανθρώπων, θα ανα-
φερθούμε, προς επίρρωση του ισχυρισμού 
περί λογοτεχνικής αξίας του πλατωνικού έρ-
γου, επί τροχάδην και ενδεικτικά στο ποίημα 
«Επί Ασπαλάθων» του Γιώργου Σεφέρη, το 
οποίο διδάσκεται σε μάθημα Γενικής Παιδεί-
ας και στο οποίο ο ποιητής παραπέμπει στον 
Πλάτωνα και παραθέτει, μεταφέροντας σχε-
δόν κατά λέξη στη νεοελληνική, απόσπασμα 
από το 10ο βιβλίο της Πολιτείας:

«τον έδεσαν χειροπόδαρα
τον έριξαν χάμω και τον έγδαραν
τον έσυραν παράμερα τον καταξέσκισαν
απάνω στους αγκαθερούς ασπάλαθους
και πήγαν και τον πέταξαν στον Τάρταρο 
κουρέλι».
(το αντίστοιχο παράθεμα στο πρωτότυπο 
έχει ως εξής:
τὸν δὲ Ἀρδιαῖον καὶ ἄλλους συμποδίσα-
ντες χεῖράς τε καὶ πόδας καὶ κεφαλήν, 
καταβαλόντες καὶ ἐκδείραντες, εἷλκον 
παρἀ τὴν ὁδὸν ἐκτὸς ἐπ’ ἀσπαλάθων κνά-
μπτοντες, καὶ τοῖς ἀεὶ παριοῦσι σημαίνο-
ντες ὧν ἕνεκά τε καὶ ὅτι εἰς τὸν Τάρταρον 
ἐμπεσούμενοι ἄγοιντο, Πολιτεία, X 14, 
615 e 6-616 a 4).

Όμως όλα τούτα τα αναφέρουμε προκει-
μένου απλώς να υπογραμμίσουμε την ευρύ-
τητα του θέματος και τη βασιμότητα, όπως 
επίσης και τη νομιμότητα, μιας ισορροπημέ-
νης συγκριτικής θεώρησης. Εκεί που θα εστι-
άσουμε, με αφετηρία το γενικό πλαίσιο, είναι 
τα μυθιστορήματα του 20ού αιώνα, πιο κοντά 

στα σημερινά μας βιώματα και προβλήματα 
και, ενδεχομένως, περισσότερο κατάλληλα 
να μας προσφέρουν αναγνωστική απόλαυση 
δια της ενεργοποίησης φιλοσοφικών εννοιών 
και προβληματισμών. Επιλέγουμε ορισμένα 
μυθιστορήματα με κριτήριο όχι μόνον τα προ-
σωπικά διαβάσματα, πράγμα αναπόφευκτο, 
αλλά κυρίως τον βαθμό συσχέτισης καθενός 
έργου ξεχωριστά με τις διακριτές επιμέρους 
περιόδους του προηγούμενου αιώνα.

Ένα μυθιστόρημα που μου έχει προ-
σφέρει ισχυρά αναγνωστικά βιώματα 

είναι το Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτω-
πο (Im Westen nichts Neues) του Έριχ Μαρία 
Ρεμάρκ (Erich Maria Remarque), μυθιστόρη-
μα που εκδόθηκε μεν το 1928, όμως αναφέ-
ρεται στα βιώματα των Γερμανών στρατιωτών 
που πήραν μέρος στις αιματηρές και σκληρές 
μάχες χαρακωμάτων στα τελευταία, κυρίως, 
χρόνια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κεντρι-
κός ήρωας, ονόματι Πάουλ Μπόιμερ, νεαρός 
στρατιώτης παρασυρμένος από την φιλοπό-
λεμη προπαγάνδα που κυριαρχούσε στην 
εκπαίδευση και την περιρρέουσα ατμόσφαι-
ρα της κοινωνίας και ήταν αυτή που οδήγησε 
όλους τους συνομηλίκους του στο μέτωπο, 
αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ανθρώ-
που που μοιράζεται τόσο τον αρχικό ενθου-
σιασμό, ως απλή συμμετοχή στο ομαδικό 
πνεύμα, όσο και τις μετέπειτα απογοητεύσεις, 
την έντονη φρίκη για την άλογη εξόντωση και 
εκμηδένιση νεανικών ζωών και επιπλέον χα-
ρακτηρίζεται από έναν υψηλότερο του συνηθι-
σμένου βαθμό προσωπικής και στοχαστικής 
ευαισθησίας. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του 
ήρωα καθίστανται εμφανή στον βαθμό που 
αυτός νιώθει προσωπικές τύψεις για πράξεις 
βίας που αναγκάστηκε να κάνει και θα μπο-
ρούσε να είχε αποφύγει, δείχνει συμπόνια για 
στρατιώτες του εχθρού και ανήκει σε εκείνους 
που προβληματίζονται έντονα και συζητούν 
για τη σκοπιμότητα και το νόημα του πολέμου. 
Ο Πάουλ Μπόιμερ, αφού τραυματιστεί και 
περάσει αρκετό χρόνο κατάκοιτος, καταλήγει 
να χάσει τη ζωή του τις τελευταίες ημέρες του 
πολέμου. Ο συγγραφέας αφού περιγράψει τις 
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συνθήκες θανάτου – ο ήρωας ήταν ήδη τραυ-
ματίας και επιπροσθέτως έπεσε θύμα επίθε-
σης με χημικά αέρια, που για πρώτη φορά 
παγκοσμίως χρησιμοποιήθηκαν σε πολεμικές 
επιχειρήσεις – φιλοτεχνεί με πολλούς τρόπους 
την αντίθεση μεταξύ της απώλειας ζωής, που 
όπως και να το κάνουμε αποτελεί εκδήλωση 
βίας, και της γενικότερης ηρεμίας που χαρα-
κτήριζε το γίγνεσθαι την ημέρα εκείνη στο 
μέτωπο. Ο Πάουλ Μπόιμερ πεθαίνει με μιαν 
ήρεμη έκφραση στο πρόσωπο – υποδηλώ-
νοντας ότι ο θάνατος έχει γίνει πια βιωματικά 
αποδεκτός, είτε ως φυσιολογική κατάληξη του 
πολέμου, είτε και ως γεγονός προσωπικής 
λύτρωσης – ενώ σε επίπεδο επίσημης επι-
κοινωνίας η ηρεμία αποτυπώνεται στο πο-
λεμικό ανακοινωθέν της ημέρας που, καθώς 
δεν είχε ακόμη γίνει γνωστός ο θάνατος του 
ήρωα, περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τη 
φράση «Im Westen nichts Neues» – «ουδέν 
νεώτερον από το δυτικό μέτωπο». Η κραυγα-
λέα αντίθεση μεταξύ της φαινομενικής ηρεμί-
ας στον περιβάλλοντα κόσμο και του τραγικού 
γεγονότος της απώλειας ζωής του ήρωα αφ’ 
ενός προσφέρει υψηλή αισθητική συγκίνηση 
στον αναγνώστη, αφ’ ετέρου εγείρει ή ανακινεί 
πλείστα όσα φιλοσοφικά ερωτήματα, όπως τη 
διαφορά μεταξύ φαίνεσθαι και είναι, το ανεξά-
λειπτο της χρονικής στιγμής και τους όρους 
μετάβασης από τη μια διάσταση του χρόνου 
στην άλλη, τη διαφορά και την ένταση μεταξύ 
των υποκειμενικών προοπτικών επί ενός γί-
γνεσθαι αντικειμενικού καθ’ εαυτό που όμως 
μόνον υποκειμενικά είναι δυνατό να προσλαμ-
βάνεται. Σε όλες αυτές τις αντιθέσεις, οι οποίες 
δεν μπορούν να θεωρηθούν καθόλου άσχετες 
με τη ροή του έργου και τα συναισθήματα που 
προκαλεί η ανάγνωσή του, πρέπει να προστε-
θεί και η επίσης φιλοσοφικά σημαντική αντί-
θεση μεταξύ ατόμου και πολιτικής κοινότητας, 
η οποία κατά τ’ άλλα διαπερνά το σύνολο του 
έργου. Οι δρώντες άνθρωποι στο Ουδέν νε-
ώτερον από το δυτικό μέτωπο βρίσκονται εξ 
αρχής απέναντι σε μιαν εξουσία και μια πο-
λιτική τάξη που επιχειρεί να τους χειραγωγή-
σει για ιδιοτελείς σκοπούς, συγκρουόμενη μεν 

με τις πολιτικές τάξεις των άλλων εμπόλεμων 
χωρών, αλλά και συμπλέοντας μαζί τους ακρι-
βώς όσον αφορά το έργο της περιφρόνησης 
των ζωτικών αναγκών των μελών του πολι-
τικού συνόλου, του ελέγχου του φρονήματός 
τους και της καθυπόταξης του βίου και της κα-
θημερινότητάς τους στο άρμα της εξυπηρέτη-
σης των φιλοπόλεμων σκοπιμοτήτων της κα-
θεστηκυίας τάξης. Τα άτομα είναι προικισμένα 
με προσωπικότητες που επιδιώκουν να τις εκ-
διπλώσουν, βρίσκοντας, όμως, απέναντί τους 
την ψυχρή και ανελέητη λογική της πολεμικής 
μηχανής και της πολιτικής ισχύος· η αντίθεσή 
τους με την εξουσία είναι βίωμα που προκύ-
πτει στη ροή της εξέλιξης της υπόθεσης του 
έργου, διαπιστώνεται διεισδυτικά και με νηφα-
λιότητα δίχως να καταγγέλλεται μεγαλόφωνα.

Στον Εραστή της Λαίδης Τσάτερλυ (Lady 
Chatterley’s Lover), ένα έργο του D. H. 

Lawrence που γράφτηκε περίπου την ίδια 
εποχή με το προαναφερθέν κλασικό έργο 
του Έ. Μ. Ρεμάρκ αλλά αναφέρεται κυρίως 
στις συνέπειες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
και στο κλίμα που επικρατούσε την περίοδο 
του μεσοπολέμου, τα άτομα επιδιώκουν, το 
καθένα με τον τρόπο του και από τη σκοπιά 
του, να αναπτύξουν ελεύθερα την προσωπι-
κότητά τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η 
εξουσία είναι έμμεσα παρούσα σε έναν άλλο 
επίπεδο και ενώ είναι αυτή που προκαλεί και 
διαχέει στους απλούς ανθρώπους τα δεινά 
του πολέμου δεν θεματοποιείται στο έργο η 
σχέση των ατόμων μαζί της. Η ένταση του 
έργου προκύπτει από τις συγκρούσεις ατο-
μικών επιδιώξεων και από την αναντιστοιχία 
μεταξύ επιδιώξεων και αποτελεσμάτων των 
διαφόρων πράξεων (πρόκειται για τη δυναμι-
κή και μεταβλητή σχέση που στη φιλοσοφία 
αποκαλείται «ετερογονία των σκοπών»).

Στο «Γράμμα σ’ έναν φίλο Γερμανό» 
(«Lettre à un ami allemand») του Αλμπέρ 
Καμύ (Albert Camus), το οποίο αναφέρεται 
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την αντίστα-
ση, η εξουσία είναι πια ξεκάθαρα απάνθρω-
πη, ισοπεδώνει την ατομική ύπαρξη αδίστα-
κτα, για παραδειγματισμό, και στηρίζεται στη 
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συμμαχία πολιτιστικών και πνευματικών θε-
σμών, όπως της Εκκλησίας. Απέναντι σε μια 
οργανωμένη κλιμάκωση της βαρβαρότητας 
γίνεται και ο τόνος του λόγου της πεζογραφί-
ας ανοιχτά καταγγελτικός.

Στην εποχή της μετάβασης από τον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο στην περίοδο της μεταπο-
λεμικής ειρήνης, η οποία όμως δεν παύει να 
είναι προβληματική και αμφίβολη, αναφέρο-
νται δύο ακόμη έργα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, 
τα οποία τιτλοφορούνται αντίστοιχα Η νύχτα 
της Λισσαβώνας (Die Nacht von Lissabon) 
και Η Γη της Επαγγελίας (Das gelobte Land). 
Έργα με αυτοβιογραφικά στοιχεία, αμφότε-
ρα, σκιαγραφούν την πορεία της σωματικής 
αλλά και ψυχικής απομάκρυνσης των ηρώων 
τους από τη Γερμανία, τη χώρα των φυσικών 
και ηθικών αυτουργών των εγκλημάτων του 
πολέμου, και μετάβασής τους στη χώρα του 
μέλλοντος, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη χώρα 
των απεριόριστων ευκαιριών, με την κατ’ αρ-
χήν ανεξάντλητη ελευθερία για δράση και εκ-
δίπλωση της προσωπικότητας του καθενός, 
που όμως και εκείνη κρύβει τα μυστικά και τις 
παγίδες της.

Ιδίως για πολυβασανισμένους και υπο-
ψιασμένους, λόγω των πολλών δυσάρεστων 
εμπειριών, ανθρώπους, τα αρχέγονα και κα-
ταστροφικά ανθρώπινα πάθη, όπως και βα-
σικές δομικές λογικές της εξουσίας εν γένει, 
αποκαλύπτονται έκδηλα και σε μια κοινωνία 
με τον δυναμισμό, τη συνθετότητα και την 
πολυπλοκότητα της αμερικανικής.

Στη Γερμανία μάς μεταφέρει πάλι ένα 
από τα πρώτα έργα του νομπελίστα 

συγγραφέα Χάινριχ Μπελ (Heinrich Böll), με 
τίτλο Το ψωμί των πρώτων χρόνων (Das Brot 
der frühen Jahre). Εδώ ο πόλεμος ανήκει πια 
οριστικά στο παρελθόν και πρωταγωνιστικό 
ρόλο έχει ο κεντρικός αφηγητής-ήρωας, ο 
οποίος, όπως και η σύντροφός του, ανήκει 
στη νεότερη γενιά, δεν είχε καμία ανάμιξη 
στο θλιβερό και εγκληματικό παρελθόν της 
χώρας του, ενώ προσπαθεί να ορθοποδήσει 
ως προσωπικότητα μέσα σε ένα σκηνικό με-
ταπολεμικής διάλυσης, αλλά και αργής πλην 

σταθερής ανασυγκρότησης. Σε ένα περιβάλ-
λον πλούσιο σε εσωτερικούς μονολόγους και 
μάλλον περιορισμένης εξωτερικής δράσης, 
ο ήρωας εκδηλώνει τον, χαρακτηριστικό για 
την εποχή και τη γενιά του, διαρκή αγώνα 
για καταξίωση, αναγνώριση και χειραφέτηση, 
έναν αγώνα κατ’ αρχήν προσωπικό, με έντο-
να στοιχεία αλληλεγγύης, συντροφικότητας 
και κοινωνικής συνειδητότητας από την άλλη.

Σε έναν μεταπολεμικό και σύγχρονο κό-
σμο που τον βαραίνει η σκιά ενός σκλη-

ρού και καταθλιπτικού μέλλοντος μάς μεταφέ-
ρουν από την άλλη δύο σημαντικά έργα που 
σήμερα τα κατατάσσουμε στο λογοτεχνικό 
και πολιτικό είδος της δυστοπίας (αρνητικής 
ουτοπίας): πρόκειται για το 1984 του Τζωρτζ 
Όργουελ (George Orwell) και το Ένας θαυ-
μαστός νέος κόσμος (Brave new world) του 
Άλντους Χάξλεϋ (Aldous Huxley) – μεταπολε-
μική η σημασία και των δύο, μολονότι το δεύ-
τερο γράφτηκε ήδη το 1932.

Το σκηνικό και η πλοκή των έργων αυτών 
δεν είναι καθόλου άγνωστα και δεν είναι τυ-
χαίο ότι ακόμη και φράσεις και όροι τους έχουν 
εισχωρήσει στο σύγχρονο καθημερινό λεξιλό-
γιο (με προεξάρχοντα, βέβαια, τον «Μεγάλο 
Αδελφό»). Έχει επισημανθεί και θα ήταν ενδι-
αφέρον να σημειώσουμε κι εμείς ότι η συντρι-
πτική κυριαρχία της εξουσίας επί του ατόμου, 
της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων 
του, εμπεδώνεται στο καθένα από τα μνημο-
νευόμενα έργα με δύο αντιτιθέμενες στρατη-
γικές: Στο 1984 η κεντρική και τεχνικά άρτια 
οργανωμένη εξουσία ελέγχει τη ροή πληρο-
φοριών εντός της χώρας με την παραμικρή 
λεπτομέρεια και σ’ αυτή τη βάση επιχειρεί να 
ισοπεδώσει κάθε ίχνος ατομικής πρωτοβουλί-
ας και αυθόρμητης αντίδρασης.

Στη δυστοπία του Άλντους Χάξλεϋ, από 
την άλλη, ο κυριαρχικός έλεγχος της εξουσίας 
είναι επίσης ισοπεδωτικός, όμως στηρίζεται 
αυτή τη φορά όχι στον περιορισμό της ροής 
πληροφοριών, αλλά, ίσα-ίσα, στην απεριό-
ριστη και ασυγκράτητη υπερπληροφόρηση 
που έχει καταστεί δυνατή από τη σύγχρονη 
προηγμένη τεχνολογία. Ο πεπερασμένος άν-
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θρωπος αδυνατεί να επεξεργαστεί κριτικά την 
πληθώρα των ερεθισμάτων που τεχνηέντως 
τον κατακλύζουν, με συνέπεια να καθίσταται 
μοιραία έρμαιο της εξουσίας, η οποία έχει μεν 
κεντρική υπόσταση, αλλά είναι και πολύμορ-
φη και διάχυτη.

Στο θέμα του ελέγχου της ροής πληροφο-
ριών στον σύγχρονο κόσμο αναφέρεται επί-
σης, με έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία και 
ρεαλιστική αποτύπωση πραγματικών δεδο-
μένων και διαδικασιών, ο συγγραφέας κατα-
σκοπευτικών, κυρίως, μυθιστορημάτων Τζων 
Λε Καρρέ (John Le Carré). Ίσως στο πιο 
γνωστό από αυτά, αυτό που φέρει τον τίτλο 
Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο (The 
spy who came in from the cold), γνωστό και 
από τη μεταφορά του στον κινηματογράφο, 
οι πρωταγωνιστές είναι πάλι φύσει και θέσει 
αδύναμοι να λειτουργήσουν αυτόνομα και 
αυτεξούσια, κινδυνεύοντας ανά πάσα στιγμή 
να συνθλιβούν στις μυλόπετρες του σκληρού 
και αδυσώπητου ανταγωνισμού των μειζό-
νων παγκόσμιων κοινωνικών-πολιτικών συ-
στημάτων, τα οποία πίσω από τις διαφορές 
τους παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία 
ως προς τις ευρύτερες δομές τους, αλλά και 
ως προς τη θεμελιώδη νοοτροπία των εκτε-
λεστικών τους οργάνων· τελικά μόνον ο θά-
νατος θα λειτουργήσει ως αρνητική δύναμη 
λύτρωσης, ως απαλλαγή των ηρώων από τα 
περίπλοκα ηθικά και πρακτικά διλήμματα και 
αδιέξοδά τους.

Σε όλα τούτα τα έργα η σχέση του ατό-
μου-προσωπικότητας με τις υπέρτερες 

δομές της κυρίαρχης και εξουσιάζουσας κοι-
νωνικότητας λαμβάνει μεν διαφορετικές μορ-
φές κάθε φορά· άλλες φορές θίγεται συγκε-
κριμένα και αναλυτικά, ενώ άλλες φορές είναι 
αδιόρατα παρούσα. Με διάφορους τρόπους 
επιβεβαιώνεται έτσι από τη μια ότι το περί ου 
ο λόγος θέμα δικαίως βρίσκεται στο επίκεντρο 
φιλοσοφικών προσεγγίσεων, μόνο και μόνο εκ 
του γεγονότος ότι είναι ριζωμένο στον ανθρώ-
πινο βίο εν γένει, ενώ, σε ένα δεύτερο, ανα-
στοχαστικό επίπεδο ανάγνωσης των λογοτε-
χνικών έργων, φαίνεται και η δραστικότητα, η 

δραματουργική γονιμότητά του, καθώς αποτε-
λεί πηγή και αφετηρία πολυποίκιλων εξελίξε-
ων, μεταστροφών της δράσης, «περιπετειών» 
σύμφωνα με την αριστοτελική ορολογία. 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι φιλο-
σοφικές ιδέες δεν βρίσκονται κάπου 

εκεί μέσα στα λογοτεχνικά έργα περιμένο-
ντάς μας απλώς να τις ανακαλύψουμε και 
να τις φέρουμε στο φως, αλλά μάλλον ότι τα 
λογοτεχνικά έργα, πρωτίστως λόγω της ιδι-
οτυπίας τους ως προς τη σχέση μορφής και 
περιεχομένου, εμπερικλείουν ένα φιλοσοφι-
κό δυναμικό που εναπόκειται στον επαρκή 
και υποψιασμένο αναγνώστη να το ενεργο-
ποιήσει σύμφωνα με τις δικές του προσλαμ-
βάνουσες παραστάσεις και την ίδια τη δια-
δρομή του βίου του, καθιστώντας με αυτόν 
τον τρόπο συνάμα περισσότερο έντονη και 
ουσιαστικά ανεξίτηλη την προσωπική του 
αναγνωστική εμπειρία. Σε τούτο το ταξίδι, το 
οποίο για τον καθένα διαμορφώνεται από τις 
δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τα ερεθίσματα 
που του προσφέρει η ζωή, αξίζει να πορευό-
μαστε με συνοδοιπόρο τη φιλοσοφία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
*Το κείμενο βασίζεται σε εισήγηση που 

παρουσιάστηκε στις 15 Μαΐου 2019 το από-
γευμα στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ του Δήμου Βά-
ρης-Βούλας-Βουλιαγμένης σε εκδήλωση 
υπό τον γενικό τίτλο «Φιλοσοφία και Ζωή», η 
οποία πραγματοποιήθηκε από το Εργαστή-
ριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τομέα 
Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παι-
δαγωγικής-Ψυχολογίας του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην 
εκδήλωση μίλησαν επίσης οι κκ. Πένυ Γκρού-
βα, Νίκος Ερηνάκης, Γιώργος Καράμπελας 
και Βαγγέλης Πρωτοπαπαδάκης, Επίκουρος 
Καθηγητής Φιλοσοφίας του Τομέα Φιλοσοφί-
ας και Διευθυντής του Εργαστηρίου. Επιθυ-
μώ και από αυτό το σημείο να ευχαριστήσω 
διοργανωτές και συμμετέχοντες.
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Π α ρ ο υ σ ι ά ζο ν τ α ς    κ α ι   Σ χο λ ι ά ζο ν τ α ς
ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Η ΕΚΔΕΦ σε όλα τα χρόνια της ύπαρξης και λει-

τουργίας της επιδίωξε με τις περιορισμένες δυνάμεις 
της να κατακτήσει τη σημαντική και πολύτιμη ικανό-
τητα να αντιδρά με τρόπο λεπταίσθητο και έντονο, 
συνδυάζοντας φρόνηση και δυναμισμό, στις όποιες, 
μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας, εξελίξεις και 
αλλαγές που επηρέαζαν την τύχη της Φιλοσοφίας ως 
τομέα του πνεύματος, αλλά και ως αντικειμένου δι-
δασκαλίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτισμικής 
κληρονομιάς όπου αυτή εντάσσεται, αφ’ ενός, αλλά 
και με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη 
μοναδικότητά της, αφ’ ετέρου.

Αυτήν ακριβώς την ικανότητα θα εξακολουθή-
σουμε να εκδηλώνουμε με όποιον τρόπο κριθεί απα-
ραίτητος στις περιόδους και τις εποχές που έρχο-
νται, όχι μόνον επειδή έτσι θα τιμήσουμε έμπρακτα 
τις παρακαταθήκες των διατελεσάντων ηγετών μας, 
αλλά και επειδή θα φανούμε συνεπείς με την ίδια 
την αποστολή και τα οράματά μας. Η προάσπιση, η 
διατήρηση, αλλά και η ενίσχυση της Φιλοσοφίας στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στη Δευτεροβάθ-
μια αλλά και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αποτελεί 
όρο διατήρησης και αναβάθμισης μιας ορισμένης 
ποιότητας πνευματικού βίου, την οποία, σε κάθε 
περίπτωση και δίχως δόση υπερβολής, την έχουμε 
ανάγκη και μας αξίζει.

Ζούμε στη χώρα στην οποία «παράγουμε περισ-
σότερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις από όσες 
μπορούμε να καταναλώσουμε»· κάθε κυβερνών 
κόμμα και κάθε Υπουργός Παιδείας συνηθίζουν να 
επιδίδονται σε αλλαγές επί αλλαγών, με έμφαση 
στο σύστημα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα.

Από αυτήν την τάση δεν απέκλινε ούτε η κυβέρ-
νηση που ολοκληρώνει τη θητεία της στις 7 Ιουλί-
ου και πιθανόν να μην αποκλίνει ούτε η επόμενη.
Διαφορετικές προτεραιότητες και αξίες μπορούν να 
παίζουν καθοριστικό ρόλο κάθε φορά, διαφορετι-

κές επιλογές μπορούν να είναι εξ ίσου σεβαστές και 
αποδεκτές, καλό θα ήταν, όμως, να εκπληρώνουν, ή 
έστω να υπηρετούν αποτελεσματικά, τους στόχους 
για τους οποίους δρομολογούνται.

Η Ένωσή μας είναι εκ των πρώτων που αναγνω-
ρίζει ότι τα σχετικά ζητήματα είναι σύνθετα κι ευαί-
σθητα και δεν προφέρονται για εύκολες συνθηματο-
λογίες και κακοσχεδιασμένες πρακτικές. Θεωρούμε, 
μάλιστα, από θέση αρχής ότι η επιδίωξη και υλοποίη-
ση συναινετικών λύσεων που θα προϋποθέτουν μεν, 
αλλά και θα υπερβαίνουν παραταξιακές διαφορές, 
είναι ευχής έργο και όραμα συνώνυμο μιας γνήσιας 
πνευματικής και πολιτικής προόδου και πολύ θα θέ-
λαμε να το δούμε να παίρνει σάρκα και οστά (και) 
στη χώρα μας.

Εκκινώντας από αυτές τις κατευθυντήριες γραμ-
μές, στην παρούσα φάση θα περιοριστούμε να δη-
λώσουμε ότι παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις 
μέχρι τούδε και τις επερχόμενες εξελίξεις και επιφυ-
λασσόμαστε να προβούμε σε κινήσεις μελετημένες 
που πραγματικά θα συμβάλουν στην επίτευξη και 
την προώθηση αλλαγών επί τα βελτίω. α τελευταία 
χρόνια ζήσαμε για πολλοστή φορά τη μεγαλεπήβο-
λη «κατάργηση» των Πανελλαδικών Εξετάσεων που 
κατέληξε στη διατήρησή τους με τροποποιήσεις σε 
διαδικαστικά ζητήματα, δίχως επαρκή και πειστική 
αιτιολόγηση. Ιδίως σε ό,τι αφορά τη Φιλοσοφία, θα 
θεωρήσουμε θετική τη διεύρυνση του φάσματος 
των διδασκόμενων και εξεταζόμενων κειμένων στον 
«Φιλοσοφικό Λόγο» της Ανθρωπιστικής Κατεύθυνσης 
της Γ΄ Λυκείου και ελπίζουμε ότι οι εξαγγελθείσες 
αλλαγές στον τρόπο εξέτασης θα λειτουργήσουν θε-
τικά προς την κατεύθυνση της περίφημης ενίσχυσης 
της κριτικής σκέψης των τελειοφοίτων μαθητών. 
Δεν μπορούμε, όμως, από την άλλη να κρύψουμε 
την ανησυχία μας για το πνεύμα της «ευκολίας» που 
φαίνεται να καταλαμβάνει τους ιθύνοντες νόες των 
εκπαιδευτικών μας πραγμάτων. 
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Σ’ αυτήν την κατηγορία αλλαγών βλέπουμε να εμπί-

πτουν η ολοσχερής κατάργηση της Φιλοσοφίας από τα 
Εσπερινά Λύκεια, η οποία έρχεται να προστεθεί στην 
απαλοιφή των «δύσκολων» ζητημάτων θεωρητικής φι-
λοσοφίας από τη διδασκόμενη και εξεταζόμενη ύλη 
της Β΄ Λυκείου εν γένει. Αν, μάλιστα, συνδυάσουμε τις 
εκπτώσεις αυτές στις απαιτήσεις και το περιεχόμενο 
του μαθήματος με τις ισοπεδωτικές κινήσεις εις βάρος 
των Αρχαίων Ελληνικών, ήδη από τις μικρές γυμνασι-
ακές τάξεις, και των Λατινικών στην Γ΄ Λυκείου, την 
τάξη προετοιμασίας για την πανεπιστημιακή μόρφω-
ση, τότε θα προκύψει μια εικόνα πειραματισμών, από 
τους οποίους φαίνεται να απουσιάζει η βασική προϋ-
πόθεση κάθε γνήσιας και ανθεκτικής μεταρρύθμισης, 
η ανθρωπιστική καλλιέργεια και ευαισθησία ως μέτρο 
των πραγμάτων και οδηγός των πράξεων.

Οι ανησυχίες για τη «φιλοσοφία» των όποιων μεταρ-
ρυθμίσεων εντείνονται και από την πληροφόρησή μας 
για τα τεκταινόμενα σε προοδευμένες χώρες της Ευ-
ρώπης, όπου κι εκεί φαίνεται να πρυτανεύει η λογική 
της εδραίωσης του τεχνοκρατικού πνεύματος και της 
αγοραίας αποτελεσματικότητας.

Ανεξαρτήτως της στελέχωσης των κυβερνητικών 
αξιωμάτων στη χώρα μας, από την άλλη, το νέο ακα-
δημαϊκό έτος 2019-2020 θα ξεκινήσει μαζί με την 
έναρξη της λειτουργίας Τμήματος Φιλοσοφίας στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην 
ιστορική πρωτεύουσα της παγκόσμιας φιλοσοφίας. 
Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τον ενθουσιασμό 
μας για τούτην την εξέλιξη· δεν παραλείπουμε, ωστόσο, 
να δηλώσουμε ότι θα παραμείνουμε σε επαγρύπνηση, 
προκειμένου να συμβάλουμε στο μέτρο των δυνάμεών 
μας στην ολόπλευρα θετική απόληξη της ικανοποίησης 
ενός ιστορικά υπερώριμου αιτήματος.

Και για να μας κατανοήσουν και οι πολιτικοί μας θα 
πούμε, εννοώντας όσα λέμε: η Φιλοσοφία μάς χρειάζε-
ται όλους. Ή ακόμη, παραφράζοντας τα λόγια που είχε 
πει κάποτε ένας σπουδαίος πεπαιδευμένος πολιτικός 
άνδρας, ο Χαρίλαος Τρικούπης: η Φιλοσοφία πέπρωται 
να ζήσει και θα ζήσει.

ΓΙΩΡΓΟΣ Η. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
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Η Ειρήνη με τις πολύπλευρες εκφράσεις και 
εκδηλώσεις στη ζωή των ανθρώπων είναι 

όμοια η στοργική «μάνα», που περιβάλλει με αγά-
πη το δημιούργημά της, στολίζοντάς το με όλες 
τις αξίες αναπτυξιακής και πνευματικής εξέλιξης 
στην πορεία της ζωής.
Ειρήνη, εξ ορισμού, είναι η έλλειψη εμπόλεμης 
κατά στα σης, και κυρίως η ανάπτυξη φιλικών σχέ-
σεων μεταξύ ατό μων, κοινωνιών και ιδιαίτερα 
κρατών. Η εσωτερική ειρή  νη μιας χώρας εξασφα-
λίζεται και διατηρείται με τη λύση του κοινωνικού 
προβλή ματος, που προξενεί ταραχές και επανα-
στάσεις. Η Ειρήνη όμως ανάμεσα σε κράτη είναι 
πιο περί πλοκη υπόθεση, γιατί οι λαοί είναι δια-
ποτισμένοι με προκα τα λήψεις, εθνικό φανα τισμό 
και επεκτατικές βλέψεις για να αποκτήσουν δύνα-
μη. Ως μόνο μέσο για τον περιο ρισμό της πιθανό-
τητας μιας πολεμικής σύρραξης είναι η ειρη νική, 
οικο νομική και πολιτισμική, συνεργασία ανάμε-
σα στους λαούς ως προϋπόθεση της οικονομικής 
ανά πτυξης, της ευη με ρίας και της πολιτιστικής 
δημιουργίας.
Μεγάλη όμως είναι η αξία της ατομικής ειρήνης 
για την ψυχοπνευ ματική ισορροπία, όταν οι πρά-
ξεις και η ζωή μας βρίσκονται σε αντιστοιχία με 
αυτά που πιστεύουμε, όπως πρέπει να συμβαίνει 
και με την οικογενειακή ειρήνη, όπου επικρατεί 
ομόνοια και αγάπη ανάμεσα στα μέλη .
Επίσης οι αρμονικές και φιλικές σχέσεις χαρα-
κτηρίζουν την ομαλότητα και την εθνι κή ενότη-
τα ενός κράτους καθώς και την ειρήνη ανάμεσα 
στους λαούς. Οι αρχαίοι Έλ  λη νες θεοποίησαν την 
Ειρήνη και την θεωρούσαν κόρη του Δία και της 
Θέμιδας και αδελφή τής Ευνομίας και της Δίκης. 
Τα επίθετα που της αποδίδονται δείχνουν και τα 
αγα  θά που προσφέρει η Ειρήνη. Έτσι χαρακτη-
ρίζεται φιλάνθρωπος, πλου τοδότειρα, φιλέορ τος, 
καλλίστη θεῶν, σεμνοτάτη θεὰ κ.ά. Περίφημο 

ήταν το σύμπλεγμα, στην Αγο  ρά των Αθη νών, 
που παρίστανε την Ειρήνη με τον μικρό Πλούτο 
στην αγκαλιά της.
Η αρχαιότερη προσπάθεια για την παγίωση της 
Ειρήνης θεωρούνται οι Αμφικτιονίες. Η Αμφικτι-
ονία ήταν θρησκευ τική οργάνωση στην οποία 
συμμετείχαν οι κάτοικοι γειτο νικών περιο χών της 
αρχαίας Ελλάδας με επίκεντρο έναν ναό κοινής 
λατρείας. Αυτός ο θεσμός εξελίχθηκε αργότερα 
σε πολιτική ομοσπονδία πόλεων-κρατών με κοι-
νωνικό στόχο. Κατ’ επέκταση αμφικτιονία είναι 
και οποιαδήποτε πολι τική συνομοσπονδία (ἀμφι-
κτίων = αρχ. περίοικος, αυτός που κατοικεί γύρω 
από το ιερό). Αμφικτί ονες, ονομάζονταν τα μέλη 
του αμφικτι ο νικού συνεδρίου, δηλαδή οι μόνιμοι 
αντιπρό σωποι των αρχαίων πόλεων στη Βουλή 
της Αμφικτιονίας και οι Πρόεδροι των Πυθικών 
Αγώνων, όπου αναπτυσσόταν η «ευγενής άμιλλα» 
μεταξύ των πόλεων-κρατών, στόχος των οποίων 
ήταν η κοινωνική συμβίωση, η καλλιέργεια του 
σεβα σμού προς τις ισχύουσες ηθικές αρχές και η 
συνεργασία των πολιτών, που έχουν κοινή σκο-
ποθεσία και αγωνίζονται για την πραγματοποίηση 
των στόχων τους υπέρ του κοινού καλού .

Οι Ολυμπιακοί αγώνες είχαν κίνητρο την ευ-
γενή άμιλλα, τη δημιουργία ομαδικού πνεύ-

ματος με αξιοπρέπεια και συνειδητοποίηση της 
κοινής προσπάθειας για την επίτευξη κοινών 
στόχων με σύμπνοια και τη συνεργασία ατόμων, 
ομάδων και λαών. Η εκεχειρία, η αναστολή των 
εχθροπραξιών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
– βάσει αμοιβαίας συμφω νίας – κατά τη διάρκεια 
των Ολυμπιακών αγώνων, ήταν θεσμός για τους 
αρχαίους, μια περίοδος δηλαδή ανα κωχής με κα-
τάπαυση συγκρούσεων, προκειμένου να διασφα-
λιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των αγωνιστών 
αθλητών και όλων των ανθρώ πων, που θα παρα-
κολουθούσαν και θα συμμετείχαν στο τελε τουρ-

Αφιέρωμα στην Ειρήνη
«Ειρήνη είναι η στοργική μάνα της γης» (Ησίοδος)
«Ο Πόλεμος προς την Eιρήνη οδηγεί» (Κικέρων)
«Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ  υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Απόστ. Παύλος)

Της ΦΩΤΕΙΝΗΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εικαστικός-Συγγραφέας
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γικό από την έναρξη έως το τέλος των εορτών των 
Ολυ μπι ακών Αγώνων, της μεγάλης εορτής ανά 
τέσσερα έτη που σηματοδο τούσε τη σύμπνοια, τη 
συμφιλίωση των λαών κά θε πόλης-κράτους και 
που ευελπιστούμε και στους σημερινούς χρόνους 
να είναι ένα αναίμα κτο και αδιασάλευτο διάστη-
μα ειρήνης. «Όπου υπάρχει άμιλλα, εκεί υπάρχει 
και νίκη», ένα ρητό του Αριστοτέλη με πολλαπλές 
ερμηνευτικές διαστάσεις.

Κατά την Ελληνιστική εποχή η ιδέα μιας Πα-
γκόσμιας Ειρήνης, εκφράστηκε για πρώτη 

φορά από τους Στωικούς φιλοσόφους, στο κίνημα 
των οποίων συμμετείχαν και πολιτικοί, που κατά 
καιρούς εργάστηκαν για την ανάπτυξη της ειρη-
νιστικής κίνησης, η οποία τον 18ο αιώνα καλλι-
εργήθηκε και εξελίχθηκε με την ανθρωπιστική 
φιλοσο φία, κυρίως με τον Ζαν-Ζακ Ρουσσώ, τον 
Βολταίρο και τον Καντ. Στην σύγχρονη, εποχή 
έχουν γίνει αλλεπάλ ληλες προσπάθειες για την πα-
γίωση της Παγκόσμιας Ειρή νης. Τόσο η Κοινωνία 
των Εθνών, που δημιουργήθηκε μετά το τέλος του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όσο και ο Οργανι σμός 
Ηνωμένων Εθνών, Ο.Η.Ε., που ιδρύθηκε μετά τη 
λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, εκφράζουν την 
ανάγκη των Εθνών για ειρηνικές σχέσεις. Με την 
ειρηνική συνύ παρξη οι λαοί θα μπορούν να συ-
νεχίσουν την πολιτιστική τους πρόοδο. Σε καιρό 
ειρήνης προστατεύεται αποτελε σμα τικά η ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια, η ατομική ελευθε ρία, καλ λιερ-
γούνται κοινωνικές αρετές, η ομόνοια, η δικαιο-
σύνη, η πειθαρχία, η αλληλεγ γύη, εξελίσσονται οι 
Τέχνες, τα Γράμματα και οι Επιστή μες, που συ-
ντελούν στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Παράλ-
ληλα κατοχυρώνονται οι κοινωνικοί θεσμοί και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι σεβαστά απ’ όλους. 
Αντίθετα ο πόλεμος που είναι «βίαιος διδά σκα-
λος», σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, διδάσκει την 
ωμότητα, την περιφρόνηση προς τις ηθικές αξί-
ες και επιφέρει την καταστροφή δημιουργώ ντας 
θύματα κι ερείπια, διότι καταλύει τις ανθρώπινες 
αξίες και τα ιδανικά. 
Η ειρήνη θα πρέπει να επικρατήσει μέσα από 
τη συνειδη τοποίηση του παραλο γισμού του πο-
λέμου, ο οποίος οδηγεί σε αυτοκαταστροφή την 
ανθρώπινη κοινωνία και στον αφα νι σμό του έλ-
λογου όντος, συνεπώς και της «λογικής» προκα-

λώ ντας πάντα την υποδούλωση του ανθρώπου 
στην υλική «άλογη» δύναμη, σε σύγκρουση με τις 
πνευμα τικές αξίες, που διασφαλίζουν την εσωτε-
ρική ειρήνη και την ισορροπία του πνεύματος με 
την πραγματικότητα της ζωής του.
Έχει λεχθεί ότι, όταν χάσεις κάτι πολύτιμο, τότε 
μόνο εκτιμάς την αξία του και ότι μέσα από τις δυ-
σκολίες γινόμαστε δυνα τό τεροι, γιατί τα δεινά της 
σύγκρουσης και του πολέμου είναι ολέθρια και οι 
οδύνες της ζωής αξεπέραστες, αν δεν ανορθωθείς 
ξυπνώντας το πνεύμα και ενδυναμώνοντας την 
ψυχή για ν’ αντέξεις, μέχρι να ξημερώ σει η μέρα 
της προ σμο νής για τη νίκη. Η νίκη αυτή αφορά 
στην κατάκτηση της εσωτερικής ειρήνης, αφού 
απο δεχτούμε το τίμημα του επαναπροσδιορισμού 
επιλο γών και πράξεων, το οποίο ενέχει αλλαγές 
και ανταλλαγές με το βαθύτερο νόημα του ρητού 
«ό,τι δίνεις, παίρνεις», η πολλαπλό τητα της ερμη-
νείας του οποίου περιλαμβάνει όλες τις ανθρώπι-
νες δραστη ριότητες και εκφράσεις της ζωής.
Η εσωτερική ειρήνη είναι η ψυχοπνευματική 
ηρεμία, η απουσία συγκρούσεων, όταν συνεργά-
ζονται και συμφωνούν τα ψυχικά συναισθήματα 
με την ορθή σκέψη, με τη λογική καθώς και με τις 
υπάρχουσες δυνατότητες.

Το ρίσκο ποτέ δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτο, 
όπως και η ήττα δεν σκοτώνει, αν ελέγχεις και 

γνωρίζεις την ψυχική σου δύναμη και την αντοχή 
σου για μια αλλαγή πορείας, οπότε η απογοήτευ-
ση θα είναι μηδαμινή, ασή μαντη. Έχοντας πάντα 
στον αντίποδα την αισιοδοξία της συνέ χειας, είτε 
της καινούργιας αρχής, με περισσότερη ωρι μό-
τητα, διεισδυτικότητα και με αγάπη και ελπίδα 
στην καρδιά για την επιτυχία, τότε η παραδοχή 
της «μεσότητας» είναι η οδός της ευνοϊκής έκβα-
σης των νέων προσπαθειών, χωρίς να υπολογίζε-
ται μια εκ νέου αποτυχία στο πλαίσιο της απαισι-
οδοξίας.
Η αισιοδοξία της εσωτερικής ειρήνης νικά τις 
αρνη τικές διαθέσεις που δυσχε ραίνουν τη δύναμη 
παράκαμψης οποιασδήποτε δυσκολίας για τη δη-
μιουργία νέας προο πτικής με στόχο την επιτυχία.
 «Εἰρήνη ὑμῖν»! είναι η ευχή της Εκκλησίας. Η 
καρδιά θα ηρεμήσει μετά τη Θεία Λειτουργία και 
μ’ αυτό το απόθεμα εσωτερικής γαλήνης η σκέψη 
με ορθότερους λογισμούς θα βρίσκει με ανοιχτό-
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τερο μυαλό τη φιλική επικοινωνία, διώχνοντας ή 
απαλύνοντας τις αρνητικές διαθέσεις και κά νο-
ντας θετικά βήματα διευθέτησης και αντιμετώπι-
σης των όποιων διενέξεων.

Η Ειρήνη, σε συνδυασμό με την Ελευθερία, 
είναι πηγή ευτυχίας, της οποίας τα αγαθά 

καταξιώ νονται σε αντιπα ρά θεση με τα δεινά που 
απειλούν τη ζωή από τους κινδύνους του πολέ-
μου, ο οποίος γεννά καταπίεση, καπηλεία κι αθέ-
μιτη εκμετάλλευση των ευγενών ιδεωδών.
Όμως τη θετική όψη του πολέμου αποδίδουν δύο 
αποφθέ γματα με παράλληλο περιεχόμενο δείχνο-
ντας ότι: «Ο πό λε μος προς την ειρήνη οδηγεί» 
(Κικέρων) και «Αν θέλεις Ειρήνη, να ετοιμάζεσαι 
για πόλεμο» (Λατινικό ρητό). Συμβο  λικά, παράλ-
ληλο νόημα αποδίδουν τα λόγια του Σωκράτη, 
όπως τα έγραψε ο Κ. Βάρναλης, ότι: «…Στα βάθη 
της ψυχής κοιμώνται θαμμένες οι ιδέες-αλήθειες, 
κάτω από σκουριά πολλή, που τηνε σωριάζουνε 
μέσα της ατίθασες αισθήσεις, ασυγκράτητες επι-
θυμίες και συμ φέ ροντα και για να τις ξεσύρουμε 
στο φως της μέρας…» χρειάζεται μια δύναμη, 
ένας αγώνας!
Εξ άλλου οι εσωτερικές συγκρούσεις συναι-
σθημάτων, που προκαλούν οι αντιξο ότητες της 
ζωής, φέρνουν στην επιφάνεια απότομες αλλα-
γές συμπεριφοράς, οργή, χλευασμό, πόνο, χαρά, 
αλληλο συ γκρου όμενα αισθήματα ταραγμένης 
ζωής, αναζητούν κάποια στιγμή την ηρεμία, τη 
γαλήνη ψυχής και πνεύματος με τον επανα προ-
σδι ορισμό επιλογών και πράξεων για εσωτερική 
ειρήνη, χωρίς να θίγεται όμως η αξιο πρεπής και 
δίκαιη έκβαση της συμπεριφοράς του ανθρώπου. 
Προεκτείνοντας το νόημα λατινικού ρητού «Αν θέ-
λεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο», διαπιστώνου-
με ότι αυτό ταιριάζει απόλυτα για την επίτευξη της 
εσωτερικής ειρήνης και ηρε μίας. Ετοιμάσου δηλαδή 
να καταπολεμήσεις τις έξεις και τα πάθη σου, τους 
άλογους και λανθασμένους προσανατο λισμούς σου, 
ώστε με αυτογνωσία και αυτοκριτική να βρεις και 
να αναπνεύσεις τον ανάλαφρο και καθαρό αέρα της 
εσωτερικής ελευθερίας και της ηρεμίας.
 Η εσωτερική ελευθερία είναι ακόμη μία συνι-
στώσα της εσωτερικής ειρήνης, διότι σημαίνει να 
μπορείς να δοκι μάζεις το καινούργιο και ν’ απο-
λαμβάνεις το προσδοκώμενο με τη δημιουργική 

φαντασία σου αποτέ λεσμα, συνεχίζοντας την επι-
κοινωνία μέχρι την απομυθο ποίηση και το πεπε-
ρασμένο, για την αναζήτηση νέας εμπειρίας που 
θα γεμίσει τις στιγμές, τις ώρες σου με την προ-
σμονή της τελειότητας. Το «είναι» που διαφέρει 
από το «φαίνεσθαι», θέλει πνεύμα ανοιχτό και λο-
γική ευρεία στη ρύθμιση μιας απόφασης, αν δεν 
έχουν υπεισέλθει παράγοντες ανοχής και αποδο-
χής για την ποθούμενη μεσότητα της διάρκειας, 
εφ’ όσον το «τέλειο» ή το «τίποτα», οι δύο ακραί-
ες θέσεις, δεν αποδίδουν λύση, γιατί το τέλειο δεν 
υπάρχει και ο μηδε νισμός είναι απογοήτευση με-
γάλη και πονά. 
Η έννοια του πολέμου δεν έγκειται μόνο στην επίθε-
ση αλλά και στην άμυνα, η οποία, όπως και η ετοιμό-
τητα για προστασία των κεκτημένων που απειλού-
νται, είναι μέσα στις πολεμικές προδιαγραφές και 
δραστη ριότητες. Όταν θέλεις ειρήνη και γα λήνη ψυ-
χής για να μην θίγονται τα καλώς έχοντα, η ετοιμό -
τητα για την προστασία τους είναι απαραίτητη. 
Η προετοιμασία για την απόκρουση μιας επίθεσης 
υποστη ρίζεται και επαυξάνεται, όπως επισημαί-
νεται στα λόγια που πηγάζουν από την εμπειρία: 
«…για να μη σε πιάσουν στον ύπνο». Αυτό λέει 
πολλά και θέλει μια βαθύτερη ερμηνεία. Όμως, 
απλά, λόγω της συνεχούς ηρεμίας και γαλήνης 
υπνώττουν οι αντι στά σεις και αφαιρείται η δύναμή 
τους, οπότε δείχνεται ως θετική, από μια άποψη, η 
σύγκρουση, ώστε να τα ρα χθούν τα νερά τής γαλη-
νεμένης θάλασσας για την πρό νοια και ετοιμότητα 
μιας αναπάντεχης «φουρτούνας», όπως μπορεί να 
χαρακτηριστεί συνυποδηλωτικά μια ξαφνική επί-
θεση πολέμου. Οι καιροί χρειάζεται κάποτε να τα-
ράξουν τα νερά, για να συνέλθουν οι άνθρωποι από 
την υλιστική νάρκη .

Η λαϊκή σοφία – στις αρχές του περασμένου αι-
ώνα – που έλεγε για την πρόνοια «κάλιο γαϊ-

δουρόδενε παρά γαϊδουρο γύρευε», εξακολουθεί 
να εμπνέει με το νόημά της, όπως και με τη ση-
μασία του συμβολισμού της που εφαρμόζεται σε 
όλα τα επίπεδα και τις διαστάσεις της πρόληψης, 
προτού αυτή να επιφέρει και καταστροφικά ακό-
μη αποτελέ σματα – όπως η απώλεια του «υποζυ-
γίου» –, που σ’ αφή νει έκθετο, χωρίς υποστήριξη, 
ώστε να μη χαθεί ό,τι με κό πο έχεις πραγματοποι-
ήσει, ιδίως τη νίκη κατά των ενστί κτων και των 
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παθών που διαταράσσουν την ηρεμία και αναστα-
τώνουν την εσωτερική ειρήνη. 

Μια μορφή πρόνοιας και ετοιμότητας, για να 
σωθούν οι πολιτισμικές αξίες, εμφαίνεται 

σ’ ένα στίχο του Οδυσσέα Ελύτη, που λέει: «Ό,τι 
σώσεις μες στην αστραπή καθαρό στον αιώνα θα 
διαρκέσει». Εάν προστατευτούν τα ιδανικά που 
στη ρίζουν την Ειρήνη και την Ελευθερία, η δια-
χρονικότητά τους αλώβητη θα παραμένει στο ψη-
λότερο βάθρο, παρακάμπτοντας την όποια κρίση. 
Όταν πιστεύ ου με πως η διάρκεια και η σταθερό-
τητα, προέρχονται από τα ψυχικά αποθέματα, όχι 
απ’ έξω, τότε η ανάγκη μιας Παιδείας με ανθρω-
πιστι κές αρχές είναι επιβεβλημένη, ώστε να παρέ-
χει υποδείγματα συμπεριφοράς, προκειμένου να 
αναδει κνύεται η αλήθεια έναντι του ψεύδους και 
το δίκαιο σε αντίστιξη με την αδικία.
Η Ειρήνη που είναι αχώριστα ενωμένη με τη δικαι-
οσύνη δεν μπορεί να επιβιώσει, αν δεν έχει στό-
λισμα και στήριγμά της τις αξίες της δικαιοσύνης, 
της ισότητας, της ισονομίας της ειλικρίνειας, της 
εμπιστοσύνης, της αρμονικής συμβίωσης, χωρίς 
διχόνοια και αντιπαλότητα, σε συνδυασμό με την 
καταπολέμηση της αδικίας, για την οποία ο Πλά-
τωνας πίστευε ότι είναι η συνε χής περιφρό νηση 
και καταπάτηση των νόμων. Η Δικαιο σύνη αντι-
μετωπίζει κάθε πράξη ως «Αλήθεια κάτω από τον 
Ήλιο», φωτίζοντας κάθε παραπλανητική συσκότι-
ση της ελευθερίας του πνεύματος των αδυνάτων.
Η Λογοτεχνία, και ιδίως η Ποίηση, ως λειτούρ-
γημα ανα δεικνύουν παραστατικά-συμβολικά τα 
κοινωνικά φαινό μενα με σκοπό να διαδοθεί στους 
ανθρώπους το μήνυ μα των αξιών της Δικαιοσύνης 
για την κατάκτηση της εσωτερικής ελευθερίας και 
ειρήνης. «Τι βλέπεις στον αιώνα σου ποιητή;». 
«Βλέπω πόνους, δά κρυα και τρόμους, πολέμους, 
θανάτους και καταστρο φές. Βλέπω ακόμη τιμή 
και δόξα στο βάθρο, το ψηλότε ρο για την Ανδρεία, 
τη Δικαιοσύνη και την Τέχνη». Η Τέχνη κατα ξιώ-
νεται ως λειτούργημα στην εξε λι κτική πορεία του 
κοινω νικού γίγνεσθαι, συμβάλλοντας πάντα στη 
θεμε λίωση των κοινωνικών αξιών, που περι έ χουν 
τη διαχρονική και αναμφισβήτητη Ιδέα της Αλή-
θειας, η οποία εκπηγάζει από τη Φύση, τα φυσικά 
φαινό μενα, την αλήθεια των οποίων βιώνει το αν-
θρώπινο γένος.

Η απόδοση τιμής στην ανδρεία σημαίνει και την 
επιβρά βευση του θάρρους της γνώμης, της ειλι-
κρίνειας, της θυσίας, της υπεράσπισης των αξιών, 
της αντίστασης κατά της ωμής βίας, αρετές που 
συνδέ ονται με τη δικαιοσύνη. Εξ άλλου η όποια 
άγονη αμφισβήτηση, λειτουργεί με στόχο την 
απαξίωση των αρχών που στηρίζουν την Ειρήνη, 
ανα δεικνύοντας τα υλικά συμφέροντα, που απο-
τελούν πάντα αίτια των συγ κρού σεων και απο-
δυναμώνουν το δίκαιο, το κοινω νικό «δώρο» για 
όλους τους ανθρώπους, σύμφωνα με το νόμο και 
τη λογική. «Αν κάνεις δίκαιες πράξεις, θα έχεις 
τους θεούς συμμάχους» (Μένανδρος). «Να δικά-
ζεις με δικαιο σύνη» (Κλε ό  βουλος). Αυτά είναι 
δύο ρητά με τα οποία αποδεικνύεται η αξία του 
φυσι κού Δικαίου ως γεννήματος του Θείου λό-
γου και της Δικαιο σύνης, η οποία αποδίδει στον 
καθένα ό,τι του ανήκει από άποψη υλική, ηθική 
και πνευματική. Η δικαιοσύνη αποτελεί θεμέλιο 
της κοινωνίας και ταυτίζεται με την ελευθερία και 
την αγάπη, την τιμή και τον σεβασμό της ζωής, 
εξασφαλί ζο ντας την κοινωνική γαλήνη του κρά-
τους, προκειμένου να μην επικρατήσει το δίκαιο 
του ισχυροτέρου. 

Όμως για τη δικαι ο σύνη ένα ακόμη αρχαίο 
ρητό λέει: «Ἡ ἄγαν δικαι οσύνη ἄγαν ἀδικία 

ἐστί», δηλ. η άκρα δικαιοσύνη είναι άκρα αδικία, 
αν η κρίση της δεν ενέχει την επιείκεια.
Η εσωτερική ειρήνη έχει χαρακτηριστικό της την 
επιεί κεια και την αγάπη προς όλους και όλα. Ως 
συναί σθημα, πηγάζει από τη λογική, ενώ η ψυχι-
κή δύναμη γεννά τη συγχώρεση αλλά και την αί-
τηση της συγγνώμης, την παρα δοχή του λάθους, 
της ισχυρογνω μοσύνης και της αλαζο νείας, εξου-
δετερώνοντας έτσι την όποια καταδυ νάστευση, 
εκ των έξεων και των παθών, η οποία αντιτίθεται 
στην εσωτερική ισορ ρο πία και γαλήνη.
Αναμφισβήτητα, πολλές ψυχολογικές επισημάν-
σεις, θεωρίες και γνώμες ειδικών για την επίτευξη 
εσωτερικής ηρεμίας τονίζουν ότι οι ψυχικές δι-
αταραχές έχουν ανάγκη από διαλείμματα ψυχο-
πνευματικής ευφορίας και αισθησιακής ηδονής, 
γευστικής, οπτικής, ακουστικής, ως το καλύτερο 
φάρμακο για τον κατευνασμό των επικίνδυνων 
εσωτερικών συγκρούσεων, ώστε να διασπάται το 
συσσωρευμένο άγχος. 
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Κατά τον Φρόυντ η ηδονή των αισθήσεων λει-
τουργεί ως κατευναστικό του ψυχικού πόνου, με 

πολλές βέβαια εφα ρμο  γές, αρκεί η λογική και η ορ-
θότητα της επιλογής να φέ ρνουν αίσιο και όχι επιβλα-
βές αποτέ λεσμα στην υγεία, ψυ χική και πνευματική. 
Άπειρα τα παραδείγματα, είτε ρεα λι στικά είτε συμβο-
λικά, όπως π.χ. όταν απολαμβάνουμε οπτικά και γευ-
στικά ένα κομμά τι τούρτας, μέσα από το πολυποί κιλο 
χρωματικά στόλισμά της, με κερασάκια, ζαχαρωτά 
φυλ λαράκια, λευκή σαν χιόνι σαντιγύ, χρυσό σαν ηλι-
αχτίδα σιρόπι . Το γευστικό και οπτικό παράδειγμα αι-
σθησιακής ηδονής έχει πολλές διαστάσεις και παραλ-
λαγές μέσα από τα αισθητήρια όργανα της όρασης 
και της γεύσης. Ας αναφερθεί ένα ακόμη παράδειγμα 
οπτικής και ακουστικής απόλαυσης μέσω της εικόνας 
και του ήχου, όπως τα τιτιβίσματα των πουλιών και 
τα θροΐσματα των δέντρων στο καταπράσινο δάσος. 
Η μέσω όρασης και επαφής επικοινωνία είναι ακό-
μη μια ιδανική ευχαρίστηση που διώχνει καημούς 
και πόνους, π.χ. μεγάλη ευχαρίστηση και σωματική 
ηδονή απολαμβάνει ο άνθρωπος, όταν αγκαλιάζει 
δροσερά και καθαρά νερά κολυμπώντας ένα πρωινό 
ζεστού καλοκαιριού σε μια παραλία χωρίς κόσμο, η 
οποία συνδυάζεται με την απολαυστική ελευθερία 
του, οπότε έχει και τη δυνατότητα που του χαρίζει η 
γαλήνη της φύσης και η εσωτερική ειρήνη να βλέπει 
με τα μάτια της ψυχικής του ηρεμίας το λογικό, το 
δίκαιο, το αληθές και παραδεκτό απ’ όλους και για 
όλους. Επομένως η Τέχνη είναι ακόμη μια ξεχωριστή 
οπτικοακουστική απόλαυση ψυχοπνευματικού επι-
πέδου, διότι καλλιεργεί Ιδέες και Αλήθειες για όλους 
μας, προερχόμενες από τους εμπνευσμένους καλλι-

τέχνες του λόγου, της μουσικής και των εικαστικών 
τεχνών. Το έργο Τέχνης αντανακλά την κοινωνία που 
το παρήγαγε, εκφράζει αξίες, προβλήματα, αγωνίες, 
ελπίδες, επιδιώξεις και γίνεται μέσον πληροφόρησης, 
ευαισθητοποίησης, ενθάρρυνσης και προτροπής. 
Ένα παράδειγμα γλυπτικής είναι το Μνημείο Εθνι-
κής Συμφιλίωσης που στήθηκε το 1989 στην Πλατεία 
Κλαυθμώνος. Είναι γλυπτό μπρούτζινο με επικάλυψη 
από φύλλα ορείχαλκου, ύψους 8 μέτρων. Το συγκε-
κριμένο έργο έλαβε Α΄ Βραβείο διαγωνισμού, στον 
οποίο συμμετείχαν 19 καλλιτέχνες. Γλύπτης ήταν ο 
Βασίλης Δωρόπουλος και Αρχιτέκτων η Γαβριέλα 
Καλατζοπούλου. Και μια μορφολογική παρατήρη-
ση για το έργο: Για να ξεπεραστούν οι πίκρες και τα 
πάθη, της περιόδου της Αντίστασης και του Εμφυλίου 
αλλά και οι συνειδησιακές αντιθέσεις μέσα σε κλίμα 
ανάγκης για συμφιλίωση ως προϋπόθεση για επιβί-
ωση του Έθνους, το Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας 
αποφάσισε να στηθεί το 1989 το Μνημείο Εθνικής 
Συμφιλίωσης. Ο καλλιτέχνης για να διευκολύνει από 
την πλευρά του αυτό το δύσκολο βήμα, επινόησε τη 
χορευτική στιγμή: τρεις μορφές σε χορευτική σύνθε-
ση συμπλησιάζουν και σχεδόν αγγίζουν αμοιβαία τα 
κεφάλια με το ένα χέρι υψωμένο σε θέση ανάτασης. 
Με το άλλο χέρι κάθε μορφή εναγκαλίζεται την άλλη. 
Όλη η σύνθεση δημιουργεί την εντύπωση συναδέλ-
φωσης μέσα σε κλίμα ομόνοιας.
Ο καλλιτέχνης εκφράζει την κοινωνία του. Γίνεται 
κοινωνός των συγκινήσεών της, και μεταλαμπαδευ-
τής της βούλησής της, γιατί η Ιστορική Μνήμη είναι 
δάσκαλος πολύτιμος και αναντικατάστατος για τους 
νεότερους και τους συγχρόνους του.

Παρακαλούνται τα Mέλη για την έγκαιρη αποστολή της συνδρομής και ιδιαίτερα 
όσοι οφείλουν ακόμα τη συνδρομή προηγουμένων ετών. H συνδρομή, παρά την 
αύξηση γενικώς του κόστους έκδοσης του Περιοδικού και των ταχυδρομικών τελών, 
παραμένει 20,00 Eυρώ (η φιλική 30.00 Eυρώ)
•Tα χρήματα αποστέλλονται ή με ταχυδρομική επιταγή επ’ ονόματι του Σωτήρη Φουρ-
νάρου, Aνδριανού 8, τ.κ. 14 121 Hράκλειο ή μέσω της Eθνικής Tράπεζας (αριθμός 
λογαριασμού 665/755979-85), e-banking GR3301106650000066575597985

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
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Εισαγωγή 

1.Η φιλοσοφία, η σημαντικότερη πνευματι-
κή δραστηριότητα των αρχαίων Ελλήνων, δεν 
είναι ένα κλειστό σύστημα ιδεών, ούτε συγκρό-
τησε δόγμα η ερμηνεία του οποίου ήταν υπόθεση 
μόνο των ειδικών. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία 
δεν είναι μια χειροπιαστή πραγματικότητα, δηλ. 
δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορούμε να 
κρατήσουμε στα χέρια μας. Αντιθέτως, αυτή είναι 
Λόγος ο οποίος διατυπώθηκε προφορικώς και 
γραπτώς στο παρελθόν, ενώ σήμερα έχουμε στη 
διάθεσή μας ένα μέρος του τυπωμένο σε διάφορα 
βιβλία. 

Η συγκεκριμένη η φιλοσοφία δημιουργή-
θηκε διαμέσου του «απορείν», του «θαυ-

μάζειν», του «διαλέγειν» και με το «αμφί μύθων, 
μια δημιουργία η οποία κοινοποιούνταν «εν μέση 
αγορή», δηλ. δημόσια. Στην πραγματικότητα, η 
δραστηριότητα αυτή καλλιεργήθηκε μέσα στις 
«Σχολές», από ανθρώπους που είχαν το χάρισμα 
του «θεωρείν» και του «θαυμάζειν», από ανθρώ-
πους που μιλούσαν για τον κόσμο και τη ζωή με 
επιστημονικό τρόπο. 

Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία κατέγραψε στο 
χρόνο μια πολύπλοκη παρουσία πολυεδρικής φύ-
σεως, γεγονός που δηλώνει, ότι έγραψε τη δική 
της ιστορία, η οποία είναι το αντικείμενο μελέτης 
του ιστορικού. Στο παρόν κείμενο και, στο πλαί-
σιο της οικονομίας του χώρου, αναφέρω ορισμέ-
να χαρακτηριστικά στοιχεία που αφορούν στο 
έργο του. 

2.Ξεκινώ να τα παρουσιάζω, χαρακτηρίζοντας 
αρχικά τον ιστορικό της αρχαίας ελληνικής φιλο-
σοφίας ως ένα «συνοδοιπόρο» των φιλοσόφων. 
Με το συμβολικό αυτόν όρο θέλω να τονίσω τον 
τρόπο με τον οποίο αντλεί τις πληροφορίες που 
χρειάζεται, προκειμένου να ιστορήσει μια φιλο-
σοφία. Όσοι, λοιπόν, επιχείρησαν στον καιρό τους 
να μελετήσουν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία 
στην ουσία «συμπορεύτηκαν» με τους φιλόσο-
φους, «συνομίλησαν» και «αντάλλαξαν» μεταξύ 

τους ιδέες», προκειμένου να γράψουν την ιστο-
ρία της.36 Το συμπέρασμα αυτό μας το επιβεβαι-
ώνει και ο Hegel37 λέγοντας, ότι «για να νιώσεις 
τη φιλοσοφία πρέπει να πορευτείς μαζί της» …
πρέπει απαραίτητα να συμμετέχει κανένας στη 
φιλοσοφία και όχι απλά να αρκείται με τη γνώση 
των άλλων, την αλήθεια μπορούμε να τη γνωρί-
σουμε όταν είμαστε εκεί παρόντες με το ίδιο μας 
το πνεύμα. Η απλή γνώση δε δείχνει πως είναι 
κανένας πραγματικά εκεί παρών». 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αναφερόμενα του 
Hegel, ο ιστορικός, ως συνοδοιπόρος των φιλο-
σόφων, έχει ως στόχος του, όχι φυσικά να ανα-
καλύψει το πού ενοικούσαν οι άνθρωποι αυτοί, 
αλλά να τους ρωτήσει για να μάθει το τι είπαν και 
πώς το είπαν, ή λέγοντας διαφορετικά, να μάθει 
για το πώς ο καθένας τους στοχάστηκε τον κόσμο 
και τη ζωή στην εποχή του.38 

3. Ο ιστορικός της φιλοσοφίας, μπορεί συμβο-
λικά να θεωρηθεί ως ένας «συνοδοιπόρος» των 
φιλοσόφων, όμως στην πραγματικότητα είναι ο 
άνθρωπος που δουλεύει συστηματικά πάνω στη 
φιλοσοφία. Την εκλαμβάνει ως λόγο του παρελ-
θόντος και τον «αναγιγνώσκει» σύμφωνα με τη 
μέθοδο που έχει επιλέξει, ενώ για να την ιστο-
ρήσει, αναπλάθει με δημιουργικό τρόπο όλα τα 
στοιχεία που συνέβαλαν στη συγκρότησή της. 
Όμως, για να προβεί στην όλη αυτή διαδικασία 
μελέτης, θα πρέπει πρωτίστως να έχει μια σαφή 
εικόνα για το ποιος τελικά είναι φιλόσοφος, τη 
φιλοσοφία του οποίου θέλει να ιστορήσει. Τούτο 
είναι αναγκαίο να το γνωρίζει, διότι στην αρχαιό-
τητα ο όρος «φιλόσοφος» είχε κατά καιρούς δια-
φορετικές σημασίες, όπως μπορούμε να το διαπι-
στώσουμε ανασκοπώντας τα κείμενα της αρχαίας 
γραμματείας. 

Πράγματι, οι φιλολογικές μελέτες πάνω στα 
αρχαία κείμενα μας πληροφορούν επί του θέμα-
τος αυτού τα εξής: αρχικά, από τη ρίζα «σοφ-» 
προέκυψαν δυο κατηγορίες λέξεων του «σοφού» 
και του «σοφιστή».39 Σοφιστής θεωρούνταν ο άν-
θρωπος που γνώριζε άριστα μια τέχνη και ανάγει 

Μερικές απόψεις για τον ιστορικό της φιλοσοφίας
Του ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Κοινωνιολόγου
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την καταγωγή της στον Πίνδαρο, αλλά και στον 
Αισχύλο. Από την άλλη, η λέξη «φιλόσοφος» ως 
ουσιαστικό κάνει την παρουσία της πολύ αργότε-
ρα, αφού εμφανίζεται στο προσκήνιο στην εποχή 
του Σωκράτη.40 Επίσης οι φιλολογικές μελέτες 
μάς πληροφορούν, ότι τα ουσιαστικά «φιλοσο-
φία» και «φιλόσοφος» εμφανίζονται στον 4ο π. 
Χ. αιώνα. Ήδη ο Θουκυδίδης41 ταυτίζει το «φιλο-
σοφείν» με το «φιλοκαλείν», ενώ ο Πλάτων στο 
έργο Φαίδων42 ξεχωρίζει το «φιλόσοφο» από το 
«φιλοσώματο» που εξίσου μπορεί να είναι «φιλο-
χρήματος» και «φιλότιμος». Σε άλλο πάλι σημείο, 
ο Αθηναίος φιλόσοφος κάνει λόγο για «φιλοθεά-
μονες»,43 χαρακτηρίζοντας με τον όρο αυτό όλους 
εκείνους που επιθυμούσαν να μάθουν την αλή-
θεια. Τέλος, οι δοξογραφικές πηγές της ύστερης 
αρχαιότητας μας πληροφορούν, ότι ο Πυθαγόρας, 
ήταν ο πρώτος που αποκαλούσε τον εαυτό του 
φιλόσοφο. Σύμφωνα , λοιπόν, με τις αναφορές αυ-
τές είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς από πότε 
κάνει την παρουσία της η φιλοσοφία στην αρχαία 
Ελλάδα και ποιος τελικά θεωρείται φιλόσοφος; 

Στo ερώτημα αυτό, ο πρώτος που επιχείρησε 
να το απαντήσει ήταν ο Αριστοτέλης, δί-

νοντας μας δυο εκδοχές. Στην πρώτη, όντας τρό-
φιμος της Ακαδημίας, αναφέρει, ότι οι φιλόσοφοι 
κάνουν την παρουσία τους με τον Θαλή και οι 
σοφιστές με τον Πρωταγόρα.44 Στη δεύτερη, που 
προέρχεται από το ώριμο έργο του, τα Μετά τα 
Φυσικά, θεωρεί, ότι οι προσωκρατικοί στοχαστές 
δεν ήσαν φιλόσοφοι. 

Όλες, λοιπόν, οι παραπάνω εκδοχές, που αφο-
ρούν στους όρους «φιλοσοφία» και «φιλόσοφος» 
μας δίνουν να καταλάβουμε, ότι στο πλάτος τους 
περιέχουν ένα σύνολο από σημασιολογήσεις και 
μηνύματα τα οποία ο ιστορικός οφείλει να τα λά-
βει υπ’ όψιν του, όταν μελετά την αρχαία ελληνι-
κή φιλοσοφία. 

4. Αν, λοιπόν, η ταυτότητα του αρχαίου φι-
λόσοφου, το έργο του οποίου ο ιστορικός θέλει 
να μελετήσει, προσδιορίζεται ποικιλοτρόπως, η 
ταυτότητα του ιστορικού αποτελεί εξ ίσου ένα 
σημαντικό θεωρητικό ζήτημα. Αυτό έχει να κάνει 
με το κριτήριο, με βάση το οποίο, μπορεί κάποιος 
να θεωρηθεί ως ιστορικός που θέλει να μελετήσει 
και να ιστορήσει τη φιλοσοφία. Και αυτό, λοιπόν, 

το ζήτημα είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί, δε-
δομένου ότι οι ιστορικοί, όπως ακριβώς συμβαίνει 
και με τους άλλους μελετητές γνωστικών αντικει-
μένων, ανήκουν σε διάφορες σχολές, ενώ η ιστο-
ρική αλήθεια που επιδιώκουν να ανακαλύψουν σε 
μια φιλοσοφία εξαρτάται από το πώς ο κάθε ένας 
εννοεί τη φιλοσοφία και ποιο μέρους της ιστορία 
της θέλουν να μελετήσουν και στη συνέχεια να 
ιστορήσουν. 45 

Υπό το πρίσμα αυτής της διευκρίνισης θα 
έλεγα εν συντομία στο σημείο αυτό, ότι 

ανάμεσα στους ιστορικούς της φιλοσοφίας υπάρ-
χουν διαφορές ως προς τον τρόπο προσέγγισης 
του περιεχομένου της που θέλουν να μελετήσουν 
και να ιστορήσουν. Για παράδειγμα, μερικοί ιστο-
ρικοί ενώ εξιστορούν τη φιλοσοφία στην ουσία 
κάνουν μια μορφή αυτοανάλυσής της. Υπό την 
έννοια αυτή μπορούμε να πούμε, ότι είναι περισ-
σότερο φιλόσοφοι παρά ιστορικοί. Άλλοι πάλι, 
ιστορώντας τη φιλοσοφία στην ουσία την ανα-
πλάθουν με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία που 
αφορούν στην κοινωνία μέσα στην οποία έζησε 
ο φιλόσοφος. Αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία 
των ιστορικών μάς δείχνει πράγματι ότι είναι πιο 
ιστορική, σε σύγκριση με την πρώτη. Σύμφωνα, 
λοιπόν, με τη διάκριση αυτή, αναφορικά με τη 
ιδιότητα του ιστορικού, μπορεί να ειπωθεί εδώ το 
συμπέρασμα, πως ο ιστορικός της αρχαίας ελληνι-
κής φιλοσοφίας, είτε αντιστοιχεί στην πρώτη κα-
τηγορία είτε στη δεύτερη, για να μας δώσει, όσο 
αυτό είναι φυσικά δυνατόν, μια αυθεντική εικόνας 
της, χρειάζεται να λάβει υπ’ όψιν του πολλά στοι-
χεία. Συγκεκριμένα, αυτά που αφορούν στη δομή 
του λόγου που χρησιμοποιεί ο φιλόσοφος, τον 
σκοπό διατύπωσης του έργου του, αλλά εκείνα 
που έχουν να κάνουν με την κοινωνία της εποχής 
όπου αυτός έζησε και δημιούργησε. Μάλιστα το 
τελευταίο αυτό στοιχείο οδήγησε πολλούς στο 
συμπέρασμα, πως δεν υπάρχει φιλοσοφία έξω από 
τον ιστορικό προσδιορισμό της. Το συμπέρασμα 
αυτό μας το επιβεβαιώνει ακριβώς η ιστόρηση της 
αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, η οποία είναι γέν-
νημα και εξέλιξη της πόλης-κράτους. 

5. Ο ιστορικός, για να ιστορήσει τη φιλοσοφία 
μιας εποχής, θα πρέπει λάβει υπ’ όψιν του ένα επι-
πλέον ζήτημα σημαντικού θεωρητικού χαρακτή-
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ρα. Αυτό έχει σχέση με τις διαφορετικές μορφές 
που παίρνει η φιλοσοφία στην πάροδο του χρό-
νου. 

Στην παρούσα ενότητα το παρουσιάζω εν ολί-
γοις αναφερόμενος αρχικά στην ιστορική επιστή-
μη όπου γι αυτήν, η διάκριση των χρονικών περιό-
δων είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα μεθοδολογικού 
χαρακτήρα. Στην ιστορία, όπως ξέρουμε, ο χρό-
νος κυλά διαρκώς, ασταμάτητα και τα γεγονότα 
διαδέχονται το ένα το άλλο. Όμως οι ιστορικοί 
διαχωρίζουν τον χρόνο σε περιόδους για να μπο-
ρούν να μελετούν καλύτερα τα γεγονότα που κα-
ταγράφονται στα όριά τους (θέμα τεχνικού χαρα-
κτήρα). Από την άλλη, τις ιστορικές εποχές που 
διαδέχονται η μια την άλλη τις ακολουθούν συγ-
χρόνως και ανάλογοι προβληματισμοί, οι οποίοι 
διέπονται από τη λογική αιτίου-αποτελέσματος 
(θέμα θεωρητικού χαρακτήρα). Οι χρονικές περί-
οδοι αφορούν όμως άμεσα και στην ιστορία της 
αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, η οποία υποδι-
αιρέθηκε από τους ιστορικούς σε προσωκρατική 
φιλοσοφία, κλασική, ελληνιστική και φιλοσοφία 
της ύστερης αρχαιότητα (E. Zeller). 

Η περιοδοποίηση της φιλοσοφίας είναι ένα 
θεωρητικό ζήτημα που έχει να κάνει με 

τις στιγμές όπου σημειώνονται σημαντικές αλ-
λαγές στο περιεχόμενο της, οι οποίες δύσκολα 
αναγνωρίζονται υπό το φως που εκπέμπουν τα 
ήδη υπάρχοντα συστήματά της. Υπό την έννοια 
αυτή μπορούμε να πούμε, ότι στη φιλοσοφία, η 
μεταμόρφωση που συντελείται στους κόλπους 
της σε ορισμένες περιόδους έχει σχέση με τις νέες 
μορφές που αναδύονται μέσα από την ίδια. Οι 
μεταμορφώσεις αυτές αφορούν θεωρητικά ζητή-
ματα, τα οποία οι φιλόσοφοι προσπαθούν να τα 
επιλύσουν, είτε με νέες θεωρίες που οι ίδιοι ανα-
πτύσσουν, είτε με την κριτική που ασκούν σε προ-
ηγούμενες. Για παράδειγμα, ο ιστορικός που θέλει 
να ιστορήσει την προσωκρατική φιλοσοφία χρει-
άζεται να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία, 
τα βήματα της οποίας τα περιγράφω σε γενικές 
γραμμές ως εξής: πρώτον, να λάβει υπ’ όψιν του 
το ρόλο που έπαιξε η Λυρική ποίηση στη διαμόρ-
φωσή της και τούτο, διότι η ποίηση αυτή εξέθεσε 
με καίριο τρόπο το πρόβλημα της φύσης και πρό-
βαλε το Εγώ του ανθρώπου μιλώντας σε παρόντα 

χρόνο, θέμα που απασχόλησε αργότερα πολλούς 
φιλόσοφους. Δεύτερον, όλες τις κοινωνικό-οικο-
νομικές και πολιτικές αλλαγές που έγιναν στην 
περίοδο του 5ου αιώνα στην Ιωνία, οι οποίες 
προσδιόρισαν κοινωνικές εξελίξεις που συνέβα-
λαν στην ανάπτυξη του αστικού τρόπου ζωής, ο 
οποίος διατυπώθηκε με ένα νέο τρόπο σκέψης, 
τον ορθολογικό· πρόκειται για τρόπο σκέψης που 
κάνει την εμφάνισή του για πρώτη φορά στον 
ορίζοντα του δυτικού πολιτισμού. 

Ο ιστορικός έχοντας, λοιπόν, γνώση όλων 
αυτών των θεμάτων που αναδείχθηκαν 

στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, περνά στη συ-
νέχεια στην επεξεργασία των θεωρητικών ζητημά-
των που έφερε στην επιφάνεια η κάθε σχολή αυτής 
της περιόδου, ήτοι η ελεατική, η οποία μας έδωσε 
μια ποιοτική ανάλυση των όντων που συγκροτούν 
τον κόσμο και αντιστοίχως η ιωνική, μια ποσοτική 
ερμηνεία του γίγνεσθαι. Με τον ανάλογο τρόπο 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι φιλοσοφίες των 
άλλων φιλοσόφων, ήτοι του Εμπεδοκλή, του Πυ-
θαγόρα και των μαθητών τους. 

Συμπέρασμα: ο ιστορικός, προκειμένου να 
μπορέσει να ιστορήσει τις διαφορετικές χρονικές 
περιόδους, όπου η φιλοσοφία καταγράφει τις νέες 
μορφές με τις οποίες κάνει την παράστασή της, 
θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του μια σειρά από 
στοιχεία με βάση τα οποία η μια ιστορική περίοδο 
διαφοροποιείται από την άλλη. 

6. Κι όσον αφορά τώρα στην ιστόρηση της φι-
λοσοφίας ενός συγκεκριμένου φιλόσοφου όπως, 
για παράδειγμα, του Ηράκλειτου, ο οποίος δρα-
στηριοποιείται στην αρχαϊκή περίοδο, θα πρέπει 
να λάβει υπ’ όψιν του τα εξής στοιχεία: αρχικά τον 
λόγο για τον οποίο ο συγκεκριμένος φιλόσοφος 
χρησιμοποιεί, λόγο ποιητικής μορφής. Δεύτερον, 
να συλλάβει τις αιτίες που τον ώθησαν να εκφρά-
σει μια κριτική διάθεση προς τους μυθοπλάστες 
ποιητές. Εδώ ακριβώς έχουμε το ζήτημα του πε-
ράσματος από τον μύθο στο λόγο, έχουμε δηλ. 
μια σημαντική πνευματική αλλαγή που οριοθετεί 
την πορεία της φιλοσοφίας. Τρίτον, να κατανοή-
σει τον τρόπο με τον οποίο ο φιλόσοφος αυτός 
τοποθετείται απέναντι στο κοσμολογικό πρόβλη-
μα της εποχής του, εν συγκρίσει με τους άλλους 
ομότεχνους, Ίωνες και Ελεάτες. Το γεγονός αυτό 
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δηλώνει το νέο πνεύμα με το οποίο ο φιλόσοφος 
ενεργεί, πνεύμα το οποίο λεκτικά αποτυπώνεται 
με τη ρήση «λόγον διδόναι». Τέταρτον, να συλ-
λάβει τους λόγους για τους οποίους ασκεί κριτι-
κή στους συμπολίτες του, λόγοι που αφορούσαν 
στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα της πόλης της 
Εφέσου μέσα στην οποία έζησε και δραστηριο-
ποιήθηκε ο συγκεκριμένος φιλόσοφος. 

Εν ολίγοις, ο ιστορικός για να ιστορήσει τη 
φιλοσοφία του Ηράκλειτου αυτό που οφεί-

λει να κάνει είναι τα εξής: αρχικά να επισημάνει τις 
νοηματικές αποχρώσεις των όρων με βάση τους 
οποίους ο φιλόσοφος αυτός προβάλλει τη σκέψη 
του όπως, για παράδειγμα, προκειμένου να δηλώ-
σει την αυτογνωσία του αναφέρει: «εδιζησάμην 
εμεωυτόν»,46 ενώ για να δείξει ότι έχει συνείδηση 
του γεγονότος, πως η γνώση δεν είναι ποσοτικής 
φύσεως αλλά ποιοτικής, αναφέρει ότι: «πολυ-
μαθίη νόον ου διδάσκει».47 Οι δυο αυτές ρήσεις 
σκιαγραφούν με ζωηρά χρώματα το πορτρέτο του 
φιλόσοφου, του ανθρώπου που στοχάζεται, αλλά 
συγχρόνως και του κριτικού προς όλους τους κα-
τόχους του λόγου. Σαν τέτοιους, προσθέτω εδώ, 
θεωρεί τους ποιητές, οι οποίοι, παρότι δήλωναν 
πολυμαθείς, με όσα ανέφεραν στην ποίησή τους, 
εντούτοις, αυτοί δεν κατόρθωναν σε πολλές περι-
πτώσεις να προσδιορίσουν τον πνευματικό χαρα-
κτήρα των γεγονότων και την εσωτερική συνοχή 
της πραγματικότητας κι ακόμη, ότι δε μπορούσαν 
να συλλάβουν την ουσία του Λόγου που διέπει τα 
πάντα, όπως ακριβώς μας το δηλώνει μια άλλη 
ρήση του: «Διό δεί έπεσθαι τω ξυνώ· του λόγου 
δ’εόντες ξυνού ζώουσιν οί πολλοί ως ιδίαν έχο-
ντες φρόνησιν» 48

7. Επιπλέον ο ιστορικός, για να μπορέσει να 
μας δώσει να κατανοήσουμε πόσο τα γεγονότα 
μιας εποχής, για παράδειγμα, της ελληνιστικής 
περιόδου, επέδρασαν στη διαμόρφωση της φιλο-
σοφίας του Σάμιου Επίκουρου, θα πρέπει να έχει 
πλήρη γνώση, όλων των θεμάτων που αυτή έφερε 
αυτή στο προσκήνιο: εξάπλωση του ελληνισμού 
προς την Ανατολή με ό,τι αυτό συνεπάγεται, απο-
δυνάμωση των θεσμών της πόλης-κράτους καθώς 
και τις επιπτώσεις που ακολουθούν την εξέλιξη 
αυτή κ. π. ά.. Με άλλα λόγια, ο ιστορικός για να 
ιστορήσει τη φιλοσοφία αυτής της εποχής οφείλει 

να την αναπαραστήσει κατά τρόπο αντικειμενικό. 
Τούτο στην πράξη σημαίνει, ότι θα πρέπει να επε-
ξεργαστεί ένα σύνολο γεγονότων και καταστά-
σεων που έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία 
νοήματος αναφορικά με το έργο που μελετά. 

Όμως η ανάπλαση μιας εποχής είναι μια πολύ-
πλοκη και πολύπονη διαδικασία. Για τον σκοπό 
αυτό δεν αρκεί μόνο η κατοχή πολλών γνώσεων 
γύρω από αυτήν, ούτε βεβαίως αρκεί η κατάλλη-
λη τεχνική και μέθοδος που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για το σκοπό αυτό. Άλλωστε, ο ιστορικός 
δεν είναι δυνατόν να μπορεί να μας διηγηθεί όλες 
τις λεπτομέρειες του ιστορικού βίου μιας επο-
χής. Ακόμη κι αν αυτό είναι κατορθωτό να γίνει, 
ελάχιστα από αυτά μπορούν να μας πουν κάτι το 
ουσιαστικό, δηλ. να μας πληροφορήσουν για το 
πόσο συνέβαλαν στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας. 

Στην προκειμένη περίπτωση ο ιστορικός, 
για να δώσει μια λύση στο πρόβλημα αυτό, 

θα πρέπει να επιλέξει μέσα από ένα πλήθος γεγο-
νότων εκείνα που θεωρεί σημαντικά, με την έν-
νοια ότι συνέβαλαν στη δημιουργία του φιλοσο-
φικού έργου που μελετά. Με άλλα λόγια, οφείλει 
να κάνει μια επιλογή στοιχείων από ένα σύνολο 
που μπορούν να δώσουν την πραγματική εικόνα 
της εποχής. 

8. Όμως, για να ιστορήσει τη φιλοσοφία ενός 
φιλόσοφου θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του και 
κάτι άλλο, ότι τα ιστορικά γεγονότα στην πάροδο 
του χρόνου υπέστησαν μερικές ή ολικές αλλοιώ-
σεις από ακούσιες ή εκούσιες παρεμβάσεις από 
όλους εκείνους που ασχολήθηκαν με αυτά. Αυτό 
ισχύει και στην περίπτωση της φιλοσοφίας, αφού 
κατά το παρελθόν υπήρξαν πολλές και διαφορε-
τικές ερμηνείες των ιστορικών γεγονότων που 
συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωσή της. 
Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολο το 
έργο του ιστορικού της φιλοσοφίας, όχι μόνο για-
τί πρέπει να διαλέξει, όπως ειπώθηκε, από έναν 
μεγάλο αριθμό γεγονότων, καταστάσεων ή συμ-
βάντων τα οποία έχουν συμβάλει καθοριστικά 
στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας, αλλά συγχρόνως 
θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του και τις ερμηνείες 
που έγιναν στο περιεχόμενό της σε διάφορες επο-
χές. Τούτο ακριβώς το στοιχείο μεταφέρει στον 
ιστορικό της φιλοσοφίας την ευθύνη να προβεί 
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σε μια περαιτέρω ενέργεια, να ξεχωρίσει αρχικά 
τις ερμηνείες που έδωσαν οι προηγούμενοι που 
ασχολήθηκαν με τη φιλοσοφία που ο ίδιος μελε-
τά, να προσδιορίσει τους σκοπούς που επιδίωκαν 
με τις μελέτες τους και τέλος, να παρουσιάσει τη 
δική του άποψη, σύμφωνα με το πνεύμα της επο-
χής του. 

Για να γίνει κατανοητή αυτή η σημαντική 
διάσταση του έργου του ιστορικού αναφέ-

ρω εδώ δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα: ως 
πρώτο την περίπτωση του Επίκουρου, το έργο 
του οποίου ερμηνεύτηκε διαφορετικά σε διάφο-
ρες χρονικές περιόδους. Στη ρωμαϊκή περίοδο, 
τον 1ο αιώνα π. Χ., έχουμε την κριτική ερμηνεία 
του Κικέρωνα και την ποιητική αναδιατύπωσή 
της από τον Λουκρήτιο. Αργότερα, τον 4ο αιώ-
να μ.Χ., έχουμε τις πολύ αρνητικές ερμηνείες των 
Πατέρων της εκκλησίας, στον Μεσαίωνα επίσης 
αρνητικές ερμηνείες, για να ακολουθήσουν οι θε-
τικές, από την Αναγέννηση έως σήμερα. Το δεύ-
τερο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Πλάτω-
να, το έργο του οποίου στην πάροδο του χρόνου 
γνώρισε και αυτό διάφορες ερμηνείες. Το Βυζά-
ντιο δεν ασχολείται μαζί του, η Αναγέννηση τον 
κάνει σημαία του, ο 19ος αιώνας τον αποθεώνει, 
ενώ ο 20ός τον κατακρημνίζει, καθώς ταυτίζει το 
έργο του, συγκεκριμένα τη θεωρία που διατυπώ-
νεται στην Πολιτεία με τους ολοκληρωτισμούς 
που έκαναν την παρουσία τους στον αιώνα αυτό. 

Υπό το πρίσμα όλων αυτών των παρατηρήσεων 
καθώς και των σύντομων αναφορών που έγιναν 
παραπάνω για το έργο του ιστορικού της αρχαίας 
ελληνικής φιλοσοφίας μπορούμε να καταλήξουμε 
στο ακόλουθο συμπέρασμα: το έργο του είναι αρ-
κετά δύσκολο, αλλά συγχρόνως δημιουργικό και 
παιδαγωγικό, αφού με την ιστόρησή του καθιστά 
την αρχαία ελληνική φιλοσοφία προσιτή στη δική 
μας σκέψη. 
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(ΜΕΡΟΣ Α΄)
H έννοια της αυτο-αποτελεσματικότητας 

(self-efficacy) αναφέρεται στις απόψεις που 
έχει το άτομο σχετικά με την ικανότητά του 
να παράγει καθορισμένα επίπεδα επίδοσης τα 
οποία επιδρούν στα γεγονότα που επηρεάζουν 
τη ζωή του (Bandura, 1977α). Η συγκεκριμέ-
νη ψυχολογική εννοιολογική δομή, εξεταζό-
μενη σε συσχετισμό με την έννοια της αυτο-
εκτίμησης και της αυτοαντίληψης, συνιστά τη 
συγκρότηση της «αυτοεικόνας» του ατόμου. 
Σύμφωνα με τον Bandura (1977β), η γνώση 
των απόψεων ενός ατόμου για την αποτελε-
σματικότητά του μπορεί να καταστεί σημαντι-
κός παράγοντας προκειμένου να γίνουν προ-
βλέψεις για τον βαθμό στον οποίο θα εμπλακεί 
σε μια κατάσταση, καθώς και στην επιμονή 
του να αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες. 

Η αντίληψη για την αυτο-αποτελεσματι-
κότητα τονίζει τα συναισθήματα, τις 

σκέψεις και τους τρόπους παρωθήσεων του 
ατόμου, ενώ προάγει την επιτυχία και την προ-
σωπική ικανοποίηση με πολλούς τρόπους. Τα 
άτομα που νιώθουν μεγάλη σιγουριά για τις 
ικανότητές τους αντιμετωπίζουν τις δύσκολες 
καταστάσεις ως προκλήσεις που πρέπει να ξε-
περαστούν και όχι ως απειλές που πρέπει να 
αποφεύγονται. Μια τέτοια δυναμική νοοτροπία 
καλλιεργεί το εγγενές ενδιαφέρον, ενισχύοντας 
τον βαθμό αφοσίωσης στις όποιες προσπάθειες 
καταβάλλει το άτομο, προκειμένου να πραγμα-
τοποιήσει τους στόχους του. Προσεγγίζει απει-
λητικές ή δύσκολες καταστάσεις με διάθεση να 
ασκήσει έλεγχο σε αυτές. Αντιθέτως, τα άτο-
μα που αμφιβάλλουν για τις ικανότητές τους 
δειλιάζουν και φοβούνται εν όψει επικίνδυνων 
καταστάσεων, οι οποίες εκλαμβάνονται ως 
προσωπικές απειλές και αξεπέραστα εμπόδια 
(Bandura 1977α, 1994).

Οι πεποιθήσεις των ανθρώπων για την αυ-
τοεκτίμησή τους λειτουργούν ως ένα σύνολο 
από ιδιαίτερα αποτελεσματικούς παράγοντες, 
οι οποίοι ενεργοποιούν και επηρεάζουν τις 
γνωστικές, τις παρωθητικές (κίνητρα) και τις 
συναισθηματικές λειτουργίες ενός ανθρώπου 
καθώς και τις διαδικασίες για την επιλογή 
των περιβαλλοντικών συνθηκών. Έτσι, η αυ-
το-αποτελεσματικότητα ενός ατόμου, με την 
ενεργοποίηση αυτών των τεσσάρων βασικών 
διαδικασιών, μπορεί να επηρεάσει και να ρυθ-
μίσει αποφασιστικά τη συμπεριφορά του. Το 
θεωρητικό μοντέλο της αυτο-αποτελεσματικό-
τητας του Bandura στηρίζεται στην έννοια της 
προσδοκίας, η οποία περιλαμβάνει δύο βασικά 
συστατικά στοιχεία: τις προσδοκίες της ικα-
νότητας-αυτο-αποτελεσματικότητας (efficacy 
expectations) και τις προσδοκίες του αποτελέ-
σματος ( outcome expectations).

Η προσδοκία της ικανότητας περιλαμβάνει 
τη βεβαιότητα και την πεποίθηση, σύμφωνα με 
την οποία το άτομο αντιλαμβάνεται και θεω-
ρεί για τον εαυτό του ότι έχει τις απαιτούμενες 
ικανότητες και δυνατότητες να εκδηλώσει μια 
συμπεριφορά για να πετύχει κάποιο επιδιω-
κόμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή, το στοιχείο της 
προσδοκίας της ικανότητας αναφέρεται στις 
αξιολογικές κρίσεις και εκτιμήσεις που κάνει 
το άτομο, για το πόσο αποτελεσματική μπορεί 
να είναι η συμπεριφορά του για να πετύχει ένα 
ορισμένο επίπεδο απόδοσης. Για παράδειγμα, 
η πεποίθηση που έχει ένα άτομο ότι μπορεί να 
κάνει ένα άλμα τριών μέτρων αναφέρεται στην 
προσδοκία της ικανότητας. Αντίθετα, η προσ-
δοκία του αποτελέσματος περιλαμβάνει τις 
εκτιμήσεις και τους υπολογισμούς που κάνει 
το άτομο σχετικά με τις πιθανά συνακόλουθα 
που θα επιφέρει μια συμπεριφορά που επέλεξε. 
Δηλαδή, σύμφωνα με την προσδοκία του απο-

ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ, ALBERT BANDURA

Της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΒΛΑΧΟΥ
Δασκάλας, μεταπτυχιακής φοιτήτριας ΣΕΦΑΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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τελέσματος το άτομο υπολογίζει, σταθμίζει και 
αξιολογεί τις πιθανότητες του επιδιωκόμενου 
στόχου. Έτσι, η κοινωνική αναγνώριση, τα χει-
ροκροτήματα, τα έπαθλα και γενικά η αυτοϊ-
κανοποίηση που αναμένει το άτομο, το οποίο 
πιστεύει ότι είναι ικανό να κάνει ένα άλμα τρι-
ών μέτρων, συνιστούν την προσδοκία του απο-
τελέσματος.

Μολονότι οι δύο μορφές της προσδοκίας 
συχνά συνδέονται γραμμικά μεταξύ τους, πρέ-
πει να γίνεται κάποιος διαχωρισμός επειδή η 
ύπαρξη της προσδοκίας της ικανότητας δε συ-
νεπάγεται και την ύπαρξη της προσδοκίας του 
αποτελέσματος. Δηλαδή, ένα άτομο μπορεί να 
έχει την πεποίθηση ότι μια επιλεγμένη συμπε-
ριφορά οδηγεί σε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, 
εντούτοις, δεν τολμά να ενεργήσει επειδή αμ-
φιβάλλει για τις ικανότητές του. Επίσης, το 
άτομο μπορεί να διαθέτει τις απαραίτητες ικα-
νότητες, όμως να μην κατέχει την κατάλληλη 
συμπεριφορά, η οποία θα οδηγούσε στην πετυ-
χημένη πραγματοποίηση του στόχου. Σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις μειώνεται η αυτοπεποίθηση 
του ατόμου και αποκτά συναισθήματα αυτο-υ-
ποτίμησης και κατάθλιψης. Όσο πιο χαμηλές 
προσδοκίες και ως προς τις ικανότητες και ως 
προς το αποτέλεσμα έχει ένα άτομο, τόσο πιο 
εύκολα κυριαρχείται από απογοητεύσεις και 
ματαιώσεις και, κατά συνέπεια, παραμένει 
αδύναμο και παθητικό. Με άλλα λόγια, οι χα-
μηλές προσδοκίες της ικανότητας μπορούν να 
δημιουργήσουν σ’ ένα άτομο την αίσθηση της 
ανικανότητας ή της αναξιότητας(«Δεν μπορώ 
να κάνω τίποτα»), ενώ οι χαμηλές προσδοκίες 
του αποτελέσματος δημιουργούν την αίσθηση 
της απελπισίας και της απόγνωσης («Τίποτα 
δεν μπορεί να με βοηθήσει»).

Αντίθετα, οι υψηλές και θετικές προσδο-
κίες δραστηριοποιούν το άτομο να ανα-

μένει θετικά αποτελέσματα και να αποφεύγει 
δυσάρεστες εμπειρίες. Όσο πιο θετικές είναι οι 
προσδοκίες της ικανότητας ενός ατόμου, δη-
λαδή όσο πιο θετικά εκτιμά και συνειδητοποιεί 
τις ικανότητές του για να πετύχει έναν στόχο, 
τόσο πιο πολύ χρόνο θα διαθέσει και μεγαλύ-
τερη προσπάθεια θα καταβάλλει ώστε να πετύ-

χει τον στόχο ή να επιλύσει κάποιο πρόβλημα. 
Ωστόσο, ενδέχεται τα άτομα με υψηλή αυτο-α-
ποτελεσματικότητα να μην καταβάλουν καμία 
προσπάθεια, αν θεωρήσουν ότι κάτι το γνωρί-
ζουν ήδη καλά ή απλώς έχει μικρή αξία για την 
περαιτέρω πορεία και ανάπτυξη τους

Οι προσδοκίες του αποτελέσματος επηρε-
άζονται από κάποιους παράγοντες που έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση του ατό-
μου. Καταρχάς, διαφέρουν στη σημασία. Έτσι, 
όταν τα καθήκοντα διατάσσονται σύμφωνα 
με το επίπεδο δυσκολίας που παρουσιάζουν 
οι προσδοκίες της αποτελεσματικότητας, κά-
ποιοι μπορεί να περιορίζονται στις πιο απλές 
δραστηριότητες, άλλοι να επεκτείνονται σε 
μέτριας δυσκολίας εργασίες, κάποιοι άλλοι να 
συμπεριλαμβάνουν ακόμα και τις πιο απαιτητι-
κές εκτελέσεις. Οι προσδοκίες αποτελέσματος 
διαφέρουν, επίσης, ως προς τη γενικότητα. Κά-
ποιες εμπειρίες δημιουργούν προδιαγεγραμμέ-
νες προσδοκίες γνώσης. Άλλες ενσταλάζουν 
μια γενικότερη αίσθηση ικανότητας που επε-
κτείνεται πολύ μακρύτερα από τη συγκεκριμέ-
νη κατάσταση που βρίσκεται το άτομο. Εξάλ-
λου, οι προσδοκίες διαφέρουν και ως προς την 
ισχύ. Ασθενείς προσδοκίες υποχωρούν εύκολα, 
ενώ τα άτομα που έχουν ισχυρές προσδοκίες 
θα επιμείνουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης 
ακόμα κι αν έχουν αρνητικές εμπειρίες. 

Σύμφωνα με τον Bandura, η εξέλιξη και δι-
αμόρφωση της αυτο-αποελεσματικότητας του 
ατόμου εξαρτάται από τις παρακάτω τέσσερις 
βασικές πηγές πληροφόρησης.

1. Άμεσες-προσωπικές εμπειρίες του ατό-
μου: Το κάθε άτομο αντλεί τις πληροφορίες 
για να ισχυροποιήσει την αυτο-αποτελεσμα-
τικότητά του από τις μέχρι τώρα προσωπικές 
εμπειρίες του, οι οποίες ασκούν και τη μεγα-
λύτερη επίδραση στις συγκεκριμένες επιδό-
σεις του για να πραγματοποιήσει έναν στόχο 
στην πράξη. Βιώματα επιτυχίας αυξάνουν και 
σταθεροποιούν την αυτο-αποτελεσματικότητα 
του ατόμου, ενώ οι συνεχείς αποτυχίες τη μει-
ώνουν.

2. Έμμεσες εμπειρίες του ατόμου (διαμέσου 
κάποιου αντιπροσώπου): Το άτομο μπορεί να 
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αποκτήσει, επίσης, εμπειρίες παρατηρώντας τη 
συμπεριφορά και τις ενέργειες άλλων ανθρώ-
πων και τις επιπτώσεις που έχουν οι πράξεις 
τους. Το άτομο-παρατηρητής έχει πολύ μεγάλη 
πιθανότητα να αυξήσει την αίσθηση της αυ-
το-αποτελεσματικότητάς του, όταν παρατηρεί 
το πρότυπο να εκτελεί διάφορες δύσκολες ή 
απειλητικές δραστηριότητες χωρίς συνέπειες 
και δυσμενή αποτελέσματα. Αντίθετα, όταν 
ένα άτομο βλέπει, ακούει ή διαβάζει για τις 
ανεπιτυχείς προσπάθειες άλλων ανθρώπων, 
τότε και το ίδιο αποφεύγει παρόμοιες προσπά-
θειες για την πραγματοποίηση κάποιου έργου. 
Εδώ υπεισέρχονται διάφοροι παράγοντες που 
επηρεάζουν την επιλογή και μίμηση του προ-
τύπου.

3. Λεκτική πειστικότητα (πειθώ): Το άτομο 
μπορεί να αντλήσει, επίσης, την αυτο-αποτε-
λεσματικότητά του από τη λεκτική πειθώ των 
άλλων ανθρώπων ή του ίδιου του εαυτού του 
και από τις κοινωνικές κριτικές που δέχεται για 
τις ικανότητες που διαθέτει.

Η λεκτική πειθώ, δηλαδή η συνέντευξη 
(συζήτηση, συνομιλία) χρησιμοποιείται ευρύ-
τατα στην ψυχοθεραπεία για να πεισθεί ένα 
άτομο ότι είναι ικανό να επιτύχει έναν στόχο, 
ο οποίος όμως πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
πραγματικές του δυνατότητες για να έχει απο-
τελέσματα. Τα άτομα, τα οποία μπορούν να 
πεισθούν λεκτικά ότι κατέχουν ορισμένες ικα-
νότητες και μπορούν να διεκπεραιώσουν ένα 
έργο, καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες 
και επιτυγχάνουν. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι 
προσδοκίες αυτο-αποτελεσματικότητας που 
μπορεί να αποκτήσει ένα άτομο με τη λεκτική 
πειθώ έχουν μειωμένη διάρκεια και ένταση.

4. Η τελευταία πηγή πληροφόρησης για τις 
πεποιθήσεις της αυτο-αποτελεσματικότητας 
ενός ατόμου είναι η βιοφυσιολογική και συ-
ναισθηματική του κατάσταση. Ο άνθρωπος 
αξιολογεί εν μέρει τις ικανότητές του από την 
κατάσταση των βιοφυσιολογικών του λειτουρ-
γιών.

Όταν ένα άτομο φοβάται να εκτελέσει ένα 
έργο, επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη στις σωμα-
τικές και νοητικές του ικανότητες, μειώνονται 

οι προσδοκίες της αυτο-αποτελεσματικότητάς 
του, διότι ο φόβος της αποτυχίας παράγει, ως 
γνωστό, περισσότερο φόβο και άγχος για την 
εκτέλεση του έργου. Έρευνες έδειξαν ότι, όταν 
το άτομο εμπλέκεται σε δραστηριότητες που 
απαιτούν σωματική δύναμη και αντοχή, απο-
δίδει την κούραση, τη μειωμένη αντοχή ή τους 
πόνους που παρουσιάζονται κατά την εκτέ-
λεση κάποιας δραστηριότητας στην έλλειψη 
εμπιστοσύνης στις σωματικές του ικανότητες.

Γενικά, πιστεύεται ότι υψηλές καταστάσεις 
συναισθηματικής διέγερσης, κούρασης ή κα-
ταστάσεις πόνου ενός ατόμου συνδέονται με 
χαμηλές εκτιμήσεις της αυτο-αποτελεσματικό-
τητάς του. Οι προαναφερθείσες τέσσερις πη-
γές πληροφόρησης με τις αντίστοιχες μεθοδο-
λογικές τεχνικές θεραπείας της συμπεριφοράς 
εφαρμόζονται με επιτυχία στην αντιμετώπιση 
φοβικών καταστάσεων. Με βάση αυτές τις τε-
χνικές, μπορεί ένα άτομο να αντλήσει πληρο-
φορίες – κυρίως από τις άμεσες και έμμεσες 
εμπειρίες του – και να ασκήσει, να διαμορφώ-
σει ή και να αλλάξει την προσωπική του αυ-
το-αποτελεσματικότητα, δηλαδή να γίνει κυ-
ρίαρχος του εαυτού του. Η επεξεργασία και η 
αξιοποίηση των παραπάνω εμπειριών από τις 
τέσσερις πηγές πληροφόρησης επιτυγχάνεται 
όταν το άτομο συνειδητοποιήσει το σύνολο 
των γνωστικών λειτουργιών του, δηλαδή των 
μεταγνωστικών ικανοτήτων του. Με άλλα λό-
για, το προϊόν των αξιολογικών κρίσεων που 
κάνει ο άνθρωπος για τις ικανότητες που δια-
θέτει, δηλαδή της αυτοεκτίμησης για την αυ-
το-αποτελεσματικότητά του, είναι η αυτογνω-
σία, η οποία τον βοηθά να ασκεί έλεγχο στα 
γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή του.

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να γίνει μια δι-
αφοροποίηση μεταξύ των πληροφοριών 

που προέρχονται από περιβαλλοντικά γεγονό-
τα και των πληροφοριών που προκύπτουν μετά 
την επεξεργασία και τροποποίηση από το ίδιο 
το άτομο. Ο αντίκτυπος των πληροφοριών σχε-
τικά με τις προσδοκίες της αποτελεσματικότη-
τας θα εξαρτηθεί από το πώς θα εκτιμηθούν 
γνωστικά. Γενικότεροι παράγοντες, συμπερι-
λαμβανομένων των κοινωνικών, των καταστά-
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σεων, των συγκεκριμένων περιστάσεων υπό 
τις οποίες συμβαίνουν τα γεγονότα, εισάγονται 
σε τέτοιες εκτιμήσεις. Επομένως, ακόμα και οι 
επιτυχημένες εμπειρίες δεν δημιουργούν απα-
ραίτητα γενικευμένες προσδοκίες αυτο-αποτε-
λεσματικότητας. Προσδοκίες που έχουν χρη-
σιμεύσει ως αυτο-προστατευτικές λειτουργίες 
για χρόνια δεν απορρίπτονται εύκολα. 

Η διορθωτική αξία των πληροφοριών που 
προέρχονται από επιτυχείς αποδόσεις μπορεί 
να αποδυναμωθεί με τους εξής τρόπους: Ο 
πρώτος έχει να κάνει με διαδικασίες διάκρισης. 
Τα αποτελέσματα που τα άτομα προσδοκούν 
είναι να εμφανίσουν ποικίλες αντιδράσεις σε 
περιστάσεις που προσφέρουν διαφορετικές εγ-
γυήσεις. Αυτό ισχύει, κυρίως, σε παρεμβάσεις 
που βασίζονται αποκλειστικά σε συμβολικές κι 
έμμεσες εμπειρίες. Η επίτευξη της μείωσης του 
φόβου σε απειλές που παρουσιάζονται συμβο-
λικά είναι απίθανο να ενισχύσει την αντιλαμ-
βανόμενη αυτο-αποτελεσματικότητα περαιτέ-
ρω σε ανθρώπους που πιστεύουν ότι η επιτυχία 
των προτύπων δεν σημαίνει και επιτυχία στην 
πραγματικότητα. Εξ άλλου, η πληροφόρηση 
που μεταφέρεται μέσω προτύπων ενδέχεται να 
ελαχιστοποιηθεί από αγχώδεις παρατηρητές, 
αφού τα μοντέλα διαθέτουν ειδική τεχνογνω-
σία ώστε να αποφεύγουν ζημιογόνες καταστά-
σεις που θα μπορούσαν να συμβούν σε απλούς 
ανθρώπους.

Ο δεύτερος τρόπος έχει να κάνει με τις γνω-
στικές εκτιμήσεις των αιτιών της συμπεριφο-
ράς του ατόμου. Τα επιτεύγματα της απόδοσης 
αποτελούν εξέχουσα πηγή πληροφοριών για 
την αποτελεσματικότητα, αλλά σε καμία πε-
ρίπτωση αδιαμφισβήτητη. Πολλές φορές τα 
άτομα αποδίδουν κάποια επιτυχία τους σε εξω-
τερικούς παράγοντες και όχι στις προσωπικές 
τους ικανότητες. Επομένως, το πρόβλημα εί-
ναι κάποια από τις ενδείξεις της προσωπικής 
ικανότητας να αποδίδεται σε περιστασιακούς 
παράγοντες. Οι επιτυχίες είναι πιο πιθανό να 
ενισχύσουν την αυτο-αποτελεσματικότητα, 
εάν προέρχονται από τις ίδιες τις δεξιότητες 
απ’ ό,τι αν αποδίδονται σε τυχαίους παράγο-
ντες ή εξωτερική βοήθεια.

   Επιπροσθέτως, ο αντίκτυπος των επι-
τευγμάτων απόδοσης στην αυτο-αποτελεσμα-
τικότητα εξαρτάται από το εάν οι επιτυχείς 
προσπάθειες αποδίδονται κυρίως στην ικανό-
τητα ή στην προσπάθεια. Η επιτυχία με μικρή 
προσπάθεια τονώνει τις πεποιθήσεις της ικα-
νότητας και προσδίδει μιαν ισχυρή αίσθηση 
αυτο-αποτελεσματικότητας, ενώ το αντίθετο 
συμβαίνει όταν κάποιος καταβάλλει μεγάλη 
προσπάθεια. 

Η επίτευξη ενός εύκολου έργου δεν παρέ-
χει νέα πληροφόρηση ώστε να ενεργοποιηθεί 
η αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας, ενώ η 
άμεση επιτυχία σε ένα δύσκολο έργο εκφράζει 
βάσιμες αποδείξεις αυξημένης ικανότητας. Ο 
ρυθμός και το μοτίβο των επιτευγμάτων παρέ-
χουν επιπρόσθετη πληροφόρηση της προσωπι-
κής αποτελεσματικότητας. Επομένως, άτομα 
που δοκιμάζουν απογοητεύσεις αλλά παρου-
σιάζουν σχετική πρόοδο, θα βελτιώσουν την 
αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητά τους 
περισσότερο από αυτά που επιτυγχάνουν, αλλά 
βλέπουν την απόδοσή τους να μειώνεται συ-
γκρινόμενη με τον προηγούμενο ρυθμό βελτί-
ωσής τους.

Αποτελέσματα ερευνών υποστηρίζουν 
ότι μόνιμες αλλαγές στην αυτο-αποτε-

λεσματικότητα και στη συμπεριφορά μπορούν 
να επιτευχθούν με ειδικές μεθόδους που, κατ’ 
αρχάς, χρησιμοποιούν επαγωγικές διαδικασίες 
για να αναπτύξουν τις δεξιότητες, μετά απομα-
κρύνουν την εξωτερική βοήθεια για να επαλη-
θεύσουν την προσωπική αποτελεσματικότητα 
και, τέλος, τα ίδια τα άτομα χρησιμοποιούν τη 
γνώση για να ενδυναμώσουν και να γενικεύ-
σουν τις προσδοκίες της προσωπικής τους απο-
τελεσματικότητας.

Η άμεση εμπειρία μπορεί να ενισχύσει τις 
προσδοκίες αποτελεσματικότητας με πολλούς 
τρόπους: 

α) Δημιουργεί περαιτέρω έκθεση σε προη-
γούμενες απειλές, που δίνει στους συμμετέχο-
ντες επιπλέον αποδείξεις ότι δεν αποτρέπουν 
πια τη διέγερση αυτών που φοβούνταν. Η μει-
ωμένη συναισθηματική διέγερση επιβεβαιώνει 
την αύξηση των ικανοτήτων αντιμετώπισης.
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β) Η αυτοκαθοδηγούμενη άμεση εμπειρία 
παρέχει ευκαιρίες τελειοποίησης των δεξιοτή-
των αντιμετώπισης που μειώνουν την προσω-
πική ευπάθεια στο άγχος.

γ) Η ανεξάρτητη απόδοση, εφόσον εκτε-
λείται σωστά, παράγει εμπειρίες επιτυχίας, οι 
οποίες ενισχύουν περαιτέρω τις προσδοκίες 
αυτο-επάρκειας.

Εκτεταμένη αυτοκαθοδηγούμενη απόδοση 
προηγούμενων απειλητικών δραστηριοτήτων 
υπό το πλαίσιο απαιτητικών συνθηκών θα 
μπορούσε, επίσης, να μειώσει την αμυντική 
συμπεριφορά εφόσον η θεραπεία έχει ολοκλη-
ρωθεί. Κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις ανά-
μεσα σε πολλές επιτυχημένες εμπειρίες – που 
έχουν εδραιώσει μιαν ισχυρή αίσθηση αυτο-α-
ποτελεσματικότητας – θα καθιερώσουν μια 
διαφορετική αποφυγή ρεαλιστικών απειλών, 
αποτέλεσμα με προσαρμοστική αξία. Αντίθε-
τα, αν τα άτομα έχουν περιορισμένη επαφή με 
προγενέστερες φοβικές καταστάσεις μετά την 
παρέμβαση, μπορεί να φανούν πιο αδύναμα 
κι ευάλωτα στην αλλαγή. Συμπερασματικά, 
ορισμένες δυσάρεστες εμπειρίες μάλλον επα-
νεγκαθιδρύουν αμυντικές συμπεριφορές που 
εσφαλμένα γενικεύονται.

Όσον αφορά στην εμπειρία μέσω τρί-
των, βασικά πληροφοριακά στοιχεία 

αποτελούν τα χαρακτηριστικά των μοντέλων, 
οι ομοιότητες μεταξύ μοντέλων και παρατηρη-
τών, η δυσκολία του έργου, οι συνθήκες υπό 
τις οποίες συμβαίνουν αυτά που παρουσιάζει 
το πρότυπο, καθώς κι η ποικιλομορφία των 
επιτευγμάτων. 

Ο αντίκτυπος, τώρα, της λεκτικής πειστικό-
τητας στην αυτο-αποτελεσματικότητα μπορεί 
να ποικίλλει ουσιαστικά και να εξαρτάται από 
την αξιοπιστία αυτών που πείθουν, το κύρος 
τους, την εξειδίκευσή τους και τη σιγουριά που 
εμπνέουν.

Οι άνθρωποι κρίνουν τη συναισθηματική 
τους διέγερση κυρίως στη βάση της αξιολόγη-
σής τους σε συνθήκες παρώθησης. Επομένως, 
η εσωτερική διέγερση εμφανίζεται σε κατα-
στάσεις που εκλαμβάνονται ως απειλητικές, 
φοβικές, ματαίωσης που βιώνεται ως θυμός, 

και απώλειας που βιώνεται ως θλίψη. Ακόμα 
κι η ίδια πηγή συναισθηματικής διέγερσης ερ-
μηνεύεται διαφορετικά σε διφορούμενες κα-
ταστάσεις, ανάλογα με τις συναισθηματικές 
αντιδράσεις των άλλων στις ίδιες συνθήκες. Τα 
άτομα, εξ άλλου, που αντιλαμβάνονται ότι η 
διέγερση τους προκύπτει από προσωπικές ανε-
πάρκειες είναι πιο πιθανό να χαμηλώσουν τις 
προσδοκίες αποτελέσματος, παρά εκείνα που 
αποδίδουν την εγρήγορσή τους σε συγκεκριμέ-
νους παράγοντες.

Σύμφωνα με τον Bandura, για την ανάπτυξη 
και καλλιέργεια της αυτο-αποτελεσματικότη-
τας πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζουν η οικο-
γένεια, οι συνομήλικοι και το σχολείο:

-Η οικογένεια
Είναι φυσικό, το παιδί να χρειάζεται τη συ-

νεχή επίβλεψη και καθοδήγηση των γονέων 
του, μέχρι να αναπτύξει τις γνωστικές και με-
ταγνωστικές δεξιότητες, δηλ. την ικανότητα να 
εκτιμά το ίδιο την αυτο-αποτελεσματικότητά 
του. Οι έρευνες της αναπτυξιακής ψυχολογί-
ας έχουν επισημάνει ότι μερικά από τα κύρια 
χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας είναι η 
εξάρτηση του παιδιού από τους γονείς του, η 
οποία πραγματώνεται διαμέσου της λεκτικής 
και κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τα άλλα 
μέλη της οικογένειάς του. Τα αδέλφια παρέ-
χουν την πρώτη κοινωνική αλληλεπίδραση του 
παιδιού με άτομα της ηλικίας του. Το μέγεθος 
και η δομή μιας οικογένειας, η σειρά γέννη-
σης του παιδιού αποτελούν σημεία κοινωνικής 
αναφοράς για τις διαφοροποιήσεις στην εξέλι-
ξη και σταθεροποίηση της αυτο-αποτελεσματι-
κότητας των ατόμων.

-Οι συνομήλικοι
Στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής του ανά-

πτυξης το άτομο αποκτά αυτογνωσία για τις 
ικανότητες του μέσα από τις διαπροσωπικές 
σχέσεις που αναπτύσσει με τους συνομηλίκους 
του και από την κοινωνική συμμετοχή του στις 
ομάδες των συνομηλίκων, όπως αυτή εκφρά-
ζεται στις διάφορες μορφές παιχνιδιού κατά τη 
νηπιακή ηλικία. Κατά τη σχολική ηλικία πραγ-
ματοποιούνται ουσιαστικές αλλαγές στην ψυ-
χοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού που δρο-
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μολογούν την κοινωνικοποίησή του. Το παιδί 
εγκαταλείπει την οικογένεια και εισέρχεται 
στη σχολική κοινότητα με διττή ιδιότητα: του 
μαθητή και του συμμαθητή. Είναι γεγονός, ότι 
ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικογνωστικής μά-
θησης του παιδιού πραγματώνεται μέσω της 
μίμησης της συμπεριφοράς των συνομηλίκων 
του.  

-Το σχολείο
Το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο για την 

ανάπτυξη της αυτο-αποτελεσματικότητας του 
παιδιού, κυρίως μέσα από την ανάπτυξη των 
γνωστικών του ικανοτήτων και δεξιοτήτων απ’ 
όπου αντλεί την αναγκαία υποδομή για κάθε 
άλλη μορφή αυτο-αποτελεσματικότητας. Ανα-
λυτικότερα, το σχολείο, τόσο με τις θεσμοθε-
τημένες διδακτικο-μαθησιακές διαδικασίες 
όσο και με τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ 
των μελών της μαθητικής ομάδας, προσφέρει 
το πλαίσιο άσκησης και επικύρωσης των γνω-
στικών λειτουργιών. Και οι δύο αυτές λειτουρ-
γίες, άσκηση και επικύρωση, συντελούνται συ-
νεχώς στην εκπαιδευτική πράξη μέσα από την 
παροχή προτύπων, κοινωνικών συγκρίσεων, 
αλληλεπιδράσεων και παρωθήσεων που συνε-
πάγεται η σχολική ζωή.

Οι κοινωνικο-γνωστικοί ψυχολόγοι 
έχουν ιδιαίτερα τονίσει τον ρόλο που 

παίζει στον τομέα αυτόν η ομάδα των συνο-
μηλίκων, άποψη που γίνεται ευρύτερα αποδε-
κτή. Όμως και ο ρόλος του δασκάλου παρα-
μένει σημαντικότατος, διότι μόνο αυτός έχει 
τη δυνατότητα να κάνει σκόπιμες παρεμβάσεις 
οργανωτικής και διδακτικής φύσης που θα 
διευκολύνουν τις λειτουργίες της μαθητικής 
ομάδας, θα εξασφαλίσουν διαδικασίες εξάσκη-
σης και, κυρίως, θα δημιουργήσουν γνωστικές 
στάσεις και έξεις που είναι αναγκαίες για την 
ανάπτυξη της γνωστικής αυτο-αποτελεσματι-
κότητας. Για παράδειγμα, έρευνες έχουν δείξει 
ότι ο εκπαιδευτικός που έχει αναπτυγμένη αυ-
το-αποτελεσματικότητα, γνωρίζει πολύ καλά 
το αντικείμενό του και πιστεύει στις διδακτι-
κές του ικανότητες μπορεί να καλλιεργήσει τις 
γνωστικές ικανότητες των μαθητών του και 
ιδιαίτερα εκείνων που παρουσιάζουν χαμηλές 

επιδόσεις. Τον ρόλο των τελευταίων επισημαί-
νει, ιδιαίτερα, το κίνημα διδασκαλίας της κρι-
τικής σκέψης (Ματσαγγούρας,1994), που θε-
ωρεί ότι η γνωστική αποτελεσματικότητα δεν 
εξαρτάται μόνο από το επίπεδο ανάπτυξης των 
γνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών, αλλά 
και από το είδος των γνωστικών στάσεων και 
έξεων που έχει αναπτύξει το άτομο. Και τέτοιες 
μορφές γνωστικών στάσεων και έξεων ανα-
πτύσσονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα 
σε ατομικά δομημένες σχολικές τάξεις, δηλα-
δή στις τάξεις όπου κυριαρχεί εξατομικευμένη 
μορφή διδασκαλίας. Αυτή η μορφή διδασκαλί-
ας, σε σύγκριση με τη δασκαλοκεντρική, πα-
ρέχει στον μαθητή τη δυνατότητα να αναπτύ-
ξει και να συγκρίνει τον βαθμό της προόδου 
του σύμφωνα με τους δικούς του ρυθμούς και 
κανόνες. Η ατομικά δομημένη τάξη, σύμφωνα 
με τον Κολιάδη (1997), παρέχει πρωτοβουλίες 
στο παιδί για συμμετοχική δράση, για αυτονο-
μία, για υψηλότερες προσδοκίες και για λιγό-
τερη εξάρτηση από τον εκπαιδευτικό και τους 
συμμαθητές του.
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Ο Σκοπός του βιβλίου:
Τα κίνητρά μου για την συγγραφή του, ήσαν:
1) η  ουσιαστική προσωπική ωφέλεια της 
κάθε αναγνώστριας, του κάθε αναγνώστη 
μέσα από τη  παρουσίαση των προϋποθέ-
σεων για το σωστό τρόπο σκέψης και αντί-
ληψης της ατομικής, της φυσικής και της κοι-
νωνικής  πραγματικότητας, για την αποφυγή 
διάπραξης σφάλματος, για την κατάκτηση 
της  αταραξίας της ψυχής (ψυχικής ισορροπί-
ας) και της ευδαιμονίας.  
2) η υπεράσπιση των πνευματικών επιτευγ-
μάτων της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής 
ψυχολογίας από την οικειοποίησή τους- την 
λεηλασία τους θα έλεγα- από πολλούς, κυ-
ρίως σύγχρονους, Ευρωπαίους και Αμερικα-
νούς, διακεκριμένους κατά τα άλλα ψυχολό-
γους.
- Πηγές του βιβλίου είναι τα πρωτότυπα βι-
βλία 36 αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, ια-
τροφιλοσόφων, ιστορικών, ποιητών, ρητό-
ρων, ιστορικών, βιογράφων κ.λπ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Σύντομο λεξικό αρχαίων Ελληνικών όρων 
που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ : Η ψυχή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Οι περί ψυχής απόψεις των αρχαίων Ελλή-
νων φιλοσόφων 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η πράξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Τι είναι πράξη. Διαδοχικές φάσεις εκτέλεσης 
της πράξης : προαίρεση βούληση-απόφαση:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Αιτίες - κίνητρα των πράξεων-Γιατί ο επιστή-
μονας πρέπει να αναζητά και να εντοπίζει τις 
πρωταρχικές αιτίες των πράξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ικανοποίηση των αναγκών ως κίνητρα των 

πράξεων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η αντιληπτική-γνωστική διαδικασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο χαρακτήρας-προσωπικότητα και ο ρόλος 
που διαδραματίζει στη νοητική σύλληψη και 
πρακτική εκτέλεση της επιλογής.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ: Το σφάλμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ορισμός του σφάλματος στη σύγχρονη ψυ-
χολογία και στην αρχαία ελληνική φιλοσοφική 
ψυχολογία. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Αιτίες διάπραξης σφαλμάτων  κατά τη σύγ-
χρονη ψυχολογία .
Αιτίες διάπραξης σφαλμάτων στην αρχαία 
ελληνική φιλοσοφική ψυχολογία, κατά αιτία 
και Φιλόσοφο: Βλάβη των οργάνων του εγκε-
φάλου ο οποίος ελέγχει τις αισθή-σεις-Βλάβη 
των αισθητηρίων οργάνων (αυτιού, οφθαλ-
μού, μύτης κ.λπ.) τα οποία μεταφέρουν στον 
εγκέφαλο ή τη ψυχή τα αισθητήρια ερεθί-
σματα (Ψυχική διαταραχή- Η ποιοτητα των 
ερεθισμάτων από τα αντικείμενα του εξωτε-
ρικού περιβάλλοντος που εισέρχονται στον 
εγκέφαλο ή τη ψυχή, μέσω των αισθητηρίων 
οργάνων και τα αποτελέσματα της σύγκρισής 
τους με ήδη αποθηκευμένες εμπειρίες από το 
παρελθόν-Το να ενεργούμε-πράττουμε χω-
ρίς να έχουμε αυτογνωσία, δηλαδή χωρίς να 
έχουμε γνώση των δυνατοτήτων και των αδυ-
ναμιών μας καθώς και των ορίων τους-Το να 
ενεργούμε-πράττουμε παραβιάζοντας το μέ-
τρο και ως προς την έλλειψη και ως προς την 
υπερβολή -Το να ενεργούμε-πράττουμε στη-
ρίζοντας τις επιλογές μας στις γνώμες των 
άλλων-Το να ενεργούμε-πράττουμε υπό την 
κυριαρχία έντονων συναισθημάτων και  επι-
θυμιών που δεν ελέγχονται από τη λογική-Το 
να ενεργούμε-πράττουμε χωρίς να έχουμε 
γνώση ή και να μην έχουμε εξειδίκευση πάνω 

ΤΟ «ΣΦΑΛΜΑ» ΣΤΗΝ  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Του ΓΙΑΝΝΗ Σ. ΛΙΑΝΟΥ

Ph.D. Οικονομία και Ανθρώπινος παράγων Εναερίων μεταφορών
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στο αντικείμενο με το οποίο ασχολούμεθα-Το 
περιεχόμενο και ο ρόλος της πολυμάθειας-Το 
να ενεργούμε-πράττουμε χωρίς να έχουμε 
επίγνωση-αντίληψη του ότι δεν γνωρίζουμε 
το αντικείμενο  με το οποίο ασχολούμεθα (οίη-
ση)-Το να ενεργούμε-πράττουμε με βάση δει-
σιδαιμονίες-προκαταλήψεις-Το να ενεργούμε 
χωρίς να σκεπτόμαστε, πριν ενεργήσουμε, 
τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες των πρά-
ξεών μας-Το να ενεργούμε-πράττουμε αδια-
φορώντας για τις κοινωνικές και τις φυσικές 
συνθήκες του περιβάλλοντος οι οποίες παρε-
μποδίζουν τα αισθητήρια όργανα να μεταφέ-
ρουν με ακρίβεια στη ψυχή ή στον εγκέφαλο 
τα (οπτικά, οσφρητικά, γευστικά, ακουστικά 
και απτικά) ερεθίσματα του εξωτερικού περι-
βάλλοντος.-Το να ενεργούμε-πράττουμε υπό 
την επήρεια αλκοόλ-ναρκωτικών ουσιών :  
Κεφάλαιο 9
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποφυγή 
διάπραξης σφαλμάτων κατά φιλόσοφο :  Η 
θέληση για καθημερινή προσπάθεια αποφυ-
γής διάπραξης σφαλμάτων-Ο καθημερινός 
αυτοέλεγχος-Το να επιζητεί ο καθένας από 
τους άλλους να του επισημαίνουν τα σφάλ-
ματά του-Η παιδεία  διαδραματίζει  καθορι-
στικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός τέτοιου 
χαρακτήρα στον άνθρωπο, ώστε να έχει τη 
θέληση και να προσπαθεί καθημερινά να μη 
σφάλει-Ποιά πρέπει να είναι τα προσόντα του 
καλού δασκάλου-παιδαγωγού-συμβούλου.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ:
Βούληση, Υπαιτιότητα και Ευθύνη
Κεφάλαιο 10
Τι είναι και ποιό ρόλο διαδραματίζουν, κατά 
την αρχαία ελληνική φιλοσοφική ψυχολογία, 
η θεία Πρόνοια, η Ανάγκη, η Ειμαρμένη, η  
Μοίρα, το Πεπρωμένο,  η Τύχη και ποιά η 
σχέση μεταξύ τους
Κεφάλαιο 11
Η Βούληση στην σύγχρονη νευροψυχολογία 
και στην αρχαία ελληνική  φιλοσοφική ψυχο-
λογία
Κεφάλαιο 12
Εκούσιες-Ακούσιες πράξεις-Μη συνειδητές 

πράξεις, πράξεις που εκτελούμε χωρίς να 
έχουμε συνείδηση-επίγνωση-Πράξεις που 
εκτελούμε υπό την απειλή βίας ή την άσκηση 
βίας-Πράξεις που εκτελούμε λόγω άγνοιας, 
χωρίς να γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να τις δι-
απράττουμε-Πράξεις που εκτελούμε υπό την 
επήρεια ανεξέλεγκτων συναισθημάτων (ηδο-
νής, θυμού,  λύπης), ή και υπό την επήρεια 
αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών κ.λπ.  
Κεφάλαιο 13
Υπαιτιότητα-Υπευθυνότητα-Η σχέση της ευ-
θύνης με την εκούσια και την ακούσια πράξη 
Κεφάλαιο 14  Σχετικά με τη τάση της πλει-
οψηφίας των ανθρώπων όχι μόνον να μην 
αποδέχονται τις ευθύνες των πράξεών τους, 
αλλά επί πλέον να τις μεταθέτουν σε άλλους- 
Η προσέγγιση της σύγχρονης ψυχολογίας. 
Μηχανισμοί άμυνας του ΕΓΩ. Η προσέγγιση 
της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής ψυχολο-
γίας  

-Το βιβλίο είναι γραμμένο σε ύφος και γλώσ-
σα, κατανοητά στον μέσο αναγνώστη
-Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελεί μία πυ-
ξίδα, η οποία έχει ενσωματώσει τη σοφία  της 
αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής ψυχολογίας,, 
σχετικά με τις αιτίες οι οποίες διαμορφώνουν 
τη βασική ψυχοσύνθεση και τη συμπεριφορά 
του κάθε ανθρώπου.
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Άνοιξη! Η γη δέχτηκε το αγκάλιασμα του 
ήλιου και γρήγορα θα δούμε τ’ αποτελέσματα 

αυτής της αγάπης! Κάθε σπόρος έχει κιόλας ξυπνήσει! 
Ας χαιρετήσουμε την Άνοιξη, τη «Νιότη του Χρόνου» 
όπως έλεγε ο Δ. Σολωμός, και ας πλέξουμε εγκώμιο 
για την ομορφιά και την ειλικρίνεια της Φύσης, για τα 
δώρα που μας προσφέρει, υλικά και ψύχο-πνευματικά 
δώρα, ζητώντας από μας μονάχα την αγάπη μας.

Συμβολικοί στίχοι που μιλούν για την ανοιξιάτικη 
αναγέννηση της ψυχής και την πνευματική αναζωο-
γόνηση λένε τα εξής: «Άνοιξη! Όλα τα λουλούδια αν-
θίζουν, μαζί και οι καρδιές, αισιόδοξα να βλέπουνε το 
σήμερα και τ’ αύριο, αφήνοντας στη λήθη τις απαισι-
οδοξίες του χθες που ’ναι κρύας καρδιάς γεννήματα 
και του Χειμώνα βαρύ-συννεφιές» και «Εξαγνισμός κι 
απελευθέρωση από το βάρος του Χειμώνα προσφέ-
ρονται απλόχερα από τη μπουμπουκιασμένη Φύση, 
στην καταπράσινη φωτεινή αγκαλιά της, όμοια δώρα 
που προσφέρει ένα γλυκοχάραμα ολόχρυσο αφήνο-
ντας πίσω του το ζοφερό σκοτάδι».

Στης καρδιάς το γλυκοχάραμα το ζωογόνο φως 
φωτίζει λογισμούς λουλουδιασμένους, όλο αρώματα 
αγάπης, προσμονής κι ελπίδας, και δύναμη καρδιάς 
που η Άνοιξη προσφέρει προτού προλάβει ο χρόνος να 
συλήσει τα οράματα, τα όνειρα, τα σχέδια, με τη λάβα 
και την παγωνιά του. Όμοια, μερικοί στίχοι λένε: «...
είμαστε μια χούφτα ηρωικές καρδιές, καταπονημένες 
από τον χρόνο και τον Χειμώνα, μα με θέληση δυνατή 
ν’ αγωνίζονται, ν’ αναζητούν, ν’ ανακαλύπτουν, να μη 
λυγίζουν».

Αυτή η αναγεννητική δύναμη είναι η προσφο-
ρά της Άνοιξης που ζεσταίνει την καρδιά, ωσάν τον 
Έρωτα στην ανοιξιάτικη γιορτή, όπως λένε και οι στί-
χοι του Δ. Σολωμού: «Έστησε ο έρωτας χορό με τον 
ξανθό Απρίλη και η Φύση βρήκε την πιο καλή και τη 
γλυκιά της ώρα». Η Φύση ερωτοτροπεί με τον ανοι-
ξιάτικο ήλιο, για να ανοίξουν τα μπουμπούκια της 
διάπλατα την αγκαλιά τους στο έργο της γονιμοποί-
ησης –από τις μέλισσες, τις πεταλούδες–. Έτσι και ο 
ανθρώπινος ερωτισμός πυροδοτείται από την ομορ-
φιά της ανοιξιάτικης φύσης, ελκύοντας ερωτικές μέ-
λισσες να τρυγήσουν το νέκταρ της καρδιάς, που θα 

συνοδέψει την αμβροσία της ψυχής σ’ ένα συμπόσιο 
απέραντης αγάπης.

Την Άνοιξη, ακόμη και αυτό το πάθος του έρωτα 
σμίγει με την αγάπη και μεταμορφώνεται σε έρωτα - 
ήρωα, υποχωρώντας και στην απόρριψη, χωρίς μνη-
σικακία, όπως στο διήγημα του Παπαδιαμάντη «Έρως 
- Ήρως», όπου ο ερωτευμένος νέος προσφέρει χέρι 
φιλίας και πραγματικής άδολης αγάπης στην αγαπη-
μένη του όταν ο παθιασμένος του έρωτας μένει χωρίς 
ανταπόκριση.

Έχει γραφτεί ότι: «Στου έρωτα τα βήματα δεν περ-
πατάς, χορεύεις και βυθίζεσαι σαν τον τρελό στα κύ-
ματα μιας έξαλλης προσμονής», όχι όμως τόσο για το 
ερωτικό φιλί, αλλά και για την επιτυχία ενός έργου, 
ενός δημιουργήματος, που μόνο η αναγεννητική δύ-
ναμη προσδίδει, προτού το μαράνει ο λίβας, η κατα-
χνιά και το χιόνι της ζωής.

Χαιρετίζουμε την Άνοιξη, την αναγέννηση της 
Φύσης αλλά και της ψυχολογίας μας. Το θέμα 

είναι οικολογικό. Θαυμάζοντας και αγαπώντας την 
ομορφιά της Φύσης αποκτούμε συνείδηση για την 
προστασία της. Ενώ, η έλλειψη άνοιξης στην καρ-
διά μοιάζει με καταστροφικό χειμώνα, γιατί μιλά για 
χαμένο ήλιο και μαύρους ουρανούς, για λασπόνερα 
και βάλτους καταμεσής των φωταγωγημένων δρό-
μων, όπου η μέρα και η νύχτα συνοδοιπορούν αλλά 
και αντιμάχονται. Είναι μια αντίθεση ρεαλιστική, 
που όμως στην Τέχνη βρίσκει μια εκφραστική δυνα-
μικότητα για ν’ απογειώσει το ωραίο, το λεπτό, το 
εύθραυστο, συγκρίνοντάς το με την τραχύτητα και 
την ασχήμια. Εδώ, ο πειρασμός είναι μεγάλος για 
στίχους ρεαλιστικούς, γραμμένους για την Άνοιξη π’ 
ανθίζει ανάμεσα στα καπνισμένα ντουβάρια της τσι-
μεντούπολης χωρίς πνεύμονες, χωρίς μέριμνα καμιά. 
Οι στίχοι λένε: «Μια μαργαρίτα φύτρωσε στο δρόμο, 
στο πεζοδρόμιο, εκεί κοντά σπέρμα της Άνοιξης είχε 
ανθίσει, μες στα σκουπίδια, μες στην καπνιά. Νερά 
που τρέχουνε στους υπονόμους, περνούνε δίπλα της, 
παίρνει ζωή. Κι αυτή χαρούμενη όλο ψηλώνει, τ’ άνθη 
της βλέπει και καμαρώνει». Η νίκη της επιβίωσης, 
αλλά ως πότε!

Σχέδια δράσης για αφύπνιση οικολογικής συνεί-

Λογοτεχνική Άνοιξη
Της ΦΩΤΕΙΝΗΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εικαστικός-Συγγραφέας
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δησης έχουν αρχίσει. Όμως το κίνητρο για την ενερ-
γοποίηση και την πραγμάτωση της οικολογικής Ιδέας 
είναι η Αγάπη η οποία και επιστρέφεται. Πρώτα προ-
σφέρεις και μετά απολαμβάνεις, γιατί η αγάπη δεν 
εκβιάζεται, ούτε επιβάλλεται και ούτε ευωδιάζουν τα 
λουλούδια που εκβιαστικά πρόωρα ανθίζουν. Η Άνοι-
ξη γιορτάζει την Αγάπη τοποθετώντας στους κόλπους 
της την ομορφιά, τη μητρότητα, την αναγέννηση, την 
απελευθέρωση, μέσα από τις αντίστοιχες γιορτές: των 
λουλουδιών, του Ευαγγελισμού, του Πάσχα και της 
γιορτής της Μητέρας· τα σύμβολα δηλαδή της ανυ-
πέρβλητης αγάπης ως γεννήτορα ζωής.

Για τα κρίνα της Παναγιάς,  25 Μάρτη, που βρί-
σκονται στην πλήρη άνθισή τους, έχουν γραφτεί συμ-
βολικοί στίχοι, μέσα από την ανοιξιάτικη ευφορία της 
ψυχής, για μια νέα πορεία προς την ελευθερία και την 
όποια πνευματική απελευθέρωση, για να πρυτανεύσει 
η αγάπη. Οι στίχοι φανερώνουν τη νέα όραση του αν-
θρώπου, διεισδύοντας στο θαύμα της Φύσης που ξάφ-
νου αποκαλύπτεται ως όραμα γλυκιάς προσμονής, 
και λένε το εξής: «Τώρα, μόνο τώρα βλέπω τα κρίνα ν’ 
ανοίγουν το κορμί τους πόρτα στη ζωή. Φιλόξενοι οι-
κοδεσπότες, μ’ ανάστημα στητό, πρόσχαρα υποδέχο-
νται της Άνοιξης τις χάρες· ερωτευμένες αγαπητικιές, 
ηλιαχτίδες, μέλισσες, δροσοσταλίδες, κατακλύζουνε 
το είναι τους, κι απ’ τον θερμό τους έρωτα, μεθυστικά 
τα μύρα αναδύονται και φτάνουν στην καρδιά μου, 
προσφορά ευλαβική, για την πορεία στην ελευθερία».

Η Ποίηση, σηματοδοτώντας τη λαμπρή μέρα 
της Ανάστασης προτρέπει ως εξής: «Ας λα-

μπρυνθούν οι ψυχές στη μυσταγωγία της Γιορτής κι 
ας αγκαλιαστούν κι ας φιληθούν μ’ αγάπη εχθροί και 
φίλοι, προσφέροντας από καρδιάς συγχώρεση, όπως 
φιλάνθρωπα η Ανάσταση του Χριστού χαρίζει». Λέ-
γεται πως ένα φωτεινό χαμόγελο δεν στοιχίζει τίπο-
τα, όμως δημιουργεί πολλά. Πλουτίζει αυτούς που το 
παίρνουν, χωρίς να φτωχαίνει αυτούς που το δίνουν. 
Μια στιγμούλα είναι η ζωή του, κι όμως η ανάμνησή 
του διαρκεί κάποιες φορές αιώνια. Το χαμόγελο και 
την αγάπη δεν μπορείς ούτε να τ’ αγοράσεις, ούτε να 
τα δανειστείς, ούτε να τα κλέψεις. Αξίζουν μόνο αν 
σου τα χαρίσουν, όπως προσφέρει ο ήλιος τις αχτίδες 
του, χαρίζοντάς μας τη ζωή.

Η Λογοτεχνία ύμνησε την Άνοιξη αποκαλύπτο-
ντας συναισθήματα που γεννήθηκαν στις μυρωμένες 
και ηλιόλουστες ημέρες της καθώς και στις φεγγαρό-

φωτες νυχτιές της.
Γενικά η Τέχνη ευαισθητοποιεί τον άνθρωπο να 

δει με τα μάτια της ψυχής την ομορφιά της Φύσης, 
ξυπνώντας μέσα του θαμμένες νοσταλγίες για ελευ-
θερία, ήλιο, και τον αέρα της υπαίθρου, πριν έρθει ο 
χειμώνας της ζωής. «Μαζέψτε ροδανθούς όσο η νιότη 
σας διαρκεί».

Το ίδιο νόημα αποπνέουν τα λόγια του Κωστή Πα-
λαμά που σ’ ένα ξέσπασμα νοσταλγικής αναπόλησης 
έγραψε: «Τώρα, το μόνο που με θλίβει είναι: ω! Φύση 
δεν σε χάρηκα σκυμμένος πάντα πάνω στα βιβλία».

Ο Δ. Σολωμός παροτρύνει τους ανθρώπους 
γράφοντας: «Ναι, χαρείτε του χρόνου τη νιό-

τη, άντρες, γυναίκες, γέροι, παιδιά». Χαρείτε, δηλαδή, 
την Άνοιξη ξυπνώντας το πνεύμα από την έγκλειστη 
αδράνεια του χειμώνα, με την ευαισθητοποίηση όλων 
των αισθήσεων, ακούοντας τους ψιθύρους των δέν-
δρων, βλέποντας την πανδαισία των χρωμάτων, ανα-
σαίνοντας τα χίλια αρώματα, κι αναγνωρίζοντας επι-
τέλους τη μεγάλη αγάπη της Μητέρας Φύσης.

Ο Κ. Παλαμάς γράφει για την αγάπη της μάνας: 
«Τα χέρια σου την ώρα του θαλασσοδαρμού γίνονται 
δύο δελφίνια χρυσά του λυτρωμού. Τα χέρια σου, κα-
νίσκια βαστάν παρηγοριάς, μ’ αυτά στηρίζεις, δίνεις, 
υψώνεις, ευλογείς». Μάνα το γλυκύτερο φιλί απ’ το 
δικό σου στόμα είν’ δοσμένο.

Λουλούδια απ’ την αγκαλιά του Μάη και από τον 
κήπο της καρδιάς στη Μάνα, που είναι η πρώτη αγκα-
λιά, το πρώτο μας φιλί, η πρώτη μας αγάπη. Λουλού-
δια πολλά, να στολίσουν τα μαλλιά της, να ευφρά-
νουν την ψυχή της, την ημέρα που γιορτάζει με τη Γη 
μαζί, σαν αδελφές δίδυμες και όμοιες στου τοκετού 
το θαύμα, τα μπουμπούκια τους προσφέροντας στη 
συνέχεια της ζωής.

«Στολιστείτε με λουλούδια στα μαλλιά και στην 
ψυχή», λέει η μητέρα Φύση σ’ εμάς, τα παιδιά της, για-
τί η μοίρα ενός λαού είναι τα παιδιά του, οι γενιές που 
έρχονται, αναζητώντας την ένταξή τους στον κόσμο 
που βρίσκουν, ενώ παράλληλα η δύναμη και η γνώση 
τους γίνονται κρίκοι στην αλυσιδωτή πορεία της εξέ-
λιξης του κόσμου αυτού, σε όλα τα επίπεδα.

Όμως, αυτό που πρέπει να διδαχθούν, και να ευαι-
σθητοποιηθούν στην πολυδιάστατη αξία του, ως γεν-
νήτορα ζωής πάνω στον πλανήτη μας, είναι ο πολυ-
σήμαντος όρος «Αγάπη» που η ερμηνεία του αγγίζει 
τη γνώση και το συναίσθημα, με επιστημονική σύν-
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δεση πολλάκις, σε πολλούς κλάδους που έχουν σχέση 
με την ψυχολογία, τη δικαιοσύνη, την υπευθυνότητα, 
τον ανθρωπισμό. Το κέντρο του ενδιαφέροντός μας 
πάντα πρέπει να είναι ο άνθρωπος και το δικαίωμά 
του στη ζωή, στην ανάπτυξη και στην εξέλιξή του, ενώ 
οι υγιείς, οι υπεύθυνες προδιαγραφές θα απαλείψουν 
τις καταστροφικές επιπτώσεις και τ’ αποτελέσματα 
των όποιων ασυνείδητων ενεργειών και πράξεων.

Η ποιητική έμπνευση που πάντα πηγάζει απ’ αυτό το 
υπέροχο συναίσθημα της Αγάπης, έχει γράψει: Τίτλος 
«Αγάπη», από τον Πάνο Καραφωτιά.

Δεν ήξερα τ’ όνομα της αγάπης / ώσπου σε 
γνώρισα
Δεν ήξερα τη μορφή της αγάπης / ώσπου σε 
θώρησα
Δεν γνώριζα τη φωνή της αγάπης / ώσπου 
μου μίλησες
Δεν γνώριζα το άρωμα της αγάπης / ώσπου 
με φίλησες
Δεν ήξερα την αφή της αγάπης / ώσπου με 
άγγιξες
Δεν γνώριζα το είναι της αγάπης / ώσπου 
την καρδιά σου μ’ άνοιξες.

Αυτή είναι η Αγάπη, με τα άπειρα πρόσωπα να σου 
χαμογελούν, με χέρια δυνατά να σε κρατούν, και δύ-
ναμη καρδιάς να στηρίζεις πάνω της ελπίδες, και όταν 
στον άνεμο λυγίζεις να μη σπας ποτέ και πάντα να 
ορθώνεσαι πιο δυνατός, για τη δική σου νίκη, ενάντια 
όποιου πάθους και καταδυνάστευσης, συνεχίζοντας 
ξανά απ’ την αρχή.

Επίσης, στίχοι για την αγάπη που αντιφατικά εκ-
φράζεται πολλές φορές, λένε: «…Κι αν είναι χείμαρρος 
η αγάπη κι ανεμοστρόβιλος και κεραυνός που καίει, 
όμως είναι ήλιος και βροχή να χρυσίζουν οι ροδιές και 
το σταφύλι σαν κρασί να σε μεθάει». Επίσης, στίχοι εκ-
θειάζοντας την αγάπη λένε ότι είναι «ολόδροση πηγή 
να ξεδιψάσουνε τα πικραμένα χείλη και γλυκύτατο 
κρασί, ενάντια στο φαρμάκι που σταλάζει στην καρδιά 
και την πονάει».

Στη Λογοτεχνία, η φιλοσοφία της Αγάπης μας πεί-
θει για το μεγαλείο που αποκαλύπτεται στην πολυδιά-
στατη ύπαρξή της, γιατί στον κόσμο υπάρχει περισσό-
τερη πείνα για αγάπη παρά για ψωμί.

«Στολιστείτε με λουλούδια στα μαλλιά και στην 
ψυχή». Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα για την επιβί-
ωση του πλανήτη Γη, και για να πούμε αύριο «Μάνα 

Φύση είμαστε περήφανοι που γεννηθήκαμε παιδιά 
σου».

Για τη μάνα γράφτηκε:
«Μάνα! Εσύ μου μετάγγισες τη ζωή. Εσύ μου 
ζωγράφισες τη ζωή.
Και σε ευχαριστώ για κάθε της χρώμα:
για το πράσινο της ελπίδας και το γαλανό 
της γαλήνης,
για το πορφυρό της αγάπης και το κόκκινο 
της ζεστασιάς
για το ροζ των ονείρων και το μπλε της γνώ-
σης,
για το γκρίζο της θλίψης και για το λευκό 
της χαράς!».

Ο Κωστής Παλαμάς θα πει ότι:
Τα εννέα δέκατα των μεγάλων ανθρώπων που 

δοξάστηκαν, στις μητέρες τους οφείλουν τον πυρήνα 
του μεγαλείου τους και ο Γιώργος Βιζυηνός στους δύο 
γνωστούς μας στίχους, λέει:

Πώς να πειράξω τη μητέρα / να κάνω εγώ να λυ-
πηθεί; Που όλη νύχτα κι όλη μέρα για το καλό μου 
προσπαθεί;

Η γιορτή της μητέρας, δεύτερη Κυριακή του Μάη 
σ’ όλα τα πλάτη και μήκη της γης, είναι κοινή γιορτή 
των ανθρώπων, υπεράνω τόπου και χρόνου, χρώμα-
τος και φυλής, τιμώντας τη Μάνα του Κόσμου, γιατί, 
«Μάνα, τα παιδιά σου δεν είναι δικά σου παιδιά, είναι 
γιοι και κόρες της ζωής» και εσύ «μητέρα» είσαι η ελ-
πίδα του αύριο.

Το χέρι που κινεί το λίκνο του βρέφους, κινεί το 
λίκνο του πολιτισμού και της ιστορίας.

Παροιμίες, δε, που μιλούν για το ηθοπλαστικό 
ρόλο της μάνας λένε: «Από τη γη βγαίνει το νερό, κι 
απ’ την ελιά το λάδι, από την μάνα την καλή βγαίνει 
το παλικάρι» και ακόμη μία (γιαπωνέζικη) παροιμία 
λέει: «Ό, τι δεν πρόφτασε να κάνει ο Θεός το άφησε 
για τη μητέρα».

Καλωσορίζουμε την Άνοιξη, τη Νιότη του Χρόνου, 
με την ευχή ν’ ανθίζουν τα λουλούδια, μαζί και οι καρ-
διές, αισιόδοξα να βλέπουνε το σήμερα και τ’ αύριο 
γιγαντώνοντας τη σπίθα σε καυτή ανάσα για ζωή και 
σ’ έρωτα για δράση. Μια προσφορά ευλαβική για την 
πορεία στην «εσωτερική ελευθερία».



49ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ιανουάριος - Ιούνιος

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Τάσου  Γαλάτη:  ΜΕΜΝΗΣΟ,
( ἐκδόσεις  Γαβριηλίδης,  2016) 

Ὁ  Τάσος  Γαλάτης,  στὴν  πιὸ  ὥριμη  ὥς  τώρα  
στιγμὴ  τῆς  δημιουργίας  του,  αἰφνιδιάζει  μὲ  τὴν  
ἀκρίβεια,  τὴν  ἐνάργεια  καὶ  τὴν  εἰλικρίνεια  τῆς  
φωνῆς  του. Τὴν  πρόσφατη  συλλογή  του  δια-
τρέχει  ποιητικὴ  εὐφορία  ἀξιοζήλευτη,  ἡ  ματιά  
του - εὐκίνητη - ἐντοπίζει  τὸ  ἄξιο,  τὸ  ἀκινητο-
ποιεῖ,  τὸ  λιανίζει.  Ὁπλισμένος  μὲ  μιὰ  γλώσσα  
ἀφειδώλευτη,  θαρρεῖς  κι  ἀνοίγει  ἕναν  κρουνό,  
καὶ  τρέχει  ἀβίαστα  ἡ  ψυχή  του  στὸ  χαρτί,  δί-
χως  ἀναστολὲς  καὶ  φτιασιδώματα,  ἀνένδοτη. 
Θυμᾶται, ἀγωνιᾶ,  στοχάζεται,  ὁρμᾶ  μὲ  πάθος  
καὶ  ἀνασύρει  ὅ,τι  προσκρούει  στὴν  αἰσθητική  
του,  στὴν  ἀνθρώπινη  ὑπόστασή  του,  ὅ,τι  ἀτι-
μάζει  τὸν  ἱερό  του  χῶρο:  

Καὶ  ἄθεος  καὶ  ἄπατρις
καὶ  χριστιανὸς  ὀρθόδοξος  καὶ  Ἕλλην
ἕνας  Ρωμιός.

Αὐτὴ  τὴν  ἔγνοια  γιὰ  τὸ  ποιός  εἶναι,  ποιοί  εἴμα-
στε,  ποῦ  πᾶμε  τὴν  κουβαλάει  σὰν  τιμωρημέ-
νος,  μιὰ  τιμωρία  ποὺ  τὴν  ψαύει  ὁ  ἀναγνώστης  
σὲ  ὅλη  σχεδὸν  τὴ  συλλογή,  ἐκπεφρασμένη  μὲ  
διαύγεια,  ἰδίως  στὰ  ποιήματα  Ἕνα  βυζαντινὸ  
γεφύρι  ποὺ  καταλήγει  σὲ  θρῆνο,  ἀλλὰ  καὶ  στὸ  
ποίημα  Κλέφτικο,  ὅπου  τὰ  λόγια  τοῦ  Διάκου  
Ἐγὼ  Γραικὸς  γεννήθηκα  Γραικὸς  θὲ  νὰ  πεθάνω  
ἠχοῦν  σήμερα  παράταιρα,  προκαλώντας  στὸν  
ποιητὴ  ἀμηχανία  καὶ  σύγχυση.
Μὲ  πυξίδα  τὴ  μνήμη,  διέρχεται  τὰ  σκοτεινὰ  
μονοπάτια  τῆς  Ἱστορίας,  καὶ  τὰ  βρίσκει  γεμάτα  
πτώματα,  καταγγέλλει  τὶς  ἀγριότητες  τῶν  πο-
λέμων,  ἰδίως  τοὺς  ἐμφύλιους  σπαραγμούς,  τὸν  
τρόμο  τῆς  Ἱστορίας.

Ἀπομεινάρι  ἑνὸς  ἄλλου  κόσμου
τὸ  ἔχω  μάθει  πιὰ  γιὰ  τὰ  καλὰ
θὰ  πέφτουν  καὶ  θὰ  ξαναπέφτουν  οἱ  πύργοι 
τοῦ  Μανχάταν
θ’ἀφανιστεῖ  ἐντελῶς
δὲν  θ’ἀπομείνει  ἕνα  ἴχνος  ἀπὸ  τὴν  Παλ-

μύρα
δὲν  θὰ  κοπάσει  ποτὲ  
ὁ  τρόμος  τῆς  ἱστορίας.

Ὁ  Τ.Γ.  δὲν  ἔχει  ψευδαισθήσεις:  Παρὸν  καὶ  μέλ-
λον -  δὲν  ὑπάρχουν· ἐφόσον  τὰ  ἴδια  καὶ  τὰ  ἴδια 
ἐπαναλαμβάνονται, ὅλα  εἶναι  παρελθόν:

Πάντα  τὸ  σήμερα  καὶ  τὸ  αὔριο
ἤτανε  σὰν  τὸ  ἄλλοτε  γιὰ  μένα      
 διαπιστώνει, διαλεγόμενος  μὲ  τὸν  Ἀλεξαν-
δρινό   πρόγονο.

Ἡ  κόλασή  του  δὲν  ἔχει  τελειωμό: Οἱ  ἀνέστι-
οι  στοὺς  δρόμους,  οἱ  παραμορφωμένοι  ὅμοιοί  
μας,  τὰ  γηρατειά,  οἱ  ἀνώνυμοι  πεσόντες,  ἡ  
μοίρα  τῶν  ἔργων  τέχνης  παραδομένων  στὴν  
ἀγυρτεία  τοῦ  ἑκάστοτε  ἰσχυροῦ,  ἡ  ἀνημπόρια  
τῆς  ποίησης  καὶ  τῆς  ὀμορφιᾶς  νὰ  ματαιώσει  
τὴ  φρίκη,  οἱ  ποιητὲς  καὶ  τὸ  ἔργο  τους:  Πόση  
διάρκεια  ζωῆς  μπορεῖ  νὰ  ἔχουν  τὰ  ποιήματα. 
. . ἀναρωτιέται, γιατί  νὰ  μᾶς  ἀπειλεῖ ὁ  θάνα-
τος  κάθε  στιγμή:  Μέμνησο,  γεννήθηκες  θνη-
τός·  κι  αὐτὴ  ἡ   καταστροφικὴ  μανία  ἀπέναντι  
στὴ  φύση, ἡ  ἀλαζονεία  τῆς  παντογνωσίας,  κι  
ἄς  ἀδυνατοῦμε  νὰ  κατανοήσουμε  τὴν  εὐγένεια  
ποὺ  μᾶς  περιβάλλει: Τὰ  δέντρα,  τὰ  βουνά,  τὰ  
ζῶα,  τὴ  γάτα  μας.
Ὁ  ποιητὴς  Τάσος  Γαλάτης  δὲν  κρύβει  τὸν  
ἀποτροπιασμό  του  γιὰ  τὴν  ἀσχήμια  ποὺ  ἐπι-
βάλλεται  σὰν  κατάρα  καὶ  καταδυναστεύει  τὴ  
ζωή   μας,  ἀλλὰ  καὶ  γιὰ  τὴν  ὑποκριτική  μας  
στάση,  τὴν  ἀδιαφορία  μας.  Κοιτάζει  κατάματα  
τὴν  πραγματικότητα,  ὅσο  κι  ἂν  τὸν  πληγώνει,  
ἀρνεῖται  τὴν  παραμυθία  τῶν  ἱερῶν  βιβλίων,  καὶ  
δὲν  ξεχνᾶ  μιὰ  φράση  τῆς  μάνας  του  γιὰ  τὸν  
θάνατο: Μόνο  τοῦ  χάρου  δὲν  μποροῦν  νὰ  κά-
νουν  τίποτα, λαϊκὴ ἀπόδοση στίχου  τοῦ  Σοφο-
κλῆ:  Ἅϊδα  μόνον  φεῦξιν  οὐξ  ἐπάξεται.  Ὡστόσο,  
ξέρει  ποιό  εἶναι  τὸ  μερτικό  του:

Τόσος  συνωστισμὸς  στὶς  οὐράνιες  μονὲς
πῶς  χωρᾶνε  ἀλήθεια  τόσα  πλήθη  στὴν  
ἀνυπαρξία
πληβεῖοι  καὶ  πατρίκιοι,  θεοὶ  καὶ  ἥρωες
σκλάβοι  καὶ  ἀπελεύθεροι,  ἡμίθεοι  καὶ  ἅγιοι.
Γι  αὐτὸ  δὲν  ἀπελπίζομαι
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κάποια  γωνιά  της  θὰ  χωρέσει  κι  ἐμένα
ὅταν  ἡ  ὥρα  μου  σημάνει
καὶ  μὲ  τυλίξουν  τὰ  σκοτάδια  της.

Κανεὶς  δὲν  ἔχει  τὸ  δικαίωμα  
νὰ  μοῦ  στερήσει  αὐτὴ  τὴ  θέση
ἄλλωστε  μόχθησα  ὅσο  λίγοι,  μάτωσα
περπάτησα  στὶς  ἐρημιὲς,  ξαγρύπνησα
κατάκτησα  μὲ  τὸ  δικό  μου  τὸ  σπαθὶ
τὸ  μερτικό  μου  στὴν  ἀνυπαρξία.

( Εἰς  τὸ  μεγάλο  τίποτα  ἐπιστραμμένα  ἀπ’ τὴ  
ζωή). Πάλι  ἐδῶ  ὁ  Καβάφης.

Εἶναι  λοιπὸν  ἡ  ζωὴ  μιὰ  κόλαση;  Ὁ  ποιητὴς  
σπεύδει  νὰ  μᾶς  καθησυχάσει:  Σίγουρα,  ὑπάρ-
χουν  καὶ  χαραμάδες,  ἀπ’ ὅπου  περνᾶνε  στά-
λες  φωτός: Καὶ  πρώτη – πρώτη,  ἡ  ἀνεμελιὰ  τοῦ  
παιδιοῦ,  πρὶν  τὴν  ἐνηλικίωση,  τὸ  πῶς  βιώνει  
τὴν  ὀμορφιά,  ὁ  ὁρμητικὸς  καλπασμός  του·  ἡ  
φύση  μὲ  τὸ  ἄσπιλο  κάλλος  της,   ἡ  ἁπλότητα,  
ὅπως  ἐκείνη  τοῦ  βοσκοῦ  στὸν  Οἰδίποδα  Τύ-
ραννο,  ποὺ  ἔσωσε  τὴν  ἀθωότητα,  τὰ  θαυμαστὰ  
ἀνθρώπινα  ἔργα,   τὰ  θραύσματα  ὀμορφιᾶς  ἀπὸ  
τὴν  τέχνη  τοῦ  παρελθόντος,  ὁ  μυστικὸς  ἔρως  
τοῦ  παιδιοῦ,  ἀνέγγιχτος,  πέρα  καὶ  πάνω  ἀπὸ  
κάθε  συμβατικότητα:

Ποτέ  μας  δὲν  μιλήσαμε
ποτὲ  δὲν  σμίξανε  οἱ  ἀγκαλιὲς  μας
δὲν  εἴπαμε  ἀντίο,  δὲν  φιληθήκαμε
γι  αὐτὸ  καὶ  οἱ  ψυχές  μας  ἔχουν  δεθεῖ  
παντοτινὰ
περιγελώντας  καὶ  ἀψηφώντας
τοῦ  πόθου  τὴν  ἀπαντοχή,  τῆς  ἡδονῆς  τὴν  
πλάνη
τὶς  μάταιες  ποὺ  ἀφάνισαν  τὰ  χρόνια  μου  
ἀγκαλιές.

Στάλα  φωτὸς  εἶναι  ὅμως  καὶ  ἡ  ποίηση, συ-
χνά,  σανίδα  σωτηρίας,  γιὰ  τὸν  ἴδιο  τὸν  ποιητὴ  
ἀλλὰ  καὶ  τοὺς  ἐραστές  της,  στίχοι  ἤ  λέξεις  μὲ  
τὴ  δική  τους  γοητεία: Μὴν  εἴδετε  τὴν  ὀμορφιὰ  
ποὺ  τὴν  κοιλάδα  ἁγιάζει; ( Σολωμός),   Ρωμανὸς  
Ἀρτέμης,  Νεκτάριος  Ροῦσος,  ὀνόματα  σαγη-
νευτικά,  πῶς  λέμε  Λάμπρος  Πορφύρας,  Ρῶμος  
Φιλλύρας,  Μελισσάνθη.  Στάλα  φωτὸς  εἶναι  

ἀκόμα  καὶ  ἡ  δύναμη,  μὲ  τὴν  ὁποία  ἐνισχύει   
τὸν  ἄνθρωπο  ἡ  ἐπίγνωση  τῆς  μοίρας  του.  Ἐξ  
ἄλλου,  δὲν  εἶναι  ἀγνώμων,  παραδέχεται  πὼς,  
ὡς  ἄνθρωπος  κι  αὐτός,  πῆρε  τὰ  ψιχία  του:
Θέ  μου  συγχώρεσέ  με . . . δικός  σου  γιὸς  εἶμαι  
κι  ἐγὼ . . .ποτὲ  δὲν  ἀρνήθηκα  ὅτι  σεργιάνισα  κι  
ἐγὼ  ἕνα  καιρὸ  στὰ  νιάτα  μου  στὶς  ἀκρογιαλιὲς  
τῆς  Γαλιλαίας,  σχεδὸν  περπάτησα  πάνω  στὰ  
κύματά  της. . .
Ὁ  μαΐστορας  Τ.Γ.  διαθέτει  ἐργαλεῖα  ἀκαταμά-
χητα:  Βαθὺς  γνώστης  τῆς  Ἑλληνικῆς  ποιητικῆς  
παράδοσης,  καὶ  ὄχι  μόνον,  οἰκοδομεῖ  τὸ  δικό  
του  καλλιτεχνικὸ  σύμπαν  μὲ  τὴν  ἀμεσότητα  
τοῦ  λόγου  του,  ποὺ,  φορὲς,  μοιάζει  χειρωναξία,  
καθὼς  ἐπιλέγει, ὅπως  ὁ  κτίστης, τὸ  ὑλικὸ  του:  
μιὰ  ψηφίδα  ἀπὸ  σπασμένο ἀγγεῖο, ἕνα βότσα-
λο βυθοῦ, μιὰ  μνήμη  παιδική,  φράσεις  ἀπὸ  τὰ  
διαβάσματά  του: Πᾶσαι  αἱ  μεταβολαὶ  πολιτειῶν  
θανατηφόροι,  ἅμα  τῷ  ἦρι,  οὐκ  ἐπάξεται , οὐκ  
ἔχω  εἰδέναι,  τεττίγεσιν  ἐοικώς,  μέμνησο,  ἱλά-
σθητι,  ἵλεως  γενοῦ,  σῶσον  Κύριε  τὸν  λαόν  σου  
κ.ἄ.,  ὑλικὰ  ἀνοξείδωτα,  ποὺ δίνουν  λάμψη  καὶ  
σφραγίδα  ἑλληνική,  δηλαδὴ  οἰκουμενική.
Παράλληλα, βαίνουν, σὲ  σύζευξη  ἁρμονική,  τὰ  
ἀντιθετικά  ρεύματα  ποὺ  διαπερνοῦν  φωσφο-
ρίζοντα  τοὺς  στίχους  του,  ὁ  σαρκασμὸς  καὶ  
αὐτοσαρκασμός  -ἐνίοτε ρεκασμός, ἡ ὀξυμμένη  
αἴσθηση  τῶν  καταστάσεων· ἡ ἄκρα  ἐξομολογη-
τική  του  ὁρμή,  καρπὸς  ἐσωτερικῆς  διεργασίας,  
ἀνάλογης  πρὸς  ἐκείνη  τῶν  Νηπτικῶν  Πατέρων,  
ἡ Ἀπόφαση  νὰ  σταθεῖ  γυμνὸς  καὶ  τετραχηλι-
σμένος  ἐνώπιον  τοῦ  Παλαιοῦ  τῶν  Ἡμερῶν  τοῦ  
Τρισαγίου.  Ἔτσι,  κατακτᾶ  τὴ  θέση  του  ὄχι  μόνο  
στῶν  ἰδεῶν  τὴν  πόλιν  τοῦ  ὁμοτέχνου  του  καὶ  
τὴν  ἰσχυροποιεῖ,  ἀλλὰ  καὶ  στὴν  Βασιλεία  τῶν  
οὐρανῶν.

Φλεβάρης  2017
Μαρία  Μαρκαντωνάτου


