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   Αφιερωμζνο ςτο χολείο μου 

 
 
Το βιβλίο αυτό, το αφιερϊνω, αντί κάποιου αγαπθτοφ 

προςϊπου,  ςτο Σχολείο μου. 

 

 

Το Α' Πρότυπο Γυμνάςιο-Λφκειο Ακινασ («Γεννάδειο» 

Ρλάκασ)  είναι το αρχαιότερο ςχολείο του Ελλθνικοφ Κράτουσ, 

με ιςτορία 185 ετϊν. Λδρφκθκε το 1829 από τον Λωάννθ 

Καποδίςτρια,  με πρϊτο Γυμναςιάρχθ τον Γεϊργιο Γεννάδιο. 

Είχα τθν τφχθ να γεννθκϊ και να μεγαλϊςω ςτθ «Μζκκα»  τθσ 

Φιλοςοφίασ, τθν πόλθ τθσ Ακινασ, και το πατρικό μου ςπίτι 

να είναι ςχεδόν κάτω από το μθτροπολιτικό Ναό τθσ 

παγκόςμιασ Σοφίασ, τον Ραρκενϊνα. 

Πμωσ, εκείνο που μου άναψε το ςπινκιρα του φιλοςοφείν, 

ιταν αυτό το ιςτορικό ςχολείο.  Ατενίηοντασ κακθμερινά από 

το παράκυρο τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ τον Ραρκενϊνα, με 

τον επιβλθτικό όγκο και τθν απαράμιλλθ ακτινοβολία του, 

ζνιωςα κάποια ςτιγμι πωσ δεν μπορεί να γίνει αλλιϊσ, είναι 

γραφτό μου να είμαι μζτοχοσ ςοφίασ! 

Κι αυτό, μασ το πζρναγαν κι οι κακθγθτζσ μασ, που ιταν κι 

αυτοί γοθτευμζνοι και ςυνεπαρμζνοι ωσ δάςκαλοι απϋ αυτι 

τθ νοερι ςυνφπαρξθ,  ςυναιςκανόμενοι ότι κάπου εκεί γφρω 

δίδαςκαν ο Ρλάτων, ο Αριςτοτζλθσ  και ο Διογζνθσ  και, άρα,  

αυτοί ιταν οι νόμιμοι διάδοχοί τουσ. 

Αυτό λοιπόν το βιβλίο, που αςφαλϊσ είναι αποτζλεςμα 

προςωπικισ επίπονθσ δουλειάσ, πιςτεφω  εν τοφτοισ, ότι δεν 

κα υπιρχε ςιμερα, αν δεν είχα τθν τφχθ να φοιτιςω ςϋ αυτό 

το προνομιοφχο ςχολείο, που το παράκυρό του βλζπει προσ 

τθ «Σοφία» και ςε εξοικειϊνει μϋ αυτι! 
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Τ/Γ:  Αν θ αφιζρωςθ αφοροφςε πρόςωπα, όπωσ ςυνθκίηεται,  

κα αναφερόταν αναμφιςβιτθτα ςτθ ςφηυγό μου  Δζςποινα, 

που  υπιρξε  ςτακερόσ  και  αφοςιωμζνοσ  ςυμπαραςτάτθσ 

μου ςε όλα τα χρόνια αυτισ τθσ επίπονθσ προςπάκειασ, 

παραβλζποντασ με καρτερία  τισ ιδιοτροπίεσ του  χαρακτιρα  

μου. 

Κα απευκυνόταν  όμωσ και ςτθ ςφντροφο των νεανικϊν μου 

χρόνων Βαςιλικι, που θ προςφορά τθσ ιταν παρόμοια και 

που, δυςτυχϊσ, θ ηωι το ζφερε να μθν τθσ τo ανταποδϊςω 

όπωσ τθσ άξιηε. 

Επίςθσ, κα αναφερόταν ςτουσ αλθςμόνθτουσ αδελφικοφσ 

μου φίλουσ Νίκο Λαηαρόπουλο και Απόςτολο Καραγιάννθ, 

που πίςτευαν ςε ϋμζνα και αδθμονοφςαν να διαβάςουν  αυτό 

το βιβλίο, αλλά δυςτυχϊσ δεν το πρόλαβαν, από δικι μου 

αβελτθρία.
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Α1 

ΡΟΛΟΓΟΣ 

 Ιρκε θ ϊρα να μιλιςω. 

Δεν είμαι ςυγγραφζασ, οφτε δάςκαλοσ, και δεν είχα ποτζ τθ  φιλοδοξία 

να ςυγγράψω ι να διδάξω.  

Είμαι ερευνθτισ φιλόςοφοσ και, επί ςαράντα και πλζον χρόνια, αυτι 

είναι θ κφρια αςχολία μου. Τμωσ, θ ηωι μου πλθςιάηει ςτο τζλοσ τθσ 

και νιϊκω τθν υποχρζωςθ να γράψω και νϋ αφιςω κάτι.  Μςωσ ωσ είδοσ 

απολογιςμοφ, ίςωσ και ςαν παρακατακικθ.  Μςωσ γιατί θ ζρευνα και θ 

ςυγγραφι είναι τελικά ζνα αχϊριςτο δίδυμο, όπωσ θ άμπωτθ και θ 

πλθμμυρίδα ςτθν παλίρροια ι θ ειςπνοι και θ εκπνοι ςτθν αναπνοι.  

Αυτό φαίνεται ςαφζςτατα ςτο βιβλίο του Sartre «Σι λζξεισ» (βραβείο 

Nobel 1964), όπου ο φιλόςοφοσ χωρίηει το αυτοβιογραφικό βιβλίο του 

ςε δφο βαςικά μζρθ : ςτο Διάβαςμα  και  το  Γράψιμο.  

 

Υροςωπικά, πιρα πολλά από τθν ζρευνα. Τταν γυρίηω νοερά πίςω 

ςτθν εφθβεία μου και κυμάμαι τθν απελπιςία να ζχω διαβάςει 

μανιωδϊσ τθ βαςικι φιλοςοφικι βιβλιογραφία από τθν αρχαιότθτα 

μζχρι τον καιρό μου και να μθν ζχω πάρει απάντθςθ ςτα ερωτιματά 

μου, νιϊκω πλιρθσ ςιμερα,  που μπόρεςα με τισ  μικρζσ  μου δυνάμεισ 

να ςυμπλθρϊςω, όςο ικελα τότε, το μυςτθριϊδεσ puzzle και, παρά τα 

κενά, να ζχω ςχετικά ικανοποιθτικι εικόνα του «αιϊνιου κζματοσ». 

Ψαυτόχρονα όμωσ, αναλογιηόμενοσ ότι και ςιμερα υπάρχουν 

εκατομμφρια νζοι που πελαγοδρομοφν μζςα ςτθν ίδια αγωνία και 

μοναξιά, αιςκάνομαι ςυμπάκεια και ροπι ςτο να διευρφνω τον 

πνευματικό τουσ ορίηοντα, βάηοντάσ τουσ ωσ μετόχουσ ςϋ αυτό το 

κοπιϊδεσ επίτευγμα, όπωσ εμζνα με ζβαλαν μζτοχο ςτο δικό τουσ οι 

ερευνθτζσ  που  προθγικθκαν.  

Ξατά κάποιο τρόπο, με κινεί και μια αίςκθςθ κακικοντοσ ςϋ αυτό. 

Ξακικοντοσ απζναντι ςτθ νεότθτα, αλλά ίςωσ και απζναντι ςτον εαυτό 

μου. Ψον εαυτό μου που νιϊκει τθν ανάγκθ, πλθςιάηοντασ προσ το 

τζλοσ τθσ διαδρομισ, να τα πει όλα, να ξεκυμάνει. Ποιάηει μϋ αυτό που 

λζει ο Ξαηαντηάκθσ ςτθν «Αναφορά ςτον Γκρζκο», όταν ηθτάει  λίγθ ηωι 

ακόμα για να προλάβει να γράψει κι άλλο: «Να τα πω νϋ αδειάςω. 

Νά'ρκει ο Χάροσ και να βρεί να πάρει μόνο ζνα τςουβάλι κόκκαλα»! 
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Δεν ιςχυρίηομαι  ότι  θ  ζρευνά  μου  ανατρζπει  τα  παραδεδεγμζνα  

τθσ φιλοςοφίασ.  Πακριά από 'μζνα τζτοια ξιπαςιά  και κομπαςμόσ.  

Πε κάκε ςεμνότθτα, μου αρκεί θ αίςκθςθ ότι ίςωσ πρόςκεςα ζνα 

ελάχιςτο λικαράκι  ςτο οικοδόμθμα τθσ φιλοςοφίασ.  Είχα διαβάςει, ωσ 

νζοσ, ζνα διάλογο του Ραπολζοντα με τον επιτελάρχθ του, τθ νφχτα 

πριν από τθ μάχθ του Waterloo, που με εντυπωςίαςε. Σ Ραπολζων 

ρϊτθςε τότε τον  ςτρατθγό  Soult: «Τι λεσ να πει τελικά ο κόςμοσ  για 

'μζνα, αν χάςω αφριο;». Ξι αυτόσ, αν και μιλοφςε για ιττα, του 

απάντθςε:  «'Οτι  προεκτείνατε  τα όρια τθσ δόξασ».  

Ζτςι κι εγϊ, δεν οραματίςτθκα ποτζ τον εαυτό μου ωσ νικθτι ι 

«πορκθτι», που κα γκρζμιηε το κοςμοκεωρθτικό οικοδόμθμα των 

προθγοφμενων φιλοςόφων για να το αντικαταςτιςει με το δικό του'  

μου αρκοφςε να το προεκτείνω κάπωσ  ι  και να το ςτερεϊςω ακόμα,  

δοξολογϊντασ τθ φιλοςοφία, ωσ κορυφαία δράςθ του ανκρϊπινου 

πνεφματοσ,  και όχι  το ταπεινό  ςαρκίο  μου  βζβαια. 

Ωςτόςο, για να είμαι τίμιοσ απζναντι ςτον αναγνϊςτθ αυτοφ του 

πονιματοσ, πρζπει να ςυνεννοθκοφμε εξ αρχισ ςε δφο πράγματα:  

α)  ςτθ μεταξφ μασ ςχζςθ  και  β)  ςτθ ςθμαςία των λζξεων. 

Εκμυςτιρευςθ 

Ωσ γνωςτό, δεν είναι ό,τι το καλφτερο να μιλάει κανείσ για τον εαυτό 

του και, ειδικά για τα χαρίςματά του. Εξάλλου, αυτά λζγονται 

«χαρίςματα», ακριβϊσ γιατί δεν είναι δικά του επιτεφγματα.  Κα ιταν 

ανόθτο να ναρκιςςεφεται κανείσ και να επαίρεται  για το όποιο ταλζντο 

του δϊριςε θ φφςθ, ςαν  να είναι δικι του κατάκτθςθ.  Δικαιοφται να 

καμαρϊνει για τισ δικζσ του πράξεισ  και  για  το τι  είδουσ  χριςθ  

ζκανε ςτα προςόντα που του χαρίςτθκαν. Τμωσ, πρζπει να κάνω μια 

αναφορά ςτον εαυτό μου, όχι για να αυτοεπαινεκϊ, αλλά για να 

εξθγιςω  πϊσ  επζλεξα το δρόμο του  φιλοςόφου. 

Ξατϋ αρχιν, είναι γεγονόσ ότι ξεκίνθςα τθ ηωι μου με άριςτεσ 

προχποκζςεισ. Ψο αςτικό περιβάλλον και θ εφπορθ οικογζνεια που 

μεγάλωςα, με πρότυπα ςχολεία και υψθλζσ γνωριμίεσ, προδιζγραφαν 

λαμπρι ςταδιοδρομία ςτθν  όποια επιςτιμθ, τζχνθ ι επάγγελμα κι αν 

επζλεγα, όπωσ και ςτθν πολιτικι που ζνιωκα από μικρόσ να με κζλγει.  

Εκτόσ αυτοφ, προςτζκθκε γριγορα ςϋ αυτά θ αναγνϊριςθ, από τουσ 

γονείσ και δαςκάλουσ μου και από το περιβάλλον μου γενικότερα, μιασ 

υποτικζμενθσ ιδιοφυίασ ςτο πρόςωπό μου, όπου όλοι διλωναν 

γοθτευμζνοι απϋ αυτιν.  Σ καυμαςμόσ αυτόσ των άλλων, που κατά τθ 
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γνϊμθ μου ιταν υπερβολικόσ, ιταν επόμενο, τθν εποχι εκείνθ, να 

φουςκϊςει το μυαλό ενόσ νεανία και να του δθμιουργιςει τθν 

αυτοπεποίκθςθ ότι όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτζσ λεωφόροι γιϋ αυτόν. 

Τταν ςκεφτόμουν τον εαυτό μου ωσ επιςτιμονα ι λογοτζχνθ,  ζβλεπα 

ςτο βάκοσ ζνα νομπελίςτα. Ξι όταν με φανταηόμουν πολιτικό, με 

ζβλεπα ςίγουρο υπουργό και ίςωσ και πρωκυπουργό. 

Ωςτόςο, αυτι θ αίςκθςθ «υπερανκρϊπου» που μου καλλιζργθςαν, 

λειτοφργθςε αντίκετα τελικά:   Πε ζκανε να πιςτζψω ότι κα είναι πολφ 

μικρόχαρο και άδικο για τον «Superman» που ζκρυβα μζςα μου, να 

αφιερωκεί ςε πράγματα που, αν και ιταν κοινωνικά χριςιμα και 

ςπουδαία, τα μποροφςαν κι άλλοι.  Ζτςι, κα διάλεγα τον εφκολο δρόμο 

και κα άφθνα άκικτο το πεδίο που -κατά τθν εγωιςτικι τότε εκτίμθςι 

μου- κανζνασ άλλοσ δεν είχε τα  εφόδια ι τθν ψυχικι δφναμθ να το 

καλφψει ςτο ορατό μζλλον.  

Αυτό που είχε ιδθ αρχίςει να κυριαρχεί μζςα μου, μακριά από τισ 

ςυνικεισ και εφκολεσ φιλοδοξίεσ,  ιταν το άγχοσ που διακατζχει  όλουσ 

τουσ μφςτεσ τθσ επιςτιμθσ. Αυτό που οι πνευματικοί άνκρωποι  

αποκαλοφν «Κεία Ρεριζργεια». Ψουτζςτιν, θ εςωτερικι ανάγκθ να 

εμβακφνω ςτθν φπαρξθ, να αγγίξω τον πυρινα τθσ, να ςυλλάβω το 

νόθμά τθσ.  Αφοφ θ φφςθ  μοφ ςτζρθςε τθ δυνατότθτα να επεκτείνω το 

πεπεραςμζνο είναι μου ςτο άπειρο, κερδίηοντασ τθν  ανφπαρκτθ για 

οριοκετθμζνο ον αιωνιότθτα, να μπορζςω, αντιςτρζφοντάσ το αυτό, να 

χωρζςω το άπειρο ςτο πεπεραςμζνο είναι μου. Ρα τθν εκδικθκϊ - να 

δϊςω γροκιά ςτο πεπρωμζνο! 

Ζτςι, ζγινα κατϋ ανάγκθν φιλόςοφοσ.  Τ,τι άλλο κι αν δοκίμαςα, ςτο 

κοινωνικό ι προςωπικό επίπεδο, δεν με κράτθςε, οφτε με γζμιςε 

ψυχικά ποτζ. 
 

Σ φιλόςοφοσ δεν είναι κάποια ιδιόρρυκμθ περίπτωςθ κεωρθτικοφ 

επιςτιμονα. Ξάκε γνιςιοσ ερευνθτισ, ςε οποιοδιποτε κλάδο κι αν 

εργάηεται, περιφρονεί τθν ιδζα τθσ καριζρασ. Δεν βλζπει τθν επιςτιμθ 

ςαν άκλθμα ανάδειξθσ και δόξασ, οφτε ςαν μζςο βιοποριςμοφ. Αυτό 

που επιηθτεί  και  μόνο  είναι θ διάρρθξθ των μυςτθρίων τθσ φφςθσ και 

τθσ ηωισ, θ κατάκτθςθ τθσ αλικειασ.  Θ κζλθςθ αυτι, μοιάηει με αυτό 

που λζει ο μζγασ  Dostoyevsky μζςω  του Mitya ςτο ζργο του "Αδελφοί 

Ξαραμαηόφ": «Δεν ζχω ανάγκθ από λεφτά και αξιϊματα, αλλά από μια 

απάντθςθ ςτα ερωτιματά μου». Υαρόμοια και πιο απόλυτθ είναι θ 

ταπεινι φράςθ του Einstein, που είχε πει ςχετικά:  «Εμζνα, μου αρκεί 

να απορϊ εμπρόσ ςτα μυςτιρια».  
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Για να είμαι δίκαιοσ, κα πω ότι κάτι ανάλογο αιςκάνεται κι ο 

αφοςιωμζνοσ καλλιτζχνθσ, που αντί να διαρριξει το μυςτιριο, βάηει ωσ 

ςτόχο να το υπερβεί, παράγοντασ τελειότθτα.   

Λςχφει γιϋ αυτόν, αυτό που ζγραψε ο Ραπανοφτςοσ για τον Καηαντηάκθ:  

«Μου ζβγαηε μια ρομαντικι μελαγχολία, θ οποία ζμοιαηε να προζρχεται 

από τθν εξάντλθςθ που του ζφερνε κάποιο μεγάλο πάκοσ».  

Το ίδιο περιγράφει πολφ γλαφυρά κι ο Zweig (Τςβάιχ) ςτο ζργο του «Οι 

μεγάλεσ ϊρεσ τθσ ανκρωπότθτασ», αναφερόμενοσ ςτθν «ανάςταςθ» του 

Händel, που ιταν άρρωςτοσ και θμικανισ ςτο κρεβάτι, αλλά κάτι «τον  

πλθμμφριηε ολόκλθρο κι ανζβαινε και μεγάλωνε μζςα του ςαν πφρινο 

ποτάμι,  ζτοιμο  να  ξεχειλίςει» κι αυτόσ  πετάχτθκε επάνω  κι  άρχιςε  να 

γράφει αςταμάτθτα το ορατόριο «Μεςςίασ» και επί τρεισ εβδομάδεσ 

«θχοφςε μζςα ςτθν κάμαρά του -δίχωσ να ακοφγεται- θ μουςικι του 

απείρου»,  ενϊ  οι  απζξω  πίςτευαν πωσ  είχε  πια  πεκάνει!  

Τμωσ, ειδικά ςτθ φιλοςοφία, λαβαίνοντασ υπόψθ ότι πρόκειται για τθ 

«ναυαρχίδα» του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ και το εφαλτιριο κάκε 

μορφισ πνευματικισ αναηιτθςθσ  (γνωςτικισ, θκικισ και αιςκθτικισ), 

θ ζρευνα, πζρα από τα χαρακτθριςτικά του υποκειμενικοφ πάκουσ, 

αποκτά επιπρόςκετα και τθν αντικειμενικι διάςταςθ τθσ υπευκυ-

νότθτασ και τθσ ιεραποςτολισ, πζρα και 'πάνω από κάκε άλλθ 

πνευματικι δράςθ.  Σ  φιλόςοφοσ  αιςκάνεται  ότι  είναι  ο  μάρτυρασ  

που ζχει χρεωκεί με το βάροσ να κουβαλάει τον πολιτιςμό. Ξάποιεσ 

φορζσ, φτάνει και ςτθ διάςταςθ τθσ αγιοςφνθσ, όταν νιϊςει ότι 

κουβαλάει μζςα του ολόκλθρθ τθν ανκρωπότθτα, το πεπρωμζνο τθσ. 

Υροςωπικά, ιταν μια τζτοια ψφχωςθ που με κυρίευςε όταν άρχιςα να 

φιλοςοφϊ.  Χτθ φανταςία μου, ζβλεπα τουσ ανκρϊπουσ κλειδαμπα-

ρωμζνουσ μζςα ςτθν Ψροία, να μθν τολμοφν να βγουν ζξω από τα τείχθ 

για να αντιμετωπίςουν τον τρομερό και  άτρωτο Αχιλλζα, δθλαδι τθν 

αλικεια.  Ξι αιςκανόμουν ότι εγϊ είμαι ο Ζκτορασ, ο προοριςμζνοσ από 

τθ μοίρα να δϊςει αυτι τθ μάχθ για λογαριαςμό ολόκλθρθσ τθσ 

Ψροίασ, δθλαδι τθσ ανκρωπότθτασ.  Ψο ότι ο Ζκτορασ ζχαςε τθ μάχθ, 

δεν ιταν ικανό να με κάνει να κιοτζψω. Θ Ψροία βαςιηόταν ςτον Ζκτορα 

κι  αυτόσ  δεν  κα  τθν  διζψευδε  ποτζ! 

Αργότερα, άκουςα το βαςιλιά Lear, ςτο ομϊνυμο ζργο του 

Shakespeare,  να  λζει  ςε  απόλυτα  δραματικό  τόνο:  «Ζχω  μπροςτά 

μου ςκλθρό μόχκο:  Να  κουβαλιςω  τθν  Ανκρωπότθτα»!   

Αυτό λοιπόν το μόχκο, δεν τον φοβικθκα ποτζ, ζςτω κι αν κα είχα ςτο 

τζλοσ τθ μοίρα του Ζκτορα. 
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Υάντωσ, το βζβαιο είναι για τον εαυτό μου  -και δικαιοφμαι να το πω- 

πωσ ςε όλθ μου τθ ηωι ζνιωκα ςαν να μθν είμαι ζνασ άνκρωποσ, αλλά 

δυο:  Σ ζνασ μου εαυτόσ, ιταν ο φιλόςοφοσ. Σ άλλοσ, ιταν όλα τϋ 

άλλα: ο  οικογενειάρχθσ,  ο  επαγγελματίασ,  ο πολιτικόσ,  ο ταξιδευτισ, 

ο φίλακλοσ, ο καλόσ Dr Jekyll.  Ελπίηω, ο κυρίαρχοσ μζςα μου εαυτόσ, 

που ςασ κάνει τθ γνωριμία του μϋ αυτό το βιβλίο, να μθν είναι ο Mr. 

Hyde, αν και υποκζτω ότι πολλοί κα το εκλάβουν ζτςι,  δεδομζνου ότι 

θ γραφι μου είναι μάλλον αιρετικι. 

Σχετικά με τθν «αιρετικι» γραφι, κα πω ότι με είχε ςυνεπάρει το ςχόλιο του 

Καηαντηάκθ για τον Nietzsche ςτθν «Αναφορά ςτον Γκρζκο», που λζει:  

«Εδϊ...  μου ‘χε ςτιςει καρτζρι θ μοίρα μου. Εδϊ με περίμενε, φλογερόσ, 

αιματωμζνοσ, μεγάλοσ πολεμιςτισ, ο Αντίχριςτοσ. Στθν αρχι με κατατρό-

μαξε. Τίποτα δεν του ϋλειπε: αναίδεια και αλαηονεία, μυαλό απροςκφνθτο, 

λφςςα καταςτροφισ, ςαρκαςμόσ, κυνιςμόσ, ανόςιο γζλιο, όλα τα νφχια, τα 

δόντια και τα φτερά του Εωςφόρου.  Μα με είχε ςυνεπάρει θ ορμι του κι θ 

περθφάνια,  με είχε μεκφςει ο κίνδυνοσ και βυκιηόμουν μζςα ςτο ζργο του 

με λαχτάρα και τρόμο, ςα να ‘μπαινα ςε βουερι ηοφγκλα, γεμάτθ με 

πειναςμζνα κεριά και ηαλιςτικά ςερνικολοφλουδα... Σιγά-ςιγά είχα 

ςυνθκίςει τθ φωνι του, τθν κομμζνθ ανάςα του, τισ κραυγζσ του πόνου του. 

Δεν ιξερα, τϊρα το μάκαινα, πωσ κι ο Αντίχριςτοσ αγωνίηεται κι υποφζρει 

όπωσ κι ο Χριςτόσ και πωσ κάποτε, ςτισ ςτιγμζσ του πόνου τουσ, τα πρόςωπά 

τουσ μοιάηουν. Ανόςιεσ μου φάνταηαν βλαςτιμιεσ τα κθρφγματά του... κι 

όμωσ μια μυςτικι γοθτεία είχε ο αντάρτθσ ετοφτοσ, μαυλιςτικό ξόρκι τα 

λόγια του, που ηάλιηε και μεκοφςε κι ζκανε τθν καρδιά ςου να χορεφει... 

Καμάρωνα, χωρίσ να το κζλω, τθ κλίψθ του, τθν παλικαριά του και τθν 

αγνότθτα και τισ ςτάλεσ τα αίματα που περιράντιηαν το μζτωπό του, ςαν να 

φοροφςε  και  τοφτοσ  ο  Αντίχριςτοσ  αγκάκινο  ςτεφάνι». 

Κζλω  να  πω  μϋ αυτό το απόςπαςμα,  πωσ  κι  αν  με  δει ο αναγνϊςτθσ  ςαν 

τον Jekyll ι τον Hyde, ςαν τον Χριςτό ι τον Εωςφόρο, κα το δεχτϊ 

αγόγγυςτα.  Το «αγκάκινο ςτεφάνι» δεν κζλω να  μου  αμφιςβθτιςει,  γιατί 

κα  με  ζχει  αδικιςει. 
 

Ζνα τελευταίο κζμα, που κζλω να ςυμπεριλάβω ςϋ αυτι τθν 

εκμυςτιρευςθ, είναι το εξισ: 

Βλζποντασ τθ φιλοςοφικι ζρευνα με τθν ιεραποςτολικι διάκεςθ που 

περιζγραψα, γεννιζται ςτο φιλόςοφο (περιςςότερο από κάκε άλλο 

ερευνθτι) θ αςκθτικι διάκεςθ και θ τάςθ απομόνωςθσ από τουσ 

ακαδθμαϊκοφσ κφκλουσ. Πεταξφ των περιςςότερων φιλοςόφων, 

επικρατεί θ άποψθ ότι ο χϊροσ του πανεπιςτθμίου, πζρα από τθ 

ςπατάλθ χρόνου ςτα εκιμοτυπικά που τθροφνται ςϋ αυτό, διαπνζεται 

κατά κανόνα από πνεφμα ςυντθρθτιςμοφ και δεν ευνοεί τθ φιλοςοφικι 

ζρευνα. Είναι μια επιφφλαξθ που διατφπωςαν και ςπουδαίοι διανοθτζσ 
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και κυκλοφοροφν πολλά ςχετικά γνωμικά, όπωσ αυτά που αποδίδονται 

ςτουσ Nietzsche («Οι κακοί φιλόςοφοι ζχουν τισ ζδρεσ ςτα πανεπιςτι-

μια»), Schopenhauer («Κάκε πρόοδοσ ςτθ φιλοςοφία γίνεται ζξω από 

τουσ ακαδθμαϊκοφσ κφκλουσ»), Morand («Οι ακαδθμίεσ και τα ςαλόνια 

ζχουν εξοντϊςει περιςςότερουσ επαναςτάτεσ απϋ όςουσ τα κανόνια») 

κ.ά.  Υροςκζτω  φυςικά  και  τθν  περίφθμθ  φράςθ  του  Ξομφοφκιου 

«Μθ γίνεισ ςοφόσ, αν δεν αντζχεισ τθ μοναξιά». 

Επϋ αυτοφ, ο ςπουδαιότεροσ ςφγχρονοσ ζλλθνασ φιλόςοφοσ Ευάγγελοσ 

Ραπανοφτςοσ, που είχα τθν τφχθ να είναι εξ αγχιςτείασ ςυγγενισ μου και 

δάςκαλόσ μου και ανακθρφχκθκε ακαδθμαϊκόσ χωρίσ ποτζ να γίνει 

πανεπιςτθμιακόσ, μου είπε κάποτε ωσ ςυμβουλι: «Θ ςοφία, παιδί μου, 

απαιτεί αςκθτικι διάκεςθ, όχι κοςμικζσ επιδιϊξεισ. Το ηθτοφμενο δεν είναι θ 

επαγγελματικι ι ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ. Ο Einstein ιταν ςοφόσ και όταν 

εργαηόταν ωσ  απλόσ υπάλλθλοσ ςτο γραφείο ευρεςιτεχνιϊν τθσ Βζρνθσ' δεν 

ζγινε όταν τον ζκαναν κακθγθτι και ακαδθμαϊκό». 

Αν και πιςτεφω ότι θ παραπάνω κριτικι είναι εν μζρει βάςιμθ και, 

βζβαια, θ αδιαφορία μου για πανεπιςτθμιακοφσ τίτλουσ και θ αποχι 

μου από τθν ακαδθμαϊκι δράςθ ιταν ςυνειδθτι επιλογι μου,  

κάνοντασ  εκ  των  υςτζρων  τον  απολογιςμό  μου,   δεν  διςτάηω  να  

πω ότι ζχω μετανοιςει για τθν απόφαςι μου  να μείνω μακριά από 

τον  πανεπιςτθμιακό  χϊρο. Ζμεινα μεν απερίςπαςτοσ ςτθν ζρευνά 

μου, αλλά ζχαςα ταυτόχρονα τθν πολφτιμθ δυνατότθτα να περι-

τριγυρίηομαι από  νζουσ ανκρϊπουσ, με επικετικζσ απορίεσ και 

αντιδραςτικι ορμι, που κα μπόλιαηαν με γνωςτικοφσ χυμοφσ τθν 

ερευνθτικι προςπάκειά  μου. 

Χάνω και ςιμερα, εξ αυτοφ του λόγου, το δικαίωμα να γράφω από 

κακζδρασ, με τθν εγγφθςθ τθσ τυπικισ αυκεντίασ. Πμωσ, αυτό δεν κα το 

ικελα, γιατί επικυμϊ θ εκτίμθςθ ςτο γραφτό μου να οφείλεται ςτο 

περιεχόμενό του,  όχι ςτο «περικάλυμμά» του. 
 

Τπωσ κι αν ζχει το πράγμα, ανεξάρτθτα από τισ προςωπικζσ 

περιπλανιςεισ μου  (που δεν ενδιαφζρουν κανζνα και, ςτθν θλικία που 

είμαι, δεν ενδιαφζρουν οφτε εμζνα πλζον), με απαςχολεί ζνα μόνο 

ηιτθμα εν προκειμζνω, αγαπθτζ αναγνϊςτθ: θ ειλικρίνεια ςτθ μεταξφ 

μασ ςχζςθ.  Που είναι αδιάφορο το πϊσ κα με αξιολογιςεισ' το αν κα 

με αγαπιςεισ ι κα με αντιπακιςεισ.  Αλλά δεν κα επιτρζψω οφτε 

ςτιγμι, ςϋ αυτό το  δφςκολο «ταξίδι» που κα κάνουμε μαηί ςτα ζγκατα 

τθσ φφςθσ και τθσ διανόθςθσ, να φανταςτείσ ότι επιχειρϊ να ςε 

παραπλανιςω ι να ςου περάςω μιςζσ αλικειεσ. 



 18                                                                ΕΛΧΑΓΩΓΛΞΑ 

 

Δεν υπιρξε ςτθ ηωι μου, ςτθν πνευματικι μου διαδρομι, ςτα διαβάςματά 
μου, κάτι που να αντιπάκθςα περιςςότερο από τθν υποκριςία και τισ 
περιφράςεισ, από τθ διπροςωπία, από τον καλό Dr Jekyll και τον κακό Mr 
Hyde. Ακόμα και ςτθ διατροφι, προτιμοφςα πάντα ςτερεά ι υγρά τροφι. 
Αντιπακϊ τισ κρζμεσ, τα gelée και τα sufflé. Οι υποκριτικζσ φράςεισ, όπωσ 
π.χ. το λογοτεχνίηον -πλθν αβάςιμο- ρθτό «Εν οίδα: ότι ουδζν οίδα», που 
απολαμβάνει περιζργωσ παγκόςμιου καυμαςμοφ, με απωκοφν. Αυτά που 
γνωρίηουμε είναι πάμπολλα και όχι «εν», ζςτω κι αν αυτά που δεν 
γνωρίηουμε είναι απείρωσ περιςςότερα και μζνουν προσ διερεφνθςθ. 
Ρίςτευα και πιςτεφω ότι ταγοί με διφοροφμενθ ςτάςθ (ςτρατευμζνοι 
επιςτιμονεσ, ιςτορικοί με προτίμθςθ, δθμαγωγοί θγζτεσ, προκατειλθμμζνοι 
δικαςτζσ, θκοπλάςτεσ με πυκιακζσ ςυμβουλζσ, φαριςαίοι ιερωμζνοι κ.ά.), 
αν και χωρίσ ξίφοσ ςτο χζρι, ζβλαψαν ςχεδόν περιςςότερο από  τον Jenkins 
Khan ι τον Hitler. Οδιγθςαν τθν ανκρωπότθτα ςε ολζκρουσ και ολοκαυ-
τϊματα, τθ διανόθςθ ςτο ςκοταδιςμό και ςε δογματιςμοφσ και τθ νεότθτα 
ςτο μθδενιςμό. Ξεκίνθςαν δικεν ωσ λειτουργοί και ωσ υποςτθρικτζσ του 
πνεφματοσ δικαίου και κατάντθςαν υπθρζτεσ του κρατικοφ ι πνευματικοφ 
ολοκλθρωτιςμοφ.  Δεν τουσ εκτιμϊ.  Τουσ αντιπακϊ και τουσ οικτίρω. 

Κα ιταν λοιπόν ανϊφελο, αλλά και ανϊμαλο, ςτθν ωριμότθτά μου, 

τϊρα που αποφάςιςα να  κλείςω τθν ζρευνα και να περάςω ςτθ 

ςυγγραφι,  να  λθςμονιςω  τθν  ειλικρίνεια  που  αποηθτοφςα  

εναγωνίωσ από παιδί ςε κάκε βιβλίο που άνοιγα με ελπίδα.  Δεν  κα 

διζψευδα εςζνα, αλλά τον εαυτό μου πρϊτο!  Αυτι τθν ειλικρίνεια, 

προτίκεμαι να ςτθν αποδεικνφω κατάματα ςε κάκε ενότθτα, ςε κάκε 

παράγραφο, ςϋ αυτό το πόνθμα γνϊςθσ που ςου προςφζρω. 

Χτο μυαλό μου είναι καρφωμζνα τα ςεμνά λόγια που είπε ο Camus 

κατά τθν αποδοχι του βραβείου Nobel το 1957:  «Κανείσ από  μασ  δεν 

είναι αρκετά μεγάλοσ για ανάλογθ αποςτολι. Αλλά μζςα ςτισ ςυνκικεσ 

τθσ ηωισ, αφανισ ι προςωρινά διάςθμοσ, ο ςυγγραφζασ μπορεί να 

βρει το αίςκθμα μιασ ηωντανισ κοινότθτασ που κα τον δικαιϊςει,  υπό 

τον όρο ότι αποδζχεται τα δφο βάρθ που αποτελοφν το μεγαλείο του 

επαγγζλματόσ του: τθν υπθρζτθςθ τθσ αλικειασ και τθν υπθρζτθςθ  

τθσ ελευκερίασ.  Αφοφ το κακικον του είναι να ςυνενϊςει το 

μεγαλφτερο δυνατό  αρικμό  ανκρϊπων, δεν  μπορεί  να  ευχαριςτιζται  

με  το ψζμα και τθ δουλεία, τα οποία -όπου βαςιλεφουν- φζρνουν 

μοναξιά. Οποιεςδιποτε κι αν είναι οι προςωπικζσ μασ δοκιμαςίεσ, θ 

ευγζνεια του επαγγζλματόσ μασ κα ζχει πάντα τισ ρίηεσ τθσ ςτισ δυο 

δυςβάςταχτεσ  υποχρεϊςεισ:   τθν  άρνθςθ  να  πεισ  ψζματα  για  κάτι 

που  γνωρίηεισ  και  τθν  αντίςταςθ  ςτθν  καταπίεςθ». 

Αλικεια εν ελευκερία και ελευκερία εν αλθκεία είναι, λοιπόν, το 

ηθτοφμενο! 
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Ο ςκοπόσ του βιβλίου 

Ϊςτερα  απϋ  αυτι  τθν  εκμυςτιρευςθ,  ηθτϊντασ  και  πάλι  κατανόθςθ  

και  ςυγκατάβαςθ  για  τισ  αναφορζσ  ςτο  πρόςωπό  μου,   πρζπει  να 

πω  και  κάτι  για  το  τι  επιδιϊκω  μϋ αυτό  το  πόνθμα. 

Αυτι θ εργαςία δεν είναι μια ςυνικουσ μορφισ ειςαγωγι ςτθ 

φιλοςοφία, οφτε βζβαια είναι λεξικό ι εγκυκλοπαίδεια ι ιςτορία τθσ 

φιλοςοφίασ. Ξάτι τζτοιο κα απαιτοφςε, εξάλλου, ςεμνότερθ και πιο 

ουδζτερθ ςτάςθ του γράφοντοσ και αναλυτικι αναφορά ςτθ 

βιβλιογραφία και κα ιταν κατά τθ γνϊμθ μου πλεοναςμόσ, αφοφ 

υπάρχει ιδθ διεκνϊσ πλθκϊρα τζτοιων ςυγγραμμάτων.  

Φιλοδοξϊ να είναι απλά, μια αποφαςιςτικι παρζμβαςθ για τθν 

επανατοποκζτθςθ τθσ φιλοςοφίασ  μζςα ςτο πλζγμα των επιςτθμϊν.  

 Είναι κατϋ αρχιν μια γνωςιολογικι μελζτθ, που αποςκοπεί να 

καταςτιςει κατανοθτό αυτό  που λζει ο υπότιτλοσ του βιβλίου: ότι 

δθλαδι θ φιλοςοφία είναι επιςτιμθ, και μάλιςτα θ επιςτατοφςα. 

Ττι είναι θ κορυφαία ςτθν πυραμίδα τθσ επιςτιμθσ, λαμβανόμενθσ 

ωσ ενιαίου όλου,  και αυτι  που κατανζμει  μεταξφ των επιςτθμϊν 

(κλάδων τθσ επιςτιμθσ) τα πρωταρχικά αξιϊματα, ωσ βάκρα 

εκκίνθςθσ μιασ εκάςτθσ. Ττι, χωρίσ  αυτιν, θ πυραμίδα τθσ 

επιςτιμθσ  κα  ιταν  κόλουροσ  πυραμίδα  και  ελλειμματικι. 

 Ξαι είναι γενικότερα, όπωσ αυτό περνάει και ςτον τίτλο του βιβλίου, 

μια υπομονετικι διαδρομι ςε όλο το πλάτοσ τθσ φιλοςοφίασ, που 

εξθγεί -κεφάλαιο προσ κεφάλαιο- πϊσ οι δφο βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ 

τθσ φπαρξθσ, θ ιδεαλιςτικι και θ υλιςτικι, διαπερνοφν με ςυνζπεια 

ολόκλθρο το φιλοςοφικό οικοδόμθμα και πϊσ ο διαλεκτικόσ 

ςυγκεραςμόσ των δφο κφριων φιλοςοφικϊν ςχολϊν εδραιϊνει 

ορκότερα τθ γνϊςθ και βελτιϊνει πρακτικά τθ ηωι. 

 Χτο πλαίςιο αυτό, το βιβλίο παίρνει τελικά τθ μορφι ενόσ πανδζκτθ 

και οδθγοφ, υπό τθν ζννοια τθσ κατά το δυνατό ςυςτθματικισ 

ανακεφαλαιοποίθςθσ των βαςικϊν ποριςμάτων τθσ φιλοςοφίασ, 

ιδωμζνων κριτικά και διαλεκτικά από τον γράφοντα, τα οποία, 

ανάλογα με το γνωςτικό τομζα, πρζπει να λαμβάνονται ωσ 

αξιωματικζσ κζςεισ και αρχζσ από τισ  αντίςτοιχεσ επιςτιμεσ του 

τομζα, ϊςτε να εναρμονίηονται αυτζσ  μεταξφ τουσ και να ιςορροπεί 

το επιςτθμονικό οικοδόμθμα. 

Δεν είναι θ επιτομι τθσ φιλοςοφίασ, οφτε το τζλοσ τθσ ωσ ζρευνασ, 

οφτε διδακτικό φιλοςοφικό ςφγγραμμα.  Σφτε είναι βζβαια μια τυπικι 
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επιςτθμονικι ανακοίνωςθ, ςαν αυτζσ που παρουςιάηονται ςτα 

επιςτθμονικά ςυνζδρια ι δθμοςιεφονται ςτα επιςτθμονικά  περιοδικά.  

Είναι όμωσ, για όςουσ αποδεχκοφν το διαλεκτικό ςκεπτικό μου, μια 

ΝΕΑ ΑΦΕΤΘΛΑ για τθ φιλοςοφικι ζρευνα, φςτερα από τισ νοθτικζσ 

επαναςτάςεισ του 20οφ αιϊνα και το πζραςμα ςτθν 3θ χιλιετία. 

Αλλά και γιϋ αυτοφσ που κα διαφωνιςουν ςε πολλά μαηί μου (και 

ευτυχϊσ που κα διαφωνιςουν,  γιατί  το αντίκετο  κα ςιμαινε ότι δεν 

ζφερα τίποτα καινοφργιο ςτθ ςκζψθ τουσ),  ευελπιςτϊ, αυτι θ μελζτθ 

να αποτελζςει το ςφγχρονο ΟΓΑΝΟΓΑΜΜΑ αναφοράσ και 

τακτοποίθςθσ των δικϊν τουσ μελετϊν, τθν πυξίδα (μποφςουλα) των 

δικϊν τουσ επιςτθμονικϊν και πολιτιςτικϊν εν γζνει αναηθτιςεων. 

Πε το βιβλίο αυτό, κα ξανακάνουμε μαηί, πιαςμζνοι χζρι-χζρι, αυτι τθ 

μακρά διαδρομι των ςαράντα ετϊν πνευματικοφ πόνου και ζρευνασ, 

που ακολοφκθςα ο ίδιοσ. Ζχω τθν πεποίκθςθ ότι κα ςε βοθκιςει  

πνευματικά και κα είναι ςτο μζλλον μια καλι φαρζτρα ςτο διανοθτικό 

ςου οπλοςτάςιο. Αυτό όμωσ, υπό τον όρο, να κυμάςαι ςϋ όλθ τθ 

διαδρομι, ότι ο γράφων είναι απλά ο ξεναγόσ ςου.  Σ ταξιδευτισ είςαι 

εςφ και μόνο. 
 

θμείωςθ: Ωσ προσ τθ βιβλιογραφία, μνθμονεφω κατ' αρχιν -γενικά-  

το κεωρθμζνο από τθ γαλλικι φιλοςοφικι εταιρεία λεξικό του Lalande, 

το οποίο κεωρϊ ωσ το πλθρζςτερο βοθκθτικό ςφγγραμμα για κάκε 

φιλοςοφικι εργαςία και το οποίο με βοικθςε καταλυτικά ςτθν ζρευνά 

μου, όπωσ και τθν τριλογία (γνωςιολογία - θκικι - αιςκθτικι)  του 

δαςκάλου μου  Ευάγγελου Ραπανοφτςου, τιμισ ζνεκεν. 

Κατά τα λοιπά, περιορίηω τθν αναφορά μου ςτθ βιβλιογραφία, εκεί που 

κατά τθ γνϊμθ μου επιβάλλεται αυτι να αναφερκεί, παραλείποντάσ 

τθν ωσ ςχολαςτικότθτα ςτθν περίπτωςθ παςίγνωςτων ρθτϊν και 

γνωμικϊν μεγάλων διανοθτϊν ι λθμμάτων από το λεξικό Lalande (που 

θ αναφορά τουσ είναι ςυχνι και εφκολα προςβάςιμθ βιβλιογραφικά). 

Ράντωσ, όπου αναφζρομαι ςτθ βιβλιογραφία, το κάνω επί τόπου και 

ςυγκεκριμζνα, μζςα ςτο κείμενο.  Κατά τθ γνϊμθ μου, είναι εςκεμμζνθ 

αοριςτία  και   υποκριςία  θ  βροχθδόν  παράκεςθ  γνωςτϊν  βιβλίων  

ςε κατάλογο, ςτο τζλοσ του ςυγγράμματοσ, υπό μορφι διαφιμιςθσ 

βιβλιοπωλείου! 

Γνωρίηω πολφ καλά το πόςο παρεξθγθμζνθ είναι θ φιλοςοφία ςτθν 

εποχι μασ. Ειδικά οι νζοι άνκρωποι, κεωροφν οι περιςςότεροι, ότι 

αυτι είναι ζνα «μουςειακό» είδοσ που δεν ζχει ρόλο ςτθ ςφγχρονθ 

ηωι. Τταν κάποιοσ κζλει να ςταματιςει μια άςκοπθ ςυηιτθςθ που 
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κατά τθ γνϊμθ του δεν ζχει νόθμα, αντιδρά λζγοντασ: «Δεν αφινουμε 

τϊρα τισ φιλοςοφίεσ, να κουβεντιάςουμε ςοβαρά;»! 

Γιϋ αυτό το λόγο, κι ο εκδότθσ, όταν είδε τον αρχικό τίτλο που πρότεινα «Θ 

Φιλοςοφία ωσ Επιςτατοφςα Επιςτιμθ», αντζδραςε από πλευράσ marketing 

και μου ηιτθςε να τον αλλάξω. Χρειάςτθκε να εξθγιςω ότι αυτόσ περιγρά-

φει ουςιαςτικά το κζμα του βιβλίου, για να τεκεί τουλάχιςτον ωσ υπότιτλοσ.  

Αναμφίβολα, φταίνε ςϋαυτό οι ίδιοι οι φιλόςοφοι,  που -όπωσ εξθγϊ 

ςτο επόμενο εδάφιο- γράφουν ςυνικωσ κατά τρόπο δφςλθπτο και 

ςχολαςτικό. Αλλά δεν ζχουν προςζξει οι νζοι αυτοί, ότι  τθν ίδια ϊρα 

που απαρνοφνται τθ φιλοςοφία, φιλοςοφοφν οι ίδιοι αςταμάτθτα! 

Αρχικά ωσ ζφθβοι, παλεφοντασ με το υπαρξιακό άγχοσ, καταπιάνονται 

από μικροί με τα ερωτιματα «ποιοσ είμαι και ποφ πάω;» και περνοφν 

μεγάλθ περίοδο φιλοςοφικοφ προβλθματιςμοφ. Χτθ ςυνζχεια, 

προςπακϊντασ να επιλζξουν κοςμοκεωρία και να καταςταλάξουν ςε 

ςτζρεεσ ιδεολογικζσ πεποικιςεισ, αναφορικά με τα κοινωνικά,  

πολιτικά  και  κρθςκευτικά  ηθτιματα,  πάλι  φιλοςοφοφν. Ξαι τζλοσ, 

αυτό κάνουν κι όταν προβλθματίηονται ςχετικά με τον επαγγελματικό  

τουσ  προςανατολιςμό και με τθ μεκοδολογία και δεοντολογία τθσ 

επιςτιμθσ  τουσ  ι  τθσ  τζχνθσ  τουσ,  αργότερα.    

Ψο ηιτθμα δεν είναι λοιπόν να βγάλουμε τθ φιλοςοφία από τθ ηωι μασ, 

πράγμα που είναι ανζφικτο, οφτε να τθ βαφτίςουμε κάπωσ αλλιϊσ, 

αλλά να φροντίςουμε, εμείσ οι φιλόςοφοι, να τα εξθγιςουμε αυτά 

ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ που διψάνε για μάκθςθ με το δικό τουσ 

τρόπο, όχι με τον πνευματικά «γεραςμζνο» δικό μασ. Ψο πρϊτο που 

ηθτοφν οι νζοι, ςτον αιϊνα τθσ ταχφτθτασ και του καταιγιςμοφ  

μθνυμάτων, είναι θ «μαςθμζνθ τροφι», δθλαδι θ απόλυτα τακτοποιθ-

μζνθ  γνϊςθ'  που να ξζρουν αυτόματα ςε ποιο «ραφάκι» του νου τουσ 

να τθν αποκθκεφςουν.  Ξαι βζβαια, θ ςαφινεια και θ αποφυγι κάκε 

είδουσ προπαγάνδασ.  Αυτόσ ιταν ο παράλλθλοσ ςκοπόσ του βιβλίου  

κι ελπίηω ότι ανταποκρίκθκα ςϋ αυτό το αίτθμα πρακτικότθτασ.  

Το ευτφχθμα είναι ότι με βοικθςε πολφ ςϋ αυτό μια φαινομενικά άςχετθ 
ερευνθτικι εργαςία που ςυμμετείχα ςτα νεανικά μου χρόνια, θ οποία είχε 
ωσ αντικείμενο τθν «Εργονομία Υποβρυχίων». Το υποβρφχιο ςε υποχρεϊνει 
να γίνεςαι περιεκτικόσ και τακτικόσ. Υποχρεοφςαι να ςυμπεριλάβεισ ςε ζνα 
μικρό «κουτί», ςχεδόν ό,τι διακζτει μια πόλθ. Εκεί, ι προβλζπεισ ι 
πεκαίνεισ! Δεν χωρά μεταμζλεια του τφπου «ξεχάςαμε κάτι, πιγαινε φζρε 
ζνα». Μςωσ, χωρίσ αυτι τθ ςυγκυρία, να μθν είχα αντιδράςει ποτζ ςτθ 
«Βαβζλ» που ςυνάντθςα ςτθ φιλοςοφία και να μθν είχα εςτιάςει το 
ενδιαφζρον μου ςτθν ανάγκθ  αυτισ τθσ  ςυςτθματικότθτασ. 
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Το λεκτικό ςφμφωνο 

Υζρα όμωσ από τθ ςυμφωνία μασ ςτθ μεταξφ μασ ςχζςθ, πρζπει να 

ςυνεννοθκοφμε και ςχετικά με τθ ςθμαςία των λζξεων.  Ζχει λεχκεί ότι, 

ειδικά ςτθ φιλοςοφία,  θ πλειονότθτα των διαφωνιϊν δεν κα υπιρχε 

αν δεν υπιρχε ο βερμπαλιςμόσ κι αν οι φιλόςοφοι δεν μίλαγαν μεταξφ 

τουσ με όρουσ που ο κακζνασ ορίηει διαφορετικά (πνευματικι Βαβζλ). 

Θ ςυνεννόθςθ ςτθ χριςθ των νοθμάτων, και ειδικότερα των όρων τθσ 

επιςτιμθσ, είναι αναγκαία προχπόκεςθ για το  ςαφι  επιςτθμονικό  

διάλογο. 

Ξατϋαρχιν, κεωρϊ ότι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ 

εξειδικευμζνθσ ορολογίασ δεν είναι απαραίτθτο, γιατί θ φιλοςοφία, ωσ 

«γενικότατθ» επιςτιμθ, δεν ζχει ανάγκθ «ειδικϊν» όρων.  Αρκεί  γιϋ 

αυτιν θ κακομιλοφμενθ γλϊςςα,  υπό τον αυτονόθτο όρο, οι λζξεισ 

που χρθςιμοποιοφνται να χρθςιμοποιοφνται με τθν ίδια κατά το 

δυνατό ςθμαςία απϋ όλουσ.  

Είναι διαςτροφι των φιλοςόφων θ χριςθ δυςνόθτων όρων και 

δαιδαλϊδουσ διατφπωςθσ και αυτι προζρχεται από τθ μεςαιωνικι 

εποχι,  όπου οι κρατοφντεσ πάςχιηαν να κρατιζται θ φιλοςοφία μακριά 

απϋ το λαό, ςαν ιδιαίτερθ εναςχόλθςθ (hobby) ενόσ κλειςτοφ 

κυκλϊματοσ, δθλαδι τθσ αριςτοκρατίασ του πνεφματοσ. Είναι 

χαρακτθριςτικό  το  παράδειγμα  αυτοφ  που  είπαν  οι  ιεροεξεταςτζσ 

ςτον Luther κατά τθ  διάρκεια  τθσ  δίκθσ  του:  «Δεν  μασ  πειράηουν 

αυτά που γράφεισ, αλλά το ότι τα γράφεισ ςτα γερμανικά και όχι ςτα 

λατινικά»!  Αυτό που ζτρεμαν οι ςκοταδιςτζσ, δεν ιταν θ φιλοςοφία, 

αλλά θ εκλαϊκευςι τθσ.  Γιϋ αυτό και ο Gide είχε ςχολιάςει οργιςμζνοσ:  

«Πταν ςου απαντά ζνασ φιλόςοφοσ, δεν καταλαβαίνεισ πια κακόλου τι 

τον είχεσ ρωτιςει».  Εγϊ πάντωσ, ςτζκομαι ςτισ ςοφζσ φράςεισ του 

Einstein, που είπε ότι «Αν κάτι δεν μπορείσ να το εξθγιςεισ με απλά 

λόγια, μάλλον κι εςφ δεν το ζχεισ καταλάβει»,  και του Heisenberg,  που 

είπε ότι «Ακόμα και για τον φυςικό, θ δυνατότθτα περιγραφισ ςτθ 

ςυνθκιςμζνθ γλϊςςα είναι ζνα κριτιριο για το βακμό κατανόθςθσ τθσ 

αλικειασ  που  επιτεφχκθκε  ςτο  ςχετικό  πεδίο».   

Χιμερα, θ λογοκριςία του μεςαίωνα δεν υπάρχει, αλλά θ κακι 

ςυνικεια διατθρείται, είτε από κεκτθμζνθ ταχφτθτα, είτε για λόγουσ 

εντυπωςιαςμοφ (ςπουδαιοφάνειασ).  Σι αδαείσ κεωροφν αφελϊσ ότι ο 

διανοθτισ λζει ςπουδαία πράγματα, αν αυτά που λζει είναι δυςνόθτα. 

Υροφανϊσ, εν προκειμζνω, ςυντρζχει ςνομπιςμόσ εκ μζρουσ του 

διανοθτι και πνευματικι δουλοπρζπεια εκ μζρουσ του αναγνϊςτθ.  
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Αλλά και ςτουσ κακομιλοφμενουσ όρουσ υπάρχει δυςτυχϊσ ςφγχυςθ, 

γιατί ςε πολλοφσ απϋ αυτοφσ  δίνουν διαφορετικι,  και  πολλζσ  φορζσ 

ακριβϊσ αντίκετθ, ερμθνεία οι φιλόςοφοι και ο λαόσ, όπωσ και οι 

φιλόςοφοι μεταξφ τουσ πολλζσ φορζσ.  

θμείωςθ: Κλαςικό παράδειγμα είναι θ αντιδιαμετρικι ςθμαςία που 

δίνεται ςτουσ όρουσ αντικειμενικόσ και υποκειμενικόσ, που κατά τουσ 

αρχαίουσ το αντικειμενικό ιταν το φαινομενικό και μορφολογικό και το 

υποκειμενικό ιταν το κατά βάκοσ πραγματικό και αμετάβλθτο (κείμενο 

υπό), ενϊ κατά τουσ νεϊτερουσ, τελείωσ αντίκετα, το αντικειμενικό είναι 

το πραγματικό, ενϊ το υποκειμενικό είναι το αβζβαιο και περίπου το 

φανταςτικό. Ραρομοίωσ, κατά τθν αυςτθρι ορολογία των φυςικϊν, θ 

ελαςτικότθτα ςθμαίνει τθν ακαμψία του υλικοφ (όπωσ π.χ. ςτο μεταλλικό 

ζλαςμα ι ελατιριο, που ανκίςταται ςτθν παραμόρφωςθ και τείνει να 

επανζλκει ςτθν αρχικι του μορφι όταν αφεκεί ελεφκερο) και θ 

πλαςτικότθτα τθν ευκαμψία του υλικοφ (όπωσ π.χ. ςτθ ηφμθ ι τθν 

πλαςτελίνθ),  ενϊ ςτθν κακομιλοφμενθ, τελείωσ αντίκετα, το ελαςτικό 

είναι  το  εφκαμπτο  και  ευμετάβλθτο.  

 

Γιϋαυτό και πριν από κάκε κεφάλαιο, κεϊρθςα αναγκαίο να προτάςςω 

τουσ  οριςμοφσ  των  βαςικϊν  εννοιϊν  που  κα  πραγματευκϊ.   Χτο 

βακμό που θ ςχζςθ ςυγγραφζα και αναγνϊςτθ είναι ζνα είδοσ  

«ςυναλλαγισ», το προςφμφωνο επάνω ςτισ λζξεισ είναι θ καλι πίςτθ, 

όπωσ λζμε ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ. 

Δεν ζχει νόθμα, όταν μιλάμε για μια λζξθ, θ διάκριςθ μεταξφ των 

ςθμαςιϊν τθσ, των χριςεϊν τθσ και των ερμθνειϊν τθσ, γιατί αυτό 

είναι ηιτθμα των φιλολόγων. Για το φιλόςοφο, ανεξάρτθτα από τθ 

ςθμαςία, χριςθ και ερμθνεία τθσ κάκε λζξθσ, το προζχον είναι θ 

ακρίβεια και θ πλιρθσ κατανόθςι τθσ,  ϊςτε όταν τθ χρθςιμοποιεί, να 

εννοεί  πάντα  το  ίδιο  πράγμα.  Σι λζξεισ  «μπαλαντζρ»  διαφκείρουν 

τθ  φιλοςοφικι ςκζψθ.  Χτθ λογοτεχνία  εμπλουτίηουν και ωραιοποιοφν 

το κείμενο'  ςτθ φιλοςοφία το διαςτρζφουν.       

Επίςθσ, δεν ζχει νόθμα να ανοίξουμε ςυηιτθςθ ςχετικά με το ποιον 

οριςμό  προκρίνω  ςε  κάκε  περίπτωςθ  και  γιατί το κάνω,  εφόςον  οι  

λζξεισ είναι οφτωσ ι άλλωσ ςυμβάςεισ (όπωσ μαρτυρά και ο ίδιοσ ο 

όροσ «οριςμόσ», από το ριμα ορίηω). Ψο  ηθτοφμενο  είναι  να  ξζρουμε,  

εςφ κι  εγϊ,  ότι  μιλάμε  για  το  ίδιο  πράγμα. 

 Θ δικι μου προςπάκεια κα είναι να νιϊκεισ ότι δεν διαβάηεισ ι ακοφσ 

μια από κακζδρασ αγόρευςθ, αλλά ότι κάνω διάλογο μαηί ςου. Κα 

προβάλλω εγϊ για λογαριαςμό ςου, κατά το μζγιςτο δυνατό, τισ 



 24                                                               ΕΛΧΑΓΩΓΛΞΑ 

 

πικανζσ απορίεσ ςου, τθ ςτιγμι που πρζπει, και κα εγείρω τισ εφλογεσ 

ενςτάςεισ ςου, όπου χωροφν διλιμματα.  Ξαι ειδικά ςτθ ςθμαςία των 

λζξεων, κα είμαι εξαντλθτικά ςαφισ.  

Ψο λεκτικό μζροσ είναι φυςικά τυπικό και όχι ουςιαςτικό ςτθ διανόθςθ, 

αλλά όπωσ είπε ο Lenin «Και ο τφποσ είναι ουςία».  Σ δε Αντιςκζνθσ το 

κεωροφςε τόςο κακοριςτικό, ϊςτε ζλεγε: «Αρχι Επιςτιμθσ, θ των 

ονομάτων επίςκεψισ είναι»! 

 

 

 

Συνοδεφω τα παραπάνω με κάποιεσ οδθγίεσ, που 

πιςτεφω ότι κα διευκολφνουν τον αναγνϊςτθ ςτθν 

κατανόθςθ αυτοφ του βιβλίου: 

 

 Το βιβλίο αυτό δεν είναι λογοτεχνικό και δεν είναι θ καλλιζπεια το 

προζχον ςϋ αυτό. Ενδιαφζρει θ μάκθςθ  και όχι θ απόλαυςθ.  Γιϋ 

αυτό, για λόγουσ ακρίβειασ και καλφτερθσ επεξιγθςθσ των 

νοθμάτων και εννοιϊν  που  παρατίκενται  βροχθδόν,  πολλά  από  

τα οποία είναι αρχικά δυςνόθτα ι ιςτορικά αμφιλεγόμενα, τα 

ςυνοδεφω ςυχνά με   παρενκζςεισ,  που περιλαμβάνουν ςυνϊνυμεσ 

ζννοιεσ  ι περιφραςτικι  απόδοςι  τουσ  ι  άλλεσ  ερμθνευτικζσ  

αναφορζσ. 

Θ πρόταςθ είναι, κάκε παράγραφοσ του κειμζνου, να διαβάηεται με 

διπλι ανάγνωςθ:  τθν πρϊτθ φορά, μαηί με τισ παρενκζςεισ,  ϊςτε 

να κατανοείται αναλυτικά αυτό που αναπτφςςεται, και  τθ δεφτερθ 

φορά αγνοϊντασ και παρακάμπτοντασ τισ παρενκζςεισ, ϊςτε να 

ακολουκείται απρόςκοπτα ο λογικόσ ειρμόσ τθσ πρόταςθσ και να 

ςυλλαμβάνεται πλιρωσ το νόθμά τθσ. Κεωρϊ ότι, με αυτι τθ 

μζκοδο, κα ζχουμε ακόμα καλφτερθ ςυνεννόθςθ μεταξφ μασ. 
 

 Επίςθσ, ςτουσ ενδιαφερόμενουσ για το βιβλίο που δεν ζχουν επαρκι  

φιλοςοφικι  προπαίδεια,  ζχω  να  τουσ  ςυςτιςω,  αν  αιςκανκοφν 

ότι το κακαρϊσ κεωρθτικό μζροσ τοφσ κουράηει ι δεν τουσ είναι 

εφλθπτο, να προτάξουν ςτθν  ανάγνωςθ τισ ενότθτεσ Α, Ζ, Η και Θ  

και να περάςουν μετά ςτισ ενότθτεσ  Β, Γ, Δ και Ε.  

Δεν  κα  εξθγιςω  γιατί  το  προτείνω  αυτό,  αλλά όςοι  το κάνουν, 

κα το καταλάβουν. 
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Το βάροσ τθσ αποδείξεωσ 

Κζλω να τελειϊςω τθν ειςαγωγι με μια απαράβατθ αρχι,  χωρίσ τθν 

οποία δεν μπορεί, κατά τθ γνϊμθ μου, να γίνει κανζνασ ςοβαρόσ 

επιςτθμονικόσ  διάλογοσ.  

Υρόκειται  για το αξίωμα  τθσ  γνωςιολογίασ, που είναι γνωςτό ωσ αρχι 

του βάρουσ  τθσ  αποδείξεωσ,  ςφμφωνα με τθν οποία  «Σο βάροσ  τθσ  

αποδείξεωσ  ανικει  ςτον  ιςχυριηόμενο».  

Σ αρνοφμενοσ, όχι απλά δεν υποχρεοφται ςε ανταπόδειξθ επί των 

αναπόδεικτων ιςχυριςμϊν του άλλου, αλλά και οφείλει, για λόγουσ 

οικονομίασ τθσ ςκζψθσ και ςοβαρότθτασ του επιςτθμονικοφ διαλόγου, 

να τουσ παρακάμπτει.  Ξι αν ποτζ ο αρνοφμενοσ διακζτει αποδείξεισ 

που να δικαιολογοφν τθν άρνθςι του και τισ προβάλλει, αυτό γίνεται 

προαιρετικά και ωσ εκ περιςςοφ και όχι εξ υποχρεϊςεωσ.  

Εννοείται, εντόσ αυτοφ του πλαιςίου, ότι θ ενορατικι και παραγωγικι 

προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, που δεν ζχει υποςτεί τθ δοκιμαςία τθσ ζξωκεν 

ςτιριξθσ και τθσ επαγωγικισ επαλικευςθσ, ιςχφει μόνο ςτο βακμό που ο 

ςυνομιλθτισ ςζβεται τθν υπζρτερθ πείρα και τθν αυκεντία του 

ιςχυριηόμενου και τθν αποδζχεται προκφμωσ και αβιάςτωσ.  

Ξαι δεν κα μποροφςε να ςυμβαίνει αλλιϊσ, γιατί μεταξφ τθσ 

κατάφαςθσ και τθσ άρνθςθσ, ωσ νοθτικϊν διαδικαςιϊν και μορφϊν 

διαλόγου, υπάρχει μια ουςιϊδθσ  διαφορά που είναι ςυνυφαςμζνθ με 

τθ φφςθ τουσ: ο ιςχυριςμόσ είναι οριςμζνοσ, ενϊ θ άρνθςθ είναι εξ 

οριςμοφ αόριςτθ. Τταν δθλϊνεισ κεωρθτικά ότι κάτι υπάρχει ι 

ςυνζβθ, μπορείσ και οφείλεισ να καταδείξεισ εμπειρικά το ίδιο ι τα 

ίχνθ του.  Αντίκετα, όταν το προβάλλει ωσ υπαρκτό ι γεγονόσ κάποιοσ 

άλλοσ και εςφ απλά ιςχυρίηεςαι ότι είναι ανφπαρκτο ι δεν ςυνζβθ, 

είναι προδιλωσ αδφνατο να καταδείξεισ πρακτικά το ανφπαρκτο ι να 

ψθλαφιςεισ τα ίχνθ του ουδζποτε ςυμβάντοσ και, ςυνεπϊσ, αυτό δεν 

το οφείλεισ. Αυτό το αντιλαμβάνεται και ο κοινόσ νουσ και το εκφράηει  

παραςτατικά ο λαόσ με τθν παροιμιϊδθ φράςθ «Δεν μπορϊ να ςου 

αποδείξω ότι δεν είμαι ελζφαντασ». 

Θ αρχι αυτι, που προιλκε από τθ νομικι επιςτιμθ και είναι βαςικόσ 

κανόνασ του δικαίου, ζχει απόλυτθ ιςχφ ςτθ λογικι και ςε καμία 

περίπτωςθ δεν είναι διαπραγματεφςιμθ. Ξακόςον με αφορά, τθ 

κεωρϊ  ωσ  απαράβατθ  και  ωσ  προχπόκεςθ  για  τθ  ςυμμετοχι  μου 

ςε  οποιοδιποτε  επιςτθμονικό  διάλογο. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Α2 

ΡΕΛ ΓΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΕΡΛΣΤΘΜΘΣ  

Χφμφωνα με αυτό που είπα ςτον πρόλογο, κεωρϊ αναγκαίο να 

βάλουμε το πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ  ςυμφωνϊντασ ςτον οριςμό του 

όρου «Φιλοςοφία», αλλά και των βαςικϊν όρων και εννοιϊν που  αυτι 

χρθςιμοποιεί  (παρϋ ότι θ αναφορά αυτι ανικει κανονικά ςτθ 

γνωςιολογία,  με τθν οποία κα καταπιαςτοφμε παρακάτω). 

Για να είμαςτε ακριβείσ ςϋ αυτό, πρζπει να ςυνομολογιςουμε το 

αυτονόθτο ότι θ φιλοςοφία, αν και οδθγόσ του ανκρϊπινου 

πολιτιςμοφ  (όπωσ τεκμθριϊνεται  ςϋ αυτό το ςφγγραμμα),  δεν είναι το 

όχθμα του πολιτιςμοφ. Ψο όχθμα προχποτίκεται, για να υπάρξει 

οδθγόσ.  Γιϋαυτό, πριν ορίςουμε  «τι  εςτί  Φιλοςοφία», είναι αναγκαίο 

να ορίςουμε τισ βαςικζσ ζννοιεσ που ςυνκζτουν το γνωςτικό 

περιβάλλον, εντόσ του οποίου λειτουργεί, και εν τζλει θγείται, θ 

φιλοςοφία. 

Βαςικζσ ζννοιεσ 

Για τθν  οικονομία του κειμζνου, παρακάμπτω  προςωρινά  και παίρνω 

ωσ δεδομζνεσ τισ  κεμελιϊδεισ αξιωματικζσ ζννοιεσ  που αναφζρονται 

ςτο κεφάλαιο τθσ μεταφυςικισ με το γενικό τίτλο  «Ρρωταρχικζσ 

ζννοιεσ» («Κατθγορίεσ» κατά τουσ αρχαίουσ φιλοςόφουσ). 

Αυτζσ είναι κατϋεμζ, όπωσ τισ εξθγϊ παρακάτω, θ Φπαρξθ, θ 

Υλοενζργεια,  ο  Λόγοσ,  θ Ηωι  και θ Συνείδθςθ, διατεταγμζνεσ μεταξφ 

τουσ  κατά  υπαλλθλικι  ζννοια  με τθν παραπάνω ςειρά. 

Πζχρι να φτάςουμε ςτο ςθμείο που περιγράφω αυτζσ τισ ζννοιεσ και 

με όποια ςθμαςία κι αν τουσ δίνει ο κακζνασ,  το βζβαιο είναι ότι αυτζσ 

αποτελοφν το υπόςτρωμα (τον «καμβά»), επί του οποίου 

αναπτφςςεται  κάκε γνϊςθ,  άρα και θ φιλοςοφία. 

Πε αυτό το δεδομζνο, βρίςκω ωσ πιο λογικι τθν προςζγγιςθ και 

αναγνϊριςθ  του όρου  Φιλοςοφία  με τον ακόλουκο δρόμο: 

• Ψο υποςφνολο (μζροσ, τμιμα) τθσ ηωισ, που εκδθλϊνεται ωσ 

εγκεφαλικι  δράςθ  ςτα  ζμβια  όντα (άνκρωπο  και  ανϊτερα  ηϊα)  

που διακζτουν εγκζφαλο, το ονομάηουμε  Ψυχιςμό  ι  Ψυχι. 
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• Σ ψυχιςμόσ εκδθλϊνεται με τα Αιςκιματα, που οφείλονται ςτα 

εξωτερικά ερεκίςματα που φτάνουν ςτον εγκζφαλο από το 

περιβάλλον ι από το ςϊμα του ηϊου (ςτατικι μορφι), και με τα 

Συναιςκιματα, που είναι οι εγκεφαλικζσ αντιδράςεισ ςτα 

ερεκίςματα (δυναμικι μορφι).  Λδιαίτερθ  μορφι ςυναιςκθμάτων, 

που είναι αρχζγονα  και ςυγγενι και  προχπάρχουν κλθρονομικά 

των εξωτερικϊν ερεκιςμάτων, είναι τα Ζνςτικτα, τα οποία είναι 

κατά κανόνα κυρίαρχα ςτον  εγκζφαλο και  κεωροφνται ο  πυρινασ  

τθσ  ηωισ και του ψυχιςμοφ (δθλαδι θ άυλθ βάςθ του προεγϊ και 

του  υποςυνειδιτου).  

• Ψο υποςφνολο (μζροσ-τμιμα)  του ψυχιςμοφ, που εκδθλϊνεται ςτον 

άνκρωπο ωσ Νόθςθ ι Γνϊςθ (ευρφτερα, υνείδθςθ), το 

ονομάηουμε  Νου  ι  Ρνεφμα.  

• Θ γνϊςθ  τζμνεται  ςε  Ζννοιεσ  (Ιδζεσ), θ  ςυρραφι  των  οποίων  

κατά  λογικό  τρόπο  τθν  απαρτίηουν. 

 Ξάκε ζννοια εξετάηεται ωσ προσ το Ρλάτοσ τθσ  και ωσ προσ το 

Βάκοσ τθσ, όπου ωσ πλάτοσ εννοοφμε το πλικοσ των πραγμάτων 

ςτα οποία αυτι αντιςτοιχεί και ωσ  βάκοσ εννοοφμε το πλικοσ των 

πλθροφοριϊν που ζχει γιϋ αυτά. 

• Θ Γενικότθτα (μεγάλο πλάτοσ)  και  θ  Λεπτομζρεια  (μεγάλο βάκοσ) 

είναι  αντιςτρόφωσ   ανάλογεσ  καταςτάςεισ.   Τςο  πιο  γενικι  είναι 

μια εξεταηόμενθ  ζννοια, οι πλθροφορίεσ  που τθ ςυνοδεφουν είναι  

ενδιαφζρουςεσ  ςε  περιςςότερουσ,  αλλά είναι  αςαφείσ.  Αντίκετα, 

όςο πιο ειδικι είναι αυτι, οι πλθροφορίεσ που τθ ςυνοδεφουν 

ενδιαφζρουν λιγότερουσ,  αλλά  είναι  αναλυτικότερεσ. 

Ρ.χ. θ ζννοια «ηϊο» δεν περιλαμβάνει πλθροφορία για το πόςα πόδια 
ζχει ι πϊσ πολλαπλαςιάηεται το ηϊο, ενϊ θ ζννοια «άλογο» παραπζμπει 
αμζςωσ ςε τετράποδο κθλαςτικό. Ραραπζρα, θ ζννοια «άλογο» δεν 
κακορίηει το χρϊμα και το πάχοσ του ηϊου, ενϊ θ ατομικι ζννοια 
«Βουκεφάλασ» παραπζμπει ςε άλογο με ςυγκεκριμζνο χρϊμα και πάχοσ, 
όπωσ και ιδιοκτιτθ. 

Επομζνωσ,  θ γενίκευςθ και θ εξειδίκευςθ είναι χριςιμεσ ςτθ γνϊςθ 

κατά περίπτωςθ,  ανάλογα με το  ηθτοφμενο. 

θμείωςθ: Για λόγουσ ςαφινειασ και προϊδεαςμοφ,  προτάςςω εδϊ, 

από το κεφάλαιο τθσ νοθτικισ (γνωςιολογίασ), τθν περιλθπτικι 

αναφορά ότι θ  νόθςθ, και ςυνεπϊσ θ  γνϊςθ, εκδθλϊνεται με δφο 

κφριεσ  μορφζσ  δράςθσ  (ενζργειεσ, λειτουργίεσ),  που είναι θ εμπειρία 

και θ ςκζψθ, και τρεισ ςυμπλθρωματικζσ (όχι όμωσ δευτερεφουςεσ), 
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που είναι θ μνιμθ, θ βοφλθςθ  και θ φανταςία.  Θ ανάλυςθ περί αυτϊν 

γίνεται,  όπωσ είπα,  παρακάτω. 

Επιςτιμθ και Επιςτιμεσ 

Επιςτιμθ ονομάηουμε τθ ςυςτθματικι γνϊςθ  (επί-γνωςθ).  

Θ ειδοποιόσ διαφορά τθσ επιςτιμθσ από τθν απλι γνϊςθ είναι ο 

ςυςτθματικόσ ςυνδυαςμόσ (διαςταφρωςθ κατϋ αντιπαραβολι) των 

ατάκτωσ και ςυμπτωματικϊσ ςυλλεγόμενων γνϊςεων,  ϊςτε αυτζσ  να 

αλλθλοεπαλθκεφονται  ςυνεχϊσ,  άλλωσ να εγκαταλείπονται.  Αυτι τθν  

κατά λόγον (λογικι)  επεξεργαςία τθν ονομάηουμε Απόδειξθ και τα 

αςφαλι και επαλθκευμζνα ςυμπεράςματα, που προκφπτουν απϋ 

αυτιν και ζχουν γενικι ιςχφ, τα ονομάηουμε Νόμουσ  ι  Κανόνεσ  και 

τα καταγράφουμε ωσ  ιδιότθτεσ  του εξεταηόμενου πράγματοσ.  
 

Αρχικά, θ επιςτιμθ ιταν ενιαία και ταυτιηόταν με τθ φιλοςοφία 

(Πανεπιςτιμθ).   Χτθ ςυνζχεια, ωσ γνωςτό,  καταμερίςτθκε ςε κλάδουσ 

που ονομάςτθκαν Επιςτιμεσ (με τθ λζξθ επιςτιμθ ςτον πλθκυντικό 

πλζον),  με δυο χαρακτθριςτικά γνωρίςματα ςε κακεμιά απϋ αυτζσ:  

α) τθ ςυγκζντρωςθ του ενδιαφζροντοσ ςε ςυγκεκριμζνθ ομάδα  (είδοσ, 

υποςφνολο, πεδίο, τομζα, κλάδο) γνωςτικϊν αντικειμζνων, που τα 

ςυνδζουν κοινά χαρακτθριςτικά και κεωροφνται ομοειδι,  και  

β) τθν εναςχόλθςθ με το ςυγκεκριμζνο κλάδο, αρμόδιων και 

εξειδικευμζνων  ςϋ αυτόν  επιςτθμόνων. 

Θ πρωταρχικι  διαίρεςθ  τθσ  επιςτιμθσ  γίνεται κλιμακωτά ςε τζςςερισ 

κεμελιϊδεισ και υπάλλθλουσ μεταξφ τουσ κλάδουσ (ςε ςχθματιςμό 

ομόκεντρων κφκλων, με κζντρο τον άνκρωπο και πλιρεσ ανάπτυγμα το 

ςφμπαν),  οι οποίοι ορίηονται περιλθπτικά ωσ εξισ: 

 Φιλοςοφία  είναι  θ  κακολικισ  ιςχφοσ  κεμελιϊδθσ  επιςτιμθ,  θ 

οποία  αςχολείται  με  τθν  Φπαρξθ  εν  τω  ςυνόλω  τθσ  και,  ιδία, 

με τθν Ουςία ι Λόγο τθσ Ϊπαρξθσ (ωσ αιτία και ωσ τάςθ). Ψο πεδίο 

τθσ είναι απεριόριςτο  και  το ευρφτερο εφικτό  (Σφμπαν ι Κόςμοσ, 

κατά  τουσ  αρχαίουσ).   Αντικείμενό τθσ  είναι ό,τι είναι αντιλθπτό  

ωσ  πραγματικό  ι  φανταςτικό. 

 Φυςικι είναι θ κεμελιϊδθσ επιςτιμθ, θ οποία αςχολείται με τθν 

παρατθριςιμθ (κοςμικι και ατομικι) φπαρξθ και, ιδίωσ, με τθν  

Υλοενζργεια, ωσ βαςικό ςυςτατικό και κινθτιρια δφναμθ τθσ 

φπαρξθσ.  Αντικείμενό τθσ  είναι  οι ιδιότθτεσ  και τα φαινόμενα που 
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αντιςτοιχοφν ςτθν καταςκευι, μορφοποίθςθ  και δράςθ των 

φυςικϊν  πραγμάτων. 

 Βιολογία είναι θ κεμελιϊδθσ επιςτιμθ, θ οποία αςχολείται με το 

υποςφνολο τθσ φφςθσ  που εμφανίηει τθν  προθγμζνθ ιδιότθτα  τθσ 

Ηωισ.  Αντικείμενό τθσ είναι οι ιδιότθτεσ και τα φαινόμενα  που 

εμφανίηονται ςτα ζμβια όντα και δεν απαντϊνται ςτα άψυχα 

πράγματα (κυρίωσ  κζματα  ανατομίασ  και  φυςιολογίασ). 

 Ψυχολογία είναι θ κεμελιϊδθσ επιςτιμθ, θ οποία αςχολείται με το 

υποςφνολο τθσ ζμβιασ φφςθσ που εμφανίηει τθν ιδιότθτα του 

Ψυχιςμοφ.  Αντικείμενό  τθσ  είναι  οι  ιδιότθτεσ  και  τα  φαινόμενα  

που αντιςτοιχοφν ςτον άνκρωπο και δεν εμφανίηονται ςτα λοιπά 

ζμβια όντα και ςτα πράγματα (κυρίωσ κζματα χαρακτιρα και 

ςυμπεριφοράσ).   Δευτερευόντωσ, θ  ψυχολογία  αςχολείται  και  με 

τον  ψυχιςμό  των  ςπονδυλωτϊν  ηϊων  που  διακζτουν  εγκζφαλο. 

Θ διαίρεςθ αυτι υπαγορεφκθκε  από τθν ανάγκθ  λεπτομερειακότερθσ 

εξζταςθσ  (εξειδίκευςθσ)  κάποιων τομζων του επιςτθτοφ  με επίκεντρο 

του ενδιαφζροντοσ τον άνκρωπο,  διότι -μζςω αυτισ- επιτυγχάνεται θ 

αφξθςθ του βάκουσ των γνϊςεων δια τθσ μειϊςεωσ του πλάτουσ των. 

Πάλιςτα, θ εμβάκυνςθ τθσ γνϊςθσ  δεν επιτυγχάνεται μόνο ςτον 

ειδικό  κλάδο  που  αποςπάται,  αλλά  ταυτόχρονα  και  ςτο  γενικό  

από τον οποίο αυτόσ αποκολλάται, λόγω τθσ ελάφρυνςθσ του 

γνωςτικοφ  του  φορτίου. 

Εννοείται ότι κακεμιά από τισ τρεισ επόμενεσ τθσ φιλοςοφίασ 

κεμελιϊδεισ επιςτιμεσ,  αςχολείται με τισ ιδιότθτεσ  και  τα φαινόμενα 

των αντικειμζνων τθσ κατά το μζροσ που αυτά είναι ιδιάηοντα, ςε 

ςχζςθ με τα αντικείμενα τθσ υπερκείμενθσ επιςτιμθσ. Υρακτικά όμωσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ  τθσ  μθ ςφγκρουςθσ των αρχϊν τθσ όποιασ  

γενικισ επιςτιμθσ με τισ αρχζσ τθσ γενικότερθσ, οι κεμελιϊδεισ  

επιςτιμεσ  λειτουργοφν  με αυτοτζλεια, ςαν θ  κακεμιά να εξετάηει μια 

διακεκριμζνθ  suis  generis  πραγματικότθτα. 
 

Ϊςτερα απϋ αυτι τθ κεμελιακι διάκριςθ, οι επιςτιμεσ διαιροφνται 

περαιτζρω ςε πλικοσ άλλων ειδικϊν κλάδων, με ακόμα πιο 

περιοριςμζνο πεδίο και μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ ωσ προσ τα 

εξεταηόμενα φαινόμενα, αλλά  και  με  καταγραφι  τθσ  κατανομισ των 

φαινομζνων ςτο χωροχρόνο (περιγραφικζσ, γεωγραφικζσ, ιςτορικζσ 

κ.ά. επιςτιμεσ).  Εννοείται, πάντα, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ υπαλλθλικισ 
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ςχζςθσ κάκε επιςτιμθσ με τθν αμζςωσ γενικότερθ και όλων με τθν 

αντίςτοιχθ κεμελιϊδθ του τομζα που αυτι ανικει. 

Ενδεικτικό  πίνακα  τθσ  κατανομισ  αυτισ  των  επιςτθμϊν   δίνω  παρακάτω 

ςτο  κεφάλαιο  τθσ  επιςτθμολογίασ. 
 

Αυτό  που  πρζπει  κατά  τθ  γνϊμθ  μου  να  τονιςκεί   ιδιαίτερα,  είναι 

μια άλλου τφπου διάκριςθ των επιςτθμϊν, που υπιρξε κακοριςτικι 

για τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και γενικότερα για τθν πορεία του 

πολιτιςμοφ   και   που  προθγείται  ιςτορικά   κάκε  άλλθσ  θ  οποία  δεν 

ζχει να κάνει  με το αντικείμενο  ι  τθν ταξινόμθςθ των φαινομζνων, 

αλλά  με  τθ  ςκοπιμότθτα  τθσ  μελζτθσ.  

Θ αρχικι διάκεςθ τθσ επιςτιμθσ ιταν κακαρά πακθτικι, γιατί 

περιοριηόταν ςτθν απλι  παρατιρθςθ των  φαινομζνων.  Τπωσ όμωσ ο 

απλόσ άνκρωποσ  ανακάλυψε τθ  δυνατότθτα,  πζρα από τθν πακθτικι 

ικανοποίθςθ τθσ περιζργειάσ του, να μετατρζπει  ενεργθτικά τθ γνϊςθ 

ςε τεχνικι, για να διευκολφνει τθ ηωι του και να ικανοποιεί τισ 

βιοποριςτικζσ  του ανάγκεσ  (πρϊτα παραδείγματα θ χριςθ τθσ φωτιάσ 

και  του  τροχοφ), ζτςι  κι  ο επιςτιμονασ,  μετά  τθ  ςυςτθματοποίθςθ 

τθσ  γνϊςθσ,  πζραςε μοιραία  ςτθ ςυςτθματοποίθςθ  και τθσ τεχνικισ.  

Δθλαδι,  θ  επιςτιμθ  χωρίηεται  επίςθσ,  ανάλογα  με  τθ  ςκοπιμότθτα 

τθσ,  ςε δφο  βαςικζσ  ενότθτεσ  που ορίηονται  ωσ  εξισ: 

 Κεωρθτικι  Επιςτιμθ  ι  Κακαρι  Επιςτιμθ  ονομάηουμε  τθν 

επιςτιμθ  που  αποβλζπει  ςτθν  πακθτικι  γνϊςθ  (παρατιρθςθ)  

και  ζχει  ωσ  ιδεολογικό  πρόταγμα  τθν  Αλικεια. 

 Εφαρμοςμζνθ Επιςτιμθ ι Τεχνικι ονομάηουμε τθν επιςτιμθ που 

αποβλζπει ςτθν ενεργθτικι χριςθ τθσ ςυςτθματικισ γνϊςθσ 

(πρακτικι)  και ζχει ωσ ιδεολογικι ςτόχευςθ τθ  Χρθςιμότθτα. 

Αυτι θ διάκριςθ, χωρίηει κυριολεκτικά το επιςτθμονικό ςφςτθμα ςε 

δφο τελείωσ διαφορετικά γνωςτικά οικοδομιματα, που τείνουν ςε 

διαφορετικοφσ ςτόχουσ: «Know» και «Know how». Χτο πρϊτο, 

απαγορεφεται  ρθτά  κάκε  εκτιμθτικι  κρίςθ,  όπωσ  και  θ  παρζμβαςθ 

του  επιςτιμονα  ςτο  μελετϊμενο  φαινόμενο,  ενϊ  αντίκετα,  το 

δεφτερο  λειτουργεί  πάντοτε με αξιολογικά και ωφελιμιςτικά κριτιρια 

και με προςπάκεια του επιςτιμονα να προςαρμόςει το φαινόμενο 

ςτθν  ανκρϊπινθ  βοφλθςθ. 

Αναμφίβολα, θ κεωρθτικι επιςτιμθ είναι θ πεμπτουςία τθσ 

ανκρϊπινθσ γνϊςθσ. Είναι αυτι που, κατά τον Αριςτοτζλθ, δεν ζχει 

άμεςθ ςχζςθ  με τισ εφαρμογζσ και τθν καλλιεργοφμε «εαυτισ ζνεκεν». 
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Σ Αριςτοτζλθσ κεωροφςε τθν ανκρϊπινθ ςκζψθ ωσ το ποιοτικά 

ανϊτατο φαινόμενο ςτθ φφςθ και, ειδικά για τθ κεωρθτικι δράςθ τθσ, 

ζλεγε ότι αυτι  είναι  «θ  μεγαλφτερθ  ευδαιμονία  του ανκρϊπου» 

(κατϋ αντίκεςθ προσ τουσ γάλλουσ, που μιλοφν μειωτικά για τθν 

κακαρϊσ κεωρθτικι επιςτιμθ χωρίσ πικανι εφαρμογι, και  χρθςιμο-

ποιοφν γιϋ αυτιν τθ λζξθ theorique αντί theoretique).   

Πε βάςθ αυτι τθν παραδοχι, πολλοί διανοθτζσ αρνοφνται τελείωσ 

ςτθν τεχνικι τθν ιδιότθτα τθσ επιςτιμθσ, ιςχυριηόμενοι ότι επιςτιμθ 

είναι μόνο θ κεωρθτικι, μακράν των εφαρμογϊν τθσ και τθσ όποιασ 

χρθςτικισ δυνατότθτασ αυτι παρζχει. Αυτό, το κεωρϊ ωσ πνευματικι 

ζπαρςθ. Κα δίςταηα να ιςχυριςκϊ ότι ο μθχανικόσ ι ο γιατρόσ π.χ. δεν 

είναι επιςτιμονεσ, αλλά είναι «μάςτορεσ» (αν και είναι τεχνίτεσ, με τθν 

ζννοια ότι δεν παρατθροφν απλά, αλλά παράγουν αποτελζςματα). 

Απόδειξθ ότι, ςτθν ιςτορικά πρϊτθ ςυςτθματικι ταξινόμθςθ των 

επιςτθμϊν, που ιταν του Αριςτοτζλθ (Μετά τα φυςικά, V.1), γίνεται 

λόγοσ, κατϋ αντιδιαςτολι προσ τισ κεωρθτικζσ,  για τισ εφαρμοςμζνεσ 

επιςτιμεσ με τον όρο «ποιθτικζσ και πρακτικζσ Επιςτιμεσ» και αυτό 

δεν ζχουμε λόγο να το αλλάξουμε.  

Επίςθσ, κεωρϊ ότι θ χριςθ του όρου «Ψεχνολογία» για τθν 

εφαρμοςμζνθ επιςτιμθ ςτο ςφνολό τθσ, αντενδείκνυται, γιατί αυτόσ 

είκιςται να χρθςιμοποιείται περιοριςτικά για τισ τεχνικζσ που ζχουν ωσ 

βάςθ τθ φυςικι (μθχανολογία, θλεκτρονικι κ.ά.) και όχι γιϋ αυτζσ που 

ζχουν ωσ βάςθ τθ βιολογία  και  τθν  ψυχολογία.  

Πε τα ςθμερινά δεδομζνα, δεν μποροφμε να περιφρονιςουμε τθ 

μεγάλθ ικανοποίθςθ  που αιςκάνεται  ο τεχνικόσ  επιςτιμονασ όταν 

εφευρίςκει  κάτι ςπουδαίο  που ευεργετεί τθν ανκρωπότθτα.  Κα  ιταν 

υπερφίαλο  και απάνκρωπο να  πει  κανείσ,   ότι  κα  τον άφθνε απακι   

θ  πικανότθτα  να  ανακαλφψει  π.χ. το εμβόλιο κατά του καρκίνου ι το  

υποκατάςτατο  του  πετρελαίου ι, ακόμα γενικότερα, να βρει τρόπουσ 

να παρατείνει το προςδόκιμο ηωισ των ανκρϊπων και να ικανοποιιςει 

εν μζρει το αίτθμα του Faust. 
 

Ζκαςτοσ εφϋ ω  ετάχκθ,  όμωσ.   Υροςωπικά,  όςο κι αν  αυτό ακοφγεται 

«αμοραλιςτικό», αιςκάνομαι πωσ  δεν  κα  κυςίαηα  οφτε  μία  θμζρα  

κεωρθτικισ ζρευνασ, προκειμζνου  να  ςυμβάλω ςτθν  αναηιτθςθ  ενόσ 

ςωτιριου εμβολίου  (και αυτό που λζω το εννοϊ).  Επϋαυτοφ, αρκοφμαι 

να ςυμπλθρϊςω, αμυνόμενοσ  προφανϊσ,  ότι  χωρίσ  τισ  ανακαλφψεισ 

των  κεωρθτικϊν, οι  περιςςότερεσ  εφευρζςεισ  των  τεχνικϊν  κα  

είχαν  μείνει  για πάντα  ςτθ  ςφαίρα  τθσ  ουτοπίασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Α3 

ΡΕΛ ΦΛΛΟΣΟΦΛΑΣ  

Κα ζλεγε κανείσ ότι, φςτερα από τθ ςφςταςθ των επιμζρουσ επιςτθμϊν 

και τον καταμεριςμό του  γνωςτικοφ πεδίου ςε αυτζσ, θ φιλοςοφία, 

που ιδρυτικά ιταν «Θ Επιςτιμθ» ςτο ςφνολό τθσ (πανεπιςτιμθ),  

ζμεινε  κενι  περιεχομζνου  και  δεν  ζχει  λόγο  φπαρξθσ.  Αυτό  δεν 

ιςχφει  για  δφο  λόγουσ:  

 Σ πρϊτοσ λόγοσ είναι ότι τα γνωςτικά αντικείμενα που 

αποςπάςκθκαν από τθν «επιςτιμθ του κακόλου» δεν εξετάηονται 

όπωσ είπα ςτον κάκε ειδικευμζνο κλάδο ωσ προσ όλεσ τισ 

ιδιότθτζσ τουσ,  αλλά μόνο ωσ προσ αυτζσ που διαφζρουν από τα 

υπόλοιπα αντικείμενα του ανϊτερου  (γενικότερου)  κλάδου.  Υ.χ. 

θ βιολογία δεν αςχολείται με το φαινόμενο τθσ βαρφτθτασ ςτα 

ηϊα ωσ πράγματα, που παραμζνει αρμοδιότθτα τθσ φυςικισ,  και 

θ ψυχολογία δεν είναι αρμόδια για τθ φυςιολογία του εγκεφάλου, 

με τθν οποία αςχολείται θ βιολογία. Υαρομοίωσ λοιπόν, θ 

φιλοςοφία διατθρεί ωσ πεδίο ζρευνασ τα φαινόμενα και τουσ 

νόμουσ τθσ φπαρξθσ που δεν προςεγγίηονται πλιρωσ με τα μζςα 

και τισ μεκόδουσ τθσ φυςικισ, θ οποία είναι θ πλθςιζςτερθ 

(γενικότερθ) από τισ επόμενεσ κεμελιϊδεισ επιςτιμεσ. 
 

 Σ δεφτεροσ λόγοσ  είναι ότι, παρά τον πολυκερματιςμό τθσ 

επιςτιμθσ, θ πραγματικότθτα παραμζνει μία  και θ αλικεια για 

κάκε φαινόμενο είναι μία. Ππορεί να αςχολοφνται με το ίδιο 

φαινόμενο πολλζσ επιςτιμεσ, κακεμιά κατά το μζροσ  ςτο οποίο  

ειδικεφεται,  αλλά τελικά θ αλικεια για το κάκε φαινόμενο είναι 

το άκροιςμα των αλθκειϊν  που ςυλλζγουν  γιϋ αυτό  οι  

επιμζρουσ  επιςτιμεσ. 

Υερνϊντασ λοιπόν από τθ μία και μοναδικι επιςτιμθ ςε μια κοινωνία 

επιςτθμϊν, ανακφπτει μοιραία,  όπωσ ςε κάκε κοινωνικό ςφνολο, θ 

ανάγκθ ςυντονιςτι μεταξφ των κοινωνϊν (επιςτθμϊν και επιςτθμόνων  

εν προκειμζνω), που κα ζχει το management και κα διανζμει τισ 

αρμοδιότθτεσ μεταξφ τουσ, κα διαιτθτεφει ςτισ μεταξφ τουσ αντικζςεισ 

και κα εποπτεφει ςτθν εξαγωγι του ακροιςτικοφ ςυμπεράςματοσ  ωσ 

μόνθσ  αλικειασ  (με  τθν  εξουςία  τθσ  αποβολισ  των  αντιφάςεων  
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και τθσ επιβολισ ςφμμετρθσ ποςόςτωςθσ μεταξφ των ςυνιςτωςϊν 

αλθκείασ,  για  τθν  εξαγωγι  τθσ   πιο  ζγκυρθσ  ςυνιςταμζνθσ).  

Αυτό το ρόλο τον ζχει θ κακεμία από τισ κεμελιϊδεισ επιςτιμεσ,  ωσ 

προσ τισ υποκείμενεσ  ειδικζσ επιςτιμεσ,  και θ φιλοςοφία ωσ προσ 

όλεσ,  ωσ γενικόσ επιςτάτθσ  και ωσ  επιςτιμθ  των  επιςτθμϊν. 

Τπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει ο Franck  (Dictionnaire des sciences 

philosophiques),  όλεσ οι φιλοςοφικζσ ςχολζσ αναγνϊριςαν τθν φπαρξθ 

μιασ  γενικισ  και  ανϊτερθσ  όλων  επιςτιμθσ,  τθσ  Επιςτιμθσ  των 

Αρχϊν,  από  τθν  οποία  όλεσ  οι  γνϊςεισ  μασ   ζλκουν  τθ  βεβαιότθτα 

και  τθν  ενότθτά  τουσ.  Αυτι  ιταν  κατά  τον  Αριςτοτζλθ  «θ  των 

πρϊτων Αρχϊν Κεωρθτικι», θ λειτουργοφςα «εαυτισ ζνεκεν», θ 

αςχολοφμενθ με το «οὗ ἕνεκα» (δθλαδι με αυτό, ζνεκα του οποίου 

ςυμβαίνουν  τα  υπόλοιπα). 

Ζνασ νζοσ φοιτθτισ, ςτον οποίο εξζκετα τα παραπάνω, ζκανε το εξισ ςχόλιο:  
«Κατάλαβα. Κα μποροφςαμε να φανταςκοφμε τθν επιςτιμθ ςτο ςφνολό τθσ  
ςαν το χαρτοπαίγνιο.  Οι παίκτεσ είναι πολλοί, αλλά το παιχνίδι δεν ξεκινάει 
αν δεν επιλεγεί αυτόσ  που κα μοιράηει χαρτιά»! 
Εγϊ χρθςιμοποιϊ μια πιο επιςτθμονικι παρομοίωςθ, που τθ δανείηομαι από 
τθ νομικι επιςτιμθ: Ωσ γνωςτό, ςτθν οργανωμζνθ κοινωνία (πολιτεία), 
υπάρχει ανάγκθ εναρμόνιςθσ των κεςμοκετοφμενων από τα διάφορα 
υπουργεία αρχϊν (νόμων)  και, προσ τοφτο,  κατζςτθ αναγκαίοσ ο κορυφαίοσ 
ρυκμιςτικόσ νόμοσ, που είναι το Σφνταγμα. Θ φράςθ του Franck «Επιςτιμθ 
των Αρχϊν», που ελζχκθ παραπάνω, αυτόν ακριβϊσ το ρόλο επιφυλάςςει 
για τθ φιλοςοφία: του υντάγματοσ των  επιςτθμϊν! 

Τι δεν είναι θ Φιλοςοφία 

Χε αντίκεςθ με τα παραπάνω, επικράτθςε για αρκετοφσ αιϊνεσ θ 

αντίλθψθ ότι θ φιλοςοφία είναι διαφορετικι, ωσ πνευματικι 

λειτουργία, από τθν επιςτιμθ, και ότι αυτι μεν εκφράηει τθν 

υποκειμενικι αλικεια,  θ δε επιςτιμθ τθν αντικειμενικι αλικεια.  

Ζτςι, θ φιλοςοφία αποκόπθκε από  τθν  επιςτιμθ  και  μετατράπθκε  ςε 

δόγμα, γιατί αλικεια που δεν είναι αντικειμενικι και δεν είναι 

παραδεκτι από τθν πλειοψθφία των επαϊόντων, δεν είναι αλικεια' 

είναι δοξαςία και προφθτεία. 

Πε  αυτι τθν εκδοχι, θ φιλοςοφία προςομοιάηει  περιςςότερο προσ τθ 

κρθςκεία,  παρά προσ τθν επιςτιμθ,  και δεν είναι τίποτα άλλο από  

μια «ατομικι κρθςκεία», που  αποδζχεται κι αυτι το υπερφυςικό ωσ 

υπαρκτό. Είναι δθλαδι, για κάκε εξωεπιςτθμονικό φιλόςοφο, θ 

ατομικι δογματικι κοςμοκεωρία του, όπωσ για τισ λαϊκζσ μάηεσ θ 

κρθςκεία  είναι  θ  ςυλλογικι  δογματικι  κοςμοκεωρία  τουσ.  Σ 
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κεολόγοσ και ο φιλόςοφοσ ταυτίηονται εν προκειμζνω απόλυτα ωσ 

προσ το μυςτικιςμό και τθ μαγεία  (δικεν «αυκεντικι» αποκάλυψθ), με 

μόνθ διαφορά ότι ο δεφτεροσ είναι  για τον πρϊτο  αιρετικόσ! 

Είναι μια απόλυτα ςεβαςτι πνευματικι επιλογι  (αν υπάρχει ψυχικι 

ανάγκθ  για  κάτι τζτοιο)  και δεν τθν  αποκλείω  οφτε ςτθν  κοινωνικι 

τθσ  μορφι  (τθσ ςυλλογικισ κρθςκείασ),  οφτε ςτθν ιδιωτικι τθσ μορφι  

(τθσ ατομικισ κοςμοκεωρίασ).  Δεν είναι όμωσ αυτι που προανζφερα  

ωσ ςυντονίςτρια των  επιςτθμϊν.  Χε κάκε περίπτωςθ, όταν απουςιάηει 

ο ςυςτθματικόσ  τρόποσ  απόκτθςθσ  τθσ γνϊςθσ  και θ  αποδεικτικι  

διαδικαςία, ζχουμε υπερβατικό  δόγμα  και  αυκαίρετθ γνϊςθ  (άρα  

κατϋ ευφθμιςμό  φιλοςοφικό  «ςφςτθμα»), και όχι βζβαια  ςυςτθματικι  

γνϊςθ  (επιςτιμθ). 

Πια τζτοια εκδοχι τθσ φιλοςοφίασ ομολογεί π.χ. ο Russell, όταν λζει 

ότι «Θ φιλοςοφία είναι μια δεξαμενι γνϊςεων που είναι ακόμα 

ανζτοιμεσ προσ εξειδικευμζνθ επιςτθμονικι διαπραγμάτευςθ». 

Πάλιςτα, ςυνεπισ προσ τθν άποψι του αυτι, επιγράφει τθν κοςμο-

κεωρία του με τον καταφανϊσ υποκειμενικό τίτλο «Τι πιςτεφω».  

Ακόμα και ςιμερα, αν ςυμβουλευκεί κανείσ το διαδίκτυο (Wikipedia), κα 
διαπιςτϊςει ότι θ πιο διαδεδομζνθ αντίλθψθ είναι πωσ «Θ φιλοςοφία είναι 
θ επιςτιμθ που αςχολείται με ερωτιματα, προβλιματα ι απορίεσ που 
μποροφμε να αποκαλζςουμε οριακά, κεμελιϊδθ, ι ζςχατα, όπωσ αυτά τθσ 
φπαρξθσ, γνϊςθσ, αξίασ, αιτίασ, γλϊςςασ και του νου. Ξεχωρίηει από τθν 
κριτικι και ςυςτθματικι προςζγγιςθ των κεμάτων και τθν οικοδόμθςθ 
επάνω ςε λογικζσ εξθγιςεισ»! 

  

Αντίκετα, ο  Υαπανοφτςοσ  λζει ότι:  «Λογικά δεν χωρεί καμιά  διάκριςθ  

ανάμεςα ςτθ φιλοςοφία  και  ςτθν  επιςτιμθ.  Αφοφ, και ςτισ δυο,  

ςκοπόσ  είναι  θ  κεωρθτικι  ςφλλθψθ τθσ  πραγματικότθτασ, δθλαδι θ 

εφρεςθ τθσ αλικειασ, και οφτε θ μία οφτε θ άλλθ υποτάςςεται ςε καμία 

αυκεντία, αλλά και οι δυο υποβάλλουν τα ευριματά τουσ ςε αυςτθρό 

αντικειμενικό  ζλεγχο,  πϊσ  μπορεί  να  χωριςτοφν  οι  ζννοιεσ  τουσ;»  

(γνωςιολογία /οριςμόσ τθσ φιλοςοφίασ, ςελ. 389). 

Τπωσ και να ζχει, αν δεχτϊ τον οριςμό τθσ φιλοςοφίασ ωσ  ιδιωτικισ 

κρθςκείασ αντί επιςτιμθσ, προκφπτει αμζςωσ ζνα κενό ςτθν επιςτθμο-

νικι ιεραρχία, διότι μπαίνει αυτόματα το ερϊτθμα:  Υοια είναι τότε θ 

επιςτιμθ των επιςτθμϊν;  Υοιοσ  είναι  ο  manager; 

Μεταφορικά: Ροιοσ μοιράηει χαρτιά ςτουσ παίκτεσ ςτο παιχνίδι επιςτιμθ και 
ςτθν πνευματικι παραγωγι γενικότερα; Ροια είναι θ «πιλοτίνα», που οδθγεί 
το ςκάφοσ τθσ γνϊςθσ ςε αςφαλζσ λιμάνι;  
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Επιπλζον, με δεδομζνο ότι οι αφθρθμζνεσ επιςτιμεσ (όπωσ είναι τα 

μακθματικά, θ λογικι  και αυτι θ ίδια θ γνωςιολογία)  προχποτίκενται 

ωσ νοθτικά εργαλεία ςτισ επιμζρουσ κεμελιϊδεισ επιςτιμεσ  (φυςικι,  

βιολογία  και  ψυχολογία),  αλλά δεν υπάγονται ςε καμία απϋ αυτζσ, 

ανακφπτει προδιλωσ θ ανάγκθ ςυντονιςτικοφ  κεμελιϊδουσ κλάδου 

τθσ  επιςτιμθσ,  ο οποίοσ και κα παρζχει αυτά τα απαραίτθτα εργαλεία 

ςτουσ επιμζρουσ κλάδουσ.  Άνευ άλλου, ςε κάποια επιςτιμθ κα πρζπει 

να ανατεκεί κατϋ ανάγκθν  αυτόσ  ο ρόλοσ  και,  αν αυτι δεν υπιρχε,  

κα ζπρεπε  να  τθν  εφεφρουμε. 

Οοιπόν, γιϋ αυτιν εγϊ ομιλϊ  και  αυτιν  αποκαλϊ  Φιλοςοφία.  Αυτιν 

που ο Αριςτοτζλθσ ορίηει ωσ «Αρχικι» ι «Κεντρικι», αποκαλϊντασ  

μάλιςτα τισ  λοιπζσ «Υπθρετοφςεσ», και  που αργότερα οι διανοθτζσ 

ονόμαςαν  «Δζςποινα των επιςτθμϊν». Αν κάποιοι κζλουν να τθσ 

δϊςουμε ζναν άλλο τίτλο από αυτόν που τθσ ζδωςε πρϊτοσ ο 

Υυκαγόρασ και ιςχφει για δυόμιςι χιλιετίεσ, δεν ζχω αντίρρθςθ.  Αρκεί 

να  ςυμφωνιςουμε  όλοι  ςτθν  ίδια  ονομαςία. 

Κεωρϊ  όμωσ  ότι,  με τθν ορμθτικότθτα που εξελίςςεται ςτουσ 

καιροφσ  μασ  θ επιςτιμθ  (και με εμφανζσ το φαινόμενο, όςο προχωρεί 

θ φυςικι,  να  πολλαπλαςιάηονται  τα  φιλοςοφικά  ερωτιματα),  αυτι  

θ  εξαίρεςθ τθσ φιλοςοφίασ  από τον επιςτθμονικό κορμό τείνει να 

εξαλειφκεί.  Θ φιλοςοφία ανακαλείται εξ ανάγκθσ ςτθν αρχαία περί 

αυτισ αντίλθψθ  ωσ «Επιςτιμθ  του κακϋ όλου»  και ωσ  οδθγόσ  του  

πολιτιςμοφ  γενικότερα. 

Βζβαια, κατανοϊ οπωςδιποτε τουσ επιςτιμονεσ που αμφιςβθτοφν τθν 

επιςτθμοςφνθ τθσ φιλοςοφίασ, επικαλοφμενοι ότι αυτι δείχνει 

λιγότερο επαγωγικι και πειραματικά επαλθκεφςιμθ  από τισ επιςτιμεσ 

τουσ και ότι οι διατυπϊςεισ τθσ δεν είναι τόςο πεικαρχθμζνεσ όςο ςε 

αυτζσ. Ψουσ καλϊ όμωσ να ανατρζξουν ςτισ ρίηεσ τθσ ίδιασ τουσ τθσ 

επιςτιμθσ και ςτισ αρχζσ και τα αξιϊματά τθσ και να μασ πουν, ο 

κακζνασ για τθ  δικι του επιςτιμθ,  αν και κατά πόςο ςτθν περιοχι των 

αρχϊν ομοιάηει ςε αυςτθρότθτα  με τθ ςυνζχειά τθσ  ι αν ομοιάηει 

περιςςότερο προσ τθ φιλοςοφία. Σι αρχζσ και τα αξιϊματα δεν μπορεί 

παρά να ζχουν ζντονθ τθν ενορατικι και αξιωματικι διάςταςθ, είτε 

αυτζσ ανικουν ςτθ φιλοςοφία, είτε ςτθν κάκε επιςτιμθ χωριςτά.  

Οριςμόσ   

Ϊςτερα από τα παραπάνω, νομίηω ότι μποροφμε να ορίςουμε τθ 

Φιλοςοφία, ςυμφωνϊντασ ςτα ακόλουκα χαρακτθριςτικά τθσ: 
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 Ττι  είναι  επιςτιμθ, με τθν κακιερωμζνθ ζννοια τθσ  ςυςτθματικισ  

(ζλλογθσ)  γνϊςθσ. 

 Ττι είναι θ πρϊτθ τθ τάξει κεμελιϊδθσ επιςτιμθ (κεμζλιο των 

κεμελιωδϊν), που αςχολείται με τθν Ϊπαρξθ εν τω ςυνόλω τθσ και 

με τθν Τάξθ (Λόγο) που τθ διζπει, υπό τθν ζννοια τθσ διάταξθσ 

(αιτίασ, δομισ) και τθσ τάςθσ  (τζλουσ, ςκοποφ). 

 Ττι  ζχει  απεριόριςτο  αντικείμενο,  δθλαδι  ότι  ζχει  το  ευρφτερο 

γνωςτικό  πεδίο  ζναντι  όλων  των άλλων  επιςτθμϊν. 

 Ττι θγείται τθσ  επιςτιμθσ, ςαν κζντρο αναφοράσ  και  επιςτάτθσ 

του  επιςτθμονικοφ  ςυςτιματοσ  ωσ ενιαίου  όλου. 

 Ττι ειςάγει τισ κεμελιϊδεισ Αρχζσ (αξιϊματα) των λοιπϊν 

επιςτθμϊν και ότι εξάγει το τελικό  Συμπζραςμά  τουσ  (περίλθψθ 

τθσ γνϊςθσ). 

Ειδικά το τελευταίο χαρακτθριςτικό τεκμθριϊνει τον επεξθγθματικό 

υπότιτλο του βιβλίου, που ορίηει τθ φιλοςοφία ωσ επιςτατοφςα 

επιςτιμθ.  Ξάκε επιςτιμθ, ακόμα και  όταν είναι κεμελιϊδθσ  κάποιου 

κλάδου,  εκκινεί από κάποιεσ αρχζσ,  που ειςάγονται αξιωματικά.  Αυτά 

τα αξιϊματα δεν προζρχονται από «παρκενογζνεςθ», αλλά από κάπου 

και κάπωσ  παραλαμβάνονται.  Ξαι αυτι θ πθγι δεν μπορεί να είναι 

άλλθ από μια υπζρτερθ και ιεραρχικά ανϊτερθ κεμελιϊδθ επιςτιμθ,  

μια κοινι μιτρα.  Αυτι θ «Μιτρα» τθσ επιςτιμθσ είναι θ φιλοςοφία, 

που φροντίηει ϊςτε οι αρχζσ τθσ  μιασ επιςτιμθσ  να μθν είναι 

αντιφατικζσ  προσ τισ αρχζσ τθσ άλλθσ.   

Τςο και να διαχωριςτοφν -εξειδικευόμενεσ- οι επιςτιμεσ, πρζπει να 

επικοινωνοφν  ςτθ  βάςθ τουσ  όπωσ τα  ςυγκοινωνοφντα  δοχεία, ϊςτε 

να λειτουργοφν μεταξφ τουσ εναρμονιςμζνα. Αν ξεκινοφςαν από 

αυκαίρετα διαφορετικζσ αφετθρίεσ (αξιωματικά ςφνολα αρχϊν), χωρίσ 

τθν εξουςιαςτικι διαμεςολάβθςθ κάποιου αφζτθ,  κα τερμάτιηαν  και  

ςε  διαφορετικά τζρματα.  Σπότε, θ κακεμιά κα ακφρωνε τα πορίςματα 

τθσ άλλθσ και θ επιςτιμθ εν τω ςυνόλω τθσ  κα κατζλθγε να είναι  μια 

δυςανάγνωςτθ «Βαβζλ».  Ψο «παιχνίδι» αυτό ζχει πολλοφσ παίκτεσ  και  

πολλζσ βαριάντεσ,  αλλά τουσ κανόνεσ  τουσ  βάηει  ζνασ!   Ξι  αν  θ  

φιλοςοφία  ιταν  κάποτε  «Θ Επιςτιμθ»  (επιςτιμθ του κακϋ όλου) και 

μετά παραχϊρθςε τθ κζςθ τθσ ςτισ πολλζσ επιςτιμεσ, δεν είναι φυςικά 

το alter-ego τουσ, αλλά είναι οπωςδιποτε το «καλοφπι» τουσ!   

Δεν κα αναλφςω τισ πιο πάνω παραμζτρουσ,  που ορίηουν  κατά  τθ 

γνϊμθ μου τθ φιλοςοφία ωσ επιςτιμθ και ωσ  δράςθ  του  πνεφματοσ, 

κακϊσ  και ωσ θγζτιδα  των επιςτθμϊν,  γιατί θ πλιρθσ κατανόθςι τουσ 
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κα απαιτοφςε τθν παράκεςθ πολλϊν λεπτομερειϊν από τα επιμζρουσ 

κεφάλαια του βιβλίου, οι οποίεσ δεν κα είναι κατανοθτζσ αν δεν  

διαδράμει  ο αναγνϊςτθσ  τα αντίςτοιχα  κεφάλαια. Σ κακείσ μπορεί, 

αφοφ αναγνϊςει το βιβλίο, να επανζλκει και να κρίνει τθν αρτιότθτα 

του οριςμοφ ι να τον ςυμπλθρϊςει με τα ςτοιχεία που αυτόσ κα 

επιλζξει ωσ ουςιϊδθ  για να προςτεκοφν.  

Ψο βζβαιο πάντωσ είναι  ότι,  από τθ ςτιγμι που φφγαμε από τθ μία και 

μόνθ επιςτιμθ και περάςαμε ςε ςφςτθμα επιςτθμϊν, υπάρχει ανάγκθ,  

όπωσ ςε κάκε ςφςτθμα, να ορίςουμε κι αυτιν που κα ζχει τθν 

πρωτοκακεδρία του ςυςτιματοσ.  Ξι αν κάποιοι αμφιςβθτοφν αυτό το 

ρόλο ςτθ φιλοςοφία, δεν μασ πρότειναν ποτζ κάποια άλλθ, που κα είχε 

τεκμθριωμζνα τισ προχποκζςεισ για να επιτελζςει αυτό το ρόλο. 

Αρμοδιότθτεσ και κλάδοι τθσ Φιλοςοφίασ  

Θ  Φιλοςοφία  ζχει  ςτθν  ευκφνθ  τθσ: 

 Ωσ κακαρϊσ  κεωρθτικι  επιςτιμθ,  τθ Μεταφυςικι  (Πρωταρχικι 

Φιλοςοφία), που είναι θ  επιςτιμθ τθσ  Ϊπαρξθσ εν τω ςυνόλω τθσ, 

ωσ Ξόςμου και ωσ Τντοσ,  και περιλαμβάνει τθν Οντολογία, τθν 

Τελεολογία και, ςυμπλθρωματικά, τθν τυπικι και αφθρθμζνθ 

επιςτιμθ των Μακθματικϊν. 

 Ωσ εφαρμοςτικοφσ κλάδουσ, αλλά με κακοριςτικι κεωρθτικι 

διάςταςθ,  τισ κανονιςτικζσ  επιςτιμεσ  τθσ  Νοθτικισ,  τθσ  Θκικισ 

και τθσ Αιςκθτικισ,  που αποτελοφν  όλεσ μαηί  αυτιν  που εγϊ 

αποκαλϊ Φιλοςοφικι και άλλοι αποκαλοφν «Υρακτικι 

φιλοςοφία». 

Στθ «Νοθτικι» ςυμπεριλαμβάνω τθ Γνωςιολογία, τθ υμβολικι και 

τθν Οργανωτικι. Στθ «υμβολικι» ςυμπεριλαμβάνω τισ τυπικζσ 

επιςτιμεσ τθσ Λογικισ, τθσ Γλωςςικισ και τθσ Πλθροφορικισ. 

Σι διαφορζσ από τθν πεπατθμζνθ είναι : 

α) θ  ςυμπερίλθψθ  των  Πακθματικϊν  και  τθσ  Γλωςςικισ  ςτθ  με 

ευρεία ζννοια Φιλοςοφία,  θ οποία  δεν  είναι  καινοφανισ, και 

β) οι πρωτότυπεσ ονομαςίεσ «Ροθτικι»  και  «Χυμβολικι»,  υπό τισ 

οποίεσ  οργανϊνονται  λογικότερα  κλάδοι  τθσ  φιλοςοφίασ  με 

κοινό  τόπο,  τισ  οποίεσ καινοτομίεσ  κρίνω  ωσ  απαραίτθτεσ,  όπωσ 

το εξθγϊ ςτα αρμόδια κεφάλαια. 

[ Βλζπε ενδεικτικό πίνακα ςτθν επόμενθ ςελίδα ] 
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θμείωςθ: Και εδϊ, δεν κα αναλφςω το ςκεπτικό αυτισ τθσ  

κατανομισ, γιατί αυτό προχποκζτει τθν πλιρθ κατανόθςθ των  

αναφερόμενων κλάδων. Κεωρϊ, ότι αυτό κα γίνει κατανοθτό ςτθ 

διαδρομι του βιβλίου, ςτα ςχετικά κεφάλαια.  

Εξάλλου, θ διανομι αυτι δεν αφίςταται τθσ κατά ςυνικεια 

κακιερωμζνθσ, που είναι οφτωσ ι άλλωσ κακαρά κζμα ςφμβαςθσ. 

Συναρτάται  μάλιςτα με τθν ευρφτερθ ςφμβαςθ του «δζνδρου» των 

επιςτθμϊν, το οποίο καταρτίηει μεκοδολογικά  θ  επιςτθμολογία  και  

κα το ςυναντιςουμε  ςϋ αυτιν. 



 

 

ΕΝΟΤΘΤΑ  "Β" 

ΜΕΤΑΦΥΣΛΚΘ 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Β1 

ΓΕΝΛΚΑ  

Πε δεδομζνο ότι κάκε επιςτιμθ ζχει το κεωρθτικό και εφαρμοςμζνο 

κλάδο τθσ,  πρζπει να ςυμφωνιςουμε ποιοσ είναι ο κεωρθτικόσ κλάδοσ 

τθσ φιλοςοφίασ, ποιο το αντικείμενο και τα όριά του (αν μπορεί να 

υπάρξουν)  και  ποιο  το  όνομά  του. 

Κεωρϊ αναγκαίο να τονίςω εδϊ το εξισ αυτονόθτο: 

 Αφοφ θ φιλοςοφία (ςτθν ευρεία μορφι τθσ, μαηί με τα μακθματικά και 

τθ νοθτικι) είναι  θ βάςθ  εκκίνθςθσ όλων των επιςτθμϊν  (τθσ 

επιςτιμθσ εν τω ςυνόλω τθσ), ο κεωρθτικόσ τθσ κλάδοσ είναι το κζντρο 

(πρακτικά, ο πυρινασ και το εφαλτιριο) του ςυνόλου τθσ ανκρϊπινθσ 

ςυςτθματικισ γνϊςθσ. Ξαμιά επιμζρουσ γνϊςθ δεν μπορεί να 

νομιμοποιθκεί επιςτθμονικά, αν δεν εναρμονίηεται λογικά με τουσ 

υπζρτατουσ ιδεατοφσ νόμουσ τθσ κεωρθτικισ φιλοςοφίασ. Θ «επϋ 

ευκαιρία» ανεξάρτθτθ  γνϊςθ,  που είναι εκτόσ του επιςτθμονικοφ 

ςυςτιματοσ (δθλαδι μθ αναγόμενθ λογικά ςτθν παραδεδεγμζνθ 

κεωρθτικι βάςθ του επιςτθμονικοφ ςυςτιματοσ)  τίκεται αφϋ εαυτισ  

εκτόσ επιςτιμθσ,  αφοφ ςυμφωνιςαμε ιδθ ότι  επιςτιμθ  κα  καλοφμε 

τθ ςυςτθματικι γνϊςθ  και  μόνο. 

Ονομαςία - Ρεριεχόμενο 

Ξατϋ αρχιν, πρζπει να πω ότι, ςφμφωνα με πάγια ςυνικεια του 

πνευματικοφ  κόςμου όλων των εποχϊν  (που δεν ζχω αποχρϊντα λόγο 

να αλλάξω),  όταν εκφωνοφμε το γενικό όρο  «Φιλοςοφία»,  χωρίσ να 

τον εξειδικεφουμε ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο κλάδο τθσ,  εννοοφμε τθ  

κεωρθτικι  φιλοςοφία. 

Υεραιτζρω, κα αιτιολογιςω γιατί επιλζγω για τθ κεωρθτικι φιλοςοφία  

τθν ονομαςία  Μεταφυςικι.  Ψο κάνω γιατί, ιςτορικά, αυτι  αποδίδει 

πιςτότερα  το περιεχόμενό τθσ  και γιατί, αναηθτϊντασ άλλο, δεν βρικα 

καταλλθλότερο.  Αν και το όνομα αυτό παραπζμπει ςυνειρμικά (πάλι 

για ιςτορικοφσ λόγουσ) ςτθν αντιεπιςτθμονικι και μυςτικιςτικι εκδοχι 

τθσ εξ αποκαλφψεωσ γνϊςθσ (κρθςκευτικισ ι αυκαίρετα ενορατικισ),  

αυτό το μειονζκτθμα  δεν  ςτάκθκε αρκετό για να εγκαταλείψω τον όρο 

αυτό, γιατί αυτόσ ζχει ωσ νοθματικι κωράκιςθ  τθν ίδια τθν ετυμολογία 
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του, που πλεονεκτεί  ςε ςαφινεια, αλλά και τθ διαχρονικι και ιςτορικι 

κακιζρωςι του. 

Σ όροσ μεταφυςικι, αν και αποδίδεται ςτον Αριςτοτζλθ, γράφτθκε 

μονολεκτικά για πρϊτθ φορά ςτο 12ο αιϊνα από τον άραβα φιλόςοφο 

Averroes (Ibn Rushd). Πζχρι τότε, θ μεταφυςικι αναφερόταν 

περιφραςτικά με τον αριςτοτελικό όρο «Μετά τα Φυςικά» ι 

«Φιλοςοφία Ρρϊτθ».  

Κατά τον Ανδρόνικο όδιο του 1ου αιϊνα, μελετθτι του αριςτοτελικοφ 
ζργου, ο όροσ «Μετά τα φυςικά» υποδιλωνε ότι αυτι θ ομάδα γνϊςεων 
διαφοροποιείται εξ οριςμοφ και ταξινομείται πζρα από τθ «φυςικι 
ακρόαςθ» ι «τα φυςικά» (δθλαδι πζρα από τθ φυςικι και από τισ επόμενεσ 
αυτισ ενότθτεσ γνϊςθσ). Δθλαδι, ότι αναφερόταν ςτισ γνϊςεισ που δεν 
χρειάηονται τθ φυςικι επαφι με τα πράγματα και το πείραμα για να 
καταρτιςκοφν,  αλλά μόνο  για  να  αποδειχκοφν. 

Χτθ  ςυνζχεια και ανεξάρτθτα  από  τον  τρόπο απόκτθςθσ  τθσ  γνϊςθσ 

(υποκειμενικό ι αντικειμενικό), διατυπϊκθκαν οι απόψεισ ότι θ 

μεταφυςικι ζχει ωσ αντικείμενο (βλ. λεξικό Lalande): 

 Ψθν Ϊπαρξθ κακϋ εαυτι, κατϋ αντίκεςθ προσ τα ποιοτικά και 

ποςοτικά χαρακτθριςτικά τθσ  (Lachelier). 

 Ψο Λόγο τθσ φπαρξθσ, με τθν ζννοια τθσ  αιτίασ  χάριν τθσ οποίασ 

υπάρχει το ον και τθσ ςυςχζτιςθσ των μερϊν του  (Kant).   

 Ψθν Ουςία τθσ Ϊπαρξθσ, κατά το απτό και το λογικό μζροσ τθσ και 

κατϋ αντίκεςθ προσ τθ μορφι τθσ  (Bacon). 

 Ψθν εςϊτερθ φφςθ των όντων,  κατϋ αντίκεςθ προσ τθν εξζλιξι τουσ  

(Comte). 

 Αυτό που είναι τα πράγματα κακεαυτά, κατϋ αντίκεςθ προσ τα 

φαινόμενα  που  παρουςιάηουν  (Schopenhauer). 

 Ψο  αμετάβλθτο  ςτο  ον,  κατϋ αντίκεςθ  προσ  τισ  μεταβολζσ  του 

και  τθν  ιςτορικι  τάξθ  (Lalande). 

 Ψο απόλυτο, κατϋ αντίκεςθ προσ το επιφαινόμενο (Liard, Bergson). 

 Ψο «Ον ι ον», δθλαδι το ον που δεν είναι αυτό που βλζπουμε 

(Αριςτοτζλθσ). 

Ανεξάρτθτα από τθ ςυμφωνία  ι  διαφωνία μασ  με τα παραπάνω,  

όπου εμζνα με βρίςκει πιο ςφμφωνο θ διατφπωςθ του Kant, κεωρϊ ότι 

παρζλκει το να ορίςουμε περαιτζρω τον όρο μεταφυςικι,  αφοφ ιδθ 

ορίςαμε τι είναι φιλοςοφία και  τι είναι κεωρθτικι  επιςτιμθ.  Αρκεί θ 

λιτι διατφπωςθ ότι:  Μεταφυςικι είναι θ Κεωρθτικι Φιλοςοφία. 
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Θ Ουςία και το «διςυπόςτατο» τθσ Φπαρξθσ 

Πε τον οριςμό  που δόκθκε, ανακφπτει αναπόδραςτα το λογικό αίτθμα 

να προςδιορίςουμε τι ςυμπεριλαμβάνουμε  ςτθν ζννοια  Ουςία. 

Ετυμολογικά, θ ζννοια αυτι ςυνδζεται ςτθν αρχαιοελλθνικι με το 

ουςιαςτικό  «ον»  και  το  ριμα  «ειμί»  και  ςθμαίνει  αυτό  που  δίνει 

ςτο ον το είναι,  δθλαδι τθν  πραγματικι  του υπόςταςθ.   Γιϋαυτό και 

υπάρχουν πολλζσ ςφνκετεσ  λζξεισ μϋ αυτιν, που υποδθλϊνουν 

καταςτάςεισ  ςε  αναφορά προσ  τθν ουςία  (παρ-ουςία, απ-ουςία, 

περι-ουςία, εξ-ουςία, ςυν-ουςία, αυτ-οφςιοσ, αν-οφςιοσ, ομο-οφςιοσ, 

περι-οφςιοσ, υπερ-οφςιοσ κ.ά.). 

Θ ζννοια Συςία  είναι  πολυχρθςιμοποιθμζνθ,  τόςο ςτθν επιςτιμθ όςο 

και ςτθν κακομιλοφμενθ.  Πάλιςτα, εκ πρϊτθσ όψεωσ, ςυμβαίνει το 

παράξενο να χρθςιμοποιείται για δφο πράγματα που δείχνουν τελείωσ 

διαφορετικά μεταξφ τουσ, που πολφ γενικά μπορϊ να πω ότι είναι θ 

Δφναμθ και θ Τάξθ, δθλαδι αφενόσ το απτό ςυςτατικό τθσ καταςκευισ 

ενόσ όντοσ (όπωσ π.χ. όταν λζμε «ςτερεά ουςία» ι «χθμικι ουςία»)  και 

αφετζρου θ λογικι υπόςταςθ του όντοσ  (όπωσ π.χ. όταν λζμε «θ ουςία 

τθσ φπαρξθσ» και  εννοοφμε το μθ υλικό μζροσ τθσ)  ι θ κεντρικι ιδζα 

μιασ πράξθσ του όντοσ  (όπωσ π.χ. όταν λζμε «θ ουςία τθσ πολιτικισ» ι 

«θ ουςία ενόσ κεατρικοφ ζργου»). 
 

Αυτό όμωσ που φαίνεται ωσ γλωςςικό (νοθματικό) ελάττωμα, κρφβει 

κατϋ εμζ  μια βακφτερθ ςοφία: 

Ωποδθλϊνει, πριν καν το ςυνειδθτοποιιςουμε κριτικά, ότι θ φπαρξθ 

είναι  μία και  αδιαίρετθ και ότι θ ανάλυςι τθσ ςε δφο ςυνιςτϊςεσ,  τθν 

υλικι και τθν ιδεατι,  οφείλεται ςε ανάγκθ , ίςωσ και ανεπάρκεια,  του 

νου και όχι ςε διάκριςθ  που ζχει αντικειμενικό υπόβακρο. Θ υλικι 

δομι και το ζνκετο ςχζδιο ενόσ πράγματοσ (δθλαδι θ φυςικι και 

λογικο-μακθματικι υπόςταςι του) είναι διακρίςεισ που απλά διευκο-

λφνουν το νου ςτθν κατανόθςθ του πράγματοσ, αλλά το αυκεντικά 

υπαρκτό είναι θ ςυνιςταμζνθ τουσ,  όχι οι ςυνιςτϊςεσ τθσ. 
 

Δεν υπάρχει ςτθ φφςθ άψυχο ι ζμψυχο κομμάτι τθσ, που να μθ 

ςυναντάμε ςϋ αυτό, ωσ αιτιϊδεισ παράγοντεσ, κάποια Δφναμθ (δθλαδι 

υλοενζργεια)  και κάποια Τάξθ (δθλαδι διάταξθ και τάςθ), ζςτω ςε 

υποτυπϊδθ και ιςχνι μορφι. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Β2 

ΡΩΤΑΧΛΚΑ  

Υάντωσ, διϋ αυτοφ του τρόπου που προανζφερα, κεμελιϊνονται  (όπωσ 

κα δοφμε πιο κάτω)  τα δφο  κφρια κεφάλαια τθσ μεταφυςικισ, θ 

Οντολογία και θ Τελεολογία, που μζχρι ςιμερα ςυναπαρτίηουν 

αναγκαςτικά τθ μοναδικι μζκοδο με τθν οποία κατορκϊνει θ 

επιςτιμθ να εμβακφνει, με ςχετικι αςφάλεια, ςτισ βακφτερεσ  ρίηεσ  

τθσ  πραγματικότθτασ.  

Αν  και ζχει επίγνωςθ του ενιαίου τθσ φπαρξθσ  και τθσ κάκε οντότθτασ, 

ο ανκρϊπινοσ νουσ μπορεί να προςεγγίηει και να αναςυνκζτει  τθν 

φπαρξθ διανοθτικά, μόνο αφοφ τθν αναλφςει με βάςθ τισ  παραμζ-

τρουσ τθσ Δομισ  (διάταξθσ)  και  τθσ  Τάςθσ  (ςκοποφ)  που  εμφανίηει. 

Ρρωταρχικζσ ζννοιεσ 
(Κατθγορίεσ) 

Χτο ςθμείο αυτό, κρίνω αναγκαίο να αναφερκϊ ςτισ κεμελιϊδεισ 

Ρρωταρχικζσ  Ζννοιεσ  («Κατθγορίεσ» κατά τουσ αρχαίουσ φιλοςόφουσ) 

που, ανεξάρτθτα του ποιεσ ςυμφωνοφνται να είναι,  προχποτίκενται 

κατά  αξιωματικό  τρόπο  ςε κάκε φιλοςοφικό  ςφςτθμα. 

Θ ανκρϊπινθ ςκζψθ, ςε όλεσ τισ εποχζσ και παραλλαγζσ τθσ, 

προςπακεί να αυξιςει τθ γνϊςθ αξιοποιϊντασ τισ αποκτϊμενεσ 

εμπειρίεσ  με  λογικι  διεργαςία.  Τπωσ  είναι  γνωςτό,  κφριο  εργαλείο 

τθσ λογικισ είναι ο ςυλλογιςμόσ. Ξάκε ςυλλογιςμόσ προχποκζτει 

κάποιεσ ςτζρεεσ γνϊςεισ ωσ δεδομζνεσ, είτε εμπειρικά (άμεςα)  είτε 

λογικά (ζμμεςα, μζςω προθγοφμενθσ ςυλλογιςτικισ  διεργαςίασ). 

Δθλαδι,   καταλιγει  ςτθν  πρόταςθ-ςυμπζραςμα, ανάγοντάσ  τθν  ςε 

δυο τουλάχιςτον προχπάρχουςεσ, επαλθκευμζνεσ και βζβαιεσ 

προτάςεισ (προκείμενεσ). Υαρομοίωσ, κάκε οριςμόσ ανάγει τθν 

οριηόμενθ  ζννοια ςε δφο τουλάχιςτον  ιδθ  εγνωςμζνεσ  ζννοιεσ.  Αν οι 

προκείμενεσ  είναι μθδζν (ανφπαρκτεσ),  δεν ζχουμε ςυμπζραςμα και 

οριςμό. Ξι αν είναι μία, ζχουμε ταυτολογία και, άρα, πάλι δεν ζχουμε 

κυριολεκτικά ςυμπζραςμα και οριςμό. 

Αυτό κατζςτθςε αναγκαίο, από τθν  αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα, να 

εκκινεί κάκε φιλοςοφικό ςφςτθμα με τθν άκριτθ αποδοχι κάποιασ 

ομάδασ εννοιϊν,  που δεν ορίηονται  αναγόμενεσ ςε άλλεσ, αλλά που 
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τίκενται a priori, ωσ φυςικά δεδομζνεσ και κοινοπαράδεκτεσ, με ζναν 

υπερλογικό και τρόπον τινά αυτόματο τρόπο. Ψισ ζννοιεσ αυτζσ, οι 

αρχαίοι  τισ ονόμαηαν  «Κατθγορίεσ»  και  αυτζσ  ιταν  κατά  τον 

Υλάτωνα πζντε, κατά τον Αριςτοτζλθ δζκα και κατϋ άλλουσ περις-

ςότερεσ  ι  λιγότερεσ. 

Είπα προθγουμζνωσ γιϋ αυτζσ το ριμα «ςυμφωνοφνται»,  γιατί αφοφ  

κεςπίηονται  υπερλογικά και ςυμβατικά (προ λογικισ),  δεν  επιδζ-

χονται λογικι επεξεργαςία, οφτε βζβαια οριςμό με τθν επιςτθμονικά  

κακιερωμζνθ μορφι.  Θ λογικι τεκμθρίωςι τουσ ζρχεται a posteriori, 

με εκ των πραγμάτων επαλικευςθ, φςτερα από πολλαπλζσ διαλεκτικζσ 

και κριτικζσ επανεξετάςεισ (tests). Ψο κλαςικότερο παράδειγμα είναι θ 

φράςθ «Cogito, ergo sum» (Σκζπτομαι, άρα υπάρχω) του Descartes,  

όπου το a priori λαμβανόμενο «υπάρχω» επιβεβαιϊνεται  ςυλλογιςτικά  

a posteriori  με τθν εμπειρικι διαπίςτωςθ ότι «ςκζφτομαι» (εισ άτοπον 

απαγωγι: Αν δεν υπιρχα, δεν κα ιταν δυνατό να ςκζφτομαι). 
 

Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ ςτον καιρό μασ,  και 

ειδικότερα τθσ φιλοςοφίασ,  κεωρϊ  ότι, για τθν οικονομία τθσ ςκζψθσ, 

είναι κατϋ ελάχιςτο αναγκαίεσ για τθ κεμελίωςθ τθσ  φιλοςοφίασ και 

ολόκλθρθσ  τθσ  επιςτιμθσ,  οι εξισ  πζντε Ρρωταρχικζσ  Ζννοιεσ : 

 Θ Φπαρξθ κακεαυτι, ωσ Γίγνεςκαι εν όλω και ωσ Ατομικι φπαρξθ 

(Σφμπαν και Ον). 

 Θ Δφναμθ, ωσ δομικό και ςτακερό αιτιϊδεσ ςτοιχείο του Χφμπαντοσ  

(Υλοενζργεια). 

 Σ Λόγοσ, ωσ οργανωτικό και μορφοποιθτικό αιτιϊδεσ ςτοιχείο του 

Τντοσ (Τάξθ). 

 Θ Ηωι,  ωσ ειδικι  (προθγμζνθ και ςφνκετθ)  μορφι φπαρξθσ  (Ζμβια 

φπαρξθ). 

 Θ Συνείδθςθ, ωσ ειδικι  (κορυφαία  και  αυτοδιαχειριηόμενθ) μορφι 

ηωισ  (Σκεπτόμενθ  φπαρξθ).  

[ χάριν τθσ οποίασ είναι νοθτζσ όλεσ οι προθγοφμενεσ (cogito → sum) ] 

Αυτζσ τίκενται ωσ κεμελιϊδεισ,  μθ δυνάμενεσ να οριςκοφν,  γιατί δεν 

υπάρχουν προθγοφμενεσ αυτϊν, ϊςτε να ςυμβάλουν ςτο να περι-

γραφοφν. Επζλεξα αυτζσ, γιατί καταλαμβάνουν με πλθρότθτα 

ολόκλθρο το πολυεπίπεδο  ςχιμα τθσ φπαρξθσ, αλλά και γιατί είναι 

ταυτόχρονα ευρζωσ γνωςτζσ και εφκολα αντιλθπτζσ και δεν αποτελοφν 

καινοφανείσ επιςτθμονικοφσ  όρουσ.  Είναι παςιφανζσ ότι δεν υπάρχει 
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επιςτιμονασ, αλλϋ οφτε και απλόσ  άνκρωποσ, που  κα  ακοφςει  ζναν  

από τουσ  όρουσ  φπαρξθ  ι  δφναμθ  (υλοενζργεια, πιο ςυγκεκριμζνα)  

ι  λόγο  ι  ηωι  ι  ςυνείδθςθ,   και   κα  ηθτιςει να του τον ορίςουμε 

για να καταλάβει περί τίνοσ  πράγματοσ  ομιλοφμε. 
 

Μςωσ,  κατϋ εξαίρεςθ,  αν  δεν  είναι  φιλόςοφοσ,  να  προβλθματιςκεί 

με τον όρο Λόγοσ,  γιατί  θ λζξθ  είναι  πολυςιμαντθ  και πολφχρθςτθ 

ςτθν κακομιλοφμενθ. Αν όμωσ τθν επαναλάβουμε με ζνα από τα 

ςυνϊνυμά τθσ, που είναι θ -ενυπάρχουςα ςτο ον και ςυνυπάρχουςα 

απαραιτιτωσ με τθν υλοενζργεια - τάξθ ι οργάνωςθ ι ςχζδιο του 

όντοσ, κα εξαλειφκεί κάκε απορία του αδαοφσ. Τπωσ είπα και πριν, 

δεν υπάρχει ςτθ φφςθ άψυχο ι ζμψυχο κομμάτι τθσ, που να μθ 

ςυναντάμε ςϋ αυτό, ωσ αιτιϊδεισ ςυνιςτϊςεσ,  κάποια  φλθ  και  κάποια 

τάξθ, ζςτω  ςε  υποτυπϊδθ  και  ιςχνι  μορφι.   Αυτό  είναι  καταφανζσ 

και  κοινοπαράδεκτο. 

Φυςικά, όταν μιλϊ για τάξθ, οργάνωςθ και ςχζδιο, δεν εννοϊ αυτό 

που μασ ζρχεται ςυνικωσ ςτο νου για το τεχνθτό πράγμα, δθλαδι για 

το προςχζδιο που φαντάηεται και τοποκετεί ςτο χαρτί ο δθμιουργόσ 

του πριν τθν καταςκευι του, αλλά για το επί του όντοσ πραγματικό και 

υλοποιθμζνο ςχζδιο, που ςυνυπάρχει με το ον, είτε αυτό είναι φυςικό 

είτε τεχνθτό. Ψο ςχζδιο που ενδιαφζρει τον κεωρθτικό επιςτιμονα 

είναι το ςφμφυτο με το πράγμα και όχι το φανταςτικό προςχζδιο του 

ενδεχόμενου καταςκευαςτι. Υζρα από το ότι τα περιςςότερα 

πράγματα ςτθ φφςθ είναι φυςικά και όχι τεχνθτά, ακόμα και ςτο 

τεχνθτό πράγμα (που ςτθ δθμιουργία του ζχει μεςολαβιςει  άνκρω-

ποσ), το «δικό του» ςχζδιο είναι το επϋ αυτοφ πραγματοποιθμζνο και 

όχι το προςχζδιο του δθμιουργοφ.  Αυτό είναι το μόνο  αλθκινό ςχζδιο, 

αφοφ -ωσ γνωςτό- πολλζσ φορζσ το ηωντανό ςχζδιο και το φανταςτικό 

αφίςτανται μεταξφ τουσ κατά πολφ (από αςτοχία ςτθν καταςκευι ι 

από μεςολάβθςθ αςτάκμθτων παραγόντων ι, ακόμα, από αυκαίρετθ 

αυτονόμθςθ του ίδιου του καταςκευάςματοσ εν ςυνεχεία). 

Αν ταυτίηαμε το ςχζδιο με το προςχζδιο, κα επιςτρζφαμε ςτθ κεολογικι  
περιπλάνθςθ (και παραπλάνθςθ) τθσ φιλοςοφίασ, περί εςκεμμζνθσ 
καταςκευισ και «προ-οριςμοφ» του κόςμου, και κα απομακρυνόμαςταν 
πάλι από τθν επιςτιμθ. Κεμιτι επιλογι και ςυγχωρθτζα,  αλλά  παντελϊσ  
ξζνθ  προσ  τθν  επιςτιμθ.  

 

Θ όποια αναφορά μου παρακάτω ςτισ πρωταρχικζσ  και μθ  δεκτικζσ 

οριςμοφ  ζννοιεσ,  δεν  κα ζχει το νόθμα του οριςμοφ, αλλά τθσ 

επεξιγθςθσ. Ξρίνω δε αναγκαίο να διευκρινίςω εδϊ, πωσ το επίκετο 
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«πρωταρχικι» απονζμεται ςε μία ζννοια, όχι γιατί υποδθλϊνει μια suis 

generis πραγματικότθτα, ξζνθ προσ τισ άλλεσ πρωταρχικζσ ζννοιεσ, 

αλλά γιατί και μόνο είναι γνωςτικά κεμελιϊδθσ, μθ δυνάμενθ να 

οριςκεί με αναγωγι ςε άλλεσ. Τπωσ κα δοφμε πιο κάτω, θ πραγμα-

τικότθτα είναι μία και ενιαία και δεν υπάρχουν «ςτεγανά» ςϋ αυτι.  

Τλεσ οι άλλεσ ζννοιεσ,  που κατά καιροφσ ορίςτθκαν από άλλουσ ωσ 

πρωταρχικζσ (κατθγορίεσ), νομίηω πωσ, είτε θ κακεμιά μπορεί να 

προςδιοριςτεί αναγόμενθ ςε κάποια από τισ προθγοφμενεσ, ωσ 

ιδιότθτά τθσ, είτε αποτελεί απλά τθν αρνθτικι εκδοχι μιασ από τισ 

προθγοφμενεσ. Για παράδειγμα, οι ζννοιεσ ποιόν  και ποςόν (κατθγο-

ρίεσ κατά τουσ αρχαίουσ) είναι παράγοντεσ του λόγου,  δθλαδι τθσ 

τάξθσ  εν τω γίγνεςκαι,  θ ζννοια κενό είναι άρνθςθ τθσ υλοενζργειασ  

και  θ ζννοια κάνατοσ  είναι άρνθςθ  τθσ  ηωισ. 

Ο δομικόσ ρόλοσ τθσ Μεταφυςικισ ςτθν Επιςτιμθ 

Εκκινϊντασ  τθ μεταφυςικι μελζτθ, πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι 

ουςιαςτικά  εκκινοφμε  τθ  φιλοςοφία.  Ξαι  εκκινϊντασ  τθ  φιλοςοφία, 

δεν  υπάρχει  αμφιβολία  ότι  εκκινοφμε  τθν  επιςτιμθ.   

Θ μεταφυςικι, ωσ κεωρθτικι φιλοςοφία, είναι ο κεμζλιοσ λίκοσ  του 

ανκρϊπινου πνευματικοφ οικοδομιματοσ και ο αναμφιςβιτθτοσ 

δομικόσ  πυρινασ  τθσ  ανκρϊπινθσ  γνϊςθσ.   

Χε αυτιν ςτθρίηεται  

 κάκε περαιτζρω ερμθνεία των φαινομζνων τθσ φφςθσ,  τθσ ηωισ και 

τθσ ςυνείδθςθσ  και  κάκε γνωςτικι  κεωρία, 

 κάκε χρθςτικι αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ και εφαρμοςμζνθ μορφι 

επιςτιμθσ,  και 

 κάκε αξιολογικι αποτίμθςθ των πραγμάτων και δράςεων, από 

θκικι,  πολιτικι  και  αιςκθτικι  άποψθ.    

Ψοφτο διότι προδιλωσ, μεταβάλλοντασ ζςτω και κατϋ ελάχιςτο τισ 

μεταφυςικζσ παραδοχζσ του γνωςτικοφ ςυςτιματοσ, κα είναι  αβάςιμθ  

και  ακατανόθτθ  θ  ερμθνεία  ενόσ  φαινομζνου  που  εξθγικθκε  με 

βάςθ τισ παραδοχζσ  που εν τω μεταξφ ανακεωρικθκαν, κα είναι 

αμφίβολθ θ αποτελεςματικότθτα μιασ τεχνικισ που ςτθρίχκθκε ςε 

αρχζσ  που  εγκαταλείφκθκαν,  και  κα  είναι  αςφαλϊσ  επανεξετάςιμθ  

θ οποιαδιποτε αξία κρίκθκε κετικά, ωσ κατατείνουςα ςε κάτι 

κακϋυπόκεςθ υπαρκτό και επιτεφξιμο, αφοφ ςτθ ςυνζχεια αυτό 

κρίκθκε ωσ  ανφπαρκτοσ  ι  αντίκετθσ  φοράσ  προοριςμόσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Β3 

ΣΧΟΛΕΣ ΤΘΣ ΦΛΛΟΣΟΦΛΑΣ  

Χτο πλαίςιο τθσ τελευταίασ αναφοράσ, για τθ κεμελιϊδθ ςθμαςία τθσ 

μεταφυςικισ ςτθν ευρφτερθ φιλοςοφικι παιδεία και ςτθν επιςτιμθ, 

κεωρϊ αναγκαίο  να  αναφερκϊ  ςτο  ςθμείο  αυτό  προκαταβολικά 

ςτο  γεγονόσ  που  κα  καταδειχκεί  ςε  όλθ  τθ  διαδρομι  του  βιβλίου, 

ότι ολόκλθρο το φιλοςοφικό οικοδόμθμα εκφράηεται  διαχρονικά, ςε 

όλθ του τθν ιςτορικι διαδρομι, με δφο βαςικζσ Σχολζσ (γενικζσ 

κεωρθτικζσ  απόψεισ,  ρεφματα) :  τον  Λδεαλιςμό  και  το  εαλιςμό.  

Τπωσ κα δοφμε αναλυτικότερα,  κατά περίπτωςθ ςε κάκε κεφάλαιο,  

το εννοιολογικό αυτό δίδυμο διατρζχει ολόκλθρο τον κορμό τθσ 

φιλοςοφίασ και εκφράηεται, αντίςτοιχα, ωσ 

 Λδεαλιςμόσ  και  Ματεριαλιςμόσ  (Μορφιςμόσ και Δυναμιςμόσ)  

ςτθν Σντολογία,  

 Λντετερμινιςμόσ  και  Ντετερμινιςμόσ  (Τυχαιοκρατία και 

 Αιτιοκρατία)  ςτθν Ψελεολογία, 

 Υπερλογιςμόσ  και  Εμπειριολογιςμόσ  ςτθ  Ροθτικι, 

 Λδιωτικότθτα  και  Συλλογικότθτα  ςτθν  Θκικι, 

 Φιλελευκεριςμόσ  και  Σοςιαλιςμόσ  ςτθν  Υολιτικι  και 

 ομαντιςμόσ  και  εαλιςμόσ  ςτθν  Αιςκθτικι. 

Αυτό το δίπολο  ζχει  ωσ βάςθ του  και  μιτρα  του  τθ μεταφυςικι,  και 

ιδιαίτερα τθν οντολογία, και αντιςτοιχεί ςτισ δφο βαςικζσ μεταβλθτζσ 

τθσ κάκε είδουσ νοθτισ πραγματικότθτασ,  τθν ατομικι (μορφολογικι, 

φαινομενολογικι) και τθν κοςμικι  (δυναμικι, υλοενεργειακι),  που 

αποτελοφν κατϋ ουςία  -όπωσ κα δοφμε παρακάτω- τισ ςυνιςτϊςεσ  τθσ 

φπαρξθσ και που θ πραγματικότθτα προκφπτει ωσ ςυνιςταμζνθ τουσ,  

με διαλεκτικι ςφνκεςθ  δια τθσ αντικζςεωσ.  
 

Τπωσ κα δοφμε πιο κάτω, θ προςζγγιςθ τθσ αλικειασ είναι πάντα 

διαλεκτικι, όχι απλά γιατί είναι λογικά ςκόπιμο να διαλζγονται οι 

επιςτιμονεσ και να ανταλλάςςουν απόψεισ, αλλά γιατί θ ίδια θ 

πραγματικότθτα  είναι  πάντα  διαλεκτικι,  με  τθν  ζννοια  ότι, ςε  κάκε 

ον, αυτι πραγματϊνεται ωσ μίγμα τθσ κοςμικισ και τθσ ατομικισ 
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πλευράσ του, θ δε απουςία τθσ μιασ ςυνιςτϊςασ απϋ αυτζσ, του 

αφαιρεί αυτόματα τθν ιδιότθτα του όντοσ, δθλαδι το κακιςτά 

ανφπαρκτο και  απλά  φανταςτικό  καταςκεφαςμα.  Αυτό ςθμαίνει πωσ, 

ςε  όλα  τα  πράγματα,   εκτόσ  από  τισ  δφο  απαραίτθτεσ  ςυνιςτϊςεσ 

που «διαλζγονται» μεταξφ τουσ, υπειςζρχεται ωσ τρίτοσ και 

κακοριςτικόσ παράγων  ο διαλεκτικόσ ςυγκεραςμόσ τουσ,  που ορίηει 

το μζτρο,  άρα τθν ποςόςτωςθ που κακιςτά το κάκε πράγμα υπαρκτό, 

ωσ  μίγμα των ςυνιςτωςϊν του  και ωσ  μόνθ τελικι  πραγματικότθτα. 

Αυτι θ ποςόςτωςθ είναι εκείνθ που, όπωσ κα δοφμε παρακάτω, 

ειςάγει το μζτρο ςτθν αντίλθψθ περί πραγματικότθτασ και τα 

μακθματικά ςτθν επιςτιμθ,  ωσ βαςικό πολυεργαλείο τθσ. 

Τλεσ οι επιμζρουσ και κατά κλάδο αναπτυςςόμενεσ ςτθ φιλοςοφία 

κεωρίεσ και ςχολζσ  κατατάςςονται κατά κάποιο τρόπο,  λιγότερο  ι 

περιςςότερο, ςχεδόν ι τελείωσ, ςε ζναν από τουσ δφο παραπάνω 

κορμοφσ  ι  ςτον  ςυνκετικό  τουσ  (διαλεκτικι).  

θμείωςθ:  Θ επιλογι των όρων ιδεαλιςμόσ  και  ρεαλιςμόσ, ωσ 

επικεφαλίδων για τισ δφο ομάδεσ (ςχολζσ),  που ο πρϊτοσ προζρχεται 

από τθν οντολογία και ο δεφτεροσ από τθν αιςκθτικι, φαίνεται 

παράξενθ,  αλλά ζτςι ι αλλιϊσ είναι ςυμβατικι και κα μποροφςε να 

είναι και διαφορετικι, αρκεί να ςυμφωνοφςαμε ςε μια ορολογία.  

Ραλαιότερα, ςυνθκιηόταν ωσ πιο ςωςτι θ κακαρά οντολογικι 

διάκριςθ, με τον όρο ματεριαλιςμόσ ςτθ κζςθ του ρεαλιςμοφ, αλλά 

ςτουσ καιροφσ μασ,  λόγω τθσ ςθμαςιολογικισ αποδυνάμωςθσ τθσ φλθσ 

με τισ ανακαλφψεισ τθσ ςφγχρονθσ φυςικισ και λόγω τθσ κατάχρθςθσ 

του ςυγκεκριμζνου όρου από τθν πολιτικι κεωρία του μαρξιςμοφ, 

προτιμϊνται από τουσ περιςςότερουσ ωσ γενικζσ ονομαςίεσ  οι  όροι   

Ιδεαλιςμόσ  και  Ρεαλιςμόσ. 

Θ ανάλυςθ του παραπάνω πλζγματοσ των βαςικϊν φιλοςοφικϊν 

διπόλων, που εκφράηουν τισ δφο βαςικζσ ςχολζσ, κακϊσ και του 

τρόπου που οι ςυνιςτϊςεσ αυτζσ ςυντίκενται κριτικά και διαλεκτικά 

και αποδίδουν ωσ ςυνιςταμζνθ τουσ τθν πραγματικότθτα, κα γίνει 

παρακάτω, ανά κεφάλαιο. 

 

Φυςικά, ςε κακζνα από τουσ κλάδουσ τθσ φιλοςοφίασ, αναπτφχκθκαν 

πλικοσ άλλων ςχολϊν και ρευμάτων, πάλι με διπολικι μορφι 

ςυνικωσ, που αφοροφν ειδικότερεσ ενότθτεσ ι κεωριςεισ και 

αναφζρονται   ςε  επιμζρουσ  φαινόμενα.  Αν όμωσ τισ αναλφςουμε, κα 
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δοφμε ότι το κάκε ειδικότερο δίπολο εντάςςεται και παραπζμπει 

μοιραία ςε κάποιο  από τα παραπάνω  βαςικά δίπολα,  ανάλογα με τθν 

κατθγορία που ανικει το μελετϊμενο φαινόμενο.  

Ψα βαςικά δίπολα,  όπωσ προεκτζκθκαν και αντιςτοιχικθκαν ανά ζνα 

ςε κάκε φιλοςοφικό κλάδο, είναι τόςο γενικά και πλατιά, που 

περικλείουν  και  ταξινομοφν  το  ςφνολο τθσ  πραγματικότθτασ  και των 

εκδθλϊςεϊν τθσ ςε όλα τα επίπεδα ανά κλάδο, ϊςτε να χωρά 

εννοιολογικά  ςε  αυτά  κάκε  περαιτζρω  εξειδίκευςθ.    

Συνζχεια και ςυνζπεια του φιλοςοφικοφ ςυςτιματοσ 

Ψο αξιοπρόςεκτο  ςε αυτι τθ διάκριςθ  που κάνω, είναι  ότι -ίςωσ για 

πρϊτθ φορά ςτθ  φιλοςοφία- τονίηεται  με τόςθ  επίταςθ θ ςυνζχεια 

τθσ κάκε φιλοςοφικισ ςχολισ  από κλάδο ςε κλάδο, ζτςι ϊςτε τα ανά 

κλάδο δίπολα να μθν αναγνωρίηονται ωσ χωριςτζσ και ανεξάρτθτεσ 

ςχολζσ, αλλά ωσ εκδθλϊςεισ δφο και μοναδικϊν κεμελιωδϊν 

ρευμάτων, που διατρζχουν με ςυνζπεια ολόκλθρο τον κορμό τθσ 

φιλοςοφίασ  και  τθσ  επιςτιμθσ  γενικότερα. 

Ξατά τθ γνϊμθ μου, ετοφτθ θ ςυνζπεια μεταξφ των δφο πόλων τθσ 

γνϊςθσ,  επιβάλλεται γνωςιολογικά,  γιατί  υπάρχει  και  ςτα πράγματα 

οντολογικά. Θ εμμονι μου αυτι, μοιάηει να είναι επιςτθμονικά 

αυκαίρετθ,  αλλά  φρονϊ  ότι  τεκμθριϊνεται  επαρκϊσ πιο  κάτω. 

Εννοείται ότι, ςε κάκε κεφάλαιο, κα τεκμθριϊνεται και  θ  διαλεκτικι 

εκδοχι,  όχι  πια  ςαν  ςχολι  ι  «τρίτοσ  πόλοσ»,  αλλά  ωσ  τελικι  και 

γνιςια απόδοςθ τθσ πραγματικότθτασ.  Τ,τι υπάρχει  γφρω  μασ  και 

μζςα μασ, λειτουργεί διαλεκτικά και ςυνκετικά,  με τθν ζννοια ότι 

υπάρχει   δια  τθσ  κατϋ αντιπαράκεςθ ςυνκζςεωσ του ατομικοφ προσ 

το κοςμικό και  του μορφολογικοφ προσ το δυναμικό, όπωσ κα δοφμε.  

Θ μθ διαλεκτικι λειτουργία τθσ φπαρξθσ, τόςο με τθν ζννοια τθσ 

μορφολογικισ αςυναρτθςίασ (άρα τθσ αποκόλλθςθσ και διάλυςθσ), 

όςο και με τθν ζννοια τθσ δυναμικισ ταφτιςθσ (εξίςωςθσ και 

εντροπίασ),   οδθγεί τα όντα ςτθν  απουςία ςφνκεςθσ και ςτθν απόλυτθ  

απλότθτα  (διαλυτικι ι απορροφθτικι δεν ζχει ςθμαςία)  και, άρα, 

ςτθν  ανυπαρξία. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Β4 

ΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΑ  

Πια ιδιότροπθ (κα ζλεγα) επιςτιμθ, που λειτουργεί με πλιρθ 

αυτονομία παραπλεφρωσ τθσ μεταφυςικισ και υπϋ αυτιν, αλλά και που 

αναμειγνφεται  κυριαρχικά  ςε  όλεσ  τισ  άλλεσ  επιςτιμεσ,  είναι τα 

Μακθματικά. 

Θ κυριότερθ ιδιαιτερότθτά τθσ, είναι ότι είναι τελείωσ τυπικι και 

αφθρθμζνθ, κακϊσ  τα  αντικείμενά  τθσ  (που είναι τα λογικά ςφμβολα, 

οι αρικμοί και ο χωροχρόνοσ)  δεν ζχουν φυςικι  υπόςταςθ, αλλά  είναι 

αποκλειςτικά  ιδεατζσ  και  ςυμβολικζσ  υποςτάςεισ. 

Πταν λζω ότι κάτι είναι «ιδεατό», δεν το εννοϊ υποχρεωτικά ωσ φανταςίωςθ 

του νου, αλλά κυρίωσ, ωσ ενυπάρχουςα ςτο ον άυλθ ιδιότθτά του,  όπωσ το 

εξθγϊ παρακάτω. 

Πια άλλθ διάκριςθ  των μακθματικϊν  από  τισ λοιπζσ  επιςτιμεσ, είναι 

θ απόλυτθ και αδιαπραγμάτευτθ ακρίβεια, διότι αυτά -μθ ζχοντασ 

φυςικό περιεχόμενο- δεν είναι δεκτικά ςυμπίεςθσ ι αποςυμπίεςθσ. Ψα 

μακθματικά δεν είναι θ φφςθ, αλλά θ ςυμβολικι και αφθρθμζνθ 

ζκφραςι τθσ, και ωσ εκ τοφτου, δεν τίκενται υπό φυςικι διαπραγμά-

τευςθ  και  υπό  τθ  ςχετικότθτα  τθσ  φφςθσ. 

Γενικά μπορϊ να πω εκλαϊκευτικά, ότι τα μακθματικά είναι ο 

«πονοκζφαλοσ» τθσ επιςτιμθσ,  αλλά  και  το  «πολυεργαλείο»  τθσ! 

Οριςμόσ και επιςτθμολογικι ζνταξθ 

Ψα Μακθματικά είναι θ επιςτιμθ που αςχολείται με τθν ιδεατι δομι 

τθσ φπαρξθσ και με τθν αφθρθμζνθ τάξθ που διζπει τθν φπαρξθ.  Είναι 

δθλαδι  θ επιςτιμθ του Λόγου ωσ Λόγου και, παραπζρα, των Αρικμϊν 

και του Χωροχρόνου, δια των οποίων προςδιορίηεται θ ποςοτικι 

διάταξθ των πραγμάτων, τόςο εςωτερικά  (ςχζδιο  του όντοσ)  όςο  και 

εξωτερικά  (αλλθλουχία των όντων).  

Τμωσ και πιο πζρα, ςτο βακμό που θ ποςοτικι διάταξθ των 

πραγμάτων επθρεάηει τθν ποιοτικι τουσ παρουςία ςτον κόςμο, το 

μακθματικό Μζτρο είναι ο ομφάλιοσ λϊροσ που ςυνδζει τθν 

οντολογικι υπόςταςθ του όντοσ με τθν τελεολογικι του τάςθ  (όπωσ το 

εξθγϊ  παρακάτω). 
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Πε τθ διαπίςτωςθ,  ι ζςτω τθν παραδοχι,  ότι  δεν υπάρχει τμιμα τθσ 

φπαρξθσ  ι ον  που να μθν ζχει  ποςοτικζσ ιδιότθτεσ,  θ  επιςτιμθ των 

μακθματικϊν  δεν μπορεί παρά να είναι de facto μζροσ τθσ κεωρθτικισ 

φιλοςοφίασ, δθλαδι  τθσ  μεταφυςικισ, παρά τισ όποιεσ de jure  

αντιρριςεισ. 

Ξαμία μερικότερθ κεμελιϊδθσ επιςτιμθ δεν νομιμοποιείται εκ των 

πραγμάτων να διεκδικιςει τθν ιδιοκτθςία των μακθματικϊν. Ψο 

γεγονόσ ότι το αντικείμενο των μακθματικϊν δεν ζχει φυςικι 

υπόςταςθ,  αλλά και ότι τα μακθματικά ζχουν εφαρμογι επί παντόσ 

του επιςτθτοφ,   κακιςτά λογικά αδφνατθ τθν ζνταξθ των μακθματικϊν 

ωσ κλάδου ςε μια από τισ  επιμζρουσ  κεμελιϊδεισ  επιςτιμεσ  (φυςικι, 

βιολογία, ψυχολογία). Σφτε όμωσ αυτό κα δικαιολογοφςε τθν 

αναγόρευςι τουσ ςε αυτοτελι κεμελιϊδθ επιςτιμθ, αφοφ ιδθ θ 

φιλοςοφία επιλαμβάνεται ωσ κεμελιϊδθσ επιςτιμθ, κυριαρχικά και 

αδιαίρετα, τθσ δομισ και του λόγου (τάξθσ) τθσ φπαρξθσ και, ακριβϊσ, 

τα μακθματικά είναι ζκφραςθ τθσ αφθρθμζνθσ τάξθσ τθσ φπαρξθσ. 

Χυνεπϊσ, και δια τθσ εισ άτοπον απαγωγισ, τα μακθματικά είναι 

τυπικά μζροσ  τθσ  φιλοςοφίασ  και  ποςοτικι  ζκφραςθ  του λόγου.  
 

Υολλοί  επιςτιμονεσ  φιλόςοφοι  αντιδροφν  ςε  αυτι  τθν  ταξινόμθςθ 

των μακθματικϊν μζςα ςτο επιςτθμονικό ςφςτθμα, ίςωσ γιατί θ 

εναςχόλθςθ με τθν ποςοτικι διάςταςθ των πραγμάτων προςβάλλει 

τθν αριςτοκρατικι αντίλθψθ που ζχουν για ποιοτικι υπεροχι 

(κομψότθτα) και «κακαρότθτα» τθσ επιςτιμθσ τουσ.  

Αυτό όμωσ ζχει απαντθκεί με τον εγκυρότερο τρόπο από τθ «Πζκκα» 

τθσ φιλοςοφίασ, που ιταν θ αρχαία Ελλάδα, θ οποία πάντρεψε τθν 

ποιότθτα με τθν ποςότθτα δια του  Μζτρου.  Ωπενκυμίηω εδϊ τθν 

επιγραφι ςτθν είςοδο τθσ φιλοςοφικισ ακαδθμίασ τθσ Ακινασ  (όπωσ 

και του Ρυκαγόρα ςτθ Σάμο, κακϊσ λζγεται),  που ανζγραφε «Μθδείσ 

αγεωμζτρθτοσ  ειςίτω»! 

Ξαι  δεν  είναι βζβαια τυχαίο, ότι  κορυφαίοι φιλόςοφοι, που άνοιξαν 

νζουσ δρόμουσ ςτθ φιλοςοφία, ιταν μακθματικοί. Ξαι ςιμερα, 

επικρατεί μεταξφ των φιλοςόφων θ άποψθ ότι, για να προχωριςει 

κανείσ ςτθ φιλοςοφία, χρειάηεται μακθματικι ςκζψθ. Διό και οι 

περιςςότεροι  φιλόςοφοι  φροντίηουν να λαμβάνουν  και  μακθματικι 

παιδεία. 

Αν θ μόνθ υπαρκτι μορφι τθσ πραγματικότθτασ είναι διαλεκτικι, όπωσ 

προείπαμε, και με δεδομζνο ότι διαλεκτικι ςθμαίνει μίξθ και 
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ποςόςτωςθ, όπωσ ξζρουμε, είναι φανερό ότι το κλειδί για τθ 

διαλεκτικι,  άρα για τθν αςφαλι γνϊςθ,  είναι τα μακθματικά. 

Σϋ αυτι τθν αλικεια, με μφθςε πρϊτοσ ο Ραπανοφτςοσ, που αποκαλοφςε τα 

μακθματικά «κλειδί» τθσ φιλοςοφίασ. Ο ίδιοσ, ζχοντασ ςπουδάςει κεολογία 

και φιλοςοφία και όντασ ιδθ ερευνθτισ φιλόςοφοσ και αναγνωριςμζνοσ 

ςυγγραφζασ ςπουδαίων φιλοςοφικϊν βιβλίων, αιςκάνκθκε τθν ανάγκθ να 

διακόψει τθν ζρευνα και να μεταβεί ςτθ Γερμανία για να ςπουδάςει 

μακθματικά (με τουσ διάςθμουσ Καρακεοδωρι και Einstein μάλιςτα μεταξφ 

των δαςκάλων του), χωρίσ ποτζ ςτθ μετζπειτα ηωι του να ςκεφτεί να  

διδάξει μακθματικά!    

Ξατά τον Whitehead,  χωρίσ τα μακθματικά,  κα μασ ιταν αδφνατο να 

αποκτιςουμε μια εικόνα του κόςμου τοφτου: «Οφτω ςυνζβθ ϊςτε, 

βιμα προσ βιμα, και χωρίσ να ζχει τθσ πλιρουσ ςθμαςίασ τθσ 

διαμορφοφμενθσ εξεργαςίασ, θ ανκρωπότθσ ιχκθ εισ τθν αναηιτθςιν 

τθσ μακθματικισ περιγραφισ των ιδιοτιτων του ςφμπαντοσ, διότι 

μόνον δια του τρόπου αυτοφ είναι δυνατόν να ςχθματίςθ τισ, μίαν 

γενικιν ιδζαν του ρου των γεγονότων»  (op.cit., ςελ. 5).   

Χε αυτό, ο Δθμαράσ προςκζτει ότι, παρομοίωσ, οι κοινωνικζσ 

επιςτιμεσ, που ζχουν ωσ αντικείμενο  τθ μελζτθ  των  ςχζςεων μεταξφ 

των ανκρϊπων και τθσ οργανϊςεϊσ των ςε κοινωνία, εξαρτϊνται 

επίςθσ  από  τισ  μακθματικζσ  μασ  γνϊςεισ.  

Αξιοπρόςεκτο είναι εν προκειμζνω ότι, ενϊ όλεσ ανεξαιρζτωσ οι 

επιςτιμεσ κατατείνουν αναμφιβόλωσ ςτθ μάκθςθ, αυτι που οι αρχαίοι  

επζλεξαν  ειδικά,  για να τθσ αναγνωρίςουν τον κακοριςτικό τθσ  ρόλο 

ςτθ μάκθςθ ακόμα και με τθν ονομαςία που τθσ ζδωςαν, ιταν θ 

«μακθματικι»! 

Εν πάςθ  περιπτϊςει,  θ ςυμβιβαςτικι  κατάλθξθ  είναι  να υπάγεται  θ 

μακθματικι επιςτιμθ ςτθ κεωρθτικι φιλοςοφία,  ωσ ςυνοδευτικι 

αυτισ, ςυμπλθρωματικι και υποδεζςτερθ ιεραρχικά, αλλά με 

δικαίωμα  αρνθςικυρίασ  (veto).  Αυτό ςθμαίνει  πωσ  τα  μακθματικά 

δεν αποφαίνονται  μόνα τουσ για τθν αλικεια κανενόσ γεγονότοσ, αλλά 

κατά τθν αντίκετθ φορά, όποιοσ ιςχυριςμόσ διαψεφδεται μακθματικά,  

καταρρίπτεται  αςυηθτθτί.  Υοτζ δεν διανοικθκε κανζνασ επιςτιμονασ, 

ςε όποια επιςτιμθ κι αν ανικε ι όςο ιδεαλιςτισ και αν ιταν, να 

επιμζνει ςτθν αλικεια του όποιου ιςχυριςμοφ του, αν αυτόσ 

αποδεικνυόταν ότι δεν ευςτακεί μακθματικά.  

Υολφ γενικά, κα ζλεγα ότι τα μακθματικά είναι το κατϋ ιδζαν 

ςυμπλιρωμα τθσ μεταφυςικισ. 
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Το Μζτρο, ωσ τυπικι βάςθ τθσ Φπαρξθσ 

Αυτό όμωσ το κατϋ ιδζαν ςυμπλιρωμα που ανζφερα, που 

αντιπροςωπεφει το Μζτρο, είναι αυτό που, χωρίσ να υπάρχει το ίδιο, 

επιτρζπει ςτα πράγματα, ωσ ιδιότθτά τουσ, να υπάρχουν. 

Ασ πάρουμε δυο παραδείγματα, για να γίνει αυτό ςαφϊσ αντιλθπτό: 

 Θ βάςθ τθσ ηωισ  ςτθ  Γθ  είναι ωσ γνωςτό  το νερό. Ψο νερό είναι 

μια απλι  χθμικι  ζνωςθ, που αποτελείται από δφο μζρθ 

υδρογόνου και ζνα μζροσ οξυγόνου (Θ2Σ).  Τμωσ, δεν αρκοφν το 

υδρογόνο και το οξυγόνο για να ζχουμε νερό.  Ρερό ζχουμε όταν 

αυτά ςυγκατατεκοφν εν μζτρω, δθλαδι με τθ ςχζςθ δφο προσ ζνα 

(2 / 1) που προανζφερα και όλοι γνωρίηουμε. Άρα, θ ποιοτικι 

υπόςταςθ του νεροφ  ςυγκακορίηεται  με  τθν  ποςοτικι. 

 Τπωσ κα ποφμε πιο κάτω, θ ατομικι φπαρξθ (Ον) είναι ζνασ 

κρόμβοσ  μζςα  ςτθ  ςυνολικι  φπαρξθ  (Σφμπαν),   με τθν ζννοια ότι 

οι  ατομικζσ  υπάρξεισ  είναι  πυκνϊςεισ  τθσ  ςυνολικισ.  Κρόμβο 

όμωσ  ζχουμε ωσ γνωςτό όταν θ πφκνωςθ τελεί εν  μζτρω.  Χτθν 

υπερβολικι  πφκνωςθ,  ο  κρόμβοσ  πετρϊνει, αλλά και  ςτθν  

άκρατθ  αραίωςθ,  ο  κρόμβοσ  διαλφεται. 

Ψο μζτρο, αφϋ εαυτοφ,  είναι μια αφθρθμζνθ ζννοια,  που οντολογικά 

δεν υπάρχει.  Χωρίσ όμωσ αυτό, το μόνο που κα υπιρχε ςτο ςφμπαν κα 

ιταν  ζνα αχανζσ και ομοιόμορφο υλικό,  που κα ταφτιηε ποιοτικά το 

υπαρκτό με το ανφπαρκτο. Ψο ομοιόμορφα γεμάτο ςφμπαν και το 

απόλυτο κενό δεν ζχουν, εννοιολογικά και πραγματικά, καμία 

απολφτωσ  ποιοτικι  διαφορά. 

Αυτι λοιπόν θ τυπικι και αφθρθμζνθ ιδιότθτα των πραγμάτων, το 

μζτρο, κακορίηει ζμμεςα τθν ποςοτικι ςυςχζτιςθ  δφο ποιοτιτων  για 

τθν απόδοςθ μιασ τρίτθσ  -αναβακμιςμζνθσ-  ποιότθτασ.  

Αυτό  κα  το ςυναντιςουμε πιο κάτω  ςτισ αξιολογικζσ επιςτιμεσ, όπου 

το μζτρο κακορίηει,  ωσ οδθγόσ αξία (τυπικι),  τθν αξίωςθ ι απαξίωςθ 

των ουςιαςτικϊν μεγεκϊν.  Πε το μζτρο διαπρζπει θ τεχνολογία,  το 

μζτρο ζχει ωσ  βάςθ ο θκικόσ λόγοσ  και  το μζτρο  είναι αυτό που  

διζπει τθν  αρμονία και κάνει να ζχουμε αιςκθτικό αποτζλεςμα ςτισ 

τζχνεσ. Πε μετριςεισ προχωρά θ ζρευνα και και με αυτζσ 

τεκμθριϊνονται οι επιςτθμονικζσ αποδείξεισ. Πε άλλα μζτρα 

χρθςιμοποιεί  το τρυπάνι  ο  οικοδόμοσ και με άλλα ο οδοντίατροσ.  Ξαι 

φυςικά,  δεν  κα  υπιρχε  ποίθςθ  ι  μουςικι   χωρίσ  το  μζτρο. 
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Πε αυτό το ςκεπτικό, καταδεικνφεται θ άμεςθ ςχζςθ μζτρου και λόγου  

και  θ  μακθματικι  δομι  τθσ λογικισ.  Θ λογικι  ωσ  πράξθ,  δεν  είναι  

παρά θ  εφαρμογι τθσ  μακθματικισ  ςκζψθσ  ςτθ  ηωι.  Ξαι θ λογικι 

ωσ επιςτιμθ, δεν είναι παρά θ εφαρμοςμζνθ απόδοςθ των 

μακθματικϊν. Τπωσ θ αφθρθμζνθ επιςτιμθ των μακθματικϊν 

ςυμπλθρϊνει τθ μεταφυςικι, ζτςι και θ αφθρθμζνθ επιςτιμθ τθσ 

λογικισ, ωσ εφαρμοςτικι απόδοςθ των μακθματικϊν,  ςυμπλθρϊνει 

αντίςτοιχα τθ νοθτικι και τισ άλλεσ κανονιςτικζσ επιςτιμεσ.  Πε το 

μζτρο  πάντα  ωσ  κανόνα  όλων  των  κανόνων  και  ωσ  τυπικι  αξία  

που  υπθρετεί  όλεσ  τισ  ουςιαςτικζσ  αξίεσ. 
 

Για τθ  ςχζςθ  μακθματικϊν  και  λογικισ, υπιρξαν πολλζσ διχογνωμίεσ.  

Θ μία αντίλθψθ κεωρεί ότι  θ λογικι υπόκειται ςτα μακθματικά, με 

τουσ Frege και Dedekind να υποςτθρίηουν τθν ενςωμάτωςι τθσ  ςτθ 

μακθματικι επιςτιμθ, τον Bool να κεωρεί ότι θ λογικι πρζπει να 

λογίηεται ωσ  μζροσ  τθσ  άλγεβρασ,  τον Poincaré να διατείνεται  ότι  θ 

λογικι  ελάχιςτα επεμβαίνει ςτισ ανακαλφψεισ και εφευρζςεισ και τουσ 

Bouligand και Desbats να αποφαίνονται ότι θ υπαγωγι των 

μακθματικϊν  ςτο λογικό  φορμαλιςμό  είναι ζργο αχάριςτο,  γιατί 

αυτό ςθμαίνει πλιρθ παραίτθςθ από κάκε προςδοκία απόκτθςθσ 

γνϊςεων με  τθν ενόραςθ,  πράγμα που αποτελεί  μεγάλθ  κυςία. Ξατά 

τουσ ζλλθνεσ Βαςιλείου και Δ. Δθμαρά, θ κλαςικι λογικι αποδείχκθκε 

ανεπαρκισ για τθν επϋ αυτισ κεμελίωςθ των μακθματικϊν,  αργότερα  

δε βρζκθκαν  παραδείγματα  αποδεικνφοντα τθν εν λόγω ανεπάρκεια  

και εκτόσ των μακθματικϊν.  Σ Δθμαράσ αναρωτιζται αν θ λογικι μασ 

είναι αυτι κακεαυτι απολφτωσ αςφαλισ,  ϊςτε να δφναται  να 

χρθςιμεφςει ωσ αδιάςειςτο κεμζλιο και  αλάνκαςτο κριτιριο του 

μακθματικοφ ςυλλογιςμοφ, και τονίηει ότι πολλοί κζτουν εν  αμφιβόλω 

το αλάνκαςτο τθσ επιςτιμθσ περί τθσ ανκρϊπινθσ νοιςεωσ και 

ςχεδιάηουν να οικοδομιςουν μια εντελϊσ νζα λογικι  (Φιλοςοφία από 

τθν  Μακθματικιν,  κεφ. Εϋ,  ςελ. 251). 

Ξατά τθν αντίκετθ άποψθ, που υποςτιριξαν οι Pasch, Hilbert, 

Whitehead,  Bouligand,  Desbats,  Russell  κ.ά.,  τα μακθματικά  πρζπει 

να κεωροφνται «τμιμα μόνον» τθσ λογικισ. Ψθν άποψθ αυτι 

αντικροφει ςτθ γνωςιολογία του ο Υαπανοφτςοσ (ςελ. 303-308),  

αποφαινόμενοσ ότι  θ γονιμότθτα των αλθκειϊν τθσ  λογικισ  είναι 

πολφ περιοριςμζνθ ςε ςφγκριςθ με τθν παραγωγικι ικανότθτα των 

μακθματικϊν προτάςεων.  
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Άλλοι πάλι  κεωροφν ότι,  ουςιαςτικά,  πρόκειται για μια και  μόνο 

επιςτιμθ, τθν επιςτιμθ του απόλυτα αφθρθμζνου και του 

ςυμβολικοφ,  και  ότι  μακθματικά και λογικι πρζπει να ςυγχωνευκοφν 

ςε ενιαία επιςτιμθ, τθσ οποίασ αυτά να είναι ο κεωρθτικόσ και ο 

πρακτικόσ  κλάδοσ  αντίςτοιχα. Ξατϋ αυτοφσ, θ τικζμενθ ειδοποιόσ 

διαφορά ότι τα μακθματικά αςχολοφνται δικεν με ποςοτικά ηθτιματα 

και θ λογικι με ποιοτικά, είναι απλοϊκι και αβάςιμθ.  Χτα μακθματικά, 

όταν λζμε «2 + 3 = 5», φαίνεται ςαν να να μιλάμε για κακαρϊσ 

ποςοτικι υπόκεςθ.  Τταν όμωσ  ποφμε «2 μιλα + 3 αχλάδια»,  το να 

δϊςουμε ωσ απάντθςθ  «= 5 μιλα» ι  «= 5 αχλάδια» είναι ποιοτικά 

λάκοσ, αν και ποςοτικά ορκοφανζσ. Ψο ορκό είναι «= 5 φροφτα» και,  

άρα, ςτθν μακθματικι ςυνυπάρχει  θ ποιοτικι κεϊρθςθ των 

πραγμάτων, όπωσ και ςτθ λογικι ςυνυπάρχει θ  ποςοτικι.   

Σ Υαπανοφτςοσ ςχολίαηε ότι το «τείχοσ» αυτό μεταξφ μακθματικϊν και 

λογικισ είναι το ίδιο λάκοσ όςο το τείχοσ του Βερολίνου.  Ψο Βερολίνο, 

παρά το τείχοσ, δεν παφει να είναι μια πόλθ και τα μακθματικά και θ 

λογικι δεν παφουν να είναι ουςιαςτικά μια επιςτιμθ. 

Εγϊ πιςτεφω ότι, κατϋ αρχιν, δεν πρόκειται για ποιοτικά διάφορεσ 

επιςτιμεσ.  Είναι και  οι δφο  κακολικζσ, αφθρθμζνεσ και φιλοςοφικζσ. 

Ζχουν  και  οι  δφο  εφαρμογι  επί  παντόσ  του  επιςτθτοφ.   

 Ροιοσ άραγε μπορεί να διακρίνει αν θ αρχι «το μεγαλφτερο δεν χωράει 

ςτο μικρότερο» ανικει ςτα μακθματικά ι ςτθ λογικι; 

 Ροιοσ μπορεί να αποφανκεί ότι ο κεμελιϊδθσ ςυλλογιςμόσ «Αν Α 

ςυνεπάγεται Β και Β ςυνεπάγεται Γ, τότε Α ςυνεπάγεται Γ» είναι 

μακθματικόσ ι λογικόσ;   

 Ροιοσ μπορεί να πει ότι ο καταμεριςμόσ των εννοιϊν ςε επάλλθλεσ, 

υπάλλθλεσ, επαλλάςςουςεσ, παράλλθλεσ και ςυνάλλθλεσ, που  

κεςπίηει θ λογικι, δεν ζχει μακθματικι προζλευςθ, αφοφ γεωμετρεί τισ 

ζννοιεσ;  

 Ροιοσ μπορεί να παραγνωρίςει ότι ενζχουν μακθματικό χαρακτιρα θ 

ποίθςθ (μζτρο) και θ μουςικι (αρμονία ςυχνοτιτων);  

 Ροιοσ μπορεί να αγνοιςει τθν επιγραφι τθσ πλατωνικισ ακαδθμίασ 

«Μθδείσ αγεωμζτρθτοσ ειςίτω» ι τθ ςφμπτωςθ τθσ ιδιότθτασ του 

λογικοφ  φιλοςόφου  και  του  μακθματικοφ  ςε  τόςεσ προςωπικότθτεσ  

του  πνεφματοσ  (από  τον  Ρυκαγόρα  και  τθν  Υπατία  μζχρι τουσ  

Descartes  και  Leibniz  και  μζχρι  τουσ  Gödel  και  Russell); 

 Ροιοσ τζλοσ μπορεί να πει αν θ ςκζψθ του Turing ιταν κυρίωσ 

μακθματικι θ λογικι ι αν ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ ςκζφτεται 

μακθματικά  ι  απλά  λογικά; 
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Ξατά τον Brunschvicg, είναι λάκοσ να νομίηουμε ότι οι ρίηεσ των 

μακθματικϊν βρίςκονται ςτθ λογικι ι τθ φυςικι,  γιατί ςυμβαίνει το 

ακριβϊσ αντίκετο:  τα μακθματικά προθγοφνται ςτθ διερεφνθςθ  και 

ςτον κακοριςμό  των νόμων τθσ αλικειασ  και θ  μακθματικι  επιςτιμθ  

δεν ςυναντά πριν  απϋ αυτιν ζναν τφπο αλθκείασ  που να τθσ ταιριάηει. 

Ξατά τον Υαπανοφτςο, θ μακθματικι  καταςκευάηει μόνθ τθσ τα 

αντικείμενά τθσ και αυτι είναι που προςφζρει ςτον άνκρωπο  το  (δικό 

τθσ)  κανόνα  αλθκείασ.   

Ξατά τθ γνϊμθ μου, θ κατϋ εξοχιν επιςτιμθ του λόγου και τθσ τάξθσ 

των πραγμάτων είναι τα μακθματικά, που μετροφν άμεςα τα ποςοτικά 

μεγζκθ και ζμμεςα τα ποιοτικά, λειτουργϊντασ κυρίωσ επαγωγικά 

όπωσ ιςχυρίηεται ο Peano.  Ενϊ θ λογικι,  λειτουργϊντασ περιςςότερο 

παραγωγικά, είναι θ νοθτικι τεχνικι με τθν οποία παντρεφουμε τθ 

μακθματικι υφι τθσ φπαρξθσ  με τθ γλϊςςα  και τθν ευρφτερθ γνϊςθ.  

Δεν είναι καμία  από τισ δφο επιςτιμεσ υποδεζςτερθ τθσ άλλθσ, αλλϋ 

οφτε  και  εννοιολογικά  και  ειδολογικά  διάφορθ  τθσ  άλλθσ.  

Απλϊσ,  θ  μακθματικι  είναι  θ  κακαρϊσ  κεωρθτικι  επιςτιμθ,  μζςω 

τθσ  οποίασ  κεωροφμε  ακριβζςτερα   τα   πάντα,  και  θ  λογικι  είναι  

θ μακθματικοποίθςθ  τθσ  γνϊςθσ. Δθλαδι, μποροφμε να ποφμε ότι θ 

λογικι  είναι  θ  κανονιςτικι  (εφαρμοςτικι  τρόπον  τινά)  επιςτιμθ,  

που -ωσ αφθρθμζνο εργαλείο- οργανϊνει τθ ςκζψθ με μακθματικό 

τρόπο  και,  άρα,  ερμθνεφει  ποςοτικά  (αποτιμά  με  μακθματικοφ 

τφπου προςζγγιςθ)  τα  ποιοτικά  μεγζκθ. Κα μποροφςα να πω  πιο 

γενικά,  ότι θ λογικι είναι θ  «μετάφραςθ» τθσ μακθματικισ αλικειασ 

από το μακθματικό ςυμβολιςμό ςτθν ανκρϊπινθ γλϊςςα.  

 θμείωςθ: Κζλω να πω επί τθ ευκαιρία, ότι ποτζ μου δεν κατάλαβα γιατί 
ςτθ βαςικι εκπαίδευςθ δεν διδάςκουν τθ λογικι οι μακθματικοί, αλλά το 

κάνουν οι γλωςςοτζχνεσ φιλόλογοι. Θ λογικι είναι μακθματικισ υφισ 
λόγοσ και αφορά τα πράγματα κακεαυτά,  όχι  τθ φραςτικι  απόδοςι τουσ. 

Δεν είναι μάκθμα ορκογραφίασ ι ςυντακτικοφ και δεν είναι λογοτεχνία' 

είναι  μακθματικοφ τφπου τζχνθ, που κακορίηει τθν αλλθλουχία και τισ 

αναλογίεσ, τθ γεωμετρία των νοθμάτων.   

Σφγχρονα Μακθματικά 

Αναμφίβολα, αν θ γλϊςςα που ξζρουμε είναι θ γλϊςςα των 

ανκρϊπων,  τα μακθματικά είναι τρόπον τινά θ γλϊςςα τθσ φφςθσ.  Αν 

με τθ γλϊςςα ςυνεννοοφνται μεταξφ τουσ οι άνκρωποι, με τα 

μακθματικά «ςυνεννοοφνται» μεταξφ τουσ όλα τα μζρθ τθσ  φφςθσ. 

Αυτό δεν ςθμαίνει ότι θ φφςθ  λφνει εξιςϊςεισ και ολοκλθρϊματα' 
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απλά τα πραγματοποιεί. Θ δε επιςτιμθ των μακθματικϊν, τα 

«μεταφράηει»  για  λογαριαςμό  των  ανκρϊπων. 

Αν εντρυφιςει κάποιοσ  ςτθ ςχζςθ των μακθματικϊν με  τθ φφςθ,  κα 

διαπιςτϊςει  ότι,  όςο  κι  αν  φαίνεται  και  είναι  αφθρθμζνθ  θ  μακθ-

ματικι πραγματικότθτα, τόςο -από τθν άλλθ- τθ ςυναντάμε ςυνεχϊσ 

παροφςα ςτθ φφςθ.  Θ λογαρικμικι τάξθ, που ςυναντάμε ςτθ βοτανικι 

και τθ ηωολογία, μασ εκπλιςςει όταν παρατθροφμε τα ελικοειδι και 

ςπειροειδι ςυςτιματα, που απαντϊνται ςε ετερόκλθτουσ ζμβιουσ 

οργανιςμοφσ, όπωσ θ μαργαρίτα,  το κουκουνάρι,  ο ανανάσ,  οι 

χαυλιόδοντεσ του ελζφαντα, τα κζρατα τθσ κατςίκασ, τα νφχια του 

καναρινιοφ και το κολωτό όςτρακο, και ακολουκοφν  μια  καυμαςτι  

μακθματικι  ςυνζπεια.  

Πια ςυνζπεια, ςτθν οποία πολφ ςυχνά κυριαρχεί θ κλαςικι αρικμθτικι  

ςειρά «Fibonacci»  (όπου κάκε αρικμόσ είναι το άκροιςμα των δφο 

προθγουμζνων, ιτοι 1-1-2-3-5-8-13-21-34  κ.ο.κ.), θ οποία αποτελεί και 

τθ  βάςθ  του «Χρυςοφ  Ξανόνα» ςτθν  αιςκθτικι, αλλά και άλλεσ  

αναλογικζσ  ταυτοποιιςεισ,  όπωσ ςτα εξάγωνα ςχιματα των νιφάδων 

του χιονιοφ  και  ςτα κελιά τθσ  κερικρασ  ενόσ μελιςςιοφ. 

Ξάπωσ ανάλογα, αν καλοεξετάςουμε  ςε βάκοσ τθν  ποιοτικι  διαφορά 

μεταξφ κλαςικισ  μουςικισ  και μουςικισ τηαη π.χ.,  κα δοφμε ότι αυτι 

είναι ποςοτικι,  αφοφ θ διαφορά προκαλείται από  ςυχνότθτεσ άλλου 

μεγζκουσ. Υαρομοίωσ, κα δοφμε ότι θ ειδοποιόσ διαφορά μεταξφ μιασ 

κατθγορίασ κλαςικϊν ηωγραφικϊν πινάκων και μιασ άλλθσ 

εξπρεςιονιςτικϊν,   ζγκειται  ουςιαςτικά ςτο μεταλλαγμζνο μζγεκοσ 

και  γεωμετρία  των  αντικειμζνων  που  απεικονίηουν.    
 

Θ  ςφγχρονθ μακθματικι επιςτιμθ,  μποροφμε να ποφμε ότι αρχίηει 

από το ςθμείο που οι Leibniz και Newton ειςιγαγαν τθν ζννοια του 

Λογιςμοφ. Σ λογιςμόσ, με όλεσ του τισ πτυχζσ που ακολοφκθςαν, είτε 

αυτόσ είναι  διαφορικόσ,  είτε ολοκλθρωτικόσ,  είτε απειροςτικόσ κλπ., 

άνοιξε το δρόμο γιϋ αυτά που λζμε ςφγχρονα μακθματικά. Υαράλλθλα,  

θ   διαφορικι  και  πολυδιάςτατθ  γεωμετρία  των  Gauss και  Riemann,  

υπιρξε θ λογικι βάςθ τθσ  επαναςτατικισ  φυςικισ του  20οφ  αιϊνα. 

Πϋ αυτι τθ λογικι κεϊρθςθ, αποκάλεςα ςτθν αρχι του κεφαλαίου τθ 

μακθματικι ιδιότροπθ επιςτιμθ.  Δεν είναι απλά ιδιότροπθ, αλλά και 

πειςματάρα, γιατί όςο το πνεφμα τθ βάηει ςτο ράφι τθσ αφαιρετικό-

τθτασ,  τόςο αυτι απαντά πειςματικά,  εμφανιηόμενθ  πίςω  από  κάκε 

φυςικό  φαινόμενο, ςαν να κυριαρχεί ρεαλιςτικά ςϋ αυτό και -μάλιςτα- 

να το διευκφνει.  Ραι, αφθρθμζνθ θ γεωμετρία του Riemann, αλλά 
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χάρθ ςϋ αυτιν είχαμε τθ ςχετικότθτα του Einstein και τθν ατομικι 

ςχάςθ.  Ξαι  θ  ςχάςθ,  κάκε άλλο παρά «αφθρθμζνο»  ςυμβάν  είναι! 

Χιμερα, αυτό το «κρυφτό» μεταξφ των μακθματικϊν και τθσ 

υπόλοιπθσ  επιςτιμθσ ςυνεχίηεται.  Θ εξελιγμζνθ μακθματικι ςκζψθ, 

που μοιάηει ςαν αφθρθμζνο «παιχνίδιςμα», απάγεται ςτθν κυριολεξία 

από ςειρά άλλων επιςτθμϊν, κυρίωσ εφαμοςμζνων, και γίνεται  

πολφτιμο  εργαλείο  τουσ. Ψζτοιεσ μακθματικζσ  μελζτεσ,  είναι θ 

ςτατιςτικι και δειγματολθψία,  θ προςομοίωςθ και τα γραφιματα, θ 

τοπολογία, θ κβαντικι πλθροφόρθςθ, θ ανάλυςθ χρονοςειρϊν, θ 

κεωρία των παιγνίων, τα δυναμικά μοντζλα, οι ςτοχαςτικζσ μζκοδοι 

κ.ά.  Τλοι ξζρουμε πόςο θ ςτατιςτικι και θ δειγματολθψία  ζχουν 

κακοριςτικό ρόλο ςτθ κεωρία των αποφάςεων και ςτο management, 

πόςο θ προςομοίωςθ είναι χριςιμθ ςτθ ρομποτικι ιατρικι,  ςτθν 

αςτροδιαςτθμικι και ςτθν  αεροπλοϊα και πόςο θ τοπολογία 

χρθςιμεφει ςτθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ,  ςτα δίκτυα  και ςτα 

ςυςτιματα  GIS,  GPS  κλπ. 

Ξαι δεν κα είναι πρωτάκουςτο αν ποφμε, ότι οι πιο προχωρθμζνεσ ςτον 

καιρό μασ βιολογικζσ ζρευνεσ,  που ζχουν να κάνουν με το γενετικό 

κϊδικα  ι  με τθ κεραπεία του καρκίνου, ςτθρίηονται πια κατά κφριο 

λόγο  -κυριότατο κα ζλεγα-  ςτθ μακθματικι ζρευνα. 

Μου ζλεγε φίλοσ μακθματικόσ, που ςυμμετζχει ςε ομάδα  γενετιςτϊν, ότι 

αιςκάνεται βαρφ φορτίο ςτθν πλάτθ του,  με τθν ζννοια του κακικοντοσ,  

γιατί βλζπει τουσ  βιολόγουσ  να  κρζμονται από τα χείλθ του και να 

περιμζνουν άπρακτοι τι καινοφργιο κα φζρει αυτόσ,  με τθν  αγωνιϊδθ 

προςμονι που ςτζκει το «πρεηόνι» μπροςτά ςτον προμθκευτι του. 

Φυςικά, το ςθμαίνον πεδίο τθσ μακθματικισ επιςτιμθσ  είναι πάντα τα 

κεωρθτικά μακθματικά, ςτα οποία ςυνεχίηει ςιμερα να γίνεται 

αξιόλογθ πρόοδοσ. Κεωρϊ όμωσ, ότι ζχει υςτεριςει αρκετά θ πρόοδοσ  

τθσ φιλοςοφίασ των μακθματικϊν,  με τθν ζννοια του  κλάδου τθσ 

γνωςιολογίασ  που μελετά τθ μακθματικι επιςτιμθ, γιατί οι μεν 

γενικοί φιλόςοφοι αδυνατοφν να ςυλλάβουν τθ μακθματικι 

πολυπλοκότθτα, οι δε μακθματικοί φιλόςοφοι προτιμοφν να 

περιορίηονται  ςτα μεκοδολογικά ηθτιματα  τθσ  επιςτιμθσ τουσ  και να 

μθν ανοίγονται ςε ευρφτερεσ φιλοςοφικζσ κεωριςεισ (όπωσ π.χ. οι 

κεωριςεισ που ακολουκοφν ςτθν επόμενθ ενότθτα  του βιβλίου  περί 

χϊρου και χρόνου κ.ά.). Θ πλθρζςτερθ  Φιλοςοφία των Μακθματικϊν 

είναι ςτον καιρό μασ ζνα ανοιχτό φιλοςοφικό ηιτθμα και μια πρόκλθςθ  

για  το  ςτοχαςτικό  πνεφμα. 



 

ΕΝΟΤΘΤΑ  "Γ" 

ΟΝΤΟΛΟΓΛΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Γ1 

ΓΕΝΛΚΑ  

Από τθν αρχαιότθτα, οι φιλόςοφοι ζβλεπαν τθν Ϊπαρξθ με δφο 

κεωριςεισ: ωσ Ον και ωσ Σφμπαν. Είχαν τθν εντφπωςθ  -και όχι 

λανκαςμζνα-   ότι  το  κάκε  Σν  είναι  ςυνιςταμζνθ  δφο  ςυνιςτωςϊν:  

τθσ  Λδζασ,  που  του  δίνει  τθν  Ατομικι  υπόςταςθ,  και τθσ  Φλθσ,  που 

το  κακιςτά  μζροσ  του  Χφμπαντοσ. 

Θ  διάκριςθ  αυτι  είναι,  για  το  Ον: 

 Αυτό που το κάνει  άτομο  ι  μζροσ  του  Χφμπαντοσ. 

 Αυτό που το χαρακτθρίηει  ωσ  φαινόμενο  ι  ωσ  πράγμα. 

 Αυτό που κάνει το είναι του, να ζχει τθν ιδιότθτα του ατομικοφ 

είναι  ι  του  κοςμικοφ  είναι. 

 Αυτό που  το κάνει  να είναι  αυκφπαρκτθ  οντότθτα ι να παραμζνει 

μζροσ  τθσ  πραγματικότθτασ. 

 Αυτό που κάνει τθν φπαρξθ  να εκδθλϊνεται  ωσ  φαίνεςκαι  ι  να 

εντάςςεται  ςτο  παγκόςμιο  γίγνεςκαι. 

 Αυτό που του δίνει  τθ μορφι ι αυτό που του δίνει το περιεχόμενο. 

 Αυτό που το διαφοροποιεί από το όλο  ι που το ςυμμορφϊνει 

προσ το όλο. 

 Αυτό που του δίνει τθν προςωπικότθτα ι  αυτό που του δίνει τθ 

δυνατότθτα. 

 Αυτό που το  κάνει ενδιαφζρον  ι  που  το  κακιςτά  ιςχυρό. 

 Αυτό  που το κάνει  Ζνα  (μοναδικό)  ι που το ενϊνει με το  Άπειρο. 

Θ υλικι και  κοςμικι  διάςταςθ, που αντιςτοιχεί ςτθ Δφναμθ,  δθλαδι 

ςτθν Υλοενζργεια / νοοφμενθ ωσ φλθ ςε κίνθςθ, είναι αυτι  που δομεί 

και κινεί το ον. Θ ιδεατι ι ατομικι  διάςταςθ, που αντιςτοιχεί ςτθν 

Τάξθ (λόγο, ςυςχζτιςθ), δθλαδι ςτθν Οργάνωςθ / νοοφμενθ ωσ 

μορφολογικό ςχζδιο (διάταξθ και τάςθ) του όντοσ,  είναι αυτι  που 

εξατομικεφει  και  προςωποποιεί  το  ον. 

Πε τθν κακιερωμζνθ λογικι αντίλθψθ, το ον γίνεται αντιλθπτό ωσ 

εννοιατό,  μόνο  αν  ςυνυπάρξουν  ςτθ ςχθματιηόμενθ γιϋ αυτό ζννοια 

θ  μορφι,  που το κακιςτά απτό ςτο πνεφμα, και θ φλθ, που το κακιςτά 

πραγματικό  ςτον  κόςμο.  
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Σι   δφο  διαςτάςεισ  δεν  είναι  δυο  διαφορετικζσ  πραγματικότθτεσ, 

αλλά δυο ςυνκετικά ςτοιχεία τθσ φπαρξθσ του κάκε όντοσ, το ποιοτικό 

και το ποςοτικό ςτοιχείο, που ςυνυπάρχουν ςϋ αυτιν  και  το  πρϊτο 

επιςυμβαίνει ςτο δεφτερο. Ωσ φπαρξθ νοοφμε αναμφίβολα τόςο το 

μεμονωμζνο  και  πεπεραςμζνο ον  (άτομο)  όςο  και  το  αζναο  και 

άπειρο ςφμπαν (κόςμο). Ξαι άρα, το ον υπάρχει ςτο βακμό που 

διακζτει  ατομικότθτα  και που  μετζχει παγκοςμιότθτασ ταυτόχρονα.  

Υλάςμα που ςτερείται ατομικότθτασ και μορφισ είναι λογικά 

αςφλλθπτο και μθ προςδιορίςιμο, αφοφ δεν διακρίνεται και δεν 

διαφοροποιείται  από  το  περιβάλλον του, και πλάςμα που δεν μετζχει 

τθσ παγκοςμιότθτασ και δεν ζχει υλικό περιεχόμενο είναι ανφπαρκτο  

και  εξωπραγματικό. 

Υαραβάλλοντασ  το  ον  με κρόμβο,  όπωσ  είπαμε πιο  πριν  και  κα το 

ξαναδοφμε πιο κάτω, ο κρόμβοσ καταφζρνει να υπάρχει γιατί 

ςυνδυάηει  το  να  αντ-ζχει  ζναντι  του όλου, αλλά και  να  ςυν-ζχεται 

με το όλο. Πε φυςικοφσ όρουσ, ζχουμε  εικόνα τθσ ατομικισ διάςταςθσ 

του όντοσ, αν το δοφμε ωσ κλειςτό κφκλωμα, και τθσ κοςμικισ 

διάςταςθσ, αν δοφμε τθν φπαρξθ ςυνολικά ωσ ανοιχτό κφκλωμα  

(ακριβζςτερα  «μθ  κφκλωμα»). 
 

Σι δφο αυτζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ πραγματικότθτασ υπαγόρευςαν ςτο 

ανκρϊπινο πνεφμα τισ δφο κεωριςεισ, τθν ιδεαλιςτικι και τθ 

ρεαλιςτικι,  που υπιρξαν  θ  αφορμι  για  το  διαχωριςμό  τθσ  ςκζψθσ 

και τθσ φιλοςοφίασ ςτισ δφο μεγάλεσ ςχολζσ  και  ρεφματα, που  

διατρζχουν  όλο  το  φιλοςοφικό  οικοδόμθμα,  όπωσ  προείπα και  

όπωσ   το  αναλφω  παρακάτω.  

Αρχικά  δόκθκε βάροσ ςτθν υλικι  διάςταςθ τθσ φπαρξθσ,  που ιταν 

πιο  απτι,  αλλά γριγορα  ζγινε αντιλθπτό ότι  ενυπάρχει ςϋ αυτιν  και 

θ  λογικι  διάςταςθ.  Ξατάλαβαν ότι κάκε πράγμα είναι αυτό που είναι, 

αφενόσ γιατί περιζχει τα υλικά που το αποτελοφν (κοςμικι ςυνιςτϊςα),  

αλλά και γιατί αυτά είναι διατεταγμζνα, τόςο μεταξφ τουσ  όςο  και  ςε 

ςχζςθ  με  το  περιβάλλον,  με  τον  τρόπο  που  είναι  και όχι με άλλον 

(ατομικι ςυνιςτϊςα). Πε τα υλικά χωρίσ  το ςχζδιο, υπάρχει απλά 

άμορφοσ ςωρόσ, ενϊ αντίκετα, και ςχζδιο χωρίσ τα υλικά  δεν  

υπάρχει.  

Πε τθν φλθ, το ον ςυνζχεται με το ςφμπαν και κατζχει (κατά τθ 

μακθματικι φραςεολογία) τθν αναγκαία ςυνκικθ του δυνατοφ και,  με 

τθ μορφι, αντζχει μζςα ςτο ςφμπαν και κατακτά τθν ικανι ςυνκικθ 
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του  φαινομζνου.   Αν φανταςτοφμε ζναν ανδριάντα, και διακρίνουμε 

το βάκρο από το άγαλμα, ι ζνα κζντθμα,  και διακρίνουμε τον καμβά 

και τισ κλωςτζσ από τθν παράςταςθ,  τότε θ υλοενζργεια  είναι  το 

βάκρο και  ο καμβάσ του όντοσ,  ενϊ θ ιδζα είναι  το  άγαλμα  και  θ  

παράςταςθ. 

Θ ςυνοχι  και  θ αντοχι  είναι ςε κάκε ον, όχι απλά ιδιότθτζσ του, αλλά 

κεμελιϊδεισ  προχποκζςεισ  για  να  νοείται ωσ «ον». 

Ππωσ ζχω διευκρινίςει ιδθ, όταν μιλϊ για ςχζδιο, δεν μιλϊ για το προςχζδιο 

ςτο νου ι ςτο χαρτί, που αφορά ειδικά το τεχνθτό πράγμα, αλλά για το επί 

του όντοσ πραγματικό και υλοποιθμζνο ςχζδιο, που ςυνυπάρχει με το ον, 

είτε αυτό είναι φυςικό είτε τεχνθτό. Θ διαφορά καταφαίνεται όταν, ςτο 

τεχνθτό πράγμα, ςυμβεί να βγει διαφορετικό το επϋ αυτοφ ςχζδιο από το 

χάρτινο. Τότε  διαπιςτϊνουμε ότι το  ςχζδιο του πράγματοσ  είναι το επϋ 

αυτοφ και όχι φυςικά το  (ανεκτζλεςτο)  προςχζδιο του  τεχνίτθ  Θ μορφι του 

αντικειμζνου κακεαυτοφ, ανεξάρτθτα από το πϊσ αυτό δθμιουργικθκε, 

είναι αυτι που το ίδιο παρουςιάηει και όχι αυτι που κάποιο υποκείμενο 

φανταηόταν πριν αυτό δθμιουργθκεί ι φαντάηεται αφοφ αυτό 

δθμιουργικθκε.  

Υαράλλθλα, οι ερευνϊντεσ τθ φφςθ είχαν παρατθριςει ότι, κάκε 

πράγμα  που  φαινόταν  αρχικά ωσ  αυκφπαρκτο  και  με  ςτακερι 

μορφι,  αποδεικνυόταν ςτθ  ςυνζχεια  ότι είναι  ςτθν  πραγματικότθτα 

αποτζλεςμα μιασ  διαρκοφσ  μεταβολισ και μεταμόρφωςθσ  (πφκνωςθσ 

και αραίωςθσ, ςυςτολοδιαςτολισ) κάποιασ ενυπάρχουςασ φλθσ. 

Σμοίωσ,  ότι κάκε γεγονόσ  που φαινόταν αρχικά ωσ αυτοκινοφμενο και 

αυτενεργοφμενο, αποδεικνυόταν τελικά ωσ αποτζλεςμα ενόσ 

ενεργειακοφ κφκλου  (εξζργειασ και  εντροπίασ)   επί  κάποιασ  διάχυτθσ 

ςτο ςφμπαν αδιάκοπθσ δυναμικισ και δράςθσ (ενζργειασ ι 

υλοενζργειασ).  Υροζκυπτε  τζλοσ,  ότι  κάκε  πράγμα  και  γεγονόσ  που 

φαινόταν ωσ αυτοτελζσ  ιταν ςτθν πραγματικότθτα, αφενόσ μζροσ ενόσ 

ευρφτερου ςυςτιματοσ πραγμάτων και γεγονότων και, αφετζρου,  

ςυςτθματικό άκροιςμα πολλϊν υποδεζςτερων πραγμάτων και 

γεγονότων. 
 

Αυτά όλα οδιγθςαν μοιραία ςτθν πρϊτθ εξειδίκευςθ κλάδου τθσ 

επιςτιμθσ, που ιταν θ Φυςικι, θ οποία, με τθν υποςτιριξθ τθσ 

φιλοςοφίασ και των μακθματικϊν κεωριϊν των φιλοςόφων,  

προχϊρθςε επιςταμζνωσ ςτθ μελζτθ των φυςικϊν φαινομζνων  

(υλοενζργειασ  και πραγμάτων)  και ομολογουμζνωσ  μεγαλοφργθςε. 
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Ψαυτόχρονα όμωσ, προςτζκθκε ςτθ φιλοςοφία  το μεγάλο και 

διςεπίλυτο   γνωςιολογικό  ηιτθμα, που γεννικθκε από τθ  διαπίςτωςθ 

ότι θ μορφι του πράγματοσ, και ςυνεπϊσ θ φαινομενολογικι  νοθτικι  

προςζγγιςι  του,  αν και ευμετάβλθτθ, ιταν  θ μόνθ  που εξαςφάλιηε 

ςτο ανκρϊπινο πνεφμα τθν απτότθτα του  πράγματοσ.  Ζτςι,  αν  το  

πνεφμα  ζμενε ςτθ  ςκλθρι  αντίλθψθ ότι πρζπει να αναηθτά το 

αμετάβλθτο είναι των όντων, κα  προςζκρουε ςε απροςπζραςτο τείχοσ  

και αδυναμία αίςκθςθσ του πράγματοσ  κακεαυτοφ, άρα ςε ουτοπικι 

προςπάκεια, ενϊ αν αυτό προςχωροφςε ςτθ φαινομενολογία, ωσ 

αντιλθπτικι  μζκοδο,  κα  ζχανε  τθν  αςφάλεια  τθσ  βεβαιότθτασ. 

Ψθ ςυνζχεια  επϋ  αυτοφ,  κα  τθ δοφμε παρακάτω,  ςτθ νοθτικι  και ςτο 

κεωρθτικό διάλογο τθσ  φαινομενολογίασ  και  του  υπαρξιςμοφ  με  τθ  

φυςιοκρατικι  και  ματεριαλιςτικι  ςχολι,  όπου  καλείται  και δίνει  τθ  

λφςθ  θ  διαλεκτικι. 

Οριςμόσ 

Τπωσ είδαμε, αν και ζχει επίγνωςθ του ενιαίου τθσ φπαρξθσ, ο 

ανκρϊπινοσ νουσ μπορεί και τθν προςεγγίηει και τθν αναςυνκζτει 

διανοθτικά, μόνο αφοφ τθν αναλφςει με βάςθ τισ παραμζτρουσ τθσ 

Δφναμθσ  και  τθσ  Τάξθσ   (Φλοενζργειασ  και  Λόγου). 

Θ Οντολογία  είναι  ο κλάδοσ τθσ  κεωρθτικισ φιλοςοφίασ που εξετάηει 

τθ δομι τθσ φπαρξθσ και των όντων. Χτθ δομι ςυμπεριλαμβάνουμε,  

τόςο  τθν  υλικι  ςφνκεςθ  του  όντοσ,   όςο  και,  από  τθν  τάξθ  (λόγο  

ι  πθγαίο ςχζδιο) του  όντοσ,  το  μζροσ  του  που αντιςτοιχεί  ςτθ 

διάταξθ  (οργανικότθτα)  των  μερϊν  του  όντοσ. 

Κα μποροφςαμε να ποφμε, κατά το πρότυπο τθσ διαίρεςθσ τθσ 

βιολογίασ, ότι θ οντολογία είναι «θ ανατομία» τθσ φπαρξθσ. Θ 

οντολογία αςχολείται με αυτό που εξαςφαλίηει πακθτικά τθν φπαρξθ 

του όντοσ. 
  

θμείωςθ: Με τθν τάξθ (λόγο ι ςυγγενζσ ςχζδιο) του όντοσ, κατά το 

μζροσ που αντιςτοιχεί ςτισ τάςεισ και τρόπουσ που αυτό εμφανίηει 

(λειτουργικότθτα, κλίςθ, χαρακτιρα, ςυμπεριφορά), αςχολείται ο 

ζτεροσ κεωρθτικόσ  κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ, θ Σελεολογία, που κα 

μποροφςαμε να ποφμε -κατά το παράδειγμα τθσ βιολογίασ- ότι είναι «θ 

φυςιολογία» τθσ φπαρξθσ. Θ τελεολογία αςχολείται με αυτό που 

εξαςφαλίηει  ενεργθτικά  τθ  διατιρθςθ  του  όντοσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Γ2 

ΔΥΝΑΜΘ ΚΑΛ ΥΛΟΕΝΕΓΕΛΑ 

Χτο εδάφιο για τισ πρωταρχικζσ ζννοιεσ, ορίςαμε ωσ πρϊτθ  και κφρια 

από τισ  πζντε μεταφυςικζσ κατθγορίεσ  τθν φπαρξθ  και, αμζςωσ μετά,  

τισ δφο ςυνιςτϊςεσ τθσ,  ιτοι τθ δφναμθ (υλοενζργεια), που ςυνζχει 

κάκε τι το υπαρκτό με το κοςμικό όλο και το ενςαρκϊνει, και τθν τάξθ 

(λόγο), που  διαφοροποιεί το υπαρκτό μζςα ςτο κοςμικό όλο και το 

εξατομικεφει.  Θ Δφναμθ είναι θ υλικι ςυνιςτϊςα τθσ φπαρξθσ, που 

είναι κοινι ςε όλα τα όντα και τουσ δίνει τθν κοςμικι διάςταςθ. Είναι 

δθλαδι αυτό που οι αρχαίοι φιλόςοφοι αποκαλοφςαν «κινοφν αίτιο». 

Πζχρι τον προθγοφμενο αιϊνα, οι ςοφοί κεωροφςαν ότι αυτό το 

δυναμικό ςυςτατικό τθσ φπαρξθσ, εμφανιηόταν με δφο τελείωσ 

διακεκριμζνεσ οντολογικζσ καταςτάςεισ, τθν φλθ και τθν κίνθςθ, τθ 

μάηα και τθν ενζργεια, το πράγμα και τθν πράξθ, που αντιςτοιχοφςαν 

ςτο είναι και ςτο γίγνεςκαι, ςτο ον και ςτο γεγονόσ. Σ Αριςτοτζλθσ 

ιςχυριηόταν , ότι τα πάντα ςτον κόςμο αποτελοφνταν  από τζςςερα 

ςτοιχεία, ιτοι «γθ - φδωρ - αζρα - πυρ»,  όπου προφανϊσ τα δφο 

πρϊτα προςομοίαηαν ειδολογικά προσ τθν φλθ  και  τθ  μάηα,  ενϊ  τα 

δφο δεφτερα προσ τθν  κίνθςθ  και  τθν  ενζργεια. 

Ζνα πζμπτο ςτοιχείο ιταν ο αικζρασ, που όμωσ ιταν ομοειδζσ προσ τον αζρα 

και δεν ιταν παρά ο εκτόσ του πλανιτθ Γθ «αζρασ». 

Ξατά τον Αριςτοτζλθ και τουσ ςχολαςτικοφσ φιλοςόφουσ,  θ φλθ  είναι 

το ςτοιχείο που υπάρχει δυνάμει μζςα ςτο ον,  ςε αντίκεςθ  με  αυτό 

που το μορφοποιεί (δθλαδι προφανϊσ τθν ενζργεια).  Ξατά τον 

Newton, θ διάκριςθ αυτι κεωρείτο ωσ a priori δεδομζνθ, διό και 

διατφπωςε τουσ  γνωςτοφσ  νόμουσ  τθσ  μθχανικισ,  που κακόριηαν τον 

τρόπο που αυτά τα ςτοιχεία επθρζαηαν το ζνα το άλλο.  Ξατά τον Kant,  

θ φλθ είναι ό,τι κινείται ςτο διάςτθμα  (προφανϊσ ςε αντίκεςθ με τθν 

ίδια τθν κίνθςθ,  ωσ ιδιότθτά του).  Ξατά τον Leibniz,  μζςα ςτο ον και 

πίςω από τισ μεταμορφϊςεισ του, υπάρχει ζνα τελευταίο πραγματικό, 

ζνα απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ μονάδασ του και μια αρχι αντιςτάςεωσ 

και κακυςτεριςεωσ,  που χωρίσ αυτιν θ προςπάκεια κα χανόταν ςτο 

κενό ι  δεν  κα γεννιόταν (όπου ςαφϊσ διακρίνεται θ μάηα αδράνειασ 

από τθν κίνθςθ, το πράγμα από το γεγονόσ).  Ξατά τουσ Janet και 
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Boutroux, θ φλθ είναι θ κακαρι και απλι ουςία που ενυπάρχει  ςτα 

πράγματα,  κατϋ αντίκεςθ  προσ τισ  ιδζεσ τθσ κίνθςθσ και  τθσ  

ενζργειασ,  που  επιςυμβαίνουν ςϋ  αυτιν (βλ. λεξικό Lalande). 

Ψθν αρχικι  διάκριςθ του Αριςτοτζλθ «γθ-φδωρ-αιρ-πυρ», διαδζχκθκε 

θ περί ατόμου κεωρία του Δθμόκριτου και του Οεφκιππου. Ξατά 

παρόμοιο  τρόπο,  ο Αναξαγόρασ κεωροφςε πωσ, ό,τι υπάρχει ςτθ 

φφςθ,  αποτελείται  από  «ςπερματόκοκκουσ»,   που θ  μίξθ τουσ  και  ο 

αποχωριςμόσ τουσ  δθμιουργεί  τα  υπαρκτά  αντικείμενα.  Ζτςι, όπωσ 

παρατθρεί ο  Heisenberg  ςτο ζργο του  «Φυςικι και Φιλοςοφία», θ 

πεποίκθςθ των ςοφϊν τθσ εποχισ ιταν πωσ,  αν τα άτομα εξθγοφςαν 

με τθν κίνθςθ και τθ διάταξι τουσ  τισ  ιδιότθτεσ  τθσ  φλθσ χρϊμα, 

γεφςθ, οςμι κλπ., τα ίδια δεν κατείχαν ταυτόχρονα τισ ιδιότθτεσ  αυτζσ,  

που  τα  προχπζκεταν.  Σ  Δθμόκριτοσ  άφθςε  ςτο άτομο τισ ιδιότθτεσ 

του «είναι» και τθσ ζκταςθσ ςτο χϊρο και τθσ κίνθςθσ,  γιατί  

αντιλαμβανόταν  πωσ  αν του τισ  παίρναμε κι  αυτζσ, κα ιταν δφςκολο 

πια να μιλάμε γιϋ αυτό και να το προςδιορίςουμε.  

Τμωσ, όταν θ φυςικι πζραςε ςτα ςτοιχειϊδθ ςωματίδια, όπωσ το 

πρωτόνιο, το νετρόνιο, το θλεκτρόνιο και το μεςόνιο, δεν μποροφςε 

πια να τα φαντάηεται όπωσ το δθμοκρίτειο άτομο, αλλά χρθςιμο-

ποιοφςε διάφορεσ εικόνεσ  γιϋ αυτά,  περιγράφοντασ το  κακζνα  πότε 

ςαν  ςωματίδιο,  πότε  ςαν  κφμα  και  πότε  ςαν πακζτο κφματοσ. Τπωσ 

λζει ο Heisenberg, το ςτοιχειϊδεσ ςωμάτιο τθσ ςφγχρονθσ φυςικισ,  

είναι  πολφ  πιο  αφθρθμζνο  από  το  άτομο  των  ελλινων και, γιϋ αυτό 

το λόγο, είναι πιο κατάλλθλο για τθν κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ  

τθσ  φλθσ.  Γιϋ αυτό,  παρατθρεί  πωσ,  κατά  ζνα οριςμζνο τρόπο, θ 

ςφγχρονθ φυςικι πλθςιάηει περιςςότερο ςτθν αντίλθψθ  του  

Θράκλειτου, που ανάγει  τθν υλικι φπαρξθ ςτθ φωτιά. Αν 

αντικαταςτιςει κανείσ  τθ  λζξθ  «πυρ»  με  τθ λζξθ «ενζργεια», τότε  

μπορεί να κεωριςει τισ αποφάνςεισ  του Θράκλειτου  -ςχεδόν λζξθ 

προσ λζξθ-  ςαν  ζκφραςθ  τθσ  ςφγχρονθσ  αντίλθψισ  μασ.  

Αν λοιπόν κζλει κανείσ να δϊςει μια ακριβι περιγραφι του 

ςτοιχειϊδουσ ςωματιδίου, το μοναδικό πράγμα που μπορεί να 

καταςτρωκεί ςαν περιγραφι  είναι  θ  ςυνάρτθςθ  πικανότθτασ.  Αυτό 

ςθμαίνει κατά τον  Heisenberg (επικαλοφμενο εν προκειμζνω τθν 

ερμθνεία τθσ Κοπεγχάγθσ), ότι φςτερα από τθν κβαντομθχανικι και τθν 

αρχι τθσ απροςδιοριςτίασ, δεν ςτζκει πια λογικά θ κλαςικι κεϊρθςθ 

του αντικειμενικοφ κόςμου ωσ ενόσ κόςμου που τα μικρότερα 

κομμάτια του (ςωματίδια) υπάρχουν αντικειμενικά με τον ίδιο τρόπο 
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όπωσ τα μεγάλα, δθλαδι όπωσ οι πζτρεσ και τα δζντρα.  Πια ςαφισ 

διάκριςθ  μεταξφ  φλθσ  και  δφναμθσ ι μεταξφ  δφναμθσ  και  υλικοφ, 

δεν μπορεί πια να γίνει ςϋ αυτό το τμιμα τθσ  φυςικισ, αφοφ κάκε 

ςτοιχειϊδεσ ςωματίδιο, όχι μόνο προκαλεί το ίδιο δυνάμεισ και 

επθρεάηεται  από  δυνάμεισ, αλλά ταυτόχρονα αντιπροςωπεφει  το 

ίδιο  ζνα  οριςμζνο  δυναμικό  πεδίο.   

Αυτό δίνει τθν πρϊτθ κεϊρθςθ  - ςτο παρόν βιβλίο-  του πράγματοσ ωσ  

πυκνωμζνου  γεγονότοσ,  που κα  μασ  απαςχολιςει  παρακάτω.   

Θ μεγάλθ ανατροπι 

Ζτςι, θ φλθ δεν νοείται πια ωσ κακαρό είναι ι μθ είναι (κενό),  αλλά ωσ 

κυμαινόμενα ποςοςτά του είναι και του μθ είναι, εφόςον όλα τα 

ςωματίδια μποροφν  να παραχκοφν  από κινθτικι  ενζργεια, απλϊσ,  ι 

να μετατραποφν ςε ενζργεια. Αφοφ θ επιςτιμθ ζμεινε για πολλοφσ 

αιϊνεσ ςτθν αρχαία πεποίκθςθ περί ποιοτικισ  (suis generis)  διάκριςθσ 

φλθσ και ενζργειασ, ωσ περιεχόμενου και δράςθσ των ςωμάτων 

αντίςτοιχα,  ιρκε ο Einstein  και θ  κεωρία τθσ ςχετικότθτασ ( E = m 
● c 

2
 ) 

και ενοποίθςε (φυςικά και οντολογικά)  τθν φλθ και τθν ενζργεια ςε 

ζνα και μόνο φυςικό ςυςτατικό του ςφμπαντοσ και των μερϊν του, που 

είναι  θ  Δφναμθ,  δθλαδι -κατά τουσ φυςικοφσ-  θ υλοενζργεια.  

'Ετςι, περάςαμε ςτθ νζα επιςτθμονικι πραγματικότθτα, που 

αποδζχεται  τθ  μετατρεψιμότθτα τθσ  φλθσ  ςε ενζργεια και  τανάπαλιν 

(εξζργεια και εντροπία) και, άρα, τθν οντολογικι υποβάκμιςθ τθσ φλθσ 

ςε υποκατάςτατο τθσ ενζργειασ,  που υποτάςςει πλζον εννοιολογικά 

και τισ δφο -ωσ ποιοτικά ςυγγενι φυςικά μεγζκθ- ςτθν κοινι ζννοια τθσ 

δυνάμεωσ (υλοενζργειασ). Δθλαδι, θ επιςτιμθ πζραςε ςτθν αντίλθψθ 

ότι  το υλικό  ςυςτατικό τθσ  φπαρξθσ είναι ποιοτικά ενιαίο ι, αλλιϊσ, 

ότι θ φλθ είναι πυκνωμζνθ και πακτωμζνθ ενζργεια και, αντίςτοιχα, θ 

ενζργεια είναι διαλυμζνθ  και  απελευκερωμζνθ  φλθ. 

Ψο λζω όςο πιο απλά μπορϊ, ϊςτε να γίνει εφλθπτθ θ μεγάλθ 

ανατροπι  που ζφερε  ςτθ φυςικι θ ςχετικότθτα, θ οποία ςυνεχίςτθκε 

με τισ καυμαςτζσ ςυνεχείσ επαναςτάςεισ τθσ  φυςικισ του 20οφ αιϊνα,  

με τθ  γενικευμζνθ  ςχετικότθτα και τισ κεωρίεσ των κβάντα και τθσ 

αντιφλθσ, που ανζτρεψαν άρδθν τθν περί φλθσ άποψθ τθσ κλαςικισ 

φυςικισ  (αντί φλθσ και κενοφ,  ςωμάτιο και κφμα,  κατά τουσ Plank,  

Bohr  και  Feynman). 

Χιμερα, θ φυςικι  ζχει αποδυκεί  με τουσ επιταχυντζσ  ςε ζνα μανιϊδθ 

αγϊνα  διείςδυςθσ  ςτα άδυτα τθσ υλοενζργειασ, ςτθν άπειρα μικρι 
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(υποατομικι) κλίμακα, και ζχει ανακαλφψει πλικοσ ςωματιδίων 

διαφορετικισ υφισ, ενϊ παράλλθλα ζχει προχωριςει, ςτθν άπειρα 

μεγάλθ κλίμακα, ςε ανατροπι των κλαςικϊν κοςμογονικϊν 

αντιλιψεων, με τθ κεωρία περί «Big Bang» και άλλεσ «επικετικζσ» 

κεωρίεσ που άπτονται τθσ οντολογίασ. Θ κβαντικι αντίλθψθ περί 

ταυτόχρονου είναι και μθ είναι,  ςε ςυνδυαςμό με τθν αρχι τθσ 

απροςδιοριςτίασ του Haisenberg (του οποίου θ ςυμβολι ςτθν 

κατανόθςθ των φυςικϊν εννοιϊν είναι κατά τθ γνϊμθ μου ανεκτίμθτθ)  

οδθγεί τθ  φυςικι  ςε νζουσ προβλθματιςμοφσ, ςχετικά με το ποιοτικό  

βάκοσ  τθσ  φλθσ  και  τθ  δυναμικι τθσ  ενζργειασ, και ςε διαρκϊσ πιο 

εντυπωςιακά  πειραματικά  δεδομζνα.  Θ μικροφυςικι, όπωσ και θ 

γενετικι ςτθ βιολογία, ζχουν πάρει τα θνία τθσ φυςικισ ζρευνασ και 

αποτελοφν τον προωκθμζνο «πολιορκθτικό κριό» ςτθν ανκρϊπινθ  

προςπάκεια  διάρρθξθσ  των  μυςτθρίων  τθσ  φφςθσ. 

 

Υάντωσ, τόςο θ φυςικι, όςο και θ ειδικότερθ και ςυμπλθρωματικι 

αυτισ  επιςτιμθ τθσ  χθμείασ,  δεν είναι πια,  ςτθ μετά  Einstein εποχι, 

αυτι που ιταν πριν. Αλλά και θ φιλοςοφία, χωρίσ να κζτω υπό 

αμφιςβιτθςθ τισ γιγάντιεσ προςωπικότθτεσ τθσ φυςικισ επιςτιμθσ 

(από εποχισ Δθμοκρίτου  και  Θρακλείτου  μζχρι Newton και Lavoisier 

και -πιο πζρα- μζχρι Plank, Bohr και Heisenberg), που δθμιοφργθςαν 

μζγιςτουσ ςτακμοφσ ςτθν πορεία τθσ φυςικισ, δεν μπορεί πια μετά τον 

Einstein να είναι εφθςυχαςμζνθ και να επαφίεται ςτθ φυςικι. 

Σ ανκρϊπινοσ νουσ, από τθν αρχαιότθτα μζχρι τον 20ό αιϊνα, 

διαχϊριηε τθν φλθ από τθν ενζργεια,  ςαν ποιοτικά διάφορεσ (suis 

generis) καταςτάςεισ τθσ φφςθσ,  που θ μεν πρϊτθ είναι άμορφθ και 

διάχυτθ ςτο ςφμπαν, θ δε δεφτερθ επιςυμβαίνει ςτθν πρϊτθ, ωσ 

πράξθ, δράςθ, ζργο και κίνθςθ τθσ φλθσ (εξ ου και θ χριςθ τθσ 

ελλθνικισ λζξθσ «εν-ζργεια» για τον οριςμό τθσ, που παραπζμπει 

ετυμολογικά ςτο ριμα ενεργϊ = πράττω, άρα ςε ιδιότθτα και όχι ςε 

οντότθτα). Αυτό προκφπτει και από όλεσ τισ τοποκετιςεισ των 

κλαςικϊν φιλοςόφων που προανζφερα,  και  ιδίωσ από αυτιν του 

Janet, που ορίηει ςαφϊσ τθν φλθ ωσ «αντιτικζμενθ προσ τισ ιδζεσ τθσ 

κίνθςθσ και τθσ ενζργειασ». 

Θ ανατροπι που ζγινε ςτθ φυςικι, με τθ ςχετικότθτα και τθ 

μετατρεψιμότθτα των δφο αυτϊν -ποιοτικά ανόμοιων και 

αντιτικζμενων  κατά  πολλοφσ- υποςτάςεων  τθσ  φπαρξθσ,  υπιρξε ζνα 

λογικό «τςουνάμι» που ςυμπαρζςυρε και τθ φιλοςοφικι ςκζψθ.  Σ 
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δυιςμόσ αυτόσ τθσ φπαρξθσ επιβεβαιϊκθκε από τθν κβαντομθχανικι, 

που απζδειξε λογικά και πειραματικά ότι οι κεμελιϊδεισ οντότθτεσ τθσ 

φφςθσ παρουςιάηουν ταυτόχρονα ςωματιδιακι  και  κυματικι  

ςυμπεριφορά. 

Χιμερα,  όλοι γνωρίηουν ότι  δεν είναι θ φλθ  που παρζχει  τθ  δφναμθ 

και κινεί και μορφοποιεί τα όντα, οφτε θ ενζργεια που βάηει τθ δφναμθ  

ςτθν  φλθ,  ϊςτε να κινοφνται και να μορφοποιοφνται τα όντα.  Ψο 

ενεργθτικό ον χωρίσ υλικι  υπόςταςθ,  κακϊσ  και το υλικό ον χωρίσ 

ενεργθτικι μόχλευςθ, είναι αποκυιματα επιςτθμονικισ φανταςίασ.   Θ 

δφναμθ τθσ  φπαρξθσ  είναι  θ υλοενζργεια και,  όπου δεν υπάρχει φλθ, 

δεν υπάρχει και ενζργεια.  Αντίςτοιχα, όπου δεν υπάρχει  ενζργεια,  

δεν  υπάρχει  και  φλθ.  

Ιταν τελικά ςοφότατο, ότι οι αρχαίοι ζλλθνεσ ςοφοί ονόμαςαν 

«δυνατότθτα» τθν ευχζρεια να υπάρχει κάτι, ταυτίηοντάσ τθν δθλαδι   

ετυμολογικά με τθ «δφναμθ». Ψο ςτεροφμενο δυνάμεωσ (δθλαδι 

υλοενεργειακοφ περιεχομζνου) ςϊμα,  είναι  «α-δφνατο» να υπάρχει. 

Ανοιχτό ερϊτθμα 

Ασ δοφμε όμωσ τι ςθμαίνει φιλοςοφικά  αυτι  θ  μεγάλθ  ανατροπι ςτθ 

φυςικι. Θ ςχετικότθτα και θ αλλθλομετατρεψιμότθτα φλθσ και 

ενζργειασ υποχρζωςε τθ φιλοςοφία ςε τελείωσ διαφορετικι νοθτικι 

προςζγγιςθ τθσ κοςμικισ  (δυναμικισ)  ςυνιςτϊςασ  τθσ  φπαρξθσ.  

Πζχρι τότε, το ανκρϊπινο πνεφμα πίςτευε ότι θ φλθ και θ ενζργεια 

είναι δφο suis generis ςυςτατικά τθσ πραγματικότθτασ (άρα και 

πρωταρχικζσ ζννοιεσ και διακεκριμζνεσ κατθγορίεσ) που, αν και 

ομοειδι  ωσ φυςικά μεγζκθ,  δεν  ιταν  όμοια.   Θ φλθ  αντιπροςϊπευε 

το είναι, δθλαδι το πράγμα,  και  θ  ενζργεια  το  γεγονόσ,  δθλαδι  τθν  

πράξθ.  

Ανατρζχοντασ ςτισ απόψεισ των φιλοςόφων περί  φλθσ  και  ενζργειασ 

που  ανζφερα  ςτο  ειςαγωγικό  εδάφιο  αυτοφ  του  κεφαλαίου,  μζνω 

ςτθν αριςτοτελικι αντίλθψθ  ότι  θ  φλθ είναι το  ςτοιχείο  που  υπάρχει 

δυνάμει  μζςα  ςτο  ον,  ςε αντίκεςθ  με  αυτό που το μορφοποιεί  

(προφανϊσ τθν ενζργεια),  και  ςτθ διατφπωςθ των Janet και Boutroux, 

που λζνε ότι θ φλθ είναι θ κακαρι και απλι ουςία που ενυπάρχει ςτα 

πράγματα,  κατϋ αντίκεςθ  προσ  τισ  ιδζεσ τθσ  κίνθςθσ  και τθσ  

ενζργειασ,  που επιςυμβαίνουν  ςϋ  αυτιν. 

Φιλόςοφοι και φυςικοί ςυμφωνοφςαν ότι θ ενζργεια είναι κινθτιρια 

δφναμθ και εν τζλει  θ  ίδια θ κίνθςθ, δθλαδι απϊκθςθ ι  προςζλκυςθ 
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και  προςζγγιςθ ι απομάκρυνςθ τεμαχίων φλθσ. Θ απλοφςτερθ  μορφι 

ενζργειασ, θ κερμότθτα,  δεν είναι τίποτα άλλο παρά  ταχεία κίνθςθ  

των υποατομικϊν ςωματιδίων, ενϊ θ ψφξθ  βραδεία κίνθςθ. Θ κινθτικι 

ενζργεια, το λζει θ ίδια θ λζξθ  τι είναι.  Θ θλεκτρομαγνθτικι ενζργεια 

αντιςτοιχεί ςε κίνθςθ θλεκτρονίων, δθλαδι φλθσ.  Θ θχθτικι ενζργεια 

οφείλεται ςτθν ταλάντωςθ του αζρα, δθλαδι φλθσ. Ακόμα και θ 

ραδιενζργεια, που ςυνδζεται άμεςα με τθ ςχετικότθτα, κίνθςθ 

ςωματιδίων είναι. Ψα ςωμάτια «α» και «β» είναι αναμφιςβιτθτα 

υλικά. Θ δε ακτινοβολία «γ» είναι φωσ. Αλλά και το φωσ, με 

ταλαντοφμενα ςωματίδια μεταδίδεται, που τα λζμε φωτόνια και 

γνωρίηουμε τθ ςφνκεςι τουσ.   

Χε κάκε περίπτωςθ, εννοοφςαν ότι θ ενζργεια είναι επιφαινόμενο τθσ 

φλθσ  και όχι μια άλλθ μορφι φλθσ.  
 

Σι πρϊτοι που αντζδραςαν ςτθν οντολογικι ενοποίθςθ των δφο 

διακεκριμζνων κατϋ αυτοφσ κατθγοριϊν, που ζγινε ςτθ φυςικι του 

20οφ αιϊνα, ιταν οι υλιςτζσ φιλόςοφοι, με πρϊτουσ τουσ μαρξιςτζσ.  

Γράφει π.χ. ο ζλλθνασ Ππιτςάκθσ ςτθ μελζτθ του για τθν εξζλιξθ των 

κεωριϊν τθσ φυςικισ (4.6.4): «Κα κλείςουμε με μια ςφντομθ ανάλυςθ 

των εννοιϊν τθσ φλθσ, τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Το πρόβλθμα 

παρουςιάηει αυτό κακεαυτό κεμελιϊδεσ ενδιαφζρον, το οποίο κάνει 

περιςςότερο ζντονο θ κακολικι ςφγχυςθ που χαρακτθρίηει ακόμα και 

ςιμερα τα ςχετικά κείμενα. Θ επιςτθμολογικι ςφγχυςθ ζχει τθν 

αφετθρία τθσ ςτον Νεφτωνα. Ο ιδρυτισ τθσ δυναμικισ ταφτιηε τθ μάηα 

με τθν φλθ, δθλαδι ταφτιηε μια φυςικι ζννοια με μια φιλοςοφικι 

κατθγορία. .... Ζτςι, μια φιλοςοφικι κατθγορία κεωρικθκε ποςοτικά 

και οντολογικά ιςοδφναμθ με μια φυςικι ζννοια. Τα επόμενα ιταν 

αναπόφευκτα: θ φλθ είναι ιςοδφναμθ με τθν ενζργεια, θ ενζργεια όμωσ 

είναι άυλθ οντότθτα, άρα θ φλθ αφυλοποιείται και υλιςμόσ και οι 

ςυνζπειζσ του καταρρίπτονται».  Ξαι καταγγζλλει εν προκειμζνω αυτό 

που ονομάηει κφμα νεοενεργθτιςμοφ  των Heisenberg,  Eddington  κ.ά. 

Ανθςφχθςαν δθλαδι οι υλιςτζσ,  γιατί  πίςτεψαν  ότι  κα επωφελθκεί ο 

ιδεαλιςμόσ και,  ερμθνεφοντασ τθ μετατροπι τθσ φλθσ ςε ενζργεια ςαν 

εξαχλωςθ,  κα αποκτιςει ςοβαρό επιχείρθμα εναντίον του αντιπάλου 

του ματεριαλιςμοφ. Πζχρι τότε, κεωροφςαν ότι θ ςωματιδιακι 

ερμθνεία τθσ φλθσ  εξαςφάλιηε τθ βεβαιότθτά τουσ, ενϊ θ κυματικι και 

πικανολογικι διάςταςι τθσ, που ειςιγαγε θ κβαντομθχανικι, 

ευνοοφςε τθν ιδεαλιςτικι  οπτικι τθσ  φφςθσ  και, άρα, και τθσ  ηωισ. 
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Θ ανθςυχία είναι κατϋ αρχιν αβάςιμθ, γιατί όπωσ κα δοφμε παρακάτω, 

ςτο εδάφιο περί ιδεαλιςμοφ και ματεριαλιςμοφ, ο ιδεαλιςτισ 

αδιαφορεί πλιρωσ για το ποιασ φφςθσ είναι θ κινοφςα τα φαινόμενα 

φυςικι δφναμθ, αφοφ δεν κεωρεί ωσ ουςιϊδεσ κζμα τον τρόπο με τον 

οποίο αυτά ςυμβαίνουν, αλλά τα φαινόμενα κακεαυτά ωσ 

αποτελζςματα και μορφζσ (όπωσ, όταν κοιτάηει ζνα άγαλμα, το 

αξιολογεί πρωτίςτωσ ωσ αιςκθτικό αποτζλεςμα και μορφι και ποςϊσ 

ενδιαφζρεται αν θ φλθ του είναι από μάρμαρο ι χαλκό ι θ ενζργεια 

που οδιγθςε ςϋ αυτό ιταν το ςμίλεμα ι θ πυράκτωςθ).  Για τον 

ιδεαλιςτι,  φλθ και ενζργεια,  ςε οποιαδιποτε μορφι,  είναι  ζνα και το 

αυτό:  θ υλικι πραγματικότθτα.  

Ξι αν ακόμα δεν υπιρχε ποτζ θ φλθ και ιταν όλα τα φαινόμενα 

ενεργειακισ υφισ,  αυτι κα ιταν  γιϋ αυτόν θ ματεριαλιςτικι πλευρά 

τθσ φπαρξθσ, το υπόςτρωμά τθσ.  Ζνα υπόςτρωμα, που αυτόσ το 

κεωρεί  δευτερεφον  και  ανοφςιο,  μπροςτά ςτο ιδεατό,  το  μορφικό  

και  το  φαινομενολογικό  επιφαινόμενο. 

Αλλά και θ ςχετικι επιχειρθματολογία δεν ευςτακεί,  γιατί διαχωρίηει 

τισ ζννοιεσ ςε φιλοςοφικζσ και φυςικζσ,  ενϊ θ κάκε ζννοια νοείται αφϋ 

εαυτισ και ιςχφει για όλο το επιςτθμονικό πεδίο, ανεξάρτθτα από τθν 

επιςτιμθ που τυχόν τθ  χρθςιμοποιεί  περιςςότερο ι  και που τθ 

κζςπιςε ωσ ζννοια ακόμα. Ψο επιχείρθμα που διαχωρίηει εννοιολογικά 

τθν φλθ από τθ μάηα, όχι μόνο δεν υποςτθρίηει τον υλιςμό, όπωσ ζχει  

ςκοπό, αλλά είναι τουναντίον ζνα κατϋ εξοχιν ιδεαλιςτικό επιχείρθμα.   

Αν ρωτιςουμε οποιοδιποτε φυςικό πϊσ κα ςχολίαηε ζνα τεμάχιο φλθσ  

χωρίσ μάηα, κα μασ απαντοφςε ότι πρόκειται  για αποκφθμα  

επιςτθμονικισ φανταςίασ. Εξάλλου, αν θ φλθ  νοθκεί ωσ ανεξάρτθτθ 

φιλοςοφικι κατθγορία,  κατϋ αντίκεςθ προσ το φυςικό ιδίωμά τθσ που 

είναι θ μάηα, τότε κα πρζπει να εκλθφκεί και θ ενζργεια ωσ 

φιλοςοφικι κατθγορία, ςε διάκριςθ  με το φυςικό ιδίωμά τθσ,  που 

είναι θ κίνθςθ.  Αν θ φλθ είναι αμετάτρεπτθ  ςε  ενζργεια, τότε θ 

ενζργεια επιβάλλεται να καταταγεί και αυτι ςτισ κατθγορίεσ, ωσ suis 

generis ουςία, και όχι να χαρακτθρίηουμε κατϋ επιλογιν  τθν φλθ  ωσ 

κατθγορία και τθν ενζργεια ωσ φυςικό μζγεκοσ. Δθλαδι, τότε κα 

ζχουμε, αφενόσ, τθν φλθ και τθν ενζργεια ωσ φιλοςοφικζσ κατθγορίεσ  

και, αφετζρου, τθ μάηα και τθν ταχφτθτα ωσ τισ αντίςτοιχεσ φυςικζσ 

παρουςίεσ  τουσ.  

Φυςικά, αυτι θ αντινομία αίρεται κεωρθτικά με τθν παραδοχι ωσ 

πρωταρχικισ ζννοιασ (φιλοςοφικισ κατθγορίασ) τθσ δυνάμεωσ, τθσ 
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οποίασ  μορφζσ εκδιλωςθσ  είναι θ φλθ (ςτατικι μορφι) και θ ενζργεια 

(δυναμικι μορφι).  Ζτςι, θ φλθ, μετατρεπόμενθ ςε ενζργεια,  δεν 

εξαχλοφται, γιατί ποτζ θ φλθ δεν ιταν κάτι διαφορετικό από τθν 

ενζργεια. Υυκνωμζνθ ενζργεια = φλθ / αραιωμζνθ φλθ = ενζργεια. 

Υυκνωμζνθ πράξθ = πράγμα / Αραιωμζνο πράγμα = πράξθ. 

Τμωσ, κατά βάκοσ, με ζχει προβλθματίςει κι εμζνα, όπωσ κάκε 

ςκεπτόμενο άνκρωπο, αυτι θ ξαφνικι απόκλιςθ από τον κλαςικό 

τρόπο αντίλθψθσ τθσ πραγματικότθτασ, που επζβαλαν οι νζεσ 

αντιςυμβατικζσ ανακαλφψεισ  (επαναςτάςεισ) τθσ φυςικισ. 

Θ φιλοςοφικι απορία, που τίκεται εκ των πραγμάτων, αναλφεται ςτα 

ακόλουκα,  λογικά  και  τελείωσ  απλά,  ερωτιματα:            

Σελικά,  τι  ακριβϊσ  ιςχφει; 

 Το υλικό και το ενζργθμα είναι χωριςτζσ (suis generis) 

πραγματικότθτεσ, που θ μία είναι το «όχθμα» και θ άλλθ ο 

«επιβάτθσ», ι απλά είναι δφο οπτικζσ ι εκδθλϊςεισ τθσ ίδιασ 

πραγματικότθτασ; 

 Θ ενζργεια είναι ενςϊματθ ι αςϊματθ;  Επιςυμβαίνει ςε κάποιο 

υλικό ςϊμα  ι  απλά ςυμβαίνει  αφϋ εαυτισ  ςτο διάςτθμα; 

 Το βαίνον και το ςυμβαίνον είναι διαφορετικισ φφςεωσ ζννοιεσ ι 

απλά το βαίνον είναι πακτωμζνα ςυμβάντα και μόνον; 

 Το ριμα ενεργϊ προχποκζτει υποχρεωτικά -όπωσ επιτάςςει θ 

γραμματικι- αυτό το κάτι που ενεργεί ι απλά θ φπαρξθ 

υποκειμζνου  προ του  ριματοσ  είναι  προαιρετικι; 

 Τα ςωμάτια που αποκαλοφμε ενζργεια είναι υλικοί φορείσ 

ποςότθτασ  κίνθςθσ  ι απλά  αυτό που κινείται ςτο διάςτθμα είναι θ 

ίδια θ κίνθςθ  και τα αντικείμενα είναι  κρόμβοι  κίνθςθσ;  

 Θ μάηα είναι ξζνθ προσ τθν ενζργεια  ι απλά  είναι ςυγκρατθμζνθ 

ενζργεια (εξ ου και ετυμολογικά θ λζξθ μάηα προζρχεται από το 

ριμα μάςςω = μαηεφω, ςυγκεντρϊνω);   

 Θ φλθ είναι φορζασ ενζργειασ ι απλά  είναι πυκνωμζνο γεγονόσ 

(δθλαδι  ςυμπυκνωμζνθ  ενζργεια); 

 Θ φλθ είναι  δοχείο,  που άλλοτε  γεμίηει με ενζργεια  και άλλοτε τθν 

αδειάηει,  ι απλά  είναι  πολτόσ ενζργειασ,  που άλλοτε πιηει  και  

άλλοτε  ρευςτοποιείται;  

 Πταν λζμε ότι από τθν φλθ εκλφεται ενζργεια  (με μείωςθ ζςτω  τθσ 

βαρφτθτάσ τθσ), θ μάηα ωσ υλικό  παραμζνει  ι απλά  αφανίηεται, 

μετατρεπόμενθ  θ  ίδια  ςε  ενζργεια; 

 Πταν λζμε ότι  από τθν φλθ απελευκερϊνεται ενζργεια,  θ φλθ είναι 

ο δεςμοφφλακασ  ι απλά  θ ενζργεια αυτοδεςμεφεται ωσ φλθ; 
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 Θ  δφναμθ  ανικει  ωσ  ιδιότθτα ςε  κάποιο  δυνατό ςϊμα  ι  απλά  θ  

ίδια  θ  δφναμθ  είναι  το  ςϊμα  του  εαυτοφ τθσ;   

 Λςχφει  ότι είναι  άλλο  το πράττον  και άλλο το πραττόμενο  ι  απλά 

θ πράξθ  όταν ςυμπιζηεται  γίνεται πράγμα και όταν αποςυμπιζ-

ηεται  πράττει  τον  εαυτό τθσ; 

 Τελικά, υπάρχει  πράττον  ι  απλά  θ πράξθ ενδφεται  δφο ρόλουσ 

και υποδφεται το πράττον; 

 Τελικά  το  πράγμα είναι   πράγμα  και το γεγονόσ  γεγονόσ  ι  απλά 

θ φλθ είναι πακτωμζνο γεγονόσ  και το γεγονόσ  αραιωμζνθ  φλθ; 

 Τελικά, ενεργϊ  ςθμαίνει  παράγω ζργο  ι  απλά  είμαι  το  ζργο; 

Ψθν απορία αυτι τθν ζχουν  πολλοί  διανοθτζσ και ζχει ιδθ 

απαςχολιςει τθ φιλοςοφία, όπωσ προείπα.  Ωςτόςο, αυτι δεν ζχει 

τεκεί  με  τθν  παραπάνω  αναλυτικι  (απλοποιθμζνθ)  διατφπωςθ.  

Είναι μια προςζγγιςθ του κζματοσ,  που εδϊ και ςαράντα χρόνια,  τθ 

ςυηθτϊ με πανεπιςτθμιακοφσ φυςικοφσ  και  με  διανοθτζσ  περιωπισ 

και  δεν  ζχω  λάβει  απάντθςθ.  

Ανοίγω παρζνκεςθ ςτο ςθμείο αυτό, για να εξιςτοριςω ζνα προςωπικό 

ςυμβάν που είναι χαρακτθριςτικό: Το 1981, ενϊ βριςκόμουν ςτο ςπίτι του 

φιλόςοφου και ακαδθμαϊκοφ Ευάγγελου Ραπανοφτςου, που ιταν όπωσ είπα 

ςυγγενισ μου και δάςκαλόσ μου, τον επιςκζφκθκε ο ςτενόσ φίλοσ του και 

επίςθσ ακαδθμαϊκόσ Νίκοσ Χατηθκυριάκοσ-Γκίκασ, μζγασ ηωγράφοσ, με ςκοπό 

να του δωρίςει ζνα πίνακά του. Ενϊ καυμάηαμε τον πίνακα, ο ηωγράφοσ 

αναφζρκθκε ςτα χρϊματα που χρθςιμοποιοφςε και ςτθν εξζλιξθ τθσ χθμείασ 

και θ ςυηιτθςθ μεταξφ των δφο ακαδθμαϊκϊν πζραςε ςτθ ραγδαία πρόοδο 

των φυςικϊν επιςτθμϊν, με εμζνα άφωνο ακροατι.  Πταν ο Ραπανοφτςοσ 

αναφζρκθκε ςε ζνα διάλογο γνωςιολογικοφ περιεχομζνου που είχε με τον 

Einstein ςτο Princeton (τον οποίο επιςκεπτόταν ωσ πρϊθν μακθτισ του), 

τόλμθςα να παρζμβω και να τουσ εκμυςτθρευκϊ τον προβλθματιςμό που 

προανζφερα και με απαςχολοφςε φιλοςοφικά, κζτοντασ με νεανικι 

ορμθτικότθτα το ερωτθματολόγιο που εξζκεςα παραπάνω. Ο Ραπανοφτςοσ 

διλωςε ζκπλθκτοσ και με επαίνεςε, λζγοντάσ μου: «Και μόνο ο τρόποσ που 

κζτεισ το ερϊτθμά ςου αυτό, χωρίσ τθν απάντθςθ, είναι ςυμβολι ςτθ 

φιλοςοφία. Ομολογϊ ότι μου το κζτουν για πρϊτθ φορά ζτςι και λυπάμαι 

που είμαι ογδόντα ετϊν, όχι τριάντα, και δεν κα μπορζςω να ςτο 

απαντιςω». Ο δε Γκίκασ χαριτολόγθςε ευχαριςτθμζνοσ, δίνοντάσ μου 

ταυτόχρονα ζνα μάκθμα ςεμνότθτασ: «Ομολογϊ ότι πρϊτθ φορά ακοφω να 

αμφιςβθτοφν τον Einstein! Ελπίηω να μθν περιμζνετε απάντθςθ από ζνα 

μπογιατηι». Δεν τα ανζφερα αυτά για να αυτοεπαινεκϊ, αλλά για να δείξω 

ότι και ςοφοί άνκρωποι ιταν ανυποψίαςτοι, ςχετικά  με το μζγεκοσ του 

νοθτικοφ χάςματοσ που είχε ανοιχκεί εν προκειμζνω και παραμζνει ακόμα 

ωσ ανοιχτό ερϊτθμα. 
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Υρόκειται αναμφίβολα για ζνα ανοιχτό φιλοςοφικό ερϊτθμα.  Ψο να 

απαντθκεί  αυτό  πειραματικά,  το βρίςκω  πρακτικά  αδφνατο.  Αν 

λθφκεί  υπόψθ θ τεράςτια διαφορά κλίμακασ ανάμεςα  ςτθν ποςότθτα 

τθσ  ςχάςιμθσ  μάηασ  και  ςτθν ποςότθτα  τθσ  εκλυόμενθσ ενζργειασ, θ 

πειραματικι αναηιτθςθ τυχόν καταλοίπων τθσ μάηασ (άρα φλθσ) μετά 

τθ ςχάςθ, κα είναι  ςαν  να ηθτάσ  βελόνα ςτον αχυρϊνα, όπωσ λζει θ  

παροιμία. Χτθν ελεγχόμενθ ςχάςθ, πάντα υπάρχουν ραδιενεργά  

απόβλθτα,  αλλά αυτό  εξθγείται  ακριβϊσ από το ότι είναι ελεγχόμενθ,  

άρα περιοριςμζνθ.  Εξάλλου, μόνο κακαρι φλθ δεν είναι αυτά,  αφοφ 

ωσ γνωςτό είναι ζμφορτα ενζργειασ (ραδιενζργειασ).  Δεν πιςτεφω 

γενικά ότι θ επαγωγικι προςζγγιςθ  αυτισ  τθσ ηθτοφμενθσ αλικειασ  

είναι εφικτι και, προφανϊσ, δεν ζχω περίςςευμα  χρόνου, λόγω 

θλικίασ, να επιχειριςω να τθ κεμελιϊςω με τθ ςκζψθ παραγωγικά.  

Επειδι  όμωσ  ζδωςα  υπόςχεςθ  ειλικρίνειασ  και  επειδι,  διαιςκθτικά 

και με βάςθ τθ ςυνολικι κατάρτιςι μου,  ζχω  άποψθ,  κα τθν πω με 

κάκε επιφφλαξθ, αφινοντασ ςτουσ νεϊτερουσ τθ ςυςτθματικι 

επεξεργαςία  του  κζματοσ : 
 

Υαρϋ ότι είμαι εδϊ αυτόσ που κζτει τθν ζνςταςθ,  τείνω περιςςότερο 

προσ τθν απόρριψι τθσ.  Τχι για να πάρω το μζροσ των φυςικϊν  που 

υποςτθρίηουν αυτι τθν οντολογικι και εννοιολογικι ανατροπι,  αλλά 

γιατί  ζχω πειςκεί από το παρελκόν τθσ επιςτιμθσ,  ότι κάκε φορά που 

ςυγκρουόταν θ ςυντθρθτικι αντίλθψθ με τθν καινοτόμο, είχε πάντα 

δίκιο θ καινοτόμοσ   (Galilei: «Και όμωσ, κινείται»)! 

Τςο  κι  αν  δεν  το  χωράει  ο  νουσ  κι  όςο  κι  αν  ξεβολευόμαςτε  από 

τον κακιερωμζνο τρόπο ςκζψθσ μασ, μάλλον θ -κατϋ εμάσ λογικά 

ανορκόδοξθ-  παραδοχι  τθσ  εννοιολογικισ  και  οντολογικισ  ταφτιςθσ 

φλθσ και ενζργειασ ςε ζνα και ενιαίο ςυμβαίνον,  είναι  θ  νζα  λογικι 

κεϊρθςθ  των  φυςικϊν πραγμάτων   που γζννθςε αυτόσ  ο εκπλθκτικόσ 

«20όσ αιϊνασ». 

 Ναι - Υράττον  και  πράξθ  είναι  τθσ  αυτισ  φφςεωσ  υποςτάςεισ. 

 Ναι - Θ φλθ είναι ςυμπυκνωμζνθ δράςθ και, αντίςτροφα,  θ δράςθ 

είναι αποςυμπιεςμζνθ φλθ. 

 Ναι - Θ φλθ είναι απολφτωσ μετατρζψιμθ ςε ενζργεια και θ ενζργεια 

είναι «το υλικό τθσ φλθσ». 

 Ναι - Θ ενζργεια  είναι  θ ταλαντοφμενθ πραγματικότθτα  και  θ  φλθ 

είναι  προςωρινά  αταλάντευτθ  ενζργεια. 
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 Ναι - Ψο υλικό άτομο και κάκε υποατομικό ςωματίδιο δεν είναι 

φυςικϊσ αυτόνομο (suis generis)  ον,  αλλά κόκκοσ  γεγονότοσ. 

 Ναι - Δεν υπάρχει κάποιο πράγμα  που πράττει,  αλλά αντίκετα το 

πράγμα  είναι  κρόμβοσ  πράξθσ. 

Μςωσ δεν είναι τυχαίο ότι,  όπωσ μαρτυρά θ κοινι ετυμολογία των δφο 

λζξεων  πράξθ  και  πράγμα,   οι αρχαίοι Ζλλθνεσ κεϊρθςαν ότι από τθν 

πράξθ (ενζργεια) βγαίνει πράγμα (φλθ)  και δεν είναι το πράγμα που 

παράγει τθν πράξθ.   Τπωσ ακριβϊσ  (για να το καταλάβουμε), από τθ 

μίξθ βγαίνει το μίγμα και δεν είναι το μίγμα που προκαλεί τθ μίξθ. 

Σφτε είναι τυχαία πιςτεφω θ ετυμολογικι ςυνάφεια του ουςιαςτικοφ 

μάηα με το ριμα μάςςω (=ςυγκεντρϊνω).  Ενδζχεται οι αρχαίοι ςοφοί 

να ζβλεπαν ωσ προφανζσ, αυτό που  για εμάσ  ςιμερα είναι  «ξαφνικι  

είδθςθ»  και  δυςνόθτθ  αλικεια!   
 

Δεν κα προςκζςω τίποτα περιςςότερο ςϋ αυτό το ηιτθμα.  Κεωρϊ ότι 

είναι πολφ δφςκολο, ςτισ κλίμακεσ τθσ πραγματικότθτασ που ςυηθτάμε 

(του απείρωσ μεγάλου και του απειροελάχιςτου), να βοθκθκεί θ 

φιλοςοφία  από  τισ  αναλφςεισ και τισ πειραματικζσ παρατθριςεισ των 

λοιπϊν  επιςτθμϊν.  Θ μοίρα τθσ  ςϋ αυτό το κζμα  είναι θ μοναξιά και 

το φιλοςοφικό χρζοσ  να τεκμθριϊςει  με πιο ςυςτθματικι παραγωγικι 

επιχειρθματολογία  αυτό που εγϊ κατακζτω ενορατικά. 

Κα υπενκυμίςω  απλά  τθ ςοφότατθ φράςθ του Θράκλειτου:  «Κόςμον 

τόνδε, τον αυτόν απάντων, οφτε τισ κεϊν οφτε ανκρϊπων εποίθςεν, 

αλλϋ θν αεί και εςτίν και ζςται πυρ αείηωον, απτόμενον μζτρα και 

αποςβεννφμενον μζτρα» (που ανάβει με μζτρο και ςβινει με μζτρο).  

«Ρυρ αείηωον»! Λδοφ θ ενζργεια (υλοενζργεια) ωσ μοναδικι και ενιαία  

κοςμικι  πραγματικότθτα! 

Αυτό  εννοεί  ο  Heisenberg  λζγοντασ  ότι  «Κατά  ζνα  οριςμζνο  τρόπο. 

θ ςφγχρονθ φυςικι πλθςιάηει πάρα πολφ ςτθ διδαςκαλία του 

Θράκλειτου. Αν αντικαταςτιςει κανείσ τθ λζξθ φωτιά με τθ λζξθ 

ενζργεια, τότε μπορεί να κεωριςει τισ αποφάνςεισ του Θράκλειτου, 

ςχεδόν λζξθ  προσ  λζξθ, ςαν ζκφραςθ τθσ ςφγχρονθσ αντίλθψισ μασ». 

θμείωςθ: Φςτερα από τα προθγοφμενα, όπου κα αναφζρω παρακάτω 

τουσ  όρουσ  δφναμθ, υλοενζργεια, φλθ, ενζργεια,  μάηα  και  κίνθςθ, 

αυτό κα ςθμαίνει  ότι  αναφζρομαι  ςτθν  ενιαία  κοςμικι  ςυνιςτϊςα 

τθσ φπαρξθσ,  αυτι που ςυνζχει το ον  με τον κόςμο,  ςε αντίκεςθ  με τθ 

μορφι,  που  το  διακρίνει  απϋ αυτόν. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Γ3 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΛ ΤΑΞΘ  

Χυνακόλουκα προσ τθν υλοενζργεια,  που τθν αποδεχκικαμε πλζον ωσ 

αδιαφιλονίκθτθ και μοναδικι καταςκευαςτικι ςυνιςτϊςα τθσ φπαρξθσ, 

κα πρζπει να εξεταςκεί και θ άλλθ ςυνιςτϊςα, που είναι όπωσ είπα  θ  

ιδεατι  ι  λογικι  ι  φαινομενολογικι. 

Δεν είναι τυχαίο ότι, ακόμα και δογματικζσ και εκτόσ τθσ επιςτθμονικισ 

βαςάνου διατυπωμζνεσ κεωρίεσ, όπωσ είναι οι κρθςκευτικζσ, 

κεοποιοφν τθν ζννοια Λόγοσ,  ωσ ιδεατι  μεν, αλλά κυρίαρχθ 

ςυνιςτϊςα του όντοσ. Ωπενκυμίηω τθν κατά Λωάννθ αναφορά του 

χριςτιανικοφ ευαγγελίου, που αποφαίνεται ότι «Εν Αρχι ιν ο Λόγοσ' 

και ο Λόγοσ ιν προσ τον Κεόν και Θεόσ ιν ο Λόγοσ» και, παρακάτω, ότι 

«Ράντα διϋ αυτοφ εγζνετο' και,  χωρίσ αυτοφ,  ουδζ εν γζγονεν». 

Τονίηω εδϊ ότι,  χωρισ να  ξζρω  αν  αυτό  είναι απόφκεγμα  του  Λωάννθ 

ι  του Χριςτοφ ι τρίτου  που  απλά το  μετζφερε ο  Λωάννθσ,  αυτόσ  που 

το  εξζφερε πρϊτοσ ιταν κατά βάκοσ άκεοσ, αφοφ ταφτιηε το λόγο με μια 

κεϊκι (= ιςχυρι) ιδιότθτα του ςφμπαντοσ, που ενυπάρχει ςτα ίδια τα  

πράγματα εκ καταςκευισ και όχι ςε κάποιο ιδιαίτερο ον που τον κατζχει 

εν αφκονία και τον δανείηει ςτα πράγματα. Ρερί αυτοφ, αναφζρομαι πιο 

κάτω, ςτθν τελεολογία, ςτο εδάφιο περί κεολογικισ εκτροπισ. 

 

Θ ελλθνικι λζξθ λόγοσ  είναι πολυςιμαντθ  και  ζχει πολλαπλι  χριςθ 

ςτθν ανκρϊπινθ γλϊςςα και γραμματεία. Ψόςο πλατιά, όςο καμιά άλλθ  

λζξθ!  Ψθ χρθςιμοποιοφμε,  εξ όςων κυμάμαι,  με τθν  ζννοια:  

 τθσ ςχζςθσ  (ο μεταξφ των πραγμάτων λόγοσ), 

 τθσ αιτίασ  (για ποιο λόγο υπάρχει ι γίνεται κάτι), 

 του ςκοποφ και του κινιτρου  (για ποιο λόγο ζκανεσ κάτι), 

 τθσ ομιλίασ  και τθσ γραφισ (προφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ, βγάηω 

λόγο), 

 του πθλίκου ωσ κλάςματοσ  (λόγοσ αρικμθτι προσ παρανομαςτι), 

 τθσ αςφαλοφσ γνϊςθσ  (λογικι, μετά λόγου γνϊςεωσ), 

 τθσ φρόνθςθσ  (λογικό, παράλογο), 

 τθσ τάξθσ  και  οργάνωςθσ   (ζλλογο ςφςτθμα, κατά λόγον πράττειν). 
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Είναι απορίασ άξιο, γιατί θ τόςο πλοφςια και ετυμολογικά ακριβισ 

ελλθνικι γλϊςςα επζλεξε μία και μόνο λζξθ για να εννοιςει  (ι να 

υπονοιςει) τόςο πολλζσ δράςεισ! Κεωρϊ ότι μεταξφ όλων των 

νοθμάτων τθσ που προανζφερα,  θ απάντθςθ βρίςκεται ςτο αρχικό, 

που  είναι  θ  «ςχζςθ». 

Θ ςχζςθ είναι θ κομβικι λζξθ που διαχωρίηει το ατομικό από το 

ςυνολικό. Ψο όλο δεν ζχει κάτι άλλο με το οποίο να ςυςχετιςκεί. 

Χυςχετιςμοί προκφπτουν εντόσ του όλου, από τθ ςτιγμι που 

διαχωρίηονται τα μζρθ του.  Άρα, ο Οόγοσ υπάρχει ςτα μζρθ, ωσ μεταξφ 

τουσ  ςυςχζτιςθ  και  μορφοποίθςθ'  όχι ςτο όλο,  που  είναι άλογο  και  

άμορφο.  Ψο ιδεατό  και  οργανωμζνο υπάρχει ςτα όντα, όχι  ςτο  

ςφμπαν  που  είναι  υλικό  και  ανοργάνωτο. 

θμείωςθ: Αυτό ςυνιςτά καταφανϊσ και ακφρωςθ τθσ κεολογικισ 

παραδοξολογίασ περί ενιαίου «Λόγου» (κεοφ ι διαβόλου) ςτο ςφμπαν. 

Ππωσ ζγραψα προ τριακονταετίασ ςε πολιτικό άρκρο περί οργανϊςεωσ 

("Ρολιτικά κζματα", 7-2-1986, φφλ.581/ςελ.18), 

« … Υπογραμμίηω τθ ςθμαςία αυτι του όρου, επειδι πιςτεφω πωσ 
αποδίδει άριςτα το ευρφτερο νόθμα τθσ "κείασ" λζξθσ. Γιατί Λόγοσ 
ςθμαίνει κυριότατα ςυςχζτιςθ, ςθμαίνει  αρμονία, ςθμαίνει οργάνωςθ. 

Μιπωσ δεν κρφβει ςυςχζτιςθ και εναρμόνιςθ και θ ομιλία (ςυςχζτιςθ 

φκόγγων και λζξεων), και θ αιτιότθτα (αιτίου και αιτιατοφ), και θ 
ςκοπιμότθτα (κινιτρου και πράξεωσ), και ο ςυλλογιςμόσ (προκειμζνων 
και ςυμπεράςματοσ) και το κλάςμα (αρικμθτι και παρανομαςτι); 

Τί είναι λοιπόν αυτόσ ο Λόγοσ, που είναι θ αρχι του παντόσ; Είναι 
οργάνωςθ. Είναι τάξθ. Είναι εναρμόνιςθ. Δεν είναι οφτε όν, οφτε γεγονόσ. 

Είναι ιδζα, είναι ςχζδιο. Είναι, αν κζλετε, θ ςυνεκτικι "ουςία" των 

πάντων. 

Κι αν ςυγκεντρϊςουμε όλα τα υλικά και τθν ενζργεια που απαιτοφνται 

για να κτιςκεί ζνα κτίριο, ι όλα τα εξαρτιματα και τα καφςιμα που 

χρειάηεται μια μθχανι, αν δεν τα ςυςχετίςουμε (ςυναρμολογιςουμε)  με 
κάποια ςυγκεκριμζνθ τάξθ (ςχζδιο), οφτε κτίριο οφτε μθχανι κα ζχουμε. 
Κα ζχουμε τελικά, όπωσ και αρχικά, ζνα ςωρό υλικϊν και ανταλλακτικϊν. 

Κι αν ςυγκεντρϊςουμε τουσ πιο ειδιμονεσ μουςικοφσ και τα πιο εφθχα 

όργανα και τα βάλουμε να παίηουν χωρίσ παρτιτοφρα και μαζςτρο, κα 

ζχουμε ίςωσ όλουσ τουσ φκόγγουσ  μιασ ςυμφωνίασ,  μα ςυμ-φωνία  

(αρμονία)  ςίγουρα  δεν  κα  ζχουμε. 

Πςα λοιπόν όντα και υλικά κι αν ακροιςτοφν για κάποιο ςκοπό, όςθ 
πράξθ κι ενεργθτικότθτα και αν καταβλθκεί, κα είναι πάντα μάταιοσ 

κόποσ, αν λείπει το ςχζδιο που κα τα κάνει τελεςφόρα, αν λείπει θ 

οργάνωςθ!  Κα ζχουμε όργανα, μα δεν κα ζχουμε οργανιςμό. » 
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Αυτι ιταν τότε θ  κζςθ  μου  και  δεν απζςτθν  αυτισ  επί  τριάντα 

χρόνια. Ιμουν και είμαι κιαςϊτθσ τθσ οργάνωςθσ, τόςο από 

κεωρθτικισ  πλευράσ όςο και πρακτικισ,  αφοφ αναμφίβολα θ μορφι 

των πραγμάτων προςδιορίηει περιςςότερο τθν ταυτότθτά τουσ και τθν 

προςωπικότθτά τουσ από  όςο  το  κάνει  το  υλικό  είναι  τουσ. 
 

Υζρα όμωσ από τθν πρακτικι αξία τθσ οργάνωςθσ που υποςτθρίηω, 

είναι φανερό ότι,  κακαρά κεωρθτικά,  κα πρζπει να προςζξουμε 

ιδιαίτερα αυτι τθν πρωταρχικι παράμετρο τθσ πραγματικότθτασ, 

εφόςον τα όντα που ενδιαφζρουν περιςςότερο τθν επιςτιμθ είναι 

ςχεδόν πάντα ςφνκετα και πολφπλοκα. Είναι ςυνικωσ οργανιςμοί και 

ςυςτιματα και, εκ τοφτου, είναι αυτονόθτο ότι, πζρα από τθν υλικι 

υπόςταςι τουσ, θ φπαρξθ και θ λειτουργία τουσ οφείλεται κυρίωσ ςτθν 

οργάνωςθ και τθ ςυςτθματικότθτα με τα οποία είναι δομθμζνα.  Συςία 

τουσ δεν είναι μόνο θ υλοενζργεια, που τουσ δίνει τθ φυςικι υπόςταςθ 

και τθ μορφι, αλλά και ο λόγοσ (το ςχζδιο, θ τάξθ)  που εξατομικεφει, 

διαφοροποιεί και προςωποποιεί το κάκε ον. Θ υλοενζργεια (γενικό 

ςυςτατικό),  χωρίσ το λόγο  (ειδικό ςυςτατικό),  κα ιταν απλά ζνα 

χφδθν υλικό μζςα ςτο ςφμπαν, χωρίσ ατομικότθτα και προςωπικότθτα.  

Κα  ιταν  κονιορτόσ,  αλλά  όχι  όντα. 

 Κζλω να τονίςω και  πάλι εδϊ,  πωσ όταν αναφζρομαι ςτο οργανωτικό 

ςχζδιο ενόσ όντοσ, αναφζρομαι κακαρά ςτο ενυπάρχον ςτον 

οργανιςμό και ςυνδθμιουργοφμενο με αυτόν  ςχζδιο,  δθλαδι ςτθν επί 

του όντοσ πραγματοποιοφμενθ λογικι τάξθ  (ωσ διάταξθ και ωσ τάςθ), 

ανεξάρτθτα αν αυτό είναι καταςκευι τθσ φφςθσ ι του ανκρϊπου  ι  

κάποιασ άλλθσ οντότθτασ. Θ τυχόν πρόκεςθ και τα τυχόν προςχζδια, 

που ζχουμε ςυνθκίςει να εξετάηουμε ςτα τεχνθτά πράγματα,  είναι 

αδιάφοροι ςτον  παρατθρθτι παράγοντεσ.  Σ παρατθρθτισ, για να 

αναςυνκζςει νοθτικά (αναγνωρίςει και γνωρίςει) το αντικείμενό του, 

αρκείται ςτθ  μετά βεβαιότθτασ  υλοποιθμζνθ  κατάςταςθ (δομι, 

μορφι και ςυμπεριφορά) και όχι ςτθν τυχόν προγενετικι του όντοσ 

υποκειμενικι διάκεςθ κάποιου εξωτερικοφ νου (που μπορεί, και αν 

αυτι  προχπιρξε, να μθν ευτφχθςε να υλοποιθκεί επακριβϊσ).    

Επίςθσ, να τονίςω ότι κεωρϊ αυτονόθτο ότι θ όποια λογικι υπάρχει ωσ 

ςχζδιο ςτο ςφμπαν, το οποίο είναι εν γζνει  (κατά μζςο όρο) θ λογικά 

απλοφςτερθ μορφι φπαρξθσ εντόσ τθσ οποίασ αναδεικνφονται πυκνο-

αραιοφμενα τα πράγματα και δθμιουργοφνται οι ςφνκετεσ οντότθτεσ,   

είναι  κατϋ αντιςτοιχία απλοφςτατθ  και  δεν μπορεί να είναι ςφνκετθ.  
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Είναι ςχεδόν βλακϊδθσ, όπωσ είναι θ λογικι του θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι, που γνωρίηει μόνο δφο πράγματα (το ναι και το όχι) και το 

ζνα μάλιςτα δεν υπάρχει!  Ενκυμοφμαι τθ ςοφι φράςθ του Einstein, ο 

οποίοσ, δθλϊνοντασ τθν άγνοιά του για πολλά πράγματα, πρόςκεςε το 

εξισ: «Για ζνα πράγμα είμαι βζβαιοσ: ότι θ φφςθ είναι θ πραγματο-

ποίθςθ του ό,τι μποροφμε να φανταςκοφμε λογικά απλοφςτερο». 

Συνεπϊσ, είναι ςαφζσ εκ των προτζρων, ότι δεν αποδζχομαι καμιά 

κοςμολογικι ερμθνεία περί ςφνκετθσ λογικισ του ςφμπαντοσ ωσ 

ςυνόλου, θ οποία καταφανϊσ παράγεται φανταςτικά από τον άνκρωπο 

κακϋ ομοίωςθ προσ τον εαυτό του (ο οποίοσ είναι όντωσ θ πιο ςφνκετθ 

οντότθτα ςτο ςφμπαν που γνωρίηουμε). Ρερί αυτοφ, αναφζρομαι 

διεξοδικά  παρακάτω.    

Ο Λόγοσ ωσ Διάταξθ 

Θ κφρια εμφάνιςθ τθσ Ψάξθσ (Λόγου) ςε ζνα ςφςτθμα ι οργανιςμό, 

είναι θ Διάταξθ ι Οργανικότθτα,  δθλαδι θ μορφι με τθν οποία είναι 

οργανωμζνο και παρουςιάηεται ςτθ φφςθ το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα.  

Θ διάταξθ είναι το πρϊτο επίπεδο (ςτάδιο)  λόγου ςτο  ον,  το οποίο 

βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τθν υλικι ςφνκεςι του. Ωλοενζργεια  

και  διάταξθ ςυνκζτουν τθ δομι  του όντοσ, κατϋ αντίκεςθ προσ τθν 

τάςθ (ροπι, φορά, κλίςθ, ςκοπιμότθτα, ςυμπεριφορά),  που είναι το 

δεφτερο επίπεδο (ςτάδιο)  λόγου ςτο ον.   

Ππωσ είπα ςτον οριςμό τθσ οντολογίασ, με το πρϊτο επίπεδο του λόγου 

αςχολείται θ Οντολογία και με το δεφτερο θ Σελεολογία, κατά το πρότυπο 

τθσ βιολογίασ, που χωρίηεται ωσ επιςτιμθ ςε ανατομία και φυςιολογία.  

Ασ πάρουμε για παράδειγμα  τθν εικόνα ενόσ ηωγράφου, που κάκεται 

μπροςτά ςε ζνα πίνακα και τον ηωγραφίηει. Ψο υλικό ςϊμα του 

ςυνόλου αυτοφ ωσ ςυςτιματοσ  (ςϊμα του ηωγράφου, καμβάσ του 

πίνακα,  πινζλο και  χρϊματα), όπωσ και θ τεχνικι και θ παιδεία του 

ηωγράφου, αποδίδουν το πρϊτο ςτάδιο λόγου (τθ διάταξθ) του εν 

λόγω ςυςτιματοσ, που είναι θ αναγκαία ςυνκικθ για να προκφψει ο 

ηωγραφικόσ  πίνακασ.  Θ αναγκαία ςυνκικθ όμωσ, δεν ζπεται ότι είναι 

και ικανι για να ζχουμε ηωγραφικό πίνακα.  Χτα υλικά δεδομζνα και 

τθν τεχνικι κατάρτιςθ του καλλιτζχνθ, πρζπει να προςτεκοφν θ ιδζα 

για το ζργο (φανταςία), θ κλίςθ προσ τθ ηωγραφικι (ταλζντο) και θ 

ςκοπιμότθτα τθσ πράξθσ  (δεοντολογία). Αυτά είναι το δεφτερο ςτάδιο 

λόγου (θ τάςθ) του ςυςτιματοσ «ηωγράφοσ-πίνακασ», που ςυνιςτά τθν 
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ικανι ςυνκικθ για να υπάρξει  αποτζλεςμα (το ζργο τζχνθσ εν 

προκειμζνω).  

Πποροφμε δθλαδι να ποφμε περιλθπτικά, ότι το οντολογικό μζροσ του 

λόγου (διάταξθ) και το τελεολογικό μζροσ του λόγου (τάςθ) 

εκπροςωποφν, το κακζνα αντίςτοιχα, τθν αντικειμενικι και  

υποκειμενικι  εκδιλωςθ  του μεταφυςικοφ  λόγου (τάξθσ) του όντοσ.  
 

Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ διάταξθσ του όντοσ, ιτοι τθσ πζραν τθσ υλικισ 

υποδομισ οντολογικισ υποςτάςεϊσ του, είναι: 

 Ψα ποςοτικά χαρακτθριςτικά του  (τόποσ, χρόνοσ, μζγεκοσ), 

 Θ γεωμετρία του  (ςχιμα, ςχζδιο, μορφι),  και 

 Θ ςυνοχι του (οργανικότθτα, ςυςχζτιςθ των μερϊν του, ςυναρμογι,  

ςυγκολλθτικι  δφναμθ). 

Τλα αυτά τα χαρακτθριςτικά, μαηί με το υλικό τουσ υπόβακρο 

(υλοενζργεια),  ςυνκζτουν  δομικά  το  ον,  δθλαδι  αποδίδουν  αυτό 

που  αποκαλοφμε  δομι  του  όντοσ. 

Εννοείται ότι,  κατϋ αντιςτοιχία,  μελετάται  οντολογικά και θ φπαρξθ εν 

τω  ςυνόλω  τθσ,  είτε  αφθρθμζνα  ωσ  κατάςταςθ,  είτε  ςυγκεκριμζνα 

ωσ μζγιςτο ενιαίο ον  (ςφμπαν ι  κόςμοσ),  όπωσ κα δοφμε παρακάτω 

ςτο  περί  κόςμου  εδάφιο. 

Ο Λόγοσ ωσ Τάςθ 

Θ παρουςία του όντοσ  όμωσ, ωσ ατομικισ  φπαρξθσ  μζςα  ςτο ςφμπαν,  

δεν εξαντλείται  με τθν οντολογικι  εμφάνιςι του και  δομι του,  

δθλαδι με τθν υλικι  υπόςταςι του  και  με τθν πακθτικι ζνκετθ 

λογικι του  (διάταξθ / ανατομία κατά το παράδειγμα τθσ βιολογίασ). 

Ψο ον υπάρχει,  γιατί  ενυπάρχει  ςϋαυτό  θ  Τάςθ  να υπάρχει,  δθλαδι 

θ ροπι προσ το να διατθριςει τθν τυχαία φπαρξι του (τυχαία 

οπωςδιποτε γιϋαυτό το ίδιο, ανεξαρτιτωσ αν αυτό είναι πραγματικά 

τυχαίο δθμιοφργθμα τθσ φφςθσ ι εςκεμμζνθ καταςκευι οποιουδιποτε 

άλλου όντοσ, που γιϋ αυτό ςθμαίνει  το ίδιο).  

Θ ροπι αυτι, που λειτουργεί ωσ δφναμθ αδράνειασ ςτα άψυχα 

πράγματα (αντίςταςθ ςτισ ζξωκεν παρεμβάςεισ), εξελίςςεται ςε δράςθ 

ςτα ζμψυχα όντα (απάντθςθ ςτο περιβάλλον),  με βάςθ τθν ενεργθτικι 

ζνκετθ λογικι του όντοσ (τάςθ / φυςιολογία κατά το παράδειγμα τθσ 

βιολογίασ).  Θ τάςθ  είναι το δεφτερο επίπεδο (ςτάδιο) λόγου  ςτο  ον,  

που του  δίνει τθν προςωπικότθτα  (όποια αυτό ζχει). 
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Πε αυτι τθ  διάςταςθ  τθσ  φπαρξθσ  δεν  αςχολείται θ οντολογία, γιατί 

κατά τθ  ςυμφωνθμζνθ κατανομι και διαίρεςθ τθσ  μεταφυςικισ, αυτι 

είναι αρμοδιότθτα τθσ τελεολογίασ.  Χυνεπϊσ, κα μιλιςουμε γιϋ αυτιν 

αναλυτικά ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο του βιβλίου. 

Επειδι, όμωσ, θ οντολογία προθγείται και επιλαμβάνεται πρϊτθ τθσ 

πρωταρχικισ ζννοιασ του Οόγου, νομίηω ότι πρζπει να διευκρινιςκεί 

από τοφδε ποια χαρακτθριςτικά κακορίηουν και οριοκετοφν τθν 

τελεολογικι ςυνιςτϊςα του. 

Ψελεολογικό ηιτθμα, ειδικά ςτον άνκρωπο και ςτα ανϊτερα ηϊα, 

ζχουμε όταν αναλφουμε τα χαρακτθριςτικά που υποδθλϊνουν τάςθ με 

οποιοδιποτε τρόπο. Ψζτοια είναι τα δθλωτικά ροπισ, κλίςθσ, τροπισ, 

τρόπου, ςυμπεριφοράσ, βοφλθςθσ, επικυμίασ, ςχεδιαςμοφ, προγραμ-

ματιςμοφ, ςτόχευςθσ, ςκοπιμότθτασ, δεοντολογίασ, ικουσ και 

αξιολόγθςθσ.   Κα ζλεγα και λειτουργικότθτασ, αλλά θ λειτουργία είναι 

πολφ πλατιά ζννοια, που εκδθλϊνεται ςτο ον και πακθτικά και 

ενεργθτικά  (λειτουργία είναι και θ οφρθςθ, και θ ποίθςθ). 
 

Χε κάκε περίπτωςθ, θ τελεολογικι πλευρά του όντοσ, ενϊ  βαςίηεται 

ςτθν αντίςτοιχθ οντολογικι,  βρίςκεται κατά διαλεκτικό τρόπο ςε μια 

διαρκι διαμάχθ  μαηί τθσ,  ϊςτε να τθν ποδθγετιςει και να επικρατιςει 

(όπωσ π.χ. ςυμβαίνει  με  τθν  θκικι  απζναντι  ςτα  ορμζμφυτα).  

Θ διαμάχθ αυτι είναι ταυτόχρονα μια μάχθ τθσ βεβαιότθτασ με τθν 

αβεβαιότθτα,  αφοφ  θ οντολογικι πλευρά  κάκε άλλο παρά προςφζρει 

εγγυθμζνθ βάςθ εξζλιξθσ και ανάπτυξθσ ςτο ον. Θ ςχετικότθτα, θ 

κεωρία των πικανοτιτων και των παιγνίων, ο κόςμοσ των κβάντα και 

του αςτρικοφ χάουσ, θ αρχι τθσ απροςδιοριςτίασ κ.ά. ςίγουρα δεν 

αποτελοφν ςτζρεα τελεολογικι βάςθ. Υαρομοίωσ, θ κρθςκευτικι 

μυκολογία και οι διάφορεσ εκτόσ επιςτιμθσ μαγικζσ φανταςιϊςεισ,  

όπωσ  π.χ. θ αςτρολογία,  δεν είναι ικανζσ να καλφψουν το τελεολογικό 

αίτθμα των ανκρϊπων, πλθν των αφελϊν.  

Σι μόνεσ ςτζρεεσ βάςεισ, που παραλαμβάνει ο άνκρωποσ από τθν 

οντολογικι του υπόςταςθ, πριν ανοιχτεί ςτο «πζλαγοσ» τθσ 

τελεολογικισ αναηιτθςθσ, είναι θ κλθρονομικότθτα και θ libido.  Αυτζσ 

όμωσ, τισ κεωρεί ωσ ταπεινά βάκρα για τον ανδριάντα του πολιτιςμοφ 

που ζχει δθμιουργιςει. Ζτςι, μζνει ςτθν τελεολογία το παραπζρα 

χτίςιμο του φζροντοσ οργανιςμοφ αυτοφ του πολιτιςμοφ. 

Ξι αυτό το «ταξίδι», κα το κάνουμε μαηί παρακάτω.    
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Γ4 

ΧΩΟΣ ΚΑΛ ΧΟΝΟΣ  

Θ υλοενζργεια βρίςκεται ςε μια διαρκι μεταβολι (δυναμικι), που 

εκδθλϊνεται με δφο τρόπουσ: 

 Ψο ςτατικό τρόπο, που χαρακτθρίηει τα μζρθ τθσ  που αποκαλοφμε 

πράγματα ενϊ  αυτά  ςυνυπάρχουν. 

 Ψον κινθτικό τρόπο, που χαρακτθρίηει αυτά που λζμε γεγονότα 

όταν  τα  πράγματα δεν ςυνυπάρχουν. Γεγονόσ ζχουμε και όταν, ςτο 

ίδιο πράγμα, μεταβάλλονται τα επιμζρουσ πράγματα που το 

ςυνκζτουν,  δθλαδι  όταν  αυτό  αλλάηει  μορφι. 

Θ κατάςταςθ των πραγμάτων, μεταβάλλεται.  Ψθν κατάςταςθ  μιασ 

ςειράσ πραγμάτων, όταν αυτά  ςυνυπάρχουν, τθν αποκαλοφμε 

αλλθλουχία ι διάταξθ, και όταν αυτά δεν ςυνυπάρχουν, τθν 

αποκαλοφμε διαδοχι ι ςειρά εμφάνιςθσ. Ψισ διαδοχικζσ ςτατικζσ 

μορφζσ των μεταβολϊν τουσ,  τισ ονομάηουμε Φάςεισ.  Ωσ γεγονότα 

και ωσ φάςεισ των γεγονότων, νοοφνται τόςο οι μεταμορφϊςεισ και 

μετακινιςεισ των όντων, όςο και θ γζννθςθ και ο κάνατόσ τουσ  (που 

είναι κι αυτά απλζσ μεταβολζσ, κατά  τθν αρχι τθσ αφκαρςίασ).  

Θ νοθτικι αποτφπωςθ των δφο αυτϊν καταςτάςεων τθσ 

πραγματικότθτασ γίνεται μζςα ςτο μυαλό με τα εξισ νοθτικά εργαλεία: 

 Πε το Χϊρο,  που καταγράφει τθν αλλθλουχία των πραγμάτων, 

όπωσ και των μερϊν του κάκε πράγματοσ  μεταξφ τουσ,  ςτθν αυτι 

φάςθ. Δθλαδι, θ ζννοια χϊροσ απεικονίηει μζςα ςτο νου τον   

τρόπο με τον οποίο παρατίκενται τα πράγματα ενϊ ςυνυπάρχουν 

(ςτατικό τρόπο).  

 Πε το Χρόνο,  που καταγράφει  τθν αλλθλοδιαδοχι των γεγονότων, 

ςε όλεσ τισ φάςεισ μετακίνθςθσ ι μεταμόρφωςθσ των πραγμάτων. 

Δθλαδι, θ ζννοια χρόνοσ απεικονίηει μζςα ςτο νου τον τρόπο με τον 

οποίο ςυμβαίνουν τα γεγονότα όταν τα πράγματα μεταβάλλονται  

(κινθτικό τρόπο).  

Ψα νοθτικά αυτά εργαλεία, του χϊρου και του χρόνου, είναι 

φανταςτικά και δεν ζχουν υλικι υπόςταςθ.  Δθλαδι, δεν υπάρχουν ςτθ 

φφςθ, αλλά απλά ςτο μυαλό των ανκρϊπων.  Δεν είναι suis generis 
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πραγματικότθτεσ,  αλλά είδωλα τθσ πραγματικότθτασ που χρθςι-

μεφουν ωσ εργαλεία κατανόθςθσ.  Σ χϊροσ είναι το αφαιρετικό είδωλο 

τθσ φλθσ  και  ο χρόνοσ το αφαιρετικό  είδωλο  τθσ  κίνθςθσ. 

Θ  πιο ζγκυρθ  ςχετικι  διατφπωςθ  είναι αυτι  του  Kant,  που λζει ότι 

«Ο χϊροσ  και  ο χρόνοσ  είναι  αιςκθτζσ μορφζσ τθσ ενοράςεϊσ μασ  

και  όχι κακοριςμοί  δεδομζνοι κακϋ εαυτοφσ ι όροι των αντικειμζνων» 

(Κριτικι του κακαροφ λόγου, βιβλίο 2 -κεφ. 1).   

Θ φφςθ και θ μζτρθςθ του χϊρου και του χρόνου, όπωσ και τθσ ζννοιασ  

του  κενοφ  που ςυνοδεφει τισ δφο προθγοφμενεσ,  υπιρξε ζνα από τα 

μείηονα προβλιματα τθσ φιλοςοφίασ,  από τθν αρχαιότθτα μζχρι 

ςιμερα. 

Ο Χϊροσ και το Κενό  

Θ ιδζα του χϊρου προιλκε από τθν φλθ με αφαιρετικι διαδικαςία. 

Είναι, δθλαδι, αυτό που είναι θ φλθ αν αφαιρζςουμε τθν φλθ.  Άρα 

τίποτα και  άρα  καταφανϊσ  ανφπαρκτο.  

Θ κλαςικι  ςκζψθ  δθμιοφργθςε τθν ζννοια του χϊρου, εξετάηοντασ τθν 

φλθ.  Σ άνκρωποσ,  για  δφο  χιλιετθρίδεσ  περίπου,  είχε τθν  εντφπωςθ  

ότι  το ςφμπαν είναι γεμάτο  από  άπειρα ςυμπαγι ςωμάτια φλθσ 

(άτομα ι μικρότερα).  Υίςτευε ότι  αυτά,  πυκνϊνοντασ  και αραιϊ-

νοντασ  μεταξφ  τουσ, δθμιουργοφςαν  τα  διάφορα  πράγματα. 

Ψο  φαινόμενο  τθσ  ςυςτολοδιαςτολισ  κατζςτθςε  ευλόγωσ  αναγκαία 

τθν ιδζα του Κενοφ.  Ττι δθλαδι, μεταξφ των τεμαχίων φλθσ, υπιρχε 

ζνα χάςμα χωρίσ φλθ, που επζτρεπε ςε αυτά να προςεγγίηουν μεταξφ 

τουσ  ι να απομακρφνονται.  Αν αυτό δεν υπιρχε, θ φλθ κα είχε παντοφ 

τθν ίδια  πυκνότθτα  και  οι πυκνοαραιϊςεισ  που δθμιουργοφν τα 

πράγματα ωσ υποςτάςεισ, όπωσ και θ μετακίνθςι τουσ, κα ιταν 

αδφνατεσ. Ζτςι, προζκυψε θ ιδζα του κενοφ και του χάουσ. Ττι δθλαδι, 

μεταξφ των πραγμάτων «υπάρχει το μθ υπάρχον».  Ψο κενό ιταν αυτό 

που υπιρχε παρϋ ότι δεν υπιρχε (αφοφ θ ίδια θ λζξθ κενό οριηόταν ωσ 

«μθ φπαρξθ»)! 

Θ εικόνα αυτι επιτάκθκε από τθν παρατιρθςθ των δοχείων των 

υγρϊν, όπου το δοχείο, χωρίσ υγρό ςτο εςωτερικό του, φαινόταν ότι 

περικλείει ζνα τμιμα του κενοφ (λόγω άγνοιασ -αρχικά- τθσ υλικισ 

φφςθσ του αζρα). 

Χτθ ςυνζχεια, παρατθρϊντασ τισ μετακινιςεισ των πραγμάτων, ο 

άνκρωποσ ιχκθ αυκαίρετα ςτο  ςυμπζραςμα ότι, κάκε πράγμα που 

μετακινείται, δεν μεταφζρει μαηί του τθν περιοχι του κενοφ που 



                                                             ΧΩΦΣΧ ΞΑΛ ΧΦΣΡΣΧ                                                     83 

 

καταλαμβάνει, αλλϋ ότι θ περιοχι αυτι μζνει πίςω και καταλαμβάνεται 

από κάποιο επόμενο πράγμα, Άρα, ότι αυτι «υπάρχει»  αυτοτελϊσ  

από  τα  πράγματα. 

Ενδεικτικι  είναι, εν προκειμζνω, θ ετυμολογία τθσ ςφνκετθσ ελλθνικισ λζξθσ 

«περι-οχι», από το περί και το ζχω, που υπονοοφςε κατοχι, αλλά δεν 

διευκρίνιηε αν αυτι είναι του χϊρου επί του πράγματοσ ι του πράγματοσ επί 

του χϊρου.  

Ζτςι, προζκυψε θ ιδζα μιασ χωριςτισ από τθν φλθ φπαρξθσ, που ιταν ο 

χϊροσ  (άλλοτε ωσ υποδοχζασ τθσ φλθσ και άλλοτε ωσ κενό).  Τταν 

διακριβϊκθκε ότι και ο αζρασ είναι φλθ, θ ζννοια του κενοφ 

απωκικθκε νοθτικά ςτο μεταξφ των πλανθτϊν διάςτθμα και ςτο πζραν 

αυτϊν  χάοσ, αλλά θ ζννοια του χϊρου, ωσ κατειλθμμζνου κενοφ  ι  ωσ 

γνιςια  κενοφ, διατθρικθκε.  Τταν, παραπζρα, θ επιςτιμθ πζραςε ςτθ 

μελζτθ των ενεργειακϊν φαινομζνων, ανακάλυψε τον επόμενο 

επιβάτθ του κενοφ, που ιταν θ ενζργεια υπό τθ μορφι του φωτόσ. Ψο 

φωσ δεν καταλαμβάνει το κενό (εξ ου και το ςκότοσ του διαςτιματοσ,  

ενϊ αυτό είναι ζμπλεο φωτόσ), αλλά το χρθςιμοποιεί για να  

τροχιοδρομεί  και  να  μεταφζρεται  διϋ αυτοφ.  

Τλεσ αυτζσ οι επί αιϊνεσ κακιερωμζνεσ αντιλιψεισ, ςαρϊκθκαν 

μονομιάσ με τθν επιςτθμονικι επανάςταςθ του 20οφ αιϊνα.  Θ κεωρία 

τθσ ςχετικότθτασ απζδειξε ότι θ ενζργεια που ταξιδεφει ςτο διάςτθμα 

και θ φλθ που ςυνκζτει τα αςτρικά ςϊματα είναι τθσ αυτισ φφςεωσ και 

καταςκευισ ςυςτατικά ςε διαφορετικι κατάςταςθ (ασ ποφμε 

«πυκνότθτα»).  Θ κβαντομθχανικι και οι άλλεσ προθγμζνεσ μελζτεσ τθσ  

φυςικισ απζδειξαν ότι ουςιαςτικά δεν υπάρχει κενό, διότι κάκε κόκκοσ 

ενζργειασ υπάρχει και δεν υπάρχει τθν ίδια ςτιγμι και, περαιτζρω, 

κάκε ςθμείο του υποτικζμενου αυκφπαρκτου χϊρου καταλαμβάνεται  

και  δεν καταλαμβάνεται τθν ίδια ςτιγμι  (φαινόμενα που αδυνατεί 

ακόμα να αφομοιϊςει ο νουσ, αλλά που υποχρεϊκθκε πειραματικά να 

αποδεχκεί).  

Ψο άπειρο ςφμπαν είναι κβαντικά γεμάτο από άπειρθ ποςότθτα 

υλοενζργειασ,  με το φωσ ωσ πικανι «πρϊτθ φλθ»,  τθσ οποίασ οι κατά 

τόπουσ  ςυςφίγξεισ  ι  χαλαρϊςεισ  (πυκνοαραιϊςεισ,  κρόμβοι,  ςυςτά-

δεσ) δθμιουργοφν τα ουράνια ςϊματα και τα πεπεραςμζνα όντα. 

Χυνεπϊσ, μθ υπάρχοντοσ του κενοφ ωσ ςαφϊσ διακεκριμζνθσ 

οντότθτασ,  κακίςταται λογικά μθ αναγκαία και θ ςχεδόν ταυτόςθμθ 

ζννοια  «χϊροσ»,  ωσ διακεκριμζνθ τθσ φλθσ (άυλθ) πραγματικότθτα.  Θ 

φφςθ, ςτον πυρινα τθσ, λειτουργεί με το υπεραπλουςτευμζνο δυαδικό 
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αλφάβθτο (κϊδικα) που λειτουργεί και ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ 

(ζνα και μθδζν - ναι και όχι - είναι και μθ είναι - φλθ και κενό - κλείςιμο 

και οπι...  ςε εναλλαγζσ αςτραπιαίασ ταχφτθτασ)  και δικαιϊνει το 

ςοφό απόφκεγμα του Einstein, ότι  «θ φφςθ λειτουργεί με τον λογικά 

απλοφςτερο τρόπο». 
 

Ψο ςυμπζραςμα, υπό τα ςθμερινά επιςτθμονικά δεδομζνα, είναι ότι ο 

χϊροσ δεν υπάρχει ωσ φυςικι οντότθτα ι ωσ ξεχωριςτό από τθν φλθ 

πράγμα.  Είναι απλά ζνα νοθτικό (φανταςτικό)  περίγραμμα,  που ζχει 

καταςκευάςει αφαιρετικά ο νουσ, ϊςτε να διευκολφνεται ςτθν 

ταξινόμθςθ των πραγμάτων μζςα ςτθν αυτι ακριβϊσ φάςθ τθσ 

πραγματικότθτασ  (όπωσ και των μερϊν του κάκε πράγματοσ μεταξφ 

τουσ)  και  να  καταγράφει  τθν  αλλθλουχία  τουσ.  

Τταν τα  πράγματα  είναι τελείωσ διακεκριμζνα και απζχουν,  λζμε ότι 

βρίςκονται ςε απόςταςθ,  ενϊ όταν εφάπτονται ι το ζνα εμπεριζχεται 

ςτο άλλο,  λζμε ότι βρίςκονται ςτον ίδιο (ι περίπου ςτον ίδιο)  χϊρο.  

Ξατά βάςθ, ο χϊροσ είναι  ςφμβαςθ  και εργαλείο μζτρθςθσ.  Θ  

μζτρθςθ  τθσ  απόςταςθσ  των  πραγμάτων  και  των μερϊν τουσ μεταξφ 

τουσ  (δθλαδι του μικουσ),  γίνεται με αναγωγι ςε μια ςτακερι 

μοναδιαία απόςταςθ (μζτρο μικουσ), που αρχικά ςυμφωνικθκε να 

αντιςτοιχεί ςτο ζνα προσ δζκα εκατομμφρια τθσ απόςταςθσ από τον 

ιςθμερινό μζχρι το βόρειο πόλο (επί του μεςθμβρινοφ που διαςχίηει το 

Ραρίςι)  και  ςιμερα ζχει  προςδιοριςτεί ακριβζςτερα με αντιςτοίχθςθ 

ςε κλάςμα τθσ διαδρομισ του φωτόσ ςτο διάςτθμα ςε ςυγκεκριμζνο 

χρόνο. Θ ίδια μονάδα, ςτο τετράγωνο ι ςτον κφβο αντίςτοιχα, 

χρθςιμοποιείται για τθν μζτρθςθ του πλάτουσ και του όγκου των 

πραγμάτων, δεδομζνου ότι ο χϊροσ -όπωσ τον φανταηόμαςτε- δεν 

είναι μονοδιάςτατοσ ςαν τον  χρόνο, αλλά απαιτεί τουλάχιςτον τρεισ 

διαςτάςεισ για να μετρθκεί. 

Πε τθ γενικι αναφορά τθσ ζννοιασ «ο χϊροσ», χωρίσ τθ ςυγκεκριμε-

νοποίθςθ κάποιου μζρουσ τθσ πραγματικότθτασ, εννοοφμε το 

φανταςτικό μζγιςτο διάςτθμα που μπορεί να διανοθκεί ο άνκρωποσ 

και που είναι άπειρο. Τπωσ δθλαδι ςτο πεπεραςμζνο αντικείμενο, το 

μυαλό ζχει ςυνθκίςει να αντιςτοιχεί πάντα κάποιο χϊρο, που 

υποτίκεται ότι αυτό καταλαμβάνει, ζτςι και ςτο ςφμπαν, νοοφμενο ωσ 

γιγάντιο ενιαίο «αντικείμενο», ο νουσ φαντάηεται το γιγάντιο  χϊρο  

που  του  αντιςτοιχεί. 
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Ο Χρόνοσ 

Αντίκετα με το χϊρο και το κενό (όπου δικαιολογϊ τθν πλάνθ τθσ 

κλαςικισ  ςκζψθσ),  φρονϊ  ότι  και  με τθν  κλαςικι   ακόμα  ςκζψθ, κα 

ζπρεπε, ςτθν περίπτωςθ του χρόνου,  να ζχουμε ςυνειδθτοποιιςει ότι 

αυτόσ είναι φυςικά ανφπαρκτοσ. Σ χρόνοσ αφϋ εαυτοφ, χωρίσ τα 

γεγονότα,  δεν υπάρχει,  οφτε ωσ  φυςικι οντότθτα οφτε ωσ γεγονόσ.  Σ 

χρόνοσ δεν πραγματοποιείται!  Είναι απλά ζνα νοθτικό (φανταςτικό) 

περίγραμμα που ζχει καταςκευάςει αφαιρετικά ο νουσ, ϊςτε να 

διευκολφνεται ςτθν ταξινόμθςθ των πραγματικϊν γεγονότων που 

ςυμβαίνουν και να καταγράφει τθν αλλθλοδιαδοχι τουσ. 

Ψα γεγονότα που ςυμπίπτουν, ζχουμε ςυμφωνιςει να λζμε ότι 

ςυμβαίνουν ταυτόχρονα, ενϊ αυτά που δεν ςυμπίπτουν, ζχουμε 

ςυμφωνιςει  (κατϋ αντιςτοιχία προσ τθ κεωρία περί κενοφ, ςτο χϊρο) 

ότι τα χωρίηει ο χρόνοσ.  

Ξατά βάςθ,  όπωσ  είπαμε  και  για το χϊρο,  ο  χρόνοσ  είναι  ςφμβαςθ 

και  εργαλείο  μζτρθςθσ.  Τταν τα γεγονότα δεν ςυμπίπτουν και κάποια 

προθγοφνται και κάποια ζπονται,  θ διαδοχι τουσ και θ διάρκειά τουσ 

κακορίηονται με αναγωγι ςε ζνα ςτακερό και επαναλαμβανόμενο  

γεγονόσ (μονάδα), που ζχει ςυμφωνθκεί να είναι θ πλιρθσ  

περιςτροφι  τθσ  γθσ  γφρω από τον ιλιο (ζτοσ) ι γφρω  από  τον  εαυτό 

τθσ  (θμζρα).  Τταν  λζμε  ότι  το  β ςυνζβθ  5  ζτθ  μετά το  α, εννοοφμε 

ότι μεταξφ  α και β ζλαβαν χϊρα 5 πλιρεισ περιςτροφζσ  τθσ  γθσ  γφρω 

από τον ιλιο.  Τταν λζμε ότι το α διιρκεςε 1 θμζρα, εννοοφμε ότι θ 

διάρκειά του ιταν ίςθ με τθ διάρκεια  μιασ  περιςτροφισ  τθσ  γθσ  

γφρω  από  τον  εαυτό  τθσ.   

 

Ψο ςυμπζραςμα,  υπό τα  ςθμερινά  επιςτθμονικά  δεδομζνα,   είναι  

ότι ο χρόνοσ,  ωςάν «ρευςτό»  που εξακολουκεί να ρζει ςτο διάςτθμα 

μετά από αφαίρεςθ όλων των γεγονότων που ρζουν (ςυμβαίνουν)  

μζςα ςϋ αυτό,  είναι απλά  μια βολικι φανταςίωςθ,   που διευκολφνει 

το νου  να  κατανοεί  τθν  κίνθςθ  και  τισ  μεταβολζσ των  πραγμάτων.  

Πε τθ γενικι αναφορά τθσ ζννοιασ «ο χρόνοσ», χωρίσ τθ 

ςυγκεκριμενοποίθςθ  κάποιου γεγονότοσ,  εννοοφμε τθν ακακόριςτθ 

διάρκεια  τθσ υλοενζργειασ  ςτο παρελκόν,  ςτο  παρόν και  ςτο 

μζλλον, κεωροφμενθσ ωσ ςυνόλου, με δεδομζνεσ τισ αρχζσ τθσ 

κερμοδυναμικισ και το νόμο τθσ αφκαρςίασ τθσ υλοενζργειασ. 

Δθλαδι,  ο χρόνοσ  είναι -κα μποροφςα να πω- το νοθτικό  περίγραμμα 
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του  «παγκόςμιου  γεγονότοσ»  (λαμβανόμενου  ωσ  ενιαίου,  που  όλα 

τα  ςυμβαίνοντα  είναι  μζρθ του). 

Ωπενκυμίηω, κλείνοντασ τα περί χωροχρόνου, το ρθτό του μεγάλου 

αςτροφυςικοφ  Eddington,  ο οποίοσ  περιγράφει πολφ παραςτατικά τθ 

ςχετικι επιςτθμονικι φανταςίωςθ με τα εξισ λόγια: «Ψάχνοντασ 

επάνω ςτθν όχκθ του απείρου, ξεςκεπάςαμε  περίεργα  αποτυπϊματα. 

Κρίμα  ςτον  κόπο'  τα  αποτυπϊματα  ιταν  δικά  μασ»! 
 

θμείωςθ: Εννοείται ότι κα υποβίβαηε τθ ςοβαρότθτα αυτισ τθσ 

μελζτθσ το να αςχολθκϊ με τισ κεωρίεσ επιςτθμονικισ φανταςίασ  περί 

«χωροχρόνου» (ωσ ενιαίασ φυςικισ υπόςταςθσ, κατϋ αναλογία προσ 

τθν υλοενζργεια)  και περί μετατρεψιμότθτασ του χϊρου ςε χρόνο και 

τανάπαλιν, ενϊ ταυτόχρονα ιςχυρίηομαι ότι αυτά είναι φυςικά  

ανφπαρκτα  μεγζκθ  και  αποτελοφν  απλζσ ςυμβάςεισ.  Το  ότι οι 

λεπτομερείσ μετριςεισ του χϊρου εξαρτϊνται πρακτικά από το χρόνο 

τθσ μζτρθςθσ  και οι μετριςεισ  του χρόνου εξαρτϊνται από τθ κζςθ 

του παρατθρθτι ςτο χϊρο, δεν αρκεί για να κεμελιϊςει λογικά τθ 

ςυγχϊνευςθ των δφο ιδεατϊν εννοιϊν ςε μια υπαρκτι. Από δυο 

ανφπαρκτα πράγματα, είναι αδφνατο να προζλκει ζνα υπαρκτό!  

Το ίδιο ιςχφει και για τθν άλλθ κεωρία επιςτθμονικισ φανταςίασ περί 

«δυνατότθτασ να ταξιδεφουμε ςτο χρόνο (οπιςκοχωρϊντασ ι 

προχωρϊντασ), ενϊ ταυτόχρονα ζχουμε δεχτεί ότι ο χρόνοσ είναι 

φυςικά ανφπαρκτο μζγεκοσ.  Αφοφ ο χρόνοσ είναι αφθρθμζνο είδωλο 

των γεγονότων που ςυμβαίνουν, θ επιςτροφι ςε προθγοφμενθ 

κατάςταςθ, κα ςιμαινε πωσ ό,τι ζγινε από τότε μζχρι τϊρα, δεν ζγινε ι 

ότι μπορεί να ξεγίνει!  Το δε άλμα ςε  μελλοντικι κατάςταςθ, κα 

ςιμαινε πωσ δζχομαι ότι το μζλλον είναι ιδθ αυςτθρά 

προδιαγεγραμμζνο ϊςτε να  ζχω δρόμο να βαδίςω,  αλλά και όχι 

προδιαγεγραμμζνο ταυτόχρονα, ϊςτε να μπορζςει να χωρζςει 

εκτάκτωσ ςϋ αυτό το δικό μου άλμα!  Κακαρι παραβίαςθ, και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ, τθσ λογικισ αρχισ τθσ ταυτότθτασ (Αριςτοτζλθσ: «Αρχι 

τθσ ταυτότθτοσ, θ βεβαιοτάτθ των αρχϊν απαςϊν:  Το αυτό, άμα 

υπάρχειν  τε  και  μθ  υπάρχειν,  αδφνατον»). 

Τζτοιεσ παραδοχζσ, που βιάηουν τθ λογικι, κα ςιμαιναν υποταγι τθσ 

φιλοςοφίασ  (προϊςταμζνθσ  επιςτιμθσ)  ςτθ φανταςιοπλθξία  και  τθν 

αυκάδεια κάποιων αναιδϊν φυςικϊν και, άρα, τθν αυτοκατάργθςι τθσ.  

Θ κεϊρθςθ του κακϋ όλου ανικει ςτθ φιλοςοφία, όχι  ςτθ  φυςικι. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Γ5 

ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΛ ΣΥΜΡΑΝ  

Θ πρϊτθ από τισ γνωςτικζσ ενότθτεσ που μελετά θ οντολογία, είναι 

αυτι που αφορά τον  Κόςμο  ι   Σφμπαν  (άκροιςμα  των πάντων, κατά 

τθν ετυμολογία τθσ ελλθνικισ λζξθσ).  Οόγω του πεπεραςμζνου τθσ 

ανκρϊπινθσ φπαρξθσ  (και άρα τθσ περιοριςμζνθσ εμβζλειασ τθσ 

ανκρϊπινθσ παρατιρθςθσ),  θ κοςμολογικι  αντίλθψθ των φιλοςόφων 

ιταν πάντα υποκετικι,  και εν πολλοίσ υποκειμενικι,  και πζραςε από 

πολλζσ εκδοχζσ  (άλλοτε ςε  ςυνεργαςία  και άλλοτε  ςε  διαφωνία  με 

τουσ  φυςικοφσ  και  τουσ  αςτρονόμουσ). 
 

Ξακόςον με αφορά, όλεσ μου οι μελζτεσ και θ ζρευνα εν γζνει, μου 

ζχουν δθμιουργιςει τθ ςτζρεα  πεποίκθςθ,  ότι θ φφςθ, τόςο ςτθν 

άπειρα μεγάλθ όςο και ςτθν απειροελάχιςτθ κλίμακα, είναι μόνο υλικι 

και λογικά βλακϊδθσ και αςυνάρτθτθ.  Χτθ μζγιςτθ κλίμακα, λειτουργεί 

άλογα,  ςαν κονιορτόσ,  και ςτθν ελάχιςτθ κλίμακα, λειτουργεί  επίςθσ  

άλογα,  ςαν κόκκοσ  κόνεωσ.  

Το Σφμπαν είναι το ίδιο θλίκιο όςο και το Quark! 

Διϋο και δεν αποδζχομαι τισ κεολογικζσ ερμθνείεσ περί «ανϊτατθσ 

λογικισ» του  ςφμπαντοσ, οι οποίεσ καταρτίηονται κακϋ ομοίωςθ προσ τον 

άνκρωπο (που είναι όντωσ θ πιο ςφνκετθ και λογικι οντότθτα που 

γνωρίηουμε),  με αυκαίρετθ αναγωγι ςτθ δικι του κλίμακα μεγεκϊν.    
 

Θ ποιοτικι ζξαρςθ τθσ ςφνκεςθσ και τθσ πολυπλοκότθτασ 

(ςυςχζτιςθσ),  θ οποία δθμιουργεί το «ζξυπνο» κομμάτι τθσ φπαρξθσ, 

το διαφζρον και άρα ενδιαφζρον, επιτυγχάνεται ςτισ ενδιάμεςεσ 

κλίμακεσ μεγζκουσ. Θ ςυναρμολόγθςθ (ςοφότατθ και τριπλοςφνκετθ 

ελλθνικι λζξθ) είναι ιδιότθτα τθσ μζςθσ κλίμακασ μεγεκϊν τθσ 

φπαρξθσ  (με όποιο εφροσ  κι αν  δϊςουμε ςτο χαρακτθριςτικό «μζςθ»).   

Ψο άπειρα μεγάλο είναι αςυνάρτθτο λόγω  χαϊδουσ κατάςταςθσ  (εξ 

ου και θ «Βαβζλ»  όταν μεγαλϊνει πολφ μια ανκρϊπινθ κοινωνία)  και 

το άπειρα μικρό είναι αςυνάρτθτο λόγω τθσ απλότθτασ και μοναξιάσ 

του.  Ξατά μία ζννοια τραγικισ ειρωνείασ, το άπειρο (ωσ μζγιςτο, αλλά 

και ωσ απειροελάχιςτο)  υπερζχει ποςοτικά  (ςε δφναμθ και διάρκεια),  

αλλά το πεπεραςμζνο  υπερζχει  ποιοτικά.  Γιϋ αυτό και είπαμε ότι θ 
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φλθ (ςτοιχείο απειρίασ) είναι θ αναγκαία ςυνκικθ τθσ φπαρξθσ και θ 

μορφι θ ικανι ςυνκικθ (ςτοιχείο μεςότθτασ). 

Αυτό εννοοφςε ο Einstein όταν πιςτοποιοφςε τθν «απλότθτα τθσ 

φφςθσ»  (αφοφ το επιςτθμονικό  ενδιαφζρον του επικεντρωνόταν ςτισ 

ακραίεσ κλίμακεσ, ςε αντίκεςθ με τον Newton και τουσ κλαςικοφσ 

φυςικοφσ) και αυτό είναι που κάνει τουσ πλζον βακυςτόχαςτουσ 

διανοθτζσ να αναςτρζφουν το γνωςτό κρθςκευτικό  ρθτό και να λζνε 

ότι «ο άνκρωποσ ζπλαςε το κεό κατϋ εικόνα και ομοίωςι του» (διότι 

πίςτευε εςφαλμζνα ότι υπάρχει λογικόσ ειρμόσ και οργάνωςθ και ςτο 

απείρωσ  μεγάλο,  όπωσ  ςτθ  δικι  του  κλίμακα).  

Φυςικά, δεν κα επιχειριςω να το αποδείξω αυτό με τον επιςτθμονικά 

παραδεδεγμζνο και βατό τρόπο, γιατί θ αναγωγι ςε «εργαςτθριακζσ» 

πλθροφορίεσ για το άπειρο είναι πρακτικά και ανκρϊπινα αδφνατθ  και 

γιατί - επιπλζον-  το απαγορεφει θ ίδια θ λζξθ «ά-πειρο» (αφοφ εξ 

οριςμοφ υποδθλϊνει «α-πειρία», δθλαδι α-γνωςία). Που είναι 

επαρκζσ ωσ επαλικευςθ, αφενόσ το ότι αυτό μου ζδειξε με βεβαιότθτα  

-αναγωγικά- θ επί δεκαετίεσ παρατιρθςθ και μελζτθ όλων ανεξαιρζτωσ 

των επιμζρουσ αντικειμζνων που μελζτθςα και,  αφετζρου, ότι ποτζ 

δεν  υπιρξε θ παραμικρι περί  του αντικζτου ζνδειξθ  ι  τεκμθριωμζνθ 

υπόνοια  (για ςοφότερθ δθλαδι  πνευματικι λειτουργία  ςτθ  φφςθ,  

από εκείνθ  του  ανκρϊπινου  εγκεφάλου). 

Κοςμολογία 

(Συμπαντικι κεωρία) 

Πε τθν απλοφςτερθ διατφπωςθ που μπορϊ να δϊςω, για να 

περιγράψω και ςτον αμζτοχο φιλοςοφικισ παιδείασ τθν κρατοφςα 

ςιμερα αντίλθψθ περί κόςμου,  είναι ότι  το ςφμπαν είναι  γεμάτο από 

διάχυτθ (άλογθ, ανοργάνωτθ και χφδθν πλζουςα) υλοενζργεια, θ 

οποία -εξ όςων γνωρίηουμε- κυκλοφορεί παντοφ με τθ μορφι του 

φωτόσ και θ οποία, πυκνοφμενθ ι αραιοφμενθ, κερμαινόμενθ ι 

ψυχόμενθ, ςυςτελλόμενθ ι διαςτελλόμενθ, δράττουςα ι 

εντροπιάηουςα  (ωσ  πυρ αείηωον  κατά τον Θράκλειτο),  δθμιουργεί,  

εν είδει κρόμβων (ςυςτάδων), τα επιμζρουσ πράγματα (γαλαξίεσ, 

πλανιτεσ και όντα), επί των οποίων αναδεικνφονται -λόγω τθσ 

πολυπλοκότθτασ- τα ποιοτικά (ζλλογα) χαρακτθριςτικά και αναπτφς-

ςεται θ (πάντα ςχετικι) ατομικότθτα και προςωπικότθτα. 
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Είναι αξιοκαφμαςτοσ ο ετυμολογικόσ πλοφτοσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, όπου 

εν προκειμζνω, με τθ λζξθ «ςυςτάδα» που χρθςιμοποιείται για το δζμα ι το 

πακζτο, θ δθμιουργία του όντοσ (ςφςταςθ) αποδίδεται ευκζωσ ςτθ 

δεματοποίθςθ  (πφκνωςθ και δζςιμο).     

Κα ςυμπλθρϊςω ότι, εξ οριςμοφ, το ςφμπαν είναι χωροχρονικά 

άπειρο  (με τθν ζννοια  αχανζσ και απζραντο - όχι μόνο μθ προςβάςιμο 

εμπειρικά),  δθλαδι  ατελεφτθτο. 

Αν δεν ιταν και υπιρχε και κάτι άλλο πζραν αυτοφ (ςτο χϊρο  ι  ςτο 

χρόνο), τότε αυτό δεν κα ιταν ςφμ-παν κατά τθ ςυμφωνθμζνθ ςθμαςία 

του όρου,  αλλά ςφμπαν  κα ιταν από κοινοφ αυτό (που μζχρι πρότινοσ 

ονομάηαμε ζτςι)  ςυν το «κάτι άλλο».   Ξι αν και τα δυο μαηί είχαν πάλι 

όρια, πάλι αυτά δεν κα ιταν ςφμ-παν και κα αναηθτοφςαμε το πζραν 

αυτϊν «κάτι άλλο».  Ξαι οφτω κακϋ εξισ μζχρι του απείρου… 

 Αλλά και αν ιςχυριηόμαςτε ότι το ςφμπαν ζχει ωσ πανταχόκεν όριο το 

απόλυτο κενό (Χάοσ), πάλι κα είμαςτε αςυνεπείσ προσ τουσ οριςμοφσ 

μασ, γιατί το κενό ιςοδυναμεί εξ οριςμοφ με το μθ υπάρχον και είναι 

λογικά αδφνατο κάτι που είναι ανφπαρκτο να οριοκετεί το υπαρκτό. 

Χε κάκε περίπτωςθ, ο φινιτιςμόσ (Finitism ι Finitismus) των Coutural, 

Renouvier, Pillon, Evellin και άλλων φιλοςόφων και μακθματικϊν, 

ελζγχεται φιλοςοφικά ωσ αποκρυφιςτικόσ και ελλιπισ, γιατί δεν 

καλφπτει με άλλο λογικό τρόπο αυτό που αρνείται (δθλαδι το άπειρο). 

Εξάλλου, και αυτό τοφτο το ηιτθμα για τα όρια του ςφμπαντοσ (δθλαδι 

τα όρια τθσ υλοενζργειασ εν τζλει) μζςα ςτο χϊρο και το χρόνο,  είναι 

λογικά απαράδεκτο,  αφοφ είπαμε ότι ο χϊροσ και ο χρόνοσ είναι  

είδωλα τθσ υλοενζργειασ  (με αφαίρεςθ τθσ φλθσ και τθσ κίνθςθσ, 

αντίςτοιχα)  και, προφανϊσ, δεν μπορεί το όποιο είδωλο να ζχει 

ζκταςθ μεγαλφτερθ από το πρωτότυπο.  Δεν νοείται ον που να είναι  

ζνκετο  ςτο είδωλό του,  οφτε είδωλο χωρίσ το ον.  Αφοφ λοιπόν ο 

χωροχρόνοσ  δεν  είναι φυςικά υπαρκτόσ και οπωςδιποτε δεν μπορεί 

να είναι ευρφτεροσ τθσ υλοενζργειασ,   δεν ευςτακεί λογικά,  αλλϋ οφτε 

και γραμματικά και ςυντακτικά, θ τοποκζτθςθ τθσ υλοενζργειασ (δθλ. 

του υλικοφ ςφμπαντοσ)  «μ ζ ς α» ςτο χωροχρόνο και θ αναηιτθςθ των 

τυχόν ορίων τθσ  «μ ζ ς α»  ςϋ αυτόν. 

Εδϊ, δεν κα μπορζςω να δικαιϊςω τουσ φυςικοφσ που μιλοφν για 

«πεπεραςμζνο» ςφμπαν,  γιατί, για να το κάνουν αυτό, παρακάμπτουν 

τισ αρχζσ  τθσ λογικισ  και,  άρα,  εξζρχονται  τθσ  επιςτιμθσ.  

Δεν κζλω να πω μϋ αυτά,  ότι οι ςφγχρονεσ κεωρίεσ περί «big bang» δεν 

ευςτακοφν, γιατί κάτι τζτοιο δεν κα ιταν αρμοδιότθτά μου. Υικανόν, 
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ζνα (γιγάντιο ζςτω) μζροσ του ςφμπαντοσ, να ςυμπεριφζρκθκε όπωσ  

περιγράφουν οι φυςικοί  ςε κάποια φάςθ τθσ ςυμπαντικισ 

πραγματικότθτασ. Ξαι πικανόν αυτό, ωσ ςφςτθμα γαλαξιϊν και 

πλανθτϊν, να εντροπιάςει ςε κάποιο χρόνο και να απορροφθκεί από 

το ευρφτερο ςφμπαν ι να διαχυκεί ςϋ αυτό.  

Δεν είναι όμωσ δικι τουσ αρμοδιότθτα να αποφανκοφν ότι αυτό το 

υποκετικό ςφνολο είναι και «το όλον»,  ότι δθλαδι αποκλείεται να 

ςυνζβθςαν ςτο αλθκινό ςφμπαν (όχι περιοριςτικά ςτο «δικό τουσ» 

διάςτθμα) και πολλά άλλα τζτοια «big bang» ςε άλλα κοςμικά 

ςυςτιματα, του τφπου του δικοφ μασ αςτρικοφ ςυςτιματοσ ι και 

τελείωσ διαφορετικοφ ποιοτικά.  

Ροιοσ μπορεί αλθκινά να το «μαντζψει» αυτό, χωρίσ να διακινδυνεφςει το 

επιςτθμονικό του κφροσ; Ροιοσ μπορεί να αποκλείςει ακόμα και τα πιο 

ευφάνταςτα ςενάρια, όπωσ αυτό που υποκζτει ότι το θλιακό μασ ςφςτθμα 

είναι πικανϊσ «άτομο» ενόσ κόςμου πολφ μεγαλφτερθσ κλίμακασ ι ότι ζνα 

δικό μασ άτομο αποτελεί πικανϊσ «πλανθτικό ςφςτθμα» ενόσ  κόςμου πολφ 

μικρότερθσ κλίμακασ;  

Θ φιλοςοφία, ωσ επιςτατοφςα επιςτιμθ,  δεν επιτρζπει ςτθ φυςικι να 

αποφαίνεται αυκεντικά για ηθτιματα που εκφεφγουν των ορίων τθσ. 

Υου είναι δθλαδι εκτόσ του κακϋ οιονδιποτε τρόπο επιςτθτοφ 

«διαςτιματοσ», το οποίο τθσ ανικει ωσ αντικείμενο.  

Από τθ ςτιγμι που τα πζραν των ορίων τθσ παρατιρθςθσ επιςτθμονικά 

ςυμπεράςματα παφουν να μποροφν να ςυναχκοφν επαγωγικά, αλλά 

αυτό είναι κατορκωτό μόνο παραγωγικά και διά τθσ λογικισ, θ 

αρμοδιότθτα αυτι δεν ανικει ςτθ φυςικι (ι τουλάχιςτον, μόνο ςτθ 

φυςικι)' περνάει ex officio ςτθ φιλοςοφία. Θ, κακϋ υπζρβαςθ των 

ορίων  τθσ,  κεωρία τθσ φυςικισ περί «πεπεραςμζνου»  ςφμπαντοσ  (με 

τον όρο ςφμπαν ςτθν κυριολεξία του και όχι με τθν ζννοια του ορατοφ 

και επιςτθτοφ τμιματοσ του  διαςτιματοσ), κρίνεται φιλοςοφικά 

(αυκεντικά εν προκειμζνω) ωσ άκυρθ. 

Ξαι μόνο θ λζξθ «ςτερζωμα», που χρθςιμοποιείται ωσ ςυνϊνυμο του 

διαςτιματοσ και του υποτικεμζνωσ πεπεραςμζνου ςφμπαντοσ, 

παραπζμπει ςε κάποιο «ςτιριγμα», άρα  ςε  παραπζρα  φπαρξθ. 

Εδϊ, θ φιλοςοφία, παρά το δζοσ που καταλαμβάνει το φιλόςοφο όταν 

δοκιμάηει να χωρζςει μζςα ςτο μυαλό του το αδιαχϊρθτο,  είναι 

βζβαιθ για ζνα πράγμα:  ότι όςεσ φορζσ κι αν μιλάει  για όρια ςτο 

ςφμπαν,  μιλάει ταυτόχρονα  γιϋ αυτό που είναι ζξω απϋ αυτά τα όρια 

και το οριοκετεί'  άρα δεν μιλάει για τελικά και οριςτικά όρια. 
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Κοςμογονία και Χάοσ 

Ϊςτερα από τα παραπάνω, δεν ζχει νόθμα θ ιςτορικι αναφορά ςτισ 

περί  κοςμογονίασ  κεωρίεσ, που διατυπϊκθκαν από τουσ φιλοςόφουσ 

ανά τουσ αιϊνεσ.  Αν εμμείνουμε να είναι ςφμπαν αυτό που ορίςαμε 

να είναι «ςφμ-παν» (δθλαδι ό,τι εννοεί θ λζξθ),  τότε αυτό είναι λογικά 

άπειρο ςε ζκταςθ και διάρκεια και ιςχφουν  γιϋ αυτό  οι νόμοι τθσ 

διατιρθςθσ τθσ υλοενζργειασ και τθσ κερμοδυναμικισ. 

Αλλά κι  αν ιταν  πεπεραςμζνο κι ο παρατθρθτισ  μποροφςε να φτάςει 

αυτοπροςϊπωσ ςτα χωρικά ι χρονικά όριά του, αυτόσ κα τελοφςε 

πάντοτε υπό τθν αμφιβολία,  αν  όντωσ  δεν  υπάρχει  τίποτα παραπζρα 

ι, ακόμα, μιπωσ υπάρχει κι αυτόσ αδυνατεί να το ψθλαφιςει γιατί 

είναι διαφορετικισ υφισ απϋ αυτόν (ζνα είδοσ «αντιφλθσ» ασ ποφμε). 

Αν το χάοσ ιταν όντωσ χάοσ  (όπωσ το ςυλλαμβάνει θ ανκρϊπινθ   

φανταςία), τότε δεν κα ιταν ανιχνεφςιμο. Αν, αντίκετα, αυτό ιταν 

ανιχνεφςιμο, τότε δεν κα ιταν χάοσ. 

Για να κζςεισ κάποιο όριο ςε κάποιο γζνοσ ι είδοσ, πρζπει να γνωρίηεισ 

τι υπάρχει  πζρα απϋ αυτό,  που δεν ανικει ειδολογικά ςϋ αυτό. Σ όροσ 

όριο τίκεται πάντα ωσ διαχωριςτικό και όχι ωσ καταλθκτικό και 

προχποκζτει να γνωρίηεισ τι υπάρχει και από τισ δφο πλευρζσ του 

ορίου. Θ απόλυτθ κατάλθξθ, με τθν ζννοια του κενοφ πζραν αυτισ, 

είναι το ίδιο φανταςτικι και αδφνατθ όςο και ο χωροχρόνοσ.  

Αγνοϊντασ το χωροχρόνο από φυςικι άποψθ, αγνοοφμε λογικά και το 

άπειρο, ωσ μορφι χωροχρόνου. Σ όροσ ά-πειρο μζνει πλζον,  

επιςτθμονικά,  ςε αυτό που κυριολεκτεί:  το μθ γνωςτό. 
 

Ωπό το πρίςμα τθσ λογικισ και τθσ μακθματικισ ςκζψθσ, θ ιδζα τθσ 

«δθμιουργίασ»  του όλου ςφμπαντοσ  ωσ  αυτοφυοφσ δθμιουργιματοσ 

(από ζναν πρωτογενι πυρινα,  κατά το πρότυπο του «big bang»)  ι ωσ 

εμπνεφςεωσ και ενεργιματοσ κάποιου «δθμιουργοφ» (από το χάοσ, 

κατά τθ κεολογικι μυκολογία) είναι απορριπτζα και ανάγεται ςτον 

αυκαίρετο μυςτικιςμό.  Ειδικότερα, όταν αυτι περιγράφεται και ωσ 

«ςτιγμιαία»,  αγγίηει τα όρια τθσ  μαγείασ  ι  τθσ  παιδικότθτασ. 

Ακόμα και θ κεολογικι  ςκζψθ,  που κα είχε κάκε δικαίωμα να το κάνει 

(αφοφ κατά διλωςι τθσ λειτουργεί μυςτικιςτικά και υπερβατικά, 

πζραν τθσ λογικισ και τθσ επιςτιμθσ), δεν εμμζνει πια με μαχθτικό 

τρόπο ςτισ κοςμογονικζσ δοξαςίεσ τθσ και ςτθν ιδζα του κεοφ ωσ  

«δθμιουργοφ» του ςφμπαντοσ. Αρκείται ςυνεςταλμζνα ςτθν ιδζα του 

κεοφ ωσ «διευκυντοφ» του ςφμπαντοσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Γ6 

ΗΩΘ ΚΑΛ ΨΥΧΛΣΜΟΣ  

Υολλζσ φορζσ, ακοφμε να μιλάνε για «το  καφμα»  τθσ  ηωισ.  Θ φράςθ 

μοιάηει  λογοτεχνικι, αλλά ςτθν πραγματικότθτα είναι βάςιμθ και πολφ  

περιεκτικι. 

Θ Ηωι είναι κατϋ αρχιν  -όπωσ είπαμε-  πρωταρχικι ζννοια,  που  δεν 

επιδζχεται  οριςμό  και  αναλυτικι επεξεργαςία.   Τλεσ οι πρωταρχικζσ 

ζννοιεσ,  εφόςον  λαμβάνονται νοθτικά ωσ  προκφπτουςεσ ενορατικά, 

μοιάηουν (δθλαδι φαίνονται) ςαν να παραλαμβάνονται από κάπου 

αλλοφ, «εξ αποκαλφψεωσ»  και  «εκ  καφματοσ». Επιπλζον, θ ηωι είναι 

ζνα φαινόμενο που δείχνει ςαν «ζκτακτο» μζςα ςτθ ςυμπαντικι φφςθ, 

αφοφ αφενόσ απαντάται αποκλειςτικά ςτον πλανιτθ Γθ (εξ όςων 

γνωρίηουμε μζχρι ςιμερα) και αφετζρου είναι μια μορφι υλοενζργειασ 

που εκδθλϊνεται με ουςιωδϊσ διαφορετικό τρόπο από τον ςυνικθ, 

που απαςχολεί τθ φυςικι. 

 Είναι πραγματικά αξιοκαφμαςτο και καταπλθκτικό το να μελετά κανείσ 

αυτόν τον εκ πρϊτθσ όψεωσ μυςτθριϊδθ τρόπο, που οδθγεί ζνα  

απόςπαςμα  τθσ  φπαρξθσ  να  περνά από τθν  κατάςταςθ του  κοινοφ 

πράγματοσ  ςτθν κατάςταςθ  του ζμβιου οργανιςμοφ,  με τθν 

εκπλθκτικι πραγματικά ςυνοχι και ςυνεργαςία των μερϊν του 

(οργάνων του)! 
 

Ξατά πρϊτον, πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ, ότι θ βιολογικι 

υπόςταςθ και θ ατομικότθτα ενόσ ζμβιου όντοσ είναι ςχετικι'  δεν 

είναι απόλυτθ. Σ ηωντανόσ οργανιςμόσ, είναι μεν μια κατάςταςθ 

ςχετικά περιχαρακωμζνθ, που μοιάηει να ζχει τισ ιδιότθτεσ του 

κλειςτοφ κυκλϊματοσ (όπωσ λζμε ςτθ φυςικι)  και  που  του δίνει  τθν 

ταυτότθτα (οντότθτα και μορφι) και το διαφοροποιεί ωσ ςφςτθμα  από 

το περιβάλλον,  αλλά ταυτόχρονα και μια ανοιχτι ςτο περιβάλλον 

κατάςταςθ, ςυναλλαςςόμενθ διαρκϊσ με αυτό, ςε μια διαρκι 

μετάβαςθ  που του δίνει τθ ςυνζχεια  (διατιρθςθ  και  διάρκεια).  

Ψο τμιμα τθσ υλοενζργειασ, που απαρτίηει το ηωντανό ον και 

αποκαλείται ςϊμα του, μεταβάλλεται ςυνεχϊσ με τθν ανταλλαγι 

κυττάρων και  ενζργειασ  με  το  περιβάλλον.  Σι μικροοργανιςμοί,  που 

ειςζρχονται ςτον κυρίωσ οργανιςμό ι αποχωροφν από αυτόν, ζχουν 
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βεβαίωσ αυτοτελι βιολογικι υπόςταςθ ο κακζνασ ωσ ον και υπάρχουν 

και πολλαπλαςιάηονται κατά μόνασ ςτθ φφςθ, αλλά είναι ταυτόχρονα 

και εξαρτιματά του. Αν δοφμε όλα τα κφτταρα ωσ αυτοτελι  και  τα 

φανταςκοφμε όλα εκτόσ οργανιςμοφ, κα μιλάγαμε για «αςϊματο» ον, 

δθλαδι για ζνα φάνταςμα.  Αλλά κι αν τα βλζπαμε ςαν αδιαίρετα με 

τον οργανιςμό, κα διαψευδόμαςτε άμεςα με τθν πρϊτθ αποβολι 

κυττάρων, αφοφ το ςϊμα εξακολουκεί να υπάρχει όπωσ  πριν και, άρα, 

θ ςυνφπαρξθ με τα κφτταρα που ιρκαν  και  αποβλικθκαν ιταν 

μεταβατικι.  

Αυτό ςθμαίνει, ότι  θ  ηωι  ςτο  ζμβιο  ον  δεν  είναι  απλά  το άκροιςμα 

των πρακτικά άπειρων μικροοργανιςμϊν, κυττάρων, ενηφμων και 

οργανικϊν και ανόργανων μορίων που ςυναποτελοφν κάκε φορά το 

ςϊμα του, αλλά κυρίωσ ο τρόποσ με τον οποίο αυτά ςυλλειτουργοφν 

και ςυγκροτοφν τον οργανιςμό. Ττι δθλαδι,  ζχουμε κι εδϊ μια 

εκδιλωςθ του λόγου (ωσ  άυλθσ  ουςίασ  τθσ  φπαρξθσ  και  ωσ 

παράγοντα τάξθσ και οργάνωςθσ), που χτίηει τον οργανιςμό και 

πραγματϊνει  εν  τζλει  τθ  ηωι  ωσ  φαινόμενο (φαινομενολογικά  και 

όχι ςτεγνά ματεριαλιςτικά).  Ξατά  τθ  μακθματικι  διατφπωςθ,  θ 

αναγκαία ςυνκικθ ςτο ζμβιο ον  είναι το ςϊμα και θ ικανι ςυνκικθ  

είναι ο λόγοσ. 

Ακόμα και θ μυκολογία των κρθςκειϊν, με αυτι τθ δυαδικι ςυγκρότθςθ 

παρουςιάηει τθ ηωι, όταν εμφανίηει το κεό να χτίηει αρχικά τον άνκρωπο ωσ 

άψυχο ςϊμα  και,  ςτθ ςυνζχεια,  να «φυςά»  μζςα του  το λόγο (ηωι).   

Χθμαίνει όμωσ αφετζρου, ότι το ηωντανό ον δεν είναι απόλυτθ 

οντότθτα και δεν είναι ζνα μικρό ςφμπαν μζςα ςτο ςφμπαν. Οειτουργεί  

κατά λόγο,  αλλά και  ςε «διά-λογο» με το περιβάλλον του και με το 

εςωτερικό του. Είναι ςε μια διαρκι ςυναλλαγι και κοινωνικότθτα, που 

κρζφει τθν φπαρξι του και το κάνει βιϊςιμο. Βαςικά, ηει παίρνοντασ, 

αλλά και δίνοντασ  δευτερευόντωσ. Πθ δίνοντασ, δεν  παίρνει - μθ  

παίρνοντασ,  δεν  επιβιϊνει. 

Υάντωσ, θ ειδοποιόσ διαφορά, που μασ επιτρζπει γενικά να 

διακρίνουμε το ηων πράγμα από το απλό υλικό πράγμα, είναι θ αφϋ 

εαυτοφ κίνθςθ.  Δθλαδι, ότι αυτό φαίνεται να μετακινείται και να  

αναπτφςςεται  επί τθσ Γθσ εξ  ιδίασ  ωκιςεωσ  ι  πρωτοβουλίασ.  

Εφλογο κα είναι κανείσ να προβάλει εν προκειμζνω ζνςταςθ, 

επικαλοφμενοσ τα φυτά, αλλά αν αναλογιςκεί ότι ακόμα και αυτά 

παρουςιάηουν (όπωσ και τα ηϊα) ανάπτυξθ και κίνθςθ, κα ςυνειδθτο-

ποιιςει  ότι  θ  ειδοποιόσ  διαφορά παραμζνει, ζςτω και αν θ κίνθςθ ςε 
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αυτά περιορίηεται κατϋ εξαίρεςθ ςε κίνθςθ των μερϊν τουσ μεταξφ 

τουσ (κλάδων, φφλλων κλπ.) και δεν υπάρχει θ γενικότερθ αυτοκίνθςθ. 

Επιπλζον, κα πρζπει να αναλογιςκεί ότι και ςτθν ακινθςία του φυτοφ 

υπάρχει εξαίρεςθ, αφοφ θ ςυνεχισ διείςδυςθ των ριηϊν του μζςα ςτο 

ζδαφοσ είναι αργι μεν, αλλά ςυμβαίνουςα κίνθςθ των μερϊν του 

μεταξφ τουσ και ωσ προσ το περιβάλλον (χϊμα), και μάλιςτα με άςκθςθ 

πίεςθσ.  Ξανζνα άψυχο ον δεν εμφανίηει τζτοιεσ ιδιότθτεσ. 

Γενικά  μποροφμε  να  ποφμε,  εν είδει οριςμοφ κα ζλεγα,  ότι το ζμβιο 

ον  είναι  -κατά βάςθ-  μια  γιινθ  οντότθτα  αυτοδιαχειριηόμενθ. 

Δθμιουργία τθσ ηωισ 

Θ δθμιουργία τθσ ηωισ, τόςο ςτο ςφνολό τθσ, ωσ μερικό φαινόμενο τθσ 

φπαρξθσ, όςο και υπό τθν ζννοια τθσ ατομικισ φπαρξθσ, ιταν ανζκακεν 

μζγα φιλοςοφικό ηιτθμα. Ξαι ιταν τζτοιο, όχι μόνο για λόγουσ 

ερευνθτικισ περιζργειασ, εξαιτίασ τθσ ιδιαιτερότθτασ του φαινομζνου 

μζςα ςτθ φφςθ,  αλλά και για λόγουσ ιδιοτζλειασ,  γιατί θ υπόςταςθ 

και διατιρθςθ του ανκρϊπου εξαρτάται ολοφάνερα από τουσ κϊδικεσ 

τθσ ηωισ και τθσ εξζλιξισ τθσ. 

Ξατά τουσ υπολογιςμοφσ τθσ βιολογίασ και τθσ γεωλογίασ, θ 

πρωτογενισ μορφι ηωισ εμφανίςτθκε επάνω ςτον πλανιτθ Γθ πριν 

από  4 διςεκατομμφρια  χρόνια περίπου και ο άνκρωποσ εμφανίςτθκε, 

ωσ είδοσ ηϊου, πριν από 2,5 εκατομμφρια χρόνια. 

[ Βλζπε ενδεικτικό πίνακα ςτθν επόμενθ ςελίδα] 

Ξατά τθ γνϊμθ μου, είναι λογικά βζβαιο ότι, εφόςον ο πλανιτθσ Γθ 

ιταν αρχικά διάπυροσ, θ ηωι είναι μεταγενζςτερο τθσ δθμιουργίασ του 

πλανιτθ  φαινόμενο.  Από τισ υπάρχουςεσ ενδείξεισ, φαίνεται ότι θ 

πρωτογενισ ηωι δθμιουργικθκε και εδραιϊκθκε επάνω ςτον πλανιτθ 

Γθ μόλισ αυτόσ άρχιςε να ψφχεται εν μζρει. Πάλιςτα, είναι 

αξιοςθμείωτο  ότι αυτό ςυνζβθ,  ενϊ ο πλανιτθσ ιταν μια κόλαςθ από 

τουσ ακατάπαυςτουσ βομβαρδιςμοφσ μετεωριτϊν (κομθτϊν και 

αςτεροειδϊν). Περικοί επιςτιμονεσ κεωροφν ωσ πολφ πικανζσ εκδοχζσ 

α) αυτοί οι βομβαρδιςμοί να εξαφάνιςαν (ι ςχεδόν να εξαφάνιςαν) 

πολλζσ φορζσ τθν πρωτογενι ηωι,  πριν αυτι επιβιϊςει οριςτικά και 

εξελιχκεί ςτουσ μετζπειτα ηωντανοφσ οργανιςμοφσ,  και β) αυτοί  οι  

αςτεροειδείσ να μετζφεραν ςτθ Γθ τισ  ενόργανεσ φλεσ από άλλα 

ςθμεία του διαςτιματοσ. Θ πρϊτθ υπόκεςθ ζχει μικρι πικανότθτα να 

ευςτακεί, αλλά δεν υπάρχουν τζτοιεσ ενδείξεισ, ενϊ θ δεφτερθ ζχει 
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αποδειχκεί μακθματικά  ότι  δεν  ευςτακεί, γιατί θ ποςότθτα οργανικισ 

φλθσ που κα μποροφςαν να μεταφζρουν οι μετεωρίτεσ κρίνεται 

υπερβολικά μικρι, ϊςτε να δθμιουργιςει ηωι.  

 

ΧΟΝΟΛΟΓΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ ΔΘΜΛΟΥΓΛΑΣ & ΕΞΕΛΛΞΘΣ ΤΘΣ ΗΩΘΣ 

  Εκατομ. ζτθ  Ενδείξεισ και ευριματα  

4500  Χχθματιςμόσ Γθσ και Χελινθσ 

4500 - 3800  Βομβαρδιςμόσ τθσ Γθσ από μετεωρίτεσ (κομιτεσ & αςτεροειδείσ) 

3800  Ρρϊτθ εμφάνιςθ ηωισ (ενδείξεισ ςε βράχουσ τθσ Γροιλανδίασ) 

3500  Ωδρόβια φυτά (απολικϊματα όμοια με φυτά τθσ Αυςτραλίασ) 

3000  Σργανιςμοί που παράγουν οξυγόνο 

2000  Υολλαπλαςιαςμόσ ηωικϊν οργανιςμϊν 

1900 Εμπλουτιςμόσ ατμόςφαιρασ ςε οξυγόνο 

1700  Πονοκφτταροι οργανιςμοί με πυρινα 

1100  Πονοκφτταροι οργανιςμοί με διαφοροποιθμζνο φφλο 

900  Υολυκυτταρικοί οργανιςμοί (άλγεσ) 

600  Ρρϊτα ηϊα 

400  Λχκφεσ και φυτά 

300  Ερπετά 

225 - 65  Δεινόςαυροι 

85  Κθλαςτικά 

30  Υίκθκοι 

10  Πακεδονικόσ Συρανοπίκθκοσ (Ελλάδα) 

3,5  Δίποδοσ Αυςτραλοπίκθκοσ 

3  Ανκρωποειδι 

2,5  Άνκρωποσ 
    

  Χιλιάδεσ ζτθ  Ενδείξεισ και ευριματα  

900  Homo Erectus 

200  Άνκρωποσ του Ρeardenthal 

27 - 18  Άνκρωποσ των ςπθλαίων (Cosquer, Lascaux κ.ά.) 

12  Ψζλοσ παγετϊνων 

8  Ρεολικικι εποχι 

7  Ευρωπαϊκζσ φυλζσ (κάκοδοσ από Βορρά) 

5  Λνδοευρωπαϊκι φυλι (κάκοδοσ από ςτζππεσ Φωςίασ) 

4  Εποχι του χαλκοφ 

3,8  Ελλθνικζσ φυλζσ από Πικρά Αςία (Μωνεσ, Δωριείσ, Αιολείσ) 

3  Εποχι του ςιδιρου 

2  Λςτορικι εποχι 
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Ξατϋ αρχιν, είναι αναμφίβολο, ότι θ ηωι δθμιουργείται από τθ μίξθ 

ανόργανων  και  οργανικϊν χθμικϊν ενϊςεων, με κφριο ςυςτατικό τουσ 

υδρογονάνκρακεσ. Υαράλλθλα όμωσ, είναι βζβαιο  ότι  θ  πφρινθ 

κατάςταςθ του πλανιτθ  δεν κα επζτρεπε τθ διατιρθςθ,  με τθ  χθμικι 

ςφνκεςθ που είχαν, οργανικϊν και ανόργανων ενϊςεων, που 

υποτίκεται ότι υπιρχαν ςτθ φλεγόμενθ μάηα του πλανιτθ όταν αυτόσ  

αποςπάςκθκε από τον Ιλιο ι -το πικανότερο- δθμιουργικθκε από 

διαςτρικι φλθ που κατακρατικθκε περιςτρεφόμενθ γφρω από τον Ιλιο 

μετά τθ δθμιουργία του. Δεν μζνει παρά να πιςτζψουμε ότι θ 

ανόργανθ μάηα, κάτω από ειδικζσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και 

πιζςεωσ, δθμιοφργθςε τισ οργανικζσ ενϊςεισ, οι οποίεσ εν ςυνεχεία, 

ςυντικζμενεσ περαιτζρω, δθμιοφργθςαν  τα ενόργανα ςυςτιματα 

(ηωικοφσ οργανιςμοφσ) και το φαινόμενο τθσ ηωισ.  Εξάλλου,  αυτόσ 

είναι και ο λόγοσ που, αν και ο άνκρακασ είναι το βαςικό ςτοιχείο τθσ 

οργανικισ φλθσ,  θ χθμεία τον κατατάςςει ςτισ ανόργανεσ ουςίεσ, όπωσ 

και τα οξείδιά του (μονοξείδιο, διοξείδιο κ.ά.) και τα απλά και όξινα 

ανκρακικά  άλατα. 
 

Πάλιςτα, επϋ αυτοφ υπάρχει και πειραματικό δεδομζνο, ότι θ ηωι 

μπορεί να ξεκίνθςε μζςα ςτα θφαιςτειακά αζρια. Αμερικανοί γεωλόγοι 

του πανεπιςτθμίου τθσ Washington, αφοφ ανζλυςαν ςτάχτθ, λάβα και 

μάγμα από εννζα διαφορετικά θφαίςτεια ςτον κόςμο, παρατιρθςαν 

ότι τα αζρια που ξεπετάγονται από αυτά και περιζχουν μονοξείδιο του 

άνκρακα και υδρογόνο ςε υψθλι κερμοκραςία 1200 βακμϊν Ξελςίου, 

ψφχονται μετά ςτουσ 150 βακμοφσ περίπου και δθμιουργοφν το ειδικό 

περιβάλλον που ευνοεί τθ δθμιουργία υδρογονανκράκων, οι οποίοι 

είναι  ωσ  γνωςτό  βαςικό  ςυςτατικό  τθσ  ζμβιασ  φφςθσ. 
 

Θ προζλευςθ τθσ ηωισ από τθν ανόργανθ φλθ, χωρίσ καμία 

«υπερφυςικι» παρζμβαςθ, ζχει αποδειχκεί τόςο από τα ευριματα τθσ 

παλαιοντολογίασ, που οδθγοφν πθγαίνοντασ πίςω ςτο χρόνο ςε όλο και 

απλοφςτερεσ μορφζσ ηωισ,  όςο και από  πειράματα,  όπωσ το πείραμα 

των Miller και Urey, κατά το οποίο ςε ζνα περιβάλλον με χθμικι 

ςφνκεςθ παρόμοια με τθσ αρχζγονθσ γθσ, μζςα ςε ςφντομο χρονικό 

διάςτθμα παράχκθκαν απλζσ οργανικζσ ουςίεσ, μζχρι και αμινοξζα, με 

τθν επίδραςθ απλϊν θλεκτρικϊν εκκενϊςεων ςαν τουσ κεραυνοφσ,  ι 

το πείραμα Venter, με τθν καταςκευι του μονοκφτταρου οργανιςμοφ 

«Cynthia» (με ςυνκετικό DNA) ςτο χθμικό ςωλινα, που οδθγεί ςτθ  

δυνατότθτα  εργαςτθριακισ  παραγωγισ  τθσ  ηωισ. 



                                                           ΗΩΘ  ΞΑΛ  ΨΩΧΛΧΠΣΧ                                                    97 

 

Υάντωσ,  οι  βιολόγοι  και  όλοι  οι  ςχετικοί  επιςτιμονεσ  ςτο  ςφνολό 

τουσ, ςυμφωνοφν ότι θ ηωι εξελίχτθκε από ζνα μόριο ςαν το RNA 

(ριβοηονουκλεϊνικό οξφ), που μπορεί να παίρνει τθ μορφι μονισ  

αλυςίδασ  (όπωσ  οι  πρωτεϊνεσ  και  τα  ζνηυμά τουσ) ι και διπλισ  

αλυςίδασ (όπωσ το DNA). Υαράλλθλα, ζχει αποδειχκεί  ότι,  αν  

αναμειχκοφν  οργανικζσ  ουςίεσ  που  ςυναντϊνται ςε μετεωρίτεσ με 

ορυκτά πλοφςια ςε οξείδιο του βορίου και κερμανκοφν μζςω 

θλεκτρικϊν εκκενϊςεων,  παράγεται  ριβόηθ,  που είναι το  κφριο  

ςυςτατικό  του  RNA  και  του  DNA. 
 

Υιςτεφω, ότι  θ  εξζλιξθ των  πειραμάτων αυτϊν κα προςδιορίςει και το 

πόςο θ ηωι,  ωσ τυχαίο φαινόμενο ςτο ςφμπαν, είναι ςπάνιο ςυμβάν  

(ίςωσ και μοναδικό και περιοριςμζνο ςτθ Γθ)  ι  ςφνθκεσ (ςε ουράνια 

ςϊματα με παρόμοια γεωλογικά χαρακτθριςτικά).  Χτατιςτικά, βλζπω 

ωσ πικανότερο το δεφτερο, δθλαδι τθν φπαρξθ κάποιασ μορφισ  ηωισ 

και ςε άλλα ςθμεία ςτο διάςτθμα. Αντίκετα, επίςθσ ςτατιςτικά, κεωρϊ 

απίκανο, θ εξωγιινθ ηωι  να  ζχει παρόμοια δομι  και  μορφι  με  τθ  

γιινθ. 

Φυςικά, θ εργαςτθριακι παραγωγι τθσ ηωισ ανατρζπει επιςτθμονικά τθ 

μυκολογία περί «κεόπνευςτθσ» ηωισ, περί του ότι δθλαδι θ ψυχι (με τθν 

ευρεία ζννοια τθσ ηωισ ωσ φαινομζνου και με τθ ςτενι ζννοια του 

εγκεφαλικοφ «software» των ηϊων με εγκζφαλο) εμφυςικθκε προνομιακά 

ςε επιλεγμζνα τεμάχια τθσ γιινθσ φλθσ (άνκρωπο και ηϊα) από το 

«διευκυντι» του ςφμπαντοσ, που εν προκειμζνω ενδφεται και το ρόλο του 

δθμιουργοφ τθσ ηωισ. 

Θ φανταςτικι εικόνα ότι θ ηωι δεν είναι αποτζλεςμα τυχαίων χθμικϊν 

διαδικαςιϊν, αλλά είναι δάνειο από τθν αναπνοι του κεοφ, ςτθν οποία 

επανζρχεται και αφομοιϊνεται μετά κάνατο, είναι μεν ςεβαςτι ωσ 

ψυχολογικι ανάγκθ (μερικισ ακφρωςθσ του κανάτου), αλλά είναι δογματικι 

και αναπόδεικτθ και δεν ζχει κζςθ ςε επιςτθμονικι  μελζτθ. Οφτε, βζβαια, 

ςυντρζχει λόγοσ να αποκρουςκεί ςυλλογιςτικά, αφοφ ιςχφει θ αρχι του 

βάρουσ τθσ αποδείξεωσ (το οποίο, όπωσ είπαμε, ανικει ςτον ιςχυριηόμενο 

και  όχι  ςτον  αρνοφμενο).  

Εξζλιξθ τθσ ηωισ 

Χτο προθγοφμενο εδάφιο περί δθμιουργίασ τθσ ηωισ, ζκανα ιδθ μια 

ςχθματικι αναφορά ςτθν εξζλιξθ που επακολοφκθςε τθσ δθμιουργίασ, 

δίνοντασ και το  χρονολογικό πίνακα των βαςικϊν ςταδίων. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλθ θ εξελικτικι πυραμίδα του ηωικοφ 

κόςμου χαρακτθρίηεται από μια κοινι ιδιότθτα: τθ Σφνκεςθ.   Αυτό που 
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λζμε εξζλιξθ και που ζχει γραμμικι ζννοια (απλά χρονολογικι),  είναι 

κατϋ ουςία, δθλαδι ποιοτικά,  διαδοχικά βιματα ςφνκεςθσ.  Τςο τα 

ζμβια όντα γίνονται ςυνκετότερα, τόςο και περιςςότερο ζχουμε 

διάκριςθ των γενϊν και ειδϊν του ηϊντοσ κόςμου και μετάβαςθ ςε 

πολυπλοκότερεσ  λειτουργίεσ. 

Χωρίσ να  κζλω να βάλω ςε κριτικι ανάλυςθ τθ κρθςκευτικι αντίλθψθ 

περί ςτιγμιαίασ εμφάνιςθσ και ςτακερισ μορφισ των ηωικϊν ειδϊν 

(δεδομζνου  ότι  αυτι  είναι  εξωεπιςτθμονικι  και  δεν  μασ  αφορά),  

τθν επικαλοφμαι ωσ οδθγό, για να περιγράψω περιλθπτικά, κατϋ 

αντιδιαςτολι, τθν επιςτθμονικι αντίλθψθ περί του βιολογικοφ 

φαινομζνου εν τω ςυνόλω του.  Θ δθμιουργία και εξζλιξθ τθσ ηωισ 

είναι, ςε όλεσ τισ παραμζτρουσ τθσ, το ακριβϊσ αντίκετο από αυτό που 

φανταηόμαςτε με τθ κεολογικι εικόνα:  τυχαία και ςταδιακι και κάκε 

άλλο παρά εν θρεμία γενομζνθ.  Είναι ταραχϊδθσ και ςυγκρουςιακι. 

Ξατά ζνα καυμαςτό τρόπο, θ ςφνκεςθ επιτυγχάνεται δια τθσ 

αντικζςεωσ  εν μζτρω  (διαλεκτικά),  όπωσ ο διάλογοσ ευδοκιμεί με τον 

εν μζτρω (δθμοκρατικό) αντίλογο και όπωσ θ ςυμφωνικι ορχιςτρα 

αποδίδει τθ ςφνκεςθ (αρμονία) με ανταγωνιςμό των εγχόρδων προσ τα 

πνευςτά και αυτϊν προσ τα κρουςτά και αντίςτροφα. 

 

Κεωρϊ ότι θ βιολογία ζχει πια αποδείξει, πλιρωσ και χωρίσ αμφιβολία, 

τθν δια του ανταγωνιςμοφ εξαςφάλιςθ τθσ επικράτθςθσ και 

βιωςιμότθτασ των ηωικϊν οργανιςμϊν.  Ακόμα και μζςα ςτον ίδιο τον 

οργανιςμό, θ ανταγωνιςτικότθτα εξαςφαλίηει τθν υγεία και 

μακροθμζρευςθ, όπωσ π.χ. ςυμβαίνει με τα αντιςϊματα, που 

αποκροφουν τα μικρόβια,  ι με τθ γυμναςτικι, όπου το ον ταλαιπωρεί 

τα μζλθ του για να τα δυναμϊνει. 

Τλα τα γεωλογικά και παλαιοντολογικά ευριματα, αλλά και όλα τα 

πειράματα και παρατθριςεισ τθσ ςφγχρονθσ βιολογίασ, υπακοφουν και 

ςυγκλίνουν ςτθν αρχι τθσ φυςικισ επιλογισ του Darvin, όπωσ αυτι  

διατυπϊκθκε αρχικά με τθ μελζτθ του «Θ καταγωγι των ειδϊν» και 

όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και επεξθγικθκε από τουσ μετζπειτα 

εγκυρότατουσ  ερευνθτζσ  βιολόγουσ. 

Σ Darvin ζδωςε, κατά τθ γνϊμθ μου, τθν πιο λογικι και αντίςτοιχθ 

προσ  τα  πειραματικά ευριματα ερμθνεία του φαινομζνου τθσ ηωισ εν 

τθ εξελίξει του.  Ιταν μια εξιγθςθ, που ιταν πραγματικά εφκολθ ςαν 

το αυγό του Ξολόμβου, αλλά και που ιταν πολφ δφςκολο και 

ρθξικζλευκο να διατυπωκεί ωσ ιςχυριςμόσ, γιατί ερχόταν τότε ςε 
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αντίκεςθ με τθν κακεςτθκυία αντίλθψθ ότι θ ανατομικι τάξθ των 

όντων  κάκε  είδουσ  είχε  κακοριςτεί  ζξωκεν  (υπερφυςικά  ι  όπωσ 

αλλιϊσ υπετίκετο μζχρι τότε). Ειςιγαγε ςτθ βιολογία, ωσ κφριο 

παράγοντα, το τυχαίο και τθν πικανότθτα και, τοιουτοτρόπωσ, 

ςυνζδεςε κεωρθτικά τθ βιολογία με τισ εξελίξεισ ςτθ φυςικι και τα 

μακθματικά.  Ξατά  τοφτο,  λειτοφργθςε  και  ωσ  μζγασ  φιλόςοφοσ, 

αφοφ εναρμόνιςε τισ  μζχρι τότε αντιγνωμοφςεσ  επί μείηονοσ κζματοσ 

κεμελιϊδεισ  επιςτιμεσ  (φυςικι  και  βιολογία). 

Ιταν ίςωσ  θ δυςκολότερθ ςτιγμι ςτθ διαδρομι τθσ επιςτιμθσ, αφοφ θ 

ανακάλυψθ αυτι  δεν ξζνιηε απλϊσ  το εφθςυχαςμζνο πνεφμα,  όπωσ 

οι άλλεσ μεγάλεσ και καινοτόμεσ ανακαλφψεισ, αλλά ζκιγε ιςχυρά 

ταμποφ, που είχαν να κάνουν με τον ίδιο τον άνκρωπο και με τον 

αφελι ναρκιςςιςμό του ωσ περιοφςιου είδουσ.  Γιϋ αυτό και προκάλεςε 

πλικοσ φιλοςοφικϊν και επιςτθμονικϊν αντιπαρακζςεων, περί των 

οποίων ο Freud ζγραψε: «Θ ανκρωπότθτα χρειάςτθκε να υπομείνει 

από τθν επιςτιμθ  δφο μεγάλεσ φβρεισ προσ τον αφελι αυτοκαυμαςμό 

τθσ:  Ρρϊτα, τθν ανακάλυψθ τθσ αςτρονομικισ αςθμαντότθτασ τθσ Γθσ.  

Και μετά, τθν ανατροπι τθσ μυκολογικισ αντίλθψθσ περί τθσ  

μοναδικότθτασ  τθσ  προζλευςθσ  του  ανκρϊπου,  με  τθν  απόδειξθ  

τθσ  εξελικτικισ του  πορείασ  από  τισ  τάξεισ  του  ηωικοφ  βαςιλείου»! 

Υζρα όμωσ από τθν τρϊςθ του γοιτρου του ανκρϊπου (ωσ «εκλεκτοφ» 

και «κακϋ ομοίωςθ» του κεοφ),  θ δαρβίνεια  κεωρία ζκιγε και θκικά 

ταμποφ,  αφοφ «εγκακιςτοφςε», ωσ κυρίαρχθ διαδικαςία ςτθ φφςθ, το 

δίκαιο του ιςχυροφ. Ψο ον, που κατά τφχθ αποκτά δυνατότθτεσ  που 

δεν ευτφχθςαν να ζχουν τα άλλα όντα, επικρατεί των άλλων και 

επιβιϊνει.  Ξαι αυτό παραπζμπει ςε ζνα διαρκι και μθχανιςτικό (χωρίσ  

τθ μεςολάβθςθ κάποιασ κρίςθσ) αυτοματιςμό με εξζλιξθ των ειδϊν  

βάςει φυςικϊν προςόντων,  όχι βάςει κεςμϊν και θκικισ ιεράρχθςθσ. 

Θ εικόνα που δινόταν ιταν ότι θ φφςθ ολόκλθρθ  ζμοιαηε με τον 

«Ξαιάδα»  των αρχαίων  Χπαρτιατϊν,  όπου  κυςιάηονταν όλα τα ατελι 

ι καχεκτικά  πλάςματα επϋ ωφελεία των υγιϊν  και  ιςχυρϊν.  

Δεν είχαν αντιλθφκεί ακόμα, ότι ο Darvin δεν ζβαηε τθ φυςικι επιλογι 

ωσ πρωτεφοντα παράγοντα τθσ ηωισ εν όλω  (ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ), 

αλλά μόνο τθσ εξζλιξισ τθσ.  Ξυρίαρχοσ δομικόσ παράγων τθσ ηωισ 

παρζμενε πάντοτε γιϋ αυτόν θ ςφνκεςθ, με ςυμπλθρωματικι τθσ 

παράμετρο (κατά διαλεκτικι ςυμπόρευςθ) τον ανταγωνιςμό, που 

διευκόλυνε τθν εξζλιξθ και -άρα- τθν επιβίωςθ  εν μζςω των  ςυνεχϊσ 

αλλοιοφμενων ςυνκθκϊν. 
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Ψο εκπλθκτικό εν προκειμζνω είναι ότι ο Darvin ζκανε αυτό το 

επαναςτατικό βιμα, αναγορεφοντασ τθν τυχαιότθτα ςε «κλειδί» τθσ 

εξζλιξθσ τθσ ηωισ, χωρίσ να ζχουν προθγθκεί οι επαναςτάςεισ του 

εικοςτοφ αιϊνα ςτισ επιςτιμεσ τθσ φυςικισ, τθσ χθμείασ και των  

μακθματικϊν και οι γνϊςεισ τθσ κεωρίασ των πικανοτιτων και τθσ  

ςτατιςτικισ, με μόνα εφόδια αυτά που προςζφερε τότε το κλαςικό 

πνεφμα! Αναφζρω για τθν ιςτορία, ότι προπομπόσ τθσ εξελικτικισ 

κεωρίασ υπιρξε ςτθν αρχαία Ελλάδα ο Αναξίμανδροσ, ο οποίοσ  

διατφπωςε τθν πολφ προχωρθμζνθ υπόκεςθ ότι τα ηϊα προιλκαν από 

τουσ ιχκείσ, φςτερα από μια μεταβατικι περίοδο αμφίβιασ ηωισ. 

Επίςθσ, ο ζλλθνασ γιατρόσ Γαλθνόσ ζκανε ανατομικζσ μελζτεσ για τον 

άνκρωπο επάνω ςε πικικουσ, ωσ πειραματόηωα, γιατί κεωροφςε 

«ςυγγενι» και «όμοια»  τα  δφο  είδθ. 

 Μια εξαιρετικι καλλιτεχνικι απόδοςθ όλων αυτϊν είναι θ περίφθμθ 

παιδαγωγικι ταινία του Disney «Φανταςία», που ςυνιςτϊ μετϋ 

επιτάςεωσ ςε όλουσ τουσ  φιλοςοφοφντεσ  νζουσ  να τθν αναηθτιςουν.  
 

Δεν  κεωρϊ  ότι  ςυντρζχει   λόγοσ  να προςκζςω  λεπτομζρειεσ ςχετικά 

με τον τρόπο που θ φυςικι επιλογι εξελίςςει, αλλά και ανακυκλϊνει,  

τθ ηωι.  Θ γενετικι, αποκαλφπτοντασ τθ δομι του DNA και τον ρόλο 

των γονιδίων ςτο εςωτερικό του κυττάρου, οδιγθςε ςτο βζβαιο 

ςυμπζραςμα ότι,  παρά τθν φπαρξθ ςυγκεκριμζνων κανόνων διάταξθσ 

των βάςεων ςτθ διπλι ζλικα, θ φφςθ δοκιμάηει, ωσ ζνα βακμό τυχαία, 

διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ γονιδίων,  επιλζγοντασ τελικά αυτόν  που 

είναι περιςςότερο ανκεκτικόσ ςτισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ. 

Αυτό που κζλω να επιςθμάνω, κλείνοντασ αυτι τθν αναφορά ςτον 

άνκρωπο,  είναι ότι,  όςεσ θκικζσ επιφυλάξεισ και να ζχουμε ςιμερα 

ωσ κοινωνία για τθ ςκοπιμότθτα και χρθςιμότθτα τθσ ευγονικισ ωσ 

επιςτιμθσ (που καλϊσ τισ ζχουμε, λόγω των τερατωδϊν δυνατοτιτων 

τθσ και των μθ προβλζψιμων ςυνεπειϊν τθσ για τθν ανκρωπότθτα), το 

γενικό ςυμπζραςμα είναι ότι θ φφςθ είναι αυτοδικαίωσ ευγονικι και 

δεν μασ παίρνει τθν άδεια γιϋ αυτό. Ξαι ευτυχϊσ που είναι, γιατί 

αλλιϊσ, δεν κα υπιρχαμε. 

Άνκρωποσ  

Ψο  ανκρϊπινο ςϊμα,  όπωσ και το ςϊμα των ανϊτερων  (μεγαλφτερων 

και πιο εξελιγμζνων) ηϊων, είναι μια πολυςφνκετθ μθχανι, που 

αποτελείται από πολλζσ ςφνκετεσ και απλζσ μθχανζσ.  Χχετικά απλζσ 

μθχανζσ είναι π.χ. θ καρδιά, που δεν είναι παρά μια αντλία, και το 
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ιπαρ, που είναι περίπου ζνα φίλτρο, και ςφνκετεσ μθχανζσ είναι π.χ. ο 

εγκζφαλοσ, που λειτουργεί ςαν θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, το νευρικό 

ςφςτθμα, που είναι ζνα πολφπλοκο δίκτυο μετάδοςθσ  πλθροφοριϊν, 

και το πεπτικό ςφςτθμα, που είναι ζνα πλιρεσ «εργοςτάςιο». 

Για  να  γίνει αυτό  πιο  κατανοθτό,  δανείηομαι  από  τθ  κεωρία των 

ςυςτθμάτων και από  τον οριςμό τθσ ζννοιασ ςφςτθμα τθν περιγραφι, 

ότι «Ζνα ςφςτθμα μπορεί να περιζχει ωσ δομικοφσ λίκουσ 

υποςυςτιματα,  δθλαδι  χαμθλότερθσ  περιπλοκότθτασ  ςυςτιματα, τα 

οποία λειτουργοφν αυτόνομα αλλά,  ταυτόχρονα,  αλλθλεπιδροφν 

μεταξφ τουσ,  δίνοντασ  ωσ αποτζλεςμα το υψθλότερθσ δομικισ περι-

πλοκότθτασ ςφςτθμα». 

Θ πολυπλοκότθτα τθσ καταςκευισ του ανκρϊπου, ωσ οργανιςμοφ, 

οφείλεται  (όπωσ εξθγικθκε παραπάνω) ςτουσ δαρβίνειουσ νόμουσ τθσ 

εξζλιξθσ,  με τθ γενικι  εξιγθςθ ότι,  αφενόσ, οι άπειρεσ και τυχαίεσ 

μικρζσ μεταλλάξεισ λειτοφργθςαν μθχανιςτικά ςαν άπειρεσ δοκιμζσ, 

από τισ οποίεσ προκρινόταν (επιβίωνε) κάκε φορά θ αποτελεςματικό-

τερθ  και  ζςβθνε θ αδυνατοφςα,  και αφετζρου,  αυτζσ εδραιϊκθκαν 

ςτο πρότυπο άνκρωποσ προςκετικά με τθ γονιδιακι απομνθμόνευςθ 

(εν είδει software), που λειτουργοφςε πάντοτε ςτισ επόμενεσ γενεζσ 

του ανκρϊπινου είδουσ ωσ κλθρονομοφμενοσ προγραμματιςμόσ 

(applications). Εν τζλει, αποτελεςματικότερεσ ιταν αυτζσ ςτισ οποίεσ 

προςτίκεντο ςυν τω χρόνω επιπλζον όργανα (υποςυςτιματα), που 

διευκόλυναν τθ λειτουργικότθτα του κυρίωσ ςυςτιματοσ και τθ 

δυνατότθτά του να αντεπεξζρχεται ςτισ αντιξοότθτεσ.   

Το ψάρι δεν ζβγαλε πτερφγια για να κολυμπά, αλλά κολυμπά γιατί ζτυχε να 

βγάλει πτερφγια και τα χρθςιμοποίθςε κατάλλθλα (πάλι τυχαία). Το ίδιο και 

το πτθνό δεν εφεφρε τα φτερά για να πετά, αλλά απλοφςτατα πετά, γιατί 

αυτό το είδοσ απζκτθςε φτερά (διό και ζχει δφο πόδια και όχι τζςςερα, γιατί 

τα δφο φτερά δεν είναι παρά μετάλλαξθ των δφο πρόςκιων ποδιϊν). Και 

φυςικά, ο άνκρωποσ δεν οργάνωςε καλφτερα από τον πίκθκο τον εγκζφαλό 

του γιατί ςκζφτθκε να γίνει κυρίαρχοσ επί τθσ Γθσ  (πϊσ να ςκεφτεί άλλωςτε 

ο πίκθκοσ;), αλλά ζγινε κυρίαρχοσ επί τθσ Γθσ γιατί, ςε αυτό το είδοσ πικικου 

ςυνζβθ να υπάρξουν οι φυςικζσ προχποκζςεισ για τθν υπερανάπτυξθ του 

εγκεφάλου του. Διευκρινίηω επϋ ευκαιρία εν προκειμζνω πωσ, ό,τι κα πω 

παρακάτω για τον άνκρωπο, ιςχφει και για τα ανϊτερα ηϊα,  ςτο βακμό που 

τουσ αναλογεί και ςε ό,τι ομοιάηουν προσ τον άνκρωπο. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι όλο αυτό το περίπλοκο ςφςτθμα τθσ 

κλθρονομικότθτασ, που το ανζφερα προθγουμζνωσ ωσ «γονιδιακι 

απομνθμόνευςθ» και που το εξετάηει θ ςφγχρονθ βιολογία με τθ 
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βοικεια τθσ μικροφυςικισ και τθσ υπερεξελιγμζνθσ τεχνολογίασ, 

μοιάηει ςαν  να είναι  ζνασ «άλλοσ κόςμοσ»  μζςα ςτο γνωςτό κόςμο.  

Θ  εξερεφνθςθ  αυτοφ  του  μικρόκοςμου  ζχει ανατρζψει  τα  δεδομζνα 

τθσ βιολογίασ, αλλά και τισ νόρμεσ τθσ θκικισ και τθσ ιατρικισ 

επζκεινα.   Θ γενετικι,  μαηί με τθ μικροφυςικι, είναι αυτι τθ ςτιγμι οι  

ανοιχτζσ  προκλιςεισ  τθσ επιςτιμθσ  απζναντι ςτο  μυςτιριο και ςτθν 

ανεξερεφνθτθ  πραγματικότθτα και, οπωςδιποτε,  είναι οι κλάδοι 

αυτοί  που μπορεί να δϊςουν ςτο εγγφσ μζλλον ςπουδαίεσ γνϊςεισ και  

πολφτροπεσ  εφαρμογζσ.  

Θ φιλοςοφία δεν ζχει λόγο  (αλλά και τρόπο)  να παρεμβλθκεί ςε αυτό 

τον ερευνθτικό χϊρο.  Διατθρεί απλά  (ωσ υπζρτερθ  επιςτιμθ,  εν είδει 

επικεωρθτι) το δικαίωμα του λογικοφ ελζγχου των ςχετικϊν 

ςυμπεραςμάτων και, επομζνωσ, του veto, ςε περίπτωςθ που, με 

παραβίαςθ τθσ λογικισ, τα ερμθνευτικά ςυμπεράςματα είναι 

αναντίςτοιχα των πειραματικϊν δεδομζνων και καταχρθςτικϊσ 

ευρφτερα.  Υάντωσ  ςυνεχίηει, πζραν  τθσ  βιολογίασ  και  με  τθ 

βοικεια τθσ  ψυχολογίασ  εν  προκειμζνω,  τθν  ζρευνα  ςχετικά  με  το 

ποια είναι θ ποςοςτιαία ςυμμετοχι, ςτθ διαμορφοφμενθ ανκρϊπινθ 

προςωπικότθτα  και  ςτο  χαρακτιρα  τθσ,  του γονιδιακοφ  υποςτρϊ-

ματοσ (κλθρονομικότθτασ ι  ταλζντου) αφενόσ και τθσ επίκτθτθσ 

επιρροισ (μάκθςθσ  και  αγωγισ) αφετζρου.   

Μζγα κζμα, που κα εξετάςουμε παρακάτω ςτα κεφάλαια τθσ θκικισ και 

τθσ αιςκθτικισ. 

Κα ιταν φλυαρία και ειςπιδθςθ ςε άλλθ επιςτιμθ, το να αναλυκοφν 

ςε φιλοςοφικό κείμενο θ πολυπλοκότθτα και οι διαφορζσ από το 

υπόλοιπο ηωικό βαςίλειο που εμφανίηει ο άνκρωποσ,  τισ οποίεσ ζχει  

περιγράψει λεπτομερζςτατα θ βιολογία,  τόςο ωσ ανατομία  όςο  και 

ωσ  φυςιολογία. 

Αυτό ςτο οποίο πρζπει κατά τθ γνϊμθ μου να ςτακοφμε από 

φιλοςοφικισ απόψεωσ, είναι θ εκτίμθςθ των διαφορϊν εκείνων που 

ζκαναν  τον  άνκρωπο  να  πιςτεφει ότι αυτόσ υπάρχει «χάριτι κεία» και 

ότι οι  μακρινοί  πρόγονοί του  δεν υπιρξαν  ποτζ  ηϊα. 
 

Ξατά τθ γνϊμθ μου, πζρα από το όργανο του εγκεφάλου (που είναι 

αναμφιςβιτθτα ο κακοριςτικόσ μθχανιςμόσ, αλλά υπάρχει και ςε άλλα 

ηϊα), οι προνομιακζσ καταςτάςεισ,  επάνω ςτισ οποίεσ εδραιϊκθκε θ  

ποιοτικι διαφοροποίθςθ του ανκρϊπου μζςα ςτο ηωικό βαςίλειο, 

είναι οι εξισ τρεισ: 
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 Θ πρϊτθ είναι θ ιςορροπία του ςϊματόσ του ςε όρκια ςτάςθ και θ 

δυνατότθτα κίνθςισ του με δφο πόδια, θ οποία μπορεί να 

αποκτικθκε τυχαία,  αλλά του ζδωςε τθ δυνατότθτα να εξελίξει και 

να χρθςιμοποιιςει για πάμπολλεσ άλλεσ λειτουργίεσ τα δφο άλλα 

πόδια, ωσ χζρια πλζον. Τςο κι αν αυτό ακοφγεται παράδοξο, κεωρϊ 

ότι,  χωρίσ αυτι τθν  κακοριςτικι ςωματικι μεταλλαγι,  δεν κα είχε 

ποτζ ο άνκρωποσ κατακτιςει τα δφο επόμενα ςτάδια.  

 Θ δεφτερθ προνομιακι κατάςταςθ,  που κυριολεκτικά δικαιϊνει τον 

ανκρϊπινο εγωιςμό και υπεροψία περί κυριαρχίασ του ανκρϊπου 

ςτο ςτερζωμα (ορατό ςφμπαν), είναι θ ςυνείδθςθ  (με ό,τι εννοοφμε 

με αυτι τθ ζννοια, που τθ ςυμφωνιςαμε ωσ πρωταρχικι και κα τθ 

ςυηθτιςουμε αργότερα).  Θ δθμιουργία τθσ ςυνείδθςθσ  οφείλεται 

αςφαλϊσ ςτθ μεγαλειϊδθ «ζκρθξθ» ςτθν κρανιακι κάψα του 

δίποδου ηϊου που λζγεται άνκρωποσ  (νοθτικό big-bang), θ οποία 

ςυνζβθ πριν 30.000 χρόνια και εφοδίαςε τον ανκρϊπινο  εγκζφαλο 

με  το  μετωπικό  φλοιό  (νεοφλοιό)  που  είναι  θ  ζδρα  τθσ  ςκζψθσ 

και του αναςτοχαςμοφ.  Αυτό βζβαια, δεν εξθγεί και πάλι  τθ  φφςθ 

τθσ ςυνείδθςθσ ωσ κακαυτό λειτουργίασ, διό και τθ δεχόμαςτε 

αςυηθτθτί ωσ  πρωταρχικι. 

 Θ τρίτθ κατάςταςθ, που εδραιϊνει λογικά και κακιςτά 

αναμφιςβιτθτθ τθν ποιοτικι ανωτερότθτα του ανκρϊπου μζςα ςτθ 

φφςθ,  είναι  ο  πολιτιςμόσ,  που  αν  και  είναι  ςυνεπακόλουκο των 

δφο προθγοφμενων, ζδωςε ςτουσ ανκρϊπουσ τθ δυνατότθτα  «να 

ανταγωνίηονται ςυνεργατικά» και «να ςυνεργάηονται ανταγω-

νιςτικά»,  όπωσ αυτό το αναλφω παρακάτω.  

θμείωςθ: Ρεριλαμβάνω ςτον πολιτιςμό α) τθ γλϊςςα, β) τθν επιςτιμθ 

(κεωρθτικι και τεχνικι) γ) τουσ κεςμοφσ (θκικοφσ και πολιτικοφσ)  και 

δ) τθν ψυχαγωγία (καλζσ τζχνεσ, παίγνια και ακλθτιςμό).  

Εκτόσ απϋαυτζσ τισ ιδιότθτεσ  (ςε ςυνδυαςμό βζβαια με τθν πθγι τουσ, 

που είναι ο εγκζφαλοσ),  δεν ζχει εντοπιςκεί κάποια άλλθ ιδιότθτα του 

ανκρϊπου που να δικαιολογεί τθν εφλογθ πεποίκθςι του για  ποιοτικι  

υπεροχι  μζςα ςτον ορατό  κόςμο.  

Εννοείται ότι δεν κα επαναλάβω και εδϊ τθν κριτικι μου ςτάςθ 

απζναντι ςτθ κεολογικι ςκζψθ και ςτισ αυκαίρετεσ δοξαςίεσ περί 

«κεϊκισ δθμιουργίασ» (του ανκρϊπου, εν προκειμζνω), όπωσ το ζκανα 

ςτθν περίπτωςθ τθσ κοςμογονίασ. Υζρα από το λογικό χάςμα που 
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χωρίηει τθ φιλοςοφία από τθ κρθςκεία (δεδομζνου ότι θ κρθςκεία, ζχει 

κάκε δικαίωμα να ερμθνεφει με το δικό τθσ τρόπο τα φαινόμενα, αφοφ 

κατά διλωςι τθσ λειτουργεί μυςτικιςτικά  και υπερβατικά,  αλλά αυτό 

το δικαιοφται μζνοντασ μακράν τθσ λογικισ και τθσ επιςτιμθσ),  οι 

ζννοιεσ του δθμιουργοφ του ςφμπαντοσ και του δθμιουργοφ του 

ανκρϊπου ςυνδζονται αρρικτωσ εξ οριςμοφ.  Αν δεχτοφμε τθ κεϊκι 

δθμιουργία του κόςμου,  είναι αυτονόθτθ και θ κεϊκι δθμιουργία του 

ανκρϊπου.  Ξι αν δεν υπάρχει δθμιουργόσ τθσ φφςθσ, τότε δθμιουργόσ 

του ανκρϊπου είναι θ φφςθ. Θ κακιζρωςθ «ποςόςτωςθσ» ςτθ 

δθμιουργία δεν είναι αποδεκτι οφτε από τθν επιςτιμθ, οφτε από τθ 

κρθςκεία.  Εκεί, τουλάχιςτον, επιςτιμθ και κρθςκεία ςυμφωνοφν.  

Εντροπία και κάνατοσ  

Τταν λζμε ζμβιοσ οργανιςμόσ, εννοοφμε ζνα ςφνκετο και πολφπλοκο 

υλικό ςφςτθμα, που λειτουργεί  κατά λόγον,  δθλαδι με ζναν τρόπο 

ςυνοχισ και εςωτερικισ οργάνωςθσ. Φυςικά, ωσ υλικό πράγμα, 

εμπεριζχει όλεσ τισ μορφζσ ενζργειασ που εξετάηει θ φυςικι,  όπωσ θ 

κερμότθτα, ο θλεκτρομαγνθτιςμόσ, οι χθμικισ μορφισ δράςεισ κ.ά.  

Ζνα μζροσ όμωσ αυτϊν των μορφϊν ενζργειασ, εξελίςςεται ςε 

πολυπλοκότερεσ μορφζσ θλεκτρομαγνθτικισ και χθμικισ υφισ 

(λεγόμενεσ και ανϊτερεσ), όπωσ αυτζσ που ζχουν να κάνουν με το 

γονιδιακό μθχανιςμό, το νευρικό ςφςτθμα και τθν αιμάτωςθ και  

χφμωςθ του οργανιςμοφ,  οι οποίεσ λζμε ότι ςυνιςτοφν εν τω ςυνόλω 

τουσ τθ ηωικι ενζργεια και τισ οποίεσ εξετάηει θ βιολογία και οι 

ειδικευμζνοι κλάδοι τθσ. 

Τςο  ενυπάρχουν  ςτο ον αυτζσ οι πολφπλοκεσ μορφζσ ενζργειασ, λζμε 

ότι  αυτό είναι εν ηωι.  Τταν αυτζσ, για οποιοδιποτε λόγο, διακοποφν, 

λζμε ότι επιλκε ο κάνατοσ του όντοσ,  δθλαδι ότι αυτό επανιλκε ςτθν 

κατάςταςθ του κοινοφ πράγματοσ (υλικοφ αντικειμζνου).  Σ κάνατοσ 

είναι αναπόφευκτθ κατάλθξθ κάκε ηωντανοφ όντοσ, γιατί αυτό, ωσ 

φυςικό ςφςτθμα, υπόκειται ςτο νόμο τθσ φκοράσ και τθσ εντροπίασ. 

Ξάνει δθλαδι τον κφκλο κάκε φυςικοφ ςυςτιματοσ, που θ ενζργειά 

του αναπτφςςεται αρχικά ςε ανϊτερεσ μορφζσ και, λόγω τθσ τριβισ και 

τθσ φκοράσ, αυτι εντροπιάηει ςταδιακά και περιπίπτει τελικά ςτθν 

κατϊτερθ  μορφι  ενζργειασ,  δθλαδι  ςε  κερμότθτα. 

Θ ςυν τω χρόνω φκορά των υλικϊν οργάνων δυςχεραίνει τθν 

ενεργειακι ανανζωςθ  (τροφοδοςία) του οργανιςμοφ και θ προϊοφςα 
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ενεργειακι ανεπάρκεια επιταχφνει με τθ ςειρά τθσ τθ φκορά των 

οργάνων.  Ζτςι, επζρχεται  το  γιρασ  και  εν τζλει ο  κάνατοσ.  

Εκτόσ αυτοφ, ελλοχεφει πάντα και ο κίνδυνοσ του ζκτακτου ςυμβάντοσ.  

Αν αναλογιςκεί κανείσ το πόςο ςφνκετο και ευάλωτο είναι αυτό το 

καυμαςτό μθχάνθμα που λζγεται ανκρϊπινο ςϊμα, φρίττει.  

Εκατομμφρια εγκεφαλικά κφτταρα και χιλιάδεσ ενηφμων και μικροοργα- 

νιςμϊν ςυμβιϊνουν πολεμϊντασ μεταξφ τουσ και κινοφνται μζςα ςε 

ζνα πρακτικά άπειρο πλζγμα ςωλινων, τριχοειδϊν αγγείων, αντλιϊν 

και αδζνων, που θ εμπλοκι και μόνο ενόσ απϋ αυτά τα ςυςτιματα 

μπορεί να διακόψει πρόωρα τθ ηωι.  Υράγμα, που μπορεί ανά πάςα 

ςτιγμι να ςυμβεί -εξάλλου- και ζξωκεν, λόγω ατυχιματοσ ι φυςικϊν 

φαινομζνων.  Κα ζλεγε κανείσ ότι είναι μζγιςτθ ειρωνεία, ζνα τόςο 

αξιόλογο software να είναι εγκαταςτθμζνο ςε ζνα τόςο εφκραυςτο και 

αμφιβόλου αντοχισ και διάρκειασ hardware  (κατϋ αντίκεςθ προσ τθ 

λογικι πρακτικι,  που όταν ζχουμε ζνα πολφτιμο λογιςμικό, επιτάςςει 

να το εμπιςτευόμαςτε ςε φερζγγυο και ακριβό μθχανικό φορζα)! 

Υρακτικά, θ ηωι του ανκρϊπου, ο οποίοσ -κατά τθν ψυχολογία- 

εμφορείται εκ γενετισ από το κυρίαρχο ζνςτικτο τθσ αυτοςυντιρθςθσ  

(χωρίσ το οποίο δεν κα υπιρχε),  είναι μια διαρκισ μάχθ με τθ φκορά 

και το χρόνο.  Ξατά μία ειρωνικι οπτικι,  ο χρόνοσ,  αν και φυςικά 

ανφπαρκτοσ όπωσ εξιγθςα, είναι ο μεγαλφτεροσ εχκρόσ του ανκρϊπου 

(αφοφ, ςτθν ουςία, ο χρόνοσ δεν είναι παρά θ ίδια θ φκορά και θ 

εντροπία ςυνολικά, ςτθν αφθρθμζνθ τθσ ζκφραςθ).  Σ άνκρωποσ που 

γεννιζται είναι πάντα ζνασ μελλοκάνατοσ.  Ξάκε δευτερόλεπτο που 

περνάει  είναι  για κάκε ηϊο  ζνα  βιμα  προσ  το  κάνατο.  Ψο αεικίνθτο 

ζχει αποδειχκεί επιςτθμονικά ότι είναι αδφνατο. Ξαι αυτό είναι, ςε 

όλουσ τουσ ανκρϊπουσ,  ζνα κοινό μυςτικό. 

Οζω  «κοινό μυςτικό», γιατί μία από τισ εκδθλϊςεισ του ενςτίκτου τθσ 

αυτοςυντιρθςθσ ςτον άνκρωπο, είναι θ αυκόρμθτθ και πθγαία 

απζχκεια προσ τθν ιδζα του κανάτου  (όπωσ και προσ τισ  ιδζεσ τθσ 

αςκζνειασ και του τραυματιςμοφ, που πολλζσ φορζσ ευκφνονται για 

τον πρόωρο κάνατο του ηϊου), θ οποία απζχκεια ωκεί τουσ 

ανκρϊπουσ ςτθν,  διϋ αυκυποβολισ ςτον κακζνα και παραμυκίαςθσ 

μεταξφ τουσ,  «ακφρωςθ» του κανάτου.   Πάλιςτα, επειδι  ο  κάνατοσ 

είναι φυςικά (και πειραματικά προφανϊσ) αδιάψευςτοσ και νοθτικά  

απροςπζραςτοσ, ζχει εφευρεκεί ο μφκοσ τθσ δυαρχικισ καταςκευισ 

του κόςμου (dualismus)  και τθσ διάςπαςθσ  (αποχωριςμοφ)  ηωισ και 

ςϊματοσ, ϊςτε να τεκμθριϊνεται θ ποκθτι «ακαναςία» μζςω τθσ 
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μαγείασ, υπό μορφι υπερφυςικισ και εκτόσ φλθσ ςυνζχιςθσ τθσ ηωισ,  

ι ζςτω δια μετενςάρκωςθσ, και να εκπλθρϊνεται ο αιϊνιοσ κρυφόσ 

πόκοσ του ανκρϊπου να  κυριαρχιςει  επί  του  κανάτου.  

Υάντωσ, θ  επιςτιμθ, ωσ γνωςτικό ςφςτθμα,  δεν καταλιγει,  μζςω 

κανενόσ  κλάδου τθσ  και καμιάσ  επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθσ μελζτθσ  

ςτθν ιςτορικι διαδρομι τθσ,  ςτθν ιδζα του «θμικανάτου».  Σ κάνατοσ 

είναι τελικό και ολικό γεγονόσ. Ατελισ κάνατοσ ι θμικάνατοσ είναι 

μόνο θ  εν ηωι μεγάλθ αναπθρία του όντοσ' τίποτα μετά  τον  τελικό  

κάνατο. 

Βεβαίωσ, υπάρχουν πάμπολλοι επιςτιμονεσ που προςχωροφν 

υποκειμενικά ςε υπερβατικζσ κεωριςεισ αυτοφ του τφπου (με 

υποκζςεισ «θμικανάτου» και «αιϊνιασ» τρόπον τινά ηωισ) και είναι 

δικαίωμά τουσ  να το κάνουν.  Αυτό όμωσ το δικαιοφνται ωσ άνκρωποι, 

όχι ωσ επιςτιμονεσ.  Σ επιςτιμονασ, ωσ  κθρευτισ τθσ εξακριβωμζνθσ 

αλικειασ, οφείλει να αδιαφορεί για τισ ψυχϊςεισ των ανκρϊπων, ζςτω 

κι αν αυτοί είναι ςυνάδελφοί του. 

Χιμερα, ζχει αποδειχκεί,  πζρα από κάκε αμφιβολία  (όπωσ εξθγϊ ςτο 

παρακάτω λιμμα περί ψυχιςμοφ), ότι το ςφνολο τθσ ηωικισ δράςθσ, 

ςτθν ατομικι τθσ διάςταςθ,  επιςυμβαίνει ςτο ςϊμα του όντοσ.  Ξατά 

το  κάνατο,  οι  προθγμζνεσ  και  ςφνκετεσ  μορφζσ  ενζργειασ  (με  το 

γενικό όνομα «ψυχι»), που ςυνκζτουν το φαινόμενο τθσ ηωισ, 

υποβακμίηονται εν τω ςυνόλω τουσ ςε κατϊτερεσ μορφζσ ενζργειασ 

και εκλφονται εν τζλει ςτο περιβάλλον ωσ κερμότθτα. Θ πρόςκαιρθ 

διατιρθςθ  του  πτϊματοσ  μζχρι  τθσ  αποςυνκζςεϊσ  του,  είναι θ 

μόνθ εν τθ φφςει ανάμνθςθ του κανόντοσ όντοσ (και θ πλζον 

αδιάφορθ, αφοφ το ςϊμα του  ζχει εξομοιωκεί  πλζον  προσ  πράγμα). 

Εν γζνει, αν ςυγκρίνουμε το ηωικό κφκλο ενόσ ανκρϊπου με τθν 

αςτρικι πραγματικότθτα, είναι βζβαιο και αναπόφευκτο ότι κα 

ςυνειδθτοποιιςουμε το απειροελάχιςτο μζγεκοσ τθσ φπαρξισ μασ,  

ςυγκριτικά.  Θ  ηωι  του κακενόσ μασ,  δεν  είναι τίποτα  άλλο,  από  μια 

μικρι  (ςχεδόν  ςτιγμιαία)  λάμψθ μζςα ςτο  ςφμπαν.  Από τθν παιδικι 

μου  θλικία, τθ ςυνζκρινα με τθ ςτιγμιαία εμφάνιςθ του ςυμπακθτικοφ 

εντόμου που ςυναντοφςαμε τα βράδια ςτθν εξοχι και το λζγαμε 

«πυγολαμπίδα» ι «κωλοφωτιά»,  το οποίο εμφανιηόταν  και  χανόταν 

ξαφνικά μζςα ςτο ςκοτάδι,  αφοφ άφθνε μια τελείωσ πρόςκαιρθ  και  

φευγαλζα  μικρι  λάμψθ.  

Χυνειδθτοποίθςα  όμωσ,  ότι  αυτι  θ ίδια θ  ςχετικότθτα μεγεκϊν, που 

είναι αντικειμενικά  μειωτικι  για τον άνκρωπο,  είναι ταυτόχρονα, εκ 
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του γεγονότοσ ακριβϊσ ότι είναι ςχετικι και όχι απόλυτθ, εξόχωσ 

μεγεκυντικι.   Σ άνκρωποσ,  ωσ ςυνειδθτοποιθμζνο υποκείμενο  και 

όχι ωσ απλϊσ κείμενο πράγμα μζςα ςτο αςτρικό χάοσ και τθ γιινθ 

πολυπλοκότθτα,  κατορκϊνει να ορίηει  υποκειμενικά  το δικό του χϊρο 

και το δικό του χρόνο και,  με τισ επικυμίεσ του και τθ δράςθ του,  να 

χτίηει το δικό του προςωπικό (τελεολογικό) «κόςμο» μζςα ςτον 

απρόςωπο  (οντολογικό)  φυςικό κόςμο! 

Βζβαια, με δεδομζνο ότι θ πολφπλοκθ μθχανι που λζγεται ανκρϊπινο 

ςϊμα είναι ο μοναδικόσ και αποκλειςτικόσ φορζασ και παραγωγόσ του 

προςωπικοφ του κόςμου, ο άνκρωποσ κατάλαβε από τθν αρχαιότθτα 

ότι θ νοθτικι και χρονικι ευρφτθτα του πνευματικοφ κόςμου του κάκε 

ατόμου εξαρτάται από τθν υγεία και εφρυκμθ λειτουργία τθσ 

«μθχανισ»  του και  απζδωςε εξ αρχισ μεγάλθ ςθμαςία ςτθν εξάςκθςι 

τθσ (practice) και ςτθ ςυντιρθςι τθσ (service), με τον ακλθτιςμό και τθν 

ιατρικι αντίςτοιχα. Ψο  αρχαιοελλθνικό ρθτό «Νουσ υγιισ εν ςϊματι 

υγιι», δεν αμφιςβθτικθκε ποτζ από καμιά κοςμοκεωρία και 

ιδεολογία.    

Ψυχιςμόσ 

Ψο υποςφνολο (μζροσ, τμιμα) τθσ ηωισ, που εκδθλϊνεται ωσ 

εγκεφαλικι δράςθ ςτα ζμβια όντα που διακζτουν εγκζφαλο (άνκρωπο 

και ανϊτερα ηϊα),   το ονομάηουμε  Ψυχιςμό  ι Ψυχι.  Ξατά τθν κοινι 

αντίλθψθ, θ ψυχι είναι αυτό ςτο οποίο οφείλεται θ αυτοκίνθςθ του 

όντοσ, κατϋ αντίκεςθ προσ τθ ςάρκα που είναι ετεροκίνθτθ. 

Ψυχιςμόσ και ψυχι  είναι  μία  και  θ αυτι  δράςθ (ενζργεια, πράξθ).  Σ 

λεκτικόσ  δυιςμόσ προιλκε ιςτορικά από τθν εποχι που οι άνκρωποι 

υπζκεταν ότι το υποκείμενο τθσ δράςθσ που λζγεται ψυχιςμόσ δεν 

είναι ο εγκζφαλοσ, αλλά ζνα άλλο suis generis ςυςτατικό (υλικό), 

δθλαδι ζνα άλλθσ φφςεωσ ρευςτό, που είναι διάχυτο ςτο ςϊμα ι 

κατοικεί ςτθν καρδιά και  που το ονόμαηαν ψυχι. Ψότε πίςτευαν 

επίςθσ, ότι τα ςυναιςκιματα ςυνζβαιναν ςτθν πθγι του αιςκιματοσ 

που τα προκάλεςε, όπωσ λ.χ. ότι ο πόνοσ από το πόδι ι τθν καρδιά 

ςυνζβαινε ωσ ςυναίςκθμα επί τόπου, δθλαδι  ςτο πόδι  ι ςτθν  καρδιά 

και όχι ςτο μυαλό. 

Χτθν κακομιλοφμενθ γλϊςςα,  θ  ζννοια ψυχι παίρνει πολλζσ φορζσ τθ 

διευρυμζνθ ςθμαςία να εννοεί το ςφνολο τθσ  ηωικισ δράςθσ  ενόσ 

ζμβιου όντοσ (π.χ. και τθν αναπνοι) και όχι μόνο τθν εγκεφαλικι 

δράςθ. Τπωσ λ.χ., όταν ςταματάει ςτον κνιςκοντα θ αναπνοι του, που 
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λζμε «βγικε θ ψυχι του», ι όταν λζμε «και τα φυτά ζχουν ψυχι». 

Αυτι  όμωσ  θ ερμθνεία  δεν ςυνθκίηεται επιςτθμονικά  και, αν ίςχυε, θ 

ψυχολογία δεν κα είχε λόγο φπαρξθσ ωσ επιςτιμθ, αλλά κα 

υποταςςόταν ςτθ  βιολογία.  

Χε κάκε περίπτωςθ πάντωσ, θ επιςτιμθ ποτζ δεν τεκμθρίωςε τθ 

διάκριςθ του πράγματοσ ψυχι  και  του γεγονότοσ ψυχιςμόσ  με τθν 

ζννοια ότι, τάχα, θ ψυχι είναι ζνα suis generis ςυςτατικό υλικό, όλωσ 

διάφορο τθσ υλοενζργειασ, που κατοικοεδρεφει διάχυτο ςτον 

εγκζφαλο  (ι και ςτο ςϊμα, με τθν ευρφτερθ ερμθνεία τθσ λζξθσ ψυχι, 

που περικλείει όλο το ηωικό ςυμβάν), και ότι ο ψυχιςμόσ είναι οι 

δράςεισ  τθσ  ψυχισ  και  θ  λειτουργία  τθσ. 

Δεν υπάρχουν καν ενδείξεισ για κάτι τζτοιο και,  αντίκετα, υπάρχουν 

πια  αποδείξεισ ότι  θ ψυχι ι ψυχιςμόσ είναι,  απλά και περιοριςτικά,  

θ  λειτουργία του εγκεφάλου, ωσ οργάνου του ςϊματοσ.  Θ πρόοδοσ 

τθσ γενετικισ,  με τθ δθμιουργία ηωισ από άψυχα χθμικά υλικά, και τθσ 

νευροβιολογίασ, με τθ χαρτογράφθςθ του εγκεφάλου, ζχουν δϊςει 

επαρκείσ αποδείξεισ ότι ο ψυχιςμόσ ωσ δράςθ είναι ευκζωσ ενζργεια 

του μυελοφ, δια των θλεκτροχθμικϊν αντιδράςεϊν του και όχι μζςω 

του «μεςολαβοφντοσ» μυςτθριϊδουσ υλικοφ τθσ ψυχισ. Ψελικά, θ 

ψυχι, όςο κι αν αυτό ταπεινϊνει το ναρκιςςικό μεγαλοϊδεατιςμό που 

καλλιεργοφμε για το είδοσ μασ,  είναι απλά μια ιδιοτροπία τθσ ςάρκασ. 

Ευγενισ ιδιοτροπία, αλλά ςαρκικισ προζλευςθσ. 

Αν ο ψυχιςμόσ  ιταν αποτζλεςμα ενόσ άλλου  υλικοφ,  διάχυτου και  

όχι τοπογραφικά κακοριςμζνου όπωσ ο εγκζφαλοσ, οι ψυχικζσ 

λειτουργίεσ δεν κα επθρεάηονταν αντίςτοιχα με παρεμβάςεισ ςε 

ςυγκεκριμζνα διαμερίςματα του εγκεφάλου. Σ τραυματιςμόσ τθσ 

εγκεφαλικισ ουςίασ,   κα επζφερε πικανϊσ γενικι μείωςθ τθσ ψυχικισ 

απόδοςθσ,  λόγω ίςωσ εκχφςεωσ μζρουσ τθσ ουςίασ τθσ ψυχισ  (προσ 

τα ποφ άραγε;), αλλά όχι περιοριςτικι απϊλεια ςυγκεκριμζνων 

δράςεων  (ομιλίασ ι  μνιμθσ  ι  κινθτικισ  ικανότθτασ  κλπ.).  

Τλωσ αντικζτωσ, οι βιολογικζσ μελζτεσ και τα πειράματα ζχουν 

αποδείξει ότι ςυγκεκριμζνα τμιματα του υλικοφ εγκεφάλου είναι 

υπαίτια και αρμόδια για ςυγκεκριμζνουσ τομείσ του ψυχιςμοφ, ωσ 

διευκφνουςασ  δφναμθσ  του  οργανιςμοφ.  Χε άλλο  γεωγραφικό 

διαμζριςμα του μυαλοφ κατοικοεδρεφει  θ γνϊςθ,  άλλο ευκφνεται  για 

τθν όραςθ  ι τθν πζψθ και άλλο διευκφνει τθν κίνθςθ ι τθν αναπνοι. 

Ξι αν δοφμε τθν ψυχι με το ευρφ εννοιολογικό περιεχόμενο τθσ ηωισ 

όπωσ  προείπαμε  (αντί  για  το  ςτενό, τθσ  εγκεφαλικισ  διεργαςίασ), 
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πάλι θ επιςτιμθ  ζχει  εξειδικεφςει  τουσ  νευρϊνεσ   και   τισ ζλικεσ  

που ελζγχουν κατά περίπτωςθ  (αρμοδίωσ) τθν κάκε ψυχοςωματικι  

λειτουργία  μζχρι του απϊτατου άκρου του ςϊματοσ.  Θ βιολογία ζχει 

«ακτινογραφιςει» ακόμα και τουσ  νευρομεταβιβαςτζσ, που είναι ωσ 

γνωςτό τα υλοενεργειακά ςωμάτια  «ταχυδρόμοι»  των  νευροψυχικϊν  

μθνυμάτων.    
 

Δεν είναι τθσ παροφςασ μελζτθσ θ διεξοδικι περιγραφι του τρόπου 

ςφνδεςθσ τθσ τοπογραφίασ του εγκεφάλου με τισ επιμζρουσ δράςεισ 

του  (που δεν τθν γνωρίηω κιόλασ επακριβϊσ).  Αυτό που αποφαίνομαι 

και μπορϊ να πω αρμοδίωσ, είναι ότι θ φιλοςοφία, ωσ επιςτατοφςα 

επιςτιμθ, κρίνει ωσ υπερεπαρκείσ τισ παραπάνω αποδείξεισ περί 

ευκείασ  ςυνάρτθςθσ υλικοφ εγκεφάλου και ψυχιςμοφ.  Από τθ ςτιγμι  

που κάκε μζροσ του εγκεφάλου  παράγει ςυγκεκριμζνθ  ψυχικι δράςθ  

και όλεσ  οι ψυχικζσ δράςεισ ζχουν αυτισ τθσ μορφισ τθ γεωμετρικι 

αντιςτοιχία προσ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ του μυελοφ (άρα παράγονται 

απϋ αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι), το υποχρεωτικό ςυμπζραςμα είναι 

ότι θ πθγι του ψυχιςμοφ και του ςυνόλου των εκδθλϊςεϊν του είναι 

αυτόσ οφτοσ ο εγκζφαλοσ και όχι κάποια χφδθν εντόσ αυτοφ ουςία. 

Άλλωςτε, αυτό φαίνεται και ςτα ιατρικισ μορφισ πειραματικά 

δεδομζνα, όταν ζχουμε ιπιεσ ι βίαιεσ επεμβάςεισ επί του εγκεφάλου, 

όπωσ είναι θ  χοριγθςθ φαρμάκων ι το θλεκτροςόκ ι  θ  λοβοτομι.  Σι 

εξωτερικζσ επιδράςεισ, επθρεάηοντασ αποκλειςτικά τθν εγκεφαλικι 

φλθ και ενζργεια, τροποποιοφν (κατευκφνουν ι διαςτρζφουν) τον 

ψυχιςμό. Αυτό βζβαια, δεν κα το κατόρκωναν, αν θ πθγι του 

ψυχιςμοφ ιταν θ άυλθ ψυχι και όχι ο μυελόσ,  αφοφ θ επζμβαςθ 

γίνεται ςτο μυελό.  Αν πάλι δεχτοφμε, ότι υλικζσ δράςεισ επθρεάηουν 

τθ διαφορετικισ  υφισ ψυχι,  τότε αυτι δεν είναι άυλθ,  οφτε εν τζλει 

διαφορετικισ υφισ, και ςυνεπϊσ, εμπεριζχεται ςτθν εγκεφαλικι ουςία  

και  είναι  μζροσ  τθσ. 

Ρομίηω ότι,  ςτθν εποχι  μασ  πια, όπου  κυριαρχεί θ  πλθροφορικι  και 

ζχουν ςυνειδθτοποιιςει ακόμα και τα παιδιά τι ςθμαίνει θλεκτρονικόσ 

υπολογιςτισ και πωσ λειτουργεί αυτόσ ωσ εξομοιωτισ και υποκατά-

ςτατο του ανκρϊπινου εγκεφάλου, είναι πανεφκολο να ςυλλάβουμε, 

πθγαίνοντασ αντίςτροφα, τι είδουσ μθχανι είναι ο ανκρϊπινοσ  

εγκζφαλοσ  και  πωσ  λειτουργεί. 

Σ  ανκρϊπινοσ  εγκζφαλοσ  είναι   μια ςφνκετθ  βιολογικι  μθχανι, που 

είναι χτιςμζνθ όπωσ ζνασ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ.  Ψο μυαλό είναι θ 

ςυςκευι (hardware)  και ο ψυχιςμόσ είναι το λογιςμικό (software).  Σι 
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πλακζτεσ, τα chips και θ καλωδίωςθ του hardware είναι, ςτθν 

περίπτωςθ του ηϊντοσ υπολογιςτι, τα εγκεφαλικά κφτταρα,  οι 

νευρϊνεσ,  οι ζλικεσ,  τα αγγεία κλπ.  Ψα προγράμματα  και τα data του 

software είναι, ςτθν περίπτωςθ του ανκρϊπινου εγκεφάλου, τα 

ορμζμφυτα, οι νευρικζσ αντιδράςεισ, τα αιςκιματα και ςυναιςκιματα,  

θ νόθςθ κλπ.   

Δεν ζχω ςυναντιςει ποτζ άλλοτε τζτοια ευτυχία, να βρω ςτισ μελζτεσ 

μου τόςο παραςτατικό (και πιςτό) παράδειγμα γιϋ αυτό που μελετϊ,  

όπωσ ο computer για το μυαλό. 

Θ λεγόμενθ «ψυχι» δεν είναι τίποτα άλλο από μια αναβακμιςμζνθ 

(περιπεπλεγμζνθ)  μορφι ενζργειασ,  που αναπτφςςεται ωσ εξζλιξθ και 

πλζγμα των απλοφςτερων μορφϊν ενζργειασ του εγκεφάλου, και  ο 

ψυχιςμόσ (περιλαμβανόμενθσ και τθσ νόθςθσ) δεν είναι τίποτα άλλο 

από αλλεπάλλθλεσ θλεκτρικζσ εκκενϊςεισ, χθμικζσ διεργαςίεσ και 

μαγνθτικζσ  ζλξεισ  και  απϊςεισ  εντόσ  του  εγκεφάλου.  

Ψο βζβαιο είναι ότι,  όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και ςτουσ computers, θ 

διάλυςθ του hardware (υπολογιςτι και δίςκων back-up) ςυνεπάγεται, 

αυτόχρθμα και αναπόδραςτα, τθν ολικι απϊλεια και του software. Θ 

ςκζψθ για κάποιο είδοσ «αυτόνομου» software,  που εγκαταλείπει το 

hardware και υπερίπταται και λειτουργεί αυτοδφναμα ςτο διάςτθμα, 

είναι  επιςτθμονικά  αβάςιμθ  και  απαράδεκτθ  και  «εγκαταλείπεται 

εισ χείρασ  τθσ  μαγείασ και τθσ κρθςκείασ,  προσ  ιδίαν αυτϊν τζρψιν» 

(όπωσ χαριτολογοφςε ζνασ δάςκαλόσ μου, του οποίου δεν δικαιοφμαι 

να επικαλεςκϊ το όνομα, γιατί ενϊ ιταν πολυγραφότατοσ, αυτό  

απζφυγε να το γράψει).   

Σφτε βζβαια ζχει ανακαλυφκεί κάποια ςυςκευι,  όπου να κρατάμε 

back-up  του software  και  των  data  τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ,  ϊςτε να 

μποροφμε να μιλάμε για υλοποιιςιμθ  μετενςάρκωςθ ςε άλλο 

hardware χωρίσ να περάςουμε ςτον κόςμο τθσ «επιςτθμονικισ 

φανταςίασ».  
 

θμείωςθ: Φυςικά διατθρείται, μεταξφ του φυςικοφ (ανκρϊπινου) 

υπολογιςτι και του τεχνθτοφ (μθχανικοφ) υπολογιςτι, θ ουςιωδζςτατθ και 

αξεπζραςτθ ειδοποιόσ διαφορά τθσ φπαρξθσ ςυνείδθςθσ ςτον πρϊτο  και  

αςυνειδθςίασ  ςτον  δεφτερο. Θ δθμιουργία  ρομπότ με ςυνείδθςθ, 

παραμζνει και φρονϊ ότι  κα παραμείνει ςτο επίπεδο τθσ επιςτθμονικισ 

φανταςίασ. Αλλά, περί αυτοφ και των δεοντολογικϊν διλθμμάτων που 

εγείρει, αναφζρομαι πιο κάτω ςτθ νοθτικι (κεφάλαιο Ε6, εδάφιο 

πλθροφορικισ).    
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Γ7 

ΣΥΝΕΛΔΘΣΘ ΚΑΛ ΝΟΘΣΘ  

Τπωσ είπα και ςτα περί ηωισ, θ Συνείδθςθ, ωσ πρωταρχικι ζννοια 

(κατθγορία), δεν επιδζχεται  οριςμό  και αναλυτικι  επεξεργαςία,  αλλά 

λαμβάνεται ωσ  δεδομζνθ  ενορατικά.  

Ϊςτερα από τθ ηωι,  που δείχνει να είναι ζνα τελείωσ ιδιαίτερο και 

μυςτθριϊδεσ επίπεδο τθσ φπαρξθσ, είναι τϊρα θ  ςειρά τθσ ςυνείδθςθσ  

να  καταπλιξει  το μελετθτι φιλόςοφο, ωσ εξίςου ζκτακτο και 

ανϊτερου επιπζδου φαινόμενο,  μζςα ςτο ιδθ ζκτακτο φαινόμενο τθσ 

ηωισ.  

Θ ςυνείδθςθ ταξινομείται επιςτθμονικά  ωσ  τμιμα  του ψυχιςμοφ  του 

ανκρϊπου και μποροφμε να ποφμε ότι είναι ζνα ιδιαίτερθσ μορφισ  

(προθγμζνο)  ςυναίςκθμα. 

Θ διαφορετικότθτά τθσ, ωσ ςυναιςκιματοσ,  δεν είναι μόνο ότι  αυτό 

απουςιάηει από τα ηϊα,   αλλά ότι διαφζρει ποιοτικά κατά καταλυτικό 

τρόπο από  όλα  τα άλλα  ςυναιςκιματα και αιςκιματα και ότι αλλάηει  

ριηικά  τθ ηωι του ηϊου άνκρωποσ και τθν παρουςία του μζςα ςτο 

κοςμικό γίγνεςκαι.  Χάρθ ςϋ αυτιν, ο άνκρωποσ,  δεν ηει ι υπάρχει 

απλά, όπωσ τα άλλα ηϊα και ζμβια όντα, αλλά βιϊνει κυριολεκτικά τθν 

φπαρξθ! 

Το ηιτθμα αν τα υπόλοιπα ανϊτερα ηϊα ζχουν κάποιο είδοσ ςυνείδθςθσ, 

ζχει απαςχολιςει τουσ βιολόγουσ και τουσ απαςχολεί. Θ φπαρξθ 

αντανακλαςτικϊν και υποτυπωδϊν γνϊςεων ςε αυτά, δεν αποδεικνφει τθν 

φπαρξθ ςυνείδθςθσ όπωσ τθ ςυναντοφμε ςτον άνκρωπο. Λογικά, αφοφ τα 

πάντα ςτον άνκρωπο είναι αποτελζςματα δαρβίνειασ εξζλιξθσ και θ 

ςυνείδθςθ δεν ιρκε μονομιάσ με επιφοίτθςθ (δθλαδι  ξεκίνθςε κάποτε κι 

αυτι από ατελι και υποτυπϊδθ μορφι και αναπτφχκθκε ςυν τω χρόνω), 

είναι πολφ πικανό να βρίςκεται εν εξελίξει ςτα πιο ανελιγμζνα ηϊα ζνα 

κφτταρο ςυνείδθςθσ ςε ςπαργανϊδθ μορφι. Ρροςωπικά, παρακολου-

κϊντασ  το χτίςιμο μιασ χελιδονοφωλιάσ, διςτάηω να αποφανκϊ με ευκολία 

ότι αυτι είναι μια «αςυνείδθτθ» πράξθ, που γίνεται μθχανικά και 

αντανακλαςτικά. 

Υάντωσ,  όπωσ  ςυνζβθ  με  τθν  εμφάνιςθ τθσ  ηωισ,  είναι  και  εδϊ εξ 

ίςου και περιςςότερο αξιοκαφμαςτο το να μελετά κανείσ το μυςτθ-

ριϊδθ τρόπο με τον οποίο θ φφςθ και θ ηωι αποκορυφϊνονται δια 
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τθσ ςυνειδιςεωσ. Δεν ξζρω ποια απόςταςθ είναι ςυγκριτικά 

μεγαλφτερθ, αλλά θ διαφορά ςε βάκοσ  ηωισ  από τον άνκρωπο  ςτο 

ηϊο,  μοιάηει  να είναι   περίπου  όςθ  από  το  ηϊο  ςτθν  πζτρα.  Είναι 

άλλο  να  βιϊνεισ  τθ  ηωι  αιςκαντικά  και  άλλο  ενςυνείδθτα. Ξατά 

μία μεταφορικι απόδοςθ, ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ το ον είναι 

«επιβάτθσ»  τθσ ηωισ,  ενϊ ςτθ δεφτερθ,  είναι «επιβιτωρ»! 

 

Σ εγκζφαλοσ με ςυνείδθςθ δεν ζχει εμφανείσ καταςκευαςτικζσ 

διαφορζσ από  τον  κοινό  εγκζφαλο.  Θ  δομι τουσ  είναι ανατομικά και 

φυςιολογικά παρόμοια και οι διεργαςίεσ του ψυχιςμοφ γίνονται με 

ίδιου τφπου θλεκτροχθμικζσ εκκενϊςεισ  και  ταλαντϊςεισ. Ψο όποιο 

μεγαλφτερο βάκοσ ςτισ ζλικεσ του μυαλοφ, μπορεί να ςθμαίνει 

μεγαλφτερθ χωρθτικότθτα ςε πλθροφορίεσ (όπωσ ο μεγαλφτεροσ 

ςκλθρόσ δίςκοσ ςτον computer), αλλά ο αυξθμζνοσ όγκοσ των 

δεδομζνων δεν ςυνεπάγεται βελτίωςθ του τρόπου ανάγνωςθσ των 

πλθροφοριϊν.  Σφτε το μεγαλφτερο μζγεκοσ και βάροσ του εγκεφάλου 

ςυνεπάγεται κάτι τζτοιο,  γιατί τότε ο ελζφαντασ κα είχε τουλάχιςτον 

ίςθ  νοθμοςφνθ  με τον άνκρωπο. 

Θ ςυνείδθςθ, ωσ διαδικαςία, δεν ζχει να κάνει με τον τρόπο 

παραγωγισ και με τον όγκο των πλθροφοριϊν.  Είναι, για τθν ακρίβεια,  

πιο  προθγμζνοσ τρόποσ ανάγνωςθσ και επεξεργαςίασ τουσ, διότι αυτόσ 

παφει  να είναι μθχανιςτικόσ  και γίνεται ςυμμετοχικόσ.  Ψο ανκρϊπινο 

μυαλό δεν φωτογραφίηει απλά τθν εξωτερικι πραγματικότθτα μζςα 

του, αλλά ξαναηεί τθν πραγματικότθτα ςτο εςωτερικό του, εν είδει 

αναπαράςταςθσ (όπωσ κάνουν οι εγκλθματολόγοι)   ι εν  είδει άςκθςθσ 

ςτον εξομοιωτι  (όπωσ κάνουν οι πιλότοι),  και τθν κάνει κτιμα του. 

Πζχρι ςτιγμισ,  αναφερκικαμε ςτο  ανκρϊπινο μυαλό  ωσ  πράγμα, ωσ  

μθχανι  και ωσ  υπολογιςτι.  Ξαι ςωςτά το κάναμε αυτό, γιατί είναι 

όλα  αυτά  ταυτόχρονα.  Τμωσ, με  τθ ςυνείδθςθ ωσ ειδοποιό διαφορά, 

ο  άνκρωποσ  ξεχωρίηει  τελείωσ  από  όλεσ  αυτζσ  τισ  καταςτάςεισ  και 

-τρόπον τινά- φεφγει από το ςωρό. Δεν είναι  πια ζνα με τον κόςμο, 

αλλά είναι «από τθ μια αυτόσ κι από τθν άλλθ ο κόςμοσ».  

Σ άνκρωποσ, υποκειμενικά, υπάρχει όςο ζχει ςυνείδθςθ («Cogito, ergo 

sum») και παφει να υπάρχει  όταν διακόπτεται θ ςυνείδθςθ  (κλινικά 

νεκρόσ,  που λζνε ςτθν ιατρικι).  Πε τθ διακοπι τθσ ςυνείδθςθσ, παφει 

να υφίςταται για τον άνκρωπο, όχι μόνο ο εαυτόσ του, αλλά κι ο 

κόςμοσ ολόκλθροσ. Οεσ και πραγματικά, πριν γεννθκϊ και αφοφ  

πεκάνω,  το ςφμπαν ιταν και κα είναι ανφπαρκτο και άνευ ςθμαςίασ. 
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Οεσ και δεν ςκζπτομαι διότι υπάρχω, αλλά τουναντίον,  υπάρχω διότι 

ςκζπτομαι!  

Χτο ςθμείο αυτό δικαιϊνονται  απόλυτα  ο ιδεαλιςμόσ, ο υπαρξιςμόσ 

και θ φαινομενολογία,  με τθν ζννοια ότι -υποκειμενικά-  θ ςυνείδθςθ 

δεν είναι θ  μαγεία τθσ  ηωισ,  αλλά θ  ηωι  θ  ίδια! 

Τςο  κι αν  προςπακοφμε  να  ςυνειδθτοποιιςουμε  (άρα, να ορίςουμε) 

τι ακριβϊσ είναι και τι κάνει θ ςυνείδθςθ,  κα το πλθςιάςουμε ίςωσ, 

αλλά ποτζ δεν κα το καταφζρουμε.  Υρϊτον, γιατί είναι πρωταρχικι 

ζννοια και, δεφτερον, γιατί και μόνο θ φράςθ «ςυνειδθτοποιϊ τθ 

ςυνείδθςθ» υποδθλϊνει το απραγματοποίθτο (Με τα κιάλια που 

χρθςιμοποιείσ, μπορεί να δεισ και τα πιο μακρινά ουράνια ςϊματα, 

αλλά αποκλείεται να δεισ τα κιάλια). 

Ρομίηω ότι, αναφορικά με τθ ςυνείδθςθ,  μασ είναι αρκετό,  κάκε φορά 

που μελετάμε ζνα φαινόμενο ι  διαβάηουμε ζνα βιβλίο ι ακοφμε ζνα 

τραγοφδι και το κατανοοφμε, να ςκεφτόμαςτε ότι υπάρχει μζςα μασ 

ζνασ «υποδοχζασ» που το κάνει κατανοθτό  (αντί αυτό να περιορίηεται 

ωσ πλθροφορία  ςτισ απλζσ καταςτάςεισ του αιςκιματοσ και του 

ςυναιςκιματοσ).  Είναι αυτό  που αναβακμίηει το ψυχικό φαινόμενο ςε 

πνευματικό,  το ςυναίςκθμα ςε νόθμα.  Αυτό είναι θ Συνείδθςθ.  
 

Χιμερα, τθ ςυνείδθςθ τθν ονομάηουμε ςυνθκζςτερα Νόθςθ και, 

παραπζρα, τθν πλιρθ και καταςταλαγμζνθ νόθςθ (κατα-νόθςθ) τθν 

αποκαλοφμε Γνϊςθ.  Αρχικά, το μυαλό νοεί ι ςυνειδθτοποιεί και, ςτθ 

ςυνζχεια, γνωρίηει ι καταλαβαίνει (κατα-νοεί). Ψθν ακόμα πιο 

προχωρθμζνθ (κριτικι και φιλοςοφικά επεξεργαςμζνθ) νόθςθ, που 

είναι ενίοτε και πζραν τθσ κατοχυρωμζνθσ γνϊςθσ (υπερλογικι, 

ενορατικι και διαιςκθτικι), τθν ονομάηουμε Διανόθςθ. 

Πε τθ νόθςθ ταυτίηονται ςιμερα και οι ζννοιεσ Νουσ και Ρνεφμα. 

Χυνείδθςθ, νόθςθ, νουσ και πνεφμα είναι μία και θ αυτι δράςθ 

(ενζργεια, πράξθ, λειτουργία) του ανκρϊπινου εγκεφάλου. Ξατϋ 

αναλογία και εδϊ  (όπωσ είπαμε ςτα περί ψυχιςμοφ και ψυχισ), αυτι θ 

λεκτικι ποικιλία προιλκε ιςτορικά από τθν εποχι που οι άνκρωποι 

υπζκεταν ότι το υποκείμενο τθσ δράςθσ που λζγεται ςυνείδθςθ ι 

νόθςθ δεν είναι ο εγκζφαλοσ, αλλά ζνα τρίτο suis generis ρευςτό 

ςυςτατικό, δθλαδι ζνα άλλθσ φφςεωσ υλικό, που απλά κατοικοφςε  

ςτον  εγκζφαλο και  που το ονόμαηαν  πνεφμα ι  νου. 

Θ μυκολογία τθσ αρχαιότθτασ περί χωριςμοφ τθσ «άφκαρτθσ ηωισ» 

από το ςϊμα, που οφειλόταν όπωσ είπα ςε ψυχολογικι ανάγκθ και 
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αποςκοποφςε  ςτθν  εν   μζρει  ακφρωςθ  του  κανάτου,  διατυπωνόταν 

με  δφο  εκδοχζσ: 

 Ωσ τριςυπόςτατθ ςφςταςθ του ανκρϊπου (ςϊμα - ψυχι - πνεφμα). 

Αυτι υπαγορεφκθκε από τθν αριςτοκρατικι αντίλθψθ του 

ανκρϊπου ζναντι των ηϊων, αφοφ αυτά διζκεταν επίςθσ ηωι και 

ψυχι  και  ζπρεπε να εφευρεκεί ζνα τρίτο suis generis ςυςτατικό, το 

πνεφμα, που κα αποτελοφςε τον τίτλο ευγενείασ και το «καμάρι» 

του ανκρϊπου.  

Αυτό ςτθριηόταν μεν ςτο πραγματικό γεγονόσ ότι τα ηϊα δεν 

διζκεταν νόθςθ, αλλά ενζβαλλε τθ ςκζψθ ςε άλλεσ ανυπζρβλθτεσ 

απορίεσ: Αν θ ψυχι και το πνεφμα ιταν διακεκριμζνα τθσ φλθσ,  

αλλά και μεταξφ τουσ, άφκαρτα υλικά, που απελευκερϊνονταν ςτο 

διάςτθμα μετά τον αποχωριςμό από το ςϊμα, ετίκετο ευλόγωσ το 

ερϊτθμα  αν αυτά ταξιδεφουν ςτο ςτερζωμα  εναγκαλιςμζνα ι το 

κακζνα  προσ άλλθ κατεφκυνςθ.  Αν μάλιςτα ςυνζβαινε το δεφτερο,  

ποιο από τα δφο εκπροςωποφςε εγκφρωσ τθν προςωπικότθτα του 

«εξαχλωμζνου» ανκρϊπου. Ψο ενοχλθτικό αυτό ερωτθματολόγιο, 

οδιγθςε τθ ςκζψθ ςε γριγορθ εγκατάλειψθ αυτισ τθσ εκδοχισ. 

 Ωσ διςυπόςτατθ ςφςταςθ του ανκρϊπου (ςϊμα - ψυχι), με τθν 

υπαγωγι του πνεφματοσ ςτθν ψυχι, ωσ ψυχικοφ φαινομζνου 

εξελιγμζνθσ μορφισ. Ψο ψυχολογικό ηθτοφμενο ιταν θ διατιρθςθ 

τθσ  ηωισ  μετά  κάνατο και αυτι  καλυπτόταν  από τθν ταφτιςθ 

ηωισ και ψυχισ, χωρίσ τον «ενοχλθτικό» διχαςμό τθσ 

προςωπικότθτασ που επζφερε θ παρεμβολι τθσ ιδζασ του  

πνεφματοσ.  

Φυςικά, και εδϊ ετίκετο ευλόγωσ το ερϊτθμα:  Υοφ ταξιδεφει ι 

αποκθκεφεται θ «άφκαρτθ» ψυχι  μετά τον αποχωριςμό τθσ από το 

υλικό ςϊμα;  Ωσ απάντθςθ ςϋ αυτι τθν απορία,  εφευρζκθκε πολφ 

αργότερα,  κατά το μεςαίωνα,  θ πανκεϊςτικι κεωρία, ότι το 

ςυςτατικό τθσ ψυχισ είναι κατά βάςθ ενιαίο ςτο ςφμπαν (κεϊκι 

ψυχι)  και ότι θ ανκρϊπινθ ψυχι είναι προςωρινό δάνειο από αυτό 

το κεϊκό και μοναδικό  «ταμείο ψυχισ»  προσ το κάκε ζμβιο ον.  

Ψοιουτοτρόπωσ, ο κάνατοσ δεν ιταν, ωσ προσ τθν ψυχι,  παρά μόνο 

θ εξόφλθςθ του δανείου, με τθν επιςτροφι και ενςωμάτωςθ τθσ 

προςωπικισ  ψυχισ  ςτο  κεντρικό  ταμείο.  Ψο  ότι  θ  ζγχυςθ  αυτι 

μζςα ςτθν παγκόςμια ψυχι κα ςιμαινε και πάλι απϊλεια τθσ 

προςωπικότθτασ,  παρεκάμπτετο  επιμελϊσ. 
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Χτισ αντιρριςεισ των επιςτθμόνων, ότι αυτζσ οι κεωρίεσ αφίςτανται τθσ 

λογικισ, το αντεπιχείρθμα των κριςκων φιλοςόφων  (ακόμα και 

ςιμερα περιζργωσ) είναι ότι οι δυνατότθτεσ τθσ ανκρϊπινθσ λογικισ 

είναι πεπεραςμζνεσ και ότι αυτι είναι αναρμόδια να ερμθνεφει τα 

υπερφυςικά φαινόμενα, για τα οποία μόνθ αρμόδια είναι θ κεϊκι 

λογικι.  Ξατά τον Baumgarten, «ο ορκολογιςμόσ είναι το λάκοσ εκείνου 

που καταργεί από τα κεία πράγματα όλα εκείνα που βρίςκονται πάνω 

από τθ δικι του λογικθ». 

Υρόκειται για καταφανϊσ  εςφαλμζνο επιχείρθμα,  γιατί δεν υπάρχουν 

πολλζσ  «λογικζσ»  και  δεν  υπάρχει  ανκρϊπινθ  ι  κεϊκι  ι  άλλθ  

λογικι.  Θ λογικι  δεν  είναι  θ ςκζψθ  θ  ίδια  και  δεν  ανικει  ωσ 

ιδιότθτα  (λόγοσ) ςτο  εκάςτοτε ςκεπτόμενο  ον. Ανικει  ςτα πράγματα 

και δεν είναι ιδιοκτθςία κανενόσ υποκειμζνου, αλλά τθσ ίδιασ τθσ  

πραγματικότθτασ. Απλϊσ, αυτι ςυλλαμβάνεται νοθτικά από το 

ςκεπτόμενο ον,  μετά από αφαιρετικι ςυμπφκνωςθ τθσ ςυνολικισ 

εμπειρίασ που ζχει αυτό από τα πράγματα, και χρθςιμοποιείται ωσ 

νοθτικό εργαλείο. Ψο  ότι π.χ. «το μεγαλφτερο  δεν  χωράει ςτο 

μικρότερο»  δεν είναι υποκειμενικι λογικι αλικεια, που άλλοτε ιςχφει 

και άλλοτε όχι, ανάλογα με το ςκεπτικό ςφςτθμα που χρθςιμοποιοφμε 

(ανκρϊπινο, κεϊκό ι άλλο), αλλά είναι μια αδιαμφιςβιτθτθ, 

αντικειμενικι και γενικισ ιςχφοσ παραδοχι.  Ξαι βζβαια, το κάκε 

εργαλείο μασ  παρζχει προσ χριςθ τισ ιδιότθτεσ  που ζχει από  τθ φφςθ,  

όχι αυτζσ που εμείσ  φανταηόμαςτε ι κα επικυμοφςαμε να ζχει.  Θ 

ανκρϊπινθ λογικι είναι θ αντανάκλαςθ τθσ λογικισ των πραγμάτων 

και τίποτα παραπάνω. 

Ξι αν εμείσ πιςτεφαμε αυτό που πιςτεφουμε και βλζπαμε μετά ςτθ 

φφςθ να ςυμβαίνει αρκετζσ φορζσ το αντίκετο, δθλαδι το μεγαλφτερο 

να χωράει ςτο μικρότερο, προφανϊσ και κα εγκαταλείπαμε τθ «δικι 

μασ» λογικι και κα προςχωροφςαμε ςτθν αντανακλϊμενθ από τα 

πράγματα, μόνθ  αλθκινι.  Άρα, και γιϋ αυτό που είναι μυςτιριο και 

δεν γνωρίηουμε, ιςχφει  λογικά θ ενυπάρχουςα ςϋ αυτό λογικι και, από 

τθ ςτιγμι που δεν μασ τθ μαρτυρά το ίδιο, θ  γνϊμθ μασ  γιϋ αυτό και θ 

γνϊμθ του οποιουδιποτε καρδιναλίου ι κεοφ (αν υποκζςουμε ότι 

αυτόσ  υπάρχει)  ζχουν  τθν  ίδια  αξία,  δθλαδι  καμία  απολφτωσ. 

 

Ανεξάρτθτα, πάντωσ, από τθν φπαρξθ ι όχι κάποιασ υπερβατικισ 

λογικισ,  θ επιςτιμθ οφείλει μεκοδολογικά να τθν αγνοεί, διότι  α) το 

δικό τθσ εργαλείο είναι κατά ςφμβαςθ θ ειλθμμζνθ από τθ φφςθ 
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ανκρϊπινθ λογικι και μόνο, β) το υπερβατικό είναι εξ οριςμοφ 

απρόςιτο  και  άρα ά-χρθςτο,  και   γ)  ζςτω και αν υπάρχει υπερβατικι 

λογικι, ςυνιςτά πνευματικι βαρβαρότθτα  και επιςτθμονικό ρατςιςμό 

ο διαχωριςμόσ των επιςτθμόνων ςε  δφο  τάξεισ,  τουσ  πατρίκιουσ, που 

ευτφχθςαν να ζχουν μαγικι πρόςβαςθ ςϋ αυτιν, και εμάσ τουσ 

πλθβείουσ, που δεν ζχουμε!  Χε κάκε περίπτωςθ, οι πλάκεσ του Πωυςι 

και  το «Ρίςτευε και μθ ερεφνα», δεν ζχουν κζςθ ςτθν περιοχι τθσ 

επιςτιμθσ. Κεωρϊ πολφ ςοφό εν προκειμζνω το απόφκεγμα του 

Wittgenstein ότι «Για να βάλουμε ζνα όριο ςτθ ςκζψθ, πρζπει να  

ςκεφτόμαςτε  κι  από  τισ  δφο  πλευρζσ  αυτοφ  του  ορίου». 

Διαβακμίςεισ τθσ νόθςθσ 

Πε τθ νόθςθ, ο άνκρωποσ ςυνειδθτοποιεί τθν πραγματικότθτα,  τόςο 

τθν εξωτερικι  (ςυμβαίνουςα ςτο περιβάλλον),  όςο και τθν εςωτερικι 

(ςυμβαίνουςα ςτο ςϊμα του ι το μυαλό του).  

Ερωτάται όμωσ: 

 Υϊσ λειτουργεί θ ςυνείδθςθ; 

 Πε ποιο τρόπο ο νουσ αποτυπϊνει το παρατθροφμενο αντικείμενο; 

 Ωπάρχει διαβάκμιςθ ςτθ ςυνείδθςθ που ζχουν για το ίδιο πράγμα 

δυο διαφορετικοί άνκρωποι,  ι  ακόμα  και ο ίδιοσ παρατθρθτισ, ςε 

διαφορετικζσ  χρονικζσ ςτιγμζσ ι υπό διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ;  

 Πποροφμε να ποφμε ότι ζχουμε εννοιςει πλιρωσ ζνα πράγμα ι 

γεγονόσ; 

Αυτά όλα κα αναλυκοφν ςτο κεφάλαιο τθσ νοθτικισ, αλλά με δεδομζνο 

ότι θ ςυνείδθςθ είναι πρωταρχικι ζννοια, θ κεωρθτικι φιλοςοφία ζχει 

λόγο να τθν εξετάςει όςο γίνεται περιςςότερο από κεωρθτικι άποψθ,  

πριν τθν παραδϊςει ςτισ άλλεσ επιςτιμεσ. 
 

Ασ δοφμε παραςτατικά τθ ςυνείδθςθ ςαν εικόνα του εξεταηόμενου 

αντικειμζνου.  Ψο  παράδειγμά  μου  δεν  είναι  αυκαίρετο,   γιατί   από  

τθν ετυμολογία τθσ ελλθνικισ  λζξθσ  αντί-λθψθ, που είναι προςτάδιο 

τθσ νόθςθσ, φαίνεται πραγματικά  ότι θ νόθςθ δεν είναι λιψθ αυτοφ 

τοφτου του αντικειμζνου («ζχειν» ι «κατζχειν» κατά τον Αριςτοτζλθ),  

αλλά μια μορφι λιψθσ εξ εναντίων («εξ εναντίον ϊριςται» κατά τον 

Αριςτοτζλθ). Αυτό ακριβϊσ, υποδθλϊνει  εικονοποίθςθ  του πράγματοσ 
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εξ αποςτάςεωσ, όχι κατοχι του ίδιου του πράγματοσ. Επομζνωσ, θ 

εικόνα δεν είναι το πράγμα κακεαυτό.  

Ξαι προφανϊσ, υπάρχει δυνθτικι ευχζρεια  για  πολλζσ εικόνεσ  του  

ίδιου  πράγματοσ. Αν φανταςκοφμε τθν εικόνα  ωσ  ηωγραφικό  πίνακα, 

θ πιςτότθτα του πίνακα εξαρτάται από τθν ποιότθτα του καμβά και των 

χρωμάτων, από τθν οπτικι γωνία και τθν απόςταςθ  και, οπωςδιποτε, 

από τθν όραςθ και τθ δεξιότθτα του ηωγράφου. Αν πάλι τθ 

φανταςκοφμε ωσ φωτογραφία, θ πιςτότθτά τθσ εξαρτάται από τθν 

ποιότθτα τθσ μθχανισ  και του φακοφ,  από τθ γωνία λιψθσ και τα 

φίλτρα και, πάντα φυςικά, από τθ δεινότθτα του φωτογράφου.  Ξαι 

ςτισ δφο περιπτϊςεισ πάντωσ, εξαρτάται από τθν  εςτίαςθ  και  το 

ενδιαφζρον του καλλιτζχνθ. 

Ζτςι περίπου και θ ςυνειδθτοποίθςθ (εικονογράφθςθ ςτο μυαλό) 

εξαρτάται από τθν παιδεία και το βακμό νοθμοςφνθσ (IQ) του 

παρατθρθτι και από τισ φυςικζσ ςυνκικεσ τθσ παρατιρθςθσ, αλλά 

εξαρτάται και από τθν εςτίαςθ και από το ποφ επικεντρϊνει το 

ενδιαφζρον του  ο  παρατθρθτισ. 

Είναι γνωςτό το παράδειγμα με το δίχρωμο πουλί, που ο αριςτερόσ 

παρατθρθτισ  είδε  ζνα μαφρο πουλί και ο δεξιόσ ζνα κατάλευκο πουλί. 

 Ι το άλλο παράδειγμα με τον κεραυνό,  που ο μετεωρολόγοσ ςυμπζρανε 

επιδείνωςθ τθσ κακοκαιρίασ, ο πυροςβζςτθσ κίνδυνο πυρκαγιάσ, ο 

ψαράσ αναδουλειά και πείνα, ο γεωργόσ ευλογθμζνθ βροχι για τα 

ςπαρτά του, ο ποιθτισ τθ «ςυνουςία» ουρανοφ και  γθσ και ο ιερωμζνοσ 

τθν οργι του «κεοφ» για τισ αμαρτίεσ των ανκρϊπων.  

Τζλοσ, το παράδειγμα τθσ ιπποδρομίασ, όπου ςε ερϊτθςθ προσ τουσ 

εξερχόμενουσ του ιπποδρομίου τι ακριβϊσ είδαν, ζδωςαν τελείωσ 

διαφορετικζσ απαντιςεισ ο μανιϊδθσ παίκτθσ, ο αςτυνομικόσ, ο 

πορτοφολάσ λωποδφτθσ, θ γυναίκα του αναβάτθ και ο ιδιοκτιτθσ του  

ίππου δρομζα,  είναι  χαρακτθριςτικό.  

 

Θ πραγματικότθτα ζχει τζτοια ποικιλότθτα, που θ γνϊςθ τθσ δεν 

εξαντλεί ποτζ τισ δυνατότθτζσ τθσ. Θ νόθςθ φωτογραφίηει τθν 

πραγματικότθτα'   δεν  τθ  φυλακίηει. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Γ8 

ΛΔΕΑΛΛΣΜΟΣ ΚΑΛ ΜΑΤΕΛΑΛΛΣΜΟΣ 

Θ οντολογικι αναγνϊριςθ τθσ φπαρξθσ ωσ δυαδικοφ ςυςτιματοσ, 

δθλαδι  ωσ  γινομζνου  «τθσ ιδζασ επί τθν φλθ»,  κακιςτά  όπωσ  είπα 

τθν οντολογία μιτρα των δφο βαςικϊν ςχολϊν  (ρευμάτων, γενικϊν 

απόψεων)  τθσ φιλοςοφίασ. 

Θ οντολογία είναι αυτι που ζδωςε το ςπζρμα (τθ ρίηα) των δφο 

κοςμοκεωρθτικϊν αντιλιψεων, μζςω των οποίων εκφράςκθκε 

διαχρονικά ολόκλθρο το φιλοςοφικό οικοδόμθμα, οι οποίεσ 

πρωτοεμφανίςκθκαν με τθ μορφι του διπόλου Λδεαλιςμόσ και 

Ματεριαλιςμόσ.  

Υρόκειται, όπωσ είπαμε για εκφράςεισ των δφο βαςικϊν ςυνιςτωςϊν 

τθσ πραγματικότθτασ, τθσ ιδεολογικισ (Λόγου) και τθσ ρεαλιςτικισ 

(Δομισ).  

 Σ Λδεαλιςμόσ κεωρεί ωσ ουςία τθσ φπαρξθσ το Λόγο  (ιδζα, ςχζδιο 

του όντοσ), που τον κεωρεί ωσ πρωτεφουςα αιτία τθσ φπαρξθσ 

(άυλθ «ςπονδυλικι» ςτιλθ τθσ). 

 Σ Ματεριαλιςμόσ δίνει προτεραιότθτα ςτθν Φλθ  (υλοενζργεια, 

ςϊμα του όντοσ), που τθ κεωρεί ωσ κυρίαρχθ αιτία τθσ φπαρξθσ (επί  

τθσ  οποίασ  απλϊσ  εκδθλϊνεται  -ωσ δευτερεφουςα ιδιότθτα- θ 

ιδεατι διάςταςι τθσ). 

Τπωσ είπα και ενωρίτερα, οι δφο αυτζσ βαςικζσ ςχολζσ, παρά τθ 

διαχρονικι αντιπαλότθτα και διαμάχθ μεταξφ τουσ,  δεν εκφράηουν 

παρά τισ δφο διαςτάςεισ με τισ οποίεσ ςυλλαμβάνει ο νουσ τθν 

πραγματικότθτα, τθν ατομικι και τθν κοςμικι, και καμία δεν 

νομιμοποιείται  φιλοςοφικά να εκτοπίςει τθν άλλθ.  Θ πραγματικότθτα 

είναι -και δεν μπορεί παρά να είναι- θ διαλεκτικι ςυνιςταμζνθ των 

δφο ςυνιςτωςϊν,  τθσ  δυναμικισ  και  τθσ  φαινομενολογικισ.  

Θ μόνθ διαφορά μεταξφ τουσ είναι ότι θ ςφμπραξθ αυτι των δφο 

διαςτάςεων ςυμβαίνει κατά  περίπτωςθ  με  διαφορετικι  ποςόςτωςθ: 

 Τςο πθγαίνουμε προσ το γενικό (ςφμπαν, κόςμο), υπεριςχφει και 

ζχει μεγαλφτερθ ςθμαςία θ  δυναμικι (υλοενεργειακι)  ςυνιςτϊςα. 

 Τςο πθγαίνουμε προσ το ειδικό (ατομικό ον, προςωπικότθτα), 

υπεριςχφει και αποκτά περιςςότερθ ςθμαςία θ ιδεατι ςυνιςτϊςα.    
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Αναφερκικαμε  ιδθ  πριν ςτο απόφκεγμα του Einstein ότι «θ φφςθ 

είναι θ πραγματοποίθςθ του ό,τι μποροφμε να φανταςκοφμε λογικά 

απλοφςτερο» και αυτό ιςχφει αναπόφευκτα ςτθ μεγάλθ κλίμακα. 

Αντίκετα,  ςτθ  μικρι  κλίμακα,  του ατομικοφ όντοσ,  είναι φανερό ότι θ 

ςωματικι του υπόςταςθ ζχει πολφ μικρι ςθμαςία ςε ςχζςθ με το 

ςχζδιο (μορφοποίθςθ και ςυςχζτιςθ),  που του δίνει τθν ταυτότθτα του  

ιδιαίτερου  «είναι»  μζςα  ςτο  απζραντο  είναι.   

Ψο ον ετεροκακορίηεται κακϋ ο μζροσ αυτό είναι υλικό και μζροσ του 

όλου (ςφμπαντοσ, φφςθσ, κοινωνίασ)  και αυτοκακορίηεται κακϋ ο 

μζροσ είναι μορφοποιθμζνο και αναπτφςςει τθν ατομικότθτά του 

(προςωπικότθτα). 

Ματεριαλιςμόσ 

Σ Ματεριαλιςμόσ διατυπϊκθκε με διαφορετικζσ παραλλαγζσ ςτθν 

ιςτορικι διαδρομι τθσ φιλοςοφίασ.  

Χτθν πιο ςεμνι εκδοχι του, παρουςιάηεται ωσ προτεραιότθτα τθσ φλθσ 

ζναντι τθσ ιδζασ, όπου θ υλικι δυναμικι των πραγμάτων είναι 

ιςχυρότερθ  και  θ  ιδεατι  πλευρά τθσ φπαρξθσ είναι επιφαινόμενο και  

εκδιλωςθ  τθσ  υλικισ.  

Χτθν πιο απόλυτθ εκδοχι του, διατυπϊνεται ωσ μοναδικότθτα τθσ 

φλθσ και ταφτιςι τθσ με τθν φπαρξθ εν τω ςυνόλω τθσ, με τον 

ιςχυριςμό πωσ, ό,τι υπάρχει είναι αυτό που νοείται αντικειμενικά και 

μόνο,  και  ότι αντίκετα,  όλα τα ιδεατά και πνευματικά γεγονότα είναι 

απλζσ και κοινότυπεσ βιολογικζσ λειτουργίεσ του όντοσ που ανάγονται 

ςτθ φυςιολογία,  χωρίσ άλλθ ουςία ι ποιοτικι διάςταςθ κατά βάκοσ. 

Εν γζνει, κατά τθ ματεριαλιςτικι αντίλθψθ, το υλικό μζροσ τθσ 

φπαρξθσ είναι θ μόνθ ουςία τθσ, θ δε ιδζα και ο λόγοσ, ι δεν 

υπάρχουν κακόλου ι είναι δευτερεφουςεσ και άνευ ςθμαςίασ 

ενεργειακζσ εκδθλϊςεισ  που  επιςυμβαίνουν  ςτο  ςϊμα  του  όντοσ.  
 

Αναφορικά με το ματεριαλιςμό, υπάρχει μια αχανισ και δαιδαλϊδθσ 

βιβλιογραφία, από τθν εποχι των αρχαίων υλιςτϊν Καλι, 

Αναξίμανδρου, Θράκλειτου, Δθμόκριτου και Επίκουρου, μζχρι τον 

Holbach και τον Hobbes ενδιάμεςα,  και μζχρι τουσ Feuerbach, Engels, 

Marx και Lukács ςτα ςχετικά πρόςφατα χρόνια, ςτθν οποία είναι 

αδφνατο να αναφερκοφμε διεξοδικά, χωρίσ το βιβλίο να  μετατραπεί 

ςε φιλοςοφικι εγκυκλοπαίδεια. Εκτιμϊ  ότι ο αναγνϊςτθσ αυτοφ του 

βιβλίου, δεν ζχει ανάγκθ τζτοιασ εκπαίδευςθσ, γιατί είναι ιδθ αρκετά 
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ενθμερωμζνοσ, τουλάχιςτον εγκυκλοπαιδικά, επάνω ςτθν ιςτορικι 

διαδρομι  τθσ  φιλοςοφίασ. 

Κα περιοριςτϊ μόνο ςε μια αναφορά ςτθν ετυμολογία του αρχαίου 

ελλθνικοφ επικζτου ιερό, όπωσ και του αντίςτοιχου ριματοσ 

κακιερϊνω, με τα οποία υποτίκεται ότι καταδεικνφουμε κάκε υψθλό 

ιδεατό, κατϋ αντίκεςθ προσ το υλικό και δυνατό.  Υαρά ταφτα, το 

αρχαίο επίκετο ιερό, προερχόμενο από το ςανςκριτικό «ishitas», 

ςιμαινε το ιςχυρό, δθλαδι αυτό που εμπεριείχε δφναμθ, το δε 

αντίςτοιχο  ριμα  ιερόω  (ςθμερινό  κακιερϊνω)  ςιμαινε ιςχυροποιϊ.  

Άρα, οι αρχαίοι ζλλθνεσ παρζπεμπαν  αρχικά, κακαρά ματεριαλιςτικά,  

το απόλυτο ιδεϊδεσ ςτθ δφναμθ και ςτθ φφςθ, ταυτίηοντασ το ιερό με 

το οχυρό  (εξ ου και το «ιερόν οςτοφν» = ιςχυρό  κόκκαλο  ςτθν  

ορκοπεδικι).  Χυνεπϊσ, ταφτιηαν το ιδεαλιςτικό με το ρεαλιςτικό! 

Λδεαλιςμόσ 

Σ  Λδεαλιςμόσ διατυπϊκθκε  επίςθσ  με διαφορετικζσ παραλλαγζσ ςτθν  

ιςτορικι  διαδρομι  τθσ  φιλοςοφίασ.  

Χτθν  πιο  ςεμνι  ζκφραςι του,  παρουςιάηεται  ωσ  προτεραιότθτα τθσ 

ιδζασ ζναντι τθσ φλθσ (εκλεκτικόσ δυαλιςμόσ, dualismus).  Θ ςφγχρονθ  

εκδοχι του  επικεντρϊνεται  ςτθ  Φαινομενολογία, κατά τθν οποία θ 

αντικειμενικι γνϊςθ τθσ υλικισ πλευράσ τθσ φπαρξθσ είναι αδφνατθ, 

αλλά και αδιάφορθ. Αυτό που γνωρίηει πάντα το πνεφμα είναι θ μορφι 

των πραγμάτων και τα φαινόμενα ωσ φαινόμενα και,  εν πάςθ 

περιπτϊςει, αυτά είναι που ενδιαφζρουν κυρίωσ το νου ςτθν  

προςπάκεια κατανόθςθσ  τθσ ατομικισ φπαρξθσ, γιατί  αυτά  είναι  

εκείνα  που  κυρίωσ  τθ  χαρακτθρίηουν.  

Χτθν πιο απόλυτθ εκδοχι του, διατυπϊνεται ωσ μοναδικότθτα τθσ 

ιδζασ και ταφτιςι τθσ με τθν φπαρξθ (ολιψιςμόσ),  με τον ιςχυριςμό 

πωσ  ό,τι υπάρχει  είναι αυτό που νοείται υποκειμενικά και μόνο (ιδζα, 

μορφι, πνεφμα)  και ότι, αντίκετα, αυτό που κεωρείται ωσ υλικό και 

αντικειμενικό, είναι αμφίβολθσ υπόςταςθσ και αποτελεί αντανακλα-

ςτικό παράγωγο του υποκειμενικοφ πνεφματοσ  (δθλαδι φανταςίωςθ). 

Είναι γνωςτό το κλαςικό παράδειγμα των πλατωνικϊν χρόνων, κατά  το 

οποίο, ο παρατθρθτισ που είναι αλυςοδεμζνοσ ςτθν είςοδο ενόσ 

ςπθλαίου και ςτραμμζνοσ προσ το εςωτερικό του,  ςυνθκίηει μοιραία 

να κεωρεί ωσ μοναδικι πραγματικότθτα τισ ςκιζσ των όπιςκεν αυτοφ 

διερχόμενων πλαςμάτων, οι οποίεσ προβάλλονται ςτον τοίχο ςτο 

βάκοσ του ςπθλαίου,  και όχι αυτά κακεαυτά τα πλάςματα, τα οποία 
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αγνοεί  παντελϊσ.  Αυτό, κατά πλιρθ αντιςτροφι του αντικειμενικοφ 

με το υποκειμενικό, είχε προβλθκεί ωσ επιχείρθμα ότι θ αλθκινι 

πραγματικότθτα  είναι  θ  ιδεατι  και ότι θ υλικι είναι υποκειμενικι και 

μορφολογικι (αντανακλάςεισ, ςκιζσ ςτο βάκοσ του ςπθλαίου).  Ξατά  

τον  Υλάτωνα, ο αιςκθτόσ  κόςμοσ,  με όλεσ του  τισ εντάςεισ και 

ομορφιζσ, είναι μια κατϊτερθ πραγματικότθτα, που  ξζπεςε ωσ  χλωμό  

και αδζξιο είδωλο από το νοθτό κόςμο.  

Εν γζνει, κατά τθν ιδεαλιςτικι αντίλθψθ, το πνευματικό μζροσ τθσ 

φπαρξθσ, ι είναι μια αυκφπαρκτθ και αυτόνομθ (suis generis) 

κατάςταςθ,  τελείωσ ανεξάρτθτθ από τθν φλθ και τθ δομι του όντοσ, 

ι επιςυμβαίνει ςτο ςϊμα,  αλλά αποτελεί τθν ουςία τθσ φπαρξθσ και 

κυριαρχεί ςϋαυτιν (τζτοια δθλαδι που, χωρίσ αυτιν, το ον δεν κα 

υπιρχε οφτε ωσ φλθ). 
 

Ζχουμε και εδϊ, αναφορικά με τον ιδεαλιςμό, μια αχανι και 

πολυκφμαντθ βιβλιογραφία, από τθν εποχι των αρχαίων Υλάτωνα, 

Υρωταγόρα, Γοργία και των Χοφιςτϊν, μζχρι τουσ Kant, Hegel και  

Fichte ενδιάμεςα, και μζχρι τουσ Kierkegaard,  Heideger,  Nietzsche, 

Marcel, Jaspers και Sartre ςτα ςχετικά πρόςφατα χρόνια, ςτθν οποία 

είναι  αδφνατο  επίςθσ  να αναφερκοφμε διεξοδικά. 

Αυτό που νομίηω πωσ πρζπει να διευκρινιςκεί, είναι ότι θ ιδεαλιςτικι 

αντίλθψθ τθσ πραγματικότθτασ,  όπωσ διατυπϊκθκε ςτθ διαδρομι των 

αιϊνων και διαμορφϊκθκε τελευταία με τισ εργαςίεσ των υπαρξιςτϊν 

φιλοςόφων, ςτθρίηεται ςιμερα κεωρθτικά ςτθ φαινομενολογικι 

αντίλθψθ τθσ πραγματικότθτασ, όπωσ αυτι εκφράςκθκε με τισ κεωρίεσ 

των Husserl,  Brentano,  Stumpf κ.ά.  

Ψο αναφζρω αυτό, για να τονίςω ότι αυτι θ αντίλθψθ δεν ζχει μόνο 

γνωςιολογικι χροιά, με τθν ζννοια ότι θ αντικειμενικι γνϊςθ τθσ 

πραγματικότθτασ  είναι  αδφνατθ  και  θ  μόνθ εφικτι γνϊςθ είναι αυτι  

που  ςτθρίηεται  ςτα φαινόμενα όπωσ τα αντιλαμβανόμαςτε, αλλά ζχει 

κυριότατα οντολογικι ςθμαςία, με τθν ζννοια ότι, πζρα από το 

γνωςιολογικό ηιτθμα,  θ φαινομενικι πλευρά τθσ πραγματικότθτασ και 

θ μορφολογία των πραγμάτων είναι θ κφρια όψθ και διάςταςθ. 

Δθλαδι ότι, και αν μποροφςαμε να γνωρίςουμε το ςτακερό  και  

αμετάβλθτο  υλικό  περιεχόμενο  του  όντοσ,  αυτό  κα ιταν -οφτωσ ι 

άλλωσ-  επουςιϊδεσ  και  αδιάφορο,  κακόςον  αυτό  που χαρακτθρίηει 

κυρίαρχα  το ον και δίνει υπόςταςθ  ςτθν  φπαρξι  του  ωσ όντοσ, είναι 

ακριβϊσ αυτι θ πρόςκαιρθ και μεταβλθτι  -πλθν κακοριςτικι-  

ιδεαλιςτικι  μορφοποίθςι  του. 
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Υρόκειται για μια  ςθμαντικι  διαφοροποίθςθ,  που  ειςδφει  όπωσ κα 

δοφμε ςε όλα τα γνωςτικά πεδία τθσ φιλοςοφίασ, όπωσ π.χ. ςτθν 

θκικι,  όπου  ιδεαλιςτικά  προζχει  θ  ςυμπεριφορά  του  όντοσ  από  τθ 

ίδια του τθ φφςθ,  και ςτθν αιςκθτικι, όπου ιδεαλιςτικά προζχει θ 

φόρμα  του  καλλιτεχνιματοσ  από  το  κακαυτό  περιεχόμενό  του.   

Πια κεϊρθςθ ςτθν οποία, με μια πολφ γενικι διατφπωςθ, μποροφμε 

να ποφμε ότι, ςε κάκε ζκφραςθ τθσ πραγματικότθτασ, ζχει μεγαλφτερθ  

ςθμαςία  το  «πϊσ»  από  το  «τι».    

Διαλεκτικι ςφνκεςθ 

Αν αποφφγουμε τισ ακραίεσ και απόλυτεσ εκδοχζσ των δφο 

προςεγγίςεων, όπου ο ματεριαλιςμόσ  ταπεινϊνει τθν ιδζα ςε απλι 

βιολογικι λειτουργία και ο ιδεαλιςμόσ μονοπωλεί φορμαλιςτικά τθν 

φπαρξθ, οι οποίεσ είναι αντιφατικζσ εκδοχζσ μθ δυνάμενεσ να 

ςυντεκοφν, και μείνουμε ςτισ μετριοπακείσ διατυπϊςεισ τουσ, κα 

δοφμε ότι θ ςφνκεςθ δια των αντικζςεων είναι εφικτι και ότι, 

μάλιςτα, είναι  αυτι  που  απθχεί  επακριβϊσ  τθν πραγματικότθτα.  Κα 

δοφμε δθλαδι, αυτό που είπα προθγουμζνωσ, ότι θ υλιςτικι / κοςμικι 

ςυνιςτϊςα και θ ιδεαλιςτικι / ατομικι ςυνιςτϊςα, αντιτικζμενεσ και  

ςυντικζμενεσ  διαλεκτικά  και  εν  μζτρω, αποδίδουν το  υπαρκτό  ωσ  

ςυνιςταμζνθ  τουσ. 

Θ ποςόςτωςθ τθσ μίξθσ διαφοροποιείται -όπωσ είπα και πριν- ανάλογα 

με τθν κλίμακα του όντοσ ι του φαινομζνου:  Χτο απείρωσ μεγάλο και 

ςτο απείρωσ μικρό υπεριςχφει θ υλιςτικι ςυνιςτϊςα (κυρίωσ 

ποςοτικι), ενϊ ςτθ μζςθ κλίμακα και ςτο πεπεραςμζνο, υπερτερεί  θ  

ιδεατι  ςυνιςτϊςα  (κυρίωσ  ποιοτικι). 

Υάντωσ, δεν είναι τυχαίο ότι ο κεωροφμενοσ ωσ πατζρασ τθσ επιςτιμθσ 

και ιδρυτισ τθσ λογικισ  Αριςτοτζλθσ, όπωσ  και ο  πατζρασ των 

μακθματικϊν  Υυκαγόρασ,  κράτθςαν αποςτάςεισ  από τισ  ακραίεσ 

ερμθνείεσ των δφο ςχολϊν. Σ Αριςτοτζλθσ, αν και ταλαντεφεται 

αςτακϊσ ανάμεςα ςτον ιδεαλιςμό και το ματεριαλιςμό (με αναγωγι 

όμωσ των πάντων ςτθ φφςθ και με αποφυγι κεολογικϊν εικαςιϊν),  

κεωρεί ότι κάκε πράγμα αποτελείται από φλθ και πνεφμα,  που είναι 

μεταξφ  τουσ  αλλθλζνδετα  (αδιάςπαςτα  ενωμζνα)   και  ότι  θ  φλθ 

είναι  πακθτικι  (απλι  δυνατότθτα  του  πράγματοσ)  και  το πνεφμα 

ενεργθτικό (δράςθ που μεταβάλλει τθ δυνατότθτα ςε πραγματικότθτα).   

Σ Υυκαγόρασ  πάλι,  κατϋ άλλο  τρόπο,  ειςάγει  ςτθν αρχαία διανόθςθ 

τον δια των μακθματικϊν και των αρικμϊν  ςυγκεραςμό  τθσ υλικισ  
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και  τθσ  ιδεατισ  πραγματικότθτασ.  Σ Υαπανοφτςοσ, πιο ςαφισ, το 

εκφράηει αυτό ωσ εξισ (γνωςιολογία, ςελ. 150): «Λδοφ το παράδοξο που 

ζχει να εξθγιςει θ φιλοςοφικι κεωρία τθσ γνϊςθσ: το ςφμπαν τθσ 

επιςτιμθσ δεν είναι οφτε το ζνα οφτε το άλλο, αλλά ζνασ κόςμοσ 

ετερότθτασ και μαηί  ταυτότθτασ, ζνασ κόςμοσ που φαίνεται πωσ κλείνει 

μζςα ςτθν εςϊτατθ ουςία του τθν αντίφαςθ. Θ εμπειρία ειςάγει τθν 

ποικιλία και τθν κινθτικότθτα (ετερότθτα), ενϊ ο νουσ το δικό του 

αντικατοπτριςμό, τθν ενότθτα και τθ ςτατικότθτα (ταυτότθτα)». Ξαι 

κζτει ωσ ςτόχο ςτθ κεωρία «να διαλλάξει τα αςυμφιλίωτα»! 

θμείωςθ: Είναι θ ίδια αντίφαςθ, που αναφζρω ωσ γόνιμθ βάςθ τθσ 

θκικισ ςτο ςχιμα για το «τρελό τανγκό» τθσ ςελίδασ 312. 
 

Φυςικά,  δεν  αρκεί θ  παραδοχι  τθσ  ςυνφπαρξθσ  ιδζασ και φλθσ,  για 

να ζχουμε διαλεκτικό αποτζλεςμα. Σ διαλεκτικόσ λογιςμόσ δεν είναι 

εφκολθ υπόκεςθ. Θ ιδεαλιςτικι ςκζψθ, και ακόμα περιςςότερο θ 

ρεαλιςτικι ςκζψθ, ζχουν απλοφςτερο και πιο βατό δρόμο:  αγνοϊντασ  

τθ  μιςι  πραγματικότθτα,  θ άλλθ  μιςι  γίνεται πιο βατι για τθ ςκζψθ.   

Αντίκετα, θ ίδια θ λζξθ  «διαλεκτικι»  μαρτυρά διάλογο και άρα, ςτθν  

ουςία, επίμονο και επίπονο εςωτερικό αντίλογο. Τταν αρχίςουμε να 

ςκεφτόμαςτε διαλεκτικά, διαπιςτϊνουμε ότι θ πορεία  του  πνεφματοσ  

δυςκολεφεται.  Ανοίγονται  ηθτιματα,  που οφτε καν περνοφςαν πριν 

από το μυαλό, με τθ μονοςιμαντθ οπτικι.  Δεν  αρκεί  ζνα  ναι  ι  ζνα  

όχι  για  να  πάμε  παρακάτω.  Θ  διαλεκτικι είναι περιςςότερο 

διανυςματικι, παρά καταφατικι ι αποφατικι. Σι ςυνιςτϊςεσ δεν 

δίνουν το ίδιο αποτζλεςμα,  ζςτω κι αν ζχουν ίδιο μζγεκοσ, αν π.χ. θ 

γωνία τθσ τομισ τουσ, ωσ διανυςμάτων, είναι διαφορετικι.  Θ  

ποςόςτωςθ  και  θ  φορά  των  παραμζτρων  είναι  αυτι  που κακορίηει 

κάκε φορά τθ  ςυνιςταμζνθ,  μαηί  με τθν απόλυτθ  τιμι τουσ  φυςικά. 

Γιϋ αυτό, θ διαλεκτικι μζκοδοσ, αν και είναι θ μόνθ αςφαλισ ςτο 

δρόμο προσ τθν αλικεια, δεν είναι  και θ ςυμπαςκζςτερθ.  εβολεφει 

το  πνεφμα  και  χρειάηεται  πείςμα  και  υπομονι  για  να  μθν 

κουκουλωκεί  «όπωσ-όπωσ»  θ  αλικεια  και  βολευτεί  αυτό  ξανά ςε 

μια ψευδοδιαλεκτικι μονομζρεια. Υάνω απϋ όλα, χρειάηεται καλι 

προετοιμαςία τθσ ςκζψθσ και  πλιρθσ ανάλυςθ των ζνκεν και ζνκεν 

δεδομζνων. Θ ςωςτι ποςόςτωςθ των ςυνιςτωςϊν προχποκζτει τθν 

ορκι και ακριβι αποτίμθςι τουσ  πριν από τθ μίξθ τουσ.      

Ξαι όταν λζμε ςωςτι ποςόςτωςθ, δεν υπονοοφμε τθ ςυνάντθςθ ςτο 

μζςο, δθλαδι τθν εξεφρεςθ του μζςου όρου. Αυτι κα ιταν μια βολικι 

λφςθ, αλλά  ςπάνια αποδίδει.  
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Είναι μια πιο ςφνκετθ και επίπονθ μζκοδοσ, που βαςίηεται κυρίωσ ςτον 

διαρκι εςωτερικό αντίλογο' δθλαδι να διακρίνεισ τισ δφο αντιδιαμε-

τρικζσ διαςτάςεισ του κζματοσ και, ςτθν αρχι, να τισ δουλζψεισ ςτο 

μυαλό -όςο μπορείσ- κακεμιά ξεχωριςτά. Πελετϊντασ τθ μια, να 

ξεχάςεισ ότι υπάρχει θ άλλθ και να προχωριςεισ τθ ςκζψθ ςου μζχρι 

τζρμα, ςαν αυτι να είναι θ μοναδικι πραγματικι.  Τταν φτάςεισ κάπου 

και νομίηεισ ότι θ κεωρθτικι καταςκευι που εκπόνθςεσ ςτο νου ςου 

είναι ολοκλθρωμζνθ, τότε, αντί να επαναπαυκείσ δογματικά, να 

ςτραφείσ ςτθν άλλθ διάςταςθ ςαν να είναι αυτι τϊρα θ μόνθ 

πραγματικι  (κάνοντασ το «ςυνιγορο του διαβόλου»  όπωσ λζμε)  και 

να εξετάςεισ όςα ςκζφτθκεσ  πριν,  από τθ νζα ςκοπιά. Κα δεισ τότε, 

ότι αυτά που προθγουμζνωσ νόμιηεσ ωσ βζβαια, γίνονται πολφ 

αμφίβολα βλζποντάσ τα με «άλλο μάτι».  Ζτςι, κα χτίςεισ νοερά για το 

ίδιο πράγμα μια νζα κεωρία, που κα διαφζρει ςθμαντικά από τθν 

προθγοφμενθ και κϋ αρχίςει κι αυτι να ςε οδθγεί ςε μια άλλθ 

βεβαιότθτα.  Τταν  αυτι   ςχθματοποιθκεί  ςτο μυαλό  και ςτραφείσ  

να τθ δεισ κι αυτι από τθν άλλθ πλευρά, κα διαπιςτϊςεισ με 

μεγαλφτερθ  ευκολία  πλζον  τα λογικά  κενά  που  εμφανίηει.       

Ξάκε φορά που κα επιχειρείσ αυτι τθ μονομερι προςζγγιςθ του 

κζματοσ, κα νιϊκεισ λιγότερο ελεφκεροσ να αυκαιρετείσ, γιατί κα είναι 

όλο και πιο βαρφ το ζλκυκρο τθσ άλλθσ  πλευράσ  που  κα  ςζρνεισ 

πίςω ςου.  Ζτςι, κάκε φορά που κα ανακυκλϊνεισ  μϋ αυτό τον τρόπο 

τισ ςκζψεισ ςου, κα εγκαταλείπεισ τισ παραμζτρουσ τθσ κάκε πλευράσ 

τισ οποίεσ αρνείται  μζςα ςου ανυποχϊρθτα θ άλλθ και κα κρατάσ από 

τθν κακεμιά τισ παραμζτρουσ εκείνεσ που ανζχεται και θ άλλθ. 

Θ διαλεκτικι κατάκτθςθ τθσ αλικειασ κα ζχει επιτευχκεί όταν νιϊςεισ 

ότι, κοιτάηοντασ το πράγμα από τθ μία και τθν άλλθ πλευρά, βλζπεισ 

ςχεδόν τθν ίδια εικόνα τθσ πραγματικότθτασ. Ψότε, κα μπορείσ να πεισ 

ςτον εαυτό ςου ότι κατζχεισ διαλεκτικά, άρα ολοκλθρωμζνα, το κζμα.  

Υάντωσ, ςε κάκε περίπτωςθ, ο δρόμοσ τθσ ςφγχρονθσ φιλοςοφίασ είναι 

θ μζςθ οδόσ,  θ οδόσ τθσ Διαλεκτικισ και του Μζτρου,  που βλζπει τθ 

φφςθ ωσ «παράςταςθ» δφο ρόλων, ςτθν οποία και οι δφο 

διαλεγόμενοι ςυντελεςτζσ ζχουν πρωταγωνιςτικό ρόλο, κυμαινόμενο 

ςθμαςιολογικά  ανάλογα  με τθν  πράξθ  που βρίςκεται  το  ζργο. 

Δανείηομαι μια παρομοίωςθ του Υαπανοφτςου, για να πϊ ότι:  

Θ πραγματικότθτα είναι ςαν τον θλεκτρικό ςπινκιρα : 

Δυο θλεκτρικοί πόλοι  κα ενεργιςουν για νϋ ανάψει ο ςπινκιρασ. 



 

ΕΝΟΤΘΤΑ  "Δ" 

ΤΕΛΕΟΛΟΓΛΑ 
 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Εικόνα:  «Τρίςτρατο»  του Φωκά Ράτρα 
 (Γραφιςτικι διαςκευι βραβευμζνθσ ςφνκεςθσ του Zoltan Toth)
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Δ1 

ΓΕΝΛΚΑ  

Δίδυμθ  με  τθν  οντολογικι  υπόκεςθ  περί  καταςκευαςτικισ  ουςίασ 

και  δομισ των όντων (υλικοφ και διάταξθσ),  που είναι θ γενεςιουργόσ 

αιτία τουσ, υπιρξε από τθν αρχαιότθτα θ τελεολογικι υπόκεςθ ότι, 

παρά  τθ  ςυνεχϊσ  μεταβαλλόμενθ  μορφι  και  ςυμπεριφορά  των 

όντων,  υπάρχει εκ φφςεωσ ζμφυτο  ςτο κακζνα απϋ αυτά ζνα κεντρικό 

ςχζδιο  (ιδεατι ουςία,  τάςθ,  προοριςμόσ,  τζλοσ)  που  είναι  θ  βάςθ 

τθσ  ςυνοχισ  και  διατιρθςισ  του. 

Τπωσ ιδθ είπαμε ςτθν οντολογία, θ φπαρξθ, ςε πρϊτο επίπεδο 

προςζγγιςισ τθσ, κεωρείται ότι υπάρχει και λειτουργεί με δφο 

ςυνιςτϊςεσ: τθν υλικι (υλοενζργεια) και τθν ιδεατι (λόγο, τάξθ,  

οργάνωςθ).  Χτθ ςυνζχεια,  ςτα περί λόγου  και  τάξθσ,  είδαμε  ότι  θ 

ιδεατι πλευρά τθσ φπαρξθσ εκδθλϊνεται επίςθσ με δφο ςυνιςτϊςεσ:  

τθν οντολογικι  (διάταξθ, ςχζδιο)  και τθν  τελεολογικι  (τάςθ, ροπι, 

ςκοπιμότθτα).  

Θ υλοενεργειακι υπόςταςθ του όντοσ, μαηί με το μζροσ του λόγου που 

αντιςτοιχεί ςτθ διάταξθ, αφορά τθ δομι του και είναι αρμοδιότθτα τθσ 

οντολογίασ.  Σι φιλόςοφοι  ζκριναν ότι  το μζροσ του λόγου (τάξθσ) τθσ 

φπαρξθσ, που αντιςτοιχεί ςτισ ζμφυτεσ τάςεισ (ροπζσ, κλίςεισ, ζνςτικτα) 

των όντων, ζχει εξαιρετικό ενδιαφζρον για τουσ ερευνθτζσ, αλλά και 

για τον άνκρωπο γενικότερα, και πρζπει να εξειδικευκεί ωσ επιςτιμθ.   

Ζτςι, προζκυψε θ ιςχφουςα  διάκριςθ  τθσ μεταφυςικισ (κεωρθτικισ 

φιλοςοφίασ) ςε Οντολογία και Τελεολογία, κατά το πρότυπο τθσ 

ανατομίασ και τθσ φυςιολογίασ ςτθ βιολογία, που αναφζραμε ιδθ ωσ  

παράδειγμα. 

Αυτό επιβλικθκε, επιπλζον, και για το λόγο ότι τότε, θ κρθςκεία, που 

υπερτεροφςε ςυμβατικά ςε ιςχφ ζναντι τθσ επιςτιμθσ, κεωροφςε ότι το 

εκ φφςεωσ πθγαίο ςχζδιο ςτον άνκρωπο είναι «εκ κεοφ» και, γιϋ αυτό, 

απαιτοφςε δικαιωματικά «ιδιοκτθςία» ςτα τελεολογικά ηθτιματα και 

χαρακτιριηε ωσ μζγα αμάρτθμα τθν ανάμιξθ τθσ επιςτιμθσ ςε αυτά.  
 

Σ διαχωριςμόσ αυτόσ προζκυψε ωσ επιβαλλόμενοσ και για ζναν άλλο 

λόγο, που ζχει να κάνει με τθν κακαρότθτα και τθν αςφάλεια τθσ 

επιςτιμθσ: 
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Ψο αίτθμα των κεωρθτικϊν επιςτθμόνων όλων των εποχϊν, ιταν θ 

αναηιτθςθ τθσ αντικειμενικισ αλικειασ ςτο εκάςτοτε φυςικό 

φαινόμενο που μελετοφςαν, μακριά και απερίςπαςτα από τθν 

οποιαδιποτε ςκοπιμότθτα ι αξιολογικι εκτίμθςθ εκ μζρουσ του 

ερευνθτι.  Κεωρικθκε, λοιπόν, ότι θ μελζτθ των τάςεων  του όντοσ 

(ροπισ, κλίςθσ, τροπισ, χαρακτιρα κλπ.) και των προεκτάςεϊν τουσ 

(τρόπου, ςυμπεριφοράσ, βοφλθςθσ, επικυμίασ, ςχεδιαςμοφ, προγραμ-

ματιςμοφ, ςτόχευςθσ, ςκοπιμότθτασ, ικουσ, δεοντολογίασ, αξιολό- 

γθςθσ  κλπ.)  κα ξζφευγε μοιραία από τθν αυςτθρι ουδετερότθτα του 

ψυχροφ κεωρθτικοφ (παρατθρθτι) και κα «μόλυνε» τθν επιςτιμθ με 

αξιολογικζσ και εκτιμθτικζσ προςεγγίςεισ των κεμάτων, μετατρζποντασ 

de facto τθ κεωρθτικι επιςτιμθ ςε εφαρμοςτικι  και  θκοπλαςτικι. 
 

Από  τθν  άλλθ  όμωσ,  κατά πρϊτο,  θ  φπαρξθ  τθσ  ζμφυτθσ  τάςθσ, ωσ 

μζρουσ του λόγου των όντων (κυρίωσ των ζμβιων),  ιταν φανερι και 

εκκωφαντικι (κυρίωσ με τθ μορφι των ενςτίκτων και των πακϊν)  και, 

κατά δεφτερο, οι τεχνικζσ εφαρμογζσ τθσ επιςτιμθσ πρόβαλαν κατά 

πιεςτικό τρόπο ωσ κοινωνικά αναγκαίεσ και απαιτοφςαν μερίδιο ςτο 

επιςτθμονικό γίγνεςκαι. Ψζκθκε λοιπόν εκ των πραγμάτων, ο 

κεωρθτικόσ επιςτιμονασ,  προ του διλιμματοσ  αν  πρζπει να αγνοθκεί  

θ τελεολογικι πλευρά τθσ μεταφυςικισ και να αφεκεί ςτθν 

υποκειμενικι  ι δογματικι  (κρθςκευτικι  και  εξουςιαςτικι κατά 

κανόνα) κεμελίωςι τθσ, ι αν θ επιςτιμθ όφειλε να τολμιςει τθν 

αντικειμενικοποίθςθ τθσ υποκειμενικισ πλευράσ του Οόγου (ωσ Τάςθσ 

ι Τζλουσ).  

Επιπλζον,  αν το  αρνιόταν αυτό,  αυτό κα ςιμαινε ότι θ φιλοςοφία, ωσ 

επιςτατοφςα επιςτιμθ (manager των επιςτθμϊν), αρνείται να 

προςφζρει  κεωρθτικι ςτιριξθ  και αξιωματικζσ αρχζσ ςτο οικοδόμθμα 

των  εφαρμοςμζνων επιςτθμϊν,  όπωσ το ζκανε ιδθ  ευςυνείδθτα  για 

τισ κεωρθτικζσ, και ότι ο εφαρμοςτικόσ κλάδοσ τθσ επιςτιμθσ κα 

πελαγοδρομοφςε ακζφαλοσ,  χωρίσ «πυξίδα». 

Ξαι όχι μόνο αυτό, αλλά με κάτι τζτοιο, θ φιλοςοφία κα καταδίκαηε ςε 

ορφάνια και αναπθρία και τουσ δικοφσ τθσ εφαρμοςτικοφσ κλάδουσ, 

όπωσ θ  νοθτικι,  θ  θκικι  και  θ  αιςκθτικι,  αφοφ ιταν καταφανζσ ότι 

θ οντολογία, μόνθ τθσ, αδυνατοφςε να τουσ προςφζρει το αναγκαίο 

κεωρθτικό υπόβακρο  (αξιολογικό και κανονιςτικό) για τισ εκτιμθτικζσ 

και δεοντολογικζσ αναηθτιςεισ τουσ. 

Ζτςι, χωρίσ να νοκεφςουν οι φιλόςοφοι τθν κακαρότθτα τθσ 

κεωρθτικισ επιςτιμθσ, αποδζχκθκαν να κατατάξουν ςτθν επιςτιμθ, 
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ωσ αυτοτελι κλάδο τθσ κεωρθτικισ φιλοςοφίασ, τθν τελεολογία. 

Αςφαλϊσ, θ θκικι, θ αιςκθτικι και οι άλλεσ πρακτικζσ φιλοςοφικζσ 

ενότθτεσ  δεν είναι  αμιγϊσ  κεωρθτικζσ,  αφοφ  ενζχουν  πρακτικό 

ςκοπό και  επιδίωξθ,  αλλά δικαιοφνται και αυτζσ να ζχουν ωσ νοθτικό 

εφαλτιριο  και  πθγι  των  αρχϊν τουσ  κάποιο  κεωρθτικό  ςχιμα.  Ξαι 

αυτό το ςχιμα, από πλευράσ τθσ κεωρίασ, είναι θ Τελεολογία. 

Οριςμόσ 

Θ Τελεολογία (ι Σελολογία) είναι ο κλάδοσ τθσ κεωρθτικισ 

φιλοςοφίασ  που  εξετάηει  τθν  ζμφυτθ  Τάςθ  των  όντων,  όπωσ  και 

το μθχανιςμό τθσ επίκτθτθσ ςκοπιμότθτασ  που εμφανίηεται ςε αυτά. 

Ερευνά δθλαδι τον εςωτερικό προγραμματιςμό και τισ αντικειμενικζσ 

προδιαγραφζσ  που  υπάρχουν  εκ φφςεωσ  ςτα όντα  (αν υπάρχουν και 

ςτο βακμό που υπάρχουν), κακϊσ και τον τρόπο που ο 

προγραμματιςμόσ αυτόσ κακορίηει το χαρακτιρα του όντοσ και τισ 

πρακτικζσ  κατευκφνςεισ  και  αντιδράςεισ  του. 

Εννοείται ότι, όταν λζμε Τάςθ, εννοοφμε αυτιν που ζχουμε περιγράψει ωσ 

μζροσ του Λόγου (Τάξθσ) και όχι κάποια υλοενεργειακι ιδιότθτα, όπωσ π.χ. θ 

βαρφτθτα (που κατά τθ φυςικι είναι τάςθ προσ το κζντρο τθσ Γθσ).  

Κα μποροφςαμε να ποφμε, κατά το πρότυπο τθσ διαίρεςθσ τθσ 

βιολογίασ, ότι θ τελεολογία είναι θ φυςιολογία τθσ φπαρξθσ, που 

αςχολείται  με  αυτό  που  εξαςφαλίηει  ενεργθτικά  τθν  επιβίωςθ  του 

όντοσ  (όπωσ  θ  οντολογία  αντιςτοιχεί  ςτθν  ανατομία  τθσ  φπαρξθσ 

και  αςχολείται  με αυτό  που  εξαςφαλίηει πακθτικά τθν υπόςταςθ του 

όντοσ, κακϊσ  είπαμε  προθγουμζνωσ).  Πε αναγωγι  ςτο  επόμενο 

ςτάδιο τθσ  ζμφυτθσ τάςθσ, που εμφανίηεται πρακτικά  ωσ  ικοσ  και 

δεοντολογία, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ τελεολογία μελετά τθ 

βακφτερθ  λογικι  που διζπει τθν θκικι  διάςταςθ (διαγωγι) των 

όντων  και,  με  αυτι τθν εξιγθςθ, να ποφμε ότι  θ  Τελεολογία  είναι  θ 

μεταφυςικι των θκϊν.  

Θ τελεολογία δεν κεςπίηει θκικοφσ  και  επιμζρουσ  κανόνεσ  και  δεν 

υπειςζρχεται ςτθν θκικι. Αντίκετα, ςϋ αυτιν, βρίςκει θ θκικι τθ 

κεωρθτικι  τθσ  βάςθ  και  το  υπερυποκειμενικό  κφροσ  των αρχϊν 

τθσ,  ϊςτε να  αναγνωρίηεται ωσ επιςτιμθ και να μθ μζνει ςτο επίπεδο 

του  αυκαίρετου  δόγματοσ.  

Υάντωσ, αναμφίβολα, θ τελεολογία είναι ο εξ οριςμοφ  τεταγμζνοσ 

κλάδοσ (εκ μζρουσ τθσ φιλοςοφίασ) για τθ κεωρθτικι υποςτιριξθ 
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ολόκλθρου του οικοδομιματοσ των  εφαρμοςμζνων  επιςτθμϊν  και 

τθσ δεοντολογίασ τουσ. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι αναλαμβάνει 

κανονιςτικό  και  ρυκμιςτικό  ρόλο,  μετατρεπόμενθ ςε εφαρμοςτικι 

και θκοπλαςτικι, αλλϋ ότι ερευνά, τελείωσ απακϊσ όπωσ κάκε 

κεωρθτικι  επιςτιμθ, αν  όντωσ ενυπάρχει  κάποιο  πθγαίο  (φυςικό)  

ικοσ ςτα όντα, που μπορεί να λθφκεί ωσ αντικειμενικι βάςθ και 

αφετθρία  ςτουσ  διάφορουσ   εφαρμοςτικοφσ  κλάδουσ,  αντί  αυτοί  

να ςυγκροτοφνται ωσ επιςτιμεσ με παντελϊσ αυκαίρετα και  αποςπα-

ςματικά κριτιρια ι να εκκινοφν από υπερβατικοφσ δογματιςμοφσ 

αμφίβολθσ  προζλευςθσ  και  αξιοπιςτίασ  (κρθςκεία,  μαγεία,  μαντεία, 

μυςτικιςμό,  αποκρυφιςμό  κ.ά.). 

Είναι αξιοςθμείωτο ότι, κατά μία ειρωνικι αναγκαιότθτα, τθν ανάγκθ 

τθσ αναηιτθςθσ ςτοιχειϊδουσ αιτιοκρατικισ βάςθσ  ςτα ανκρϊπινα 

ικθ (ουςίασ τθσ φπαρξθσ) και τθσ ίδρυςθσ τθσ τελεολογίασ, ωσ 

κεωρθτικισ επιςτιμθσ, τθ διαπίςτωςαν και τθν απαίτθςαν ιδεαλιςτζσ 

φιλόςοφοι, αναγνωρίηοντασ  τθν αδυναμία τουσ να λειτουργιςουν 

επιςτθμονικά με αμιγϊσ υποκειμενικι βάςθ χωρίσ τελεολογικό 

υπόςτρωμα. Σι ματεριαλιςτζσ φιλόςοφοι το κεωροφςαν οφτωσ ι 

άλλωσ  λελυμζνο αυτό το ηιτθμα, αφοφ εξθγοφςαν  τα  πάντα  υλιςτικά  

και  αιτιοκρατικά,  άρα και μοιρολατρικά.  

Τζλοσ και Ουςία 

Σι ζννοιεσ τάςθ και προγραμματιςμόσ, όπωσ και ροπι και κλίςθ, 

παραπζμπουν  εννοιολογικά  ςε  αυτό   που  λζμε  Τζλοσ  (προοριςμό ι 

ςκοπό) και ζχουν προδιλωσ  ζνα περιεχόμενο ςκοπιμότθτασ και 

ζμφυτθσ  (εςωτερικισ  και  πθγαίασ)  βοφλθςθσ. 

Θ ελλθνικι λζξθ τζλοσ λαμβάνεται εδϊ με τθ ςθμαςία του προοριςμοφ, 

τθσ  κατεφκυνςθσ  και  του ςκοποφ,  και όχι με τθν ζννοια  τθσ  λιξεωσ 

ι περατϊςεωσ.  Βζβαια, αυτζσ οι δφο ςθμαςίεσ τθσ λζξθσ είναι 

ςυγγενείσ,  γιατί -ςτθν ανκρϊπινθ πρακτικι-  θ λιξθ  μιασ πράξθσ 

επζρχεται με τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ και θ εκπλιρωςθ του 

ςκοποφ τθσ  πράξθσ ςθματοδοτεί  τθ  λιξθ  τθσ.  

Αναφζρω ωσ παραδείγματα τισ φράςεισ «ιλκον εισ Ακινασ, επί τω τζλει 

όπωσ διδαχκϊ φιλοςοφίαν», όπου θ δοτικι του τζλουσ ςθμαίνει ςκοπό, 

και «κοπίαςα εν Ακιναισ, αλλά εν τζλει επζςτρεψα εκείκεν ωσ 

κατθρτιςμζνοσ φιλόςοφοσ», όπου θ δοτικι του τζλουσ ςθμαίνει λιξθ. 

Ομοίωσ, το ριμα «τελειϊνω» ςθμαίνει ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ότι 

κακιςτϊ το πράγμα τζλειο  ι  λιγω  τθν πράξθ.  Σχετικά με τθ ςθμαςία 
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του τζλουσ ωσ κατεφκυνςθσ και ςκοποφ, είναι και τα παράγωγα 

αυτοτζλεια, νομοτζλεια, ιδιοτζλεια κλπ., ςε αντίκεςθ π.χ. με τθ 

ςυντζλεια  που ςθμαίνει  ολικι  λιξθ.   

Για  να  αποφφγουν  αυτι  τθ ςφγχυςθ,  οι  φιλόςοφοι  προτίμθςαν  για 

το τζλοσ, τον όρο Ουςία. Αλλά και εκεί υπιρχε αφορμι για 

παρεξιγθςθ,  γιατί  οι  ζλλθνεσ ονόμαηαν  επίςθσ  με  αυτι  τθ  λζξθ  το 

υλικό ςυςτατικό  των πραγμάτων (χθμικι ουςία, ςτερεά ουςία, υγρά 

ουςία και, εξ αυτισ,  παρουςία, απουςία, περιουςία, ομοοφςιοσ, 

μετουςίωςθ  κλπ.). 

Φιλοςοφικά πάντωσ, ιδίωσ ςτον κλάδο που μελετά ό,τι ζχει να κάνει με 

τάςθ, ςχζδιο, προοριςμό και  ςκοπιμότθτα και καλείται τελεολογία, 

ζχει επικρατιςει οι όροι τζλοσ και ουςία  να χρθςιμοποιοφνται για να 

περιγράφουν το Σκοπό, ενϊ για τισ άλλεσ δφο περιπτϊςεισ, να 

χρθςιμοποιοφνται οι ςαφείσ λζξεισ λιξθ  για το πζρασ  (αντί τθσ λζξθσ 

τζλοσ)  και  υλικό  για το ςυςτατικό  (αντί τθσ λζξθσ ουςία). 

Ζπειτα από αυτι τθ διευκρίνιςθ, μποροφμε να ποφμε ότι θ Τελεολογία 

είναι θ επιςτιμθ που μελετά  

α) το ςυγγενζσ  τζλοσ  (τάςθ, ουςία ι ςκοπό)  τθσ φπαρξθσ  εν γζνει,  

β) τθν πθγι των ιδιοτιτων του όντοσ που αποκαλοφμε τάςθ, κλίςθ, 

χαρακτιρα, βοφλθςθ, ροπι, ζφεςθ κλπ.  και 

 γ) το βάςει αυτϊν διαμορφοφμενο αξιολογικό και δεοντολογικό 

ςφςτθμα τθσ εκτιμθτικισ (εφαρμοςτικισ) φιλοςοφίασ και όλων των 

εφαρμοςμζνων (τεχνικϊν, πρακτικϊν) επιςτθμϊν. 

Βζβαια, ο ςκοπόσ ωσ ζννοια,  είναι κάτι  «αμαρτωλό»  για τθν κακαρι 

επιςτιμθ,  που οραματίηεται -και ςωςτά-  το κεωρθτικό επιςτιμονα  

ωσ απακι και αμζτοχο παρατθρθτι τθσ πραγματικότθτασ,  μακράν 

κάκε  ςκοπιμότθτασ,  αξιολόγθςθσ  και  πάκουσ.  

Θ  απζχκεια αυτι οφείλεται, ιςτορικά κυρίωσ, ςτισ καταπιζςεισ  και 

διϊξεισ τθσ επιςτιμθσ από τα δογματικά ςυςτιματα εξουςίασ (κρατικι,  

εκκλθςιαςτικι  κλπ.),  που  αξίωναν,  και  μάλιςτα  βίαια  πολλζσ  φορζσ,  

να ποδθγετοφν τθν επιςτθμονικι αλικεια βάςει τθσ δικισ τουσ 

θγεμονικισ ςκοπιμότθτασ, προσ εξυπθρζτθςθ των αυκαίρετων 

ιδεολθψιϊν τουσ  και  των ςτενϊν ςυμφερόντων τουσ. 

θμείωςθ: Μνθμονεφω εδϊ, για τθν ιςτορία, το ανατριχιαςτικό 

ςκεπτικό του δικαςτθρίου που κανάτωςε τον Lavoisier ςτισ 8-5-1794, 

ότι «θ δθμοκρατία δεν ζχει ανάγκθ από επιςτιμονεσ», το οποίο 

καταδεικνφει τθν ανά τουσ  αιϊνεσ  διάςταςθ εξουςίασ και επιςτιμθσ! 
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Επίςθσ, τα επιτάφια λόγια τθσ εκκλθςίασ επάνω ςτον τάφο του Spinoza:  

«Ενκάδε κείται  ο πινόηα.  Φτφςτε ςτον τάφο του»! 
 

Ωςτόςο,  παρϋ όλο το ςεβαςμό  ςτθν απαίτθςθ  τθσ  επιςτιμθσ  να 

μζνει   μακριά  από  τισ  κοινωνικζσ  ςκοπιμότθτεσ  και  δεοντολογίεσ, 

δεν κα ιταν πλιρθσ θ μεταφυςικι (κεωρθτικι φιλοςοφία), αν 

αγνοοφςε πλιρωσ  το ηιτθμα αν υπάρχει αντικειμενικόσ προοριςμόσ 

και  ςκοπιμότθτα  ςτο  ον  (από  τθ  φφςθ  του και  εκ  καταςκευισ)   ι 

αν οι επιμζρουσ  ςκοπιμότθτεσ  που αυτό εμφανίηει είναι κακαρά 

υποκειμενικζσ και τυχαίεσ (ςαν περίπου να παίηει ηάρια). 

Είναι άλλο πράγμα το να τίκεται θ ςκοπιμότθτα από τον παρατθρθτι, 

οπότε αυτόσ παραποιεί ςτθν πραγματικότθτα τθν αλικεια και  

εκφεφγει τθσ επιςτιμθσ, και άλλο  το να διαπιςτϊνει πακθτικά ο  

παρατθρθτισ τθν  φπαρξθ κάποιασ  ςκοπιμότθτασ ςτο ίδιο το 

αντικείμενο που μελετά. Ψότε, όχι μόνο δικαιοφται, αλλά και   

υποχρεοφται να διαπιςτϊςει, καταγράψει και μελετιςει τθν 

αντικειμενικά τεκειμζνθ (πζραν τθσ δικισ του βουλιςεωσ)  

ςκοπιμότθτα. 

Θ τάςθ που διακριβϊνεται ωσ  ενυπάρχουςα (ζνςτικτθ) ςτο 

μελετϊμενο αντικείμενο, είναι απλά μια ακόμα ιδιότθτα του 

αντικειμζνου, όπωσ είναι ο όγκοσ του και το βάροσ του ι θ 

κερμοκραςία του. Χυνεπϊσ, ανεξάρτθτα από τθ βοφλθςθ του 

παρατθρθτι,  είναι  επιςτθμονικό  ηιτθμα  το  αν  υπάρχει  ςτθν 

φπαρξθ  κάποια  τάςθ  ι  τάςεισ,  που  είναι  ςφμφυτθ  ι  ςφμφυτεσ  με 

αυτι,  τόςο  ςτθ  ςυμπαντικι  μορφι  τθσ  όςο  και  ςτθν  ατομικι. 

Αυτό  είναι  που  ανετζκθ  ςτθν  τελεολογία.  Ξαι  αυτό  είναι  το  

κυρίωσ  κζμα  τθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Δ2 

ΛΝΤΕΤΕΜΛΝΛΣΜΟΣ ΚΑΛ 

ΝΤΕΤΕΜΛΝΛΣΜΟΣ 

Τπωσ  είπαμε,  θ Τάξθ  (Λόγοσ)  των όντων  ςτον κόςμο  διακρίνεται  ςε 

Διάταξθ  (Δομι)  και  Τάςθ  (Τζλοσ)  και  τισ  δφο  αυτζσ  διαςτάςεισ τισ  

μελετοφν  αντίςτοιχα  θ  Σντολογία  και  θ  Ψελεολογία. 

Ϊςτερα από τθν οντολογικι διάκριςθ  ιδεαλιςμοφ και ματεριαλιςμοφ, 

το επόμενο μείηον φιλοςοφικό  ηιτθμα  που τίκεται ωσ ερϊτθμα είναι 

το κατά πόςον θ διάταξθ του όντοσ κακορίηει και το τζλοσ του  ι  όχι. 

Δθλαδι  το  αν  αυτό  αυτοκακορίηεται  ι  ετεροκακορίηεται. 

Ψο κζμα αυτό δεν είναι κακαρά τελεολογικό.  Είναι οντολογικό,  ςτο 

βακμό που αναφζρεται ςτθν τυχαιότθτα ι ςτθν αιτιότθτα ωσ 

κινθτιριων δυνάμεων τθσ φφςθσ, και είναι τελεολογικό, γιατί κακορίηει  

αντίςτοιχα  τθ  δυνατότθτα  αυτοκακοριςμοφ ι τθν υποταγι  ςτθ  

μοίρα  του  όντοσ.   Αποφάςιςα  να  το  ςυμπεριλάβω ςτθν τελεολογία, 

αφενόσ  για να ζχουμε πιο ολοκλθρωμζνθ  εικόνα (αφοφ θ τελεολογία 

ζπεται διθγθματικά τθσ οντολογίασ) και αφετζρου γιατί θ όποια επϋ 

αυτοφ άποψθ  είναι ο κεμζλιοσ λίκοσ επί του οποίου δομείται κεωρθ-

τικά κάκε τελεολογικι (και -παραπζρα- αξιολογικι) ςυςτθματικι  

μελζτθ. Σι ζννοιεσ βοφλθςθ και μοίρα είναι αντιφατικζσ και δεν μπορεί 

κανείσ να μιλάει για ελευκερία επιλογϊν, όταν τα πάντα κακορίηονται 

από το πεπρωμζνο, οφτε να μιλάει για αυςτθρά προκακοριςμζνθ 

εξζλιξθ, όταν  πιςτεφει ότι ςτθ ηωι και ςτθ φφςθ υπερτερεί το τυχαίο. 
 

Ψο μείηον αυτό δίλθμμα,  με τθν ιδεαλιςτικι και τθ ρεαλιςτικι εκδοχι 

του,  δθμιοφργθςε και εδϊ (κατϋ αντιςτοιχία) τισ δφο επόμενεσ βαςικζσ 

φιλοςοφικζσ ςχολζσ, του Λντετερμινιςμοφ και του Ντετερμινιςμοφ,  

που  προτείνουν  αντίςτοιχα  τθν  αυκυπαρξία  ι τθν αιτιότθτα  ωσ  

πθγι τθσ Ψάςθσ (τζλουσ ι ςκοποφ)  του όντοσ. 

Οζω κατϋ αντιςτοιχία,  γιατί πιςτεφω  ακράδαντα  ότι,  λογικά,  ο 

υλιςμόσ  δεν  μπορεί  παρά να είναι αιτιοκρατικόσ και ο ιδεαλιςμόσ δεν 

μπορεί παρά να εκφεφγει από τα αιτιοκρατικά  δεςμά τθσ υλικισ δομισ 

του όντοσ.  Ψο να ζχει κάποιοσ αμιγϊσ ματεριαλιςτικι κεϊρθςθ των 

πραγμάτων  και να πιςτεφει τελεολογικά ςτθν ελευκερία, όπωσ και 
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αντίκετα, να ζχει  αμιγϊσ ιδεαλιςτικι  κεϊρθςθ  και  να προςχωρεί 

τελεολογικά ςε νομοτελειακζσ (μοιρολατρικζσ ζωσ φαταλιςτικζσ) 

απόψεισ,  το κεωρϊ λογικά παράδοξο  και, τρόπον τινά, ςουρεαλι-

ςτικό και γκροτζςκο. 

Τζτοιο παράδειγμα λογικισ αντίφαςθσ, δίνει θ κρθςκεία, που είναι 

ταυτόχρονα ιδεαλιςτικι από οντολογικι άποψθ, αφοφ κατϋ αυτιν ο 

άνκρωποσ είναι πνεφμα ελεφκερο, και φαταλιςτικι από τελεολογικι άποψθ, 

αφοφ ο άνκρωποσ τίκεται υπό τισ αςφυκτικζσ προδιαγραφζσ κάποιασ  

«μοίρασ»  (κεϊκϊν εντολϊν εν προκειμζνω)!   

Βζβαια,  ςτθν πραγματικότθτα,  οι δφο αυτζσ καταςτάςεισ, του τυχαίου  

και  του  αυτοκακοριςμοφ από τθ μία  και  του μοιραίου  και τθσ 

νομοτζλειασ από τθν άλλθ, είναι βζβαιο ότι ςυνυπάρχουν, ςε μια 

«ελαςτικι» ενδιάμεςθ κατάςταςθ (όπωσ είναι βζβαιο ότι ςυνυπάρχουν 

θ ιδζα και θ φλθ). Σ παραπάνω αποκλειςμόσ είναι κεωρθτικόσ και 

απαντά ςτισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ, όταν αυτζσ εκφράηονται ωσ  

απόλυτεσ  (αμιγϊσ ιδεαλιςτικι ι αμιγϊσ  υλιςτικι).  Ψο πϊσ και με ποια 

ποςόςτωςθ ςυμμετζχουν ςτθν φπαρξθ το τυχαίο και το μοιραίο,  

ανάλογα με τα ποιοτικά και ποςοτικά χαρακτθριςτικά του κατά 

περίπτωςθ εξεταηόμενου όντοσ ι γεγονότοσ, κα το δοφμε παρακάτω.  

Υάντωσ, εγκυκλοπαιδικά πρζπει να πω, ότι ο ματεριαλιςμόσ και ο 

ντετερμινιςμόσ, ςαν ενιαίο φιλοςοφικό ςχιμα, εκφράςκθκαν  

πλθρζςτερα τον προθγοφμενο αιϊνα με τθ ςχολι του Μαρξιςμοφ, ενϊ  

αντίςτοιχα,  ο ιδεαλιςμόσ  και ο  ιντετερμινιςμόσ  εκφράςκθκαν με τθ 

ςχολι του Υπαρξιςμοφ. Θ ςυμβολι και των δφο αυτϊν κεωρθτικϊν 

καταςκευϊν  ςτθν αποςαφινιςθ  και  τθν  κατανόθςθ του φιλοςοφικοφ 

διπόλου, το οποίο χαρακτθρίηει τθ φιλοςοφία από τθν αρχαιότθτα 

μζχρι ςιμερα, υπιρξε καταλυτικι. 

 

Θ απόρριψθ  τθσ τελεολογίασ,  με τθν ζννοια τθσ άρνθςθσ κάκε λογικοφ 

περιεχομζνου ςτθν φπαρξθ και τθ ηωι  και τθσ  διαπίςτωςθσ τθσ 

ματαιότθτάσ τθσ (Vanitas vanitatum' omnia vanitas), που εκφράηεται 

κεωρθτικά ωσ  Μθδενιςμόσ  (άρνθςθ κάκε τζλουσ και τάξθσ,  απόλυτθ  

α-ταξία)  και πρακτικά ωσ Αναρχία  (άρνθςθ αρχϊν και αξιϊν), 

κεωρείται επιςτθμονικά ωσ περικωριακι και εκτόσ λογικισ.  Είναι 

προδιλωσ ψευδισ, διότι τθ διαψεφδουν τα ίδια τα ζνςτικτα  που  

ενυπάρχουν  ςτον  άνκρωπο  και  τα  διαπιςτϊνει εμπειρικά και ο 

πλζον αμόρφωτοσ, αλλά και διότι αυτοί που τθν υποςτθρίηουν 

αυτοακυρϊνονται, παραμζνοντασ  παραδόξωσ  ςτθ  ηωι και μαχόμενοι 
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να αποδείξουν κάτι, παρά τθν κατϋ αυτοφσ ματαιότθτα  των  πάντων 

(άρα  και  τθσ  εν  λόγω  απόδειξθσ)! 

Ντετερμινιςμόσ 
(Αιτιότθτα και Νομοτζλεια) 

Σ Ντετερμινιςμόσ  είναι  θ  τελεολογικι  ςχολι  (ρεφμα), που 

υποςτθρίηει  ότι  τα πάντα ςτον  κόςμο διζπονται  από  τθν  αιτιότθτα 

και  τουσ  φυςικοφσ και μακθματικοφσ νόμουσ  τθσ υλοενζργειασ  και 

ότι  τίποτα δεν είναι  τυχαίο ι αυκφπαρκτο.  Πε  τθ  κεϊρθςθ  αυτι,  τα 

πάντα ςτθ φφςθ  ετεροκακορίηονται  και αλλθλοεπθρεάηονται  και όλα 

τα  φαινόμενα (όντα και γεγονότα) είναι αιτιατά  και αίτια κάποιων  

άλλων,  ςε πλιρθ  και  γραμμικι  ςυνζχεια μεταξφ τουσ. 

Χτθν ακραία εκδοχι του, ο ντετερμινιςμόσ εκδθλϊνεται ωσ 

Φαταλιςμόσ,  κατά  τον  οποίο  τα  πάντα είναι προδιαγεγραμμζνα από 

τισ δυνάμεισ τθσ φφςθσ  (ι  από  «υπερφυςικζσ» δυνάμεισ, κατά τθ 

κρθςκεία, τθ μαγεία, τθ μαντικι και τθν αςτρολογία), που 

προςδιορίηουν το πεπρωμζνο των πραγμάτων.  Ωσ πεπρωμζνο νοείται 

θ απόλυτθ και αμετάκλθτθ αιτιότθτα και νομοτζλεια ςτα πράγματα, 

που αποδίδεται λαϊκά ωσ «μοίρα» ι «ριηικό» κατά τθν ευρωπαϊκι 

ζκφραςθ  και  ωσ «κάρμα» ι «κιςμζτ»  κατά  τθν  αςιατικι. 

Ξατά τθν άποψθ των φαταλιςτϊν,  αν μποροφςαμε να ζχουμε όλα τα 

δεδομζνα κίνθςθσ και κατάςταςθσ των πραγμάτων ςε κάποια χρονικι 

ςτιγμι, τότε κα μποροφςαμε να ςυναγάγουμε με πλιρθ αςφάλεια πωσ 

ιταν και πωσ κα είναι αυτά, πριν και μετά από εκατομμφρια χρόνια 

αντίςτοιχα.  Είναι παςίγνωςτο το παράδειγμα του Reymond ότι 

«γνωρίηοντασ επακριβϊσ τθ ςθμερινι κατάςταςθ του κόςμου, 

μποροφμε να ςυμπεράνουμε ποια ςτιγμι θ Αγγλία κα κάψει και το 

τελευταίο τεμάχιο  γαιάνκρακοσ  που διακζτει ςτο υπζδαφόσ τθσ»!  

Ψο λογικό  ςφάλμα  του φαταλιςμοφ είναι ότι εκλαμβάνει τον κόςμο ωσ 

«κλειςτό κφκλωμα», παραγνωρίηοντασ ότι οι παράγοντεσ που 

επθρεάηουν το κάκε φαινόμενο (άλλοσ λίγο και άλλοσ πολφ) είναι 

άπειροι και, άρα, ουδζποτε πλιρωσ προςδιορίςιμοι και ουδζποτε 

γραμμικά διατεταγμζνοι εν τω ςυνόλω τουσ.  Θ παραμικρι παρεμβολι 

μθ γραμμικοφ παράγοντα (αςτάκμθτου και τυχαίου ςυμβάντοσ) 

εκκζτει και το πιο ςτακερό ον  και γεγονόσ  ςε πικανότθτα αςτάκειασ 

και ριηικισ εκτροπισ από τθ  μζχρι  τότε ςτακερι  πορεία  του.  

Αυτόσ είναι και ο λόγοσ, που θ φιλοςοφία αποκλείει τθ δυνατότθτα 

επακριβοφσ   πρόβλεψθσ  του μζλλοντοσ. Σι προβλζψεισ για το μζλλον 
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είναι περιςςότερο αξιόπιςτεσ, όςο περιςςότερο κλείνουμε το ςφςτθμα,  

εντόσ του οποίου γίνεται κάκε φορά θ πρόβλεψθ,  και όςο πιο πολφ 

αποκλείουμε τουσ εξωγενείσ παράγοντεσ.  Αυτό όμωσ,  είναι αδφνατο 

να γίνει απόλυτα ι ςχεδόν απόλυτα και, ςυνεπϊσ, θ αλάνκαςτθ 

πρόβλεψθ του μζλλοντοσ είναι αδφνατθ. Τλεσ οι προβλζψεισ ζχουν 

ςτατιςτικό ποςοςτό λάκουσ, που είναι τόςο μεγαλφτερο όςο πιο  

ανοιχτό ι πολφπλοκο είναι το μελετϊμενο ςφςτθμα.   

Χτθν θπιότερθ εκδοχι του, ο ντετερμινιςμόσ  παρουςιάηεται ωσ 

Φυςιοκρατία, που είναι θ κεωρία εκείνθ, θ οποία εντοπίηει τθν 

υπζρτατθ  δφναμθ  τθσ φπαρξθσ   ςτθν  αυκφπαρκτθ φφςθ.  Χφμφωνα 

με  τθ  κεωρία αυτι,  οι βαςικζσ  αξίεσ  των  ανκρϊπων  εκπορεφονται 

από  τουσ ίδιουσ τουσ νόμουσ  με τουσ οποίουσ οργανϊνεται θ  φφςθ, 

οι  οποίοι  και πθγάηουν απϋ αυτι  τθν ίδια.  Ερμθνεφουν προφανϊσ τθν 

ατομικι φφςθ  με  τουσ  νόμουσ  και τα μζτρα τθσ κοςμικισ φφςθσ. Πια 

παρόμοια αντίλθψθ υπάρχει και ςτο μαρξιςτικό «προτςζσ», που  δεν 

υποδθλϊνει απλά τθν πορεία των πραγμάτων, αλλά τθν υποχρεωτικι 

και αναπόδραςτθ πορεία τουσ. 

Σ όροσ ντετερμινιςμόσ είναι ςχετικά πρόςφατοσ. Χτθν αρχαιότθτα, 

εκφραηόταν  ωσ  αιτιότθτα  ι  αναγκαιότθτα ι νομοτζλεια.  Χτον Leibniz 

απαντάται ωσ κακοριςμόσ (determination) και ωσ κακοριςτικόσ λόγοσ  

(raison determinente)  και  ςτον Lachelier  ωσ κακοριςτικιςμόσ 

(determinationisme), όπωσ γράφει ο ίδιοσ ότι κα ονόμαηε τθ 

φιλοςοφικι  κεωρία του αν τθσ ζδινε ονομαςία.  Σ Einstein μάλιςτα, 

προςπακϊντασ ςτα τελευταία του  χρόνια  να ςυνδζςει τθ ςχετικότθτα 

με τθν κβαντομθχανικι, προσ ικανοποίθςθ προφανϊσ του 

ντετερμινιςτικοφ μοντζλου, αποηθτοφςε, όπωσ είπε, τθ «βακφτερθ 

αιτιότθτα»  (ςυμπλθρϊνοντασ τθν υποςτιριξι του  ςτο ντετερμινιςμό 

με  το  χαριτολόγθμα  ότι  «Ο  Κεόσ  δεν  παίηει  ηάρια»). 
 

Τπωσ  είπα  και  ςτα  περί  ιδεαλιςμοφ  και  ματεριαλιςμοφ  για  τισ 

ςχολζσ τθσ φιλοςοφίασ, ζτςι και για το ντετερμινιςμό με τθν ζννοια τθσ 

αιτιότθτασ και αναγκαιότθτασ, υπάρχει μια εκτεταμζνθ και 

πολυγνωμοφςα βιβλιογραφία, από τθν εποχι των αρχαίων 

Δθμόκριτου, Οεφκιππου και Lucretius, μζχρι τουσ Bacon, Newton, 

Galilei, Descartes, Spinoza, Laplace, Lomonosov και  Schopenhauer 

ενδιάμεςα,  και μζχρι τουσ Engels, Marx και Haeckel ςτα ςχετικά 

πρόςφατα χρόνια, ςτθν οποία είναι αδφνατο να αναφερκοφμε 

διεξοδικά, χωρίσ το βιβλίο να περιπζςει ςε μορφι φιλοςοφικισ 

εγκυκλοπαίδειασ. Κεωρϊ, ότι ο αναγνϊςτθσ ζχει ιδθ αντίλθψθ τθσ 
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αιτιότθτασ ωσ μθχανιςμοφ, τόςο από τθν εγκφκλια φιλοςοφικι  

παιδεία του, όςο και από τθ ςχολικι ακόμα, αφοφ θ μάκθςθ τθσ 

φυςικισ περιλαμβάνει τθ μφθςθ ςτουσ μθχανιςμοφσ τθσ αιτιότθτασ. 
 

Αυτό  που πρζπει  να  ςθμειωκεί  είναι  ότι  ο  ντετερμινιςμόσ  δεν 

εξαιρεί από τθν απόλυτθ αιτιοκρατία  τα ψυχικά και πνευματικά 

γεγονότα και τα μεταχειρίηεται τελεολογικά ωσ κοινά υλικά φαινόμενα,  

με  γραμμικι  ςυνζχεια.   Ωσ  εκ  τοφτου,  ανεξάρτθτα  αν αυτό  είναι  

ςωςτό  ι  λακεμζνο,  επιβεβαιϊνει  τον  ιςχυριςμό μου, ότι ο 

ματεριαλιςμόσ  και  ο ντετερμινιςμόσ  είναι αδελφζσ   κεωρίεσ  και 

ςχολζσ και ότι, ουςιαςτικά, αποτελοφν τθν οντολογικι και τελεολογικι  

ζκφραςθ  μιασ  και  τθσ  αυτισ   φιλοςοφικισ  οπτικισ των πραγμάτων.  

Ψο αντίςτοιχο ςυμβαίνει με το δίδυμο  ιδεαλιςμοφ και  

ιντετερμινιςμοφ,  που  κεωρϊ  επίςθσ  ότι  είναι  αδελφζσ  ςχολζσ και  

ζχουν  κοινι  κεωρθτικι  βάςθ. 

Λντετερμινιςμόσ 
 (Απροςδιοριςτία και Ελευκερία) 

Σ Λντετερμινιςμόσ  είναι  θ  τελεολογικι  ςχολι,  που  υποςτθρίηει  ότι 

θ  αιτιότθτα είναι  ςχετικι  (ζωσ  ανφπαρκτθ  πρακτικά)  και  ότι  τα 

όντα διζπονται κυρίωσ από απροςδιοριςτία και τυχαιότθτα, που 

κεμελιϊνει τθν ελευκερία τουσ και ςυντελεί ϊςτε αυτά να μποροφν, 

επί το πλείςτον, να αυτοκακορίηονται  (ι, ζςτω,  να προςπακοφν  να 

αυτοκακορίηονται). Πε τθ κεϊρθςθ αυτι, και όταν ακόμα δεν 

αμφιςβθτείται θ γραμμικι ςυνζχεια των φαινομζνων, το ον 

λαμβάνεται ωσ (μθ γραμμικι) εξαίρεςθ, που υπερβαίνει τθ  φυςικι 

νομοτζλεια  και  περνάει  ςτο  ανϊτερο  επίπεδο  τθσ  αυτονόμθςθσ και  

τθσ  ελευκερίασ. 

Θ  υπζρβαςθ  και  αναβάκμιςθ  αυτι,  είναι  θ  απάντθςθ  του όντοσ ωσ 

προςωπικότθτασ ςτο ον ωσ φφςθ. Είναι θ επανάςταςθ του πνεφματοσ  

ενάντια ςτθν απλοϊκι  (κατά τουσ ιδεαλιςτζσ)  αιτιοκρατικι εξιγθςθ 

τθσ φπαρξθσ, που ζκανε τον Hegel να απαρνείται τθν αςφυκτικι 

αιτιοκρατία τθσ φυςικισ, αποκαλϊντασ τθν εχκρικά «τυραννία τθσ 

φφςθσ»  ι τον Marquez να γράψει ότι «είναι  τόςα πολλά  τα  

πράγματα  που  μπόρεςα  να  μάκω  από  ςασ, αλλά και τόςο άχρθςτα, 

αφοφ με ζχουν κλείςει ςτθ δικι ςασ βαλίτςα».  Είναι αυτό που δίνει 

ςτον άνκρωπο (όπωσ είπα ςτο εδάφιο περί ςυνείδθςθσ)  τθ  κεωρθτικι  

δυνατότθτα  να  γίνει, από «επιβάτθσ»  τθσ  ηωισ,  «επιβιτωρ». 
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Χτισ ακραίεσ εκδοχζσ του, ο ιντετερμινιςμόσ παρουςιάηεται ωσ 

Τυχαιοκρατία  και  Ρυρρωνιςμόσ,  όπου οι φυςικοί νόμοι είναι τελείωσ 

φανταςτικοί και ανφπαρκτοι και τα πάντα ςτθ φφςθ είναι τυχαίεσ  

ςυμπτϊςεισ,  ςε  απόλυτθ  αταξία.  
 

Τπωσ είπαμε και ςτα περί ντετερμινιςμοφ, ζτςι και για τον 

ιντετερμινιςμό, με τθν ζννοια τθσ απροςδιοριςτίασ και τυχαιότθτασ, 

υπάρχει μια πλοφςια βιβλιογραφία, από τθν εποχι των αρχαίων 

Υρωταγόρα, Γοργία, Ηινωνα και των Χοφιςτϊν,  μζχρι τουσ Poincaré, 

Hume,  Hegel  και  Fichte  ενδιάμεςα,  και  μζχρι  τουσ  Nietzsche, 

Sartre,  Heidegger,  Russel,  Plank,  Heisenberg,  Steiner  και  Birkhoff 

ςτα πρόςφατα χρόνια, ςτθν οποία είναι αδφνατο να αναφερκοφμε 

διεξοδικά.  Πε δεδομζνο ότι οι ςφγχρονεσ  ζρευνεσ τθσ φιλοςοφίασ, 

των μακθματικϊν, τθσ φυςικισ και τθσ βιολογίασ ςυγκλίνουν όλεσ προσ 

τθν απροςδιοριςτία, ωσ απάντθςθ ςτο ντετερμινιςμό και τθν κλαςικι 

ςκζψθ,  είναι βζβαιο ότι  ο  ςθμερινόσ  μορφωμζνοσ  άνκρωποσ  είναι 

επαρκϊσ  ενθμερωμζνοσ  ςχετικά. 
 

Χτθ  ςφγχρονθ  επιςτιμθ,  θ  αιτιότθτα  και  θ  νομοτζλεια  ςτθ  φφςθ, 

όπωσ τθν αποδζχεται θ επιςτιμθ τθσ φυςικισ και θ κλαςικι ςκζψθ, δεν 

αμφιςβθτείται. Ωςτόςο, με τθ βοικεια των προχωρθμζνων 

μακθματικϊν πλζον, αυτι ζχει καταςτεί όντωσ «διάτρθτθ» από 

αλλεπάλλθλεσ κεωρίεσ μθ γραμμικισ μορφισ  που επιβεβαιϊνονται 

πειραματικά, όπωσ είναι θ κεωρία τθσ  πολυπλοκότθτασ,  θ  κεωρία 

των πικανοτιτων, θ κεωρία του χάουσ, θ αρχι τθσ απροςδιοριςτίασ και  

βζβαια θ κβαντομθχανικι και θ  γενετικι, με τισ ςυνεχείσ ανακαλφψεισ  

που  καταδεικνφουν  τθ  «ςυνζχεια  δια  τθσ  αςυνζχειασ».  

Είναι  αυτζσ που κακιςτοφν επιςτθμονικά δυνατι τθ φαινομενολογικι 

μορφοποίθςθ τθσ φλθσ και τθν πραγμάτωςθ τθσ ατομικισ φπαρξθσ  

μζςα από τθν υλικι  φπαρξθ  και  επάνω  ςϋ αυτιν. 

 

Ξατά πολλοφσ, θ μεκοδολογία τθσ μελζτθσ των μθ γραμμικϊν 

ςυςτθμάτων,  παράλλθλα με τθ κεωρθτικι και μακθματικι διερεφνθςι 

τουσ,  είναι ςιμερα θ «εμπροςκοφυλακι» τθσ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ. 

Σι ίδιοι ιςχυρίηονται ότι  θ κεωρία τθσ πολυπλοκότθτασ (complexity 

theory), αποτελεί τθν τρίτθ επιςτθμονικι επανάςταςθ του 20ου αιϊνα, 

μετά τθ κεωρία τθσ ςχετικότθτασ και τθ κεωρία των κβάντα, που 

αποδεικνφει  ότι  ο  κόςμοσ  μασ,  κάκε  άλλο  παρά  γραμμικόσ  και 

βζβαιοσ είναι. Χτον φυςικό κόςμο και ιδιαίτερα ςτισ περιοχζσ του 
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μζγιςτου  και  του ελάχιςτου,  ιςχφουν  θ  αρχι  τθσ  απροςδιοριςτίασ 

κατά  Heisenberg  και  του  τυχαίου  κατά  Monod. 

Ψο γνωςτό  παράδειγμα τθσ  πεταλοφδασ  ςτο Υεκίνο, που μπορεί  με 

το πζταγμά τθσ να προκαλζςει ςειςμό  ςτο Χαν Φρανςίςκο, δεν είναι 

πια μια εκκεντρικι υπόκεςθ, αλλά μια διαρκισ και άφευκτθ 

πικανότθτα  ςτθ  μελζτθ κάκε πολφπλοκου φαινομζνου, που υπόκειται  

ςυνεχϊσ  ςτθν  ειςβολι  αςτάκμθτων  παραγόντων.  

Διαλεκτικόσ Συμβιβαςμόσ 

Αν αποφφγουμε  και εδϊ τισ  ακραίεσ  και  απόλυτεσ  εκδοχζσ  των  δφο 

προςεγγίςεων, κα δοφμε ότι, και  ςτο τελεολογικό ηιτθμα, όπωσ 

παντοφ,  θ ρεαλιςτικι  και  θ  ιδεαλιςτικι  αντίλθψθ  απεικονίηουν  

ςτθν πραγματικότθτα τισ δφο τελεολογικζσ ςυνιςτϊςεσ, των οποίων 

διαλεκτικι ςυνιςταμζνθ  είναι  θ  τελεολογία  τθσ  πραγματικότθτασ: 

 Ψθ ςτακερι  και  βζβαιθ,  αλλά  ιςχυρότερθ  ςυνιςτϊςα  (γραμμικι 

και αιτιοκρατικι),  θ οποία δομεί τθν φπαρξθ  και  τθν κατατάςςει 

ποςοτικά  μζςα  ςτο  κοςμικό  είναι. 

 Ψθν ανϊτερθ, αλλά αςτακι και μεταβαλλόμενθ ςυνιςτϊςα (μθ 

γραμμικι  και  τυχογζννθτθ),  θ οποία προςωποποιεί τθν φπαρξθ και 

τθν κατατάςςει ποιοτικά, αναβιβάηοντάσ τθν και ταυτοποιϊντασ  

τθν  μζςα  ςτο  απρόςωπο  κακολικό  είναι. 
 

Βλζπουμε δθλαδι και  εδϊ,  ότι  θ  ςφνκεςθ  δια  των  αντικζςεων 

είναι  τελεολογικά,  όχι  μόνο  εφικτι, αλλά και  επιβαλλόμενθ.   

Εφικτι, γιατί το αποδεικνφουν οι ςυνεχείσ και πειραματικά 

επαλθκευόμενεσ μοντζρνεσ ανακαλφψεισ των μακθματικϊν, τθσ 

φυςικισ  και  τθσ  βιολογίασ  (ακολουκοφςασ  και  τθσ  ψυχολογίασ).  

Ξαι  επιβαλλόμενθ,  γιατί  θ  αγνόθςθ  τθσ  φυςικισ αιτιότθτασ  κα  

μετζτρεπε λογικά τθν φπαρξθ ςε αδιάφορο και τυχοκίνθτο «κονιορτό» 

μικροςωματιδίων, αλλά και ο αποκλειςμόσ του ζκτακτου και τυχαίου 

κα μετζτρεπε λογικά τθν φπαρξθ ςε αδιάφορο ομοιογενζσ ςφμπλεγμα.   

Θ παραγνϊριςθ του  ετεροκακοριςμοφ  κα  αγνοοφςε τθν κοςμικι 

ιδιότθτα τθσ φπαρξθσ και ο αποκλειςμόσ τθσ ελευκερίασ κα τθσ  

ςτεροφςε  τθ  δυνατότθτα  τθσ  εξατομίκευςθσ.  
 

Ψθν άρςθ αυτισ τθσ αντινομίασ και το ςυμβιβαςμό τθσ φυςικισ 

αιτιότθτασ  με  τθν  πνευματικι  ελευκερία,  τθ  δίνει  ο  Kant  κατά ζνα 

καυμαςτό τρόπο (που, όπωσ γράφει ο Ραπανοφτςοσ, είναι πραγματικά 
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μια από τισ πιο ςθμαντικζσ κατακτιςεισ του φιλοςοφικοφ ςτοχαςμοφ): 

Ξατά  τον  Kant,  θ  ελευκερία  δεν  ακυρϊνει  τθ  φυςικι  νομοτζλεια,  

αλλά γεννιζται απάνω απϋ αυτιν (ςε ζνα υπερκείμενο ασ ποφμε 

ςτρϊμα) και ουςιαςτικά τθν επιβεβαιϊνει. Ψοφτο διότι, αυτι 

ενυφαίνεται  μζςα ςτο πλζγμα τθσ αιτιϊδουσ αλλθλουχίασ  και δζνεται  

μϋ αυτιν  με  το  δεςμό  αιτίασ  και  αποτελζςματοσ.  Πε αυτι τθν 

εντελϊσ  ιδιότυπθ  «αιτιότθτα  τθσ  ελευκερίασ» (kausalitat aus 

freiheit),  ζρχεται ςε ςυνάφεια ο  αιςκθτόσ  κόςμοσ  με το νοθτό,  χωρίσ  

ο  δεφτεροσ  να καταργεί  τον  πρϊτο ι ο  πρϊτοσ  να εμποδίηει το  

δεφτερο. 
 

Ειδικά ωσ προσ  το  ον, αν κυμθκοφμε τθν παρομοίωςι του με κρόμβο,  

ο κρόμβοσ  υπάρχει  όταν  ςτο  «ρευςτό»  τθσ αιτιότθτασ ςυμβεί  θ 

τυχαία  πφκνωςθ.  Χωρίσ  το  οιονεί  ρευςτό  (δθλαδι  τθν  αιτιότθτα)  

δεν μπορεί  να  υπάρξει  κρόμβοσ  (δθλαδι  ον).   Αλλά  και χωρίσ  τθν  

πφκνωςθ  (δθλαδι  το  τυχαίο),  πάλι  δεν  κα  υπάρξει  κρόμβοσ  

(δθλαδι  ον).   
 

[ (Συςτινω)  →  (Συςτάδα = κρόμβοσ) → (Φπαρξθ όντοσ = ςφςταςθ) ] 
 

Γενικά, μποροφμε να ποφμε ότι, κακϊσ δείχνουν τα πράγματα και 

αποδεικνφουν θ ςφγχρονθ επιςτιμθ και θ κακθμερινι πρακτικι, θ 

φφςθ ξεκινάει από ςυνκικεσ τυχαίου ςτθν απείρωσ μικρι (υποατομικι)  

και  ςτθν  απείρωσ  μεγάλθ  (ςυμπαντικι)  κλίμακα,  γίνεται ςχετικϊσ 

ντετερμινιςτικι ςτθ μεςαία κλίμακα των πεπεραςμζνων  όντων  και  

απελευκερϊνεται   από  τθν  αιτιοκρατία  με  τθ   ςυνείδθςθ  και   τθ 

νόθςθ,  όςο  αυτζσ  οι  ιδιότθτεσ  αναπτφςςονται. 

 

Για τον άνκρωπο, αυτό είναι μια γοθτευτικι πρόκλθςθ, που μου 

κυμίηει το άκλθμα «kayak».  

Γεννιζται και πεκαίνει ντετερμινιςτικά, ταξιδεφοντασ ενδιάμεςα επάνω 

ςε ζνα χείμαρρο που μοιάηει με αυτό που λζμε πεπρωμζνο. Τμωσ,  με 

κουπί τθ νόθςθ, κατορκϊνει να εκμεταλλεφεται  το  τυχαίο και  τθν 

ελευκερία που  αυτό  του παρζχει και να κακορίηει  ο  ίδιοσ  τθν  

πορεία  του (πάντα ςε  κάποιο βακμό). 

Χε αυτό, τον βοθκάει καταλυτικά θ πολλαπλότθτα δυνατοτιτων που 

του παρζχει θ αρχικά κεωροφμενθ ωσ  ακατάλυτθ φυςικι νομοτζλεια 

(φυλακι  τθσ  φφςθσ  κατά  Hegel).  
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θμείωςθ: Μεταφζρω εδϊ ζνα ςχετικό ςχόλιο του ζλλθνα 

μακθματικοφ Μποφντθ, που αποδίδει γλαφυρά,  πλθν πολφ εφςτοχα, 

τα παραπάνω:  

 «Φαίνεται ότι ο κόςμοσ μασ  είναι  κατά  κφριο  λόγο  αιτιοκρατικόσ  

και περιγράφεται  από  ντετερμινιςτικά  ςυςτιματα  εξιςϊςεων.  Πμωσ, 

θ  ομορφιά  του και τα απρόοπτα και γοθτευτικά μυςτικά του δεν κα 

λείψουν ποτζ, αφοφ κα είναι πάντα κρυμμζνα μζςα ςτισ χαοτικζσ 

περιοχζσ τθσ μθ γραμμικισ μακθματικισ περιγραφισ του. 

Οδθγοφμαςτε δθλαδι ςτο τελικό ςυμπζραςμα, ότι ο απόλυτοσ 

ντετερμινιςμόσ και θ απόλυτθ τυχαιότθτα δεν είναι παρά 

εξιδανικεφςεισ  και  ακραίεσ  και  οριακζσ  καταςτάςεισ.  Αποτελοφν τθν 

εξαίρεςθ και όχι τον κανόνα.  Το παιγνίδι τθσ φφςθσ  και τθσ ηωισ 

παίηεται κάπου ανάμεςα ςτθν τφχθ και τθ βεβαιότθτα, ςαν μια παρτίδα 

ςκάκι:  Οι κανόνεσ είναι γνωςτοί και απλοί.  Οι ςυνδυαςμοί όμωσ που 

επιτρζπονται, είναι τόςο πολλοί,  ϊςτε να προςδίδουν ςτον κόςμο 

γφρω  μασ  μια καυμαςτι  πολυπλοκότθτα  κινιςεων  και μορφϊν, που 

ποτζ δεν κα μπορζςουμε να κατανοιςουμε και να ελζγξουμε  

πλιρωσ». 

Τντωσ, ζχει δίκιο ο ςχολιαςτισ, ότι ποτζ δεν κα μπορζςουμε να 

κατανοιςουμε και να ελζγξουμε πλιρωσ τθν πολυπλοκότθτα κινιςεων  

και  μορφϊν του κόςμου  και  τθσ  ηωισ,  αλλά θ  αλικεια αυτι  ζχει  

και  μια άλλθ ανάγνωςθ:  ότι  ποτζ  ο  κόςμοσ  και  θ  ηωι δεν κα 

κατορκϊςουν να επιβλθκοφν φαταλιςτικά ςτο νοοφν υποκείμενο, 

αφοφ αυτι θ ίδια πολυπλοκότθτα, του δίνει τθ δυνατότθτα να  

ελίςςεται  χρθςιμοποιϊντασ  τθν  και  να  τθν  υπερβαίνει. 

 

Αξίηει να αναφερκοφμε εν προκειμζνω και ςτθ «Πζδουςα» του 

Υρεβελάκθ, όπου ο ςκεπτόμενοσ ιρωασ του λογοτεχνικοφ ζργου  

αναμετριζται  με τισ  ιδεαλιςτικζσ  και  υλιςτικζσ  αντιλιψεισ  μζςα  από 

τθ  ςυνάντθςι  του  με  τα  άλλα  τζςςερα  μυκιςτορθματικά  πρόςωπα 

(τον καλλιτζχνθ,  το χριςτιανό, τον  κομμουνιςτι και το μθδενιςτι), 

κακζνα από τα οποία τον καλεί να προςχωριςει ςτον κόςμο των ιδεϊν 

του.  Αυτόσ  όμωσ,  αντιςτζκεται  ςτθ  γοθτεία  και  τθν  απατθλι 

αλθκοφάνεια των λόγων τουσ και επιλζγει τελικά μια ηωι 

αμετάφραςτθ ςε ιδζεσ, αφοφ ςυνειδθτοποιεί πωσ  όλεσ  αυτζσ  τισ   

αλλθλοςυγκρουόμενεσ και φαινομενικά ςυνεπείσ ιδεολογίεσ τισ  

ενϊνει  υπογείωσ  κάτι κοινό:  ι  άρνθςθ  του  πραγματικοφ  κόςμου. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Δ3 

ΤΑΣΘ ΚΑΛ ΟΥΣΛΑ ΤΘΣ ΥΡΑΞΘΣ 

Ξεντρικό  ηιτθμα τθσ  τελεολογίασ είναι θ αναηιτθςθ τθσ κεμελιϊδουσ 

Τάςθσ (τζλουσ, ςκοποφ, προοριςμοφ, ουςίασ) τθσ φπαρξθσ και τθσ 

πθγισ  τθσ.  Κα ζλεγα χωρίσ δυςκολία ότι,  για τον άνκρωπο, αυτό είναι 

το δεφτερο κορυφαίο ερϊτθμα που τον απαςχολεί ωσ ςκεπτόμενο ον, 

προκειμζνου να βάλει τάξθ ςτθ ηωι του και να διαχειριςτεί  τισ  

προκλιςεισ  που αντιμετωπίηει από το  περιβάλλον. Ψο πρϊτο είναι το 

οντολογικό ηιτθμα, που ζχει να κάνει με τθν υπόςταςι του  (διάταξθ 

μζςα ςτο κοςμικό όλο), και το δεφτερο είναι το  τελεολογικό  ηιτθμα,  

που ζχει να κάνει με τον προοριςμό του (τάςθ  προσ  κάτι  ι  όχι). 

Αυτό  τον  προοριςμό  αναηθτά και  πραγματεφεται  θ  τελεολογία,  που 

ςυμφωνιςαμε να τον ονομάηουμε Τάςθ ι Τζλοσ ι Ουςία τθσ φπαρξθσ 

και που ο κοινόσ άνκρωποσ τον αποκαλεί Νόθμα τθσ φπαρξθσ. 

Υροφανϊσ,  χωρίσ  αυτό το κεντρικό νόθμα, κα ζμεναν χωρίσ νόθμα, 

ςτθ μεν ηωι όλεσ οι επιμζρουσ πράξεισ μασ, ςτθ δε επιςτιμθ όλεσ οι 

εφαρμοςτικζσ δράςεισ τθσ. Αυτζσ κα ιταν τότε -μοιραία- μόνιμα  

αυκαίρετεσ, αλλθλοςυγκρουόμενεσ  και  αλλθλοαναιροφμενεσ.    

Εξετάηει δθλαδι θ τελεολογία αν ο άνκρωποσ, ςτο ςχετικά βραχφ βίο 

του (που ςυνθκίηω να τον αποκαλϊ λογοτεχνικά «εκδρομι ςτο χάοσ»),  

 τείνει προσ κάτι αντικειμενικό, που εκ φφςεωσ και καταςκευισ  

ενυπάρχει  πικανϊσ  ςϋ  αυτόν  ωσ  τάςθ  και  ωσ  ςκοπόσ,  οπότε 

είναι εξεταςτζο  ποιο  είναι  αυτό  το  ζνςτικτο  και  ςυγγενζσ  «κάτι»  

και  ποια  είναι  ακριβϊσ  θ  πθγι  του, 

 ι  βρίςκεται να υπάρχει ςτον κόςμο τυχαία,  από κάποια ιδιοτροπία 

τθσ φφςθσ,  χωρίσ  αντικειμενικι  τάςθ και προοριςμό, οπότε είναι 

εξεταςτζο και αμφίβολο αν επιτρζπεται θ εκ των υςτζρων επιςτθ-

μονικι αντικειμενικοποίθςθ των υποκειμενικϊν προτιμιςεϊν του 

και με ποιο λογικό μθχανιςμό μπορεί να γίνει αυτό. 

Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ,  καταφανϊσ  ματεριαλιςτικι  και  αιτιοκρατικι 

ωσ νοοτροπία,  ο  ςκεπτόμενοσ άνκρωποσ  επιχειρεί να ανακαλφψει το 

ζμφυτο νόθμα τθσ ηωισ του και να ακολουκιςει τθ μοίρα του.  Ενϊ, 

ςτθ δεφτερθ, προφανϊσ ιδεαλιςτικι και απροςδιόριςτθ, καλείται να 
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εφεφρει   εκ των υςτζρων το ςκοπό ι τουσ ςκοποφσ  του ι  και  να  μθν 

το επιχειριςει καν (αν αυτό το κεωρεί επαχκζσ και προτιμά να αφιςει 

τθ ηωι του ςτθν τφχθ). 

Πε βάςθ αυτά τα δφο ενδεχόμενα, τα δφο βαςικά ρεφματα τθσ φιλοςο-

φίασ εκφράηονται κυρίωσ ςτα πρόςφατα χρόνια (κάπωσ  εκλαϊκευτικά, 

οφείλω να πω), με τθ ματεριαλιςτικι ςχολι του Λςτορικοφ  υλιςμοφ, 

του οποίου κιρυκεσ υπιρξαν ο Marx και  ο  Engels, και τθν ιδεαλιςτικι 

ςχολι του Υπαρξιςμοφ, του οποίου ιδρυτζσ υπιρξαν οι Kierkegaard  

και Marcel  και  κυρίαρχοσ  εκφραςτισ   ο  Sartre. 

Ψο «κλειδί» για να κατανοιςουμε αυτό το δίλθμμα είναι, κατϋ εμζνα, 

το αναφερόμενο ςτθν  φπαρξθ  του  όντοσ  απόφκεγμα  του Sartre, που 

λζει ότι «Θ φπαρξθ προθγείται τθσ ουςίασ», δθλαδι ότι το ον  αυτο-

προςδιορίηεται. Αυτό προφανϊσ απαντά ςτθν αντίκετθ άποψθ, του 

ετεροπροςδιοριςμοφ, ότι «Θ ουςία είναι ζμφυτθ ςτθν φπαρξθ».  

 

Υαραλείπω,  ωσ λογικά αποκλειόμενο,  το τρίτο  ενδεχόμενο,  θ  ουςία 

να προθγείται  τθσ  φπαρξθσ  του  όντοσ, διότι αν το ον δεν ζχει υπάρξει  

ακόμα  και  δεχτοφμε ότι  ιδθ υπάρχει  κάπου  θ  ουςία του  (το ςχζδιό 

του και ο προοριςμόσ του),  ο φορζασ τθσ  πρζπει  να  είναι κάποιο 

άλλο ςφςτθμα (κεόσ  ι  «ψυχικι κρζμα»  του  διαςτιματοσ, όπωσ λζω 

πιο κάτω).  Ψότε όμωσ, αυτι είναι ουςία και  ιδιότθτα του ςυςτιματοσ  

εκείνου,  όχι  του μελλοντικοφ   και  ακόμα  ανφπαρκτου  όντοσ. 

 Εξιγθςα ςτο περί λόγου και τάξθσ εδάφιο, ότι ακόμα και ςτα τεχνθτά 

πράγματα, το φανταςτικό προςχζδιο, που προχπάρχει ςτο νου του 

καταςκευαςτι  για  το μελλοντικό καταςκεφαςμά του, είναι ςχζδιο του 

καταςκευαςτι, όχι του καταςκευάςματοσ. Υολφ περιςςότερο διότι, 

ςυνθκζςτατα, το  προςχζδιο  διαφζρει  από   το  τελικά  υλοποιοφμενο.  

Θ φράςθ  του Sartre  ζχει  και  το  νόθμα  ότι  «ο  άνκρωποσ  προθγείται 

του κεοφ του» και,  άρα,  ο  κεόσ  είναι  καταςκεφαςμα  του  ανκρϊπου  

και   όχι  ο  άνκρωποσ  του κεοφ!  

Είναι πρόδθλο ότι, πριν θ τελεολογικι ζρευνα προχωριςει ςτθν 

αναλυτικι  παρουςίαςθ  τθσ  τάςθσ  (ουςίασ, ςκοποφ)  τθσ  φπαρξθσ και 

ςτθν περιγραφι των παραμζτρων  που τθ ςυνκζτουν,  κα πρζπει να 

ζχει a priori επιλζξει υπό ποίο πρίςμα από τα παραπάνω (ρεαλιςτικό ι 

ιδεαλιςτικό) προςεγγίηει το όλο κζμα. Άλλωσ, να ζχει εξθγιςει το 

διαλεκτικό τρόπο, με τον οποίο κάνει δεκτά και τα δφο.   

Εμμζνοντασ ςτθν άποψι μου, ότι τα δφο φιλοςοφικά ρεφματα 

εκφράηουν τισ δφο βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ φπαρξθσ  (νοοφμενθσ μόνο 
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ωσ ςυνιςταμζνθσ των) και ότι κανζνα δεν είναι απορριπτζο, κα 

επιχειριςω και εδϊ να μελετιςουμε διαλεκτικά τθν Συςία τθσ 

Ϊπαρξθσ. 

Στο ςθμείο αυτό, πρζπει να επιςθμάνω μια επιςτθμονικι παρεξιγθςθ που 

υπάρχει ςχετικά με τον Sartre και τον υπαρξιςμό.  Ο υπαρξιςμόσ είναι θ πιο 

προχωρθμζνθ επιςτθμονικι ζκφραςθ (θ αιχμι του δόρατοσ μποροφμε να 

ποφμε)  τθσ ιδεαλιςτικισ ςχολισ και των κεωριϊν τθσ ελευκερίασ και του 
αυτοκακοριςμοφ του όντοσ, κατϋ αντίκεςθ ακριβϊσ  προσ  το  μαρξιςμό, που 

είναι επίςθμα θ πιο διαδεδομζνθ ζκδοςθ τθσ ματεριαλιςτικισ ςχολισ και των 

κεωριϊν τθσ κοινωνιοκρατίασ και του ετεροκακοριςμοφ του όντοσ. Πλωσ 

ανοιτωσ, κυκλοφορεί ςτουσ δθμοςιογραφικοφσ κφκλουσ (και δυςτυχϊσ και 

ςτουσ επιςτθμονικοφσ ενίοτε) θ ανακρίβεια ότι τάχα ο Sartre ιταν μαρξιςτισ! 

Αυτό μεταφράηεται φιλοςοφικά ςτθν άποψθ ότι «αυτο-κακοριηόμαςτε όλοι 

μαηί», πράγμα που ακοφγεται ωσ ςουρεαλιςτικό και γκροτζςκο και είναι  
ανάξιο  επιςτθμονικοφ  ςχολιαςμοφ. 

 Ατυχϊσ, ςε αυτό ζδωςε αφορμι ο ίδιοσ ο Sartre, ο αναμφιςβιτθτα 

ςπουδαιότεροσ  φιλόςοφοσ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ και αυκεντικότεροσ 

εκφραςτισ του μοντζρνου ιδεαλιςμοφ, διότι, επθρεαςμζνοσ από τθ 

δυναμικι ςφντροφό του Simone de Beauvoir και ακολουκϊντασ το ρεφμα 

των καιρϊν, επζτρεψε να τον ςτρατεφςουν ςε εξωεπιςτθμονικζσ (πολιτικζσ) 
δράςεισ τθσ τότε ανκοφςασ και ορμθτικισ γαλλικισ αριςτεράσ. Ζχουν και οι 

ςοφοί τισ  ςυναιςκθματικζσ αδυναμίεσ τουσ και ιςχφει και εν προκειμζνω θ 

ριςθ «cherchez la femme». 

Ρακθτικι Τάςθ 

Ασ ξεκινιςουμε από ζνα απλό και άψυχο αντικείμενο, όπωσ είναι μια 

πζτρα.   Θ  πζτρα είναι  ζνα  ςϊμα  που αποτελείται  από  υλοενζργεια.  

Θ φλθ ςϋ αυτιν είναι ορατι και  απτι,  ενϊ θ ενζργεια,  είναι μεν ςε 

κατϊτερθ (απλουςτευμζνθ) μορφι, αλλά είναι βζβαιο ότι υπάρχει. 

Υζρα από τθ κερμότθτα που είναι δεδομζνθ, μπορεί ςτθν πζτρα να 

υπάρχουν και άλλεσ μορφζσ ενζργειασ, όπωσ θλεκτρομαγνθτικι, 

χθμικι,  κινθτικι  (ιδίωσ αν αυτι  είναι  ςε κίνθςθ  ι  πτϊςθ)  κ.ά.   

Ωςτόςο, όλα αυτά υπάρχουν και ςτο περιβάλλον, όπωσ π.χ. ςτον αζρα 

ι ςτο νερό  και,  οπωςδιποτε,  ςτο βουνό από το οποίο αποκολλικθκε 

θ πζτρα.  Τςο όμωσ θ πζτρα ιταν μζροσ του βουνοφ,  θ ςυγκεκριμζνθ 

πζτρα  δεν υφίςτατο,  παρϋ ότι  θ υλικι μάηα που αποτελεί  το  ςϊμα 

τθσ  πζτρασ  και  το  ενεργειακό τθσ  δυναμικό  υπιρχε  και  τότε.  

Θ πζτρα  δθμιουργικθκε από τθ ςτιγμι που ξεχϊριςε από τον όγκο του 

βουνοφ και  βρζκθκε με αζρα  ι  νερό  ι  χϊμα  γφρω τθσ,  τα οποία 

ζχουν μικρότερθ πυκνότθτα. Ψο ίδιο ιςχφει π.χ. για ζνα μπιςκότο, που 
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όςο είναι μζροσ τθσ ηφμθσ δεν υπάρχει, αλλά κάνει αιςκθτι τθν 

παρουςία του, ωσ πράγμα, όταν αποκολλθκεί, λάβει φόρμα,  ψθκεί  

και  ςτερεοποιθκεί. 

Είναι φανερό, ότι αυτό που κάνει το πράγμα να υπάρχει είναι θ 

διαφορετικι από το περιβάλλον πυκνότθτά του και, πιο πζρα, θ 

ςυνοχι του. Αυτι θ ςυνοχι είναι που δίνει τθν υπόςταςθ και τθν 

ταυτότθτα  ςτο  κάκε  αντικείμενο  και  το διατθρεί ωσ υπάρχον.  Πόλισ 

θ πζτρα ςυνκλιβεί και κονιορτοποιθκεί και (αμζςωσ μετά)  ριφκεί ςτθν 

ζρθμο, θ πζτρα δεν κα  υπάρχει πλζον, παρϋ ότι θ μάηα που τθν 

αποτελοφςε  κα ςυνεχίςει να υφίςταται διάςπαρτθ ωσ άμμοσ. 

Πε  αυτι  τθν  ζννοια, είπα  ςτθν  αρχι  ότι  κάκε  άψυχο  ι  ζμψυχο ον 

ςτο ςφμπαν είναι κρόμβοσ υλοενζργειασ.  Χτθν πραγματικότθτα, είναι 

αυκαίρετο και ανακριβζσ να λζμε με απόλυτο τρόπο ότι κάτι «υπάρχει» 

ι «δεν υπάρχει». Κα πρζπει να κατανοιςουμε ότι θ φπαρξθ  είναι ζνα  

φαινόμενο πολυεπίπεδο και  το  κάκε τι  υπάρχει  και δεν υπάρχει 

ταυτόχρονα, ανάλογα με τθν κλίμακα που βρίςκεται το υποκείμενο 

που κρίνει το εκάςτοτε εξεταηόμενο ον.  Αυτό που υπάρχει για το 

μικροςκόπιο, δεν υπάρχει για το τθλεςκόπιο, και ανάποδα.  Χτθν εποχι 

των κβάντα, κα ιταν αφελζσ  να  μιλάμε  για  ςτακερζσ   βεβαιότθτεσ.  

Θ πεπεραςμζνθ φπαρξθ είναι  ςχετικι, ανάλογα με το ποιο  ορίηουμε 

ωσ  «υπάρχον»  πράγμα.    

 

Γενικά, κα πρζπει να δεχτοφμε ότι  ζχουμε να κάνουμε με διαφορετικά 

επίπεδα φπαρξθσ, κατά τρόπο που να μποροφμε να ποφμε ότι κάτι 

υπάρχει  περιςςότερο  ι  λιγότερο' όχι  απλά ότι υπάρχει ι δεν 

υπάρχει. Θ φπαρξθ  είναι  δυναμικι  κατάςταςθ,  όπου  θ  ςφνκεςθ  και 

πολυπλοκότθτα παράγει ανϊτερθ μορφι φπαρξθσ, ενϊ θ αποςφνκεςθ 

και θ ζκπτωςθ ςε απλοφςτερθ μορφι παράγει  κατϊτερθ μορφι  

φπαρξθσ  (εκλαμβανόμενθ  δικαιωματικά,  υπό  άλλθ  κλίμακα, και ωσ  

ανυπαρξία).  

Διευκρινίηω, εν προκειμζνω, ότι τα επίκετα ανϊτεροσ και κατϊτεροσ τα 

χρθςιμοποιϊ με τθν αντικειμενικι ζννοια του ςυνκετότεροσ και 

απλοφςτεροσ  αντίςτοιχα,  όχι  με  τθν  ζννοια  τθσ  αξιολογικισ  ιεράρχθςθσ. 
 

Ασ ςτακοφμε όμωσ εδϊ και ασ αναλογιςκοφμε τι εκπροςωποφν 

φιλοςοφικά  θ  πυκνότθτα και θ  ςυνοχι ςτο ον.  Δεν είναι τίποτα άλλο, 

και τα δυο μαηί, απϋ αυτό που ονομάςαμε Λόγο ι Τάξθ του όντοσ, 

όπου θ διαφορετικι πυκνότθτα  αντιςτοιχεί  ςτθ  Διάταξθ  των μορίων 
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του και θ ςυνοχι αντιςτοιχεί ςτθν Τάςθ που το κρατά ςυμπαγζσ και 

άρα  υπαρκτό. 

Αν αυτό το δοφμε τελεολογικά, κα ςυνειδθτοποιιςουμε ότι θ πζτρα, 

δεν  υπάρχει  ωσ  πζτρα μόνο λόγω τθσ υλικισ  μάηασ  τθσ,  αλλά  και 

λόγω  τθσ  ςυγκεκριμζνθσ  διάταξθσ  (κρόμβωςθσ).  Ξαι περαιτζρω,  ότι 

θ φπαρξι τθσ (ωσ πζτρασ) διατθρείται, επειδι ακριβϊσ ενυπάρχει ςϋ 

αυτιν (αδιαφόρωσ πϊσ)  θ ςυγκεκριμζνθ τάςθ  (ςυνοχι).  

Σθμειϊνω εν προκειμζνω ότι, ακόμα και θ λζξθ μάηα, προζρχεται 
ετυμολογικά από το ριμα μάςςω, που ςθμαίνει μαηεφω ι ςυγκεντρϊνω. 

Συγγενείσ λζξεισ το ριμα μαςϊ, που ςυνεπάγεται μετατροπι ςε μάηα, το 
επίρρθμα μαηί, που ςθμαίνει ομοφ, το ουςιαςτικό μαςτόσ, που εννοεί 

μαηικό αδζνα κ.ά. Επίςθσ, θ λζξθ ςφςταςθ και το ριμα ςυςτινω 

(δθμιουργϊ)  παράγουν ετυμολογικά το ουςιαςτικό ςυςτάδα (αντίςτοιχο 
του δζματοσ ι του κρόμβου  ςε ςτερεά  κατάςταςθ).   

Βλζπουμε λοιπόν ότι, ακόμα και ςτθν κατϊτερθ και άψυχθ μορφι 

φπαρξθσ,  ενυπάρχει  ζνασ  υποτυπϊδθσ  και  πακθτικόσ  ςκοπόσ 

(τάςθ),  που  εξαςφαλίηει,  αςυνείδθτα  και  μθχανιςτικά, τθ διατιρθςθ 

τθσ φπαρξθσ  του όντοσ.  Από τθ φυςικι γνωρίηουμε ότι, αν για  

οποιοδιποτε  λόγο  αυτι  θ κεντρομόλοσ  τάςθ  πάψει να υπάρχει, ο 

κρόμβοσ αποςυντίκεται (χάνει και τθ διάταξι του και το ςχζδιο 

καταςκευισ  του) και,  χωρίσ  να  χακεί  το  υλικό  ςυςτατικό του, αυτόσ  

παφει  να  αποτελεί  ον. 

Εξεπλάγθν και ο ίδιοσ όταν διαπίςτωςα, ακολουκϊντασ αυτό το 

ςκεπτικό, ότι  δεν  είναι  μόνο  ο  ηωικόσ  κόςμοσ  δαρβίνειοσ,  αλλά και 

ο υποτικζμενοσ απακισ. Θ φπαρξθ κάκε όντοσ ι πράγματοσ οφείλεται 

εν πρϊτοισ ςτθ διαφοροποιθμζνθ δομι του,  κατϋ αντίκεςθ προσ το 

περιβάλλον, και εν ςυνεχεία ςτθν ζμφυτθ ςε αυτό τάςθ τθσ 

διατιρθςθσ  τθσ φπαρξθσ,  με επικράτθςθ  μζςα  ςτο  περιβάλλον  δια 

τθσ  ιςχφοσ  και  τθσ  κρομβϊδουσ  δυναμικισ. 
 

Ϊςτερα απϋ αυτι τθν απλι και  πρωτότυπθ,  αλλά κατϋεμζ απαραίτθτθ, 

εκκίνθςθ τθσ κεϊρθςθσ του τελεολογικοφ ηθτιματοσ από τθ ρίηα του, 

είναι  ευκολότερο  να  κάνουμε  μαηί  τα  επόμενα  βιματα. 

Υερνϊντασ ςτο ζμβιο ον, διαπιςτϊνουμε ότι θ τάςθ αυτι τθσ 

διατιρθςθσ  τθσ  φπαρξθσ,  ςυνεχίηει  να είναι κυρίαρχθ  ςε  κάκε  ον 

και ςε κάκε είδοσ  με τθ μορφι των  ορμεμφφτων,  που  εμφανίηονται 

αφενόσ  ωσ ροπι  προσ  αυτοςυντιρθςθ  (τροφι, υγεία και αςφάλεια) 

και αφετζρου ωσ ροπι προσ αναπαραγωγι  (libido,  κατά  τον  Freud). 
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Ξαι  δεν  κα μποροφςε λογικά να μθν  είναι  αυτι  θ  τάςθ  κυρίαρχθ,  

γιατί  χωρίσ  αυτιν,  το ον  δεν κα κατόρκωνε να υπάρχει  με διάρκεια 

ςε ζναν  κόςμο που το «φίλτρο» επιβίωςθσ  είναι  θ  ιςχφσ  και ο μόνοσ 

τρόποσ γιϋ αυτιν θ επικράτθςθ. Θ φφςθ, όπωσ ξαναείπα, είναι 

ευγονικι,  είτε  αυτό  μασ  αρζςει,  είτε όχι. 

Εννοείται ότι όςο ανϊτερθ (πολυπλοκότερθ) είναι θ μορφι τθσ ηωισ, 

τόςο πιο περίπλοκθ και πολυςχιδισ είναι και θ λειτουργία, ςτο κάκε 

άτομο  και  ςτο  κάκε  είδοσ, αυτϊν  των δφο τάςεων  (αυτοςυντιρθςθσ 

και αναπαραγωγισ), που λαμβάνουν πλζον εκεί τθν ζννοια του 

φυςικοφ  και αςυνείδθτου ςκοποφ  (προεγϊ,  κατά τον Freud). 

Φυςικά, θ φιλοςοφία αρκείται ςτθ διαπίςτωςθ αυτισ τθσ αλικειασ, 

ενϊ τθ λεπτομερειακι μελζτθ των παραλλαγϊν αυτισ τθσ δίφορθσ 

τάςθσ  τθν  καταλείπει  ςτθ  βιολογία  και  ςτθν  ψυχολογία,  που  ιδθ 

ζχουν κάνει πολφ ευςυνείδθτα τθ δουλειά τουσ ςτον τομζα  αυτό και 

μασ ζχουν δϊςει  ζγκυρα  αποτελζςματα  και  γνωςτικό  πλοφτο. 

Εκείνο που  πρζπει να επιςθμάνω, κλείνοντασ αυτό το εδάφιο, είναι ότι 

θ ουςία (τζλοσ) τθσ φπαρξθσ,  ςτο κατϊτερο και απλοφςτερο επίπεδο, 

είναι  ςχεδόν  αποκλειςτικά  ματεριαλιςτικισ  και  ντετερμινιςτικισ 

υφισ και δεν κα μποροφςε να μθν είναι.  Τταν μιλάμε για πακθτικι 

τάςθ, δεν νοείται ανάπτυξι τθσ με ιδεολογικι ελευκερία, αφοφ  

απουςιάηει   θ  ςκζψθ  και  θ  βοφλθςθ.  

Ενεργθτικι Τάςθ 

Χτον άνκρωπο με ςυνείδθςθ (και εν μζρει ςτα ανϊτερα ηϊα), θ 

πακθτικι  τάςθ  εξαλλάςςεται  ςταδιακά  ςε ενεργθτικι  (εγϊ,  κατά 

τον Freud).  Θ ζμφυτθ και πακθτικι τάςθ, που διαπιςτϊνεται ςε όλα τα 

όντα ωσ τζλοσ,  λειτουργεί μεν υποςυνείδθτα και ςτον άνκρωπο, αλλά 

εκ παραλλιλου ωκεί και τθ ςυνειδθτι πλευρά του να εφευρίςκει, 

ενεργθτικά πλζον, ενδιάμεςουσ ςκοποφσ  (μζςα)  προσ υποςτιριξθ  του  

τελικοφ  ςκοποφ. Ψζτοια μζςα, είναι π.χ. το κυνιγι και θ γεωργία για 

τθν εξεφρεςθ τροφισ,  θ άκλθςθ και θ ψυχαγωγία για τθ διατιρθςθ  

τθσ  υγείασ (ςωματικισ  και  ψυχικισ),  θ κατοικία και  ο  εξοπλιςμόσ για 

τθν αςφάλεια και, βζβαια, θ γνϊςθ και θ τεχνικι για τθν υποςτιριξθ 

όλων των προθγοφμενων μζςων ςκοπϊν. Ψουσ ονομάηω μζςουσ 

ςκοποφσ, γιατί δεν αποτελοφν ο κακζνασ αυτοςκοπό, αλλά ενδιάμεςα 

βιματα  προσ  τον  τελικό  ςκοπό.  

Ζτςι, θ ενεργθτικι τάςθ οργανϊνεται προοδευτικά ςτο ενςυνείδθτο ον 

με πυραμιδοειδι μορφι, όπου κάκε ενδιάμεςθ πράξθ νοείται 
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ταυτόχρονα ωσ ςκοπόσ για τισ κατϊτερεσ και ωσ μζςο για τισ ανϊτερεσ, 

με τελικό ςκοπό εκείνον τθσ κορυφισ, που είναι ο αδιαπραγμάτευτοσ 

και μονίμωσ ςκοποφμενοσ. Χωρίσ αυτόν τον «τελικό ςκοπό», οι 

ενδιάμεςοι  δεν κα ιταν προςωρινοί  ςκοποί  ι μζςα προσ  κάτι,  αλλά  

τυχαία,  αδιάφορα  και  αςφνδετα  μεταξφ  τουσ  εγχειριματα. 

 

Πετά απϋ αυτά, γεννάται  θ  απορία  αν  και  κατά τι  διαφζρουν τα δφο  

τελεολογικά  ςτάδια,  δθλαδι θ πακθτικι τάςθ αυτοςυντιρθςθσ του  

άψυχου όντοσ ι του πρωτόηωου με τθν ενεργθτικι του ανκρϊπου και  

του εξελιγμζνου ηϊου.  

Κεωρϊ ότι, ουςιαςτικά, δεν υπάρχει ποιοτικι διαφορά, αφοφ ο τελικόσ   

ςκοπόσ  είναι ο ίδιοσ.  Θ ςυνοχι  τθσ  πζτρασ  και τθσ αμοιβάδασ,  τα  

πρωτόγονα ζνςτικτα ςτο ηϊο και το ςφςτθμα προεγϊ-εγϊ ςτον 

άνκρωπο,  είναι όμοιασ  ποιότθτασ λειτουργίεσ, γιατί κατατείνουν ςτον  

ίδιο  ακριβϊσ ςκοπό:  τθν αυτοςυντιρθςθ.  Θ διαφορά  τουσ είναι απλά  

ποςοτικι,  εκ του λόγου ότι,  ςτον άνκρωπο, θ  ποικιλότθτα  αυτϊν  

των  λειτουργιϊν  είναι  πιο  εκτεταμζνθ,  λόγω των αυξθμζνων  

προφανϊσ  δυνατοτιτων  του. 

Επομζνωσ, αφοφ ζχουμε ποιοτικι ομοιότθτα,  είναι και θ ενεργθτικι 

τάςθ  αιτιοκρατικι,  όπωσ  θ  πακθτικι.  Υολφ γενικά, κα μποροφςα να 

πω ότι,  είτε μασ αρζςει είτε όχι, το τυπικό παράδειγμα τθσ ενεργθτικισ 

τάςθσ (τζλουσ) του ανκρϊπου και των ηϊων είναι -ςτο δεφτερο 

τελεολογικό ςτάδιο- το μοντζλο τθσ ηοφγκλασ.     

Θ διαφορά,  ςτθν  περίπτωςθ  του ανκρϊπου, είναι ότι  το κακεςτϊσ 

τθσ  ηοφγκλασ  επιχρίεται  επιπλζον  με  το μοντζλο τθσ  οργάνωςθσ, 

δια  τθσ  κοινωνικότθτασ  και  τθσ  ςυναλλαγισ,  με  το  οποίο  το  ον 

προωκεί αποτελεςματικότερα μζςω άλλων όντων τθν εξυπθρζτθςθ 

των ποικίλων μζςων ςκοπϊν του, που αδυνατεί να υπθρετιςει μόνο 

του, αντιπροςφζροντασ ανάλογεσ εξυπθρετιςεισ ςτα όντα που το 

βοθκοφν  (με τθ  ςυναλλαγι ωσ βάςθ  τθσ οικονομίασ  πλζον).   

Τμωσ, και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, είναι φανερο ότι δεν ζχουμε 

ποιοτικι διαφοροποίθςθ  ωσ  προσ το ςκοποφμενο. Ψο προςτικζμενο  

ποιοτικό ςτοιχείο είναι μόνο θ κοινωνικότθτα, θ οποία, πζρα από τθ 

ςυναλλακτικισ  τθσ  αξία, ςυμπίπτει  να  διευρφνει και  τον πνευματικό 

ορίηοντα του κάκε ατόμου δια τθσ ανταλλαγισ διδαγμάτων και 

ςυναιςκθμάτων (που διαμορφϊνουν πλζον το υπερεγϊ, κατά τον 

Freud), και να οδθγεί τον άνκρωπο ςτο τρίτο τελεολογικό ςτάδιο, 

ποιοτικό  και  αξιολογικά  πρωτεφον  κατϋ αυτόν.  
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Ρρυτανεφουςα Τάςθ 

Αυτι θ ανταλλαγι διδαγμάτων και ςυναιςκθμάτων, είναι που 

δθμιουργεί  το  τρίτο,  ποιοτικό  και  ιδεαλιςτικό  αυτι  τθ φορά, 

ςτάδιο  τθσ  τελεολογικισ  διαδικαςίασ,  ειδικά  ςτον  άνκρωπο.  Τπωσ 

θ ςυνείδθςθ διαχωρίηει οντολογικά τον άνκρωπο από το υπόλοιπο 

ηωικό βαςίλειο και από τθν φφςθ, ζτςι και ο Ρολιτιςμόσ τον 

διαφοροποιεί  τελεολογικά  και  ποιοτικά.  

Τπωσ περιζγραψα ιδθ ςτα εδάφια περί λόγου και τάςθσ, όςο 

εξελίςςεται  ο άνκρωποσ, θ τελεολογικι πυραμίδα που προανζφερα 

γίνεται πολυπλοκότερθ, γιατί εντάςςονται ςϋ αυτιν όλεσ οι λειτουργίεσ  

του ατόμου που ζχουν να κάνουν με ροπι,  κλίςθ, τροπι, τρόπο, 

ςυμπεριφορά, βοφλθςθ, ςχεδιαςμό,  προγραμματιςμό,  ςτόχευςθ, 

ςκοπιμότθτα, δεοντολογία, χαρακτιρα, ικοσ και αξιολόγθςθ.  

Αυτι  θ  πολυπλοκότθτα,  παρζςχε  με  τθν  πάροδο  των αιϊνων  ςτον 

άνκρωπο τθν πολυτζλεια να διαμορφϊςει, δίπλα ςτα πρότυπα τθσ 

ηοφγκλασ και τθσ κοινωνίασ  (όπου κοινωνία = εκλεπτυςμζνθ ηοφγκλα, 

όπωσ είπα),   το κατϋ αυτόν  ευγενζσ πρότυπο του Ρολιτιςμοφ. 

 Ζχοντασ αυτόσ ικανοποιιςει, ςε αρκετά μεγάλο βακμό, τισ 

ντετερμινιςτικζσ του ανάγκεσ  (αυτοςυντιρθςθσ και αναπαραγωγισ) 

και διαπιςτϊνοντασ ότι αυτζσ ςυνκζτουν ζνα μθχανιςτικό φαφλο κφκλο 

που οδθγεί το πνεφμα ςε πλιξθ, αλλά και βλζποντασ παράλλθλα ότι το 

μοντζλο τθσ ηοφγκλασ και θ κοινωνικι διαμάχθ ςυνεπάγεται  ςπατάλθ  

δυνάμεων,  ωκικθκε  ςτθν  απόφαςθ,  χωρίσ  να  τα  καταργιςει  αυτά,  

να  τα  υπερβεί. 

Αυτι  θ  υπζρβαςθ  είναι  ο  Υολιτιςμόσ. 
 

Πε  τθν  πολιτιςτικι  διάςταςθ,  θ  τελεολογία  απελευκερϊνεται  από 

τα  δεςμά τθσ  αιτιοκρατίασ  (αυτισ που ο Hegel  αποκάλεςε «τυραννία 

τθσ φφςθσ») και τθσ πλεονεξίασ και περνάει εξελικτικά ςτον ιδεαλιςτικό 

κόςμο του πολιτιςμοφ και του μζτρου.  Σ μζχρι εκεί καταπιεςμζνοσ 

από τθ φυςικι αιτιοκρατία  ιδεαλιςμόσ, αντεπιτίκεται και κυριαρχεί  

τελικά  επί  του ντετερμινιςμοφ  δια τθσ ανακαλφψεωσ, ι εφευρζςεωσ 

ζςτω, νζων προχωρθμζνων διαςτάςεων του είναι.  Θ ιδζα κυριαρχεί 

επί τθσ φλθσ,  το φαίνεςκαι επί του γίγνεςκαι, θ ποιότθτα επί τθσ 

ποςότθτασ, ο λόγοσ επί τθσ δυνάμεωσ,  θ λεπτότθτα επί τθσ ιςχφοσ,  ο 

ανκρωπιςμόσ επί τθσ κτθνωδίασ και ο αξιολογικόσ κόςμοσ επί  του 

πραγματιςτικοφ.  Θ ουςία  τθσ  φπαρξθσ  φεφγει από τθ  ςφαίρα  τθσ  

φυςιολογίασ  και  περνάει  ςτθ  ςφαίρα  του  «κατά Λόγον ηειν». 
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Ψο γνωςιολογικό ηιτθμα,  που τίκεται αυτομάτωσ  εν προκειμζνω, είναι 

αν ο επιςτιμονασ μπορεί να επιλθφκεί κεμάτων που εμπεριζχουν 

αξιολογικι διάςταςθ,  χωρίσ να αποκλίνει τθσ  κακαρισ αλικειασ και 

τθσ αντικειμενικισ και ανεπθρζαςτθσ κεϊρθςθσ των πραγμάτων, που 

είναι εξ οριςμοφ υποχρεϊςεισ τθσ κεωρθτικισ επιςτιμθσ. Αν 

υποκζςουμε ότι θ είςοδοσ ςτθν ιδεαλιςτικι και αξιολογικι  περιοχι 

είναι και αυτόχρθμα υποκειμενικι, τότε θ επιςτθμονικι ζρευνα   

ςταματά  εδϊ.  Θ  τελεολογία  εγκαταλείπει και αναλαμβάνει,  εκτόσ 

επιςτιμθσ πλζον,  θ δοξαςία, θ φανταςία και θ αυκαίρετθ βοφλθςθ. 

Τμωσ, το ιδεαλιςτικό δεν είναι κατϋ ανάγκθν υποκειμενικό.  Πε τθν 

άρνθςθ τθσ αιτιότθτασ και τθσ υλικισ διάςταςθσ τθσ φπαρξθσ ωσ 

μοναδικϊν  εκφράςεων  του είναι, δεν ζπεται ότι θ επί των πραγμάτων 

ιδεατι  διάςταςθ  (Λόγοσ)  είναι  καπρίτςιο  ι εκκεντρικότθτα.   Άλλο το 

υποκειμενικό του πράγματοσ που είναι αντικειμενικό για τον παρατθ-

ρθτι και άλλο θ υποκειμενικότθτα του παρατθρθτι αναφορικά με το 

πράγμα. Σι ςοβαροί ιδεαλιςτζσ φιλόςοφοι απαρνοφνται  τθν ακραία 

ιδεαλιςτικι εκδοχι του φορμαλιςμοφ και τθν απόλυτθ άρνθςθ κάκε 

υλιςτικισ και ντετερμινιςτικισ πραγματικότθτασ. Κεωροφν το λόγο ωσ 

εποικοδόμθμα τθσ φλθσ, που αυτι είναι και παραμζνει  μεν ιςχυρότερθ 

από  φυςικι  άποψθ,  αλλά  αυτόσ  είναι  και  δικαιοφται  να  είναι 

ανϊτεροσ από πνευματικι άποψθ. Θ «ρεβάνσ» του ιδεαλιςμοφ 

απζναντι ςτο ματεριαλιςμό και του  ιντετερμινιςμοφ απζναντι ςτο 

ντετερμινιςμό, διεκδικείται ςτον ίδιο ςτίβο,  τθσ αντικειμενικότθτασ  

και  τθσ  αλικειασ,  όχι  ςε  privé  γιπεδο. 

Πζνοντασ  λοιπόν  ςτο  επιςτθμονικό  πεδίο,  θ  τελεολογία  ζχει  προ 

αυτισ τθν πρόκλθςθ να ερευνιςει, κατά πόςο το αξιολογικό και 

πολιτιςτικό  ςφςτθμα  του ανκρϊπου  ζχει αντικειμενικι βάςθ ι όχι.  

Αν  δθλαδι  αυτό,  ενϊ  δεν  είναι αςφυκτικά ματεριαλιςτικό και  

αιτιοκρατικό, ζχει αιτιϊδθ ςφνδεςθ με τον υλικό κόςμο, με αυτόν ωσ 

μιτρα του και βάςθ του (όπωσ π.χ. ςυνδζεται ο ανδριάντασ με το 

βάκρο  του  ι  το  φυτό  με  τθ  γλάςτρα  του  και  με το  καςτανόχωμα). 

Υαραπζρα,  να  αποδείξει  ότι  το  πολιτιςτικό  ικοσ  δεν  αντιτίκεται 

ςτα ιςχυρότερα υλιςτικά ζνςτικτα και ςτθν αυτοςυντιρθςθ, όπωσ 

δείχνει ςυχνά (εκ πρϊτθσ όψεωσ)  να  το  κάνει,  αλλά  είναι απλά  θ 

ιδεαλιςτικι  ςυνζχειά  τουσ  και ζνα ανϊτερο ςτάδιο εκπλιρωςισ τουσ. 

Αν  δθλαδι το πολιτιςτικό ικοσ είναι «εν τζλει» φυςικό ικοσ ανϊτερου 

επιπζδου, με ειδοποιό διαφορά το μζτρο. Αυτό κα το εξετάςουμε 

παρακάτω,  ςτα δφο επόμενα κεφάλαια. 
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Κεολογικι εκτροπι 

Υριν όμωσ μποφμε ςτο κυρίωσ τελεολογικό ηιτθμα, που κζτει το 

κεμζλιο  λίκο του αξιολογικοφ ςυςτιματοσ  του ανκρϊπου  και  τισ 

αρχζσ των εφαρμοςμζνων επιςτθμϊν, πρζπει νομίηω -ςε αυτό το 

ςθμείο-  να  εκκακαρίςουμε  οριςτικά  το  κζμα  τθσ  αυτοτζλειασ  ι  μθ  

τθσ επιςτιμθσ  ςε  ςχζςθ  με  τθ  κρθςκεία. 

Ψο ιςτορικό  τθσ  διαμάχθσ  επιςτιμθσ  και κρθςκείασ  είναι  γνωςτό.  

Κα ιταν πλεοναςμόσ, αλλά και άχαρο, να αναφερκϊ διεξοδικά ςτισ 

διϊξεισ τθσ επιςτιμθσ (αλλά και τθσ τζχνθσ) εκ μζρουσ του  

κρθςκευτικοφ  κατεςτθμζνου  ςτθ διαδρομι των αιϊνων (ιερά εξζταςθ 

κλπ.). Διϊξεισ, ςτισ οποίεσ ςυνζπραττε ςυχνότατα, μερολθπτϊντασ  

κατά  τθσ  επιςτιμθσ,  και  θ  κοςμικι  εξουςία,  λόγω τθσ  διαπλοκισ  

ςυμφερόντων  που  είχε  με  τθ  κρθςκεία.  

Ψο όνομα του ιερωμζνου Savonarola και θ κατϋ εντολι του μεγάλθ 

φωτιά του ζτουσ 1497 ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ Φλωρεντίασ,  όπου 

παραδόκθκαν ςτθν πυρά τα  βιβλία των αρχαίων ςυγγραφζων και 

πολλά άλλα «ενοχλθτικά» επιςτθμονικά βιβλία (μαηί με πίνακεσ, 

γλυπτά, κακρζπτεσ, καλλυντικά και γυναικεία καπζλα),  είναι νομίηω το 

ςφμβολο τθσ ςκοταδιςτικισ (από πνευματικι άποψθ) και δικτατορικισ 

(από πολιτικι άποψθ)  νοοτροπίασ τθσ κρθςκείασ. 
 

Θ κρθςκεία όμωσ, δεν είναι απλά ζνα ςφςτθμα ςυμφερόντων, όπωσ 

νομίηουν οι πολλοί, αλλά πρωτίςτωσ ζνασ μθχανιςμόσ προπαγάνδασ, 

μζςω του οποίου αποπροςανατολίηεται ο λαόσ από τθ φιλοςοφικι 

παιδεία. Αρχικά, θ κρθςκεία λειτουργοφςε ωσ «πανεπιςτιμθ», 

διεκδικϊντασ τθν αυκεντικι γνϊςθ επί παντόσ του επιςτθτοφ και 

αγνοϊντασ πλιρωσ τθ φιλοςοφία.  Χτθ ςυνζχεια,  αναγκάςτθκε από τθν 

πρόοδο του πολιτιςμοφ, ςε ςυνδυαςμό με τθ διανοθτικι ανεπάρκειά 

τθσ, να ςυγκατατεκεί υποκριτικά ςτθν επιςτιμθ, αρνοφμενθ όμωσ 

πειςματικά να παραδϊςει τον επϋ αυτισ εποπτικό ρόλο  ςτθν  ίδια  τθν  

επιςτιμθ. Γιϋαυτό και θ αμφιςβιτθςι τθσ προσ τθν επιςτιμθ  

διατθρείται  μανιωδϊσ  ειδικά  ωσ  προσ  τθ  φιλοςοφία. 

Υροσ  τοφτο, ζχει  εφευρεκεί  ο  φανταςτικόσ  χωριςμόσ  του  κόςμου 

ςε δφο διαμερίςματα, το φυςικό και το υπερφυςικό, και θ 

παραπλανθτικι επιχειρθματολογία ότι, αφοφ οι δυνατότθτεσ τθσ 

ανκρϊπινθσ λογικισ είναι πεπεραςμζνεσ, θ φιλοςοφία είναι 

αναρμόδια   και  απαγορεφεται να κακοδθγεί  τθν επιςτιμθ ωσ προσ τα 

υπερφυςικά  και  ανεξερεφνθτα  φαινόμενα και ότι μόνθ αρμόδια είναι 
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θ κεϊκι λογικι,  τθσ οποίασ  μάλιςτα μζτοχοι και δικαιοφχοι είναι τα 

μζλθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προνομιοφχου και κλειςτισ «λζςχθσ» (Club), 

ανεξαρτιτωσ επιςτθμονικισ  καταρτίςεωσ  και  μορφϊςεωσ,  και  όχι οι 

κοινοί κνθτοί. Άποψθ, ςτθν οποία απάντθςα ιδθ ςτο εδάφιο περί 

ςυνείδθςθσ και νόθςθσ, με το ςκεπτικό  ότι θ  λογικι  δεν ανικει  ωσ  

ιδιότθτα  ςτο εκάςτοτε  ςκεπτόμενο  ον  - άρα και ςτο κεό,  αλλά  ςτα 

πράγματα κακεαυτά  και  μόνο  ςϋ αυτά. 

Ωςτόςο, φςτερα από τθν εκρθκτικι πρόοδο τθσ φυςικισ και τθσ 

βιολογίασ, θ κρθςκεία ζχει αναδιπλωκεί ωσ προσ το οντολογικό ηιτθμα 

και ωσ προσ τθν οπταςία του υποτικζμενου «δθμιουργοφ» του 

ςφμπαντοσ  και  ζχει  περιοριςτεί  να  αξιϊνει  αυκεντία  ειδικά ςτα 

τελεολογικά ηθτιματα, λόγω τάχα μυςτικϊν επαφϊν των λειτουργϊν 

τθσ  με τον υποτικζμενο «διευκυντι» του ςφμπαντοσ (κατά το πρότυπο 

του Μωυςι και των πλακϊν τθσ φλεγόμενθσ βάτου).  Θ από άμβωνοσ  

πλφςθ εγκεφάλου προσ  τουσ απλοϊκοφσ ανκρϊπουσ,  αναφζρεται 

πλζον κυρίωσ ςτα τελεολογικά και θκικά ηθτιματα και ελάχιςτα  ςτα  

οντολογικά  και  κοςμολογικά. 

Αυτόσ είναι ο λόγοσ που επζλεξα τθν τελεολογία ωσ ενδεδειγμζνο 

κεφάλαιο,  για να καταχωριςω  αυτι τθν  παρζνκεςθ  ςχετικά  με τθ 

κεολογικι διαςτροφι  τθσ  επιςτιμθσ  και  τθν εμμονι τθσ  κρθςκείασ 

ςτο  ςφετεριςμό  τθσ  θγετικισ κζςθσ  τθσ  φιλοςοφίασ  ςτο  ςφςτθμα 

των  επιςτθμϊν.  Θ επιςτιμθ,  ωσ «υπθρζτθσ  δφο  αφεντάδων»  (κατά 

το χαριτωμζνο κεατρικό ζργο του Goldoni), καλείται να επιλζξει 

αφζντθ. Ψο δόγμα «πίςτευε και μθ ερεφνα» δεν ζχει κζςθ ςτθν 

αλθκινι επιςτιμθ.  Ξαι θ γνϊςθ «του αγνϊςτου δια του αγνϊςτου» 

είναι  παταγϊδθσ  ανοθςία  και  προδιλωσ  βλακϊδθσ  ωσ  ςτόχευςθ. 

Ξατά τον Υαπανοφτςο, θ επιςτιμθ πρζπει να αποκλείει από τθ 

γνωςτικι διαδικαςία «κάκε ενςτιγματικι και αυτόματθ επαφι με τα 

πράγματα, αφοφ μια τζτοια προςπζλαςθ πραγματϊνεται ςτα 

κατϊτερα ςτρϊματα του ψυχικοφ μασ ςυςτιματοσ και είναι κολι και 

αβζβαιθ» (Γνωςιολογία / Είναι και ςυνειδζναι). 
 

Θ κρθςκεία, ωσ αντιεπιςτθμονικι  μζκοδοσ και μορφι δειςιδαιμονίασ 

που είναι, δεν λειτουργεί λογικά και ςυςτθματικά.  Χτθρίηει όλθ τθσ τθν 

κοςμοκεωρία ςτθν εφεφρεςθ ενόσ φαντάςματοσ, το οποίο δικεν  

δθμιοφργθςε  και  διευκφνει  τον κόςμο και το οποίο αποκαλεί «κεό», 

χωρίσ καν να ζχει ορίςει τι ακριβϊσ  εννοεί  μϋ αυτι  τθ  λζξθ.  Είναι 

αδφνατο  λοιπόν να πει κανείσ αν  κάτι υπάρχει ι δεν υπάρχει, αν  δεν  

ζχει  οριςκεί  για  ποιο πράγμα  μιλάμε. 
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Ξατϋ αρχιν, οι επιςτιμονεσ ςυμφωνοφν εννοιολογικά με τουσ 

κεολόγουσ, κετικά  ι αρνθτικά, ςε όλεσ τισ παραλλαγζσ οριςμϊν  που  

αποδίδουν  ςτο κεό  ενςϊματθ  ιδιότθτα: 

 Ψο κεό που αντιπροςωπεφει τα ςτοιχεία τθσ φφςεωσ και 

αποκαλείται «ανϊτερθ δφναμθ» τον αποδζχονται και οι δφο.  Υοιοσ  

κα  μποροφςε  να  διαφωνιςει  ότι  υπάρχουν  ιςχυρότερεσ του  

ανκρϊπου  (άλογεσ  πάντωσ)  δυνάμεισ  ςτθ  φφςθ; 

 Ψο ανκρωπόμορφο  τζρασ,  που ςτζκεται  απόμερα  ςε κάποια άκρθ 

του ςφμπαντοσ (τφπου «Ολφμπου» ασ ποφμε)  με ζνα ραβδί ςτο χζρι 

και διευκφνει από εκεί τα πάντα ςαν μαζςτροσ ςτο podium, το  

απορρίπτουν  αμφότεροι. 

 Ψο πανκεϊςτικό  μοντζλο,  κατά  το  οποίο «το  ςφμπαν  είναι  το 

ςϊμα  του  κεοφ»  (Spinoza),  δεν  βρίςκει  κανζνα  διαφωνοφντα.  Ψι 

κα μασ πείραηε να προςτεκεί ςτθν ζννοια ςφμπαν μια ακόμα 

ςυνϊνυμθ  λζξθ  ςτισ πολλζσ που ιδθ υπάρχουν (κόςμοσ, διάςτθμα,  

ςτερζωμα,  κεόσ κλπ.); 
 

Εκεί που επικεντρϊνεται θ διαφωνία είναι ςτθν πεποίκθςθ των 

κεολόγων, ότι  δικεν  κάποιο  από  αυτά τα όντα, ι και το πανκεϊςτικό 

ςφμπαν, διακζτει πνεφμα και ςυνείδθςθ, κατά το πρότυπο του 

ανκρϊπινου εγκεφάλου, και είναι φορζασ ανϊτερθσ λογικισ 

(ςυνκετότερθσ  από  αυτιν  που  διακρίνει  το  ανκρϊπινο  πνεφμα)! 

Τπωσ ιδθ επεςιμανα ςτθν οντολογία, ιςχφει το απόφκεγμα του 

Einstein ότι «θ φφςθ είναι θ πραγματοποίθςθ του ό,τι μποροφμε να 

φανταςκοφμε λογικά απλοφςτερο», που μεταφράηεται ςτθν 

επιςτθμονικι  αλικεια   ότι  θ  φφςθ,  τόςο  ςτθν  άπειρα  μεγάλθ  όςο 

και ςτθν απειροελάχιςτθ κλίμακα, είναι λογικά βλακϊδθσ και 

αςυνάρτθτθ  (Στθ μζγιςτθ  λειτουργεί  άλογα,  ςαν  κονιορτόσ,  και ςτθν 

ελάχιςτθ λειτουργεί επίςθσ άλογα, ςαν κόκκοσ κόνεωσ. Το ςφμπαν  

είναι  το  ίδιο  θλίκιο  όςο  και  το  quark!).  

Θ προχωρθμζνθ λογικι εντοπίηεται ςτθν περιοχι των πεπεραςμζνων 

όντων και, μζχρι ςτιγμισ, το μετά βεβαιότθτασ ςοφότερο ον που 

γνωρίηει  θ  επιςτιμθ  ςτο  ςφμπαν,  είναι  ο  άνκρωποσ.  Ενδεχομζνωσ 

να υπάρχει αλλοφ ςοφότερο, αλλά μποροφμε να ποφμε ότι,  

αναμφίβολα, κα είναι και αυτό περιοριςμζνου μεγζκουσ και κνθτό και 

όχι «πανταχοφ παρόν» και αιϊνιο. Ψο μόνο  άπειρο  και ατελεφτθτο  

είναι  το ςφμπαν'  και αυτό  είναι -ςτο  μζςο  όρο  του- θλίκιο. 
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Πλα αυτά εξθγικθκαν ςτθν οντολογία με τθ ςαφι διάκριςθ του κοςμικοφ 

από το ατομικό. Ο Λόγοσ (ςφνκεςθ, ςυςχζτιςθ και οργάνωςθ, άρα 

λογικι) είναι ίδιον τθσ ατομικισ φπαρξθσ, ςε αντίκεςθ με τθν κοςμικι, 
που είναι απλουςτευτικι και άλογθ. Θ εκλογίκευςθ του κοςμικοφ κα 

ςιμαινε εξατομίκευςι  του  και, άρα,  είναι εξ  οριςμοφ εςφαλμζνθ. 

Αυτά λζει θ επιςτιμθ και,  μζχρι τϊρα,  κανζνασ κεολόγοσ δεν ζχει 

παρουςιάςει οποιαδιποτε επιςτθμονικά παραδεκτι απόδειξθ ι 

ζνδειξθ περί λογικισ λειτουργίασ ςτο ευρφτερο ςφμπαν ι περί 

υπάρξεωσ κεότθτασ. Θ ανκρωπότθτα ζχει «πλθροφορθκεί» κατά 

καιροφσ τθν φπαρξθ αυτοφ του «παντοδφναμου, πάνςοφου και 

πανάγακου» φαντάςματοσ,  μόνο  από  θμιμακείσ μάγουσ και  

προφιτεσ, που υπιρξαν -κατά διλωςι τουσ- εκλεκτοί φίλοι ι και  

ςυγγενείσ  του  υποτικζμενου  κεοφ!  

Ξαι φυςικά,  ςφμφωνα  με  τθν  αρχι  του  βάρουσ  τθσ  αποδείξεωσ 

(κατά  τθν  οποία  το  βάροσ  τθσ   απόδειξθσ  ενόσ  ιςχυριςμοφ  ανικει 

ςτον ιςχυριηόμενο και όχι ςτον αρνοφμενο), δεν είναι ζργο τθσ 

επιςτιμθσ,  οφτε υποχρζωςθ,  το να προςκομίςει  αποδείξεισ  περί  τθσ 

ανυπαρξίασ τθσ κεότθτασ, πλζον τθσ ιδθ παραδεδεγμζνθσ θλικιότθτασ 

του ςφμπαντοσ. 

Αλλά και αν κζλαμε ωσ εκ περιςςοφ, οι αρνοφμενοι, να αναηθτιςουμε 

περαιτζρω αποδείξεισ, για  να αιτιολογιςουμε κάπωσ τθν άρνθςι  μασ, 

πάλι δεν κα μποροφςαμε να το κάνουμε, γιατί δεν γνωρίηουμε τι 

ακριβϊσ  είναι  αυτό το οποίο καλοφμαςτε να αποδείξουμε ότι υπάρχει  

ι  δεν υπάρχει, αφοφ αυτό ορίηεται κατά τόςο αόριςτο τρόπο.  Τπωσ  

λζει ο  De Lamartine,  «Ο  κεόσ  είναι απλά μια λζξθ, που επινοικθκε 

κάποτε για να εξθγιςει το ςφμπαν»' τίποτα παραπάνω και τίποτα  

ςυγκεκριμζνο. 

Εν τοφτοισ, ςυνθκίηεται εν προκειμζνω να παρακάμπτεται θ 

απαράβατθ αρχι του βάρουσ τθσ αποδείξεωσ και ο Russell ζχει 

εξθγιςει για ποιο λόγο γίνεται αυτό, με το γλαφυρό παράδειγμα τθσ 

αιωροφμενθσ ςτο ςφμπαν «τςαγιζρασ», κατά το οποίο, αν κάποιοσ  

ιςχυρίηεται τθν φπαρξι τθσ αλλά  αδυνατεί να τθ δείξει τθλεςκοπικά, οι 

άλλοι οφείλουν δικεν να παραδεχκοφν τθν αλικεια τθσ προτάςεϊσ 

του, μθ μπορϊντασ να τθ διαψεφςουν.  Ξάτι τζτοιο, λζει ο φιλόςοφοσ, 

κα ιταν υπό κανονικζσ ςυνκικεσ ανοθςία, αλλά αν θ φπαρξθ μια 

τζτοιασ τςαγιζρασ ςτο ςφμπαν βεβαιωνόταν από αρχαία βιβλία, 

διδαςκόταν ςαν ιερι αλικεια κάκε Ξυριακι και ενςταλαηόταν ςτο νου 

των παιδιϊν ςτο ςχολείο, οι ενδοιαςμοί κάποιου για το αν κα ζπρεπε 
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να πιςτζψει ςτθν φπαρξι τθσ κα επζςυραν τισ φροντίδεσ του 

ψυχιάτρου, ι του ιεροεξεταςτι παλαιότερα. Ξαταδεικνφει δθλαδι πϊσ 

θ άρνθςθ τθσ ανοθςίασ εκλαμβάνεται κοινωνικά, αυτι πλζον, ωσ  

ανοθςία  και  αμάρτθμα! 

Διευκρινίηω πωσ, όταν αποφαίνομαι ότι «αυτά λζει θ επιςτιμθ», δεν 

παραγνωρίηω ότι πολλοί καταξιωμζνοι επιςτιμονεσ όλων των κλάδων 

είναι κρθςκευόμενα άτομα. Αυτό όμωσ δεν αφορά τθν επιςτιμθ, γιατί 

δεν το κάνουν με τθν επιςτθμονικι ιδιότθτά τουσ και ςτο πλαίςιο τθσ 

ειδικότθτάσ τουσ, αλλά ωσ απλοί άνκρωποι που ικανοποιοφν τθν ίδια 

ψυχολογικι ανάγκθ όπωσ οι υπόλοιποι.  

Ράντωσ, εν προκειμζνω, ζχει δίκιο θ κρθςκεία: ο κρθςκευόμενοσ 

επιςτιμονασ δεν δικαιοφται να φιλοςοφεί. Γιϋ αυτόν, θ φιλοςοφία δεν 

ζχει λόγο υπάρξεωσ ωσ επιςτατοφςα επιςτιμθ, αφοφ τθν επιςταςία του 

πνεφματοσ τθν ζχει κατϋ αυτόν θ κρθςκεία. Δυο επιςτάτεσ ςτο ίδιο κτιμα,  

μόνο  ςφγχυςθ  κα  επιφζρουν. 

Χωρίσ να υιοκετϊ τθν ακραία άποψθ του Sartre, κατά τον οποίο θ 

κρθςκεία είναι  το χόμπι των  βλακϊν  και των διανοθτικϊσ  αναπιρων, 

για ζνα πράγμα είμαι βζβαιοσ αναφορικά με τθ κρθςκεία: ότι το 

κρθςκευτικό ςυναίςκθμα του ανκρϊπου είναι κατά βάκοσ ψυχολογικι 

προζκταςθ του ενςτίκτου τθσ αυτοςυντιρθςθσ, ςτθν προςπάκεια του 

ανκρϊπου να υπερβεί το κάνατο, ζςτω και δια τθσ μαγείασ,  και  ουδζν  

πζραν  αυτοφ.  Αν  ο  άνκρωποσ  είχε  κατορκϊςει να εξαςφαλίςει τθν 

ακαναςία διϋ άλλου τρόπου, κα ζςτρεφε αυτομάτωσ  τθν πλάτθ  ςτθ  

κρθςκεία και το κεό τθσ, ζςτω κι αν αυτόσ υπιρχε, και δεν κα 

αςχολείτο  καν  με  όλο  αυτό  το  γραφικό  folklore  (που  είναι  και 

εξόφκαλμα αντιαιςκθτικό και κακόγουςτο ςυν τοισ άλλοισ).  

Ξαι βζβαια, ιςχφει το απόφκεγμα του βιολόγου-φιλοςόφου Dawkins 

του πανεπιςτθμίου του Oxford (ςυγγραφζα των ευφυϊν  βιβλίων για 

τον «Ουράνιο  ωρολογοποιό»  και  τθν  «Ρερί κεοφ αυταπάτθ»),  ότι  το 

κρθςκευτικό ςυναίςκθμα είναι ςτθν πραγματικότθτα ζνα είδοσ 

ψυχολογικοφ «παιδομορφιςμοφ», που του φζρνει δάκρυα και τον 

βοθκά να κατανοιςει τον παρθγορθτικό ρόλο των φανταςτικϊν κεϊν 

ςτθ ηωι των ανκρϊπων.  Ζνα όν, που υπάρχει μόνο ςτθ φανταςία ενόσ 

παιδιοφ,  μπορεί εν τοφτοισ να φαίνεται ςτο παιδί εντελϊσ πραγματικό 

και  να  του προςφζρει  αλθκινι  ανακοφφιςθ. 

Υάντωσ, ακόμα κι αν δεχτοφμε ωσ πραγματικότθτα τθ κεολογικι 

φανταςίωςθ  ότι  θ  ψυχι  είναι  suis generis  ςυςτατικό,  το  οποίο 

δικεν δίδεται ςτον άνκρωπο ωσ δάνειο από τθ ςυνολικι  και  ενιαία 

ψυχι του ςφμπαντοσ (εν είδει «κρζμασ» ι «ςοφπασ» διάχυτθσ ςτο 
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διάςτθμα) και το οποίο επανζρχεται ςϋ αυτιν και απορροφάται απϋ 

αυτιν μετά κάνατο, θ  ιδζα  τθσ  ακαναςίασ  είναι  αυταπάτθ,  γιατί  

δια τθσ μετά κάνατο αφομοιϊςεωσ κα είχαμε μοιραίωσ απϊλεια τθσ 

ςυνειδιςεωσ και τθσ προςωπικότθτασ. Ψο «Σκζπτομαι, άρα υπάρχω» 

δεν κα είχε λογικι  υπόςταςθ  πλζον.  Ξαι το ςκεπτόμενο ον, ωσ ενιαία 

και μόνθ ςυνείδθςθ,  κα  ιταν  τότε  ο  κεόσ  (δθλαδι  όλθ  μαηί  αυτι  

θ περίεργθ  κρζμα ψυχισ), αλλϋ όχι και ποτζ τα ιδθ αφομοιωμζνα και 

ςτεροφμενα προςωπικότθτασ  εξαρτιματά  του.    

Εν γζνει,  όπωσ  λζει ςαφϊσ ο Υαπανοφτςοσ (Γνωςιολογία, ςελ. 417),  

«Θ κεωρθτικι γνϊςθ είναι από τθ φφςθ τθσ αντιμαγικι. Τθν άγνοια τθ 

δζχεται ωσ προςωρινότθτα που κάποτε κα ξεπεραςτεί, αλλά το 

μυςτιριο το αποκροφει επειδι τθν υποχρεϊνει να αναγνωρίςει από 

πριν τθν αδυναμία τθσ να το εξθγιςει. Το καφμα είναι  γιϋ αυτιν  μια  

εντελϊσ  απαράδεκτθ  αταξία. Αντίκετα, θ κρθςκευτικι  πίςτθ,  μαγικι  

ςτθν  υφι τθσ, μόνο μζςα ςτον κόςμο του μυςτθρίου και του  καφματοσ  

αναγνωρίηει  και  βεβαιϊνει  τον  εαυτό τθσ.  Κατά βάκοσ, πρόκειται για 

δφο αςφμπτωτα επίπεδα  πνευματικισ  ηωισ». 

Φυςικά, θ επιςτιμθ δεν μπορεί παρά να αςχολείται (ωσ ψυχολογία, 

κοινωνιολογία, ιςτορία κλπ.)  με τθ κρθςκεία ωσ φαινόμενο,  γιατί αυτι 

ζχει διαδραματίςει  και διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτα ανκρϊπινα 

δρϊμενα, οι δε ιδιαιτερότθτεσ που εμφανίηει δικαιολογοφν πολλζσ 

ζρευνεσ ςε βάκοσ και μεγάλθ ποικιλία εξθγιςεων.  Εξάλλου, ζςτω κι αν 

αυτό γίνεται ενίοτε δόλια προσ εξαγορά ςυνειδιςεων, κα πρζπει να 

αναγνωρίςουμε ότι το φιλανκρωπικό ζργο των εκκλθςιϊν είναι 

ευρφτατο.  Αυτά όμωσ δεν αφοροφν τθ φιλοςοφία. 

Ψο ςθμείο ςυνάντθςθσ (και τριβισ) τθσ φιλοςοφίασ με τθ κρθςκεία 

είναι κυρίωσ θ Τελεολογία, όπου θ κρθςκεία επιχειρεί και αξιϊνει να 

περάςει  τθ κζςθ ότι το τζλοσ  (ςκοπόσ,  τάςθ,  ουςία)  του ανκρϊπου, 

ωσ όντοσ  μζςα ςτο ςφμπαν, ςυμπίπτει υποχρεωτικά με τθν επικυμία 

(λόγο) του  κεοφ. Υροφανϊσ, χρθςιμοποιοφν το ςκιάχτρο «κεόσ» για να 

υποχρεϊςουν τουσ ανκρϊπουσ να λειτουργοφν και να φζρονται 

πεικινια ςφμφωνα με τισ δικζσ τουσ υποκειμενικζσ επικυμίεσ (βλζπε 

παράδειγμα Μωυςι και δζκα εντολϊν). Γιϋ αυτό,  ο  κεόσ  είναι,  κατά 

περίπτωςθ, πότε «Αθ-Βαςίλθσ» που υπόςχεται δϊρα και πότε 

«ςκιάχτρο»  ι  «μπαμποφλασ»  που  απειλεί. 

Αυτό το καταγγζλλει με απαράμιλλο λογοτεχνικό τρόπο ο Καηαντηάκθσ 
ςτθν «Αναφορά ςτον Γκρζκο», όπου αναφερόμενοσ ςτον Nietzsche 
γράφει:  ««Λεονταρίςια  θ  τροφι  που με τάιςε ο Νίτςε ςτθν πιο κρίςιμθ, 
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τθν πιο πειναςμζνθ ςτιγμι τθσ νιότθσ. Α, φϊναηα αγαναχτιςμζνοσ, θ 
παμπόνθρθ κρθςκεία που μετατοπίηει τισ αμοιβζσ και τιμωρίεσ ςε 
μελλοφμενθ ηωι, για να παρθγοριςει τουσ ςκλάβουσ,  τουσ κιοτιδεσ, 
τουσ αδικθμζνουσ, και να μπορζςουν να βαςτάξουν αγόγγυςτα τθ 
ςίγουρθ ετοφτθ επίγεια ηωι και να ςκφβουν υπομονετικά το ςβζρκο 
ςτουσ αφεντάδεσ! Τι οβραίικθ αγία τράπεηα θ κρθςκεία ετοφτθ,  που 
δίνεισ μια πεντάρα ςτθν επίγεια ηωι και ειςπράττεισ ακάνατα 
εκατομμφρια ςτθν  άλλθ. Τι απλοϊκότθτα, τι πονθριά, τι τοκογλυφία. 
Ρόςα χρόνια και δεν το ‘χα καταλάβει, κι ζπρεπε νά‘ρκει ο άγριοσ 
ετοφτοσ προφιτθσ να μου ανοίξει τα μάτια».  

Γενικά, αν ο νουσ δεν ζχει εγκαταλείψει το δικαίωμα ςτθ  γνϊςθ, 

προκειμζνου να προςχωριςει ςτθ μαγεία και το ςατανιςμό, δεν μπορεί 

παρά να βλζπει -όπωσ το κάνει ξεκάκαρα ο Ξαηαντηάκθσ- τθν εξαγορά 

ςυνειδιςεων που μετζρχεται θ κρθςκεία, με δζλεαρ το μετακανάτιο  

παράδειςο και με αντικίνθτρο τθν αιϊνια κόλαςθ, ωσ  τον πιο 

εκτεταμζνο ςτον κόςμο  ολοκλθρωτιςμό.  Ξατά τοφτο κεωρϊ, ότι θ 

κρθςκεία είναι κατϋ ουςίαν δόλια προπαγάνδα και ολοκλθρωτικισ 

αντιλιψεωσ θκικοπολιτικι  παρζμβαςθ, τθν οποία  θ  επιςτιμθ οφείλει  

ανυπερκζτωσ να  εξορκίηει. 

Υροςωπικά, με ενοχλεί πολφ, ωσ διανοθτι, θ ιδζα 

ενόσ «ουράνιου δικτάτορα»! Απορϊ με τουσ 

ανκρϊπουσ, να αγωνίηονται όλοι για τθ 

δθμοκρατία ςτθ Γθ και να κζλουν ταυτόχρονα, 

πάςθ κυςία, δικτατορία ςτο Σφμπαν. Ψο βρίςκω 

πολφ γκροτζςκο και γραφικό αυτό και κα ιταν 

διαςκεδαςτικό, αν δεν ιταν υποτιμθτικό για το 

ανκρϊπινο πνεφμα.  

Εν τοφτοισ, θ επιςτιμθ, ωσ εκ φφςεωσ ανεκτικι και ανοιχτι ςε κάκε 

πνευματικι  αναηιτθςθ,   δεν  διεκδικεί  το  δικαίωμα  να  ποδθγετεί  ι 

να λογοκρίνει τθ κρθςκεία.  Απαιτεί  όμωσ  από τθ κρθςκεία και από 

κάκε άλλθ μορφι μαγείασ  (όπωσ π.χ. ο αποκρυφιςμόσ, ο ςατανιςμόσ, 

θ μαγγανεία, θ αςτρολογία, θ μαντικι, θ χαρτομαντεία, τα ταρϊ κ.ά.), 

να πράττουν το ίδιο και να  μθν υπειςζρχονται  ςτα  τθσ  επιςτιμθσ.  

Βζβαια, εκτόσ από το κεολογικό ηιτθμα, θ κρθςκεία αμφιςβθτείται 

πλζον ςτον καιρό μασ και ωσ κοινωνικόσ κεςμόσ, γιατί -ευτυχϊσ εν 

προκειμζνω- ο κεςμόσ αυτόσ ζχει απολζςει πια το κφροσ του μεταξφ 

των κοινωνιϊν του πλανιτθ (με εξαίρεςθ τισ φονταμενταλιςτικζσ 

υςτερίεσ και ακρότθτεσ, που ελζγχονται ψυχοπακολογικά ωσ 
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φαινόμενα ομαδικισ  ψυχαςκζνειασ).  Αλλά περί αυτϊν, αναφζρομαι 

ςτθν ενότθτα τθσ θκικισ,  ςτο κεφάλαιο περί ςφγχρονου μεςαίωνα. 

θμείωςθ: Εκείνο που ςπεφδω να πω προκαταβολικά, είναι ότι θ  

φπαρξθ κεολογικϊν ςχολϊν ςτα πανεπιςτιμια και θ διδαχι μακιματοσ 

κρθςκευτικϊν ςτα ςχολεία με τθ μορφι τθσ κατιχθςθσ, είναι 

μεςαιωνικόσ αναχρονιςμόσ και με βρίςκει κατθγορθματικά αντίκετο. 

Οι ςυνικεισ απορίεσ των μικρϊν μακθτϊν ςτο μάκθμα των κρθςκευτικϊν, 

είναι γνωςτζσ : 

-  Αφοφ ο κεόσ είναι δθμιουργόσ των πάντων, γιατί δθμιοφργθςε το διάβολο; 

- Αφοφ ο κεόσ είναι πανταχοφ παρϊν, γιατί λζμε ότι αφινει τουσ αγίουσ να  
πεκάνουν  για να πάνε «κοντά του»; 

- Αφοφ ο κεόσ είναι παντογνϊςτθσ, γιατί ςτζλνει το κακό ςτουσ ανκρϊπουσ  
για  να  τουσ  δοκιμάςει  και  «να  μάκει»  ποιοι  είναι; 

- Αφοφ ο κεόσ είναι πάνςοφοσ, γιατί χρειάηεται δίπλα του το άγιο πνεφμα; 

- Αφοφ ο κεόσ είναι πανάγακοσ, γιατί επιτρζπει αυτό το comfuzio να τον 
εκπροςωποφν ςτθ Γθ πολλοί αυτόκλθτοι προφιτεσ και δεν μασ ξεκακαρίηει 
ποια κρθςκεία τον εκφράηει αλθκινά; 

- Αφοφ ο κεόσ είναι παντοδφναμοσ, γιατί οι ιερείσ δεν τον  εμπιςτεφονται  
και  εγκακιςτοφν  ςτουσ  ναοφσ  του κεοφ αλεξικζραυνα; 

- Αφοφ ο κεόσ ςυςτινει τθν περιφρόνθςθ ςτα υλικά αγακά, γιατί θ εκκλθςία 
ζχει περιουςία και οι ιεράρχεσ φοροφν χρυςοποίκιλτα  άμφια και βαρφτιμα   
κοςμιματα; 

Οι  απαντιςεισ των  κεολόγων και των κατθχθτϊν  ςϋ αυτζσ, αγγίηουν τα όρια 

του ςαχλοφ και του γραφικοφ και κάνουν τα παιδιά να φαντάηουν  ςοφότερα 

και  ευκυκρινζςτερα  των  δαςκάλων  τουσ. 

Τα παιδιά ενοχλοφνται από τθν κοροϊδία ςτθν οποία υποβάλλονται από τουσ 

κεολόγουσ και τουσ ιερείσ. Συμπακοφν βζβαια τα παραμφκια, αλλά -ευτυχϊσ 

γιϋ αυτά-  προτιμοφν τα ζξυπνα παραμφκια. 

Θ διδαςκαλία περί των κρθςκειϊν, ιςότιμα για όλεσ και ανάλογα με τo 

βακμό διάδοςθσ εκάςτθσ, κα πρζπει  να ζχει πλθροφοριακό και όχι 

κατθχθτικό χαρακτιρα και να περιλαμβάνεται ςτο μάκθμα τθσ 

κοινωνιολογίασ  (όπωσ και τθσ ιςτορίασ και τθσ λαογραφίασ φυςικά). 

 Πταν αυτι περιορίηεται επιλεκτικά ςε ζνα κρθςκευτικό δόγμα, υπό 

μορφι κατιχθςθσ και προςθλυτιςμοφ, είναι κακαρϊσ ιδιωτικι 

υπόκεςθ  και  δεν ζχει κζςθ ςε ζνα ςφγχρονο εκπαιδευτικό ςφςτθμα.  

Αν μάλιςτα αυτι γίνεται υποχρεωτικά, και δθ προσ ανθλίκουσ,  

παραβιάηει κατάφωρα τθν ανκρϊπινθ προςωπικότθτα και, επομζνωσ, 

αντιβαίνει ςτθ Χάρτα των ανκρϊπινων δικαιωμάτων και ςτθν αρχι τθσ 

ανεξικρθςκίασ και πρζπει να διϊκεται ποινικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Δ4 

ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ ΤΘΣ ΟΥΣΛΑΣ 

Πε δεδομζνο  λοιπόν  το  φυςικό  ικοσ  (αυτοςυντιρθςθ  και  libido), 

ωσ αντικειμενικι αφετθρία τθσ τελεολογικισ ςκζψθσ (μακριά από κάκε 

κρθςκευτικι  και υποκειμενικι επιρροι),  και  με  πρυτανεφουςα τάςθ 

ςτον πολιτιςμζνο άνκρωπο το «κατά Οόγον ηειν», πλζον του «κατά 

Φφςιν ηειν», καλείται θ τελεολογία να διατυπϊςει (προςαρμόςει)  τθ 

κεωρθτικι βάςθ του ανκρϊπινου ςυςτιματοσ αξιϊν  (Ουςία, Τζλοσ)  

μζςα  ςτο  πλαίςιο  του  πολιτιςμοφ. 

Χπεφδω να επιςθμάνω, ότι θ πολιτιςτικι ανζλιξθ του ανκρϊπου δεν 

καταργεί  το  πρωτόγονο  φυςικό  ικοσ,  αλλά  το  επεκτείνει  και  

ενίοτε το υπερβαίνει. Ψίκεται ζναντι  και  πλζον  αυτοφ,  αλλϋ όχι  κατϋ 

αυτοφ. Τλοσ ο πολιτιςμόσ είναι ζνα αγϊνιςμα υπζρβαςθσ τθσ 

ματεριαλιςτικισ  και  ντετερμινιςτικισ πραγματικότθτασ,  με άρμα τον 

ιδεαλιςμό  και  τθν  ελευκερία.  Είναι  ζνασ  ςφνκετοσ  τρόποσ,  με  τον 

οποίο  θ καλλιεργθμζνθ  ςκζψθ  ζρχεται  πρόςκαιρα  ςε αντίκεςθ  με 

το πρωτόγονο ικοσ, με πράξεισ που πολλζσ φορζσ δείχνουν να το 

αντιςτρατεφονται, αλλά που τεχνθζντωσ  οδθγοφν τελικά (τελεο-

λογικά) ςτθν αναβάκμιςι  του  (ςυνκετότερθ  και  ανϊτερθ μορφι του)  

και  ςτθν  ποιοτικά  υψθλότερθ  και  διαρκζςτερθ  ικανοποίθςι  του.  

Το πολιτιςμζνο υπερεγϊ  βοθκάει  το εγϊ να υπθρετεί ποιοτικότερα 

το προεγϊ,  ελζγχοντασ ταυτόχρονα τισ  άφρονεσ και  καταςτροφικζσ 

υπερβολζσ του. 

Ωσ παράδειγμα, αναφζρω το μφκο του Χίςυφου για το μζρμθγκα και 

τον τηίτηικα,  όπου θ τακτικι  του  μζρμθγκα,  ενϊ δείχνει προςωρινά  

να αντιτίκεται ςτθ φυςικι του τάςθ, αποδεικνφεται λογικά ότι 

μακροπρόκεςμα  τθν  εξαςφαλίηει (τθρουμζνου του μζτρου φυςικά).  
 

Υάντωσ, ςε κάκε περίπτωςθ που θ πολιτιςμζνθ ςτάςθ με τθν 

πρωτόγονθ δεν τελοφν ςε τζτοια ςχζςθ (υπζρβαςθσ και όχι 

κατάργθςθσ),  επικρατεί  ςτο  τζλοσ  θ  πρωτόγονθ,  κακόςον,  παντοφ 

ςτθ ηωι, θ ιδεαλιςτικι πλευρά είναι ποιοτικότερθ, αλλά θ υλιςτικι 

ιςχυρότερθ.  Θ διεκδίκθςθ τθσ αποκλειςτικότθτασ ςτθ ςκζψθ και τθ 

ηωι από τον ιδεαλιςμό, ςυνιςτά  τελικά  μεγαλφτερθ  βαρβαρότθτα απϋ 

αυτιν  που  υποτίκεται  ότι  αποςκοπεί  να  εξαφανίςει. 
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Χτο ςθμείο αυτό, πρζπει να κάνω μια ςθμαντικι για τθν τελεολογία 

διάκριςθ: 

 Είναι άλλο πράγμα οι φυςικζσ τάςεισ του ανκρϊπου, που τίκενται 

(ανακαλφπτονται)  ωσ πρωτογενείσ  και  άμεςεσ ςκοπιμότθτεσ,  τόςο 

ωσ πρωτόγονεσ όςο και ωσ πολιτιςτικά διαμορφωμζνεσ 

(καλοφμενεσ  αξίεσ,  αρχζσ,  ιδεϊδθ,  αγακά),   και 

 Είναι άλλο πράγμα οι κετζσ τάςεισ του ανκρϊπου, που τίκενται 

(εφευρίςκονται)   ωσ  δευτερογενείσ  και  ζμμεςεσ  ςκοπιμότθτεσ,  

με τθν  ζννοια των μζςων για  τθν εκπλιρωςθ των προθγουμζνων. 

Θ διαφορά αυτι αναλφεται διεξοδικότερα ςτο κεφάλαιο περί θκικισ, 

όπου  το  ςυγγενζσ  ικοσ  και  θ  Θκικι  (Ethica)  διαχωρίηονται  ςαφϊσ 

από τθν Εκιμικι (Morality), που κακϊσ αποκαλείται «θκικι» ςτθν 

κακομιλοφμενθ γλϊςςα, και από το κετό  και  επίκτθτο ικοσ  (ι ζκοσ 

κατά τουσ αρχαίουσ). 

 Αν μζναμε ςτθν κοινι ονομαςία και για τισ δυο αυτζσ επιςτιμεσ, κα ζπρεπε 

να ποφμε ότι θ πρϊτθ ζχει να κάνει με τθ κεωρθτικι θκικι και θ δεφτερθ με 

τθν πρακτικι θκικι. Εκεί ανάγεται και θ λεπτι διαφορά μεταξφ των εννοιϊν 

Τζλοσ και Σκοπόσ, που υποδθλϊνουν τάςθ και οι δφο, αλλά ακριβολογικά 

διαφζρουν. 

Διευκρινίηω λοιπόν, ότι θ Tελεολογία περιορίηεται αυςτθρά ςτο 

κεωρθτικό ζργο να μελετά τθ βακφτερθ λογικι που διζπει τθν θκικι 

διάςταςθ τθσ φπαρξθσ και, άρα,  τισ αντικειμενικζσ αρχζσ τθσ θκικισ ωσ 

Εthica, αν αυτζσ υπάρχουν αντικειμενικά και ςτο βακμό που υπάρχουν.  

Πε τθν εκιμικι ωσ Πorality, αςχολοφνται πάμπολλεσ άλλεσ επιςτιμεσ 

(ψυχολογία, κοινωνιολογία, λαογραφία, νομικι κ.ά.) και,  απλϊσ, αυτι 

λαμβάνει τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ, ςτο βακμό που επιδιϊκει να είναι 

ςτζρεεσ και διαχρονικζσ,  από  τθν  θκικι  (Εthica).  
 

Πε δεδομζνθ αυτι τθ διευκρίνιςθ, ασ περάςουμε ςτο κφριο 

τελεολογικό  κζμα,  που  είναι  θ κατανόθςθ  του  ποφ  τείνει  ο 

άνκρωποσ  (δθλαδι τθσ τάςθσ, τζλουσ, ουςίασ και προοριςμοφ του)  και  

θ,  κατά  αντικειμενικό  και  κοινοπαράδεκτο  τρόπο,  κατάρτιςθ του 

κορμοφ  του  αξιακοφ  ςυςτιματοσ  του  πολιτιςμζνου  ανκρϊπου. 

Δεν ζχει νόθμα να καταπιαςτοφμε τόςο με τισ πρωτόγονεσ τάςεισ 

(αυτοςυντιρθςθ και libido), οι οποίεσ εξετάηονται αναλυτικά από τθ 

φυςιολογία και τθν ψυχολογία, όςο να αςχολθκοφμε κυρίωσ με τισ 

κακϋ υπζρβαςθ  προεκτάςεισ  τουσ  ςτθν  περιοχι  του  πολιτιςμοφ  και 

με  τθ  ςυγκεκριμενοποίθςι τουσ,  όπωσ  ςε αυτόν διαμορφϊνονται. 
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Επίςθσ, δεν κα είχε νόθμα να αςχολθκοφμε φιλοςοφικά και  μϋ αυτά, 

αν υποκζταμε κατά ακραίο ιδεαλιςτικό τρόπο, ότι ο άνκρωποσ, δια του 

εκπολιτιςμοφ, απελευκερϊνεται πλιρωσ από τθ φφςθ του και ότι, 

πλζον, ο προςδιοριςμόσ τθσ ουςίασ τθσ φπαρξθσ κάκε ατόμου 

κακορίηεται τελείωσ υποκειμενικά και τυχαία από το ίδιο.  Αυτό, που ο 

Sartre το περιγράφει ωσ  «καταδίκθ να είςαι ελεφκεροσ»,  κα απζκλειε 

κάκε  ςυςτθματικι  προςζγγιςθ  και  θ  τελεολογικι  επεξεργαςία  του  

κα  ιταν  ματαιοπονία.  

Υροςωπικά, αν και νοθτικά είμαι διαλεκτικισ αντιλιψεωσ, κλίνω 

περιςςότερο από ιδιοςυγκραςία προσ τθν ελευκερία και δεν 

αιςκάνομαι εφθςφχαςθ με τισ αιτιοκρατικζσ ςκζψεισ  (αντιδρϊντασ 

από χαρακτιρα ςτθν  κατά  Hegel  τυραννία τθσ φφςθσ).  Εντοφτοισ, 

ςτθν τελεολογία, δεν μπορϊ παρά να αναηθτιςω τον «κοινό τόπο» 

(όπωσ λζμε ςτα μακθματικά), που κα τθσ δϊςει τθν αντικειμενικι 

υπόςταςθ ωσ επιςτιμθσ και ςυςτθματικισ γνϊςθσ. Ανάμεςα ςτθν 

«τυραννία» τθσ βεβαιότθτασ κατά τον Hegel και ςτθν «καταδίκθ» του  

αυτοπροςδιοριςμοφ κατά τον Sartre,  είμαι ζτοιμοσ να κάνω το 

υποκειμενικό άλμα ςτο κενό, που προτείνουν και οι δφο ωσ ιδεαλιςτζσ, 

αλλά από μια ςτζρεα βάςθ (βατιρα, όπωσ  λζμε ςτον ακλθτιςμό),  με  

αντικειμενικό  και  ρεαλιςτικό  υπόβακρο. 

Νοθτικι προςζγγιςθ τθσ Ουςίασ 

Σ ςκοπόσ  τθσ  ηωισ  και το βακφτερο  νόθμά  τθσ,  αυτό  που  λζμε 

Συςία ι  Ρόθμα τθσ φπαρξθσ, είναι ζνα μζγα φιλοςοφικό  κζμα, που 

απαςχόλθςε τουσ φιλόςοφουσ όλων των εποχϊν, από τθν αρχαιότθτα 

μζχρι ςιμερα, κατά  τρόπο  πιεςτικό  και  επίμονο. 

Σ  κοινόσ  άνκρωποσ, αλλά και  ο φιλόςοφοσ, αντιλαμβανόταν  ότι  οι 

επιδιωκόμενοι ςκοποί ςτθ ηωι είναι πολλοί, και μάλιςτα ςυχνά 

αντιφατικοί  μεταξφ  τουσ, και  ότι ο άνκρωποσ  ςτρζφει  κατά 

περίπτωςθ  τθν  προτίμθςι  του  ςε  κάποιουσ  απϋ αυτοφσ,  ανάλογα 

με  τισ  ανάγκεσ  τθσ  ςτιγμισ.  Διαπίςτωνε  όμωσ κακθμερινά, ότι αυτοί 

οι πολυάρικμοι ςκοποί είναι απλά τα μζςα για τθν επίτευξθ άλλων 

ςκοπϊν, που και αυτοί είναι μζςα για τθν επίτευξθ άλλων και οφτω 

κακϋ εξισ.  Αυτό τον οδιγθςε ςτθν πεποίκθςθ, ότι πρζπει τελικά να 

υπάρχει μζςα του κάποιοσ τελεολογικόσ «πυρινασ», ωσ κυρίαρχθ 

τάςθ,  που  δθμιουργεί  τισ  επιμζρουσ  ανάγκεσ  και ςυνιςτά ο ίδιοσ τθν  

υπζρτατθ  ανάγκθ  (άρα  και  τον  «τελικό»  ςκοπό).  
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Ψθν φπαρξθ αυτοφ του πυρινα ο Αριςτοτζλθσ τθν ονόμαηε 

«Εντελζχεια» (ενζχειν τζλοσ), το περιεχόμενό του το αποκαλοφςε  

«βζλτιςτον τζλοσ» και «οὗ ἕνεκα» (δθλαδι αυτό, ζνεκα του οποίου 

ολοκλθρϊνεται θ φπαρξθ) και τθν  πραγμάτωςι του τθν περιζγραφε ωσ 

«Εντζλεια», ενϊ το ον που κατόρκωνε να εκπλθρϊςει για τον εαυτό 

του το βζλτιςτο  τζλοσ  το  χαρακτιριηε  ωσ  «αφταρκεσ». 
 

Σι αρχικζσ προςεγγίςεισ του τελεολογικοφ ηθτιματοσ ιταν φυςικά 

απλοϊκζσ  και  ντετερμινιςτικζσ: 
 

Α) Θ πρϊτθ είχε βιολογικι προζλευςθ και είχε να κάνει με τθν 

ικανοποίθςθ των βιολογικϊν αναγκϊν και με τθν πακθτικι και 

ενεργθτικι τάςθ του ανκρϊπου, όπωσ τισ περιζγραψα.  Εκδθλϊκθκε με 

τθν επιδίωξθ τθσ αίςκθςθσ εςωτερικισ ευχαρίςτθςθσ  και  ευτυχίασ,  

ωσ αυτοςκοποφ,  ανεξάρτθτα από τθν  αιτία  τθσ  ευχαρίςτθςθσ.  

Θ πακθτικι  τάςθ  παρουςιάςτθκε  κεωρθτικά  ωσ  Θδονιςμόσ, ενϊ θ 

ενεργθτικι ωσ Ευδαιμονιςμόσ.  Θ πρϊτθ είχε να κάνει άμεςα με τθν 

ικανοποίθςθ των ςαρκικϊν αναγκϊν (αυτοςυντιρθςθσ και libido), ενϊ 

θ δεφτερθ παρουςιαηόταν με τθν ικανοποίθςθ ςυνκετότερων αναγκϊν, 

που όμωσ είχαν και πάλι ωσ τελικό ςτόχο τισ  βιολογικζσ  ανάγκεσ.  

Θδονι αιςκανόταν ο άνκρωποσ με τθν εκπλιρωςθ τθσ ςεξουαλικισ 

επικυμίασ, αλλά και με τθν τροφι, τθν οινοποςία, τθν περιποίθςθ του 

ςϊματόσ του και με τον καλό φπνο ακόμα. Επίςθσ,  εξ αντικζτου,  

ζπαιρνε το χαρακτιρα θδονισ θ αποφυγι του πόνου, είτε αυτόσ ιταν 

αφόρθτοσ, είτε κακθμερινόσ (όπωσ π.χ. θ θδονι τθσ αφόδευςθσ και τθσ 

οφρθςθσ, όταν θ ςχετικι ανάγκθ ζχει καταςτεί πιεςτικι).  Ξατά τον 

θδονιςμό, θ θδονι,  αυτι κακϋ εαυτι,  ιταν ο τελικόσ ςκοπόσ και δεν 

κα ζπρεπε να αναηθτείται  άλλοσ  ςκοπόσ  πζραν  αυτισ. 

Υαρόμοια με τθν θδονι ωσ αίςκθςθ, αλλά πιο εκλεπτυςμζνθ και 

διαρκζςτερθ, ιταν θ ευδαιμονία, τθν οποία αιςκανόταν ο άνκρωποσ 

με τθν ενεργθτικι ικανοποίθςθ  ςυνκετότερων αναγκϊν, που ςτθν 

πραγματικότθτα όμωσ κατζτειναν και πάλι -ζμμεςα πλζον- ςτθν 

εκπλιρωςθ τθσ αυτοςυντιρθςθσ και τθσ libido. Ψζτοια ιταν π.χ. θ 

αίςκθςθ από τθν επαγγελματικι επιτυχία, τθν απόκτθςθ ςυντρόφου, 

φίλων και τζκνων, τθ γφμναςθ και τθ διαςκζδαςθ και από κάκε τι άλλο 

που, αν και δεν ικανοποιοφςε άμεςα βιολογικζσ ανάγκεσ, εξαςφάλιηε 

τθ δυνατότθτα ικανοποίθςισ των ςτο μζλλον και τθ ςωματικι και 

ψυχικι υγεία του ατόμου. Ξατά τον ευδαιμονιςμό, κάκε πράξθ  που 
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κάνει ο άνκρωποσ είναι ςφμφωνθ  με τθν ουςία τθσ φπαρξισ του  αν 

αυτόσ αιςκάνεται  υποκειμενικά  ευδαίμων  και  ευχαριςτθμζνοσ.  

Υροζκταςθ του ευδαιμονιςμοφ ιταν θ επιδίωξθ τθσ καταξίωςθσ του 

ανκρϊπου από το περιβάλλον του, που περιλαμβάνει τθ διάκριςθ,  τθν  

αναγνϊριςθ,  τθ  διαςθμότθτα  και  τθ δόξα.  Χχετικι είναι θ παροιμία 

«Ρολλοί τον πλοφτο μίςθςαν, αλλά τθ δόξα ουδείσ».  

Υαραλλαγι του ευδαιμονιςμοφ ιταν ο Στωικιςμόσ, που δίδαςκε τθν 

ευδαιμονία δια τθσ αςκθτικισ ηωισ.  Υιο εξεηθτθμζνθ παραλλαγι ιταν 

ο Μθδενιςμόσ, που υποςτιριηε τθ ματαιότθτα τθσ  ηωισ (Vanitas 

vanitatum' omnia vanitas)  και  τθν  ευδαιμονία δια τθσ εγκαταλείψεϊσ 

τθσ (όπωσ θ ευδαιμονία που αιςκάνονται ενίοτε οι πνιγόμενοι και 

αποκαλείται «μζκθ των δυτϊν»).  

Γριγορα όμωσ, ζγινε αντιλθπτό ότι ο πόνοσ και θ θδονι είναι απλϊσ 

νευρικισ φφςεωσ ςιματα, που αποςτζλλει το ςϊμα ςτον εγκζφαλο, 

όταν αυτό βλάπτεται ι ωφελείται.  Υαρομοίωσ, ότι θ ευδαιμονία, και 

εν γζνει θ ευχαρίςτθςθ και θ αίςκθςθ ευτυχίασ, είναι παράγωγο 

κάποιου άλλου γεγονότοσ, του οποίου τθν πραγμάτωςθ  απλϊσ 

ςθματοδοτεί.  Χυνεπϊσ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ του ςιματοσ πόνου το 

ςκοποφμενο δεν είναι θ αποφυγι του ςιματοσ, αλλά θ άρςθ τθσ αιτίασ 

του,  ςτθν περίπτωςθ του ςιματοσ τθσ θδονισ το ουςιϊδεσ δεν μπορεί 

να είναι αυτό κακεαυτό το ςιμα, αλλά εκείνο  που  αυτό  ςθματοδοτεί. 

Πάλιςτα, διαπιςτϊκθκε ότι ιταν εφικτι και θ πρόκλθςθ ψευδϊν 

ςθμάτων αυτισ τθσ μορφισ  (όπωσ π.χ. με τον αυνανιςμό, τθ μζκθ και 

τθ νάρκωςθ ςτθν περίπτωςθ τθσ θδονισ, και με τα όνειρα, τθ 

φανταςίωςθ, το παραμφκι και τθν αυκυποβολι ςτθν περίπτωςθ τθσ 

ευδαιμονίασ), που αν αυτά εκεωροφντο ωσ μοναδικόσ και τελικόσ  

ςτόχοσ του ζμβιου όντοσ και εγκαταλείπετο θ μζριμνα για τισ  βαςικζσ  

ανάγκεσ, αυτό  κα  ιςοδυναμοφςε  με  αυτοκτονία. 

Υαρομοίωσ, θ διάκριςθ και θ διαςθμότθτα δεν μποροφν να είναι 

αυτοςκοπόσ,  γιατί θ καταξίωςθ προχποκζτει τθν επίτευξθ κάποιου 

άλλου ςτόχου,  χωρίσ τθν οποία θ αίςκθςθ επιτυχίασ είναι απατθλι 

κατάςταςθ. Διάςθμοι ιταν και ο Hitler και ο Al Capone, αλλά αςφαλϊσ 

δεν κεωροφνται καταξιωμζνοι, οφτε θ ευδαιμονία που τυχόν 

αιςκανόντουςαν οι ίδιοι για τθν υποτικζμενθ «δόξα» τουσ είχε 

πραγματικό αντίκριςμα. 

Ζτςι, αφοφ θ θδονι και θ ευδαιμονία ζγιναν αντιλθπτζσ ωσ 

«ειδοποιιςεισ» (ςιματα), ςχετικά με τθν πορεία κάποιου άλλου 

φαινομζνου  ι  με κάποιο άλλο ςκοπό, οι φιλόςοφοι ζκριναν ότι δεν 
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μπορεί το επιφαινόμενο να είναι το «οὗ ἕνεκα» του φαινομζνου και, 

ωσ εκ τοφτου, τόςο ο θδονιςμόσ όςο και ο ευδαιμονιςμόσ, ωσ  

τελεολογικζσ  κεωρίεσ,  εγκαταλείφκθκαν.  

Υαρζμειναν απλά,  ωσ νοοτροπία  και  πρακτικι,  ςτουσ ανκρϊπουσ 

που αρνοφνται γενικά τθν τελεολογικι αναηιτθςθ και τθν φπαρξθ 

βακφτερου νοιματοσ  ςτθ ηωι, λόγω  ςκεπτικιςμοφ  και ςυνειδθτισ  

μθδενιςτικισ  αντίλθψθσ, και  αρκοφνται ςτθν αμζριμνθ παραμονι 

τουσ  ςτθ  ηωϊδθ  κατάςταςθ  και  τισ  ςαρκικζσ  απολαφςεισ.  
 

Β)  Θ δεφτερθ πρωτόγονθ προςζγγιςθ του τελεολογικοφ ηθτιματοσ 

ιταν θ Κεολογικι, που είχε να κάνει, όπωσ εξιγθςα, με τθν 

ψυχολογικι προζκταςθ του ενςτίκτου τθσ αυτοςυντιρθςθσ, ωσ καθμοφ 

και κρυφοφ πόκου του ανκρϊπου να υπερβεί το κάνατο δια  τθσ 

μαγείασ.  Ξατϋ αυτιν, ο πυρινασ τθσ τελεολογικισ ροπισ του 

ανκρϊπου είναι θ βοφλθςθ του κεοφ, που είναι ο υποτικζμενοσ 

καταςκευαςτισ του, και άρα ο τελικόσ και υποχρεωτικόσ προοριςμόσ 

του καταςκευάςματοσ είναι θ εκπλιρωςθ του ςχεδίου του κατα-

ςκευαςτι  (δθλαδι, θ πιςτι τιρθςθ του «manual»).  

Αν και οι άνκρωποι υποτάςςονταν ςτθ κρθςκεία, άλλοι λόγω τθσ 

ανάγκθσ ψυχολογικισ παρθγορίασ που προείπα και άλλοι λόγω φοβίασ 

(επειδι θ εκκλθςία είχε και κοςμικι εξουςία), ουδζποτε ζνιωςαν 

διανοθτικά εφθςυχαςμζνοι με αυτι τθν ερμθνεία. Εξάλλου, αυτόσ ο  

«ςαδιςτισ κεόσ»  δεν τουσ ιταν ποτζ  ςυμπακισ, αφοφ  α) αν  και  

παντοδφναμοσ, ζφτιαξε ελαττωματικά πλάςματα, β) αν και πανάγακοσ, 

δζχτθκε να μοιράηεται το κουμάντο ςτο ςφμπαν με το διάβολο, και  γ) 

αν και παντογνϊςτθσ, τουσ ζριξε ςε δοκιμαςίεσ για «να μάκει» τι είναι 

ο κακζνασ τουσ! 

Αναφζρομαι ςε παραδείγματα από τθ χριςτιανικι κρθςκεία, γιατί είναι θ 
επικρατοφςα ςτον κόςμο, αλλά όςα λζω, ιςχφουν για όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ 
κρθςκείεσ, αφοφ οι μυκολογίεσ τουσ είναι παρεμφερείσ και υφαςμζνεσ 
επάνω ςτο ίδιο αφελζσ και παιδομορφικό μοτίβο.  

Ειδικά  οι  φιλόςοφοι,  είχαν  και  ςοβαρζσ  λογικζσ  ενςτάςεισ, λόγω 

τθσ φανερισ αντίφαςθσ να εμφανίηεται θ κρθςκεία ταυτόχρονα ωσ 

οντολογικά ιδεαλιςτικι, αφοφ κατϋ αυτιν ο άνκρωποσ είναι κυρίωσ 

πνεφμα και δθ ελεφκερο, και ωσ τελεολογικά ντετερμινιςτικι,  αφοφ  

αυτόσ  φυλακίηεται  κάτω  από  τισ  αςφυκτικζσ  προδιαγραφζσ  

κάποιασ  υποχρεωτικισ  «μοίρασ» (του «manual» του καταςκευαςτι).  

Αυτζσ οι αμφιβολίεσ κζριεψαν ςυν τω χρόνω με τισ εξελίξεισ τθσ 

φυςικισ και τθσ βιολογίασ, που διζψευςαν (πειραματικά πια και 
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αναμφιςβιτθτα)  τθ κεολογικι μυκολογία και περιόριςαν τθ κρθςκεία 

ςτον θκικοπλαςτικό τθσ ρόλο. Φόλο, ο οποίοσ μάλιςτα, λόγω τθσ 

απλοϊκότθτασ και τθσ θμιμάκειασ των λειτουργϊν τθσ, περιορίηεται 

κατά κανόνα να κινείται ςυςτθματικά ςτθν περιοχι τθσ  Morality και 

όχι τθσ  Ethica. 
 

Γ) Θ τρίτθ απλοϊκι και ντετερμινιςτικι εκδοχι του τελεολογικοφ 

ηθτιματοσ, που εμφανίςτθκε ωσ δικεν ρεαλιςτικι και ακλόνθτθ,  με 

ορκολογικζσ  αξιϊςεισ,  ιταν  ο  Ωφελιμιςμόσ,  κατά  τον οποίο ο   

ςκοπόσ  τθσ  ηωισ  είναι  θ  επιδίωξθ  αυτοφ  που  είναι  χριςιμο  και 

ςυμφζρον. Εξ ου και ο ωφελιμιςμόσ ταυτίηεται και με τθ ςυνϊνυμθ  

ζννοια  Χρθςιμοκθρία. 

Ξατά τουσ Proudhon και Boisse «Ονομάηουμε ωφελιμιςμό το ςφςτθμα 

που ςυνίςταται ςτο να ανάγει τθν ιδζα του δικαίου ςτθν ιδζα του 

ωφελίμου και που, ςυνεπϊσ,  κάνει το ςυμφζρον  αρχι του δικαίου και 

τθσ θκικισ». Ξατά τον Renouvier, «αυτι θ τάςθ νοείται ότι 

περιλαμβάνει ςτισ επιδιϊξεισ του ανκρϊπου, όχι μόνο τα υλικά 

πλεονεκτιματα,  αλλά ακόμα και αυτά που ευνοοφν τθ ηωι του 

πνεφματοσ». Ξατά το λεξικό Lalande, ο ωφελιμιςτισ είναι «ο 

προςκολλθμζνοσ ςε  αυτό που είναι χριςιμο», με τθν υποςθμείωςθ 

όμωσ, ότι ζτςι αποκαλείται  απαξιωτικά και «αυτόσ που είναι  χωρίσ 

ιδανικά, ο ςυμφεροντολόγοσ,  ι τουλάχιςτον αυτόσ που αςχολείται με 

τα υλικά οφζλθ». 

Υροζκταςθ του ωφελιμιςμοφ είναι θ κεωρία τθσ Δυνάμεωσ και θ 

επιδίωξθ τθσ Εξουςίασ.  Υρόκειται για τθν αντίλθψθ ότι θ ςωματικι 

ρϊμθ, θ  διανοθτικι υπεροχι  και θ εξουςία επί του περιβάλλοντοσ 

εξαςφαλίηουν ςτο ον τθ δυνατότθτα να αποκομίηει οφζλθ. 

Χαρακτθριςτικι περίπτωςθ είναι ο «Ωπεράνκρωποσ» του Nietzsche, 

ςφμφωνα με τον οποίο ο άνκρωποσ πρζπει να επιςτρζψει ςτθν 

αρχζγονθ κατάςταςθ,  όπου  αρετι  είναι  θ  δφναμθ. 

Σ ωφελιμιςμόσ ανατρζπεται λογικά από τθν ίδια του τθν περιγραφι, 

ωσ λογικό  πρωκφςτερο.  Θ  ίδια θ ζννοια χριςιμο, που εκλαμβάνεται 

εν προκειμζνω  ωσ  ςκοπόσ, παραπζμπει  ετυμολογικά ςτθν ιδζα τθσ 

χριςθσ του για κάποιο άλλο ςκοπό.  Υαρομοίωσ, θ ζννοια ςυμ-φζρον 

ςθμαίνει ότι αυτό για το οποίο μιλάμε φζρει προσ κάτι άλλο. Δθλαδι 

ωφζλιμο είναι ό,τι είναι μζςο για τθν επίτευξθ του ςκοποφ'  όχι ο 

ςκοπόσ ο ίδιοσ.  Ζτςι, ο ωφελιμιςμόσ, που  παρουςιάςτθκε  ωσ  

πραγματιςτικι  και  ορκολογικι λφςθ ςτθν τελεολογία,  καταρρίφκθκε 
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-κατά ειρωνικό τρόπο- από τθν ίδια τθ λογικι ςτθν οποία ςτθριηόταν,  

ωσ  προδιλωσ  παράλογοσ.  

Χτα νεϊτερα χρόνια, επιχειρικθκε μια αναβίωςθ του ωφελιμιςμοφ με  

τθν  ζννοια  τθσ  ςυλλογικισ  ωφζλειασ,   δθλαδι  με ςκοπό ηωισ το 

ςοςιαλιςτικό ιδεϊδεσ, που ςυνίςταται ςτθ ςυλλογι των υλικϊν 

αγακϊν που είναι χριςιμα  ςτθν κοινωνία εν γζνει.  Αν και τα ιδεϊδθ 

αυτά ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν 

ανιςοτιτων  και  των ταξικϊν αποκλίςεων,  φιλοςοφικά δεν κάλυψαν 

το κενό, γιατί ό,τι ίςχυε για τον άνκρωπο ωσ άτομο,  ίςχυε εν 

προκειμζνω  και  για τθν κοινωνία. Αυτό που είναι μζςο και ςυμφζρον 

δεν μπορεί να είναι ο τελικόσ ςκοπόσ, οφτε για το άτομο οφτε για τθν 

κοινωνία, αλλά απλϊσ ζμμεςοσ και βοθκθτικόσ παράγων προσ τον 

απϊτερο ςκοπό.  Ζνα ςκοπό,  απροςδιόριςτο  εντοφτοισ  από αυτοφσ!  

Θ επάνοδοσ των κοινωνιϊν, μετά τθν κατάρρευςθ του υπαρκτοφ 

ςοςιαλιςμοφ,  ςτον ατομοκεντρικό  ωφελιμιςμό,  μπορεί  να  δικαίωςε  

ςτθν  πράξθ το φυςικό νόμο τθσ «δράςθσ-αντίδραςθσ»,  αλλά αςφαλϊσ 

δεν πρόςκεςε κανζνα λογικό επιχείρθμα  που να κεραπεφει  το 

φιλοςοφικό ζλλειμμα και τθν θκικι ελαφρότθτα τθσ κεωρίασ του  

ωφελιμιςμοφ.  

Θ ιεροποίθςθ του μζςου ςαν τελικοφ ςκοποφ, είτε ατομικά είτε 

ςυλλογικά,  είναι  απατθλι  λφςθ  του  τελεολογικοφ  ερωτιματοσ και  

δεν  αντζχει  ςε  ςοβαρι  ανάλυςθ.       

 

Χε κάκε περίπτωςθ, όλα τα προθγοφμενα περιςτρζφονται γφρω από τα 

δφο πρϊτα ςτάδια τθσ τάςθσ του ανκρϊπου (πακθτικισ και 

ενεργθτικισ) που -ωσ επί το πλείςτον- ζχουν ωσ επίκεντρο τθ 

διατιρθςθ τθσ  φπαρξισ του και τθ διαιϊνιςθ του είδουσ του, μζςα ςτο 

ντετερμινιςτικό πλαίςιο που κινείται θ απλι ηωι (δθλαδι το 

βιοποριςμό).   

Θ ςφγχρονθ  τελεολογία, με λυμζνο πλζον το τελεολογικό ηιτθμα ωσ 

προσ τα δφο πρϊτα ςτάδια, που δεν τα απορρίπτει αλλά τα 

προχποκζτει  και  τα  υπερβαίνει  (ζχοντασ  ταυτόχρονα  εξαντλιςει και 

τθ  μελζτθ τουσ  με  τθ  ςυνδρομι  πολλϊν  αρμόδιων  επιςτθμϊν,  

όπωσ θ φυςιολογία, θ ψυχολογία, θ κοινωνιολογία κ.ά.), καλείται να 

προςδιορίςει το ανκρϊπινο τζλοσ  ςτθν προθγμζνθ του διάςταςθ τθσ 

Ρρυτανεφουςασ Τάςθσ (όπωσ ορίςαμε προθγουμζνωσ τθν τάςθ 

υπζρβαςθσ τθσ ηωϊδουσ κατάςταςθσ και τθσ ηοφγκλασ δια του 

εκπολιτιςμοφ). 
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Κα πω κατϋ αρχιν, ότι κεωρϊ ωσ αυταπόδεικτο ότι θ πρυτανεφουςα 

τάςθ   (προθγμζνθ  ουςία  τθσ  φπαρξθσ),  αν  υπάρχει  και  ςτο  βακμό 

που  υπάρχει, δεν μπορεί παρά να είναι  ιδεαλιςτικισ και υπαρξιςτικισ 

υφισ (κατά τθ ριςθ του Sartre «θ φπαρξθ προθγείται τθσ ουςίασ»).   Αν 

δεν ιταν  και είχε ντετερμινιςτικι υφι,  δεν κα διζφερε από τισ δφο 

προθγοφμενεσ ςτα ποιοτικά χαρακτθριςτικά, αλλά μόνο ςτα ποςοτικά, 

οπότε αυτό δεν κα ιταν υπζρβαςθ'  κα ιταν απλά μεγζκυνςθ. 

Επαναλαμβάνω αυτά που ζγραψα ςχετικά προθγουμζνωσ:  Πε τον 

πολιτιςμό, ο καταπιεςμζνοσ από τθν αιτιοκρατία ιδεαλιςμόσ, 

αντεπιτίκεται και  κυριαρχεί τελικά επί  του ντετερμινιςμοφ, δια  τθσ 

ανακαλφψεωσ νζων προχωρθμζνων διαςτάςεων του είναι. Θ ιδζα 

κυριαρχεί επί τθσ φλθσ,  θ ποιότθτα επί τθσ ποςότθτασ,  ο λόγοσ  επί τθσ 

δυνάμεωσ και ο αξιολογικόσ κόςμοσ επί του πραγματιςτικοφ.  Θ ουςία 

τθσ φπαρξθσ φεφγει από τθ ςφαίρα τθσ φυςιολογίασ και περνάει ςτθ 

ςφαίρα του «κατά Οόγον ηειν».  

Υριν όμωσ περιγράψω ποιο κεωρϊ ωσ «κατά Οόγον ηειν» (δθλαδι ωσ 

πρυτανεφουςα τάςθ),  πρζπει κατά τθ γνϊμθ  μου να απαντιςουμε ςτο 

ακόλουκο γνωςιολογικό και μεκοδολογικό ερϊτθμα: 

Είναι δυνατό, όταν ζχουμε αποδεχκεί και κατακυρϊςει επιςτθμονικά 

κάποια τάςθ ωσ  τελεολογικι ουςία του ανκρϊπου (όπωσ τθ φυςικι 

τάςθ διατιρθςισ του ωσ ατόμου και ωσ είδουσ, που δεχκικαμε 

προθγουμζνωσ), να τθν ακυρϊςουμε μετζπειτα και να προτιμιςουμε  

κάποια άλλθ;   Ξι αν το κάνουμε, είμαςτε ςε κζςθ να  εξθγιςουμε  γιατί 

τθν ανακεωροφμε; 

Θ απάντθςθ είναι ότι: και μποροφμε και δεν μποροφμε. 

-  Δεν μποροφμε, αν το δοφμε ωσ κατάργθςθ. 

-  Ξαι μποροφμε, αν το δοφμε ωσ  επζκταςθ  και  υπζρβαςθ. 

Ψο εξθγϊ,  υπερβαίνοντασ τον τυπικό επιςτθμονικό τρόπο, με τζςςερισ 

παρομοιϊςεισ,  ϊςτε να γίνει απολφτωσ κατανοθτό: 

 Ασ πάρουμε ζνα φυτό και το άνκοσ του.  Θ παρουςία του άνκουσ 

δεν ακυρϊνει εκείνθ του φυτοφ' αντίκετα μάλιςτα, τθν 

επιβεβαιϊνει.   Ξι  αν  αποκόψουμε το άνκοσ από το φυτό, αυτό 

που κα επιηιςει κα είναι το φυτό, ζςτω κι αν χωρίσ το άνκοσ κα μασ 

φαίνεται αν-οφςιο. Ψο άνκοσ είναι μια άλλθ διάςταςθ, 

αδυνατότερθ  αλλά  ανϊτερθ  του  φυτοφ. 
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 Ψο δεφτερο παράδειγμα είναι εκείνο με τισ φυςικζσ κεωρίεσ των 

Newton και Einstein. Θ κεωρία τθσ ςχετικότθτασ δεν κατζρριψε 

εκείνθ τθσ βαρφτθτασ, όπωσ φάνθκε αρχικά. Σ Einstein δεν 

ακφρωςε τον Newton, αλλά αντίκετα τον επιβεβαίωςε, 

επεκτείνοντασ περαιτζρω τθ κεωρία του. Θ ςχετικότθτα, ςτθ μεςαία  

τάξθ  μεγεκϊν,  δίνει ακριβϊσ τα αποτελζςματα που δίνει και θ 

νευτϊνεια φυςικι. Είναι δθλαδι κι εδϊ κζμα διαφορετικισ 

διάςταςθσ  και  όχι  ανταγωνιςμοφ. 

 Υαρομοίωσ, θ επιβεβαίωςθ ότι θ Γθ με γάμμα κεφαλαίο είναι 

ςφαιρικι,  δεν διζψευςε το ότι  θ  γθ με γάμμα πεηό είναι  επίπεδθ. 

Ψο χωράφι του γεωργοφ δεν ζγινε ξαφνικά  λόφοσ!  Θ Γθ είναι 

ςφαιρικι ςτθ μεγάλθ κλίμακα, αλλά πρακτικά επίπεδθ ςτθν 

κακθμερινότθτά  μασ.   

 Ψζλοσ, ασ αναλογιςτοφμε τθν εικόνα από το περίφθμο  μινωικό 

αγϊνιςμα τθσ αρχαίασ Ξριτθσ που λεγόταν «ταυροκακάψια».  Σ 

ακλθτισ ιταν ο άνκρωποσ (αναβάτθσ), αλλά θ βάςθ του ακλθτικοφ 

διδφμου ιταν ο ταφροσ.  Χε τυχόν ςφγκρουςθ των δφο, κα κζρδιηε ο 

ταφροσ (ιςχυρόσ παράγων),  αλλά τθν αξία ςτο άκλθμα τθν ζδινε ο 

ακλθτισ (ποιοτικόσ παράγων). Σ άνκρωποσ δθλαδι γινόταν 

ακλθτισ μόνο ανεβαίνοντασ επάνω ςτον ταφρο' αλλιϊσ, κα 

παρζμενε ζνασ κοινόσ άνκρωποσ,  όπωσ οι γφρω του κεατζσ. 

 

Ξάπωσ ζτςι, πρζπει να δοφμε και τθ ηθτοφμενθ πρυτανεφουςα τάςθ 

ςτον  άνκρωπο.  Σ ιδεαλιςτικόσ  χαρακτιρασ  τθσ,  που είναι  το  άνκοσ 

ι ο ακλθτισ κατά τα παραπάνω, ανκίηει ι αςκείται επί του υλιςτικοφ 

υποςτρϊματοσ,  το  οποίο  είναι  το  φυτό  ι  ο ταφροσ  αντίςτοιχα. 

Τπωσ είπα και ςτθν αρχι αυτοφ του κεφαλαίου, θ καλλιεργθμζνθ 

ςκζψθ ζρχεται πρόςκαιρα ςε αντίκεςθ με το πρωτόγονο ικοσ, με 

πράξεισ  που πολλζσ φορζσ  δείχνουν να το αντιςτρατεφονται,  αλλά 

που -τεχνθζντωσ- οδθγοφν τελικά (ακριβζςτερα, τελεολογικά), φςτερα 

από εμπνευςμζνεσ, μεκοδικζσ και διαδοχικζσ κινιςεισ, ςτθν 

αναβάκμιςι του (ςυνκετότερθ μορφι του) και ςτθν ποιοτικά 

υψθλότερθ και διαρκζςτερθ  ικανοποίθςι  του. 

Το κατά λόγον ηειν δεν είναι το κατά φφςιν ηειν, αλλά οπωςδιποτε, 

δεν  είναι  το  παραφφςει  ηειν. 
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Θ Δθμιουργία ωσ τελικι Ουςία 

Πε όλθ αυτι τθ λογικι προετοιμαςία, φτάςαμε ςτο κεντρικό 

τελεολογικό  κζμα. 

Κα πω παραςτατικά ότι,  αν παρομοιάςουμε τθ ςυςτθματικι ζρευνα 

που εκτίκεται ςϋ αυτό το βιβλίο με «κεατρικό ζργο»,  ςτο ςθμείο  αυτό 

ανοίγει θ αυλαία.  Τ,τι προθγικθκε, αφοροφςε τθ ςκθνοκεςία και τα 

παραςκινια.  Τ,τι ζπεται,  αφορά  τθν  παράςταςθ  και  τθν εξζλιξθ του 

δράματοσ. 

εκινϊ αυτι  τθ  φάςθ τθσ  μελζτθσ, με μια  προςωπικι αναφορά: 

Διευκρίνιςα ςτον πρόλογο, ςτο ςθμείο που ανζφερα το περιςτατικό με 

τον Ραπολζοντα, ότι δεν οραματίςτθκα ποτζ τον εαυτό μου ωσ 

«πορκθτι», που κα γκρζμιηε το κοςμοκεωρθτικό οικοδόμθμα των 

προθγοφμενων φιλοςόφων για να το αντικαταςτιςει με το δικό του, 

και διλωςα ότι -απλά-  μου αρκοφςε να το προεκτείνω ι και να το 

ςτερεϊςω ακόμα. 

Χίγουρα, θ  αςυνικιςτθ  και γεωμετρικά  κατανεμθμζνθ  διατφπωςθ 

του ζργου μου,  βοθκάει ςε κάποιο βακμό ςτο δεφτερο.  Κεωρϊ όμωσ, 

ωσ προσ το πρϊτο, και νομίηω ότι ζχω δίκιο, πωσ αν ζφερα κάτι 

καινοφργιο ςτθ φιλοςοφία φςτερα από ςαράντα χρόνια επίπονθσ 

ζρευνασ,  αυτό  είναι  θ  αναγόρευςθ  τθσ  Δθμιουργίασ  ωσ  κεντρικισ 

και  πρυτανεφουςασ  Συςίασ  (τάςθσ, νοιματοσ)  τθσ  φπαρξθσ.  

Τχι τόςο για τθν ζμπνευςθ, που ενδεχομζνωσ να είχαν κι άλλοι, όςο 

για τον τρόπο  ςφνδεςθσ  (μζςω τθσ Δθμιουργίασ ωσ «Τζλουσ»)  του 

ηωϊδουσ υποςτρϊματοσ του ανκρϊπινου ψυχιςμοφ με το πολιτιςτικό 

επιςτζγαςμα τθσ ανκρϊπινθσ  ηωισ και το ιςχφον αξιακό ςφςτθμα.  

Ζναν τρόπο που, κατά τθ γνϊμθ μου, ςυςτθματοποιεί επιςτθμονικά το 

μζχρι ςιμερα αςαφζσ και χαλαρό αξιακό ςφςτθμα του πολιτιςμζνου 

ανκρϊπου, το οποίο επιτρζπει ατυχϊσ πολλζσ ερμθνείεσ για κάκε κζμα 

και πολλζσ ςτρεβλϊςεισ. Ζνα ςφςτθμα μζχρι ςιμερα, διάςτικτο  με  

αντιφατικά μεταξφ τουσ υποκειμενικά ςτίγματα και με μοραλιςτικζσ 

κοινωνικζσ επιρροζσ που το αποςυςτθματοποιοφν, κακϊσ και γεμάτο 

με άπειρεσ ad hoc λεπτομερείσ  αναφορζσ  που  το  κακιςτοφν  

πρακτικά  απρόςφορο.  

 

Ασ  δοφμε, κατϋ αρχιν, γιατί  μιλάμε για  πρυτανεφουςα  τάςθ  και 

ουςία  τθσ  φπαρξθσ   και  αν  αυτι  είναι  υποχρεωτικό  να  υπάρχει 
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ςτο πολιτιςμζνο ςτάδιο του ανκρϊπου,  ι μιπωσ μπορεί και να μθν 

υφίςταται.  

Υραγματικά, αν θ τάςθ δεν ιταν δεδομζνθ ςτα δφο προθγοφμενα 

ςτάδια,  κα μποροφςε να ποφμε ότι,  ςτο τρίτο ςτάδιο, κα ιταν δυνατό 

να  μθν  υπάρχει  επίςθσ.  Πε  δεδομζνο όμωσ  ιδθ  το  πανίςχυρο  και   

διπλό ηωϊδεσ ζνςτικτο τθσ αυτοςυντιρθςθσ και τθσ δφναμθσ αναπα-

ραγωγισ, ςυνάγεται ότι, αν ςτο τρίτο ςτάδιο δεν υπιρχε κάποιοσ  

ςκοπόσ,  ο  προθγοφμενοσ  κα κυριαρχοφςε  μοιραία  και  ςϋαυτό.  

Για να το υποςτθρίξω αυτό, δανείηομαι από τθ φυςικι δφο νόμουσ:  

εκείνον που διζπει τθν κεκτθμζνθ ταχφτθτα λόγω αδράνειασ  και αυτόν 

που οδθγεί τα αζρια να καταλαμβάνουν το δθμιουργοφμενο κενό.  

 Πε αυτό το ςκεπτικό, ςυμπεραίνω ότι το ηωϊδεσ φυςικό ικοσ δεν κα 

μποροφςε αίφνθσ να φιμωκεί, αν ςτο πολιτιςμζνο επίπεδο υπιρχε 

αδιαφορία για οποιοδιποτε νζο τελεολογικό προςανατολιςμό. Ψο κενό 

κα καλυπτόταν από το ηωϊδεσ ικοσ, αφοφ μάλιςτα το δεχκικαμε ωσ 

πανίςχυρο  και  είναι  φανερό  ότι  είναι  τζτοιο.  

Χυνεπϊσ, αν δεν αρκοφμαςτε ωσ πολιτιςμζνοι άνκρωποι να μείνουμε, 

τελεολογικά και κεντρικά,  ςτο επίπεδο τθσ κτθνωδίασ (ςτθν «τυραννία 

τθσ φφςθσ κατά Hegel),  κα πρζπει να αναηθτιςουμε τθ  νζα «Συςία», 

που κα δίνει νόθμα ςτον πολιτιςμό μασ. Πε αυτό το νόθμα 

ιςχυρίηονται  -και  πολφ ςωςτά-  ο Sartre και  οι  γνιςιοι (δθλαδι  οι  μθ  

κεολογοφντεσ)  υπαρξιςτζσ,  ότι  θ ουςία  ζπεται  τθσ  φπαρξθσ  και ότι 

ο  πολιτιςμζνοσ  άνκρωποσ  είναι  κατϋ αυτοφσ  «καταδικαςμζνοσ»  να  

ξανανακαλφψει  τον  εαυτό  του. 

   

Ασ δοφμε όμωσ, κι από τθν άλλθ πλευρά, αν μπορεί ο πολιτιςμόσ να 

διαμορφϊςει  αυτοτελϊσ  μια  άλλθ  ουςία  (πρυτανεφουςα τάςθ), που  

όπωσ  είπαμε  κα είναι ιδεαλιςτικισ υφισ  και άρα  λεπτότερθ (που 

ςθμαίνει και αδφναμθ)  και,  ταυτόχρονα,  κα αντιςτρατεφεται τθν 

πρωτόγονθ τάςθ τθσ αυτοςυντιρθςθσ. 

 Αςφαλϊσ,  θ  βοφλθςθ του πολιτιςτικά απελευκερωμζνου ανκρϊπου, 

είναι να αποδράςει από τθν τυραννία τθσ φφςθσ  (κατά Hegel)  και να 

ανοιχτεί ςτον ωκεανό τθσ ατομικότθτασ  και τθσ ελευκερίασ (κατά 

Sartre). Τμωσ, με δεδομζνο ότι αυτι θ νζα ουςία κα είναι πιο αδφναμθ 

από τθν κτθνϊδθ, είναι φανερό ότι δεν κα μπορεί να καταργιςει ι να 

φιμϊςει τθν προθγοφμενθ, αλλά  μόνο να τθ  ςεβαςτεί,  επεκτείνει  και  
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υπερβεί, ωσ υποκειμενικι ςυνζχειά τθσ, με τθ μορφι που το κάνει το 

άνκοσ ςε ςχζςθ με το φυτό  (όπωσ εξιγθςα ςτο παράδειγμα).  

Ξατά τον Spinoza,  θ τελεολογικι  βάςθ τθσ ανκρϊπινθσ  θκικισ «δεν 

μπορεί παρά να ςτθρίηεται ςτουσ νόμουσ  που διζπουν τθν ανκρϊπινθ 

φφςθ και τθ φφςθ ςτο ςφνολό τθσ, με τθ γνϊςθ των οποίων -μόνο- ο 

άνκρωποσ μπορεί να είναι ελεφκεροσ»  (Θκικι "I", πρόταςθ 23), και 

κατά τον Kant, «δεν μπορεί μια φφςθ που εμφορείται από το αίςκθμα  

να  παρακινεί  τθν  προαγωγι  τθσ  ηωισ,  με  άλλο  αίςκθμα να τθν 

καταςτρζφει, γιατί τότε κα ερχόταν ςε αντίφαςθ προσ τον εαυτό τθσ  

και  δεν  κα  υπιρχε» (Kritik der prakt., II-133).   

Ζτςι, καταλιγουμε διαλεκτικά ςτο ςυμπζραςμα, ότι θ πρυτανεφουςα 

τάςθ ςτον πολιτιςμζνο άνκρωπο κα είναι ιδεαλιςτικισ υφισ,  

ςυνκετότερθ και λεπτότερθ  από τθν υλιςτικι, αλλά και παράλλθλθσ 

κατεφκυνςθσ, που κα τθ  ςζβεται  και  δεν  κα τθν  αντιςτρατεφεται.  

 

Αυτό το  «παράλλθλθσ  κατεφκυνςθσ»,   που  ςυμπζρανα  αναλυτικά 

ότι είναι  ο  μοναδικόσ περιοριςμόσ του υπαρξιςτικοφ υποκειμενιςμοφ 

εκ μζρουσ τθσ ματεριαλιςτικισ  αντικειμενικότθτασ  (του πολιτιςμοφ 

από το βιοποριςμό, κα ζλεγα αλλιϊσ),  με οδιγθςε,  ςυνκετικά πλζον, 

ςτο  να  δϊςω  ςτθν  πρυτανεφουςα  τάςθ  του ανκρϊπου το όνομα τθσ  

Δθμιουργίασ. 

Χκζφτθκα, αναλφοντασ με μεγάλθ προςοχι το δίμορφο φαινόμενο 

«αυτοςυντιρθςθ + libido» ότι, παρά τθ ματεριαλιςτικι και αιτιο-

κρατικι αυςτθρότθτά του, εμπεριζχει  εν  ςπζρματι μια τάςθ που  

προςομοιάηει  ςτθ  γενικι εικόνα του Υολιτιςμοφ: 

 Θ  γζννθςθ  του  όντοσ  είναι  δθμιουργία. 

 Θ  εξζλιξθ  του  όντοσ  είναι  αναδθμιουργία. 

 Θ ςυντιρθςθ του όντοσ  εξαςφαλίηει τθ ςυνζχεια τθσ δθμιουργίασ. 

 Θ αναπαραγωγι, προσ ςυντιρθςθ του είδουσ, είναι δθμιουργία 

νζων όντων. 

 Σ  βιοποριςμόσ,  ςε κάκε  εκδιλωςι  του,  είναι  δθμιουργία. 

Δθμιουργία είναι βζβαια θ γζννθςθ παιδιοφ, δθμιουργία είναι θ 

χελιδονοφωλιά, δθμιουργία είναι θ γεωργία και θ μαγειρικι, 

δθμιουργία είναι και το άνοιγμα ενόσ μαγαηιοφ ι θ ίδρυςθ μιασ 

επιχείρθςθσ.  

Τμωσ, παράλλθλα: 
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 Δθμιουργία  είναι και θ  επιςτθμονικι  ζρευνα  και  θ  τεχνολογία. 

 Δθμιουργία  είναι  και  κάκε  ζργο  τζχνθσ. 

 Δθμιουργία είναι και θ πολιτικι και οικονομικι οργάνωςθ τθσ 

κοινωνίασ. 

 Δθμιουργία είναι ακόμα και ο διάλογοσ και θ παρζα, αφοφ γεννοφν  

προοπτικζσ. 

Που ιρκε δθλαδι  ςυνκετικά, ωσ ζμπνευςθ,  αυτό που διαπίςτωνα 

αναλυτικά και αποςπαςματικά, αλλά δεν μου ιταν εφκολο να το 

ςυνειδθτοποιιςω ςυνολικά.  Χκζφτθκα ότι θ δθμιουργία,  ωσ δυναμικι  

ιδιότθτα, λαμβανόμενθ ςτθν πιο γενικι τθσ ζννοια, υπάρχει ανεξαι-

ρζτωσ, ωσ «κινοφν Αίτιο» και ωσ «Ψζλοσ» μαηί, ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ 

φυςικισ  ηωισ και, ταυτόχρονα,  ςε όλεσ  τισ  δράςεισ  του  πολιτιςμοφ.   

Απλά, ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ, αυτι λειτουργεί ντετερμινιςτικά και 

χονδροειδϊσ, ενϊ ςτθ δεφτερθ, ελεφκερα και λεπτεπίλεπτα (με 

αίςκθςθ του μζτρου).  Εκεί μόνο  διαφζρουν θ φφςθ κι ο πολιτιςμόσ 

ςτο, κατά τα άλλα  κοινό,  χαρακτθριςτικό  τθσ  δθμιουργίασ. 

 

Δεν  ξζρω  πόςο  ςασ  εντυπωςιάηει  αυτι  θ  ςκζψθ,  αλλά  εγϊ,  όταν 

τθ  ςυνειδθτοποίθςα, φςτερα  από  υπερδεκαετι  περιπλάνθςθ  γφρω 

από  το  κεντρικό  τελεολογικό  ηιτθμα,  αιςκάνκθκα  ότι  ανακάλυψα 

«το αυγό του Κολόμβου». Θ λφςθ  ιταν  αυτι  και,  μάλιςτα,  απζπνεε 

από μόνθ τθσ  τθ  βεβαιότθτα  ότι  δεν  κα μποροφςε  να  είναι  άλλθ!   

Θ  δθμιουργία, υπό τθν  ιντετερμινιςτικι και ελεφκερθ μορφι τθσ,  

είναι  ο  ομφάλιοσ  λϊροσ  που  ςυνδζει  αντίςτοιχα  το  κατά φφςιν ηειν 

με το κατά  λόγον  ηειν,  το  βιοποριςμό  με  τον  πολιτιςμό,   το  να 

υπάρχεισ  απλά  με το  να βιϊνεισ  τθν  φπαρξθ,  το  να  είςαι πακθτικόσ  

επιβάτθσ τθσ φπαρξθσ με το να είςαι επιβιτωρ τθσ. Είναι θ 

«εκδικθτικι» απάντθςθ  του  ιδεαλιςμοφ  ςτθν  τυραννία  τθσ  φφςθσ  

με τθν ίδια τθσ τθ  δφναμθ.  Είναι θ «πινελιά» του ιδεαλιςτικοφ νου 

επάνω ςτον καμβά του ρεαλιςμοφ,  που από τθ ςτιγμι που μπαίνει θ 

πινελιά, κανείσ  δεν  προςζχει  πλζον   τον  καμβά. 

Οζω ότι απζπνεε τθ βεβαιότθτα γιατί, όπωσ ιδθ είπα, ςε κάκε άλλθ 

περίπτωςθ και ςε μεταξφ τουσ ςφγκρουςθ, το χονδροειδζσ κα 

επικρατοφςε του λεπτεπίλεπτου και το ιςχυρότερο του ποιοτικά 

ανϊτερου (όπωσ π.χ. ςτθ μάχθ ςϊμα με ςϊμα, ο ορεςίβιοσ βοςκόσ 

είναι  ικανότεροσ  ςτρατιϊτθσ  από  τον  καλαμαρά επιςτιμονα).  Σ 

μόνοσ  δρόμοσ να απελευκερωκεί ο πολιτιςμζνοσ άνκρωποσ από το 
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ζνςτικτο τθσ αυτοςυντιρθςθσ,  δεν ιταν να το πολεμιςει  (πράγμα 

αδφνατο κατά τον Kant), αλλά να το υπερβεί  χρθςιμοποιϊντασ  το.  

Ξαι αυτι  θ  υπζρβαςι  του  μζςω  τθσ  χριςθσ  του,  δεν  είναι  άλλθ 

από τθν  ανϊτερθσ  μορφισ  και  ποιότθτασ  Δθμιουργία. 
 

Κα βάλω εν προκειμζνω, και κα τισ απαντιςω, δφο ενςτάςεισ, πριν 

προλάβετε να  τισ  κζςετε  εςείσ: 

 Θ πρϊτθ ζνςταςθ ζχει να κάνει με το αν νομιμοποιείται από λογικισ  

πλευράσ το ςκεπτικό ότι θ φφςθ των όντων  (φυτϊν,  ηϊων και 

ανκρϊπων) είναι και το «ό γζγονεν»  και το «ό μζλλει γενζςκαι».    

Αν δθλαδι,  αυτό  που  είναι  το  ον,  κακορίηει  και  το προσ τα ποφ 

αυτό τείνει. Υϊσ είναι δυνατό το βζβαιο να ςυγκακορίηεται  με  το  

αβζβαιο; 

Ζνασ δάςκαλόσ μου ςτθ φυςικι, που τον αποκαλοφςαμε  «Da Vinci» 

(γιατί το επϊνυμό του ιταν κατά ςφμπτωςθ Λεονάρδοσ), ζλεγε ότι 

«Το παρόν, μζχρι να το ςκεφτοφμε είναι παρελκόν. Το μόνο 

πραγματικό  παρόν  είναι  ςτο μζλλον»!   Υιςτεφω ότι, με δεδομζνο 

ότι «τα πάντα ρει» όπωσ λζει ο Θράκλειτοσ, αυτό  που  ιταν  ι  είναι  

το ον και αυτό που ζκανε ι κάνει  αυτό αυτι τθ ςτιγμι, δεν είναι  

πια το ον,  είναι  απλά και μόνο θ ιςτορία  του. Ψο ον κακεαυτό,  

από τελεολογικι άποψθ ιδίωσ, είναι οι δυνατότθτζσ του και το  

προδιαγραφόμενο μζλλον του. Δθλαδι, τθ φφςθ των όντων τθν 

κατζχουμε ατελϊσ, παρατθρϊντασ τθν κατάςταςι τουσ όπωσ 

γεννικθκαν και όπωσ εμφανίηονται, και τθν κατανοοφμε με 

πλθρότθτα, όταν κεωριςουμε αυτά  κάτω  από  τθν  προοπτικι  

των  δυνατοτιτων  τουσ. 

Θ προοπτικι δεν είναι μαντεία και μελλοντολογία, είναι  ςθμερινι  

διαπίςτωςθ και κατάςταςθ που προδιαγράφει πικανολογικά το 

μζλλον. Ηϊντασ πια ςτον κόςμο των κβάντα, τθσ κεωρίασ των 

πικανοτιτων και τθσ θμιβεβαιότθτασ,  κάτι τζτοιο δεν πρζπει να μασ 
φαίνεται παράξενο.   

 Αν μασ παρουςιάςουν ζνα τελείωσ άγνωςτο παιδί, αρχικά κα 

ςυμπεράνουμε ότι είναι μπροςτά μασ ζνασ νζοσ άνκρωποσ και κα 

καταγράψουμε ςτθ μνιμθ μασ το φφλο του, το χρϊμα του, τθν 

ζκφραςι του κ.ά. Πόλισ όμωσ αυτό λαλιςει ι ςχεδιάςει και 

διαπιςτϊςουμε κάποια κλίςθ ι ταλζντο,  κα πάει αμζςωσ ςτθν άκρθ  

ό,τι  καταγράψαμε  προθγουμζνωσ  γιϋαυτό το  όρκιο ηϊο  και  τθ  

κζςθ του κα πάρει ςτο νου μασ  ο δυνάμει  τραγουδιςτισ ι ο  
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ηωγράφοσ ι  ο  αρχιτζκτονασ  του μζλλοντοσ,  που είναι ενϊπιόν 

μασ. Ψελεολογικά δθλαδι (εν τζλει), θ ερμθνεία του όντοσ δεν 

πρζπει να αναηθτείται ςτθν αρχι τθσ ανάπτυξισ του και ςτθν 

παροφςα κατάςταςι του, αλλά ςτθ μορφι προσ τθν οποία 

κατατείνει.  Θ βακφτερθ φφςθ του, θ δυνάμενθ  να  πραγματωκεί, 

προκφπτει  από  τον  προοριςμό  του, όχι  από  τθν  καταγωγι  του. 

 Θ δεφτερθ ζνςταςθ επϋαυτοφ, ζχει να κάνει με τθν πειραματικά 

υποςτθριηόμενθ άρνθςθ αποδοχισ τθσ δθμιουργίασ ωσ απόλυτθσ 

τελεολογικισ κλίςθσ, με το αντεπιχείρθμα ότι κάκε άλλο παρά 

δθμιουργικι  είναι  θ  κθριωδία  που  επικρατεί  ςτθ  ηοφγκλα (όπου 

το ιςχυρό καταςτρζφει το αδφνατο),  αλλά και ςτον πολιτιςμζνο 

κόςμο (όπου ο πόλεμοσ διατθρείται ωσ πρακτικι και είναι 

αναμφιςβιτθτα  καταςτροφικόσ). 

Θ απάντθςθ, ωσ προσ τθ ηοφγκλα, είναι ότι θ καταςτροφι 

αναφζρεται ςτο κφμα και όχι ςτο κφτθ, ενϊ το υπό κρίςθ ηιτθμα 

είναι θ τάςθ του κφτθ, γιατί αυτόσ είναι που ενεργεί και κρίνεται.  Χϋ 

αυτόν, θ τάςθ που τον ωκεί ςτθν καταςτροφι του όποιου κφματοσ, 

είναι αναμφιςβιτθτα δθμιουργικι ωσ προσ τον εαυτό του.   

Αλλά και ωσ προσ τον πολιτιςμζνο άνκρωπο, ο πόλεμοσ δεν 

υιοκετείται ποτζ ωσ βοφλθςθ προσ καταςτροφι, αλλά ωσ άμυνα 

υπζρ τθσ κεκτθμζνθσ δθμιουργίασ. Γιϋ αυτό και όλοι οι επιτικζμενοι, 

βαφτίηουν τουσ πολζμουσ τουσ «αμυντικοφσ». Εν πάςθ περιπτϊςει, 

εγϊ  μίλθςα για τάςθ  προσ δθμιουργία,  όχι  για τθν  επίτευξθ  τθσ  

δθμιουργίασ.  Ξανείσ  δεν  υπζγραψε  ςυμβόλαιο ότι θ τάςθ είναι 

και  πραγματοποιιςιμθ.  Ψο ατφχθμα  και  θ  διαςτροφι  είναι  απλά 

εξαιρζςεισ  που  επιβεβαιϊνουν  τον  κανόνα.  Ξαι  ο  πόλεμοσ  είναι 

ευτυχϊσ εξαίρεςθ, όπωσ εξαίρεςθ είναι θ ςκλθρι άμιλλα μεταξφ 

ερευνθτϊν για τθν πρωτιά ι θ λυςςαλζα πολλζσ φορζσ  αντιηθλία 

μεταξφ  καλλιτεχνϊν, που είναι αμελθτζεσ παρενζργειεσ  μπροςτά  

ςτα  δθμιουργιματά  τουσ.    

  

Χε τι ςυνίςταται λοιπόν αυτι θ ιδζα τθσ Δθμιουργίασ, που εγϊ 

προβάλλω ωσ  απϊτατο  και  ανϊτατο Ψζλοσ,  ωσ  Ρρυτανεφουςα  τάςθ  

του  πολιτιςμζνου  ανκρϊπου;   Υϊσ  λειτουργεί  αυτι; 

Θ βαςικι ιδζα, που τίκεται ωσ κεντρικόσ πυλϊνασ του αξιολογικοφ 

οικοδομιματοσ του πολιτιςμζνου κόςμου, είναι εννοιολογικά πολφ 

απλι  (κάτι ςαν «ςυνταγολόγιο»): 
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 Θ τελικι Ουςία τθσ φπαρξθσ, που τθν αποκαλοφμε Δθμιουργία, 

είναι πάντα ςυνκετικι διαδικαςία, δθλαδι μετάβαςθ από 

απλοφςτερθ μορφι ςε ςυνκετότερθ. 

Θ μετάβαςθ από τθν κατάςταςθ των (δυνάμει) οργάνων ςτθν 

κατάςταςθ οργανιςμοφ, που είναι τελικά αυτό που λζμε ςφνκεςθ 

και δθμιουργία,  αξιολογείται κετικά.  Αντίκετα, θ αποςφνκεςθ και 

θ καταςτροφι αξιολογοφνται  αρνθτικά.  

Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ,  πραγματϊνεται θ πρυτανεφουςα ουςία και 

το ςυγγενζσ ικοσ του ανκρϊπου - ςτθ δεφτερθ, εγκαταλείπεται. 

 Ξάκε πράξθ εν γζνει, που ςυνδράμει μια προςπάκεια για 

δθμιουργία  ι  που αςφαλίηει ζνα  δθμιοφργθμα, είναι πράξθ αξίασ.  

Αντίκετα, αυτι που παρεμποδίηει ζνα δθμιουργικό ζργο ι που 

προκαλεί τθν καταςτροφι ενόσ δθμιουργιματοσ, είναι πράξθ 

απαξιωτικι  (δθλαδι αντίκετθ με το ςυγγενζσ ικοσ του ανκρϊπου). 

 Σ άνκρωποσ που δθμιουργεί ι ευνοεί τθ δθμιουργία κατά 

οποιοδιποτε τρόπο, δικαιϊνει το φυςικό του ικοσ και τθν 

πρυτανεφουςα  τάςθ  τθσ  φπαρξισ  του.   

Αντίκετα,  ο άνκρωποσ που καταςτρζφει πράγματα ι αντιτίκεται 

ςτθ δθμιουργία, αντιβαίνει  ουςιαςτικά  ςτο βακφτερο  είναι του  

και εγκλθματεί.     

Αρκοφμαι εδϊ, ςτο ςυμπζραςμα ότι θ πρυτανεφουςα τάςθ ςτον 

άνκρωπο είναι και πρζπει να είναι θ  Δθμιουργία.   

Δθλαδι,  να παίρνει κάτι από απλι μορφι και να το κάνει ςυνκετότερο 

και πιο υπαρκτό (με «προςτικζμενθ αξία»  όπωσ  λζνε  οι 

οικονομολόγοι).  Ψο ίδιο και με τον εαυτό του,  να τον εξελίςςει  και  να  

τον  κάνει  πλουςιότερο  ςε  γνϊςεισ,  δυνατότθτεσ,  ενδιαφζροντα  και  

ποικιλία  ηωισ.  

Χτθν πρυτανεφουςα τάςθ, αντιτίκενται  γενικά, ωσ ιδζεσ, θ 

καταςτροφι,  θ διάλυςθ,  θ αποςφνκεςθ, θ ςιψθ,  θ άγνοια,  θ 

ζλλειψθ ενδιαφερόντων και  θ μονοτονία. 

 Πε αυτι τθν ζννοια, ο μοναχιςμόσ και ο αςκθτιςμόσ,  που  

κεωροφνται δικεν ωσ ενάρετεσ ςτάςεισ ηωισ,  είναι  από τελεολογικι 

άποψθ  αμαρτιματα απζναντι ςτθ φφςθ και ςτον ίδιο μασ τον εαυτό, 

ζςτω κι αν δεν βλάπτουν κανζνα ςυνάνκρωπό μασ. 
 

Αν μου ηθτιςετε να  ςασ περιγράψω  τουσ  παράγοντεσ  που κάνουν 

μια πράξθ να είναι δθμιουργικι ι το αντίκετό τθσ,  δεν κα το κάνω ςϋ 
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αυτό  το  ςθμείο,  γιατί οι  προςδιοριςμοί  αυτοί  ανικουν  ςτθν  θκικι 

και  όχι  ςτθν  τελεολογία.   

 
Αρκοφμαι  εδϊ  να  πω  πολφ γενικά  ότι, αφοφ θ πολιτιςμζνθ δράςθ 

του ανκρϊπου είναι όπωσ είπαμε ιδεαλιςτικισ υφισ και αναπτφςςεται 

ςε ςυνκικεσ ελευκερίασ, δθμιουργικό είναι αυτό που ο κακζνασ 

νιϊκει  υποκειμενικά  ωσ  δθμιουργικό  και  επιλζγει  ωσ  ενδιαφζρον,  

υπό τον όρο ότι  αυτό  δεν κεωρείται, ρεαλιςτικά και αντικειμενικά, 

από το περιβάλλον του ι τθν επιςτιμθ, ωσ προδιλωσ  καταςτροφικό  

(πάντα  με κριτιριο  το  μζτρο). 

Κα προςκζςω μόνο ςχετικά, τθν παςίγνωςτθ  φράςθ του Αριςτοτζλθ, 

που είπε:  «Αυτό που πζτυχα με τθ φιλοςοφία, είναι να κάνω με τθ 

κζλθςι  μου, αυτά  που οι άλλοι κάνουν επειδι φοβοφνται το νόμο». 

Χτο ίδιο καταλιγει κι ο Ξομφοφκιοσ, λζγοντασ «Στα 15 μου κυριεφτθκα 

από τθν επικυμία να μελετιςω, ςτα 30 ςτάκθκα ςτα πόδια  μου, ςτα 40 

δεν είχα  πια  αμφιβολίεσ,  ςτα  50 γνϊριηα τθν ουράνια εντολι, ςτα 60 

το αυτί μου είχε αςκθκεί να τθν ακοφει και ςτα 70 μποροφςα να 

ακολουκϊ ό,τι επικυμοφςε θ καρδιά μου χωρίσ να παραβαίνω τουσ 

κανόνεσ» (Ανάλεκτα, 2.4). 
 

Λδοφ θ διαφορά ανάμεςα ςτο ςυγγενζσ ικοσ (Ethica), που ανακαλφπτει 

ο άνκρωποσ με τθν πνευματικι καλλιζργεια και τον πολιτιςμό, και ςτο 

κετό ικοσ (Morality), που είναι αμφιβόλου αξίασ και  προελεφςεωσ  

και  πάντα  αμφιςβθτιςιμο.  

Ψο ικοσ είναι πυξίδα που ςε οδθγεί, ενϊ το ζκοσ είναι ςκοινί που ςε 

τραβάει. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Δ5 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΞΛΩΝ 

Πε βάςθ το τελεολογικό αξίωμα ότι θ Δθμιουργία είναι θ κορυφαία 

ουςία  και  θ  πρυτανεφουςα  τάςθ  τθσ  φπαρξθσ,  ζρχονται  ςτθ 

ςυνζχεια  ο  ζλλογοσ  νουσ  και  ο πολιτιςμόσ  και  ςυγκεκριμενοποιοφν 

τον τρόπο και τισ διαδικαςίεσ εκπλιρωςθσ αυτισ τθσ τάςθσ, με το 

λεγόμενο  Σφςτθμα  Αξιϊν. 

Τταν λζμε ςφςτθμα αξιϊν, εννοοφμε προφανϊσ  τθν οργάνωςθ των 

αξιϊν  δια  του Οόγου.   Πζνει όμωσ να ορίςουμε τι εννοοφμε ωσ αξίεσ. 

Ωσ  Αξία ι Αγακό, νοείται θ ιδιότθτα των πραγμάτων και των 

γεγονότων  να  αποδίδουν δθμιουργικό αποτζλεςμα ι να υποβοθκοφν 

κάποια δθμιουργικι προςπάκεια. Πε τθν πρϊτθ ζννοια, ζχουμε άμεςθ 

αξία, ενϊ με τθ δεφτερθ ζχουμε ζμμεςθ. Ξατϋ αντιςτοιχία, διακρίνουμε 

και τα αγακά ςε Τελικά (ςκοποφμενα) ι Μζςα (ςυμφζροντα,  

ωφζλιμα). 

Υρϊτιςτο  αγακό  είναι  φυςικά  θ  Δθμιουργία,  με  τθν  ζννοια  τθσ 

μετά λόγου ςυνκζςεωσ  (ςυναρμογισ).   Φυςικά, κατά ςυνεκδοχι και 

δια τθσ  εισ  άτοπο  απαγωγισ,  νοείται  ωσ μζγιςτο αγακό θ Ηωι, χωρίσ  

τθν  οποία  δεν  νοείται  ανκρϊπινθ  δθμιουργία. 

Ο όροσ αξία, για τθ λεκτικι απόδοςθ του αγακοφ, δεν είναι κλαςικόσ και 

αποτελεί νεωτεριςμό, δανεικό από τθν οικονομικι επιςτιμθ. Ζχει όμωσ 

επικρατιςει πρακτικά και κα αποτελοφςε ςχολαςτικιςμό θ προςπάκεια 

εξοβελιςμοφ του από τθ φιλοςοφικι ορολογία. Πταν λζμε αξίεσ, κα 
εννοοφμε τα αγακά γενικϊσ, ενϊ ςτθν οικονομία κα εννοοφμε τα  

οικονομικά  αγακά  περιοριςτικϊσ.  
 

Λςτορικά, οι φιλόςοφοι, μθ ζχοντασ ςυγκεκριμενοποιιςει ςε τι 

ςυνίςταται θ  αγακότθτα  ενόσ  πράγματοσ,   ςτθν  προςπάκειά  τουσ 

να ορίςουν κεωρθτικά τον όρο αγακό (ωσ επίκετο και ουςιαςτικό), 

ζδωςαν  αόριςτεσ  ερμθνείεσ,  που  ιταν  ι  ατελείσ  ι  εςφαλμζνεσ. 

Ξατά  τον  Αριςτοτζλθ  π.χ.,  νοείται  ωσ  αγακό  «αυτό  που  είναι  από 

μόνο του αγακό και που, ςε ςχζςθ με αυτό, όλα τα άλλα είναι μζςα». 

Υρόκειται για προφανι ταυτολογία, αφοφ ορίηει το αγακό  ωσ αγακό. 

Χε άλλθ διατφπωςι του, ο Αριςτοτζλθσ λζει ότι το αγακό είναι «ο 

ςκοπόσ τθσ  ανκρϊπινθσ  δραςτθριότθτασ».  Υρόκειται καταφανϊσ για  
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λογικι αοριςτία από τον πατζρα τθσ λογικισ, γιατί θ ανκρϊπινθ 

δραςτθριότθτα  μπορεί  να ζχει ωσ  ςκοπό  και  το  κακό,  οπότε  δεν  

μπορεί   κάκε  ςκοπόσ   να  κεωρείται  a priori  ωσ  αγακό. 

Ξατά τον Kant, για να αναφερκϊ και ςτουσ μεταγενζςτερουσ 

ςυςτθματικοφσ  φιλοςόφουσ,  αγακό  είναι  «αυτό  που  ικανοποιεί  τον 

άνκρωπο»  ι, αλλιϊσ,  «το αντικείμενο του δυνατοφ να επικυμθκεί από 

τα λογικά  όντα» (Kritik der prakt., II-133).  Υρόκειται  επίςθσ  για 

ςφάλμα  κατϋ αντιςτροφι, γιατί αυτό δεν είναι αγακό διότι ικανοποιεί,  

αλλά -όλωσ αντικζτωσ- ικανοποιεί  διότι  είναι  αγακό.  Αν το αγακό 

είναι κακαρϊσ υποκειμενικι υπόκεςθ (ωσ αξία κακεαυτι εννοϊ,  όχι 

ωσ προσ τον τρόπο προςζγγιςισ τθσ, όπου υπειςζρχεται ευλόγωσ θ 

υποκειμενικότθτα), τότε δεν χωρεί  επιςτθμονικι  εξιγθςθ και 

ταξινόμθςθ των αγακϊν και ο φιλόςοφοσ δεν ζχει λόγο ςτθν υπόκεςθ.  

Ωσ επιςτιμων,  αυτοκαταργείται. 

Τα παραπάνω  δεν ςυνεπάγονται  βζβαια  απαξίωςθ των μεγάλων 

φιλοςόφων  που  ανζφερα. Αυτοί ζχουν καταγραφεί ωσ  ογκόλικοι  

ςοφίασ, γιατί με το ςφνολο τθσ  κεωρθτικισ τουσ  εργαςίασ,  πρόςφεραν 

τα μζγιςτα ςτθν κατανόθςθ του τελεολογικοφ ηθτιματοσ και κα τουσ 

αδικοφςε θ  αποςπαςματικι  κριτικι. 
 

Θ απόδοςθ των όρων αξία και αγακό με τα ςυνϊνυμα Λδεϊδεσ ι 

Λδανικό, επιβεβαιϊνει αυτό που είπα (και  απζδειξα προθγουμζνωσ  ωσ 

αναμφιςβιτθτο) ότι το πρυτανεφον αγακό, άρα και τα υπϋ αυτό 

τικζμενα αγακά,  είναι  ιδεαλιςτικισ  υφισ (ideal).  Πατεριαλιςτικά και 

αιτιοκρατικά, το πράγμα και το γεγονόσ υπάρχουν και πριν 

αξιολογθκοφν. Κζμα αξίασ και ςκοπιμότθτασ τίκεται από τθ ςτιγμι 

που κα διαπιςτωκεί ότι αυτά κινοφνται (τείνουν) ςτθν ίδια κατεφκυνςθ  

με  τθν  πρυτανεφουςα  ςτον  άνκρωπο  τάςθ. 

Επιπλζον, θ αξία αποδίδεται και με τουσ όρουσ Τζλειο (vollendette)  και 

Φψιςτο (höchste, oberste), οι οποίοι αποδίδουν ςτο αγακό τισ ιδιότθτεσ 

τθσ «εντζλειασ» (τελεολογικισ αυτάρκειασ κατά τον Αριςτοτζλθ)  και 

τθσ  «πρυτανεφουςασ»  κζςθσ.   Τμωσ,  ςυμφωνϊ  με τον Kant ςτο ότι 

ςυμβουλεφει να αποφεφγονται αυτοί οι όροι ςτο επιςτθμονικό πεδίο, 

γιατί ςτθν κακομιλουμζνθ γλϊςςα ςθμαίνουν ευρφτερα το 

ολοκλθρωμζνο  γεγονόσ και το αναδειχκζν πράγμα (αντίςτοιχα), και 

δεν ιςχφει πάντα ότι θ ολοκλιρωςθ και θ φιμθ εξαςφαλίηουν ότι 

πλθροφνται ταυτόχρονα οι προχποκζςεισ του ιδεϊδουσ.  Σλοκλθρω-

μζνθ τελείωςε θ ςφαγι τθσ νφχτασ του Αγίου Βαρκολομαίου  και  
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φθμιςμζνοι   είναι  ο  Χίτλερ  και  ο  Χτάλιν,  αλλά δεν  πλθροφν  

αςφαλϊσ  το  ιδεϊδεσ. 
 

Γενικά,  οι  αξίεσ  και  τα  αγακά  εξετάηονται  και  παρουςιάηονται  με 

δφο  διαςτάςεισ: 

 Εκτιμθτικά ι διαπιςτωτικά, ωσ Λδεϊδθ ι Λδανικά,  που ζχουν  να 

κάνουν με τθ  κεωρθτικι  διάςταςθ  του αξιολογικοφ ςυςτιματοσ. 

 Ξανονιςτικά ι  δεοντολογικά,  ωσ Κακικοντα και Υποχρεϊςεισ, που 

ζχουν να κάνουν με τθν πρακτικι διάςταςθ του αξιολογικοφ 

ςυςτιματοσ  και  με  τθ  ςυμπεριφορά.  

Αντίςτοιχα,  τθν εκτιμθτικι  αντίκεςι μασ  προσ κάτι, τθν εκδθλϊνουμε 

ωσ Απαξία,  και τθν κανονιςτικι αντίκεςι  μασ, ωσ Απαγόρευςθ. 

Σχετικότθτα των Aξιϊν 

Ϊςτερα από όλα αυτά, το ςφςτθμα αξιϊν του πολιτιςμζνου ανκρϊπου, 

εδράηεται ςε τζςςερα βαςικά αξιϊματα: 

 Ρρυτανεφουςα αξία είναι θ Δθμιουργία, ωσ γενικι ιδζα και 

κατάςταςθ, που υποδθλϊνει ςφνκεςθ μετά Λόγου, ςε οποιοδιποτε  

τομζα τθσ ηωισ κινείται κανείσ.  Απαξία ςυνιςτά,  κατϋ αρχιν,  θ  

καταςτροφι  κάκε  δθμιουργιματοσ. 

 Τλεσ οι άλλεσ αξίεσ είναι ζμμεςεσ και «μζςα»,  εφόςον κατατείνουν 

ςτθ δθμιουργία ι υποβοθκοφν τθ δθμιουργικι ςφνκεςθ 

(προςτικζμενθ αξία), οπότε κεωροφνται ωσ  ςυμφζρουςεσ και 

ωφζλιμεσ.   Αναλόγωσ,  χαρακτθρίηονται  από  απαξία  οι  πράξεισ 

που καταςτρζφουν δθμιουργιματα ι  παρεμποδίηουν τθ ςφνκεςθ 

με κάκε μορφι.  Φυςικά, εξαιροφνται οι καταςτροφικζσ πράξεισ  

που αποτελοφν  προφανϊσ μζςα για ςπουδαιότερεσ δθμιουργικζσ 

πράξεισ ι για τθν αποτροπι μείηονοσ κακοφ (όπωσ π.χ. θ 

κατεδάφιςθ κτίςματοσ προσ ανοικοδόμθςθ νζου, θ αφαίρεςθ 

προβλθματικοφ οργάνου από το ςϊμα προσ προςταςία τθσ υγείασ, θ 

φυλάκιςθ  εγκλθματία  ωσ  προφφλαξθ  τθσ  κοινωνίασ  κ.ά.). 

 Θ υπθρζτθςθ ι μθ των αξιϊν, από τον πολιτιςμζνο άνκρωπο, 

αφινεται  ςτον  ίδιο  με  πλιρθ  ελευκερία,  υπό  τθν  ζννοια  ότι 

πρζπει ο ίδιοσ να δει εκτιμθτικά κάτι ωσ ιδεϊδεσ, οικεία βουλιςει,  

για να το αποδεχκεί ωσ κακικον. Αν δεν ωκείται ςϋ αυτό από το 

εντόσ αυτοφ πθγαίο ικοσ ι από τθν πεικϊ εκ μζρουσ του 

πολιτιςμζνου περιβάλλοντοσ, δεν ζχει κεωρθτικά καμία υποχρζωςθ 
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να αποδεχκεί ωσ δζουςεσ τισ αξίεσ των άλλων. Θ επιβολι 

υποχρεϊςεων ςτο άτομο εκ μζρουσ τθσ κοινωνίασ,  βάςει των 

παραδεδεγμζνων αξιϊν τθσ,  δεν ζχει τελεολογικι αιτιολογία και 

είναι κζμα τθσ εκιμικισ ωσ morality και όχι τθσ αυςτθρά 

επιςτθμονικισ  τελεολογίασ  και  τθσ  θκικισ  ωσ  ethica. Χε κάκε 

περίπτωςθ, οι αξίεσ τθσ κοινωνίασ δεν είναι αξίεσ του ατόμου 

επειδι και μόνο του επιβάλλονται, όπωσ εξθγϊ πιο κάτω ςτο 

κεφάλαιο  τθσ  κοινωνικισ  θκικισ. 

 Οδθγόσ  αξία,  που  ςυνοδεφει  τθν  πρυτανεφουςα  και  αποτιμά  τα  

μζςα για τθν επίτευξι τθσ,  είναι  το  Μζτρο.  Ψο μζτρο  δεν είναι 

ποτζ αυταξία, γιατί  είναι  τυπικι  και  αφθρθμζνθ  ζννοια,  αλλά 

είναι  αυτό που κάνει όλεσ τισ αξίεσ να είναι ι να μθν είναι αξίεσ και, 

ωσ εκ τοφτου, κεωρείται ωσ θ πρϊτθ και μζγιςτθ μζςθ αξία, μζςω 

τθσ οποίασ τα λοιπά μζςα οδθγοφνται προσ τθ δθμιουργία και  όχι  

προσ  τθν  καταςτροφι.  

Γενικά, επειδι το αξιακό πλζγμα είναι πολφπλοκο, πρζπει οι 

εκτιμθτικζσ, κανονιςτικζσ, ρυκμιςτικζσ  και δεοντολογικζσ επιςτιμεσ να 

αποφεφγουν τισ απόλυτεσ κρίςεισ και να κινοφνται πάντα ςε πλαίςια  

ςχετικότθτασ,  με εξαίρεςθ τα ανκρϊπινα Κζςφατα, που είναι 

κοινοπαράδεκτα και ζχουν ςυμφωνθκεί ωσ μθ διαπραγματεφςιμα 

(όπωσ οι γενικζσ αξίεσ τθσ ελευκερίασ, τθσ ειρινθσ και τθσ δικαιοςφνθσ  

ι  θ  Χάρτα  των  ανκρϊπινων  δικαιωμάτων). 
 

Σι  αξίεσ  δεν  υποδθλϊνουν  πράγματα  ι  γεγονότα.  Ψο  πράγμα  ι  το 

γεγονόσ, αυτό κακϋ εαυτό, όςο κι αν εκ  πρϊτθσ όψεωσ  φαίνεται 

αξιολογιςιμο,  είναι  πάντα  εκτιμθτικά  ουδζτερο. 

Σι αξίεσ υποδθλϊνουν πάντοτε κατάςταςθ ι ιδιότθτα ι τάςθ του 

κρινόμενου πράγματοσ  ι  γεγονότοσ.   Υ.χ.  ο  ηωγραφικόσ  πίνακασ δεν 

ζχει καμία αξία ι απαξία ωσ πίνακασ.  Αυτι κακορίηεται από το κζμα  

που ο πίνακασ απεικονίηει, από το νόθμα που αυτόσ εκπζμπει και  από  

τον  τεχνικό  τρόπο  που  αυτά  ζχουν  αποδοκεί.  

Ξρίνονται δε  πάντοτε  ςχετικά,  ωσ  προσ  τζςςερισ  παράγοντεσ: 

 Ωσ  προσ τθ ςκοπιμότθτά τουσ,  όπου θ αξία ι απαξία τθσ πράξθσ ωσ 

μζςου, εξαρτάται από το αν αυτι είναι δθμιουργικι ι 

καταςτροφικι  (όπωσ  π.χ. θ  παροχι  τροφισ αν είναι βιταμινοφχοσ 

ι  δθλθτθριϊδθσ,  το  μαχαίρωμα  ενόσ  ανκρϊπου,  αν  πρόκειται 

για  φόνο  ι  εγχείρθςθ,  και  θ  μυκοπλαςία,  αν  ζχουμε να κάνουμε 
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με παραπλάνθςθ  προσ  εξαπάτθςθ  ι  με  παραμφκι  προσ  τζρψθ 

και  διδαχι).  

 Ωσ προσ το αποτζλεςμά τουσ, όπου θ αξία διακρίνεται  ςε άμεςθ 

αξία, όταν εκλαμβάνεται ωσ τελικόσ ςκοπόσ (όπωσ π.χ. ςτθν 

καταςκευι μιασ μθχανισ ωσ πνευματικοφ γυμνάςματοσ), και ςε 

ζμμεςθ αξία, όταν εκλαμβάνεται ωσ μζςο, δθλαδι ωσ μζςοσ ςκοπόσ   

(όπωσ  π.χ.  ςτθν  καταςκευι  τθσ  ίδιασ  ακριβϊσ   μθχανισ ωσ  

εργαλείου  για  ςυγκεκριμζνθ  εργαςία).  Γενικά,  κάκε  πράξθ είναι 

ςυνικωσ  μζςο για κάποιο ανϊτερο ςκοπό  και, ταυτόχρονα, ςκοπόσ  

κάποιων  κατϊτερων  μζςων. 

Το ανϊτεροσ και κατϊτεροσ, πάντα με τθν ζννοια του ςυνκετότεροσ ι 

απλοφςτεροσ, ςτο πλαίςιο τθσ δθμιουργίασ ωσ ςυνκζςεωσ. 

 Ωσ προσ τθν οικονομία τουσ, όπου θ αξία ςυναρτάται από τθν 

απόδοςθ τθσ δθμιουργικισ πράξθσ, υπό τθν ζννοια τθσ ςχζςθσ 

αποτελζςματοσ προσ κόςτοσ. Ξάκε ζργο προχποκζτει τθν ανάλωςθ  

(καταςτροφι) κάποιων πραγμάτων και ενζργειασ, αλλά το 

ηθτοφμενο  εν  προκειμζνω   (όπωσ είπαν πρϊτοι οι μθχανικοί)  είναι 

θ επίτευξθ του μείηονοσ αποτελζςματοσ με τθν ελάςςονα 

προςπάκεια  ι  απϊλεια.  Αν το ιςοηφγιο  αυτό  είναι αρνθτικό  και 

θ ανάλωςθ  αγακϊν για τθν απόκτθςθ κάποιου άλλου αγακοφ είναι 

υπερβολικι, αυτό κρίνεται ςτθ ηωι και ςτθν τζχνθ ωσ ςπατάλθ, 

πολυτζλεια, φλυαρία και δυςαρμονία (εξ ου και το «φιλοκαλοφμεν 

μετϋ ευτελείασ» των αρχαίων ελλινων).  Εξάλλου, αυτό ιςχφει ωσ 

αρχι ακόμα και ςτα φυςικά δθμιουργιματα και, γιϋαυτό,  μιλάμε  

ςτθ  βιολογία  για  τθν  «οικονομία  τθσ  φφςθσ». 

 Ωσ προσ τθν κατεφκυνςι τουσ,  που μπορεί να μθν είναι ιςότιμθσ 

αξίασ  για  τον  αυτουργό  και  για  τον  αποδζκτθ  τθσ  πράξθσ  ι 

ακόμα  και  να  είναι  αντίκετθσ  φοράσ  (όπωσ  π.χ.  ςυμβαίνει  με 

μια επιταγι ι ςυναλλαγματικι, που θ  αξιολόγθςι τθσ είναι κετικι 

για τον κομιςτι και δικαιοφχο και αρνθτικι για τον χρεϊςτθ, ι με 

ζνα γκολ ςτο ποδόςφαιρο, που το αξιολογοφν αντίκετα ο κυνθγόσ 

και ο τερματοφφλακασ, ι με μια καλι ψαριά, που είναι  καλι για  

τον  ψαρά  και κάκιςτθ  για τα ψάρια). 

Σθμειϊνω αναφορικά με τθ ςχετικότθτα των αξιϊν, μια προςωπικι 

εμπειρία που είχα, όταν πρωτοπιγα ςτθν Αγγλία: Ειςζβαλε ςτθ φοιτθτικι 

εςτία ζνασ άγγλοσ φοιτθτισ, που είχε πάρει άριςτα ςτισ εξετάςεισ, και 

αναφϊνθςε περιχαρισ: «It was my Waterloo»! Ωσ ζλλθνασ, με 

γαλλοτραφι και φιλομεςογειακι ιςτορικι παιδεία,  αιφνιδιάςτθκα  προσ 
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ςτιγμιν, γιατί αυτό το ιςτορικό γεγονόσ είχε περάςει ςτο δικό μου 

υποςυνείδθτο ωσ ιττα και πανωλεκρία. Μου πιρε χρόνο να ςυνζλκω και 

να ςυνειδθτοποιιςω ότι υπιρχαν και εδϊ, όπωσ παντοφ ςτθ ηωι, δφο 

όψεισ του «νομίςματοσ».  

Θ ςχετικότθτα  βζβαια  αυτι  δεν  ιςχφει,  όπωσ το ζχω διευκρινίςει, ςε 

αναφορά προσ τθν υπζρτατθ και πρυτανεφουςα αξία. Με αυτιν ωσ 

κριτιριο και ανεξαρτιτωσ πλευράσ, θ μάχθ του Waterloo αξιολογείται 

απαξιωτικά,  ωσ  πράξθ  καταςτροφισ. 

Υροφανϊσ πάντωσ, όταν μια πράξθ είναι διανυςματικι, είναι 

μοιραία  διανυςματικι  και  θ  αξιολόγθςι  τθσ.  

Βαςικά Λδεϊδθ 

Είπαμε προθγουμζνωσ ότι το ςφςτθμα αξιϊν είναι μοιραίωσ 

πολφπλοκο και αξιολογοφμενο ςχετικά, γιατί αντίςτοιχα  πολφπλοκθ 

είναι θ  ηωι και θ πλθκϊρα των καταςτάςεων  και  γεγονότων  που  τθ 

ςυνκζτουν.  Ειδικά όταν ζχει αναγνωριςκεί θ ςφνκεςθ  (δθμιουργία)  

ωσ υπζρτατο αγακό  (ςε πρϊτο επίπεδο δθλαδι),  κα ιταν αντιφατικό 

να απαιτοφμε απλότθτα ςτα κατϊτερα επίπεδα τθσ αξιολογικισ 

πυραμίδασ. Ξαι γεωμετρικά αν το δοφμε, θ πυραμίδα δεν ζχει   

ευςτάκεια  αν  δεν  πλαταίνει  προσ  τα  κάτω. 

Εντοφτοισ,   για  να  ευκολφνουμε  τθν  κατάρτιςθ  και  τθν  κατανόθςθ 

ενόσ  αξιακοφ  ςυςτιματοσ,  πρζπει  να αποφφγουμε τθ  ςφνκεςθ  για 

τθ ςφνκεςθ και τθν πολυπλοκότθτα για τθν πολυπλοκότθτα και να 

περιοριςτοφμε, κατά το δυνατό, ςτθν  απλοφςτερθ  προςζγγιςθ  τθσ 

ςυνκετότθτασ  του  κάκε κζματοσ. 

Ζχει κακιερωκεί, και δεν ζχω λόγο να το αλλάξω, ςε πρϊτο επίπεδο 

κάτω  από  το  υπζρτατο  αγακό,   να κεωροφνται  ωσ  μείηονα  αγακά, 

ςτα  οποία  υπάγονται  όλα  τα  υπόλοιπα,  τα  εξισ  τρία: 

 Ψο Αλθκζσ, ωσ βαςικι εκτιμθτικι και κανονιςτικι ζννοια τθσ 

νοθτικισ  περιοχισ.   Θ Αλικεια,  ωσ  αξία,  υπάρχει  ςε  μια  πράξθ 

τθσ γνϊςθσ, όταν θ ςχθματιηόμενθ ςτο νου εικόνα του εξεταηόμενου 

πράγματοσ ι γεγονότοσ  που ςχθματίηεται ςτο νου ανταποκρίνεται  

πιςτά ςτο ίδιο το πράγμα ι γεγονόσ. Ψο απαξιωτικό  εν  προκειμζνω  

είναι το  Ψευδζσ  και  το  Ψεφδοσ. 

 Ψο Καλό, ωσ  βαςικι  εκτιμθτικι  και  κανονιςτικι  ζννοια  τθσ 

θκικισ  περιοχισ.  Θ Καλοςφνθ,  ωσ  αξία,  υπάρχει ςε μια πράξθ 

του βίου, όταν αυτι προάγει το ςκοποφμενο που ζχει  τεκεί.  Ψο 

απαξιωτικό  εν  προκειμζνω  είναι  το  Κακό  και  θ  Κακία. 
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 Ψο Ωραίο, ωσ βαςικι εκτιμθτικι και κανονιςτικι ζννοια τθσ 

αιςκθτικισ  ι  ςυμβολικισ  περιοχισ.  Θ  Ομορφιά  ι  Κάλλοσ,  ωσ 

αξία, υπάρχει ςε  μια πράξθ ςυμβολιςμοφ,  όταν αυτι  ενζχει λογικό  

ειρμό (αρμονία). Ψο απαξιωτικό εν προκειμζνω είναι το  Άςχθμο  και 

θ Αςχθμία (που αν ετυμολογθκοφν, ά-ςχθμο είναι το ςτεροφμενο 

ςχιματοσ,  δθλαδι  το  ςτεροφμενο  ειρμοφ  και  αρμονίασ). 

Θ βάςθ των παραπάνω οριςμϊν ακολουκεί τθ διατφπωςθ του γαλλικοφ 

λεξικοφ του Lalande, που το κεωρϊ ωσ το πλθρζςτερο φιλοςοφικό 

λεξικό, όπωσ προείπα.  

Δεν  περιλαμβάνω  ςτα  μείηονα  αγακά  το  Μζτρο,  αν  και  είναι  κακϋ 

όλα μείηον όπωσ ζχω ιδθ εξθγιςει, γιατί αυτό εμπεριζχεται και 

εξυπακοφεται ςτα τρία προθγοφμενα, αφοφ είναι υποχρεωτικά το 

τυπικό  ςυμπλιρωμά  τουσ  και  θ  μακθματικι   ζκφραςι  τουσ.  

 

Σι  παραπάνω  οριςμοί για τα μείηονα αγακά δεν με βρίςκουν απόλυτα 

ςφμφωνο, κατά το  ότι μζνει να οριςκεί τι είναι αντίςτοιχα θ νοθτικι,  

θκικι και αιςκθτικι «περιοχι» (όπου το «περιοχι» είναι όροσ  του  

λεξικοφ Lalande, όπωσ διεκρίνθςα).  Αυτό όμωσ το αφινω για πιο κάτω, 

να το αναλφςουμε κατά περίπτωςθ ςτουσ αντίςτοιχουσ φιλοςοφικοφσ 

κλάδουσ, που ςυμπλθρϊνουν εφαρμοςτικά τθ φιλοςοφικι  επιςτιμθ. 

Εκείνο που κζλω εδϊ να ςθμειϊςω, είναι ότι το βαςικό αυτό τρίπτυχο 

είναι εν μζρει ςυμβατικό, γιατί κα μποροφςε να είναι δίπτυχο ι 

τετράπτυχο ι  και άλλο.  Υ.χ. το ωραίο κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ 

εκδιλωςθ του καλοφ και υποτελισ αξία, οπότε θ αιςκθτικι περιοχι κα 

ιταν διαμζριςμα τθσ θκικισ.  Αντίκετα,  κα μποροφςε  θ  υποτελισ ςτο 

καλό  ζννοια του Δικαίου  (κοινωνικοφ καλοφ)  να αποςπαςκεί από  το  

καλό  και  να  αναδειχκεί  ςε τζταρτθ  βαςικι  αξία. 

Είπα πριν ότι το τρίπτυχο είναι «εν μζρει» ςυμβατικό, γιατί κατά 

κάποιο τρόπο, αυτι τθ διάκριςθ που ζχει επικρατιςει για τισ κφριεσ 

αξίεσ,  τθν επζβαλαν ςχετικά αντικειμενικά κριτιρια, τα οποία ζχουν να 

κάνουν με τθ ςυγγζνεια των ομαδοποιοφμενων κάτω από αυτζσ αξιϊν. 

Σι φιλόςοφοι ζκριναν ότι θ ςυγγζνεια των υποκείμενων αγακϊν τισ  

κάκε ομάδασ (περιοχισ, τομζα)  είναι αρκετι, ϊςτε να μθν απαιτείται  

να  διαφοροποιθκεί  ζνα από αυτά,  και αντίςτροφα, ότι αυτά τα τρία 

βαςικά αγακά ζχουν μεταξφ τουσ ςθμαντικζσ εννοιολογικζσ  διαφορζσ,  

ϊςτε  να εξετάηονται  χωριςτά. 

Αυτό φαίνεται κυρίωσ από τθν ποικιλία των περιπτϊςεων που κα 

ςυναντιςουμε παρακάτω, ςτισ οποίεσ ζχουμε ςφγκρουςθ των τριϊν 
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ειδϊν  αξιϊν  μεταξφ τουσ  (όπωσ π.χ. ςτθν πράξθ τθσ προδοςίασ 

λζγεται θ αλικεια  αλλά  προκαλείται  κακό,  ςτο  παιδικό  παραμφκι  

λζγεται ψζμα αλλά αυτό κάνει καλό, και το άκλθμα τθσ ταυρομαχίασ 

είναι θκικά κακό αλλά αιςκθτικά ενδιαφζρον).  Ψζτοια ςφγκρουςθ,  δεν 

ςυναντάμε κατά ζντονο τρόπο ςτο εςωτερικό των τριϊν ομάδων (όπωσ 

π.χ. το δίκαιο, το οποίο προανζφερα ωσ πικανϊσ ανεξάρτθτο από το 

καλό,  ουδζποτε  κρίκθκε ωσ  μθ καλό  και -άρα-  δεν ςυντρζχει λόγοσ  

αποςπάςεϊσ του  από  το  καλό).  
 

Ζνα  διαδεδομζνο  και  αξιοςζβαςτο  πια  απϋ όλουσ  μείηον  αγακό,  

που ιςχφει για όλθ τθν ανκρωπότθτα, είναι αυτό που περιγράφεται με 

τον πολφ γενικό όρο Ανκρωπιςμόσ. Σ ανκρωπιςμόσ όμωσ, αν και 

υιοκετείται ανεπιφφλακτα από τουσ φιλοςόφουσ ωσ αγακό, δεν μπορεί 

κεωρθτικά να αναγορευκεί ςε αυτοτελι κεμελιϊδθ αξία, γιατί κατά 

περιλθπτικό τρόπο, ςυμπεριλαμβάνει  όλο το κεμελιϊδεσ τρίπτυχο.  

Ππορεί ςυχνά,  κάτι  να αποδίδει τθν αλικεια και να απουςιάηει το 

καλό (όπωσ θ προδοςία, που προανζφερα) ι να κάνει κακό και να 

χαρακτθρίηεται  από ομορφιά (όπωσ π.χ. ο κεραυνόσ), αλλά δεν νοείται 

ωσ  ανκρωπιςτικό  αν  ςυνοδεφεται από ζντονθ απαξία ωσ προσ  ζνα 

ιδεϊδεσ.  Τςο όμορφοσ κι αν είναι ο κεραυνόσ, δεν κα ποφμε ποτζ ότι 

είναι  «ανκρωπιςτικόσ»! 

Χε  κάκε  περίπτωςθ,  ο ανκρωπιςμόσ,  όπωσ  αυτόσ οριοκετείται  

κυρίωσ  με τθ Χάρτα των ανκρϊπινων δικαιωμάτων, ζχοντασ  προκφψει 

με ςυγκεραςμό των τριϊν βαςικϊν αγακϊν  με προςανατολιςμό προσ 

τθν  πρυτανεφουςα αξία, νοείται ωσ απαφγαςμα και κζςφατο τθσ   

παγκόςμιασ διανόθςθσ και του πολιτιςμοφ και υποςτθρίηεται  

ανεπιφφλακτα από τθ φιλοςοφία  ςτο  δεοντολογικό  τθσ  τμιμα. 

Τπωσ κα εξθγιςω και ςτθν θκικι, θ επιςτιμθ και ιδίωσ θ θκικι είναι 

ανκρϊπινθ δράςθ  και,  ωσ τζτοια,  οφείλει να είναι ανκρωποκεντρικι. 

Ξάκε άλλθ δεοντολογικι  διάςταςι  τθσ,  ςυνιςτά  ψυχικι  ανωμαλία. 

θμείωςθ: Φυςικά, θ αναφορά ςε εκτιμθτικζσ αξίεσ και ςε 

δεοντολογικζσ κζςεισ ςτθν περιοχι τθσ τελεολογίασ, που είναι αυςτθρά 

κεωρθτικι επιςτιμθ, δεν ζχει το νόθμα τθσ θκικισ αποτίμθςθσ, αλλά 

απλά τθσ διαπίςτωςθσ. Θ τελεολογία δεν προτρζπει, αλλϋ οφτε καν 

κρίνει. Πμωσ, ο πολιτιςμόσ υπάρχει ωσ πραγματικότθτα και χωρίσ 

αυτιν και, άρα, θ αξιολογικι διαδικαςία υπάρχει ςϋ  αυτόν και χωρίσ 

αναγωγι ςτθν εκτιμθτικι  φιλοςοφία.  Συνεπϊσ, αυτά είναι μζροσ  τθσ  

πραγματικότθτασ,  άρα  και  ςυμβατά  με  τθ  κεωρθτικι μελζτθ. 
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Αξιολογικζσ Επιςτιμεσ 

Πζχρι εδϊ, θ φιλοςοφικι μελζτθ μζνει αυςτθρά ςτο κεωρθτικό 

επίπεδο, με τθν ζννοια ότι παρατθρεί και ερευνά ςε βάκοσ τθν 

πραγματικότθτα,  χωρίσ  να τθν αξιολογεί και να παρεμβαίνει ςϋ αυτιν. 

Ακόμα κι εκεί που θ τελεολογία αναφζρεται ςτθν πρυτανεφουςα  τάςθ  

και  ςτο αξιακό τρίπτυχο,  αυτό  γίνεται  όπωσ είπα με κακαρά 

διαπιςτωτικι οπτικι, χωρίσ κανζνα πρίςμα αξιολόγθςθσ ι κανονιςτικισ 

βοφλθςθσ. Ψο ζργο του κεωρθτικοφ ολοκλθρϊνεται  με τθν πλιρωςθ  

αυτοφ  που  ανζφερα  ςτον  πρόλογο ωσ  «κεία  περιζργεια». 
   

Ωςτόςο,  ςτον  ανκρϊπινο κόςμο,  δίπλα ςε κάκε κεωρθτικι επιςτιμθ, 

δθμιουργείται  (εριμθν των κεωρθτικϊν επιςτθμόνων ι  με  ςυμμετοχι 

τουσ, αλλϋ όχι πια ωσ κεωρθτικϊν)  ο αντίςτοιχοσ τεχνικόσ κλάδοσ  που  

κζτει τισ  αποκτθκείςεσ  γνϊςεισ  ςτθν  υπθρεςία  του  ανκρϊπου  για  

τθν  εκπλιρωςθ  των  όποιων  ςκοπϊν  του.  

Πάλιςτα,  οι  τεχνικζσ  τουσ  εφαρμόηονται,  όχι  μόνο ςτισ ίδιεσ,  αλλά 

και ςτισ παρακάτω απϋ αυτζσ ςτθν πυραμίδα τθσ γνϊςθσ  -κεωρθτικζσ 

και τεχνικζσ- επιςτιμεσ. Ξλαςικό παράδειγμα το μικροςκόπιο, που 

χρθςιμοποιείται  ωσ  εργαλείο  και  ςτθ   βιολογία  και  ςτθν  ιατρικι. 

Δθλαδι,  κι  αν  ακόμα  αδιαφοροφςαμε  για  τθν  πρακτικι  χριςθ  των 

κεωρθτικϊν ανακαλφψεων του πνεφματοσ, χωρίσ αυτι τθν πρακτικι 

χριςθ τουσ, κα χϊλαινε και θ πρόοδοσ τθσ ίδιασ τθσ κεωρθτικισ  

επιςτιμθσ.  Δεν μπορεί ο  κεωρθτικόσ να αποκλείει από τθν επιςτιμθ  

αυτό  που του χρειάηεται για να προχωριςει  ερευνθτικά παρακάτω. 

Χωρίσ τουσ επιταχυντζσ των μθχανικϊν, οι φυςικοί δεν κα είχαν 

ανακαλφψει ποτζ τα άπειρα ςωματίδια που ςιμερα γνωρίηουν. Ξαι 

χωρίσ το πειραματικό εργαςτιριο, που είναι τεχνικι καταςκευι, οι 

κεωρθτικοί ερευνθτζσ κα πειραματίηονταν ακόμα ςτθν φπαικρο, όπωσ 

οι πρωτόγονοι μελετθτζσ,  αδυνατϊντασ να ειςδφςουν  ςτο εςωτερικό 

των πραγμάτων.  Είναι άλλο πράγμα για τον ανατόμο να «ςφάηει» το 

πειραματόηωο και να το μελετά νεκρό, με ςταματθμζνεσ τισ 

λειτουργίεσ  του,  και  άλλο  να το  μελετά  ενϊ  αυτό  ηει, με τθ 

βοικεια μιασ  μθχανισ  υπεριχων  ι  ενόσ  αξονικοφ  τομογράφου. 

Ζτςι λοιπόν και θ φιλοςοφία, ακολουκείται ωσ κεωρθτικι επιςτιμθ 

από μια ομάδα  εφαρμοςτικϊν  επιςτθμϊν, οι οποίεσ  ζχει ςυμφωνθκεί  

να αντιςτοιχοφν ςτισ τρεισ τελεολογικζσ  περιοχζσ  που  προαναφζραμε 

(νοθτικι,  θκικι  και  αιςκθτικι). 
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Ξατά  ςυνζπεια,  ςτον  εφαρμοςτικό  τομζα  τθσ  φιλοςοφίασ,  ζχουμε 

τισ  εξισ  τρεισ  επιςτιμεσ: 

 Ψθ  Νοθτικι  (Μental  Science),  θ  οποία  είναι  ο  κανονιςτικόσ 

κλάδοσ  τθσ  φιλοςοφίασ  που  μελετά  και  ρυκμίηει  τουσ  κανόνεσ 

τθσ νόθςθσ, ωσ γνϊςθσ και ςκζψθσ, και τθσ επιςτιμθσ, ωσ 

ςυςτθματικισ  γνϊςθσ  και  ςκζψθσ.  Ξεντρικι  ιδζα  και  γενικόσ 

ςκοπόσ τθσ  νοθτικισ  επιςτιμθσ, είναι  θ κατανόθςθ και  κατάκτθςθ 

του  αγακοφ  τθσ  Αλικειασ. 

 Ψθν  Θκικι  (Ethica), θ οποία είναι ο κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ  που 

μελετά και ρυκμίηει τουσ  κανόνεσ  τθσ  ςυμπεριφοράσ  και  του βίου 

εν γζνει.  Ξεντρικι ιδζα και γενικόσ ςκοπόσ τθσ θκικισ επιςτιμθσ, 

είναι  θ  κατανόθςθ  και  κατάκτθςθ  του αγακοφ του Καλοφ.   

 Ψθν  Αιςκθτικι (Aesthetics), θ οποία είναι ο κλάδοσ τθσ  φιλοςοφίασ 

που  μελετά  και  ρυκμίηει  τουσ  κανόνεσ  τoυ  ςυμβολιςμοφ  και  

τθσ  καλλιτεχνίασ  εν  γζνει. Ξεντρικι  ιδζα  και  γενικόσ   ςκοπόσ  τθσ  

αιςκθτικισ  επιςτιμθσ, είναι  θ κατανόθςθ και  κατάκτθςθ  του 

αγακοφ του Ωραίου.   

 

Ψθν επεξιγθςθ των επιμζρουσ όρων που χρθςιμοποιϊ ςτουσ 

παραπάνω οριςμοφσ, τθν αφινω για τθν ειςαγωγι κακεμιάσ από τισ εν 

λόγω επιςτιμεσ,  ςτθ ςυνζχεια του βιβλίου.  Διευκρινίηω  μόνο, ότι:  

α) Χτθ Ροθτικι περιλαμβάνω όλεσ τισ επιμζρουσ φιλοςοφικζσ 

επιςτιμεσ  που ζχουν να κάνουν με τθ νόθςθ,  με τα ςυςτιματα και με 

τθν επιςτιμθ ωσ ςυςτθματικι λειτουργία (όπωσ είναι θ γνωςιολογία 

και θ οργανωτικι και οι τυπικζσ επιςτιμεσ τθσ λογικισ, τθσ γλωςςικισ 

και τθσ πλθροφορικισ).  

β)  Χτθν  Θκικι  επιςτιμθ,  δεν  περιλαμβάνω  τθν  θκικι  με τθν  ζννοια 

τθσ  εκιμκισ  (morality), που  δεν αςχολείται  με  το  ςυγγενζσ  και 

πθγαίο ικοσ του ανκρϊπου όπωσ θ Ethica, αλλά αςχολείται με τισ 

κετζσ και εκιμικζσ προεκτάςεισ του. Θ εκιμκι, ςτεροφμενθ οικουμε-

νικοφ κφρουσ, πρζπει να κατατάςςεται ςτθν περιοχι των ανκρωπι-

ςτικϊν επιςτθμϊν (ψυχολογίασ, κοινωνιολογίασ,  λαογραφίασ  κ. ά.).  

γ)  Υροτάςςω  τθ  Ροθτικι  τθσ  Θκικισ,  γιατί  -φιλοςοφϊντασ- είμαςτε  

ςτθν  περιοχι τθσ  επιςτιμθσ,  που  είναι  γνωςτικι  δράςθ.   Χτθ  ηωι, 

προτάςςεται  θ  θκικι,  ωσ αναφερόμενθ ςε κάκε δράςθ  του  βίου, 
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ςτον οποίο  οι αξίεσ  του αλθκοφσ  και  του  ωραίου κρίνονται και αυτζσ  

υπό  τθν  ζννοια  του  καλοφ. 

Αυτό που πρζπει να τονιςκεί, ειδικά ωσ προσ τθ νοθτικι, είναι το εξισ: 

Θ θκικι κακορίηει το αξιακό ςφςτθμα, από πλευράσ καλοφ ι κακοφ, 

των εφαρμοςμζνων επιςτθμϊν και μόνο. Υαρομοίωσ, θ αιςκθτικι 

κακορίηει  το  αξιακό  ςφςτθμα,  από πλευράσ  κάλλουσ  ι αςχιμιασ, 

των τεχνϊν και τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ. Θ νοθτικι όμωσ, 

κακορίηει  το  αξιακό ςφςτθμα,  από πλευράσ  αλικειασ  ι  αναλικειασ, 

όλων  των επιςτθμϊν, κεωρθτικϊν και εφαρμοςμζνων. 

Σι κεωρθτικοί  επιςτιμονεσ, που αδιαφοροφν -και ορκϊσ αδιαφοροφν-  

για οποιαδιποτε θκικι ι αιςκθτικι παράμετρο των ερευνϊν τουσ ι 

των ςυμπεραςμάτων τουσ, οφείλουν ςε κάκε περίπτωςθ να αναηθτοφν 

τθν αλικεια  και  να υποτάςςονται ςτουσ κανόνεσ τθσ νοθτικισ. Από 

αυτι τθν προδιαγραφι, δεν εξαιροφνται οφτε οι επιςτιμεσ τθσ θκικισ 

και τθσ αιςκθτικισ, αλλϋοφτε και θ ίδια θ κεωρθτικι φιλοςοφία  

(οντολογία και τελεολογία).  

Για το πρωκφςτερο ςχιμα,  που εμφανίηεται ςϋ αυτι τθν περίπτωςθ ςαν 

παράλογο, με τθ νοθτικι να ςτθρίηεται ςτθ μεταφυςικι και τθ 

μεταφυςικι να ςτθρίηεται ςτθ νοθτικι, κα μιλιςω ςτο κεφάλαιο τθσ  

γνωςιολογίασ.    
 

Θ περαιτζρω  ανάλυςθ  των  αξιολογικϊν επιςτθμϊν και των επιμζρουσ  

κλάδων, μετά των αξιϊν και κανόνων τουσ, δεν είναι ζργο τθσ 

τελεολογίασ.   Αφινεται  ςε  αυτζσ  τισ  ίδιεσ  τισ  επιςτιμεσ.  Υάντοτε 

όμωσ, εντόσ του πλαιςίου που κζτει θ τελεολογία και με ςυνεχι ζλεγχό 

τουσ αναφορικά προσ αυτιν. 

Ψθν  ευκφνθ  του  τελεολογικοφ  ελζγχου,  τθν  ζχει  θ  νοθτικι.   Πε τθν  

τρζχουςα   φραςεολογία,  κα  μποροφςα  να  πω  ότι,  αν  θ  θκικι και  

θ  αιςκθτικι  ζχουν ςτρατθγικό ρόλο ςτθ ηωι,  θ νοθτικι  είναι αυτι  

που  ζχει  τον  επιτελικό  ρόλο.  

Γιϋ αυτό,  με  δεδομζνθ  τθ  διατφπωςθ (για πρϊτθ φορά νομίηω) 

ςυγκεκριμζνου και μονοςιμαντου τελεολογικοφ ςκεπτικοφ, κα 

ςυνεχίςω ςτα τρία επόμενα κεφάλαια τθν εξζταςθ των τριϊν 

εκτιμθτικϊν και κανονιςτικϊν επιςτθμϊν, υπό το πρίςμα του αυςτθροφ  

τελεολογικοφ  (επι-τελικοφ)  ελζγχου. 

 



 

ΕΝΟΤΘΤΑ  "Ε" 

ΝΟΘΤΛΚΘ 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Ε1 

ΓΕΝΛΚΑ  

Υερνϊντασ τϊρα ςτθν εφαρμοςτικι πλευρά τθσ φιλοςοφίασ και ςτισ 

τεχνικζσ (όπωσ κα ζπρεπε να ποφμε)  φιλοςοφικζσ  επιςτιμεσ,  πρζπει 

να διευκρινίςω εκ των προτζρων,  ότι αυτζσ δεν μπορεί να είναι αμιγϊσ  

τεχνικζσ, αλλά  εμπεριζχουν  -κατϋ ανάγκθ και από τθ φφςθ τουσ- πολφ  

μεγαλφτερο ποςοςτό κεωρθτικισ προβλθματικισ και κατάρτιςθσ  από 

τισ  κοινζσ  εφαρμοςμζνεσ  επιςτιμεσ.  

Αν παρατθριςουμε ςτο δζντρο των επιςτθμϊν, που παρακζτω 

παρακάτω,  κάκε εφαρμοςμζνθ επιςτιμθ ςτθρίηεται μεκοδολογικά ςε 

δφο βάςεισ:   Υροσ  τα αριςτερά, ςτθν αντίςτοιχθ κεωρθτικι επιςτιμθ, 

και προσ τα άνω ςτθ γενικότερθ τεχνικι επιςτιμθ.   Χτθν περίπτωςθ τθσ 

φιλοςοφίασ,  θ εκ των άνω βοικεια δεν υπάρχει και ο τεχνικόσ κλάδοσ 

τθσ ςτθρίηεται αναγκαςτικά μόνο ςτο δικό τθσ  κεωρθτικό  κλάδο.  

Είναι αυτό που, ςτθν πολιτικι, λζμε «μοναξιά τθσ κορυφισ»: δεν ζχει και δεν 

αναμζνει καμία άνωκεν  βοικεια. 

Γιϋαυτό, οι φιλοςοφικζσ εφαρμοςτικζσ επιςτιμεσ ομοιάηουν περιςςό-

τερο προσ κεωρθτικζσ, παρά προσ τισ λοιπζσ εφαρμοςμζνεσ. Σ 

Υαπανοφτςοσ το περιγράφει αυτό ωσ εξισ ςτθ γνωςιολογία του: 

«Υπάρχει μια μεταφυςικι του ωραίου, όπωσ και μια μεταφυςικι του 

καλοφ, με τθν άποψθ ότι θ αιςκθτικι και θ θκικι περιζχουν μερικά 

ακραία και βακφτερα ηθτιματα, που υποχρεϊνουν τθν ζρευνα να 

προχωριςει ςε κάποιεσ γενικότατεσ και ζςχατεσ κεωριςεισ».  Ξαι 

φυςικά,  βλζπει  ωσ  ακόμα  πιο  κεωρθτικι  τθ  γνωςιολογία. 

Εντοφτοισ, δεν μποροφμε  κατά τθ γνϊμθ μου  να κατατάξουμε αυτζσ 

τισ επιςτιμεσ ςτο κεωρθτικό κορμό των επιςτθμϊν,  γιατί αυτζσ είναι 

εκτιμθτικζσ, κανονιςτικζσ και κατά κανόνα δεοντολογικζσ.  

Εξάλλου, αν και οι περιςςότεροι φιλόςοφοι ενοχλοφνται με το να 

κεωροφνται θ νοθτικι, θ θκικι και θ αιςκθτικι ωσ εφαρμοςμζνοσ 

κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ, δεν αιτιολογοφν πϊσ κα μποροφςαμε να 

αποδεχτοφμε δυο κακαρά κεωρθτικζσ επιςτιμεσ με το ίδιο 

αντικείμενο,  όπωσ π.χ. θ  τελεολογία  και  θ  θκικι.   Πζνοντασ λοιπόν 

ςτθν  ιδιαιτερότθτά  τουσ  να μοιάηουν  προσ  κεωρθτικζσ  και  να ζχουν 

βακφ κεωρθτικό περιεχόμενο ςτισ αρχζσ τουσ, δεν μπορεί παρά να 
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ανατρζχουμε για κακεμιά απϋ αυτζσ -ςυςτθματικά- ςτα αντίςτοιχα 

πορίςματα τθσ κακαρϊσ κεωρθτικισ φιλοςοφίασ, που είναι θ 

μεταφυςικι, ςτα οποία υποχρεωτικά ςτθρίηεται το κεωρθτικό 

οπλοςτάςιο  κακεμιάσ  απϋ  αυτζσ. 

 

Χτο πλαίςιο αυτό, υπενκυμίηω, ότι ςτθν οντολογία αναφζραμε ωσ 

πρωταρχικι ζννοια (κατθγορία) τθ Συνείδθςθ, θ οποία είναι το  

υποςφνολο (μζροσ, τμιμα) του ψυχιςμοφ που εκδθλϊνεται ςτον 

άνκρωπο ωσ Νόθςθ και Γνϊςθ  και, αλλιϊσ, ωσ Νουσ και Ρνεφμα. 

Τπωσ ξαναείπα,  νόθςθ  και γνϊςθ είναι θ ίδια εγκεφαλικι λειτουργία,  

με τθ μόνθ διαφορά  ότι  θ νόθςθ  είναι  ευρφτερθ,  ενϊ θ  γνϊςθ είναι 

θ  καταςταλαγμζνθ  νόθςθ.  

Άλλοι  φιλόςοφοι,  δζχονται ότι  θ νόθςθ  και θ  γνϊςθ αφοροφν το ίδιο 

πνευματικό φαινόμενο,  αλλά αποδίδουν τθν πρϊτθ ζννοια ςϋ αυτό ωσ 

λειτουργία, ενϊ τθ δεφτερθ ςτο ίδιο ωσ ςτατικό (μθ λειτουργικό)  

αποτζλεςμα. Διαφωνϊ με αυτι τθ ςτατικι αντίλθψθ περί γνϊςθσ, γιατί 

ζτςι τθν ταυτίηουμε με τθ μνιμθ.  Θ γνϊςθ, θ οποία περιλαμβάνει και 

τθν επιςτιμθ  (ωσ ςυςτθματικι γνϊςθ),  είναι μια πολφ δυναμικι και 

κινοφμενθ πραγματικότθτα, που απζχει πολφ από τθν απλι 

αποκικευςθ  δεδομζνων.  Θ γνϊςθ  δεν  είναι  data-base! 

Ωπενκυμίηω επίςθσ  ότι, πριν επιβεβαιωκεί  ότι  ο ψυχιςμόσ  -άρα  και θ  

ςυνείδθςθ-  είναι λειτουργία του εγκεφάλου,  οι άνκρωποι πίςτευαν  

ότι ο αγωγόσ τθσ νόθςθσ ιταν ζνα άλλο (suis generis) υλικό,  που οι 

αρχαίοι το ονόμαηαν νου ι πνεφμα.  Χιμερα, οι ςχολαςτικζσ αυτζσ 

διαφορζσ  δεν  είναι επιςτθμονικά διακριτζσ  και οι όροι νόθςθ, γνϊςθ,  

νουσ και πνεφμα υποδθλϊνουν ιςότιμα τθν ψυχικι λειτουργία του 

εγκεφάλου που ςυνκζτει τθ  ςυνείδθςθ. 

Βζβαια, όπωσ είπα ιδθ ςτθν οντολογία, θ νόθςθ εκδθλϊνεται με δφο κφριεσ 

μορφζσ δράςθσ, που είναι θ εμπειρία και θ ςκζψθ, και τρεισ 

ςυμπλθρωματικζσ, που είναι θ μνιμθ, θ βοφλθςθ και θ φανταςία. Συνικωσ, 

χρθςιμοποιοφμε τον όρο νόθςθ για όλεσ, και τον όρο γνϊςθ για τθν εμπειρία 

και τθ μνιμθ ειδικά, αλλά και αυτι θ διάκριςθ είναι τυπικι, όπωσ  κα  

εξθγιςω  παρακάτω. 

 

Θ νόθςθ  εξελίςςεται  ςε κατα-νόθςθ,  όταν κεωροφμε ότι  γνωρίηουμε 

πλιρωσ ζνα αντικείμενο, τόςο ωσ μορφι και εικόνα όςο και ωσ 

ςφςτθμα.  Θ κατανόθςθ τθσ  τάξθσ  (λόγου, οργάνωςθσ)  που επικρατεί 

ςϋ αυτό, τόςο ωσ διάταξθ (δομι, ςχζδιο) όςο και ωσ τάςθ (τζλοσ, 
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νομοτζλεια), ειδικά όταν πρόκειται για ςφνκετο φαινόμενο, είναι 

ουςιϊδθσ  προχπόκεςθ  για να ποφμε  ότι  ζχουμε  πλιρθ  γνϊςθ του. 

Ξαι φυςικά, είναι αυτονόθτο, ότι θ γνϊςθ του τρόπου οργάνωςθσ 

(ςυναρμολόγθςθσ και νομοτζλειασ) ενόσ ςυςτιματοσ, δεν μπορεί παρά 

να είναι ςυςτθματικι, δθλαδι εξίςου οργανωμζνθ. Είναι προφανϊσ 

αδφνατο να γνωρίςεισ ζνα ςφςτθμα χωρίσ ςυςτθματικι ςκζψθ. Γιϋ 

αυτό, τείνουμε να πιςτζψουμε ότι, ςτθν εξελιγμζνθ μορφι τθσ, θ 

ενδελεχισ γνϊςθ  είναι κυρίωσ  κατανόθςθ των ςυςτθμάτων. 

Οριςμόσ 

Θ Νοθτικι (Μental Science) είναι ο κανονιςτικόσ κλάδοσ τθσ 

φιλοςοφίασ που αςχολείται με τθ νόθςθ και με τα κάκε είδουσ 

ςυςτιματα ωσ ςυςτιματα.  Αντικείμενό τθσ είναι θ μελζτθ τθσ νόθςθσ,  

ωσ φαινομζνου, και οι κανόνεσ που ςυςτθματοποιοφν τθ γνϊςθ και 

κάκε οργανωμζνθ δράςθ.  

Ωσ κανονιςτικι επιςτιμθ, είναι αξιολογικι και δεοντολογικι, και θ αξία 

και το δζον γιϋ αυτιν είναι θ Αλικεια, ενϊ θ απαξία και το απευκταίο 

είναι το Ψεφδοσ. 

Σ κφριοσ κλάδοσ (κορμόσ) τθσ νοθτικισ είναι θ Γνωςιολογία (ι 

Γνωςεολογία), που αςχολείται με τθ φφςθ, τα όρια, τισ αρχζσ και τισ 

μεκόδουσ  τθσ  γνϊςθσ.  

Τταν  αυτι  αςχολείται  με  τα  όρια  και  τισ  αρχζσ  των  επιςτθμϊν, 

καλείται Επιςτθμολογία, και όταν αςχολείται με τισ μεκόδουσ των 

επιςτθμϊν  καλείται  Μεκοδολογία. Αυτζσ οι  δφο  δράςεισ  τθσ 

νοθτικισ  δεν  είναι  διαφορετικζσ  επιςτιμεσ από τθ γνωςιολογία, 

αλλά  γνωςιολογικζσ  μζκοδοι. 

Ωσ προζκταςθ τθσ νοθτικισ και τθσ μεκοδολογίασ, εξελίχκθκε 

τελευταία θ Οργανωτικι (ι Συςτθμικι ι Κεωρία των ςυςτθμάτων), 

δθλαδι  θ  κεωρία και τεχνικι των κάκε είδουσ ςυςτθμάτων,  που είναι 

ζνασ  μοντζρνοσ  επιςτθμονικόσ  κλάδοσ  ςε ταχεία  ανάπτυξθ,  με 

πολλζσ  εφαρμογζσ  ςε  όλεσ  τισ  περιοχζσ  τθσ  επιςτιμθσ  (όπωσ  το  

κάνει  π.χ.  με τθν Κυβερνθτικι).  Κα  ζλεγα,  χωρίσ  αυτό  να  ξενίςει 

κανζναν πιςτεφω, ότι αν θ λογικι κακιερϊκθκε ωσ επιςτιμθ ςαν 

ςυςτθματοποίθςθ  τθσ  ςκζψθσ, θ  οργανωτικι είναι  κατϋ επζκταςι 

τθσ,  θ  λογικι  τθσ  πράξθσ.  Πε αυτι  τθν  ζννοια, θ οργανωτικι είναι 

ευρφτερθ και κα μποροφςαμε να ποφμε -a contrario- ότι θ  λογικι  δεν 

είναι  παρά  θ  οργανωτικι  τθσ  γνϊςθσ. 
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Υαράλλθλα, όπωσ  ςτθ  μεταφυςικι  (κεωρθτικι  φιλοςοφία)  υπάγεται 

θ τυπικι και αφθρθμζνθ επιςτιμθ των μακθματικϊν, ζτςι και ςτθ 

νοθτικι  υπάγονται  οι  εξισ  τυπικζσ  και αφθρθμζνεσ  επιςτιμεσ: 

 Θ Λογικι,  ωσ  κεωρία  και  τεχνικι  τθσ  ςκζψθσ. 

 Θ Γλωςςικι, ωσ κεωρία και τεχνικι τθσ προφορικισ και γραπτισ 

επικοινωνίασ. 

 Θ Ρλθροφορικι, ωσ κεωρία και τεχνικι των θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν. 

Ψο κοινό χαρακτθριςτικό και ςτισ τρεισ, όπωσ και ςτα μακθματικά, είναι 

θ διαχείριςθ των νοθτικϊν ςυμβόλων. Ψα Σφμβολα είναι οι γενικζσ 

αφθρθμζνεσ ζννοιεσ  που δεν αποτελοφν τμιμα τθσ πραγματικότθτασ, 

αλλά εξομοιοφνται ιδεατά προσ αυτι και χρθςιμοποιοφνται γνωςτικά 

ωσ εργαλεία κατανόθςθσ τθσ πραγματικότθτασ δια του λόγου (του 

λόγου λαμβανόμενου ωσ βακφτερθσ τάξθσ των πραγμάτων, αλλά και 

ωσ τρόπου επικοινωνίασ, ιτοι  ομιλίασ,  γραφισ,  παρουςίαςθσ  κλπ.). 

Χτθν ομάδα  των  ςυμβολικϊν  νοθτικϊν  επιςτθμϊν, κα αναφερκϊ πιο 

κάτω. Υεριορίηομαι εδϊ να επιςθμάνω ότι τα μεταξφ τουσ όρια δεν 

είναι ςαφϊσ διακεκριμζνα και θ κακεμιά,  ςε κάκε φάςθ του ςκεπτικοφ 

τθσ,  παραπζμπει  ςυνεχϊσ  και  αναπόδραςτα  ςτισ άλλεσ  δφο. 

 

Πε  τθν  τρζχουςα  φραςεολογία,  κα  μποροφςα  να  πω  ότι,  αν  θ 

τελεολογία  και  θ  θκικι  ζχουν  τον  θγετικό  (ςτρατθγικό)  ρόλο  ςτον 

πολιτιςμζνο βίο, θ νοθτικι είναι αυτι  που ζχει τον επιτελικό ρόλο. 

Ωποκλινόμενοσ και πάλι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ςτο καυμαςτό 

βάκοσ  των  εννοιϊν  τθσ,  παρατθρϊ ότι,  με μία λζξθ,  όπωσ  είναι  θ 

λζξθ «επι-τελικόσ»,  αποδίδεται  πλιρωσ  ο  ρόλοσ  εκείνου  που ζχει το 

ειδικό και τεχνικό κακικον να φροντίηει ϊςτε, το εκάςτοτε  εγχείρθμα, 

να παραμζνει  ςυνεπζσ  προσ  το τζλοσ του (προοριςμό του).  

 Ζτςι   λοιπόν,  θ   νοθτικι   είναι   επιφορτιςμζνθ   να   ςυμβουλεφει  

και ρυκμίηει τθν θκικι και τθν αιςκθτικι, αλλά και ολόκλθρο το 

κανονιςτικό  πολιτιςτικό  ςφςτθμα, ωσ  προσ  τθν τελεολογικι  

ςυνζπειά  τουσ. 

Χυνεχίηοντασ μάλιςτα τθν κάπωσ ςοβινιςτικι, αλλά δικαιολογθμζνθ,  

αναφορά μου ςτθν ελλθνικι  γλϊςςα,  δεν μπορϊ παρά να επιςθμάνω  

εδϊ  το ςυμβολιςμό που κανείσ ίςωσ δεν ζχει προςζξει, ότι και το 

όνομα ακόμα του πατζρα τθσ λογικισ και τθσ επιςτιμθσ Αριςτο-τζλθ  
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(το οποίο προφανϊσ επζλεξαν οι γονείσ του και όχι ο ίδιοσ) ςυνζπεςε 

να δθλϊνει τον προοριςμό και προςανατολιςμό του ςυγκεκριμζνου 

άνδρα προσ  τον  άριςτο  ςκοπό  («άριςτον τζλοσ»)! 

 
θμείωςθ:  Γνωρίηω ότι οι νεόφερτεσ ονομαςίεσ νοθτικι,  οργανωτικι και  

γλωςςικι  ξενίηουν  το  επιςτθμονικό  κατεςτθμζνο. Εκτιμϊ όμωσ, ότι αυτζσ 

ςυντελοφν ςτθ ςαφινεια και οριοκζτθςθ των αντίςτοιχων  νοθτικϊν 

δράςεων και, ςυνεπϊσ, θ ςχετικι  καινοτομία  δικαιολογείται. 

Επίςθσ, γνωρίηω  ότι θ απόςπαςθ από τθ φιλολογία και  τθ γλωςςολογία  

μζρουσ  του  αντικειμζνου  τουσ  και  θ  κατακράτθςι  του  από τθ 

φιλοςοφία  δια  του κλάδου  γλωςςικι, κεντρίηει εφλογα και προκαλεί  το  

γόθτρο  των   υπθρετοφντων  αυτζσ  επιςτθμόνων  και  τθν  «ιδιοκτθςιακι»  

αντίλθψι  τουσ  επάνω  ςε  οτιδιποτε  ζχει  να  κάνει  με τθ γλϊςςα, αλλά 

αυτό το κεωρϊ εκ των ων ουκ άνευ και, μεκοδολογικά,  απολφτωσ  

αναγκαίο.  Αν θ γλϊςςα αφθνόταν εν λευκϊ ςτουσ φιλόλογουσ και τουσ 

γλωςςολόγουσ, ενϊ θ φιλοςοφία χρειάηεται εκ των πραγμάτων τθ γλϊςςα 

ωσ εργαλείο τθσ, αυτό κα ςιμαινε ότι ςτθρίηεται ςε (εννοιολογικά 

τουλάχιςτον) «προθγοφμενθ» επιςτιμθ και, άρα, παραιτείται από 

πρυτανεφουςα. 

Τζλοσ,  αςφαλϊσ  ξενίηει  θ  ςυμπερίλθψθ  τθσ  πλθροφορικισ,  ωσ προσ τισ 

αρχζσ και τθ μεκοδολογία τθσ, ςτθ  νοθτικι, άρα και ςτθ φιλοςοφία.  

Πμωσ, υπό τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ αλματϊδουσ εξζλιξθσ τθσ  επιςτιμθσ,   

φρονϊ  ότι  θ  αγνόθςθ  τθσ  πλθροφορικισ,  που  είναι πια βαςικό  

εργαλείο  τθσ  ζρευνασ  και  τθσ  επεξεργαςίασ  των εννοιϊν και των 

δεδομζνων ςε κάκε επιςτθμονικό κλάδο, κα ιταν αφελισ ελαφρότθτα και 

ανόθτοσ ςτρουκοκαμθλιςμόσ και κα ςυνιςτοφςε  ζλλειμμα για τθ νοθτικι. 

Αν θ γλϊςςα είναι το εργαλείο παραγωγισ και ζκφραςθσ τθσ ςκζψθσ, 

αναμφίβολα ςιμερα, θ πλθροφορικι είναι το εργαλείο τθσ αναπνοισ τθσ. 

 



                                                       ΓΡΩΧΛΣΟΣΓΛΞΣ ΗΘΨΘΠΑ                                                193 

 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Ε2 

ΓΝΩΣΛΟΛΟΓΛKO ZHTHMA 

Θ Γνωςιολογία, ωσ κορμόσ τθσ νοθτικισ, είναι το κφριο και πρωταρχικό  

εργαλείο  των επιςτθμϊν, κεωρθτικϊν και τεχνικϊν.  Είναι αρμόδια,  

όπωσ είπαμε, να μελετά τθ φφςθ,  τα όρια, τισ αρχζσ και τισ μεκόδουσ 

τθσ ζγκυρθσ γνϊςθσ. Ψαξινομεί τισ επιςτιμεσ, ωσ Επιςτθμολογία, και 

παρζχει ςτθν κακεμία, ωσ γενικι Μεκοδολογία, τισ βάςεισ των 

μεκόδων τθσ (ειδικισ  μεκοδολογίασ  τθσ  κακεμιάσ).  

Υολφ  γενικά, κα  μποροφςαμε  να  ποφμε ότι  θ  Γνωςιολογία  είναι  θ 

επιςτιμθ  τθσ  τεχνικισ  τθσ  γνϊςθσ. 

 

Οειτουργϊντασ επι-τελικά (όπωσ είπαμε), μζςα ςτο επιςτθμονικό 

ςφςτθμα,  και με τθ ςυνδρομι των τυπικϊν νοθτικϊν κλάδων (λογικισ, 

γλωςςικισ κλπ.), κατευκφνει τισ κεωρθτικζσ και τεχνικζσ επιςτιμεσ 

προσ το ςτρατθγικό ςτόχο,  που  είναι  -για κακεμία-  θ προςζγγιςθ και 

κατάκτθςθ τθσ αλικειασ και θ ζγκυρθ γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ. 

Ψαυτόχρονα,  είναι και  ο τελικόσ - τελικότατοσ  κριτισ  και ελεγκτισ τθσ 

εγκυρότθτασ  κάκε επιςτθμονικοφ ςυμπεράςματοσ  και,  άρα, αυτι που 

παρζχει ςτθν κάκε επιςτιμθ τα πιςτοποιθτικά τθσ αξιοπιςτίασ τθσ και 

το κφροσ τθσ. Αςφαλϊσ και δεν ποδθγετεί, οφτε υποκακιςτά τισ 

επιςτιμεσ  ςτο ζργο τουσ, αλλά είναι οπωςδιποτε ο αρμόδιοσ φορζασ 

για τθν παροχι «ISO»  ςε  κάκε  επιςτιμθ  (όπωσ  κα  λζγαμε ςιμερα). 

Βζβαια,  κάκε  κεωρθτικι  επιςτιμθ, αντλεί  τθν  εγκυρότθτά τθσ  από 

τισ υπερκείμενεσ ςτο δζνδρο των επιςτθμϊν κεωρθτικζσ επιςτιμεσ 

(γενικότερεσ)  και,  πιο  πζρα, κάκε εφαρμοςμζνθ επιςτιμθ,  αντλεί τθν 

εγκυρότθτά τθσ  πρωτίςτωσ  από τθν οικεία κεωρθτικι επιςτιμθ και 

δευτερευόντωσ από τισ υπερκείμενεσ  εφαρμοςτικζσ  επιςτιμεσ.  

Τμωσ, κατά γενικι αναγνϊριςθ, θ γνωςιολογία (με βοθκό  πάντα τθ 

λογικι)  λειτουργεί  εν  είδει ακυρωτικοφ  (ανϊτατου)  δικαςτθρίου,  με 

δικαίωμα veto ςε κάκε περίπτωςθ και ςε κάκε επιςτιμθ.  Ξάκε 

ςυμπζραςμα, που προτείνεται από οποιαδιποτε κεωρθτικι και 

τεχνικι επιςτιμθ, τελεί αδιαλείπτωσ υπό τον ακυρωτικό ζλεγχο τθσ 

γνωςιολογίασ.  
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Θ νοθτικι δεν είναι θ ίδια θ νόθςθ, αλλά είναι το διαμζριςμα τθσ 

νόθςθσ  που κυβερνά  τθν υπόλοιπθ νόθςθ  και ζχει veto  ςϋ αυτιν.   

Είναι  θ  «γζφυρα»  του  πλοίου  τθσ  γνϊςθσ. 

Εδϊ  ακριβϊσ γεννάται ζνα μείηον φιλοςοφικό πρόβλθμα,  που μοιάηει  

άλυτο  και προσ ςτιγμιν ανυπζρβλθτο.  Είναι ζνα λογικό πρωκφςτερο  

τφπου  «αυγοφ  και  κότασ»: 

Υϊσ είναι δυνατό, με δεδομζνο ότι κάκε εφαρμοςτικόσ κλάδοσ 

ςτθρίηεται  πρωτίςτωσ  ςτον  αντίςτοιχο κεωρθτικό, θ  γνωςιολογία  να 

εγγυάται το κφροσ του κεωρθτικοφ κλάδου τθσ φιλοςοφίασ (τθσ 

μεταφυςικισ)  και, ταυτόχρονα, να ζλκει  θ  ίδια  το  κφροσ  τθσ  από  τθ 

μεταφυςικι ωσ κεωρθτικι βάςθ τθσ; Για να καταρτιςκεί θ μεταφυςικι 

ωσ κεωρθτικι επιςτιμθ, χρειάηεται το εργαλείο τθσ γνωςιολογίασ.  Ξαι  

για να λειτουργιςει θ γνωςιολογία ωσ εργαλείο, χρειάηεται το 

κεωρθτικό  υπομόχλιό  τθσ,  που είναι  θ  μεταφυςικι.  Θ γνωςιολογία 

δεν υπάρχει  χωρίσ  μεταφυςικι  και  θ μεταφυςικι δεν νομιμοποιείται  

ωσ  επιςτιμθ  αν  ςτερείται  γνωςιολογικοφ  ελζγχου.  

Ξαι βζβαια, δεν μπορεί να γίνει ςοβαρι ςυηιτθςθ  ότι θ  γνωςιολογία 

μπορεί να προχπάρξει τθσ  μεταφυςικισ και να κτιςκεί με εργαλείο τον 

εαυτό τθσ και μόνο.  Θ απόδειξθ δια του αποδεικτζου είναι άκυρθ. 

Ππωσ ξαναείπα, με τα κιάλια που χρθςιμοποιείσ, μπορεί να δεισ και τα πιο 

μακρινά ουράνια αντικείμενα, αλλά αποκλείεται να δεισ τα κιάλια. 
 

Ξατά τον Υαπανοφτςο, οι δφο πόλοι αυτισ τθσ αντινομίασ αντιςτοιχοφν 

ςτισ δφο ςχολζσ που διζπουν τθ μεταφυςικι και όλο το φιλοςοφικό 

ςφςτθμα. Σ οντολογικόσ ματεριαλιςμόσ  (που εκδθλϊνεται ςτθν 

τελεολογία ωσ ντετερμινιςμόσ) παρεκτείνεται ςτθ γνωςιολογία με τθ 

κζςθ  ότι το είναι δεςπόηει του ςυνειδζναι και ότι θ οντολογικι 

κεϊρθςθ προθγείται λογικά τθσ   γνωςιολογίασ  και  τθ  κεμελιϊνει. 

Αντίκετα, ο οντολογικόσ  ιδεαλιςμόσ (που  εκδθλϊνεται  τελεολογικά  

ωσ  ιντετερμινιςμόσ)  παρεκτείνεται ςτθ  γνωςιολογία  με  τθ  κζςθ  ότι   

το  ςυνειδζναι   δεςπόηει  του  είναι  και ότι θ γνωςιολογικι 

επεξεργαςία προθγείται λογικά τθσ  οντολογίασ  και  τθ  κεμελιϊνει.  

Θ αντινομία αυτι, ταλαιπϊρθςε το ερευνθτικό πνεφμα επί αιϊνεσ, 

μζχρισ ότου θ διαλεκτικι μζκοδοσ ζλυςε -ςχετικά ικανοποιθτικά- το 

ηιτθμα ωσ εξισ: 

Θ πρόοδοσ των δφο επιςτθμϊν προχωρεί παράλλθλα και αλλθλζγγυα 

(χζρι-χζρι που λζμε ςτθ λαϊκι γλϊςςα) και ανεβαίνει διαρκϊσ κατά 

ςπειροειδι τρόπο: Θ μεταφυςικι εκκινεί αρχικά ανζλεγκτα, αλλά 

(ζςτω κι ζτςι)  δίνει τα πρϊτα κφτταρα για το ζμβρυο τθσ γνωςιολογίασ, 
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που αυτι (αναπτυςςόμενθ)  ςτρζφεται μετά και ελζγχει και διορκϊνει 

γνωςτικά τθ μεταφυςικι, θ  οποία  (προοδεφοντασ κι άλλο / ςχετικϊσ 

τεκμθριωμζνα πλζον) δίνει πρόςκετο υλικό ςτθ γνωςιολογία,  που  

ξανά  ελζγχει  με  τθ  ςειρά  τθσ  και  οριοκετεί  τθ μεταφυςικι,  θ 

οποία (πιο τεκμθριωμζνα πλζον) δίνει εκ νζου ςτοιχεία ςτθ  

γνωςιολογία…  και  οφτω  κακϋ εξισ.  
 

Δεν είναι ο αςφαλζςτεροσ τρόποσ, αλλά δεν ζχει βρεκεί κι άλλοσ.  Ξάκε 

επιπλζον εφόδιο που προςφζρει θ μεταφυςικι ςτθ γνωςιολογία,  

επανζρχεται ςτθν ίδια ωσ πρόςκετοσ ζλεγχοσ εκ μζρουσ τθσ 

γνωςιολογίασ και ενδυναμϊνει το κφροσ τθσ  και,  κάκε διόρκωςθ 

πορείασ τθσ μεταφυςικισ από τθ γνωςιολογία, προςκζτει νζα  βζλθ 

ςτθ φαρζτρα τθσ γνωςιολογίασ  εκ μζρουσ τθσ  μεταφυςικισ. Τπωσ 

ζλεγε ο Υαπανοφτςοσ,  θ γνωςιολογικι ζρευνα είναι μια διαρκισ  και  

αζναθ  αναηιτθςθ του «πϊσ τίκεται το είναι απζναντι ςτο ςυνειδζναι 

και πϊσ το πρϊτο ςχετίηεται προσ τισ λειτουργίεσ του δευτζρου».  

Φφςθ και λειτουργίεσ τθσ Γνϊςθσ 

Χτο πλαίςιο αυτοφ που είπαμε πριν, ότι ςυνείδθςθ, νόθςθ, νουσ  και 

πνεφμα είναι -με ςχολαςτικζσ μικροδιαφορζσ- θ λειτουργία του 

εγκεφάλου  που  οδθγεί  ςτθ γνϊςθ, μποροφμε να ποφμε ότι:  Θ  Γνϊςθ  

είναι  θ  βεβαιωμζνθ  (επαλθκευμζνθ)  ςυνείδθςθ.  

Επομζνωσ, μποροφμε κατϋ επζκταςθ να ποφμε ότι:  Θ Γνϊςθ  είναι  θ 

καταςταλαγμζνθ  νόθςθ. 
 

Για  τθ  φφςθ, το  φορζα, τθν καταγωγι  και  τθν  πθγι τθσ  γνϊςθσ,  

ζχουν γραφτεί πάμπολλα κείμενα και αναλφςεισ.  Υροςωπικά, ζχω 

καταςταλάξει  ςε  πολφ απλι  και  λιτι  απόδοςθ  και  μπορϊ  να  πω  

περιλθπτικά  ότι: 

 Θ φφςθ τθσ γνϊςθσ είναι όμοια με τθσ ςυνείδθςθσ, με ότι 

αναφζραμε ωσ ςυνείδθςθ  ςτθν  οντολογία.  Πε τθ μόνθ διαφορά, 

ότι αυτι δεν ζχει το φευγαλζο χαρακτιρα τθσ απλισ και 

πρόςκαιρθσ ςυνείδθςθσ, αλλά ζχει, κατά κάποιο (οποιοδιποτε) 

τρόπο,  επιβεβαιωκεί. 

 Σ φορζασ τθσ γνϊςθσ είναι ο εγκζφαλοσ. Πζςα ςϋ αυτόν 

αναπτφςςεται και λειτουργεί θ ςυνείδθςθ, όπωσ είπαμε ςτθν 

οντολογία.  Άρα, μζςα ςϋαυτόν και  θ  γνϊςθ,  αφοφ  γνϊςθ = 

ςυνείδθςθ. 
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 Θ καταγωγι τθσ γνϊςθσ ανάγεται -και δεν μπορεί παρά να 

ανάγεται- ςτθν εξζλιξθ. Χε αυτιν (με τθν κλαςικι δαρβίνεια  ζννοια) 

οφείλεται θ  διαμόρφωςθ όλων των ςφνκετων οργάνων των ζμβιων  

όντων  και  των  λειτουργιϊν τουσ,  άρα  και  των  οργάνων του 

ανκρϊπου, άρα και του εγκεφάλου του,  άρα και τθσ ςυνείδθςθσ,  

άρα  και  τθσ  γνϊςθσ. 

 Θ πθγι τθσ γνϊςθσ είναι το περιβάλλον. Θ γνϊςθ πραγματοποιείται  

ςτο  νου,  αλλά παράγεται από το περιβάλλον.  Θ «ςυν-είδθςθ», ωσ 

λειτουργία και όχι ωσ πρωταρχικι ζννοια, είναι ςφνκετθ λζξθ και 

ςθμαίνει προςκικθ (ςυν) ςτα ιδθ υπάρχοντα ςτον εγκζφαλο 

δεδομζνα ενόσ νζου δεδομζνου, τθσ είδθςθσ.  Χωρίσ  περιβάλλον,  

ζνα μυαλό  αιωροφμενο ςτο  κενό  δεν  κα λάμβανε ειδιςεισ.  Άρα,  

δεν  κα είχε  ςυν-είδθςθ και,  άρα,  δεν  κα  είχε  γνϊςθ.   

Ωσ περιβάλλον, για τον νοοφντα εγκζφαλο, κεωρείται τόςο το εξωτερικό 

περιβάλλον, όςο και το ςϊμα του ανκρϊπου, ςτον οποίο ανικει ο 

ςκεπτόμενοσ εγκζφαλοσ.  
 

Υεριγραφικά,  θ  γνϊςθ  είναι  θ  απεικόνιςθ  τθσ  πραγματικότθτασ  

μζςα ςτο νου  (ςτο  μυαλό  ακριβζςτερα),  θ οποία  αποκτάται  κυρίωσ 

με δφο  τρόπουσ  (λειτουργίεσ): 

 Πε τθν Εμπειρία, με τθν οποία ο εγκζφαλοσ καταγράφει (εν-

τυπϊνει) όςα αντιλαμβάνεται μζςω των αιςκθμάτων και 

ςυναιςκθμάτων από το περιβάλλον και από το ςϊμα του. Ψα 

χαρακτθριςτικά  αυτοφ  του τρόπου είναι ότι είναι άμεςοσ, ςτατικόσ 

και άλογοσ.  Θ ςχθματιηόμενθ εικόνα του αντικειμζνου (πράγματοσ 

ι γεγονότοσ)  αποτυπϊνεται  ςτον  εγκζφαλο  με τθ μορφι  που  

προςλαμβάνεται. 

 Πε τθ Σκζψθ, με τθν οποία ο εγκζφαλοσ  αναμειγνφει, παραβάλλει, 

διαςταυρϊνει και επεξεργάηεται δευτερογενϊσ τα εμπειρικά 

δεδομζνα,  ςε ςυνδυαςμό με τθν παγιωμζνθ εςωτερικι γνϊςθ, 

ϊςτε να πολλαπλαςιάηει  αφϋ εαυτοφ τισ  γνϊςεισ  χωρίσ νζα 

εξωτερικι πλθροφόρθςθ. Ψα χαρακτθριςτικά αυτοφ του τρόπου 

είναι ότι είναι ζμμεςοσ, δυναμικόσ και ζλλογοσ (με αναφορά ςτθ 

λογικι). Εδϊ, θ ςχθματιηόμενθ εικόνα του αντικειμζνου 

διαμορφϊνεται από το νου (δθλαδι ερμθνεφεται), όχι με βάςθ τθν 

πρόςφατθ λιψθ τθσ, αλλά μετά από αναγωγι ςε άλλεσ και 

διαςταφρωςθ με άλλεσ, ιδθ αποκθκευμζνεσ, εικόνεσ.  
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Χυμπλθρωματικά προσ τισ δφο αυτζσ κφριεσ δράςεισ του νου, 

λειτουργοφν: 

 Θ Μνιμθ, που αποκθκεφει (απο-τυπϊνει) τθ γνϊςθ, τόςο τθν 

εμπειρικι, όςο και τθν επεξεργαςμζνθ.  Αν και ςυμπλθρωματικι 

λειτουργία,  θ μνιμθ ζχει κακοριςτικό ρόλο ςτθ γνϊςθ,  γιατί  χωρίσ 

αυτιν  α)  κα πρζπει,  κάκε φορά που χρειάηεται  μια γνϊςθ, αυτι 

να αναπαράγεται εξ αρχισ ι να αναηθτείται ςε εξωτερικά 

ςυςτιματα απομνθμόνευςθσ (υπολογιςτζσ, βιβλία, τετράδια κλπ.) 

και β) θ ςκζψθ κα υπολειτουργεί, αφοφ αυτι ςυνιςτά ουςιαςτικά 

επεξεργαςία αποκθκευμζνων πλθροφοριϊν και, επομζνωσ, αν δεν 

υπάρχουν αποκθκευμζνεσ πλθροφορίεσ, αυτζσ δεν κα μποροφν να 

ανακλθκοφν  από  τθ  μνιμθ  τθν ϊρα  που θ ςκζψθ τισ  χρειάηεται.   

 Θ Βοφλθςθ,  που μετουςιϊνει τθ νόθςθ ςε πράξθ,  πάντα βζβαια ςε 

ςυνζργεια  με  τα  ζνςτικτα  και  τα  ςυναιςκιματα. Αυτι, αν και δεν 

αρκείται ςτα ςτοιχεία τθσ γνϊςθσ,  προζρχεται από  τθ  νόθςθ  και 

ςυνιςτά  κατϋ ουςίαν  και θ  ίδια γνϊςθ'  τθ γνϊςθ του επικυμθτοφ. 

Ψο ότι θ βοφλθςθ ςυνοδεφεται και από ςυναιςκθματικι πίεςθ, δεν  

τθν  κακιςτά «μθ  γνϊςθ». Θ βοφλθςθ είναι γνϊςθ  των αναγκϊν 

μασ  και  ςκζψθ  για  ικανοποίθςι  τουσ.  Αν πάλι αυτι οφείλεται 

μόνο ςτθ ςυναιςκθματικι ϊςθ και δεν είναι προϊόν ςκζψθσ, τότε 

αυτι είναι ηωϊδθσ επικυμία, άρα όχι βοφλθςθ με τθν ζννοια τθσ 

ςυνειδθτισ επικυμίασ. 

 Θ Φανταςία, που είναι πλαςματικι γνϊςθ,  δθμιουργοφμενθ  από 

τθ ςκζψθ, χωρίσ αντιςτοίχιςθ ςτθν εμπειρία. Αυτό μπορεί να 

ςυμβαίνει, είτε ακοφςια, από παραπλθροφόρθςθ ι ονειρικι 

επιρροι, είτε εκοφςια, για παραπλάνθςθ των άλλων ι για 

ψυχαγωγία  (ικανοποίθςθ  ςυναιςκθματικϊν ορμϊν). 

Ξάποιοι ςχολαςτικοί κεωροφν ωσ διακεκριμζνθ ςυμπλθρωματικι 

λειτουργία  τθσ  νόθςθσ  τθν  Κρίςθ.  Αυτι όμωσ, είναι  κακαρά  ςκζψθ 

και μόνο.  Θ εννοιολογικι  διαφοροποίθςι  τθσ ζγκειται  απλά  ςτο  ότι 

ονομάηουμε κρίςεισ  τισ ςκζψεισ  εκείνεσ  που απαντοφν ςε διλιμματα 

ι βακμολογοφν καταςτάςεισ  (εξ ου και το ουςιαςτικό κριτικι). 

Επίςθσ, κάποιοι κεωροφν ωσ διακεκριμζνεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ 

οριςμζνα  ςυναιςκιματα, όπωσ  π.χ. το φόβο, όπου όμωσ το νοθτικό 

μινυμα  δεν  είναι  πραγματικά ο  φόβοσ,  αλλά θ  γνϊςθ του κινδφνου 

που προθγείται, τθσ  οποίασ ςυνζπεια είναι το ςυναίςκθμα του φόβου 

(και  αυτοφ ςυνζπεια ςε τρίτθ φάςθ, θ βοφλθςθ αποφυγισ του). 
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Ξαι  βζβαια,  δεν  είναι  χωριςτι  μορφι  νόθςθσ  θ  Διανόθςθ,  που 

είναι, απλά,  θ ίδια  θ νόθςθ  ςε  προχωρθμζνο  ςτάδιο,  ενδεδυμζνθ με  

φιλοςοφικι  παιδεία  (νόθςθ ςε βάκοσ, υπερλογικι, διειςδυτικι και  

άμεςθ),  που επιτρζπει  ςτθ ςκζψθ  να λειτουργεί  επιτυχϊσ  και ωσ  

ενόραςθ,  διαίςκθςθ  και  ζμπνευςθ   (με τθν επιφφλαξθ  πάντοτε τθσ  

εμπειρικισ  επαλικευςθσ). 

Ξλείνοντασ αυτό το εδάφιο, κα ικελα, ανατρζχοντασ ςτθν ελλθνικι 

ετυμολογία των λζξεων, να πω κάπωσ λογοτεχνικά, ότι:   Θ γνϊςθ, ωσ 

απεικόνιςθ τθσ πραγματικότθτασ, λειτουργεί ωσ  εν-τφπωςθ  με τθν 

εμπειρία, ωσ  ανα-τφπωςθ  με τθ ςκζψθ,  ωσ  απο-τφπωςθ με τθ μνιμθ 

και ωσ   δια-τφπωςθ   με τθ γλϊςςα  (προφορικι και γραπτι). 

Αλθκζσ και Ορκό 

Τπωσ είπαμε ςτθν τελεολογία, θ Αλικεια, ωσ κανονιςτικι αξία, 

υπάρχει ςε μια πράξθ τθσ γνϊςθσ, όταν θ εικόνα του εξεταηόμενου 

πράγματοσ ι γεγονότοσ που ςχθματίηεται ςτο νου ανταποκρίνεται 

πιςτά  ςτο  ίδιο  το  πράγμα  ι  γεγονόσ. 

Ξατϋ αρχιν, δεδομζνου ότι πρόκειται για ζνα από τα  κεμελιϊδθ αγακά 

του αξιακοφ τριπτφχου και αναφζρεται πρϊτθ ςε αυτό, κα πρζπει να 

δοφμε αν αυτι ζχει κάποια ιεραρχικι κζςθ μζςα ςτο τρίπτυχο, ςε 

ςχζςθ με το καλό και το ωραίο,  ωσ επίςθσ  κεμελιϊδεισ αξίεσ. 

Δεν ζπεται πωσ, ό,τι  είναι αλθκζσ, είναι και καλό και ωραίο.  Σφτε πωσ, 

ό,τι είναι καλό ι ωραίο,  πλθροί και τα άλλα δφο. Ψο άγγελμα ενόσ 

κανάτου είναι αλθκζσ, αλλά κακό νζο. Ψο μυκιςτόρθμα είναι  

αιςκθτικά  ωραίο,  αλλά ψευδζσ.  Θ εγχείρθςθ ςτον  άρρωςτο  είναι 

καλι πράξθ,  αλλά ωσ κζαμα είναι  αιςκθτικά  άςχθμθ.   

Άρα, θ  αξία κάκε πράξθσ  είναι ςχετικι με τθν οπτικι γωνία από τθν 

οποία τθν εξετάηουμε. Ξαι όπωσ είπαμε ςτθν τελεολογία, είναι  ςχετικι  

και με το υποκείμενο που κρίνει, το οποίο κρίνει και με τισ δικζσ του 

προκζςεισ  και  ςτόχευςθ  (παράδειγμα  Waterloo).  

Αν  κα  ζπρεπε να  επιλζξουμε  από γενικι άποψθ το  υπζρτερο αγακό, 

αναφορικά με τθ ηωι  και τθν κοινωνία, αυτό κα ιταν το καλό.  Πζςω 

τθσ θκικισ αξιολόγθςθσ,  κρίνεται αν κάτι,  που είναι πράγματι αλθκζσ 

ι ωραίο,  ςυντελεί ςτο να πλθςιάςουμε τθν πρυτανεφουςα αξία, όπωσ 

τθν ορίςαμε. Αλλιϊσ, αν και αλθκζσ και ωραίο, είναι κακό ι αδιάφορο.  

Τταν  όμωσ είμαςτε ςτθν  περιοχι τθσ γνϊςθσ, θ μοναδικι παραδεκτι 

αξία είναι θ αλικεια. Επιπλζον, ακόμα και ςτθν θκικι και τθν 
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αιςκθτικι ωσ επιςτιμεσ,  το ηθτοφμενο δεν είναι θ πραγματοποίθςθ 

του καλοφ ι του ωραίου (αντίςτοιχα) εν αγνοία του, αλλά θ αλθκισ 

γνϊςθ του καλοφ και του ωραίου.  Σ αιςκθτικόσ  κριτικόσ  π.χ.,  που 

δεν είναι ηωγράφοσ και μπορεί  να  είναι  και  καλλιτεχνικά ατάλαντοσ, 

δεν παράγει το ωραίο, αλλά  το  διαπιςτϊνει.  Ενϊ,  κάποιοσ  άλλοσ,  

μπορεί να το παράγει  και  να  μθ  γνωρίηει  τθν  αιςκθτικι  του  αξία.  

Ξοινωνικά, ςτα αγακά ςυμπεριλαμβάνεται θ αλικεια, ωσ ζνα από 

αυτά.  Επιςτθμονικά,  το καλό ςυμπεριλαμβάνεται  ςτισ  αλικειεσ,  ωσ 

μία από αυτζσ. Αλλά ο επιςτιμονασ που, εντόσ τθσ επιςτιμθσ του,  

θκικολογεί ι αναγορεφει ςε αλθκζσ ό,τι είναι θκικά καλό ι αιςκθτικά 

όμορφο, είναι αναξιόπιςτοσ. 
 

Τμωσ, και εντόσ τθσ επιςτθμονικισ αλικειασ, υπάρχει ςχετικότθτα.  

Γνωςιολογικά, πρζπει να διακρίνουμε τθν ουςιαςτικι  αλικεια από 

τθν τυπικι αλικεια. Ψυπικι αλικεια ζχουμε όταν εξετάηουμε ζνα 

φαινόμενο  ωσ  κλειςτό  ςφςτθμα  (ι κλειςτό κφκλωμα  όπωσ  το λζνε οι 

φυςικοί),  παραλείποντασ τουσ παράγοντεσ που δεν επικυμοφμε.  Ψότε, 

το αλθκζσ, που μπορεί να είναι γενικά και πραγματικά ψευδζσ, 

οφείλουμε να δεχκοφμε ότι είναι «ειδικά αλθκζσ», ςε αναφορά με το 

κφκλωμα που ζχουμε ορίςει ωσ αντικείμενό μασ.  

Ψθ διαφορά αυτι, τθν πιςτοποιοφμε, διακρίνοντασ το αλθκζσ και 

ψευδζσ από το Ορκό και Εςφαλμζνο αντίςτοιχα (ωςτό και Λάκοσ, 

αλλιϊσ). Θ ορκότθτα και το ςφάλμα ενόσ ςυμπεράςματοσ, που 

αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνο κλειςτό ςφςτθμα, κρίνεται από τθν 

αλικειά του μζςα ςτο πλαίςιο που ζχει τεκεί,  όχι από τθ φυςικι του 

αλικεια.  Θ ορκότθτα ςτο κλειςτό ςφςτθμα αναφζρεται ςτθν τιρθςθ 

του μζτρου ςτο εςωτερικό του και όχι ωσ προσ άλλα ςυςτιματα 

αναφοράσ, γιατί τότε δεν κα ιταν κλειςτό.  

Χτο κλειςτό κφκλωμα , που το ορίηουμε εμείσ, μποροφμε και να ζχουμε 

επιλζξει περιοριςμζνο αρικμό δεδομζνων. Θ πραγματικότθτα όμωσ, 

είναι ζνα ανοιχτό κφκλωμα χωρίσ ςτεγανά.  Άρα, θ εςωτερικι αλικεια 

με τθν ζννοια τθσ ορκότθτασ του κλειςτοφ κυκλϊματοσ δεν 

ανταποκρίνεται υποχρεωτικά ςτθν πραγματικότθτα, αφοφ κάκε τόςο 

μποροφν να ειςβάλλουν ςτο μελετϊμενο κφκλωμα αςτάκμθτα και μθ 

προβλζψιμα δεδομζνα. 

 

Υρόκειται  για  μια διαφορά που  απαντάται  κυρίωσ  ςτα  μακθματικά 

και τθ λογικι, ωσ τυπικζσ επιςτιμεσ, αλλά και ςτθν οργανωτικι, ωσ 
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κυρίωσ επιςτιμθ των ςυςτθμάτων. Χθμειϊνω, για να τονίςω τθ 

διάκριςθ αυτι, ότι και ςτισ περιπτϊςεισ ελζγχου μιασ κρίςεωσ, το ριμα 

που χρθςιμοποιείται είναι άλλοτε το «επ-αλθκεφω» και άλλοτε το «δι-

ορκϊνω»!  

Για τθν κατανόθςθ αυτισ τθσ λεπτισ, αλλά ουςιαςτικισ διαφοράσ, δίνω 

δφο παραδείγματα: 

 Αν μου κζςετε ωσ δεδομζνα ότι «θ γάτα είναι ψάρι» και ότι «τα 

ψάρια ηουν ςτο νερό», το ςυμπζραςμά μου ότι «θ γάτα ηει ςτο 

νερό»  κα είναι ορκό,  αλλά αναλθκζσ.  Θ αλικεια ι  αναλικεια των 

προκείμενων προτάςεων δεν είναι τυπικόσ παράγων του 

ςυλλογιςμοφ  και  δεν  επθρεάηει  τθν  τυπικι  ορκότθτά  του. 

 Αν μου πείτε ότι «ο Άρθσ είναι πλανιτθσ» και ό,τι «ο Ιλιοσ είναι 

απλανισ» κι εγϊ ςυμπεράνω εξ αυτϊν ότι «ο Άρθσ και ο Ιλιοσ 

ανικουν ςτο ίδιο πλανθτικό ςφςτθμα», το ςυμπζραςμά μου κα 

είναι αλθκζσ, αλλά βζβαια εςφαλμζνο.  Θ  απόκτθςθ  αλικειασ  διϋ 

αναλθκοφσ  τρόπου,  είναι  μθ  ορκι. 

Αυτι θ διαφορά τυπικισ και ουςιαςτικισ αξίασ, απαντάται και ςτισ 

άλλεσ εκτιμθτικζσ επιςτιμεσ. Αν π.χ. ζνασ χειρουργόσ αφαιρζςει άλλο 

όργανο  απϋ αυτό  για  το  οποίο  ειςιχκθ  ο  αςκενισ  ςτο  χειρουργείο 

και θ βιοψία δείξει ότι το αφαιρεκζν όργανο ιταν καρκινικό, θ πράξθ 

του χειρουργοφ είναι εςφαλμζνθ, αν και αλθκϊσ ωφζλιμθ  για  τον 

άρρωςτο.  Αντίκετα, αν  ζνασ  λοχαγόσ βρει ζξυπνο τρόπο να καταλάβει 

το φψωμα που διατάχκθκε και, μετά, αποδειχκεί  ότι άλλο φψωμα  

ζπρεπε να καταλθφκεί,  θ τακτικι του λοχαγοφ ιταν ορκι, ζςτω  κι αν 

θ αλικεια είναι ότι ο λόχοσ του αποδεκατίςκθκε άςκοπα. Θ ςτρατθγικι 

δεν είναι παράγων του κλειςτοφ ςυςτιματοσ «λοχαγόσ / λόχοσ», ϊςτε 

αυτό να κρίνεται με βάςθ τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ.  Είναι άλλο θ 

τακτικι και άλλο θ ςτρατθγικι. 

Από τα παραπάνω ςυνάγεται, ευκόλωσ νομίηω, ότι θ επιςτθμονικι 

γραφι οφείλει να διευκρινίηει  το πότε τοποκετείται επί τθσ ουςίασ 

(αντικειμενικισ αλικειασ) και πότε επί των τφπων (εςωτερικισ 

ορκότθτασ).  Σμοίωσ, κάκε τεχνικι ι  δεοντολογικι  διδαχι, οφείλει να 

διευκρινίηει πότε τοποκετείται επί τθσ ςτρατθγικισ (πραγματικοφ 

ςτόχου) και  πότε επί τθσ τακτικισ (ενδιάμεςων ςτόχων). Άλλωςτε, ασ 

μθ ξεχνάμε ότι, ακόμα κι όταν αναφερόμαςτε ςτο κεμελιϊδεσ εργαλείο 

τθσ γνϊςθσ, τθ λογικι, ομιλοφμε περί «ορκοφ λόγου»  και  όχι  περί 

«αλθκοφσ  λόγου». 
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Εν τοφτοισ, ςε κάκε περίπτωςθ, αν και θ αφθρθμζνθ ςκζψθ αςχολείται 

με ιδεατά και όχι υπαρκτά πράγματα, γιατί γενικοποιεί τισ ζννοιεσ, 

είναι αυτι που ζπαιξε πάντα το ςθμαντικότερο ρόλο ςτθν κατοχφρωςθ 

τθσ αλικειασ. Ψα εργαλεία των μακθματικϊν και τθσ  λογικισ  (των 

κατϋεξοχιν αφθρθμζνων επιςτθμϊν), αν και τα ίδια βαςίηονται 

περιςςότερο ςτθν ορκότθτα  (εςωτερικι αλικεια)  παρά ςτθ φυςικι 

αλικεια, είναι αυτά που χρθςιμοποιοφνται ανζκακεν ωσ «κλειδιά» για 

τθν εδραίωςθ και απαρτίωςθ τθσ αςφαλοφσ γνϊςθσ.  

θμείωςθ: Αναφζρω εδϊ ςαν κλαςικό παράδειγμα, αυτό που ςυνικωσ 

χρθςιμοποιοφν οι δάςκαλοι τθσ λογικισ, με το άλογο «Βουκεφάλασ» του 

Μεγ. Αλεξάνδρου: Στθν κλίμακα των εννοιϊν (από τθν ειδικότερθ ςτθ 

γενικότερθ)  «Βουκεφάλασ < άλογο < κθλαςτικό < ηϊο < γιινο ον < τεμάχιο 

του θλιακοφ ςυςτιματοσ < τεμάχιο του γαλαξία < τεμάχιο του ςφμπαντοσ», 

το μόνο υπαρκτό πλάςμα είναι ο Βουκεφάλασ. Πλεσ οι γενικότερεσ ζννοιεσ 

γνωςτικισ απόδοςθσ του εν λόγω όντοσ, είναι αφθρθμζνεσ, πλάςματα του 

νου και ανφπαρκτεσ.  Πμωσ, είναι καταφανζσ ότι χωρίσ αυτζσ, θ γνϊςθ κα 

ιταν ακόμα ςε πρωτόγονο επίπεδο, θ απόκτθςθ τθσ αλικειασ  κα ιταν μια 

χίμαιρα και, εν τζλει, οφτε τον Βουκεφάλα κα είχαμε τθ δυνατότθτα να  

αναγνωρίςουμε,  κατατάξουμε  και  ενκυμθκοφμε. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κζμα από Picasso: «Les Demoiselles d' Avignon» 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Ε3 

ΥΡΕΛΟΓΛΣΜΟΣ  ΚΑΛ  ΕΜΡΕΛΛΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

Τπωσ είπαμε,  θ  γνϊςθ  παράγεται  με τθν εμπειρία,   που εντυπϊνει 

ςτο νου πακθτικά τισ εικόνεσ τθσ πραγματικότθτασ,  και  με τθ ςκζψθ,  

που  τισ  επεξεργάηεται  δυναμικά. Οζγεται ότι ο παραγωγόσ τθσ 

γνϊςθσ είναι θ  εμπειρία, αλλά  αυτό  δεν  ευςτακεί,  γιατί  θ  

επεξεργαςία που γίνεται με τθ ςκζψθ  δεν τακτοποιεί απλϊσ  τισ  

γνϊςεισ'  παράγει  και  νζεσ  γνϊςεισ,  πολφ  περιςςότερεσ. 

Θ γνϊςθ,  ωσ λειτουργία  και  διαδικαςία, είναι (κατά τθν προςφιλι 

μου παρομοίωςθ που παραπζμπει ςτον θλεκτριςμό) τριφαςικι, 

δθλαδι  περνά  από  τρεισ  φάςεισ: 

 Ψθ  φάςθ τθσ εμπειρίασ, όπου ο νουσ,  ακολουκϊντασ τα ςτάδια τθσ 

εποπτείασ, αντίλθψθσ, αίςκθςθσ και παράςταςθσ,  προςλαμβάνει 

δια των αιςκιςεων (και ςυναιςκιςεων, αν πρόκειται για το ςϊμα 

του)  τισ μορφζσ  με  τισ  οποίεσ  παρουςιάηονται  τα  πράγματα.  

Είναι θ απλοφςτερθ μορφι γνϊςθσ και,  προφανϊσ, δεν αποδίδει το 

βακφτερο περιεχόμενο των πραγμάτων. Αν αρκεςκοφμε ςϋ αυτιν, 

πολφ ςυχνά θ επόμενθ εμπειρία αντιφάςκει προσ τθν προθγοφμενθ 

και  τθν  διαψεφδει.  

 Ψθ φάςθ τθσ αναλυτικισ ςκζψθσ,  όπου ο νουσ α) προβαίνοντασ ςτθ 

διαςταφρωςθ  και  αντιπαραβολι  των  πολλαπλϊν  παραςτάςεων 

του κάκε αντικειμζνου και των αλλαγϊν που αυτό εμφανίηει, 

αφαιρεί  τα  διαφορετικά ςτοιχεία και κρατά τα κοινά,  οπότε περνά  

ςε  αςφαλζςτερθ απεικόνιςθ των πραγμάτων και καταρτίηει  

ταυτόχρονα τισ  ζννοιεσ και τισ λζξεισ (τα αντίςτοιχα προσ τισ ζννοιεσ  

γλωςςικά  ςφμβολα  επικοινωνίασ), και β)  ακολουκϊντασ τα ςτάδια 

του πειραματιςμοφ, τθσ διαβοφλευςθσ, του ςυλλογιςμοφ, των 

αρχϊν και νόμων, και των ςυςτθμάτων ιδεϊν, μελετά ομάδεσ 

παρόμοιων αντικειμζνων και φαινομζνων και, λειτουργϊντασ 

περαιτζρω ακόμα πιο αφαιρετικά, ςχθματίηει επαγωγικά  

γενικότερου κφρουσ γνϊςεισ για γζνθ και είδθ (ομάδεσ και 

υποομάδεσ) τθσ πραγματικότθτασ. 

Κατά τον Ραπανοφτςο, που παρουςιάηει ςτθ γνωςιολογία του με τον 

παραπάνω τρόπο τθν αναλυτικι ςκζψθ, όταν λζμε ςφςτθμα ιδεϊν, δεν 

εννοοφμε οποιωνδιποτε ιδεϊν, αλλά εκείνων που, από τθν κοινι 
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αναφορά τουσ  προσ  οριςμζνθ  περιοχι  αντικειμζνων,  αποκτοφν  τον 

ίδιο  παρανομαςτι  και  ειδικεφονται  ςε ζνα  γνωςτικό  τομζα.  

Σ τρόποσ τθσ αναλυτικισ ςκζψθσ ερμθνεφει τα φαινόμενα και δρα 

επαγωγικά, με τθν ζννοια ότι  μεταβαίνει αφαιρετικά από τα 

ειδικότερα (πολλαπλά και αβζβαια) ςτα γενικότερα (απλά και 

ςτζρεα),  ότι το πείραμα προθγείται τθσ λογικισ επεξεργαςίασ και 

ότι οι αρχζσ και τα αξιϊματα ζπονται τθσ παρατιρθςθσ και 

καταρτίηονται  a  posteriori. 

 Ψθ φάςθ τθσ ςυνκετικισ ςκζψθσ, όπου ο νουσ, βαςιηόμενοσ ςτθ 

μακρόχρονθ επαγωγικι γνϊςθ που ζχει ςυγκεντρϊςει και 

ακολουκϊντασ τα ςτάδια του ςτοχαςμοφ, τθσ ενόραςθσ, τθσ 

διαίςκθςθσ και  τθσ ζμπνευςθσ,  καταρτίηει,  εν είδει αυτόματθσ 

εμπειρίασ,  ανϊτερεσ  γνϊςεισ  υψθλοφ  κφρουσ. 

Σ τρόποσ τθσ ςυνκετικισ ςκζψθσ ςυλλαμβάνει  (αντί να ερμθνεφει) 

τα φαινόμενα και δρα  παραγωγικά,  με τθν ζννοια  ότι  μεταβαίνει 

ςυνκετικά από το γενικότερο ςτο ειδικότερο, ότι ο ςυλλογιςμόσ 

προθγείται του πειράματοσ και ότι οι αρχζσ και τα αξιϊματα 

προθγοφνται τθσ  παρατιρθςθσ και καταρτίηονται a priori.  

Θ  δε παρατιρθςθ,  απλϊσ τα δικαιϊνει  a posteriori  ι τα 

διαψεφδει κατά περίπτωςθ. 

Κλαςικι περίπτωςθ ςυνκετικισ και παραγωγικισ μορφισ  γνϊςθσ  είναι θ 

κεωρία τθσ ςχετικότθτασ του Einstein, θ οποία διατυπϊκθκε παραγωγικά, 

χωρίσ επαρκι εμπειρικά και επαγωγικά δεδομζνα, και επιβεβαιϊκθκε  

πειραματικά  μετά  από  αρκετό  χρόνο. 

 

Αν  και αυτά φαίνονται   επιςτθμονικά  και  φιλοςοφικά ωσ αυτονόθτα, 

θ νοθτικι  δεν απζφυγε κι αυτι ιςτορικά τον πειραςμό του διχαςμοφ 

ςε δφο ςχολζσ, ανάλογα με τθν ιδεαλιςτικι και ιντετερμινιςτικι ι    

υλιςτικι και  ντετερμινιςτικι  αντίλθψθ του κάκε φιλοςόφου.  Χωρίσ 

να παραγνωρίηουν τουσ ρόλουσ τθσ εμπειρίασ και τθσ ςκζψθσ ςτο 

ςχθματιςμό τθσ γνϊςθσ, οι φιλόςοφοι χωρίςτθκαν ςε δφο ρεφματα, 

όπου το μεν ζνα αναδείκνυε ωσ κυρίαρχο παράγοντα τθσ γνϊςθσ τθ 

ςυνκετικι και παραγωγικι ςκζψθ, το δε άλλο τθν αναλυτικι και 

επαγωγικι ςκζψθ.  Ζτςι, οι κεωρίεσ για τθ γνϊςθ οικοδομικθκαν και 

αυτζσ με βάςθ το κακιερωμζνο δίπολο, αν και με πλικοσ παραλλαγϊν 

και  ιδιαίτερων  κεωριςεων  ςε  κάκε  πόλο.  
 

Θ αντιδικία αυτι κράτθςε επί αιϊνεσ, ζωσ ότου ιρκε ο Kant με τθν 

κριτικι του φιλοςοφία και -αργότερα- οι ςαρωτικζσ αλλαγζσ αντίλθψθσ  
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ςτθν επιςτιμθ του 20οφ αιϊνα, που αμβλφνανε ςθμαντικά αυτι τθ 

διζνεξθ. 

θμείωςθ: Αςφαλϊσ υπάρχουν ενςτάςεισ για τα δίπολα που αναφζρω 

και για τθν άποψι μου ότι οι κεωρίεσ κάκε φιλοςοφικοφ κλάδου 

αντιςτοιχοφν, θ κακεμία, ςε μια από τισ δφο ςυνιςτϊςεσ τθσ 

πραγματικότθτασ  (ιδεαλιςτικι ι ρεαλιςτικι, ατομικι ι κοςμικι)  ι ςτθ 

ςυνιςταμζνθ τουσ (διαλεκτικι, πραγματικι). Λςχυρίηονται π.χ. οι 

ενιςτάμενοι, ότι μπορεί κάλλιςτα ζνασ φιλόςοφοσ να είναι οντολογικά 

ματεριαλιςτισ και να μθν είναι γνωςιολογικά επαγωγικόσ, αλλά να 

υποςτθρίηει τθ ςυνκετικι ςκζψθ και τθν ενόραςθ ωσ βάςθ τθσ γνϊςθσ. 

Επιςτρζφω λοιπόν και διαβάηω από τθν οντολογία: «Εν γζνει, κατά τθ 

ματεριαλιςτικι αντίλθψθ, το υλικό μζροσ τθσ φπαρξθσ είναι θ μόνθ 

ουςία τθσ, θ δε ιδζα και ο λόγοσ ι δεν υπάρχουν κακόλου ι είναι 

δευτερεφουςεσ και άνευ ςθμαςίασ εκδθλϊςεισ που επιςυμβαίνουν ςτο 

ςϊμα του όντοσ». Μα όταν μιλάμε για ςυνκετικι ςκζψθ και ενόραςθ, 

μιλάμε ακριβϊσ για ςυςτιματα ιδεϊν που δεν ζχουν να κάνουν με το 

υλικό περιβάλλον, τθν πλθροφόρθςθ από το οποίο κεωροφν ωσ 

εικονικι και παραπλανθτικι.  Ρϊσ είναι δυνατό κάποιοσ να πιςτεφει ότι 

θ ιδζα και ο λόγοσ  δεν υπάρχουν  και να ςτθρίηει επάνω ςτα 

ανφπαρκτα τισ κεωρίεσ του;  Ο υλιςτισ είναι κατϋ ανάγκθν εμπειρικόσ, 

αν δεν είναι τρελόσ. Αλλά κι ο ιδεαλιςτισ επίςθσ,  είναι κατϋ ανάγκθν 

ςυνκετικόσ και ενορατικόσ, αφοφ θ εμπειρία δεν τον καλφπτει 

γνωςτικά. 

Εμπειριολογιςμόσ 

Σ Εμπειριολογιςμόσ είναι το γενικό όνομα όλων των φιλοςοφικϊν 

κεωριϊν  που,  ςτθν  παραγωγι  τθσ  γνϊςθσ,  δίνουν  προτεραιότθτα 

ςτθν  εμπειρία  ζναντι  τθσ  ςκζψθσ.  Υροτίμθςα τον όρο αυτό, αντί του 

κλαςικοφ «εμπειριςμόσ», γιατί θ ςφγχρονθ ςχετικι άποψθ δεν κεωρεί  

αςφμβατεσ  τθν εμπειρία και τθ ςκζψθ, αλλά απλά κατατάςςει τθ 

ςκζψθ ωσ δευτερεφουςα και ςυμπλθρωματικι  τθσ  εμπειρίασ. 

Σ εμπειριολογιςμόσ είναι θ κακαρά ρεαλιςτικι (οντολογικά ματερια-

λιςτικι  και τελεολογικά ντετερμινιςτικι) γνωςιολογικι άποψθ, που 

κεωρεί  γενικά ότι θ ςτζρεα βάςθ τθσ γνϊςθσ είναι θ πλθροφόρθςθ 

του νου από το περιβάλλον (περιλαμβανομζνου ςε αυτό και του 

ςϊματοσ του ανκρϊπου όπωσ είπαμε) και, άρα, θ αλθκινι  γνϊςθ 

αποκτάται  πρωτογενϊσ  μόνο  με  τθν  εμπειρία  και  τισ  αιςκιςεισ   

και θ βάςθ τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου είναι θ παρατιρθςθ και το  

πείραμα.  
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Ξατϋ αυτόν, θ δευτερογενισ επεξεργαςία με τθ ςκζψθ είναι 

διευκρινιςτικι και ςυμπλθρωματικι  (όπωσ είναι π.χ. το επίχριςμα 

επάνω ςτον ιδθ χτιςμζνο τοίχο) και πρζπει να είναι πάντα επαγωγικι, 

με τθν  ζννοια  ότι  ξεκινάει  από  ειδικζσ  και  ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ και 

καταλιγει ςε γενικζσ και αφθρθμζνεσ, τισ οποίεσ κεωρεί πικανζσ.  Εδϊ, 

θ  παρατιρθςθ και  το πείραμα προθγοφνται,  θ δε ςυλλογιςτικι 

τελειοποιεί  απλϊσ  τθ γνϊςθ  a posteriori.  

 

Θ  κεωρία αυτι  ξεκίνθςε, ςτθν  αρχαία και  ακραία  μορφι  τθσ,  ςαν 

αμιγισ  Εμπειριςμόσ,  υποςτθρίηοντασ  ότι  θ  αλθκινι  γνϊςθ  είναι 

μόνο θ  παραγόμενθ αντικειμενικά από τθν παρατιρθςθ και τθν άμεςθ 

εμπειρία και ότι θ ςκζψθ δεν προςφζρει γνϊςθ, αλλά αντίκετα,  τθ  

νοκεφει  με  τθν  υποκειμενικι  βοφλθςθ  του παρατθρθτι,  γιατί τθν 

εξαρτά από τθ δικι του οπτικι. Ξατά το λεξικό Lalande, ο εμπειριςμόσ  

εκφράηει όλεσ τισ κεωρίεσ που αρνοφνται τθν φπαρξθ των αξιωμάτων 

(ωσ αρχϊν τθσ γνϊςθσ που είναι λογικά διάφορεσ από τθν εμπειρία)  

και, από γνωςιολογικι άποψθ, θ κεωρία που ςτθρίηει τθ γνϊςθ του 

αλθκινοφ μόνο ςτθν εμπειρία, διότι ζξω απϋ αυτιν,  δεν υπάρχουν  

παρά  αυκαίρετοι  κακοριςμοί  και  υποκζςεισ. 

Θ αντίλθψθ αυτι εγκαταλείφκθκε ςφντομα γιατί, ο εμπειριςμόσ 

αυτοακυρωνόταν ςυνεχϊσ, αφοφ θ ίδια θ πρωτογενισ εμπειρία 

διζψευδε ςυνεχϊσ τον εαυτό τθσ,  τόςο με τθ δεφτερθ παρατιρθςθ, 

όςο και με τθν εφεφρεςθ μζςων παρατιρθςθσ  μεγαλφτερθσ ακρίβειασ 

(όπωσ  ο  φακόσ,  το  τθλεςκόπιο,  το  μικροςκόπιο   κ.ά.),  που απζδιδαν 

λεπτομερζςτερεσ εικόνεσ του αντικειμζνου και ακφρωναν τισ  

προθγοφμενεσ.  

Ζτςι,  ςιμερα,  φςτερα  κι από τθ μεγάλθ πρόοδο των μακθματικϊν και 

τθσ λογικισ, που κετικοποίθςαν τθ ςκζψθ ςε μεγάλο βακμό, οι 

εμπειριςτζσ  επιςτιμονεσ  αποδζχονται  τθν  αποφαςιςτικι  ςυμβολι 

τθσ  ςκζψθσ  ςτθν κατάκτθςθ και αποςαφινιςθ τθσ αλικειασ, υπό τθν 

ζννοια  ότι,  για να αντιλθφκεί ο νουσ  ζνα αντικείμενο  ςυνολικά και 

όχι μόνο τισ επιμζρουσ μορφζσ και παραςτάςεισ του, απαιτείται μια 

εςωτερικι λογικι επεξεργαςία, δια τθσ οποίασ  -απλά- ενοποιοφνται 

γνωςτικά τα  επιμζρουσ  ςτοιχεία τθσ εμπειρίασ (κάτι περίπου ςαν «test 

κωπϊςεωσ» τθσ εμπειρίασ, όπωσ ζλεγε ο κακθγθτισ μου Λεονάρδοσ). 

θμείωςθ: Γιϋ αυτό  και ο όροσ Εμπειριολογιςμόσ κρίνεται ορκότεροσ, 

γιατί ςυμπεριλαμβάνει τθν αναλυτικι ςκζψθ και τθν επαγωγικι λογικι 

ςτθ διαδικαςία τθσ γνϊςθσ,  ωσ ςτάδιο δευτερογενοφσ παραγωγισ τθσ 
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που  ζπεται  τθσ  εμπειρίασ.  Θ πειςματικι εμμονι ςτθν αρχικι εκδοχι 

και ονομαςία, κα προςζβαλλε τουσ υποςτθρικτζσ αυτισ τθσ ςχολισ,  

αφοφ κανζνασ τουσ πια δεν παραμζνει ςτθν απλοϊκι αντίλθψθ του 

αμιγοφσ εμπειριςμοφ. 

Χτθ ςχολι αυτι, ανικαν ςτθν αρχαιότθτα, με τθν αμιγι εκδοχι οι 

περιςςότεροι, οι υλιςτζσ φιλόςοφοι Καλισ, Θράκλειτοσ, Αναξίμανδροσ, 

Δθμόκριτοσ, Επίκουροσ κ.ά. και, μετζπειτα, με τθν εκλογικευμζνθ 

μορφι, οι Hobbes,  Holbach,  Bacon,  Locke,  Berkeley, Hume,  Diderot,  

Spencer κ.ά., όπωσ και ο Κετικιςμόσ του Comte και των μεταγενζ-

ςτερων Riemann, HelmhoJtz, Boltzmann, Poincare, Hilbert κ.ά. 

Θ άποψθ αυτι υποςτθρίχκθκε, ςε μεγάλο βακμό, και από τον 

κεωροφμενο ωσ πατζρα τθσ επιςτιμθσ Αριςτοτζλθ,  ο οποίοσ,  αν  και 

τόνιηε  τθ  ςθμαςία τθσ  ςκζψθσ  ςτθν  επίτευξθ  επιςτθμονικισ  γνϊςθσ 

και  ίδρυςε  τθ  λογικι  ωσ  επιςτιμθ,  διατφπωνε  ξεκάκαρα  τθ  κζςθ 

ότι  θ γνϊςθ  δεν είναι δυνατι  χωρίσ  τθ λειτουργία των αιςκιςεων 

που  μασ ςυνδζουν άμεςα με το φυςικό κόςμο, ότι θ λογικι  παράγεται 

από  τθν  εμπειρία  και  ότι  θ γνϊςθ  προχποκζτει  επαγωγικι  πορεία. 

Ξατά τον  Spencer,  ο ανκρϊπινοσ νουσ  δεν ζχει ιδιαίτερουσ  νόμουσ, 

που διαφζρουν απϋ αυτοφσ  των γνωςτϊν πραγμάτων,  και ςυνεπϊσ,  

δεν ςτθρίηει  τθ γνϊςθ του αλθκινοφ  παρά μόνο ςτθν εμπειρία (τθσ 

οποίασ  προζκταςθ  είναι  θ  επαγωγικι  λογικι  διεργαςία). 

Ξατά τουσ εμπειριςτζσ, θ αςφαλισ προςζγγιςθ τθσ αλικειασ 

ακολουκεί  τον  εξισ  λογικό  κφκλο: 

 Εκκινεί από τθν παρατιρθςθ των φαινομζνων και τθ ςυλλογι 

εμπειριϊν  απϋ αυτά. 

 Υερνά ςτθ λογικι  επεξεργαςία τουσ, εξάγοντασ επαγωγικά τισ 

αρχζσ και τουσ νόμουσ τουσ,  ωσ  κοινοφσ τόπουσ  ι  μζςουσ όρουσ 

των γενόμενων παρατθριςεων. 

 Επανεξετάηει  τα  φαινόμενα, υπό το πρίςμα των λογικϊν αρχϊν και  

νόμων  που  προζκυψαν. 

 Επαλθκεφει  πειραματικά  τα ςυμπεράςματά  τθσ,  κζτοντασ  και 

πάλι  υπό τθ  δοκιμαςία τθσ εμπειρίασ τισ ςχθματιςκείςεσ γνϊςεισ. 

Δεν νοείται  επιςτθμονικι  ςκζψθ που να αγνοεί κάποια από τισ φάςεισ  

τθσ  παραπάνω  κλιμάκωςθσ. Ξάκε κβαντικό άλμα ςτθ ςκζψθ, που 

διακόπτει τθν εν λόγω ςυνζχεια ι  δεν λειτουργεί επαγωγικά,  είναι  

γνωςιολογικά  αφερζγγυο  και  αβζβαιο. 
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Ξαι φυςικά, οι αμφίβολεσ νοθτικζσ δράςεισ, όπωσ θ διαίςκθςθ, θ 

ζμπνευςθ, θ ενόραςθ, θ φανταςία,  το όνειρο,  αλλά και θ βοφλθςθ 

ακόμα,  αποκλείονται  ωσ  γνωςτικά  αμαρτιματα. 

Υπερλογιςμόσ 

Σ Υπερλογιςμόσ είναι το γενικό όνομα όλων των ιδεαλιςτικϊν 

φιλοςοφικϊν κεωριϊν που, ςτθν παραγωγι τθσ γνϊςθσ, δίνουν 

προτεραιότθτα  ςτθ  ςκζψθ, ζναντι  τθσ  εμπειρίασ.  Ωσ υπερλογικό, δεν 

εννοοφμε βζβαια το υπερφυςικό ι υπερβατικό, αλλά τθ διαδικαςία 

που θ ςκζψθ υπερβαίνει τθν εμπειρία δια τθσ λογικισ.  

Κα μποροφςε βζβαια να χρθςιμοποιθκεί ο διαδεδομζνοσ όροσ 

«ορκολογιςμόσ», αλλά  αυτόν  τον  διεκδικεί τόςο ο εμπειριςμόσ, κατά 

τον οποίο ορκόσ λόγοσ είναι ο επαγωγικά και αφαιρετικά εξαγόμενοσ  

εκ  τθσ  εμπειρίασ, όςο και ο τυπικόσ ραςιοναλιςμόσ, που κακϊσ 

ταυτίηεται  ςτθ λατινικι γραφι του με τον ελλθνικό ορκολογιςμό, 

αφοφ ο Οόγοσ ςτα ελλθνικά ςθμαίνει εν προκειμζνω τάξθ, ενϊ το Ratio 

ςτα λατινικά ςθμαίνει κανονικά  τθν  αιτία. 

Ξατά  τον υπερλογιςμό,  θ ςκζψθ υπακοφει ςε δικζσ τθσ a priori γενικζσ 

αρχζσ, δια τθσ τθριςεωσ των οποίων ο νουσ μπορεί να παράγει  

ςυλλογιςτικά  και  ςυνκετικά τθ γνϊςθ με παραγωγικό τρόπο,  δθλαδι  

να  ξεκινάει  από  γενικζσ  και  αφθρθμζνεσ  κζςεισ  και  να καταλιγει 

ςε ειδικζσ  και ςυγκεκριμζνεσ, τισ οποίεσ να κεωρεί βζβαιεσ.  Αυτό 

ςυμβαίνει, γιατί θ ςκζψθ ζχει τθ δικι τθσ δυναμικι, που υπάρχει 

εγγενϊσ ςτον άνκρωπο και ενιςχφεται ειςζτι δια τθσ παιδείασ,  μακράν  

τθσ  εμπειρίασ. 

Ψο υπερλογικό δεν είναι -όπωσ είπαμε- το εξωφυςικό, αλλά 

υποδθλϊνει  ακριβϊσ  αυτι  τθ  ςυνκετικι  γνωςτικι  ικανότθτα  του 

νου προσ παραγωγι γνϊςεων εξ ιδίων δυνάμεων,  με μια λογικι 

διεργαςία  ανϊτερθ  τθσ  κοινισ  επαγωγικισ  λογικισ  που αρκείται 

ςτα  εμπειρικά δεδομζνα, ωσ μζςοσ όροσ των οποίων και καταρτίηεται. 

Για  τθν  υπερλογικι  ςκζψθ,  θ  εμπειρία είναι απλά  ενδεικτικι,  γιατί 

θ μζςω των αιςκιςεων πλθροφόρθςθ του νου από το περιβάλλον 

αποδίδει μόνο τισ επιμζρουσ ιδιότθτζσ του αντικειμζνου (ςχιμα, 

χρϊμα, υφι κλπ.) και κεωρείται φαινομενολογικι, αβζβαιθ και 

αναςφαλισ  (δεδομζνου ότι,  όςεσ  διαςταυρϊςεισ των  απεικονίςεων 

του  ίδιου αντικειμζνου και αν γίνουν, αυτζσ κα δϊςουν μεν  πιςτότερθ 

απεικόνιςθ, αλλά και πάλι αυτι κα  απζχει τθσ  ουςιαςτικισ  

ςυςτάςεϊσ  του). Εκτόσ αυτοφ, θ επαγωγικι ςκζψθ είναι πάντα 
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πικανολογικι, γιατί αδυνατεί πρακτικά  να  εκκινεί  από  το  ςφνολο  

των  ειδικϊν  πραγμάτων  που μελετά και οδθγείται ςε αναςφαλι  

ςυμπεράςματα,  αφοφ αρκείται υποχρεωτικά ςτθν παρατιρθςθ 

αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ από αυτά. 

Χε αυτοφσ τουσ ιςχυριςμοφσ, ζρχεται επίκουροσ ο νατιβιςμόσ, με τον 

ιςχυριςμό ότι ςτον προγραμματιςμό των DNA ενυπάρχει και ζνα 

ποςοςτό γνϊςθσ που είναι μεν απόςταγμα εμπειρίασ, αλλά των 

προγόνων  μασ,  και μεταδίδεται ςϋ εμάσ  με το γενετικό λογιςμικό.  Δεν 

υπάρχουν  πειραματικζσ αποδείξεισ  περί  αυτοφ,  αλλά λογικά πιςτεφω  

ότι  αυτό πρζπει  να ιςχφει,  ςε κάποιο -ζςτω μικρό- βακμό.  Θ διάρκεια 

τθσ ηωισ είναι πολφ μικρι, ϊςτε να δεχτοφμε ότι ο άνκρωποσ είναι 

νοθτικά αυτοδθμιοφργθτοσ εκ του μθδενόσ  και ότι προλαβαίνει,  μόνο 

με τθ δικι του ατομικι εμπειρία,  ξεκινϊντασ  από παρκζνα κατάςταςθ 

του  μυαλοφ  του  (Tabula rasa, από τθ λατινικι απόδοςθ «De Anima» 

του ζργου του Αριςτοτζλθ «Ρερί Ψυχισ»), να οικοδομιςει όλο αυτό 

τον πακτωλό γνϊςεων μζςα ςτο μυαλό του. Κεωρϊ ότι το ανκρϊπινο 

είδοσ υποβοθκείται ςτθ γνωςτικι προςπάκεια από κάποιου είδουσ 

γνωςτικό  υλικό  (λογιςμικό),  που  είναι  κλθρονομικό  και  ςυγγενζσ  

μζςα  του  και  τροφοδοτεί  «υποδορίωσ»  τθ  γνωςτικι  προςπάκεια,  

ωσ  φυςικι  υπερλογικι  δφναμθ.    

Σ υπερλογιςμόσ παρουςιάςτθκε ςτθ διαδρομι των αιϊνων με δυο 

διιςτάμενεσ  μορφζσ,  που  προκάλεςαν  και  ακόμα  προκαλοφν 

ςφγχυςθ  ςτθ  φιλοςοφικι  ςκζψθ.  Θ αιτία τθσ ςφγχυςθσ είναι ακριβϊσ 

ότι, ενϊ οντολογικά ιταν και οι δφο ιδεαλιςτικζσ,  αφοφ κεωροφςαν 

ότι θ υλικι φφςθ των πραγμάτων είναι  αςτακισ  και θ πραγματικι 

τουσ φφςθ είναι θ ιδεατι,  διαφωνοφςαν τελεολογικά, γιατί  θ πρϊτθ 

ιταν  ντετερμινιςτικι και  υποςτιριηε τθν αντικειμενικι κατάκτθςθ τθσ 

γνϊςθσ  δια του ορκοφ λόγου  και θ δεφτερθ ιταν ιντετερμινιςτικι και 

υποςτιριηε τθν υποκειμενικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ δια τθσ 

ενοράςεωσ.   
 

Σ Ορκολογιςμόσ είναι θ κεωρία τθσ γνϊςθσ που υποςτθρίηει ότι θ 

κατάκτθςθ τθσ αλικειασ είναι εφικτι μόνο με τθ ςκζψθ,  βάςει του 

Λόγου (Τάξθσ) τθσ πραγματικότθτασ, οι αρχζσ του οποίου είναι 

ζμφυτεσ ςτο πνεφμα.  Χιμερα, κα λζγαμε ζμφυτεσ ςτον εγκζφαλο 

μζςω  κλθρονομικότθτασ ι, πιο παραςτατικά, εν είδει  μθτρικοφ  

λογιςμικοφ, όπωσ ςυμβαίνει ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι (με CPU,  

motherboard κλπ.). 
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Ξατά  το  λεξικό  Lalande,  ορκολογιςμόσ  είναι  θ  κεωρία  ςφμφωνα  

με τθν οποία κάκε βζβαιθ γνϊςθ προζρχεται από  αναμφιςβιτθτεσ  

και φανερζσ αρχζσ και μόνο απϋ αυτζσ, των οποίων και είναι θ  

αναγκαία ςυνζπεια, ενϊ οι αιςκιςεισ δεν μποροφν να παράςχουν 

παρά μια ςυγκεχυμζνθ  και  προςωρινι  άποψθ  τθσ  αλικειασ. 

Ξατά  τον  Υλάτωνα,  ο  οποίοσ  πίςτευε  ότι  μόνο  με  το  νου  μποροφν 

να προςεγγιςκοφν οι ζννοιεσ και θ βακφτερθ  φφςθ των πραγμάτων,  θ  

βάςθ τθσ γνϊςθσ είναι θ εςωτερικι πλθροφόρθςθ του νου  από  το 

ενυπάρχον  ςϋ αυτόν  νοθτικό  υλικό,   δθλαδι  θ  ςκζψθ,  ενϊ θ 

εμπειρία και θ εξωτερικι  πλθροφόρθςθ είναι γνϊςθ κατϊτερθ και  

φαινομενικι  και «δόξα μόνον». 

Υπενκυμίηω εδϊ τθν πλατωνικι παραδοξολογία του «ςπθλαίου», κατά τθν 

οποία θ πραγματικότθτα δεν είναι αυτι που νομίηουμε ότι βλζπουμε 

πραγματικά, αλλά μια άλλθ, φανταςτικι,  τθσ οποίασ είδωλο είναι θ δια των 

αιςκιςεων απτι πραγματικότθτα. Με αυτι τθν οντολογικι κεϊρθςθ, ο 

Ρλάτων είναι απόλυτα ςυνεπισ ςτθ ςκζψθ του, όταν αρνείται τθν εμπειρία 

και τθν αντικειμενικι πραγματικότθτα και αναηθτά τθν αλικεια ςτθν περιοχι 

του υποκειμενικοφ. 

Ξατά τουσ μετζπειτα πλατωνικοφσ φιλοςόφουσ, θ επαγωγικι και 

αντικειμενικι γνϊςθ του εξωτερικοφ κόςμου, αυτι δθλαδι που 

βαςίηεται  ςτισ  αιςκιςεισ  και  ςτισ  φυςικζσ  επιςτιμεσ,  είναι επιφα-

νειακι  και  ςχετικι  και,  ςυνεπϊσ,  θ  βακειά  και  ακριβισ  γνϊςθ 

είναι  θ  παραγωγικι  και  υποκειμενικι,  που  πραγματϊνεται  με τθν 

αφφπνιςθ των ιδεϊν που ενυπάρχουν ςτο νου ωσ αναμνιςεισ τθσ 

αλθκινισ πραγματικότθτασ εν υπνϊςει  (ι ωσ «ςπίκα» από το κεϊκό 

λόγο,  κατά  τουσ  κεολόγουσ). 

Χτα  χρόνια  του  διαφωτιςμοφ, ο  ορκολογιςμόσ  προχϊρθςε  ςτθν  πιο 

άκαμπτθ και ντετερμινιςτικι μορφι του τυπικοφ αςιοναλιςμοφ και 

του «κακαροφ λόγου» (αιτιϊδουσ δομισ των πραγμάτων), με 

κορυφαίουσ εκφραςτζσ τουσ Descartes, Leibniz, Spinoza, Hegel κ.ά., 

τουσ αςτρονόμουσ Kopernik και Kepler και, από κριτικι κζςθ, τον Kant. 

Αυτοί, επθρεαςμζνοι από τθν αλματϊδθ πρόοδο και τθν αυςτθρότθτα 

και τυπικότθτα τθσ τελείωσ αφθρθμζνθσ επιςτιμθσ  των μακθματικϊν,  

επζκτειναν τθ μακθματικι μεκοδολογία ςε ολόκλθρθ τθ γνϊςθ και 

υποςτιριηαν ότι ο νουσ, ξεκινϊντασ από βαςικζσ κεμελιϊδεισ αρχζσ 

όπωσ τα αξιϊματα τθσ γεωμετρίασ,  που είναι a priori υπαρκτζσ,  

παραδεκτζσ και φανερζσ ςτο ζλλογο πνεφμα, κα μποροφςε να αντλιςει 

ολόκλθρθ τθ  δυνατι γνϊςθ,  με  μόνο  τθ  ςκζψθ  και  τθν  τυπικι  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
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λογικι,  και να ςυναγάγει το ςφνολο των νόμων που διζπουν τθν 

πραγματικότθτα χωρίσ  τθ  ςυνδρομι  τθσ  εμπειρίασ. 

Αν και ο ραςιοναλιςμόσ ζδωςε μεγάλθ ϊκθςθ ςτισ επιςτιμεσ  (κυρίωσ 

τισ κετικζσ), αυτόσ ιταν εξ οριςμοφ εςωτερικά αντιφατικόσ ςαν 

«ιδεαλιςτικόσ ντετερμινιςμόσ», γιατί από τθ μια, αποδεχόταν τθ 

νομοτζλεια (αιτιοκρατία) τθσ φφςθσ ωσ  αντικειμενικι πραγματικότθτα,  

αλλά από τθν  άλλθ,  τθν προςζγγιηε  εκκινϊντασ  με  ενορατικό  τρόπο  

από αυκαίρετεσ και υποκειμενικζσ υποκζςεισ. Ψζτοια ιταν τα a priori 

αξιϊματα, αφϋ θσ ςτιγμισ θ ίδια κεωρία, που ιταν φυςιοκρατικι, 

αποκιρυςςε  κατθγορθματικά  τθν εμπειρία,  άρα και τθν κοινι πείρα. 

Ψα αξιϊματα ςϋ αυτόν, δεν ιταν λοιπόν παγιωμζνεσ εμπειρικζσ 

ανακαλφψεισ, αλλά εφευρζςεισ, και ςυνεπϊσ, δεν υπιρχε λογικι  

ςυνζπεια  μεταξφ αυτϊν  και  τθσ  αιτιότθτασ. 

Αυτι τθν εςωτερικι αντινομία, επιχείρθςε με τθν κριτικι φιλοςοφία 

του να διορκϊςει ο  Kant, αποδεχόμενοσ τθν εμπειρία ωσ παραδεκτι,  

αλλά δυνατι μόνο για το ζλλογο πνεφμα,  το οποίο κατϋ αυτόν διακζτει 

ζνα ςφςτθμα κακολικϊν και αναγκαίων αρχϊν που οργανϊνουν τα 

εμπειρικά δεδομζνα. Εντοφτοισ, ο κακαρόσ ραςιοναλιςμόσ παρζμεινε  

ζνασ γίγαντασ με γυάλινα πόδια, αφοφ ζχτιηε μια αυςτθρά αιτιοκρατικι 

αντικειμενικότθτα επάνω ςε μια κεολογικοφ τφπου αυκαίρετθ 

υποκειμενικότθτα, δθλαδι ςτα απόμακρα από  τθν κοινι  πείρα 

«αξιϊματα» (πράγμα που δεν το κάνει το πρότυπό  του,  δθλαδι θ 

μακθματικι επιςτιμθ, γιατί τα αξιϊματα των μακθματικϊν 

επαλθκεφονται  ανελλιπϊσ   εμπειρικά).   

Ο Ραπανοφτςοσ ιςχυριηόταν, ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι μακθματικοί και 
φιλόςοφοι που είχαν ντετερμινιςτικζσ απόψεισ, ιταν ςτθν πραγματικότθτα 
κρυφοί ματεριαλιςτζσ και πίςτευαν πωσ τα αξιϊματα του ορκοφ λόγου ζχουν 
μακρόχρονθ εμπειρικι προζλευςθ (ωσ μζςοι όροι των ςυγκεντρωμζνων 
εμπειριϊν), πλθν όμωσ, επειδι αυτοί ηοφςαν ςε εποχι που κυριαρχοφςε θ 
κεολογικι φοβζρα και υπιρχε λογοκριςία, εμφάνιηαν τισ αρχζσ τθσ γνϊςθσ 
ωσ δικεν εμβόλιμεσ ςτο νου από το «πανάγιο» πνεφμα. Γιϋαυτό, είχε 
διαφωνιςει με τθ ςκζψθ μου να εντάξω γνωςιολογικά το ραςιοναλιςμό τθσ 
εποχισ τθσ διαφϊτιςθσ ςτθν ιδεαλιςτικι πλευρά τθσ φιλοςοφίασ και μου 
είχε υποδείξει, αυτι να τθν αφιςω μόνο για τουσ πλατωνικοφσ ιδεαλιςτζσ 
και τουσ ςφγχρονουσ μπερξονικοφσ και υπαρξιςτζσ. Ρροφανϊσ, πρόςεχε 
περιςςότερο τθν τελεολογικι διάςταςθ του ραςιοναλιςμοφ, που είναι  
αιτιοκρατικι και μοιάηει με ρεαλιςτικι, ενϊ εγϊ απζδιδα μεγαλφτερθ 
ςθμαςία ςτθν οντολογικι του διάςταςθ, που είναι ςαφϊσ ιδεαλιςτικι.  
Με όλο το ςεβαςμό ςτο δάςκαλό μου, κεωρϊ απαγορευτικό να εντάξω ςτθ 
ρεαλιςτικι ςτιλθ του φιλοςοφικοφ οικοδομιματοσ (που θ βάςθ τθσ είναι 
ματεριαλιςτικι) μια κεωρία που αρκείται ςτθν άυλθ ςκζψθ και περιφρονεί 
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τθ φυςικι (υλικι) εμπειρία. Ράντωσ, ςε κάκε περίπτωςθ, δεν αρνοφμαι να 
αποδεχκϊ ωσ ρεαλιςτι αυτόν που δθλϊνει ότι κεωρεί ωσ βάςθ των λογικϊν 
αρχϊν τθν κοινι πείρα και, άρα, εμμζςωσ, τθν δια των αιςκιςεων εμπειρία. 
Σε τελευταία ανάλυςθ, αυτό είναι κζμα ςφμβαςθσ  και  αυτοπροςδιοριςμοφ  
για  τον κάκε διανοθτι. 

 

Θ άλλθ πλευρά του υπερλογιςμοφ, που είναι κακαρά ιντετερμινιςτικι, 

και άρα ςυνεπισ ςτον ιδεαλιςμό τθσ, είναι αυτι που βάηει ςε 

κορυφαίο ρόλο  ςτθ γνϊςθ  τθν  Ενόραςθ  ι  Διαίςκθςθ  (Intuition).  

Αν πάρουμε ωσ δεδομζνο αυτό που υποςτθρίηει ο ςφγχρονοσ 

υπαρξιςτικόσ   ιδεαλιςμόσ,  ότι θ φπαρξθ του όντοσ είναι περιςςότερο θ  

προςωπικότθτά του και οι μορφζσ που αυτό προςλαμβάνει (ατομικι 

διάςταςθ),  παρά θ φλθ του και οι φυςικοί νόμοι τθσ  (κοςμικι 

διάςταςθ), δθλαδι ότι το ον αυτοπροςδιορίηεται ςτο μεγαλφτερο 

βακμό, γίνεται καταφανζσ ότι θ αναλυτικι ςκζψθ δεν μπορεί να 

γνωρίςει το αντικείμενο, αφοφ αυτι  λειτουργεί αφαιρετικά και 

αναηθτά τθν αλικεια ςϋ αυτό απομακρφνοντασ τα εμπειρικά και 

φυςικά δεδομζνα. Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ ςκζψθ πρζπει να είναι 

ςυνκετικι, με μια άμεςθ λογικι που μοιάηει με εμπειρία χωρίσ 

αιςκιςεισ (δθλαδι διαίςκθςθ), θ οποία, αντί να αναλφει και να 

ερμθνεφει το φαινόμενο απογυμνϊνοντασ το αντικείμενο, το 

αναςυνκζτει μζςα ςτο νου και το ςυλλαμβάνει όπωσ ζχει ςτθν 

πραγματικότθτα  (δθλαδι, ςτθν ατομικι του πλθρότθτα).  Γιϋ αυτό και 

οι  ςφγχρονοι  ιδεαλιςτζσ  φιλόςοφοι  ζδωςαν  βάροσ   μεκοδολογικά 

ςτθ φαινομενολογικι εξζταςθ των πραγμάτων, που εςτιάηει το 

ενδιαφζρον ςτθ μορφικι παρουςία τουσ και όχι ςτθν υποτικζμενθ 

ςτακερι  και  «κακϋ εαυτά» αποδιδόμενθ  ουςία  τουσ. 

Σ Ενορατιςμόσ, που κατϋεμζ αντιπροςωπεφει ςυνεπζςτερα τον 

ιδεαλιςτικό και  ιντετερμινιςτικό  υπερλογιςμό,  ενυπιρχε εν ςπζρματι 

ςτουσ ιδεαλιςτζσ φιλοςόφουσ τθσ αρχαιότθτασ,  κακϋ ο μζροσ αυτοί 

προςζγγιηαν με τθ διαίςκθςθ τισ αρχζσ και τα αξιϊματα τθσ λογικισ και 

των μακθματικϊν,  και  υποςτθρίχκθκε  και ςτα  μετά  τθν  αναγζννθςθ  

χρόνια  από οπαδοφσ του ντετερμινιςμοφ, όπωσ π.χ. ο Schopenhauer. 

Τμωσ, διατυπϊκθκε με πλιρθ κεωρθτικι ςυνζπεια ςτα πολφ νεϊτερα 

χρόνια από  τουσ  Poincaré,  Bergson,  Fichte,  Schelling  κ.ά. 

Ξατά τον πρφτανθ του ενορατικοφ φιλοςοφικοφ ςτοχαςμοφ Bergson,  θ 

ενόραςθ, που είναι παρόμοια με το ζνςτικτο ςτθν αιςκαντικι του 

ςθμαςία,  μασ  αποκαλφπτει  αυτό  που  είναι  τα  όντα  κακϋ εαυτά,  ςε 

διάκριςθ από τθ διεξοδικι και αναλυτικι ςκζψθ  που μασ τα κάνει 
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γνωςτά μόνο επιφανειακά, και είναι το είδοσ τθσ διανοθτικισ 

ςυμπάκειασ, με τθν οποία μεταφερόμαςτε ςτο εςωτερικό του 

αντικειμζνου, για να ςυμπζςουμε με αυτό που ζχει το μοναδικό, 

ςυνεπϊσ  ανζκφραςτο.  Ξατά τον μζγιςτο μακθματικό Poincaré, με τθν 

ενόραςθ μαντεφουμε ενςτικτωδϊσ γεγονότα ι αφθρθμζνεσ ςχζςεισ, 

γιατί «είναι αυτό το ςυναίςκθμα, αυτι θ ενόραςθ τθσ μακθματικισ 

τάξεωσ, που μασ κάνει να μαντεφουμε τισ αρμονίεσ και τισ κρυμμζνεσ 

ςχζςεισ των πραγμάτων».  Ξατά τον Schopenhauer, θ ενόραςθ είναι θ 

γνϊςθ που αποκτάται αμζςωσ και χωρίσ χριςθ των εννοιϊν  (δθλαδι θ 

απόλυτθ διαίςκθςθ).  Ξατά τουσ Fichte και Schelling, ο ενορατιςμόσ 

είναι το φιλοςοφικό ςφςτθμα του υπερβατικοφ Λδεαλιςμοφ,  ενϊ κατά 

τουσ Hamilton, Mansel και Dewey, είναι θ γνϊςθ του ατομικοφ.  Αυτό 

το ατομικό είναι και θ βάςθ τθσ φαινομενολογικισ προςζγγιςθσ τθσ 

πραγματικότθτασ  κατά  τον  Husserl.  

Ξατά το λεξικό Lalande, θ ενόραςθ είναι θ απευκείασ και άμεςθ όραςθ 

του  αντικειμζνου  τθσ   ςκζψθσ,  που  είναι  αυτι  τθ  ςτιγμι  παρόν 

ςτο πνεφμα και ςυλλαμβάνεται ςτθν ατομικι του πραγματικότθτα 

(Intuition, παράγρ."β"), και θ ικανότθτα να μαντεφουμε ενςτικτωδϊσ 

γεγονότα ι αφθρθμζνεσ ςχζςεισ, με αςφάλεια και ταχφτθτα τθσ 

κρίςεωσ  (Intuition,  παράγρ."ε"). 

Ξατά τον 20ό αιϊνα, με τα ανοίγματα των μακθματικϊν και τθσ 

φυςικισ ςτισ πικανολογικζσ και κβαντικζσ αντιλιψεισ και με τθν 

επικράτθςθ του Υπαρξιςμοφ  ωσ μοντζρνασ εκδοχισ του ιδεαλιςμοφ,  θ 

ενορατικι ςυνκετικι λογικι γνϊριςε μεγάλεσ δόξεσ. Ωπιρξε ο 

γνωςιολογικόσ μοχλόσ τθσ ςφγχρονθσ ιδεαλιςτικισ ςκζψθσ, όπου 

αναδείχκθκαν μεγάλεσ προςωπικότθτεσ,  όπωσ οι Sartre και Heidegger 

ςτθ φιλοςοφία και πολλοί λογοτζχνεσ και κεατρικοί ςυγγραφείσ του 

υπαρξιςτικοφ πολιτιςτικοφ ανακεωρθτιςμοφ, που απαντοφςε ςτθν 

τυραννία του κετικιςμοφ, του ραςιοναλιςμοφ και του κάκε είδουσ 

ολοκλθρωτιςμοφ. Αλλά και ο Einstein ο ίδιοσ λζει: «Φαίνεται πωσ θ 

ανκρϊπινθ λογικι περιορίηεται ςτο να καταςκευάηει ανεξάρτθτα τισ 

μορφζσ, πριν μπορζςει να αποδείξει τθν φπαρξι τουσ ςτθ φφςθ. 

Συνάγεται καταπλθκτικά,  από τα καυμαςτά ζργα  όπου ο Kepler 

αφιζρωςε τθ ηωι του, ότι θ γνϊςθ δεν μπορεί να προζρχεται μόνο από 

τθν εμπειρία, αλλά πωσ  χρειάηεται  θ ςφγκριςθ εκείνου που ζχει 

ςυλλάβει το  ανκρϊπινο  πνεφμα  με αυτό  που  ζχει  παρατθριςει».  

Κα ζλεγα χωρίσ ενδοιαςμό, ότι ο ιδεαλιςτισ φιλόςοφοσ δεν μπορεί 

παρά να είναι ενορατικόσ, αφοφ περιφρονεί τθν φλθ και τθν 
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αιτιοκρατία  και,  άρα,  απαξιϊνει  νοθτικά τθν εμπειρία.  Ακόμα και ωσ 

ορκολογιςτισ, είναι κατά βάκοσ ενορατικόσ, αφοφ χτίηει το κεωρθτικό 

του οικοδόμθμα επάνω ςε ενορατικά αποκτϊμενα (αντιεμπειρικά) 

αξιϊματα.  

Διαλεκτικόσ Λογιςμόσ 

Δεν ζχω καμιά αμφιβολία ότι,  όπωσ ςυμβαίνει με τα προαναφερκζντα 

δίπολα τθσ oντολογίασ  (ματεριαλιςμό-ιδεαλιςμό) και τθσ  τελεολογίασ 

(ντετερμινιςμό- ιντετερμινιςμό),  ζτςι κι εδϊ, το ορκό βρίςκεται μεταξφ 

των δφο τάςεων και θ αλικεια προκφπτει από τθ διαλεκτικι ςφνκεςι 

τουσ  μζςα  από  τθν  αντίκεςι τουσ. Θ εμπειριολογικι  και  θ 

υπερλογικι  προςζγγιςθ  τθσ γνϊςθσ   λειτουργοφν  όπωσ  θ  άμπωτθ 

και θ  πλθμμυρίδα:   δεν  νοείται  θ  μία  χωρίσ  τθν  άλλθ. 

Ψο κάκε ον -άρα και ο άνκρωποσ- είναι φυςικό ον. Ιτοι, είναι 

δθμιοφργθμα τθσ φφςθσ,  πλιρωσ ενταγμζνο ςτθ φφςθ και υποκείμενο 

ςτθ νομοτζλεια τθσ φφςθσ, που όμωσ -παράλλθλα- υπάρχει γιατί 

ςυγκροτείται ωσ οργανιςμόσ και γιατί μορφοποιείται κατά ιδιαίτερο 

και προςωπικό τρόπο, αντιπαρατικζμενο ςτθ φφςθ. Τπωσ το 

εξθγιςαμε  ςτθ  μεταφυςικι,  το ον είναι αρμονικι ςφνκεςθ μζςα από 

τθν αντίκεςθ τθσ κοςμικισ και αντικειμενικισ του διάςταςθσ  με τθν 

ατομικι και υποκειμενικι του διάςταςθ.  Άρα, μόνο όταν επιςκοπείται 

και κεωρείται και από τισ δφο πλευρζσ, θ γνϊςθ του είναι πλιρθσ.  

Υζραν αυτοφ, δεδομζνου ότι πρακτικά είναι αδφνατο να ξεχωρίςει 

τελείωσ ο νουσ τθν υλικι από τθν ατομικι παρουςία του αντικειμζνου 

και να τισ μελετιςει χωριςτά, οι  δφο μζκοδοι ςκζψεισ (εμπειριολογικι 

και υπερλογικι) εμπλζκονται ςυνεχϊσ ςτθ γνωςτικι διαδικαςία και, 

μάλιςτα, υποςτθρίηουν κατϋ ουςία θ μία τθν άλλθ. Υροςκζτω, ςε 

τζτοιο  βακμό,  που  θ  απουςία τθσ μιασ αχρθςτεφει  τθν  άλλθ   (εξ ου 

και μίλθςα  για φαινόμενο  παλίρροιασ). 

Αυτονόθτο είναι ότι, όπωσ είπα και πριν,  όςο πλθςιάηουμε προσ  τθν 

κοςμικι ςυνιςτϊςα,  ζχει γνωςτικά μεγαλφτερθ αξία θ  εμπειριολογικι 

προςζγγιςθ, ενϊ όςο πλθςιάηουμε προσ τθν ατομικι ζκφραςθ του 

όντοσ,  ζχει περιςςότερθ αξία θ ενορατικι και υπερλογικι προςζγγιςθ. 

Γενικά πάντωσ, θ ςφγχρονθ γνωςιολογία υιοκετεί το Διαλεκτικό 

Λογιςμό, με τον εμπειριολογιςμό και τον υπερλογιςμό  αλλθλοςυμ-

πλθροφμενουσ επιμελϊσ. Είναι ο λογιςμόσ που ο Popper ονόμαςε 

Κριτικό Ορκολογιςμό και που λειτουργεί, ωσ γνωςτό, με βάςθ το 

τρίπτυχο  Κζςθ - Αντίκεςθ - Σφνκεςθ.   
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Αν ο νουσ εμμείνει πειςματικά ςτθν εμπειρία και ςτθν αποκλειςτικι 

πλθροφόρθςθ από το περιβάλλον, ςαν φωτογραφικι μθχανι που 

αποτυπϊνει  εικόνεσ από  αυτό,  αυτοδιαψεφδεται  αμζςωσ  μετά  από 

το γεγονόσ ότι  πρζπει ο ίδιοσ ο νουσ να ςυνειδθτοποιιςει τθ λιψθ 

τουσ και να τισ διαβάςει, ϊςτε αυτζσ να καταςτοφν γνϊςθ. Πα θ 

ςυνειδθτοποίθςθ  αυτι  και  θ  ανάγνωςθ,  είναι  ιδθ  ςκζψεισ.  

Αντίκετα,  αν  ο  νουσ  λειτουργεί  ραςιοναλιςτικά  και  φαντάηεται 

εικόνεσ που δεν αντιςτοιχοφν πειραματικά ςτθν πραγματικότθτα  ι  

ζςτω  ςτθν  κοινι  πείρα, τότε αυτό δεν είναι γνϊςθ, διότι ςτερείται τθσ 

αναγκαίασ  επιβεβαίωςθσ  τθσ αλικειασ  (απόδειξθσ).  

Αυτι τθν αντινομία, τθν περιζγραψε παραςτατικά ο Bacon με το 

ςατιρικό απόφκεγμα ότι «Οι εμπειριςτζσ αρκοφνται να ςυςςωρεφουν  

ςαν τα μυρμιγκια, ενϊ  οι ραςιοναλιςτζσ υφαίνουν ιςτό από το ίδιο 

τουσ  το ςϊμα ςαν τισ αράχνεσ».  Ξι εγϊ πιςτεφω ότι ο ρεαλιςμόσ και θ 

ανάλυςθ εξαςφαλίηουν τθ ςιγουριά τθσ γνϊςθσ (εξ ου και το πείραμα 

είναι πάντα θ βάςθ τθσ απόδειξθσ και τθσ επαλικευςθσ), αλλά το 

γνωςτικό υλικό που μαηεφουν είναι το «κατακάκι» των κοινϊν 

γνϊςεων, ενϊ αντίκετα, ο υπερλογιςμόσ και θ ςυνκετικι ςκζψθ 

οδθγοφν ςε γνωςτικοφσ κθςαυροφσ και ςε απόςταγμα ανϊτερθσ 

γνϊςθσ,  αλλά πάντοτε με το ρίςκο τθσ «αυκαίρετθσ  βεβαιότθτασ». 

Ψθν ίδια άποψθ ζχει ο Υαπανοφτςοσ, που ιςχυρίηεται ότι πρόκειται για 

δυο εξίςου κεμελιακζσ και αλλθλοςυμπλθροφμενεσ λειτουργίεσ του 

ςυνειδζναι και βλζπει τθ διαίρεςθ αυτι ωσ γόνιμθ, γιατί «Από το ζνα 

μζροσ, βάηει τθν αιςκαντικότθτα (με τα αιςκθτιρια όργανα), που ζργο 

τθσ είναι ο ςχθματιςμόσ και θ αποκθςαφριςθ των παραςτάςεων. Από 

το άλλο τθν κρίςθ, δραςτθριότθτα τθσ διάνοιασ, που πλάκει και 

ςυςχετίηει τισ ζννοιεσ. Κάποτε, όταν θ φιλοςοφικι διάκεςθ γίνεται 

πολφ απαιτθτικι, αλλά και τολμθρι, ςτισ δφο αυτζσ δυνάμεισ 

προςτίκεται και μια τρίτθ: θ διόραςθ (intuition), που υποτίκεται ότι 

υψϊνει τθν εκςτατικι ψυχι του ςοφοφ ζωσ τθν άμεςθ κζα του όντοσ» 

(γνωςιολογία, ςελ. 103 & 108). 

Υάντωσ,  θ ςφγχρονθ  επιςτθμονικι  ςκζψθ  δεν  νομιμοποιείται  να 

κζτει, υποκειμενικά  και  a  priori,  λογικζσ  αρχζσ  κατά το πρότυπο του 

ραςιοναλιςμοφ τθσ εποχισ του διαφωτιςμοφ, αγνοϊντασ τθν 

πρωτογενι βάςθ τθσ γνϊςθσ, που είναι οι αιςκιςεισ και θ εμπειρία.   

Αυτό είναι δογματιςμόσ και όχι επιςτιμθ. Σ νουσ εφ-ίςταται των 

κεμάτων, όχι όταν βιάηει νοθτικά τθν πραγματικότθτα και τθν ενδφει 

με τθν αναπόδεικτθ δικι του «αλικεια», αλλά όταν θ πραγματικότθτα 
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επιβεβαιϊνει τθν αλικεια του με το πείραμα. Σ ορκόσ λόγοσ δεν είναι 

ο suis generis «κακαρόσ» λόγοσ που φανταηόμαςτε, αλλά -απλά και 

ταπεινά- θ αφαιρετικι τακτοποίθςθ των ςυλλεγόμενων εμπειριϊν  ςε 

γενικζσ ζννοιεσ και νόμουσ που βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ των 

επόμενων εμπειριϊν. Ξαι φυςικά, είναι εξοβελιςτζα θ ςοβιετικοφ 

τφπου αντίλθψθ που ζλεγε πωσ «Πταν θ κεωρία δεν ςυμφωνεί με τθν 

πραγματικότθτα, τόςο το  χειρότερο  για  τθν  πραγματικότθτα»! 

Αλλά και αντίςτροφα, δεν δικαιοφται ο ςκεπτόμενοσ άνκρωποσ να 

περιφρονεί  το  απόςταγμα  πείρασ   που  μζνει  ςτον  πολφπειρο  νου,  

όχι  πια  ωσ αναλυτικι  και  επαγωγικι ςκζψθ,  αλλά  ωσ  ςυνκετικι  και 

ενορατικι  ικανότθτα  γνϊςθσ  που  αποκαλείται  «Θ  Γνϊςθ» (πάντα  

βζβαια με τθν προχπόκεςθ του Ad Verecundiam που αναφζρω 

παρακάτω).    
 

Χιμερα δεν νοείται ζρευνα χωρίσ ζμπνευςθ, αλλϋ οφτε και ςτζρεα 

γνϊςθ χωρίσ πειραματικι επιβράβευςθ. Θ υπερλογικι, χωρίσ τθ λογικι  

και  το πείραμα,  κα  καταντοφςε  δόγμα  και  κρθςκεία.   Πε βάςθ  

αυτό  που  είπαμε  ςτθ μεταφυςικι,  ότι  θ  ιδζα (λόγοσ, τάξθ)  είναι  ο 

ανϊτεροσ  παράγων  τθσ  φπαρξθσ  και  θ φλθ  (υλοενζργεια, δομι)  

είναι  ο  ιςχυρότεροσ,  θ  ιδεαλιςτικι  προςζγγιςθ  τθσ  γνϊςθσ είναι 

από τθ κετικι άποψθ (τθσ προόδου) θ πρωτεφουςα, ενϊ θ ματεριαλι-

ςτικι  προςζγγιςθ  είναι  από  τθν  αρνθτικι  άποψθ (τθσ αρνθςικυρίασ)  

θ  επικρατζςτερθ.  

Κα ζλεγα παραβολικά,  ότι  θ  ςκζψθ  είναι  ο χυμόσ  τθσ  γνϊςθσ,  αλλϋ  

ότι, πριν και μετά,  θ εμπειρία λειτουργεί αρχικά ωσ τροφοδότθσ  και 

τελικά ωσ φίλτρο αλικειασ.  Χτθν ουςία, θ εμπειρία είναι θ «πρϊτθ 

φλθ» τθσ λογικισ  και  θ λογικι είναι τακτοποιθμζνο ςφνολο εμπειριϊν. 

Δθλαδι, θ εμπειρία μόνθ τθσ, χωρίσ τθ λογικι επεξεργαςία και 

αποτίμθςθ,  κα ιταν  μια  φωτογραφία  που  κα  ζμενε ςτο φίλμ,   

χωρίσ  κανείσ  ποτζ  να  το  εμφανίςει.  Αντίκετα,  θ  ςκζψθ  μόνθ  τθσ,   

χωρίσ  τθν  εμπειρία  και  τθν παρατιρθςθ,  κα  ζμοιαηε  με  φιλμ  που  

ποτζ  δεν  άνοιξε  το  κλείςτρο  για να το «κάψει»  το  φωσ. 

Ξατά τθ γνϊμθ μου, θ  ςκζψθ  και  θ  εμπειρία,   όχι  μόνο  δεν  πρζπει 

να κεωροφνται εχκρικζσ  μεταξφ τουσ  δράςεισ  του πνεφματοσ,  όχι 

μόνο κα πρζπει να κεωροφνται δίδυμεσ, αλλά  κα πρζπει να νοοφνται 

και ωσ «ςιαμαίεσ» αδελφζσ που ποτζ να μθν κζλουμε να τισ  

διαχωρίςουμε.  Σ  διαχωριςμόσ  τουσ  κα  ςιμαινε  βζβαιο  κάνατο  και 

για τισ δυο και,  αφεφκτωσ, αυτοακφρωςθ και κάνατο τθσ επιςτιμθσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Ε4 

ΔΛΑΝΟΘΣΘ ΚΑΛ ΣΟΦΛΑ 

Χυναφϊσ προσ το προθγοφμενο κεφάλαιο, που αναφζρεται ςτο 

γνωςτικό  δίπολο  και  ςτθ  ςυςτθματικι  κατάκτθςθ  τθσ  γνϊςθσ μζςω  

τθσ  εμπειρίασ  και  τθσ  αναλυτικισ  και  ςυνκετικισ  ςκζψθσ,  ςτζκομαι  

ςτθ  λζξθ  απόςταγμα  που  ανζφερα,  για  να  εξθγιςω  μια άλλθ 

παράμετρο τθσ γνϊςθσ, που μοιάηει με υπερβατικι και που 

ςυνθκίηουμε  να  τθ  χαρακτθρίηουμε  ωσ   «Θ  Γνϊςθ».     

Υροθγουμζνωσ, αναφερόμενοσ ςτθ φφςθ και τισ λειτουργίεσ τθσ 

γνϊςθσ, διευκρίνιςα ότι αυτό που αποκαλοφμε Διανόθςθ δεν είναι 

διαφορετικόσ τρόποσ νόθςθσ, αλλά θ ίδια θ νόθςθ ςε προχωρθμζνο 

ςτάδιο. Πια νόθςθ ςε βάκοσ, περιβεβλθμζνθ με φιλοςοφικι   παιδεία,  

διειςδυτικι  και  επικετικι,  που  επιτρζπει  ςτθ ςκζψθ να λειτουργεί 

ςυνκετικά με αμεςότθτα, υπερβαίνοντασ τθν ανάλυςθ  (εμπειρία  και  

επαγωγι)  και  βαςιηόμενθ  ςτθν αυκεντία και  ςτθν  υποκειμενικι  

ευκφνθ  του  διανοθτι. 

Θ Διανόθςθ και «Θ Γνϊςθ» 

Τςο προχωρθμζνθ και αν είναι θ ςυςτθματικι γνϊςθ, εμφανίηει πάντα 

κάποια ανυπζρβλθτα κενά, που ζχουν να κάνουν με το πεπεραςμζνο 

τθσ φπαρξθσ: 

 Θ επαγωγικι ςκζψθ, μθ μπορϊντασ να ζχει εμπειρικι εποπτεία 

όλων των αντικειμζνων που απαρτίηουν το μελετϊμενο είδοσ, 

περιορίηεται ςε μζροσ  αυτϊν  και, ωσ  εκ  τοφτου,  κεωρθτικά,  τα εξ 

αυτϊν ςυμπεράςματα για το είδοσ  είναι πάντα πικανολογικά.  

 Θ ςυνκετικι ςκζψθ, ωσ ενορατικι μεν, εξαρτάται από τθν 

αξιοπιςτία του νοοφντοσ υποκειμζνου, ωσ ορκολογικι δε,  πάςχει 

από εςωτερικι αντίφαςθ, αφοφ ζχει ανάγκθ  a priori  δεδομζνων 

(αξιωμάτων εκκίνθςθσ)  που και αυτά τίκενται ενορατικά. 

 Θ ίδια θ πραγματικότθτα βρίςκει ςυνεχϊσ τθν ευκαιρία να 

ρθγματϊνει  και να διαςπά και τθν πιο ατράνταχτθ  γνϊςθ.  Εκεί 

που νομίηουμε ότι τθν ζχουμε φυλακίςει  ςτο νου μασ, ξεπετιοφνται 

ςαν καλικάντηαροι άπειρεσ λεπτομζρειεσ και ιδιαιτερότθτεσ.   Δίπλα 

ςτθ ςφςταςθ  ενόσ οργανιςμοφ  εμφανίηεται θ  ιδιοςυςταςία, δίπλα 
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ςτισ βαςικζσ ςυχνότθτεσ οι  ιδιοςυχνότθτεσ, δίπλα ςτα χρϊματα  οι  

αποχρϊςεισ  και  δίπλα  ςτθν  παγιωμζνθ  βεβαιότθτα οι  διακρίςεισ  

και  οι  εξαιρζςεισ. 

Φαίνεται δθλαδι, προσ ςτιγμιν,  ότι θ γνϊςθ είναι καταδικαςμζνθ να 

είναι πάντα ςχετικι και αςτακισ  και, τελικά, αυτοαναιροφμενθ.  Πε 

τθν τυπικι μορφι τθσ, μοιάηει να καταλιγει ςτον ςωκρατικό  πεςιμιςμό 

του «Εν οίδα' ότι ουδζν οίδα» και ςτθν παραίτθςθ. Τμωσ, το 

ανκρϊπινο πνεφμα είναι απαιτθτικό και,  μζςα ςτο ςφντομο  χρόνο τθσ 

ηωισ, αξιϊνει από τθ γνϊςθ να του δϊςει το απόλυτο, τθν απάντθςθ 

ςτα ερωτιματά του που λζει ο Dostoyevsky ςτο ζργο «Αδελφοί 

Ξαραμαηόφ» (Mitya: «Δεν ζχω ανάγκθ από λεφτά και αξιϊματα, αλλά 

από μια απάντθςθ ςτα ερωτιματά μου»). 

Υραγματικά,  θ   γνϊςθ  και  νόθςθ  δεν  ζφταςε  ωσ  εδϊ  που  ζφταςε  

(ςτα καυμαςτά επίπεδα που αναρριχικθκε επάξια),  μζνοντασ  ςτθν 

τυπικι κλίμακα τθσ γνϊςθσ,  με ολίγθ ζςτω επάλειψθ υπερλογικισ 

ςκζψθσ.  

 

Εδϊ υπειςζρχεται ςτθ νοθτικι θ ανϊτερθσ κλάςθσ  υπερλογικι νόθςθ, 

θ Διανόθςθ και θ Σοφία,  όπου αφοφ ο νουσ πζραςε το γνωςτικό κφκλο 

όλων των επιπζδων τθσ γνϊςθσ,  επιςτρζφει πάλι ςτθν αρχικι μορφι 

τισ κατά κάποιο τρόπο εμπειρικισ προςζγγιςθσ των φαινομζνων. Τχι 

πια με τισ αιςκιςεισ, αλλά με τθν υπερλογικι και ενορατικι  

διαίςκθςθ,  δθλαδι μια μορφι ςκζψθσ  που προςιδιάηει ςτθ φανταςία 

και μοιάηει με τθν κοινι εμπειρία,  χωρίσ να προκαλείται από τισ 

αιςκιςεισ.  Πια ςκζψθ, που παράγεται από το νου με υπόςτρωμα και 

εφαλτιριο  τθ  μακρόχρονθ  και  βακιά  εξοικείωςι του  με το Οόγο και 

τθ ςε βάκοσ ςφλλθψι του που αποκαλοφμε «Θ  Γνϊςθ». 

Αυτι θ «Γνϊςθ» είναι θ ειδοποιόσ διαφορά μεταξφ του απλϊσ 

μορφωμζνου ανκρϊπου, που αρκείται αφελϊσ ςτο μεγάλο πλάτοσ των  

γνϊςεων  υπό μορφι ςυλλζκτθ (ςαν τον πολυμακι αλλά θμιμακι 

εγκυκλοπαιδιςτι του 19ου αιϊνα), και του ςοφοφ, που όςο αυξάνονται  

οι γνϊςεισ του, τισ  επεξεργάηεται  ςυνκετικά και ενωτικά,  εμβακφνει 

ςτθν  αρμονία  τθσ  φφςθσ  (δια  των  αντικζςεων πάντα)  και  φτάνει να  

λειτουργεί «λογικά χωρίσ τθν ανάγκθ τθσ λογικισ»!  Είναι αυτό που ο  

Einstein περιζγραψε λογοτεχνικά με τθ φράςθ «Γνϊςθ είναι ό,τι  μζνει,  

όταν  ξεχάςουμε  ό,τι  ξζρουμε». 

Δεν ξζχαςα ποτζ αυτό που μασ διθγικθκε το 1979 ο ποιθτισ Γιάννθσ ίτςοσ 

ςτο ςπίτι του Ραπανοφτςου, πωσ όταν πιγε ςτθ Μόςχα το 1977 για να 
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παραλάβει από τθ ςοβιετικι Ακαδθμία το βραβείο Λζνιν, τον πλθςίαςε για 

να τον ςυγχαρεί ο ακαδθμαϊκόσ και πυρθνικόσ φυςικόσ Zacharov και του 

εκδιλωςε τθν ευαρζςκειά του  με τθ φράςθ: «Διαβάηω τα βιβλία ςασ,  γιατί 

με βοθκοφν ςτθ δουλειά μου»! Ραράδοξθ τοποκζτθςθ, που εγϊ ερμινευςα 

ωσ επιβεβαίωςθ αυτοφ που πίςτευα ανζκακεν: ότι οι τομείσ τθσ νόθςθσ είναι 

«ςυγκοινωνοφντα δοχεία» και ότι δεν ζχει τόςο ςθμαςία ο δρόμοσ μζςω του 

οποίου κα προςεγγίςεισ τθ φυςικι αρμονία,  όςο το να τθ φτάςεισ και να τθν 

κάνεισ κτιμα ςου'  να αποκτιςεισ «Σθ  Γνϊςθ»! 

Αν παραβάλουμε τθ γνωςτικι διαδικαςία με μια χθμικι ζνωςθ,  αυτι θ 

αφθρθμζνθ αλλά πανίςχυρθ «Γνϊςθ»,  δεν αποτελεί  κακεαυτι  μζροσ 

τθσ χθμικισ ζνωςθσ τθσ  γνϊςθσ, αλλά τον πανίςχυρο καταλφτθ,  μζςω 

του οποίου ολοκλθρϊνεται  θ αντίδραςθ και προκφπτει θ χθμικι 

ζνωςθ, δθλαδι θ γνϊςθ. Σ κάτοχόσ τθσ βλζπει τα πάντα πεντακάκαρα, 

ςαν τον επιβάτθ του αεροπλάνου, που απογειϊνεται και πετάει μζςα 

ςτο ηοφερό περιβάλλον μιασ χειμωνιάτικθσ θμζρασ, ανεβαίνει μζςα 

ςτα ςφννεφα, όπου όλα είναι πιο κολά και τρομακτικά,  και ξαφνικά, 

ανεβαίνοντασ κι άλλο,  βρίςκεται ςτον υπζρ τα νζφθ  θλιόλουςτο και 

κατακάκαρο ορίηοντα τθσ ςτρατόςφαιρασ,  με απεριόριςτθ κζα. 

Ζτςι, ο  ςκεπτόμενοσ  και  πολφπειροσ νουσ,  περνϊντασ ςυνκετικά  από  

τισ  πολλζσ  γνϊςεισ ςτθ  μία, τθ ςοφία, αποκτά  το  δικαίωμα αυτισ τθσ 

ιδιότυπθσ «ιδεαλιςτικισ εμπειρίασ», που τον οδθγεί με αμεςότθτα  

ςτθν  «οςμι» τθσ αλικειασ  (όπου αυτόσ πλεονεκτεί, όπωσ π.χ. ςτθ 

φυςικι όςφρθςθ πλεονεκτεί ο ςκφλοσ ςε ςχζςθ με τα λοιπά ηϊα).  

Ξάπωσ  ζτςι  νιϊκει  ο  ςτοχαςτισ  που  ζχει  φτάςει  (ςτο βακμό που 

ζχει φτάςει) ςτθ «Γνϊςθ», αντί των γνϊςεων. Υου  είναι  πια, όχι απλόσ 

κεατισ, αλλά κοινωνόσ και μζτοχοσ τθσ φφςθσ και του είναι.  Ππροςτά 

ςτο αδιζξοδο τθσ κακιερωμζνθσ ςκζψθσ, οι ςφγχρονοι ιδεαλιςτζσ  

αντιτείνουν  ότι,  ανάμεςα  ςτον  κοινισ  μορφϊςεωσ  νου και ςτο 

ςοφό, ζχει παρεμβλθκεί μια αφανισ αλλά κακοριςτικι διαφορά:  ότι 

φςτερα απϋ αυτι τθ  μακρά και επίπονθ διαδρομι  ςτον κόςμο τθσ 

γνϊςθσ, ο δεφτεροσ ζχει πια οπλιςκεί μϋ ζνα πανίςχυρο διανοθτικό 

όπλο, τθ δυνατότθτα τθσ άμεςθσ ενόραςθσ τθσ πραγματικότθτασ  και  

τθσ  καλλιεργθμζνθσ   διαίςκθςθσ. 

Δεν αρνοφνται το μεκοδικό επιςτθμονικό τρόπο,  αλλά τον κεωροφν 

ςαν τθν αναγκαία  (και τρομακτικι)  διαδρομι μζςα ςτα ςφννεφα, που 

διανφει το αεροπλάνο, για να περάςει από το ςκοτεινό περιβάλλον 

ςτον υπζρ τα νζφθ θλιόλουςτο ορίηοντα τθσ ςτρατόςφαιρασ με τθν 

απεριόριςτθ κζα.  Κεωροφν ωσ ανόθτθ δειλία και ωσ αυτοταπείνωςθ 

για το ανκρϊπινο πνεφμα  (που αντιπροςωπεφει ό,τι  πιο  ποιοτικό και 
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ανϊτερο ζφτιαξε ποτζ θ φφςθ, τουλάχιςτον θ ορατι) το να 

αυτοπεριορίηεται  το  ίδιο  ςτα  ςφννεφα  και  να  διςτάηει  να  κάνει  το  

επόμενο  βιμα,  αφινοντασ  αχρθςιμοποίθτο  το  όπλο  τθσ άμεςθσ 

κζασ,  για  το  οποίο  τόςο  κόπο  κατζβαλε.  

Αν  θ  επιςτιμθ  και  ο  πολιτιςμόσ  ζφταςαν  ωσ  εδϊ  που  ζφταςαν,  

αυτό  οφείλεται  ςτο  ότι,  ζνασ  μικρόσ  αρικμόσ  ανκρϊπων  (μερικζσ 

χιλιάδεσ), ζκανε με τεράςτιο κόπο το μεγάλο βιμα προσ αυτό το 

ανϊτατο  επίπεδο ςκζψθσ  και  λειτοφργθςε ςαν «ατμομθχανι», 

τραβϊντασ προσ τα εμπρόσ τθν επιςτιμθ και τον πολιτιςμό.  Είναι 

αυτοί, που αποκαλοφμε ςοφοφσ και μεγάλουσ μφςτεσ.  Είναι αυτό το 

«πζραςμα» από το ςχετικό ςτο απόλυτο, που όλοι οι ερευνθτζσ και 

ςτοχαςτζσ ονειρεφονται  κρυφά και ανομολόγθτα, τραβϊντασ  κατά τθν 

Λκάκθ   που  ίςωσ  δεν  φκάςουν  ποτζ. 

Είναι θ διάκεςθ του πνεφματοσ που, ςτθν αρχαία Ελλάδα, ζδωςε  το 

όνομα ςϋ αυτι τθν πολυτελι αλλά κυρίαρχθ και αδιαμφιβιτθτθ 

επιςτιμθ, τθ Φιλο-ςοφία, με το νόθμα ότι «οφία είναι το κατζχειν 

τθν  υπζρτατον  γνϊςιν  και  Φιλοςοφία  είναι το φιλείν τθν ςοφίαν». 

Εκκεντρικότθτα και «Ad Verecundiam» 

Βζβαια, αυτό το άλμα τθσ ςκζψθσ,  που ςε παίρνει από τθ ςκοτεινιά 

τθσ  αμάκειασ  ι  θμιμάκειασ  και  ςε  οδθγεί  ςτθν  κακαρι  «όραςθ» 

των πραγμάτων,  ςτθ  «ςτρατόςφαιρα» τθσ γνϊςθσ,  ζχει πάντα βαρφ 

τίμθμα: περνάσ πολλά χρόνια μζςα ςτα ςφννεφα, με βάροσ τθν 

απόλυτθ μοναξιά και  με μόνθ ςυντροφιά τθν αγωνία  του ςτοχαςμοφ 

και τθσ ζρευνασ. Γιϋαυτό και είναι δυςπρόςιτθ και όχι εφκολθ υπόκεςθ.   

Υολλοί παίρνουν αυτό το δρόμο, αλλά  λίγοι αντζχουν να  τον πάνε ωσ  

το  τζλοσ. 

Θ μοναξιά είναι αναμενόμενθ, γιατί είναι φυςικό, θ ςοφι και 

πρωτοποριακι ςκζψθ, να αντιμετωπίηεται με επιφφλαξθ από τουσ 

ανκρϊπουσ  και  ιδία  από  το ακαδθμαϊκό  κατεςτθμζνο,  μζχρισ  ότου 

θ ςυςτθματικι επιςτιμθ  επαλθκεφςει τθν αλικεια τθσ προτεινόμενθσ 

ςοφίασ  (ι τθν  απορρίψει ωσ αναπόδεικτθ  δοξαςία).  Θ  επιφφλαξθ 

είναι φυςικι, γιατί αυτοφ του είδουσ θ γνϊςθ βιάηεται (ςπεφδει).  

Υροχωρεί κβαντικά και επιλαμβάνεται τθσ πραγματικότθτασ κυματικά, 

με γνωςτικά άλματα και με άμεςο τρόπο  που υπερβαίνει το τυπικό 

ςυνεχζσ. Εδϊ, θ λογικι χτυπιζται με τθ λογικι, κατά το αρχαίο ρθτό 

«κόπανοσ κοπάνω εκκροφεται», υπό τθν εγγφθςθ του διανοθτι,  που 

αναλαμβάνει  και  το ςχετικό  κίνδυνο  και  τθν  πλιρθ  ευκφνθ. 
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Γιϋ αυτό, προχπόκεςθ για τθν αποδοχι τθσ ςοφίασ είναι θ καταξίωςι 

τθσ με αυτό που ο Leibniz αποκαλοφςε ςτα λατινικά  Ad Verecundiam 

(πρόςκλθςθ ςε ςεβαςμό), αναφερόμενοσ ςτουσ ςτοχαςτζσ και τουσ 

διανοοφμενουσ  που  απζκτθςαν  κφροσ  με  τισ  γνϊςεισ  τουσ  και  τθ 

κζςθ τουσ και που θ γνϊμθ τουσ είναι -αυτοδικαίωσ- κακολικά 

παραδεκτι.  Εκεί  ακριβϊσ ζγκειται και θ διαφορά μεταξφ αυκεντίασ 

και δογματιςμοφ: ςτθν κοινι παραδοχι και  ςτο ςεβαςμό.  Θ αυκεντία, 

ωσ απόςταγμα μεγάλθσ πείρασ, τελεί πάντοτε υπό τθν κρίςθ τθσ κοινισ  

ςκζψθσ, υπό τθ δοκιμαςία τθσ πειραματικισ επιςτιμθσ και υπό τθν  

προχπόκεςθ  του  Ad Verecundiam.  

Υάντωσ, θ υπζρβαςθ των ανκρϊπινων ορίων και θ επιδίωξθ τθσ 

απόλυτθσ  αλικειασ (ςτο  βακμό  που  αυτι  μπορεί  να  είναι  εφικτι, 

ι λιγότερο ςχετικι εν πάςθ περιπτϊςει) ςυνάδει υποχρεωτικά με τθν 

υπό ατομικι ευκφνθ απόδραςθ προσ τον υπζρ τα νζφθ (υπερλογικό) 

ορίηοντα τθσ ενόραςθσ και  τθσ ςυνκετικισ αντίλθψθσ των πραγμάτων. 

Πε κρυφό αίτθμα του ςκεπτόμενου ανκρϊπου τθν «απόλυτθ» γνϊςθ, 

είναι φανερό ότι αυτι δεν προλαβαίνει να είναι διεξοδικι. Θ 

αιτιοκρατικι ανάλυςθ κρατάει το πνεφμα δζςμιο ςτα όρια του 

χωροχρόνου και τθ γνϊςθ κακθλωμζνθ ςτα επίπεδα τθσ ςχετικισ 

αλικειασ.  Γιϋαυτό, θ διανόθςθ είναι θ απάντθςθ του ιδεαλιςμοφ προσ 

το νεφελϊδθ ρεαλιςμό και τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ προσ τθ 

φυςικι αιτιοκρατία. Θ εκπλιρωςθ του αιτιματοσ του Hegel να ξεφφγει 

το πνεφμα από τθ φυλακι τθσ φφςθσ.  Σ ρεαλιςμόσ είναι από τθ φφςθ 

του  χονδροειδισ,  αν  και  είναι  ιρεμοσ  και  ςτζρεοσ.  Σ  ιδεαλιςμόσ 

είναι  αντίκετα  λεπτολόγοσ  και  εκκεντρικόσ,  αν  και αβζβαιοσ. 

Πε αυτό το ςκεπτικό, ο ιδρυτισ τθσ Apple είπε το ςοφό γνωμικό ότι 

«Διανόθςθ είναι θ ικανότθτα για λεπτζσ διακρίςεισ» (Guy Kawasaki: 

Intelligence is the ability to make fine distinctions). 

Πε αυτι  τθν  οπτικι,  ο ελλθνοαμερικανόσ  φυςικόσ  Ρανόπουλοσ,  αν 

και ορκολογιςτισ προφανϊσ, είπε τελευταία τθ φράςθ «Εμζνα μου 

αρζςει  θ  εκκεντρικότθτα  του  μυαλοφ».  

Ξαι αυτό είναι εκείνο που ζκανε τον Zacharov να πει ςτον Φίτςο ότι θ 

ποίθςι του «τον βοθκά ςτθ δουλειά του» (προφανϊσ γιατί τον  

εμπνζει  και  τον  εξοικειϊνει  με  τθν  ιδζα  τθσ  αρμονίασ), κακϊσ και  

αυτό  που ζκανε τον Χορν να επικαλείται ςυχνά ςτθν παρζα που ζκανε 

με τον φίλο του Ξαραμανλι το καυμαςμό του για τον ποιθτικό ςτίχο 

του Ελευκερίου που μελοποίθςε ο Χατηθνάςιοσ «Κςωσ να βροφμε πιο 

τρελοφσ, τα  ςοβαρά  να  ποφμε»!  
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Εγϊ κα το ςχολιάςω αυτό μνθμονεφοντασ μια ιςτορικι φράςθ του 

διάςθμου ηωγράφου και τεχνοκρίτθ Cezanne, που είπε ότι  «Πποιοσ 

ςτθν τζχνθ δεν είναι επαναςτάτθσ, είναι αντιγραφζασ».  Υαραφράηο-

ντασ  τον  Cezanne, κα πω κατθγορθματικά και απόλυτα, ότι  «Όποιοσ 

ςτθν  επιςτιμθ  δεν  είναι  επαναςτάτθσ,  είναι  φωτογράφοσ». 

Αλλά κι ο Υαπανοφτςοσ, ο οποίοσ είχε μακθτεφςει ςτθ Γερμανία με  

κακθγθτι τον Einstein και ιταν λιγότερο ενδοτικόσ από εμζνα προσ τον 

μεςουρανοφντα ςτθν εποχι 1960 - 80 υπαρξιςμό (με ειρωνευόταν 

μάλιςτα ςαν «καυμαςτι» του Sartre και ςαν «διανοοφμενο τθσ 

μόδασ»), ζγραψε παρά ταφτα ότι «Ο ιδεαλιςμόσ (με τθ γνωςτικι του 

διάςταςθ) είναι θ μεγάλθ κατάκτθςθ και θ μεγάλθ αγωνία τθσ ευρω-

παϊκισ φιλοςοφίασ των νεϊτερων χρόνων» (γνωςιολογία, ςελ. 19)!  

Σθμειϊνω παρεμπιπτόντωσ ότι, με τθ φράςθ του αυτι, υποδιλωνε και τθν 
παραδοχι, ότι οι δφο μεγάλεσ φιλοςοφικζσ ςχολζσ ζχουν (ωσ νοοτροπίεσ)  
και γεωγραφικι αναφορά: Ευρωπαϊκι θ ελευκερία και θ ατομικότθτα (τφχθ, 
διαχείριςθ των ςυμπτϊςεων, ενεργθτικι ταυτότθτα) - Αςιατικι θ νομοτζλεια 
και θ κοινωνικότθτα  (κάρμα, κιςμζτ, πακθτικι ετερότθτα).  

Ξαι βζβαια, δεν παραλείπει να αναγνωρίςει το ρόλο του ςοφοφ και τθ 

ςθμαςία του  Ad Verecundiam  ςτθ γνϊςθ, λζγοντασ πωσ «δεν πρζπει 

να λθςμονοφμε ότι, ακόμα και ςτισ πιο αφθρθμζνεσ κεωριςεισ, θ 

προςωπικότθτα του ςοφοφ ωσ ολόκλθρου ανκρϊπου, με όλουσ 

δθλαδι  τουσ  χαρακτθρολογικοφσ  διοριςμοφσ  τθσ,  ςθμειϊνει  πάντα 

τθν παρουςία τθσ» (γνωςιολογία, ςελ 282).  

Ρεριοριςμοί 

Αυτά όλα βζβαια,  εκτίκενται με τθ ρθτι διευκρίνθςθ, ότι θ υπερλογικι 

διαδικαςία γνϊςθσ δεν είναι αντιλογικι ι εξωλογικι, αλλά  ςυνζχεια  

και  προζκταςθ  τθσ  αναλυτικισ  και  κετικισ  ςκζψθσ.  Σ όροσ  υπερ-

λογικι ςθμαίνει ότι υπερβαίνει τθ λογικι ωσ  ανκρϊπινθ μζκοδο, όχι 

ότι  υπερβαίνει  το  Οόγο  που  διζπει  τα  πράγματα  (όπωσ  είναι δεκτό 

ςτθ  μαγεία ι τθ  κρθςκεία).  Θ απεικαρχία, εν προκειμζνω, ςθμαίνει 

ςτθν πραγματικότθτα -όλωσ αντικζτωσ- αυςτθρότερθ πεικαρχία ςε 

ανϊτερεσ βεβαιότθτεσ, για τισ οποίεσ αναλαμβάνει προςωπικά τθν 

ευκφνθ  το  ςκεπτόμενο  άτομο  με επίκλθςθ  τθσ  αυκεντίασ  του 

(αποδεχόμενο όμωσ τθ δοκιμαςία τθσ πειραματικισ επαλικευςθσ).   

Βαςιηόμενοσ ςε αυτό που είπα πριν, ότι θ ιδζα είναι ο ανϊτεροσ 

παράγων τθσ φπαρξθσ  και θ φλθ ο ιςχυρότεροσ και ότι θ ιδεαλιςτικι 

προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ είναι από τθ κετικι άποψθ (τθσ προόδου) θ 
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πρωτεφουςα, αλλά θ ματεριαλιςτικι προςζγγιςθ  είναι από τθν 

αρνθτικι άποψθ (τθσ αρνθςικυρίασ)  θ επικρατζςτερθ, ζλεγα πάντα,  

ςκεπτόμενοσ διαλεκτικά, ότι θ ενόραςθ  είναι θ πεμπτουςία τισ 

ςκζψθσ, άρα και τθσ γνϊςθσ, αλλϋ ότι, πριν και μετά, ο εμπειριολο-

γιςμόσ λειτουργεί, αρχικά, ωσ τροφοδότθσ ςε γνωςτικό υλικό και, 

τελικά, ωσ φίλτρο αλικειασ. 

Χιμερα, είναι πια ευρζωσ παραδεκτό ςτθν επιςτιμθ, ότι: 

 Δεν νοείται  ζρευνα  χωρίσ  ζμπνευςθ  και  φανταςία.   Αλλϋ οφτε και 

ςτζρεα γνϊςθ  χωρίσ  εμπειριολογικι  επιβράβευςθ.  

 Θ υπερλογικι,  χωρίσ τθν ανάλυςθ και το πείραμα,  κα καταντοφςε 

δόγμα και κρθςκεία.  Αλλά κι ο ορκολογιςμόσ και θ μονομανία ςτον 

εμπειριςμό, κα ιταν φαφλοσ κφκλοσ και επαναλαμβανόμενοσ 

«τουριςμόσ» ςτισ ίδιεσ γνωςτικζσ περιοχζσ.  

 Δεν ζχει νόθμα να επινοοφμε  καταςτάςεισ που δεν αντζχουν ςτθν  

πειραματικι επαλικευςθ και δεν υπακοφουν ςτθν απαράβατθ 

επιςτθμονικι αρχι του βάρουσ τθσ αποδείξεωσ.  Αλλϋ οφτε και να 

ανακαλφπτουμε  πειραματικά  ςτον  επιταχυντι -πανθγυρίηοντασ-  

ζνα ακόμα υποατομικό ςωματίδιο, που μασ είναι τόςο  απόμακρο  

και αδιάφορο  όςο κι  ζνασ  αςτεροειδισ του πιο μακρινοφ γαλαξία. 

Αυτό καταφαίνεται ζντονα ςτθν περιοχι τθσ θκικισ, όπου  εμπειρικά 

και αντικειμενικά,  φτάνεισ να αποδζχεςαι  ωσ  μόνθ πραγματικι θκικι 

τθν εκιμικι (morality),  ενϊ ιδεαλιςτικά, να τθν αρνείςαι τελείωσ και να 

αντιπαραβάλλεισ κάποια άλλθ θκικι ωσ ςτζρεα και διαχρονικι θκικι  

(τφπου ethica).  Πόνο με τθ διαλεκτικι και κριτικι ςκζψθ μπορεί να 

αρκοφν τζτοιου είδουσ αντινομίεσ και ακρότθτεσ, γιατί με αυτι  

ςυναντϊνται  ιδανικά θ ενορατικι διάςταςθ τθσ  ςκζψθσ με τθν πεηι 

και οι δφο μαηί με το Πζτρο, ωσ οδθγό αξία.  Αυτό ακριβϊσ προςφζρει  

θ  διαλεκτικι:  τθν  επιβολι  του  Μζτρου  ςτθ  γνϊςθ! 
 

Φυςικά,  αυτι  θ  ςυνκετικι  διαλεκτικι  τθσ  γνϊςθσ  (θ  «μυρωδιά» 

τθσ αλικειασ με εμπειριολογικό, αλλά και κακαρά ορκολογικό control), 

είναι ίςωσ το δυςκολότερο πνευματικό αγϊνιςμα για τον άνκρωπο  και  

τον  επιςτιμονα  και,  περιςςότερο,  για  το  φιλόςοφο. Θ νοθτικι 

ειδικά,  δεν ζχει να παραλάβει από πουκενά ζναν πανδζκτθ ι κϊδικα, 

όπωσ αυτόσ που παραδίδει θ ίδια ςτθν κάκε επιςτιμθ ωσ  

μεκοδολογικό εργαλείο τθσ. Υρζπει, ακατάπαυςτα και επίμονα, να 

χτίηει θ ίδια τον φζροντα οργανιςμό τθσ  (όπωσ αποκαλοφμε ςτα κτίρια 

το  ςκελετό από ςίδερο και μπετόν), με ςυνεχείσ αλλθλοδιαςταυρϊςεισ  
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των εννοιϊν τθσ  και των ςυμπεραςμάτων τθσ,  αλλά  και με διαρκείσ  

υπερβάςεισ  και φαινομενικζσ  εκκεντρικότθτεσ. 

Ψο  μόνο  εφόδιο  γιϋ αυτό,  ειδικά  ςτο  γνωςτικό  επιςτιμονα,  είναι  θ 

όςο  γίνεται  πιο επίμονθ  εμβάκυνςι  του  ςε αυτό  που αποκαλζςαμε 

«Θ  Γνϊςθ». Σ γνωςιολόγοσ δεν μπορεί παρά να είναι διανοοφμενοσ 

και  πλατιάσ και βακιάσ μόρφωςθσ ςτοχαςτισ, δυνάμενοσ να ενοράται 

με ςχετικι αςφάλεια, γιατί θ πθγι τθσ γνϊςθσ είναι κατϋ εξοχιν 

ιδεαλιςτικι  και  ενορατικι  και  ο  ορκολογιςμόσ  διαδραματίηει 

ελάχιςτο ρόλο ςτθν  προςζγγιςι τθσ, κακόςον τθν προχποκζτει και 

ςτθρίηεται αξιωματικά ςϋ αυτιν.   Σ επιςτιμονασ  τθσ  γνϊςθσ  που  δεν 

αυτοελζγχεται και δεν αυτολογοκρίνεται αυςτθρά,  αποκλίνει άκελά 

του  από  τθν  επιςτιμθ  και  από  το  ςυςτθματικό  λόγο  και περιπίπτει  

ςε  ςιςφφειεσ  ανακυκλϊςεισ και κεολογικοφ τφπου καταςκευζσ. 

Ρροςωπικά, αν και φιλοςοφϊντασ ζχω ειδικευκεί κυρίωσ ςτθ γνωςιολογία, 
μπορϊ πολφ λίγο να βοθκιςω ςτθν κατάρτιςθ ενόσ γνωςτικοφ κϊδικα με 
αξιϊςεισ αντικειμενικότθτασ. Ωσ ελάχιςτθ ςυμβολι εκ μζρουσ μου, ειςφζρω 
αυτό το πόνθμα που, όπωσ το μαρτυρά και ο υπότιτλοσ, κινείται κυρίωσ ςτθ 
γνωςιολογικι περιοχι (αποςκοπϊντασ επιτακτικά να αποκαταςτιςει το ρόλο 
τθσ φιλοςοφίασ μζςα ςτο επιςτθμονικό ςφςτθμα ωσ επιςτατοφςασ επιςτι-
μθσ). Ελπίηω να φανϊ χρθςιμότεροσ με τθν επιςτθμολογικι αναςκευι του 
δζνδρου των επιςτθμϊν  που  επιχειρϊ  παρακάτω. 

Υάντωσ, το βζβαιο είναι ότι θ «γνϊςθ τθσ γνϊςθσ» είναι το πνευματικό 

αγϊνιςμα  που, κατϋ ουςίαν, είναι και κα είναι πάντα ζνασ ανοιχτόσ  

δρόμοσ  «προσ  τθν  Λκάκθ».  Ανοιχτόσ  δρόμοσ,  που κρατάει  επομζνωσ 

ανοιχτό και όλο το φιλοςοφικό οικοδόμθμα, εφόςον θ νοθτικι 

επιςτιμθ  είναι  το  «κλειδί»  του  οικοδομιματοσ. 

Τπωσ λζει ο Υαπανοφτςοσ ςτθ γνωςιολογία του (ςελ. 213), ζνασ 

«αςτεριςμόσ» που κα ζκλεινε μζςα του  ςε αρμονικι τάξθ  όλα τα 

ςυςτιματα ιδεϊν, κα εξουδετζρωνε με λεπτότατθ επεξεργαςία κάκε 

τριβι και διζνεξθ μεταξφ των επιςτθμϊν, για να ςυγκροτθκεί μια 

γενικι και πλιρθσ  κεωρία περί κόςμου και ηωισ (κοςμοκεωρία),  που 

κα ιταν το ςφςτθμα των ςυςτθμάτων και ο υψθλότεροσ αναβακμόσ 

προσ τθν απαρτίωςθ τθσ γνϊςθσ, είναι αυτό που άλλοτε φαντάηονταν 

και προςπακοφςαν να κάμουν τθ φιλοςοφία. Χιμερα ζχουμε γίνει 

λιγότερο αιςιόδοξοι και πιο ταπεινοί ςτισ κεωρθτικζσ μασ επιδιϊξεισ. 

Ψο κακολικό τοφτο ςφςτθμα, όπου κα ιταν δυνατό να τελειωκεί και 

κορυφωκεί θ γνϊςθ, φαίνεται ότι για τον άνκρωπο κα μείνει πάντα 

ζνα μακρινό και απροςπζλαςτο ιδανικό. 

Εραςτισ τθσ ςοφίασ γεννικθκε, όχι κφριόσ τθσ! 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Ε5 

ΕΡΛΣΤΘΜΟΛΟΓΛΑ 

Κα ιταν κοινότυπο να πω, ότι  το «ςπίτι» τθσ γνϊςθσ είναι θ Επιςτιμθ. 

Τπωσ είπαμε ιδθ, Επιςτιμθ είναι θ ςυςτθματικι γνϊςθ. Ψο 

ςυςτθματικι εννοεί ότι πρόκειται για οργανωμζνθ γνϊςθ, με κατανομι 

αρμοδιοτιτων μεταξφ των επιςτθμόνων, ιδιαίτερθ μεκοδολογία  για  

κάκε  τομζα  και  κακοριςμζνο  τρόπο  ςυνεργαςίασ των κλάδων  

μεταξφ  τουσ. 

Θ πλθκϊρα των αντικειμζνων τθσ ανκρϊπινθσ γνϊςθσ και θ 

πολυπλοκότθτα που τα διακρίνει, επζβαλε τθν ειδίκευςθ των 

επιςτθμόνων και τθ δθμιουργία των επιςτθμϊν, ωσ κλάδων τθσ αρχικά 

μίασ  και μόνθσ επιςτιμθσ.  Αν δοφμε το επιςτθμονικό ςφςτθμα ςαν 

μια ςφγχρονθ εταιρεία, αμζςωσ πθγαίνει το μυαλό μασ ςτο 

οργανόγραμμα τθσ εταιρείασ, που κακορίηει τουσ ρόλουσ των 

τμθμάτων τθσ και τθν ιεραρχικι ςχζςθ τουσ. Αυτό είναι ςτθν 

προκείμενθ   περίπτωςθ  το  λεγόμενο  δζνδρο  των  επιςτθμϊν.  

Τςο προχωροφςε θ γνϊςθ και θ ζρευνα,  όλο και περιςςότερο γινόταν 

αναγκαία θ κατάτμθςθ τθσ επιςτιμθσ ςε διαμερίςματα και θ 

περαιτζρω  ειδίκευςθ  των  επιςτθμόνων.  Υαράλλθλα,  φςτερα  από 

τθν  αναγνϊριςθ  τθσ  Ψεχνικισ  ωσ  επιςτιμθσ,  προςτζκθκαν  μοιραία 

ςτο  επιςτθμονικό  δζνδρο  οι  λεγόμενεσ εφαρμοςμζνεσ επιςτιμεσ  και  

το  πλζγμα  αυτό  ζγινε  εξαιρετικά  πολφπλοκο. 

Θ εξειδίκευςθ είναι κατϋ αρχιν πλεονζκτθμα για τθν επιςτιμθ,  γιατί 

διευκολφνει τθ ςυγκζντρωςθ του κάκε επιςτιμονα ςε ςυγκεκριμζνθ 

περιοχι αντικειμζνων, ϊςτε αυτόσ να εμβακφνει περιςςότερο ςε αυτά,  

να τα εξετάηει πιο λεπτομερειακά και να γνωρίηει περιςςότερα γιϋ 

αυτά. Από τθν άλλθ όμωσ, ζχει και το ςθμαντικό μειονζκτθμα του 

κατακερματιςμοφ τθσ επιςτθμονικισ εποπτείασ και, ςυνεπϊσ, τθσ 

αςυνεννοθςίασ, λόγω τθσ τάςθσ αυτονόμθςθσ των ειδικευόμενων 

τμθμάτων και του εγωιςμοφ των επιςτθμόνων.  Αυτό επζτεινε τθν 

ανάγκθ τθσ επιςτατοφςασ επιςτιμθσ, δθλαδι τθσ φιλοςοφίασ, που 

καλείται πια να παίξει το ρόλο του manager, και ενίοτε του διαιτθτι, ςε 

μια «Βαβζλ» αντικρουόμενων γνωμϊν,  που είναι μεν ςτενζσ κατά το 

πλάτοσ,  αλλά ιςχυρζσ και  καλά  τεκμθριωμζνεσ  κατά  το  βάκοσ.  
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Ζτςι, θ νοθτικι  (πάντα με τθ βοικεια τθσ λογικισ) καλείται πλζον να 

επιτελζςει το δφςκολο επιτελικό ζργο που προαναφζραμε υπό πολφ 

δφςκολεσ ςυνκικεσ.  Χε κάκε περίπτωςθ πάντωσ, είναι θ αρμόδια για 

τθν εποπτεία του επιςτθμονικοφ ςυςτιματοσ και για τθν ποιοτικι 

διαβάκμιςθ  και  κατακφρωςθ κάκε επιςτιμθσ και γνϊςθσ,  ανάλογα με 

το πόςο πιςτι είναι αυτι ςτουσ κανόνεσ τθσ γνϊςθσ και πόςο 

αποδεικτικι είναι θ ςυλλογιςτικι τθσ και θ ςυμπεραςματικι 

διαδικαςία τθσ. 

Το δζνδρο των Επιςτθμϊν 

Ψο  πρϊτο  κζμα  που  απαςχολεί  τθ  νοθτικι  ωσ Επιςτθμολογία, είναι 

θ ταξινόμθςθ  και  ιεράρχθςθ  των επιςτθμϊν, δθλαδι θ  οργανωτικι 

και ιεραρχικι πυραμίδα του επιςτθμονικοφ ςυςτιματοσ. 

Χχετικά με το δζνδρο των επιςτθμϊν, ζχουν παρουςιαςτεί πολλζσ 

παραλλαγζσ και ζχουν γραφεί πολλοί τόμοι  βιβλίων,  που δεν μπορϊ 

φυςικά να  αναφερκϊ  διεξοδικά.   Αυτό που ζχω να παρατθριςω,  και 

είναι αυτονόθτο νομίηω, είναι ότι κάκε φιλόςοφοσ ςυγκρότθςε το 

επιςτθμονικό οργανόγραμμα κατά κάποιο τρόπο  υποκειμενικά, κατϋ 

αντιςτοιχία  προσ  τθν  κοςμοκεωρία  του.  Ζτςι  ι  αλλιϊσ,  αυτό  είναι 

κζμα επιλογισ και ςφμβαςθσ και χωρεί αρκετοφσ εναλλακτικοφσ 

ςχθματιςμοφσ.  

Κα προςπακιςω όμωσ, αντί να προςκζςω κι εγϊ μια αυκαίρετθ 

παραλλαγι δικισ μου εμπνεφςεωσ,  να τεκμθριϊςω  τουσ εκ των 

πραγμάτων αναγκαίουσ διαχωριςμοφσ που πρζπει να πλθροί 

αντικειμενικά αυτόσ ο ςχθματιςμόσ ςφμφωνα με τον κοινό νου, οι 

οποίοι  και  δικαίωσ  ζχουν  επικρατιςει. 

Σι βαςικζσ διακρίςεισ είναι οι ακόλουκεσ τρεισ: 

Α)  Διάκριςθ  κατά  το  πλάτοσ 

Ζχει επιλεγεί ωσ πλαίςιο, και δεν βρίςκω λόγο να το ανακεωριςουμε, 

ζνα τετραπλό ςχιμα,  που χωρίηει ςχθματικά τθν επιςτιμθ ςε τζςςερισ 

κεμελιϊδεισ  κλάδουσ,  οι  οποίοι  αντιςτοιχοφν  ςε  τζςςερισ  περιοχζσ 

τθσ  πραγματικότθτασ, διατεταγμζνεσ  υπό μορφι ομόκεντρων κφκλων 

κατά τθν ζννοια ότι αυτζσ είναι μεταξφ τουσ υπάλλθλεσ και θ κακεμία 

είναι γζνοσ (υπερςφνολο)  για τισ κατϊτερεσ  και είδοσ  (υποςφνολο) 

για τισ ανϊτερεσ.  
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θμείωςθ: Λζω κλάδουσ και όχι επιςτιμεσ, γιατί εδϊ αναφζρομαι ςτα 

τζςςερα βαςικά διαμερίςματα τθσ επιςτιμθσ, ωσ ομάδεσ επιςτθμϊν, 

και όχι ςτισ ομϊνυμεσ κεμελιϊδεισ επιςτιμεσ κακεαυτζσ.  

Αυτοί οι κφκλοι (ομάδεσ επιςτθμϊν) είναι: 

 Θ ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ και ο Φιλοςοφικόσ κφκλοσ  (γζνοσ γενικότατο). 

Είναι ο γενικόσ κλάδοσ, που ζχει ωσ πλάτοσ το ςφνολο τθσ φπαρξθσ 

(το αποκαλοφμενο Σφμπαν) και ωσ κφριο αντικείμενο τθν Ψάξθ 

(Λόγο, Ουςία)  τθσ φπαρξθσ, με τθ διττι ζννοια τθσ Διάταξθσ (δομισ) 

και τθσ Ψάςθσ (τζλουσ)  όπωσ τα αναλφςαμε.  Θ φιλοςοφία δεν 

αςχολείται με τουσ νόμουσ των υποκείμενων επιςτθμϊν, παρά μόνο 

με τον τυπικό ζλεγχό τουσ από γνωςιολογικισ απόψεωσ. 

Κεμελιϊδθσ επιςτιμθ του κλάδου είναι θ Κεωρθτικι Φιλοςοφία, 

ωσ Μεταφυςικι, επεκτεινόμενθ και ςτα Μακθματικά.  

 Θ ΦΥΣΛΚΘ και ο Φυςικόσ κφκλοσ  (γζνοσ 1ου βακμοφ). 

Είναι ο αμζςωσ επόμενοσ (προςεχισ προσ τθ φιλοςοφία) γενικόσ 

κλάδοσ, που ζχει ωσ πλάτοσ τθν κοςμικι φφςθ (επιςτθτό ςφμπαν) 

και ωσ κφριο αντικείμενο τουσ νόμουσ που διζπουν τθ φφςθ  (με 

εξαίρεςθ τουσ νόμουσ που μελετοφν θ φιλοςοφία, θ βιολογία και θ 

ψυχολογία).   Κεμελιϊδθσ επιςτιμθ του κλάδου είναι θ  Κεωρθτικι 

Φυςικι, επεκτεινόμενθ και ωσ Χθμεία (που κα τισ ζλεγα από κοινοφ  

«Φυςικοχθμεία»,  δεδομζνου ότι  -φςτερα από τθν εξζλιξθ τθσ 

μικροφυςικισ- τα όρια μεταξφ φυςικισ και χθμείασ είναι εξόχωσ 

δυςδιάκριτα, πλθν όμωσ  αυτι  θ  ονομαςία  αποδίδεται  ιδθ ςε 

ειδικι επιςτιμθ του κλάδου).  

 Θ ΒΛΟΛΟΓΛΑ και ο Βιολογικόσ κφκλοσ  (γζνοσ 2ου βακμοφ).  

Είναι ο κάτω από τθ φυςικι γενικόσ κλάδοσ,  που ζχει ωσ πλάτοσ τθν 

ζμβια φφςθ  (δθλαδι τα όντα που εμφανίηουν ηωι) και ωσ κφριο 

αντικείμενο τουσ νόμουσ που διζπουν τθν ζμβια φφςθ (εξαιρϊντασ 

τουσ γενικότερουσ νόμουσ τθσ φιλοςοφίασ και τθσ φυςικισ και τουσ 

ειδικότερουσ τθσ ψυχολογίασ). Κεμελιϊδθσ επιςτιμθ του εν λόγω  

κλάδου  είναι  θ  Κεωρθτικι  Βιολογία.  

 Θ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ και ο Ανκρωπιςτικόσ κφκλοσ  (γζνοσ 3ου βακμοφ):  

Είναι ο τελευταίοσ κλάδοσ, ο οποίοσ ζχει ωσ πλάτοσ τθν εγκεφαλικι 

φφςθ (δθλαδι τον άνκρωπο και τα ανϊτερα κθλαςτικά) και ωσ 
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κφριο αντικείμενο τουσ νόμουσ που διζπουν τθν εγκεφαλικι φφςθ 

(με εξαίρεςθ τουσ νόμουσ που μελετοφν οι προθγοφμενεσ 

επιςτιμεσ).  Κεμελιϊδθσ επιςτιμθ του κλάδου είναι θ Κεωρθτικι 

Ψυχολογία,  επεκτεινόμενθ  και  ωσ  Κοινωνιολογία.  

θμείωςθ: Τισ επιςτιμεσ που υπάγονται -άμεςα ι ζμμεςα- ςτθν 

ψυχολογία, ωσ κεμελιϊδθ,  ςυνθκίηουμε να τισ αποκαλοφμε με τον 

ευρφτερο όρο Ανκρωπιςτικζσ και ςπανίωσ ψυχολογικζσ, γιατί  

οριςμζνοι κοινωνιολόγοι επικαλοφνται ότι  μεςολαβοφν ςτθν κοινωνικι 

ςυμπεριφορά παράμετροι που δεν ζχουν ψυχολογικά αίτια, αλλά 

οφείλονται ςε εξωτερικοφσ παράγοντεσ.  Εξ αυτοφ  και θ κοινωνιολογία 

εγείρει αξιϊςεισ «κεμελιϊδουσ» επιςτιμθσ του ςυγκεκριμζνου κλάδου 

και όχι ςυμπλθρωματικισ και προζκταςθσ τθσ ψυχολογίασ (όπωσ τα 

μακθματικά  είναι  προζκταςθ  τθσ  μεταφυςικισ).   Ζχω επιφυλάξεισ  

γιϋ αυτι τθν εκδοχι, γιατί και ςτθν ψυχολογία ςυνυπολογίηονται ωσ 

γνωςτό οι εξωγενείσ  παράγοντεσ  που  επθρεάηουν  τον  ψυχιςμό 

(όπωσ π.χ. θ ςωματικι διάπλαςθ ι θ γεωγραφικι καταγωγι του 

ζμψυχου όντοσ  ι θ ιςτορικι περίοδοσ),  αλλά  εν  πάςθ  περιπτϊςει,  θ  

ςυηιτθςθ  περί  του κατά πόςο  θ  κοινωνιολογία  είναι  ειδικι επιςτιμθ 

ι ςυνκεμελιϊδθσ ςτον ανκρωπιςτικό κλάδο, είναι επιςτθμολογικά 

ανοιχτό ηιτθμα. Κάποιοι ομιλοφν ιδθ για ενιαία κεμελιϊδθ επιςτιμθ 

υπό τθν ονομαςία «Ψυχοκοινωνιολογία». Είναι  βιαςτικοί και πρζπει 

να αποςαφθνιςκοφν πολλά  πριν  καταλιξουμε  ςε  κάτι  τζτοιο. 

  

Β)  Διάκριςθ  κατά  το  βάκοσ 

Θ δεφτερθ βαςικι διάκριςθ των επιςτθμϊν είναι αυτι που γίνεται 

ανάλογα με το βάκοσ τθσ μελζτθσ των αντικειμζνων κάκε 

επιςτθμονικοφ  κφκλου.  Ξάκε τζτοια μελζτθ ξεκινά ςε πρϊτο ςτάδιο 

από τθν απλι παρατιρθςθ και περιγραφι των ςυγκεκριμζνων 

αντικειμζνων τθσ γνωςτικισ περιοχισ, με τθν οποία αςχολείται ο 

κλάδοσ,  με μορφολογικι  και  ιςτοριογεωγραφικι καταγραφι τουσ.  Χε 

δεφτερο ςτάδιο, θ μελζτθ προχωρά επαγωγικά ςτθ, μετά από 

αφαίρεςθ των μθ κοινϊν  χαρακτθριςτικϊν,  εξζταςθ των αντικειμζνων 

τθσ ίδιασ περιοχισ ωσ ειδϊν.  Χε τρίτο και τελευταίο ςτάδιο, θ μελζτθ 

προχωρά και πάλι επαγωγικά, μετά από αφαίρεςθ εκ νζου των μθ 

κοινϊν χαρακτθριςτικϊν των ειδϊν, ςτθν εξζταςθ των αντικειμζνων 

τθσ  εν  λόγω  περιοχισ  ωσ  ενιαίου  όλου  και  γζνουσ. 
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Αυτά τα ςτάδια διαχωρίηουν τον κάκε επιςτθμονικό κλάδο ςε τρεισ 

κατθγορίεσ  βάκουσ, οι οποίεσ, κατά ςειρά ςθμαςίασ, είναι: 

 Θ ΓΕΝΛΚΘ (Κεμελιϊδθσ) Επιςτιμθ του κλάδου. 

Είναι αυτι, που το πλάτοσ τθσ εκτείνεται ςε όλο το εφροσ του 

κλάδου και  που μελετά τισ γενικζσ αρχζσ και τουσ γενικοφσ νόμουσ,  

που ιςχφουν βακφτερα ςε όλα ανεξαιρζτωσ τα αντικείμενα του 

κλάδου. Θ κάκε κεμελιϊδθσ επιςτιμθ λειτουργεί κατά κάποιο 

τρόπο και ωσ υποκατάςτατο ι «τοποτθρθτισ» τθσ φιλοςοφίασ εντόσ  

του  κλάδου,  γιατί  είναι  αυτι  που,  ςε  άμεςθ  ςυνάρτθςθ με τθ 

φιλοςοφία, κακορίηει το μεταφυςικό και νοθτικό υπόβακρο των 

λοιπϊν επιςτθμϊν του κλάδου τθσ. 

 Οι ΕΛΔΛΚΕΣ (κατά είδθ)  Επιςτιμεσ του κλάδου. 

Είναι οι επιςτιμεσ κάκε κλάδου, που θ κακεμιά απϋ αυτζσ  μελετά 

ςυγκεκριμζνθ ομάδα αντικειμζνων του κλάδου (είδοσ, υποςφνολο), 

τα οποία ςυνδζονται μεταξφ τουσ με κοινά χαρακτθριςτικά, δθλαδι 

κακορίηει τουσ ειδικοφσ νόμουσ που διζπουν τα φαινόμενα του 

αντίςτοιχου υποςυνόλου ςε διάκριςθ με το υπόλοιπο ςφνολο. Σι 

ειδικζσ επιςτιμεσ τροφοδοτοφν επαγωγικά τθν αντίςτοιχθ 

κεμελιϊδθ επιςτιμθ με δεδομζνα  και κακοδθγοφνται παραγωγικά 

από  αυτιν  (κατά  τον  ίδιο  τρόπο  που  οι  υποκείμενεσ  τθσ 

φιλοςοφίασ κεμελιϊδεισ επιςτιμεσ τροφοδοτοφν  επαγωγικά  τθ 

φιλοςοφία  και  κακοδθγοφνται  παραγωγικά  απϋ αυτιν).    

 Οι ΡΕΛΓΑΦΛΚΕΣ (ςυγκεκριμζνεσ)  Επιςτιμεσ του κλάδου.  

Είναι αυτζσ που, κατϋ αντίκεςθ προσ τθ κεμελιϊδθ και τισ ειδικζσ 

του κλάδου, που είναι ςχετικά αφθρθμζνεσ, μελετά τισ ςυγκεκριμζ-

νεσ μορφζσ εμφάνιςθσ των αντικειμζνων του κάκε είδουσ και, ιδίωσ, 

τθ  γεωγραφικι  κατανομι  τουσ  και  τθν  ιςτορικι  διαδρομι  τουσ. 

Χε άλλεσ περιπτϊςεισ, αυτζσ εντάςςονται ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ 

(όπωσ π.χ. ςτθν περίπτωςθ τθσ αςτρονομίασ, που μελετά τουσ 

νόμουσ των αςτεριςμϊν αλλά και τθ χωροχρονικι περιγραφι τουσ, 

ι τθσ ηωολογίασ, που μελετά και τθ χωροχρονικι πορεία των ηωικϊν 

ειδϊν), και ςε άλλεσ πάλι, αυτζσ είναι ςαφϊσ διακεκριμζνεσ και 

αυτονομθμζνεσ  (όπωσ π.χ. ςτθν περίπτωςθ τθσ κοινωνιολογίασ, που 

θ  περιγραφικι  πλευρά  τθσ  λειτουργεί  χωριςτά  ωσ  λαογραφία 

και ωσ ιςτορία, ι τθσ γεωλογίασ, που θ περιγραφι και χαρτογρά-

φθςθ τθσ επιφάνειασ τθσ Γθσ  ανικει ςτθ  γεωγραφία). 
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Γ)  Διάκριςθ  κατά  το  ςκοπό 

Θ τρίτθ βαςικι διάκριςθ είναι θ πιο απόλυτθ, γιατί διαχωρίηει το 

ςφςτθμα των επιςτθμϊν ςε δφο κάκετεσ και παράλλθλεσ πυραμίδεσ, 

που ζχουν ουςιϊδθ ποιοτικι διαφορά μεταξφ τουσ.   

Είναι  αυτι   που,  όπωσ  είπα  και  ςτθν  ειςαγωγι,  δεν  ζχει  να  κάνει 

με το αντικείμενο ι τθν ταξινόμθςθ των φαινομζνων, αλλά με τθ 

ςκοπιμότθτα τθσ  επιςτθμονικισ  δράςθσ,  θ  οποία και διαχωρίηει τουσ 

επιςτιμονεσ  ςε κεωρθτικοφσ και τεχνικοφσ.  

Θ επιςτιμθ, ςτο ςφνολό τθσ, χωρίηεται ωσ προσ τθν τελεολογικι ουςία 
τθσ  ςε  δφο  κακοριςτικζσ  κατθγορίεσ,  οι οποίεσ  είναι: 

 Θ ΚΕΩΘΤΛΚΘ  Επιςτιμθ  ι  Κακαρι  Επιςτιμθ. 

Σνομάηουμε ζτςι τθν επιςτιμθ  που αποβλζπει αποκλειςτικά ςτθν 

πακθτικι  γνϊςθ («to know»),  θ  οποία περιορίηεται αυςτθρά ςτθν 

παρατιρθςθ  και  τθν  ψυχρι  μελζτθ  των  φαινομζνων  (κεϊρθςθ) 

και  ζχει ωσ μοναδικό ιδεολογικό πρόταγμα τθν Αλικεια.  Χε αυτιν, 

απαγορεφεται  ρθτά κάκε εκτιμθτικι κρίςθ,  όπωσ και θ παρζμβαςθ 

του  επιςτιμονα  ςτο  μελετϊμενο  φαινόμενο. 

 Θ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΘ  Επιςτιμθ  ι  Τεχνικι. 

Σνομάηουμε ζτςι τθν επιςτιμθ που επεκτείνει τθν πακθτικι γνϊςθ 

ςε ενεργθτικι γνϊςθ («to know how»), θ οποία εφευρίςκει 

μεκόδουσ και εργαλεία για τθν κάκε μορφισ παρζμβαςθ του 

επιςτιμονα ςτο εκάςτοτε μελετϊμενο φαινόμενο  (πρακτικι)  και 

που ζχει ωσ ιδεολογικι ςτόχευςθ τθ  Χρθςιμότθτα. Αυτι λειτουργεί  

πάντοτε με ωφελιμιςτικά κριτιρια και με προςπάκεια του 

επιςτιμονα να προςαρμόςει το φαινόμενο ςτθν ανκρϊπινθ 

βοφλθςθ  και  ςκοπιμότθτα. 

Ζτςι, το Δζνδρο των επιςτθμϊν οργανϊνεται  

 ςε δφο κάκετουσ κορμοφσ (των κεωρθτικϊν και των εφαρμοςμζνων 

επιςτθμϊν), 

 με τζςςερισ κόμβουσ (φιλοςοφικό, φυςικό, βιολογικό και ανκρω-

πιςτικό, εκ των άνω προσ τα κάτω)   

 και  με διαςταφρωςθ ςε κάκε κόμβο προσ τα οριηόντια παρακλάδια  

(ειδικζσ και περιγραφικζσ επιςτιμεσ).  

 [ Βλζπε ενδεικτικό πίνακα ςτθν επόμενθ ςελίδα ] 
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Ε Ρ Λ Σ Τ Θ Μ Ε Σ 
 ΚΕΩΘΤΛΚΕΣ  ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ    → ΑΞΛΕΣ 

  ΡΑΑΤΘΘΤΛΚΕΣ (Know)   ΤΕΧΝΛΚΕΣ (Know how)   

Ουςία - Συνολικι φπαρξθ - Γζνοσ γενικότατο 

 ΜΕΤΑΦΥΣΛΚΘ  ΦΛΛΟΣΟΦΛΚΘ Λδεϊδεσ 

 (Κεωρθτικι φιλοςοφία)  (Εφαρμοςτικι φιλοςοφία)   

 Οντολογία  Νοθτικι Αλθκζσ 

 Τελεολογία  Θκικι  (Ethica) Καλό 

   Αιςκθτικι Ωραίο 

 Μακθματικά  Συμβολικι Χωςτό 

    Οογικι Σρκό 

    Γλωςςικι Χαφζσ 

    Υλθροφορικι Ψαχυςαφζσ 

   Οργανωτικι Υρακτικό 

Φφςθ - Κοςμικι φφςθ - Γζνοσ 1ου επιπζδου 

 ΦΥΣΛΚΘ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ Χριςιμο 

      (Πθχανικοί)   

 Χθμεία  Εφαρμοςμζνθ χθμεία   

 Αςτρονομία  Αςτροδιαςτθμικι » 
 Γεωλογία  Γεωτεχνικι   

Ηωι - Ζμβια φφςθ - Γζνοσ 2ου επιπζδου 

 ΒΛΟΛΟΓΛΑ  ΒΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ Σωτιριο 

 Βοτανολογία  Γεωπονικι   

 Ηωολογία  Ηωοτεχνία » 
    Ξτθνιατρικι   

 Ανκρωποβιολογία  Λατρικι   

    Φαρμακευτικι   

Ψυχι - Εγκεφαλικι φφςθ - Γζνοσ 3ου επιπζδου 

 ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ  ΨΥΧΟΤΕΧΝΛΚΘ Ευτυχζσ  

    Ψυχιατρικι Λςόρροπο 

 Ανκρωπολογία  Εκιμικι (Morality) Ευπρεπζσ 

 Κοινωνιολογία  Ρολιτικι Δίκαιο 

    Ρομικι Ρόμιμο 

    Σικονομικι Χυμφζρον 

 Ρολιτιςμολογία  Φιλολογία-Γλϊςςεσ Επικοινωνιακό 

  Με κεφαλαία : Γενικζσ-Κεμελιϊδεισ-Ρρωτεφουςεσ επιςτιμεσ 
  Με πεηά : Ειδικζσ-Ρεριγραφικζσ-Λςτοριογεωγραφικζσ επιςτιμεσ 
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Ξάκε επιμζρουσ επιςτιμθ τοποκετείται ςτο ςχετικό δζντρο, αφοφ 
πιςτοποιθκεί (κατθγοριοποιθκεί), ςε αναφορά και με τισ τρεισ αυτζσ 
διακρίςεισ. 

Ραραδείγματα: α) Θ φυςικι είναι κεωρθτικι και βζβαια φυςικι, αλλά 

γενικι, ενϊ θ αςτρονομία είναι επίςθσ κεωρθτικι και φυςικι, αλλά ειδικι, θ 

δε αςτροδιαςτθμικι είναι φυςικι και ειδικι, αλλά εφαρμοςμζνθ. β) Θ 

βοτανολογία (ι φυτοβιολογία) είναι βιολογικι και ειδικι, αλλά κεωρθτικι, 

ενϊ θ γεωπονικι είναι επίςθσ βιολογικι και ειδικι, αλλά εφαρμοςμζνθ. γ) Θ 

βιολογία είναι βζβαια βιολογικι, αλλά κεωρθτικι και γενικι, ενϊ θ Λατρικι 

είναι επίςθσ βιολογικι, αλλά εφαρμοςμζνθ και ειδικι. δ) Θ κοινωνιολογία 

και θ ιςτορία είναι κεωρθτικζσ και ανκρωπιςτικζσ, αλλά ειδικι θ πρϊτθ και 

περιγραφικι θ δεφτερθ, ενϊ θ κοινωνιολογία και θ νομικι είναι 

ανκρωπιςτικζσ και ειδικζσ αμφότερεσ, αλλά κεωρθτικι θ πρϊτθ και 

εφαρμοςμζνθ θ δεφτερθ. 

Εννοείται ότι ο διαχωριςμόσ δεν τελειϊνει εδϊ, γιατί -ωσ γνωςτό- οι 

ειδικζσ επιςτιμεσ εξειδικεφονται περαιτζρω ςε υποειδικζσ (ειδικζσ των 

ειδικϊν)  και  αυτό  ςυμβαίνει  και  με  πολλζσ  περιγραφικζσ. 

Τζτοια παραδείγματα υποεπιςτθμϊν είναι θ ςειςμολογία ςτθ γεωλογία, θ 

ιχκυολογία ςτθ ηωολογία, θ οδοντιατρικι ςτθν ιατρικι, θ λαογραφία ςτθν 

κοινωνιολογία, θ εγκλθματολογία ςτθ νομικι κ.ά.   

Βζβαια,  όλοι  αυτοί  οι  διαχωριςμοί  είναι  ςυμβατικοί  και  ςχετικοί 

και δεν είναι «καλοφπια» απαραβίαςτα. Υολλζσ επιςτιμεσ είναι 

μεταξφ τουσ  επαλλάςςουςεσ, με τθν ζννοια ότι ζχουν μεγάλο μζροσ 

κοινό (όπωσ π.χ. θ γνωςιολογία και θ λογικι, θ ςειςμολογία και θ 

θφαιςτειολογία,  θ θλεκτρολογία και θ θλεκτρονικι,  θ ψυχολογία και θ 

κοινωνιολογία, θ πολιτικι και θ νομικι κ.ο.κ.).  Σμοίωσ, ςε πολλζσ 

εφαρμοςμζνεσ επιςτιμεσ υπάρχει ζντονθ κεωρθτικι πλευρά (όπωσ 

π.χ. θ λογικι ζχει μακθματικι δομι, θ θκικι εμπεριζχει βακιά 

τελεολογικι  κεϊρθςθ,   θ διαςτθμικι είναι κατά πολφ και αςτρονομία, 

θ φαρμακευτικι είναι και χθμεία,  θ εγκλθματολογία άπτεται ζντονα 

τθσ ψυχολογίασ και τθσ κοινωνιολογίασ και δεν είναι κακαρά νομικι 

επιςτιμθ κ.ο.κ.).  

Αυτό το φαινόμενο τθσ αλλθλεπίδραςθσ των επιςτθμϊν του ίδιου  

κλάδου, κακϊσ και του μίγματοσ κεωρίασ και τεχνικισ, είναι 

εντονότερο ςτθ φιλοςοφία, όπου ο τεχνικόσ τθσ τομζασ δεν 

παραλαμβάνει ζτοιμο το αξιωματικό του υπόβακρο από τον  

κεωρθτικό,  αλλά το προςαρμόηει ο ίδιοσ κεωρθτικά και μεκοδολογικά 

κατά τθν ζναρξι του, κατά τρόπο ϊςτε να καταρτίςει το κεωρθτικό  

πλαίςιο που κα διευκολφνει τθν περαιτζρω τεκμθρίωςθ τθσ 
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αντίςτοιχθσ φιλοςοφικισ επιςτιμθσ  (όπωσ π.χ. ςτθ γνωςιολογία 

προθγείται ευρφτατθ μελζτθ διαπιςτωτικοφ χαρακτιρα που 

προςομοιάηει προσ τθ μεταφυςικι, πριν αυτι προχωριςει ςτισ 

κακαρϊσ  εκτιμθτικζσ  αποφάνςεισ  τθσ).   

Γενικά, κα ζλεγα ότι, ςτθν οριοκζτθςθ των επιςτθμϊν, υπάρχουν 

νόμοι, αλλά δεν υπάρχουν ποινζσ. Τα όρια τίκενται για να 

παρακάμπτονται,   αν αυτό  εξυπθρετεί  τθν  πλθρότθτα  τθσ  ζρευνασ 

και  τθν αςφάλεια  τθσ  αλικειασ.  Ξαι  ο  κάκε  επιςτιμονασ,  ορίηει  ο 

ίδιοσ ςε ποια επιςτιμθ ανικει και δεν τον κατατάςςουν οι άλλοι (όπωσ 

π.χ. κανζνασ δεν κα μποροφςε να προςδιορίςει ςε ποια επιςτιμθ 

κατατάςςεται ο Da Vinci, οφτε αν θ αρχιτεκτονικι είναι επιςτιμθ  ι  

καλι τζχνθ  αποκλειςτικά).  

Μεκοδολογία 

εκινϊντασ από τθν αντινομία που προανζφερα, να είναι θ 

γνωςιολογία,  που  ζπεται  ςτο  δζνδρο,  ςτιριγμα  τθσ   μεταφυςικισ 

που  προθγείται  (τουτζςτιν, ςτιριγμα του ςτθρίγματόσ τθσ),  τθν οποία  

λφςαμε αρκοφντωσ  με τθ ςπειροειδι  διαλεκτικι,  και καταλιγοντασ  

ςτθν κβαντομθχανικι, όπου βλζπουμε τθ φυςικι να γυρίηει καταπάνω 

και να «αυκαδιάηει» ςτθ λογικι (αμφιςβθτϊντασ βαςικζσ ζννοιεσ, 

όπωσ θ ςυνζχεια των γεγονότων),  είναι  φανερό  ότι  θ  μεκοδολογία 

των επιςτθμϊν πρζπει να είναι διαλλακτικι και εφκαμπτθ, όχι άκαμπτθ  

και  ερμθτικά  καταλθκτικι.  Θ επιςτιμθ είναι ζνα διαρκζσ «ηυμάρι»' 

δεν ζγινε ποτζ «καρβζλι». Ξαι όπωσ είπαμε και πριν, «εραςτισ τθσ 

ςοφίασ  γεννικθκε ο άνκρωποσ,  όχι  κφριόσ τθσ»!       

Αυτό το αίτθμα το αποδίδει πολφ καλά ςτθν επιςτθμολογία του ο 

Popper,  που  εμφορείται  από  πνευματικι  μετριοφροςφνθ.  Ξατϋ 

αυτόν, περιλθπτικά, «Οι επιςτθμονικζσ κεωρίεσ δεν είναι οριςτικζσ 

λφςεισ, αλλά προςπάκειεσ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων. Θ 

επιςτιμθ προχωρεί μζςα από εικαςίεσ και διαψεφςεισ, από απόπειρεσ 

και λάκθ.  Κανείσ δεν μπορεί να είναι βζβαιοσ ότι κατζχει τθν αλικεια. 

Το ςθμαντικό είναι να διδαςκόμαςτε από τα λάκθ μασ και από τα λάκθ 

των άλλων.  Δεν είναι ορκολογικι θ ςυμπεριφορά του γιατροφ που για 

να ςϊςει τθ διάγνωςθ, φκάνει  να ςκοτϊςει τον αςκενι.  Ορκολογικά 

ςυμπεριφζρεται ο γιατρόσ που για να ςϊςει τον αςκενι ςκοτϊνει 

(δθλαδι διαψεφδει)  τισ διαγνϊςεισ,  μζχρι να φτάςει ςε  κεραπευτικό 

αποτζλεςμα».  Σ Popper μιςεί και αποςτρζφεται τισ κοςμοαντιλιψεισ 

που διατυπϊνονται  και εδραιϊνονται «μια για πάντα», εμποδίηοντασ 

ζτςι  τον  κριτικό  και  αυτοκριτικό  ζλεγχό  τουσ,  τθν αμφιςβιτθςθ  και 
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τθν ανακεϊρθςθ. Πάλιςτα, τουσ δίνει πολιτικι χροιά, υποςτθρίηοντασ 

ότι ο δογματιςμόσ των κλειςτϊν κεωρθτικϊν ςυςτθμάτων ςυνδζεται 

ςυνικωσ με τθν ιδεολογικι νομιμοποίθςθ ολοκλθρωτικϊν  πολιτικϊν  

κακεςτϊτων,   γιατί  δεν  νοείται  ανοιχτι και δθμοκρατικι κοινωνία 

χωρίσ τον κριτικό ορκολογιςμό και  τθ δυνατότθτα διαρκϊν ανακεωρι-

ςεων των πάντων. Σι προκροφςτειεσ λογικζσ, που ςκοτϊνουν για να 

μθν ανακεωριςουν, και ο κάκε είδουσ δογματιςμόσ αποτελοφν  

ςκοταδιςμό  και  επιςτροφι  ςτο μεςαίωνα.  

Γενικά, μποροφμε να ποφμε ότι θ Μεκοδολογία είναι κλάδοσ τθσ 

Νοθτικισ, υποκείμενοσ ςτθν Επιςτθμολογία, και ότι είναι κατϋ ουςίαν  

θ  τεχνικι  των  επιςτθμϊν. 
 

Ξατά τον 20ό αιϊνα, με αφορμι τθν πίεςθ και  τθν αμφιςβιτθςθ που 

δζχτθκε μοιραία θ νοθτικι, εξαιτίασ κυρίωσ των ανατρεπτικϊν 

ανακαλφψεων τθσ φυςικισ, θ επιςτθμολογία ανζπτυξε ζνα βακφτατο 

και  πολφπλευρο  προβλθματιςμό  γφρω  από  τθν  αξιοπιςτία  και  το 

κφροσ τθσ επιςτιμθσ, με πολφ ενδιαφζρουςεσ  μελζτεσ, όπωσ αυτζσ 

των Popper,  Kuhn,  Lakatos κ.ά., και με μια ςειρά από κεωρίεσ 

αμφιςβιτθςθσ  περί  ψευδοεπιςτιμθσ,  διαψευςιοκρατίασ  και  άλλων. 

Θ ζνςταςι  μου  επάνω  ςϋ όλθ  αυτι  τθν αξιοπρόςεκτθ  φιλολογία, 

είναι ότι, κατά τθ γνϊμθ  μου,  δεν  νομιμοποιοφνται  λογικά οι 

επιςτθμολόγοι  και  οι  ιςτορικοί τθσ επιςτιμθσ, που κατά κάποιο  

τρόπο ζχουν ωσ  ζργο  να   τακτοποιοφν  και  διευκετοφν  το ιδθ 

δθμιουργθμζνο απόκεμα γνϊςθσ,  να ελζγχουν τον τρόπο δθμιουργίασ 

του ι να ποδθγετοφν τθν ευρφτερθ νοθτικι επιςτιμθ και να 

αποφαίνονται αυκεντικά επάνω ςτουσ γενικότερουσ κλάδουσ τθσ 

(γνωςιολογίασ, λογικισ κλπ.),  ςτουσ οποίουσ και οι ίδιοι ςτθρίηονται. 

Ψα γνωςιολογικά ηθτιματα είναι γενικότερα και βακφτερα και δεν 

μπορεί  το  ειδικό  να  υποκακιςτά  το  γενικό. 

Ψα ηθτιματα τθσ μεκοδολογίασ είναι ςθμαντικά, αλλά αυτι δεν μπορεί 

να ζχει γενικό κφροσ  μζςα ςτθ  νοθτικι επιςτιμθ, γιατί από τθ φφςθ 

τθσ είναι προοριςμζνθ να ειδικεφεται. Ωσ εκ τοφτου, αδυνατεί να 

λειτουργεί  κεντρικά,  από  επιτελικι  και  υπεροπτικι  κζςθ  για  όλο  

το επιςτθμονικό  οικοδόμθμα. Θ επιςτιμθ, ςε όλο τθσ το ανάπτυγμα, 

είναι πολφπλοκθ και, ωσ εκ τοφτου, κατϋ ανάγκθν και θ μεκοδολογία 

υποχρεϊνεται  και οφείλει  να λειτουργεί περιπτωςιολογικά. 

Θ μεκοδολογία είναι  ζνα  δίκτυο  ςαν  τον ιςτό τθσ  αράχνθσ, ι αλλιϊσ 

ςαν το νευρικό ςφςτθμα,  που απλϊνεται κατά ιδιαίτερο τρόπο ςε κάκε 
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τομζα τθσ επιςτιμθσ. Ειδικά αυτι, είναι ο κλάδοσ τθσ νοθτικισ, που 

υφαίνεται με κακοριςτικι ςυμμετοχι και βαρφνουςα γνϊμθ ςϋ αυτιν 

των ειδικϊν επιςτθμόνων του εκάςτοτε εξεταηόμενου τομζα.  

Μοιάηει ςαν να είναι (κα μποροφςαμε να ποφμε) θ μεταφορά τθσ 

ςτρατθγικισ ςτθν πρϊτθ γραμμι του μετϊπου. Συνθκίηω εν προκειμζνω να 

δίνω ζνα παράδειγμα από τθ ςτρατιωτικι  επιςτιμθ: Αν παραβάλουμε όπωσ 

είπαμε τθ γνωςιολογία με το επιτελείο (επι τω τζλει = προσ το ςκοπό)  μιασ 

επιχείρθςθσ και τθν ειδικι  επιςτιμθ  με  τθ  μάχιμθ  μονάδα που επιχειρεί  

ςτθν  πρϊτθ γραμμι, τότε ο μεκοδολογικά ςκεπτόμενοσ επιςτιμονασ είναι ο 

επιτελικόσ αξιωματικόσ, τον οποίο αποςτζλλει το ςτρατθγείο ςτο μζτωπο, 

προκειμζνου να ςυντονίςει τθν τακτικι τθσ μονάδασ με τθ ςτρατθγικι του 

επιτελείου. Σϋ αυτι τθν περίπτωςθ, ο διοικθτισ τθσ μονάδασ ζχει βαρφνουςα 

γνϊμθ ςτο εκπονοφμενο ςχζδιο μάχθσ, γιατί αυτόσ μόνο γνωρίηει τισ 

δυνατότθτεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του ςχθματιςμοφ που διοικεί και, γιϋ 

αυτό, ο επιτελικόσ και ο μάχιμοσ αξιωματικόσ καταρτίηουν από κοινοφ τθν 

τακτικι τθσ μονάδασ. Αν το  επιτελείο δεν χρειαηόταν τθ γνϊμθ του μάχιμου 

διοικθτι, δεν κα απζςτελλε ςτο μζτωπο επιτελικό αξιωματικό, αλλά  απλό  

αγγελιοφόρο  με  διαταγζσ.  

Ωπϋ αυτό το πρίςμα, πάντα ςε ςυνεννόθςθ και ςυνεργαςία με τθν 

αρμόδια επιςτιμθ (αλλά και ενίοτε με ςυγκροφςεισ), καταρτίηεται θ 

μζκοδοσ κάκε επιμζρουσ επιςτιμθσ.  Εννοείται ότι θ μεκοδολογία τθσ 

φιλοςοφίασ είναι αυτι θ ίδια θ γνωςιολογία, ςφμφωνα με όςα 

αναφζραμε παραπάνω. 

Γενικά,  όπωσ περιγράφεται ςτο λεξικό Lalande,  «θ μεκοδολογία είναι 

θ αναηιτθςθ του τρόπου με τον οποίο φκάνουμε ςϋ ζνα οριςμζνο 

αποτζλεςμα,  ακόμα κι όταν αυτόσ ο τρόποσ δεν ζχει κακοριςτεί a priori 

με εςκεμμζνο και εκοφςιο τρόπο». Σ τρόποσ αυτόσ, που αποκαλείται 

Μζκοδοσ, αποδίδεται ςτθ λογικι του Port-Royal των Arnauld-Nicole ωσ 

«θ ενζργεια του πνεφματοσ, με τθν οποία, όταν αυτό  ζχει  διάφορεσ  

ιδζεσ,  κρίςεισ  και  ςυλλογιςμοφσ,  τισ  διευκετεί με τον πιο κατάλλθλο 

τρόπο για να γνωρίςει το ςυγκεκριμζνο κζμα». Ξατά τουσ 

ιατροφιλοςόφουσ τθσ αρχαιότθτασ, θ γνϊςθ ιταν θ κεραπεία τθσ  

άγνοιασ και αυτό που ςιμερα αποκαλοφμε μεκοδολογία ιταν  «οι  

ςυνταγζσ» τθσ  γνϊςθσ.  
 

Τμωσ, θ μεκοδολογία, ωσ επιςτθμονικι πρακτικι,  ζχει και αυτι τθ 

δικι τθσ  μζκοδο.  Ξάκε μεκοδολογικι εργαςία,  πρζπει κατά τθ γνϊμθ 

μου  να προςζχει τουσ ακόλουκουσ  επτά  (ζξι ςυν ζνα)  παράγοντεσ: 
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 Ψθ Κεματολογία, δθλαδι τον οριςμό τθσ εν όψει επιςτιμθσ και τον 

κακοριςμό του γνωςτικοφ  πεδίου  που τθσ ανικει  (κατά πλάτοσ και 

βάκοσ).  Ωσ παραδείγματα κεματολογικισ προςζγγιςθσ,  αναφζρω 

το  ότι θ κοινωνιολογία  και θ ιςτορία,  αν και ζχουν το αυτό πλάτοσ 

(τθν κοινωνία των ανκρϊπων από υπάρξεωσ κοινωνικισ ηωισ ςτθ 

Γθ), κατατάςςονται  ωσ  διακεκριμζνεσ  επιςτιμεσ,  γιατί διαφζρουν 

ςτο βάκοσ τθσ μελζτθσ των (δομικι θ πρϊτθ, περιγραφικι θ 

δεφτερθ), ι το ότι θ νευρολογία και θ μελζτθ του εγκεφάλου 

υπόκεινται κεμελιακά  ςτθ  βιολογία,  ενϊ μοιάηουν να ςυγγενεφουν 

περιςςότερο με τθν ψυχολογία (ωσ αναφερόμενεσ ςτθν πθγι του 

ψυχιςμοφ), γιατί κρίκθκε ότι αυτζσ μελετοφν απλά τθ φυςιολογία 

του εγκεφάλου και του νευρικοφ ςυςτιματοσ του ανκρϊπου και όχι 

τουσ μθχανιςμοφσ του ψυχιςμοφ του. 

 Ψθ Κεμελίωςθ, που είναι οι αρχζσ και τα αξιϊματα ςτα οποία 

εδράηεται θ εν λόγω επιςτιμθ.  Αυτά λαμβάνονται από τθν οικεία 

κεμελιϊδθ επιςτιμθ, και ςυμπλθρωματικϊσ από τισ υπερκείμενεσ 

αυτισ κεμελιϊδεισ επιςτιμεσ, μζςω τθσ νοθτικισ  (τθσ οποίασ όλεσ 

οι αρχζσ είναι και αρχζσ όλων των επιςτθμϊν).   Υ.χ. οι αρχζσ και τα 

αξιϊματα τθσ ιατρικισ λαμβάνονται κατϋ αρχιν από τθ βιολογία, 

εμμζςωσ από τθ φυςικι και τθ μεταφυςικι και, οπωςδιποτε και 

πάντα, από τθ νοθτικι.   

 Ψα Εργαλεία, που είναι οι πάςθσ φφςεωσ υλικοί και άυλοι 

μθχανιςμοί,  που προςφζρονται για τθν καλφτερθ και ακριβζςτερθ 

προςζγγιςθ του επιςτιμονα ςτο αντικείμενό του. Δεν μπορεί κανείσ 

να φανταςκεί  τον οποιοδιποτε επιςτιμονα χωρίσ τθ λογικι και τα 

μακθματικά, τον αςτρονόμο χωρίσ το τθλεςκόπιό του, το βιολόγο 

χωρίσ το μικροςκόπιό του,  το γιατρό χωρίσ το ςτθκοςκόπιό του  και 

τον κοινωνιολόγο ι τον οικονομολόγο χωρίσ τθ ςτατιςτικι. 

 Ψθν Ερευνθτικι, που περιλαμβάνει το ςφνολο των κανόνων τουσ 

οποίουσ πρζπει να ακολουκεί θ ςυγκεκριμζνθ επιςτιμθ,  για τθν 

αςφαλζςτερθ και ταχφτερθ εκπλιρωςθ του ερευνθτικοφ τθσ ζργου. 

Χϋ αυτοφσ, περιλαμβάνονται πρωτίςτωσ και οι ιδιαίτεροι κανόνεσ  

χριςθσ των αρχϊν τθσ και των εργαλείων τθσ.  Υ.χ.  κατϋ άλλο τρόπο 

χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα ο φιλόλογοσ και κατϋ άλλο ο νομικόσ, όπωσ 

και κατϋ άλλο τρόπο  χρθςιμοποιεί το τρυπάνι ο μθχανικόσ και κατϋ 

άλλο ο χειρουργόσ ιατρόσ ι ο οδοντίατροσ. 
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 Ψθ Συγκριτικι, που είναι θ ςυνεχισ αντιπαραβολι των ευρθμάτων 

τθσ ζρευνασ προσ τα ευριματα και τα ςυμπεράςματα ςυγγενϊν ι 

και άλλων επιςτθμϊν, ϊςτε αυτά να επαλθκεφονται ι να 

διορκϊνονται  αμοιβαίωσ, επϋ ωφελεία τθσ μίασ και μόνθσ αλικειασ. 

Για παράδειγμα, πολλζσ φορζσ τα ευριματα τθσ χθμείασ 

επαλθκεφκθκαν  από  τθ  φαρμακευτικι  και,  αντίκετα,  ευριματα 

τθσ αςτρονομίασ  διαψεφςκθκαν από τθ γεωλογία. 

 Ψθ Συμπεραςματικι, που είναι θ κατά ορκό τρόπο λογικι 

διαςταφρωςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων τθσ ζρευνασ,  ϊςτε 

να εξάγονται τα αιτοφμενα αλθκι ςυμπεράςματα.  Υολλζσ φορζσ, 

ενϊ τα ςτοιχεία που είχαν προκφψει ιταν υπερεπαρκι για τθν 

αιτοφμενθ γνϊςθ,  αυτι παρζμεινε αιτοφμενο,  ι ακόμα χειρότερα 

κατζλθξε ςε πλάνθ, από εςφαλμζνθ εκτίμθςθ των ερευνθτικϊν 

ευρθμάτων και από κακι ςυμπεραςματικι μζκοδο.  Χυνυφαςμζνθ 

με τθ ςυμπεραςματικι και βάςθ τθσ ςυλλογιςτικισ τθσ, είναι θ 

αποδεικτικι διαδικαςία. Θ Απόδειξθ είναι θ κακοριςτικι και 

ειδοποιόσ  διαφορά μεταξφ τθσ επιςτιμθσ και τθσ κοινισ γνϊςθσ.  

 Ψθ Χρθςτικι, που περιλαμβάνει τουσ δεοντολογικοφσ κανόνεσ και 

τισ τεχνικζσ τθσ χριςθσ των εξαγόμενων ςυμπεραςμάτων. Αυτι 

βζβαια απαιτείται και χωρεί μόνο ςτισ εφαρμοςμζνεσ επιςτιμεσ, 

(εξ ου και μίλθςα για 6 +1 παράγοντεσ),  γιατί  -όπωσ ζχουμε πει- 

ςτο κεωρθτικό τομζα θ επιςτιμθ εξαντλείται και ολοκλθρϊνει το 

ζργο τθσ με τθν εξαγωγι των αλθκϊν ςυμπεραςμάτων τθσ 

(αδιαφορϊντασ για τθν τυχόν παραπζρα χριςθ  τθσ από τον τεχνικό 

τομζα).   Χτον εφαρμοςτικό τομζα,  θ χρθςτικι περιλαμβάνει και τθ 

δεοντολογία τθσ  κάκε εφαρμοςμζνθσ επιςτιμθσ,  που καταρτίηεται 

μζςω του φίλτρου τθσ θκικισ  (όπωσ π.χ., όταν μιλάμε για ιατρικι 

δεοντολογία ι για φιλοςοφία του δικαίου ι για αρχζσ τθσ 

πολιτικισ). Χτο κεωρθτικό τομζα, θ μόνθ μορφι χρθςτικισ 

μεκοδολογίασ που ςυγχωρείται  είναι θ αυςτθρϊσ εκπαιδευτικι 

(και  αυτι,  πάντα  πλαγίωσ  και  κατϋ οικονομίαν). 

Αντενδείξεισ 

Ξλείνοντασ τθν αναφορά μου αυτι ςτθν επιςτθμολογία και τθ  

μεκοδολογία, πρζπει να αναφερκϊ και ςτισ αρνθτικζσ καταςτάςεισ 

που εμφανίηονται ενίοτε ςτο ςφςτθμα. Αν -όπωσ προείπα- 

παρομοιάςουμε τθ γνϊςθ και τθν επιςτιμθ με «φάρμακο»  του  νου, 
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που  κανείσ  αυτό δεν κα το ζβλεπε ωσ περίεργο,  τότε θ νοθτικι, και 

ιδιαίτερα θ μεκοδολογία των επιςτθμϊν, είναι θ ςυνταγογράφθςθ 

αυτοφ του φαρμάκου. Ξαι ωσ γνωςτό, κάκε ςυνταγολόγιο,  εκτόσ  από  

τθν αξία του φαρμάκου και τον τρόπο λιψθσ, ςυνοδεφεται απαραίτθτα 

και από τισ αντενδείξεισ, που φζρνουν κατϋ εξαίρεςθ ανεπικφμθτα  

αποτελζςματα.  

Ανεπικφμθτα αποτελζςματα είναι κατά πρϊτον αυτά που 

απομακρφνουν από τθν αλικεια  ι  που -ακόμα χειρότερα-  οδθγοφν 

ςε πλάνθ και ςε φανταςτικοφσ κόςμουσ. Επίςθσ, είναι αυτά που 

κακυςτεροφν τθν πρόοδο τθσ ζρευνασ  ι  τθν εκτρζπουν προσ ξζνα 

προσ το αντικείμενο τθσ επιςτιμθσ πεδία. Ψζλοσ, ιδιαίτερα ςτισ 

εφαρμοςτικζσ  επιςτιμεσ,  είναι αυτά που εκτρζπουν  μια  επιςτιμθ 

από  τθ  δεοντολογία  τθσ  και  τθν  υποτάςςουν  ςε  αλλότριουσ,  πζρα 

από  τουσ  θκικά  τεταγμζνουσ,  ςκοποφσ. 

Ψο δυςάρεςτο, που πρζπει να επιτείνει  τθν προςοχι μασ ςε αυτό το 

κζμα, είναι ότι θ γνϊςθ είναι ζνασ ιδιαίτερα ευπακισ οργανιςμόσ. 

Δυςτυχϊσ, ενϊ θ αλικεια αποκτάται  με ρυκμό αρικμθτικισ  προόδου 

(και μάλιςτα φκίνουςασ, όςο θ μελζτθ προχωρά προσ βακφτερεσ και 

ουςιαςτικότερεσ  ζννοιεσ),  το λάκοσ λειτουργεί με ρυκμό γεωμετρικισ 

προόδου. Τπωσ το είχε επιςθμάνει από τθν αρχι ο Αριςτοτζλθσ, θ 

ελάχιςτθ (και ανεπαίςκθτθ ίςωσ) απόκλιςθ από τθν αλικεια ςε κάποιο 

ςθμείο τθσ ζρευνασ, πολλαπλαςιάηεται γεωμετρικά όςο αυτι προχωρεί 

και οδθγεί τον ερευνθτι ςε ςφαλερζσ ατραποφσ, που μποροφν να 

καταςτρζψουν  μια  πολφχρονθ  ερευνθτικι  προςπάκεια.   Χε  αυτζσ  

τισ   περιπτϊςεισ,  πζρα  από  τον  απολεςκζντα  πολφτιμο  χρόνο και το 

ερευνθτικό υλικό που δυςτυχϊσ ςπαταλικθκε, θ διόρκωςθ είναι μια 

πολφ δφςκολθ υπόκεςθ, που προχωρά με ακόμα πιο βραδείσ  και 

διςτακτικοφσ  ρυκμοφσ  από  τθν  αρχικι  γνϊςθ. 
 

Σι καταςτάςεισ, που νοοφνται γνωςιολογικά ωσ «αςκζνειεσ» τθσ 

επιςτιμθσ και  μεκοδολογικά ωσ αντενδείξεισ, είναι κυρίωσ οι εξισ: 

 Θ Τεχνοκρατία, που είναι δθμιοφργθμα τθσ διαρκϊσ αυξανόμενθσ 

απαίτθςθσ προσ όςο γίνεται μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ, θ οποία (κατά 

το αξίωμα «ουδζν καλόν αμιγζσ κακοφ»)  επιφζρει δυςάρεςτθ 

ςτενότθτα  ςτθ  γνϊςθ  και μετατρζπει  μεγάλθ  μάηα  επιςτθμόνων 

ςε άριςτουσ εμπειρογνϊμονεσ με πολφ περιοριςμζνθ γενικι 

μόρφωςθ.  Ζτςι,  φτάςαμε ςτουσ  «αποβλακωμζνουσ» τεχνοκράτεσ, 

που γνωρίηουν ολοζνα και περιςςότερα για ολοζνα και λιγότερα 
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πράγματα! Είναι μια εξζλιξθ τερατϊδθσ, γατί ο αφιλοςόφθτοσ 

επιςτιμονασ, με πλοφςιεσ γνϊςεισ χωρίσ τθ «Γνϊςθ», καταντά 

ευκολότατα επικίνδυνοσ, τόςο για τθν ίδια τθν επιςτιμθ όςο και για 

τθν κοινωνία, γιατί είναι αφελισ και  ευεπίφοροσ ςτο να γίνει 

όργανο εξωεπιςτθμονικϊν  ςυμφερόντων  (ςτο κεωρθτικό τομζα ωσ 

προπαγανδιςτισ  και  ςτον τεχνικό τομζα ωσ κακοποιόσ). 

Αν π.χ. θ ανκρωπότθτα υποςιτιηόταν και κινδφνευε με αφανιςμό,  κατά 

τον ψυχρό τεχνοκράτθ, κα ιταν ενδεδειγμζνο να αποφαςιςκεί θ 

γενοκτονία ενόσ ποςοςτοφ τθσ, για τθ ςωτθρία τθσ υπόλοιπθσ (!), ενϊ 

βζβαια, κατά το φιλοςοφθμζνο νου, θ ηωι και ενόσ βρζφουσ ακόμα ςε 

υποςαχάρια  χϊρα τθσ Αφρικισ  είναι  θκικά  αδιαπραγμάτευτθ αξία. 

 Ο Σχολαςτικιςμόσ, που κατατρφχει ςυχνά κάποιουσ ειδικοφσ και 

κάνει το ελεφκερο και ευζλικτο πνεφμα να παραξενεφεται και να 

αγανακτεί με τισ ανοφςιεσ και  ουςιαςτικά άχρθςτεσ λεπτομζρειεσ 

που τουσ απαςχολοφν.  

Είναι εκπλθκτικό με πόςθ αφζλεια, οριςμζνοι ειδικοί επιςτιμονεσ, 

αναηθτοφν εναγωνίωσ αποδείξεισ για πράγματα καταφανι ι 

αυτονόθτα, που ςυνικωσ είναι και επουςιϊδθ και αδιάφορα. 

Καρρείσ μερικζσ φορζσ, ότι οι άνκρωποι αυτοί αγνοοφν τθ ςοφι 

λαϊκι παροιμία ότι  «δεν αναηθτάσ τα ίχνθ του λφκου, όταν βλζπεισ 

το  λφκο»!  Πε τθν ίδια αφροςφνθ,  αναηθτοφν  άλλεσ  φορζσ  λφςεισ 

ςε παράπλευρα ηθτιματα, που καταφανϊσ δεν επθρεάηουν το 

ερευνθτζο  ηιτθμα και που θ ζρευνα κα προχωροφςε ορκά και  αν 

αυτά τα παρζκαμπταν.   

 Θ Μονομζρεια, κατά τθν οποία,  είτε από αςτοχία - είτε από 

επαγγελματικι διαςτροφι,  ο επιςτιμονασ περιορίηει τθν ζρευνα 

επιλεκτικά ςε κάποιο μθ αντιπροςωπευτικό υποςφνολο των 

αντικειμζνων τθσ επιςτιμθσ του και αποδίδει ζτςι ςτο μελετϊμενο 

είδοσ ιδιότθτεσ  που υπάρχουν ςε μια μειοψθφία του μόνο.  

Για κάτι τζτοιο, ζχουν κατθγορθκεί ακόμα και μεγάλοι ςοφοί και 

ογκόλικοι τθσ επιςτιμθσ, όπωσ ο Freud κ.ά.,  που ελζγχκθκαν ότι,  

μελετϊντασ μόνο αρρϊςτουσ, κατζλθξαν ςε ςειρά  εςφαλμζνων 

ςυμπεραςμάτων  για  το  ανκρϊπινο  είδοσ.  Δεν μελζτθςαν  ποτζ 

τουσ  ζνα Γκάντι ι  ζςτω ζναν ςαν τουσ εαυτοφσ τουσ ι  ςαν εμάσ,  

αλλά  ζβγαηαν  ςυμπεράςματα  από  τισ  κλιβερζσ  εξαιρζςεισ  και 

από  «ατυχιματα»  τθσ  φφςθσ. 

 Ο Κεωρθτιςμόσ, ςτον οποίο, πάλι από επαγγελματικι διαςτροφι, 

κάποιοι επιςτιμονεσ κλείνουν  ςτθ «γυάλα»  το αντικείμενό τουσ 
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και  το μελετοφν ωσ κλειςτό κφκλωμα, αγνοϊντασ  ςθμαντικό μζροσ 

των παραμζτρων που το επθρεάηουν και κρατϊντασ επιλεκτικά 

αυτζσ  που επικυμοφν.  Σ απομονωτιςμόσ αυτόσ,  τουσ οδθγεί μεν 

ςε τυπικά ορκοφσ ςυλλογιςμοφσ (ςτο πλαίςιο του κλειςτοφ 

κυκλϊματοσ που δθμιοφργθςαν), πλθν όμωσ αναλθκείσ και 

εξωπραγματικοφσ. Θ νοθτικι ανατφπωςθ τθσ  πραγματικότθτασ 

είναι τελικά -διϋ αυτοφ του τρόπου- ζνα φανταςτικό είδωλό τθσ,  

που δεν αποδίδει τθν αλικεια.  

Ζτςι, θ γνϊςθ μετατρζπεται ςε  αυτοπαραγόμενθ  και  θ  επιςτιμθ 

ςε αυτοςκοπό  χωρίσ ουςιαςτικό αποτζλεςμα. Εν είδει, κα λζγαμε,  

πνευματικοφ αυνανιςμοφ, αφοφ γίνεται προσ αυτοϊκανοποίθςθ 

χωρίσ να γονιμοποιεί το πνεφμα. 

 Ο Δογματιςμόσ, που είναι διατφπωςθ γνϊμθσ υπό τφπο 

«αυκεντίασ»,  με αξίωςθ άκριτθσ αποδοχισ τθσ,  χωρίσ ορκολογικό 

ζλεγχο και χωρίσ διαλεκτικι επεξεργαςία.  Αυτόσ μπορεί να είναι 

είτε εγωϊςτικόσ,  δθλαδι αυκαίρετα ενορατικόσ (χωρίσ τθ διφλιςθ 

μζςω του ορκολογικοφ και πειραματικοφ φίλτρου που προείπαμε), 

είτε διεςτραμμζνοσ, δθλαδι ςτεγνά εμπειριολογικόσ και ςτενόσ 

(χωρίσ τθν απαραίτθτθ ενςωμάτωςθ ςε ευρφτερθ φιλοςοφικι ι 

γνωςτικι κεϊρθςθ).  Πε το δογματιςμό, θ άποψθ γίνεται αλικεια, 

θ μαγεία γίνεται  πιςτεφω  και θ  δοξαςία  γίνεται  νόμοσ.  Υρόκειται 

για τθν πιο ολιςκθρι εκτροπι τθσ γνϊςθσ, θ οποία ζχει 

επιςωρεφςει μεγάλα δεινά ςτθν ανκρωπότθτα ςτο όνομα του 

«πνεφματοσ», άγιου ι διαβολικοφ, και που αποτελεί τον ιδεολογικό 

μοχλό κάκε μορφισ ολοκλθρωτιςμοφ.  

 Θ κλαςικι φράςθ «Ρίςτευε και μθ ερεφνα» είναι, κα ζλεγα, θ πλζον 

αντιπροςωπευτικι εκδιλωςθ του ςκοταδιςμοφ και  δεν  είναι 

κακόλου τυχαίο ότι αυτι ςυνδζεται με τθ κρθςκεία, δθλαδι με τθν 

πλζον διαδεδομζνθ  μορφι μαγείασ. Ψο χειρότερο μάλιςτα είναι ότι 

ο δογματιςμόσ ςυμπλζει ςυνικωσ με τθ βλακεία. Επϋ αυτοφ ο 

Russel είπε το ρθτό «Τι ειρωνεία, οι βλάκεσ να 'ναι γεμάτοι 

αυτοπεποίκθςθ και οι ζξυπνοι γεμάτοι αμφιβολίεσ». 

 

Ξατά τθ γνϊμθ μου, ο πιο φπουλοσ εχκρόσ τθσ γνϊςθσ είναι θ 

«βεβαιότθτα» και ο πιο καταπιεςτικόσ δυνάςτθσ του ανκρϊπου 

είναι ο ςυνάνκρωπόσ  του  που «ζχει δίκιο»  (ι που του  μιλάει 

«για το καλό του»).  Ξάκε βλάκασ ζχει μια άποψθ για το πϊσ κα 

ςϊςει τον κόςμο! 
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θμείωςθ: Συμπεριλαμβάνω  ςτο  δογματιςμό  και  δεν τισ 
διαχωρίηω τισ επίςθσ δογματικζσ και βλακϊδεισ  (αν και φαινομε-
νικά  κριτικζσ  και  αντιδογματικζσ)  αντιλιψεισ  του  ςκεπτικιςμοφ, 
του αγνωςτικιςμοφ και του μθδενιςμοφ,  που απαξιϊνουν τελείωσ 
τθ γνϊςθ και τθν όποια μεκοδολογία  ι  δεοντολογία. Είναι 
παντελϊσ  αβάςιμεσ,  γιατί θ επιςτιμθ μπορεί  να μθν ζχει κάνει τον 
άνκρωπο  όςο  αυτόσ  κα ικελε  ςοφό,  αλλά  απζχει  παραςάγγασ 
τθσ αλθκείασ  το  να  ποφμε ότι δεν τον ζχει κάνει πλοφςιο ςε πολλζσ 
και βακιζσ γνϊςεισ. Εν πάςθ περιπτϊςει, όπωσ είπαμε και 
προθγουμζνωσ, κι αν ο άνκρωποσ δεν είναι κφριοσ τθσ γνϊςθσ, 
δικαιοφται να είναι εραςτισ τθσ, γιατί αυτό ταιριάηει με τον 
πολιτιςμό  του, που τον απομάκρυνε από το ηϊο.  Τα κθρφγματα 
περί επιςτροφισ ςτο ηϊο, του τφπου «Εν οίδα' ότι ουδζν οίδα» ι 
«Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεφματι», προζρχονται αςφαλϊσ από 
ανιςόρροπα άτομα.   

 Σ Ωφελιμιςμόσ,  όπου  ο  επιςτιμονασ  ερμθνεφει  τθν  επιςτιμθ 

του, ι  τθν  εφαρμόηει αν είναι τεχνικόσ,  κατά το δοκοφν και κατά 

τρόπο που δεν ανταποκρίνεται ςτθν αλικεια ι ςτθ δεοντολογία τθσ, 

προκειμζνου να ικανοποιιςει το προςωπικό του ςυμφζρον 

(κοινωνικι ανάδειξθ και οικονομικζσ απολαβζσ ςυνικωσ).  Αυτι 

είναι θ ςυνθκζςτερθ από τισ εκτροπζσ, που όλοι τθ διαπιςτϊνουμε 

πολφ ςυχνά.  

Ωσ παράδειγμα, επιλζγω να αναφζρω τισ πλζον κατακριτζεσ  

περιπτϊςεισ:  του γιατροφ και του δικαςτι που χρθματίηονται για 

να παραβιάςουν τθν  ιερι  δεοντολογία τθσ επιςτιμθσ τουσ   (όρκο 

ςτον  Λπποκράτθ  και όρκο  ςτθ  Κζμιδα). 

 Θ Στράτευςθ, κατά τθν οποία ο  επιςτιμονασ κζτει τθν επιςτιμθ 

του και το κφροσ του ςτθν υπθρεςία εξωεπιςτθμονικϊν επιδιϊξεων  

και, καταχρϊμενοσ κατά ανίερο τρόπο τθσ εμπιςτοςφνθσ τθσ 

κοινωνίασ (καλι τθ πίςτθ) προσ τθν επιςτθμοςφνθ του,  ςτρατεφεται 

ςε αλλότριουσ ςτόχουσ  (πολιτικοφσ,  κρθςκευτικοφσ, εκνικιςτικοφσ,  

ρατςιςτικοφσ κ.ά.) και πλαςτογραφεί τισ αλικειεσ τθσ επιςτιμθσ  

του, προκειμζνου να εξυπθρετιςει και να δικαιϊςει τισ  εν λόγω 

ζκνομεσ  προςπάκειεσ.   Θ  πράξθ αυτι  ςυνιςτά εκτροπι,  ακόμα 

και όταν θ παραπλάνθςθ γίνεται με καλι πρόκεςθ και με  

φιλανκρωπικό ςκοπό,  κατά τον τρόπο που ο  Πωυςισ εξαπάτθςε 

τουσ πιςτοφσ, παραπλθροφορϊντασ τουσ ότι, τάχα, πίςω από τθ 

φλεγόμενθ βάτο ιταν ο κεόσ αυτοπροςϊπωσ αυτόσ που του 

παρζδωςε τισ  πλάκεσ  των  δζκα  εντολϊν. 
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Τμωσ,  όταν  οφείλεται  ςε  ιδεολογικό  φανατιςμό  και  προςφζρει 

τθν επιςτιμθ  ωσ όργανο παραπλάνθςθσ και καταπίεςθσ των λαϊν  

ςε  απολυταρχικά  και  φονταμενταλιςτικά κακεςτϊτα,  είναι κατά 

τθ γνϊμθ μου θ πλζον αιςχρι εκτροπι τθσ επιςτιμθσ. Από τουσ 

δικεν «φωτιςμζνουσ» κεωρθτικοφσ, τφπου Suslov, που περιζβαλαν 

με  επιςτθμοςφνθ  τθ  ςοβιετικι  διαςτροφι  του  μαρξιςμοφ,  μζχρι 

τον Mengele και τα άλλα τζρατα, που υπθρζτθςαν πεικινια τθ 

ναηιςτικι κθριωδία και τα pogrom κατά τθσ ανκρωπότθτασ 

(τεκμθριϊνοντασ  «επιςτθμονικά»  τθ  φυλετικι  «κακαρότθτα»), 

αλλά και τουσ φζροντεσ επιςτθμονικι τιβεννο ιεροεξεταςτζσ 

παλαιότερα,  τα κλιβερά αυτά υποκείμενα εγγράφονται ςτθ «μαφρθ 

βίβλο» τθσ  επιςτιμθσ  και  αποτελοφν  τθν  καταιςχφνθ τθσ. 

Παφρθ βίβλο ςτθν οποία, δυςτυχϊσ, δεν εγγράφονται μόνο 

επιςτιμονεσ, αλλά και διάςθμοι καλλιτζχνεσ που, παρά τθν 

υποτικζμενθ ευαιςκθςία τουσ και τθν αίςκθςθ αρμονίασ που κα 

ζπρεπε να ζχουν κατά τεκμιριο,  ζκεςαν τθν τζχνθ ςτθν υπθρεςία 

ολοκλθρωτικϊν κακεςτϊτων  ςε ςκοτεινζσ εποχζσ!  
 

Κα  το  πω  παραβολικά  και  λαϊκά,  αλλά  ζτςι  το  αιςκάνομαι  και 

ζτςι  κα  το  πω: 

 Θ επιςτιμθ  (όπωσ  και  θ  τζχνθ)  είναι  ςαν  τθν  πολφ  όμορφθ 

γυναίκα.  Θ ομορφιά τθσ είναι απαράμιλλθ, αλλά ρυτιδιάηει εφκολα.   Σ 

εραςτισ τθσ, πρζπει να τθσ φζρεται προςεκτικά, να προςζχει το λεπτό 

τθσ  δζρμα και  να μθν τθν εκκζτει ςε  αγοραίεσ καταςτάςεισ.  

Θ διαλεκτικι ςτον επιςτθμονικό λογιςμό και θ αίςκθςθ του μζτρου 

ςτθν επιςτθμονικι πράξθ,  είναι αδιαπραγμάτευτθ υποχρζωςθ  για 

τον επιςτιμονα που ςζβεται τθν επιςτιμθ του και τον εαυτό του!  

Αν θ ανκρωπότθτα περνάει δυςτυχϊσ κατά καιροφσ από μεςαιωνικζσ 

καταςτάςεισ,  θ ελπίδα  τθσ  για  τθν  επόμενθ  αναγζννθςθ  ςε  κάκε 

τζτοια κλιβερι καμπι, ςτθρίηεται αποκλειςτικά ςτον πολιτιςμό, 

δθλαδι  ςτθν  επιςτιμθ  και  τθν  τζχνθ. 

Θ απαξίωςθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ κα ςιμαινε τθν οριςτικι 

απελπιςία και  το απόλυτο ζρεβοσ  για τθν ανκρωπότθτα! 
 

Ραραςφρκθκα, όμωσ, και μπικα προκαταβολικά ςτα εδάφθ τθσ θκικισ. 

Ασ αφιςουμε τθ ςυνζχεια επϋ αυτϊν για το αρμόδιο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Ε6 

ΣΥΜΒΟΛΛΚΘ 
(Λογικι - Γλωςςικι - Ρλθροφορικι) 

Θ Συμβολικι είναι κατά περίεργο τρόπο μια πολυκλαδικι επιςτιμθ, 

που  όλοι  αποφεφγουν  να  πουν  το  όνομά  τθσ. 

 Θ Λογικι,  ςαν εργαλείο τθσ ςκζψθσ, κεωρείται αναμφιςβιτθτα  μζροσ 

τθσ φιλοςοφίασ. Θ Γλϊςςα, ςαν ςφντροφοσ τθσ ςκζψθσ και 

υποςτθρικτισ τθσ, είχε και ζχει πάντα μετοχζσ ςτο φιλοςοφικό 

οικοδόμθμα. Υρόςφατα δε, θ Ρλθροφορικι, ςαν γλϊςςα τθσ 

ςφγχρονθσ  επιςτιμθσ  και  παιδείασ,  δεν μπορεί να μθν καταταγεί,  ωσ  

προσ  τισ  αρχζσ τθσ τουλάχιςτον,  ςτο  φιλοςοφικό  κορμό,  αφοφ ζχει 

ωσ βάςεισ τα μακθματικά και τθ λογικι και αφοφ θ νοθτικι εποπτεία  

τθσ  φιλοςοφίασ επί των επιςτθμϊν αςκείται διϋ αυτισ πλζον κατά  

κφριο  λόγο και με αυτιν  ωσ  ελεγκτικό  εργαλείο. 

Ωσ γνωςτό, ςφμφωνα με τθ λογικι, θ ευρφτερθ ζννοια που 

περιλαμβάνει μζςα ςτο πλάτοσ τθσ μία ι περιςςότερεσ ςτενότερεσ 

ζννοιεσ με κοινά χαρακτθριςτικά, λζγεται γζνοσ, ενϊ θ ςτενότερθ 

ζννοια  που   εμπεριζχεται  ςτο  γζνοσ,   λζγεται  είδοσ.  Αν προςζξουμε 

τισ τρεισ παραπάνω δράςεισ  του πνεφματοσ,  κα ςυναγάγουμε εφκολα  

το ςυμπζραςμα ότι υπάρχει ζνα κυρίαρχο κοινό χαρακτθριςτικό ςε 

αυτζσ, που τισ κάνει είδθ ενόσ γζνουσ:  ο Συμβολιςμόσ.  Ξαι οι τρεισ 

αςχολοφνται με ςφμβολα και με διαχείριςθ των ςυμβόλων. Δεν 

υπάρχει  διανοθτισ,  και ο πιο καχφποπτοσ ακόμα,  που να διαφωνιςει 

με  αυτι  τθν  αλικεια.  

Από τθν άλλθ πάλι, αν δοφμε αυτό το γζνοσ ωσ είδοσ του ευρφτερου 

ςχθματιςμοφ των επιςτθμϊν, κα παραδεχκοφμε επίςθσ, ότι δεν 

υπάρχει  άλλοσ κλάδοσ τθσ επιςτιμθσ  που να αρκείται ςτουσ τυπικοφσ 

ςυμβολιςμοφσ και να μθν ζχει φυςικό περιεχόμενο και αντικείμενο. 

Ακόμα και  θ αδελφι τουσ κεωρθτικι επιςτιμθ των μακθματικϊν,  που 

είναι κατϋ εξοχιν ςυμβολικι και αφθρθμζνθ και μοιάηει αμιγϊσ τυπικι,  

ςυγκαταλζγεται  ςτισ  λεγόμενεσ κετικζσ επιςτιμεσ (μαηί με τθ φυςικι, 

τθ χθμεία, τθν αςτρονομία, τθ γεωλογία, τθ βιολογία κ.ά.),  υπό τθν 

ζννοια ότι όλεσ αυτζσ από κοινοφ -άρα και τα μακθματικά- διερευνοφν 

ςυςτθματικά τθ φφςθ και διατυπϊνουν ευκζωσ  νόμουσ  που  τθ  

διζπουν  και  τθν  περιγράφουν. 
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Κα περίμενε λοιπόν κανείσ ότι, αφοφ ζχουμε να κάνουμε με τρία είδθ 

ενόσ γζνουσ, οι τρεισ ειδικζσ επιςτιμεσ (λογικι, γλωςςικι και    

πλθροφορικι), κα ζπρεπε να υπαχκοφν  ςε μια γενικότερθ, που να  

αςχολείται με τα κοινά τουσ χαρακτθριςτικά, τουσ κοινοφσ τουσ 

κανόνεσ και τθ μεκοδολογία τουσ. Αυτι θ προςπάκεια ζχει ξεκινιςει, 

αλλά είναι ακόμθ πολφ πίςω, ίςωσ γιατί οι γνωςιολόγοι κεωροφν ότι  

εκπλθρϊνουν αυτοί επαρκϊσ το ςυγκεκριμζνο κακικον. Τμωσ θ 

γνωςιολογία είναι γενικότερθ επιςτιμθ και ζχει ωσ αντικείμενο το 

ςφνολο τθσ γνϊςθσ και των επιςτθμϊν και, άρα,  κάποια εξειδίκευςθ 

ςτθ ςυμβολικι κα ιταν καταφανϊσ χριςιμθ.  Μςωσ πάλι να ζπρεπε να 

προχωριςει θ οργανωτικι ωσ κλάδοσ τθσ νοθτικισ (όπωσ γίνεται 

πρόςφατα) για να καταςτεί εμφανισ  θ υποχρζωςθ τθσ νοθτικισ να 

οργανωκεί καλφτερα  και  θ  ίδια  ςτουσ  επιμζρουσ  τομείσ  τθσ. 

Υιςτεφω ότι υπάρχει ευρφ ερευνθτικό πεδίο ςϋ αυτό το αντικείμενο τθσ 

ςυμβολικισ και -γιατί όχι;- και ευρφ εφευρετικό πεδίο, αφοφ πρόκειται 

για εφαρμοςτικό κυρίωσ κλάδο τθσ επιςτιμθσ.  

Ρροςωπικά, ζχω πολλζσ ιδζεσ επϋ αυτοφ, που μου ενζβαλαν οι εξελίξεισ ςτθν 
οργανωτικι και τθν πλθροφορικι (οι οποίεσ ζφυγαν μπροςτά δυςανάλογα 
ςε ςχζςθ με τθ λογικι και τθ γλϊςςα, που μοιάηουν τϊρα ςαν πτωχζσ 
ςυγγενείσ τουσ), και κα ικελα πολφ να εργαςκϊ ςε αυτό το αντικείμενο. 
Ατυχϊσ, δεν ζχω το χρονικό περικϊριο και ευελπιςτϊ να υπάρξουν νεϊτεροι 
που κα τουσ ελκφςει κάτι τζτοιο.  

Λογικι 

Θ Λογικι  είναι  θ  κανονιςτικι  νοθτικι  επιςτιμθ   που  αςχολείται  με 

τθ ςκζψθ και, ειδικότερα,  με τισ γενικζσ αρχζσ τθσ εγκφρου ςκζψεωσ.  

Κα μποροφςαμε να ποφμε, για να γίνει πιο κατανοθτό, ότι θ Λογικι 

είναι θ τεχνικι τθσ ςκζψθσ.  Είναι ο ανϊτατοσ οδθγόσ του νου, που 

ζκανε τον Αριςτοτζλθ να κζςει ωσ πρόταγμα τθσ νόθςθσ και τθσ 

ανκρϊπινθσ δράςθσ  τθ φράςθ «Τω λόγω πεικαρχείν». 

Ξατά το λεξικό Lalande, θ λογικι αςχολείται «με τθ διάκριςθ του 

αλθκινοφ από το εςφαλμζνο». Ξατά τον πιο περιοριςτικό οριςμό του 

Keynes, αυτι  «ηθτάει να κακορίςει τουσ όρουσ κάτω από τουσ οποίουσ 

είμαςτε δικαιολογθμζνοι να περνάμε από οριςμζνεσ δεδομζνεσ κρίςεισ 

ςε άλλεσ,  που είναι τα ςυμπεράςματά τουσ». 

Φρονϊ ότι θ διατφπωςθ του λεξικοφ κα ιταν ορκότερθ, αν ςτθ κζςθ 

του «αλθκινοφ» αναφερόταν το «ορκό», για το λόγο που εξιγθςα 

πρωτφτερα. Θ αλικεια είναι πάντα ςωςτι, αλλά το ςωςτό δεν είναι 

υποχρεωτικά και αλθκζσ, αν εργαηόμαςτε ςε κλειςτό ςφςτθμα.  
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Υάντωσ, αν κυμθκοφμε αυτό που αναφζραμε ςτθν οντολογία, ότι ο 

Οόγοσ είναι θ ςυςχζτιςθ των μερϊν του όλου που τα μορφοποιεί, ςε 

αντίκεςθ με το κοςμικό όλο που είναι υλικό και άμορφο, θ λογικι 

είναι θ ευρφτερθ επιςτιμθ των κάκε είδουσ  ςυςχετίςεων.  
 

Θ λογικι, κακϊσ είναι δομθμζνθ, είναι κατά τθ γνϊμθ μου θ 

μακθματικι ςκζψθ,  όπωσ παραλαμβάνεται από τθ μεταφυςικι και τα 

μακθματικά. Θ ςυνάφεια μακθματικϊν και λογικισ είναι τζτοια,  που 

δίνει τθν εντφπωςθ ότι θ λογικι είναι θ εφαρμογι τθσ μακθματικισ 

ςκζψθσ ςτθν  ευρφτερθ γνϊςθ και ςτο ςφνολο τθσ επιςτιμθσ,  όπωσ 

και ςτθ γλϊςςα  (εξ ου και θ επιγραφι ςτθ φιλοςοφικι ακαδθμία τθσ 

Ακινασ «Μθδείσ αγεωμζτρθτοσ ειςίτω»).  

Σι αφθρθμζνεσ λογικζσ ςυλλιψεισ και ςχιματα του πνεφματοσ  είναι 

κατϋ αρχιν μακθματικζσ, δθλαδι ποςοτικζσ.  Ακόμα και ςτθ βάςθ των 

ποιοτικϊν εκτιμιςεων, υπάρχει πάντα κατά βάκοσ κάποια διάςταςθ 

ςφγκριςθσ μεγεκϊν' κάποιο «ηφγιαςμα». Ξαι πζρα από τθν αλικεια, 

είναι και το καλό και το ωραίο που εξαρτϊνται κατά μεγάλο ποςοςτό 

από το Μζτρο και το ςωςτό ποςοτικά μίγμα.  

Ξι αν ανατρζξουμε ςϋ αυτό που ζγραψα πριν, ςτα περί λόγου και τάξθσ, 

ότι λόγοσ ςθμαίνει κυριότατα ςυςχζτιςθ, αρμονία και οργάνωςθ, με το 

ςκεπτικό ότι ςυςχζτιςθ και εναρμόνιςθ κρφβουν και θ ομιλία (ςυςχζ-

τιςθ φκόγγων και λζξεων)  και θ αιτιότθτα (αιτίου και αιτιατοφ), και θ 

ςκοπιμότθτα (κινιτρου και πράξεωσ), και ο ςυλλογιςμόσ (προκειμζνων 

και ςυμπεράςματοσ) και το κλάςμα (αρικμθτι και παρανομαςτι), τι 

ςθμαίνουν όλα αυτά; Δεν ςθμαίνουν εν τζλει εφαρμογι κάποιου 

μζτρου και κάποιασ ποςόςτωςθσ ςτθν επιχειροφμενθ μίξθ;  

Τπωσ κα δοφμε ςτθν θκικι, το κυρίαρχο ςτθν αποτίμθςθ των αξιϊν 

είναι το μζτρο. Ξαι όπωσ κα δοφμε ςτθν αιςκθτικι, αυτόσ ο ίδιοσ ο 

όροσ ωραίο ςθμαίνει εξ οριςμοφ μζτρο (αφοφ ετυμολογικά, προζρχεται 

από τθ λζξθ ϊρα και υποδιλωνε όταν κακιερϊκθκε αυτό που ζρχεται 

ςτθν ϊρα του).  Πε  το  μζτρο  χτίηεται  θ  δικαιοςφνθ  και  οι  νόμοι,  το 

μζτρο (ςυςχζτιςθ ςυχνοτιτων) παράγει τθν αρμονία ςτθ μουςικι και 

το μζτρο ςτουσ φκόγγουσ ομορφαίνει τον ομιλθτικό λόγο και τον 

μετατρζπει ςε ποίθςθ και καλλιζπεια. 
 

Από τθν άλλθ, θ λογικι είναι, όπωσ είπαμε, θ αφθρθμζνθ  περιλθπτικι  

εμπειρία. Δθλαδι, κάκε λογικόσ κανόνασ ζχει προζλκει από μια 

ενοποίθςθ παρόμοιων εμπειρικϊν δεδομζνων που, αφαιρουμζνων των 

ανόμοιων χαρακτθριςτικϊν, κατακυρϊνει ςτατιςτικά μια αφθρθμζνθ  
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βεβαιότθτα. Χτατιςτικά  ζχει  βεβαιωκεί το  πνεφμα  ότι  το μεγαλφτερο 

δεν χωράει ςτο μικρότερο και ςτατιςτικά πάλι ζχει καταλιξει ςτο  

ςυμπζραςμα  ότι  το  ςφννεφο  φζρνει  βροχι. 

Ξι  όχι μόνο, αλλά επιπλζον, θ ςτατιςτικι  διαςταυρϊνεται ςτθ λογικι  

με τθ κεωρία των πικανοτιτων, γιατί θ πρϊτθ αλικεια από τισ 

προθγοφμενεσ  είναι  απόλυτθ,  ενϊ  θ  δεφτερθ ςχετικι.  Θ πικανότθτα 

να  χωρζςει  το  μεγαλφτερο  ςτο  μικρότερο  αποκλείεται,  ενϊ  το  ότι 

το ςφννεφο κα φζρει βροχι είναι πολφ πικανό, αλλϋ όχι βζβαιο. 

Συχνά, μου προζβαλλαν ςϋ αυτι τθν περίπτωςθ, το αντεπιχείρθμα ότι το 

μεγαλφτερο μπορεί να χωρζςει ςτο μικρότερο αν ςυμπιεςκεί. Ρρόκειται 

για ςόφιςμα, γιατί αν ςυμπιεςκεί κα ζχει ιδθ γίνει μικρότερο του άλλου,  

πριν χωρζςει ςϋ αυτό.   
 

Δεν κα επαναλάβω όςα είπα ςτθ μεταφυςικι ςτο περί μακθματικϊν 

κεφάλαιο.  Κα υπενκυμίςω απλά τον καταλθκτικό μου λόγο,  ότι θ κατϋ 

εξοχιν επιςτιμθ του λόγου και τθσ τάξθσ είναι τα μακθματικά,  που  

μετροφν  άμεςα  τα  ποςοτικά  μεγζκθ  και  ζμμεςα  τα  ποιοτικά, και  

ότι  θ  λογικι  είναι  θ  νοθτικι  τεχνικι  με τθν οποία παντρεφουμε τθ 

μακθματικι υφι τθσ φπαρξθσ με τθ γλϊςςα και τθν ευρφτερθ γνϊςθ. Θ 

λογικι είναι θ μακθματικοποίθςθ τθσ γνϊςθσ, ιτοι το αφθρθμζνο  

εργαλείο  που  οργανϊνει  τθ  ςκζψθ  με  μακθματικό τρόπο και, άρα,  

ερμθνεφει  ποςοτικά (αποτιμά με  μακθματικοφ τφπου  προςζγγιςθ)  τα 

ποιοτικά  μεγζκθ. 

Δεν κα εξθγιςω ξανά τθ διάκριςθ γνϊςεων και «Γνϊςθσ», δθλαδι 

αυτό που ο Einstein περιζγραψε με το γνωμικό «Γνϊςθ είναι ό,τι μζνει, 

αν ξεχάςουμε ό,τι ξζρουμε». Αυτό που κα πω ςχετικά εν προκειμζνω, 

είναι ότι, ακριβϊσ με εργαλείο τθ λογικι και τθν αφαίρεςθ, ο 

ορκολογικόσ νουσ χτίηει από τισ πολλζσ γνϊςεισ τθ «Γνϊςθ»  και, ςτθ 

ςυνζχεια,  με εφαλτιριο τθ «Γνϊςθ»,  ο υπερλογικόσ νουσ  υπερβαίνει  

ζλλογα  και κατά παραδεκτό τρόπο  τθ  λογικι,  ςυμπαραςφροντάσ τθν  

ςτθ  «ςτρατόςφαιρα»  τθσ  γνϊςθσ. 

Σφτε κα επαναλάβω τθν αρχι του βάρουσ τθσ αποδείξεωσ, κατά τθν 

οποία αυτό ανικει ςτον ιςχυριηόμενο και όχι ςτον αρνοφμενο. Θ 

απόδειξθ είναι επαλικευςθ και, ωσ εκ περιςςοφ, μπορεί να αφιερωκεί 

ςε διαψεφςεισ.  Ψο αντίκετο κα ιταν φαφλοσ κφκλοσ, γιατί θ φανταςία 

είναι κακϊσ λζγεται αχαλίνωτθ και άλλο δεν κα ζκαναν οι επιςτιμονεσ 

από το να αςχολοφνται με το να διαψεφδουν αναπόδεικτεσ προτάςεισ 

αφελϊν ατόμων ι και  δολιοφκορζων τθσ επιςτιμθσ. 
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Αυτό που κα πω μετά λόγου γνϊςεωσ, είναι ότι αυτι θ φαινομενικά 

άχαρθ  επιςτιμθ  τθσ  λογικισ,  που  μοιάηει  ςτεγνι  και  απάνκρωπθ,  

ζωσ τελείωσ αφθρθμζνθ και κενι περιεχομζνου, και που άλλοτε τθν 

εκλαμβάνουμε ωσ κεωρθτικι «πανγνωςία» και άλλοτε ωσ τεχνικι 

«μαςτοριά», υπιρξε ανά τουσ αιϊνεσ ο καλφτεροσ ςφντροφοσ των 

επιςτθμόνων, το  πιο  δυνατό  εργαλείο  τουσ   και  θ  δφναμι  τουσ. Ψο 

«και όμωσ, κινείται!» του Galilei,  από τθ  λογικι  αντλοφςε τθ δφναμθ,  

όταν  αυτόσ, ο τελείωσ αδφναμοσ και μόνοσ ανκρωπάκοσ, πειςμάτωνε 

μπροςτά ςτο  τρομακτικό  κεοδικείο!  

Ξαι το βζβαιο είναι ότι, ζςτω και αν προθγοφνται γνωςτικά τα 

μακθματικά, ωσ κακαρϊσ   κεωρθτικι  επιςτιμθ ςτθν οποία εδράηεται 

κατά κφριο λόγο θ λογικι, αυτι ζχει πολφ δρόμο μπροςτά τθσ να 

διανφςει,  ωσ όργανο τθσ ςκζψθσ,  τϊρα που όλα επανεξετάηονται ςτθν 

επιςτιμθ  υπό τισ ανακεωριςεισ τθσ φυςικισ.   Αυτι είναι κυρίωσ, που 

δζχεται τθν πρόςκλθςθ  ςε «τανγκό» από τθν  κβαντομθχανικι  και 

πρζπει να ετοιμαςτεί να το χορζψει.  

Γλωςςικι 

Γλωςςικι  (ι  Λεκτικι  ι  Νοθματικι)  είναι  θ  επιςτιμθ  που  μελετά 

και ορίηει τα ςφμβολα, με τα οποία κακίςταται δυνατι θ 

αλλθλοπλθροφόρθςθ και θ ανταλλαγι γνϊςεων μεταξφ των ανκρϊπων 

και που κεςπίηει τθν ορολογία των επιςτθμϊν. Είναι δθλαδι  θ  

υπερεκνικι  μεκοδολογία   απεικόνιςθσ  και  μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ, 

που μελετά ενιαία και αφθρθμζνα τθ γλϊςςα, ωσ διαδικαςία και 

εργαλείο αποτφπωςθσ των εννοιϊν και των φαινομζνων,  ανεξάρτθτα  

από  χωροχρονικι  αναφορά. 

Θ γλωςςικι δεν αςχολείται με τισ γλϊςςεσ (ςτον πλθκυντικό), ωσ 

διακεκριμζνουσ κϊδικεσ ςυνεννόθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςε 

διάφορεσ  χϊρεσ  και  διάφορεσ  εποχζσ,  και  με  τθ  γραμματικι  και το 

ςυντακτικό τουσ, με τα οποία αςχολοφνται θ γλωςςολογία, θ 

φιλολογία και άλλεσ κοινωνικζσ επιςτιμεσ.  Υρακτικά, υπάρχει μεγάλθ 

ςυνάφεια  μεταξφ  αυτϊν  των  επιςτθμϊν  και  ειςπιδθςθ  τθσ  μιασ 

ςτθν άλλθ. Απόδειξθ είναι ότι, ςτθ βαςικι (προπανεπιςτθμιακι) 

εκπαίδευςθ, όλεσ αυτζσ οι ςχετικζσ με τθ γλϊςςα επιςτιμεσ 

διδάςκονται  από  φιλολόγουσ.  Τμωσ, το  βζβαιο  είναι  ότι  θ  γλϊςςα 

είναι το βαςικό ςυμβολικό εργαλείο τθσ γνϊςθσ,  χωρίσ το οποίο δεν 

κα υπιρχε θ φιλοςοφία και καμία άλλθ επιςτιμθ. Ωσ εκ τοφτου, είναι 

εκ των ων ουκ άνευ ότι αυτι είναι πρωτίςτωσ αντικείμενο τθσ νοθτικισ.  
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Υροφανϊσ, δεν κα μποροφςε θ φιλοςοφία, ωσ διευκφνουςα επιςτιμθ, 

να αναμζνει από υποκείμενεσ επιςτιμεσ τθν απαρτίωςι τθσ για να 

λειτουργιςει,  όταν αυτζσ  περιμζνουν το αντίςτοιχο  από  αυτιν.  
 

Ψο μεκοδολογικό ηιτθμα τθσ κατανομισ αρμοδιοτιτων μεταξφ των 

ςυναρμόδιων ςτα γλωςςικά ηθτιματα επιςτθμϊν, είναι μια πολφπλοκθ  

υπόκεςθ που δεν μπορεί να εκτεκεί ςε ζνα βιβλίο, οφτε δφναμαι να το 

κάμω, διότι δεν ζχω ειδίκευςθ ςτο κζμα. 

Αυτό που μπορϊ να δϊςω,  ωσ οδθγό και αξίωμα για τισ ςχετικζσ 

μεκοδολογικζσ μελζτεσ, είναι ότι θ φιλοςοφία αςχολείται με τθ 

γλϊςςα ωσ πανανκρϊπινο εργαλείο και οι φιλολογικζσ επιςτιμεσ 

αςχολοφνται με τισ κατά τόπουσ γλϊςςεσ (και διαλζκτουσ πολλζσ 

φορζσ).  

Δθλαδι θ γλωςςικι, ωσ φιλοςοφικόσ κλάδοσ, ζχει ωσ αντικείμενο το 

ςκελετό τθσ γλϊςςασ και τουσ διεκνϊσ ιςχφοντεσ μθχανιςμοφσ 

λειτουργίασ τθσ, ενϊ οι λοιπζσ γλωςςολογικζσ επιςτιμεσ ζχουν ωσ 

αντικείμενο τθν ενςάρκωςι τθσ και τθν ζκφραςι τθσ, ιτοι τισ κατά 

τόπουσ γραπτζσ και θχθτικζσ αποδόςεισ τθσ. 

Ψο τι ςθμαίνει ζννοια και λζξθ  π.χ. και  πϊσ αυτζσ τισ αντιλαμβάνεται ο 

γνωςτικόσ επιςτιμονασ είναι φιλοςοφικό κζμα.  Σμοίωσ, θ διάκριςθ 

των εννοιϊν και λζξεων ςε μζρθ του λόγου π.χ. και ο καταμεριςμόσ 

αυτϊν ςε κφριεσ και αυκυπόςτατεσ ζννοιεσ (ριμα, ουςιαςτικό, επίκετο, 

μετοχι και επίρρθμα) ι ςε δευτερεφουςεσ και προςδιοριςτικζσ (άρκρο, 

αντωνυμία, πρόκεςθ, ςφνδεςμο και επιφϊνθμα)  και θ ανάλυςθ του 

τρόπου που αυτζσ λειτουργοφν μζςα ςτο λόγο, είναι ζργο του 

γλωςςικοφ φιλοςόφου. Αντίκετα, ο τρόποσ κλιςθσ και ςφνταξθσ 

αυτϊν, ςε κάκε εκνικι γλϊςςα,  είναι υπόκεςθ  των κατά τόπουσ  

φιλολόγων  και  γλωςςολόγων. 

Χε κάκε περίπτωςθ, θ επαγωγικι πθγι των γνϊςεων τθσ γλωςςικισ 

είναι οι γλωςςολογικζσ επιςτιμεσ, τισ οποίεσ αυτι οφείλει να λαμβάνει 

ςοβαρά υπόψθ, γιατί πίςω από τθ φαινομενικά αχανι ανάπτυξι τουσ,  

μελετϊντασ τθν ετυμολογία τουσ,  διαπιςτϊνεται  ότι βρίςκεται 

κρυμμζνθ μια πολφ ςφιχτι και κοινι αρχιτεκτονικι (που ακριβϊσ αυτι 

ενδιαφζρει τθ γλωςςικι). 

Τμωσ, από τθν άλλθ, είναι θ γλωςςικι εκείνθ που δίνει ςτισ κατά 

τόπουσ γλϊςςεσ τουσ υπερεκνικοφσ κανόνεσ  λειτουργίασ τουσ.  Χωρίσ  

τισ  γλϊςςεσ,  δεν  κα είχαμε γλϊςςα,  αλλά  και  χωρίσ  τθ  γλωςςικι  

κα  είχαμε «Βαβζλ». 
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Ψο ηιτθμα που βάηω με το νεόφερτο όρο Γλωςςικι και με τθν 

αναγόρευςι  τθσ  ςε κλάδο τθσ νοθτικισ και τθσ φιλοςοφίασ ευρφτερα, 

είναι ότι -κατά τθ γνϊμθ μου- θ φιλοςοφία ζχει χρζοσ να μελετιςει 

βακφτερα τθ γλϊςςα (ωσ το δεφτερο ςθμαντικότερο εργαλείο τθσ 

γνϊςθσ μετά τθ λογικι)  και να προςπακιςει να διευρφνει περιςςότερο 

τον κοινό τόπο μεταξφ των εκνικϊν γλωςςϊν, κυρίωσ εννοιολογικά. 

Λδίωσ ςτθν επιςτιμθ, θ διεκνισ ορολογία είναι μόνιμο αίτθμα των 

επιςτθμόνων, γιατί -όπωσ το εξιγθςα και ςτθν ειςαγωγι- θ 

πολυγλωςςία και ο βερμπαλιςμόσ είναι ςθπτικά φαινόμενα και 

ευκφνονται για τισ περιςςότερεσ παρανοιςεισ και παρεξθγιςεισ 

μεταξφ  των  επιςτθμόνων,  αλλά  και  των  επιςτθμϊν.  

Υζραν αυτϊν,  ασ  μθ  ξεχνάμε ότι,  εκτόσ  από  τθν  κοινι  γλϊςςα,  τθν 

κατακερματιςμζνθ ςε εκνικζσ γλϊςςεσ,  υπάρχουν ιδθ και οι ειδικζσ 

επιςτθμονικζσ γλϊςςεσ που είναι δομθμζνεσ με κακαρά ςφμβολα αντί 

λζξεων, όπωσ ςυμβαίνει ςτισ αφθρθμζνεσ επιςτιμεσ (μακθματικά,  

λογικι, πλθροφορικι κ.ά.) και όχι μόνο. Πε αυτζσ αςχολοφνται, αντί 

των φιλολόγων και γλωςςολόγων,  οι ίδιοι οι  επιςτιμονεσ  των  κλάδων 

αυτϊν, χωρίσ θ ςυςτθματοποίθςι τουσ να ζχει δουλευτεί μεκοδο-

λογικά υπό κάποιο κεντρικό ςυντονιςμό και υπό τον ζλεγχο τθσ  

νοθτικισ  επιςτιμθσ.  

Ζνα  άλλο  ςπουδαίο  ηιτθμα  που  ζχει  απαςχολιςει  τθ  φιλοςοφία, 

είναι αν ο άνκρωποσ κα μποροφςε να ςκεφκεί χωρίσ τθ γλϊςςα.  

Ξατά τισ κεωρίεσ του γλωςςικοφ κακοριςμοφ και τθσ γλωςςικισ 

ςχετικότθτασ (Piazet, Sapir, Worf κ.ά.), θ γλϊςςα οδθγεί ςτθν 

οικοδόμθςθ τθσ ςκζψθσ και όχι θ ςκζψθ ςτθν παραγωγι γλϊςςασ, 

δθλαδι θ γλϊςςα ανάγεται ςε προχπόκεςθ για τθν εμφάνιςθ τθσ 

ςκζψθσ.  Αυτό ακοφγεται αλθκοφανζσ, αλλά είναι τελείωσ εςφαλμζνο. 

Χίγουρα, θ γλϊςςα διευκολφνει τθ ςκζψθ, και ιδίωσ τθν ανταλλαγι 

γνϊςεων  και  τθ  μάκθςθ  και  τον  εμπλουτιςμό  τουσ,  αλλά  θ  γνϊςθ 

δεν  δομείται  με  λζξεισ,  δομείται  με  ζννοιεσ. 

Σι  λζξεισ  ςυμβολίηουν  και  αποδίδουν  επικοινωνιακά  τισ  ζννοιεσ και  

είναι  το  «ζνδυμά»  τουσ,  αλλά  δεν  είναι  οι  ίδιεσ  οι ζννοιεσ.  Σι 

ζννοιεσ είναι εντυπϊςεισ, άςχετεσ με τθ γλϊςςα και προθγοφμενεσ των 

οικείων  λζξεων. Χτισ εντυπϊςεισ περιλαμβάνω τόςο τισ οπτικζσ εικόνεσ 

όςο και τα αποτυπϊματα των άλλων αιςκιςεων,  ιτοι ιχουσ, αφζσ,  

οςμζσ και  γεφςεισ, κακϊσ και τισ ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ και 

ερεκιςμοφσ, που ζχουν κατά καιροφσ ςυλλθφκεί από τθ ςυνείδθςθ  και  

ζχουν  αποτυπωκεί  ςτθ  μνιμθ.  
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Αυτό ςυμβαίνει οπωςδιποτε ςτθν εμπειρικι πλευρά τθσ γνϊςθσ 

(μνιμθ, ςυναιςκιματα, αναγνϊριςθ κλπ.), που θ καταγραφι των 

αντικειμζνων  ςτο  νου,  ωσ  εικόνων,  είναι  προφανϊσ  ανεξάρτθτθ 

από τθ λεκτικι απόδοςι τουσ. Χωρίσ τθ ςφλλθψθ μιασ ζννοιασ, είναι 

αδφνατο να εφεφρει ο νουσ μια λζξθ και,  αν το κάνει,  δεν κα μπορεί 

να τθν ορίςει και αυτι δεν κα ςθμαίνει τίποτα' κα είναι κενι 

περιεχομζνου.  Αν βγάλουμε ζναν εκ γενετισ ιςοβίτθ ςτο δρόμο και δει 

για πρϊτθ του φορά αυτοκίνθτα να κινοφνται, αν δεν του ποφμε πωσ 

λζγονται αυτά, κα εφεφρει κάποτε ο ίδιοσ μια λζξθ για να μασ δίνει να 

καταλάβουμε πότε εννοεί το αυτοκίνθτο. Υοτζ όμωσ δεν κα εφεφρει τθ 

λζξθ ςφγκρουςθ, μζχρι να δει τθν πρϊτθ ςφγκρουςθ αυτοκινιτων. 

Ξι αν ακόμα ο άνκρωποσ εφεφριςκε λζξεισ ταυτόχρονα με τα πράγματα 

που κα ζβλεπε, πϊσ κα εφεφριςκε λζξεισ για τισ ιδιότθτεσ που αυτά 

εμφανίηουν, αν θ κάκε ιδιότθτα δεν εμφανιηόταν μπροςτά του πολλζσ 

φορζσ, ϊςτε να του εντυπωκεί ωσ χωριςτι από το πράγμα ζννοια και, 

τότε, να αναηθτιςει μια διακεκριμζνθ λζξθ για να τθν προςδιορίηει 

ςτουσ άλλουσ;    

Υροσ επίρρωςθ όςων λζω, παρακζτω τα ακόλουκα παραδείγματα: 

 Τταν εμφανιςκεί μπροςτά μου θ ςφντροφόσ μου, ανακαλείται 

αμζςωσ από τθ μνιμθ μου θ εικόνα τθσ και διαπιςτϊνω ότι 

πρόκειται για το ςυγκεκριμζνο άτομο, πριν καν ςκεφτϊ ότι το όνομά 

τθσ (δθλαδι θ λζξθ που τθν προςδιορίηει γλωςςικά ωσ άτομο) είναι 

Δζςποινα ι Ακθνά και χωρίσ καν να ςκεφτϊ αν αυτι είναι ςφηυγόσ 

μου ι αδελφι μου ι φίλθ μου και ανακαλζςω μαηί ςτο νου μου και 

τισ αντίςτοιχεσ λζξεισ.  

 Τταν δεισ τθν εικόνα ενόσ βυτίου ακακάρτων, ανακαλείται ςτθ 

μνιμθ ςου αμζςωσ και θ ςχετικι δυςάρεςτθ οςμι, χωρίσ να 

χρειάηονται  οι  ςυγκεκριμζνεσ  λζξεισ  βυτίο  και  δυςωδία  για  να 

ζχεισ  τθ  ςχετικι  εντφπωςθ.  

 Ξατά τον ίδιο τρόπο,  όταν αιςκανκϊ ζναν πόνο, γνωρίηω ότι αυτό 

είναι πόνοσ  (δθλαδι ςιμα ότι κάτι κακό ςυμβαίνει ςτον οργανιςμό 

μου), όπωσ και τθν τάξθ μεγζκουσ του,  χωρίσ κακόλου να ςκεφτϊ 

ότι αυτό ονομάηεται πόνοσ. Πάλιςτα, ζχουμε ςυνικωσ άμεςθ 

ςυνείδθςθ και του είδουσ και τθσ οξφτθτασ του πόνου (κνθςμοφ, 

κωλικοφ, τραυματικοφ, εμφραγματικοφ κλπ.)  πριν ανακαλζςουμε 

από  τθ  μνιμθ  τουσ  αντίςτοιχουσ  λεκτικοφσ  χαρακτθριςμοφσ  

(τουσ  οποίουσ  και  μπορεί  να  μθ  γνωρίηουμε  καν)!  
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 Ψο ίδιο ςυμβαίνει όταν ακοφςω το κουδοφνιςμα του τθλεφϊνου, 

που ςθμαίνει ότι κάποιοσ με καλεί για να ςυνομιλιςουμε. 

 Ψο ίδιο κι όταν νιϊςω φραγμζνθ τθ μφτθ μου, μου ζρχεται 

αυτόματα θ εικόνα τθσ ςυγκεντρωμζνθσ  ςτθ  μφτθ  βλζννασ,  χωρίσ 

να προλάβω να ςκεφτϊ τθν κατάλλθλθ  λζξθ   και αν πρζπει να τθν  

πω  βλζννα ι μφξα.    
 

Αλλά  και  ςτθ  λογικι  πλευρά  τθσ  γνϊςθσ  (ςκζψθ,  διάνοια, 

φανταςία κλπ.), φρονϊ ότι, κατϋ αρχιν, ςυλλογιηόμαςτε με λογικι 

αλλθλοδιαδοχι εντυπϊςεων και εικόνων, όχι λζξεων. 

 Τταν π.χ. είμαςτε ςε μια διαςταφρωςθ και δοφμε ζνα αυτοκίνθτο να 

περνά με κόκκινο, ενϊ ςτον άλλο δρόμο υπάρχει ροι αυτοκινιτων,  

μασ  ζρχεται αυτόματα ςτο νου θ εικόνα τθσ επερχόμενθσ ςφγκρουςθσ,  

χωρίσ να μεςολαβιςει μζςα μασ ο ςυλλογιςμόσ «Ζνα αυτοκίνθτο 

παραβιάηει τον φωτεινό ςθματοδότθ / Στον κάκετο δρόμο κινοφνται 

αυτοκίνθτα / Άρα δυο τουλάχιςτον αυτοκίνθτα κα ςυγκρουςκοφν εντόσ 

ολίγου». Θ λζξθ αυτόματοσ ςθμαίνει  ετυμολογικά «ορμϊ από μόνοσ 

μου» (δεφτερο ςυνκετικό από τθ λζξθ «μζνοσ») και αυτό ζγινε με τθν 

εικόνα τθσ ςφγκρουςθσ:  κζριεψε και όρμθςε ςτο μυαλό μασ από μόνθ 

τθσ,  χωρίσ τθ βοικεια λεκτικοφ ςυλλογιςμοφ. 
 

Αυτό φαίνεται πιο ξεκάκαρα ςτα μακθματικά, όπου για να μάκει 

κανείσ να χειρίηεται ποςότθτεσ με ακρίβεια, δεν είναι αναγκαίοι οι 

αρικμθτικοί λεκτικοί όροι. Από ζρευνεσ ςε αμακείσ αφρικάνικεσ φυλζσ, 

που ζχουν πλιρθ άγνοια των αρικμθτικϊν όρων, διαπιςτϊκθκε ότι 

διανζμουν τθ ςοδειά τουσ με δικαιότατο τρόπο ι χτίηουν τισ καλφβεσ 

τουσ με μακθματικι ακρίβεια και ςυμμετρία,  δθλαδι ςκζφτονται 

μακθματικά χωρίσ μακθματικι γλϊςςα. Ξαι από ζρευνεσ ςτθ Βρετανία 

(του πανεπιςτθμίου Sheffield, δθμοςιευμζνεσ ςτθν θλεκτρονικι ζκδοςθ 

Proceedings  τθσ αμερικανικισ ακαδθμίασ επιςτθμϊν),  διαπιςτϊκθκε 

ςε αςκενείσ με κατεςτραμμζνα τα γλωςςικά κζντρα του εγκεφάλου 

από τραυματιςμό, που αδυνατοφςαν πια να κατανοιςουν ι να 

ςχθματίςουν απλζσ προτάςεισ, ότι ι ςκζψθ τουσ λειτουργοφςε 

ικανοποιθτικά και, μάλιςτα, μερικοί κατόρκωναν να λφνουν και 

περίπλοκεσ αςκιςεισ με δφςκολουσ υπολογιςμοφσ.  
 

Κα προςκζςω ςτθ ςχετικι επιχειρθματολογία και κάποιεσ απλζσ, αλλά 

κατά τθ γνϊμθ μου ακαταμάχθτεσ  ςκζψεισ: 
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 Χτθν περίπτωςθ του Φοβινςϊνα Ξροφςου, ακόμα κι αν αυτόσ 

ζφτανε με τα χρόνια να λθςμονιςει τελείωσ το λεξιλόγιο, τι 

νομίηετε;  κα ζχανε τθν ικανότθτα να ςυλλογίηεται και να 

αποφαςίηει με φυςικι και  αυκόρμθτθ  ςκζψθ  χωρίσ  λζξεισ; 

 Αν οι λζξεισ παράγουν τισ ζννοιεσ και όχι οι ζννοιεσ τισ λζξεισ,  το ότι 

οι Εςκιμϊοι ζχουν τριάντα διαφορετικζσ λζξεισ για τθν ζννοια που 

εμείσ αποκαλοφμε χιόνι, αυτό ςθμαίνει ότι -κατϋ αυτοφσ- ζχουμε να 

κάνουμε με τριάντα διαφορετικζσ ζννοιεσ;  

 Τταν αναφζρεςαι ςε κάτι  και  προςπακείσ να μου το περιγράψεισ 

λζγοντάσ μου «δεν μου ζρχεται θ λζξθ»,  αυτό τι ςθμαίνει;  δεν 

ςθμαίνει ότι  το ςυγκεκριμζνο πράγμα το ςκζφτθκεσ ιδθ ωσ ζννοια 

πριν καν ςκεφτείσ  τθ λζξθ;  Ξι  αυτι θ  ζννοια τι ιταν;  ιταν εικόνα 

ι  ςυναίςκθμα  ι  το  άδειο  κουτί  τθσ  λζξθσ; 

 Χτθν περίπτωςθ τθσ διαςταφρωςθσ των αυτοκινιτων, τι κα 

ςυνζβαινε αν είχεσ ξεχάςει τθ λζξθ ςφγκρουςθ; δεν κα ςου είχε 

ζρκει  ςτο  μυαλό  θ  εικόνα  αυτοφ  που  επρόκειτο  να  ςυμβεί; 

 Αν μυρίςω καπνό,  χρειάηεται να ανακαλζςω ςτο νου μου τθ λζξθ 

φωτιά,  για να ςυλλογιςτϊ  ότι  κάπου μαίνεται  φωτιά; 

 Αν για κάποιεσ ζννοιεσ κυμάςαι τισ λζξεισ ςτα ελλθνικά και για 

άλλεσ ςτα αγγλικά,  πϊσ  ςυλλογίηεςαι;  δίγλωςςα; 

 Ξαι τελικά, αν ςκεφτόμαςτε με λζξεισ, όπωσ νομίηουμε απλοϊκά, 

ζχει ςκεφτεί κανείσ  αν εκείνθ τθν ϊρα τισ ανακαλοφμε ςτο νου ςτθν  

προφορικι  (θχθτικι)  μορφι  τουσ  ι  ςτθ  γραπτι  (οπτικι);   Εν 

τζλει, τι ακριβϊσ κάνουμε όταν ςκεφτόμαςτε; ςυηθτάμε με τον 

εαυτό μασ ι αλλθλογραφοφμε; Ωπάρχει κάποιοσ που το ζχει ςκεφτεί  

αυτό  και  είναι  ζτοιμοσ  να  απαντιςει;  

Αναμφίβολα,   χρειαηόμαςτε  τθ  γλϊςςα,   για  να  επικοινωνοφμε  και 

να  ανταλλάςςουμε  τισ  γνϊςεισ  και  τισ  ςκζψεισ  μασ.  Ξαι  πιο  πζρα, 

τισ περιςςότερεσ φορζσ ανακαλοφμε -ταυτόχρονα με τθ ςκζψθ 

κάποιου  πράγματοσ-  και  τθν  οικεία  λζξθ,  ϊςτε  να  τακτοποιιςουμε 

τθ  ςκζψθ  ςτο  μυαλό,  για καλφτερθ  αποςτικιςθ  ςτθ  μνιμθ  μασ και 

για να είμαςτε ζτοιμοι να τθν εκφζρουμε ι  να τθ γράψουμε.  Ωςτόςο, 

αυτό δεν ςθμαίνει, ςε καμία περίπτωςθ ότι, τθσ λεκτικισ απόδοςθσ 

των νοθμάτων μασ, δεν προθγικθκε θ εντυπωςιακι διεργαςία ι ότι 

αποκλείεται  να  ςυλλογιςτοφμε  με  εικόνεσ  χωρίσ  λζξεισ. 

Φυςικά, όςο θ γνϊςθ αναπτφςςεται και ςυςτθματοποιείται, ιδίωσ ςτθν 

επιςτιμθ, θ γλϊςςα παίηει κακοριςτικό ρόλο, γιατί τότε δεν μιλάμε για 
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ατομικι γνϊςθ, αλλά για ςυλλογικι,  οπότε θ  επικοινωνία δια τθσ 

γλϊςςασ είναι κακοριςτικι. Υάντοτε όμωσ, ωσ ςυμπλιρωμα τθσ 

ςκζψθσ και όχι ωσ δομικόσ λίκοσ τθσ.  Δομικόσ λίκοσ τθσ ςκζψθσ είναι 

και  παραμζνει θ εντφπωςθ (εικόνα, ιχοσ, ςυναίςκθμα κλπ.), με τθ 

λζξθ να είναι και να παραμζνει απλά δομικό ςτοιχείο τθσ επικοινωνίασ.  
 

Υάντωσ, εκείνο που πρζπει να τονίςουμε πριν κλείςουμε τθν αναφορά 

μασ ςτο γλωςςικό κζμα, είναι ότι ναι μεν θ φιλοςοφία δεν είναι 

φιλολογία,  αλλά θ  φιλοςοφία  οφείλει  τα  μζγιςτα  ςτθ  φιλολογία.  

Ξάποιοι φιλόςοφοι κεωροφν ότι, αν είχε ευοδωκεί θ κακιζρωςθ 

παγκοςμίωσ κοινισ γλϊςςασ αναφοράσ, όπωσ το εγχείρθμα τθσ 

«Esperanto»,  ίςωσ τότε ολόκλθρθ θ φιλολογικι επιςτιμθ να υπαγόταν 

ςτθ  φιλοςοφία.  

Δεν ςυμφωνϊ μϋ αυτι τθν απλοφςτευςθ, γιατί θ διαφορά των κατά 

τόπουσ  γλωςςϊν μεταξφ τουσ δεν εξαντλείται  ςτο ανόμοιο  μεταξφ 

τουσ αλφάβθτο και λεξιλόγιο, όπωσ και προφορά. Θ κάκε γλϊςςα  

είναι ζνασ πολυςφνκετοσ οργανιςμόσ που, εκτόσ απϋ αυτά που είπα,  

ζχει  ιδιαίτερουσ μθχανιςμοφσ ςθμαςιοδότθςθσ και ζκφραςθσ των 

νοθμάτων και ςυνδζεται πλιρωσ με τα κοινωνιολογικά δεδομζνα τθσ  

αντίςτοιχθσ  χϊρασ. 

Αν  πάρουμε για  παράδειγμα  τθν  πλζον  λόγια  και  πλοφςια  γλϊςςα 

του κόςμου, τθν ελλθνικι, κα ςυμφωνιςουμε με τθ διάκριςθ των 

γλωςςϊν  ςε  εννοιολογικζσ  και  ςθμειολογικζσ.  

Ωσ  γνωςτό,  ςτθ  γλϊςςα  υπάρχει  το  ςθμαίνον,  που  είναι  θ  λζξθ, 

και το ςθμαινόμενο, που είναι  θ  ζννοια.  Χτθν ελλθνικι και ςε 

ελάχιςτεσ ακόμα γλϊςςεσ, αυτά τα δφο ζχουν πρωτογενι ςχζςθ 

μεταξφ τουσ,  ενϊ  ςτισ υπόλοιπεσ, οι λζξεισ είναι ςυμβατικόσ κϊδικασ 

γραμμάτων, με τθ ςυμφωνία κάκε διαφορετικι ομάδα γραμμάτων, 

τυχαία επιλεγμζνθ, να  αντιςτοιχεί  ςε  ςυγκεκριμζνθ  ζννοια.  

Αν π.χ. ςτθν αγγλικι ςυμφωνοφςαμε θ ομάδα γραμμάτων «car» να 

ςθμαίνει  ςφννεφο  και θ ομάδα «cloud» να ςθμαίνει αυτοκίνθτο, αυτό 

κα ιταν εξίςου αποδεκτό και κα αναλάμβανε θ ςυνικεια να 

κακιερϊςει αυτζσ τισ λζξεισ με αυτι τθ ςθμαςία ςτο οικείο λεξιλόγιο. 

Τμωσ, ςτθν ελλθνικι, το «ςφν-νεφο» είναι ςφνοδοσ νεφϊν και το 

«αυτο-κίνθτο» είναι όχθμα κινοφμενο αφϋ εαυτοφ. Αν λοιπόν λζγαμε 

αυτο-κίνθτο το ςφννεφο και ςφν-νεφο το  αυτοκίνθτο, θ ετυμολογία κα 

εμπόδιηε τθ ςυνικεια να κακιερϊςει αυτζσ τισ λζξεισ με το αντίκετό 

τουσ  νόθμα. 
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Θ εννοιολογικι γλϊςςα, λοιπόν, χτίηει το λεξιλόγιό τθσ παράλλθλα  και  

μαηί με τθ λογικι. Σι ςθμειολογικζσ γλϊςςεσ καταρτίηουν το λεξιλόγιό 

τουσ αδιαφορϊντασ κατά κανόνα για τθ λογικι των λζξεων. Θ λογικι ςϋ 

αυτζσ, ζπεται του λεξιλογίου, ωσ ςυνδετικι διαδικαςία των λζξεων, όχι 

ωσ δθμιουργικι. 

θμείωςθ: Σταχυολογϊ παραδειγματικά μερικζσ χαρακτθριςτικζσ 

ελλθνικζσ λζξεισ, για να κατανοθκεί θ διαφορά: 

 Ελλάσ ςθμαίνει θλιόλουςτοσ βράχοσ  (ζλα = ιλιοσ ςτα δωρικά  και  

λασ = πζτρα ι βράχοσ, εξ ου και λατομείο, λάςπθ κλπ.). 
 

 Αίγυπτοσ (ελλθνικι λζξθ) ςθμαίνει ξάπλα κάτω από το Αιγαίο (υπτίωσ 

του Αιγαίου). 
 

 Ελευκερία ςθμαίνει πλιρθ δυνατότθτα μετακίνθςθσ  (ελεφκειν τισ 

όπου ερά = να πθγαίνει κανείσ όπου αγαπά). 
 

 Βοθκόσ είναι αυτόσ που τρζχει εκεί που τον φωνάηουν (βοι = φωνι 

και κζω = τρζχω). 
 

 Φκόνοσ ςθμαίνει κακία που ςε φκείρει (από το ριμα φκίνω = 

μειϊνομαι). 
 

 Αγαλλίαςθ ςθμαίνει ευχάριςτθ κεραπεία (τριπλοςφνκετθ λζξθ από  

αγάλλομαι και ίαςθ, όπου αγάλλομαι είναι ιδθ διπλοςφνκετθ από το 

άγαν = πολφ και άλλομαι = ςκιρτϊ, όπου άλλομαι είναι ιδθ ςφνκετθ 

από το αλσ = αλάτι και  ειμί) και υπονοεί  ότι ςκιρτάσ  όπωσ όταν 

γεφεςαι αλάτι. 

Τμωσ, και ςτισ ςθμειολογικζσ γλϊςςεσ, θ γραμματεία τουσ και θ 

λογοτεχνία τουσ ζδωςε με το πζραςμα των αιϊνων ςθμαςιολογικά 

παραλλαγμζνεσ λζξεισ και λεκτικό πλοφτο. Επιπλζον, το κλίμα και οι 

τοπικζσ ανάγκεσ αφξθςαν αυτό τον πλοφτο. Υ.χ. ςτθν πλοφςια ελλθνικι 

γλϊςςα υπάρχουν περίπου 10 λζξεισ για το χιόνι  (χιόνι, χιονίηω, 

χιονόπτωςθ, χιονόνερο, χιόνιςμα χιονοκφελλα, χιονοςτιβάδα, χιονό-

μπαλα, χιονάνκρωποσ κλπ.), ενϊ ςτθ φτωχι κατά τα άλλα γλϊςςα των 

εςκιμϊων υπάρχουν υπζρ τισ 30 διαφορετικζσ λζξεισ που ξεχωρίηουν 

απίκανεσ λεπτομζρειεσ ςτθν εμφάνιςθ του εν λόγω φαινομζνου. 

Θ κάκε εκνικι γλϊςςα, ιδίωσ από εκείνεσ που οι χϊρεσ τουσ  γνϊριςαν 

ιςτορικά αίγλθ και δφναμθ, άρα και προχωρθμζνο πολιτιςμό, ζχει 

δϊςει πολφτιμουσ γλωςςικοφσ και νοθματικοφσ κθςαυροφσ με τθ 

λόγια, αλλά και με τθν κακομιλοφμενθ γλϊςςα τθσ, όπωσ  αυτι 

εξελίχκθκε. Χυνεπϊσ, είναι όλεσ οι γλϊςςεσ ςθμαντικζσ για τθν 

επιςτιμθ  και  άξιεσ  προσ  μελζτθ,  αλλά  φυςικά  αυτό  είναι  ζργο των  

φιλολόγων  και  των  γλωςςολόγων,  όχι  τθσ  φιλοςοφίασ.  
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Θ  φιλοςοφία, ωσ  νοθτικι επιςτιμθ και, ειδικότερα, ωσ λεκτικι, 

οφείλει  κατά  τθ  γνϊμθ  μου  να  εργαςκεί  προσ  δφο  κατευκφνςεισ:  

α) τθν επεξεργαςία γενικϊν κανόνων νοθματικισ και εν μζρει 

ςυντακτικοφ, που να ζχουν κακολικι ιςχφ (ςε όλεσ τισ εκνικζσ 

γλϊςςεσ), και β) τθν εργϊδθ προςπάκεια για τθν κακιζρωςθ 

υπερεκνικισ επιςτθμονικισ γλϊςςασ (όπωσ το «όραμα» τθσ Esperanto 

ι θ χρθςιμοποιοφμενθ ευρζωσ παλαιότερα, ωσ κοινι επιςτθμονικι 

γλϊςςα, λατινικι). Αυτι, μπορεί να είναι θ de facto επικρατιςαςα  

αγγλικι, αλλά με εμπλουτιςμό τθσ με τουσ απαραίτθτουσ επιςτθμο-

νικοφσ όρουσ και ζννοιεσ άλλων γλωςςϊν, που ζχουν μοναδικι 

επιςτθμονικι ςθμαςία και βακφτθτα, και με διεκνϊσ αποδεκτό  και  

κατακυρωμζνο  λεξικό. 

Υαρά το ςεβαςμό που πρζπει να ζχουμε ςτουσ μεταφραςτζσ, λόγω του 

αφανοφσ, κωπιϊδουσ και άχαρου ζργου τουσ, κεωρϊ ότι θ μετάφραςθ 

είναι εν τζλει ο εφιάλτθσ τθσ επιςτιμθσ και ςθμαντικι τροχοπζδθ ςτθ 

διάδοςι τθσ και ςτθν πρόοδό τθσ. Θ επιςτιμθ δεν είναι λογοτεχνία και 

το «περίπου» ςτθ μετάφραςθ είναι πλαςτογραφία' ποτζ βελτίωςθ.    

Υάντωσ, γενικά μποροφμε να ποφμε, ότι θ γλϊςςα ενόσ λαοφ, όπωσ και 

ο τρόποσ εκφοράσ και προφοράσ τθσ, αν και δεν είναι κακαρά φυςικά 

χαρακτθριςτικά, όπωσ είναι π.χ. το χρϊμα του δζρματοσ ι το ςχιμα 

του προςϊπου ι το ςφνθκεσ  χρϊμα των ματιϊν,  χαρακτθρίηει το ίδιο 

ζντονα τον κάκε λαό, ςαν να είναι κι αυτι ζνα εμφανζσ φυςικό 

χαρακτθριςτικό του. Θ γλϊςςα είναι εκείνο από τα επίκτθτα ιδιϊματα 

του ανκρϊπου, που αυτόσ το νοιϊκει ωσ περιςςότερο ςυγγενζσ και 

από τα γνιςια ςυγγενι ακόμα. Ξαι αυτό δεν το αιςκάνεται ζτςι μόνο ο 

ίδιοσ, αλλά και αυτοί που τον ςυναναςτρζφονται επίςθσ.  

Ρλθροφορικι 

Βριςκόμαςτε ςτθν τρίτθ  χιλιετία  και  ςτον  εικοςτό  πρϊτο  αιϊνα.  

Τλα ςτθν επιςτιμθ και ςτθν τεχνολογία τρζχουν πλζον με ιλιγγιϊδεισ 

ρυκμοφσ.  Σ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ ζχει μπει ςτθ ηωι μασ και είναι 

πια το δεφτερο μυαλό μασ.  Σ κυβερνοχϊροσ είναι ςιμερα, ςχεδόν το 

δεφτερο ςπίτι μασ. Θ λογικι, ωσ εργαλείο ςκζψθσ, κα ζμοιαηε ςιμερα 

χωρίσ τθν πλθροφορικι ςαν μουςειακοφ ενδιαφζροντοσ  είδοσ! 

Ππωσ μουςειακά είδθ είναι πια θ πζνα και θ γραφομθχανι, ςυγκρινόμενεσ 

με το παντοδφναμο πλθκτρολόγιο, ι το telex, που καταργικθκε πρόςφατα 

από το telefax. Το οποίο  telefax, πριν αλζκτωρ λαλιςει τρισ, τείνει και αυτό 

τϊρα να παροπλιςκεί εξαιτίασ του E-mail και του Skype. 
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Θ  πλθροφορικι είναι αναμφίβολα εργαλείο νόθςθσ,  που προεκτείνει 

τεχνικά τθν ανκρϊπινθ νόθςθ, εξ ου και ο όροσ τεχνθτι νοθμοςφνθ. 

Επομζνωσ,  κατά τθν άποψι μου,  είναι επιςτθμολογικά  αυτονόθτο ότι 

θ επιςτιμθ τθσ πλθροφορικισ πρζπει να εντάςςεται ςτθν ευρφτερθ  

επιςτιμθ  τθσ  νοθτικισ. 

Αςφαλϊσ, ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ είναι μια μθχανι και ο 

καταςκευαςτισ του είναι ζνασ μθχανικόσ, όπωσ όλοι οι μθχανικοί.  

Ωςτόςο, το ουςιϊδεσ ςτον κόςμο των υπολογιςτϊν, δεν είναι τόςο το 

μθχανικό τουσ μζροσ (hardware), όςο θ μζκοδοσ διαχείριςθσ των 

πλθροφοριϊν (software). Αν δοφμε τον υπολογιςτι ςαν προςομοίωςθ 

ανκρϊπου, κα διακρίνουμε αμζςωσ το ςϊμα του από το πνεφμα του, 

δθλαδι από το νοιμον μζροσ του.  Κα ςκεφτοφμε τότε ότι, αυτό που 

ενδιαφζρει τον πλθροφοριακό επιςτιμονα είναι  το νοιμον μζροσ και, 

άρα, θ διαχείριςθ των πλθροφοριϊν και το κανονιςτικό πλαίςιο που τθ 

διζπει, τόςο ωσ τρόπο ειςαγωγισ των δεδομζνων (syntactic level), όςο 

και ωσ διαδικαςία επεξεργαςίασ των για τθ ςυναγωγι ςυμπεραςμάτων 

και τθν αςφαλι πλθροφόρθςθ (semantic level). 

Πε αυτζσ τισ διευκρινίςεισ,  γίνεται φανερό ότι δεν είναι φιλοςοφικϊσ 

ενδιαφζρον το μθχανικό μζροσ του υπολογιςτι, που είναι υπόκεςθ 

εξειδικευμζνου θλεκτρονικοφ μθχανικοφ. Αλλϋ οφτε κα ζλεγα και ο 

προγραμματιςμόσ του, όπου ο κάκε προγραμματιςτισ, ωσ τεχνίτθσ 

πλζον,  προςαρμόηει τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ τθσ θλεκτρονικισ ςτον 

τεχνικό, διοικθτικό ι οικονομικό τομζα, που καλείται να εξυπθρετιςει. 

Αυτό το οποίο ανικει ςτθ νοθτικι από τον ευρφτερο κόςμο τθσ 

πλθροφορικισ,  είναι θ ςυςτθματοποίθςθ του λογιςμικοφ, δθλαδι  τθσ 

λογικισ των υπολογιςτϊν ωσ προζκταςθσ τθσ ανκρϊπινθσ λογικισ.  
 

Ψίκενται βαςικά ηθτιματα επϋ αυτοφ, κυριότερο των οποίων είναι κατϋ 

εμζ το πϊσ γίνεται θ τυπικι θλικιότθτα του υπολογιςτι,  ο οποίοσ δεν 

ξζρει να μετρά επάνω από το ζνα (μθδζν και ζνα είναι όλθ θ  

αλφάβθτόσ του),  να  μετατρζπεται  ςε  ευφυία και πθγι ςοφίασ όταν 

ςυντίκεται -ωσ «μαγικό» γινόμενο- με τθν ανκρϊπινθ  ςκζψθ. 

Κεωρϊ ότι θ ειδοποιόσ διαφορά μεταξφ του μθχανικοφ και του 

ανκρϊπινου εγκεφάλου είναι θ ιδθ πολυςυηθτθμζνθ ςτο παρόν βιβλίο 

πρωταρχικι (κατθγορικι) ζννοια τθσ ςυνείδθςθσ.  Πε δεδομζνο ότι 

ζχουμε δεχτεί πωσ θ λογικι δεν είναι εφεφρεςθ του νοοφντοσ 

υποκειμζνου, αλλά ανακάλυψθ τθσ υπάρχουςασ ςτα πράγματα τάξεωσ 

ςτθν πιο αφθρθμζνθ μορφι τθσ,  δεν το βρίςκω επιςτθμονικά αδόκιμο 

να μιλάμε για τθν φπαρξθ λογικισ ςτον θλεκτρονικό εγκζφαλο, όπωσ 
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και ςτον ανκρϊπινο. Θ διαφορά εν προκειμζνω  δεν ζγκειται ςτθν 

φπαρξθ ι μθ λογικισ βάςθσ (που οφτωσ ι άλλωσ ενυπάρχει), αλλά ςτθν 

φπαρξθ αυτοςυνειδθςίασ. Αυτι τθ διακζτει ο άνκρωποσ και δεν τθ 

διακζτει ο υπολογιςτισ. Υαραπζρα, αυτό ςθμαίνει ότι ο υπολογιςτισ 

δεν ζχει αφϋ εαυτοφ βοφλθςθ, αν αυτι δεν ειςαχκεί ςϋ αυτόν 

προγραμματικά  από τον άνκρωπο. 

Αλλά ζχουν τεκεί και θκικοφ χαρακτιρα ηθτιματα ςχετικά με τθν 

πλθροφορικι.   Πια  ςυηιτθςθ  που  ζχει  ανοίξει  ςχετικά,  είναι  γφρω 

από το αν κα κατορκϊναμε να μετατρζψουμε τον υπολογιςτι ςε 

νοιμον ρομπότ, εμφυςϊντασ ςϋ αυτόν αυτοςυνειδθςία και βοφλθςθ 

παρόμοια με του ανκρϊπου. Αυτό, ανεξάρτθτα από τθ ςωματικι 

κατατομι του ρομπότ,  που δεν με απαςχολεί,  εγϊ το ερμθνεφω ωσ 

καταςκευι τεχνθτοφ ανκρϊπου, δθλαδι ανκρωπομθχανισ. 

 Ξατϋ άλλουσ, αυτό είναι μια επιτρεπτι πρόκλθςθ και φιλοδοξία για τον 

πολιτιςμό μασ, αλλά για άλλουσ, είναι μια τερατογζνεςθ που κα 

μποροφςε να οδθγιςει ςτθν καταςτροφι τθσ ανκρωπότθτασ 

(οδθγϊντασ ςϋ ζναν απάνκρωπο κόςμο τφπου «Δίκθσ» του Kafka ι 

τφπου ςαν αυτόν που περιγράφεται ςτισ ταινίεσ «Matrix» και 

«Gattaca»). Ξατϋ εμζ, πρόκειται ευτυχϊσ για απραγματοποίθτο  

ςενάριο  γιατί μπορεί  ο άνκρωποσ  να  ελζγχει   με τθ  ςυνείδθςθ  τα  

πάντα,  αλλά  δεν  μπορεί  να ελζγξει τθν ίδια τθ ςυνείδθςθ.  Δεν ζχει 

καμία  γνϊςθ  και  ιδζα  για το πϊσ  περνάει  ο  ανκρϊπινοσ  εγκζφαλοσ 

από τθν θλεκτροχθμικι  δομι  μιασ υπολογιςτικισ μθχανισ ςτο  μυαλό 

με ςυνείδθςθ και βοφλθςθ (εξ ου και θ ςυνείδθςθ κατοχυρϊνεται  

φιλοςοφικά ωσ πρωταρχικι ζννοια και δεν αναλφεται). Ξατά ςυνζπεια,  

δεν μπορεί να ειςαγάγει κάποιοσ ςε άλλο ον μια ιδιότθτα  που δεν 

γνωρίηει πϊσ αυτι ειςάγεται ςϋ αυτόν τον ίδιο. 
 

Υιςτεφω ότι, από τθ ςτιγμι που θ πλθροφορικι  μπικε τόςο ορμθτικά 

ςτθ ηωι μασ και αλλοίωςε ςθμαντικά τον τρόπο ςκζψθσ μασ (κετικά ι 

αρνθτικά δεν ζχει ςθμαςία),  είναι ανάγκθ να προχωριςει θ φιλοςοφία 

ςτθν κατάρτιςθ ειδικοφ κλάδου για τθν πλθροφορικι (όπωσ το ζχει 

κάνει π.χ. με τθ θ φιλοςοφία  του δικαίου, τθ φιλοςοφία των τεχνϊν 

κ.ά.).  Ωπάρχουν  πολλά   ςχετικά  ηθτιματα  προσ ςυηιτθςθ,  τόςο  από 

τθ  γνωςιολογικι  πλευρά  (μεκοδολογικι,  επιςτθμολογικι),  όςο  και 

από τθ γενικότερθ και πλατιά φιλοςοφικι προβλθματικι (θκικι, 

πολιτικι, οικονομικι κλπ.), που ηθτάνε κεωρθτικά κεμελιωμζνεσ, όχι 

πρόχειρεσ και αποςπαςματικζσ,  απαντιςεισ.  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Ε7 

ΟΓΑΝΩΤΛΚΘ 
(Organization & Management) 

Πε βάςθ αυτά που είπαμε ςτθν τελεολογία περί τθσ δθμιουργίασ  ωσ 

πρυτανεφουςασ αξίασ  και αυτά που είπαμε προθγουμζνωσ ότι ο Οόγοσ 

ωσ τάξθ (δθλαδι διάταξθ και τάςθ) είναι κυρίωσ οργάνωςθ, γίνεται 

εφκολα αντιλθπτό ότι το όποιο δθμιουργικό και εφαρμοςτικό 

εγχείρθμα τθσ επιςτιμθσ,  αλλά και κάκε άλλο ανκρϊπινο τζχναςμα, 

εξαρτά τθν ζκβαςι του από το βακμό οργάνωςθσ  που κα κατορκϊςει. 

Είναι γεγονόσ  ότι θ ζνταξθ τθσ οργανωτικισ επιςτιμθσ  ςτθ φιλοςοφία 

τθσ γνϊςθσ, ωσ κλάδου τθσ, ξενίηει τουσ φιλοςόφουσ. Είναι μια ςχετικά 

καινοφργια επιςτιμθ, που δεν ζχει αποτιμθκεί επαρκϊσ θ αξία τθσ και 

το εφροσ τθσ.  Ωςτόςο, θ οργανωτικι δεν είναι υπόκεςθ μόνο ενόσ 

τομζα τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ (πολιτικισ, οικονομίασ, τεχνολογίασ 

κλπ.), αλλά είναι χριςιμθ ωσ βοθκθτικό εργαλείο ςε κάκε μασ 

προςπάκεια.  Χτθν ουςία,  είναι θ ειςαγωγι (εμφφτευςθ) νόθςθσ  ςε 

κάκε ανκρϊπινο εγχείρθμα και θ εκλογίκευςι του. Πε αυτι τθν 

ζννοια,  είναι  φανερό  ότι,  όχι  μόνο  πρζπει  να  ανικει  ςτθ  νοθτικι, 

αλλά  είναι  και  θ  πιο  γενικευμζνθ  εφαρμογι  τθσ.  

Πάλιςτα, οριςμζνοι μελετθτζσ τθσ οργανωτικισ τονίηουν αυτι τθ 

γενικότθτα, επιςθμαίνοντασ ότι θ οργανωτικι είναι θ τεχνικι κάκε 

ανκρϊπινθσ πράξθσ, ενϊ θ λογικι είναι ειδικότερθ, ωσ τεχνικι τθσ 

νόθςθσ.  Φκάνουν  δθλαδι να  υποςτθρίηουν  ότι,  επιςτθμολογικά,  

ίςωσ  κα  ζπρεπε  θ  νοθτικι  να  κεωρείται  τμιμα  τθσ  οργανωτικισ 

και όχι θ οργανωτικι τθσ νοθτικισ. Κυμίηουν εν προκειμζνω τον 

αρχαιοελλθνικό  μφκο,  κατά  τον οποίο  ο Ηευσ  υπζταξε  και  φυλάκιςε 

τον πατζρα του Ξρόνο, υποςτθρίηοντασ ότι αυτό ζχει γίνει και από τθ 

λογικι ςτθν οργανωτικι. 

Πελετϊντασ επιςτθμολογικά αυτό το ηιτθμα, υπό το πρίςμα τθσ 

ςφγχρονθσ επιςτθμονικισ επανάςταςθσ,  με ανοιχτό μυαλό και χωρίσ 

προςκόλλθςθ ςτα παραδεδεγμζνα και ςτισ ςχετικζσ αγκυλϊςεισ, 

καταλιγω ςτο ςυμπζραςμα ότι θ οργάνωςθ είναι θ μετάγγιςθ ςκζψθσ  

ςε κάκε  μασ  τόλμθμα,  το οποίο  χωρίσ  αυτιν  κα ιταν ενςτικτϊδεσ  

και  αυκόρμθτο,  και άρα,  θ οργανωτικι επιςτιμθ είναι εκ των 



 258                                                             ΡΣΘΨΛΞΘ 

 

πραγμάτων θ ςφγχρονθ προζκταςθ τθσ νοθτικισ (ωσ ςυνζχεια αυτισ), 

γενικότερθ τθσ λογικισ και κάκε άλλθσ ανκρϊπινθσ τεχνικισ. 

Οργάνωςθ είναι γενικά θ τάξθ με τθν οποία τοποκετοφνται τα 

πράγματα ςε ζνα ςφνκετο δθμιοφργθμα, οφτωσ ϊςτε αυτό να 

λειτουργεί ωσ ενιαίο όλο και να ζχει ίδια υπόςταςθ και προοριςμό. 

Είναι δθλαδι, οντολογικά και τελεολογικά, θ φαινομενολογικι και 

ςχθματικι  πλευρά μιασ ςφνκεςθσ,  που προςτίκεται ςτθν κοςμικι τθσ 

διάςταςθ (δφναμθ, υλοενζργεια) και τθσ δίνει τθ διάςταςθ τθσ 

προςωπικότθτασ  και  τθσ  ατομικισ  υπόςταςθσ. 

Υπενκυμίηω εδϊ το απόςπαςμα του άρκρου μου που ανζφερα ςτο κεφάλαιο 

περί λόγου και τάξθσ, που λζει ότι: «... Κι αν ςυγκεντρϊςουμε όλα τα υλικά 

και τθν ενζργεια που απαιτοφνται για να κτιςκεί ζνα κτίριο, ι όλα τα 

εξαρτιματα και τα καφςιμα που χρειάηεται μια μθχανι, αν δεν τα 

ςυςχετίςουμε (ςυναρμολογιςουμε) με κάποια ςυγκεκριμζνθ τάξθ (ςχζδιο), 

οφτε κτίριο οφτε μθχανι κα ζχουμε. Κα ζχουμε τελικά, όπωσ και αρχικά, ζνα 

ςωρό υλικϊν και ανταλλακτικϊν. Κι αν ςυγκεντρϊςουμε τουσ πιο ειδιμονεσ 

μουςικοφσ και τα πιο εφθχα όργανα και τα βάλουμε να παίηουν χωρίσ 

παρτιτοφρα και μαζςτρο, κα ζχουμε ίςωσ όλουσ τουσ φκόγγουσ μιασ 

ςυμφωνίασ, μα ςυμ-φωνία (αρμονία) ςίγουρα δεν κα ζχουμε. Πςα λοιπόν 

όντα και υλικά και αν ακροιςτοφν για κάποιο ςκοπό, όςθ πράξθ κι 

ενεργθτικότθτα κι αν καταβλθκεί, κα είναι πάντα μάταιοσ κόποσ, αν λείπει το 

ςχζδιο που κα τα κάνει τελεςφόρα, αν λείπει θ οργάνωςθ! Κα ζχουμε 

όργανα, μα δεν κα ζχουμε οργανιςμό. » 

   Τταν μια ςφνκεςθ  διακζτει επαρκι οργάνωςθ, ϊςτε θ ολότθτα να 

λειτουργεί ωσ ενότθτα,  λζμε ότι αυτι αποτελεί ςφςτθμα ι οργανιςμό. 

Ψο ςφςτθμα, ωσ πράξθ και ωσ αποτζλεςμα, είναι το κεντρικό κζμα τθσ 

οργανωτικισ επιςτιμθσ.  Θ οργανωτικι είναι θ λογικι ςτθν πράξθ.  

Πε αυτι τθν ερμθνεία, γεννάται αμζςωσ μια ευκεία ςχζςθ τθσ 

οργανωτικισ επιςτιμθσ με τθν ευφυία. Αναμφίβολα, θ γνωςτικι 

διαδικαςία και οι επιςτιμεσ ςτθρίηονται ςτθν εμπειρία και τθ ςκζψθ 

και, ςυνεπϊσ, εξαρτϊνται από τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ και τθν 

ευφυία του επιςτιμονα. Τμωσ, ςτθν περίπτωςθ τθσ οργάνωςθσ, θ 

ευφυία αποκτά δυςανάλογα μεγάλθ ςθμαςία, γιατί -εν προκειμζνω- 

αυτι δεν είναι μζςο, είναι αυτόσ οφτοσ ο ςκοπόσ. Τταν λζμε ότι 

βάηουμε λόγο (τάξθ) ςε κάποιο δθμιοφργθμα, δεν χρθςιμοποιοφμε 

απλά τθν ευφυία μασ ωσ εργαλείο, όπωσ ςτισ άλλεσ επιςτιμεσ' 

μεταγγίηουμε ευφυία ςε αυτό τοφτο το δθμιοφργθμα. Πε τθ 

ςυςτθματοποίθςθ, μετατρζπουμε το ςυντικζμενο ςφνολο από άλογο 

ςε λογικό και, άρα,  από βλακϊδεσ ςε ευφυζσ. 
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Ξατά ςυνζπεια, εδϊ ειδικά, θ ςυμβολι τθσ γνωςτικισ επάρκειασ περνά 

ςε ςχετικά ιςςονα αξία, ενϊ θ αξία τθσ ευςτροφίασ αναβακμίηεται. Σ 

οργανωτισ δεν χτίηει όπωσ ο μθχανικόσ, οφτε χειρουργεί όπωσ ο 

χειρουργόσ' εναρμονίηει. Επομζνωσ, μοιάηει περιςςότερο με τον 

καλλιτζχνθ, που παράγει  αρμονία,  και λιγότερο με τον τυπικό 

επιςτιμονα, που μελετά και χειρίηεται τθν πραγματικότθτα ρεαλιςτικά, 

ωσ ζχει. Δεν είναι τόςο γνϊςτθσ των εφευρζςεων άλλων, που ζχει 

διδαχκεί να τισ χρθςιμοποιεί, οφτε ζμποροσ και μεταπράτθσ' είναι ζνασ 

διαρκισ εφευρζτθσ και επιχειρθματίασ. 

Ξι επειδι ο οργανωτισ μοιάηει με καλλιτζχνθ, κατά το ότι ειςάγει 

αρμονία  ςε ζνα ςφςτθμα,  είναι φανερό ότι πρζπει να ζχει αίςκθςθ 

του μζτρου και να πιςτεφει ςτθν αρχι του «φιλοκαλοφμεν μετϋ 

ευτελείασ».  Είναι  πολφ  ςοφό  αυτό  που  ζχει  λεχκεί  ςχετικά,  ότι 

«Όςο απλό είναι να περιπλζξεισ τα πράγματα,  τόςο περίπλοκο είναι 

να  τα  απλοποιιςεισ». 
 

Ξατά τθν ομϊνυμθ επιςτιμθ,  που αναπτφχκθκε τον 19ο και τον 20ό 

αιϊνα με βάςθ τισ κεωρίεσ των Taylor, Fayol, Weber κ.ά., το 

Μanagement είναι ο επιτελικόσ τομζασ μιασ επιχείρθςθσ, κατϋ 

αντίκεςθ  προσ  τον  εκτελεςτικό. 

Πζχρι τότε, θ Θγεςία μιασ επιχείρθςθσ (leadership) περιλάμβανε 

κεωρθτικά και τθ διοίκθςθ και τθ διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ. Υρακτικά 

όμωσ, είχε αρχίςει προ πολλοφ να διακρίνεται ο επιτελικόσ τομζασ ωσ 

ςυμβουλευτικόσ και υποςτθρικτικόσ τθσ θγεςίασ ςτα κζματα 

διοίκθςθσ.  Αυτό ξεκίνθςε από τισ ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ, όπου 

μετά από τον υπαςπιςτι,  που επικουροφςε τον αρχθγό (chief, general, 

captain)  ςτα κζματα τθσ διεφκυνςθσ τθσ επιχείρθςθσ,  άρχιςε να 

λειτουργεί δίπλα του κι ο επιτελάρχθσ,  που τον επικουροφςε ςτα 

κζματα  διοίκθςθσ. 

Σι δφο αυτζσ λειτουργίεσ (επιτελικι και εκτελεςτικι) διακρίνονται ωσ 

εξισ: 

 Θ Διοίκθςθ (management) αντιςτοιχεί ςτον επιτελικό τομζα 

(επιτελείο) τθσ επιχείρθςθσ, που ζχει τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ 

(organization), του προγραμματιςμοφ (planning) και του ελζγχου 

(control). 

 Θ Διεφκυνςθ (direction) αντιςτοιχεί ςτον εκτελεςτικό τομζα 

(παραγωγι) τθσ επιχείρθςθσ, που ζχει τθν ευκφνθ του ςυντονιςμοφ  



 260                                                             ΡΣΘΨΛΞΘ 

 

(coordination),  τθσ λειτουργικότθτασ  (operation)  και τθσ 

διαχείριςθσ  (adminitration).  

Υρζπει να ςθμειϊςω εν προκειμζνω, ότι,  κατά τθ γνϊμθ μου,  υπάρχει 

ποιοτικι αντιςτοιχία και αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ των τριϊν 

παραμζτρων τθσ μιασ λειτουργίασ και τθσ άλλθσ, ιτοι α) ο καλόσ 

ςυντονιςμόσ εξαρτάται από τθν ορκι οργάνωςθ, β) θ καλι 

λειτουργικότθτα εξαρτάται από τον ορκό  προγραμματιςμό  και  γ) θ 

καλι διαχείριςθ εξαρτάται  από τον ορκό και  ςυνεχι ζλεγχο.  Επίςθσ, 

ότι και οι τρεισ παράμετροι του management  (διοίκθςθσ)  νοοφνται ωσ 

οργάνωςθ με τθν ευρεία ζννοια του όρου και ζχουν ςχεδιαςτικό και 

εποπτικό (επιτελικό) χαρακτιρα, ςε αντίκεςθ με τισ τρεισ παρα-

μζτρουσ τθσ διεφκυνςθσ, που ζχουν εκτελεςτικό και εντεταλμζνο 

χαρακτιρα. 

Ωσ εκ τοφτου, κεωρϊ ωσ αδόκιμθ ταυτολογία τθν περιφραςτικι 

ονομαςία τθσ επιςτιμθσ αυτισ με τον όρο «Οργάνωςθ και Διοίκθςθ 

επιχειριςεων», αφοφ θ διοίκθςθ περιλαμβάνει τθν οργάνωςθ και είναι 

εν τζλει οργάνωςθ θ ίδια ςτο ςφνολό τθσ  (κατϋ αντίκεςθ  προσ  τθν  

θγεςία, που  είναι  ευρφτερθ,  γιατί  περιλαμβάνει και τθ διεφκυνςθ). 

Βζβαια, το management,  ωσ επιςτιμθ,  και θ διοίκθςθ επιχειριςεων, 

ωσ πανεπιςτθμιακι ςχολι, περιορίηεται ςυνικωσ ςτθν οργάνωςθ 

οικονομικϊν επιχειριςεων, αλλά ςτθν πραγματικότθτα, θ οργανωτικι 

επιςτιμθ είναι πολφ γενικότερθ και ζχει λόγο ςε όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ 

εφαρμοςμζνεσ επιςτιμεσ και δράςεισ. 

Σργάνωςθ κάνει ο ςκθνοκζτθσ μιασ ταινίασ του Hollywood,  οργάνωςθ 

κάνει  ο προπονθτισ μιασ ποδοςφαιρικισ ομάδασ, οργάνωςθ κάνει κι ο 

πολιτικόσ όπωσ το εξθγοφμε παρακάτω και, βζβαια, οργάνωςθ κάνει ο 

ςτρατιωτικόσ ςτθν αίκουςα επιχειριςεων, όταν κινεί επάνω ςτο 

επιχειρθςιακό τραπζηι τα ομοιϊματα των μονάδων μάχθσ με το ξυλάκι. 

Σργανωτικι ιταν και θ ςκζψθ του Κθςζα να χρθςιμοποιιςει το μίτο 

τθσ Αριάδνθσ, όταν ειςιλκε ςτο λαβφρινκο, και οργανωτικι ιταν και θ 

βοφλθςθ του Ξαποδίςτρια όταν διζταξε να φυλάςςονται οι πατάτεσ.  

Θ οργανωτικι, λοιπόν,  ςχετίηεται μεν λειτουργικά με το εκτελεςτικό 

(διευκυντικό) μζροσ τθσ επιχείρθςθσ, αλλά αυτό δεν είναι κζμα τθσ. 

Σμοίωσ, είναι ξζνθ προσ το  ποιοτικό  αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ, που 

επθρεάηει  μεν τουσ κανόνεσ τθσ διεφκυνςθσ, αλλϋ όχι τθσ διοίκθςθσ.  Σ 

διοικθτισ  ενόσ  νοςοκομείου  δεν  είναι  υποχρεωτικό  να ζχει ιατρικζσ 

γνϊςεισ, ενϊ ο διευκυντισ μιασ κλινικισ του νοςοκομείου  δεν  μπορεί  

παρά  να  είναι  γιατρόσ.  
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Γιϋ αυτό, θ οργανωτικι νοείται ωσ κακαρϊσ εφαρμοςμζνθ φιλοςοφικι 

δράςθ, ςτα πλαίςια τθσ νοθτικισ,  που αποςκοπεί ςτθν τελεολογικι 

ςυγκρότθςθ κάκε  επιχείρθςθσ με τθν ζννοια τθσ «επιτζλειασ»,  όπωσ 

τθν   εξθγιςαμε ςτθν τελεολογία,  ιτοι τθσ ςφγκλιςθσ των ενεργειϊν 

και δράςεων  προσ  τον τελικό ςκοπό  τθσ επιχείρθςθσ. 

Μςωσ ακοφγεται πρωτότυπο και ρθξικζλευκο να ςυμπεριλαμβάνουμε 

ςτθ φιλοςοφία, ζςτω τθν κανονιςτικι και εφαρμοςτικι, ζναν τομζα τθσ 

κακθμερινισ  δραςτθριότθτασ,  που ζχει να κάνει με τισ εφαρμογζσ 

όλων των επιςτθμϊν και ιδίωσ με τθν πρακτικι οικονομία, αλλά 

υπάρχει διπλι απάντθςθ ςϋ αυτό: Υρϊτον, καμιά ανκρϊπινθ 

επιχείρθςθ δεν μπορεί να ευοδωκεί αν δεν κάνει χριςθ τθσ νοθτικισ, 

που είναι φιλοςοφικι επιςτιμθ αναμφίβολα. Άρα, αντίςτροφα, 

απαιτείται ςτθ νοθτικι ζνα κεφάλαιο που να ειδικεφεται ςτθν 

οργάνωςθ κάκε μορφισ εγχειριματοσ. Ξαι δεφτερο, κα ιταν μια ςτάςθ 

snob και εκτόσ πραγματικότθτασ το να μθν καταδζχεται θ ςφγχρονθ 

φιλοςοφία να αςχολθκεί με τθν κοινωνικι, πολιτικι και οικονομικι 

πραγματικότθτα, όπωσ αυτι ζχει ςιμερα διαμορφωκεί, όπου θ 

πολυπλοκότθτα των διαδικαςιϊν απαιτεί πιεςτικά τθν επιτελικι  

κεϊρθςθ των πραγμάτων και τθν καλά οργανωμζνθ  και ςχεδιαςμζνθ 

προετοιμαςία κάκε εγχειριματοσ.  Είναι αντιφατικό να ςυμφωνεί θ 

κοινωνία με το αίτθμα «οι φιλόςοφοι βαςιλεφςωςι ι οι βαςιλείσ 

φιλοςοφιςωςι» και ο  φιλόςοφοσ να δθλϊνει αναρμόδιοσ, όταν  αυτό  

του  ηθτείται,  και  να  νίπτει τασ  χείρασ  του. 

Κεωρία των Συςτθμάτων 

Χτο  πλαίςιο  τθσ  οργανωτικισ,  ζχει  ςθμειωκεί  μεγάλθ  πρόοδοσ  με 

τθν  ανάπτυξθ  τθσ  κεωρίασ  των  ςυςτθμάτων. 

Θ Συςτθμικι είναι θ επιςτιμθ που μελετά κάκε ςφςτθμα που 

αποτελείται από πολλαπλά  δομικά  μζρθ,  που το κακζνα ζχει ατομικι 

ταυτότθτα και  διάφορθ ςυμπεριφορά, αλλά όλα μαηί αλλθλεπιδροφν 

μεταξφ τουσ. Επιπλζον, ο αμοιβαίοσ αυτόσ επθρεαςμόσ εξετάηεται τόςο  

ωσ  προσ τθν αλλθλεπίδραςθ  των  μερϊν  του ςυςτιματοσ μεταξφ τουσ 

(ςαν κλειςτό  κφκλωμα),  όςο  και  ωσ  προσ τθν αλλθλεπίδραςθ  μεταξφ  

αυτϊν και  του περιβάλλοντοσ  (ςαν ανοιχτό  κφκλωμα). 

Υρόκειται για μια διεπιςτθμονικι γνωςτικι προςπάκεια, που 

αποςκοπεί ςε ζνα ενοποιθτικό φιλοςοφικό πλαίςιο εννοιϊν, για τθ 

μελζτθ ςυςτθμάτων κατά ολιςτικό τρόπο, ανεξάρτθτα από τθ 

διάςπαςι τουσ ςε ιδιαίτερα τμιματα και  δομικοφσ λίκουσ.  Σ ολιςμόσ 
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τθσ ςυςτθμικισ είναι ζνασ παραγωγικόσ τρόποσ μελζτθσ ενόσ 

ςυςτιματοσ, που κινείται αντίκετα προσ τθν κλαςικι επαγωγικι μελζτθ 

του ςυςτιματοσ, θ οποία γινόταν με αναγωγι ςτα δομικά του μζρθ.  

Ψο ςπζρμα των κανόνων αυτισ τθσ νζασ επιςτιμθσ βρίςκεται ςτθ 

μελζτθ των νόμων τθσ κερμοδυναμικισ, κακόςον αυτι αποβλζπει 

ουςιαςτικά ςτθν  ελαχιςτοποίθςθ των τριβϊν και ςτθν αποτροπι -ι 

ζςτω  κακυςτζρθςθ-  τθσ  μοιραίασ  εντροπίασ  και  φκοράσ  που 

απειλεί ντετερμινιςτικά κάκε ςφςτθμα.  Θ ςυςτθμικι δεν είναι θ 

οργανωτικι επιςτιμθ κακϋ ολοκλθρίαν, αλλά είναι, όπωσ ζχει 

εξελιχκεί,  βαςικό  εργαλείο τθσ  και  προχωρθμζνοσ  τρόποσ  ςκζψθσ, 

ςτο  πλαίςιο  τθσ  οργανωτικισ  επιςτιμθσ. 
 

Λδιαίτερα  ενδιαφζροντεσ  εξιδικευμζνοι  κλάδοι  τθσ  ςυςτθμικισ  είναι 

θ Κυβερνθτικι, θ οποία αναφζρεται ςτα ςυςτιματα ηϊντων 

οργανιςμϊν   που   πολλζσ  από  τισ   δράςεισ  τουσ   είναι  εκοφςιεσ  και 

υποκειμενικζσ (όχι αιτιοκρατικά προκακοριςμζνεσ), κακϊσ και ςτθν 

αυτοοργάνωςι τουσ, και θ Κεωρία των παιγνίων, θ οποία  αναφζρεται 

ςτον τρόπο λιψθσ αποφάςεων ςε καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ  (ι ζςτω  

ςυνάντθςθσ  δφο ι  περιςςότερων  διαφορετικϊν ςυςτθμάτων). 

Σι ςφγχρονεσ αυτζσ επιςτθμονικζσ κεωριςεισ ζχουν δϊςει ςθμαντικι 

ϊκθςθ ςτθν ευρφτερθ οργανωτικι ςκζψθ, που από τθν αρχαιότθτα 

απαςχολοφςε το ανκρϊπινο πνεφμα ςτισ μελζτεσ του, ιδίωσ ςε αυτζσ 

που είχαν εφαρμοςτικό χαρακτιρα και προοριςμό.  Επίςθσ, ζχουν 

παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ ομποτικισ, ωσ ςφγχρονθσ 

και μοντζρνασ  διεξόδου τθσ τεχνολογίασ και τθσ  ιατρικισ. 

Υαράλλθλα, θ ςφγχρονθ οργανωτικι χρθςιμοποιεί όλο και 

περιςςότερο τθν  εξελιγμζνθ μακθματικι ςκζψθ. Θ κεωρία των 

πικανοτιτων, θ ςτατιςτικι, θ δειγματολθψία, τα  γραφιματα, θ 

προςομοίωςθ και τα δυναμικά μοντζλα βοθκοφν καταλυτικά τθν 

πικανολογικι αναγνϊριςθ του πεδίου και τθ λιψθ αποφάςεων ςε 

ςυςτιματα  μεγάλθσ  πολυπλοκότθτασ. 

Θ ανάλυςθ αυτϊν των επιςτθμονικϊν δράςεων είναι φυςικά αδφνατο 

να γίνει ςε ζνα φιλοςοφικό βιβλίο ευρζωσ πεδίου, πολφ περιςςότερο  

διότι πρόκειται  για πολφ εξειδικευμζνα αντικείμενα, που απαιτοφν 

βακιά  ανάλυςθ  και αρκετι προπαίδεια ςτισ βαςικζσ τουσ ζννοιεσ. 

Κα περιοριςτϊ φιλοςοφικά να επιςθμάνω ότι, ςτθν περίπτωςθ τθσ 

οργανωτικισ, τθσ ςυςτθμικισ, τθσ κυβερνθτικισ κλπ., ζχουμε μια 

περίπτωςθ  αντιδανείου από τθν τεχνολογία,  όπου αφοφ οι μθχανικοί 
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χρθςιμοποίθςαν κατά κόρο τθ νοθτικι και το λογικομακθματικό 

πλοφτο τθσ ςτισ επιςτιμεσ τουσ, επιςτρζφουν τϊρα ςτθ νοθτικι τα 

χρωςτοφμενα, εμπλουτίηοντασ τθ νοθτικι με ιδιαίτερουσ τρόπουσ  

ςυςτθματικισ ςκζψθσ  και αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων, που τουσ 

ανάγκαςαν  οι μθχανζσ  να  εφεφρουν  οι  ίδιοι  για  να  τισ  χειριςκοφν. 

Ψο μυαλό παριγαγε μθχανζσ, που τϊρα βοθκοφν αυτζσ  -με τθ ςειρά 

τουσ- το ανκρϊπινο μυαλό να γίνει πιο αποτελεςματικι και πιο 

παραγωγικι μθχανι. 

Στρατθγικι και Τακτικι 

Χτθν οργανωτικι, θ μζκοδοσ πορείασ προσ το ςτόχο, διακρίνεται ςε 

ςτρατθγικι και τακτικι. 

 Θ Στρατθγικι μελετά τουσ παράγοντεσ εκείνουσ, που θ ςυνδρομι 

τουσ οδθγεί  άμεςα ςτο ςτόχο. 

 Θ Τακτικι μελετά τουσ παράγοντεσ εκείνουσ, που οδθγοφν  ζμμεςα 

ςτο ςτόχο, διότι ο κακζνασ οδθγεί ςε κάποιον από τουσ 

ςτρατθγικοφσ παράγοντεσ. 

Πε αυτι τθ διευκρίνθςθ,  ςε οποιαδιποτε επιχείρθςθ,  θ  ςτρατθγικι 

είναι θ αρχικι και τελικι διαδικαςία του ςυςτιματοσ, που αρχικά 

επιλζγει τα αναγκαία μζςα για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ του 

εγχειριματοσ και, τελικά, τα αξιοποιεί μετά τθν επίτευξι τουσ. 

Αντίςτοιχα, θ τακτικι είναι θ ενδιάμεςθ διαδικαςία, που επιδιϊκει τθν 

επίτευξθ  των  μζςων  ςκοπϊν, τουσ οποίουσ ζχει  κζςει θ  ςτρατθγικι. 

Δεν τα γράφω αυτά για να δϊςω πλθροφόρθςθ επί γνωςτϊν 

πραγμάτων,  αλλά  για  να  τονίςω  μια  ουςιϊδθ  νοθτικι  διάκριςθ, 

που  πρζπει να γίνεται με ςαφινεια ςε κάκε επιχειρθματικό ςφςτθμα, 

είτε αυτό είναι πολιτικό, είτε ςτρατιωτικό, είτε οικονομικό, είτε 

ερευνθτικό,  είτε οτιδιποτε  άλλο. 

Ωπάρχουν δφο ακριβϊσ  αντίκετα  ςφάλματα  που  γίνονται  αναφορικά 

μϋ αυτι  τθ  διαφοροποίθςθ:   

- Ψο  ζνα  είναι  ο  ςυγκεντρωτιςμόσ,  όπου ο υπεφκυνοσ  για τθ 

ςτρατθγικι αναλϊνεται ανοιτωσ ςε τακτικζσ  και  παραμελεί  τθ  

φροντίδα για τθ ςτρατθγικι ςτόχευςθ. 

- Ψο αντίκετο είναι ο τακτικιςμόσ, όπου ο υπεφκυνοσ για τθν τακτικι 

ταυτίηει  διαςτροφικά το μζςο ςτόχο με ςτρατθγικό, τον αναγορεφει 

ςε τελικό  και κεωρεί ότι αρκεί θ επίτευξθ του τακτικοφ ςτόχου για 

να εκπλθρωκεί ο ςτρατθγικόσ. 
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Υρόκειται  για  δυο  ακραίεσ  προςεγγίςεισ  του  ςυςτθμικοφ  ζργου,  

που και οι δυο δυςχεραίνουν  τθν πρόοδό του  και ςυχνά ευκφνονται 

για τθν αποτυχία του. Ξλαςικό αρνθτικό παράδειγμα, από τθ 

ςτρατιωτικι τζχνθ, είναι θ υποτικζμενθ «γενναιότθτα» των ςτρατθγϊν 

τθσ αρχαιότθτασ να μάχονται ςτθν  πρϊτθ  γραμμι, αντί  να  διοικοφν  

τθ  μάχθ από κάποιο φψωμα ι οχυρι κζςθ ςτα μετόπιςκεν, θ οποία 

αποτελεί  προφανϊσ  ςτρατθγικό  ςφάλμα,  γιατί  αφενόσ  ςτερεί  από 

το  ςτρατθγό  τθ  δυνατότθτα  εποπτικισ  εικόνασ  του  πεδίου  τθσ  

μάχθσ και, αφετζρου, κζτει ςε κίνδυνο τθ ηωι του πλζον πολφτιμου 

ςτρατθγικοφ παράγοντα αυτισ. Αντίςτοιχο παράδειγμα τακτικοφ 

ςφάλματοσ, είναι ο ηιλοσ του κατϊτερου αξιωματικοφ να υπερβαίνει 

τισ  διαταγζσ  και,  μετά  τθν  επίτευξθ  του  τακτικοφ  ςτόχου  που  του 

ζχει τεκεί, να επεκτείνει τθν επίκεςθ αυκαίρετα ςε παραπλιςιουσ  

πρόςφορουσ ςτόχουσ,  χωρίσ να μπορεί να υπολογίςει  επιτελικά  αν  

αυτό  βοθκά τθ ςυνολικι υπόκεςθ  ι  αν  το κόςτοσ  ςε  απϊλειεσ  είναι  

υπερβολικό  και  άςκοπο. 

Ψο τονίηω αυτό, γιατί είναι ζνα ςφνθκεσ ςφάλμα, που γίνεται κατϋ 

ανάλογο τρόπο ςτθν πολιτικι και ςτθν οικονομία, αλλά και ςτθν ίδια 

τθν επιςτιμθ  και  τθν ζρευνα.   

Σ υπεφκυνοσ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ, που δεν ξζρει να ξεχωρίηει  

τμιματα τθσ ζρευνασ και να τα ανακζτει ςε μζλθ τθσ,  αλλά τουσ κρατά 

όλουσ κοντά του, ωσ βοθκοφσ ςτθ δικι του ερευνθτικι προςπάκεια, 

ςφάλλει ςτρατθγικά.  Χφάλλει όμωσ επίςθσ και όταν κατακερματίηει  

υπζρ  το δζον το ερευνθτικό ζργο, ζτςι ϊςτε να ευνοεί τον τακτικιςμό 

ςε βάροσ τθσ ςτρατθγικισ και το ερευνθτικό πρόγραμμα  να  καταντά  

μια  αςυμμάηευτθ «Βαβζλ».  Αντίςτοιχα,  αν το μζλοσ που αναλαμβάνει 

τμιμα τθσ ζρευνασ ςυνεχίςει από εφλογο ενδιαφζρον να αςχολείται με 

όλο  το  πεδίο  (αντί  να  αφοςιωκεί  ςτο  τμιμα  που  του  ανατζκθκε 

και να φζρει γριγορα ςε πζρασ τθν ενδιάμεςθ αποςτολι του) ι αν 

παραςυρκεί και διευρφνει τθ δικι του ζρευνα ςε μθ απαραίτθτο πεδίο,  

κακιςτά τθν τακτικι επιηιμια για τθ ςτρατθγικι. 

Ψα αναφζρω αυτά, γιατί κεωρϊ ότι, και ςτθ νοθτικι ακόμα, 

ςυμβαίνουν ςυχνά τζτοιου είδουσ εκτροπζσ, που παρακωλφουν τθν 

πρόοδο τθσ γνϊςθσ ι οδθγοφν, επίςθσ ςυχνά, ςε ανεξζλεγκτα και 

αναςφαλι, ι  και ςε άχρθςτα και  περιττά, ςυμπεράςματα.  

Πάλιςτα, αυτι θ εκτροπι αποκτά μεγάλθ φιλοςοφικι ςθμαςία ςτθν 

θκικι, όπου αποτελεί αμάρτθμα θ κατά το δόγμα «ο ςκοπόσ αγιάηει τα 

μζςα» αγιοποίθςθ τθσ τακτικισ ςε βάροσ τθσ ςτρατθγικισ. Θ ενδιάμεςθ  
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αξία,  που  επιλζγεται  ωσ  ςτόχοσ  για  να εξυπθρετθκεί ο  τελικόσ  

ςτόχοσ,  δεν νοείται να αυτονομείται και να επιδιϊκεται αντί παντόσ  

τιμιματοσ, ζςτω  και επί  ηθμία  του  τελικοφ ςτόχου.  Αυτι  τθν θκικι 

παλινδρόμθςθ καταδίκαςε ο Thomas More όταν είπε ςτο βαςιλιά 

Henry-VIII  «Πταν  πάψει  να  γυρνάει  το  κεφάλι  ςου,  φρόντιςε  να 

κοιτά  προσ  τα  εμπρόσ». 

Θ παγκόςμια ιςτορία είναι γεμάτθ από τζτοιεσ παραμορφϊςεισ και 

διαςτροφζσ, όπου ζφταςαν οι άνκρωποι και ιδίωσ οι θγζτεσ, αλλά και 

ολόκλθροι  λαοί, να βλάψουν τον τελικό ςκοπό ι μείηονα πολιτιςτικά 

αγακά  (όπωσ ο ανκρωπιςμόσ και θ ανκρϊπινθ ηωι),  κυριευμζνοι από 

τθ μανία τουσ να επιτφχουν πάςθ κυςία ζνα μζςο ςκοπό, που 

υποτίκεται ότι κα βοθκοφςε ςτθν κατάκτθςθ του αγακοφ που ιδθ 

κυςίαηαν επιδιϊκοντάσ  το!   Αυτοφ του είδουσ θ θκικι εξαλλαγι είναι, 

ωσ γνωςτό, υπαίτια για πολφ οδυνθρζσ γενοκτονίεσ, ολοκαυτϊματα, 

καταπιζςεισ και βαςανιςτιρια, που υπζςτθ ο άνκρωποσ ςτθ διαδρομι 

των αιϊνων ςτο όνομα «ιερϊν» μζςων ςκοπϊν.  

Ψζτοιου είδουσ ιςτορικά καρκινϊματα  ιταν π.χ.  θ ιερά εξζταςθ  και οι 

ςταυροφορίεσ, που κυςίαςαν εκατομμφρια ακϊων ανκρϊπων ςτο 

όνομα του «εξαγιαςμοφ» τθσ αξίασ άνκρωποσ, θ ναηιςτικι και θ 

ςοβιετικι «εξυγίανςθ» των λαϊν και, ςιμερα, θ ζξαρςθ  τθσ ιςλαμικισ  

ςαρίασ  και θ κθριωδία τθσ τηιχάντ.  Τλοι αυτοί πίςτευαν και πιςτεφουν 

ακράδαντα, ότι ο μζςοσ ςκοπόσ, χάριν του οποίου μεταχειρίηονται  

τουσ ανκρϊπουσ ςαν να πρόκειται για κατςαρίδεσ ι μικρόβια,  

υπθρετεί  «μείηονεσ»  ανκρϊπινεσ  αξίεσ!  

Υάντωσ, αυτι θ εκτροπι ςτόχων, που τθν κατανοοφμε τόςο εφκολα 

ςτθν θκικι και πανανκρϊπινθ διάςταςι τθσ, ςυμβαίνει ςτισ 

οργανωτικζσ  προςπάκειεσ  των  ανκρϊπων  κακθμερινά  και  κεωρϊ  

ότι είναι  αυτό που  πρζπει περιςςότερο να προςζχει  -και να 

αποφεφγει-  ο οργανωτικόσ υπεφκυνοσ κάκε προςπάκειασ,  είτε αυτι 

είναι ατομικι,  είτε  ςυλλογικι,  είτε  εκνικισ  εμβζλειασ.  

Θγζτθσ και Εμπειρογνϊμων 

Ζνα άλλο ςυχνό ςφάλμα ςτθν οργανωτικι είναι θ ςφγχυςθ τθσ 

ιδιότθτασ του  θγζτθ  με τον επιτελικό  ι  τον εκτελεςτικό υπεφκυνο.  

Σ Αρχθγόσ  μιασ επιχείρθςθσ πρζπει αςφαλϊσ να ζχει και οργανωτικζσ 

και διευκυντικζσ ικανότθτεσ.  Υρϊτον, για να μπορεί να ελζγξει το ζργο 

των τεχνοκρατϊν  που είναι εντεταλμζνοι με αυτά  και, δεφτερον, για 
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να απολαμβάνει του ςεβαςμοφ τουσ  και να τυγχάνει τθσ αποδοχισ 

τουσ (μια ακόμα περίπτωςθ του «Ad Verecundiam» κατά τον Leibniz). 

Ωςτόςο, ο θγζτθσ δεν είναι ειδικόσ ι τεχνοκράτθσ. Ψο κφριο ζργο του 

είναι θ γενικι εποπτεία και θ κακοδιγθςθ του ςυςτιματοσ ςτο οποίο 

άρχει.  Ξατά ςυνζπεια, θ οργανωτικι του ικανότθτα ζγκειται κυρίωσ ςε 

αυτό που είπαμε επιτζλεια.  Ρα ορίηει το ςτόχο  και να ανοίγει δρόμο 

ςε  όλουσ  για  να  πορεφονται  προσ  αυτόν. 

Αν ανατρζξουμε ςτθν αρχαία ετυμολογία τθσ λζξθσ,  κα δοφμε ότι το 

ριμα «άγω» ςθμαίνει ςθκϊνω (φζρω, μεταφζρω) και το ριμα 

«θγζομαι» ςθμαίνει ανοίγω δρόμο (προπορεφομαι, ιχνθλατϊ).  Ξατά το 

πρϊτο απϋ αυτά, κα παρομοίαηα τθν επιχείρθςθ με ζνα γαϊτανάκι, 

όπου οι κορδζλεσ είναι πολλζσ, αλλά χωρίσ το κοντάρι (ςτιριγμα) 

γαϊτανάκι δεν υπάρχει. Ξατά το δεφτερο, κα τθν παρζβαλλα με μια 

ομάδα αλπινιςτϊν, που μπορεί να είναι πολυμελισ, αλλά τα καρφιά 

ςτο βράχο τα καρφϊνει ζνασ  (ο οδθγόσ). 

Ξι αν μεταφερκοφμε ςτθ ςφγχρονθ αγγλικι,  κα δοφμε ότι ο  θγζτθσ 

δεν  είναι  ο  manager  ι  ο  director,  αλλά  ο   leader,   που  νοείται  ωσ 

forwarder (=πρωτεργάτθσ), guider (=οδθγθτισ) και instructor 

(=κακοδθγθτισ).  Σ αρχθγόσ  με τθν ζννοια του commander δεν είναι ο 

διοικθτισ με τθν ζννοια του manager. Σ ςυντονιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ 

είναι ζργο και των δφο, αλλά ςτον πρϊτο, αυτόσ  είναι ουςιαςτικόσ και 

γενικόσ,  ενϊ  ςτον  δεφτερο, είναι  υποςτθρικτικόσ  και  ειδικόσ. 

Υπάρχει ζνα χαρακτθριςτικό ιςτορικό παράδειγμα επάνω ςϋ αυτό:  

Ναυμαχία. Ο ναφαρχοσ Nelson ςτθ γζφυρα τθσ ναυαρχίδασ Victory, με δίπλα 

του τον καπετάνιο του πλοίου Hardy. Ζνα εχκρικό  πλοίο  εφορμά κατά του 

Victory. Ο Nelson δίνει εντολι χειριςμοφ ςτον πθδαλιοφχο, αλλά ο Hardy τθν 

ακυρϊνει αυτόματα και δίνει αντίκετθ εντολι. Ο τιμονιζρθσ υπακοφει ςτον 

καπετάνιο του. Από τθν εξζλιξθ τθσ φάςθσ,  αποδεικνφεται ότι θ εντολι του 

ναυάρχου κα οδθγοφςε ςτον εμβολιςμό τθσ ναυαρχίδασ, ενϊ θ εντολι  του 

πλοιάρχου διζςωςε  το  πλοίο.  Μετά τθ  λιξθ τθσ ναυμαχίασ, ο Nelson  

ςτρζφεται  ιπποτικά  προσ  τον  Hardy και του εκφράηει το καυμαςμό του: 

«Συγχαρθτιρια. Είςαι καλφτεροσ ναυτικόσ από 'μζνα». Κι ο υφιςτάμενόσ του, 

απαντά κραςφτατα και μονοκόμματα: «Το ξζρω»!  Αλλά ςυμπλθρϊνει 

αμζςωσ μετά: «Πμωσ κ. Ναφαρχε, εςείσ εδϊ δεν είςτε ωσ ναυτικόσ, είςτε ωσ 

Αρχθγόσ μασ. Εγϊ δεν καϋξερα ποτζ τι να πω ςτουσ εξαντλθμζνουσ από το 

πολφμθνο ταξίδι και τθ δίψα ναυτικοφσ, που είναι ςωριαςμζνοι ςτα 

καταςτρϊματα. Κι εςείσ, ζρχεςτε και βγάηετε λόγο με τον τθλεβόα προσ τα 

πλθρϊματα του ςτόλου και τουσ βλζπουμε ξαφνικά να πετιοφνται όλοι 

επάνω και να ηθτωκραυγάηουν ςαν ζφθβοι, ζτοιμοι να ριχτοφν ςτθ μάχθ για 

χάρθ ςασ. Κι όταν εμείσ όλοι δειλιάηουμε, αυτόσ που μασ εμψυχϊνει και μασ 

ξαναςθκϊνει, είςτε εςείσ κ. Ναφαρχε!  Είςτε ο  Θγζτθσ  μασ, Κφριε». 
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Ξαι  βζβαια  ο  θγζτθσ  πρζπει  να  ζχει  τα  προςόντα  του manager.  Ρα 

είναι ευφυισ και πολυμακισ, ϊςτε να ζχει όραμα και ςτρατθγικι 

ςκζψθ, αντί να αναλϊνεται ςε άκαρπουσ τακτικιςμοφσ, και να ζχει 

κεϊρθςθ του όλου ωσ όλου και όχι ωσ ακροίςματοσ των επιμζρουσ 

(του δάςουσ  και όχι των δζντρων).  Ξαι αςφαλϊσ είναι χριςιμο, αυτόσ 

να είναι ζμπειροσ και με διαςυνδζςεισ, ϊςτε να λειτουργεί με βζβαια 

βιματα και να βρίςκει, με τισ προςβάςεισ του ςτο πολιτικό και 

οικονομικό περιβάλλον,  διόδουσ  που οι άλλοι δεν μποροφν. 

Ωςτόςο, αυτά δεν φτάνουν αν δεν ζχει το χάριςμα του θγζτθ, αυτό 

που λζμε θγετικι ςτόφα. Χρειάηεται κυρίωσ αυτό, που οι ζλλθνεσ 

εννοοφν με τθν πολφ περιεκτικι και εφςτοχθ λζξθ τςαγανό 

(προερχόμενθ από τον περςοτουρκικό κάβουρα = caganoz).  Αυτό που 

λζνε  «Να το ζχει μζςα του» ι,  αλλιϊσ,  «Να το λζει θ καρδιά του».  

Χρειάηεται αποφαςιςτικότθτα,  κελθματικότθτα,  κφροσ  και επιβάλλον 

και, οπωςδιποτε, δφο κεμελιϊδεισ ικανότθτεσ:  να ζχει καλι «οςμι» 

ςτθν επιλογι ςυνεργατϊν  και  να αντζχει ςτθ διαχείριςθ κρίςεων. 

Χτισ κρίςεισ  ξεχωρίηει  ο  θγζτθσ  που είναι  φτιαγμζνοσ  από  μζταλλο 

κι όχι από πθλό, αφοφ τότε ακριβϊσ αποδίδει τα μζγιςτα αντί να 

κρυφτεί. 

Γιϋ αυτό όλοι αναγνωρίηουν πωσ ο αρχθγόσ γεννιζται, δεν φτιάχνεται. 

Ψον βλζπει κανείσ ςτο ςχολείο, όπου αυτόσ ξεχωρίηει αμζςωσ και 

αρχθγεφει αυτοδικαίωσ ςτθν παρζα, γιατί όλοι οι άλλοι δζχονται τθν 

πρωτοκακεδρία του ωσ φυςιολογικι, ςτο πανεπιςτιμιο,  όπου οι άλλοι 

φοιτθτζσ  τον  παροτρφνουν  να  κζςει  υποψθφιότθτα  για  πρόεδροσ 

του ςυλλόγου τουσ και τον ψθφίηουν φυςικά, ςτο ςτρατό, όπου ζχει το 

κάρροσ να μιλά για λογαριαςμό όλων ςτον αξιωματικό, ςτο ςειςμό και 

ςτο ναυάγιο, όπου αυτόσ φτιάχνει τάχιςτα γφρω του ομάδα διαςωςτϊν 

χωρίσ υπόδειξθ κανενόσ, ςτθν πολιτικι, όπου πείκει και ςυνεγείρει τα 

πλικθ, και ςτισ επιχειριςεισ, όπου τολμά πρϊτοσ αυτό που πολλοί 

ίςωσ ςκζφτονται μα δεν τολμοφν. 

Πε αυτζσ τισ εξθγιςεισ, ίςωσ κατάφερα να αποδείξω πωσ το θγείςκαι 

ζγκειται περιςςότερο ςτο ταλζντο και λιγότερο ςτθ μάκθςθ και ςτθν 

πείρα. Υωσ ο θγζτθσ μοιάηει περιςςότερο με καλλιτζχνθ παρά με 

δάςκαλο. Υωσ τον χρειαηόμαςτε για τθν κρίςθ του και τθν 

αποφαςιςτικότθτά του, όχι για τθν τεχνογνωςία του.  

Υωσ δουλεφει ςχεδόν πάντα ςυνκετικά και παραγωγικά και πολφ 

ςπάνια  αναλυτικά  και  επαγωγικά.  Υωσ  εμπνζεται  και  εμπνζει,   δεν 

αντιγράφει  και  δεν  κολακεφει,  αλλϋ οφτε  κολακεφεται. 
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Χτον αντίποδα προσ τον θγζτθ, μζςα ςτο οργανωτικό ςχιμα, είναι  

αυτόσ που λζμε εμπειρογνϊμων. Σ Εμπειρογνϊμων ι Τεχνοκράτθσ 

είναι ο  εξειδικευμζνοσ επιςτιμονασ  που γνωρίηει άριςτα και ςε βάκοσ 

κάποιο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο του επιχειρθματικοφ πεδίου. Τταν θ 

επιχείρθςθ ζχει καταςκευαςτικό προοριςμό, αυτόσ είναι κι ο 

εξειδικευμζνοσ τεχνικόσ, που ζχει επιτιδευςθ και εμπειρία ςε 

ςυγκεκριμζνθσ μορφισ ζργο. Είναι γενικά αυτόσ  που ςτθν οργανωτικι 

ονομάηουμε, με τθ διεκνι ορολογία, expert ι specialist ι accountable. 

Ψο αρχθγείο ι επιτελείο (staff headquarters) κάκε οργανωμζνθσ 

επιχείρθςθσ (είτε αυτι είναι υπουργείο, είτε πολιτικό κόμμα, είτε 

μεγάλθ ςτρατιωτικι μονάδα, είτε εμπορικι εταιρεία κλπ.) πλαιςιϊνεται 

από εμπειρογνϊμονεσ διαφόρων ειδικοτιτων, τουσ αποκαλοφμενουσ 

ςτελζχθ, που ο κακζνασ μελετά ςτενά προςδιοριςμζνο  τομζα  και  

ςυμβουλεφει  τθν  θγεςία  ςτα  κζματα του τομζα του ι, ενίοτε, 

διευκφνει και ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ παραγωγισ. 

Αυτό  ακριβϊσ  το  ςτενό  πλάτοσ  του  αντικειμζνου  του,  είναι  εκείνο 

που τοποκετεί τον εμπειρογνϊμονα ςτον αντίποδα του θγζτθ ςτο 

οργανωτικό πεδίο. Πε δεδομζνο ότι,  γνωςιολογικά,  το πλάτοσ και των 

βάκοσ των εννοιϊν είναι αντιςτρόφωσ  ανάλογα  ποςά,  θ  γνϊςθ 

βακαίνει όςο περιορίηεται κατά πλάτοσ. Ζτςι, αφοφ θ θγεςία 

προχποκζτει ωσ ιδιότθτα τθ ςυνολικι εποπτεία τθσ προςπάκειασ, οι 

εμπειρογνϊμονεσ καταντοφν μοιραίωσ, λόγω τθσ εξειδίκευςθσ, οι 

πλζον ακατάλλθλοι για θγετικό ρόλο.  Δεν είναι  τυχαίο  ότι κι αυτι θ 

ίδια θ λζξθ  «εμπειρο-γνϊμων»  περιορίηει με το δεφτερο ςυνκετικό 

τθσ  τον ειδικό ςτθν ζκφραςθ γνϊμθσ και τον κρατά μακριά απϋ ό,τι 

ζχει να κάνει με αποφάςεισ.  

Γιϋ αυτό και ο κεωροφμενοσ ωσ ςυνϊνυμοσ όροσ «τεχνο-κράτθσ» 

λζγεται ςυχνά απαξιωτικά, γιατί ποτζ θ ειδικι γνϊμθ δεν πρζπει να 

αφινεται να αναγορεφεται ςε κρατοφςα, δθλαδι να οδθγεί τισ 

αποφάςεισ. Σι τεχνοκράτεσ γνωρίηουν πολφ καλά κάποιεσ 

παραμζτρουσ αυτοφ που καλοφνται να χειριςκοφν, αλλά λόγω τθσ 

ειδίκευςθσ, κακίςτανται  τελικά  ςτενόμυαλοι  και  μονομανείσ,  

δθλαδι  δραματικά  ανίκανοι  να  κατανοοφν  τα  υπόλοιπα. 

Τςο κι αν ακοφγεται παράδοξο, θ ειδίκευςθ κακιςτά τον άνκρωπο 

ςοφό ςε κάποια περιοχι τθσ γνϊςθσ, αλλά ταυτόχρονα τον 

αποβλακϊνει γενικότερα.  Είναι  ςαν  αυτό  που  ζλεγαν  οι  αρχαίοι για  

τουσ  ςοφοφσ  αςτρονόμουσ, ότι παρατθρϊντασ τϋ άςτρα,  γίνονται 

τόςο ανόθτοι κατά τϋ άλλα, που πζφτουν ςτον πρϊτο λάκκο  που κα 
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βρεκεί μπροςτά τουσ.  Αυτό ςυμβαίνει γενικά με τουσ τεχνοκράτεσ, 

που αν και ςοφοί ςτον τομζα τουσ,  τουσ χαρακτθρίηει ςυνικωσ μια 

ειδικισ κατθγορίασ «βλακεία», που ναι μεν δεν είναι ακριβϊσ βλακεία, 

αλλά μοιάηει να είναι όταν τουσ ανατίκεται θγετικόσ ρόλοσ. Υου 

επιφζρει, ςϋ αυτι τθν περίπτωςθ, παρεμφερι με τθ βλακεία 

δυςάρεςτα αποτελζςματα. Πάλιςτα, ο  Shaw είχε πει ςατιρικά ότι  

«Δεν μπορείσ να γίνεισ πολφ καλόσ ειδικόσ, αν δεν γίνεισ προθγουμζνωσ  

ζνασ ςτενόμυαλοσ  βλάκασ». 

Χτο αρχθγείο, οι εμπειρογνϊμονεσ βλζπουν το εγχείρθμα με 

διαφορετικι  οπτικι  ο  κακζνασ.  Σ τεχνικόσ δίνει προτεραιότθτα ςτθ 

ςτερεότθτα του ζργου, ο οικονομικόσ ςτο κόςτοσ, ο υπεφκυνοσ 

πωλιςεων ςτθν εμφάνιςι του, ο προςωπάρχθσ ςτθν ψυχολογία και τισ  

δυνατότθτεσ του προςωπικοφ κ.ο.κ.  Αντίκετα, ο ρόλοσ του θγζτθ είναι,  

αφοφ ακοφςει τισ γνϊμεσ όλων και μάλιςτα κατϋ αντιπαράςταςθ ει 

δυνατό, να καταλιξει ςτθ ςφμμετρθ ςυνιςταμζνθ,  που  κα  είναι  και  θ  

μόνθ  ορκι  απόφαςθ. 

Πετά απϋ αυτά, είναι φανερό ότι ςτον τεχνοκράτθ, τοποκετοφμενο ςτθ 

κζςθ του θγζτθ, λειτουργεί κάποια παραμόρφωςθ τθσ 

πραγματικότθτασ,  γιατί τα βλζπει όλα υπό το πρίςμα τθσ  ειδικότθτάσ 

του, οπότε αυτόσ,  υπερτιμϊντασ κάποιεσ ςυνιςτϊςεσ ι υποτιμϊντασ 

άλλεσ, καταλιγει -ωσ αποφαςίηων- ςε εςφαλμζνθ ςυνιςταμζνθ.  Διό 

και οι εμπειρογνϊμονεσ είναι ςυνικωσ κακοί αρχθγοί και managers και  

αντενδείκνυται  θ  ανάκεςθ ςε αυτοφσ  ςυντονιςτικοφ ρόλου (εκτόσ αν 

φυςικά κάποιοσ ζχει εκ φφςεωσ θγετικά προςόντα, αςχζτωσ προσ τθν 

επιςτιμθ του). 

Τυπικό δείγμα τζτοιων ειδικϊν επιςτθμόνων, με τελείωσ ςτενόμυαλθ και 

διεςτραμμζνθ αντίλθψθ τθσ πραγματικότθτασ, είναι ςτθν εποχι μασ οι 

οικονομολόγοι και, ιδίωσ, αυτοί που διατρίβουν περί τθ  μακροοικονομία. Σϋ 

αυτοφσ, όπωσ και ςτουσ εξίςου διεςτραμμζνουσ ςυναδζλφουσ τουσ golden-

boys, που πλαιςιϊνουν τισ μεγάλεσ τράπεηεσ και  πολυεκνικζσ  εταιρείεσ, 

αναφζρομαι διεξοδικά παρακάτω, ςτο κεφάλαιο περί ςφγχρονου  μεςαίωνα. 
 

Κα ςτακϊ εν προκειμζνω ςτο γνωςτό  και αμφιλεγόμενο βιβλίο «Σ 

Θγεμόνασ» (Il Principe) του Machiavelli, που αν και γράφτθκε το 15ο 

αιϊνα ωσ  ςυμβουλι προσ πολιτικοφσ  θγεμόνεσ,  ουςιαςτικά αποτελεί 

κλαςικι   πραγματεία  για  τα   προςόντα  κάκε  θγζτθ  και  οδθγία  για 

τθν  καλφτερθ  αποτελεςματικότθτά  του. 

Οζει  λοιπόν εκεί ςαφζςτατα, αυτόσ ο ρεαλιςτισ (και κυνικόσ κατά  

πολλοφσ) πολιτικόσ και διανοοοφμενοσ, ότι ο θγζτθσ πρζπει να 
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ςυμβουλεφεται τουσ άλλουσ, αλλά όταν αυτόσ το κρίνει ςωςτό και όχι 

όταν κζλουν οι άλλοι. Ξαι τονίηει ότι, με δεδομζνο ότι οι ςυμβουλζσ 

που αυτόσ δζχεται  δεν  είναι  ςυνδυαςμζνεσ,  αν αυτόσ δεν είναι 

ςυνετόσ να ξζρει να τισ ςυνδυάςει και αξιοποιιςει μόνοσ του,  δεν κα 

του είναι χριςιμεσ,   γιατί  ο  κακζνασ  από  τουσ  ςυμβοφλουσ  του κα 

ςκζφτεται το ςυμφζρον του κι εκείνοσ  δεν κα ξζρει πϊσ να τουσ 

διορκϊςει,  οφτε καν καταλάβει.  Ξαι κλείνει τθ ςχετικι αναφορά, 

καταλιγοντασ ςτο ςυμπζραςμα ότι «οι καλζσ ςυμβουλζσ, από όποιον 

κι αν προζρχονται,  ςυμβαίνει  να  απορρζουν  από  τθ  ςφνεςθ  του  

θγζτθ και  όχι  θ  ςφνεςθ  του  θγζτθ  από  τισ  καλζσ  ςυμβουλζσ». 

Πάλιςτα, κεωρεί ότι ο εφπιςτοσ θγζτθσ,  που παραδίδεται άκριτα 

ςτουσ ςυμβοφλουσ του, πζφτει ςυνικωσ κφμα τθσ κολακείασ και 

αποπροςανατολίηεται και, γιϋ αυτό ακριβϊσ, επιγράφει το ςχετικό 

λιμμα (ΚΓϋ) με τον τίτλο «Ρϊσ πρζπει να αποφεφγονται οι κόλακεσ». 

Υραγματικά, οι ςυμβουλζσ  των εμπειρογνωμϊνων  είναι ςθμαντικόσ 

παράγοντασ του διοικείν  και απαραίτθτο ςυμπλιρωμά του, αλλά μόνο  

ωσ  ςυμπλιρωμα.  Θ  άκριτθ  υποταγι  ςε  αυτζσ,  αν  ο  θγζτθσ δεν 

ξζρει να τισ αξιολογιςει και ςυγκεράςει,  διατρζχει το διπλό κίνδυνο να 

παραςυρκεί ςε καταςτροφικι απόφαςθ, είτε λόγω τθσ περιοριςμζνθσ 

ορατότθτασ (ςτενοκεφαλιάσ) των ειδικϊν που ςυμβουλεφεται, είτε 

λόγω ςχεδιαςμζνθσ  παραπλάνθςισ του από ιδιοτελείσ   κόλακεσ. 

Θ βλακεία, ωσ καρκίνωμα τθσ οργάνωςθσ 

Πε βάςθ όςα είπα ςτθν ειςαγωγι του κεφαλαίου για τθν ιδιαίτερθ 

ςθμαςία  τθσ  ευφυίασ  ςτθν  οργανωτικι  επιςτιμθ,  δεν  επιτρζπεται 

να κλείςω αυτό το κεφάλαιο χωρίσ να αναφερκϊ ςτο μζγιςτο 

«καρκίνωμα»  τθσ  οργάνωςθσ,  που  είναι  θ  βλακεία. 

Υριν προχωριςω όμωσ ςτθν ανάλυςθ του ςχετικοφ φαινομζνου, 

πρζπει -ςτο πλαίςιο του μεταξφ μασ λεκτικοφ ςυμφϊνου- να 

διευκρινίςω τθ ςθμαντικι κατά τθ γνϊμθ μου διαφορά μεταξφ 

βλακείασ και θλικιότθτασ, τισ οποίεσ ζννοιεσ  ςυγχζουν ςιμερα όλοι, 

ακόμα και οι αρμόδιοι επιςτιμονεσ. 

Φυςικά, αυτι θ μελζτθ δεν πραγματεφεται φαινόμενα που 

απαςχολοφν τθν ψυχολογία και τθ νευροβιολογία και  δεν κα 

αςχολθκϊ με το φαινόμενο τθσ θλικιότθτασ και  τθ  φυςιολογία  του.   

Κα  πρζπει  να  πω  όμωσ  ότι,  ανατρζχοντασ ςτθν ετυμολογία των δφο 

λζξεων και των ςυνωνφμων τθσ  κακεμιάσ, φανερϊνεται  θ  ποιοτικι  

διαφορά  τουσ: 
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 Θ θλικιότθτα είναι θ πνευματικι αναπθρία, που οφείλεται ςε 

ςυγγενι  ελαττωματικι  καταςκευι  του  εγκεφαλικοφ  φλοιοφ  ι 

του ςυνόλου του εγκεφάλου ι ςε αςυνικθ υςτζρθςθ παιδείασ 

(παραμονι ςτθ ηωϊδθ κατάςταςθ)  ι ςε ςοβαρό μεταγενζςτερο 

ατφχθμα. Γιϋ αυτό ο θλίκιοσ αποκαλείται και ηαβόσ (δθλαδι 

ςτρεβλόσ = όχι ίςιοσ = ανάπθροσ),  κουτόσ (από το κόττοσ = αλζκτωρ, 

που ςθμαίνει αυτόν με μυαλό κόκορα), μικρόνουσ, ολιγόνουσ, 

βραδφνουσ,  άμυαλοσ,  ανεγκζφαλοσ,  ανόθτοσ  και  κρετίνοσ.  

Εδϊ, θ πνευματικι ανεπάρκεια οφείλεται ςε καταςκευαςτικό 

ελάττωμα,   που   ςυνεπάγεται   τθν   ζλλειψθ   νου   (ολιγοφρζνεια)  

και το αςυνικιςτα χαμθλό νοθτικό επίπεδο  (κατϊτερο του φυςιο-

λογικοφ IQ). Ξι επειδι ακριβϊσ πρόκειται για καταςκευαςτικό 

ελάττωμα,  χρθςιμοποιείται ωσ  πρϊτοσ  και  βαςικόσ απϋ όλουσ 

τουσ  παραπάνω  ςυνϊνυμουσ  όρουσ  θ  αρχαιοελλθνικι  λζξθ  

θλίκιοσ,  που  υποδθλϊνει  ετυμολογικά  ματαιότθτα  και  φράγμα 

(ωσ ςχετιηόμενθ με το επίρρθμα «ἤλικα» = ματαίωσ,  το  ουςιαςτικό 

«ἠλεόσ» = φράγμα  και  το  ριμα  εἰλζω = φράςςω). 

Δθλαδι, θ αναπθρία του θλίκιου ςυνιςτά  φράγμα,  που κακιςτά 

μάταιο το να επιχειριςεισ να ςυνδιαλεχκείσ μαηί του ι να τον 

πείςεισ.  Αυτό  φαίνεται  κι  από  το  γεγονόσ  ότι  του αναγνωρίηεται 

το ακαταλόγιςτο, διό και ςτθ γαλλικι αυτόσ αποκαλείται «crétin» 

(εκ του «chrétien» = ακϊοσ) και ςτθ νεοελλθνικι  ντουβάρι, τοφβλο, 

κοφτςουρο και αγακιάρθσ  (δθλαδι μθ εκϊν  κακόσ).  

Ξοινωνικά,  λογίηεται  ωσ  περίπου  τρελόσ,  αν  και  θ  αναπθρία του 

δεν τον κατατάςςει  ςτουσ τυπικοφσ  ψυχαςκενείσ  (με τισ  βαςικζσ 

ζννοιεσ του μανιακοφ ι του ςχιηοφρενοφσ ι του κατακλιπτικοφ), 

γιατί μπορεί να εμφανίςει ανά πάςα ςτιγμι, τυχαία και  

περιςταςιακά,  ςυμπτϊματα  μιασ από τισ  ψυχαςκζνειεσ. 

Από τθν άλλθ πάλι, ςτον θλίκιο ςυναντάμε ζνα είδοσ φυςικισ 

«ςοφίασ»:  μοιάηει να ζχει εκ φφςεωσ το γνϊκι ςϋ αυτόν και, γιϋ 

αυτό, ποτζ δεν αξιϊνει να αναγνωριςκεί ωσ ζξυπνοσ και περιο-

ρίηεται πάντα ςε βοθκθτικι και μθχανικά επαναλαμβανόμενθ 

εργαςία (που αν κατορκϊςει να τθ  μάκει, τθν εκτελεί ευςυνείδθτα 

και  αγόγγυςτα,  χωρίσ  καμία  παραπζρα  φιλοδοξία). 

 Θ βλακεία είναι τελείωσ διαφορετικι περίπτωςθ.  Δεν  πρόκειται 

για καταςκευαςτικό ελάττωμα,  αλλά για ελάττωμα του χαρακτιρα' 

διαςτροφι.  Σ  βλάκασ, ναι  μεν  δεν είναι ευφυισ, αλλά δεν είναι 

και θλίκιοσ. Ωςτόςο, ενϊ αυτόσ διακζτει ςτοιχειϊδεισ νοθτικζσ 



 272                                                             ΡΣΘΨΛΞΘ 

 

ικανότθτεσ, από μαλκακότθτα ι νωκρότθτα ι τεμπελιά ι αβελτθρία 

του μυαλοφ, δεν τισ χρθςιμοποιεί. Ψον χαρακτθρίηει δθλαδι, ωσ 

χαρακτιρα, θ αδράνεια του πνεφματοσ (πνευματικι νάρκθ), θ 

αδιαφορία για τα πνευματικά ηθτιματα,  θ απουςία καλλιζργειασ 

(τθν οποία ςυνικωσ ςυγκαλφπτει με τθ ςυλλογι άχρθςτων και 

ετερόκλθτων εγκυκλοπαιδικϊν γνϊςεων και τθν παπαγαλία 

απόψεων  τρίτων)  και  θ  ζλλειψθ  ορκισ  κρίςθσ  και  ςοβαρότθτασ 

ςτθ  ςκζψθ.  Ξατά  τουσ  αρχαίουσ  ζλλθνεσ,  ο  «βλαξ»  ι  «μλαξ»  

(ρίηα  το  βλᾱ ι  μλᾱ)  είχε ωσ  χαρακτθριςτικό  τθ  μαλακία,  δθλαδι 

το να αναλϊνεται ςε άςκοπεσ  και  άκαρπεσ  ενζργειεσ  (εξ  ου  και  

θ λζξθ αυτι εννοεί γενικά ςτθ νεοελλθνικι τθ βλακεία, αλλά και 

ειδικά τον αυνανιςμό, που  είναι  κατά  τα  παραδεδεγμζνα  άςκοπθ 

και  άκαρπθ  ςεξουαλικι  πράξθ). 

Γιϋ αυτό, ο βλάκασ δεν πρζπει να αποκαλείται θλίκιοσ ι με 

οποιοδιποτε από τα προαναφερκζντα  ςυνϊνυμα τθσ λζξθσ αυτισ. 

Ψα ςυνϊνυμα που ταιριάηουν νοθματικά ςϋ αυτόν είναι τα μωρόσ 

(γιατί πράγματι το μωρό είναι προςωρινόσ βλάκασ, χωρίσ να είναι 

θλίκιο), χαηόσ (από τθ διαδεδομζνθ αραβικι λζξθ haz = 

παραλιρθμα, παραλογιςμόσ), ελαφρόμυαλοσ (όχι άμυαλοσ), 

ξεροκζφαλοσ  ι  χοντροκζφαλοσ  (όχι ανεγκζφαλοσ),  παράλογοσ 

(όχι άλογοσ) και ευικθσ  (βολικοφ ικουσ, γιατί παραςφρεται εφκολα), 

ενϊ οι ιδιότθτεσ που τον χαρακτθρίηουν είναι θ επιπολαιότθτα,  θ 

ςάχλα, ο αβδθριτιςμόσ και  βζβαια θ  άςκοπθ  πολυπραγμοςφνθ 

(μαλακία). Πεταφορικά, ο λαόσ τον αποκαλεί και βλίτο, βοφρλο,  

μποφφο, κουμποφρα και κάλο (ότι δθλαδι ζχει κάλο ςτο μυαλό, όχι 

ότι δεν ζχει μυαλό όπωσ ο θλίκιοσ).  Χαρακτθριςμοφσ, που ποτζ δεν 

απευκφνει εξάλλου ςτον θλίκιο,  γιατί  τον  κεωρεί  αναξιοπακι  και  

τον  ςζβεται  και  τον  ςυμπονά. 

Ψο κακό εν προκειμζνω είναι ότι ο βλάκασ δεν ζχει επίγνωςθ του 

μειονεκτιματόσ του  και  είναι  φιλόδοξοσ.  Επειδι είναι αμόρφωτοσ 

και δεν γνωρίηει τα όρια τθσ γνϊςθσ του,  ζχει άποψθ επί παντόσ 

του  επιςτθτοφ.  Ξαι  φυςικά,  θ  άποψι  του  είναι  επίςθσ,  κατά 

κανόνα,  βλακϊδθσ  και  ςαχλι. 

 Τταν οι άλλοι δεν τον καταλαβαίνουν,  αυτοί είναι κατϋ αυτόν  οι 

βλάκεσ («παράδοξο του τραίνου», όπου ο επιβάτθσ βλζπει τον 

εαυτό του ακίνθτο και τα δζντρα να τρζχουν). Ξαι όταν 

προκθρφςςεται κάποια κζςθ ευκφνθσ, ο βλάκασ κεωρεί πάντα ωσ 

αυταπόδεικτο  ότι  αυτόσ  είναι ο κατάλλθλοσ, που  μπορεί να φζρει 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%BF
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BB%CE%BF
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το ςυγκεκριμζνο ζργο ςε πζρασ  (που το βλζπει και ωσ  πολφ απλό 

μάλιςτα). 
 

Ξατόπιν αυτϊν, είναι εφκολα αντιλθπτό  ότι, ειδικά ςτθν οργάνωςθ, 

όπου θ ευφυία δεν είναι απλά εργαλείο αλλά ο κορμόσ τθσ όπωσ 

είπαμε, θ  βλακεία είναι νάρκθ ςτα κεμζλια τθσ  όλθσ  προςπάκειασ  

και πάντα καταςτροφικι.  Σ βλάκασ, εραςτισ  τθσ μαλακίασ εκ φφςεωσ 

(με τθν ζννοια τθσ άςκοπθσ και αςυνάρτθτθσ δράςθσ), ζχει μοναδικι 

αρνθτικι ικανότθτα να περιπλζκει τα πράγματα και να τα  

αποδιοργανϊνει.  Χε καμιά περίπτωςθ, να απλοποιεί,  να  ταξινομεί  

και  να  οργανϊνει. 

Ξι όμωσ, οι βλάκεσ ζχουν παραδόξωσ ζνα ξεχωριςτό οργανωτικό 

ταλζντο: να οργανϊνονται οι ίδιοι και να ςυνιςτοφν κλίκεσ.  Δεδομζνου 

ότι είναι αμετροεπείσ όπωσ είπαμε και άκρωσ φιλόδοξοι, προςπακοφν 

πάντα να αναρριχθκοφν κοινωνικά. Επειδι όμωσ είναι αδφνατο ςτον 

κακζνα απϋ αυτοφσ να τα καταφζρει μόνοσ του, ζχουν αποκτιςει -εν 

είδει δαρβίνειασ φυςικισ επιλογισ- μια ςπάνια ικανότθτα να ςυναςπί-

ηονται και να ςυνδικαλίηονται, αναπτφςςοντασ ταυτόχρονα εξαιρετικά 

αντιςϊματα κατά των ευφυϊν ςυνανκρϊπων τουσ. Ωσ  ςυμπλεγματικοί 

τφποι, απλϊνουν ενςτικτωδϊσ μεταξφ τουσ υπόγεια κανάλια 

επικοινωνίασ και ςυμπράττουν επιμελϊσ με ςκοπό να ακυρϊνουν 

τάςεισ, κατευκφνςεισ  και κινιματα,  που τα κεωροφν ςαν εμπόδια  

ςτθν προςωπικι τουσ εξζλιξθ. Θ ομαδοποίθςθ ιςχυροποιεί τθν  

αλικεια  του  πιςτεφω  τουσ  και  τθν  περιβάλλει  με  «κφροσ». 

Τπωσ ζγραψε ο Ε. Οεμπζςθσ ςτθν περί βλακϊν κοινωνιολογικι και 

ψυχολογικι μελζτθ του με τίτλο «Θ τεραςτία κοινωνικι ςθμαςία των 

βλακϊν εν τω ςυγχρόνω βίω» (1942),  «... Θ ζμφυτοσ τάςισ του βλακόσ, 

εξικνοφμενθ ςυχνότατα εισ αλθκι μανίαν  όπωσ ανικθ εισ ιςχυράσ και 

όςον το δυνατόν περιςςοτζρασ οργανϊςεισ, εξθγείται α) εκ τθσ 

ευκολίασ τθσ αγελοποιιςεωσ, εισ θν μονίμωσ υπόκειται λόγω 

ελλείψεωσ ατομικότθτοσ  (εξ ου και το μίςοσ αυτοφ κατά του ατόμου 

και του ατομικιςμοφ),  και  β)  εκ του ηωϊδουσ πανικοφ, υπό του οποίου 

μονίμωσ κατατρφχεται, λόγω του δεδικαιολογθμζνου φόβου μιπωσ 

περιζλκθ εισ το παντόσ είδουσ προλεταριάτον. Τοιουτοτρόπωσ, 

δθμιουργείται αυτόματοσ ςυρροι βλακϊν εισ τασ πάςθσ φφςεωσ 

οργανϊςεισ, αίτινεσ, εάν μεν είναι ςυμφεροντολογικαί, διατθροφν 

τουλάχιςτον τθν ςοβαρότθτα των ςυμφερόντων των,  εάν όμωσ είναι 

"πνευματικαί", περιζρχονται ςυν τω χρόνω εισ  πλιρθ βλακοκρατίαν. 
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Εισ το φαινόμενο τοφτο οφείλει τον εκφυλιςμό του λ.χ. ο μαςωνιςμόσ,  

οι ροταριανοί όμιλοι, οι "πνευματικοί" ςφλλογοι κλπ. Επόμενον είναι 

κατόπιν τοφτων, ότι όπωσ θ λεγεϊν των βλακϊν ωκείται ακατανικιτωσ 

προσ τθν αγζλθν και προσ τασ πάςθσ φφςεωσ οργανϊςεισ, οφτω 

υφίςταται ακατανίκθτον ζλξιν από τασ παντόσ είδουσ αγελαίασ, 

αντιατομικάσ και ομαδιςτικάσ κεωρίασ. ... Θ ζλλειψισ ιδίασ  γνϊμθσ, θ 

κολακεία και θ ραδιουργία, τουσ  προορίηουν άλλωςτε ειδικϊσ δια τασ 

καταςτάςεισ ταφτασ. Θ ακατανίκθτοσ επίςθσ τάςισ των βλακϊν προσ 

τασ πάςθσ φφςεωσ αγελαίασ εμφανίςεισ (κοςμικάσ ςυγκεντρϊςεισ, 

causerie, μόδα κλπ.) και διακρίςεισ (τίτλουσ, διπλϊματα, παράςθμα) 

είναι κατόπιν των ανωτζρω αυτονόθτοσ». Ξαι πιο κάτω καταλιγει ο 

μελετθτισ ότι  ζτςι  «...κακίςταται απολφτωσ νοθτι  θ άνοδοσ αυτϊν εισ 

ανωτζρασ βακμίδασ, δια κοινοφ μεταξφ των  ςυναςπιςμοφ,  αναδεικ-

νφοντασ εαυτοφσ και αλλιλουσ, αφενόσ μεν διϋ ωργανωμζνθσ 

αντιςτάςεωσ (boycotage)  και  παραλφςεωσ  των τυχόν ενεργειϊν  προσ 

ανάδειξιν άλλου, πράγματι ικανοφ προςϊπου, αφετζρου δε διϋ 

ωργανωμζνθσ προωκιςεωσ προςϊπου εκ των κόλπων αυτϊν προσ τθν 

ανωτζραν  βακμίδα. ...  Ο δζ  οφτω  ανελκϊν  βλαξ  κα προωκιςθ  ο 

ίδιοσ  πρόςωπα  μόνον  κατϊτερα  εαυτοφ,  μζχρισ ότου... ο φυςικόσ 

εκμαυλιςμόσ ενόσ τοιοφτου οργανιςμοφ επιφζρει τθν κεμελιϊδθ 

ανατροπιν  ι  και  αυτόν  τοφτον  τον  τερματιςμόν του βίου του  

εκφυλιςκζντοσ  οργανιςμοφ». 

Ωσ κιρυκασ τθσ αξιοκρατίασ, ο Οεμπζςθσ, επιςθμαίνει τον κίνδυνο τθσ 

αποδιοργάνωςθσ, που μπορεί να επιφζρει θ προτίμθςθ ςτουσ βλάκεσ,  

και επικαλείται ωσ παράδειγμα τθν αποπομπι του ευφυοφσ Βενιηζλου 

και τθν εκλογι καλοπροαίρετων βλακϊν ςτθ κζςθ του, οι οποίοι 

οδιγθςαν ςτθν εκνικι καταςτροφι του 1922 και  ταυτόχρονα  ςτο δικό 

τουσ  αφανιςμό.  Πάλιςτα, επιρρίπτει ευκφνεσ και ςτθν κοινωνία, θ 

οποία προτιμά ενίοτε τουσ βλάκεσ γιατί είναι κόλακεσ και εξυπθρετικοί, 

και αναρωτιζται: «Δεν γνωρίηομεν τθ αλθκεία ποία κατθγορία βλακϊν 

είναι ενταφκα θ πλζον επικίνδυνοσ και, ψυχολογικϊσ, θ πλζον 

αποςυνκετικι δια τθν κοινωνίαν:  Εκείνθ  ιτισ  διαπράττει  τα  ανωτζρω  

ι  εκείνθ  -διότι δθμιουργείται και δευτζρα-  ιτισ  κεωρεί  ωσ  ευφυείσ  

τουσ  ωσ  άνω  βλάκασ»! 

Αλλά δεν είναι μόνο ο Οεμπζςθσ που ανακάλυψε αυτι τθ μάςτιγα τθσ 

«καυματουργισ»  αναρρίχθςθσ  των  βλακϊν  εντόσ  των  μθχανιςμϊν 

τθσ κοινωνίασ.  Σ Schiller είχε πει το περίφθμο ρθτό ότι «Ενάντια ςτθ 

βλακεία, οφτε οι κεοί δεν τα βγάηουν πζρα».  Σ Einstein είχε πει ότι θ 
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βλακεία είναι άπειρθ όςο το ςφμπαν.  Σ ιταλόσ Carlo ςυνζγραψε το 

«Δοκίμιο  περί  τθσ  ςφγχρονθσ  βλακείασ».  Ξαι ο Taylor, αναφερόμενοσ 

ςτθν οργανωτικι διαςτροφι του βλάκα, δίδαςκε ότι «Ο βλάκασ  

μπορεί  να  ςου  κάψει  το  ςπίτι  για  να  ψιςει  δφο  αυγά». 

Θ τελευταία φράςθ (που κάποιοι τθν αποδίδουν ςε  αγγλικι παροιμία, 

προχφιςτάμενθ του Taylor χρονολογικά), επιςθμαίνει δραματικά το 

πόςο καταςτροφικι είναι θ βλακεία ςϋ αυτό που λζμε οργάνωςθ.  Θ 

βλακεία, όχι μόνο δεν βοθκάει τθν οργάνωςθ, αλλά είναι κυριολεκτικά 

νάρκθ  ςτα  κεμζλιά  τθσ  και  θ  ικανότερθ  δφναμθ  αποδιοργάνωςθσ 

και  διάλυςθσ.  Είναι  το  αντίκετο  κάκε  ζννοιασ  ςυςτιματοσ. 

θμείωςθ: Αυτό επιςθμαίνω και παρακάτω, ςτο κεφάλαιο περί του 

ςφγχρονου μεςαίωνα, όπου θ επιδθμία βλακείασ, που δζρνει τισ 

πολιτικζσ θγεςίεσ  του πλανιτθ  αυτι τθν εποχι, είναι ίςωσ θ κυριότερθ 

αιτία για τθν κρίςθ αξιϊν, αλλά και για τθν πολιτικι και οικονομικι 

κρίςθ και τθν τρομοκρατία. 
 

Υρζπει να προςκζςω εδϊ, πριν κλείςω  το περί οργανωτικισ κεφάλαιο, 

ότι υπάρχει και μια περίπτωςθ τεχνθτισ αποβλάκωςθσ (οιονεί 

βλακείασ), παρόμοιασ με αυτι των τεχνοκρατϊν αλλά πολφ ευρφτερθσ 

και αρνθτικισ, που ανάγεται ςε ζνα  φαινόμενο γνωςτό ωσ Νόμοσ του 

Peters. Είναι ο κανόνασ που λζει ότι, ακόμα κι αν θ προαγωγι ςτθν 

ιεραρχία ενόσ ςυςτιματοσ γίνεται με αξιοκρατικά κριτιρια, το κάκε 

ςτζλεχοσ ανεβαίνει τελικά, δυςτυχϊσ και μοιραίωσ, μζχρι το επίπεδο 

τθσ  αναξιότθτάσ  του. 

Αυτό,  γιατί κάκε βακμόσ απαιτεί κάποια ιδιαίτερα προςόντα,  που δεν 

ιταν αναγκαία ςτον αμζςωσ κατϊτερο βακμό. Είναι πάντα ανοιχτό το 

ενδεχόμενο, το καλό κομματικό ςτζλεχοσ  να μειονεκτεί ωσ βουλευτισ, 

αν του λείπει π.χ. θ ρθτορικι δεινότθτα ι θ πολιτικότθτα, ι ο 

υποδειγματικόσ  βουλευτισ  και ριτορασ  να αποτφχει ωσ υπουργόσ, αν 

του λείπουν οι διοικθτικζσ ικανότθτεσ  και θ  αποφαςιςτικότθτα,  ι 

ακόμα κι ο πιο επιτυχθμζνοσ υπουργόσ να αποδειχκεί κάκιςτοσ 

κυβερνιτθσ,   αν  του  λείπει θ  ςυνκετικι  αντίλθψθ  των  πραγμάτων 

και ο οραματιςμόσ, άρα και θ κζλθςθ και θ γενναιότθτα για τομζσ, 

διότι  ζχει  ςυνθκίςει  να  λειτουργεί  ωσ  δεφτεροσ. Υαρομοίωσ, είναι 

πολφ πικανό ζνασ ταλαντοφχοσ πωλθτισ να αποτφχει ωσ διευκυντισ 

πωλιςεων, διότι είναι ατάλαντοσ ςτο να χειρίηεται ανκρϊπουσ, ι ζνασ 

άριςτοσ διευκυντισ πωλιςεων να ρίξει ζξω τθν επιχείρθςθ ωσ γενικόσ 

διευκυντισ, γιατί ςτερείται αντίλθψθσ ςφνκετων καταςτάςεων.  
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Εν τζλει, το  να  προάγεται  κάποιοσ  ςε  κάποια  κζςθ   με  κριτιριο  ότι 

ιταν ο καλφτεροσ ςτθν κατϊτερθ κζςθ,  μοιάηει να είναι αξιοκρατικό, 

αλλά δεν είναι. Σ τμθματάρχθσ δεν ζχει δοκιμαςτεί ωσ διευκυντισ και 

ο υπουργόσ δεν ζχει δοκιμαςτεί ωσ πρωκυπουργόσ. Τςο λοιπόν 

επιτυχθμζνοσ κι αν είναι ωσ τμθματάρχθσ ι υπουργόσ, δεν υπάρχει 

καμία εγγφθςθ ότι κα επιτφχει και ωσ διευκυντισ ι  πρωκυπουργόσ 

αντίςτοιχα.  

Ζτςι, επειδι ωσ γνωςτό «αρχι άνδρα δείκνυςι», ςυμβαίνει πολφ ςυχνά, 

ζςτω και με αξιοκρατικι πρόκεςθ, να αναρριχϊνται ςε κρίςιμεσ  κζςεισ 

ανεπαρκι πρόςωπα,  που δεν είναι  βλάκεσ και ζχουν δϊςει άριςτα 

δείγματα μζχρι ςτιγμισ, αλλά που λειτουργοφν ωσ βλάκεσ ςτθν  

ανϊτερθ  κζςθ,  λόγω  ανεπάρκειασ  κατά  τον  Peters.  Αυτό  μάλιςτα,  

είναι  ςυνθκζςτατο  ςτθν  πολιτικι,  όπου ακριβϊσ δεν κα ζπρεπε να 

ςυμβαίνει ποτζ, λόγω τθσ μεγάλθσ ςθμαςίασ του ςυγκεκριμζνου ζργου 

για τθν κοινωνία. 

Τπωσ λοιπόν ςτθ φυςικι,  δεν φουςκϊνουμε το μπαλόνι  μζχρι να 

ςκάςει και δεν τεντϊνουμε το ςκοινί μζχρι να ςπάςει, ζτςι και ςτο 

management είναι ανάγκθ ο θγζτθσ ι το ςυμβοφλιο που αποφαςίηει 

τισ προαγωγζσ  (ι και ο λαόσ που  ψθφίηει, ςτο βακμό που αυτό είναι 

δυνατό), να ςυνεκτιμά και αυτό το ηιτθμα.  Δεν είναι κάτι εφκολο, γιατί 

-όπωσ είπαμε- ο κακζνασ δοκιμάηεται ςυνικωσ ςε άλλθ κζςθ απϋ αυτι 

για τθν οποία κρίνεται.  Τμωσ, το βζβαιο είναι ότι θ ευκφνθ εν 

προκειμζνω  δεν είναι του ςτελζχουσ, αλλά του θγζτθ (ι εν πάςθ 

περιπτϊςει του επιλζγοντοσ ςυμβουλίου ι εκλογικοφ ςϊματοσ). Αυτό 

είναι ζνα παγκόςμιο πρακτικό πρόβλθμα, που δθμιουργεί πολλζσ  

παρενζργειεσ  και υςτεριςεισ ςτθ γενικι πρόοδο  και που δεν  ζχει  

ακόμα  μελετθκεί  επαρκϊσ. 

Θ επιςτιμθ του management πρζπει κατά τθ γνϊμθ μου να αναηθτιςει  

ζξυπνουσ  μθχανιςμοφσ  και  διαδικαςίεσ,  που  αφενόσ  να 

καλλιεργοφν ςτα ςτελζχθ τθν αυτεπίγνωςθ, ϊςτε αυτά να 

αυτοπροςτατεφονται  από  τθν  ανάλθψθ κακθκόντων που κα βλάψουν 

τθν επιχείρθςθ και κα εκκζςουν και τουσ ίδιουσ,  και αφετζρου να 

δίνουν ςτουσ θγζτεσ τρόπουσ να προδοκιμάηουν τα προσ προαγωγι 

ςτελζχθ. Είναι τόςο μεγάλθ θ βλάβθ που γίνεται από τουσ 

πραγματικοφσ βλάκεσ όπωσ προείπαμε, που είναι πραγματικά  

επιεικϊσ απαράδεκτο να προςκζτουμε ςϋ αυτοφσ  και τουσ οιονεί  

βλάκεσ που παράγει το ίδιο το ςφςτθμα! 



 

ΕΝΟΤΘΤΑ  "Η" 

ΘΚΛΚΘ 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Η1 

ΓΕΝΛΚΑ  

Σ θκικόσ κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ κεωρείται από τουσ περιςςότερουσ 

ωσ ο ςθμαντικότεροσ ςτθ φιλοςοφικι ζρευνα και ωσ  κακοριςτικόσ  

ςτον εφαρμοςτικό τομζα τθσ επιςτιμθσ, γιατί πιςτεφουν ότι θ μελζτθ 

του  προοριςμοφ  του  ανκρϊπου  είναι  το  φψιςτθσ  ςθμαςίασ  ηιτθμα 

για τον  άνκρωπο. Ξατϋ αυτοφσ, το καλό είναι θ μζγιςτθ αξία τθσ 

ανκρϊπινθσ πρακτικισ και περιλαμβάνει όλεσ τισ άλλεσ αξίεσ, ενϊ το 

αλθκζσ και το ωραίο κεωροφνται ωσ αξίεσ, υπό τον όρο και ςτο βακμό 

που ςυμβαδίηουν με τθν ζννοια του καλοφ. 

Δεν ςυμφωνϊ με αυτι τθν απλοφςτευςθ, γιατί αν υπαγάγουμε το 

αλθκζσ και το ωραίο ςτο καλό, τότε θ νοθτικι και θ αιςκθτικι κα ιταν 

τομείσ τθσ θκικισ και κα πζφταμε ςϋ ζναν παραλογιςμό τφπου αυγοφ 

και κότασ, γιατί κα αναγνωρίηαμε κεωρθτικά το καλό ωσ πρϊτιςτο 

αγακό, αλλά δεν κα υπιρχε τρόποσ να το γνωρίςουμε. Ψο αναλθκϊσ 

καλό δεν είναι καλό και, άρα, το καλό προχποκζτει  τθν αξιολόγθςι 

του ωσ προσ τθν αλικειά του, για να αποφανκοφμε ότι είναι αλθκϊσ   

καλό. Αν θ θκικι εκτίμθςθ προθγείτο γνωςτικά τθσ νοθτικισ εκτίμθςθσ, 

κα ιταν αβζβαιθ  και άνευ αξίασ. Αναγκαςτικά, κα περιοριηόταν ςτον,  

δια  των  αιςκιςεων,  εμπειρικά  αντιλθπτό  θδονιςμό  ι  ευδαιμονιςμό 

και δεν κα μποροφςε να περάςει ςε ανϊτερα ςτρϊματα θκικισ 

τελείωςθσ, αφοφ αυτά κατακτϊνται μόνο μζςω τθσ ςκζψθσ και του 

πολιτιςμοφ. 

Αςφαλϊσ, αν κα ζπρεπε να επιλζξουμε από γενικι άποψθ το  

υπζρτατο αγακό ςτθ ηωι και ςτθν κοινωνία, αυτό κα ιταν το καλό, το 

οποίο ςθματοδοτεί ότι πλθςιάηουμε προσ τθν πρυτανεφουςα τάςθ,  

όπωσ τθν ορίςαμε τελεολογικά.  Ωςτόςο, ζχουμε δεχτεί ότι, ειδικά ςτισ 

περιοχζσ τθσ νόθςθσ και τισ καλαιςκθςίασ, οι μόνεσ παραδεκτζσ αξίεσ 

είναι το αλθκζσ και το ωραίο αντίςτοιχα. Αυτό ςυγχωρείται θκικά, 

γιατί θ ανεξαρτθςία τουσ είναι απολφτωσ απαραίτθτθ και ςκόπιμθ  για 

να αποδϊςουν ζργο και γιατί κεωρείται κατά τεκμιριο ότι, γενικϊσ, το 

αλθκζσ και το ωραίο ςυνάδουν προσ το καλό. Χτισ ςπάνιεσ περιπτϊςεισ 

που αυτό δεν ςυμβαίνει, όπωσ ςτθν  αντιδεοντολογικι ςτράτευςθ τθσ 

επιςτθμοςφνθσ και τθσ καλλιτεχνίασ ςε εγκλθματικι δράςθ, αυτό 

καταδικάηεται οπωςδιποτε θκικά, αλλά απαξιϊνεται περιςςότερο και 
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ςτον ίδιο του το χϊρο.  Θ ςτράτευςθ γίνεται κατά κανόνα μζςω 

πλαςτογράφθςθσ τθσ αλικειασ ι του ωραίου (δθλαδι αναλικειασ και 

αςχιμιασ) και θ καταδίκθ του πλαςτογράφου είναι αυςτθρότερθ από 

τουσ ομοτζχνουσ του  παρϋ ό,τι  απϋ τθν κοινωνία. 

Ξατά ςυνκικθ λοιπόν, τθροφμενθσ τθσ πρωτοκακεδρίασ τθσ θκικισ ςτο 

ςφςτθμα αξιϊν, ζχουμε ςυμφωνιςει,  όταν είμαςτε ςτθν περιοχι τθσ  

επιςτιμθσ,  να  μασ  ενδιαφζρει  ωσ  μόνο  αγακό  θ  αλικεια  και, όταν 

είμαςτε ςτθν περιοχι τθσ τζχνθσ,  να μασ ενδιαφζρει ωσ μόνο αγακό  

το  κάλλοσ. 

Υάντωσ, ςτθ ηωι, θ αποτίμθςθ των ανκρϊπινων πράξεων γίνεται 

γενικά  και  κυρίαρχα  με  βάςθ  τα  θκικά  κριτιριά  μασ  και  πάντοτε 

ςε απευκείασ αναφορά ςτθν αξία του καλοφ  (ι ςτθν απαξία του 

κακοφ),  τα δε επιςτθμονικά και καλλιτεχνικά ζργα  που  κατϋ εξαίρεςθ 

κατατείνουν  ςτο  κακό,  αφορίηονται  και  απαξιϊνονται,  ανεξαρτιτωσ 

τθσ  νοθτικισ  και αιςκθτικισ  αρτιότθτάσ  τουσ. 

Ανεξάρτθτα όμωσ από τθ νοθτικά κεκτθμζνθ αυτοτζλειά τουσ, αν 

ςτοχαςτοφμε ότι θ επιςτιμθ και θ τζχνθ ζχουν να κάνουν ακριβϊσ με 

τθ ςφλλθψθ τθσ αρμονίασ τθσ φφςθσ θ πρϊτθ και τθ δεξιότθτα 

παραγωγισ αρμονίασ θ δεφτερθ, τότε κα καυμάςουμε το πόςο 

ταιριαςμζνεσ   και  αλλθλζνδετεσ  είναι  οι  τρεισ  κεμελιϊδεισ  αξίεσ!  Θ 

νοθτικι και θ αιςκθτικι δεν λειτουργοφν ανταγωνιςτικά προσ τθν 

θκικι, αλλά όλωσ αντικζτωσ, αποτελοφν τα πολυτιμότερα δεκανίκια 

τθσ. Υϊσ να αποφανκοφμε για κάτι ότι είναι  καλό, αν  δεν γνωρίςουμε  

νοθτικά ότι αυτό είναι αλθκϊσ καλό κι αν δεν ζχουμε επιςτθμονικι 

άποψθ για το τι ςυνζπειεσ κα επιφζρει αυτό ςτθ ςυνζχεια;  Ξαι πϊσ να 

δεχκοφμε ωσ θκικά καλό κάτι που είναι καταφανϊσ δυςαρμονικό;  

Αυτόσ  ο  αφοριςμόσ  κα γίνει  καλφτερα  αντιλθπτόσ ςτθ ςυνζχεια, 

όπου  μελετϊντασ τισ  επιμζρουσ αξίεσ  (ωσ μζςα προσ τθν κατεφκυνςθ 

τθσ πρυτανεφουςασ αξίασ)  κα καταφανεί πόςο οι τρεισ κεμελιϊδεισ 

αξίεσ  ςυλλειτουργοφν  υποςτθρικτικά  μεταξφ τουσ. 
 

Επιπλζον, ειδικά ωσ προσ τθ νοθτικι,  δεν πρζπει να μασ διαφφγουν 

δυο ακόμα ςυγγζνειεσ τθσ θκικισ προσ αυτιν: 

Θ  πρϊτθ  είναι  ότι θ  θκικι,  μπορεί  μεν  να  αποβλζπει  ςτο  καλό  και 

μόνο, αλλά δεν παφει ωσ επιςτιμθ να είναι και θ ίδια νοθτικι 

λειτουργία. Ωσ τζτοια, αν και οι ουςιαςτικοί κανόνεσ τθσ είναι 

διαφορετικοί,   οι   τυπικοί  και   τεχνικοί   κανόνεσ  τθσ   είναι   αυτοί 

τθσ νοθτικισ. Δθλαδι, ζχει κι αυτι υποχρζωςθ ςτθν αλικεια και, 

παραπζρα,  ςτθν  επαλικευςθ  των  ιςχυριςμϊν  τθσ.  
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Θ δεφτερθ ςυγγζνεια είναι ότι ςτθν θκικι,  πζρα από τισ κακαρϊσ 

γνωςτικζσ νοθτικζσ λειτουργίεσ τθσ εμπειρίασ, τθσ ςκζψθσ και τθσ 

μνιμθσ που χρθςιμοποιεί ωσ επιςτιμθ, παρεμβαίνει αποφαςιςτικά μια 

άλλθ νοθτικι λειτουργία, που είναι θ βοφλθςθ. Ψο θκικό ηθτοφμενο 

δεν είναι απλά θ κζα του καλοφ, αλλά  και θ επίτευξι του. Ξαι αυτι κα 

ιταν φυςικά αδφνατο να  ςυντελεςκεί  χωρίσ  τθ  νοθτικι ςυνδρομι  

τθσ  βοφλθςθσ. Χυνεπϊσ,  θ  αυτονόμθςθ  τθσ  θκικισ  από τθ  νοθτικι  

και του καλοφ από το αλθκζσ, κα μετζτρεπε τθν θκικι ςε αρματοδρόμο 

χωρίσ άρμα και το καλό ςε «ά-βουλο» και ουτοπικό  ιδεολόγθμα! 

Οριςμόσ 

Θ Θκικι (Ethica) είναι ο κανονιςτικόσ κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ που 

μελετά  και  ρυκμίηει  τουσ  κανόνεσ  τθσ  ςυμπεριφοράσ  και  του  βίου 

εν γζνει.  Ξεντρικι  ιδζα και γενικόσ ςκοπόσ τθσ θκικισ επιςτιμθσ, είναι  

θ  κατανόθςθ  και  κατάκτθςθ  του  αγακοφ  του  Καλοφ.  Θ βοφλθςθ 

προσ το καλό  ι  θ κατοχι του καλοφ  ονομάηεται Αρετι. 

Ψο αντίκετο του καλοφ, που είναι θκικά απευκταίο και ςυνιςτά απαξία, 

είναι το Κακό.  Γιϋ αυτό και ςυνθκίηεται εναλλακτικά ο οριςμόσ τθσ 

θκικισ ωσ τθσ επιςτιμθσ  που αςχολείται με τθ διάκριςθ του καλοφ από 

το κακό και του δζοντοσ από το απευκταίο. Θ βοφλθςθ προσ το κακό  ι  

θ  πραγμάτωςθ  του  κακοφ  αποκαλείται  Αμαρτία. 

Αυτό που πρζπει να διευκρινίςουμε εξ αρχισ, είναι  ότι  θ ευτυχία  δεν 

είναι αρετι, οφτε και αμαρτία, και δεν ζχει θκικό περιεχόμενο. Θ 

ευτυχία και θ δυςτυχία είναι δευτερεφοντα ςυναιςκιματα (ςιματα), 

που  αιςκάνεται  ο  άνκρωποσ  με  τθν  παρουςία  -αντιςτοίχωσ-  του 

καλοφ ι του κακοφ ςτθ ηωι του.  Απόδειξθ ότι είναι δευτερεφοντα, 

αποτελεί το γεγονόσ πωσ,  όχι ςπάνια,  ο άνκρωποσ απολαμβάνει το 

κακό, επειδι του φαίνεται ωσ καλό, και δυςαρεςτείται με το καλό, 

επειδι  το  βλζπει  ςαν  κακό. 

 

Θ θκικι  διακρίνεται  κατά βάςθ  ςε  τρεισ  τομείσ,  αντίςτοιχουσ  προσ 

τισ  τρεισ  βαςικζσ  μορφζσ  τθσ  ανκρϊπινθσ  ςυμπεριφοράσ  και 

δεοντολογίασ,  οι οποίοι  είναι  οι  εξισ: 

 Θ Ατομικι  Θκικι,   που  αναφζρεται  ςτα  ενδιαφζροντα  και  τισ 

τάςεισ του ανκρϊπου ωσ ατόμου μζςα ςτο κοςμικό ςτερζωμα, 

ανεξάρτθτα από τθν παρουςία ι όχι άλλων ανκρϊπων γφρω του. 

Είναι αυτι που λζμε κάποιεσ φορζσ «θκικι του οβινςϊνα 
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Κροφςου».  Χε  αυτιν,  ωσ  καλό  και  δζον  νοείται  το  ωφζλιμο  ι 

ςυμφζρον ι χριςιμο και, αντίςτοιχα, ωσ κακό και απευκταίο νοείται 

το βλαπτικό  ι  επιηιμιο.  Συδζτερο  είναι  το άχρθςτο, που δεν 

ωφελεί οφτε βλάπτει. 

 Θ Κοινωνικι Θκικι, που αναφζρεται ςτα ενδιαφζροντα και τισ 

τάςεισ των ανκρϊπων ωσ ομάδασ και του ανκρϊπου ωσ μζλουσ τθσ 

ομάδασ, δθλαδι τθσ κάκε μικρισ ι μεγάλθσ κοινωνίασ.   Χε αυτιν, 

ωσ καλό και δζον νοείται το κοινωνικϊσ ςυμφζρον ι δίκαιο και, 

αντίςτοιχα, ωσ κακό και απευκταίο νοείται το αμάρτθμα και άδικο. 

 Θ Ρολιτικι Θκικι, που αναφζρεται ςτθ δεοντολογία και τα 

ενδιαφζροντα τθσ οργανωμζνθσ κοινωνίασ και του ανκρϊπου ωσ 

πολιτικοφ  όντοσ.  Χε αυτιν, ωσ καλό και δζον νοείται το νόμιμο και, 

αντίςτοιχα, ωσ κακό και απευκταίο νοείται το ζγκλθμα. 

Πε  βάςθ  αυτι  τθ  διαίρεςθ,  που  δεν  ςυνθκίηεται  επιςτθμονικά  

αλλά τθ κεωρϊ ενδεδειγμζνθ, κα κατατάξουμε και κα αναλφςουμε 

παρακάτω τισ ανκρϊπινεσ αξίεσ ςε τρία αντίςτοιχα κεφάλαια. Σι  

περιςςότεροι φιλόςοφοι αποφεφγουν αυτι τθν τριχοτόμθςθ τθσ 

θκικισ, γιατί ορίηουν τθν θκικι ςαν επιςτιμθ των ανκρϊπινων 

ςχζςεων και όχι τθσ ςυμπεριφοράσ  εν γζνει  και, επομζνωσ, 

αξιολογοφν θκικά το άτομο και τον θγζτθ μόνο υπό το κοινωνικό 

πρίςμα, παραγνωρίηοντασ ότι υπάρχουν ςϋ αυτοφσ ιδιαίτερεσ και 

ιδιότυπεσ παράμετροι τθσ ςυμπεριφοράσ των υπό τισ προθγοφμενεσ 

ιδιότθτεσ (ατομικι και πολιτικι).   

Εκείνο που κζλω να καταςτιςω ςαφζσ από τοφδε, είναι  ότι  θ 

ανωτζρω  ςειρά  είναι  και  ιεραρχικι.  Αυτό ςθμαίνει ότι,  για τον κάκε 

άνκρωπο, προθγοφνται εκτιμθτικά οι ατομικζσ του αξίεσ,  ζπονται οι 

κοινωνικζσ και ακολουκοφν οι πολιτικζσ. Ωπϋ αυτι τθν ζννοια, αντίκετα 

με ό,τι υποςτθρίηεται από τουσ θμιμακείσ θκικοπλάςτεσ, οι κοινωνικζσ 

αξίεσ υπόκεινται ςτισ ατομικζσ και, αντίκετα με τουσ τυπολάτρεσ, οι 

πολιτικζσ αξίεσ υπόκεινται ςτισ κοινωνικζσ. 

Καμία τελεολογικι ερμθνεία δεν τεκμθριϊνεται  φιλοςοφικά προσ  τθν 

κατεφκυνςθ να υποχρεϊςει οποιοδιποτε άτομο να υπομζνει με τθ 

κζλθςι του το κακό,  χάρθ  ςτο  καλό τθσ ζνωςθσ που ανικει.  Σφτε μία 

κοινωνία να υποφζρει χάριν τθσ θγεςίασ τθσ. Θ τελεολογία αναφζρεται 

ςτο ςυγγενζσ ικοσ  του κάκε ανκρϊπου, ωσ μοναδικοφ και υπαρκτοφ 

φυςικοφ όντοσ με ςυνείδθςθ, και όχι ςε επίκτθτεσ και ζξωκεν 

επιβαλλόμενεσ επιβολζσ. Ξαι θ θκικι, ωσ κανονιςτικόσ, δεοντολογικόσ 
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και εφαρμοςτικόσ κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ, δεν νομιμοποιείται να 

υπερβαίνει τθν τελεολογία και να κεςπίηει αυκαίρετουσ  κανόνεσ  που 

δεν εδράηονται ςτθ κεωρθτικι φιλοςοφία. 
 

Βζβαια, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ κοινωνικισ και τθσ πολιτικισ θκικισ, 

ανακφπτουν ςυχνά αξιολογικά διλιμματα, όταν  κάτι είναι καλό για μια 

μερίδα τθσ ομάδασ και κακό  για άλλθ.  Εκεί, θ αξία  ι απαξία τισ 

πράξθσ  κρίνεται με βάςθ το ιςοηφγιο  που  επιτυγχάνεται. 

Γενικά, όπωσ κα δοφμε πιο κάτω,  πζρα από τθν απόλυτθ αξιολόγθςθ 

των πραγμάτων ωσ καλϊν ι κακϊν, μζγιςτο μζροσ τθσ θκικισ 

αφιερϊνεται  ςτθ  λογικι  εξιςορρόπθςι τουσ,  ϊςτε να επιτυγχάνεται 

θ πιο αρμονικι και δθμιουργικι αναλογία μεταξφ των ατομικϊν, 

κοινωνικϊν και πολιτικϊν παραμζτρων τουσ,  με βάςθ τθν ειδικότερθ 

μορφι  καλοφ  που  είναι  το  δίκαιο. 
 

θμείωςθ: Ειδικά ςτθν Ηκικι, κα ακολουκιςω κάπωσ ελευκεριάηουςα 

επιςτθμονικι γραφι, για δφο λόγουσ: 

Ο πρϊτοσ λόγοσ είναι ότι θ κλαςικι βιβλιογραφία τθσ φιλοςοφίασ, ςτον 

τομζα αυτό, ζχει ξεπεραςτεί από τα πράγματα, λόγω των ραγδαίων  

εξελίξεων  ςτθν  τεχνολογία,  που επθρζαςαν κακοριςτικά τα ικθ. Ρ.χ., 

ζνασ παράγων που είναι κεφαλαιϊδθσ ςιμερα ςτθ διαμόρφωςθ των 

θκϊν, θ τθλοψία, οφτε καν αναφζρεται ςτθν κλαςικι  βιβλιογραφία. 

Ο δεφτεροσ λόγοσ είναι ότι θ θκικι είναι ο πιο κοντινόσ ςτον απλό 

άνκρωπο κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ, γιατί αφορά περιςςότερο τα δικά 

του ενδιαφζροντα, οπότε όλοι ζχουν άποψθ. Συνεπϊσ, δικαιοφνται και 

οι απλοί άνκρωποι να ζχουν λόγο ςϋ αυτιν ειδικά τθν επιςτιμθ και να 

μθ ςυηθτοφμε από κακζδρασ, εριμθν τουσ.  Κυμίηω εν προκειμζνω το 

περιςτατικό από τθ δίκθ του Luther, όπου οι ιεροεξεταςτζσ του είπαν:  

«Δεν μασ πειράηουν αυτά που γράφεισ,  αλλά το ότι τα γράφεισ ςτα 

γερμανικά και όχι ςτα λατινικά»!   

Αυτό λοιπόν κζλω να αποφφγω ςϋ αυτό ειδικά το κεφάλαιο :  το να 

κάνω το χατίρι ςτουσ ιεροεξεταςτζσ. 

Θ φφςθ του Καλοφ 

Τπωσ είπαμε, θ θκικι μελετά και ρυκμίηει τουσ κανόνεσ τθσ 

ςυμπεριφοράσ, με αναφορά ςτθν αξία του καλοφ. Ωσ καλό νοείται 

κάκε τι που ζχει θκικι αξία. Τμωσ, αφοφ ζχουμε ορίςει τθν θκικι ωσ 

επιςτιμθ του καλοφ, και άρα θκικό είναι ό,τι είναι καλό, το να 
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ορίςουμε αντίςτροφα ωσ καλό «ό,τι είναι θκικό» είναι ανεπίτρεπτθ 

ταυτολογία.  Σρίηοντασ  τθν  θκικι  με  αναφορά  ςτθν  ζννοια  του  

καλοφ,  πρζπει λογικά το καλό να οριςτεί με αναφορά ςε εκτόσ θκικισ 

παραμζτρουσ.  Ξαι οπωςδιποτε,  αφοφ  θ  θκικι  είναι  κανονιςτικόσ 

και άρα εφαρμοςτικόσ κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ, θ φφςθ του καλοφ 

πρζπει να αναηθτθκεί ςτθ μεταφυςικι,  ωσ αντίςτοιχο προσ τθν θκικι 

κεωρθτικό κλάδο, και ιδιαίτερα ςτθν τελεολογία, τθν οποία ιδθ 

αποδεχκικαμε ωσ «μεταφυςικι των θκϊν». 

Σ ορκόσ οριςμόσ του καλοφ είναι αυτόσ που παραπζμπει ςτθν 

τελεολογία, θ οποία αποφαίνεται αυκεντικά περί του ανκρϊπινου 

τζλουσ (ςκοποφ, προοριςμοφ) και περί τθσ πρυτανεφουςασ τάςθσ. 

Ανεξάρτθτα από το ποιο ζχουμε αποδεχκεί τελικά ότι είναι αυτό το 

τζλοσ-τάςθ, το Καλό είναι αυτό που εκπλθρϊνει ι βοθκά ςτθν 

εκπλιρωςθ του τελεολογικοφ ςκοποφ  (πρυτανεφουςασ τάςθσ),   χωρίσ 

να τον κρίνει. Αντίςτοιχα, το Κακό είναι αυτό που αποτρζπει ι 

παρεμποδίηει  τθν εκπλιρωςι του. 

 

Πε βάςθ αυτι τθ λογικά ορκι και ςυνεπι προςζγγιςθ και με αναγωγι 

ςε ό,τι ορίςαμε ςτθν τελεολογία ωσ πρυτανεφουςα τάςθ,  μποροφμε 

τϊρα να ποφμε ότι: 

 Μζγιςτο καλό είναι θ Δθμιουργία, με τθν ζννοια τθσ ςυνκζςεωσ 

μετά λόγου  (ςυναρμολόγθςθσ),  και κατά ςυνεκδοχι θ ίδια θ Ηωι, 

χωρίσ τθν οποία δεν νοείται ανκρϊπινθ δθμιουργία.  Αντίςτοιχα, 

κακό είναι  θ  κάκε είδουσ  καταςτροφι  και φυςικά ο  κάνατοσ. 

 Μζςο καλό (ι ωφζλιμο ι ςυμφζρον ι χριςιμο) είναι αυτό που 

ςυντελεί ςτθ δθμιουργία και τθ ηωι.  Αντίκετα, μζςο κακό  είναι 

αυτό που ελαττϊνει τθ δθμιουργία και τθ ηωι (βλαβερό, 

αςφμφορο).  

 Ρλάγιο  καλό  (ι  αναγκαίο  κακό)  είναι αυτό που καταςτρζφει κάτι 

προσ μείηονα δθμιουργία. Αντίκετα, πλάγιο κακό είναι το 

φαινομενικά καλό και δθμιουργικό, που εμποδίηει μείηονα 

δθμιουργία. 

Χε  όλεσ τισ  περιπτϊςεισ  υπάρχει, μεταξφ του καλοφ και του κακοφ, 

και το ουδζτερο ι άχρθςτο, που δεν παίηει κετικό, αλλϋ οφτε και 

αρνθτικό ρόλο ςε αυτό που προςπακοφμε. Υλθν όμωσ, το 

εκλαμβάνουμε -κατά περίπτωςθ-  ωσ κετικό,  αν  θ  ουδετερότθτά  του 

διευκολφνει  τθν  αφοςίωςι  μασ  ςτο ςκοποφμενο  (λειτουργϊντασ  ωσ 



 284                                                                ΘΚΛΞΘ 

 

καταλφτθσ),  και ωσ αρνθτικό, αν μασ αποςπά από το ςκοποφμενο 

χωρίσ  να  βοθκά  (λειτουργϊντασ  ωσ  ζρμα και  περιττό βάροσ). 

Πε το παραπάνω τριμερζσ ςχιμα, αφενόσ δθμιουργείται το πλαίςιο 

τθσ μελζτθσ  και κατάταξθσ των θκικϊν αξιϊν  και, αφετζρου, τονίηεται 

ότι  δεν υπάρχει απόλυτο καλό και κακό, αλλϋ ότι θ εκτίμθςθ του καλοφ 

ι κακοφ εξαρτάται κάκε φορά από το ιςοηφγιο που θ πραγματικότθτα 

επιβάλλει.  Ξάκε δθμιουργία χτίηεται  με μικρότερεσ δθμιουργικζσ  

πράξεισ, αλλά και με μικρότερεσ καταςτροφικζσ πράξεισ (αναγκαία 

κακά),  και θ αξία ι απαξία τθσ κατάλθξθσ  κρίνεται από τθ ςχζςθ 

αποτελζςματοσ και κόςτουσ  τθσ ςχετικισ δράςθσ. 

Λδιαίτερα όταν  με ζνα μικρό κακό αποτρζπουμε μια καταςτροφι,  τότε 

αυτό βαφτίηεται εφλογα ωσ καλό. «Το μθ χείρον, βζλτιςτον», ζλεγαν οι 

αρχαίοι. 
 

Φυςικά, όπωσ ςε όλα τα πράγματα ςτθ φφςθ και τθ ηωι, υπάρχει και 

ςτισ αξίεσ  ποςοτικι διαβάκμιςθ,  που ςυνικωσ είναι, για μεν το καλό, 

το γινόμενο τθσ ζνταςθσ  του κρινόμενου ςυμβάντοσ επί το βακμό 

ανάγκθσ που ςυντρζχει γιϋ αυτό ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι, για δε το 

κακό, το γινόμενο τθσ ζνταςθσ του ςυμβάντοσ επί το βακμό τθσ 

απζχκειασ που υπάρχει γιϋ αυτό. Ζτςι, το κετικά αξιολογοφμενο 

φαινόμενο, κλιμακϊνεται εκτιμθτικά ςε ευνοϊκό, βοθκθτικό ι 

ευεργετικό,  ενϊ το αρνθτικά αξιολογοφμενο κλιμακϊνεται αντίςτοιχα 

ςε ενοχλθτικό,  επιβλαβζσ  ι  καταςτροφικό.  

Θ κλιμάκωςθ αυτι είναι κακοριςτικι για τθν ορκι εκτίμθςθ του 

θκικοφ ιςοηυγίου, πλθν όμωσ ςτθν κακθμερινι πρακτικι, αυτι δεν 

μετράται με μακθματικό και αςφαλι τρόπο'  εκτιμάται διαιςκθτικά και 

εν τάχει, με βάςθ τθν πείρα.  

Τμωσ, είναι ςωςτό γενικά, θ θκικι κριτικι να περιορίηεται ςτα 

φαινόμενα  που  επθρεάηουν  ζντονα  το υποκείμενο  που  αφοροφν  

και να παραβλζπει αυτά που οι επιπτϊςεισ τουσ ςϋ αυτό είναι 

αμελθτζεσ ι ουδζτερεσ, ϊςτε να μθν περιπίπτει ςτο επίπεδο τθσ 

ςχολαςτικότθτασ  και  τθσ  παραξενιάσ.  

Θκικι και Εκιμικι 
 (Ethica και Morality) 

Εδϊ ζχουμε να κάνουμε με μια λεκτικι αςάφεια, που ζχει 

ταλαιπωριςει πολφ το φιλοςοφικό ςτοχαςμό.  Είναι ανεξιγθτο ότι  θ 

ελλθνικι γλϊςςα, που είναι θ πιο πλοφςια ςε λεξιλόγιο και θ πιο 
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ακριβισ  ετυμολογικά ςτον κόςμο και που αποτελεί αναμφιςβιτθτα 

τθν κφρια πθγι τθσ παγκόςμιασ επιςτθμονικισ ορολογίασ, υπιρξε 

αδικαιολόγθτα φειδωλι ςϋ αυτι τθν περίπτωςθ και επζτρεψε τθν 

κοινι χριςθ του όρου «Θκικι», για δφο διαφορετικζσ πνευματικζσ 

δράςεισ, τθν Ethica και τθ Morality.  Ξαι είναι πολφ περίεργο, ότι αυτόσ  

ο  γλωςςικόσ εκφυλιςμόσ επιλκε, αφοφ θ ακριβισ αυτι γλϊςςα είχε 

ιδθ διαχωρίςει τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ με τα ουςιαςτικά  ονόματα  

Ικοσ,  για τθν ζμφυτθ τάςθ του ανκρϊπου, και Ζκοσ, για  τθν  επίκτθτθ  

και  κετι  τάςθ! 
 

Τπωσ είπα και ςτο κεφάλαιο τθσ τελεολογίασ, το ζμφυτο ικοσ και θ 

Θκικι (Ethica) διαχωρίηονται ςαφϊσ από το κετό ικοσ  ι ζκοσ και τθν 

Εκιμικι  (Morality) και,  επομζνωσ,  θ τελεολογία περιορίηεται   αυςτθρά, 

ωσ μεταφυςικι των θκϊν, ςτο κεωρθτικό ζργο να μελετά τισ 

αντικειμενικζσ τάςεισ του όντοσ από τθ κεωρθτικι πλευρά, τισ οποίεσ 

ζρχεται  ςτθ  ςυνζχεια  θ  θκικι  και  ςυγκεκριμενοποιεί  ωσ  κανόνεσ.  

Θ φιλοςοφικι θκικι, ωσ εφαρμοςτικι ςυνζχεια τθσ τελεολογίασ (από 

τθν οποία και ζλκει το υπερυποκειμενικό κφροσ των αρχϊν τθσ), 

αναφζρεται ςτο ςυγγενζσ ικοσ,  το οποίο  ανακαλφπτει ςτον εαυτό του 

ο άνκρωποσ με τθν πνευματικι καλλιζργεια και τον πολιτιςμό, ενϊ θ 

εκιμικι (κοινι θκικι) αναφζρεται ςτο κετό ικοσ, που είναι αμφιβόλου 

αξίασ  και  προελεφςεωσ  και  κατά  κανόνα  εξωγενζσ,  ευμετάβλθτο 

και  πάντα ςυηθτιςιμο. 

Αυτό ςθμαίνει ότι, ςε κάκε περίπτωςθ, θ θκικι επιςτιμθ ςυγκροτείται 

με βάςθ τισ τελεολογικά κεμελιωμζνεσ και παγκόςμια και διαχρονικά 

κακιερωμζνεσ αξίεσ,  ενϊ θ εκιμικι ζχει να κάνει με τισ κετζσ, ςχετικζσ 

και προςωρινζσ αξίεσ, που διαφζρουν από τόπο ςε τόπο και από εποχι 

ςε εποχι,  ανάλογα με τισ ιδιομορφίεσ, τισ ανάγκεσ και τα ζκιμα κάκε 

τόπου και κάκε περιόδου. Σ παντόσ είδουσ ςυντθρθτιςμόσ και 

πουριτανιςμόσ δεν είναι θκικι, είναι απλά μια κοινωνικι ςυνικεια. Ξαι 

βζβαια, θ μόδα,  κάκε είδουσ μόδα, δεν παράγει διαχρονικά θκικά 

πρότυπα'  μόνο εκιμικά και πρόςκαιρα.  Θ θκικι δεν είναι savoir-vivre. 

Αναφζρω ενδεικτικά ότι  α) άλλο είναι θ Χάρτα των δικαιωμάτων του 

ανκρϊπου, που ζχει παγκόςμια και διαχρονικι ιςχφ, και άλλο το 

«savoir-vivre»,  β)  άλλο είναι  το να τιμάσ τον άνκρωπο και να ςζβεςαι 

τθ νεκρικι ςωρό του (όπωσ τίκεται ςτθν Αντιγόνθ του Σοφοκλι) και 

άλλο είναι το ζκιμο να αποτεφρϊνεισ ι να ενταφιάηεισ ςτθ γθ ι να 

βυκίηεισ ςτθ κάλαςςα το νεκρό ςϊμα, γ)  άλλο είναι το δικαίωμα να 
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κρθςκεφεται κάποιοσ και άλλο θ  ςαρία,  δ) άλλο είναι το να τρζφεςαι  

υγιεινά και με μζτρο  κι άλλο το ζκιμο να τρωσ ι να μθν τρωσ 

αγελάδεσ,  ε) άλλο είναι το να ντφνεςαι για να προςτατευκείσ από το 

κρφο και  άλλο  το ζκιμο να φοράσ μποφργκα, και  η)  άλλο είναι οι 

άγραφοι θκικοί νόμοι και τα αδιαπραγμάτευτα θκικά αξιϊματα, που 

ζχει κακιερϊςει ο πολιτιςμόσ, και άλλο οι κατά τόπουσ και κατά  

εποχζσ εκνικζσ νομοκεςίεσ και ζκιμα, που αυκαίρετα ζρχονται και 

παρζρχονται, ανάλογα με τισ εκάςτοτε τοπικζσ ανάγκεσ ι τισ  υποκει-

μενικζσ διακζςεισ τθσ  εξουςίασ,  τθσ  εκκλθςίασ  και των  μαηϊν. 

Ξατά ςυνζπεια, ςτθ φιλοςοφικι  επιςτιμθ τθσ θκικισ,  πζφτει το βαρφ 

ζργο,  μελετϊντασ το ςυγκεχυμζνο και  περίπλοκο αξιολογικό ςφςτθμα 

των ανκρϊπων, που περιλαμβάνει πλικοσ αρχϊν, νόμων, κανόνων, 

εκίμων και ψυχϊςεων  (εκνικιςτικϊν, φονταμενταλιςτικϊν, φυλετικϊν, 

πουριτανικϊν κ.ά.),  να λειτουργιςει ωσ «φίλτρο»,  να διυλίςει  κριτικά 

και διαλεκτικά όλα αυτά, και να μορφοποιιςει  -μζςα απϋ αυτό το 

πολφχρωμο υλικό- το λιτό διαχρονικό ςφςτθμα αξιϊν, το οποίο 

αντιςτοιχεί  αυκεντικά ςτθν πρυτανεφουςα τάςθ  του  ανκρϊπου και 

τθ  δικαιϊνει πρακτικά. 
 

Ωσ  προσ  αυτι  κακεαυτι  τθν  εκιμικι,  αυτι  ςτθρίηεται  κεωρθτικά     

-ωσ επιςτιμθ- ςτθν κοινωνικι ανκρωπολογία, που μελετά τουσ 

μθχανιςμοφσ   και  τουσ  κανόνεσ  δθμιουργίασ  αυτϊν  που  λζμε  ικθ 

και ζκιμα, είτε αυτά είναι κρθςκευτικισ και εκνικισ υφισ, είτε 

αναφζρονται ςτισ κατά τομείσ τθσ ηωισ  κοινωνικζσ ςυνικειεσ και 

νόρμεσ. Αυτό που είναι πολυςφνκετο και πολφ πλοφςιο ςε 

παραλλαγζσ, είναι βζβαια το περιγραφικό τθσ μζροσ, που περι-

λαμβάνει  τισ επιςτιμεσ  τθσ  λαογραφίασ,  τθσ εκνογραφίασ κ.ά.  και  

το κατά τόπουσ savoir-vivre (ςτο οποίο αναφζρομαι ειδικότερα ςτο 

τζλοσ του κεφαλαίου περί κοινωνικισ θκικισ). 

Ψα ηθτιματα αυτά ανικουν ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ, με 

κεμελιϊδεισ πυλϊνεσ τθν ψυχολογία και τθ ςυμπλθρωματικι τθσ 

κοινωνιολογία, και από φιλοςοφικι άποψθ, το μόνο ηιτθμα που 

ενδιαφζρει  τθν  θκικι ωσ  ethica  είναι  θ  οριοκζτθςθ  τθσ  εκιμικισ ςε 

πλαίςιο που αυτι να μθν υπερβαίνει το φιλοςοφικά αποδεκτό  πλάτοσ  

τθσ  και  να  μθν  κακιερϊνει  αναρμοδίωσ  το  ζκοσ  ωσ  ικοσ,  τθν 

τοπικι  παράδοςθ ωσ  πανανκρϊπινο κανόνα.  Θ αρνθτικι αυτι τάςθ 

είναι δυςτυχϊσ ςυνικθσ και -ιςτορικά- ζχει προκαλζςει πολλζσ 

επιςτθμονικζσ, κοινωνικζσ  και ακόμα και διακρατικζσ παρεξθγιςεισ, 

με χειρότερθ μορφι τθν ακζμιτθ χρθςιμοποίθςι τθσ από το 
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φονταμενταλιςμό  και  τον  εκνικιςμό και τουσ υποςτθρικτζσ των  κάκε 

μορφισ  ανκρϊπινων  διακρίςεων  (ρατςιςμοφ). 
 

Θ Ραράδοςθ  (Tradition), αν και είναι, από θκικι και αιςκθτικι άποψθ 

μια κακόλα ςυμπακισ και ςεβαςτι πτυχι του ανκρϊπινου βίου, που 

εμπλουτίηει τθ ηωι και  τθν ομορφαίνει,  ζχει ςτθν αρνθτικι εκδοχι τθσ 

και ςτθν υπερβολι τθσ, τθν θκικά απαράδεκτθ και βλαπτικι διάςταςθ 

να πλαςτογραφεί τθν θκικι και να περιβάλλει κατά περίπτωςθ τα 

τοπικά ικθ  και ζκιμα με υπερτοπικό και πανανκρϊπινο κφροσ. Θ 

ςυνικεια διαφόρων κοινωνιϊν να δίνουν ςτισ τοπικζσ παραδόςεισ 

τουσ υπερβολικι αξία, ςαν να είναι αδιαμφιςβιτθτοι θκικοί κανόνεσ  

γενικισ ιςχφοσ,  είναι τελείωσ αβάςιμθ και αυκαίρετθ. 

Μια πολφ ενδιαφζρουςα εικόνα τθσ κοινωνικισ «αρτθριοςκλιρωςθσ» που 

εκδθλϊνεται ωσ παράδοςθ (tradition), ζχει δϊςει θ βρβευμζνθ ταινία 

musical «Ο βιολιςτισ ςτθ ςτζγθ» του Jewison, με τον Topol ςτον 

πρωταγωνιςτικό ρόλο. Ραρόμοια αρτθριοςκλθρωτικι περίπτωςθ είναι π.χ.  

ςτθν Ελλάδα, θ γραφικι εμμονι τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ ςτθν 

παράδοςθ, με το να παρεμβάλλει ςτθν αλφαβθτικι αρίκμθςθ εκείνο το 

ενοχλθτικό «ΣΤ», που κάνει το 6ο γράμμα τθσ αλφαβιτου (Η) να ςθμαίνει 

περιζργωσ  το «7»,  το 7ο γράμμα (Θ) να ςθμαίνει το «8»  κ.ο.κ.!      

Δεν είναι τυχαίο ότι το επίκετο «αςτείοσ» και το ριμα «αςτεϊηομαι» 

προιλκαν  ετυμολογικά  από  τον  αςτό  (κάτοικο τθσ πόλεωσ),  που 

ζχει εκφφγει από το φυςικό τρόπο ηωισ και οι παραδόςεισ του, θ μόδα 

του και ο ςυχνά υποκριτικόσ και φτιαςιδωμζνοσ τρόποσ ςυμπεριφοράσ 

του,  τον οδθγοφν ςε γελοίεσ  και γραφικζσ καταςτάςεισ. 
 

Ψο δυςτφχθμα  για  τθν  ανκρωπότθτα  είναι  πωσ  αυτι  θ  αυκαιρεςία 

δεν ςταματά ςτο επίπεδο του savoir-vivre ι του γραφικοφ φολκλόρ 

(όπωσ π.χ. όταν μιλάμε για τισ απόκριεσ ι για το μαςκάρεμα τθσ νφφθσ 

που παντρεφεται ι για διάφορεσ ανόθτεσ εορτζσ και επετείουσ, που 

επενδφονται  με  τθ  ςθμαςία  «κεςμϊν»), αλλά επεκτείνεται με μεγάλο 

κράςοσ ςτθν κακιζρωςθ ωσ «ιερϊν» προταγμάτων και πανανκρϊ-

πινων κακθκόντων  (ταμποφ),  εγκλθματικϊν  και  ςκοταδιςτικϊν 

παραδόςεων,  που προςβάλλουν βάναυςα  τθν  ανκρϊπινθ  υπόςταςθ, 

προςωπικότθτα  και  αξιοπρζπεια. 

Ψζτοιεσ εγκλθματικζσ παραδόςεισ με κεςμικι ιςχφ, είναι θ τηιχάντ, θ 

υποχρεωτικι νθςτεία, θ επιβολι αγαμίασ και απαγόρευςθσ τθσ 

αναπαραγωγισ του ανκρϊπινου είδουσ ςε ιερείσ και μοναχοφσ,  θ 

καφςθ τθσ  ςυηφγου ηωντανισ μαηί με το νεκρό ςφηυγο (που μου ζχουν 
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πει ότι εφαρμόηεται ακόμα ςιωπθρά ςτθν ενδοχϊρα τθσ Λνδίασ), θ  

περιτομι,  θ  κλειτοριδεκτομι  κ.ά.    

Ξαι φυςικά, είναι ςκοταδιςτικζσ και προςβάλλουν τον άνκρωπο και τον 

πολιτιςμό οι τελετουργίεσ και θ ειδωλολατρεία όλων των κρθςκειϊν,  

με τθν απαράδεκτθ αγιοποίθςθ ανκρϊπων (μερικοί εκ των οποίων 

υπιρξαν  αποδεδειγμζνα  αιμοςταγείσ  δολοφόνοι  ςτο  βίο  τουσ),  με 

τθν ανζγερςθ υποβλθτικϊν ναϊν που ταπεινϊνουν τον άνκρωπο 

(πείκοντάσ τον, με το κθριϊδεσ μζγεκόσ τουσ και τον πανάκριβο  

ςτολιςμό τουσ  για τθ  μικρότθτά  του,  αντί για το μεγαλείο του, και 

υποχρεϊνοντάσ τον ψυχολογικά ςε γονυπεςία), με τισ ειδωλολατρικζσ  

αγιογραφίεσ  και εικόνεσ ςτουσ  ναοφσ,  με τα χρυςοποίκιλτα  άμφια 

και τα βαρφτιμα περιδζραια των ιερωμζνων (που διδάςκουν 

ταυτόχρονα αναιδϊσ ςτουσ άλλουσ τθν ταπεινότθτα και τθ λιτότθτα), 

με υποχρεωτικι ειδικι ενδυμαςία των ανκρϊπων βάςει του 

κρθςκεφματοσ (μποφργκα, ςαρίκι, κιπά κλπ.), με τισ υποςχζςεισ 

αιϊνιασ ηωισ,  με τθ νθςτεία,  με τθ μαγεία και τα καφματα, και 

πλείςτεσ άλλεσ ανόθτεσ και απάνκρωπεσ νουκεςίεσ  (όπωσ π.χ. «θ γυνι 

να φοβιται τον άνδρα», «πίςτευε και μθ ερεφνα», «να προςφζρεισ και 

τθν άλλθ παρειά όταν ςε ραπίηουν  ςτθ  μία»  κ.ά.). 

Αλλά  εκτόσ  από τθ κρθςκεία,  είναι ταπεινωτικζσ  για το πνεφμα και 

τον  πολιτιςμό  πολλζσ  άλλεσ εκνικζσ και κοινωνικζσ παραδόςεισ, όπωσ 

οι μεγαλοπρεπείσ και δαπανθρζσ  ςτρατιωτικζσ  παρελάςεισ, που 

εκίηουν τισ κοινωνίεσ και τθ νεολαία ςτο μιλιταριςμό και ςτθν ιδζα του 

πολζμου, οι πάςθσ φφςεωσ φιζςτεσ και πανθγφρεισ με ανόθτο 

ιδεολογικό και διαιρετικό περιεχόμενο, οι αυκαίρετεσ  αντιλιψεισ  περί 

χαριςμάτων και ιδιαιτερότθτασ ςυγκεκριμζνθσ φυλισ, που εκτρζφουν 

το ρατςιςμό, οι ποιοτικζσ διακρίςεισ μεταξφ των δφο φφλων, τα 

διάφορα πουριτανικά ταμποφ γφρω  από το ςεξ  κ.ά. 

Δεν κα επεκτακϊ  περιςςότερο ςτθν ανάλυςθ αυτϊν των φαινομζνων 

και ςτθ διάκριςθ μεταξφ θκικισ και εκιμικισ, ethica και morality, ικουσ 

και παράδοςθσ.  Για κάκε καλόπιςτο  παρατθρθτι, που δεν είναι 

πνευματικά υποτελισ ςε κάποια κρθςκεία ι  άλλθ ςκοταδιςτικι και 

μαγικοφ τφπου επιρροι, τα όρια αυτά είναι ευδιάκριτα. 

Κα κλείςω αυτό το εδάφιο με τθν αποςτροφι του Sartre,  που λζει ςτισ 

«Οζξεισ» πωσ,  όταν βλζπει ζνα νζο άνκρωπο να παρελαφνει με καμάρι 

και ρυκμικό βιμα εν μζςω ςτρατιωτικοφ ςχθματιςμοφ, ςκζφτεται πωσ 

ςε αυτόν τον καθμζνο, το μόνο που του χρειάηεται είναι θ ςπονδυλικι 

ςτιλθ,  όχι βζβαια ο εγκζφαλοσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Η2 

ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΘΚΛΚΘΣ 

Λςτορικά, θ θκικι είναι θ  πιο παρεξθγθμζνθ επιςτιμθ και κεωρείται 

από πολλοφσ περιττι ωσ επιςτιμθ, αφοφ:  

 Σι μεν κρθςκευόμενοι παραλαμβάνουν τθ δεοντολογία τουσ ζτοιμθ 

από τθ κρθςκεία τουσ,  ωσ δόγμα και κζςφατο (εν είδει πλακϊν του 

Μωυςζωσ ι ταλμοφδ),  και υποτάςςουν τθν ethica ςτθ «morality».  

 Σι δε περιςςότεροι άκεοι τθν αρνοφνται με δφο αντίκετεσ μεταξφ 

τουσ δικαιολογίεσ: 

 Σι  μεν ντετερμινιςτζσ τθ κεωροφν μοιρολατρικά υποκείμενθ  

ςτθ φυςικι νομοτζλεια και προδιαγεγραμμζνθ, επομζνωσ απλό 

κεφάλαιο τθσ  φυςιολογίασ και τθσ ψυχολογίασ,  

 Σι δε ιδεαλιςτζσ τθ κεωροφν  ανεπίτρεπτθ,  γιατί  ο άνκρωποσ 

αυτοκακορίηεται τελείωσ ελεφκερα και υποκειμενικά  ( Θ φπαρξθ 

προθγείται τθσ ουςίασ). 

Τπωσ όμωσ εξιγθςα ςτθ μεταφυςικι, θ ιδεαλιςτικι και θ ρεαλιςτικι 

διαςτάςεισ τθσ φπαρξθσ είναι απλά ςυνιςτϊςεσ.  Θ ςυνιςταμζνθ είναι 

διαλεκτικι  και, ςυνεπϊσ, διαλεκτικά πρζπει να εξετάηεται θ ανκρϊπι-

νθ ςυμπεριφορά, αφοφ δεν παφει να είναι κι αυτι φυςικό φαινόμενο. 

Χϋ αυτιν, θ υλιςτικι διάςταςθ και θ αιτιότθτα, αποτελοφν τον καμβά 

του ζργου και  θ ιδεαλιςτικι και υποκειμενικι διάςταςθ, τθ ηωγραφιά. 

Κυμίηω τθν άποψθ του Kant που προανζφερα, κατά τον οποίο θ ελευκερία 
δεν ακυρϊνει τθ φυςικι νομοτζλεια, αλλά γεννιζται απάνω απϋ αυτιν (ςϋ 
ζνα υπερκείμενο ςτρϊμα) και ουςιαςτικά τθν επιβεβαιϊνει, μζςω τθσ 
«αιτιότθτασ τθσ ελευκερίασ» (kausalitat aus freiheit), με τθν οποία ζρχεται 
ςε ςυνάφεια ο αιςκθτόσ κόςμοσ με το νοθτό,  χωρίσ ο δεφτεροσ να καταργεί 
τον πρϊτο  ι  ο πρϊτοσ να εμποδίηει τον  δεφτερο.  

 

Θ θκικι, ωσ επιςτιμθ, δεν υποκακιςτά τθ κεωρθτικι επιςτιμθ τθσ 

τελεολογίασ,  που αναηθτά τθν ουςία τθσ φπαρξθσ.  Αν κεωριςουμε ότι 

θ ουςία υπάρχει πραγματικά και αντικειμενικά, τότε λαμβάνεται ωσ  

δεδομζνθ από το  κεωρθτικό κλάδο τθσ φιλοςοφίασ, το δε ζργο τθσ 

θκικισ περιορίηεται ςτο  να προτείνει τθν τεχνικι και τουσ κανόνεσ 

εκπλιρωςισ τθσ.  Αν πάλι δεχτοφμε κεωρθτικά ότι αυτι δεν υπάρχει, 

τότε θ θκικι δεν ζχει λόγο υπάρξεωσ ωσ κανονιςτικι επιςτιμθ με 

ανφπαρκτο  ςκοπό.  Θ ζννοια κανόνασ  προχποκζτει πάντα τθν φπαρξθ 
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ςτόχου.  Θ θκικι χωρίσ τελεολογικό κϊδικα αναφοράσ  (προοριςμό), κα 

ιταν όντωσ  περιττι. 

Ψο ζργο τθσ θκικισ, ωσ κανονιςτικοφ και δεοντολογικοφ κλάδου τθσ 

φιλοςοφίασ, είναι θ εφεφρεςθ τρόπων και μζςων δια των οποίων ο 

άνκρωποσ κα εκπλθρϊςει πιο αποτελεςματικά τθν πρυτανεφουςα 

τάςθ, που θ τελεολογία αποφαίνεται ότι τον διζπει.  Πάλιςτα, αν θ 

κεωρθτικι φιλοςοφία ζδινε ςτθν ιδθ παραδεδεγμζνθ ςε αυτό το 

βιβλίο ερμθνεία τθσ ανκρϊπινθσ ουςίασ  μια άλλθ ερμθνεία,  τότε θ 

ςωςτι τεχνικι προσ τθν πρϊτθ κα ιταν λανκαςμζνθ για τθ δεφτερθ, 

οπότε κα ζπρεπε να ανακεωρθκεί  άρδθν.  Αυτό  ιςχφει,  ακριβϊσ  διότι  

θ θκικι δεν είναι θ μεταφυςικι των θκϊν, αλλά θ τεχνικι τουσ. 

Υεραιτζρω, αν θ τελεολογία κατζλθγε ςτο μθδενιςμό (ότι δεν υπάρχει 

ουςία), θ θκικι κα περιοριηόταν ςτισ περιςταςιακζσ και υποκειμενικζσ 

επιλογζσ ατόμων ι ομάδων επί του κζματοσ τθσ ςυμπεριφοράσ και 

ςτθν εκιμικι, οπότε δεν κα είχε κζςθ ςτθ φιλοςοφία, αλλά ςτισ 

ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ. 

Εν ολίγοισ, θ θκικι δεν υποδεικνφει ςτον άνκρωπο τι να κάνει, αλλά 

τρόπουσ για το πϊσ να κάνει αυτό ςτο οποίο τείνει.  Είναι επιςτιμθ, 

δεν είναι νουκεςία, οφτε βζβαια κρθςκεία ι προπαγάνδα.  Τπωσ κάκε 

εφαρμοςτικι επιςτιμθ, εφευρίςκει και κζτει ςτθ διάκεςθ των  

ανκρϊπων τισ ςυμφζρουςεσ και ωφζλιμεσ μεκόδουσ, με τισ οποίεσ 

αυτοί  κα  επιτφχουν αυτό ςτο οποίο ςτοχεφουν.  

Πε αυτι τθν οπτικι, κα μποροφςε να υπάρχουν πολλϊν ειδϊν 

κανονιςτικά ςυςτιματα, ανάλογα με το τζλοσ (ςκοπό) που ζχει 

πιςτοποιθκεί  κεωρθτικά.  Τμωσ, από τθ ςτιγμι  που για τθν θκικι, 

αυτό το τζλοσ-ουςία είναι δοςμζνο από  τθν  τελεολογία,  ζχει τεκεί ο 

κεμζλιοσ λίκοσ του θκικοφ ςυςτιματοσ, που αυτι καλείται να 

οικοδομιςει,  και το ζργο τθσ  ζχει πλζον αποκτιςει ςθμείο αναφοράσ. 

Δεν γίνεται ευκολότερο,  αλλά  γίνεται διανυςματικό'  άρα, ςαφζςτερο, 

με  κατεφκυνςθ  και  πρόςθμο. 
 

Ωςτόςο, πριν περάςουμε ςτθ ςφνδεςθ κεωρίασ και εφαρμογισ, 

δθλαδι ςτθν παράδοςθ - παραλαβι τθσ «ςκυτάλθσ» (πρυτανεφουςασ 

αρχισ)  από τθν τελεολογία ςτθν θκικι,  κα πρζπει κατά τθ γνϊμθ μου, 

θ θκικι να εξθγιςει γιατί αυτι θ «ςκυτάλθ» είναι πρακτικά αναγκαία 

ςτον άνκρωπο ωσ «δρομζα» τθσ ηωισ: 

Σι άνκρωποι δυςαναςχετοφν με τθν επιβολι ςε αυτοφσ νόμων και 

κανόνων και αντιπακοφν εν γζνει κάκε εξουςία που δεν αςκοφν οι 
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ίδιοι. Ωςτόςο, όταν είναι αφιλοςόφθτοι, θ επιβολι τθσ εξουςίασ επάνω 

τουσ  (ακόμα και τθσ κρθςκευτικισ) είναι μια κάποια λφςθ, γιατί αυτοί 

δεν ζχουν τρόπο να διακρίνουν το ωφζλιμο από το βλαπτικό, πζρα από 

τθ ςφαίρα των ενςτίκτων και των βιολογικϊν αναγκϊν. 

Τισ βιολογικζσ ανάγκεσ, που τισ γνωρίηει και το ηϊο, τισ γνωρίηει και ο 
αμόρφωτοσ άνκρωποσ. Ρζρα από εκεί, το μόνο που αυτόσ καταφζρνει, 
προχωρϊντασ πνευματικά πζραν του ηϊου, είναι να τισ εξωραϊηει με μια 
απατθλι τελεολογικι ερμθνεία που καταλιγει ςτθ (ηωϊδθ και πάλι) 
θδονοκθρία, εκλαμβάνοντασ το νευρικό ςιμα τθσ ικανοποίθςθσ τθσ ανάγκθσ  
ωσ  τθν ίδια  τθν  ανάγκθ. 

Από εκεί προκφπτει το πόςο πολφτιμθ είναι για τον πολιτιςμζνο 

άνκρωπο  θ  θκικι  μόρφωςθ  («περιττι»  κατά  τουσ  απλοϊκοφσ)  και  

θ κατανόθςθ τθσ -ανϊτερθσ κλίμακασ- ουςίασ τθσ  φπαρξισ  του.  Θ 

θκικι δεν είναι περιττι πολυτζλεια, είναι θ κατάκτθςθ τθσ  ελευκερίασ 

μασ,  τόςο ζναντι του κετοφ και προκροφςτειου  δικαιικοφ  πλαιςίου 

τθσ κοινωνίασ, όςο και ζναντι του ίδιου μασ του εαυτοφ και των 

ενςτίκτων μασ. Πε αυτιν, ο άνκρωποσ γίνεται αυτεξοφςιοσ και, 

ταυτόχρονα,  μακαίνει να χαλιναγωγεί τα πάκθ του, για να προωκεί με 

αςφάλεια τα ςυμφζροντά του.  Χτίηει μόνοσ του το υπερεγϊ  του, αντί 

να του το επιβάλει θ κοινωνία  (ι οι μάγοι των διαφόρων κρθςκειϊν). 

Αυτό εννοοφςε ο Kant όταν ζλεγε «Να ποφμε ποιο αξιολογικό 

περιεχόμενο (wertgehalt) πρζπει να κάνει κανείσ γενικό κανόνα τθσ 

δράςθσ  του».   Αυτό περιζγραψε κι ο Αριςτοτζλθσ με τθν απολογιςτικι 

φράςθ του  «Αυτό που πζτυχα κυρίωσ με τθ φιλοςοφία, είναι να κάνω 

με τθ κζλθςι μου, αυτά που οι άλλοι κάνουν επειδι φοβοφνται το 

νόμο». Ξι αυτό εννοοφςε ο Einstein όταν είπε ότι «θ θκικι 

ςυμπεριφορά πρζπει να βαςίηεται ςτθ ςυμπάκεια, ςτθν παιδεία, ςτουσ 

κοινωνικοφσ δεςμοφσ και ςτισ ανάγκεσ» και ότι «είναι αξιολφπθτοσ ο 

άνκρωποσ που πρζπει να τον ςυγκρατεί ο φόβοσ τθσ τιμωρίασ και θ 

ελπίδα τθσ μετά κάνατο ανταμοιβισ». 
 

Τταν λοιπόν  μιλάμε για αρχζσ  τθσ θκικισ, εννοοφμε τα αξιϊματα που 

παραλαμβάνει θ ςυγκεκριμζνθ επιςτιμθ από τον οικείο κεωρθτικό 

κλάδο,  όπωσ ςυμβαίνει μεκοδολογικά ςε κάκε επιςτιμθ που ζχει να 

κάνει με τθν επιδίωξθ πρακτικϊν αποτελεςμάτων, οφτωσ ϊςτε να 

καταρτίςει τθ μεκοδολογία τθσ.  Ψο κεωρθτικό υπόβακρο τθσ  θκικισ 

δεν ζχει να κάνει με τθν ανακάλυψθ νζασ «ουςίασ» τθσ ανκρϊπινθσ 

φπαρξθσ, διάφορθσ από εκείνθ τθσ τελεολογίασ, αλλά απλά με τθν 

αναγνϊριςι τθσ  και τθν καλφτερθ κατανόθςι τθσ.  
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Θ Δθμιουργία, ωσ Κυρίαρχθ Αξία 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ αναγνϊριςθσ και κατανόθςθσ, ασ δοφμε πϊσ 

ςυνδζεται αιτιωδϊσ θ πρυτανεφουςα τάςθ τθσ Δθμιουργίασ (κατϋ 

επζκταςθ τθσ Ηωισ)  με το θκικό οικοδόμθμα. 
 

Γενικότατα, το αξιότερο πράγμα ςτον ανκρϊπινο βίο είναι θ 

Δθμιουργία, με τθν ζννοια τθσ ςφνκεςθσ εννοιϊν, πραγμάτων και 

καταςτάςεων, που ςυναρμολογοφνται μετά λόγου, ζτςι ϊςτε να 

προκφπτει μια ανϊτερθ μορφι φπαρξθσ.  Αυτι θ δεμζνθ με απλότθτα 

πολλαπλότθτα (ςυναρμολόγθςθ, εςωτερικι οργάνωςθ) δίνει ςτο 

δθμιοφργθμα τθν ταυτότθτα (ενότθτα, προςωπικότθτα) και 

ταυτόχρονα  τθν ικανότθτα (πολυπραγμοςφνθ , ενδιαφζρον).  Πε πολφ 

γενικι κεϊρθςθ,  μποροφμε να ποφμε ότι κάκε οργανικά δεμζνθ 

ςφνκεςθ, όντασ ικανοποιθτικά διαρκισ, αξίηει περιςςότερο από τθν 

απλότθτα,  που είναι αδιάφορθ, και από τθν περιςταςιακι και μθ 

δεμζνθ  ςφνκεςθ,  που είναι εξαιρετικά βραχφβια και ευκολοδιάλυτθ. 

Χϋ αυτι τθν εννοιολογικι απόδοςθ του καλοφ, ςυναντϊνται κατά 

καυμαςτό τρόπο οι ποικίλεσ ζννοιεσ του δθμιουργιματοσ 

 ωσ φυςικοφ πράγματοσ (κρόμβου ι ςυςτάδασ μζςα ςτθ διάχυτθ 

υλοενζργεια),  

 ωσ βιολογικοφ όντοσ (οργανιςμοφ ςυλλειτουργοφντων κυττάρων και 

οργάνων),  

 ωσ μθχανισ  (ςυνδυαςμοφ ςυνεργαηόμενων εξαρτθμάτων), 

 ωσ ςυςτιματοσ  (μεκοδευμζνθσ ςυνφπαρξθσ και διαδοχισ δράςεων 

με κοινό ςκοπό),   

 ωσ ςυλλογιςμοφ (νοθτικισ εναρμόνιςθσ των γνϊςεων που παράγο-

νται προσ τισ προθγοφμενεσ και τθν εμπειρία)  και 

 ωσ καλλιτεχνιματοσ (αφθρθμζνου ςυμβολιςμοφ και λατρείασ τθσ 

αρμονίασ, ωσ γενεςιουργοφ ιδζασ).  

Δθλαδι, ςε αυτι  διαςταυρϊνονται, νοθτικά, πρακτικά και αιςκθτικά,  

οι  δυνάμεισ  τθσ  ηωισ. 

Πποροφμε λοιπόν να ποφμε εν προκειμζνω ότι, αφοφ θ ηωι είναι 

δθμιουργία, ο άνκρωποσ 

 δθμιουργϊντασ,  ηει περιςςότερο,  

 ραχατεφοντασ,  ηει λιγότερο  και 

 καταςτρζφοντασ,  αντιςτρατεφεται  τθν  ίδια τθ  ηωι.  
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Πε άλλα λόγια, το περιςςότερο και το λιγότερο ςτθ ηωι, δεν ανάγεται 

μόνο ςτο πόςα χρόνια ζηθςε κανείσ, αλλά και ςτο πϊσ τα ζηθςε. Τπωσ 

αναρωτθκικαμε αλλοφ, τθν ζηθςε απλά τθ ηωι  ι τθ βίωςε;  Ψον  πιγε 

θ ηωι ι τθν πιγε αυτόσ; Ψελικά ιταν επιβάτθσ τθσ ηωισ  ι επιβιτωρ;  

Ζτςι, κατά τθ γνϊμθ μου, ςυνταιριάηουν  

 θ ρεαλιςτικι και πρωτόγονθ εκδοχι τθσ αυτοςυντιρθςθσ  με τθν 

ιδεαλιςτικι και πολιτιςμζνθ εξζλιξι τθσ, δθλαδι τθ δθμιουργία 

(κακϋ υπζρβαςθ,  όχι κατϋ αντίκεςθ), 

 θ πρυτανεφουςα  τάςθ  τθσ  τελεολογίασ  με  τθν  ανϊτατθ  αξία  τθσ  

θκικισ  (πζραςμα ςκυτάλθσ,  όχι  αντικατάςταςθ), 

 και θ γνωςτικι, θ θκικι και θ αιςκθτικι παράμετροι του πνεφματοσ 

(με  κοινό  χαρακτθριςτικό τθν αρμονία). 

Επομζνωσ,  κεωρϊ  ωσ  φυςικό να δεχτοφμε ότι,  αφοφ  χωρίσ  τθ  ηωι 

δεν  νοείται  ανκρϊπινθ  δθμιουργία,  ηωι και δθμιουργία  είναι  για 

τον άνκρωπο ςτθν πραγματικότθτα δφο όψεισ τθσ ίδιασ μζγιςτθσ αξίασ. 

Θ πακθτικι εκδιλωςι τθσ  θ πρϊτθ,  θ ενεργθτικι  θ δεφτερθ.  

Θκικά, θ   ηωι  είναι  το  πολυτιμότερο  αγακό,  θ δθμιουργία  το (κατϋ 

επζκταςθ)  ποκθτό αγακό, θ νόθςθ το μζςο κατανόθςισ  τουσ, το καλό 

θ  εκπλιρωςι τουσ και θ τζχνθ θ γνιςια κρθςκεία τουσ  (ωσ λατρεία 

τθσ αρμονίασ  και του μζτρου και  ωσ άςκθςθ ςϋ αυτιν). 

Αυτά όλα βζβαια, ιςχφουν για τον πολιτιςμζνο άνκρωπο.  Δεν ιςχφουν 

γιϋ αυτόν που ζχει επιλζξει τθν επιςτροφι ςτθν κτθνωδία, είτε αυτόσ 

περιορίηεται ςτθ ηωϊδθ θδονοκθρία,  είτε αρζςκεται ανωμάλωσ ςτθν 

καταςτροφι.  

Σ άνκρωποσ  είναι θκικά  ελεφκεροσ, ακόμα και να αρκείται  ςε αυτά 

μόνο, αρκεί  να είναι ενιμεροσ  για τισ  ςυνζπειεσ.  

Εκείνο που κζλω να ςθμειϊςω εν προκειμζνω, είναι ότι και τα ηϊα 

ακόμα χαίρονται όταν δθμιουργοφν κάτι (ζςτω απλό) και, κατά κανόνα,  

δεν καταςτρζφουν για  ευχαρίςτθςθ,  αλλά μόνο από ανάγκθ. Σ 

άνκρωποσ που επιςτρζφει ςτο κτινοσ είναι ςυνικωσ πιο κτινοσ από το 

κτινοσ. Ξι αυτό, γιατί θ ηωϊδθσ κατάςταςθ είναι ςτο ηϊο το 

φυςιολογικό αναμενόμενο,  ενϊ ςτον άνκρωπο είναι διαςτροφι  και 

ανωμαλία και ανάγεται  επιςτθμονικά και αναμφιςβιτθτα ςτθ ςφαίρα 

τθσ ψυχοπακολογίασ. 
 

Πια ζνςταςθ, που κα μποροφςε να προβάλει εν προκειμζνω ο 

ςυνομιλθτισ και που τθ κζτω εγϊ για λογαριαςμό του αναγνϊςτθ, 

είναι  μιπωσ  είναι αυκαίρετο να μιλάμε για μια και μοναδικι  ανϊτατθ 
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αξία (ζςτω υπό τθ διπλι όψθ τθσ ηωισ και τθσ δθμιουργίασ, ωσ 

πακθτικισ και δυναμικισ εκδιλωςθσ του ίδιου αγακοφ)  και  μιπωσ κα 

μποροφςε, αντίκετα, να υπάρχουν  δφο ι  περιςςότερεσ ανϊτατεσ 

αξίεσ. 

Θ απάντθςθ είναι κακαρά λογικι: Αν ςε ζνα ςφςτθμα δράςθσ 

υπάρχουν δυο ςτρατθγικοί ςτόχοι, κα προκφψουν αναμφιςβιτθτα, 

κατά τθ χάραξθ τακτικισ, περιπτϊςεισ που κάποιοσ χειριςμόσ κα 

εξυπθρετεί τον ζνα ςτόχο και κα ηθμιϊνει τον άλλο.  Ψότε, κα τεκεί 

μοιραία κζμα προτίμθςθσ κάποιου από τουσ δφο και, επομζνωσ, 

κυςίασ του άλλου.  Από τθ ςτιγμι που κα κρικεί ότι ζνασ ςτόχοσ μπορεί 

να κυςιαςτεί υπζρ του άλλου, κακαιρείται αυτομάτωσ από 

ςτρατθγικόσ  και μετατίκεται εξ οριςμοφ  ςτθν κατθγορία των τακτικϊν 

ςτόχων, δθλαδι των μζςων επίτευξθσ του προθγοφμενου. Άρα, θ 

ςυνφπαρξθ δφο ανϊτατων αγακϊν είναι κεωρθτικά αδφνατθ, γιατί  

πρακτικά  κα  τεκεί  αμζςωσ  κζμα προτίμθςθσ  μεταξφ τουσ. 
 

Βζβαια, από ιδεαλιςτικι άποψθ, μπορεί να τεκεί ηιτθμα επιλογισ 

άλλου κεντρικοφ αγακοφ,  διάφορου ι και αντιτικζμενου  προσ  τθν 

ιδθ παραδεδεγμζνθ πρυτανεφουςα τάςθ, και να καταρτιςκεί ζνα 

εξίςου ςυνεπζσ θκικό ςφςτθμα αξιϊν, που κα κατατείνει ςε αυτό το 

αγακό. Τμωσ, κάτι τζτοιο κα ιταν αυκαίρετο και δεν κα βαςιηόταν 

ςτθν αντίςτοιχθ κεωρθτικι επιςτιμθ, τθν τελεολογία, οπότε το νζο 

ςφςτθμα δεν κα είχε τα χαρακτθριςτικά τθσ  εφαρμοςμζνθσ επιςτιμθσ 

και, επιςτθμονικά, δεν κα ιταν παραδεκτό.  Εφαρμοςμζνθ, ποιασ 

κεωρθτικισ;;; 

Για να μεταβάλεισ ριηικά θκικι, πρζπει πρϊτα να ανακεωριςεισ τθν 

τελεολογία ςου.  Πιλάμε για κάτι αυτονόθτο νομίηω. 

Ψζτοια αυκαίρετα θκικά ςυςτιματα  π.χ.,  που δεν ζχουν κεωρθτικό 

και τελεολογικό υπόβακρο, αλλά βαςίηονται ςτθν εκ κεοφ ι εξ 

εμπνεφςεωσ «αποκάλυψθ», είναι τα κρθςκευτικισ φφςεωσ  δόγματα 

(Ευαγγζλιο, Κοράνι, Ταλμοφδ, τριπλόσ βουδιςτικόσ Κθςαυρόσ κ.ά.), 

όπωσ και τα κάκε μορφισ δικτατορικά κθρφγματα (Mein kampf, 

Μαοϊκό κόκκινο βιβλίο κ.ά.). 

Αυτά, ςτθν περιοχι τθσ επιςτιμθσ, νοοφνται απαρεγκλίτωσ ωσ 

«ρυπογόνα» και θ επιςτιμθ οφείλει, ςεβόμενθ τον εαυτό  τθσ,  να τα 

αποκθρφςςει και να τα εξετάηει μόνο ωσ πακολογικά ι λαογραφικοφ  

ενδιαφζροντοσ  κοινωνικά  φαινόμενα. 
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Το Μζτρο, ωσ Οδθγόσ Αξία 

Από τα παραπάνω, όπου προτείνεται θ  ανάπτυξθ  των δράςεων τθσ 

ηωισ και του πολιτιςμοφ υπό το κζλυφοσ τθσ υπζρτατθσ αξίασ τθσ 

δθμιουργίασ, αναδεικνφεται ταυτόχρονα το γεγονόσ ότι θ κοινι 

ιδιότθτα,  που λειτουργεί ςε όλα τα δθμιουργιματα ωσ γενεςιουργόσ 

και ωσ ςυγκολλθτικι ουςία μεταξφ τουσ,  είναι αυτι που ονομάςαμε 

Αρμονία και Μζτρο.  

Υπάρχει ωσ δθμιοφργθμα, αυτό που τα μζρθ του εναρμονίηονται 

λειτουργικά. Ξαι ςυνυπάρχουν δθμιουργικά, τα πράγματα που 

εναρμονίηονται μεταξφ τουσ. 

Αυτι θ ζννοια, θ εναρμόνιςθ, που δεν είναι παρά θ ιδανικι κατά 

περίπτωςθ  αναλογία,  ειςάγει  μοιραία  τα  μακθματικά  ςτθν  θκικι 

και  το  μζτρο  ςτισ  αξίεσ.  Ξαμία ουςιαςτικι  αξία δεν πραγματϊνεται 

αν δεν ςυνοδεφεται από τθν τυπικι αξία του μζτρου. Ψο ποιοτικό 

αποτζλεςμα ςυναρτάται εκ βάκρου με τισ ποςοτικζσ διαςτάςεισ τθσ 

εκάςτοτε πράξθσ. Είναι μια ακόμα δικαίωςθ τθσ διαλεκτικισ, ωσ 

ςφμμειξθσ  τθσ  ιδεαλιςτικισ ςυνιςτϊςασ  με τθ  ρεαλιςτικι. 

Ψο μζτρο  είναι μια αφθρθμζνθ αξία και, ωσ  μακθματικι ζννοια,  είναι 

υλικά ανφπαρκτθ. Ωσ ιδεατι όμωσ, κακορίηει αποφαςιςτικά τθν 

ικανότθτα των μζςων αξιϊν να είναι αξίεσ και όχι απαξίεσ. Άρα, 

επθρεάηει και τθν εκπλιρωςθ τθσ ανϊτατθσ αξίασ, επικυρϊνοντασ ι 

ακυρϊνοντασ  τισ  μζςεσ αξίεσ που οδθγοφν  ςϋ αυτιν. 

Υαραπζρα,  το μζτρο ςθμαίνει πάντα  ποςόςτωςθ'  ποτζ το μονομερζσ 

απόλυτο ι το μθδζν.  Χθμαίνει  ςυγκεραςμό,  όχι ακραίεσ επιλογζσ του 

τφπου όλα ι τίποτα. Ψα άκρα μοιάηουν μεταξφ τουσ («ςυναντϊνται» 

κακϊσ λζγεται) και, εν προκειμζνω, κάκε άκρο ςυνιςτά απαξία.    

Ασ πάρουμε μερικά παραδείγματα: 

 Πταν κάποιοσ  μιλάει  πολφ,  κάποιοι λζνε ότι είναι ευφράδθσ,  αλλά 

οι πολλοί λζνε ότι είναι φλφαροσ. Πταν πάλι δεν βγάηει λζξθ, 

κάποιοι τον κεωροφν ςεμνό, αλλά για τουσ πολλοφσ είναι 

ακοινϊνθτοσ.  Ροιο είναι τελικά καλφτερο;  να μιλάμε πολφ ι να μθ 

μιλάμε;  Απάντθςθ: Το Μζτρο! 

 Πταν κάποιοσ ξοδεφει τα χριματά του αςυλλόγιςτα, κάποιοι λζνε 

ότι είναι γαλαντόμοσ και κουβαρντάσ, άλλοι όμωσ τον αποκαλοφν 

ςπάταλο και άφρονα.  Αν πάλι αποταμιεφει και δεν ξοδεφει τίποτα, 

κατϋ άλλουσ είναι φρόνιμοσ και προνοθτικόσ, αλλά για τουσ πολλοφσ 



 296                                                               ΘΚΛΞΘ 

 

είναι φιλάργυροσ και τςιγκοφνθσ. Ροιο είναι τελικά καλφτερο; να 

ξοδεφουμε ι να μθν ξοδεφουμε;  Απάντθςθ: Το Μζτρο! 

 Πταν κάποιοσ άλλοσ είναι επίμων μζχρι ςυγκροφςεωσ, οι φιλικά 

διακείμενοι λζνε ότι ζχει το κάρροσ τθσ γνϊμθσ του, αλλά για τουσ 

πολλοφσ είναι ιςχυρογνϊμων και εριςτικόσ.  Πταν αντίκετα είναι 

ςυνεχϊσ υποχωρθτικόσ, τον κρίνουν κάποιοι ωσ ιπιο και ειρθνικό, 

αλλά κατϋ άλλουσ είναι άβουλοσ και «χαμαιλζων». Ροιο είναι τελικά 

το καλφτερο;  να επιμζνουμε  ι  να  προςαρμοηόμαςτε;   Απάντθςθ: 

Το Μζτρο! 

 Πταν ζνασ manager κάνει τα πάντα μόνοσ του, λζμε ότι είναι 

ευςυνείδθτοσ, αλλά τελικά είναι ςυγκεντρωτικόσ. Αντίκετα, αν 

αφινει τουσ άλλουσ να τα κάνουν όλα, κάποιοι κα τον πουν 

αποκεντρωτικό, αλλά οι πολλοί κα τον πουν ανεφκυνο. Ροιο είναι 

τελικά καλφτερο για τον manager, να παρεμβαίνει ςε όλα ι ςε 

τίποτα;   Απάντθςθ: Το Μζτρο! 

 Πταν κάποιοσ αποφαςίηει ςε ςθμαντικά κζματα γριγορα και χωρίσ 

να πολυςκεφτεί, κάποιοι λζνε ότι είναι αποφαςιςτικόσ και 

τολμθρόσ, άλλοι όμωσ τον ψζγουν ςαν επιπόλαιο και απερίςκεπτο.  

Αν πάλι το ςκζφτεται πολφ και διςτάηει να προχωριςει, για 

κάποιουσ είναι φρόνιμοσ και νουνεχισ, αλλά για άλλουσ είναι 

αναποφάςιςτοσ  και  ςχολαςτικόσ.  Ροιο  είναι  τελικά  το  καλφτερο; 

να αποφαςίηουμε γριγορα ι να βαςανίηουμε το κζμα;   Απάντθςθ: 

Το Μζτρο!  

Ζχουμε πλικοσ τζτοιων  διλθμμάτων ςτθ  ηωι.  Ωςτόςο, θ απάντθςθ  

ςε όλα είναι μία:  Καμία πράξθ  δεν είναι a priori και εξ οριςμοφ καλι ι 

κακι. Θ αξιολογικι τθσ  αποτίμθςθ εξαρτάται από το χϊρο και τθ 

ςτιγμι που ςυμβαίνει,  από τα αίτια που τθν κατζςτθςαν αναγκαία  και 

από τισ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ που ζχει εξ αντικειμζνου ςτθ 

διάκεςι του το πράττον υποκείμενο. Αν κανείσ μετριςει και ςυςχετίςει 

όλα αυτά και καταλιξει, ότι αυτι ιταν αντικειμενικά θ καλφτερθ 

εφικτι  αντίδραςθ  ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυγκυρία,  τότε δεν ζχει παρά να 

τθν καταξιϊςει. Αντίκετα,  με παρόμοια μζτρθςθ και  ςυςχζτιςθ,  να 

τθν απαξιϊςει. 

Άπειρεσ φορζσ ςτθ  ηωι, ζχουμε κρίνει όλοι ότι, θ  ίδια ακριβϊσ πράξθ,  

ιταν πολφ καλι ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο και ςυνκικεσ, ενϊ ιταν 

κάκιςτθ ςε  διαφορετικι κατάςταςθ.  Αυτό δθλαδι  που είναι τελικά θ 

πρϊτθ μζςθ αξία και ο οδθγόσ όλων των άλλων μζςων αξιϊν, που τισ 
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οδθγεί με αςφάλεια προσ τθν πρυτανεφουςα, είναι το Μζτρο. Είναι 

αυτό που ο Χόλων και ο Χίλων διατφπωςαν ωσ υπζρτατο κανόνα τθσ 

γνϊςθσ και τθσ ηωισ με τθ λακωνικι φράςθ «Μθδζν άγαν» και που οι 

αρχαίοι διλωναν με το γνωμικό «Ουκ εν τω πολλϊ το ευ». Ξαι βζβαια, 

αυτό ικελε να τονίςει ο Αριςτοτζλθσ, όταν ζλεγε ότι «Η αρετι είναι 

ςυνικωσ θ μζςθ οδόσ μεταξφ δφο ακραίων καταςτάςεων». 

Ψο μζτρο κακορίηει το λόγο (ςυςχζτιςθ, κλάςμα, πθλίκο) ςτα πράγματα 

και, άρα, τθν αρμονία ι δυςαρμονία τουσ.  Εν τζλει, τθ ςυμφωνία  ι 

διαφωνία τουσ.  Άρα, και το δθμιουργικό ι καταςτροφικό αποτζλεςμα.  

Ενϊ, λοιπόν, θ πρυτανεφουςα αξία (θ δθμιουργία) είναι ο πυρινασ τθσ 

θκικισ,  μποροφμε να ποφμε ότι το μζτρο είναι  ο οδθγόσ  τθσ. 
 

Θ εξεφρεςθ όμωσ του μζτρου δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ.  Αν ιταν, κα 

είχαμε φτιάξει ζναν πανδζκτθ  (κανονιςμό, μποφςουλα)  εξεφρεςθσ του 

μζτρου ςε κάκε περίπτωςθ και,  πολφ απλά,  δεν κα είχαμε ανάγκθ τθν 

θκικι.  Κα μασ ζφτανε ζνα ςυνταγολόγιο ι γραπτόσ οδθγόσ («manual») 

τφπου «Δζκα εντολϊν», με δζκα ι εκατό ι χίλιεσ ςίγουρεσ ςυνταγζσ, 

που κα εφαρμόηονταν ωσ passepartout ςε κάκε δράςθ μασ. Ωςτόςο, 

λόγω τθσ αιτιοκρατικισ πολυπλοκότθτασ των φαινομζνων, θ ίδια θ 

αιτιότθτα κακιςτά τον εκάςτοτε εντοπιςμό του μζτρου κζμα 

διαίςκθςθσ. Ξι αυτό επιτείνεται περιςςότερο ςτθν περίπτωςθ τθσ 

θκικισ, γιατί υπειςζρχεται ωσ κακοριςτικόσ παράγoντασ του εκάςτοτε 

ηθτιματοσ το υποκείμενο και θ  βοφλθςι του,  θ οποία αφινεται  εκτόσ  

ςτισ άλλεσ επιςτιμεσ. 

Ψο θκικό μζτρο δεν το βρίςκουμε λοιπόν με μεηοφρα, αλλά με τθν 

θκικι ενόραςθ (αίςκθςθ του καλοφ), που είναι παράγωγο τθσ 

πνευματικισ καλλιζργειασ.  Γιϋ αυτό, θ γνωςτικι και αιςκθτικι παιδεία, 

ςε ςυνδυαςμό με το χαρακτιρα και τισ καταβολζσ του ατόμου (όπωσ 

κα δοφμε πιο κάτω),  είναι το άτυπο και προςωπικό «ςυνταγολόγιο» 

που ενυπάρχει ςτο θκικό και πολιτιςμζνο άτομο και οδθγεί τισ 

αξιολογιςεισ  του  και  τα βιματά του ςτθ ηωι. 

Δεν είναι κακόλου ςίγουροσ τρόποσ και πολφ ςυχνά ξαςτοχεί και 

ανακεωρεί. Υαρά ταφτα, δεν υπάρχει άλλοσ δρόμοσ και θ μόνθ 

εξαςφάλιςι του  είναι θ  αςταμάτθτθ  περαιτζρω  καλλιζργεια.  
 

Υροςωπικά, όπωσ κα το εξθγιςω και ςτο κεφάλαιο τθσ αιςκθτικισ, 

πιςτεφω ακράδαντα ότι ο αποτελεςματικότεροσ τρόποσ μφθςθσ ςτο 

βακφτερο θκικό νόθμα τθσ ηωισ, είναι θ Τζχνθ. Θ άςκθςθ ςτθν 

αρμονία  μζςω τθσ  τζχνθσ,  ειςάγει τθν αίςκθςθ του μζτρου  ςτθ ηωι.  
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Χκεφκείτε τι  πικανότθτα υπάρχει  να παρεξθγθκοφν  μεταξφ τουσ δφο 

οδθγοί ςτο δρόμο, φεφγοντασ με τα αυτοκίνθτά τουσ από ζναν 

ποδοςφαιρικό αγϊνα ι από μια ςυναυλία Mozart ι από μια κεατρικι 

παράςταςθ Shakespeare. Σι ίδιοι άνκρωποι, με τθν ίδια εςωτερικι 

καλλιζργεια, ζχουν αντιδιαμετρικά διαφορετικι θκικι αντίδραςθ και 

ςυμπεριφορά, όταν παρεμβαίνει θ τζχνθ!  Εξ ου και λζμε ότι θ 

μουςικι,  και ευρφτερα  θ  τζχνθ,  «εξθμερϊνει τα ικθ». 

Χε πλιρθ ςυνάφεια με το μζτρο ωσ οδθγό τθσ ανκρϊπινθσ 

ςυμπεριφοράσ, ζρχεται φυςικά και θ επιςτιμθ τθσ Οργανωτικισ, όπωσ 

τθν αναλφςαμε ςτθν ενότθτα τθσ νοθτικισ. Πε το μζτρο αξιολογοφμε  

και  ηυγίηουμε  τισ  επιμζρουσ  ςυμπεριφορζσ,  αλλά  με τθν οργανωτικι 

ςκζψθ και μζκοδο, τισ  ςυνδυάηουμε αποτελεςματικά. 

Θ οργανωτικι διάκριςθ ςτρατθγικισ και τακτικισ και θ επιτελικι  

μεκοδολογία να πλαιςιϊνουμε τθ ςτρατθγικι με τισ κατάλλθλεσ 

τακτικζσ, όςο κι αν φαίνεται ψυχρι διαδικαςία, ζχει ςθμαντικό ρόλο 

ςτθν θκικι πρακτικι,  αλλά και βαρφνουςα ςυμμετοχι ςτθν αξιολογικι 

εκτίμθςθ των διαφόρων ενεργειϊν μασ. Υολλζσ φορζσ, οι αγνζσ 

προκζςεισ αποτυγχάνουν ςτθν πράξθ από εςφαλμζνθ τακτικι, ενϊ 

αντίκετα, μια καλι τακτικι διορκϊνει τισ τυχόν αποκλίςεισ από τθ 

ςτρατθγικι.  Κυμίηω  τθν  παροιμία  που  λζει  ότι  «Τα νεκροταφεία 

είναι γεμάτα  από  καμμζνεσ  καλζσ  προκζςεισ». 

Είναι πραγματικά εκπλθκτικό το πόςο βοθκάει ςε όλα, το πάντρεμα τθσ 

οργάνωςθσ (νοθτικισ λειτουργίασ) με τθ δράςθ μασ (θκικι λειτουργία), 

υπό το πρίςμα του μζτρου και τθσ αρμονίασ (αιςκθτικισ λειτουργίασ).  

Εδϊ δικαιϊνεται πλιρωσ το παράξενο και αινιγματικό ςχόλιο του 

Zacharov,  ότι θ ποίθςθ τον βοθκά  ςτθ  δουλειά  του. 

Εδϊ τζμνονται μεταξφ τουσ το αλθκζσ, το καλό και το ωραίο και 

κάνουν να αχνοφαίνεται αυτό που ο ενορατικόσ νουσ μαντεφει και 

οραματίηεται εννοιολογικά ωσ  τελειότθτα ςτθ  ηωι και, ιδιαίτερα,  ςτθν 

ανκρϊπινθ δθμιουργία.   

Υποκειμενικόσ Κόςμοσ και Νόθμα Ηωισ 

Αν και πολλοί κεωροφν τθν θκικι ωσ αναξιόπιςτθ και αφερζγγυα 

επιςτιμθ, γιατί αςχολείται με ηθτιματα που είναι υποκειμενικά, εγϊ 

πιςτεφω ότι θ φιλοςοφικι θκικι επιςτιμθ (που δεν είναι Morality) 

είναι  αυτι  ακριβϊσ  που  βάηει  τθν  υποκειμενικι  πραγματικότθτα 

υπό το  αντικειμενικό  μικροςκόπιο. 
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Άλλεσ επιςτιμεσ, που υποτίκεται ότι είναι ςτυγνά αντικειμενικζσ, όπωσ 

π.χ. θ κοινωνιολογία, θ νομικι και θ οικονομικι, λειτουργοφν ςυχνά 

φαριςαϊκά και υποκρφπτουν μεγάλο ποςοςτό υποκειμενικότθτασ, εξ 

ου και οι μεγάλεσ αποκλίςεισ μεταξφ των κεωρθτικϊν τουσ.  Αντίκετα, 

θ θκικι αποδζχεται με τιμιότθτα τθν υποκειμενικι διάςταςθ τθσ 

φπαρξθσ ωσ αντικειμενικι πραγματικότθτα και, βάηοντάσ τθν ςτο 

τραπζηι του «εργαςτθρίου» τθσ, τθν ανατζμνει με τον πιο 

αντικειμενικό  τρόπο.  Δεν κρφβει τθν υποκειμενικότθτα, αλλά αντίκετα 

τθν αντικειμενοποιεί. Δεν επιβάλλει νόμουσ, αλλά με ςεμνότθτα 

προτείνει  κανόνεσ. 

Σ θκικόσ επιςτιμονασ δεν είναι νομοκζτθσ, οφτε είναι ιεροκιρυκασ ι  

προπαγανδιςτισ ι κοςμοδιορκωτισ. Είναι «τεχνικόσ» ςφμβουλοσ του 

ανκρϊπου, που του παρζχει τουσ πιο αντικειμενικοφσ κατά το δυνατό 

τρόπουσ, για να φτάςει ςε αυτό που υποκειμενικά επικυμεί.  

Τταν λζει τθ λζξθ «πρζπει», δεν τθ λζει ποτζ με τθν απαιτθτικι και 

προκροφςτεια διάκεςθ τθσ κεολογίασ ι τθσ εξουςίασ, δθλαδι «Αυτό 

κζλω εγϊ να κάμεισ».  Ψο λζει πάντα ςε αναφορά με αυτό που κζλει 

αυτόσ που ςυμβουλεφει, με τθν ζννοια «Αν αυτό κζλεισ εςφ, τότε εγϊ 

ζχω να ςου προςφζρω αυτά, που κα ςε βοθκιςουν να το επιτφχεισ».  

Δεν πουλάει ςκοποφσ,  αλλά τρόπουσ. 

Για να το πω αλλιϊσ, δεν είναι ο οδθγόσ του οχιματοσ τθσ ηωισ, αλλά ο 

ςυνοδθγόσ.  Αναμφίβολα,  ο κάκε άνκρωποσ οδθγεί  το όχθμά του 

αυτοπροςϊπωσ. Σ ςυνοδθγόσ κάκεται απλά δίπλα του και, 

διαβάηοντασ το χάρτθ τθσ διαδρομισ,  λζει ςτον οδθγό τι τον περιμζνει 

παρακάτω, από ποια οδό κα πάει προσ τα εκεί που κζλει και ποιοι 

είναι οι κίνδυνοι τθσ κάκε διαδρομισ.  Ψο ρίςκο, όμωσ, το παίρνει 

επάνω του ο οδθγόσ. 
 

Ψελείωσ αντικειμενικά λοιπόν, πρζπει να πω ότι:  Αυτι θ καυμαςτι 

λειτουργία τθσ Συνείδθςθσ, που ακολουκεί τθν εξίςου καυμαςτι 

λειτουργία τθσ Ηωισ  (ασ μθν ξεχνάμε: πρωταρχικζσ ζννοιεσ και οι δυο),  

και που κάνει αντιλθπτό τον κόςμο ςτον άνκρωπο  (cogito, ergo sum), 

είναι  κατϋ απόλυτα υποκειμενικό τρόπο,  ολόκλθροσ  ο  κόςμοσ για τον 

κάκε άνκρωπο. 

ζρω πολφ καλά ότι είμαι ζνασ μικροςκοπικόσ κόκκοσ μζςα ςτο αχανζσ 

ςφμπαν,  το  οποίο  υπιρχε  ανζκακεν, πριν  κάποια  τυχαία  κρόμβωςθ  

με δθμιουργιςει, και κα υπάρχει εςαεί, όταν θ εντροπία κα με 

εξαφανίςει. ζρω επίςθσ πολφ καλά, ότι αυτι τθ ςτιγμι που μιλϊ ι 

γράφω, ίςωσ κάποιο κραφςμα ακυρωματικισ πλάκασ ταξιδεφει ιδθ 
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μζςα ςτο φλεβικό μου ςφςτθμα προσ τθν καρδιά  και ίςωσ ςε λίγα 

δευτερόλεπτα  θ ηωι μου να ζχει ςταματιςει οριςτικά.  

Ωςτόςο, για το υποκείμενό μου, αυτό το ςφμπαν υπάρχει όςο ζχω 

ςυνείδθςθ.  Χβινοντασ θ ςυνείδθςι μου,  αυτό κα πάψει να υπάρχει 

για 'μζνα,  όπωσ δεν υπιρχε και πριν γεννθκϊ.  Ψο software μου, είτε 

το πείτε ψυχι είτε πνεφμα είτε όπωσ αλλιϊσ κζλετε, κα χυκεί ςτο 

περιβάλλον ωσ ευτελιςμζνθ μορφι ενζργειασ (κερμότθτα), όταν το 

hardware μου  κα γίνει απορρίμματα.  Ξαι τότε, κα πάρει μαηί του ςτο 

μθ είναι και τον κόςμο ολόκλθρο'  το δικό μου «Ξόςμο». 

Είναι ρεαλιςμόσ το να ποφμε ότι ο κάκε άνκρωποσ προβαίνει 

ιδεαλιςτικά, μζςα του,  ςε εγωιςτικι αναγωγι  ολόκλθρου του κόςμου 

ςτον εαυτό του. Ψο να το αγνοιςουμε αυτό, υποκρινόμενοι ότι 

μποροφμε τάχα να είμαςτε αντικειμενικά αποςταςιοποιθμζνοι ωσ 

άνκρωποι, όπωσ είμαςτε κατά ςυνκικθ ωσ επιςτιμονεσ,  είναι ακόμα 

πιο βακφσ υποκειμενιςμόσ  και  φαριςαϊκι  υποκριςία. 

Γιϋ αυτό και οι θκικοί κανόνεσ τίκενται πάντοτε αναφορικά με το 

ςυμφζρον και τθν ωφζλεια του ατόμου που ενεργεί' όχι του 

περιβάλλοντόσ του. Τπωσ εξθγϊ πιο κάτω, θ ιδζα τθσ κάκε είδουσ 

κυςίασ είναι επιςτθμονικά αντιφατικι και δεν μπορεί να τυγχάνει 

φιλοςοφικισ και θκικισ δικαίωςθσ. Τπου αυτι κακαγιάηεται, αυτό 

είναι αντικείμενο τθσ ψυχοπακολογίασ ι, ζςτω, τθσ εκιμικισ (morality). 
 

Τμωσ, κατά μία εκπλθκτικι διαλεκτικι διαςταφρωςθ, ενϊ ο άνκρωποσ  

διαπιςτϊνει  ορκολογικά  το υποκειμενικό περιεχόμενο και τθν 

αςθμαντότθτα τθσ φπαρξισ του, ζρχεται αμζςωσ μετά ο νουσ και 

απαντά ιδεαλιςτικά (εκδικθτικά, κα ζλεγα)  με τθν αντικειμενικι 

διάςταςθ που προςδίδει το υποκείμενο ςτθν πρόςκαιρθ φπαρξι του. 

Αντικειμενικι, με το ζργο του, με τα δθμιουργιματά του και με το 

αποτφπωμα που αφινει πίςω του. 

Φεαλιςτικά και αντικειμενικά,  ο χρόνοσ τθσ ηωισ είναι τόςο ςτιγμιαίοσ, 

που από τθ ςτιγμι που γεννιζμαι, είμαι ζνασ οςονοφπω 

μελλοκάνατοσ, που είτε  ηιςει είκοςι χρόνια - είτε εκατό, «αφριο» δεν 

κα υπάρχει και δεν κα ξαναχπάρξει ποτζ. Υολφ ςφντομα, αφάνταςτα 

ςφντομα, κα επιςτρζψω ςτθν κατάςταςθ που υπιρχε πριν γεννθκϊ. Χε 

ζναν κόςμο χωρίσ εμζνα, ςτο απόλυτο τίποτα ωσ προσ εμζνα. 

 Λδεαλιςτικά όμωσ και υποκειμενικά,  απαντϊ ςτθν τραγικι ειρωνεία 

τθσ ηωισ ότι, εισ πείςμα του προτςζσ και τθσ τυραννίασ τθσ φφςθσ 

(κατά Hegel), εγϊ κα υπάρξω, κα ηιςω, κα δθμιουργιςω και κϋ 
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ανακατζψω τα πάντα ςτθ φφςθ. Χαν αυτόσ ο κόςμοσ να είναι 

«αντικειμενικά»  δικόσ μου  και ςαν να πρόκειται να τον ζχω αιϊνια. 

Ραι,  από θκικι άποψθ,  ο ιδεαλιςμόσ είναι ουτοπία και όνειρο.  Αλλά 

κι ο ρεαλιςμόσ είναι παραίτθςθ και αυτοκτονία.  Πεταξφ των δφο, 

προτιμϊ να ηιςω' ζςτω και το όνειρο. 

Σ Πζγασ Αλζξανδροσ και ο Mozart ζηθςαν  μόλισ  τριάντα  τρία χρόνια.  

Ξι  εγϊ ζχω ιδθ ηιςει όςο και οι δυο μαηί!  Υοιοσ όμωσ «ζηθςε» 

περιςςότερο;  Αν δείξετε εμζνα ωσ απάντθςθ, κα ζχετε κάνει λάκοσ. 
 

Ωπάρχει  ζνα  πολφ καλό  παράδειγμα  επάνω  ςϋ αυτό: 

Τπωσ  ξζρετε, υπάρχουν  δυο ειδϊν  κερμόμετρα,  τα  κερμόμετρα 

χϊρου και τα ιατρικά κερμόμετρα. Ψα πρϊτα είναι κυμαινόμενα, 

δθλαδι ο υδράργυροσ ανεβοκατεβαίνει διαρκϊσ  ςϋ αυτά.  Ψα δεφτερα, 

που λζγονται και κερμόμετρα μεγίςτου, ςταματάνε ςτθ μζγιςτθ 

κερμοκραςία που ζπιαςαν κατά τθ διάρκεια τθσ μζτρθςθσ και δεν 

ξανακατεβαίνουν  (ει μθ μόνον βίαια).  

Ζτςι λοιπόν και ο άνκρωποσ λειτουργεί  με  δφο  μετρθτζσ   αξίασ:   με  

τον  ζνα  βιοπορίηεται,  με τον άλλο δθμιουργεί. Θ κακθμερινότθτά του 

κυμαίνεται μεταξφ ευχαριςτιςεων και δυςαρεςκειϊν, όπωσ το 

κερμόμετρο τοίχου' ανεβοκατεβαίνει περιςταςιακά και διαρκϊσ. Θ 

δθμιουργικότθτά του όμωσ, όςο ανεβαίνει, δεν ξανακατεβαίνει. Για το 

νομπελίςτα επιςτιμονα π.χ.,  όλθ του θ ηωι δεν ιςοφαρίηει ςτο μυαλό 

του εκείνθ το μοναδικι θμζρα που θ ςουθδικι  Ακαδθμία του απζνειμε 

το βραβείο Ρόμπελ.  Ψο κερμόμετρο τθσ ηωισ του,  αυτό ζγραψε κι  εκεί  

ςταμάτθςε. Για τον Γκάντι, όλθ του θ ηωι ιταν  -με τθν κοινι αντίλθψθ-  

επαχκισ.  Τμωσ, το κερμόμετρό του, ςτάκθκε ςτθ ςτιγμι που κατζβθκε 

θ αποικιοκρατικι ςθμαία ςτθν Λνδία και ανζβθκε θ ινδικι. Ψα πριν και 

τα μετά είχαν πια ελάχιςτθ  ςθμαςία  γιϋ αυτόν.      

Αυτι είναι θ διαφορά ανάμεςα ςτον ταπεινό άνκρωπο και ςτο 

δθμιουργό, το μαχθτι τθσ ηωισ.  

Ξαι υπάρχουν πολλά γνωμικά ςθμαντικϊν ανκρϊπων, που το 

πιςτοποιοφν αυτό, μερικά από τα οποία παρακζτω: 

- Caesar : «Θ πιο ςίγουρα χαμζνθ μάχθ, είναι αυτι που δεν δόκθκε 

ποτζ». 

- Einstein : «Ευτυχία είναι θ χρθςιμοποίθςθ όλων μασ των δυνάμεων». 

- Botticelli :  «Υπάρχουν δυο τφποι ανκρϊπων:  ο ευτυχιςμζνοσ που 

αγαπά τθν ομορφιά του κόςμου  κι  ο  δυςτυχιςμζνοσ  που μιςεί τθν 

αςχιμια του». 
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- Borges :  «Σϋ αυτι τθ ηωι, τίποτα δεν χτίηεται πάνω ςτθν πζτρα. Πλα 

πάνω ςτθν άμμο χτίηονται.  Πμωσ, το χρζοσ μασ είναι να χτίηουμε ςαν 

θ άμμοσ να είναι πζτρα.  Είναι ςτο χζρι μασ να γίνουμε ευτυχιςμζνοι,  

χτίηοντασ επάνω ςτθ - βαφτιςμζνθ πζτρα- άμμο». 

- Ελφτθσ: «Ραλεφουμε για ζνα τίποτα, που ωςτόςο είναι το παν». 

- Καηαντηάκθσ: «Μθ ρωτάσ αν κα νικιςουμε ι νικθκοφμε - πολζμα.  Θ 

επιχείρθςθ του ςφμπαντου, για μιαν εφιμερθ ςτιγμι  όςο  ηεισ, να 

γίνει δικι ςου». 

- Κι αν ακόμα δοφμε τθ ηωι ςαν Οδφςςεια, δθλαδι ςαν ανεκπλιρωτο 

όνειρο, ιςχφει αυτό που ζγραψε ο Καβάφθσ: «Το φκάςιμο είναι ο 

προοριςμόσ ςου, αλλά μθν βιάηεισ το ταξίδι διόλου... (είςαι) πλοφςιοσ  

με  όςα  κζρδιςεσ  ςτο  δρόμο».  

- Και ο Lenin ςυμπλιρωςε: «Εμάσ  μασ ζμεινε θ φλόγα' εςάσ ςασ ζμεινε 

θ  ςτάχτθ». 

Αυτι θ «φλόγα» και θ «Λκάκθ» είναι θ Δθμιουργία, που είναι «Ο 

Κόςμοσ»  του  κακενόσ  μασ.   Αναμφίβολα, και θ φλόγα και θ ςτάχτθ 

κα ζχουν τθν ίδια τφχθ' τθν τφχθ του φκαρτοφ και του πρόςκαιρου. 

Ωςτόςο, ενόςω ηοφμε, είναι άλλο θ φλόγα κι άλλο θ ςτάχτθ.  Είναι 

περιςςότερθ θ δθμιουργία ςτα  τριάντα τόςα χρόνια του Mozart  και 

λιγότερθ ςτα  διπλάςια  και πλζον  δικά  μου. 

Το νόθμα τθσ ηωισ μασ είναι αυτό που εμείσ τθσ δίνουμε, 

υπακοφοντασ ςτθ φυςικι μασ τάςθ!  

Είναι μια ςκζψθ που ςυμφωνεί και μϋ αυτό που είπα ςτθν τελεολογία, ότι τθ 
φφςθ των όντων τθν κατζχουμε ατελϊσ, παρατθρϊντασ τθν κατάςταςι τουσ 
όπωσ γεννικθκαν και εμφανίηονται, και τθν κατανοοφμε με πλθρότθτα,  όταν 
κεωριςουμε αυτά κάτω από τθν προοπτικι των δυνατοτιτων τουσ.  

 

Αυτι θ θκικι πρόταςθ, που κεωρθτικά ςτθρίηεται ςτθ ςοφία του Sartre 

ότι το νόθμα τθσ ηωισ (θ ουςία τθσ) ζπεται τθσ φπαρξθσ, βιϊνεται 

πρακτικά με τθν πφκνωςθ τθσ ηωισ.  Θ ηωι, από πφκνωςθ προιλκε  

(ωσ κρόμβοσ)  και με τθν πφκνωςθ  δικαιϊνεται. 

Ρομοτελειακά, θ διάρκεια τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ είναι πεπεραςμζνθ και 

ςυγκεκριμζνθ. Θ φυςικι  βεβαιότθτα ςϋ αυτιν, είναι θ ςτακερι και 

αμετάκλθτθ  πορεία  προσ  τθν  εντροπία, το γιρασ και το κάνατο. Θ 

πικανότθτα ζκτακτθσ μεταβολισ  τθσ  διάρκειασ  είναι πικανι  μόνο ωσ 

ατφχθμα και, άρα, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςυντόμευςθσ. 

Ψο ευτυχζσ ενδεχόμενο τθσ παράταςθσ, κατά το όνειρο του Faust, είναι 

μακθματικά  απραγματοποίθτο. Ξι αν ακόμα θ τεχνολογία διπλαςιάςει 

το  μζςο όρο ηωισ, θ  ςχετικότθτα  των  μεγεκϊν  κα  εκμθδενίςει  το 
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επίτευγμα και ο Faust κα  είναι  και  πάλι παρϊν  μζςα μασ'  απλά 

κάπωσ αργότερα.     

Θ απάντθςθ ςτον Faust είναι αυτι θ υποκειμενικι πφκνωςθ τθσ ηωισ 

με γεγονότα και δράςθ' με τθ δθμιουργία. Φεαλιςτικά, ο άνκρωποσ δεν 

μπορεί να ξεχειλϊςει τθ ηωι του ςε πλάτοσ, αλλά μπορεί να τθν 

πυκνϊςει ςε  βάκοσ,  γεμίηοντάσ τθν με ενδιαφζροντα και δθμιουργία. 

Θ δθμιουργία δεν επιμθκφνει τθ ηωι, αλλά τθ μεγαλϊνει υποκειμενικά.  

Ηϊντασ τθ ηωι και δθμιουργϊντασ οτιδιποτε και με οποιοδιποτε 

τρόπο, ελαχιςτοποιεί μζςα του το παράπονο του Faust. Δθλαδι, δεν 

αιςκάνεται το ψυχικό κενό τθσ ηωισ που δεν ζηθςε (ςαν τθ μάχθ που 

δεν δόκθκε ποτζ κατά τον Caesar), αλλά -αντίκετα- παίρνει τθν 

ικανοποίθςθ ότι, κατά κάποιο τρόπο, ζκλεψε τθ ηωι απϋτο κάνατο, 

εξάγοντάσ τθν από το ςαρκίο του και μετατρζποντάσ τθν ςε δράςθ και 

δθμιουργιματα (ϊςτε «να ζρκει ο χάροσ και να βρει να πάρει ζνα 

τςουβάλι κόκκαλα», όπωσ λζει ο Καηαντηάκθσ).  

Αυτι είναι θ ποιοτικι διαφορά ανάμεςα ςϋ αυτόν που φεφγει απϋ τθ 

ηωι κι ο κόςμοσ λζει «Χαλάλι του, τθν ζηθςε τθ ηωι του»  και ςϋ αυτόν 

που αφινει να τον καταπιεί θ κακθμερινότθτα,  χωρίσ να κυμάται ςτο 

τζλοσ γιατί  ζηθςε, ι ςϋ αυτόν που επιλζγει τθ «νιρβάνα», εκδικοφμενοσ 

το φυςικό κάνατο δια  του οιονεί κανάτου  (δθλαδι, κάνοντάσ του το 

χατίρι). 

Πακριά από 'μζνα θ ςκζψθ να υποδείξω ςτον κάκε άνκρωπο πϊσ να 

ηιςει τθ ηωι του. Θ επιλογι ανικει ςϋ αυτόν. 

 Τμωσ, τον προειδοποιϊ: Θ κατά Faust ενοχι του δεν κα είναι απζναντι 

ςϋ εμζνα ι ςτον ανφπαρκτο κεό του'  κα είναι απζναντι ςτον ίδιο του 

τον εαυτό όταν ζρκει θ ϊρα! 

 Ξαι θ μόνθ ςυνταγι γιϋ αυτό, είναι να ηει και να απολαμβάνει τθν κάκε 

θμζρα εν πλιρει ςυνειδιςει, γιατί αυτό το δϊρο τθσ φφςθσ προσ τον 

ίδιο που λζγεται ηωι  με ςυνείδθςθ, αν και αναλϊςιμο και προςωρινό, 

είναι πολφτιμο. Εν πάςθ περιπτϊςει, είναι το μόνο που ζχει ςτθ 

διάκεςι του και, όταν το ςπαταλά, δεν υπάρχει υποκατάςτατο! 

θμείωςθ: Ροιοσ τϊρα μπορεί να πει ότι, φςτερα απϋ αυτι τθν  

παρουςίαςθ (που μοιάηει λογοτεχνικι, αλλά είναι επιςτθμονικι  

κακϊσ πιςτεφω), υποχρζωςα κάποιον εξουςιαςτικά να αποδεχκεί τθ 

δθμιουργία ωσ  κυρίαρχθ αξία και ωσ  νόθμα  τθσ  ηωισ του;  Το 

χάρτθ τοφ ζδειξα απλά,  ςαν ςυνοδθγόσ του, κι αυτόσ ασ πάει κατά 

όπου κζλει τϊρα. Οφτε καν με νοιάηει κατά ποφ κα πάει'  είναι δικόσ 

του λογαριαςμόσ  και  δικι του  θ  ηωι. 
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Ατομικό ικοσ και Χαρακτιρασ 

Πε αφορμι αυτό το περί «δικισ του ηωισ», που είπα για τον άνκρωπο 

κλείνοντασ το προθγοφμενο εδάφιο, κα επιχειριςω τϊρα πιο βακιά 

αντικειμενικι κατάδυςθ ςτθν κλειςτι λίμνθ τθσ υποκειμενικότθτασ. 

Αυτι θ «κλειςτι λίμνθ», είναι κατά τθ γνϊμθ μου αυτό που λζμε 

χαρακτιρασ.  

Σ Χαρακτιρασ του κάκε ανκρϊπου είναι θ περίλθψθ τθσ 

προςωπικότθτάσ του. Ωσ γνωςτό, θ προςωπικότθτα του κάκε 

ανκρϊπου προςδιορίηεται, ςε πρϊτο επίπεδο, από τα φυςικά 

χαρακτθριςτικά του (φφλο, φυλι, φυςιογνωμία, κλθρονομικότθτα κλπ.)  

και από τα ψυχικά  χαρακτθριςτικά του, που εκδθλϊνονται με το 

προεγϊ (ζνςτικτα) και με μζροσ του εγϊ (κλίςεισ, ταλζντα).  Χε δεφτερο 

επίπεδο, προςτίκενται τα επίκτθτα χαρακτθριςτικά, που εκδθλϊνονται 

ωσ εγϊ και ωσ υπερεγϊ και οφείλονται ςτθν αγωγι (οικογενειακι, 

εκπαιδευτικι και κοινωνικι), ςτον προςωπικό προβλθματιςμό  και  ςτισ  

ςυμπτϊςεισ. 

θμείωςθ: Το τελευταίο, για τισ ςυμπτϊςεισ, κα το εξθγιςω με ζνα 

προςωπικό παράδειγμα. Πντασ ςε θλικία δϊδεκα ετϊν ςτο νοςοκομείο για 
εγχείρθςθ αμυγδαλϊν, με ρϊτθςε μια καλι μου κεία αν κζλω να μου 

φζρει κάποιο βιβλίο για να περνϊ τθν ϊρα μου. Τθσ ηιτθςα ζνα 

αςτυνομικό μυκιςτόρθμα. Εκείνθ, παραςυρμζνθ από τον τίτλο ςτθν 
προκικθ του βιβλιοπωλείου, επζλεξε ωσ «αςτυνομικό» και μου ζφερε το 

«Ζγκλθμα και τιμωρία» του Dostoyevsky! Το βακυςτόχαςτο αυτό βιβλίο, 
μου γζννθςε ζντονο προβλθματιςμό, που με ζκανε να ανατρζξω άμεςα ςε 

πολλά ςοβαρά βιβλία και να πζςω εν τζλει, άκελά μου, ςτον «ωκεανό» τθσ 
φιλοςοφίασ. Αν είναι μζροσ του χαρακτιρα μου αυτό που λζνε 

«κουλτουριάρθσ», ίςωσ αυτό το χαρακτθριςτικό να μθν είχε υπάρξει ποτζ 

ςε 'μζνα χωρίσ αυτι τθν ακϊα ςφμπτωςθ. Επομζνωσ, το πικανότερο κα 

ιταν να μθ γραφεί ποτζ αυτό το βιβλίο που διαβάηετε τϊρα. Λδοφ, 
ολοφάνερθ, θ επιρροι των ςυμπτϊςεων ςτθ διαμόρφωςθ του χαρακτιρα. 
 

Δεν είναι ζργο του φιλοςόφου να αναλφςει τον ανκρϊπινο χαρακτιρα 

και το πϊσ ςυντίκεται αυτόσ.  Σι ψυχολόγοι ζχουν κάνει  καλι δουλειά 

επϋ αυτοφ. Κα ςτακϊ ςε ζνα κζμα μόνο, που ενδιαφζρει τθ 

φιλοςοφικι κεωρία και ειδικότερα τθν θκικι, γιατί κακορίηει τθν 

ποςόςτωςθ αιτιότθτασ και ελευκερίασ  ςτο χτίςιμο του χαρακτιρα. 

Τταν, ςτθ νεαρι θλικία μασ, παντρεφτθκαν οι φίλοι μου και απζκτθςαν 

παιδιά,  προβλθματίςτθκαν  ωσ πρωτάρθδεσ με τισ αταξίεσ των παιδιϊν 

τουσ  και τθ διαφορά που εμφάνιηαν ςτο χαρακτιρα τουσ, αν και 
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αδζλφια. Χτισ ςυηθτιςεισ ςτθν παρζα, οι περιςςότεροι υποςτιριηαν 

ότι, ςτον άνκρωπο,  το 70 % του χαρακτιρα οφείλεται ςτθ φφτρα του 

(φυςικι και ψυχικι ιδιοςυςταςία) και το 30 % ςτθν αγωγι και τισ 

επίκτθτεσ ιδιότθτεσ και κατζλθγαν ςτο κλαςικό απόφκεγμα ότι «ο 

άνκρωποσ γεννιζται, δεν φτιάχνεται».   

Είχαμε τότε ομθρικζσ διαμάχεσ μεταξφ μασ, γιατί ιμουν ο μόνοσ 

ιδεαλιςτισ ανάμεςα ςτουσ ρεαλιςτζσ, που ιςχυριηόταν ότι τα ποςοςτά 

είναι αντίκετα (70 % θ αγωγι και 30 % θ φφτρα).  Πζχρι ςιμερα, δεν 

ζχω μεταβάλει γνϊμθ.  Μςωσ, ςε παλαιότερουσ αιϊνεσ, αυτοί να είχαν 

δίκιο και  το πρωτόγονο  μζροσ  του ανκρϊπου  να είχε τθ μερίδα του 

λζοντοσ. Χιμερα όμωσ, με τθν καταλυτικι δφναμθ που ζχει το 

παιδαγωγικό και επικοινωνιακό ςφςτθμα του πολιτιςμοφ μασ, πιςτεφω 

ακράδαντα ότι ο άνκρωποσ, πιο πολφ φτιάχνεται  παρά  γεννιζται. 

Το παράδειγμα με τθν τυχαία παρζμβαςθ τθσ κείασ μου και του Dostoyevsky 

ςτθ διαμόρφωςθ του χαρακτιρα μου και ςτθ ςτοχαςτικι διάκεςι μου 

απζναντι ςτθ ηωι, αποδεικνφει ότι μπορεί κάλλιςτα ο διαφορετικόσ 

χαρακτιρασ δφο αδελφϊν να μθν οφείλεται ςε διαφορετικι φφτρα, αλλά ςε 

ςυμπτωματικι εκτροπι τισ αγωγισ του ενόσ κατά κρίςιμο τρόπο.    

Φυςικά,  αφοφ  θ  φυςικι  πλευρά τοφ χαρακτιρα είναι δεδομζνθ  και 

εν γζνει ςτακερι  (με εξαίρεςθ τισ μεταβολζσ τθσ από νευρολογικά 

αίτια, όπωσ αυτά που εμφανίηει το άτομο λόγω ελλείψεωσ ενηφμων ι 

υπερκυρεοειδιςμοφ ι ςακχαροδιαβιτθ κλπ.), ενϊ θ αγωγι είναι 

προοδευτικι και προςτικζμενθ, είναι αυτονόθτο ότι ο παραπάνω 

ςυςχετιςμόσ ξεκινάει ςτθ νεότθτα με υπεροχι τθσ φφςθσ και καταλιγει 

ςτθν ϊριμθ θλικία με ςαφι  υπεροχι  τθσ  παιδείασ.  

Αυτό ςθμαίνει πωσ, για ό,τι είναι τελικά ο κακζνασ μασ, ευκφνεται 

περιςςότερο ο ίδιοσ και οι γονείσ και οι δάςκαλοι που τον δίδαξαν, 

παρά θ φφςθ. Ψο άλλοκι τθσ «φφτρασ» το ζχει ο πρωτόγονοσ,  αλλά 

πολφ λίγο μπορεί να το επικαλείται ο πολιτιςμζνοσ άνκρωποσ. 

Πε αυτι τθν ζννοια, παραμζνω περιςςότερο ιδεαλιςτισ από ρεαλιςτισ  

ςτον θκικό  τομζα.  Ξατά βάςθ, θ ουςία ζπεται τθσ φπαρξθσ και,  όπωσ  

λζει  ο  Sartre  και  ο υπαρξιςμόσ,  ο  άνκρωποσ  εφευρίςκει  τον εαυτό 

του,  δεν τον ανακαλφπτει.  Είναι «καταδικαςμζνοσ»  ςτθν άβολθ 

ελευκερία να επιλζξει τον εαυτό του, παρά ςτθ βολικι ςκλαβιά  του  

κάρμα  και  του  κιςμζτ.  Άρα,  και  υπεφκυνοσ! 
 

Ψο τρίτο και κεφαλαιϊδεσ ηιτθμα, που ζχει να κάνει με τθν 

υποκειμενικότθτα τθσ θκικισ ςυγκρότθςθσ του ανκρϊπου (ςε ςυνζχεια 
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του χαρακτιρα και του τρόπου δόμθςισ του, που προανζφερα),  είναι ο  

Ζρωτασ.  

Ασ πάρουμε δυο παραδείγματα ανκρϊπων,  που αςπάηονται και οι δφο 

τον ίδιο θκικό γνϊμονα, δθλαδι τθ ηωι και τθ δθμιουργία, ωσ 

κεωρθτικι  βάςθ,  και τθν επιδίωξθ του καλοφ,  με οδθγό το μζτρο 

ςτθν πρακτικι τουσ. 

 Σ πρϊτοσ ςκζφτεται ότι ναι μεν οι αρχζσ που επζλεξε είναι οι 

ςωςτζσ,  αλλά δεν χάλαςε κι ο κόςμοσ αν αςτοχιςει,  γιατί ό,τι κι αν 

κάνει τελικά, το βζβαιο είναι ότι θ φπαρξι του είναι ζνασ μικρόσ και 

αςιμαντοσ ςπινκιρασ  μζςα ςτο ςτερζωμα.  Πια ςτιγμιαία εκδρομι 

περιζργειασ μζςα ςτο χάοσ είναι θ ηωι, που δεν αφινει ςτο τζλοσ 

οφτε καν τισ εντυπϊςεισ και τισ αναμνιςεισ που αφινει θ ςυνικθσ 

εκδρομι, αφοφ το πνεφμα ςβινει μαηί με το ςϊμα.  Γιϋ αυτόν, θ ηωι 

είναι μια ειρωνεία και οι ςκοποί που βάηουμε μια ουτοπία, δθλαδι 

τραγικι ειρωνεία. Ωσ καλφτερθ αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςισ του,  

βλζπει τθ ςυγκατάβαςθ, τθ γιόγκα και το χιοφμορ. 

 Σ άλλοσ ςκζφτεται ςαν θ ηωι να είναι αιϊνια,  ςαν αυτά που κάνει 

να είναι παντοτινά,  ςαν να πρόκειται να επθρεάςουν το ρου τθσ 

ιςτορίασ ι και του ςφμπαντοσ και ςαν να πρόκειται να λογοδοτιςει 

γιϋ αυτά ςε ζνα υπζρτατο «δικαςτιριο» (του νου του, τθσ κοινωνίασ 

ι του κεοφ κατά περίπτωςθ). Υαλεφει απεγνωςμζνα να είναι 

ςυνεπισ ςτα πιςτεφω του, γιατί αν ξαςτοχιςει, τον περιμζνει θ 

«κόλαςθ» (των τφψεϊν του ι τθσ κοινωνικισ απαξίωςθσ ι τθσ κείασ 

τιμωρίασ, αντίςτοιχα). Θ ηωι γιϋ αυτόν είναι το παν και ο ςκοπόσ 

του είναι θ λφςθ του δράματοσ. Ωσ καλφτερθ αντιμετϊπιςθ τθσ 

κατάςταςθσ, βλζπει τθν εγριγορςθ και τθν ευκφνθ. 

Σ πρϊτοσ είναι ρεαλιςτισ και θ ςκζψθ του είναι αλθκινι.  Σ δεφτεροσ 

είναι ιδεαλιςτισ και θ ςκζψθ του είναι ςωςτι. Είναι αλικεια ότι, 

αντικειμενικά και φυςικά και με απόλυτθ κεϊρθςθ, θ ηωι είναι ζνα 

τίποτα και μάλλον αντιπακθτικι κατάςταςθ.   Αλλά είναι και ςωςτό ότι, 

υποκειμενικά και νοθτικά και με ςχετικι κεϊρθςθ, για να βιϊςεισ αυτι 

τθν αςιμαντθ και ειρωνικι ηωι, πρζπει να τθσ δίνεισ ςθμαςία και να 

τθν αγαπάσ. 

Χρθςιμοποιϊ τον όρο «ζρωτασ» γιϋ αυτι τθν αυξθμζνθ υποκειμενικι 

ςθμαςία τθσ ηωισ, γιατί ταυτίηεται ειδολογικά με κάκε άλλθ ερωτικι 

περίπτωςθ εξαιρετικισ ςθμαςίασ, που ςυναντάμε ςτθ διαδρομι μασ 

επάνω ςτον πλανιτθ Γθ.  Ασ ςκεφτοφμε μερικά παραδείγματα: 
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 Ξάποιοσ ςκζφτεται ότι το να ξεχωρίηεισ ποιοτικά μια γυναίκα (ι 

άντρα αντίςτοιχα), ανάμεςα ςτα τρία διςεκατομμφρια γυναικϊν (ι 

ανδρϊν) που υπάρχουν ςτθ Γθ και ςτα τρία εκατομμφρια που 

διακζτουν ομορφιά και αξιοςφνθ, και να φανταςιϊνεςαι ότι θ ηωι 

ςου δεν ζχει νόθμα χωρίσ αυτιν (βλζποντασ μάλιςτα με ςυμπάκεια 

και τα ελαττϊματά τθσ και τθν τυχόν αναπθρία τθσ), είναι ζνα είδοσ 

ψφχωςθσ που δεν ζχει λογικό ζρειςμα. Οζει τθν αλικεια κι αυτό 

αποδεικνφεται από το γεγονόσ, ότι αυτι θ ψφχωςθ αποςβζνεται με 

το χρόνο και καταλιγει ςε ςυμβατικι ςυνφπαρξθ, ι και ςε 

εχκρότθτα ενίοτε.  Τμωσ κι ο ζρωτασ είναι μια μεγάλθ αλικεια, 

γιατί,  ενόςω υπάρχει, κάνει τθ ηωι μασ όςο ποτζ  ενδιαφζρουςα 

και ςθμαντικι. 

Ρροςωπικά, είχα τθν τφχθ να ερωτευκϊ τρεισ φορζσ τθ ηωι μου και 
νιϊκω ςαν να ζηθςα τρεισ ηωζσ! Κα ικελα όμωσ να μου ζχει ςυμβεί αυτό 
δεκατρείσ φορζσ, ϊςτε να'χω ηιςει δεκατρείσ ηωζσ. Σϋ αυτό με εμπόδιςαν 
αφενόσ θ φιλοςοφία, που είχε πάντα προτεραιότθτα ςτθ ςκζψθ μου, κι 
αφετζρου θ ςφηυγόσ μου, που ζχει ζνα ιδιαίτερο τρόπο να ςε πείκει 
κακθμερινά ότι αξίηει να τθν αγαπάσ! 

 Ξάποιοσ ζχει ζνα bibelot.  Είναι ζνα άχρθςτο πράγμα, που δεν ζχει 

καμιά πρακτικι χρθςιμότθτα.  Αν του λείψει, δεν κα ςθμάνει τίποτα 

αυτό αντικειμενικά, γιατί κι αν ακόμα το κεωρεί ωφζλιμο ωσ 

κόςμθμα, το ςπίτι του είναι γεμάτο από αξιολογότερα και 

ακριβότερα  πράγματα.  Ωποκειμενικά όμωσ, γφριςε τον κόςμο για 

να το βρει, το πλιρωςε πανάκριβα, το ζχει ςε περίοπτθ κζςθ ςτο 

χϊρο του, αφαιρείται και εκςταςιάηεται όταν κάκεται και το 

καυμάηει, το επιδεικνφει με καμάρι ςτουσ επιςκζπτεσ του και 

οργίηεται υπερβολικά όταν οι οικείοι του το αγγίηουν ι θ 

κακαρίςτρια δεν το προςζχει.  Ψο ίδιο ιςχφει και για αντικείμενα 

που είναι αναμνθςτικά αγαπθμζνων προςϊπων ι εξαιρετικϊν 

ςτιγμϊν τθσ ηωισ μασ. Αντικειμενικά, είναι κι αυτό μια ψυχωτικι  

περίπτωςθ εκτόσ μζτρου και λογικισ.  Ωςτόςο, είναι ζρωτασ και, ωσ 

εξαιρετικι περίπτωςθ που είναι ο ζρωτασ, λειτουργεί κυριαρχικά 

ςτθ ηωι μασ και ςτθν κρίςθ μασ. 

 Πε τθν ίδια λογικι, κάποιοσ αφινει τθ ςίγουρθ καριζρα ςτθν 

κλινικι του πατζρα του για να  αφοςιωκεί ςτθ μουςικι, άλλοσ 

εγκαταλείπει τισ κατά κόςμον ευοίωνεσ προοπτικζσ του για να 

απομονωκεί ςτθν άχαρθ επιςτθμονικι ζρευνα (όρα γράφοντα), 

άλλοσ βάηει ςτο επίκεντρο τθσ ηωισ του το χόμπι ι το άκλθμά του 
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και άλλοσ ριςκάρει τθ ηωι του πολεμϊντασ για μια ιδζα ι 

προςπακϊντασ  να  φτάςει  ςτον  Υόλο  (βλζπε  Scott). 

 Ξαι φυςικά, όλοι ζχουμε γνωρίςει περιπτϊςεισ που κάποιοι 

άνκρωποι νιϊκουν ανάλογα ζντονα ςυναιςκιματα προσ το 

κατοικίδιο ηϊο τουσ ι τα ηϊα γενικά, προσ τον κιπο τουσ, προσ το 

ςκάφοσ τουσ ι το αυτοκίνθτό τουσ και προσ άλλα απίκανα 

πράγματα, που κερδίηουν -όλωσ παραδόξωσ για ϋμασ- το 

υπερβολικό ενδιαφζρον τουσ.      

Τλα αυτά τα πάκθ είναι από ρεαλιςτικι άποψθ, παράλογα, ακόμα και 

τρελά κατά πολλοφσ.  Τμωσ, είναι ζρωτεσ.  
Σ ρεαλιςτισ, όχι μόνο δεν καταλαβαίνει αυτζσ τισ καταςτάςεισ, αλλά 

και τισ απορρίπτει ωσ αφζλεια.  

Σ ιδεαλιςτισ, χωρίσ να αμφιςβθτεί το ενυπάρχον παράλογο, απαντά 

ότι, από τθν άλλθ, αν όλοι οι άνκρωποι είναι για 'ςζνα  ίδιοι και  όλεσ 

οι θμζρεσ ςου  μοιάηουν μεταξφ τουσ, είναι ςαν να γνϊριςεσ ζνα μόνο 

άνκρωπο και ςαν να ζηθςεσ μια μόνο θμζρα. Σ επίπεδοσ βίοσ, χωρίσ 

πάκθ και εξάρςεισ, ο υποταγμζνοσ ςτθν αναγκαιότθτα και τθ ρουτίνα, 

είναι «κάνατοσ εν ηωι»! 

Πνθμονεφω κι εδϊ μερικά ςχετικά γνωμικά ςθμαντικϊν ανκρϊπων: 

- Byron : «Να απολαμβάνεισ τθ ηωι, ζςτω και με τον πόνο». 

- Chateaubriand : «Χαιρόμαςτε ό,τι δεν είναι κοινό, ακόμα κι όταν 

είναι ςυμφορά». 

- Marquez «Ρόςο λάκοσ κάνουν οι άνκρωποι, όταν νομίηουν πωσ 

παφουν να ερωτεφονται όταν γερνοφν. Δεν καταλαβαίνουν ότι 

γερνοφν όταν παφουν να ερωτεφονται». 

- Augustinus : «Ο κόςμοσ είναι ζνα βιβλίο. Πςοι δεν τον ταξιδεφουν, 

διαβάηουν μόνο μια ςελίδα του». 

- Κι αν μποροφςε να μιλιςει ο Schumacher, κα ζλεγε: «Κι αν δεν  

εκπλιρωνα τον ζρωτά μου για τθ Formula-1, για να μθ ριςκάρω τθ 

ηωι μου, κα  τθν τελείωνα αςφαλισ άραγε;». 

Ξατά τθ γνϊμθ μου, ο ζρωτασ είναι το «κλειδί» τθσ ςυνάφειασ  θκικισ 

και αιςκθτικισ.  Είναι δθλαδι το φαινόμενο εκείνο, κατά το οποίο ο 

νουσ, λειτουργϊντασ ιδεαλιςτικά και διαιςκθτικά, καταλιγει ςτισ 

θκικζσ του προτεραιότθτεσ με κριτιριο τθν αιςκθτικι του. Είναι ο 

αυτόματοσ και άμεςοσ τρόποσ, με τον οποίο ο άνκρωποσ λειτουργεί 

θκικά   με   βάςθ   τα  αιςκθτικά  πρότυπα.  Είναι   το   ςθμείο   εκείνο, 

που θ θκικι ςκζψθ υπερυψϊνεται ςτθ ςφαίρα του ιδανικοφ, 
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αγκαλιάηοντασ τθν ομορφιά, και που θ αιςκθτικι  βρίςκει το θκικό 

νόθμά τθσ,  ποδθγετϊντασ  ςυναιςκθματικά,  ζμμεςα αλλά καταλυτικά, 

τθν  ανκρϊπινθ  ςυμπεριφορά. 

Υολλοί ίςωσ κεωριςουν τολμθρό να διευρφνεται τόςο θ ζννοια 

ζρωτασ, που ζχουμε ςυνθκίςει κοινωνικά να περιορίηεται ςτθν ερωτικι 

ςχζςθ του ηευγαριοφ, ςαν προζκταςθ τθσ ςεξουαλικότθτασ (libido). 

Τμωσ, είναι θ καταλλθλότερθ λζξθ για να αποδοκεί αυτι θ εςωτερικι 

διάκεςθ τθσ απόλυτθσ αφοςίωςθσ ςε κάτι ςπουδαίο (άνκρωπο, 

πράγμα ι ιδζα).  

Υάντωσ, κατά τον Ππαμπινιϊτθ, το ουςιαςτικό «ἔρωσ», που παράγεται 

από το πολφχρθςτο ςτθν αρχαία ελλθνικι ριμα ἔραμαι (το οποίο  

ζδωςε και τα ἐραςτισ, ἐράςμιοσ, ἀνζραςτοσ, Ἐρατϊ κλπ. και το 

ςφγχρονο ερωτεφομαι) ςθμαίνει γενικϊσ αγαπϊ με πάκοσ, δθλαδι με 

βακιά ςυναιςκθματικι ςυνάφεια, και δεν βάηει ωσ προχπόκεςθ τθ 

ςεξουαλικι διάκεςθ και ςχζςθ. 

Αυτό καταφαίνεται κι από το γεγονόσ ότι και θ ίδια θ ςεξουαλικότθτα 

δεν προχποκζτει τον ζρωτα ωσ ςτοιχείο τθσ, γιατί λειτουργεί ςυχνά 

αυτοτελϊσ, ωσ ςκζτθ θδονοκθρία ι αιςκθςιακό παιχνίδι, χωρίσ τθ 

ςυνδρομι τθσ αγάπθσ ι του ζρωτα. Πάλιςτα, δεν είναι και τόςο 

ςπάνιο να νιϊκει κάποιοσ ζντονο ςεξουαλικό πάκοσ και ζλξθ για 

κάποιο άτομο που αντιπακεί ι και μιςεί ακόμα, κεωρϊντασ ίςωσ 

εςϊψυχα ότι, δια τθσ ςεξουαλικισ  πράξεωσ, το κακυποτάςςει και  

κριαμβεφει επϋ αυτοφ.  

Αλλά και αντίκετα, ςυμβαίνει ςυχνά να είναι κάποιοσ πραγματικά 

ερωτευμζνοσ με περιςςότερα του ενόσ πρόςωπα, και μάλιςτα τόςο 

ζντονα,  που να αδυνατεί να δϊςει προτεραιότθτα ςτο ζνα ι το άλλο  

και να αμφιταλαντεφεται και να παλινωδεί μεταξφ τουσ, προςπακϊν-

τασ μετά μανίασ να διατθριςει και διαχειριςτεί και τισ δφο ςχζςεισ.   

Υζρα απϋαυτά, μιλάμε πολφ ςυχνά για «πλατωνικό ζρωτα» και για 

ζρωτα για τθ φφςθ ι για τα ηϊα ι για κάποια ιδζα ι εναςχόλθςθ. Ξι ασ 

μθ ξεχνάμε το μθτρικό φίλτρο, που είναι ο κατϋ εξοχιν ιςχυρόσ και 

κυρίαρχοσ  ερωτιςμόσ  ςτον  πλανιτθ. 

 

Οαβαίνοντασ λοιπόν υπόψθ, από ρεαλιςτικι άποψθ, το χαρακτιρα και 

τισ καταβολζσ του ανκρϊπου, και από ιδεαλιςτικι άποψθ, το ερωτικό 

ςτοιχείο ςτθ ηωι του (που τθν αναβακμίηει δθμιουργικά και τθν 

εμπλουτίηει με ενδιαφζρον), προκφπτει διαλεκτικά ότι το πθγαίο ικοσ 

των ανκρϊπων, όπωσ το εντοπίςαμε τελεολογικά και το υιοκετιςαμε 
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θκικά (ωσ πρυτανεφουςα τάςθ και μζγιςτο αγακό αντίςτοιχα),  

εκδθλϊνεται ωσ ςυμπεριφορά ςτον κακζνα κατά ατομικό τρόπο, 

δθλαδι φιλτραριςμζνο μζςα από το χαρακτιρα του και τα προςωπικά 

δεδομζνα του. 

Γιϋ αυτό και μιλάμε για ατομικό ικοσ, γιατί ο εκτιμθτικόσ, 

δεοντολογικόσ και κανονιςτικόσ λόγοσ τθσ θκικισ είναι γενικόσ και 

πανανκρϊπινοσ και δεν υπειςζρχεται, οφτε ζχει τρόπο να το κάνει, 

ςτον υποκειμενικό θκικό κόςμο του οποιουδιποτε ςυγκεκριμζνου 

ανκρϊπου.  

Τπωσ κάκε επιςτιμθ, θ θκικι οφείλει ι να παρατθρεί πακθτικά, ωσ 

κεωρθτικι, ι να ςυμβουλεφει, ωσ εφαρμοςμζνθ. Δεν ζχει τθ 

γνωςιολογικι εξουςιοδότθςθ να υπειςζρχεται ςτα ιδιωτικά κζματα 

καταςκευισ του ανκρϊπου και ερωτικισ διάκεςθσ και να διατάςςει 

ςυμπεριφορζσ, γιατί αν το κάνει, ενεργεί τότε θ ίδια ανικικα και 

αντιεπιςτθμονικά. Θ επιςτιμθ δεν είναι μθχανιςμόσ επιβολισ ι 

καταςτολισ και θ οποιαδιποτε άςκθςθ εξουςίασ και καταπίεςθ εκ 

μζρουσ τθσ,  είναι ρατςιςτικι και φαςιςτικι. 

Θ ηωι του κάκε ανκρϊπου του ανικει αποκλειςτικά.  Αυτόσ δικαιοφται 

να τθν αποτιμά όπωσ κζλει. Ρα τθ κεωρεί ωσ το πιο ςοβαρό και ιερό 

γεγονόσ που ςυνζβθ ποτζ ι, αντίκετα, να τθν περιφρονεί ωσ επιπόλαιο 

και φτθνό παιχνίδιςμα τθσ φφςθσ. Εξάλλου, ποιοσ από εμάσ δεν 

αιςκάνκθκε κι ζτςι κι αλλιϊσ κατά καιροφσ,  διαμάντι ι ςκουπίδι,  ςε 

διάφορα ςτάδια και ςυγκυρίεσ τθσ ηωισ του ι μζςα ςτουσ 

προβλθματιςμοφσ του;  

Ξατά τθ γνϊμθ μου, κακικον του πολιτιςμζνου ανκρϊπου, απζναντι 

ςτον εαυτό του και ςτο δϊρο τθσ ηωισ, που ρεαλιςτικά του ιρκε ωσ 

ανεπικφμθτο και ιδεαλιςτικά είναι πολφτιμο, είναι να τθ βιϊνει 

διαλεκτικά  και  ςφμμετρα,   χωρίσ  ακρότθτεσ,  ςυμβιβάηοντασ   μζςα  

του  το  ρεαλιςτι και  τον  ιδεαλιςτι   που  κρφβεται  ςτον  κακζνα  μασ. 

Υάντωσ, αποτελεί μζγιςτθ θκικι αλικεια ότι ο κάκε άνκρωποσ,  όπου 

Γθσ,  είναι μια τελείωσ  ξεχωριςτι περίπτωςθ και προςωπικότθτα με τισ 

δικζσ του ιδιαιτερότθτεσ και αντιδράςεισ. 

Επομζνωσ, κάκε προκροφςτεια ςυλλογιςτικι, που αποςκοπεί ςτθ 

«ςυμμόρφωςθ» των ανκρϊπων προσ τθ δικι μασ κεϊρθςθ τθσ ηωισ, 

και κάκε αξιολογικι γενίκευςθ και ομαδοποίθςθ των ανκρϊπων είναι 

θκικά απορριπτζα, δθλαδι ανικικθ.   

Ξαι  φυςικά,  ανικικθ  Θκικι  δεν  νοείται. 
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Ρροςωπικότθτα και Συνφπαρξθ 

(Χιαςτί αξιολόγθςθ) 

Σι πρϊτεσ και πιο ςθμαντικζσ αξίεσ για τον άνκρωπο είναι 

αφθρθμζνεσ, αλλά κακοριςτικζσ. 

Τπωσ είπαμε ςτθν οντολογία, ωσ φπαρξθ νοοφμε το μεμονωμζνο και 

πεπεραςμζνο ον  (άτομο) όςο και το αζναο και άπειρο ςφμπαν (κόςμο) 

και, άρα, ο άνκρωποσ (ευρφτερα, το κάκε ον) υπάρχει, ςτο βακμό που 

διακζτει ατομικότθτα και που μετζχει παγκοςμιότθτασ ταυτόχρονα.  

Ξαι είπαμε παραπζρα, ότι πλάςμα που ςτερείται ατομικότθτασ  είναι 

λογικά αςφλλθπτο και μθ προςδιορίςιμο (αφοφ δεν διακρίνεται και δεν 

διαφοροποιείται από το περιβάλλον του) και πλάςμα που δεν μετζχει 

τθσ παγκοςμιότθτασ είναι ανφπαρκτο και εξωπραγματικό (αφοφ το 

ςφμπαν εξ οριςμοφ περιζχει ό,τι είναι υπαρκτό και τίποτα δεν νοείται 

ζξω και πζρα από αυτό).   

Σρίςαμε δε ότι, τελικά, θ ατομικι φπαρξθ είναι ζνασ κρόμβοσ μζςα ςτθ 

ςυνολικι φπαρξθ, με τθν ζννοια ότι οι ατομικζσ υπάρξεισ είναι 

πεπεραςμζνεσ πυκνϊςεισ εντόσ τθσ ςυνολικισ. 

Σ κρόμβοσ διακρίνεται και νοείται ωσ υπαρκτόσ με τθν απόκτθςθ 

αυτοτζλειασ (ταυτότθτασ),  λόγω ιδιαίτερθσ ςυνφπαρξθσ των ςτοιχείων 

του. Άρα, και το ον κακορίηεται από το δίδυμο αξιϊν, που είναι θ 

αυτοτζλειά του (προςωπικότθτά του)  και  θ ςυνφπαρξθ των ςτοιχείων 

του. 

Επομζνωσ,  θ Αυτοτζλεια και θ Συνφπαρξθ, αν και αφθρθμζνεσ 

ιδιότθτεσ του όντοσ, νοοφνται ωσ κακοριςτικά αγακά για τθν φπαρξι 

του. Αντίςτοιχα, θ Ετερότθτα, ωσ  αντίκετθ  ζννοια  προσ  τθν 

αυτοτζλεια, και θ  Αντίκεςθ, ωσ αντίκετθ ζννοια προσ τθ ςυνφπαρξθ, 

νοοφνται ωσ απαξίεσ. 
 

Ξατά μία διαβολικι ςυγκυρία όμωσ  (λεσ κι αυτόσ ο κόςμοσ, που δεν 

ζχει κεό, φτιάχτθκε από διάβολο!),  θ κακεμιά απϋ αυτζσ τισ αξίεσ, ςε 

αναφορά προσ το περιβάλλον,  προχποκζτει τθν απαξίωςθ τθσ άλλθσ: 

Θ αυτοτζλεια επιτυγχάνεται δια τθσ αντικζςεωσ προσ το περιβάλλον, 

ενϊ αντίκετα, θ ςυνφπαρξθ με αυτό  προχποκζτει ετεροκακοριςμό 

(αλλοτρίωςθ)  του όντοσ από το περιβάλλον.  

 Ζτςι, προκφπτει ζνα «τετράγωνο του διαβόλου» (όπωσ το αποκαλϊ 

κατά μίμθςθ του τριγϊνου του διαβόλου ςτισ Βερμοφδεσ),  όπου  -εδϊ 

τϊρα-   το ςφιχταγκαλιαςμζνο ηευγάρι αυτοτζλεια / αντίκεςθ  χορεφει 
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ζνα «τρελό τανγκό», χιαςτί, με το άλλο ςφιχτοδεμζνο ηευγάρι 

ςυνφπαρξθ / ετερότθτα.  Δθλαδι, το κακζνα από τα δφο καλά,  

χορεφει με ντάμα το κακό του άλλου! 

Θ αξία αυτοτζλεια προχποκζτει τθν απαξία αντίκεςθ, γιατί θ 

ςυνάρτθςθ καταντά εξάρτθςθ, και θ αξία ςυνφπαρξθ προχποκζτει τθν 

απαξία ετερότθτα (εξάρτθςθ), γιατί θ ανεξαρτθςία καταντά  αςυναρ-

τθςία.  
 

Χε όλθ τθ διαδρομι του παγκόςμιου ςτοχαςμοφ, αλλά και ςτο 

κεατρικό δραματολόγιο,  είχαμε και ζχουμε τθ δραματικι και πολωτικι 

μονομαχία δφο αντιμαχόμενων «παρατάξεων» (όπωσ ςτα δικομματικά 

και πολωτικά πολιτικά ςυςτιματα), όπου θ ςυμμαχία καλοφ και κακοφ, 

δοςμζνθ ςε πάμπολλεσ ζννοιεσ και όρουσ με τα προκζματα ΑΥΤΟ- και 

ΑΝΤΛ-, αντιμάχεται τθν άλλθ ςυμμαχία καλοφ και κακοφ, τθ δοςμζνθ ςε 

πολλζσ επίςθσ ζννοιεσ και όρουσ με τα προκζματα ΣΥΝ-  και  ΕΤΕΟ- !  

 

 [ Βλζπε ςχιμα ] 
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Τ,τι δοξάηεται ςαν αυτο-τζλεια (προςωπικότθτα), καταδικάηεται 

ταυτόχρονα  ςαν  αντί-κεςθ  (βία, πόλεμοσ).    

Ξαι ό,τι υμνολογείται ςαν ςυν-φπαρξθ (ειρινθ, προςαρμοςτικότθτα), 

καταδικάηεται ταυτόχρονα  ςαν  ετερό-τθτα  (αλλοτρίωςθ,  δουλεία). 

Ζτςι, θ θκικι δράςθ δεν είναι μονοςιμαντθ και δεν αρκεί απλά να 

εντείνει κανείσ τθν προςπάκεια ςτο ζπακρο, για να είναι θκικόσ.  Ψο 

ζπακρο του ιδεαλιςτικοφ αγακοφ τθσ  προςωπικότθτασ (αυτοτζλειασ) 

ςθμαίνει  ταυτόχρονα και πρόκλθςθ βίασ (αντίκεςθσ), ενϊ ταυτόχρονα, 

το ζπακρο του ρεαλιςτικοφ αγακοφ τθσ ειρινθσ (ςυνφπαρξθσ) 

ςυνεπάγεται  αυτόματα  και  αλλοτρίωςθ  (ετεροκακοριςμό). 

Πε άλλα λόγια, όςο κανείσ γίνεται πιο θκικόσ ιδεαλιςτικά, 

αγωνιηόμενοσ για τθν ελευκερία, τόςο γίνεται πιο ανικικοσ ρεαλιςτικά, 

προςχωρϊντασ ςτθ βία και καταπολεμϊντασ τθ ςυνφπαρξθ. Ξαι 

αντίςτροφα, όςο γίνεται πιο θκικόσ ρεαλιςτικά, υποςτθρίηοντασ τθ 

ςυνφπαρξθ, τόςο γίνεται πιο ανικικοσ ιδεαλιςτικά, υποταςςόμενοσ 

ςτθν αλλοτρίωςθ και  αντιςτρατευόμενοσ τθν ίδια του τθν  ελευκερία. 
  

Βλζπουμε δθλαδι και εδϊ (όπωσ το είδαμε ςτθν οντολογία, ςτθν 

τελεολογία και ςτθ νοθτικι) να είναι παροφςεσ οι δφο βαςικζσ  

φιλοςοφικζσ κεωριςεισ  (ςχολζσ),  που αντιςτοιχοφν ςτισ μεταφυςικζσ 

ςυνιςτϊςεσ τθσ φπαρξθσ, τθν ιδεαλιςτικι και τθν υλιςτικι.  Τπωσ κα 

δοφμε και πιο κάτω, αυτζσ εκτείνονται και ςτθν κοινωνικι θκικι ςαν 

ελευκερία και αλλθλεγγφθ, και ςτθν πολιτικι θκικι ςαν 

φιλελευκεριςμόσ  και ςοςιαλιςμόσ, και ςτθν αιςκθτικι δθμιουργία  

ςαν  ρομαντιςμόσ  και  ρεαλιςμόσ. 

Φκάνοντασ  όμωσ εδϊ το καλλιεργθμζνο  πνεφμα,  είναι πια, φςτερα 

από τθ μελζτθ των προθγοφμενων κεφαλαίων, προϊδεαςμζνο και 

προετοιμαςμζνο, με τθν πεποίκθςθ ότι θ πραγματικότθτα μπορεί να 

υπάρχει και να λειτουργεί μόνο ωσ διαλεκτικι ςυνιςταμζνθ των δυο 

αυτϊν διαςτάςεων  και,  ςυνάμα,  εξοπλιςμζνο με το διαλεκτικό τρόπο 

ςκζψθσ.  Ζτςι, με οδθγό αρχι το  Μζτρο,  όπωσ εξθγιςαμε παραπάνω, 

κακίςταται  ικανόσ  ο  νουσ  να  διαχειρίηεται  αυτι  τθ  «διαβολικι» 

δομικι αντίκεςθ  που δραματοποιεί  τθ ηωι  και να μεταλλάςςει  το 

διαλυτικό τθσ  χαρακτιρα  ςε  δθμιουργικό. 

Πε αυτι τθ κεωρθτικι βάςθ, κα προχωριςουμε παρακάτω ςτθν 

αξιολογικι και κανονιςτικι ανάλυςθ των τριϊν διαςτάςεων τθσ θκικισ,  

που είναι θ ατομικι,  θ  κοινωνικι  και  θ  πολιτικι. 
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Δικαίωςθ και Ενοχι 
(Ζπαινοσ και Μομφι) 

Χε άμεςθ ςυνάρτθςθ με το προθγοφμενο εδάφιο τθσ χιαςτί 

αξιολόγθςθσ, είναι το κζμα τθσ θκικισ δικαίωςθσ και ενοχισ, που 

αποτελεί  παρεπόμενο  μεν, αλλά ςθμαντικό κεφάλαιο τθσ θκικισ. 

Θ θκικι κριτικι είναι πολφ λεπτι υπόκεςθ.  Αφενόσ, πρόκειται για τθν 

ανϊτατθ  περίπτωςθ κριτικισ, γιατί όλοι οι άνκρωποι αναγνωρίηουν ότι 

όλεσ οι αξίεσ, ακόμα και οι γνωςτικζσ και αιςκθτικζσ, ζχουν θκικι 

διάςταςθ και κρίνονται τελικά ωσ αξίεσ ι απαξίεσ ανάλογα με τθν 

ωφζλειά τουσ προσ τον άνκρωπο.  Αφετζρου όμωσ, πρόκειται για τθν 

πιο δφςκολθ και πάντα αμφίβολθ μορφι κριτικισ, γιατί ακριβϊσ, υπό 

το πρίςμα τθσ χιαςτί αξιολόγθςθσ, χωρά πολλζσ διαφορετικζσ 

ερμθνείεσ και το νομιηόμενο και φαινόμενο ωσ καλό αποδεικνφεται 

ςυχνάκισ  κακό  ι  -αντίςτροφα-  το νομιηόμενο και φαινόμενο ωσ κακό 

αποδεικνφεται ενίοτε καλό  (μζςο προσ το καλό). 
 

Χε κάκε περίπτωςθ, ςτον πολιτιςμζνο άνκρωπο (που δεν είναι βζβαια 

πρωτόγονοσ ι ψυχοπακισ), θ δικαίωςθ και θ ενοχι ςυνοδεφουν πάντα 

τθν θκικι του ςκζψθ. Από τθν αρχαιότθτα, θ μυκολογία καταπιάςτθκε 

με το κζμα αυτό,  όπωσ π.χ. με το μφκο του Υρωταγόρα, ςτον οποίο ο 

Δίασ ζςτειλε με τον Ερμι ςτουσ ανκρϊπουσ τθν Αιδϊ και τθ Δίκθ. Χτθ 

ςυνζχεια, όλοι ςχεδόν οι φιλόςοφοι είχαν κάτι να πουν για τισ 

ςυνζπειεσ τθσ θκικισ ςυναίςκθςθσ, κεωρϊντασ ότι αυτι, νοοφμενθ ωσ  

κριτικι διάκεςθ,  δεν μπορεί παρά να κρίνει εν τζλει και τον εαυτό τθσ 

(αυτοκριτικι). 

 Θ Δικαίωςθ είναι θ θκικι εκείνθ αποτίμθςθ, που ςυνοδεφει τθν 

θκικι δράςθ του ανκρϊπου όταν αυτι λογίηεται ωσ επιτυχισ. Θ 

δικαίωςθ είναι κυρίωσ προςωπικι υπόκεςθ, γιατί θ θκικι ςτάςθ, αν 

και μπορεί να διαμορφϊνεται ςυλλογικά ωσ κεωρία, βιϊνεται 

ατομικά ωσ πράξθ. Επομζνωσ, θ πρϊτιςτθ μορφι δικαίωςθσ είναι 

αυτι που λζμε ότι κάποιοσ «τα ζχει καλά με τον εαυτό του». Τταν ο 

άνκρωποσ πιςτεφει ςυνειδθτά ότι μια πράξθ του υπθρζτθςε τισ 

θκικζσ αρχζσ του, αιςκάνεται τθν ικανοποίθςθ τθσ δικαίωςθσ. 

Ξοιμάται, όπωσ λζμε, με αναπαυμζνθ τθ ςυνείδθςι του. Ωςτόςο, 

πολλζσ φορζσ μια ομάδα αιςκάνεται ςυλλογικά δικαιωμζνθ για ζνα 

ομαδικό επίτευγμα τθσ ολότθτασ ι μζλουσ τθσ. 

Υάντωσ,  για  τον  θκικό  άνκρωπο,  ζχει   πολφ  μεγάλθ  ςθμαςία  ο 
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 Ζπαινοσ   που  του  απονζμεται  από  τουσ  άλλουσ,  ωσ  άτομα ι ωσ 

κοινωνία. Σ ζπαινοσ ςυνιςτά τρόπον τινά τθν αντικειμενικι 

επιβεβαίωςθ  τθσ  ικανοποίθςθσ  που  αιςκάνεται  υποκειμενικά  ο 

κακζνασ για τθν καλι πράξθ του.  Επιπλζον, ο άνκρωποσ ζχει εν 

προκειμζνω  και  μια  διάςταςθ  καλϊσ  εννοοφμενθσ   ιδιοτζλειασ 

και  ωφελιμιςμοφ,  γιατί  κάκε  ζπαινοσ  που  ειςπράττει  διευρφνει 

τθν κοινωνικι αποδοχι του και ενζχει μια ςιωπθρι υπόςχεςθ 

ανταπόδοςθσ.  Υολλάκισ, θ  ανταπόδοςθ αυτι ζρχεται ταυτόχρονα 

με τον ζπαινο, οπότε αυτόσ  παίρνει τθ  μορφι  Βραβείου. 

Θ δικαίωςθ και ο ζπαινοσ  προκαλοφνται ςυνικωσ αυκόρμθτα, όταν 

το θκικό περιεχόμενο ςτθν κρινόμενθ πράξθ ι ςτο κρινόμενο 

υποκείμενο είναι παςιφανζσ και αυτόδθλο. Ψεκμθριϊνονται όμωσ 

κατά εξαιρετικά ςφνκετο τρόπο, γιατί οι παράμετροι που 

ςυμμετζχουν ςϋ αυτοφ του είδουσ τθν κρίςθ είναι  πολλζσ  και ςυχνά 

αντικρουόμενεσ μεταξφ τουσ.     

 Ξατϋ αντίκεςθ προσ τθ δικαίωςθ, εμφανίηεται θ Ενοχι, όταν θ θκικι 

αποτίμθςθ τθσ πράξθσ μασ είναι αρνθτικι και απαξιωτικι. Χτθν 

περίπτωςθ αυτι,  αντί ο θκικόσ άνκρωποσ να τα ζχει καλά με τον 

εαυτό του,  αιςκάνεται  αυτό που λζμε τφψεισ ςυνειδιςεωσ για τθν 

αμαρτία του (αναφερόμενεσ ςυχνά και ωσ Ερινφεσ, από τισ χκόνιεσ 

κεότθτεσ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ, που καταδίωκαν τουσ εγκλθματίεσ).   

Ξακϋ  όμοιο  τρόπο  προσ  τθ  δικαίωςθ,  θ  ενοχι  είναι  κι  αυτι 

κυρίωσ προςωπικι και, γιϋ αυτό, ςτο ποινικό δίκαιο θ κατθγορία 

απευκφνεται πάντα ςε φυςικό πρόςωπο, ενϊ ςτο αςτικό δίκαιο θ 

ενοχι μπορεί να απαγγζλλεται και κατά νομικοφ προςϊπου ι 

κοινοπραξίασ.  Τμωσ,  πολφ  ςυχνά  ςυμβαίνει  και  εδϊ,  μια ομάδα 

να αιςκάνεται ςυλλογικά ζνοχθ για μια αμαρτωλι πράξθ τθσ 

ολότθτασ  ι  διακεκριμζνου  μζλουσ  τθσ. 

Θ διαφορά ςτθν περίπτωςθ τθσ ενοχισ από τθ δικαίωςθ,  είναι ότι ο 

άνκρωποσ αντιςτζκεται ενδόμυχα ςτθν αναγνϊριςθ των ενοχϊν του 

και αναηθτά ςυνικωσ δικαιολογίεσ και ελαφρυντικά για τθν 

ελεγχόμενθ πράξθ του. Γιϋ αυτό, θ Μομφι των άλλων, ςτθν 

αρνθτικι περίπτωςθ, ζχει μεγαλφτερθ βαρφτθτα από τον ζπαινο 

ςτθ  κετικι  περίπτωςθ.  Χε κάκε  περίπτωςθ,  για  τον  φιλότιμο  και 

πολιτιςμζνο άνκρωπο, θ αποδοκιμαςία τθσ κοινωνίασ  για το τυχόν  

αμάρτθμά του, και  ιδία ο διαςυρμόσ και θ διαπόμπευςι του μζςα 

ςϋ αυτιν,  είναι αυτό που του κοςτίηει ψυχικά περιςςότερο. 
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Αντίςτοιχα προσ τον ζπαινο και το βραβείο, θ μομφι μπορεί να 

μζνει ςτο θκικό επίπεδο ι και να ςυνοδεφεται από Τιμωρία. Ψθν 

τιμωρία τθν  είδαμε να εμφανίηεται ςτο αρχαίο δραματολόγιο ωσ εκ 

φφςεωσ Ρζμεςθ, αλλά και ωσ  Δίκθ εκ μζρουσ των ανκρϊπων.  

Σ θκικόσ  ρόλοσ του τιμωροφ είναι -όπωσ εξιγθςα- ο δυςκολότεροσ 

για ζνα ςκεπτόμενο άνκρωπο, αν αυτόσ λάβει υπόψθ του το χιαςτί 

παράλογο  που  αςφαλϊσ  ενυπάρχει  ςϋ όλεσ  τισ  δράςεισ,  κακϊσ 

και τισ αμζτρθτεσ άλλεσ παραμζτρουσ και λεπτομζρειεσ (χωρο-

χρονικζσ και άλλεσ)  που  επθρεάηουν  τθν  θκικι  κρίςθ. 

Ωπάρχουν δυο ςοφά γνωμικά που υποδθλϊνουν αυτι τθ δυςκολία: 

Ψο πρϊτο είναι αυτό που λζει ότι «ο διάβολοσ κρφβεται πίςω  από 

τισ λεπτομζρειεσ» και το άλλο, το δανειςμζνο από το χριςτιανικό 

ευαγγζλιο, που λζει «ο αναμάρτθτοσ τον λίκον βαλζτω». Αυτά 

ςθμαίνουν ότι, πριν απευκφνουμε ψόγο ςε κάποιον για κάποια 

πράξθ του, πρζπει α) να εξετάςουμε κάκε λεπτομζρεια που 

επθρζαςε τθν κρίςθ του πριν απϋ αυτιν και β) να βάλουμε τον 

εαυτό μασ ςτθ κζςθ του και να αναλογιςκοφμε τι κάναμε ι τι κα 

κάναμε εμείσ  ςε ανάλογθ περίπτωςθ. 

Σπωςδιποτε, μιλϊντασ για τιμωρία ανκρϊπου από άνκρωπο, 

παίηει πολφ μεγάλο ρόλο το «Ad Verecundiam» αυτοφ που 

επιλαμβάνεται  κριτικά,  γιατί  αυτό  είναι  θ  καλφτερθ  εγγφθςθ για  

δίκαιθ  κρίςθ.  Ξαι  βζβαια,  αυτι τθ δικαιοφται μόνο αυτόσ που ζχει 

οριςτεί κεςμικά γιϋ αυτό το ρόλο ςε ανφποπτο χρόνο' κανζνασ  

αυτόκλθτοσ  και  ad hoc  προςκαλοφμενοσ. 

 

Υάντωσ,  για  τον  θκικό  άνκρωπο,  που  δεν  ζχει  ςαπίςει  ψυχικά, 

ο  χειρότεροσ  τιμωρόσ  είναι  θ  ενοχι  και  οι  τφψεισ  του. 

 Ωσ κορυφαία παρουςίαςθ του ηθτιματοσ αυτοφ, κεωρϊ το 

αριςτοφργθμα  του Dostoyevsky  «Ζγκλθμα και τιμωρία»,  το οποίο, 

όπωσ εξιγθςα πιο πάνω υπιρξε για 'μζνα ςυμπτωματικά το ειςόδιο  

κείμενο  ςτο  φιλοςοφικό  προβλθματιςμό. 

Ξαι ωσ καλφτερο αντίδοτο ςτον θκικό κατιφορο του ανκρϊπου, 

κεωρϊ τθ ςυμβουλι που μασ δίνει ο μζγασ Ξαβάφθσ με το ςτίχο 

του «Τςο μπορείσ»:  «Κι αν δεν μπορείσ να κάμεισ τθν ηωιν ςου 

όπωσ τθν κζλεισ, τοφτο προςπάκθςε τουλάχιςτον όςο μπορείσ:  Μθν 

τθν εξευτελίηεισ, μεςϋ ςτθν πολλι ςυνάφεια του κόςμου,  μεςϋ ςτεσ  

πολλζσ  κινιςεισ  και ομιλίεσ,  ςτθν κακθμερινι  ανοθςία...». 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Η3 

ΑΤΟΜΛΚΘ ΘΚΛΚΘ 

Λςτορικά, θ θκικι ερευνθτικι ξεκίνθςε ςαν διαδικαςία επίλυςθσ των 

διαφορϊν που ανακφπτουν μζςα ςτθν κοινωνία. Τμωσ, αυτό ιταν 

ςχιμα πρωκφςτερο, γιατί θ κοινωνία είναι δευτερογενζσ φαινόμενο, 

αφοφ αυτι προκφπτει ωσ ςφνολο ατόμων.  Άτομο χωρίσ κοινωνία 

υπάρχει, ενϊ κοινωνία χωρίσ άτομα δεν υπάρχει.  Εξάλλου, με 

δεδομζνο ότι θ θκικι αναφζρεται ωσ εφαρμοςτικόσ κλάδοσ ςτον 

αντίςτοιχο κεωρθτικό,  που  είναι  θ  τελεολογία,  κα  πρζπει  να  

ςεβαςκοφμε  ότι θ τελεολογία δεν εξαρτά τισ ανκρϊπινεσ τάςεισ 

(πρωτόγονθ  και  πρυτανεφουςα)  από τθν κοινωνικότθτα,  αλλά  από 

τθν ζμφυτθ ψυχικι δυναμικι που υπάρχει ςτον κάκε άνκρωπο  

ατομικά.  

Ζτςι, ζγινε κατανοθτό ότι θ κοινωνικι θκικι διαμορφϊνεται ωσ μζςοσ 

όροσ των ατομικϊν θκικϊν απόψεων των μελϊν τθσ κοινωνικισ 

ομάδασ (και όχι ωσ κάποια παραπλανθτικι δζλτοσ Μωχςι, ζξωκεν ι 

άνωκεν ερχόμενθ) και, άρα, ότι προθγείται εννοιολογικά κάποια 

Ατομικι  Θκικι  που διζπει τον ψυχιςμό  και τθ ςυμπεριφορά του κάκε 

ανκρϊπου, ςφμφωνα με  τα τελεολογικά  πρότυπα.  Εξάλλου, και ο 

μονιρθσ άνκρωποσ  ακόμα, που αςκθτεφει και δεν ςυναναςτρζφεται 

άλλουσ ανκρϊπουσ, ηει ςε κάποιο φυςικό περιβάλλον (νοϊντασ ωσ 

τζτοιο το ευρφτερο περιβάλλον, αλλά και το ςϊμα του) και εκδθλϊνει 

ςυμπεριφορζσ  που το επθρεάηουν, ενϊ ταυτόχρονα επθρεάηεται απϋ 

αυτό. Άρα, διζπεται και αυτόσ από κάποια ςτοιχειϊδθ θκικι, που 

ςυνθκίςαμε να τθν αποκαλοφμε θκικι του Φοβινςϊνα Ξροφςου.  

 

Ωςτόςο,  εγϊ  κα το προχωριςω  αυτό το  ηιτθμα  παρακάτω:  Πιπωσ  

κι ο κοινωνικόσ άνκρωποσ,  ακόμα κι αυτόσ που ηει ςε μια πολφβουθ 

μεγαλοφπολθ,  δεν είναι  κατά  βάκοσ  ζνασ  Φοβινςϊνασ  Ξροφςοσ;  

Ξαταλαβαινόμαςτε ίςωσ μεταξφ μασ, αλλά κανζνασ δεν μπορεί να 

νιϊςει απόλυτα τι νιϊκει ο άλλοσ. Αγαπιόμαςτε ςυχνά, αλλά δεν 

ξζρουμε τι  είναι ακριβϊσ αυτό  που αγαπάμε ςτον άλλο. Χυμβιϊνουμε 

βζβαια, αλλά  όταν  κοιμοφνται  όλοι και ςβινουμε κι εμείσ το φωσ  για 

να κοιμθκοφμε, αναλογιηόμαςτε μζςα ςτο ςκοτάδι, πριν  μασ πάρει ο 

φπνοσ, αν οι άλλοι είναι υπαρκτοί  ι μιπωσ είναι απλά ςκιζσ ςτον τοίχο 
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τθσ φανταςίασ μασ, όπωσ ςτθ ςπθλιά των πλατωνικϊν. Χυμμαχοφμε 

επίςθσ, όταν ζχουμε κοινοφσ ςτόχουσ, αλλά ςτθ ηωι είμαςτε ςφμμαχοι,  

όχι «ςυμπατριϊτεσ» (γιατί θ ηωι δεν είναι κοινόσ τόποσ, όπωσ θ 

πατρίδα, και δεν ζχει κοινά όρια, όπωσ ο κοινόσ τόποσ καταγωγισ).  

Ηοφμε επί δεκαετίεσ μϋ ζνα ςφντροφο ι φίλο και ζχουμε τθν πεποίκθςθ 

ότι μοιραηόμαςτε τα πάντα μϋ αυτόν,  αλλά πολφ ςυχνά διαπιςτϊνουμε 

πωσ,  ςτθν πραγματικότθτα,  ηοφςαμε μϋ ζναν ξζνο. 

Θ μοναξιά δεν είναι αποκλειςτικότθτα του ερθμίτθ,  αλλά είναι μζροσ 

του δράματοσ τθσ  ηωισ του κακενόσ μασ.  Ξαι πολφ ςυχνά, θ ψυχικι 

ερθμία είναι μεγαλφτερθ μζςα ςτθν πολυκοςμία απϋ όςθ είναι ςτο 

ερθμονιςι, όπου τα δζντρα και τα ηϊα δεν ξζρουν από υποκριςία. Άρα, 

και ςτον κοινωνικό άνκρωπο, υπάρχει θ ανάγκθ μιασ θκικισ 

αξιολόγθςθσ  και  αποτίμθςθσ  των  πραγμάτων  από  ατομικι  ςκοπιά. 

Ασ δοφμε λοιπόν  ποιεσ είναι οι παράμετροι του ανκρϊπινου ικουσ και 

τθσ ςυμπεριφοράσ,  που προθγοφνται τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ 

ομαδοποίθςθσ  και είναι γενικότερθσ ιςχφοσ.  Ξι ασ προςπακιςουμε να 

ςτακμίςουμε ποιεσ κανονιςτικζσ αρχζσ και ποια δεοντολογία είναι 

αυτζσ   που  προςιδιάηουν  ςτον  πολιτιςμζνο  άνκρωπο  ωσ  μονάδα,  

κατά το ζμφυτο ικοσ του  (δθλαδι με γνϊμονα τθν πρυτανεφουςα 

τάςθ  και  το  ανϊτατο  αγακό). 

Χϋ αυτό  τον τομζα,  ωσ  καλό  και  δζον  χαρακτθρίηεται  αυτό  που 

είναι ςυμφζρον και, αντίςτοιχα, ωσ  κακό  και  αντιδεοντολογικό 

νοείται  αυτό  που  είναι  βλαβερό. 

Σϊμα και Αυτοςυντιρθςθ 

Ψο πρϊτο και κυρίαρχο κζμα που απαςχολεί το άτομο είναι το ςϊμα 

του και θ διαχείριςι του.  Αν και όχι υπζρτατο αξιολογικά ηιτθμα, είναι 

κυρίαρχο, γιατί θ πανίςχυρθ πρωτόγονθ τάςθ τθσ αυτοςυντιρθςθσ  και 

των ενςτίκτων κατατείνει ςχεδόν αποκλειςτικά ςε  αυτό.  Ξαμία  

υπζρτερθ  αξία  δεν  μπορεί  να  εξυπθρετθκεί,  αν  θ ποιοτικά  

κατϊτερθ,  πλθν  ιςχυρότερθ, προβάλλει  veto. 

Σι αξίεσ που διζπουν αυτό τον τομζα είναι γνωςτζσ και προ πολλοφ 

παραδεδεγμζνεσ και, γιϋ αυτό, δεν κα επιχειριςω να τισ αναλφςω. 

Ενδεικτικά,  με  ςειρά  προτεραιότθτασ, αυτζσ  κατατάςςονται  ςτισ 

εξισ  κατθγορίεσ: 

 Χτθ Κρζψθ, ςτθν οποία περιλαμβάνεται κάκε ενζργεια που 

κατατείνει άμεςα ι ζμμεςα ςτθν παροχι τροφισ ςτον οργανιςμό, 

προσ ανανζωςθ των ςυςτατικϊν κυττάρων  του  που αναλϊνονται. 
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Σι ζμμεςεσ ενζργειεσ κρζψθσ είναι αυτζσ που δεν κρζφουν, αλλά 

παρζχουν τα τρόφιμα (γεωργία, κτθνοτροφία, κυνιγι, αλιεία, 

υδροςυλλογι  κ.ά.)  και αυτζσ που τα επεξεργάηονται και ςυντθροφν 

(διαλογι, πλφςθ, κατάψυξθ, παςτερίωςθ κ.ά.). 

 Χτθν Υγιεινι, ςτθν οποία περιλαμβάνεται κάκε δράςθ που 

υποςτθρίηει τθν αρτιμζλεια και τθν εφρυκμθ λειτουργία του 

οργανιςμοφ. Θ υγιεινι διακρίνεται ςε προλθπτικι (όπωσ π.χ. θ 

κακαριότθτα, θ ανάπαυςθ, ο φπνοσ και θ άκλθςθ) και ςε 

κεραπευτικι  (όπωσ π.χ. θ ιατρικι και θ φαρμακευτικι). 

 Χτθν Αςφάλεια, ςτθν οποία περιλαμβάνεται κάκε δράςθ που 

προςτατεφει το ςϊμα από τα καιρικά φαινόμενα και τουσ 

εξωτερικοφσ κινδφνουσ.  Βαςικζσ μορφζσ αςφάλειασ είναι θ ζνδυςθ 

(ρουχιςμόσ, ομπρζλεσ, αντθλιακά γυαλιά, ςτολζσ για δυςμενείσ 

εργαςίεσ κλπ.), θ ςτζγαςθ (κατοικία, επίπλωςθ, κλιματιςμόσ, 

παροχζσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και φδατοσ κ.ά.) και  θ αμυντικι 

κωράκιςθ (φφλαξθ, ςυναγερμόσ, εξοπλιςμόσ, πυραςφάλεια κ.ά.). 

 Χτισ Υποδομζσ, που υποςτθρίηουν όλεσ τισ προθγοφμενεσ πρακτικζσ 

αξίεσ τθσ ηωισ, όπωσ είναι τα μεταφορικά μζςα και το οδικό δίκτυο, 

θ  καταςκευι  εργαλείων  και  μθχανθμάτων  και,  φυςικά,  οι  

παροχζσ  ενζργειασ. 

Μςωσ φαίνεται παράξενο ότι αυτά όλα εντάςςονται ςτθν ατομικι 

διάςταςθ τθσ ηωισ και όχι απευκείασ ςτθν κοινωνικι, αλλά με λίγο 

περιςςότερθ ςκζψθ, κα ςυνειδθτοποιθκεί ότι, όλα αυτά, υπάρχουν και  

ςτθ  ηωι του Φοβινςϊνα Ξροφςου,  αν και  ςε  υποτυπϊδθ  μορφι. 

Πάλιςτα,  οριςμζνοι  υλιςτζσ  φιλόςοφοι,  κεωροφν  ότι,  αν  δοφμε  τθ 

ηωι ρεαλιςτικά, όλεσ οι ανκρϊπινεσ δράςεισ κατατείνουν ςε μια 

διαρκι  και  ςιςφφεια  μετατόπιςθ  τθσ  φλθσ  και  τίποτα  παραπάνω. 

 Ραρακζτω εδϊ ζνα ςχετικό ςχόλιο ςε φοιτθτικι ζκδοςθ του πολυτεχνείου 

τθσ Ακινασ, που είχε δθμοςιευκεί με το ψευδϊνυμο «Μποζμ» και με είχε 

εντυπωςιάςει με τθν ωμότθτά του και τον κυνιςμό του, αλλά και με τον 

ιδιαίτερο τρόπο γραφισ του, και το κράτθςα ςτισ ςθμειϊςεισ μου:  

 YΠΑΡΧΟΤΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΙΝΟΤΜΕ ΣΗΝ ΤΛΗ ! 

 Ακοφω πολλοφσ να λζνε ςυχνά, ότι ο πολιτιςμζνοσ άνκρωποσ πρζπει να 

είναι «υπεράνω» των υλικϊν πραγμάτων. Ρϊσ να είναι όμωσ, αφοφ όλθ 

του θ φπαρξθ ζχει ςχζςθ με τθν φλθ; 

 Δεν ξζρω πόςοι το ζχουν προςζξει, αλλά θ μόνθ δουλειά του ανκρϊπου 

είναι, ςε όλθ του τθ ηωι και ςε κάκε λεπτό, να μετακινεί τθν Υλθ. Τίποτε 

άλλο δεν κάνει ςε όλθ του τθ ηωι! Κι όταν νομίηει πωσ αυτό που κάνει δεν 
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ζχει ςχζςθ με τθν φλθ, τθν ίδια ςτιγμι ιδρϊνει για να κάνει το μόνο πράγμα 

που του επιτρζπει αυτι θ ηωι, δθλαδι να μετακινεί τθν φλθ. 

 Ζνασ «Σίςυφοσ» είναι ο άνκρωποσ, που ςϋ όλθ του τθ ηωι παλεφει νϋ 

ανεβοκατεβάηει τθν φλθ… 

 Ξζρω, δεν ςασ ζπειςα. Αλλά θ πραγματικότθτα είναι αυτι, ότι κι αν λζνε οι 

πνευματικοί «απατεϊνεσ» που λζγονται φιλόςοφοι ι ςτοχαςτζσ : 

 Η Υπαρξθ, το φμπαν, θ Ζωι... είναι Υλθ ςε κίνθςθ και τίποτε άλλο! 

 Κι αν δυςκολεφεςτε να το δεχτείτε αυτό, ελάτε να κάνουμε μαηί μια 

διαδρομι ςτθ ηωι μασ, για να δοφμε ποιοσ ζχει δίκιο: 

 - Ηοφμε επάνω ςτθ Γθ, που περιςτρζφεται (μετακινείται) γφρω από τον 

Ιλιο, που λζγεται μεν «απλανισ» αλλά μετακινείται μαηί με το Γαλαξία 

μασ, που μετακινείται ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ Γαλαξίεσ. 

 - Αποτελοφμαςτε από μικροςκοπικά άτομα που τα θλεκτρόνιά τουσ 

περιςτρζφονται (μετακινοφνται)  γφρω  από  τουσ  πυρινεσ  τουσ. 

 - Αυτόσ  που  τρϊει, μετακινεί  τροφζσ  από το περιβάλλον  ςτο  ςτόμα  του 

και εν ςυνεχεία  προσ  το ςτομάχι του. 

 - Αυτόσ που πίνει νερό, μετακινεί το νερό από το ποτιρι προσ το ςτόμα του  

κι από το ςτόμα του προσ το ςτομάχι του. 

 - Αυτόσ που αναπνζει, ακόμα και όταν κοιμάται, ειςάγει και εξάγει 

(μετακινεί)  αζρα  προσ  και  από  το  αναπνευςτικό του ςφςτθμα. 

 - Αυτόσ που πάει για ψϊνια ςτο ςοφπερ-μάρκετ μετακινεί τρόφιμα, 

απορρυπαντικά  και  άλλα  χριςιμα  υλικά  από  εκεί  προσ  το  ςπίτι  του.  

  - Αυτόσ που κουρεφεται ι κόβει τα νφχια του μετακινεί τεμάχια απϋ αυτά 

προσ  τον κάδο  απορριμάτων. 

 - Αυτόσ που κάνει μπάνιο μετακινεί νερό από τθν πθγι και απορρυπαντικό 

υγρό από το φιαλίδιο προσ το ςϊμα του και, με αυτό τον τρόπο,  

μετακινοφνται  οι ρφποι  από  το  ςϊμα  του  προσ  τθν  αποχζτευςθ.  

 - Αυτόσ που ενδφεται ι γδφνεται μετακινεί τα ροφχα του από τθ ντουλάπα 

επάνω  ςτο  ςϊμα του  ι  αντιςτρόφωσ. 

 - Αυτόσ που περπατά ι τρζχει μετακινεί το ςϊμα του από τόπου εισ τόπον. 

 - Αυτόσ που οδθγεί μεταφορικό μζςο (αυτοκίνθτο, πλοίο, αεροπλάνο, 

τραίνο κλπ.) μετακινεί τα εξαρτιματα τθσ οδιγθςθσ (τιμόνι, πεντάλ, λεβιζ 

κλπ.) και φυςικά μετακινεί το ςϊμα του, τουσ ςυνανκρϊπουσ του και 

αντικείμενα  από  ζνα  μζροσ  ςε  άλλο. Το ίδιο κάνει και ο επιβάτθσ 

ταυτόχρονα,  που  μετακινεί  ζτςι το  ςϊμα  του και τισ αποςκευζσ του.     

 - Αυτοί που κάνουν ςεξ, μετακινοφν παλινδρομικά το αντρικό μόριο μζςα 

ςτο γυναικείο κόλπο, ϊςπου να μετακινθκεί το ςπζρμα από τουσ όρχεισ 

ςτθν ζξοδο του μορίου και ςτθ ςυνζχεια αυτό να μετακινθκεί προσ το  

εςωτερικό  τθσ  μιτρασ  μζχρι  να  ςυναντιςει  τα  ωάρια. 

 - Στθ ςυνζχεια, θ ζγκυοσ γυναίκα ειςάγει (μετακινεί) τροφζσ προσ το 

ςτομάχι  τθσ,  από  όπου  μζροσ  αυτϊν  μετακινείται  προσ  το  ζμβρυο  για 

το ςχθματιςμό και τθν  ανάπτυξι  του. 

 - Φυςικά, ςτο τζλοσ τθσ κφθςθσ, ο γυναικολόγοσ εξάγει (μετακινεί) το 
βρζφοσ  από  τθ  μιτρα  τθσ  μάνασ  προσ  το  περιβάλλον. 
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 - Αυτόσ που μιλάει ι τραγουδάει μετακινεί τθ γλϊςςα του και τισ 

λαρυγγικζσ χορδζσ του, ςπρϊχνοντασ (μετακινϊντασ) τα θχθτικά κφματα 

προσ το ακουςτικό τφμπανο του ςυνομιλθτι του, το οποίο πάλλεται 

(μετακινείται)  για  τθν  απόλθψθ τθσ  ομιλίασ  ι  του  άςματοσ. 

 - Αυτόσ που γράφει μετακινεί το μολφβι επάνω ςτο χαρτί ι μετακινεί  τα 

πλικτρα  του  υπολογιςτι. 

 - Αυτόσ που διαβάηει μετακινεί το βλζμμα του επάνω ςτισ αράδεσ του 

βιβλίου,  όπωσ  και  μετακινεί  τισ  ςελίδεσ  του  βιβλίου.  

 - Αυτόσ που παίηει μουςικι μετακινεί το δοξάρι επάνω ςτισ χορδζσ του 

βιολιοφ  του  ι  φυςά  (μετακινεί)  τον  αζρα  δια  μζςου  τθσ  ςάλπιγγασ. 

 - Αυτόσ που χορεφει ι παίηει κζατρο μετακινεί το ςϊμα του επάνω ςτθ 

ςκθνι  και  οι  τζχνεσ  αυτζσ  είναι  κατϋ εξοχι  τζχνεσ τθσ  κίνθςθσ. 

 - Αυτόσ που ηωγραφίηει μετακινεί το πινζλο επάνω ςτον καμβά και 

εναποκζτει (μετακινεί)  χρϊματα  από  τθν  παλζτα του προσ  τον  πίνακα. 

 - Ο γλφπτθσ  αποκολλά (μετακινεί) τεμάχια  πζτρασ από τον πζτρινο όγκο. 

 - Ο ποδοςφαιριςτισ μετακινεί το ςϊμα του και τθ μπάλα μζςα ςτο γιπεδο 

και το ίδιο κάνουν ο τενίςτασ, ο καλακοςφαιριςτισ κ.ά., όπωσ κι ο δρομζασ 

και ο άλτθσ που μετακινοφν το ςϊμα τουσ οριηόντια ι κάκετα. 

 - Ο γεωργόσ μετακινεί ςπόρουσ προσ το χϊμα και, ςτθ ςυνζχεια, μετακινεί 

τουσ  καρποφσ  από  τα  φυτά  προσ  το  εμπόριο. 

   - Ο ταμίασ μετακινεί χριμα από το χζρι του πελάτθ προσ το ςυρτάρι του 

ταμείου του και, ςτθ ςυνζχεια, μετακινεί τα ρζςτα από το ςυρτάρι προσ το 

χζρι του πελάτθ (κακϊσ και το ζντυπο τθσ απόδειξθσ). 

 - Αυτόσ που χτίηει οικοδομζσ ι παράγει βιομθχανικά προϊόντα τοποκετεί 

(μετακινεί)  εξαρτιματα  ςφμφωνα  με  το  ςχζδιο. 

 - Αυτόσ που ςκοτϊνει, μετακινεί το βλιμα προσ το κφμα,  αν  πυροβολεί, ι 

βυκίηει (μετακινεί)  το μαχαίρι  μζςα  ςτο  ςϊμα  του  κφματοσ. 

 - Και φυςικά, ςε αυτόν που ςκζφτεται, γίνονται άπειρεσ κινιςεισ 

θλεκτρονίων και άλλων μικροςωματίων μζςα ςτο μυαλό του. Πταν τα 

ςωματίδια του μυαλοφ ςταματιςουν να κινοφνται, ο οργανιςμόσ είναι 

νεκρόσ και  το  μυαλό του  γίνεται -μαηί με το ςϊμα-  «λίπαςμα» ςτο  χϊμα. 

 - Και μθ μου πείτε ότι δεν ξζρετε πωσ, αν ςταματοφςε να μετακινείται το 

νερό ςτον Ρλανιτθ ( εξάτμιςθ → νζφθ → βροχι → ποτάμια → λίμνεσ και 

κάλαςςεσ ),  κα  εξαφανιηόταν  θ  ηωι  ςϋ αυτόν. 

 Υλθ ςε κίνθςθ είναι  λοιπόν θ φφςθ κaι θ ηωι. Κι ο άνκρωποσ,  ζνασ 

«Σίςυφοσ» που ςϋόλθ του τθ ηωι πάει και φζρνει τθν φλθ, αν και τθν 

περιφρονεί, γιατί αυτόσ είναι εκ καταςκευισ ο δεδομζνοσ  και μοναδικόσ  

προοριςμόσ  του. 

 

Εξαιρετικι γραφι, από λογοτεχνικι άποψθ, αλλά με απλοϊκά ρεαλιςτικι 

υποςτιριξθ  τθσ  πρόταςθσ,  προφανϊσ  νεανικι  και  ανϊριμθ. Τίποτα απϋ 

αυτά δεν είναι ψζμα, γιατί όντωσ θ βάςθ τθσ φπαρξθσ είναι υλικισ 

φφςεωσ, αν τθ δοφμε ρεαλιςτικά και αγνοιςουμε τελείωσ τθ 

φαινομενολογία τθσ. Εντοφτοισ, όπωσ ζγραψα ςτθ μεταφυςικι, αυτό είναι 
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ζνα μόνο επίπεδο τθσ φπαρξθσ, το κατϊτερο. Είναι το βάκρο του 

αγάλματοσ ι, αλλιϊσ, το φυτό επάνω ςτο οποίο βλαςτάνει το άνκοσ.  

Αλλά δεν είναι το άγαλμα, οφτε το άνκοσ. Ο βίοσ του πολιτιςμζνου 

ανκρϊπου ζχει και άλλα επίπεδα και διαςτάςεισ, που αν και είναι 

φαινομενολογικά και πρόςκαιρα, είναι πολφ πιο ςφνκετα και 

ενδιαφζροντα από τθ ςάρκα και τισ ταπεινζσ ανάγκεσ τθσ.  

Πζςα,  λοιπόν,  ςτισ  τζςςερισ  κατθγορίεσ  αξιϊν  που  προανζφερα,  οι 

οποίεσ αναφζρονται ςτθ διαχείριςθ του ςϊματοσ του ατόμου, 

εντάςςονται -κατά περίπτωςθ-  όλεσ οι άλλεσ ςχετικζσ αξίεσ, που ζχουν 

να κάνουν με τθν εξυπθρζτθςθ του ςϊματοσ και το βιοποριςμό.  

Θ κρίςθ τουσ, ωσ αξιϊν, εξαρτάται και πάλι από το μζτρο. Αςφαλϊσ 

είναι αγακό θ κρζψθ,  αλλά δεν είναι θ  βουλιμία και θ  παχυςαρκία. 

Είναι υγιεινι θ άκλθςθ, αλλά δεν είναι ο απάνκρωποσ πρωτακλθτιςμόσ 

και τα αναβολικά. Είναι χριςιμθ θ εφκολθ και πρακτικι ενδυμαςία ι 

αυτι που ακολουκεί τθ μόδα, αλλά δεν ενδείκνυται να επιςκιάηει τθν 

προςωπικότθτα του ατόμου και να τθν πλαςογραφεί ι να ςτερείται 

αιςκθτικισ ι να ουδετεροποιεί τα χαρακτθριςτικά  των  δφο  φφλων.   

Είναι  αςφάλεια  θ  οπλοφορία, αλλά είναι και πρόκλθςθ κινδφνου, 

γιατί δθμιουργεί εχκρικά αντανακλαςτικά ςτουσ άλλουσ. Είναι 

εξυπθρετικό να μετακινείται κανείσ γριγορα, αλλά είναι  καταςτροφικό  

να  οδθγεί  επικίνδυνα.  Ξαι  είναι  ςπουδαία πράγματα οι υποδομζσ, 

αρκεί να μθν αναλϊνεται ο άνκρωποσ ςτθν απόκτθςι τουσ και ξεχνάει 

να ηιςει. Θ υπο-δομι, όπωσ το μαρτυρά θ  ετυμολογία  του όρου,  δεν  

είναι  θ  δομι. 

Ξοντολογίσ, αυτό που ωσ αξία διαπερνά όλεσ τισ ατομικζσ αξίεσ, είναι θ 

Σφνεςθ. Για να ηιςει καλά και να μακροθμερεφςει ο άνκρωποσ, πρζπει 

να επιχειρεί πράγματα και να αναλαμβάνει κινδφνουσ, αλλά 

ενδείκνυται ταυτόχρονα και να αςφαλίηεται από ατυχιματα και 

δυςάρεςτα απρόβλεπτα.  

Γιϋ αυτό, θ φρονιμάδα και θ μετριοπάκεια κεωροφνται ςθμαντικζσ 

αξίεσ ςτθ ηωι, αρκεί να μθ φτάνουν (ανάποδα) μζχρι τθ δειλία και τθν 

ατολμία.  Αυτό το διδάςκουν πολλζσ λαϊκζσ παροιμίεσ όπωσ αυτι που 

προτείνει «Να απλϊνεισ τα πόδια ςου όςο φτάνει το πάπλωμα» ι θ 

άλλθ που λζει πωσ  «Πταν φτερϊςει το μυρμιγκι, χάνεται». 

Υροχπόκεςθ τθσ ςφνεςθσ είναι θ Αυτογνωςία, που ςυνίςταται ςτθν 

ακριβι γνϊςθ από το άτομο των δυνατοτιτων του,  με αντίςτοιχο 

γνωμικό από τθ λαϊκι ςοφία αυτό που ςυνιςτά «Να μετράσ τθ ςκιά ςου 

το μεςθμζρι κι όχι το πρωί ι το ςοφρουπο».  
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Δεν κα αναφερκϊ πιο διεξοδικά ςτα αγακά και τισ απαξίεσ τθσ 

κακθμερινισ  ηωισ,  γιατί  αφενόσ  είναι  αναρίκμθτα και, αφετζρου, τα  

ηοφμε  κακθμερινά  και  τα  ζχουμε  εμπεδϊςει  επαρκϊσ.  

Επιπλζον, για όλεσ τισ παραπάνω δράςεισ, υπάρχουν αντίςτοιχεσ 

εφαρμοςμζνεσ επιςτιμεσ (όπωσ π.χ. θ γεωπονικι, θ ιατρικι, θ 

αρχιτεκτονικι μθχανικι κ.ά.) που ζχουν ωσ ςκοπό τθν τεχνικι 

υποςτιριξι τουσ, και θ δεοντολογία τθσ κακεμιάσ από τισ επιςτιμεσ 

αυτζσ  παρζχει  επαρκζσ  και αναλυτικό κανονιςτικό πλαίςιο γιϋ αυτοφσ 

τουσ τομείσ  (πάντα υπό τθ μεκοδολογικι κακοδιγθςθ και τθν θκικι 

εποπτεία τθσ φιλοςοφίασ).   

Αρκοφμαι να επιςθμάνω  ότι, ςε κάκε περίπτωςθ,  θ χριςθ του μζτρου 

κάνει το αγακό βζλτιςτο και δεν το απαξιϊνει όπωσ θ οποιαδιποτε 

υπερβολι. Ωπϋ αυτό το πρίςμα, το να είναι κανείσ τακτικόσ ςτισ ςκζψεισ  

του  και  ςτα  πράγματά του  είναι  ςθμαντικό,  υπό  τον  όρο θ μανία 

για τθν  τάξθ  να μθ γίνεται αυτοςκοπόσ  και λειτουργεί ςε βάροσ  τθσ  

ουςίασ  και  του  τελικοφ  ςκοποφ.  
 

Για  τθν  αρτιότθτα  τθσ  ανάλυςθσ  ςχετικά  με  τθ  διαχείριςθ  από  τον 

άνκρωπο του ςϊματόσ του, πρζπει να ςυμπλθρϊςουμε ότι, όπωσ 

ςυμβαίνει ςε όλθ τθν ζμβια φφςθ,  θ αυτοςυντιρθςθ, εκτόσ  από  τθν 

πακθτικι τθσ διάςταςθ,  εκδθλϊνεται πολφ ζντονα και με τθ δυναμικι 

τθσ  μορφι,  τθσ φυςικισ τάςθσ προσ αναπαραγωγι και προσ διαιϊνιςθ 

του είδουσ.  

Θ Σεξουαλικότθτα (libido),  αν και μθ απαραίτθτθ για τθν επιβίωςθ του 

ατόμου, ζχει πολφ ζντονθ επίδραςθ ςτθ ηωι του ανκρϊπου και ςτον 

ψυχιςμό του,  γιατί είναι το δεφτερο ιςχυρότερο από τα ζνςτικτα που 

κυριαρχοφν ςτο προεγϊ του. Αν εξαιρζςει κανείσ τθ κρζψθ, ο 

άνκρωποσ διακινδυνεφει πολλζσ φορζσ τθν υγιεινι και τθν αςφάλειά 

του,  προκειμζνου να ικανοποιιςει τισ ςεξουαλικζσ του ανάγκεσ. 

Σ ψυχιςμόσ επθρεάηεται κακοριςτικά από ατομικοφσ παράγοντεσ που 

είναι ςε ευκεία ςυνάρτθςθ με το sex, όπωσ είναι το φφλο και θ θλικία, 

αλλά και θ ςεξουαλικι προδιάκεςθ (εξαρτϊμενθ ωσ γνωςτό από τθν 

ιδιοκαταςκευι  και  ιδιοςυςταςία του ατόμου).  Υ.χ. οι όροι ανδριςμόσ 

και κθλυκότθτα,  που ζχουν θκικό περιεχόμενο γιατί αντιπροςωπεφουν 

τρόπουσ ςυμπεριφοράσ, παραπζμπουν ευκζωσ ςτθ διαφορά φφλου 

ςτον άνκρωπο,  που είναι κακαρά βιολογικι ιδιότθτα. 

Τμωσ, και αντίςτροφα, θ ςεξουαλικι προδιάκεςθ και ςυμπεριφορά 

του ατόμου  επθρεάηεται ζντονα από  το κοινωνικό περιβάλλον,  γιατί 

ο άνκρωποσ δεν είναι ερμαφρόδιτο ηϊο και θ ςεξουαλικι ηωι του 
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προχποκζτει ςτοιχειϊδθ κοινωνικότθτα (εν προκειμζνω, ςυνεφρεςι 

του  με άλλο άνκρωπο). 

Βζβαια, υπάρχουν διαςτάςεισ του φαινομζνου τθσ ςεξουαλικότθτασ που 

αφοροφν αποκλειςτικά τον άνκρωπο ωσ άτομο, όπωσ είναι οι ορμονικζσ 

διαταραχζσ (υπερςεξουαλικά και ψυχρά άτομα) ι θ ατομικι ικανοποίθςθ 

του ςεξουαλικοφ ενςτίκτου (αυνανιςμόσ, κτθνοβαςία κλπ.), αλλά αυτά  είναι 

εξαιρζςεισ και  αφοροφν κυρίωσ άλλεσ επιςτιμεσ (ψυχολογία, ιατρικι κ.ά.).  

Γιϋ αυτό, επειδι θ ςεξουαλικότθτα διαδραματίηει κακοριςτικό ρόλο 

ςτον κοινωνικό βίο των ανκρϊπων και επειδι θ κοινωνικι διάςταςθ 

του φαινομζνου είναι πολφ πλατιά και πολφπλοκθ  (αναμειγνυόμενθ 

και ςτθν πολιτικι, τθν οικονομία, τα πολιτιςτικά πρότυπα, τθν 

ενδυμαςία και εμφάνιςθ και, φυςικά, τθν τζχνθ), προτίμθςα τθν ζνταξθ  

του  ςυγκεκριμζνου   αντικειμζνου ςτθν  κοινωνικι  θκικι (παρακάτω), 

ϊςτε θ μελζτθ του και θ θκικι αποτίμθςι του να είναι ολοκλθρωμζνθ 

και ςυνεπισ. 

Βιοποριςμόσ και Ρεριουςία 

Τλεσ οι παραπάνω  ατομικζσ αξίεσ, εξυπθρετοφνται από τθ διαδικαςία 

που λζγεται Βιοποριςμόσ.  Σ βιοποριςμόσ  του κάκε ανκρϊπου, ακόμα 

και του Φοβινςϊνα Ξροφςου, εξαρτάται από αυτά που κάνει.  Ξαι αυτά 

που κάνει μποροφν να  είναι,  είτε τα κατά περίςταςθ απαραίτθτα,  είτε 

αυτά που γίνονται κατά ςφςτθμα και κατϋ επάγγελμα. 

Χε αυτό που λζμε Επάγγελμα, ςυνδυάηεται,  ι τουλάχιςτον πρζπει να 

ςυνδυάηεται, θ δθμιουργία ςφμφωνα με τισ κλίςεισ του ατόμου και θ 

εξαςφάλιςθ των μζςων προσ το ηειν. Τταν αυτά ςυνδυάηονται 

ςφμμετρα, τότε, ο βιοποριςμόσ δθμιουργεί ςτο άτομο τθν αίςκθςθ 

πλθρότθτασ και ευτυχίασ.  Τταν ο άνκρωποσ υποχρεϊνεται από τισ 

καταςτάςεισ να αςκεί επάγγελμα αντίκετο με τισ κλίςεισ του, ι ζςτω 

αδιάφορο, που δεν το βλζπει ωσ δθμιουργία αλλά ωσ ςτοιχειϊδθ 

ανάγκθ για τθν εξαςφάλιςθ των προσ το ηειν (ςαρκικϊν αναγκϊν), ο 

βιοποριςμόσ  δθμιουργεί  ςτο  άτομο  τθν  αίςκθςθ  καταναγκαςμοφ  

και  πλιξθσ,  ενίοτε δε και δυςτυχίασ. Ψθν  ίδια όμωσ απογοιτευςθ και 

πιο  πιεςτικι  αιςκάνεται, όταν  αυτόσ  επιμζνει ςε ζνα επάγγελμα, που 

ανταποκρίνεται μεν ςτθν ψυχικι του ανάγκθ, αλλά δεν κατορκϊνει  με  

αυτό  να  ικανοποιεί  τισ  υλικζσ  του  ανάγκεσ. 

Υάντωσ, πολφ γενικά, πρζπει να πω ότι, αναφορικά με το επάγγελμα 

και τθ δθμιουργικότθτα του ανκρϊπου  γενικότερα, νοοφνται ωσ αξίεσ 

και απαξίεσ, αντίςτοιχα, θ εργατικότθτα και θ φυγοπονία, θ 
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ενεργθτικότθτα και θ οκνθρία, θ δεξιότθτα και θ ατεχνία,  θ επιμονι 

και θ υποχωρθτικότθτα και άλλεσ ιδιότθτεσ που τον χαρακτθρίηουν. 

Δεν  υπειςζρχομαι  ςε  αυτζσ,  πζρα  απϋ  αυτι  τθ   γενικι  αξιολόγθςθ, 

γιατί ζχουν να κάνουν κυρίωσ με τθν ιδιοςυςταςία και ψυχοςφνκεςθ  

του ατόμου και με το χαρακτιρα του και,  ωσ εκ τοφτου, ανάγονται 

περιςςότερο ςτθ ςφαίρα τθσ ψυχολογίασ και ελάχιςτα ςτθν τθσ 

φιλοςοφίασ. 

Εκείνο ςτο οποίο δίνει ιδιαίτερθ ςθμαςία θ θκικι και το κεωρεί πολφ 

ςθμαντικό και ενδιαφζρον για το νζο άνκρωπο, είναι αυτό που λζγεται  

επαγγελματικόσ  προςανατολιςμόσ,   γιατί απϋ αυτό εξαρτάται κατά  

μζγιςτο βακμό ο ςυνδυαςμόσ τθσ βιοποριςτικισ δράςθσ με τθ 

ςυναίςκθςθ  τθσ δθμιουργίασ και τθσ ατομικισ δικαίωςθσ, θ ιρεμθ 

ψυχικι κατάςταςθ του ατόμου και, ςε μεγάλο βακμό, θ φιλοδοξία για  

τθν καλφτερθ δυνατι επαγγελματικι του απόδοςθ. Αυτοί που είναι 

χρεωμζνοι με τθ διαπαιδαγϊγθςθ των νζων (γονείσ, δάςκαλοι, ΜΜΕ 

κλπ.) ζχουν μεγάλθ κοινωνικι ευκφνθ απϋ αυτι τθν άποψθ και πρζπει 

να καταβάλλουν μεγαλφτερθ προςπάκεια ςϋ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

 

Ξακοριςτικι για το βιοποριςμό και άμεςα ςυναφισ προσ το 

επάγγελμα,  είναι αυτι  που αποκαλοφμε  Ρεριουςία. 

Θ περι-ουςία είναι ελλθνικι λζξθ που ςθμαίνει ετυμολογικά τθν 

περιμετρικι ουςία ι αυτό που περιβάλλει τθν ουςία.  Είναι αυτό που 

δεν είναι ουςία,  αλλά είναι ουςιϊδεσ'   αυτό που είναι αναγκαίο ςτθν 

ουςία,  γιατί τθν κάνει δυνατι (εφικτι).  Πε μακθματικοφσ όρουσ, είναι 

ι  όχι ικανι, αλλά αναγκαία ςυνκικθ  για τθν φπαρξθ τθσ ουςίασ. 

Χτθν τρζχουςα γλϊςςα, ονομάηουμε περιουςία το υποςφνολο του 

περιβάλλοντοσ (γθσ και πραγμάτων, όπωσ και ενζργειασ) που ο 

κακζνασ μασ, ατομικά ι ςυνεταιρικά με άλλουσ, ελζγχει και 

χρθςιμοποιεί.  

Δεν νοείται ηωι και δθμιουργία χωρίσ κάποια ςτοιχειϊδθ ιδιωτικι 

περιουςία, δθλαδι κάποια υλικά αγακά ςτθν αποκλειςτικι νομι και 

χριςθ του ατόμου,  που να κακιςτοφν εφικτζσ τθ κρζψθ, τθν υγιεινι 

και τθν αςφάλειά του,  κακϊσ και τθν όποια δθμιουργία του. 

Θ ατομικι περιουςία  του κακενόσ  είναι το μζςο  που του εξαςφαλίηει 

«τα προσ το ηειν»  όπωσ λζμε. Χτα προσ το ηειν περιλαμβάνω  τα βαςικά 

αγακά που προανζφερα (κρζψθ, υγιεινι, αςφάλεια και υποδομζσ), 

αλλά και τθ δυνατότθτα για δθμιουργία και πνευματικι καλλιζργεια. 

Ξατά κανόνα, κεραπεία χωρίσ φάρμακο δεν γίνεται, επιχείρθςθ  χωρίσ 
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κεφάλαιο δεν ιδρφεται και μόρφωςθ χωρίσ βιβλίο δεν νοείται.  Ξαι το 

φάρμακο, το κεφάλαιο και το βιβλίο, αν και ετερόκλθτα  πράγματα, τα 

ζχει αυτόσ  που διακζτει κάποια περιουςία. 

Ακόμα και ο καρπόσ που κόβει από το δζνδρο ο αςκθτισ ι το ψάρι που 
αλιεφει, είναι -από εκείνθ τθ ςτιγμι μζχρι τθ βρϊςθ του- περιουςία του. Το 
ίδιο και τα κλαδιά με τα οποία χτίηει τθν καλφβα του. Αλλά και ςτθν 
αυςτθρότερθ κομμουνιςτικι κοινωνία, όπου κεωρθτικά τα πάντα είναι 
κοινόκτθτα, από τθ ςτιγμι που κάποιοσ κα παραλάβει το ςακοφλι  με τα 
φαςόλια, με τθν άδεια να τα καταναλϊςει, τα φαςόλια είναι πλζον ιδιωτικι 
του περιουςία, όπωσ περιουςία του είναι και τα ματογυάλια του και το ρολόι  
του  και  τα  παποφτςια του. 

Αυτό που  λζγεται από  κάποιουσ ιεροκιρυκεσ και εμπόρουσ ιδεϊν,  ότι  

αυτοί  είναι  τάχα  υπεράνω  των  υλικϊν  πραγμάτων,  είναι  μια 

ςτομφϊδθσ  ανοθςία,   γιατί  εξαχλωμζνοι  «άγιοι» υπάρχουν  μόνο 

ςτα  εικονίςματα των εκκλθςιϊν και  δεν υπάρχουν ςτον πραγματικό 

κόςμο.  Άλλο  θ  περιουςία  κι  άλλο  ο  πλοφτοσ,  ωσ  υπερβολι  τθσ.  

Θ ςτοιχειϊδθσ περιουςία είναι απαραίτθτθ για το βιοποριςμό του 

ανκρϊπου και, κατά ειρωνικό τρόπο, είναι πιο απαραίτθτθ για τισ 

πνευματικζσ αςχολίεσ, γιατί αυτζσ προχποκζτουν ςυνικωσ τθν 

πολυτζλεια να ζχει κανείσ ςχετικά λυμζνα τα βιοποριςτικά του 

προβλιματα. Επομζνωσ, αυτι ςυνιςτά αξία εκ των πραγμάτων. Θ 

φράςθ  «τα υπάρχοντά μου», που ςυνθκίηεται  ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

για τα περιουςιακά ςτοιχεία του ατόμου και που ςυνδζει τθν 

περιουςία με τθν  ίδια τθν φπαρξθ (ταυτίηει το υπάρχω με το ζχω),  

κάκε άλλο παρά ςε εξαχλωμζνουσ ανκρϊπουσ  παραπζμπει. 

Θ Λδιοκτθςία, ωσ πιςτοποίθςθ κατοχισ κάποιασ περιουςίασ, είναι 

πάντα για τον αλθκινό  (με ςάρκα και  οςτά) άνκρωπο, κάτι ςθμαντικό 

και ενδιαφζρον, ιδιαίτερα για τθν ψυχικι του αςφάλεια και 

αυτοπεποίκθςθ. Γιϋ αυτό και είναι το δεφτερο ατομικϊσ πολφτιμο 

πράγμα,  για το οποίο μάχεται ςκλθρά όταν αυτό κινδυνεφει  (μετά από 

τθν αςφάλεια του ίδιου και τθσ οικογενείασ του). 

Φυςικά, με γνϊμονα και εδϊ το μζτρο, πρζπει ο άνκρωποσ να 

διαχειρίηεται κατϋ οικονομίαν τθν ιδιωτικι του περιουςία. Βαςικζσ 

κανονιςτικζσ παράμετροι τθσ ατομικισ οικονομίασ είναι θ πρόνοια 

(μζρμθγκασ  και  τηίτηικασ  του  Σίςυφου),  θ  νοικοκυροςφνθ  (μζριμνα 

για  μζγιςτθ απόδοςθ  αυτϊν που ξοδεφω)  και  θ  εγκράτεια   (ϊςτε  να 

ζχω και αφριο). 

Ξαταφανϊσ και εδϊ, τα άκρα απαξιϊνονται. Θ ςπατάλθ και θ εφιμερθ 

ανάλωςθ τθσ περιουςίασ  οδθγεί ςτθν ζνδεια,  γιατί ςτερεί τον 
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άνκρωπο από τα προσ το ηειν. Υαρομοίωσ, θ φιλαργυρία και θ 

αναγωγι τθσ απόκτθςθσ περιουςίασ ςε αυτοςκοπό, ιςοδυναμεί με 

ζνδεια,  γιατί  ςτερεί  τον  άνκρωπο  από  το  ευ  ηειν. 

Ρεριβάλλον και Οικουμενικότθτα 

Τπωσ είπα και πιο πριν, ακόμα και ο μονιρθσ άνκρωποσ, που 

αςκθτεφει και δεν ςυναναςτρζφεται άλλουσ ανκρϊπουσ,  ηει ςε κάποιο 

φυςικό περιβάλλον  (νοϊντασ ωσ τζτοιο το ευρφτερο φυςικό πλαίςιο, 

αλλά και το ίδιο το ςϊμα του)  και εκδθλϊνει ςυμπεριφορζσ που το 

επθρεάηουν,  ενϊ ταυτόχρονα επθρεάηεται απϋ αυτό. 

Ακοφγεται λοιπόν ωσ  κοινότυπο,  αλλά πρζπει να το ποφμε, ότι  για τον 

άνκρωπο,  το  εξωτερικό  περιβάλλον  είναι  ουςιαςτικά  θ   προζκταςθ 

του   ςϊματόσ  του'   είναι   θ  κοςμικι   διάςταςθ  τθσ  φπαρξισ  του,  

που  προεκτείνει  τθν  ατομικι  και  τθσ  επιτρζπει  να  είναι  υπαρκτι. 

Αυτό το αντιλαμβάνεται περιςςότερο ςτισ περιπτϊςεισ ζκτακτων 

φυςικϊν φαινομζνων (ςειςμϊν, θφαιςτειακϊν εξάρςεων, τυφϊνων, 

πλθμμυρϊν, πυρκαγιϊν κλπ.)  και εκτεταμζνων μολφνςεων  (διαρροϊν 

ραδιενζργειασ, χθμικϊν ρυπάνςεων, επιδθμιϊν, ιϊςεων  κλπ.), όπου 

διαπιςτϊνει  -ςε κατάςταςθ ςοκ-  πόςο εξαρτάται θ κρζψθ, υγεία και 

αςφάλειά του απϋ αυτό.  Τπωσ οι αρχαίοι ζλεγαν το ςοφό «νουσ υγιισ 

εν ςϊματι υγιι», ζτςι κι εμείσ πρζπει να λζμε ςιμερα «ςϊμα υγιζσ ςε 

περιβάλλον υγιζσ». 

Επιπλζον, πζρα από τθ γενικι του αξία, το περιβάλλον ζχει και ειδικι 

αξία για τον κάκε άνκρωπο, γιατί είναι θ αποκλειςτικι πθγι τθσ 

ιδιωτικισ  περιουςίασ  όλων  μασ.  Δεν  υπάρχει  άλλθ   πθγι  γιϋ  αυτιν 

και θ υποτικζμενθ ανταγωνίςτρια του περιβάλλοντοσ, θ  βιομθχανία, 

δεν κα υπιρχε κι αυτι χωρίσ τθν τροφοδοςία τθσ από το φυςικό 

περιβάλλον.  Ψο  αεικίνθτο  δεν  υπάρχει  και  ζχει  αποδειχκεί  ότι  δεν 

κα  υπάρξει  ποτζ.  

Θ χλωρίδα και θ πανίδα, που μασ ςυντροφεφουν επάνω ςϋ αυτό τον 

πλανιτθ, είναι πολφτιμεσ  για το βιοποριςμό μασ.  Ξατά ζνα καυμαςτό 

τρόπο, εξελικτικά, θ οικονομία τθσ φφςθσ ζχει ρυκμίςει ζτςι τθ 

βιοποικιλότθτα που μασ περιβάλλει,  ϊςτε για κάκε είδοσ που μασ 

βάηει ςε κίνδυνο, να υπάρχει ςχεδόν πάντα ζνα άλλο που μασ 

προςτατεφει απϋ αυτό.  Τλα ςχεδόν τα αντίδοτα, που χρειαηόμαςτε 

ςτθν ιατρικι και ςτθ φαρμακευτικι, εκεί τα ανευρίςκουμε.  Άρα, το 

περιβάλλον αποτελεί τθν κοινι περιουςία όλων μασ  και, ωσ εκ τοφτου, 

πρζπει όλοι  να του ζχουμε τθν ίδια εκτίμθςθ και ςεβαςμό που ζχουμε 
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προσ  τθν ατομικι  μασ ιδιοκτθςία. Είναι θ αρχι που ο Χρφςιπποσ και οι 

αρχαίοι ςτωικοί ζκεταν με το ρθτό  «Ομολογουμζνωσ τθ φφςθ ηειν». 

Ξαι πζρα απϋ αυτά,  ασ  μθν  ξεχνάμε  ότι  αυτι  θ  χλωρίδα  και  

πανίδα, μασ  προςφζρει   απαράμιλλεσ   εικόνεσ  ομορφιάσ, αλλά  και  

ιχουσ και  οςμζσ  και  γεφςεισ  που  κάνουν  τθν  ψυχι  μασ  να  

αγαλλιάηει. Αν αναλογιςκοφμε πόςθ ςυμμετοχι ζχει θ φφςθ ςτουσ 

καλλιτεχνικοφσ κθςαυροφσ που ζχουμε απολαφςει ςτθ ηωι μασ, κα 

καταλάβουμε πόςο ανυπόφορθ κα ιταν θ ηωι μασ χωρίσ τθ δικι τθσ 

ςυμβολι.  

Ψο ίδιο ιςχφει και για τισ πνευματικζσ και αιςκθτικζσ απολαφςεισ,  που 

μασ ζχει προςφζρει θ φφςθ ςτισ τουριςτικζσ περιθγιςεισ μασ. Ψο 

φυςικό περιβάλλον, μαηί με τον ζρωτα και τθν τζχνθ, είναι το καλφτερο 

βάλςαμο  για  τθν  ψυχι  του  ανκρϊπου.  

Αυτι τθν αξιολογικι οπτικι απζναντι ςτο περιβάλλον, τθν ονομάηουμε 

ωσ  γνωςτό  Οικολογία.  
 

Από τθν άλλθ πάλι, δεν ςυμφωνϊ κακόλου με τθν ακτιβίςτικθ 

υπερβολι των καιρϊν μασ, που προτείνει να δείχνουμε το ςεβαςμό 

μασ ςτο περιβάλλον με το να μθν το αγγίηουμε. Αν αξίηει το 

περιβάλλον τθν εκτίμθςι μασ, δεν είναι μόνο για τθ κζα του ι γιατί 

αναπνζουμε μζςω αυτοφ, αλλά κυρίωσ γιατί αποκομίηουμε χριςιμα 

προϊόντα απϋ αυτό, ζςτω και τραυματίηοντάσ το.  Ψο περιβάλλον είναι 

μζςο για τθν ανκρϊπινθ ευτυχία και είναι ανωμαλία του νου και 

ψυχικι διαςτροφι να τοποκετεί κάποιοσ, ςτθν υπθρετικι ςχζςθ 

ανκρϊπου-περιβάλλοντοσ, τον άνκρωπο ςτθ κζςθ του υπθρζτθ!  Θ  

ανκρϊπινθ θκικι δεν είναι θκικι του κεοφ, οφτε του ηωϊκοφ και 

φυτικοφ βαςιλείου' είναι θκικι των ανκρϊπων. Χυνεπϊσ, οφείλει εξ 

οριςμοφ να είναι ανκρωποκεντρικι. Χε κάκε άλλθ περίπτωςθ, είναι 

αναντίςτοιχθ και διεςτραμμζνθ και, προφανϊσ, αυτοκαταςτροφικι. 

Αςφαλϊσ και απαξιϊνεται θκικά κάκε βαριά βλάβθ ςτο περιβάλλον, 

αλλά να εξθγοφμαςτε: Αυτό είναι κακό γιατί βλάπτει μακροπρόκεςμα 

τον άνκρωπο, όχι γιατί βλάπτει το περιβάλλον. Ψο περιβάλλον δεν είναι 

αυτοςκοπόσ κι, αν αφαιρζςουμε απϋαυτό τον άνκρωπο, κανείσ δεν 

νοιάηεται αν, ςτθ κζςθ τθσ περίφθμθσ βλάςτθςθσ τθσ ηοφγκλασ του 

Αμαηονίου, κα υπάρχει ζνα πεκαμζνο ςελθνιακό τοπίο.  

Εξάλλου, θ αναδθμιουργικι δφναμθ τθσ φφςθσ είναι τζτοια, που πολφ 

γριγορα επουλϊνει τα τραφματα του περιβάλλοντοσ  που  οφείλονται 

ςτθν  ανκρϊπινθ  εκμετάλλευςθ,  αν αυτι δεν φτάνει ςτθν αλόγιςτθ  

κακοποίθςθ  και  ςε  αδικαιολόγθτεσ  υπερβολζσ.    
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Αν και δεν δικαιολογϊ αυτοφ του είδουσ τον εξτρεμιςμό, τον κατανοϊ. 

Υρόκειται για τθν αντίκετθ κίνθςθ του εκκρεμοφσ, ωσ μοιραία 

αντίδραςθ ςτον άλλο εξτρεμιςμό, του 20οφ αιϊνα,  όπου θ ανκρϊπινθ 

βουλιμία  ζκανε  βάναυςθ   κατάχρθςθ  του  περιβάλλοντοσ,  κζτοντασ 

ςε κίνδυνο τισ οικολογικζσ ιςορροπίεσ.  Ζχει γίνει  πια αντιλθπτό από 

τον άνκρωπο, ότι αυτι θ αλόγιςτθ εκ μζρουσ του κατάχρθςθ, 

προκειμζνου  να  βελτιϊςει  ςτο  μζγιςτο  δυνατό  τθν  ποιότθτα  ηωισ 

του,  άγγιξε  τισ  κρίςιμεσ  τιμζσ,  που -πζρα απϋ αυτζσ- θ ποιότθτα ηωισ  

του  κα καταςτρζφεται  αντί  να  βελτιϊνεται. 

Ξι εδϊ, θ λφςθ είναι ςτο μζτρο. Ραι, να εκμεταλλευόμαςτε το 

περιβάλλον, αλλά και να το φροντίηουμε παράλλθλα. Λςχφει το 

παράδειγμα με το Χότηα και το γάιδαρο, όπου ξενθςτικϊνοντασ το ηϊο, 

εξοικονόμθςε τθν τροφι αλλά του πζκανε ο γάιδαροσ.  

 Αυτό το μζτρο, περιγράφεται ςτθν οικολογία ωσ αρχι τθσ Αειφορίασ, 

κατά τθν οποία θ εκμετάλλευςθ τθσ φφςθσ πρζπει να φτάνει μζχρι του 

βακμοφ  που  δεν  αποτρζπει  τθν  απρόςκοπτθ  ανανζωςι  τθσ.  Είναι 

μια απϋ τισ μζγιςτεσ αξίεσ του ςφγχρονου πολιτιςμοφ και, μάλιςτα 

επείγουςα και φψιςτθσ προτεραιότθτασ, φςτερα  από  τθν κακοποίθςθ 

του παγκόςμιου οικοςυςτιματοσ που προθγικθκε και δυςτυχϊσ 

ςυνεχίηεται. 

Εννοείται ότι όλα αυτά είναι υπόκεςθ και τθσ περιβαλλοντικισ 

πολιτικισ, ωσ μζρουσ τθσ γενικότερθσ πολιτικισ λειτουργίασ τθσ 

κοινωνίασ. Τμωσ, ςε ατομικό επίπεδο,  πρζπει και ο κάκε μεμονωμζνοσ 

άνκρωποσ να πιςτεφει ςτισ αξίεσ τθσ οικολογίασ και, χωρίσ υπερβολζσ 

και ακτιβιςμοφσ, να ελζγχει ό,τι κάνει και από  τθν οικολογικι ςκοπιά.  

Αν ο Φοβινςϊνασ Ξροφςοσ πυρπολοφςε -ζςτω κατά λάκοσ- το μικρό 

δάςοσ του νθςιοφ  του, αςφαλϊσ θ ηθμιά ςτο παγκόςμιο οικοςφςτθμα 

κα ιταν αμελθτζα' αυτόσ όμωσ κα είχε τρομακτικζσ ςυνζπειεσ.  Για 

κανζνα μασ δεν είναι το περιβάλλον «υπόκεςθ των άλλων». Ξαι εν 

πάςθ περιπτϊςει, κάκε πράξθ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, είναι 

πράξθ δθμιουργίασ  (με τθν ζννοια τθσ πρυτανεφουςασ αρχισ). 

Συνικωσ, όταν λζμε «περιβάλλον», εννοοφμε το εξοχικό περιβάλλον. 
Εξαιροφμε δθλαδι αυκαίρετα από το περιβάλλον τα τμιματά του που ζχει 
επζμβει το ανκρϊπινο χζρι. Δεν ςυμφωνϊ απόλυτα με αυτι τθ διάκριςθ, 
γιατί και το αλλοιωμζνο από τθν τεχνολογία τμιμα του περιβάλλοντοσ 
υπακοφει ςτουσ ίδιουσ φυςικοφσ νόμουσ με το ανζγγιχτο και παραμζνει 
μζροσ τθσ φφςθσ. Το τεχνθτό είναι επίςθσ φυςικό,  όςο και αυτό που 
ονομάηουμε με τθ ςτενι ζννοια φυςικό. Το βάηο υπόκειται ςτθ βαρφτθτα 
όςο και θ πζτρα.  Θ  μάνικα του πυροςβζςτθ ςβινει τθ φωτιά όπωσ και θ 
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βροχι. Και δεν είναι αφφςικο ζνα δάςοσ,  επειδι ο άνκρωποσ κοφρεψε τα 
φυτά ι ζβαλε ζνα μαδζρι επάνω ςε δυο πζτρεσ κι ζφτιαξε παγκάκι'  κα 
μποροφςε κι ζνασ χιμπαντηισ να το κάνει αυτό και δεν κα χαρακτθρίηαμε το 
μικροζργο του πικικου ωσ «τεχνθτι παρζμβαςθ» και το αποτζλεςμα ωσ 
«αφφςικο». Οφτε βζβαια είναι αφφςικθ μια βουνοπλαγιά γεμάτθ χιόνι, 
επειδι κάποιοι τθ χρθςιμοποιοφν ςαν πίςτα χιονοδρομιϊν και πρόςκεςαν 
κάποια ςθμαιάκια. Αντίκετα, είναι πραγματικά αφφςικθ θ χριςθ δθλθτθρίων 
ωσ λιπαςμάτων ι το πλαςτικό gazon ι μια πετρελαιοκθλίδα ςτθ κάλαςςα. 
Επομζνωσ, κα πρζπει να είμαςτε φειδωλοί ςτο να  εξορκίηουμε τα  πράγματα  
ωσ  «αφφςικα». Ράντωσ, με τθ δικι μου  κεϊρθςθ, ο υπολογιςτισ  μου και το 
υπόγειο μετρό ςυνιςτοφν περιβάλλον και φφςθ  όςο  και  το  δάςοσ  ζξω  από  
τθν πόλθ  μου  ι  μία  βραχονθςίδα  ςτθ  μζςθ  του  πελάγουσ. 

 

Υρζπει εδϊ, αναφερόμενοσ ςτο περιβάλλον, να κάνω μια ειδικι 

αναφορά ςτθ ςχζςθ  του ανκρϊπου με τα ηϊα, που είναι αναμφίβολα 

το  πιο  ενδιαφζρον  κομμάτι  του  φυςικοφ  μασ  περιβάλλοντοσ. 

 Ψα ηϊα, και ιδίωσ τα κθλαςτικά, είναι οι «ςυγγενείσ» μασ  μζςα  ςτθ 

φφςθ. Είναι ταυτόχρονα φίλοι και ςφντροφοί μασ, φφλακεσ και εργάτεσ 

και, δυςτυχϊσ και αναγκαςτικά, πθγι τθσ πιο κρεπτικισ τροφισ  μασ.  

Δεν ξζρω  ποιου βακμοφ  εγκεφαλικότθτα  διακζτουν  τα ηϊα, αλλά το 

ςυναιςκθματιςμό τουσ όλοι τον ζχουμε ηιςει.  Ψο βλζμμα λατρείασ του 

ςκφλου και  του αλόγου προσ  τον κφριό του, είναι βακιά εντυπωμζνο 

μζςα ςτθν ψυχι  μασ.  Ξαι θ αυτοκυςία  τουσ  επίςθσ. 

Δεν υποςτθρίηω τισ υπερβολζσ που βάηουν αξιολογικά το ηϊο πριν από 

τον  άνκρωπο και δεν αποκροφω με ακτιβίςτικο τρόπο τθν εν μζτρω  

και κατϋ οικονομία εκμετάλλευςθ του ηωικοφ βαςιλείου για τθ  

βελτίωςθ  τθσ  ανκρϊπινθσ  ηωισ  επάνω  ςτον  πλανιτθ,  όπωσ  λ.χ. τθ  

βιομθχανικι  κτθνοτροφία.  C' est la vie, που λζνε οι γάλλοι, και αυτό 

το ίδιο κάνει  -όπωσ  και  ο άνκρωποσ- το κάκε ιςχυρό ηϊο επάνω ςτθ  

Γθ,  ςε ςχζςθ  με  τα  υπόλοιπα.   

Τμωσ, κεωρϊ ότι θ φιλοηωία, ωσ γενικι διάκεςθ ςτθ ηωι και  μζςα ςτθ 

φφςθ,  είναι  από  τα  πιο  κακοριςτικά  δείγματα  του  πολιτιςμοφ  μασ. 

Ψα ηϊα  είναι όπωσ τα  παιδιά:  μασ δίνουν  -κυρίωσ ςυναιςκθματικά-  

πολφ  περιςςότερα  απϋ αυτά  που  τουσ   δίνουμε  εμείσ. 

Χε κάκε περίπτωςθ, δεν κατάλαβα ποτζ μου τι είδουσ απόλαυςθ 

μπορεί να παίρνει  ζνασ άνκρωποσ με το κυνιγι των ηϊων.  Υϊσ μπορεί 

να νιϊκει απόλαυςθ προκαλϊντασ τόςο πόνο;  Που ζλεγε ζνασ άγγλοσ 

μθχανικόσ ςτθν Ξζνυα, πωσ όταν ςκότωςε ζνα λεοντάρι και είδε το 

ςπαραγμό τθσ λζαινασ και των μικρϊν του επάνω ςτο πτϊμα του 

κθράματόσ του, ςιχάκθκε τόςο τον εαυτό του, που πζταξε τθν 
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καραμπίνα  του ςε μια χαράδρα για να μθν τθν ςτρζψει εναντίον του! 

Υρζπει να είναι πολφ απολίτιςτοσ και αγροίκοσ κάποιοσ, για να 

διαςκεδάηει  με  βαςανιςμοφσ  ηϊων   και  με  χυδαία  ακλιματα,  όπωσ  

οι  ταυρομαχίεσ,  οι  κυνομαχίεσ,  οι  κοκορομαχίεσ  κ.ά.,  όπου  θ  βία 

κατά του ηϊου είναι  αυτοςκοπόσ  και  όχι  μζςο  επιβίωςθσ.  

Σπωςδιποτε, ζςτω  κι αν κάποιοσ είναι ψυχρόαιμοσ και ανάλγθτοσ και 

δεν ςυμπάςχει ςυναιςκθματικά με το ηϊο  που τον κοιτάηει ςτα μάτια 

τθν ϊρα που το πυροβολεί (βλζπε ταινία «Ελαφοκυνθγόσ» του 1978), 

αν αναλογιςτοφμε ότι το κάκε ηϊο γφρω μασ είναι ζνα αξιοκαφμαςτο 

δθμιοφργθμα τθσ φφςθσ, θ καταςτροφι του αντιβαίνει κατάφωρα ςτθν 

πρυτανεφουςα  τάςθ  τθσ  δθμιουργίασ  και  είναι  θκικά  κατακριτζα. 

 Τταν αυτι παίρνει και τθ μορφι τθσ  διαςκζδαςθσ  και τθσ θδονισ, 

τότε ζχουμε μια ςοβαρι περίπτωςθ ψυχικισ ανωμαλίασ και 

διαςτροφισ.  

Ξαι αποτελεί μζγιςτθ υποκριςία των κρατϊν και τθσ νομικισ 

επιςτιμθσ, ότι με κάποιουσ νόμουσ διϊκονται αυτοί που κακοποιοφν 

ηϊα μζςα ςτο αςτικό περιβάλλον και, με κάποιουσ άλλουσ, τουσ 

χορθγείται επίςθμθ άδεια κυνθγίου των ηϊων ςτθν φπαικρο.  Δθλαδι 

το ζγκλθμα παφει να είναι ζγκλθμα αν πάμε το κφμα λίγο πιο πζρα! 

Υρόκειται για κραυγαλζο παράδειγμα αυτογελοιοποίθςθσ μιασ 

ολόκλθρθσ επιςτιμθσ, τθσ νομικισ,  και μάλιςτα εξ οριςμοφ αυςτθρισ.  

 

Πε αφορμι τθν κοςμικι αντίλθψθ τθσ ζννοιασ περιβάλλον, όπου το 

ατομικό τζμνεται αξιολογικά με τον κόςμο ολόκλθρο, ζρχομαι να 

διευρφνω αυτι τθ δυαδικι ςχζςθ  Ανκρϊπου και Ξόςμου με τθν ζννοια 

Οικουμενικότθτα. Θ ζννοια αυτι αναφζρεται και ωσ Κοςμοπολιτιςμόσ, 

αλλά ο όροσ αυτόσ  είναι κοινωνικά παρεξθγθμζνοσ και δθμοςιογρα-

φικά κακοποιθμζνοσ, γιατί περιορίηει τον κοςμοπολίτθ άλλοτε ςτον 

αριςτοκρατικισ καταγωγισ άνκρωπο, άλλοτε ςτον πολυταξιδεμζνο και 

άλλοτε ςτον οπαδό  ενιαίασ  διακυβζρνθςθσ  ςτθ Γθ. Σ κοςμοπολίτθσ 

είναι αυτόσ που, φιλοςοφικά και κοςμοκεωρθτικά, ςκζφτεται 

οικουμενικά, με ό,τι ορίηω πιο κάτω ωσ οικουμενικό. 

Τπωσ είδαμε ςχετικά με το περιβάλλον, ο άνκρωποσ, αν και μζροσ του, 

βγαίνει νοερά  απϋ αυτό και ςτζκεται κριτικά απζναντί του, οπότε, 

ανεξάρτθτα από τα αγαπθμζνα ι μιςθτά τμιματά του, διαπιςτϊνει ότι 

αυτό είναι μια αδελφι οντότθτα.  Αδελφι, με τθν ζννοια ότι, παρϋ ότι 

είναι διάφορεσ οι τάςεισ του ανκρϊπου (ατομικζσ) από εκείνεσ του 

περιβάλλοντοσ (κοςμικζσ), θ οντολογικι υπόςταςθ του ατόμου 
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εξαρτάται εντόνωσ και ευκζωσ από το περιβάλλον  και θ κατάςταςθ 

του περιβάλλοντοσ επθρεάηεται από τισ  δράςεισ των μερϊν του. 

Επεκτείνοντασ αυτό το ςκεπτικό ωσ νεαρόσ διανοθτισ, ζβαηα 

υποκετικά απζναντί μου τον κόςμο ολόκλθρο και κάκε κοινωνικι 

αναφορά (οικογενειακι, φιλικι, περιβαλλοντικι, πατριωτικι, 

ιδεολογικι κλπ.) και προςπακοφςα να ςκεφκϊ, αφαιρετικά, ωσ άτομο 

και μόνο, προκειμζνου να βγάλω ςυμπεράςματα γιϋ αυτό που όριςα 

παραπάνω ωσ ατομικι θκικι. 

Ψότε  ςυνειδθτοποίθςα ότι,  όςο κι αν απομακρφνω από 'μζνα νοερά  

τα επιμζρουσ του κόςμου (αγαπθμζνα και μθ), δεν μπορϊ να αγνοιςω 

τον κόςμο ωσ ςφνολο. Οεσ και το άτομό μου είναι ομοίωμα ςε 

ςμίκρυνςθ αυτοφ που λζμε «κακολικό Είναι» και αυτό είναι αντίςτοιχα 

ομοίωμα ςε μεγζκυνςθ του ατόμου μου. Θ αδελφοςφνθ μου με τθν 

κακόλου  Ϊπαρξθ  (με τθν αρχαϊκι απόδοςθ του όρου) ιταν ολοφάνερθ 

μζςα ςτο νου μου και, μάλιςτα, ςαν άρρθκτθ  και  ςιαμαία. 

Αν με απιγαγαν εξωγιινοι και δεν ξανάβλεπα τθ Γθ  με ό,τι αγαπθτό 

ζχω επάνω ςϋ αυτιν, από τθν επόμενθ θμζρα κα ιμουν ζτοιμοσ να 

κάνω  μζςα  μου  format  και  να  ηιςω  και   να  δθμιουργιςω  ςτο νζο 

πλανιτθ  ςαν  να  είχα  γεννθκεί  ςϋ αυτόν.  Αν όμωσ  χανόταν  για 'μζνα  

ο  κόςμοσ,  κα χανόμουν  κι  εγϊ  αυτόματα.   

Αυτόσ  είναι  ο  κοςμοπολίτθσ  κι  αυτι  είναι  θ οικουμενικι αντίλθψθ  

ωσ κοςμοκεωρία. Αιςκάνεται πωσ, ςτθ ηωι, οι 100 % δεδομζνεσ 

υποςτάςεισ  είναι  δφο: ο  Εαυτόσ του  και ο  Ξόςμοσ.  Χωρίσ τον ζνα 

απϋ αυτοφσ τουσ  δφο παράγοντεσ, δεν κα υπιρχε  για το ςυγκεκριμζνο 

άνκρωπο οφτε ο εαυτόσ του, οφτε ο Ξόςμοσ. Τλα τϋ άλλα, τα επιμζρουσ 

και ανάμεςά τουσ, είναι γιϋ αυτόν, ςχετικά και κυμαινόμενα. 

Ζτςι,  θ  εγωιςτικι  πλευρά  του  ανκρϊπου  τζμνεται  με  τθν  κοςμικι 

και ο διανοθτισ  απελευκερϊνεται  από το μικρόκοςμό  του. Ψο 

πειναςμζνο παιδί ςτθ Ππιάφρα το νιϊκει παιδί του όςο και το δικό 

του, τον άγνωςτο εςκιμϊο  τον βλζπει ςαν ςυμπατριϊτθ του όπωσ 

βλζπει  το  γείτονά  του,  τον Γκάντι ωσ  ςπουδαιότερο  άνκρωπο  από 

τον πατζρα του, και το AIDS ωσ μεγαλφτερο πρόβλθμα από το ότι 

ζπιαςε  ςκόρο  θ  ντουλάπα  του.  

Υάντα κυμάμαι ζνα slogan αντιρατςιςτικισ εκπομπισ ςτθ Γερμανία, 

που  ζλεγε: «Αν  ο  κεόσ  ςασ  είναι  εβραίοσ,  θ  δθμοκρατία  ςασ 

ελλθνικι,  τα γράμματά  ςασ  λατινικά,  οι   αρικμοί  ςασ  αραβικοί,  το 

αυτοκίνθτό  ςασ  ιαπωνικό   και  θ  πίτςα  που  τρϊτε  ιταλικι,  τότε 

γιατί  ο  γείτονάσ  ςασ  είναι  "ξζνοσ";». 
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Πε αυτι τθν ζννοια, ο κοςμοπολιτιςμόσ, αν  και ατομικι διάκεςθ,  

όταν αποξενωκεί από τισ κοινωνικζσ επιρροζσ τθσ morality, είναι 

βακφτατα  θκικι   και  υπερατομικι  κοςμοαντίλθψθ,   που  διακρίνει 

το  ελεφκερο πνεφμα από το  υποταγμζνο και τον φιλοςοφθμζνο 

άνκρωπο από τον υπόδουλο ςτα κακιερωμζνα.  Σ κοςμοπολιτιςμόσ 

είναι τρόποσ ηωισ και εκ βακζων βίωμα, δεν είναι μόδα και 

ψευδομοντερνιςμόσ. Αντίκετα, είναι κατά τθ γνϊμθ μου, ωσ θκικι 

οπτικι, θ πραγμάτωςθ αυτοφ που ονομάηουμε αγιότθτα, ςτθν επίγεια,  

ςεμνι  και  μόνθ  αλθκινι  μορφι  τθσ. 

Ρνεφμα και Ρολιτιςμόσ 

Θ  πιο  κοςμοπολίτικθ  διεργαςία  ςτον  άνκρωπο,  αν  και  πολλοί   δεν 

το ζχουν ςυνειδθτοποιιςει αυτό, είναι αυτό που ονομάηουμε 

παγκόςμιο Ρνεφμα ι Ρολιτιςμό. Σ πολιτιςμόσ, όςο κι αν τον δοφμε ωσ 

πανανκρϊπινθ υπόκεςθ (που φυςικά είναι),  είναι και για τον κακζνα 

μασ προςωπικι του υπόκεςθ, που επιςτεγάηει το βιοποριςμό και 

δικαιϊνει τελεολογικά  και  θκικά  τθν  φπαρξι  του. 

Είναι το εφαλτιριο, που τον βοθκά να επιχειριςει το άλμα τθσ 

υπζρβαςθσ από τθν πρωτόγονθ ψυχοςφνκεςι του (αυτοςυντιρθςθ και 

ζνςτικτα) προσ τθν εκπλιρωςθ τθσ πρυτανεφουςασ τάςθσ 

(δθμιουργίασ)   ι,   αλλιϊσ,   από  το  προεγϊ  και  το  υπθρετικό  αυτοφ  

εγϊ  προσ  το  δθμιουργικό  εγϊ  και  το  ζλλογο  υπερεγϊ. 

Ψο  παγκόςμιο  πνεφμα  δεν  είναι  το  δικό  μου  πνεφμα.  Είναι  κάτι 

που  το  ζχω  ςυνεχϊσ  απζναντι  και  το  πολεμϊ,  αλλά  και  κάτι  που, 

αν δεν υπιρχε, δεν κα υπιρχε και το δικό μου πνεφμα. Χυνθκίηω να  

παραβάλλω τθν περίπτωςθ με το άκλθμα τθσ τοιχοςφαίριςθσ (squash), 

όπου το παγκόςμιο  πνεφμα  είναι  ο  τοίχοσ  και  το  δικό  μου πνεφμα 

είναι θ ςφαίρα.  Χωρίσ τθ ςφαίρα, δεν κα υπιρχε το άκλθμα, αλλά και  

χωρίσ τον τοίχο, θ ςφαίρα δεν κα είχε προοριςμό.  Ψο  ίδιο  είπε,  με 

διαφορετικό παράδειγμα, ο Hesse: «Για  να  γυρίςει  ο ανεμόμυλοσ,  

χρειάηεται  ο  αζρασ». 

Βζβαια, το παγκόςμιο πνεφμα δεν είναι μια φυςικι λειτουργία  που 

ςυμβαίνει  ςε  κάποιο  τερατϊδθ  εγκζφαλο  (γιινο ι κεϊκό),  αλλά  το 

εν είδει αποςτάγματοσ προϊόν τθσ πανανκρϊπινθσ νόθςθσ, που 

βρίςκεται  διάςπαρτο ςτισ  κάκε είδουσ «χοάνεσ»  γνϊςθσ.  Δθλαδι, 

ςτα βιβλία, ςτα επιςτθμονικά  περιοδικά, ςτα θλεκτρονικά  data, ςτο 

διαδίκτυο, ςτα ζργα τζχνθσ κλπ., αλλά και ςτθν άγραφθ και  

περιρρζουςα επιςτθμονικι και καλλιτεχνικι κοινι μασ αντίλθψθ. 
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Αυτό το απόςταγμα τθσ ανκρϊπινθσ γνϊςθσ και πνευματικισ 

δθμιουργίασ από καταβολισ του ανκρϊπου, είναι αυτό που 

ονομάηουμε  Ρολιτιςμό.  Οζω απόςταγμα  και  όχι  άκροιςμα,  γιατί  ο 

πολιτιςμόσ  δεν είναι παράκεςθ γνϊςεων  εν είδει εγκυκλοπαίδειασ. 

Είναι κατά κάποιο τρόπο ο μζςοσ όροσ  (όπωσ λζμε ςτα μακθματικά) 

τθσ ανκρϊπινθσ εγκεφαλικισ  δθμιουργίασ.  Είναι θ χθμικι  ζνωςθ των 

γνϊςεων, που καταλιγει ςϋ αυτό που ονομάςαμε πρωτφτερα «Θ 

Γνϊςθ».   Είναι το απόςταγμα τθσ ανκρϊπινθσ  νόθςθσ, που προκφπτει 

με φίλτρο τθ φιλοςοφία, δθλαδι θ φιλοςοφικι κεϊρθςθ των 

γνϊςεων.  Τπου δεν υπάρχει φιλοςοφία (ζςτω με τθν ζννοια τθσ 

φιλοςοφικισ ςκζψθσ, αν όχι τθσ φιλοςοφικισ επιςτιμθσ),  δεν  υπάρχει 

πολιτιςμόσ. Κα ζλεγα, ςυνεχίηοντασ το παράδειγμα τθσ τοιχοςφαίριςθσ 

(squash), ότι θ φιλοςοφία είναι θ ρακζτα που εκτινάςςει τθ  μπάλα  

του  ατομικοφ  πνεφματοσ  καταπάνω  ςτον τοίχο του  παγκόςμιου  

πνεφματοσ, ϊςτε αυτι να επιςτρζφει ςυνεχϊσ απϋ αυτόν, φορτωμζνθ  

με  πρόςκετθ  ενζργεια. 

Αυτό που πρζπει να προςεχκεί,  είναι ότι το ςυγκεκριμζνο «άκλθμα» 

δεν είναι αντιςφαίριςθ (tennis). Σ παίκτθσ δεν παίηει με τουσ 

καταςκευαςτζσ του τοίχου, αλλά με τον ίδιο τον τοίχο. Ψο παγκόςμιο 

πνεφμα δεν είναι οι άνκρωποι που το γζννθςαν (αποδθμιςαντεσ 

εξάλλου  οι  περιςςότεροι),  αλλά το απρόςωπο  καταςκεφαςμά  τουσ  

ι, ζςτω, το απολίκωμά του.  Πϋ αυτι  τθν ζννοια, θ πολιτιςτικι 

παρουςία του ανκρϊπου είναι ατομικι υπόκεςθ (και μόνο εκ πλαγίου 

κοινωνικι) και, ωσ εκ τοφτου, από θκικι άποψθ, εμπίπτει ςτθν 

αρμοδιότθτα  τθσ  ατομικισ  θκικισ. 
 

Σ πολιτιςμόσ εκδθλϊνεται πρακτικά ςτθ ηωι του ανκρϊπου με δφο 

τρόπουσ: 

 Σ πρϊτοσ τρόποσ είναι θ Ραιδεία.  Χϋ αυτι, ςυμπεριλαμβάνω  ό,τι 

απαντά  ςτθν  ανκρϊπινθ  περιζργεια,  όπωσ  π.χ. τθν  εκπαίδευςθ, 

το διαλογιςμό και τθν περιιγθςθ (ταξίδια, τουριςμό).  Είναι αυτό 

που γενικά ονομάηουμε κατάρτιςθ και που βοθκά -εξάλλου- τον 

άνκρωπο να βρίςκει τισ τάςεισ του (πρυτανεφουςα τάςθ και κλίςεισ) 

και να τισ ικανοποιεί. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που θ παιδεία 

αναγορεφεται κατά κοινι ομολογία ςε μζγιςτθ αξία, ιςοδφναμθ  και  

ίςωσ   ςθμαντικότερθ  κι  από  τθν  υγεία.  

Υυλϊνασ τθσ παιδείασ είναι, καταφανϊσ  και αναμφιςβιτθτα, θ 

Επιςτιμθ,  ςε όλεσ τθσ τισ  μορφζσ. 
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 Σ δεφτεροσ τρόποσ είναι θ  Κουλτοφρα.  Χϋ αυτι  ςυμπεριλαμβάνω 

ό,τι ςυντελεί ςτθν πνευματικι καλλιζργεια του ανκρϊπου και 

εκδθλϊνεται ωσ αξιοπρζπεια, ευαιςκθςία, ευγζνεια και 

καλαιςκθςία, οι οποίεσ είναι ιδιότθτεσ του ατόμου που 

προςιδιάηουν  ςτθν αρμονία  και ζχουν, ωσ εκ τοφτου,  δθμιουργικό 

περιεχόμενο.  Χτθν αντίκετι τουσ εκδοχι, αντί κουλτοφρασ,  ζχουμε 

τραχφτθτα ι αγριότθτα, δθλαδι δυςαρμονία. 

Ψονίηω το χαρακτθριςτικό τθσ  δυςαρμονίασ, για να καταδείξω ότι 

ςτθν ζλλειψθ κουλτοφρασ, θ θκικι απαξίωςθ δεν είναι ποτζ μόνθ 

τθσ, ςυνοδεφεται πάντα από αιςκθτικι απαξίωςθ. Ψο «φάλτςο», 

που λζμε ςτθ μουςικι, ιςχφει και ςτθν θκικι. Ζλεγα πάντοτε, και το 

εννοϊ,  ότι αυτό που με ενοχλεί περιςςότερο ςτο ζγκλθμα και ςτθν 

καταςτροφι,  δεν  είναι  τόςο  ότι  είναι  απάνκρωπο, αλλά  το ότι 

είναι κιτσ (kitsch) και αθδιαςτικό. Ζτςι εξθγείται ο αφοριςμόσ  του  

Αριςτοτζλθ, ότι  θ  φιλοςοφία  τον  βοικθςε  να  μθ  χρειάηεται το 

φόβο των νόμων  για να αποςτρζφεται το  κακό' αρκεί αντί του  

φόβου θ αθδία. 

Υυλϊνασ  τθσ  κουλτοφρασ  είναι  θ  Τζχνθ, αλλά και θ  Φιλοςοφία, 

ωσ ομφάλιοσ λϊροσ που ςυνδζει τθν υπόλοιπθ επιςτιμθ με τθν  

τζχνθ και θγείται του πολιτιςμοφ. 

 

Ξατϋ αυτό τον τρόπο, θ ζνταςθ τθσ φιλοςοφικισ παιδείασ και ο βακμόσ 

τθσ επαφισ που ζχει ο άνκρωποσ με τθν επιςτιμθ και τθν τζχνθ 

κακορίηει  τον  ατομικό  του  πολιτιςμό  και,  παράλλθλα,  τον  ςυνδζει 

με  το  παγκόςμιο  πνεφμα  και  τον  ευρφτερο  πολιτιςμό. 

Γενικά  πάντωσ,  πρζπει  να  πω   ότι  ο  πολιτιςμόσ  κάκε  κοινωνίασ, 

κατά μία αμφίδρομθ  πάντα ςχζςθ,  επθρεάηει τθν εκιμικι  (morality) 

τθσ   εν  λόγω  κοινωνίασ,  αλλά  και  επθρεάηεται  απϋ  αυτιν.  Γιϋ αυτό, 

και θ κοινωνικι θκικι, ωσ επιςτιμθ, ζχει κυρίαρχο λόγο ςτα κζματα  

πολιτιςμοφ  (παιδείασ και κουλτοφρασ)  και  κα  επανζλκουμε ςε  αυτό  

ςτο  αρμόδιο  κεφάλαιο.   

Αυτό που κζλω να μείνει εδϊ ςαν ςυμπζραςμα, ςτο πλαίςιο τθσ 

ατομικισ  θκικισ, είναι ότι,  με τθν εκπαίδευςθ, το διαλογιςμό και  τα 

ταξίδια αφενόσ,  και τθν αξιοπρζπεια, τθν ευαιςκθςία, τθν ευγζνεια και  

τθν καλλιτεχνία αφετζρου,  ο άνκρωποσ διευρφνει τον πνευματικό του 

ορίηοντα, αποκρυπτογραφεί το φυςικό του ικοσ και πορεφεται 

αςφαλζςτερα προσ τθν  πρυτανεφουςα  αξία και  το υπζρτατο αγακό. 
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Θ θκικι πορεία του κάκε ανκρϊπου είναι μοναχικόσ δρόμοσ και 

δρόμοσ ευκφνθσ. Ποναχικόσ, γιατί οι αλλογενείσ αξίεσ, που δεν 

προκφπτουν από εςωτερικι επεξεργαςία του νου, ςυνιςτοφν 

αλλοτρίωςθ  και -άρα- απαξία, ςε  τελευταία  ανάλυςθ.  Ξαι  ευκφνθσ, 

γιατί το οφείλει  απζναντι ςτουσ ςυνανκρϊπουσ του  και ςτθ φφςθ και, 

κυρίωσ, απζναντι ςτον εαυτό του και ςτθν εφνοια τθσ τφχθσ να ηιςει 

αυτό το, άλλοτε πικρό και άλλοτε γλυκό αλλά πάντα ςυναρπαςτικό, 

ταξίδι τθσ ςυνείδθςθσ. Θ εςωτερικι αρμονία και ο αυτοςεβαςμόσ, 

αυτό δθλαδι που λζμε «τα πάω καλά με τον εαυτό μου», είναι θ 

μζγιςτθ  δικαίωςθ  τθσ  φπαρξθσ.  

Στάςεισ ηωισ 
(Απολλϊνιο και Εςτιακό πνεφμα) 

Ϊςτερα από τθν αναγωγι τθσ δθμιουργίασ ςτθν ιδεαλιςτικι και τθ 

ρεαλιςτικι παράμετρο, με τθν ζννοια του πολιτιςμοφ και του 

βιοποριςμοφ  αντίςτοιχα,  μεταφζρεται μοιραία και ςτον θκικό τομζα 

και ςτο βίο του ανκρϊπου το δίπολο των δφο φιλοςοφικϊν ρευμάτων, 

που  όπωσ  είπα  διαπερνά  όλο  το  φιλοςοφικό  οικοδόμθμα. 

Εδϊ,  αυτό  παρουςιάηεται  ςαν  Απολλϊνιο  και  Εςτιακό  πνεφμα.  Σι 

χαρακτθριςμοί   αυτοί  εκκινοφν  από  το  αρχαίο  ελλθνικό  πάνκεο, 

όπου οι κεοί ιταν ιδεολογικά χωριςμζνοι ςε δφο ςτρατόπεδα, που 

εκπροςωποφςαν  δυο  διαφορετικζσ  ςτάςεισ  ηωισ:  

 Ψο ιδεαλιςτικό και  φιλελεφκερο πνεφμα το εκφράηανε οι κεοί που 

είχαν να κάνουν με τθν πνευματικι  δθμιουργία, τθν ψυχαγωγία 

(αγωγι τθσ ψυχισ) και τισ ιδζεσ, όπωσ ο Απόλλωνασ, θ Ακθνά, ο 

Διόνυςοσ,  θ  Αφροδίτθ  και  ακόμα  κι  ο  Άρθσ. 

 Ενϊ  το  ρεαλιςτικό  και  νοικοκυρεμζνο  πνεφμα  το  εκφράηανε  οι 

κεοί  που  είχαν  να  κάνουν  με  το  βιοποριςμό,  τθν  επιβίωςθ  και  

τα  υλικά  αγακά,  όπωσ  θ  Εςτία,  θ  Διμθτρα,  ο Υοςειδϊνασ, ο  

Ιφαιςτοσ, θ  Άρτεμισ  και  ο  Ερμισ. 

Ξάτω απϋ αυτό το διαχωριςμό, αντιπαρατίκεντο ςτθν ακραία μορφι 

τουσ και αντιπαρατίκενται μζχρι ςιμερα θ ιδεαλιςτικι με τθ 

ρεαλιςτικι  ςτάςεισ  ηωισ,  όπωσ το πνεφμα με τθ ςάρκα,  θ μορφι με 

τθν φλθ, το κζφι με το βιοποριςμό, το γλζντι με το νοικοκυριό, το 

παιχνίδι  με τθν εργαςία, το χόμπι με το επάγγελμα,  το ενδιαφζρον με 

το ςυμφζρον,   θ  αξιοπρζπεια με τθν  ανάγκθ,  θ χαρά με τθ ςιγουριά,  

θ ευτυχία με τθν ευκφνθ, ο ατομιςμόσ με τθν κοινωνικοποίθςθ, το 
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πάκοσ με τθ ραςτϊνθ, θ ζμπνευςθ με τθ ρουτίνα, το όνειρο με τθν 

πραγματικότθτα, ο ζρωτασ με τθν πεηότθτα  και, κάποιεσ φορζσ, θ 

τζχνθ  με τθν  επιςτιμθ. 

Είναι θ ίδια αντίκεςθ που εκφράηουν ιςτορικά θ Ακινα του Υολιτιςμοφ 

απζναντι ςτθ Χπάρτθ τθσ δυνάμεωσ, γεωγραφικά θ Πεςόγειοσ 

απζναντι ςτον ευρωπαϊκό Βορρά, διδακτικά ο τηίτηικασ απζναντι ςτο 

μζρμθγκα (κατά τον Σίςυφο), κεατρικά θ Αντιγόνθ απζναντι ςτθν 

Λςμινθ (κατά τον Σοφοκλι) και λογοτεχνικά ο κραςφτατοσ Ηορμπάσ 

απζναντι ςτον κατάπλθκτο επιςκζπτθ (κατά τον Καηαντηάκθ).  Είναι θ 

διαφορά του αριςτοκράτθ από το δουλευτι, του μποζμ από το 

νοικοκφρθ, του ανζμελου από τον επιμελι,  του ςτοχαςτι από τον 

εργάτθ,  του ανεξάρτθτου  από  τον ςτρατευμζνο, του εραςτι από τον 

ςφηυγο. Είναι αν κζλετε, ςε πολφ γενικζσ γραμμζσ, θ διαφορά διάκεςθσ 

απζναντι ςτα πράγματα του καλλιτζχνθ από τον επιςτιμονα' ο πρϊτοσ 

αλλάηει τθν πραγματικότθτα πλαςτογραφϊντασ τθν (τθν «φτιάνει», 

όπωσ λζει ο Καηαντηάκθσ), ενϊ ο δεφτεροσ ελζγχει και ςυχνά αλλάηει 

τθν πραγματικότθτα γνωρίηοντάσ τθν.  

Εν πρϊτοισ, φαίνεται ότι θ επιλογι είναι εφκολθ:  «προφανϊσ» θ 

πρϊτθ περίπτωςθ αντίκειται ςτθ δθμιουργία υπό τθ μορφι του 

βιοποριςμοφ και τθσ δθμιουργίασ υλικϊν αγακϊν, που είναι και το 

πρϊτο ηθτοφμενο ςτον άνκρωπο, ενϊ θ δεφτερθ τθν υπθρετεί. Σ 

Steinbeck το λζει  τόςο  ωμά αυτό:  «Το ςπουδαιότερο πράγμα που ζχει  

καταφζρει  ο  άνκρωποσ   είναι  να  επιβιϊνει». 

Χε δεφτερθ ανάγνωςθ όμωσ, ο  ςυςχετιςμόσ αυτόσ δεν αντζχει ςτθν 

κριτικι  ςκζψθ:  θ  αφοςίωςθ  ςτθ  δθμιουργία  υλικϊν  αγακϊν  και 

ςτθν  πεηότθτα περιορίηει δραματικά τθ δυνατότθτα  τθσ  εναςχόλθςθσ 

με τθν πνευματικι δθμιουργία και τον πολιτιςμό,  που δεν είναι 

αςφαλϊσ το  πρϊτο  ηθτοφμενο, αλλά που είναι το τελικϊσ ηθτοφμενο 

(το τελικϊσ με τθν ζννοια του τελεολογικϊσ). 

Σ Russel ζχει γράψει ζνα δοκίμιο που το επονομάηει «Σκνθρίασ 

εγκϊμιον», ςτο οποίο υποςτθρίηει ότι, αυτό που λζμε ςυνικωσ 

ελεφκερο χρόνο και το κεωροφμε  πολυτζλεια και ςπατάλθ δυνάμεων, 

δίνει τθν ευγενζςτερθ προοπτικι ςτθ ηωι.  Γιϋ αυτό και προτείνει τον 

περιοριςμό του οκταϊρου, που διατίκεται ςτο βιοποριςμό και το 

επάγγελμα,  ςε τετράωρο.  

Ο φιλόςοφοσ ζγραψε: «Άλλοτε οι άνκρωποι είχαν κάποιο απόκεμα 
αφροντιςιάσ και αφζλειασ, που ςιμερα ζχει εξαφανιςτεί από τθ λατρεία 
ςτθν «αποδοτικότθτα» και από τον θδονιςμό τθσ μθχανικισ προόδου. Ο 
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ςφγχρονοσ άνκρωποσ νομίηει πωσ κάκε τι που κάνει πρζπει να «αποδίδει». 
Ζτςι, αντί να υπάρχει χαρά και ευτυχία ςτθ ηωι, θ κατάλθξθ είναι τα 
ξεχαρβαλωμζνα νεφρα, θ κόπωςθ και θ υςτερία. Ρρόκειται για ζνα φαφλο 
κφκλο χωρίσ τελειωμό, που θ παραγωγικότθτα γεννάει ακόμα περιςςότερεσ 
ανάγκεσ, ενϊ αντίκετα, θ πρόοδοσ ςτθν τεχνολογία κα ζπρεπε να ζχει 
αυξιςει  τον  ελεφκερο  χρόνο  για  όλουσ».  

Ρροσ τοφτο, επικαλείται ωσ επιχείρθμα πωσ, όταν αυτό ςυνζβθ αναγκαςτικά 
και εκτάκτωσ ςτθν Αγγλία τθν εποχι του Βϋ Ρ. Ρολζμου, όπου το μεγαλφτερο 
ποςοςτό ανκρϊπινου δυναμικοφ και εργαςίασ χανόταν γιατί ξοδευόταν ςτθν 
εξυπθρζτθςθ των πολεμικϊν αναγκϊν, διαπιςτϊκθκε ότι το ελάχιςτο 
ποςοςτό εργαςίασ που αφιερωνόταν ςτο να εξαςφαλιςκοφν τα απαραίτθτα 
για τθ ηωι ςε όλουσ, είχε επαρκζςει ϊςτε το γενικό επίπεδο ηωισ να μθν 
υπολείπεται πολφ του πριν και μετά τον πόλεμο.  
Με αυτι τθ κζςθ, ο φιλόςοφοσ καταδίκαηε τθν τότε ανάδειξθ από τουσ 
ρϊςουσ ςοβιετικοφσ τθσ δουλειάσ (δουλείασ, με απλι μετατόπιςθ του τόνου) 
ςε ιερι υπόκεςθ, που ζβαηε τουσ ανκρϊπουσ μπροςτά ςτο ψευτοδίλθμμα  
να  πεκάνουν από τθν  υπερκόπωςθ  ι  από  τθν  πείνα. 

Χε ανάλογο κείμενο, που ζγραψε ο Marquez ωσ διακικθ προσ τουσ 

ανκρϊπουσ όταν πλθροφορικθκε ότι πάςχει από καρκίνο, τόνιςε πωσ, 

αν ξεχνιόταν προσ ςτιγμιν ότι είναι μια μαριονζτα, φτιαγμζνθ από 

κουρζλια, και του χαριηόταν ξανά ζνα κομμάτι  ηωισ, κα ζδινε αξία ςτα 

πράγματα  όχι γι’ αυτό που αξίηουν, αλλά γι’ αυτό που ςθμαίνουν. 

Ο ςυγγραφζασ ζγραψε: «Τότε, κα κοιμόμουν λίγο και  κα ονειρευόμουν πιο 
πολφ, γιατί για κάκε λεπτό που κλείνουμε τα μάτια χάνουμε εξιντα 
δευτερόλεπτα φωσ. Κα ςυνζχιηα όταν οι άλλοι ςταματοφςαν και κα 
ξυπνοφςα όταν οι άλλοι κοιμοφνταν. Κα άκουγα όταν οι άλλοι μιλοφςαν και 
κα απολάμβανα ζνα ωραίο παγωτό ςοκολάτα. Στο μικρό παιδί κα ζδινα 
φτερά, αλλά κα το άφθνα να μάκει μόνο του να πετάει. Στουσ γζρουσ κα 
ζδειχνα ότι το κάνατο δεν τον φζρνουν τα γθρατειά αλλά θ λικθ. Τελικά, 
όλοι κζλουμε να ηιςουμε ςτθν κορυφι του βουνοφ, χωρίσ να γνωρίηουμε ότι 
θ αλθκινι ευτυχία βρίςκεται ςτον τρόπο που κατεβαίνεισ τθν απόκρθμνθ 
πλαγιά. Ζμακα πωσ ο άνκρωποσ δικαιοφται να κοιτά τον άλλον από ψθλά 
μόνο όταν πρζπει να τον βοθκιςει να ςθκωκεί».  
Κι απευκυνόμενοσ ςτα αγαπθτά του πρόςωπα, ςυμπλιρωςε: «Αγαπθμζνε/θ 
μου, αν ιξερα ότι αυτι κα ιταν θ τελευταία φορά που ςϋ ζβλεπα να βγαίνεισ 
απϋ τθν πόρτα, κα ςου ζλεγα πόςο ςϋ αγαπϊ και δεν κα υπζκετα ανόθτα ότι 
το ξζρεισ ιδθ. Αν ιξερα ότι αυτι κα ιταν θ τελευταία φορά που κϋ άκουγα 
τθ φωνι ςου, κα θχογραφοφςα κάκε ςου λζξθ για να μπορϊ να τισ ακοφω 
ξανά και ξανά. Το αφριο δεν το ζχει εξαςφαλίςει κανείσ, είτε νζοσ είτε γζροσ, 
και ςιμερα μπορεί να είναι θ τελευταία φορά που βλζπεισ τουσ ανκρϊπουσ 
που αγαπάσ.  Γιϋ αυτό μθν περιμζνεισ άλλο, κάν'το ςιμερα. Γιατί αν το αφριο 
δεν ζρκει ποτζ, κα μετανιϊςεισ ςίγουρα για τισ μζρεσ που δεν βρικεσ χρόνο 
για ζνα χαμόγελο, μια αγκαλιά κι ζνα φιλί. Κανείσ δεν κα ςε κυμάται για τισ 
κρυφζσ ςου ςκζψεισ, βρεσ τθ δφναμθ και τθ ςοφία να τισ εκφράςεισ».  
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Ψελικά, όςο κι αν ςκεφτοφμε ρεαλιςτικά,  το ςυμπζραςμα που βγαίνει 

είναι ότι θ χαρά τθσ ηωισ είναι ιδεαλιςτικι και υποκειμενικι.  

Θ ψυχαγωγία, θ διαςκζδαςθ, το παιχνίδι, το χιοφμορ, και θ ίδια θ 

δθμιουργία και θ τζχνθ,  ζχουν από τθ φφςθ τουσ  χροιά πολυτζλειασ. 

Ωπάρχουν δφο τφποι ανκρϊπων ωσ προσ αυτό: ο ευτυχιςμζνοσ που 

αγαπά τθν ομορφιά του κόςμου και ο δυςτυχιςμζνοσ  που μιςεί τθν 

αςχιμια του.  

Ακόμα και το ςεξ κα αποκλειόταν χωρίσ τθν ιδεαλιςτικι και 

υποκειμενικι διάκεςθ, αν κάποιοσ είχε τεκνοποιιςει και δεν 

επικυμοφςε  άλλο  παιδί,   γιατί  φυςιοκρατικά  θ  ςεξουαλικι  πράξθ 

ζχει  ωσ  ςκοπό  τθν  τεκνοποιία  και,  ςυνεπϊσ,  θ  παραπζρα  κόπωςθ 

για ανφπαρκτο ςκοπό,  κα ιταν από ρεαλιςτικι  άποψθ άχρθςτθ  και 

ςπατάλθ  δυνάμεων. Ψο ςεξ, όπωσ το ξζρουμε ςτον πολιτιςμό, ςαν 

πράξθ μζκεξθσ και μυςτθριακισ ψυχικισ ανάταςθσ, ςαν φυςικό και 

αυκόρμθτο «καλλιτζχνθμα», δεν μπορεί παρά να ζχει ιδεαλιςτικό 

υπόβακρο'  ποτζ ρεαλιςτικό! 

Αςφαλϊσ και εδϊ, κανζνα από τα άκρα δεν ζχει δίκιο. Σι δφο 

ςυνιςτϊςεσ αποδίδουν τθν ορκι ςυνιςταμζνθ με τθ ςφμμετρθ και 

λελογιςμζνθ  μίξθ  τουσ.  

Ξατϋ αρχιν, ακόμα και με τθν κακαρά οικονομικι και ρεαλιςτικι 

ανάλυςθ, θ μονομζρεια είναι εκδιλωςθ ανωμαλίασ. Αυτόσ που 

παράγει και εςοδεφει, προςφζρει μεν καταναλωτικά αγακά ςτουσ 

άλλουσ και αμείβεται απϋ αυτοφσ,  αλλά τουσ αποςτερεί  ταυτόχρονα  

από  οικονομικοφσ πόρουσ.  Αν δεν καταναλϊνει και ο ίδιοσ  με τθ 

ςειρά του και μόνο αποταμιεφει, ςτερεί εργαςία και πόρουσ από τουσ 

άλλουσ και τουσ οδθγεί ςε αδυναμία κατανάλωςθσ, που επιςτρζφει 

τελικά ςτον ίδιο ςαν boomerang, ωσ αδυναμία διάκεςθσ των 

προϊόντων του. Χτθν ίδια αδυναμία περιζρχεται, επίςθσ, αυτόσ που 

καταναλϊνει αλόγιςτα χωρίσ να παράγει,  γιατί το να καταναλϊνει 

κανείσ τα ζτοιμα ζχει ωσ ορίηοντα τθν  ζνδεια και τον  ξεπεςμό  (αργά ι 

γριγορα, ανάλογα με το πόςα είναι  αυτά).   

Πάλιςτα, θ  διαλεκτικι  ιςορροπία  δεν  είναι  αναγκαία  μόνο  μεταξφ 

των δφο τάςεων, αλλά και μζςα ςτθν κακεμιά απϋ αυτζσ, όπωσ π.χ. 

ανάμεςα ςτο απολλϊνειο  πνεφμα και ςτθ διονυςιακι παράμετρό του, 

όπου πολλοί φιλόςοφοι και ςυγγραφείσ βλζπουν «διαμετρικι» 

διαφορά χαρακτιρων, ενϊ εγϊ τα βλζπω ςαν ςυγγενείσ και 

αλλθλοςυμπλθροφμενεσ  ςυνιςτϊςεσ  αυτοφ  που  λζω  απολλϊνειο  

πνεφμα. 



 340                                                                   ΘΚΛΞΘ 

 

Δεν υπάρχει  λογικόσ  άνκρωποσ  που να ςκζφτεται  με απολλϊνια  

λογικι  και να αποκλείει τθ διονυςιακι πλευρά τθσ  ηωισ, κεωρϊντασ 

τθ διαςκζδαςθ ςαν αμάρτθμα. Αντίκετα μάλιςτα, και μόνο με το 

ςυνϊνυμο «ψυχ-αγωγία» καταδεικνφεται ότι τα διαςκεδαςτικά 

διαλείμματα  νοοφνται από το δθμιουργικό άνκρωπο ωσ  χριςιμα  ςτθ 

γενικότερθ προκοπι του, γιατί αναηωογονοφν τθν ψυχι του.  Ψο πόςο 

αυτά μζνουν  ςτο επίπεδο του διαλείμματοσ και δεν καταντοφν 

κραιπάλθ, δεν είναι κζμα ποιοτικισ διαφοράσ  τουσ, αλλά απλά ηιτθμα 

καλισ ι κακισ εφαρμογισ του μζτρου, αφοφ κάκε υπερβολι και 

κατάχρθςθ (προσ το ζνα ι το άλλο άκρο παρομοίωσ) αποβαίνει τελικά 

ηθμιογόνοσ. 
 

Βζβαια, ςε καμιά  περίπτωςθ θ εκδοχι αυτι δεν φκάνει μζχρι το άλλο 

άκρο να υιοκετείται ωσ αυτοςκοπόσ ο ανζμελοσ βίοσ του «bon viveur» 

και του γλεντηζ τφπου Ηορμπά ι τηίτηικα. Αυτό ςίγουρα εξορκίηεται 

κατά το εςτιακό πνεφμα ωσ μζγα αμάρτθμα, αλλά και κατά το 

απολλϊνιο  πνεφμα  κεωρείται  ωσ  εκτροπι  από  τθ  δθμιουργικι  ηωι 

και  το  διαλεκτικό  μζτρο. 

Υζρα όμωσ από τθν κοινωνικι διάςταςθ, από κακαρά ατομικι 

αξιολόγθςθ,  ο Russel  ζχει δίκιο όταν ηθτάει να εξιςορροπθκοφν οι δφο 

τάςεισ,  διαμαρτυρόμενοσ  ότι θ  εποχι μασ  ζχει γίνει μθχανιςτικι και 

αντιπολιτιςμικι.  Θ ρουτίνα και θ  ιεροποίθςθ τθσ  εργαςίασ και τθσ 

υλικισ παραγωγισ οδθγεί τον άνκρωπο ςε ζνα νζου τφπου μεςαιωνικό 

ςκοταδιςμό και ςε μια εξίςου τυραννικι «κρθςκεία», όπου απλά το 

λατρευόμενο τζρασ «κεόσ» το ζχει αντικαταςτιςει το νζο ιερό τζρασ  

«παραγωγι για τθν παραγωγι».  Ψον ανκρωποκεντρικό πολιτιςμό, τον 

ζχει εκτοπίςει δυςτυχϊσ ςιμερα ο απάνκρωποσ κόςμοσ των 

διαγραμμάτων και των αρικμϊν.  Είναι μια κατάςταςθ που  εκμθδενίηει 

το άτομο και αποςτερεί εν τζλει τθ ηωι του από κάκε θκικό νόθμα. 

Υου μετατρζπει τον άνκρωπο από τελικό ςκοπό ςε μζςο και εργαλείο! 

Σ ελεφκεροσ χρόνοσ, θ ιδεαλιςτικι πλευρά τθσ ηωισ και θ δθμιουργία 

χωρίσ υλικό αντίκριςμα (είτε αυτι είναι επιςτθμονικι, είτε καλλι-

τεχνικι, είτε αφιερωμζνθ ςτθ μόρφωςθ, ςτθν ψυχαγωγία και ςτθν 

ανατροφι των παιδιϊν μασ)  είναι οι βάςεισ τθσ θκικισ ανάταςθσ του 

ατόμου και τθσ αποκόλλθςισ του από το κτινοσ. Είναι το κφριο 

χαρακτθριςτικό του ευγενι και του ευπατρίδθ. Ξι ασ μθ λθςμονοφμε τθ 

ςοφι παροιμία, που λζει ότι «το περιττό δίνει τθ χαρά τθσ ηωισ». 

Ππορεί  αυτό  να  ακοφγεται  πολυτελζσ  και  αριςτοκρατικό,  αλλά  ασ 

μθν ξεχνάμε ότι οι μεγάλοι ερευνθτζσ, οι μεγάλοι καλλιτζχνεσ και 
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ακόμα  κι  οι  μεγάλοι  επαναςτάτεσ  που αγωνίςτθκαν υπζρ  των  

λαϊκϊν τάξεων, προζρχονταν από τισ εφπορεσ τάξεισ, που διζκεταν 

ελεφκερο χρόνο για να μορφωκοφν, να ταξιδζψουν, να ενθμερωκοφν 

και να ςκεφκοφν (φκάνοντασ ζτςι ςτο οξφμωρο, ο ιδεαλιςτισ να γίνεται 

εγγυθτισ του ρεαλιςμοφ ι, αλλιϊσ, ο υποτικζμενοσ εγωιςτισ να 

ενεργεί ωσ  πρωτεργάτθσ τθσ φιλαλλθλίασ).  

Θ βιοπάλθ δεν γεννάει διανοθτζσ,  οφτε επαναςτάτεσ. Γεννάει μόνο 

κουραςμζνουσ, υποταγμζνουσ και εξουκενωμζνουσ ανκρϊπουσ  

(παραδομζνουσ ςτθ δουλειά και τθ δουλεία, κατά τθ ςοφι πρόνοια τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ που ςχεδόν ταφτιςε τισ δφο αυτζσ ζννοιεσ, διαφο-

ροποιϊντασ τισ  μόνο ωσ προσ τον τονιςμό). Θ ελευκερία δεν υπάρχει 

ςτθ δουλεία, όπου κι αν βάλουμε  τον  τόνο. 

Ξι  όπωσ κα δοφμε και παρακάτω, ο εξουκενωμζνοσ από τθ δουλειά 

και  τθ  βιοπάλθ  άνκρωποσ,  ςτερείται  αναγκαςτικά  πολλϊν  πτυχϊν 

τθσ  ηωισ που κεωροφνται πολιτιςτικά πολφτιμεσ, όπωσ είναι θ τζχνθ, 

οι περιθγιςεισ, θ άκλθςθ, θ παρζα, το χιοφμορ, θ περιςυλλογι  και 

ακόμα και θ ςτοιχειϊδθσ αφοςίωςθ ςτθν ανατροφι των παιδιϊν του. 

Άρα, τελικά, ςτερείται πολιτιςμοφ. Ψο εργατικό «ρομπότ» δεν ζχει 

καμία όρεξθ για όλα αυτά, παρεκτόσ από τροφι και φπνο (περιλαμβα-

νόμενου ςτον φπνο και του «όρκιου φπνου» τθσ τθλοψίασ). 

Ρροςωπικά, δεν είχα τθν τφχθ να ζχω ςτθ ηωι μου τον ελεφκερο χρόνο που 

απαιτοφςαν τα πνευματικά μου ενδιαφζροντα.  Εντοφτοισ, δεν παραδόκθκα 

ποτζ ςτθ ρουτίνα τθσ βιοπάλθσ.  Είχα βρει τθ χρυςι τομι να αναπλθρϊνω 

τθν ζλλειψθ χρόνου, αφενόσ με το ξενφχτι και, αφετζρου, με πολυετι 

διαλείμματα  ςτθν επαγγελματικι μου δραςτθριότθτα,  όταν το επζτρεπαν οι 

«παχιζσ αγελάδεσ». Τότε αφοςιωνόμουν ςτθ διανόθςθ και ςτθν ζρευνα, ενϊ 

παράλλθλα, ταξίδεψα ςε όλο ςχεδόν τον κόςμο και διζκεςα και αρκετό 

χρόνο ςτθν πολιτικι (με καινοτόμο και ριηοςπαςτικι διάκεςθ, για τθν 

ανατροπι των κατά τθ γνϊμθ μου κακϊσ κειμζνων). 

 Αυτό βζβαια ζφερνε και τισ «ιςχνζσ αγελάδεσ» και με ανάγκαηε να 

δραςτθριοποιθκϊ ξανά επαγγελματικά για κάποιο διάςτθμα, ϊςτε να 

αναπλθρϊςω το χρθματικό απόκεμα που είχα ξοδζψει. Πμωσ τελικά, 

ποςοςτιαία, μάλλον ο χρόνοσ τθσ επαγγελματικισ δουλειάσ ιταν τα 

διαλείμματα ςτθ ηωι μου και όχι ο χρόνοσ τθσ ζρευνασ, των ταξιδιϊν και τθσ 

προςωπικισ καλλιζργειασ.  Και  φυςικά,  δεν  μετανιϊνω γιϋ αυτό. 

 

Αναμφίβολα,  ωσ οπαδόσ του μζτρου,  δεν μπορϊ  παρά να προτείνω τθ 

ςφμμετρθ εναςχόλθςθ  του μζςου ανκρϊπου με τισ δυο πλευρζσ τθσ 

προςωπικισ ηωισ,  δθλαδι τθν πνευματικι καλλιζργεια και τον υλικό 

βιοποριςμό. 
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 Αδίςτακτα όμωσ,  αν ζπρεπε να  διαλζξω  ανάμεςα ςτισ δφο ακραίεσ 

ςτάςεισ ηωισ που περιζγραψα, κα επζλεγα τθν ιδεαλιςτικι  από τθ 

ματεριαλιςτικι,  το φωσ  του Απόλλωνα και τθ χαρά του Διονφςου  από  

τθ ςτζγθ τθσ Εςτίασ και τα πλοφτθ του Ερμι, τθν  Ακινα από τθ Χπάρτθ,  

τθν  ανκρϊπινθ  μεςογειακι  ηεςταςιά από τθ ρομποτικι  νοοτροπία 

των βορείων, το τηίτηικα από το μζρμθγκα και τον αλθτιριο και 

ρζμπελο Ηορμπά από  τον προκομμζνο και νοικοκφρθ  μικροαςτό  τθσ  

ςφγχρονθσ  μεγαλοφπολθσ.  Ξαλφτερα  να πεκάνει κανείσ ςυντομότερα 

«ηϊντασ», παρά να μακροθμερεφςει  «πεκαίνοντασ   κακθμερινά»! 

Σ  ςτεγνά  πρακτικόσ,  ρεαλιςτισ και  ςυμφεροντολόγοσ  άνκρωποσ, 

που ηει λφνοντασ  μόνο  προβλιματα (ατελείωτα  και  άχαρα, άλλωςτε),  

ποτζ δεν με ζκελξε. Υοτζ δεν τον κζλθςα για παρζα μου ι για 

ςυνομιλθτι μου. Ψον κεωροφςα πλθκτικό και ψυχοφκόρο για ϋμζνα. 

 Αυτόσ που πάντα ςυμπακοφςα και γζμιηε τθν ψυχι μου, ιταν αυτόσ 

που ονειρευόταν,  που ψαχνόταν πϊσ να βγει απϋ το ςαρκίο του, πϊσ 

να «πετάξει». Αυτόσ που, ακόμα και μζςα ςτθν απζραντθ δυςτυχία 

του, ςκεφτόταν ςαν τον «Άνκρωπο ελζφαντα» του Pomerance, που 

ζλεγε: «Μερικζσ φορζσ μου φαίνεται πωσ το κεφάλι μου είναι τόςο 

μεγάλο, γιατί είναι γεμάτο από όνειρα»!  

 

Εξάλλου,  πζρα από τθν προτίμθςθ που είχα πάντα από  ιδιοςυγκραςία 

ςτο Απολλϊνιο πνεφμα, ςτοχαηόμουν πωσ κι θ ανκρωπότθτα, αν και 

επιβίωςε  με  τθν εργαςία και το  ςυντθρθτιςμό των  πολλϊν,  όφειλε 

τθν  πρόοδό  τθσ  και  τον  πολιτιςμό  τθσ  ςϋ αυτοφσ  τουσ  λίγουσ,  που 

τουσ  ενζπνεε  θ  κλίςθ να κάνουν μεγάλα και ξεχωριςτά  πράγματα, 

ςτισ λίγεσ χιλιάδεσ «αιρετικοφσ» που πιγαν κόντρα ςτισ ςυνικειεσ και 

τθσ άνοιξαν νζουσ δρόμουσ. Χϋ αυτοφσ που ιταν φτιαγμζνοι από 

μζταλλο κι  όχι  από  πθλό! 

 

 

θμείωςθ: Αντί να το αναλφςω αυτό, παρακζτω ζνα άρκρο που 

ζγραψα πριν 30 χρόνια ςτο περιοδικό «Ο Ταχυδρόμοσ», διακρίνοντασ 

τισ δφο ςτάςεισ ηωισ με αναγωγι ςτισ αδελφζσ Αντιγόνθ και Λςμινθ τθσ 

τραγωδίασ του Σοφοκλι, που κεϊρθςα ότι απθχοφν αντίςτοιχα το 

προοδευτικό και ςυντθρθτικό πνεφμα:  
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 Δθμιτρθσ άπτθσ (1986) 

 ΖΩΗ ΠΕΖΗ 'Η ΖΩΗ ΜΕ ΠΟΙΗΗ ;  

 -------------------------------------------------- 

 Σπουδαίο πράγμα θ ωριμότθτα!  Σαν ιμουν νεότεροσ, τθν 

περιφρονοφςα. Τϊρα που τθν προςζγγιςα, ςτο μζτρο που τθν 

προςζγγιςα,  νιϊκω πραγματικά τθν αξία τθσ. 

 Κάποτε είχα τθν εντφπωςθ πωσ, ςτθ ηωι μου, γνϊριςα χιλιάδεσ 
ανκρϊπουσ' μερικζσ δεκάδεσ πολφ καλά. 

 Οποία πλάνθ! Τϊρα ξζρω πωσ γνϊριςα μόνο δφο: τθν Αντιγόνθ και τθν 
Λςμινθ. Υποχρεϊκθκα από τα πράγματα να γνωρίςω τον άνκρωπο τθσ 
πεηότθτασ' τθν Λςμινθ. Αλλά υπιρξα και καλότυχοσ να γνωρίςω τον 
Άνκρωπο του μεγαλείου, τον Άνκρωπο με άλφα κεφαλαίο κατά Διογζνθ' 

τθν Αντιγόνθ. 

 Δυο κατθγορίεσ ανκρϊπων:  θ μια όχι πολφ μακριά απϋ το κτινοσ, θ άλλθ 
πολφ κοντά ςτο κείο, ςτθν αγιοςφνθ. 

 Είδα ανκρϊπουσ, πολλοφσ, παρα πολλοφσ, να ςτοιβάηονται ςτο τραίνο 
τθσ ηωισ, χωρίσ να ξζρουν ποφ κα τουσ βγάλει. Να περιφζρουν τα ράκθ 

τθσ ταπεινισ τουσ φπαρξθσ, χωρίσ οράματα, χωρίσ ςκοπό, αφυδατωμζνοι 

και μικρόψυχοι, κφματα τθσ κατανάλωςθσ και τθσ εκελοτφφλωςθσ, 

υποχείριοι των δογμάτων  και  των  δθμαγωγϊν. Ολοι ςαν ζνασ! 
 Άνκρωποι εφθςυχαςμζνοι, που παροικοφν τθν Λερουςαλιμ ζρποντασ για 

τθν επιβίωςθ, χωρίσ ανθςυχίεσ, χωρίσ προβλθματιςμοφσ, χωρίσ 
ευαιςκθςίεσ. Άλλοι ευνοθμζνοι κι άλλοι κακότυχοι. Άλλοι ζξυπνοι κι 
άλλοι ανόθτοι. Άλλοι πλοφςιοι κι άλλοι παρίεσ.  Μα όλοι τουσ ζτοιμοι να 
ενδϊςουν, να ςυμβιβαςτοφν, να ςυρκοφν. Χωρίσ ταυτότθτα και χωρίσ 

προοριςμό. Ραραδομζνοι ςε ςυμπλζγματα και ςε εμπάκειεσ. Χαμζνοι 

μζςα ςτισ αςθμαντότθτεσ. Υποταγμζνοι ςτο φαφλο κφκλο τθσ επιβίωςθσ 

και ςτθ ρουτίνα τθσ κακθμερινότθτασ, αγωνίηονται με πάκοσ να 

επιμθκφνουν μια ηωι που, κακϊσ θ κάκε τθσ θμζρα είναι ίδια με τθν 

προθγοφμενθ και απαράλλαχτα όμοια με τθν επόμενθ, ςτο τζλοσ είναι 
ςαν θ ηωι τουσ να κράτθςε μία  μόνο  θμζρα! 

 Τί τραγικι ειρωνεία! Τί προδομζνεσ υπάρξεισ! Σίγουρα γι αυτοφσ, ο 

Ραλαμάσ ζγραψε: «Στουσ ξζγνοιαςτουσ, αλίμονο, τουσ πρζπει να'ναι 

δοφλοι». Κι ο Βάρναλθσ ςυμπλιρωςε: «Ρρϊτο ςου λάκοσ, να'ςαι 

δοφλοσ.  Δεφτερο, ςε κατάδουλθ εποχι»! 
 

 Είδα όμωσ κι ανκρϊπουσ ςπουδαίουσ. Ανκρϊπουσ μεγαλόπνοουσ, 

πείςμονεσ, δυνατοφσ'   μικροφσ Κεοφσ! 
 Ζηθςαν και ηουν ανάμεςά μασ, γεμάτοι φλόγα και οραματιςμοφσ,  

ανοιχτοί ςε κάκε τι το καινοφριο.  Με πιλότο τα  ιδανικά τουσ και όχι τα 

ορμζμφυτά τουσ.  Με αρχζσ και ςυνζπεια. 
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 Ρρωτοπόροι και ριηοςπάςτεσ. Μεγαλόκαρδοι και κοςμοπολίτεσ. 

Αρνοφμενοι να ςυμπράττουν ςε μικρότθτεσ.  Αλλεργικοί ςτο να 

επαναλαμβάνονται.  Με μυαλό ν' αςτράφτει,  με ψυχι που να βράηει.  
 Ρου να διψοφν ν' αλλάξουν τθν ανκρωπότθτα, να φτιάξουν το δικό τουσ 

κόςμο, ν' ανακουφίςουν τον ανκρϊπινο πόνο, ν' ανακαλφψουν, να 
γνωρίςουν, να εφεφρουν, να μεταρρυκμίςουν, να δθμιουργιςουν. Ρου 

πιάνουν τθ ηωι απ' τθ ρίηα,  απ' τθν ουςία τθσ,  που πιάνουν τον ταφρο 
απ' τα  κζρατα! 

 Άνκρωποι που γνωρίηουν άριςτα, όπωσ κι οι προθγοφμενοι, πωσ θ 
κατάλθξθ κα'ναι μία, χοφσ και μφκθτεσ'  μα που είναι αποφαςιςμζνοι να 

πουλιςουν ακριβά τθ λεοντι τουσ. Ρεραςτικοί, αλλ' αποφαςιςμζνοι ν' 
αφιςουν κάποια αχνάρια -όςο το δυνατό πιό βακιά- ςτο πζραςμά τουσ. 

 Δον Κιχϊτεσ ίςωσ. Ρου δίνουν μάχεσ κατ' ανεμομφλων. Μα παραδομζνοι 

αμαχθτί  ποτζ! 
 Επαναςτάτεσ, καινοτόμοι, ανιςυχοι, ςκεπτικιςτζσ, περίεργοι. Μερικζσ 

φορζσ  και  ιδιόρρυκμοι,  μα  πάντα  αξιόλογοι. 
 Τουσ απαντάσ ςτο προςκεφάλι του πονεμζνου και ςτο πλευρό του 

πλανεμζνου. Τουσ βρίςκεισ ςτο εργαςτιρι με τον Ρλανκ και τον Ραςτζρ, 

ςτθν ιεραποςτολι με τον Σβάιτςερ, ςτθ Βαςτίλθ με τον Νταντόν, ςτο 
πόντιουμ με τον Μότςαρτ, ςτο πολιορκθμζνο Μεςολόγγι με τον 

Μπάιρον! Τουσ βρίςκεισ και ςτα υπόγεια του πφργου του Λονδίνου ςαν 

τον Τόμασ Μορ, και με το κϊνειο ςτο χζρι ςαν τον Σωκράτθ'  μα δεν τουσ 
βρίςκεισ ποτζ με  ςκυμμζνο  τον  αυχζνα,  με  ςφαλιςτό  το  ςτόμα. 

 Λιγότεροι αςφαλϊσ από τουσ πρϊτουσ, μα που αξίηουν. Άνκρωποι που 
αποτελοφν τθ ςυνείδθςθ τθσ ανκρωπότθτασ και -γιατί όχι;- και το καμάρι 

τθσ. Ρου χάρθ ς' αυτοφσ, δικαιοφνται και οι άλλοι να υπάρχουν και να 

δθλϊνουν  πολιτιςμζνοι. 

 Άνκρωποι που, όπωσ λζει ο Καηαντηάκθσ ςτθν «Αναφορά ςτον Γκρζκο»,  

δεν είναι χαλαρζσ μα τεντωμζνεσ χορδζσ.  Ρου δε φοβοφνται το τζντωμα  

μα τ' αποηθτοφν πιότερο, ανακράηοντασ με δζοσ  αλλά και πείςμα: 
«Τζντωςζ με Κεζ  μου  κι  ασ  ςπάςω»! 

 Άνκρωποι πονεμζνοι και βαςανιςμζνοι. Ρολλζσ φορζσ, αδικαίωτοι. Μα 
άνκρωποι ξεχωριςτοί, πολφτιμοι. Γεμάτοι λεβεντιά.  Ρου δεν κ' άλαηαν 

τθ μια και μοναδικι ςτιγμι αβζβαιθσ δικαίωςθσ και ευτυχίασ που 

κυνθγοφν, τθν ουςία τθσ φπαρξισ τουσ, με όλα τα καλά του κόςμου. Ρου 
κι όταν χάςουν ακόμα, κα μποροφν να φωνάξουν ςτουσ άλλουσ -ςτουσ 

υποτικζμενουσ «νικθτζσ»- αυτό το περίφθμο ενόσ μεγάλου επαναςτάτθ: 

«Εμάσ μασ ζμεινε θ φλόγα'  εςάσ ςασ ζμεινε θ ςτάχτθ»!  
  

 Ασ τουσ μακαρίηει θ ανκρωπότθτα. Γιατί, χάρθ ς' αυτοφσ, θ ηωι αξίηει τον 

κόπο. Γιατί είναι εκείνοι που δίνουν ποίθςθ ςτθ ηωι'  και άρα τθν κάνουν 

υποφερτι! 
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Με το άρκρο αυτό,  δεν ικελα να προτείνω  ςτο μζςο άνκρωπο να 

εγκαταλείψει το μζτρο που του ςυςτινω ωσ οδθγό ςτισ  πράξεισ του, 

αλλά  να  τον  καλζςω  ςε  ςεβαςμό  («Ad  Verecundiam»  κατά  τον  

Leibniz) απζναντι ςτουσ ιδιόρρυκμουσ, τουσ ξεχωριςτοφσ και τουσ 

αιρετικοφσ,  που  ραίνουν  με  καλό  και  χαρά  τθ  Γθ  και  λειτουργοφν 

ςαν  βάλςαμο  ςτθν  πλθγι  τθσ  ηωισ.  

 Σϋ αυτοφσ  που  θ  μεγαλοςφνθ  αναβλφηει  πθγαία  και  βιϊνεται  με 

φυςικότθτα  και  που  ζμειναν  παιδιά  και  παλεφουν  για  το καλό  

ςαν  να  παίηουν  βϊλουσ! 

 Σϋ αυτοφσ  που  νιϊκουν  όπωσ  ο  βαςιλιάσ  Lear  ςτο  ομϊνυμο ζργο 

του Shakespeare, όταν είπε:  «Ζχω μπροςτά μου ςκλθρό μόχκο:  Να  

κουβαλιςω  τθν  Ανκρωπότθτα»!   

 Σϋ αυτοφσ δθλαδι που, ςτθν πραγματικότθτα, ανιχνεφεται και 

εκδθλϊνεται  θ  αλθκινι  Αγιοςφνθ! 

Αναρχία 

(Επαναςτατικότθτα, Αναχωρθτιςμόσ) 

Ωςτόςο, πριν κλείςω το κεφάλαιο τθσ ατομικισ θκικισ, πρζπει να 

αςχολθκοφμε και με τισ αρνθτικζσ ατομικζσ αντιμετωπίςεισ τθσ θκικισ,  

οι οποίεσ,  αν και ακραίεσ,  είναι υπαρκτζσ και αξιοπρόςεκτεσ. 

Υρωτφτερα, είπαμε ότι θ θκικι αποδζχεται με τιμιότθτα τθν 

υποκειμενικι  διάςταςθ τθσ φπαρξθσ ωσ αντικειμενικι πραγμα-

τικότθτα  και  ότι  δεν  κρφβει  τθν  υποκειμενικότθτα,  αλλά τθν  

αντικειμενοποιεί.   Επίςθσ,  είπαμε  ότι  καμιά  πράξθ  δεν  είναι  a 

priori  και  εξ  οριςμοφ  καλι  ι  κακι  και  ότι  θ  αξιολογικι  τθσ 

αποτίμθςθ  εξαρτάται  από  το  χϊρο  και  τθ  ςτιγμι  που  ςυμβαίνει 

και  από  τισ  εναλλακτικζσ  δυνατότθτεσ  που  είχε  εξ  αντικειμζνου ςτθ  

διάκεςι  του  το πράττον  υποκείμενο. 

Αυτά  λοιπόν  ιςχφουν και  για  τθν  ίδια  τθν  θκικι,  ωσ  ανκρϊπινθ 

πράξθ. Σ ςκεπτόμενοσ άνκρωποσ οφείλει αντικειμενικά να δεχτεί,  

ιδίωσ  ςτθν  περιοχι  τθσ  ατομικισ  θκικισ,  ότι  υπάρχει  και  θ  αθκικι 

και αναρχικι κεϊρθςθ τθσ φπαρξθσ, που δεν είναι υποχρεωτικά 

ανικικθ, αλλά ξζνθ προσ τθν θκικι. Σ Sartre είπε ότι «Και ο 

αρνοφμενοσ τθν πολιτικι  κάνει πολιτικι πράξθ».  Ανάλογα λοιπόν, λζω 

κι εγϊ εδϊ, ότι ο αρνοφμενοσ τθν θκικι κάνει θκικι επιλογι.  Ακραία  

βεβαίωσ,  αλλά  επιςτθμονικά  νόμιμθ  και  ςεβαςτι. 
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Ψι ςθμαίνει όμωσ το να αρνείται κάποιοσ τθν θκικι, ωσ αντίλθψθ και 

ωσ επιςτιμθ;  Χθμαίνει ότι δεν δζχεται νοθτικά, ότι υπάρχουν αξίεσ και 

δζοντα ςτθ ηωι, αλλά μόνο τυχαίεσ επικυμίεσ (γοφςτα).  Επειδι όμωσ 

θ θκικι δεν κζτει αφϋ εαυτισ τισ αξίεσ και τουσ κανόνεσ τθσ, αλλά -ωσ 

κανονιςτικι και εφαρμοςτικι επιςτιμθ- ςτθρίηεται ςτθν τελεολογία 

και ςτο ζμφυτο ικοσ  που αυτι πρεςβεφει πωσ υπάρχει, αυτό  

ςυνεπάγεται  ότι, ουςιαςτικά, αρνείται ςυνάμα και τθν αλικεια τθσ 

κεωρθτικισ επιςτιμθσ και τθν φπαρξθ πρυτανεφουςασ τάςθσ. 

Δθλαδι, θ Αναρχία, ωσ πλιρθσ άρνθςθ αρχϊν και αξιϊν, ανάγεται 

κεωρθτικά ςτο Μθδενιςμό, τόςο ωσ αμφιςβιτθςθ κάκε τζλουσ και 

τάξθσ -  άρα άρνθςθ του ρεαλιςμοφ και τθσ αιτιοκρατίασ,  όςο και ωσ 

παραίτθςθ από κάκε αυτοφυι τάςθ και ςκοπιμότθτα - άρα άρνθςθ του 

ιδεαλιςμοφ και του αυτοπροςδιοριςμοφ  (που προτείνεται από τον 

υπαρξιςμό με βάςθ το κεϊρθμα «Θ φπαρξθ προθγείται τθσ ουςίασ»). 

Υρακτικά  εκδθλϊνεται, γενικά  μεν, ωσ απόρριψθ των ατομικϊν αξιϊν 

(ςωματικϊν, περιβαλλοντικϊν, δθμιουργικϊν, πολιτιςτικϊν κλπ.),  

ειδικότερα  δε, ωσ αμφιςβιτθςθ των κοινωνικϊν ςυνθκειϊν και 

απείκεια ςε οποιαςδιποτε μορφισ πολιτικό ςφςτθμα. Θ ορκι όμωσ 

φιλοςοφικι ςθμαςία του όρου είναι θ πρϊτθ, που ερμθνεφει τθν 

αναρχία γενικά ωσ αταξία (βλζπε λεξικό Lalande, Anarchie "A").  Ξατά 

τον Comte (Katechisme, ςελ. 137), θ αναρχία ςυνεπάγεται τθν 

«ελευκερία τθσ ακακοριςίασ».  

Θ περιοριςτικι χριςθ του όρου αναρχία (βλζπε λεξικό Lalande, Anarchie 

"Β"), που  ειςιχκθ για πρϊτθ φορά το 19ο αιϊνα από τουσ Proudhon και 

Bacounin για τθν πολιτικι κεωρία που απορρίπτει κάκε είδουσ κρατικι 

οργάνωςθ, είναι εςφαλμζνθ, γιατί ο κακιερωμζνοσ όροσ γιϋ αυτι τθ κεωρία 

είναι Αναρχιςμόσ. Βζβαια, κι ο αναρχιςμόσ ζχει ωσ κεωρθτικό υπόβακρο τθν 

ακακοριςία, πλθν όμωσ ςφάλλει περιορίηοντάσ τθν ςτο χϊρο τθσ πολιτικισ 

θκικισ. Κα ιταν ςαν να περιορίηαμε τθν ζννοια Αρχι, από το γενικό νόθμα 

του αξιϊματοσ και του κανόνα (principle), ςτο ειδικό νόθμα τθσ  εξουςίασ  

(authority)  και  μόνο. 

Εν πάςθ περιπτϊςει, θ αναρχία, ωσ α-ταξία κατά τθν αυκεντικι 

φιλοςοφικι ερμθνεία τθσ, είναι και εννοιολογικά και εξ οριςμοφ 

ατομικι  επιλογι,  γιατί αν ιταν ςυλλογικι πράξθ,  αυτό κα εμπεριείχε 

τθν αντίφαςθ ότι δφο τουλάχιςτον άνκρωποι ςυμφϊνθςαν ςε κοινι 

δράςθ και, ςυνεπϊσ, ζβαλαν τθν πρϊτθ αρχι (κανόνα) ςτθ μεταξφ τουσ 

ςχζςθ,  άρα και τάξθ.  Ξαι ωσ ατομικι  αν τθ δοφμε όμωσ, ξζρουμε ότι ο  

Φοβινςϊνασ Ξροφςοσ, αν δεν είχε κάποια τάξθ ςτθ ηωι του κι αν δεν 
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ακολουκοφςε πιςτά επάνω ςτο νθςί κάποιεσ αρχζσ ςτθ ςυμπεριφορά 

του,  δεν κα είχε επιβιϊςει. 
 

Λδεαλιςτικά, θ αναρχία εκδθλϊνεται δυναμικά, ωσ Επαναςτατικότθτα.  

Πε αυτι τθσ τθ διάςταςθ,  ωσ άνευ ορίων υποςτιριξθ τθσ ιδζασ τθσ 

ελευκερίασ και του αυτοπροςδιοριςμοφ και ωσ αντίβαρο ςτο κάκε 

είδουσ νομοτελειακό δόγμα (ζςτω και λογικό)  και ςτθν κάκε μορφισ 

φαςιςτικι εξουςία  (ζςτω και δίκαιθ),  ζχει κατϋ αρχιν μεγάλθ αξία για 

τον πολιτιςμό.  Ωπϋ αυτι τθν άποψθ, δθλϊνω κι εγϊ ανενδοίαςτα 

αναρχικόσ, αν ζχω να επιλζξω μεταξφ των δφο άκρων.  Χυμμερίηομαι 

και ςζβομαι απόλυτα τθν αναρχικι και απείκαρχθ ςτάςθ, ςτο βακμό 

που απαντά  -ζςτω και αναιδϊσ-  ςτθ ματεριαλιςτικι μονομζρεια και 

ςτθν εξουςία αυτϊν «που ζχουν δίκιο», θ οποία τυράννθςε τθν 

ανκρωπότθτα κατά το 19ο και τον 20ό αιϊνα.  Πε τθν ίδια πιςτεφω 

οπτικι, αποκάλεςε κι ο Υαπανοφτςοσ τον ιδεαλιςμό ςαν «τθ 

μεγαλφτερθ κατάκτθςθ και τθ μεγάλθ αγωνία τθσ φιλοςοφίασ των 

νεϊτερων χρόνων». 

Δυςτυχϊσ  όμωσ,  με  εξαίρεςθ  τουσ  κεωρθτικοφσ   του  υπαρξιςμοφ,  

που αναςτιλωςαν  το  ελεφκερο πνεφμα και  τουσ οφείλουμε τα  

μζγιςτα, θ αναρχία του ςυρμοφ, ςυμπαραςφροντασ ςυλλιβδθν ςτθν 

αμφιςβιτθςθ και τισ ανϊτερεσ αξίεσ του πολιτιςμοφ,  κατζλθξε ςτον 

καιρό μασ ςτο αντίκετο από το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα: ςτθν 

υποταγι ςτισ κατϊτερεσ  αξίεσ των ενςτίκτων και τθσ θδονοκθρίασ, που 

ενυπάρχουν οφτωσ ι άλλωσ ςτον άνκρωπο. Αρνοφμενοσ τον πολιτιςμό 

εν το ςυνόλω του, ο απαίδευτοσ και θμιμακισ αναρχικόσ, δεν 

απαλλάςςεται από τθν θκικι, αλλά προςχωρεί χωρίσ να το καταλάβει 

ςτθν κατϊτερθ θκικι του ηϊου. Αυτό ςθμαίνει ο ανόθτοσ ιςχυριςμόσ  

ότι  δεν  υπάρχουν  αρχζσ,  αλλά μόνο  γοφςτα.  

Ζτςι, αντί να απελευκερωκεί, αυτοπεριορίηεται χωρίσ να το καταλάβει 

ςε  ζνα  άλλο  κανονιςτικό  πλαίςιο,  με κριτιριο  τθν  αντικουλτοφρα 

και τον επιτθδευμζνο αντικονφορμιςμό (αντι-πολιτιςμό  ακριβζςτερα).  

Σ  hippy  «οφείλει»  να  μθν  κουρεφεται  ι  να  ζχει  άτακτθ  κϊμθ,  να 

μθν  ξυρίηεται,  να ντφνεται αντιαιςκθτικά, να μιλάει με αγζνεια και 

κυνιςμό (δικεν «ευκφτθτα» και «ντομπροςφνθ»)  και να κάνει ό,τι 

μπορεί για να κυμίηει ςτθν εμφάνιςθ και ςτθ ςυμπεριφορά το 

βάρβαρο  πρόγονό  του.  

Λδοφ λοιπόν ο νζοσ θκικόσ κανόνασ: Ψείνοντασ αυτόσ ςτον 

αντικονφορμιςμό κατά ομοιόμορφο τρόπο, περιπίπτει ςε μια 
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οπιςκοδρομικι (εξίςου άχαρθ και ομοιόμορφθ με αυτιν που 

κατθγορεί) μόδα και τυποποίθςθ! Ψο μόνο που προςκζτει είναι θ 

ακαλαιςκθςία. Σι δικεν «μοντζρνοι» και «επαναςτάτεσ» αμακείσ, κατϋ 

εφαρμογι του ρθτοφ «τα άκρα ςυναντϊνται», μοιάηουν τόςο πολφ 

μεταξφ τουσ εμφανιςιακά, όςο και οι κινζηοι ντυμζνοι με τθν 

πουκαμίςα  του Πάο  ι τα τάγματα των  ναηί  ι οι ιθςουίτεσ μοναχοί.  

Θ κεωρθτικι απεικαρχία τουσ ςτον κακωςπρεπιςμό καταλιγει 

πρακτικά και κατϋ ουςία ςε μια ςτυγνι πεικαρχία ςε ιδιαίτερεσ νόρμεσ 

εμφάνιςθσ και ςε τυποποιθμζνουσ κανόνεσ  ςυμπεριφοράσ. Ψόςο 

ςκλθρι και άκαμπτθ, ϊςτε αυτοί οι υποτικζμενοι απείκαρχοι να είναι 

λιγότερο ανεκτικοί ςτισ ιδιαιτερότθτεσ από όςο είναι  θ  αςτικι  

κοινωνία  απζναντι  ςτα  δικά  τουσ  καμϊματα! 

Πάλιςτα,  επειδι  είναι  άνκρωποι  και  τουσ  πνίγει  κι  αυτοφσ κάποτε 

θ ομοιομορφία,  καταφεφγουν  για να διακρικοφν ςτο  να ςτιγματίηουν 

το  ςϊμα  τουσ  με  εξεηθτθμζνα  και  εξαμβλωματικά  tatouages  που, 

εκτόσ του ότι είναι χονδροειδι και κακόγουςτα, τοφσ κάνουν να 

μοιάηουν ακόμα  πιο  πολφ  μεταξφ  τουσ,  αντί  να  ξεχωρίηουν. 

θμείωςθ:  Φυςικά, μακριά από 'μζνα κάκε υπόκεςθ, ότι κζλω να 

ορίςω  το  πϊσ  πρζπει  να  ντφνεται  ι  να  φζρεται  ο  κακείσ, αφοφ 

δεν  ζχω  ωσ  κριτιριο  για  τον  άνκρωπο  τθ  γραβάτα ι το μοφςι. 

Αρκεί  να  μθν  το  ζχει  κι  αυτόσ  για  'μζνα!  

Ρροςωπικά, δεν με αθδιάηει κανείσ περιςςότερο από τον «κακωςπρζπει»  
(υποκριτι,  τυπικό,  κοφφιο, μπουρηουά  και  «αςτείο» όπωσ είπαμε) αςτό, 
αλλά αυτό δεν ςθμαίνει ότι κα υιοκετιςω ποτζ ςαν απάντθςθ ςτον 
κονφορμιςμό, ζναν άλλο κονφορμιςμό. Αν και γεννθμζνοσ ςε τυπικό αςτικό 
περιβάλλον, από παιδί χαιρόμουν περιςςότερο τουσ  αγρότεσ  τθσ  υπαίκρου  
(γνιςιουσ αντικονφορμιςτζσ) από τουσ ςαχλοφσ «κακωςπρζπει» γείτονζσ 
μου, αλλά και από τουσ «επαναςτάτεσ» γιουσ τουσ (ςυνομθλίκουσ μου ι και 
μικρότερουσ), που θ κενι περιεχομζνου επανάςταςι τουσ  περιοριηόταν  ςτο  
χίπικο μαλλί και ςτο επίτθδεσ  τριμμζνο και τρφπιο blou-tzin, ενϊ ταυτόχρονα 
απαντοφςαν ςτα κουίη ότι ο Marcuse ιταν ο εφευρζτθσ του τθλζγραφου.  

 

Δυςτυχϊσ, ςτθν εποχι μασ, αντί να ωριμάςει και να καταλαγιάςει αυτι 

θ βάρβαρθ οπιςκοδρόμθςθ, με τθν αντιαιςκθτικι διάςταςθ που 

ζδωςαν οι hippies, περάςαμε ςτθν κακαρι βαρβαρότθτα των 

hooligans.  Ψϊρα, οι αςτοιχείωτοι αναρχικοί του ςυρμοφ,  νιϊκουν πιο 

«επαναςτάτεσ», καίγοντασ και καταςτρζφοντασ. Από τθν αθκικι ςτάςθ 

και τθν αγζνεια, πζραςαν ςτθν κατά τθ γνϊμθ τουσ πλιρθ δικαίωςι 

τουσ  δια τθσ ανθκικότθτασ και τθσ αναγωγισ ςε αξία τθσ καταςτροφισ,  

δθλαδι τθσ απόλυτθσ απαξίασ.  Ψο κλιβερό είναι  ότι,  οι πιο αφελείσ 



                                                               ΑΨΣΠΛΞΘ ΘΚΛΞΘ                                                     349 

 

απϋ αυτοφσ ςτρατολογοφνται από τον ολοκλθρωτιςμό (εκνικιςτικό,  

φυλετικό και κρθςκευτικό)  και βρίςκονται χωρίσ να το καταλάβουν να 

μάχονται για αρχζσ  (υγιείσ ι όχι δεν ζχει ςθμαςία εν προκειμζνω), ενϊ 

δθλϊνουν «αναρχικοί». Ψουτζςτιν, πολεμοφν δικεν εκ βάκρων τθν 

θκικι, προςχωρϊντασ χωρίσ να το καταλάβουν -από τθν ανάποδθ 

όπωσ λζει ο λαόσ-  ςε μια άλλθ απόλυτθ θκικι! 

Θ αναρχία  λοιπόν,  που  ξεκινάει  φιλοςοφικά  ωσ  μθδενιςμόσ  

(άρνθςθ κάκε είδουσ αξίασ και αρχισ και κιρυγμα τθσ απόλυτθσ 

ματαιότθτασ) και εκδθλϊνεται πρακτικά ωσ απεικαρχία ςε κάκε 

κανόνα, υποδθλϊνει  ςτθν  πραγματικότθτα  ζλλειψθ  πολιτιςμοφ  και 

κουλτοφρασ  και  περιφρόνθςθ προσ κάκε δεοντολογία (δθμιουργικι, 

περιβαλλοντικι, κοςμοπολίτικθ κλπ.) που τίκεται από το πνεφμα και  

υπερβαίνει τισ ςωματικζσ  ανάγκεσ. Άρα, αυτοπεριορίηεται ςτθν 

περιοχι  τθσ  ςάρκασ  και  ςυνιςτά  επιςτροφι  ςτον  πρωτογονιςμό.  

Χε κάκε περίπτωςθ, ζχουμε να κάνουμε εδϊ με μια ανόθτθ αντίφαςθ:  

Σ μθδενιςτισ και ο αναρχικόσ που δεν αυτοκτονοφν,  είναι υποκριτζσ 

και δεν πιςτεφουν πραγματικά ςτθ ματαιότθτα τθσ ηωισ. Απλά, 

εχκρεφονται τον πολιτιςμό και επιλζγουν τθν επάνοδο ςτθν κατάςταςθ 

του κτινουσ, ςτθν οποία δίνουν πια και θκικό περιεχόμενο. 

 

Φεαλιςτικά, θ αναρχία εκδθλϊνεται πακθτικά, ωσ Ραραίτθςθ ι 

Αναχωρθτιςμόσ. 

Αντίκετα προσ τθν ιδεαλιςτικι ζκφραςι τθσ, δεν νοείται για τον άναρχο 

ρεαλιςτι δυναμικι αντίδραςθ ςτθν τάξθ και τθ νομοτζλεια, που είναι 

κατά τθν άποψι του  απόλυτθ και  ακατανίκθτθ.  Θ μοίρα του  είναι  θ  

ςυνκθκολόγθςθ  και  ο  πεςιμιςμόσ.  

Γιϋ αυτό,  ενϊ  ο  πολιτιςμόσ  αποκροφει ανενδοίαςτα  το  μθδενιςμό  

όταν εκδθλϊνεται  ωσ  ψευδοεπαναςτατικότθτα,  μζνει ουςιαςτικά 

άναυδοσ και αμιχανοσ, όταν αυτόσ εκδθλϊνεται πακθτικά (και 

αποφαςιςτικά ταυτόχρονα, ςτθν περίπτωςθ τθσ αυτοκτονίασ). 

Θ παραίτθςθ, ωσ  πρακτικι  κατάλθξθ  τθσ  μεταφυςικισ  κεωρίασ  τθσ 

ματαιότθτασ, είναι μια ατομικι επιλογι, απζναντι ςτθν οποία ο 

διανοθτισ  αδυνατεί  να τοποκετθκεί.   Δεν τθ ςυμμερίηεται αςφαλϊσ, 

αλλά τθ ςζβεται.  Ξαι τθ ςζβεται, γιατί ςζβεται τον εαυτό του.  Δεν 

υπάρχει ςτοχαςτισ που να μθν πζραςε ςτθ ηωι του κάποια περίοδο  

όπου τον διακατείχε ο προβλθματιςμόσ  που οι ψυχολόγοι  ονομάηουν 

υπαρξιακό άγχοσ. Σφτε υπάρχει φυςιολογικόσ ζφθβοσ, που να μθν 

πζραςε  απϋ αυτό  το  διανοθτικό  ςτάδιο. 
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Χυνικωσ, αυτόσ ο αναςχετικόσ για τθ ηωι προβλθματιςμόσ και 

πεςιμιςμόσ, ξεπερνιζται με τρεισ τρόπουσ: α) με τθ μελζτθ και τθ 

μορφωτικι ςυγκρότθςθ τθσ προςωπικότθτασ, που μετατοπίηει το 

ενδιαφζρον ςτθν ιδεαλιςτικι διάςταςθ τθσ ηωισ, β) με τθν προςχϊ-

ρθςθ και υποταγι ςτθ ςυλλογικι αυκυποβολι και παραμυκίαςθ 

(ςυμβιβαςμό με το μφκο) μζςω  τθσ κρθςκείασ, και  γ) με τθ λικθ,  

όπου ο βιοποριςμόσ και θ μάχθ για τθν επιβίωςθ ζρχεται ςαν 

οδοςτρωτιρασ και ιςοπεδϊνει ωσ πολυτζλεια κάκε υπαρξιακό 

προβλθματιςμό (ςυνθκζςτερθ περίπτωςθ). Θ μετά τθν εφθβεία 

παράταςθ αυτοφ του καίριου προβλθματιςμοφ, αποτελεί κατά τθν 

ψυχολογία ψυχοπακολογικό φαινόμενο. 

Ξατά τθ φιλοςοφία όμωσ,  θ ψυχολογικι ερμθνεία,  αν και υπαρκτι και 

αυτι, είναι  απλουςτευτικι, γιατί αποκλείει τθν περίπτωςθ τθσ τελείωσ 

ψφχραιμθσ και κακαρά νοθτικισ  κατάλθξθσ  του νου ςτθν άρνθςθ τθσ 

ηωισ. Τςο κι αν δεν πιςτεφει ζνασ ςκεπτόμενοσ άνκρωποσ ςτθ 

ματαιότθτα τθσ ηωισ,  δεν επιτρζπεται, αν δεν είναι δογματικόσ, να 

αποκλείει τθν αντίκετθ άποψθ. Κεωρθτικά, είναι δυνατό και πικανό, 

αυτι να ζχει λογικι βάςθ.  

Αν ο νουσ ζχει φτάςει, εν ψυχρϊ και φςτερα από μελζτθ, να πιςτεφει 

ςτθν ακατανίκθτθ αιτιοκρατία (φυλακι τθσ φφςθσ κατά τον Hegel)  και 

ςτθν πλιρθ αδυναμία υπζρβαςισ τθσ, θ ηωι αυτι απζχει ελάχιςτα 

ποιοτικά από το κάνατο, ςτον οποίο εν πάςθ περιπτϊςει κα καταλιξει 

με βεβαιότθτα.  

 Ξάποιοσ γνωςτόσ φιλόςοφοσ, που υποςτιριηε τθ ματαιότθτα τθσ ηωισ 

και ζλεγε ότι ο κάνατοσ είναι ο ιππότθσ τθσ ματαιότθτασ, ο οποίοσ 

τελικά αυτοκτόνθςε, είπε κάποτε ςε φίλουσ του ςτο καφζ «Les Deux 

Magots» ςτο Υαρίςι τθν εξισ  φράςθ:  «Το χειρότερο που μπορεί να 

ςυμβεί ςε ζνα ζμβρυο, είναι να γεννθκεί. Πλα τα άλλα κακά είναι 

ςυνζπειεσ αυτοφ. Τίποτα απϋ όςα πακαίνεισ ςτθ ηωι δεν κα το 

πάκαινεσ αν δεν είχεσ πάκει αυτό. Αυτό λοιπόν κάνει ο κάνατοσ: 

αποκακιςτά τθν αρχικι αδικία»! 

Δεν τον κατονομάηω, γιατί θ φράςθ αυτι μου μεταφζρκθκε από αξιόπιςτο 

πρόςωπο, αλλά ιταν προφορικι. Τθν επικαλοφμαι ωσ ανϊνυμθ ςκζψθ. 

Ξατά ςυνζπεια, αν ο κεωρθτικόσ νουσ ζχει προςχωριςει τελεολογικά 

ςτον απόλυτο ντετερμινιςμό, το λάκοσ του δεν είναι ο πεςιμιςμόσ, 

αλλά αυτι  κακεαυτι  θ κεωρθτικι του  άποψθ.  Από τθ ςτιγμι που 

αυτι είναι δεδομζνθ και φαταλιςτικι, θ αναχωρθτικι διάκεςθ, ωσ 

μόνθ πρακτικι αντίδραςθ,  είναι ςε απόλυτθ ςυνζπεια με τθ κεωρία. 
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Υραγματικά  θ  ηωι  είναι  αφόρθτθ  κάτω  απϋ  αυτι  τθν  οπτικι και,  

μοιραία και αναπόδραςτα, ζρχεται ϊρα που ο άνκρωποσ απαυδίηει  

(βλζπε  περίπτωςθ  Λιαντίνθ). 

Θ παραίτθςθ από τθ ηωι εκδθλϊνεται κυρίωσ με τζςςερισ μορφζσ: 

 Πε τον Αςκθτιςμό.  Θ εγκατάλειψθ κάκε ενδιαφζροντοσ για τθ  ηωι 

είναι θ ςτωικι και πιο ιπια πεςιμιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ ηωισ.  Σ 

απογοθτευμζνοσ από τθ ματαιότθτα του βίου του, όπωσ αυτόσ τθν 

αντιλαμβάνεται, βρίςκει καταφφγιο ςτθν απομόνωςθ ι ςτθ φφςθ, 

όπου αποφεφγει τισ περιττζσ και χωρίσ λόγο τριβζσ και επιδιϊκει 

τθν θρεμία και τθ νιρβάνα.  Αν αυτόσ είναι κριςκοσ, ο μοναχιςμόσ 

είναι ευκολότερθ λφςθ, γιατί ο πεςιμιςμόσ του δραπζτθ 

υποκακίςταται από τθν αυκυποβολι τθσ ελπίδασ για παραδείςια  

μετά κάνατο ηωι, ενϊ ταυτόχρονα τον απαλλάςςει από τα 

εγκόςμια κακικοντα που επιβάλλει θ κρθςκεία ςτουσ κοςμικοφσ 

ιερείσ και πιςτοφσ τθσ.  Αν πάλι είναι φυςιολάτρθσ, θ δραπζτευςθ 

αυτι είναι γιϋ αυτόν  ζνασ τρόποσ  επανόδου ςτθν κατάςταςθ  του  

ηϊου, όχι  πια  με  τθν  αλιτικθ   μορφι  του  hippy, αλλά  με αρκετό  

λοφςτρο  πνευματικότθτασ. 

 Πε τθν Ακροβαςία. Ψο «ηειν επικινδφνωσ» και θ μζχρισ ορίων 

πρόκλθςθ του κανάτου είναι επίςθσ ζνασ τρόποσ  αντίδραςθσ ςτθ 

ματαιότθτα, όπου ο άνκρωποσ ο πεπειςμζνοσ ότι θ  ηωι δεν ζχει 

καμία κετικι προοπτικι, τθν εκδικείται, αναδεικνφοντασ και 

προκαλϊντασ  τισ  αρνθτικζσ  τθσ  προεκτάςεισ.  Θ ερωτοτροπία με 

τον κίνδυνο ιταν από τθν αρχαιότθτα  ζνασ  τρόποσ  απόδραςθσ 

από τθ ματαιότθτα τθσ ηωισ και μια τρόπον τινά κοροϊδευτικι 

αντιμετϊπιςι  τθσ.  Ψα επικίνδυνα ακλιματα  (όπωσ θ ακροβαςία, θ 

ορειβαςία, οι καταδφςεισ, θ αεροπλοϊα, οι αυτοκινθτοδρομίεσ, το 

κυνιγι άγριων κθρίων κ.ά.) και κάκε δράςθ που εμπεριζχει το 

ςτοιχείο του υψθλοφ ρίςκου και του τηόγου (π.χ. ρϊςικθ ρουλζτα)  

είναι κυρίωσ ςπαςμωδικζσ αντιδράςεισ κατά τθσ  ματαιότθτασ.  

Το ηειν επικινδφνωσ δθμιουργεί ςε αυτι τθν κατθγορία ανκρϊπων τθν 
θδονι τθσ κατά «ομοιοπακθτικό» τρόπο διάψευςθσ του κανάτου προκα-
λϊντασ το κάνατο. Μου είπαν ςτθν Αγία Ρετροφπολθ, ότι κάποιοι παίκτεσ 
τθσ ρϊςικθσ ρουλζτασ, ακοφγοντασ το κλικ του άςφαιρου πυροβολιςμοφ, 
εκςπερματϊνουν, ενϊ το ίδιο ςυμβαίνει ενίοτε και ςε ςυμπαίκτεσ τουσ, 
όταν ο πυροβολιςμόσ είναι  κανατθφόροσ. Λζω βζβαια «κυρίωσ», γιατί το 
ρίςκο τθσ ηωισ ζχει και αυτό κατά μεγάλο ποςοςτό εμπορευματοποιθκεί 
και ο κερδοφόροσ κίνδυνοσ προςελκφει και άτομα που τα κινεί θ 
πλεονεξία, ενϊ αυτά δεν διακατζχονται από υπαρξιακζσ ανθςυχίεσ. 
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 Πε τθν Αυτοκαταςτροφι.  Θ αςυμβίβαςτθ ςτάςθ απζναντι ςτθ ηωι, 

τόςο για φιλοςοφικοφσ λόγουσ όςο και για λόγουσ προςωπικισ  

απογοιτευςθσ  (ερωτικισ εγκατάλειψθσ, χρεοκοπίασ, ατυχιϊν κλπ.), 

βρίςκει ςυχνά καταφφγιο ςτα εχκρικά προσ τθν υγεία πάκθ, όπωσ θ 

χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν και υπνωτικϊν φαρμάκων, το μανιϊδεσ 

κάπνιςμα, ο αλκοολιςμόσ και θ  ανκυγιεινι  και  ακραία  δίαιτα  

(είτε  ωσ  βουλιμία,  είτε ωσ νευρικι ανορεξία).  Τλεσ αυτζσ οι κακζσ 

ςυνικειεσ,  που δυςτυχϊσ γίνονται πολφ εφκολα ψυχοςωματικζσ 

ζξεισ και υποδουλϊνουν ψυχικά το άτομο, αποκαλοφνται ςωςτά 

«αυτοκτονία των δειλϊν»,  γιατί βάηουν τον άνκρωπο ςε ζνα αργό 

αλλά ςίγουρο δρομολόγιο προσ το κάνατο, ςαν τραίνο ςε ράγεσ. 

Πζγιςτο αυτοκαταςτροφικό πάκοσ είναι και ο τηόγοσ, που εκτόσ 

από το ςτοιχείο του ρίςκου ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, 

εμπεριζχει και τθ ροπι προσ τθν αυτοκαταςτροφι, διότι ελάχιςτοι 

είναι οι αφελείσ που πιςτεφουν ότι θ ηωι τουσ κα βελτιωκεί με τα 

τυχερά παιχνίδια και με τα κάκε είδουσ ςτοιχιματα.  

Θ αποτοξίνωςθ κατά κανόνα αποτυγχάνει,  γιατί ο απογοθτευμζνοσ 

δεν τθ  κζλει  κατά  βάκοσ,  ζςτω  κι αν τθν  επιχειρεί  περιςταςιακά 

ςε ςτιγμζσ λογικϊν εκλάμψεων ι υπό τθν πίεςθ των οικείων του.  

Αυτό που κζλει μζςα του και που ζχει κυριαρχιςει ςτο  

υποςυνείδθτό του,  είναι θ τάςθ προσ το αντίκετο. 

 Με τθν Αυτοκτονία.  Θ αφαίρεςθ τθσ ηωισ  από  τον ίδιο τον κάτοχό 

τθσ είναι θ πιο μυςτθριακι και αμφιλεγόμενθ πράξθ του ανκρϊπου. 

Αςφαλϊσ προχποκζτει τθν πλιρθ προςχϊρθςθ του υποκειμζνου 

ςτθ ρεαλιςτικι αντίλθψθ τθσ ηωισ, αλλά είναι ταυτόχρονα ωσ 

πράξθ, κάποιεσ φορζσ, θ φςτατθ και υπζρτατθ ιδεαλιςτικι 

αντίδραςθ  προσ  τθ   φυςικι  νομοτζλεια. 

Τταν θ αυτοκτονία είναι ςτάςθ ηωισ (μθ ηωισ εν προκειμζνω), 

δθλαδι φιλοςοφικι επιλογι, ελζγχεται διαλεκτικά ωσ ζλλειψθ 

μζτρου, γιατί προφανϊσ μεγαλοποιεί τθ ρεαλιςτικι πλευρά τθσ 

ηωισ  (προςωρινότθτα,  αςθμαντότθτα  μζςα ςτο ςφμπαν, τυραννία 

τθσ φφςθσ κατά Hegel)  και μθδενίηει τθν ιδεαλιςτικι τθσ διάςταςθ 

(αυτοπροςδιοριςμό, δθμιουργία, θκικι ανάταςθ). Ψαυτόχρονα 

όμωσ,  παρακάμπτει  κατά  απολφτωσ αφφςικο  τρόπο  και  τα  

ρεαλιςτικά ζνςτικτα τθσ αυτοςυντιρθςθσ και τθσ libido και, ωσ εκ 

τοφτου, χαρακτθρίηεται ιατρικά ωσ ψυχοπακολογικι διαταραχι 

(μορφι κατάκλιψθσ). 
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 Σ πολιτιςμζνοσ  αυτόχειρασ που δεν  μπόρεςε  να  βρει  τίποτα  

κετικό  ςτισ  ιδεαλιςτικζσ  παραμζτρουσ  με  τισ  οποίεσ τον πλοφτιςε 

θ  παιδεία,  ϊςτε να «χτίςει» το δικό του προοριςμό,  είναι  κατϋ 

αρχιν  δείγμα  ελλειμματικοφ  και  αςκενοφσ  ατόμου.   Θ πράξθ 

του, εκτόσ  από  το  ότι  αντιβαίνει  ςτθν  εκ  φφςεωσ τελεολογικι  

του  δυναμικι  (αυτοςυντιρθςθ  και  δθμιουργία), είναι και θκικά 

ατιμωτικι πράξθ, γιατί ταυτίηει τθν ζννοια άνκρωποσ   με  τθν  

ζννοια  «ςκουπίδι».  

Οζω  κατϋ αρχιν,  γιατί  υπάρχουν  και  οι  πρακτικζσ  εξαιρζςεισ, 

όπου το άτομο καταλιγει ςτθν  αυτοκτονία  για λόγουσ ευκαναςίασ,  

δθλαδι  για  τθν  αποφυγι  ανυπόφορου  πόνου,  από φυςικά αίτια 

ι από θκικό διαςυρμό. Σ αςκενισ που πάςχει από ανίατθ νόςο ςε 

βαριά μορφι (καρκίνο, εγκεφαλικι βλάβθ, τετραπλθγία κ.ά.),  που θ 

επιςτιμθ ζχει προδιαγράψει το επϊδυνο τζλοσ του (ςφντομο ι 

παρατεταμζνο υπό μορφι «ηωντανοφ νεκροφ»), ζχει κάκε  δικαίωμα  

να  επιλζξει  τθν  ευκαναςία  αντί για  τον  φςτατο  μεγάλο  πόνο.  

Ξατϋ άλλουσ αυτό είναι δειλία, γιατί δείχνει ζλλειψθ αντοχισ, και 

κατϋ άλλουσ είναι γενναιότθτα, γιατί χρειάηεται πραγματικά  μεγάλο 

απόκεμα ψυχικισ δυνάμεωσ ςτο να εγκαταλείψει τθ ηωι κάποιοσ 

που μζχρι χκεσ τθ κεωροφςε πολφτιμθ  και  όχι  μάταιθ. 

Χε κάκε περίπτωςθ,  πρόκειται για τθν πιο προςωπικι επιλογι που 

μπορεί να κάνει ο άνκρωποσ ςτθ ηωι του και δεν χωρεί, οφτε 

ςυγχωρείται  κατά  τθ  γνϊμθ  μου,  καμία  αξιολόγθςθ  εν 

προκειμζνω.  Ψο  πνεφμα  μζνει  κατάπλθκτο  και  ο  διανοθτισ 

άφωνοσ και αμιχανοσ, κάκε δε απόπειρα κριτικισ ςυνιςτά 

διανοθτικι  ελαφρότθτα.  Χτο  πλαίςιο  τθσ  ελευκερίασ  ςκζψθσ,  ωσ 

ανϊτατθσ αξίασ,  κανζνασ δεν νομιμοποιείται να απαγορεφςει ςτον 

άνκρωπο να κρίνει  οποιαδιποτε ςτιγμι ότι δεν του είναι αρεςτι 

πια  θ  ηωι,  γιατί  τθ  κεωρεί  πλζον  ιδιαίτερα  επίπονθ  γιϋ αυτόν  

και  επικυμεί  να  «αναπαυκεί»  ενωρίτερα  από το φυςιολογικό. 

Φυςικά, δεν ιςχφει το ίδιο για το νομιηόμενο ωσ ανίατο πόνο, όπωσ ςτθν 

περίπτωςθ τθσ ερωτικισ απογοιτευςθσ ι τθσ οικονομικισ χρεοκοπίασ, ι 

για τθ νομιηόμενθ εγγφθςθ «παραδείςου» των καμικάηι μουςουλμάνων.  

Αλλά  κι  ο  αξιοπρεπισ  άνκρωποσ,  που  κινδυνεφει  να  χάςει  τον 

αυτοςεβαςμό  του  προδίδοντασ  τισ κεμελιϊδεισ  αρχζσ  του, ι  που 

αιςκάνεται αφόρθτο ψυχικό πόνο από τισ τφψεισ και τον 

εξευτελιςμό  αν  το  ζπραξε ιδθ, ζχει το θκικό δικαίωμα να επιλζξει  

τθν φςτατθ «διαφυγι».  Χτισ ακραίεσ περιπτϊςεισ, ο θκικόσ  
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κάνατοσ,  λόγω  απϊλειασ  του  αυτοςεβαςμοφ  ι  λόγω  του θκικοφ 

διαςυρμοφ, είναι χειρότεροσ από το φυςικό. Σ ςτρατθγόσ Gordon 

είχε πει κατά τθν πολιορκία του Khartoum  ότι «Ο κάκε άνκρωποσ  

ζχει ζνα φςτατο όπλο: τθ ηωι του. Αν φοβάται μθν τθν χάςει,  

χαραμίηει  το  ιςχυρότερο  όπλο  του». 

Ρροςωπικά, επειδι είμαι -φφςει και κζςει- αντίκετοσ ςε κάκε είδουσ 

φαςιςμό, κεωρϊ ότι αυτό είναι το μζγιςτο και ζςχατο όπλο μου 

απζναντί του. Σε όλθ μου τθ ηωι πίςτευα  ότι, αν ποτζ βρεκϊ ςτθ 

κζςθ να με βαςανίηουν και να με ακρωτθριάηουν οι φαςίςτεσ, 

απειλϊντασ  τθ  ηωι  μου  για  να  προδϊςω  τουσ  ςυντρόφουσ  μου ι 

τθν όποια ιδζα μου, είμαι ζτοιμοσ και ζχω τθ δφναμθ -ζςτω και 

αλυςοδεμζνοσ-  να ςταματιςω  να  ηω,  κρατϊντασ  τθν  αναπνοι μου, 

για να μθν περάςει  το  δικό  τουσ. 

Κι αυτό το απζδειξα και βιωματικά, όταν προ ολίγων ετϊν δζχκθκα 

επίκεςθ οπλοφόρων λθςτϊν, που με διατάηανε να γονατίςω μπροςτά  

τουσ  μζςα  ςτο ςπίτι μου.  Αντί  να  υπακοφςω,  εγϊ  τουσ επιτζκθκα 

κι αυτοί απζδραςαν ζκπλθκτοι, αφοφ με τραυμάτιςαν ςχετικά βαριά. 

Δεν ιταν θ πράξθ  μου  αυτι  παραλογιςμόσ  ι επίδειξθ  γενναιότθτασ 

ι  περιφρόνθςθ του κανάτου, οφτε λόγοσ να καμαρϊνω. Αντίκετα, 

μάλλον κα ζπρεπε να τθν κρφβω, για να μθ χαρακτθρίηομαι  ανόθτοσ. 

Πμωσ, ξεκάκαρα και απλοφςτατα, ιταν ςυνειδθτι και υποχρεωτικι 

επιλογι μου, εν γνϊςει του χαρακτιρα μου, γιατί ιξερα πολφ καλά 

ότι, αν υπάκουα και γονάτιηα μπροςτά τουσ, ...μόλισ ζφευγαν, κα 

ςιχαινόμουν τόςο πολφ τον εαυτό μου, που κα μου ιταν παντελϊσ 

αδφνατο να ςυνεχίςω να ηω πνευματικά ευνουχιςμζνοσ. Αυτόσ κα 

ιταν για 'μζνα ο χειρότεροσ κάνατοσ και, άρα, θ αντίδραςι μου ιταν 

κατά το κοινϊσ λεγόμενο  «μονόδρομοσ» ςτθν  περίπτωςι  μου. 

Κυμίηω εν προκειμζνω τθ δραματικι  αποςτροφι του Cyrano de 

Bergerac  ςτο  κλείςιμο  του  ομϊνυμου  ζργου  του  Rostande, όπου 

ο απογοθτευμζνοσ από τθ ηωι και τουσ ανκρϊπουσ ιρωασ 

ςκοτϊνεται άδοξα ςτο δρόμο από ζνα κάρο και ξεψυχϊντασ 

ψικυρίηει  περίλυποσ : «Ζχαςα  τα  πάντα. Ακόμα και το κάνατό 

μου»!  Πεγαλειϊδθσ κουβζντα, που δείχνει ότι και το πϊσ επζλεξεσ 

να  πεκάνεισ  είναι  μζροσ  του  πϊσ  επζλεξεσ  να  ηεισ.  

Αυτό  νομίηω  ότι  διακθρφςςει  εν μζρει και  ο  Camus  με  το  

δραματικό και καταλυτικό λόγο του πωσ, όταν ο νουσ ταπεινϊνεται,  

ο άνκρωποσ οφείλει να  αποκακιςτά  τθν  αξιοπρζπεια  τθσ  ηωισ...  

ακόμα  και δια  του  κανάτου! 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Η4 

ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΘΚΛΚΘ 

Θ Κοινωνικι Θκικι είναι ο τομζασ τθσ θκικισ που αναφζρεται ςτθ 

ςυμπεριφορά, ςτα ενδιαφζροντα και ςτισ τάςεισ των ανκρϊπων ωσ 

ομάδασ (δθλαδι τθσ κάκε είδουσ, μικρισ ι μεγάλθσ, κοινωνίασ), κακϊσ 

και του ανκρϊπου ωσ  μζλουσ τθσ ομάδασ.  

Αν και υποςτθρίηω ότι θ αφετθρία τθσ θκικισ είναι ατομικισ φφςεωσ 

και  ότι  οι  παραδοχζσ  τθσ   ατομικισ  θκικισ  επενεργοφν  κυρίαρχα 

ςτουσ άλλουσ δφο τομείσ  (κοινωνικό και πολιτικό), δεν μπορϊ να 

παραβλζψω ότι ο άνκρωποσ, όπωσ όλα τα ανϊτερα κθλαςτικά,  

αρζςκεται ςτθ ςυνφπαρξθ με τουσ  ομοίουσ  του και  ότι  μεγάλο μζροσ 

τθσ δράςθσ  του  αναφζρεται και αφιερϊνεται  ςτθν κοινωνικότθτα.  

Θ κοινωνικότθτα,  αν  και  τελεολογικά υποδεζςτερθ τθσ ατομικότθτασ, 

είναι αυτι που  χαρακτθρίηει  κυρίωσ,  από  ποιοτικι  άποψθ,  ζνα 

θκικό ςφςτθμα.   

Ξαι με αυτι τθν ζννοια, ζχουν βαρφνουςα φιλοςοφικι ςθμαςία οι 

αρχζσ αυτοφ του τομζα, όπου το καλό και δζον είναι το δίκαιο και, 

αντίςτοιχα, το  αμάρτθμα και απευκταίο είναι το άδικο. 
 

Θ κοινωνικότθτα ι  ςυλλογικότθτα ι  ςυνφπαρξθ των ανκρϊπων είναι 

πολυςχιδισ και πολφπλοκθ και εκδθλϊνεται με πάμπολλεσ μορφζσ και 

με ομαδοποιιςεισ με διαφορετικά κριτιρια. Ξάκε ομαδοποίθςθ 

προχποκζτει κάποιο ενωτικό ςτοιχείο, που ςυνδζει ιδεολογικά τα μζλθ 

τθσ και  που λειτουργεί ωσ  ιδεολογικόσ άξονασ  για  τθ  ςφμπθξθ  τθσ  

ομάδασ.  Γιϋ αυτό  και το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ ομάδασ, που είναι θ 

ςυμ-πάκεια μεταξφ των μελϊν τθσ, υποδθλϊνει  κατά τθν ετυμολογία 

τθσ λζξθσ  ςφμπτωςθ  «ςτο ίδιο πάκοσ». 

Σι ομάδεσ δθμιουργοφνται ςυνικωσ  με άξονα τον κοινό ςκοπό  (π.χ. 

ηευγάρι, οικογζνεια, εταιρεία, επιτροπι, ςωματείο, ςυντεχνία, 

ςτρατιωτικό ςϊμα, ορχιςτρα, ακλθτικι ομάδα κλπ.) ι τα κοινά 

πιςτεφω  (π.χ. πολιτικι άποψθ,  οικολογία, ηωοφιλία,  κριςκευμα κλπ.)  

ι  τθ  γεωγραφικι  ςυνάφεια  και  γειτνίαςθ  (π.χ. γειτονιά,  διμο, τόπο 

καταγωγισ, ζκνοσ,  ιπειρο)  ι  τθ  φφςθ  των  ανκρϊπων (π.χ. φφλο, 

φυλι, θλικία, τυχόν κοινό μειονζκτθμα κλπ.), αλλά και με άλλεσ 
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παραμζτρουσ που ανακφπτουν ad hoc ωσ κυρίαρχεσ ςε ςυγκεκριμζνθ 

ιςτορικι ςτιγμι.  

Εννοείται  ότι θ μζγιςτθ ζνωςθ,  ςτθν οποία ανικουμε όλοι εξ οριςμοφ, 

είναι θ Ανκρωπότθτα ωσ ςφνολο, που είναι θ υπζρτατθ μορφι 

κοινωνίασ  και,  κατά  κοινι  παραδοχι, θ πλζον ςεβαςτι.  Πε κεϊρθςθ 

κάτω από το πρίςμα και των δφο κακοριςτικϊν διαςτάςεων τθσ 

ανκρϊπινθσ φπαρξθσ  (ιδεαλιςτικισ και ρεαλιςτικισ),  ο  Ανκρωπιςμόσ 

και θ Οικουμενικότθτα είναι οι δφο όψεισ του πολιτιςμοφ που διζπουν  

κυρίαρχα  τθν  κοινωνικι  θκικι. 
 

Ψα ςτάδια ανάπτυξθσ τθσ κοινωνικότθτασ είναι διαδοχικά τα εξισ: 

 Θ Ρροκυμία. Θ οικειοκελισ ςυνφπαρξθ και θ αμοιβαία αποδοχι 

είναι το προαπαιτοφμενο ςτοιχείο και θ  κεντρομόλοσ δφναμθ τθσ 

κοινωνικότθτασ. Θ υποχρεωτικι ςυνφπαρξθ, χωρίσ διάκεςθ γιϋ 

αυτιν εκ μζρουσ των κοινωνϊν, ςυνιςτά μεν ομάδα, με τθν αγελαία 

ζννοια τθσ φυςικισ ομαδοποίθςθσ, αλλά δεν ςυνιςτά κοινωνία.  Υ.χ.  

θ ςυνφπαρξθ πατρικίων και  δοφλων,  εκεί που ίςχυε θ δουλεία, δεν 

τουσ ζνωνε ςε μια κοινωνία,  αλλά ςυνιςτοφςε δυο κοινωνίεσ  που 

απλά λειτουργοφςαν ςτον ίδιο χϊρο.  Σ δοφλοσ γίνεται 

υποτακτικόσ,  αλλά δεν γίνεται ποτζ ςυνειδθτά κοινωνόσ, αφοφ θ 

απϊτερθ ςκζψθ του είναι πάντα φυγοκεντρικι. 

 Ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ζνταξθ ςε κάποια ομάδα είναι εκ 

φφςεωσ δεδομζνθ για ζναν άνκρωπο, όπωσ π.χ. ςτθν περίπτωςθ τθσ 

ομάδασ του φφλου του ι τθσ πατρίδασ που γεννικθκε, προχπόκεςθ για 

να αιςκάνεται κανείσ μζλοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ είναι να τθ νιϊκει 

ςαν δικι του υπόκεςθ. Δεν είναι όλεσ οι γυναίκεσ φεμινίςτριεσ  και δεν 

είναι όλοι οι άνκρωποι πατριϊτεσ, αν δεν είναι πρωτεφουςα υπόκεςθ  γιϋ 

αυτοφσ  το  φφλο  τουσ  ι  θ  πατρίδα  τουσ  αντίςτοιχα.      

 Θ Συνεννόθςθ.  Αυτι ςυνίςταται,  αφενόσ, ςτθν κατανόθςθ  μεταξφ 

των κοινωνϊν, με τθ δθμιουργία των αναγκαίων κωδίκων 

επικοινωνίασ,  και αφετζρου, ςτθν  αμοιβαία ανοχι ςτισ  ιδιαιτερό-

τθτζσ τουσ.  Τςο ιςχυρι κι αν είναι θ κοινι τάςθ που δζνει τθν 

ομάδα, τα μζλθ τθσ είναι άνκρωποι και εμφοροφνται πάντα και από 

άλλεσ τάςεισ, μθ κοινζσ, που πρζπει να είναι αμοιβαία ςεβαςτζσ, 

ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται τριβζσ που λειτουργοφν αναςχετικά για 

τον κοινό ςκοπό και διαλυτικά για τθν ομάδα. 

 Θ Συνεργαςία.  Είναι θ κεντρικι λειτουργία και  ο όροσ εκπλιρωςθσ 

τθσ κοινωνικότθτασ. Δια τθσ ςυνεργαςίασ, θ ομάδα βελτιςτοποιεί τισ 
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αποδόςεισ τθσ και δικαιϊνει τθν φπαρξι τθσ, αφοφ θ αξία τθσ 

ομαδοποίθςθσ ζγκειται κυρίωσ ςϋ αυτό που ςθματοδοτοφςαν οι 

αρχαίοι ζλλθνεσ με το γνωμικό «Η ιςχφσ εν τθ ενϊςει». Ξατά 

πολλοφσ διανοθτζσ, θ ςυνεργαςία είναι εξ οριςμοφ ο λόγοσ φπαρξθσ  

και θ  πεμπτουςία κάκε κοινωνικισ ομάδασ,  γιατί ο κοινόσ  ςτόχοσ  

δεν κα αρκοφςε  χωρίσ  τθν  κοινι  προςπάκεια  για τθν επίτευξι 

του. Αν ο κοινόσ ςτόχοσ  είναι ο άξονασ δθμιουργίασ τθσ ομάδασ, θ 

ςυνεργαςία είναι θ ςυγκολλθτικι ουςία που ςυγκρατεί  τα  μζλθ τθσ  

γφρω  από  τον  άξονα.  

 Θ Αλλθλεγγφθ. Υρόκειται για ςυμπλθρωματικι λειτουργία, που 

καλφπτει τα κενά και τισ υςτεριςεισ τθσ ομάδασ, με τθν 

υποβοικθςθ  από  τα  ιςχυρότερα  μζλθ  των  πιο αδφναμων,  ϊςτε 

θ ομάδα ωσ ςφνολο να διατθρεί τθν ευρωςτία τθσ. Θ αλλθλεγγφθ 

διαφζρει από τον αλτρουιςμό και τθ κυςία, που δεν μποροφν θκικά 

να εννοθκοφν ωσ normal καταςτάςεισ. Ξανζνασ δεν ειςζρχεται ςε 

μια ομάδα για να κυςιάςει τουσ δικοφσ του ςκοποφσ  υπζρ των 

ςκοπϊν των άλλων. Θ υποβοικθςθ του αδφνατου ςταματάει εκεί 

που ο ευεργετϊν περιπίπτει ςτθν κατάςταςθ του ευεργετοφμενου. 

Φυςικά, θ αλλθλεγγφθ ςε μια ομάδα που κζλει να παραμείνει ομάδα, 

είναι πράγμα ευκταίο, αλλά ο αλτρουιςμόσ δεν είναι αλλθλεγγφθ, είναι 

αντιςτροφι τθσ  εκμετάλλευςθσ και διαλυτικόσ παράγων.     
 

Αν ελλείπει μια από τισ παραπάνω ιδιότθτεσ, θ κοινωνικότθτα 

κλονίηεται. Χωρίσ τθ διάκεςθ για ςυνφπαρξθ, θ υποχρεωτικι 

κοινωνικότθτα είναι πάντα φυγόκεντρθ και αςτακισ. Χωρίσ τθ 

ςυνεννόθςθ,  θ κοινωνικότθτα υπολειτουργεί  και  εκφυλίηεται  λόγω 

του φαινομζνου τθσ  «Βαβζλ».  Χωρίσ τθ ςυνεργαςία, θ  κοινωνικότθτα 

γίνεται  αδιάφορθ  και  χαλαρϊνει.  

Θ μόνθ εξαίρεςθ, όπου θ ομάδα διατθρεί τθ ςυνοχι τθσ και χωρίσ 

αυτιν,  είναι θ απουςία αλλθλεγγφθσ.  Πάλιςτα,  θ ομάδα με τθ λογικι 

του ςπαρτιάτικου  Ξαιάδα,  που αδιαφορεί για τα υςτεροφντα μζλθ τθσ 

και τα αποβάλλει, δείχνει βραχυπρόκεςμα πιο υγιισ. Τμωσ, 

μακροπρόκεςμα, αποδεικνφεται ότι και θ αλλθλεγγφθ είναι χριςιμο 

ςτοιχείο, γιατί όλα ςχεδόν τα μζλθ τθσ ομάδασ περνοφν ςε κάποια 

φάςθ από κάποιασ μορφισ υςτζρθςθ (αδυναμία, αςκζνεια, ανζχεια,  

απογοιτευςθ κ. ά.).  Αν  κάκε φορά εγκαταλείπονται  τα  τότε  αδφνατα  

μζλθ, θ ομάδα ςτερείται ςταδιακά μεγάλου μζρουσ του ζμψυχου 

δυναμικοφ τθσ,  που ίςωσ  κα  τθσ  ιταν πολφτιμο αργότερα. 
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Είναι χαρακτθριςτικό εν προκειμζνω το κουίη  που κζτει το δίλθμμα, αν μια 
ζγκυοσ γυναίκα, με ςυφιλιδικό ςφηυγο και με αρκετά παιδιά ιδθ, που ζχουν 
βγει όλα ελαττωματικά (κωφά, τυφλά κλπ.), κα ζπρεπε να καταφφγει ςτθν 
ζκτρωςθ ι το να τεκνοποιιςει. Στθ λογικι και εφλογθ απάντθςθ ότι είναι 
προτιμότερο να αποβάλει το κυοφοροφμενο, ειςπράττεισ τθν ανταπάντθςθ 
ότι «μόλισ ςτζρθςεσ τθν ανκρωπότθτα από τον Μπετόβεν»! 

 

Υριν προχωριςουμε παρακάτω, πρζπει να διευκρινίςουμε ότι θ 

κοινωνικι θκικι περιορίηεται ςτθ μελζτθ τθσ αυκόρμθτθσ μορφισ 

κοινωνίασ,  όπου  θ  ομαδοποίθςθ  ςυμβαίνει  κατά  φυςικό  τρόπο,  

χωρίσ  τθν παρζμβαςθ κάποιασ άνωκεν εξουςίασ (κράτουσ) ι κάποιασ 

τυπικισ  ςφμβαςθσ  (νόμου). Τπωσ  ξεχωρίςαμε  τα  θκικά  ηθτιματα 

που είναι ατομικισ φφςεωσ από τα κοινωνικά (αν και θ κοινωνία 

επθρεάηεται από τισ ατομικζσ ςυμπεριφορζσ των μελϊν τθσ και από το 

μζςο όρο των απόψεϊν τουσ), ζτςι ςυμφωνοφμε -για λόγουσ 

ακριβζςτερθσ ανάλυςθσ- να περιοριςτοφμε και εδϊ ςτα κοινωνικά 

θκικά ηθτιματα που δεν ζχουν να κάνουν με τθν επόμενθ θκικι 

κατθγορία, τθν πολιτικι. Σι θκικοί κανόνεσ και θ δεοντολογία που 

αναφζρονται ςτθ  κεςμικά οργανωμζνθ  κοινωνία,  τθν πολιτεία,  δεν 

κα μασ απαςχολιςουν ςτο παρόν κεφάλαιο,  ει μθ μόνον εμμζςωσ. 

Επειδι το πλζγμα των κοινωνικϊν αξιϊν είναι περίπλοκο, επζλεξα τθ 

μζκοδο, αφοφ εξετάςουμε τισ ζννοιεσ τθσ ςυλλογικότθτασ και των 

θκικϊν  προτιμιςεων, να τισ παρουςιάςω παρακάτω ταξινομθμζνεσ ςε  

τζςςερισ  ομάδεσ  (groups)  παρεμφερϊν  και  ομοειδϊν   αξιϊν,  με 

κοινό ειδολογικό παρανομαςτι ςτθν κακεμιά:  ιτοι ςτισ ομάδεσ  τθσ  

αξιοπρζπειασ, τθσ αγάπθσ, τθσ οικειότθτασ και τθσ ςυναλλαγισ. 

Φυςικά,  αποκλείεται  να  εξθγθκοφν  όλεσ  οι  κακθμερινζσ  ζννοιεσ  

που  μποροφν  κατά περίπτωςθ να ζχουν αξιολογικι διάςταςθ,  αλλά 

κεωρϊ ότι ζτςι αποδίδεται ςε ικανοποιθτικό βακμό μια ςαφισ  

παρουςίαςθ  του  τομζα  τθσ  κοινωνικισ  θκικισ. 

Λδιωτικότθτα και Συλλογικότθτα 

(Εγϊ και Εμείσ) 

Θ βάςθ τθσ κατανόθςθσ και τθσ κεμελίωςθσ τθσ κοινωνικισ θκικισ 

είναι θ αντίλθψθ που ζχει ο άνκρωποσ για τθ ςχζςθ  ιδιωτικότθτασ  και 

ςυλλογικότθτασ  και για τον τρόπο που αλλθλοεμπλζκονται το  εγϊ  με  

το  εμείσ. 

Υαρϋ ότι  το  εγϊ  είναι  ο αυκεντικόσ ςτυλοβάτθσ  τθσ ανκρϊπινθσ 

φπαρξθσ  και τθσ προςωπικότθτασ του ανκρϊπου, πολφ γριγορα αυτόσ 
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ςυνειδθτοποιεί, ότι θ κοςμικι παρουςία του χαρακτθρίηεται και 

επθρεάηεται  ςθμαντικά από το εμείσ.  Ηϊντασ ςυνεχϊσ μαηί με άλλουσ 

ανκρϊπουσ και εξαρτϊμενοσ ςε μεγάλο βακμό από τισ ςυλλογικζσ 

δράςεισ των ομάδων ςτισ οποίεσ μετζχει οικειοκελϊσ ι κατϋ ανάγκθν,  

ςυνθκίηει να ςκζφτεται  και  με  βάςθ  το εμείσ.  

Ζτςι,  το  εγϊ  και  το  εμείσ  παίρνουν  ςτθ  ςυνείδθςι  του,  τθ  κζςθ 

τθσ ιδεαλιςτικισ ςυνιςτϊςασ τθσ φπαρξθσ το πρϊτο, και τθσ 

ρεαλιςτικισ  το  δεφτερο.  Αν και κατά  βάκοσ  κα ικελε ιδεατά να 

είναι  αυτεξοφςιοσ  και  αυτάρκθσ,  αντιλαμβάνεται  ότι,  ρεαλιςτικά, 

ζχει τθν ανάγκθ των άλλων, γιατί χωρίσ αυτοφσ (μζνοντασ ςτο 

οβινςϊνα Κροφςο), θ ποιότθτα ηωισ του κα είναι πολφ κατϊτερθ, 

τόςο  βιοποριςτικά  όςο  και  πολιτιςτικά. 

Εδϊ ακριβϊσ, το πνεφμα διαπιςτϊνει ότι το εμείσ δεν είναι μόνο 

βοθκθτικό του εγϊ  ςτθ  βιοποριςτικι  αναγκαιότθτα,   αλλά  είναι κατϋ 

αναγκαίο τρόπο ςυμπλθρωματικό τθσ πολιτιςτικισ του ανζλιξθσ  (κατά  

τθ  μακθματικι  διατφπωςθ,  αναγκαία  ςυνκικθ  το  εμείσ  και ικανι  

το  εγϊ).  Ξαταλαβαίνει δθλαδι  ο  άνκρωποσ, ότι το εμείσ  δεν είναι 

απλά πθγι βιοποριςτικϊν αγακϊν, αλλά και βάκρο τθσ πνευματικισ 

του οντότθτασ.  Ιτοι, ςυνειδθτοποιεί, πωσ χτίηει τθν πνευματικι  του  

προςωπικότθτα με το εγϊ και το εμείσ πιαςμζνα χζρι-χζρι. Αυτι θ 

διαπίςτωςθ είναι θ πυρθνικι  βάςθ  τθσ κοινωνικισ θκικισ, γιατί πια 

το εμείσ δεν είναι θ ξζνθ πθγι βιοποριςτικϊν βοθκθμάτων, αλλά  το 

πνευματικό  alter-ego  του,  άρα δικό του και πολφτιμο  για  τον  ίδιο  

όςο  και  ο  εαυτόσ  του.  

Ξατά  τον  Freud,  οι  ανκρϊπινεσ  ορμζσ,  που  υπάρχουν  ενςτικτωδϊσ 

ςε όλα τα ανϊτερα ηϊα,  διαιροφνται  ςε  δφο  τάξεισ:   ςτισ  ορμζσ   του 

Εγϊ (Ich-triebe), με κφριο δείγμα τθν πείνα,  και ςτισ ορμζσ του Εςφ 

(Du-triebe), με κφριο δείγμα τον ζρωτα. Χυνδετιριοσ κρίκοσ τουσ είναι 

θ Libido, που είναι μια κακαρά επιςτθμονικι ζννοια, χωρίσ δικι τθσ 

ποιότθτα, όπωσ είναι ςτθ φυςικι θ δφναμθ. Ψο εςφ, προςτικζμενο ςτο  

εγϊ,  παράγει  εννοιολογικά  το  εμείσ. Σ ζρωτασ (με τθν ευρεία ζννοια 

του και  όχι τόςο τθ ςεξουαλικι),  προςτικζμενοσ ςτθν  πείνα,  αρτιϊνει  

τθ  ηωι  και  εδραιϊνει  τον  πολιτιςμό.   
 

Επομζνωσ, θ κοινωνικι θκικι διζπεται και αυτι από το οντολογικό 

δίπολο ιδεαλιςμοφ και ρεαλιςμοφ,  που όπωσ είπαμε διαπερνά όλο τον 

κορμό τθσ φιλοςοφίασ. Εν προκειμζνω, οι δφο ςυνιςτϊςεσ εκφράηονται  

ωσ  προτιμιςεισ  προσ  το  εγϊ  και  το εμείσ  αντίςτοιχα.  
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Σ  ιδεαλιςτισ,  αποδίδοντασ  φιλοςοφικά  πρωτεφουςα  ςθμαςία  ςτθν 

ατομικι διάςταςθ τθσ φπαρξθσ, αρζςκεται ςτθν ιδιωτικι δραςτθριό-

τθτα, γιατί αυτι του εξαςφαλίηει ανεξαρτθςία και αυτοζλεγχο. Πε  τισ  

κοινζσ  υποκζςεισ  αςχολείται  απρόκυμα  και υπό  τθν ζννοια του 

αναγκαίου κακοφ, γιατί εμπιςτεφεται περιςςότερο τθν ατομικι ευκφνθ 

και τθν ιδιωτικι πρωτοβουλία και κεωρεί δικά του μόνο τα αγακά που 

είναι ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία του. Ψα κοινά τα απεχκάνεται ωσ 

αλλοτρίωςθ και τα περιφρονεί ωσ αναποτελεςματικά (λόγω τθσ 

μοιραίασ ανευκυνότθτασ και αδιαφορίασ των μετόχων, που δεν ζχουν 

άμεςο και προςωπικό ενδιαφζρον), τα δε κοινόκτθτα  τα  κεωρεί  ωσ  

«ορφανά»  και καταδικαςμζνα  εκ  φφςεωσ να  ευτελίηονται  και  να  

μαραηϊνουν (εξ ου και ο λαόσ  χαρακτθρίηει ωσ «κοινό» ι  «κοινότυπο» 

ό,τι είναι φτθνό και ευτελζσ  και ωσ κοινι  γυναίκα  τθν  πόρνθ).  

Πάλιςτα, φτάνει να γενικεφει θκικά τθν υπεροχι τθσ ατομικότθτασ  

ζναντι  τθσ  ςυλλογικότθτασ,  όπωσ  ςτο γνωςτό γνωμικό του Tagore  «Ο 

άνκρωποσ είναι καλόσ - Οι άνκρωποι είναι κακοί».  

Αντίκετα, ο ρεαλιςτισ, αποδίδοντασ φιλοςοφικά πρωτεφουςα ςθμαςία 

ςτθν  κοςμικι  διάςταςθ  τθσ φπαρξθσ,  εκτιμά περιςςότερο τθ 

ςυλλογικι  δράςθ ςτθ ηωι, γιατί αυτι τον  κάνει μζτοχο ιςχφοσ και του 

παρζχει τθ δυνατότθτα ευκολότερθσ πρόςβαςθσ ςτα κοινωνικά αγακά,  

υλικά και πνευματικά. Υαράλλθλα, δίνει βαρφτθτα ςτισ κοινζσ 

υποκζςεισ και κλίνει προσ τθν κοινοκτθμοςφνθ των αγακϊν.  Γιϋ αυτόν, 

ο εγωιςμόσ είναι ελάττωμα, που απομονϊνει τον άνκρωπο, περιορίηει 

τισ δυνατότθτζσ του και κάνει το περιβάλλον εχκρικό απζναντί του. 

Εδϊ, γενικεφεται θκικά θ υπεροχι τθσ ςυλλογικότθτασ ζναντι τθσ 

ατομικότθτασ, με βάςθ τα ρθτά «Θ ιςχφσ εν τθ ενϊςει» των αρχαίων  

και  «Θ ζνωςθ είναι δφναμθ» του Wiener,  όπωσ  και  τθν παςίγνωςτθ 

παραβολι του ρϊςου ποιθτι Mandelstam που λζει ότι  «Ο άνκρωποσ 

είναι ςαν γράμμα του αλφαβιτου. Για να υπάρχει λζξθ, πρζπει να 

ενϊνεται με άλλα γράμματα». 

Ππωσ κα δοφμε πιο κάτω ςτθν πολιτικι θκικι, αυτζσ οι δφο τάςεισ 

αποτελοφν και το ςπζρμα των δφο κακοριςτικϊν πολιτικϊν ιδεολογιϊν 

φιλελευκεριςμοφ και ςοςιαλιςμοφ, που υποςτθρίηουν τθν προςωπικότθτα 

και τθν ιδιοκτθςία θ μεν, τθ ςυλλογικότθτα και τθν κοινοκτθμοςφνθ θ δε.  
 

Ξαταφανϊσ, θ προτίμθςθ προσ τθ μία ι τθν άλλθ τάςθ οφείλεται, 

αφενόσ, ςτθν ιδιοςυγκραςία του ατόμου και, αφετζρου, ςτθν 

κοςμοκεωρθτικι  του  ςτάςθ.   Εξίςου καταφανϊσ  όμωσ,   πρόκειται  

και εδϊ  για  μονομερείσ προςεγγίςεισ  και  για εκτροπι από το μζτρο, 
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γιατί αναφζρονται και αυτζσ ςτισ δφο ςυνιςτϊςεσ τθσ φπαρξθσ 

(ατομικι και κοςμικι), ενϊ ο άνκρωποσ είναι οντολογικά και τελεολο-

γικά  θ  διαλεκτικι  ςυνιςταμζνθ  τουσ.  

Ζνασ φίλοσ του πατζρα μου, που ιταν πολιτικά φιλελεφκεροσ και υπζρ τθσ 
ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ, αλλά ενδιαφερόταν για τα κοινά και είχε 
φιλανκρωπικι δράςθ, μου είχε πει το ςοφό ότι «Το εγϊ  ςε απογειϊνει  και  
πετάσ, αλλά  το εμείσ  ςε  προςγειϊνει  για  να  μθ  χακείσ». 

Σ ςφγχρονοσ και πολιτιςμζνοσ άνκρωποσ δικαιοφται να φροντίηει τθν 

προςωπικότθτά του  και  τα ςυμφζροντά του, αλλά ταυτόχρονα, πρζπει 

να ενδιαφζρεται και για τα κοινά κζματα των μικρϊν ι μεγάλων 

ομάδων που μετζχει,  γιατί αυτζσ  επθρεάηουν  κακοριςτικά  τθ δικι 

του υπόςταςθ και πορεία. Ψο εγϊ μόνο του είναι ανεπαρκζσ και 

παρανοϊκό, ενϊ  το εμείσ μόνο του είναι ταπεινωτικό και ιςοπεδωτικό.   
 

Ωπάρχει όμωσ και μια άλλθ διάςταςθ ςϋ αυτό το κζμα, που είναι κατά 

τθ γνϊμθ μου διαλεκτικι  και  εν  προκειμζνω καταλυτικι.  Ψο δίλθμμα 

μεταξφ του εγϊ και του εμείσ ανακφπτει από τθ ςτιγμι που ο 

άνκρωποσ εντάςςεται και κατατάςςεται ωσ μζλοσ, ςε μια μικρι ι 

μεγάλθ ομάδα.  Αφϋ θσ ςτιγμισ όμωσ ςυγκροτθκεί  μια ομάδα, τίκενται 

αυτόματα εκ των πραγμάτων δφο οπτικά πρίςματα και πλευρζσ 

αξιολόγθςθσ  του  κάκε  ςυμβάντοσ:  θ  Λδιοτζλεια  και  θ  Επιτζλεια.  

Ψο μζλοσ, ςκεπτόμενο  ατομικά, λειτουργεί ιδιοτελϊσ και αποβλζπει 

ςτο ατομικό του ςυμφζρον και  μόνο.  Χκεπτόμενο όμωσ και ςυλλογικά, 

ωσ θγζτθσ ι μζτοχοσ τθσ ομάδασ, δεν μπορεί παρά να λειτουργεί 

επιτελικά  (επί τω τζλει)  και  να  προςανατολίηει  τθ ςκζψθ του προσ το 

κοινό ςυμφζρον και τθν προαγωγι των ςκοπϊν τθσ ομάδασ (άρα τθσ 

πλειονότθτασ, ζςτω και αν κάποια μειοψθφία δυςαρεςτείται). 

Απορϊ με το μζγεκοσ τθσ υποκριςίασ κάποιων θκικολόγων, που 

αρνοφνται να αποδεχκοφν  εξ οριςμοφ μια εκ των πραγμάτων αλικεια 

και καταδικάηουν κατά κεολογικό τρόπο τθν ιδιοτζλεια ωσ αμάρτθμα. 

Ψι πιο φυςικό από το να δεχκϊ ότι, αφοφ θ ζννοια μζλοσ ζχει δφο 

διαςτάςεισ, τθν ατομικι και τθ ςυνολικι, τότε και θ αξιολογικι 

προςζγγιςθ των γεγονότων ζχει δφο κεωριςεισ, τθν ιδιοτελι και τθν 

επιτελικι;  Ξαι τι πιο λογικό από το να ςυμφωνιςω ότι, και ςτθν 

ομαδικι ηωι, για μεν το μζλοσ προζχει το ατομικό καλό,  για δε τον 

θγζτθ και το ςφνολο τθσ ομάδασ το ομαδικό καλό; Δεν κα ζμενε 

οικειοκελϊσ κανζνα μζλοσ  ςε ομάδα που το βλάπτει ι το αλλοτριϊνει 

και δεν κα επιηοφςε χωρίσ  καταναγκαςμό ομάδα που εςτιάηει το 

ενδιαφζρον  τθσ  ςε  μερίδα  των  μελϊν  και  όχι  ςτο  ςφνολο.  
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Πάλιςτα, θ ςκλθρι πραγματικότθτα διδάςκει ότι, ακόμα κι όταν ο 

κοινωνόσ λειτουργεί ωσ μζτοχοσ ι θγζτθσ τθσ ομάδασ,  βλζπει ςυνικωσ 

το εμείσ ςαν «εςείσ» και αναηθτά δικαιολογίεσ και ςοφίςματα, ϊςτε οι 

επίπονεσ για το ςφνολο αποφάςεισ να εξαιροφν τον ίδιο, δθλαδι να 

προτάςςει το εγϊ του «εςείσ».  Αυτό αςφαλϊσ δεν  είναι  ό,τι  το  

καλφτερο  για  τθν  ομάδα,  αλλά εκεί  ζγκειται  και θ επιτυχία ι όχι τθσ 

επιτελικισ ςκζψθσ: Ρα είναι τζτοια που να εξαςφαλίηει  ςυλλογικά  τθ 

ςφμπτωςθ του κοινοφ ςυμφζροντοσ  με τθν ατομικι ικανοποίθςθ του 

ςυνόλου ι των περιςςότερων από τουσ κοινωνοφσ και του ίδιου  του 

επιτελικϊσ  ςκεπτόμενου  φυςικά. 

Χτθν  αντίκετθ  περίπτωςθ,  οι  ατομικζσ  δυςαρζςκειεσ   εκδθλϊνονται 

ωσ φυγόκεντρεσ τάςεισ και αποδιοργανϊνουν τθν ομάδα. Ψο 

αυτονόθτο λοιπόν είναι του τφπου «τα του καίςαροσ τω καίςαρι»,  

δθλαδι ότι, για το άτομο, παραμζνει  (και εντόσ τθσ ομάδασ)  ωσ κετικό  

ι  αρνθτικό  ό,τι  το  βλάπτει ι το ωφελεί αντίςτοιχα  (με βάςθ τα  

κριτιρια  τθσ  ατομικισ  θκικισ) και,  για το  ςφνολο (ωσ ςφνολο), είναι  

κετικό  ι  αρνθτικό  αυτό  που  εκπλθρϊνει  το  ςκοπό  που  ζχει τεκεί  

για  τθν  πλειονότθτα  των  μελϊν  του.  

Αλλιϊσ, ςε κάκε ςφγκρουςθ τθσ επιτζλειασ με τθν ιδιοτζλεια, 

ανεξάρτθτα  από το ποφ είναι το δίκαιο  (αν -όπωσ λζμε- ζπεςε το αυγό 

ςτθν πζτρα ι θ  πζτρα ςτϋ αυγό),  θ  ιδιοτζλεια (πζτρα) καταλφει 

(ςπάει) αναπόδραςτα τθν επιτζλεια (αυγό) και διαλφει τθν ομάδα. 

Ψοφτο διότι, θ προκυμία, που κζςαμε ωσ πρϊτθ προχπόκεςθ για τθν 

κοινωνικότθτα, είναι άκροιςμα υποκειμενικϊν βουλιςεων και όχι 

ςυλλογικισ απόφαςθσ, αφοφ αυτι προθγείται τθσ ςυςτάςεωσ τθσ 

ςυλλογικισ οντότθτασ (ομάδασ).  Θ επιτζλεια που αγνοεί τθν ιδιοτζλεια 

οδθγεί τα μζλθ ςτθν απόςυρςθ τθσ προκυμίασ ςυνφπαρξθσ και τθν 

ομάδα  ςτο  διαηφγιο. 

Ωσ ςυμπζραςμα αυτισ τθσ ανάλυςθσ, μποροφμε να ποφμε ότι τόςο το 

μζλοσ τθσ ομάδασ,  όςο  και ο θγζτθσ τθσ  και όλοι ςυλλογικά,  πρζπει 

να φροντίηουν τθν ικανοποίθςθ τθσ ιδιοτζλειασ των μελϊν,  αλλά και 

να τθν υποςτθρίηουν με τθ λελογιςμζνθ αλλθλεγγφθ (πάντα εκ του 

περιςςεφματοσ).  

Θ αχαλίνωτθ ιδιοτζλεια και πλεονεξία του ατόμου είναι πολυ-τζλεια 

για τθν ομάδα και κάνει τα άτομα αντιπακι ςϋ αυτιν, όπωσ και -όλωσ 

αντικζτωσ- θ πρόςκλθςθ ςε αλτρουιςμό  και αυτοκυςία είναι α-τζλεια 

για τθν ομάδα, γιατί τθν κάνει  αντιπακι ςτα άτομα.  Χυνεχίηοντασ τθν 

αναγωγι  ςτθ ςοφι ετυμολογία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ,  κα ζλεγα ότι 
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και τα δφο οδθγοφν ςτθ ςυν-τζλεια (κάνατο) τθσ ομάδασ, ενϊ θ 

αρμονικι μίξθ τουσ οδθγεί τθν ομάδα ςτθν εν-τζλεια  και ςε  λυςι-τελι  

αποτελζςματα. 
 

Κυνιςμόσ  και  Αλτρουιςμόσ.  Για ιςτορικοφσ  λόγουσ,  αλλά  και  για 

τθν  καλφτερθ  κατανόθςθ  των  θκικϊν  ακροτιτων,  παρακζτω  εδϊ 

τισ  πιο  χαρακτθριςτικζσ  ακραίεσ  προςεγγίςεισ: 

 Θ πρϊτθ είναι ο Κυνιςμόσ, που προτάκθκε από τουσ αρχαίουσ 

Αντιςκζνθ, Διογζνθ και άλλουσ μεταγενζςτερουσ  φιλοςόφουσ, τουσ  

επονομαηόμενουσ  κυνικοφσ.  Ξατϋ αυτοφσ, το ςθμαντικό είναι το 

ςυγκεκριμζνο και απτό άτομο και όχι οι αόριςτεσ και γενικζσ ζννοιεσ 

«ανκρωπότθτα» ι «ανκρϊπινθ φφςθ». Ψο καλό ιςχφει ςε 

προςωπικι βάςθ, δθλαδι για κάκε άνκρωπο χωριςτά, και θ 

ευδαιμονία αποκτάται με τθν εξαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ 

εςωτερικισ  αυτάρκειασ ςϋ αυτόν  και τθσ  απελευκζρωςισ του  από 

τισ εξωτερικζσ, ςυνικωσ απειλθτικζσ, εξαρτιςεισ.  Ευδαίμων είναι  ο 

άνκρωποσ που είναι υπομονετικόσ ςτα πακιματά του και 

αδιάφοροσ  απζναντι ςτισ ςυμφορζσ των άλλων.  Ψο κζντρο βάρουσ 

τθσ θκικισ τοποκετείται κατά τουσ κυνικοφσ αποκλειςτικά ςτο 

άτομο, πζρα από κάκε εξωτερικό δεδομζνο (όπωσ κεςμοφσ, 

ςυνικειεσ, απόψεισ, ζξεισ, κανόνεσ, παρορμιςεισ, εξαρτιςεισ και 

ςχζςεισ). Θ όποια βελτίωςθ είναι κακαρά  προςωπικι  υπόκεςθ,  

ανεξάρτθτθ από κάκε κοινωνικι, πολιτικι και πολιτιςμικι 

πραγματικότθτα, που είναι πράγματα ςχεδόν αδιάφορα. Ξατϋ 

αυτοφσ, το να προςφζρεισ το δεφτερο χιτϊνα ςου είναι 

απρονοθςία,  γιατί κα μείνεισ  χωρίσ  χιτϊνα αν χάςεισ τον πρϊτο.  

 Θ αντίκετθ ακριβϊσ προςζγγιςθ είναι ο Αλτρουιςμόσ, που 

εκφράςκθκε από πολλοφσ λαϊκοφσ θκικοδιδαςκάλουσ, δικεν 

κεόπνευςτουσ, όπωσ οι Πωυςισ, Χριςτόσ, Ξομφοφκιοσ κ.ά., και από 

επιςτθμονικοφανείσ λαϊκοφιλοςόφουσ, όπωσ οι Χωκράτθσ, Marx 

κ.ά. Σ αλτρουιςμόσ, ωσ υποχρεωτικι αλλθλεγγφθ, και μάλιςτα ςε 

βακμό αυτοκυςίασ,  ςυνιςτά πλιρθ ανιδιοτζλεια και υποταγι του 

εγϊ ςτο εμείσ. Εν προκειμζνω, ζχουμε να κάνουμε με τυπικι 

περίπτωςθ ιςοπεδωτικισ καταπίεςθσ τθσ  ατομιςτικισ διάκεςθσ 

υπζρ τθσ ςυλλογικισ, και μάλιςτα -όλωσ παραδόξωσ- με ιδεαλιςτικι 

επιχειρθματολογία!  Αυτό ςυμβαίνει κάποιεσ φορζσ και αυκόρμθτα, 

ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ του ερωτευμζνου ηευγαριοφ και τθσ 

αγαπθμζνθσ οικογζνειασ,  όπου θ  ψυχικι και βιολογικι όςμωςθ 
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οδθγεί ενίοτε τον άνκρωπο ςτθν ψυχολογικι ταφτιςθ του εγϊ με το 

εμείσ  (ι και το εςφ) και ςτθν αίςκθςθ ότι  ο εαυτόσ του  δεν είναι 

μόνο ο νουσ του και το ςϊμα του, αλλά αυτά διευρυμζνα  με τισ 

ψυχζσ και τα ςϊματα άλλων ανκρϊπων, ςαν θ ομάδα να αποτελεί  

ενιαία φυςικι οντότθτα  («ζνα ςϊμα και μια ψυχι» όπωσ λζνε). 

Υρόκειται φυςικά για ακρότθτεσ που δεν είναι normal από ψυχολογικι 

άποψθ, αλλϋ οφτε κι από λογικι. Χωρίσ το εμείσ, ο άνκρωποσ ηει, ζςτω 

και ηωωδϊσ, ενϊ χωρίσ το εγϊ, δεν νοείται ατομικι φπαρξθ,  άρα και 

ομάδα (αφοφ ομάδα = άκροιςμα ατόμων).   

Ψο φυςιολογικό είναι να προτάςςεται το εγϊ του εμείσ, αλλά 

ταυτόχρονα, υπό το ομαδικό πνεφμα, να μθν αμελείται και θ 

αλλθλεγγφθ,  ϊςτε να μθν  αδυνατίηει θ ομάδα.  

Για να μθν αδικιςω κάποιουσ διανοθτζσ, ακόμα και κεοςεβοφμενουσ, πρζπει 
να αναγνωρίςω ότι, αν και προφανϊσ δεν πιςτεφουν βακφτερα τισ κεωρίεσ 
αυτζσ και δεν τισ εφαρμόηουν οι ίδιοι με τον απόλυτο τρόπο που αυτοί τισ 
παρουςιάηουν, ο αλτρουιςμόσ που κθρφςςουν ζχει καλζσ προκζςεισ. 
Διαπιςτϊνοντασ ότι οι άνκρωποι είναι υπζρ το δζον ιδιοτελείσ (διαπίςτωςθ 
που επιβεβαιϊνει το γεγονόσ ότι ςτον άνκρωπο υπερτερεί φυςιολογικά το 
εγϊ του εμείσ) και κζλοντασ καλοπροαίρετα να εξιςορροπιςουν τθν 
κατάςταςθ, επαναφζροντάσ τθν ςτο μζτρο, μεγεκφνουν εν γνϊςει τουσ 
υπερβολικά το αλτρουιςτικό ιδεϊδεσ ωσ αντίβαρο ςτθν πλεονεξία, ϊςτε 
πλεονεξία και αλτρουιςμόσ να ςυναντθκοφν ωσ ζννοιεσ και δράςεισ ςτθ 
λελογιςμζνθ  αλλθλεγγφθ. Φυςικά, ςτισ κεωρίεσ τουσ, περιςςεφει ςυχνά και 
θ υποκριςία κι ο φαριςαϊςμόσ, ςε βακμό που ζκανε -κακϊσ λζγεται- τον  
Nietzsche να ςχολιάςει περιπαικτικά ότι «Ο τελευταίοσ χριςτιανόσ πζκανε 
επάνω ςτο ςταυρό».  

Κεωρία των προτιμιςεων  
(Ομόκεντροι κφκλοι) 

Χε ςυνζπεια με τα παραπάνω, ο εξελιγμζνοσ και πολιτιςμζνοσ 

άνκρωποσ, λειτουργϊντασ πάντα κατϋ αρχιν ατομικά, ςυμμετζχει 

παράλλθλα  κοινωνικά ςε ζνα πολυάρικμο πλζγμα ομάδων όπωσ αυτζσ 

που προανζφερα (με ςυμφεροντολογικά, ιδεολογικά, γεωγραφικά και 

φυςικά κριτιρια).  Ζτςι, πζρα από τον εαυτό του, επιφορτίηεται να 

αποφαςίηει και ςυλλογικά για κακεμιά από τισ μικρζσ ι μεγάλεσ  

κοινωνίεσ   που  μετζχει. 

Εδϊ όμωσ, ανακφπτει για το νου ζνασ άλλοσ θκικόσ προβλθματιςμόσ, 

που δεν είναι πια δίλθμμα (εγϊ ι εμείσ), αλλά πολφλθμμα. Ψο εγϊ 

παραμζνει το ίδιο ςε όλεσ τισ ομάδεσ και με τισ ίδιεσ περίπου 

απαιτιςεισ ωσ προσ τον εαυτό του. Τμωσ, το εμείσ αναπαράγεται 
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προφανϊσ ςε πολλά «εμείσ», όςα και οι ομάδεσ ςτισ οποίεσ  

ςυγκαταλζγεται το άτομο (ι ακόμα και οι υποομάδεσ  που αυτό 

ςυμπακεί μζςα ςτθν κάκε ομάδα), οπότε, πζραν των αξιολογικϊν 

κεωριςεων εντόσ τθσ κάκε ομάδασ από πλευράσ ιδιοτζλειασ και 

επιτζλειασ,  τίκεται αναπόφευκτα  για το άτομο  και  κζμα  ιεράρχθςθσ 

των ομαδικϊν προτιμιςεων.   Δθλαδι, ςε αντίκεςθ  με τον παράγοντα 

του ατομιςμοφ που είναι μονοςιμαντοσ, ο παράγων τθσ ςυλλογικό-

τθτασ  είναι  πλουραλιςτικόσ   και  καλεί  το  νου  ςτθν επίλυςθ  ενόσ  

θκικοφ  γρίφου. 

Αφοφ λοιπόν το άτομο ςυμμετζχει ςε πολλζσ ομάδεσ και με ποικίλα 

κριτιρια (ςκοπιμότθτασ, πίςτθσ, γεωγραφικοφ προςδιοριςμοφ, φυςι-

κισ καταςκευισ  κ.ά.),  πζρα από τθν αντιπαραβολι  του εγϊ με το 

εμείσ μζςα ςτθν κακεμία, ανακφπτει  μοιραία  για τον κάκε άνκρωπο  

κζμα αξιολογικισ ιεράρχθςθσ μεταξφ των ομάδων, ανάλογα με τθ 

ςθμαςία και τθν  αξία που  δίνει ςϋ αυτζσ  και από ποια κζςθ το κάνει. 

Ακόμα κι ο υπεφκυνοσ μιασ ομάδασ, που ωσ θγζτθσ ςκζφτεται 

επιτελικά, όταν εκπροςωπεί τθν ομάδα του ςε μεγαλφτερθ ζνωςθ 

(όπωσ  π.χ. ο πρόεδροσ ενόσ  ςυντεχνιακοφ ςωματείου  ςτθν  αντίςτοιχθ  

ομοςπονδία), ξεχνά κατά κανόνα εκεί τθν επιτελικι ςκζψθ και  

υποςτθρίηει ιδιοτελϊσ τα ςυμφζροντα τθσ ομάδασ που εκπροςωπεί, 

ςαν να πρόκειται  για  ατομικι παρουςία  μζςα  ςτθ  μεγάλθ  ομάδα. 

Επομζνωσ, είναι φανερό,  ότι πολφ ςυχνά ςυμβαίνει, το κρινόμενο 

γεγονόσ να είναι ταυτόχρονα καλό για το άτομο, γιατί ωφελεί μια 

ομάδα που μετζχει, αλλά και κακό, γιατί βλάπτει μια άλλθ ομάδα που 

επίςθσ μετζχει. Ζτςι, τίκεται αναπόδραςτα ηιτθμα ςφγκριςθσ και 

προτίμθςθσ. 

Ασ δοφμε, επομζνωσ, πϊσ λειτουργεί ςτο κάκε άτομο αυτόσ ο 

μθχανιςμόσ των προτιμιςεων που προανζφερα. Χπεφδω να πω 

προκαταβολικά,  ότι κι εδϊ υπάρχουν δυο  κατθγοριϊν κεωριςεισ,  θ 

ατομιςτικι  και  θ  ςυλλογικι,  θ  ιδιοτελισ  και  θ  επιτελικι.  

Ξι ασ πάρουμε ωσ παράδειγμα μια ςειρά ομάδων που ςυνθκίηεται να 

ςυμμετζχει  ζνασ  ςφγχρονοσ άνκρωποσ,  οι οποίεσ  διατάςςονται όπωσ 

οι ομόκεντροι κφκλοι, ζτςι ϊςτε κακεμιά απϋ αυτζσ να είναι υποςφνολο 

κάποιασ  μεγαλφτερθσ  και υπερςφνολο για κάποιεσ άλλεσ. 

 Πια τζτοια κλαςικι πυραμίδα ομαδοποιθμζνων ανκρϊπων ςε 

διαδοχικά επίπεδα, είναι θ εξισ:  

άτομο < οικογένεια < γειτονιά < δήμος < νομός < χώρα < ήπειρος < ανθρωπότητα 
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Πε ιδιοτελι και υποκειμενικι προςζγγιςθ, θ προτίμθςθ βαίνει 

αυξανόμενθ  προσ τθν αρχι  τθσ  κλίμακασ, δθλαδι από τθ μεγαλφτερθ 

ομάδα προσ τθ μικρότερθ.  Πε ενδιαφζρει πρωτίςτωσ το ατομικό μου 

καλό,  μετά τθσ οικογενείασ μου,  μετά τθσ γειτονιάσ μου....  μετά τθσ 

χϊρασ μου,  μετά τθσ θπείρου μου και τελευταία τθσ ανκρωπότθτασ. 

Αντίκετα, με επιτελικι και αντικειμενικι αξιολόγθςθ, δεν μπορϊ να 

μθν παραδεχτϊ, ότι το ςυμφζρον τθσ ανκρωπότθτασ είναι υπεράνω 

όλων, ενϊ  τθσ  χϊρασ  μου υποδεζςτερο και.... τθσ οικογενείασ  μου 

και  του  εαυτοφ  μου  ελάχιςτο. 

Ξι  αν  δεν  ςκζφτομαι ωσ άτομο,  αλλά ωσ  θγζτθσ  μιασ  χϊρασ  π.χ.,  

τότε θ  προτίμθςι μου είναι επιτελικά υπζρ τθσ  χϊρασ  μου και 

μειϊνεται  προσ τα κάτω, αλλά είναι και ιδιοτελϊσ υπζρ τθσ  χϊρασ μου 

και  μειϊνεται  προσ  τα  επάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να το κάνω πιο απτό αυτό, το  παριςτάνω με κάποια διλιμματα 

που  ζκετα  ςτον  εαυτό  μου ωσ  ζφθβοσ:  

- Αν π.χ. ερχόταν μια ιςχυρι βόμβα και δεν μποροφςα να τθ 

ςταματιςω, αλλά μου δινόταν θ δυνατότθτα να εκτρζψω τθν πορεία 

τθσ, αποφαςίηοντασ  εγϊ  αν  κα καταςτρζψει το διμο μου ι μια άλλθ 

πόλθ τθσ χϊρα μου ι μια μεγαλοφπολθ του εξωτερικοφ, τι κα 

προτιμοφςα; Χκεπτόμενοσ ατομικά, κατζλθγα ότι κα ζςτελνα τθ  βόμβα 

όςο γίνεται μακρφτερα, ανεξαρτιτωσ αρικμοφ κυμάτων, και 

οπωςδιποτε όχι εναντίον τθσ γειτονιάσ μου και τθσ οικογενείασ μου. 

Υαρομοίωσ, αν  ιμουν  διμαρχοσ, κα προτιμοφςα μια πόλθ του 

εξωτερικοφ, αλλιϊσ μια άλλθ πόλθ τθσ χϊρασ μου, ζςτω και 

πολυπλθκζςτερθ, πζραν τθσ δικισ  μου. Αν πάλι ιμουν πρωκυπουργόσ, 
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κα επζλεγα ωσ ςτόχο μια πόλθ του εξωτερικοφ, αλλιϊσ  τθ  μικρότερθ  

τθσ χϊρασ μου. Ξαι τζλοσ, αν ιμουν άγιοσ, κα φρόντιηα να χτυπθκεί θ 

μικρότερθ πόλθ επάνω ςτθ Γθ, ζςτω κι αν εκεί βριςκόταν αυτι τθν ϊρα  

ο εαυτόσ μου  ι  θ οικογζνειά μου. 

- Ξάπωσ ανάλογα, αν ιμουν ςε πλοίο που ναυαγεί και είχα τθ 

δυνατότθτα να ςϊςω το παιδί μου ι τον Fleming, από τισ ζρευνεσ του 

οποίου εξαρτάτο θ ςωτθρία  μεγάλου  τμιματοσ  τθσ  ανκρωπότθτασ,  

τι  κα  ζκανα;  Εννοείται  ότι  ιδιοτελϊσ  κα ζςωνα το παιδί μου  και  ότι, 

αντικειμενικά, κα  ζπρεπε  πάςθ  κυςία να φροντίςω ϊςτε να  μείνει  

ηωντανόσ  ο  Fleming.  

Υοιοσ άραγε διανοθτισ μπορεί από κακζδρασ να αποφανκεί ελαφρά 

τθ καρδία ότι ζνα άτομο πρζπει να εξοντϊςει τθν οικογζνειά του  για 

να ςϊςει μια πόλθ  ι ότι ζνασ θγζτθσ οφείλει να κυςιάςει μια πόλθ τθσ 

χϊρασ του για  να γλιτϊςει από τθν καταςτροφι  μια μεγαλοφπολθ 

μακρινισ θπείρου;   Αυτόσ ο άνκρωποσ κα είναι άγιοσ ι τζρασ; 

Ευτυχϊσ, δεν πρόκειται βζβαια να τεκοφμε πρακτικά ςε τζτοια 

διλιμματα. Ωςτόςο, τα παραδείγματα είναι διδακτικά ωσ υποκζςεισ 

εργαςίασ, γιατί βάηουν ζντονα υπό κρίςθ το πρόβλθμα των θκικϊν 

ςυςχετιςμϊν, το οποίο είναι όντωσ δαιδαλϊδεσ και από τα πιο 

διςεπίλυτα ςτθ φιλοςοφία. Ψζτοια διλιμματα, ςε μικρότερθ και 

ανκρϊπινθ κλίμακα, αντιμετωπίηει ο άνκρωποσ κακθμερινά και θ 

διαπίςτωςθ είναι ότι ιςχφει το κεϊρθμα των ιςχυρϊν προτιμιςεων. 

Λδεαλιςτικά,  μετρά περιςςότερο θ ζνταςθ τθσ προτίμθςθσ από τθν 

ζκταςθ του φαινομζνου, ενϊ αντίκετα, ρεαλιςτικά, προθγοφνται τα 

αντικειμενικά δεδομζνα. 

Δεν κα επιχειριςω να δϊςω ςυνταγζσ ορκισ κρίςθσ ςχετικά με αυτό το 

ηιτθμα, γιατί θ απόφαςθ ςε κάκε τζτοια περίπτωςθ, μικρισ ι μεγάλθσ 

ςθμαςίασ, εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ είναι το 

υποκείμενο που αποφαςίηει, θ ιδιότθτα υπό τθν οποία αποφαςίηει και 

το κακικον που ζχει αναλάβει, θ κοςμοκεωρία του,  οι παγιωμζνεσ 

ιςχυρζσ προτιμιςεισ του, θ ςθμαςία που ζχει το γεγονόσ για κακζνα 

από τα εμπλεκόμενα μζρθ, οι  ςυνκικεσ τθσ ςτιγμισ και οι πικανζσ 

αντιδράςεισ ι παρενζργειεσ που κα επιφζρει θ μία ι θ άλλθ επιλογι.  

Αυτό που μπορϊ να ςυςτιςω ανεπιφφλακτα είναι θ προςιλωςθ ςτο 

μζτρο και θ εξζταςθ του κζματοσ με ςφμμετρθ και ψφχραιμθ εκτίμθςθ 

όλων  των  δεδομζνων.  Επίςθσ, μια χρονικι αναβολι  για περιςςότερθ 

περίςκεψθ, αν αυτό είναι εφικτό, και μια δεφτερθ γνϊμθ από άνκρωπο 

που εμπιςτευόμαςτε,  είναι πάντα χριςιμεσ  τακτικζσ. 
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Αξιοπρζπεια 
(Συνζπεια, Διαλλακτικότθτα, Σεμνότθτα) 

Θ κοινωνικι θκικι δομείται επάνω ςε δφο βαςικζσ αξίεσ, τθν 

αξιοπρζπεια και τθν αγάπθ,  που θ πρϊτθ ζχει  τυπικό χαρακτιρα και 

κεωρείται ο «προκάλαμοσ» τθσ θκικισ, ενϊ θ δεφτερθ ζχει ουςιαςτικό 

περιεχόμενο και κεωρείται το «ςαλόνι» τθσ θκικισ.  Ξάτω απϋ αυτζσ τισ 

δφο γενικζσ  και κεμελιϊδεισ αξίεσ, αναπτφςςονται ωσ παραλλαγζσ 

τουσ  όλεσ  οι  άλλεσ  κοινωνικζσ  αξίεσ. 

Θ Αξιοπρζπεια, ωσ κορυφι τθσ πυραμίδασ των τυπικϊν αξιϊν, 

εκπροςωπεί  τθν ομάδα  αξιϊν  που χαρακτθρίηουν το θκικό βάροσ του  

ανκρϊπου και  που, όταν ςυνυπάρχουν, περιβάλλουν  το άτομο με  

κοινωνικι εκτίμθςθ  και  το ςυνοδεφουν ωσ υςτεροφθμία  μετά τθν  

αποχϊρθςι  του  από  τθ  ηωι. 

Χε αυτζσ περιλαμβάνονται: 

 Θ Συνζπεια,  που είναι θ βάςθ τθσ τιμιότθτασ και τθσ αξιοπρζπειασ 

και εκδθλϊνεται με τθν ειλικρίνεια, τθν ευκφτθτα και τθν 

εντιμότθτα, κατϋ αντίκεςθ προσ τθν υποκριςία, τθν πονθρία και τθ 

δολιότθτα. Θ ειλικρίνεια (ςφνκετθ ελλθνικι λζξθ, που ςθμαίνει 

ετυμολογικά τθν κρίςθ υπό το φωσ, αφοφ εἴλθ = φωσ)  δεν ςθμαίνει 

μόνο ότι  λζω τθν αλικεια και φωτίηω  τα γεγονότα, αλλά 

ευρφτερα, ότι είναι φωτεινζσ και διαφανείσ οι εκφράςεισ μου και 

οι κινιςεισ μου. Γιϋ αυτό και ςυνδυάηεται με τθν ευκφτθτα, ιτοι 

τθν αποφυγι των πλάγιων και παραπλανθτικϊν μεκόδων, κακϊσ 

και τθν εντιμότθτα, ιτοι τθν τιρθςθ των υποςχζςεων και τθν 

αποχι  από  το  ψεφδοσ  και  τθν  κλοπι. 

Λςτορικά, οι ιδιότθτεσ αυτζσ ςυνδυάηονταν με τον ανδριςμό, κατϋ 
αντιδιαςτολι προσ τισ γυναικείεσ αντιδράςεισ, που ιταν πλάγιεσ και 
πονθρζσ λόγω μυϊκισ αδυναμίασ και λόγω του μθτρικοφ ενςτίκτου.  
Θ μάνα, όταν το καλοφςε θ ανάγκθ, δεν δίςταηε να φερκεί πονθρά και 
ανζντιμα προκειμζνου να κρζψει το παιδί τθσ. Αυτό δεν προςβάλλει 
τθ γυναίκα, γιατί θ μθτρότθτα είναι θ πιο ςεβαςτι ιδιότθτα ςτον 
κόςμο και δικαιολογεί τα πάντα, και εξάλλου, από τθν ϊρα που θ 
γυναίκα βγικε ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ και αιςκάνεται αυτάρκθσ, θ 
διαφορά αυτι ζχει αμβλυνκεί ςχεδόν τελείωσ. Πμωσ, θ ιςτορικι 
αλικεια δεν μπορεί να αποκρυβεί και αυτό καταδεικνφεται π.χ. από 
το γεγονόσ ότι θ μονομαχία ιταν κακαρά ανδρικι υπόκεςθ. Δεν 
ακοφςτθκε ποτζ να ζγινε μονομαχία γυναικϊν για τθν τιμι! 
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Θ ςυνζπεια ςτον άνκρωπο, με τα χαρακτθριςτικά τθσ ειλικρίνειασ, 

τθσ ευκφτθτασ, τθσ εντιμότθτασ και τθσ τιρθςθσ των αρχϊν του, 

είναι αυτό που εκτιμάται περιςςότερο από τουσ ςυνανκρϊπουσ 

του, γιατί ο άνκρωποσ  προγραμματίηει αςφαλζςτερα τθ ηωι του 

όταν το περιβάλλον του είναι ςτακερό και προβλζψιμο. Σ 

αιφνιδιαςμόσ και θ ευμετάβλθτθ ςυμπεριφορά, τον ενοχλοφν και τα 

κατακρίνει.  

Χυγγενείσ προσ τθ ςυνζπεια ζννοιεσ, είναι θ ςοβαρότθτα και το 

φιλότιμο, που ςτθν πρϊτθ ο άνκρωποσ είναι ςυνεπισ προσ τον 

εαυτό του και ςτθ δεφτερθ προσ τουσ ςυνανκρϊπουσ του. 

Βζβαια, ςτο πλαίςιο πάντα του μζτρου, κεωρείται προςόν και ο 

ελιγμόσ, θ προςαρμοςτικότθτα και θ ανακεϊρθςθ, όταν οι 

ςυνκικεσ  το επιβάλλουν,  οπότε ο άνκρωποσ ενοχλείται -αντίκετα- 

από τθν αρτθριοςκλθρωτικι εμμονι και το πείςμα. Τμωσ, θ 

ςχετικότθτα και  οι ςυγχωρθτζεσ  εξαιρζςεισ  δεν  ακυρϊνουν  τθν 

κατϋ αρχιν  προτίμθςι του  ςτθ  ςυνζπεια  και  τθ  ςτακερότθτα. 

 Θ Διαλλακτικότθτα,  που είναι το δείγμα τθσ ανκρωπιάσ  μασ  και 

εκδθλϊνεται με τθν ευκυκριςία, το διάλογο και τθν ανοχι, ςε 

αντίκεςθ με τθν εγωπάκεια, τθν αντιπαλότθτα και τθν αυςτθ-

ρότθτα.  Θ  ευκυκριςία  ςυνίςταται, αφενόσ, ςτθν αυτοκριτικι και, 

αφετζρου, ςτθν παραδοχι τισ αξίασ τοφ άλλου  (ςτο μζτρο που τοφ 

αναλογεί), αντί για τθν υπερτίμθςθ τοφ εαυτοφ μασ  με ςκοπό τθν 

υποτίμθςθ και τθν εκμετάλλευςθ τοφ άλλου. Αυτι ςυνάδει με το 

διάλογο, που αποςκοπεί ςτθ ςφμπλευςθ του ςυνανκρϊπου μασ 

μαηί μασ  με τθν πεικϊ, αντί για τθ βία, και φυςικά με τθν ανοχι και 

τθν επιείκεια, αντί για τθν εριςτικότθτα και τθν εκδικθτικότθτα, με 

το ρεαλιςτικό ςκεπτικό ότι κανζνασ μασ  δεν είναι τζλειοσ  (κατά το 

ρθτό «ο αναμάρτθτοσ τον λίκον βαλζτω»).  

Εννοείται ότι και εδϊ παρεμβαίνει ρυκμιςτικά θ οδθγόσ αξία του 

μζτρου, ϊςτε θ  διαλλακτικότθτα να μθν καταντά υποχϊρθςθ άνευ 

όρων και υποδοφλωςθ ςτθν τυχόν  αδιαλλαξία του άλλου.  

Ξλαςικι περίπτωςθ αδιαλλαξίασ και αυςτθρότθτασ, που 

καταδικάηεται θκικά, είναι αυτι που ζχει τα χαρακτθριςτικά τθσ 

λεόντειασ ςφμβαςθσ. Είναι θ περίπτωςθ, κατά τθν οποία απαιτείται 

ςυνζπεια  με απάνκρωπθ και αφφςικθ φορτικότθτα,  ενϊ αυτι είναι 

προφανϊσ αδφνατθ, λόγω ακζμιτθσ ι ανεφάρμοςτθσ ςφμβαςθσ εξ 

αρχισ  ι  λόγω δραματικισ μεταβολισ των ςυνκθκϊν ςτο  μεταξφ. 
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Ψζτοιου είδουσ ακζμιτθ και ανεφάρμοςτθ ςφμβαςθ είναι εκείνθ 

ςτθν οποία ο άνκρωποσ, λόγω πλάνθσ ι άφευκτθσ ανάγκθσ,  

προςχωρεί  ςε μια ςυνκικθ που υπερβαίνει τα φυςικά του όρια και, 

άρα, παρζχει υπόςχεςθ που είναι εκ φφςεωσ αδφνατο να 

εκπλθρϊςει. Εκεί, θ φορτικι απαίτθςθ ςυνζπειασ, εν γνϊςει τθσ 

αντικειμενικισ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ, κεωρείται  αμάρτθμα. 

Υιςτεφεται  δθλαδι, ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ λεόντειασ  ςφμβαςθσ, θ 

θκικι αταξία βαρφνει εξίςου, ι και περιςςότερο κάποιεσ φορζσ, τον 

αδιάλλακτο  αντιςυμβαλλόμενο,  που αποδζχεται  τθν υπόςχεςθ 

αυτοφ  που τελεί ςε πλάνθ  ι  ανάγκθ,  ενϊ γνωρίηει  ι  οφείλει να 

γνωρίηει  τθν  αντικειμενικι  αδυναμία  εκπλιρωςισ  τθσ. 

Υαρομοίωσ, κεωρείται απάνκρωπθ και ανικικθ θ απαίτθςθ 

ςυνζπειασ, όταν ζχουν ανατραπεί πλιρωσ οι αντικειμενικζσ  

ςυνκικεσ που ίςχυαν κατά τθ ςφμβαςθ, παρά τθ κζλθςθ του 

υποςχόμενου, λόγω  εκτεταμζνων  απρόβλεπτων  ςυμβάντων (όπωσ 

ο πόλεμοσ, οι φυςικζσ καταςτροφζσ, οι μεγάλεσ κοινωνικζσ και  

οικονομικζσ  αναταραχζσ  και  θ  πτϊχευςθ).  

Ψο θκικό αυτό ηιτθμα αναλφεται άριςτα ςτο κλαςικό ζργο του 

Shakespeare  «Σ ζμποροσ τθσ Βενετίασ»,  όπου ωσ κφριο αμάρτθμα 

καταδεικνφεται θ αδιαλλαξία του Shylock και όχι  θ αςυνζπεια του 

Antonio.  Θ ςυνζπεια προσ τθ φφςθ των πραγμάτων είναι υπζρτερθ 

τθσ ςυμβατικισ ςυνζπειασ και θ εμμονι ςτθ δεφτερθ,  με ςτυγνι 

παράβλεψθ τθσ  πρϊτθσ, ςυνιςτά εν τζλει  αναξιοπρζπεια,  ακζμιτθ 

αδιαλλαξία και ανθκικότθτα.  

Ψζτοιεσ  περιπτϊςεισ  λεόντειασ  ςφμβαςθσ  είναι:  

α) Σ δανειςμόσ  προσ άτομο,  του οποίου θ περιουςιακι κατάςταςθ 

προδικάηει τθν αντικειμενικι αδυναμία απολθρωμισ του δανείου, 

όπου ο δανειςτισ και ο δανειολιπτθσ είναι ςυνυπεφκυνοι για τθν 

αναπότρεπτθ αςυνζπεια. 

β) Θ ατιμωτικι ςυνκικθ ειρινθσ, κατά τθν οποία ο αδιάλλακτοσ 

νικθτισ επιβάλλει ςτον δυςτυχι θττθμζνο υπερβολικά αυςτθροφσ,  

απάνκρωπουσ, απραγματοποίθτουσ και μειωτικοφσ όρουσ, που 

εμπεριζχουν μοιραία το ςπζρμα του ρεβανςιςμοφ και τθσ απείκειασ 

(όρα ςυνκικθ των Βερςαλλιϊν, που οδιγθςε ςτον  Βϋ Ρ. Ρ.). 

γ) Σ κεςμόσ του γάμου, όπου παρζχεται υπόςχεςθ ιςόβιασ 

ςυμβίωςθσ, θ οποία καταφανϊσ αντίκειται βιολογικά ςτθν ζμφυτθ 

τάςθ για ελευκερία και αυτοδιάκεςθ του ατόμου και, κατά τθ 
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γνϊμθ μου, αποτελεί τθν τελευταία νόμιμθ μορφι δουλείασ  (ι 

ζςτω εκελοδουλείασ). 

 Θ Σεμνότθτα, που κεωρείται ωσ δείγμα πολιτιςμοφ και 

αυτοπεποίκθςθσ και εκδθλϊνεται με τθ μετριοφροςφνθ, το 

ςεβαςμό και  τθ διακριτικότθτα. Θ μετριοφροςφνθ  είναι θ βάςθ 

του ςεμνοφ χαρακτιρα, που μετράει τθ ςκιά του τθ ςωςτι ϊρα 

(κατά το γνωςτό δίδαγμα) και αποφεφγει τθν υπεροψία, τθν 

αυτοπροβολι και το ναρκιςςιςμό, άρα και τθ γελοιοποίθςθ.  Σ 

ςεβαςμόσ είναι θ κορυφαία ζνδειξθ ςεμνότθτασ και το «κλειδί» τθσ 

ςυνφπαρξθσ,  κατϋαντίκεςθ προσ τθν αςζβεια, τθν αυκάδεια  και τθν 

προςβολι των άλλων,  που ςτθν πραγματικότθτα αντανακλοφν ςτο 

ίδιο το άτομο που τα επιδεικνφει αυτά, αντί αυτοφ ςτον οποίο 

απευκφνονται. Θ διακριτικότθτα ςυνοδεφει το ςεβαςμό, αφοφ 

είναι κι αυτι ζνα δείγμα ιδιαίτερου ςεβαςμοφ απζναντι ςτθν  

προςωπικι ηωι και τισ ιδιαιτερότθτεσ του άλλου, ςε αντίκεςθ με 

τθν αδιακριςία και το κουτςομπολιό,  που εξοργίηουν -και δικαίωσ- 

το κφμα τουσ. Ψθ ςεμνότθτα ςυναντάμε και ςτο ίδιο το άτομο 

ςχετικά με τον εαυτό του,  ωσ ντροπι,  όταν δθμοςιοποιοφνται 

απόκρυφα προςωπικά του ηθτιματα ι αμαρτωλζσ πράξεισ του. 

Υαρομοίωσ και εδϊ, το μζτρο κζτει τα όρια, πζρα από τα οποία θ 

ςεμνότθτα  μπορεί  να  καταντιςει  δουλικότθτα  ι  να περιπζςει 

ςτθν  κολακεία. 

Γενικά, όλα αυτά τα θκικά προςόντα, που νοοφνται ςυλλιβδθν ωσ 

αξιοπρζπεια, είναι  ο  πυρινασ  τθσ  θκικισ  προςωπικότθτασ  και  από 

αυτά κρίνεται αν τον άνκρωπο τον χαρακτθρίηει εντιμότθτα,  

ευπρζπεια και μεγαλοςφνθ  ι  μικροπρζπεια.  Θ  μικροπρζπεια  είναι, 

ςε γενικζσ  γραμμζσ,  θ ιδιότθτα που μαρτυρά τθν ζλλειψθ ευπρζπειασ 

και εμφανίηεται ςτον αναξιοπρεπι άνκρωπο -όπωσ λζμε- ωσ 

μικρότθτα,  χυδαιότθτα,  ελεεινότθτα,  ποταπότθτα  και  προςτυχιά και,  

λαϊκότερα,  κατινιά,  γυφτιά  και αφιλοτιμία. 

Αυτό που πρζπει να τονιςκεί εν προκειμζνω, είναι ότι, όςο ο άνκρωποσ  

εκπολιτίηεται και  καλλιεργείται, θ τιμι, ωσ τυπικι ςυνιςτϊςα του 

θκικοφ πλαιςίου, αναβακμίηεται ζναντι τθσ ουςιαςτικισ  ςυνιςτϊςασ,  

που είναι θ αγάπθ,  θ οποία κυριαρχεί ωσ μοναδικό   ηθτοφμενο  ςτον  

απαίδευτο  άνκρωπο.  Για  τον  άνκρωπο που  κζλει  να  ζχει  τον  

αυτοςεβαςμό του,  αλλά  και  το  ςεβαςμό των άλλων, θ αξιοπρζπεια, 

οι αρχζσ του και θ τιμι του υπερτεροφν όςων αγαπά  και τθσ ίδιασ τθσ 
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ηωισ του ακόμα  (όρα παράδειγμα μονομαχίασ  για  τθν  τιμι,  που  

ανζφερα  προθγουμζνωσ). 

θμείωςθ:  Σκζφτθκα να ςυμπεριλάβω ςτθν αξιοπρζπεια, ωσ τζταρτθ 

παράμετρο, τθν ευγζνεια.  Ωςτόςο, ζκρινα ότι κακεμιά  από τισ άλλεσ 

παραμζτρουσ  (ςυνζπεια-διαλλακτικότθτα-ςεμνότθτα) ςυνιςτά κατά 

κάποιο τρόπο ευγενι διάκεςθ και ςυμπεριφορά και, άρα, θ ευγζνεια 

είναι μάλλον ςυνϊνυμο τθσ αξιοπρζπειασ εν τω ςυνόλω τθσ. Ο 

αξιοπρεπισ άνκρωποσ είναι κατά κανόνα ευγενισ, ενϊ ο αγενισ και 

αγροίκοσ δεν μπορεί παρά να κεωρείται αναξιοπρεπισ. Γιϋ αυτό, ασ 

αφιςουμε τθν ευγζνεια, ωσ όρο, να παραπζμπει περιςςότερο ςτθν 

εκιμικι και ςϋ αυτό που λζμε καλοφσ τρόπουσ, όπωσ κα το αναλφςουμε  

ςτο  τζλοσ  αυτοφ  του  κεφαλαίου. 
 

Ζνα πολφ ςθμαντικό  θκικό πρόβλθμα, που είναι ςχετικό με τα παρα-

πάνω κεωριματα και κακοριςτικό ςτθν πρακτικι εφαρμογι τουσ,  

είναι θ ςτάκμιςθ  -με βάςθ το μζτρο-  ωσ  ποφ  επιτρζπεται  και 

ςυγχωρείται θ θκικι  ελαςτικότθτα.  Δυςτυχϊσ, τθ μικροπαράβαςθ 

των θκικϊν αρχϊν, μασ τθν επιβάλλει ςυχνά θ πραγματικότθτα, 

πρϊτον γιατί τα εμπόδια που εμφανίηει απαιτοφν αντίςτοιχουσ 

ελιγμοφσ, και δεφτερον, γιατί κανζνασ μασ δεν είναι τζλειοσ, Άρα, 

πρακτικά, ο άνκρωποσ προχωρεί προσ το ςωςτό με ςυνεχείσ 

αλλθλοδιορκοφμενεσ  αποκλίςεισ (ηικ-ηακ). Εξάλλου, όπωσ είδαμε 

παραπάνω, και θ ίδια θ θκικι κεωρία ζχει προβλζψεισ για τθν 

προςαρμοςτικότθτα,  όταν  θ  αλλαγι  των  ςυνκθκϊν  το  επιτάςςει, 

και για τθν ανοχι ςτα ανκρϊπινα ςφάλματα.  Σπότε, μοιραία, ςτθν 

κάκε  απόκλιςθ  από  τουσ  ανωτζρω κανόνεσ,  κα τίκεται  ηιτθμα  αν 

αυτι  ςυνιςτά   κακοποίθςθ των θκικϊν  αρχϊν ι,  απλϊσ,  ελιγμό και 

αμελθτζα και ςυγχωρθτζα παράβαςθ. 

Θ  λφςθ  του  προβλιματοσ  επαφίεται  ςτο  μζτρο,  ςε ςυνδυαςμό με 

τισ ζννοιεσ ςτρατθγικοφ και τακτικοφ ςτόχου που διακρίναμε ςτθν 

οργανωτικι.  Αν  το  ςφάλμα  ζχει  μικρι   ζκταςθ  και  δυναμικι,   που 

δεν επθρεάηει τθν εκπλιρωςθ του ςτρατθγικοφ ςτόχου, θ φαινόμενθ 

ωσ  εκτροπι  είναι  ελιγμόσ  ι  φυςικι  τριβι και κεωρείται ανεκτι.  Ζνα 

τζτοιο παράδειγμα ελιγμϊν είναι αυτά που λζμε κατά ςυνκικθν 

ψεφδθ, όπωσ π.χ. το να επικαλεςκείσ αςκζνεια για να  αποφφγεισ μια 

ανεπικφμθτθ πρόςκλθςθ. Αυτό, αν και είναι ανειλικρίνεια, είναι 

ταυτόχρονα  και δείγμα ευγζνειασ και ςεβαςμοφ, γιατί θ ομολογία του 

αλθκινοφ λόγου τθσ απόρριψθσ τθσ πρόςκλθςθσ κα μείωνε και κα 

υποτιμοφςε τον οικοδεςπότθ.  Ζνα άλλο κλαςικό παράδειγμα είναι θ 
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κλοπι του ψωμιοφ από τον Γιάννθ-Αγιάννθ ςτουσ «Άκλιουσ» του Hugo, 

που δεν ςτάκθκε  ικανι  -ωσ  αμάρτθμα-  να  μειϊςει  τθν  θκικι   

μεγαλοςφνθ και  τθν  αγιότθτα  αυτοφ  του  ανκρϊπου,  ινδάλματοσ  

των  νεανικϊν μασ   χρόνων.  Άρα,  θ  ελαςτικότθτα  ςτθν  θκικι  κρίςθ  

ζχει, μζχρισ ενόσ ορίου, τθν ανοχι του θκικοφ νου, εφόςον εκ του 

αποτελζςματοσ  ο  ςτρατθγικόσ  ςτόχοσ  εκπλθρϊνεται.  

Σε  κάκε περίπτωςθ, θ ςθμερινι εποχι, με το πζραςμα  ςτον  κόςμο  τθσ 

πλθροφορικισ και με τθν θλεκτρονικι κοινωνικι δικτφωςθ (Internet, 

Google, Facebook, Twitter κ.ά.), ζχει γεννιςει τελείωσ νζουσ τρόπουσ 

επικοινωνίασ  και  ςυμπεριφοράσ,  που  κα  ιταν  ςτρουκοκαμθλιςμόσ  

να τουσ αγνοιςουμε πλιρωσ και να μθν προςαρμόςουμε ανάλογα τισ 

ςυμπεριφορζσ  μασ,  τουλάχιςτον  ςτα  πεδία  αυτά,  αν  όχι  γενικότερα.  
 

Αυτό όμωσ, δεν ακωϊνει ςε καμιά περίπτωςθ τθν ενςυνείδθτθ 

ελαςτικότθτα ςτθν θκικι ςυμπεριφορά, με το επιχείρθμα ότι «ο 

ςκοπόσ  αγιάηει τα  μζςα», ότι δθλαδι επιτρζπεται και το μεγάλο κακό, 

αν πρόκειται για κίνθςθ τακτικισ που οδθγεί ςε ςπουδαίο ςκοπό.  Πε 

το ςκεπτικό αυτό ακυρϊνεται θ θκικι ςτο ςφνολό τθσ, γιατί θ διάκριςθ 

τακτικϊν και ςτρατθγικϊν ςτόχων είναι υπόκεςθ αυτοφ  που  ενεργεί  

και όχι βζβαια των κυμάτων του, που δεν ερωτικθκαν αν ςυμφωνοφν, 

και ςυνεπϊσ  δεν  αποτιμάται θκικά  από  τθν  άποψθ  τθσ  κοινωνικισ  

θκικισ, αφοφ ελλείπει το ςτοιχείο τθσ αμοιβαιότθτασ.  Τλεσ οι γνωςτζσ 

και μεγάλεσ κθριωδίεσ  (ςταυροφορίεσ,  ολοκαφτωμα,  ςταλινιςμόσ,  

τηιχάντ κλπ.), ςε τζτοιασ  μορφισ «θκικζσ» δικαιολογίεσ  βαςίςτθκαν  

για να  κατακρεουργιςουν  τθν  θκικι  και  τθν  ανκρωπιά. 

 Ωπάρχει όμωσ και μια άλλθ ςακρι και ανικικθ  επιχειρθματολογία, 

που  κακαγιάηει  ενςυνείδθτα το  κακό:  Είναι  αυτι  που  λζει  ότι  δεν 

είναι  και  προσ  χαμοφ  το  να  κάνεισ  κάποια  φορά  τα  ςτραβά  μάτια 

ςτο  κακό  αν  το κζρδοσ  είναι  μεγάλο, και ότι  εν πάςθ περιπτϊςει 

κάκε θκικόσ κανόνασ ζχει τα όριά του και κάκε άνκρωποσ τθν τιμι του 

(δθλαδι, αν ςου τφχει θ πρόκλθςθ   κζρδουσ  που υπερβαίνει τα μζτρα 

ςου, κα ενδϊςεισ, όςο κι αν λεσ ςιμερα ότι ζχεισ απαράβατεσ αρχζσ  

γιατί   δεν  ςου  δόκθκε  θ  ευκαιρία  που  υπερβαίνει  τθν  τιμι  ςου).  

Εδϊ, θ απάντθςθ είναι κατθγορθματικι και ιςχφει το κεϊρθμα του 

πλεκτοφ:  Αν επιτρζψεισ ενςυνείδθτα να φφγει ο πρϊτοσ πόντοσ, το 

πλεκτό είναι καταδικαςμζνο να διαλυκεί πολφ ςφντομα. Θ κομπίνα 

οδθγεί  εξελικτικά  ςτθν απάτθ και  θ  μικροκλοπι ςτθ λθςτεία.  Τταν θ 

ανικικθ πράξθ δεν οφείλεται ςε αςτοχία, αλλά είναι οικειοκελισ και 

ςτοχευμζνθ,  ζχεισ περάςει  πια για πάντα «ςτθ χϊρα του κακοφ».  Πε 
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πρϊτθ ευκαιρία κα το επαναλάβεισ,  λζγοντασ μζςα ςου κάκε φορά ότι 

«είναι  θ  τελευταία»  (που ποτζ βζβαια δεν κα είναι θ τελευταία). 

θμείωςθ: Ρροςωπικά,  ιςχυριηόμουν  πάντα,  ότι  θ  εντιμότθτά  μου 

δεν  οφείλεται  ςε  υποταγι  ςτουσ  ανκρϊπινουσ  νόμουσ  ι  ςε φοβία 

τθσ  «κείασ»  τιμωρίασ,  αλλά  ςε  μεγάλο  εγωιςμό.  Αυτόσ  που  κα  με 

αγοράςει  θκικά,  κα  με ζχει  υποδουλϊςει  πρακτικά,  οπότε  ςτο  εξισ   

κα  μου  φζρεται  ςαν  ςε   δοφλο  του.  Εγϊ  δε,  ταυτόχρονα,  κα ζχω  

ομολογιςει  τθν  ανεπάρκειά μου και τθν κατωτερότθτά μου, γιατί  

φυςικά  -όπωσ  είναι καταφανζσ-  κανζνασ δεν γίνεται  Al Capone αν 

ζχει τα προςόντα να γίνει  Bill Gates!  

Γιϋ αυτό και,  όςο μεγαλφτερο ιταν το κίνθτρο,  τόςο πιο πολφ επζμενα 

ςτισ  αρχζσ  μου,  αρνοφμενοσ να παραδεχτϊ ότι δεν τα καταφζρνω 

καλά  μόνοσ  μου,  ενϊ  ο  άλλοσ  τα κατάφερε τόςο καλά ςτθ ηωι του  

που να μπορεί να αγοράςει κι εμζνα. Αυτόσ ο καλϊσ εννοοφμενοσ 

εγωιςμόσ, ιταν και είναι για 'μζνα το κεμζλιο τθσ θκικισ μου 

ςυγκρότθςθσ,  πιςτεφοντασ  -όπωσ ο Αριςτοτζλθσ-  ότι  θ  θκικι   ςτάςθ 

του  ανκρϊπου  εξυπθρετεί  το  ςυμφζρον  του,  όχι των  άλλων,  και 

άρα  είναι  κατά  βάκοσ  θ  μζγιςτθ  ιδιοτζλεια! 

Αγάπθ 
(Συμπάκεια, Φιλία, Ζρωτασ) 

Θ  Αγάπθ  είναι,  όπωσ  είπα  και  πρωτφτερα,  θ  αξία  που  βρίςκεται 

ςτθν κορυφι  τθσ  πυραμίδασ  των  ουςιαςτικϊν  αξιϊν.  Ωσ  ψυχικό 

φαινόμενο,  περιλαμβάνει  μια κλίμακα ςυναιςκθματικϊν  φορτίςεων 

που  ςυνδζουν  ελκτικά τουσ  ανκρϊπουσ  μεταξφ  τουσ  και  ενιςχφουν 

τθν κοινωνικότθτα.  Επομζνωσ, μετά από τθν αξιοπρζπεια,  που δίνει 

τυπικό περιεχόμενο ςτθν θκικι ςτάςθ  (εντιμότθτα),  αυτι είναι εκείνθ 

που δίνει το ουςιαςτικό περιεχόμενο ςτθν θκικι και αποτελεί τθν 

κεντρικι ζννοια και αξία τθσ κοινωνικισ θκικισ, γιατί ςε αυτιν 

ςτθρίηεται  θ κοινωνικι  ηωι.   Είναι  αυτι  που  λειτουργεί  ωσ  ελκτικι 

και κεντρομόλοσ δφναμθ ςτθν κοινωνία, ςε αντίκεςθ με τθν 

αντιπάκεια  (ι εχκρότθτα  ι  μίςοσ),  που  λειτουργεί  απωκθτικά 

μεταξφ  των  ανκρϊπων  και  διαλυτικά  ςτισ  κοινωνικζσ  ςχζςεισ.  

Δεν υπάρχουν ςτθν κοινωνικι ηωι ιδιότθτεσ που να ανταγωνίηονται 

τθν αγάπθ ωσ αξία,  γιατί εξ οριςμοφ δεν νοείται ωσ αξία οτιδιποτε δεν 

αγαπάμε.  Τ,τι  δεν αγαπάμε, το απαξιϊνουμε.  Χυνεπϊσ, θ  αγάπθ 

είναι το άρμα τθσ θκικισ ςτον κοινωνικό τομζα και, γιϋ αυτό, κα 
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μποροφςαμε περίπου να ποφμε, ότι οι λοιπζσ αξίεσ δεν είναι «άλλεσ» 

αξίεσ,  αλλά  απλά  βακμοί   αγάπθσ. 

Ξάτι άλλο που πρζπει να διευκρινιςκεί ςχετικά με τθν αγάπθ,  είναι ότι,  

αν  και  αυτι  εδράηεται  ςτο  υποςυνείδθτο  και  ζχει ςυναιςκθματικό 

υπόςτρωμα, οπότε μοιάηει ςαν αυκόρμθτθ και ανιδιοτελισ, ςτθν 

πραγματικότθτα ζχει ιςχυρό διανοθτικό περικάλυμμα και  εμπεριζχει 

πανίςχυρο ποςοςτό  ςυμφζροντοσ.  Ακόμα κι όταν αυτι είναι κακαρά 

καυμαςτικι και αναφζρεται ςε ςυμβολιςμοφσ  (όπωσ ςυμβαίνει  ςτθν  

τζχνθ  ι  ςτθν  κάκε  είδουσ  ιδεολογία  ι  ακόμα  και ςτον  ερωτευμζνο  

άνκρωπο), ενζχει  ζμμεςο ςυμφζρον,  γιατί  και όταν δεν ωφελοφμαςτε 

από το ςφμβολο που καυμάηουμε, κεωροφμε πάντωσ ότι μασ είναι 

ωφζλιμο  εκείνο  που αυτό  ςυμβολίηει.  

Ψα πάςθσ φφςεωσ κθρφγματα, ότι μπορεί να αγαπάμε και να 

καυμάηουμε  ανιδιοτελϊσ  κάτι  που  μασ  βλάπτει  ι  που  ςυμβολίηει 

τθ βλάβθ μασ, ι ακόμα που μασ είναι ωφελιμιςτικά αδιάφορο, 

ελζγχεται ιατρικϊσ ωσ ψυχικι ανωμαλία, άλλωσ υποκρφπτει μζγιςτθ 

ιδιοτζλεια  εκ  μζρουσ  του  ίδιου  του  κιρυκα.  Αυτόσ  που προςπακεί 

να  μασ  υποβάλει  τθ  κζλθςθ  να  αντιςτρατευόμαςτε  τθ  φφςθ  μασ 

και  να  αγαπάμε  αυτόν  που  μασ  εχκρεφεται  (ι  αδιαφορεί για ϋμάσ), 

μασ εξωκεί ουςιαςτικά ςτθν υποταγι  και ςτθν εκμετάλλευςθ από 

εκείνουσ που δεν ζχουν ςκοπό να κάνουν το ίδιο. Ξάκε τζτοιοσ  

κιρυκασ  είναι ςατανικόσ  και  βαλτόσ  από  τθ  δόλια  εξουςία  ι  

διανοθτικά ελλιπισ. Αν μάλιςτα μασ υπόςχεται ότι δια τθσ 

μαλκακότθτασ  κα  εξαςφαλίςουμε  τθ  μετά  κάνατο  μακαριότθτα,  

είναι  και  ςυνειδθτόσ  απατεϊνασ. 

Το αυτό ιςχφει και αντίκετα, αν κάποιοσ μασ παρουςιάηει ωσ «κλειδί του 

παραδείςου» το κακό και τθ βία, όπωσ ςυμβαίνει με τθ τηιχάντ, οπότε 

αυτόσ ςυνομολογεί χωρίσ να το καταλαβαίνει ότι κεόσ του είναι ο 

διάβολοσ. 

Θ αγάπθ, όταν τθν περιορίηουμε ςτισ  μεταξφ ανκρϊπων  ςχζςεισ,  είναι 

αποκλειςτικά κοινωνικό φαινόμενο και, άρα, προχποκζτει εξ οριςμοφ  

τθν αμοιβαιότθτα μεταξφ γνωςτϊν  ανκρϊπων  ι, άλλωσ, τθν 

ιδεολογικι  ςφμπτωςθ  μεταξφ  αγνϊςτων (όπωσ π.χ. όταν αγαπϊ τουσ 

ςυμπατριϊτεσ μου ι τον πολιτικό που με εκφράηει ι τον ποιθτι που 

λζει αυτά που κα ικελα να πω κι εγϊ).  Εξαίρεςθ ςτθν αμοιβαιότθτα 

μπορεί  να  αποτελεί  ο  πακολογικόσ  ζρωτασ,  όπου  ο  αγαπϊν 

ταυτίηεται  ψυχολογικά  πλιρωσ  με  το  αντικείμενο  του  ζρωτά  του.      
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Υρακτικά, θ κλίμακα τθσ αγάπθσ είναι πολφμορφθ και πολυδφναμθ, 

αλλά κεωρθτικά,  αυτι  κλιμακϊνεται,  ανάλογα  με  τθν  ζνταςθ  και τθ  

ςτερεότθτα  του  ςυναιςκθματικοφ  δεςμοφ,  ςε  τρεισ  βακμίδεσ, που  

είναι  θ  ςυμπάκεια,  θ  φιλία  και  ο  ζρωτασ: 

 Θ Συμπάκεια  είναι θ  πιο  χαλαρι  μορφι  αγάπθσ,  μικρισ και 

εφκολα  κυμαινόμενθσ  ζνταςθσ,  ςτθν  οποία ο άνκρωποσ διάκειται 

κετικά απζναντι ςτον άλλο (ι θ ομάδα απζναντι ςε άλλθ ομάδα), για 

οποιοδιποτε, ιδεαλιςτικό ι  υλικό, υπαρκτό ι νομιηόμενο, λόγο 

ςυμφζροντοσ.  Αντίκετεσ καταςτάςεισ,  που αξιολογοφνται αρνθτικά 

αν  δεν  δικαιολογοφνται  από  τα  γεγονότα,  είναι θ  αντιπάκεια 

και θ  περιφρόνθςθ  (αδιαφορία). 

Χτθν κακθμερινι  ηωι,  όταν  λζμε ότι αιςκανόμαςτε ςυμπάκεια για 

κάποιον, αποφεφγουμε επίτθδεσ τθ λζξθ αγάπθ και το ριμα αγαπϊ,  

γιατί κζλουμε να μθν υποβακμίηουμε τθν αξία τθσ αγάπθσ 

ταυτίηοντάσ τθν με το ςτοιχειωδζςτερο επίπεδό τθσ, οπότε 

επιφυλάςςουμε τον όρο αγάπθ για τα δφο ανϊτερα επίπεδα,  τθσ 

φιλίασ και του ζρωτα.  Τμωσ, ουςιαςτικά θ ςυμπάκεια είναι το 

ζναυςμα (φυτίλι) τθσ αγάπθσ, ωσ προςτάδιο κάκε φιλίασ και ζρωτα. 

 Θ  Φιλία  είναι  θ  ςτακερι  και  ζντονθ  μορφι  αγάπθσ,  όπου  ο 

μεταξφ των ανκρϊπων δεςμόσ δεν είναι απλά κετικόσ, αλλά 

υποδθλϊνει  και  τθν  φπαρξθ   κάποιου  είδουσ  καυμαςμοφ  και 

ζλξθσ μεταξφ τουσ,  ςε ςυνδυαςμό πάντα με το αμοιβαίο ςυμφζρον 

που  εξυπθρετείται  από  τθ  ςυνφπαρξι  τουσ  (ςυμφζρον  που 

μπορεί να μθν είναι υλικό, αλλά και  πνευματικό  ι  ψυχαγωγικό).  

Αντίκετθ κατάςταςθ  είναι θ εχκρότθτα, που λειτουργεί μεταξφ τουσ  

ωσ  απϊκθςθ  και  απζχκεια,  αλλά  και  ωσ  αντιπαλότθτα.  

Χτθν κακομιλοφμενθ γλϊςςα, οι λζξεισ φιλία και φίλοσ αποδίδονται 

και ςτθ ςυντροφιά, ωσ φαινόμενο, και ςτθν παρζα, ωσ ομάδα 

ςυντρόφων, γιατί εκεί θ φιλικι διάκεςθ εξυπακοφεται φυςικά. 

Εννοιολογικά  όμωσ,  θ  φιλία δεν είναι αυτι κακαυτι  θ ςυντροφιά 

ωσ γεγονόσ, αλλά θ ιδιότθτα που ςυνικωσ τθ ςυνοδεφει. Αυτό 

φαίνεται ξεκάκαρα αν ανατρζξουμε ςτο ριμα φιλϊ, όπωσ και ςτο 

επίκετο φιλικόσ και ςτο επίρρθμα φιλικά,  όπου το νόθμα είναι 

αγαπϊ και όχι ςυντροφεφω.  Υρόςκετθ απόδειξθ είναι ότι  κάποιοι 

μπορεί να είναι ςφντροφοι και να μιςοφνται.  Θ φιλία είναι βακμόσ 

αγάπθσ και όχι ςυντροφικότθτα. Πάλιςτα, είναι ο αντιπροςωπευ-

τικότεροσ βακμόσ τθσ αγάπθσ,  γιατί θ ςυμπάκεια είναι ποιοτικά 

αδφνατθ αγάπθ  και  ο ζρωτασ ποςοτικά ςπανιότερθ.  
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 Σ Ζρωτασ είναι θ υπζρτατθ και ιςχυρότερθ μορφι αγάπθσ, που 

χαρακτθρίηεται από ανεπιφφλακτο καυμαςμό,  απόλυτθ αφοςίωςθ 

και  ζντονθ  ταφτιςθ  και  εξάρτθςθ.  Αντίκετθ  κατάςταςθ  είναι  το 

μίςοσ,  που δεν είναι απλά αντιπάκεια και αντιπαλότθτα αμυντικοφ 

χαρακτιρα (μζχρι τθσ αποτροπισ του κινδφνου),  αλλά επικετικι 

κζλθςθ  εξόντωςθσ  του  άλλου. 

Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ φιλία δεν μζνει ςτθν αποδοχι και ςτθν ζλξθ   

μεταξφ των φίλων, αλλά περνάει ςτθν ανακάλυψθ ςτον άλλο 

ςτοιχείων του εαυτοφ μασ, οπότε λειτουργεί μεταξφ των 

ερωτευμζνων ζνα είδοσ όςμωςθσ, που τουσ κάνει να λζνε ο ζνασ για 

τον άλλο «αυτόσ ο άνκρωποσ μου πάει» (δθλαδι μου ταιριάηει).  

Υιςτεφω ότι ςτον ζρωτα βρίςκουμε τον εαυτό μασ, ι ζςτω αυτό που 

κα κζλαμε να είμαςτε (το ίνδαλμά μασ), και ότι  είναι ανόθτο  αυτό 

που  λζνε κάποιοι, αναδεικνφοντασ επιπολαίωσ τισ εξαιρζςεισ του 

κανόνα, ότι δικεν «τα ετερϊνυμα ζλκονται».  Πάλιςτα, αυτι τθν  

όςμωςθ,  ςαν  ζνα  είδοσ  ψυχικισ  διάχυςθσ  του  ενόσ   μζςα  ςτον 

άλλο και αντίςτροφα, ο λαόσ τθ  διαιςκάνεται και  γιϋ αυτό λζει για 

τουσ ερωτευμζνουσ ότι λειτουργεί «χθμεία» μεταξφ τουσ. Σ 

καυμαςμόσ  είναι το πρϊτο και απαραίτθτο ςυςτατικό του ζρωτα, 

γιατί ποτζ δεν ερωτευόμαςτε κάτι που δεν καυμάηουμε, όςο  

ωφζλιμο  κι  αν  μασ  είναι.    

Θ κλαςικότερθ μορφι ζρωτα είναι αυτι που εμφανίηεται ςτο 

ηευγάρι  που αγαπιζται  (υπό τθν επίδραςθ τθσ libido κατά κανόνα), 

αλλά αδιαμφιςβιτθτα,  ιςχυρζσ  μορφζσ ζρωτα είναι θ μθτρότθτα, θ 

πατρότθτα και θ αδελφοςφνθ ςε μικρότερο βακμό, θ λεγόμενθ 

αδελφικι φιλία και, τζλοσ, θ ανεπιφφλακτθ (πάςθ  δυνάμει) ταφτιςθ 

με άλλον άνκρωπο κάτω από κάποιο κοινό ιδεϊδεσ (πατριωτικό,  

κρθςκευτικό,  ιδεολθπτικό  κλπ.). 

Χυνικωσ, ο ζρωτασ ωριμάηει μζςα μασ, περνϊντασ προοδευτικά 

από τισ βακμίδεσ τθσ ςυμπάκειασ και τθσ φιλίασ, αλλά ενίοτε 

ειςβάλλει ςτθ  ηωι  μασ κβαντικά, ωσ κεραυνοβόλοσ ζρωτασ.  

Θ αλικεια είναι ότι, και ςτθν περίπτωςθ του κεραυνοβόλου ζρωτα,  ζχει 

προθγθκεί νοερά θ ςυναιςκθματικι προετοιμαςία, με τθν ερωτικι 

προτυποποίθςθ από το νου ενόσ ινδάλματοσ, οπότε θ ομοιότθτα του 

νεοεμφανιηόμενου προςϊπου με το ιδθ αγαπθμζνο ίνδαλμα, το  κακιςτά 

αυτόματα ερωτεφςιμο. Το ίδιο ςυμβαίνει ςυχνά και όταν ο 

εμφανιηόμενοσ κυμίηει ςε κάποιον τον θκοποιό με τον οποίο είναι 

απελπιςμζνα ερωτευμζνοσ ι και τον πατζρα του ι τθ μθτζρα του 

(οιδιπόδειο  υποκατάςτατο).      



 378                                                                 ΘΚΛΞΘ 

 

Θ αφοςίωςθ είναι το δεφτερο χαρακτθριςτικό του  ζρωτα  που τον 

ςυνοδεφει υποχρεωτικά, γιατί αυτό που αγαπάμε ςε ερωτικό βακμό 

είναι πολφ ςθμαντικό για 'μάσ  και, επομζνωσ, αγωνιοφμε ςυνεχϊσ  

μθ  τυχόν  και  το  χάςουμε  και  είμαςτε  πάντα  εν εγρθγόρςει  για  

να  το  προφυλάξουμε.  Ψζτοιου  είδουσ  ιταν  π.χ. ςτο  Far-West  ο  

ζρωτασ  και  θ  αφοςίωςθ  του  cowboy  προσ  το άλογό  του,  από  

το  οποίο  εξαρτιόταν  κακοριςτικά  θ  ηωι  του.    

Θ  ταφτιςθ,  αν και όχι απαραίτθτθ, είναι ςυνθκζςτατθ ςτθν ερωτικι 

ςχζςθ, γιατί αυτό που μασ γεμίηει τθ ηωι  και μασ κάνει αυτό που 

είμαςτε ωσ όλο  (πνευματικά και ςωματικά και  όχι μόνο ςωματικά),  

ςυνθκίηουμε να το κεωροφμε ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι του  

εαυτοφ μασ. Εξ αυτοφ προκφπτει και θ  εξάρτθςθ,  γιατί τθν απϊλειά  

του τθν εκλαμβάνουμε ωσ δικι μασ αναπθρία.  Ψο «δεν μπορϊ να 

ηιςω χωρίσ εςζνα» είναι θ φράςθ που ζχουμε ακοφςει  κατά  κόρο  

ςτθ ηωι και ςτο κζατρο και που δεν ςυναντάται μόνο ςε ηευγάρια  

ερωτευμζνων, αλλά και ςε μανάδεσ και ςε πολφ ςτενοφσ φίλουσ.   

Ραρακζτω εδϊ, λόγω επικαιρότθτασ, αλλά και εισ μνιμθ του, τθν 

ειςαγωγι από τον επικιδειο λόγο που ζγραψα για το ςτενότερο και πιο 

αγαπθτό φίλο μου Νίκο Λαηαρόπουλο, που χάκθκε αυτζσ τισ θμζρεσ, 

όπου αποδίδεται αυτό ακριβϊσ το νόθμα τθσ οιονεί αναπθρίασ που 

περιγράφω παραπάνω:  

«Μπορεί ο άνκρωποσ να ναρκιςςεφεται και να πιςτεφει πωσ ο εαυτόσ 

του είναι το ςαρκίο του και μόνο, αλλά αυτό  δεν ιςχφει. Κομμάτια τθσ 

προςωπικότθτασ του ανκρϊπου είναι και όλα όςα αγαπάει ςτθ ηωι του, 

είτε αυτά είναι πρόςωπα, είτε ιδεϊδθ, είτε ςθμαντικά δθμιουργιματά 

του.  Γιϋ αυτό, ςτθν πραγματικότθτα, ο άνκρωποσ δεν πεκαίνει μονομιάσ. 

Ρεκαίνει κομματιαςτά, κάκε φορά που χάνεται κάποιοσ ι  κάτι απϋ αυτά 

που ςυνκζτουν τθ δικι του φπαρξθ και τον αντιπροςωπεφουν.  Ο χαμόσ 

του πιο ςτενοφ ςου φίλου, που ςϋ αγαποφςε πιο πολφ απϋ τον αδελφό 

ςου και τον αγαποφςεσ το ίδιο, είναι αβάςταχτοσ πόνοσ, γιατί ο δικόσ του 

κάνατοσ είναι και δικι ςου αναπθρία.  Ζτςι, ςτθν κθδεία του,  δεν κλαισ 

μόνο για ζναν, κλαισ για δυο: γιϋαυτόν που ζφυγε και για το δικό ςου 

κομμάτι που ξεκόλλθςε και δεν κα γυρίςει ποτζ πίςω. Για το δικό ςου 

τμθματικό κάνατο!».  

Θ ερωτικι ταφτιςθ φτάνει ςυχνά και  μζχρι τθσ υπερβολισ του 

απόλυτου  αλτρουιςμοφ, δθλαδι να παραμελεί κάποιοσ τθ δικι του 

προςωπικότθτα και τα δικά του  ενδιαφζροντα,  προκειμζνου να  

υποςτθρίξει  ι να  ευχαριςτιςει  το  δζκτθ  του  ζρωτά  του, και  να  

κυςιάηει  και  τθ  ηωι του  ακόμθ  για  τθν  προςταςία  του  ι να 

αυτοκτονεί ςε περίπτωςθ απϊλειάσ του. Φυςικά, οι περιπτϊςεισ  
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αυτζσ  ελζγχονται  ψυχιατρικά και αποτελοφν εκτροπι από τθ φφςθ 

(με εξαίρεςθ ίςωσ τθ μάνα που  χάνει παιδί,  όπου ο νουσ κατακζτει 

τα  όπλα  και  παραιτείται  από  κάκε  κρίςθ). 

Υάντωσ, δεν εξαιρείται οφτε ο ζρωτασ από τθν υπαγωγι του  ςτον 

θκικό οδθγό του μζτρου, γιατί ο ανεξζλεγκτοσ ζρωτασ καταντά 

εγωιςτικόσ από αλτρουιςτικόσ και ο ερωτευμζνοσ γίνεται ιδιοκτθ-

ςιακόσ και ηθλιάρθσ και, εν τζλει, δυνάςτθσ αυτοφ ι αυτισ που 

αγαπά (μζχρι του ςθμείου τθσ κακοποίθςθσ ι του φόνου, ςτισ 

αρρωςτθμζνεσ περιπτϊςεισ). 

Πορφζσ πακολογικισ ερωτικισ  ςχζςθσ,  είναι οριςμζνεσ φορζσ και 

θ φιλοηωία και θ φυςιολατρία, όταν κάποιο απϋ αυτά υπερβαίνει το  

μζτρο  και  γίνεται  κυρίαρχο  πάκοσ  και  αχαλίνωτοσ  ακτιβιςμόσ. 
 

Αυτό που ζχω να πω, ωσ κατακλείδα ςϋ αυτό το εδάφιο, είναι να 

ςυνειδθτοποιιςουμε ότι θ αγάπθ, ωσ ςυναίςκθμα αλλά και ωσ αξία, 

είναι ό,τι ευγενζςτερο και πιο ηεςτό για τθν ψυχι υπάρχει ςτθ ηωι. 

Τςο λοιπόν αυξάνεται θ ζνταςι τθσ και περνάει από τθ ςυμπάκεια ςτθ 

φιλία και από τθ φιλία ςτον ζρωτα, θ ευγζνεια πρζπει να αυξάνεται 

ανάλογα και όχι -αντίκετα- θ εξοικείωςθ να τθ  μειϊνει.  Θ ευγζνεια 

είναι για τθν αγάπθ  ό,τι το νερό για το φυτό  και, άρα, όςο το  φυτό 

μεγαλϊνει,  χρειάηεται περιςςότερο πότιςμα,  όχι  λιγότερο.  

Εν προκειμζνω, πρζπει να επιςθμάνω τθν αρνθτικι εκδοχι του ανδριςμοφ, 

τον οποίο προανζφερα κετικά αναλογϊντασ τον προσ τθν αξιοπρζπεια και τθ 

ςυνζπεια,  που -κατά εςφαλμζνθ αντίλθψθ- θ κοινωνία τον ταυτίηει ενίοτε  

με τθ βαρβαρότθτα και τθν κτθνωδία, με το ςκεπτικό ότι θ αγαπθτικι ςτάςθ 

και θ ευαιςκθςία είναι δείγματα κθλυπρζπειασ. Αυτόσ ιταν ο λόγοσ που οι 

γονείσ ςυνικιηαν παλιά (λιγότερο τϊρα) να ωκοφν το αγόρι προσ τθ  

βάναυςθ ςυμπεριφορά και τθν επίδειξθ  ςκλθρότθτασ,  προτρζποντάσ το ςε 

πολεμοχαρι παιχνίδια και ςυμβουλεφοντάσ το με απάνκρωπεσ νουκεςίεσ,  

όπωσ  λ.χ. θ κλαςικι  παραίνεςθ  «Οι  άντρεσ  δεν  κλαίνε». 

Οικειότθτα 

(Συντροφικότθτα, Σεξουαλικότθτα, Συμβίωςθ) 

Θ Οικειότθτα είναι ειδικι περιοχι τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ και 

τθσ κοινωνικότθτασ, που αναφζρεται ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ με 

ιδιαίτερο δεςμό. Σι παράγοντεσ που δθμιουργοφν τθν οικειότθτα 

ζχουν ωσ κοινό χαρακτθριςτικό τθ ςυχνότερθ ςυναναςτροφι και είναι 

ςυνικωσ τριϊν ειδϊν: θ ςυντροφικότθτα (παρζα), θ  ςεξουαλικότθτα 
(ερωτιςμόσ)  και  θ  ςυμβίωςθ  (οικογζνεια, ςυγγζνεια).  
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Σι αξίεσ  που  διζπουν  τθν  οικειότθτα,  ωσ  είδοσ  τθσ  κοινωνικότθτασ, 

δεν διαφζρουν ποιοτικά από τισ αξίεσ τθσ αξιοπρζπειασ και τθσ 

αγάπθσ,  που ιςχφουν γενικά ςτθν κοινωνικότθτα, αλλά  εν προκειμζνω 

διαφζρουν ποςοτικά, με διαφορετικι εφαρμογι του μζτρου (ωσ 

οδθγοφ αξίασ)  και  με  άμβλυνςθ  των  πρϊτων  υπζρ των  δευτζρων.  

Εν πολλοίσ, θ τυπικότθτα παραμερίηεται χάριν τθσ ουςίασ τθσ 

κοινωνικότθτασ,  με  βάςθ  τθ  κεωρία  των  προτιμιςεων,  γιατί  αυτό 

το απαιτεί θ πραγματικότθτα και θ φφςθ τθσ ςτενότερθσ ςυνφπαρξθσ. 

Διαφζρουν όμωσ και κατά το γεγονόσ ότι  θ ςχζςθ γίνεται περιςςότερο 

ςυλλογικι, αλλά ταυτόχρονα, και περιςςότερο ιδιοτελισ.  Εδϊ, το 

χιαςτί «τανγκό» αυτοτζλειασ και ςυνφπαρξθσ φτάνει ςυχνά ωσ τα άκρα 

και θ  διαλεκτικι ςκζψθ και το μζτρο κακίςτανται πιο αναγκαία. Ψα  

κετικά  τθσ  οικειότθτασ,  αλλά  και  τισ  αρνθτικζσ  υπερβολζσ  τθσ,  τα 

εξετάηουμε παρακάτω  ανά  είδοσ  οικειότθτασ: 

 Θ Συντροφικότθτα είναι το απλοφςτερο και ςυνθκζςτερο είδοσ 

οικειότθτασ, όπου δφο άνκρωποι ι κάποια μεγαλφτερθ παρζα 

ανκρϊπων ζχουν μεταξφ τουσ ςυχνι και τακτικι ςυναναςτροφι, 

χάριν κάποιου κοινοφ ενδιαφζροντοσ ι χάριν ψυχαγωγίασ.  Ψότε, 

λζμε ότι τα άτομα αυτά είναι μεταξφ τουσ ςφντροφοι και, 

ειδικότερα, όταν ο ςυνικθσ ςκοπόσ τθσ παρζασ είναι θ ςυηιτθςθ 

και θ διαςκζδαςθ  (χωρίσ παραπζρα ωφζλεια),  λζμε ότι είναι φίλοι.  

Ανεξάρτθτα από τον όρο φίλοι που ςυνθκίηεται,  ο βακμόσ αγάπθσ 

ςε μια τζτοια παρζα διακυμαίνεται ςε μεγάλο φάςμα, από τθν απλι 

ςυμπάκεια μζχρι τθν ζντονθ φιλία και, ενίοτε, μζχρι και τον ζρωτα. 

Τταν θ παρζα είναι πολυάρικμθ, ο βακμόσ αγάπθσ κυμαίνεται και 

μεταξφ των μελϊν τθσ, όπου κάποια απϋ αυτά αιςκάνονται 

περιςςότερο ςυνδεδεμζνα  μεταξφ τουσ (αλλά και με τθν παρζα)  

και κάποια άλλα ςυμμετζχουν  με πιο χαλαρι διάκεςθ. Αυτά 

πάντωσ που χαρακτθρίηουν τα μζλθ μιασ τακτικισ παρζασ, είναι 

κατά κανόνα θ αλλθλοεκτίμθςθ, θ εμπιςτοςφνθ και θ αίςκθςθ 

αμοιβαίασ  ωφζλειασ, νοοφμενθσ ωσ ωφζλειασ και τθσ απλισ χαράσ 

(με τθν υποςθμείωςθ βζβαια, ότι αυτά υπάρχουν ςτον επικυμθτό 

βακμό μόνο ςτθ ςτενι φιλία και όχι τόςο ςτθ χαλαρι και πρόςκαιρθ 

παρζα  ι  ςτισ  κατά  ςυνκικθν  φιλίεσ). 

 Θ Σεξουαλικότθτα είναι το είδοσ τθσ οικειότθτασ, ςτο οποίο μια 

παρζα ανκρϊπων αρζςκεται ςτθν  ιδιαίτερθ ςυναναςτροφι και ςτισ 

ερωτικοφ  τφπου  (ιδιαίτερα αγαπθτικζσ)  περιπτφξεισ,  με επίκεντρο 

το βιολογικό  μθχανιςμό τθσ αναπαραγωγισ,  δθλαδι το ςεξ.  Θ 
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ςυνικθσ ςφνκεςθ τθσ παρζασ  ςϋ αυτι τθν περίπτωςθ είναι το 

ηευγάρι αντίκετου φφλου, αλλά ςυμβαίνει ςυχνά να είναι και 

ομόφυλθ  ι  πολυαρικμότερθ.  Θ ςεξουαλικι ςχζςθ είναι  αναιδισ 

με τθν καλι ζννοια, γιατί καταλιγει κατά κανόνα ςε αδαμιαία 

περιβολι και ςε ελεφκερεσ εκφράςεισ  και, ωσ εκ τοφτου, κεωρείται 

ωσ θ φυςικότερθ και αγνότερθ επαφι των ανκρϊπων μεταξφ τουσ. 

Υρόκειται για μια θκικι και αποδεκτι από τον πολιτιςμό μετάλλαξθ 

του ενςτίκτου τθσ διαιϊνιςθσ του είδουσ (libido) προσ κάτι 

ποιοτικότερο και πνευματικότερο από τθν τυπικά ηωϊδθ εκδοχι 

του και προζλευςι του. Από τα αρχαιότατα χρόνια, ο πολιτιςμόσ,  

και ιδίωσ θ τζχνθ και θ αιςκθτικι, ζχουν ιεροποιιςει τθ ςεξουαλικι 

ςυναναςτροφι των ανκρϊπων ωσ κεντρομόλο βάςθ κάκε 

κοινωνικότθτασ και, γιϋ αυτό, τθσ αποδίδουν το χαρακτθριςτικό τθσ 

υπζρτατθσ αγάπθσ (ζρωσ), ενϊ ωσ  γνωςτό ο ζρωτασ  ελλείπει 
ςυχνότατα από  τθ  ςεξουαλικι   ςυνεφρεςθ  και  δεν  είναι 

αναγκαία  ςυνκικθ   γιϋ αυτιν  ι, άλλοτε πάλι, ζνα άτομο τυχαίνει 

να ερωτευκεί ταυτόχρονα δφο άτομα του άλλου φφλου και  θ  

ςεξουαλικι  επικυμία  μοιράηεται  ιςότιμα  ςτα δφο.  

Θ ψυχολογία βρίςκει ςτθ ςεξουαλικότθτα (libido) τθν κινθτιρια 

δφναμθ κάκε παραπζρα δθμιουργίασ, κεωρϊντασ ότι θ κάκε είδουσ 

δθμιουργικι δυναμικι είναι προζκταςθ των ςεξουαλικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του ανκρϊπου,  όπου το μεν κθλυκό επιδιϊκει να 

είναι ελκτικό ςτα αρςενικά, το δε αρςενικό να επιδεικνφεται ςτα 

κθλυκά, ϊςτε να προτιμάται. 

Χε κάκε περίπτωςθ, θ ςυναναςτροφι των ανκρϊπων με επίκεντρο 

το ςεξ  ζχει πολφπλευρθ ωφελιμότθτα, που ξεκινάει από τθ ςαρκικι 

θδονι, περνάει ενίοτε ςτθν πνευματικι ευδαιμονία και φκάνει 

ςπανίωσ ςτθν ερωτικι τελειότθτα.  Εκεί, θ πνευματικι προςωπικό-

τθτά μασ ςυναντάει  τρόπον τινά τθν ακαναςία με το  άγγιγμα τθσ 

κοςμικισ διάςταςθσ τθσ  φπαρξθσ μζςω τθσ πλιρουσ όςμωςθσ  με 

ζνα άλλο πλάςμα  (τμιμα του κόςμου)  ζξω από 'μάσ! 

Στο ςθμείο αυτό κζλω να δϊςω μια ςυμβουλι προσ τισ νζεσ κοπζλεσ, που 
κα ζπρεπε κανονικά να τουσ τθ δίνουν όλοι οι ψυχολόγοι, γυναικολόγοι 
και δάςκαλοι. Ζχει να κάνει με τθν πλάνθ που τισ κατζχει, ότι δεν πρζπει 
να είναι «εφκολεσ» ςτθ ςεξουαλικι ολοκλιρωςθ με τον άντρα που τισ 
ενδιαφζρει ςυναιςκθματικά, πριν βεβαιωκοφν ότι αυτόσ αιςκάνεται 
ανάλογα. Πλωσ αντικζτωσ, αυτό μποροφν να το πλθροφορθκοφν μόνο 
αφοφ ολοκλθρωκεί ςεξουαλικά θ ςχζςθ και, μάλιςτα, μζχρι κορεςμοφ. 
Είναι αφάνταςτο το πόςα ψζματα μπορεί να μετζλκει ζνασ άντρασ, μζχρι 
να φτάςει ςτο κρεβάτι με τθ γυναίκα που τον ελκφει. Κα τθσ πει ότι τον 
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βαςάνιηε θ μθτζρα του όταν ιταν παιδί (για να ευαιςκθτοποιιςει το 
μθτρικό τθσ φίλτρο), κα τθσ πει -αν είναι παντρεμζνοσ- ότι θ ςχζςθ του με 
τθ ςφηυγό του είναι νεκρι και ότι αυτόσ υποφζρει και κα αυτοκτονιςει 
αν δεν χωρίςει γριγορα (ενϊ αγαπά τθ γυναίκα του και απλά ψάχνει μια 
«ποικιλία»), κα τθσ πει ότι ο πατζρασ του είναι ο κυριότεροσ μζτοχοσ τθσ 
εταιρείασ όπου είναι κυρωρόσ (ξεναγϊντασ τθν μάλιςτα εκεί κάποια 
Κυριακι ι αργία) και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο ανκρϊπινοσ νουσ! 
Μζχρι τθ ςεξουαλικι ολοκλιρωςθ, θ γυναίκα δεν πρζπει να πιςτεφει 
τίποτα από τα ωραία που ακοφει. Αν μάλιςτα αυτι ςυνδυάςει το αργό 
φλερτ με τα νάηια φιλαρζςκειασ και ανεκπλιρωτων ελπίδων που 
ςυνθκίηει το κθλυκό ςτθ φφςθ για να γίνεται πιο επικυμθτό, τότε το 
«παιχνίδι» αυτό καταντά κάποιεσ φορζσ και «επικίνδυνο», αν το 
ςτερθτικό ςφνδρομο (ξελίγωμα) του αρςενικοφ φτάςει ςτον παροξυςμό. 
Γιϋ αυτό, αν οι κοπζλεσ δεν βλζπουν το φλερτ ςαν παιχνίδι, αλλά 
ενδιαφζρονται για πιο ςτενι και μακρόχρονθ ςυμβίωςθ, θ φρόνιμθ λφςθ 
είναι να ςυντομεφουν το προςτάδιο του ςεξουαλικοφ φλερτ ςτθ ςχζςθ 
που τισ ενδιαφζρει, ϊςτε να πλθροφορθκοφν κι αυτζσ το γρθγορότερο αν 
το ενδιαφζρον αυτό είναι αμοιβαίο. Οι ενκουςιϊδεισ διαβεβαιϊςεισ και 
οι όρκοι πίςτεωσ του αρςενικοφ μζχρι τθ ςεξουαλικι ολοκλιρωςθ είναι 
ακάλυπτεσ επιταγζσ, όςο κι αν δίνονται πλουςιοπάροχα.  

 

 Θ Συμβίωςθ είναι το είδοσ οικειότθτασ, ςτο οποίο μια ομάδα 

ανκρϊπων ςυγκατοικεί μόνιμα υπό τθν αυτι εςτία, λόγω 

ςυγγζνειασ ι κατά ςφμβαςθ. Τταν αυτό ςυμβαίνει λόγω 

ςυγγζνειασ, λζμε ότι ζχουμε το πρϊτο ςτάδιο οικογζνειασ, τθ 

λεγόμενθ ανιοφςα  οικογζνεια,  ενϊ όταν ςυμβαίνει κατά ςφμβαςθ 

(ςυνικωσ γάμο), ζχουμε το δεφτερο ςτάδιο,  δθλαδι τθν κατιοφςα 

οικογζνεια.  

Πε τθν υποςθμείωςθ ότι υπάρχει και θ προςωρινι ςυγκατοίκθςθ 

(όπωσ π.χ. ςτθ φοιτθτικι  περίοδο,  ςτθ ναυτοςφνθ,  ςτο ςτρατό,  

ςτθ φυλακι κλπ.), θ ςυμβίωςθ ταυτίηεται κατά βάςθ  με τθ μόνιμθ 

κοινι εςτία (home) και με τθν οικογενειακι ςχζςθ των ανκρϊπων, 

που δζνει ψυχικά  τουσ ανκρϊπουσ μεταξφ τουσ.  Υάντωσ, και ςτισ 

εξωοικογενειακζσ περιπτϊςεισ ςυγκατοίκθςθσ, όπωσ και ςτθν 

περίπτωςθ τθσ γειτονίασ,  δθμιουργοφνται ςυχνότατα πανίςχυροι 

ψυχικοί δεςμοί,  που υπερβαίνουν ενίοτε ςε ζνταςθ και διάρκεια 

ακόμα και τουσ οικογενειακοφσ. 

Θ οικογζνεια είναι το κφτταρο τθσ κοινωνίασ και ο βαςικότεροσ 

κεςμόσ  τθσ. Θ παρζα που λειτουργεί ωσ οικογζνεια, ξεκινάει πάντα 

με τθ ςεξουαλικι ςφηευξθ και ςυγκατοίκθςθ ενόσ ηευγαριοφ, που 

ςτθ ςυνζχεια αυτό πολλαπλαςιάηεται με τθν αναπαραγωγι.  Τταν 

τα παιδιά μεγαλϊςουν και ηευγαρϊςουν, θ οικογζνεια διαςπάται  
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και κάκε παιδί κάνει κατά κανόνα δικό του ςπίτι και κατιοφςα 

οικογζνεια,  αλλά  όλεσ  αυτζσ  οι  διάδοχεσ  οικογζνειεσ  διατθροφν 

το  δεςμό  τουσ  με τθν ανιοφςα  (ίςωσ  πιο χαλαρά, αλλά ςτακερά). 

Ψο ίδιο ςυμβαίνει και με τα παιδιά των παιδιϊν και, ζτςι, προκφπτει 

θ ευρφτερθ οικογζνεια που αποκαλοφμε ςόι  (θ γνωςτι ςτα ιταλικά 

famiglia)  και θ  ιδιότθτα τθσ ςυγγζνειασ,  που ςυνδζει τα μζλθ του 

ςογιοφ  μεταξφ τουσ,  είτε ςυγκατοικοφν  είτε όχι. 

Χτθ ςυμβίωςθ, και ιδιαίτερα ςτθν οικογζνεια, εντείνεται θ αγάπθ 

και θ αλλθλεγγφθ, αλλά είναι πιο εφκολεσ και οι παρεξθγιςεισ και οι 

ςυγκροφςεισ, οπότε απαιτείται περιςςότερθ κατανόθςθ και 

διαλλακτικότθτα  με βάςθ το μζτρο, για τθν ομαλι πορεία τθσ.  

Αυτό που είναι πολφ χριςιμο, ωσ ςφςταςθ εν προκειμζνω, ιδιαίτερα 

για το ηευγάρι αλλά και για όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ,  είναι θ 

αγάπθ να μθν οδθγεί ςε τόςθ υπερπροςταςία, που να καταλιγει ςε 

καταπίεςθ. Θ ςχζςθ πρζπει να αναπνζει και να μθν αςφυκτιά και, 

προσ τοφτο, πρζπει να αφινεται ςτα μζλθ και προςωπικόσ χϊροσ 

περιςυλλογισ και  δράςθσ.  Αν ζχετε προςζξει τον περιοδικό 

κόρυβο  που  κάνουν  τα ελαςτικά  του αυτοκινιτου  όταν  περνάτε 

μια γζφυρα, αυτόσ οφείλεται ςτουσ ανά διαςτιματα αρμοφσ 
διαςτολισ.  Σ καταςκευαςτισ κόβει το μπετόν τθσ γζφυρασ ανά ίςα 

διαςτιματα, ϊςτε αυτό να μθ ςπάςει με τισ ςυςτολοδιαςτολζσ.   

Ζτςι και ςτθν οικογενειακι ςυνάφεια, θ ςχζςθ «μπετόν» οδθγεί 

αργά ι γριγορα ςε ρθγμάτωςθ (κρακελάριςμα), ενϊ οι «αρμοί  

διαςτολισ»  τθ  βοθκοφν  να  μακροθμερεφει.  

Δεν είναι κακόλου τυχαίο ότι οι αρχαίεσ ελλθνικζσ  λζξεισ «ἔξωο» 

(υπεραγάπθ) και «ἔξακαη» (υπεραγαπϊ) είχαν ςυγγενικι ετυμολογία  

με τισ λζξεισ «ἔξηο» (καυγάσ), «ἐξέζω» (εξοργίηω) και «ὀξίλω» 

(εξεγείρω),  μζχρι  που  ςτο τζλοσ  οι ζλλθνεσ  απζδωςαν  και  ςτισ δφο 

αυτζσ καταςτάςεισ (ερωτικι και ςυγκρουςιακι), ωσ κοινό τουσ 

χαρακτθριςτικό, το  ριμα  «ἐξεζίδω»! Ερεκίηεται κανείσ ελκτικά, αλλά 

ερεκίηεται και ενοχλθτικά. 

Ξατά τα λοιπά, υπάρχουν πάμπολλεσ παραλλαγζσ και χαρακτθ-

ριςτικά ςτθ λειτουργία μιασ οικογζνειασ,  ανάλογα με τον αρικμό 

και θλικία των μελϊν τθσ, τθ ςυγγενικι ιδιότθτα και το μορφωτικό 

και ειςοδθματικό επίπεδο, όπωσ και ςτθ λειτουργία των άλλων 

μορφϊν ςυμβίωςθσ, ανάλογα με τθ φφςθ τουσ.  Άλλα ιςχφουν ςε 

μια αςτικι οικογζνεια, άλλα ςε μια φτωχικι οικογζνεια, που 

κατοικοφν όλοι ςε ζνα ι δφο δωμάτια, και άλλα ςε μια αγροτικι 
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οικογζνεια.  Άλλουσ  τρόπουσ  ζχει  θ  φοιτθτικι  ςυμβίωςθ, άλλουσ 

ο   ςτρατόσ   και   άλλουσ   θ   φυλακι.   Ψα  ζκιμα   και   οι   κανόνεσ, 

ανά περίπτωςθ, διαφζρουν  ςθμαντικά. Αυτά όλα όμωσ, είναι 

αρμοδιότθτα άλλων επιςτθμϊν και τα αναλφουν διεξοδικά θ 

ψυχολογία,  θ κοινωνιολογία,  θ λαογραφία  κ.ά. επιςτιμεσ. 

Σπεφδω εδϊ να πω ότι, κατά τθ γνϊμθ μου, ο κεςμόσ τθσ οικογζνειασ, 

ιδίωσ ωσ ιςόβιασ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ, ζχει ςτον καιρό μασ χαλαρϊςει και  

περνάει μεγάλθ και δομικι κρίςθ (μθ αναςτρζψιμθ, καρρϊ), αλλά ςε αυτό 

αναφζρομαι  παρακάτω,  ςτο εδάφιο περί κρίςθσ των κεςμϊν. 

Συναλλαγι   
(Επαγγελματιςμόσ, Δεοντολογία, Ρίςτθ) 

Κα νόμιηε κανείσ ότι, από τθ ςτιγμι που χωρίηουμε μεκοδολογικά τθν 

κοινωνικι από τθν πολιτικι θκικι και τθν αυκόρμθτθ από τθν 

οργανωμζνθ κοινωνία, τα κζματα τθσ ςυνεργαςίασ των κοινωνϊν 

μεταξφ τουσ  κα ζπρεπε να περάςουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ πολιτικισ 

θκικισ, αφοφ άπτονται τθσ οικονομίασ και τθσ ζννομθσ ςχζςθσ των 

ανκρϊπων. Αν όμωσ, ςκεφτοφμε ότι και ςτθ ηοφγκλα ζχουμε τζτοια 

φαινόμενα, αλλά και ςτο μελίςςι ακόμα υπάρχουν κάποιοι κεςμοί 

ςυνεργαςίασ  και  ςυναλλαγισ,  κα βεβαιωκοφμε  ότι,  αυτά  που 

ζχουμε ςυνθκίςει να κεωροφμε ωσ ιδιότθτεσ τθσ οργανωμζνθσ 

κοινωνίασ,  προχπιρχαν  -πριν  αναπτυχκοφν  ςε  οργανωμζνθ  βάςθ- 

και ςτθν  αυκόρμθτθ  φυςικι  κοινωνία,  από  τθν  οποία  και 

κλθρονομικθκαν   (για  να  αναπτυχκοφν  περαιτζρω  υπό  το  κζλυφοσ 

τθσ  πολιτείασ  και  του  ζννομου  κράτουσ). 

Τπωσ είδαμε ςτθν ειςαγωγι τθσ κοινωνικισ θκικισ, φςτερα από τα 

ςτάδια τθσ προκυμίασ και τθσ ςυνεννόθςθσ, που προχποτίκενται, το 

κυρίωσ  ςτάδιο  εκπλιρωςθσ  και  ανάπτυξθσ τθσ κοινωνικότθτασ  είναι 

θ ςυνεργαςία. Θ αγελαία ςυμβίωςθ ςτο ηϊο και, ςτθ ςυνζχεια, θ 

κοινωνικι ηωι ςτον άνκρωπο επιβλικθκε από τθν πραγματικότθτα, 

ακριβϊσ λόγω τθσ ανάγκθσ να αμυνκεί το κάκε είδοσ ζναντι των 

απειλϊν τθσ «μθτζρασ» φφςθσ. Πιασ μθτζρασ άςτοργθσ, που είναι 

μθτρικι ςτιγμιαία, όταν ςε γεννά, και ςε ξεχνά κατά κανόνα ςτθ 

ςυνζχεια.  Άρα,  θ  ςυνεργαςία είναι  το  ηθτοφμενο τθσ  κοινωνικισ 

ςυμβίωςθσ,  με κεντρικι  ιδζα  το  ςοφό  ρθτό  «θ ιςχφσ εν τθ ενϊςει». 

Θ ςυνεργαςία  λοιπόν,  ςε κάκε παραλλαγι  κοινωνίασ,  αυκόρμθτθ  ι 

οργανωμζνθ, λειτουργεί  βαςικά με τθ μορφι τθσ ςυναλλαγισ, όπωσ 

και του  ςυνεταιριςμοφ και τθσ  υπαλλθλίασ (εξαρτθμζνθσ εργαςίασ), 
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που είναι κι αυτά μορφζσ ςυναλλαγισ  (αμοιβαίων υπθρεςιϊν).  Αυτό 

που πρζπει να διευκρινίςουμε είναι ότι οι τρεισ αυτζσ λειτουργίεσ 

ακοφγονται μεν ωσ πεηζσ και μοιάηουν να αφοροφν περιοριςτικά τθ 

ςυνεργαςία με ςκοπό το βιοποριςμό και τα υλικά αγακά, αλλά 

επεκτείνονται πανομοιότυπα και ςτθν πνευματικι και πολιτιςτικι ηωι. 

Ραίρνοντασ παραδείγματα από τθν τζχνθ, είναι ςυναλλαγι θ ςυνοδεία ενόσ 
ςολίςτ από ζνα βιολιςτι, είναι ςυνεταιριςμόσ μια ςυμφωνικι ορχιςτρα και 
είναι υπαλλθλικισ μορφισ θ πρόςλθψθ ενόσ ςκθνοκζτθ από το κεατρϊνθ 
για να τον ςυνδράμει ςτο ανζβαςμα μιασ παράςταςθσ. Αλλά και ςτθν 
επιςτιμθ, είναι ςυναλλαγι οι κατευκφνςεισ που δίνει ο γιατρόσ ςτο 
φαρμακοποιό και τα φάρμακα που διακζτει ο φαρμακοποιόσ ςτο γιατρό για 
λογαριαςμό του αςκενι, είναι ςυνεταιριςμόσ μια ερευνθτικι ομάδα 
γενετιςτϊν, αφοφ ο βιολόγοσ αδυνατεί να λειτουργιςει ερευνθτικά χωρίσ 
τον φυςικό και ο φυςικόσ κα ςυναντοφςε αδιζξοδο χωρίσ τον μακθματικό,  
και είναι υπαλλθλικισ μορφισ θ πρόςλθψθ αναιςκθςιολόγου από τον 
χειρουργό  ι  ςτατικοφ μθχανικοφ  από  τον  αρχιτζκτονα. 

 

Υάντωσ, κατά βάςθ,  όταν λζμε ςυναλλαγι,  εννοοφμε τθν ανταλλαγι 

αγακϊν που ο άνκρωποσ ζχει ανάγκθ και, ωσ εκ τοφτου,  αυτι ζχει 

οικονομικό αντίκτυπο, ζςτω και ζμμεςα. Πάλιςτα, αυτι ζχει τόςο 

μεγαλφτερθ  αξία  όςο  πιο  ςυςτθματικι   (επαγγελματικι)  είναι,  γιατί 

θ ςυςτθματοποίθςθ των υπθρεςιϊν πολλαπλαςιάηει τα αποτελζςματά  

τουσ  και  βελτιϊνει  τθν  ποιότθτά  τουσ.  

Διευκρινίηω εδϊ πωσ θ χριςθ του όρου αγακό μόνο για τα υλικά αντικείμενα 
είναι εςφαλμζνθ, γιατί και θ παροχι υπθρεςίασ είναι αγακό. Αντίςτοιχα, θ 
χριςθ του όρου υπθρεςία μόνο για τισ άυλεσ υπθρεςίεσ είναι επίςθσ λάκοσ, 
γιατί και θ παροχι υλικοφ αγακοφ είναι υπθρεςία. Συνεπϊσ, θ ςυνικθσ 
φράςθ «αγακά και υπθρεςίεσ» αποτελεί κατά τθ γνϊμθ μου πλεοναςμό. Για 
τουσ ςχολαςτικοφσ που αμφιβάλλουν, αναφζρω το παράδειγμα ότι θ 
διδαςκαλία είναι άυλο αγακό, ενϊ θ φδρευςθ ενόσ ςπιτιοφ είναι υλικι 
υπθρεςία. Γιϋ αυτό, όταν λζω αγακά,  εννοϊ και τισ άυλεσ υπθρεςίεσ και, 
όταν λζω υπθρεςίεσ, εννοϊ και τθν παροχι υλικϊν αγακϊν. 

 

 Σ Επαγγελματιςμόσ είναι θ κυριότερθ αξία που κακορίηει τισ 

μεταξφ των ανκρϊπων ςυναλλαγζσ, γιατί θ ςυςτθματικι (κατϋ 

επάγγελμα όπωσ  λζμε) εναςχόλθςθ με τθν παραγωγι ι διαχείριςθ 

κάποιασ κατθγορίασ αγακϊν εγγυάται πλθρζςτερθ γνϊςθ και 

εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο και, άρα, καλφτερθ μορφι υπθρεςιϊν. 

Γιϋ αυτό, και οι άνκρωποι προτιμοφν, ςυνικωσ, να αναηθτοφν τισ 

χρειαηοφμενεσ ςϋ αυτοφσ υπθρεςίεσ ςε ςυνανκρϊπουσ τουσ που 

αςχολοφνται ςυςτθματικά με το αντίςτοιχο αντικείμενο. 
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Πε αυτι τθν ζννοια, ο επαγγελματιςμόσ δεν ταυτίηεται 

υποχρεωτικά με αυτό που λζμε επάγγελμα, εννοϊντασ τθ 

βιοποριςτικι  απαςχόλθςθ  κάποιου,  αν και αυτό είναι το ςφνθκεσ. 

Υολφ  ςυχνά  ςυναντάμε  εραςιτζχνεσ  που  κάνουν  το  χόμπι  τουσ 

με ςφςτθμα και  επαγγελματιςμό,  όπωσ  και  επαγγελματίεσ  που 

τουσ  διακρίνει  θ  προχειρότθτα  και  ο  εραςιτεχνιςμόσ.  

Χτθ   ςυνικθ   όμωσ   περίπτωςθ   τθσ  άςκθςθσ  επαγγζλματοσ,  που 

ενδιαφζρει κυρίωσ τισ μεταξφ των ανκρϊπων ςυναλλαγζσ, ο 

επαγγελματιςμόσ κεμελιϊνεται κυρίωσ επάνω ςε τρεισ βαςικοφσ 

βραχίονεσ:  α) ςτθ ςπουδι του αντικειμζνου, που εγγυάται τθ γνϊςθ 

του, β) ςτθν πολφχρονθ  εναςχόλθςθ  με το αντικείμενο, που 

εγγυάται τθν εμπειρία ςϋ αυτό και  γ) ςτθ ςυςτθματικότθτα (καλι 

οργάνωςθ) τθσ εργαςίασ  του επαγγελματία, που ανεξάρτθτα από 

το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα που αυτόσ αςκεί, εγγυάται  τθν 

αποδοτικότθτά  του.  

Βαςικόσ παράγων του επαγγελματιςμοφ και ςυςτατικό ςτοιχείο 

κάκε ςυναλλαγισ,  είναι θ εξάρτθςθ,  που υποδθλϊνει το είδοσ τθσ 

ςχζςθσ των ςυναλλαςςομζνων. Χτισ τακτικζσ ςυναλλαγζσ, θ 

εξάρτθςθ μπορεί να είναι ιςότιμθ, όπωσ ςυμβαίνει μεταξφ εμπόρου 

και πελάτθ  ι  μεταξφ ςυνεταίρων ι  μεταξφ ςυναδζλφων,  ι να 

είναι υπαλλθλικι, όπωσ ςυμβαίνει ςτισ επιχειριςεισ μεταξφ 

εργοδότθ και εργαηομζνων, αλλά και μεταξφ των ίδιων των 

εργαηομζνων  βάςει  τθσ  κεκανονιςμζνθσ ιεραρχίασ.  Θ ςθμαςία τθσ 

εξάρτθςθσ είναι τόςο μεγαλφτερθ όςο πιο τακτικι είναι θ 

ςυναλλαγι, ενϊ υποβακμίηεται όταν πρόκειται για τυχαία και 

περιςταςιακι ςυναλλαγι. Χε κάκε περίπτωςθ όμωσ, θ ςχζςθ 

εξάρτθςθσ  επθρεάηει τθν αξιολόγθςθ τθσ  εκάςτοτε επαγγελματικισ 

ςχζςθσ  και  πρζπει  να  λαμβάνεται  ςοβαρά  υπόψθ  ςϋ αυτιν. 

 Θ επαγγελματικι Δεοντολογία είναι ουςιϊδθσ παράμετροσ των 

ςυναλλαγϊν και ςυνιςτά ουςιαςτικά τθν θκικι των επαγγελματικϊν 

ςχζςεων.  Σι θκικοί κανόνεσ που διζπουν τισ  επαγγελματικζσ 

ςχζςεισ (εμπορικζσ, εταιρικζσ ι υπαλλθλικζσ) διαφζρουν  και   

ορίηονται  κατά  περίπτωςθ, ανάλογα  με  τθ  φφςθ τθσ  δουλειάσ  

και  με τθ κζςθ  του  κάκε  ςυναλλαςςόμενου.  

Χε κάκε περίπτωςθ όμωσ, πρζπει να τθροφνται οι αρχζσ τθσ 

αξιοπρζπειασ (ςεμνότθτα, διαλλακτικότθτα, ςυνζπεια) και του 

αμοιβαίου ςεβαςμοφ. Χτο εμπόριο, εκτιμϊνται ιδιαίτερα θ 

εντιμότθτα και θ ειλικρίνεια. Χτο ςυνεταιριςμό, εκτιμϊνται θ 
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ςυνεργατικότθτα και θ καλι ςυνεννόθςθ. Χτθν υπαλλθλικι ιεραρχία  

εκτιμϊνται  θ αφοςίωςθ και θ εργατικότθτα. Αςφαλϊσ, δεν 

βοθκοφν κακόλου οι υπερβολζσ εργοδότθ και προϊςταμζνου που 

ζχουν τα χαρακτθριςτικά τθσ κατάχρθςθσ εξουςίασ και του 

αυταρχιςμοφ, όπωσ και οι απρζπειεσ του εργαηόμενου  που ζχουν 

τθ μορφι  τθσ αςζβειασ  και τθσ  απείκειασ. 

Υολφ ςθμαντικι για τθν ορκι επαγγελματικι δράςθ και τθν αποτε-

λεςματικότθτά τθσ, είναι θ ςαφισ και μελετθμζνθ κατανομι 

αρμοδιοτιτων και το ςωςτό οργανόγραμμα ςτισ επιχειριςεισ και 

οργανιςμοφσ (ιδίωσ αν αυτοί είναι κτιριακά διάςπαρτοι), ϊςτε  να  

αποκεντρϊνεται  και  να  μοιράηεται  ςωςτά  θ  εργαςία και ο 

κακζνασ να ξζρει ποια είναι τα κακικοντά του, για να αποφεφγεται  

θ  ανευκυνοχπευκυνότθτα  και  το  χάοσ.  

Ωσ πιο ςθμαντικι από όλεσ τισ αρχζσ,  κεωρείται θ ςυνζπεια, με τθν 

ζννοια τθσ τιρθςθσ των υπεςχθμζνων και ςυμπεφωνθμζνων, που οι 

λατίνοι τθν περιζγραφαν με το ρθτό  «Pacta  sunt  servanda». Θ αρχι 

αυτι ζχει πολφ ευρεία ιςχφ και δεν τθν επικαλοφμαςτε μόνο ςτισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, αλλά ςε κάκε είδουσ κοινωνικι και 

ςυναλλακτικι ςχζςθ, είτε αυτι είναι διαπροςωπικι είτε ςυλλογικι.  

Λδίωσ όμωσ ςτον επαγγελματία, θ  ςυνζπειά του είναι  θ βάςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του και τθσ αποδοχισ του από το κοινωνικό περιβάλλον 

(τθρουμζνων βεβαίωσ των εξαιρζςεων που υπάρχουν και που 

περιγράψαμε ςτο εδάφιο περί αξιοπρζπειασ, λόγω λεόντειασ 

ςφμβαςθσ  ι  ριηικισ  ανατροπισ  των  αντικειμενικϊν  ςυνκθκϊν).  

Υάντωσ, δεοντολογικά, και ςτισ περιπτϊςεισ που δεν μεςολαβεί 

ςυμφωνία και ο άλλοσ μασ ωφελεί αυτοβοφλωσ,  θ ευγνωμοςφνθ 

είναι το ελάχιςτο δείγμα ςυνζπειασ και φιλότιμου. Αντίκετα, θ 

αχαριςτία κεωρείται ωσ ζνα από τα μζγιςτα ελαττϊματα του 

ανκρϊπου, όχι τόςο γιατί βλάπτει τον άλλο, αλλά γιατί κακοχα-

ρακτθρίηει  ωσ  απολίτιςτο  και  αφιλότιμο τον  ίδιο. 

 Ξακοριςτικι μορφι τθσ ςυνζπειασ και, άρα, και του επαγγελμα-

τιςμοφ και τθσ δεοντολογίασ, είναι αυτό που ονομάηουμε Ρίςτθ.  Θ 

πίςτθ μεςολαβεί ςτθ ςυναλλαγι, όταν θ εκατζρωκεν ωφζλεια 

διαφζρει χρονικά, δθλαδι όταν ο πιςτωτισ παρζχει ζνα αγακό ςτον 

χρεϊςτθ με τθν υπόςχεςθ του δευτζρου ότι κα του το ανταποδϊςει 

ςε μζλλοντα χρόνο. Είναι ζνα φαινόμενο ςυνθκζςτατο  ςτισ  

ςυναλλαγζσ, αλλά και ςε κάκε μορφι ςυνεργαςίασ, γιατί πολφ 

ςυχνά θ προχρονολογθμζνθ υπθρεςία εκ μζρουσ του πιςτωτι είναι 
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αναγκαία προχπόκεςθ για τθ δυνατότθτα  του  χρεϊςτθ  να  του  

ανταποδϊςει  τθν  υπθρεςία.  

Χτισ κακθμερινζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ, θ πίςτθ βαςίηεται ςτο λόγο 

του χρεϊςτθ, ενϊ ςτθν οργανωμζνθ οικονομία κατοχυρϊνεται  

επίςθμα  με  τθν  ζκδοςθ  γραμματίου εκ μζρουσ του πιςτωτι και 

τθν αποδοχι του εκ  μζρουσ  του  χρεϊςτθ.  Πε  το  Γραμμάτιο,  το 

οποίο ονομάηεται και αξιόγραφο ι χρεόγραφο και ζχει πολλζσ 

μορφζσ  (ςυναλλαγματικι,  ςυμφωνθτικό,  ομόλογο,  μετοχι κλπ.), ο 

χρεϊςτθσ υπόςχεται τθ μεταχρονολογθμζνθ ανταπόδοςθ τθσ 

ωφζλειασ που ζλαβε, εντόκωσ ι ατόκωσ.   

Ειδικι μορφι γραμματίου είναι το Χριμα, που εκδίδεται από το 

κράτοσ, ωσ ανϊνυμο και εγγυθμζνο από αυτό μζςο παροχισ πίςτθσ,  

αφενόσ για τθν παροχι πίςτθσ προσ τουσ πολίτεσ για υπθρεςίασ που 

το ίδιο ζλαβε και, αφετζρου,  για τθν πρακτικι  διευκόλυνςθ των 

μεταξφ των πολιτϊν ςυντελοφμενων ςυναλλαγϊν υπό τθν εγγφθςθ 

του κράτουσ. 

Ειδικά ωσ προσ το χριμα, αν και αυτό είναι φαινόμενο και εργαλείο 

τθσ οργανωμζνθσ κοινωνίασ και ανικει ωσ κζμα ςτθν πολιτικι θκικι, 

πρζπει να ποφμε,  ενόςω είμαςτε ακόμα ςτο κεφάλαιο τθσ κοινωνικισ 

θκικισ,  ότι από τθ ςτιγμι  που  αυτό  εφευρζκθκε,  παίηει κακοριςτικό 

ρόλο  ςτισ  κοινωνικζσ  ςχζςεισ  των  ανκρϊπων και επθρεάηει 

υπερβολικά τισ πολιτικζσ επιλογζσ τουσ, αλλά και τον πολιτιςμό τουσ.  

Αν και το ίδιο ζχει μθδαμινι αξία και είναι εικονικό, ςυμβατικό και 

ζμμεςο αγακό,  που  απλά  αντιπροςωπεφει  αξίεσ, ζχει πρακτικά 

αναγορευκεί από τον άνκρωπο ςε μζγιςτθ αξία, ςαν αυκφπαρκτο 

αγακό,  γιατί κεωρείται ότι αυτό ανοίγει δυνατότθτεσ για τθν 

απόκτθςθ των περιςςότερων  άλλων  αγακϊν. 

Ξι αυτό φαίνεται ζντονα ςτθν ιςτορία και ςτθν παγκόςμια 

δραματουργία, αλλά  και  ςτθν  τζχνθ  γενικότερα,  όπου -όπωσ 

ξζρουμε- το χριμα και ο ζρωτασ είναι τα πανίςχυρα  κίνθτρα  που 

κρφβονται  πίςω από τα περιςςότερα ιςτορικά γεγονότα και 

ανκρϊπινα  δράματα,  αλλά  και  από  τα  περιςςότερα  εγκλιματα. 

Αυτι θ μζχρι καταχρθςτικότθτασ θκικι υπερτίμθςθ τθσ αξίασ του χριματοσ, 

ζχει ταλανίςει τθν ανκρωπότθτα ςε όλθ τθν ιςτορικι διαδρομι τθσ  και ςε 

όλα τα μικθ και πλάτθ του κόςμου και ευκφνεται -ιδιαίτερα τϊρα- για τθ 

ςφγχρονθ διαςτροφι τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, που ζχει εκτρζψει τον 
ανκρϊπινο πολιτιςμό ςε χρθματοκεντρικό, αντί ανκρωποκεντρικό, και 

πρωταγωνιςτεί ςτο ςφγχρονο μεςαίωνα, τον οποίο περιγράφω και αναλφω 

ςτο  τελευταίο  κεφάλαιο  τθσ θκικισ. 
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Ανκρωπιςμόσ 
(Ελευκερία, Ειρινθ, Δίκαιο) 

Τλεσ οι παραπάνω αξίεσ και κοινωνικζσ δράςεισ λειτουργοφν κάτω από 

ζνα πλζγμα αρχϊν  που νοοφνται ωσ κυρίαρχεσ κοινωνικζσ αξίεσ, το 

οποίο διαμορφϊνεται ςε κάκε κοινωνία με μακρόχρονθ  διαδικαςία 

και αποκαλείται γενικά κεςμικό πλαίςιο.  

Θ διαμόρφωςθ αυτοφ του πλζγματοσ γίνεται με μια διαλεκτικι 

ςυλλειτουργία τθσ θγετικισ τάξθσ τθσ κοινωνίασ και του κοινωνικοφ 

ςυνόλου.  Αρχικά,  θ  θγεςία  κζτει  παραγωγικά  και  ςυνκετικά  τισ 

αρχζσ ωσ κανόνεσ (διό και οι κανόνεσ αυτοί ονομάηονται κεςμοί = 

τεκζντα, από το ριμα κζτω) με βάςθ τθ μζςθ κοςμοκεωρθτικι 

αντίλθψθ τθσ θγετικισ τάξθσ. Χτθ ςυνζχεια, το  λαϊκό  ςτοιχείο ζρχεται 

επαγωγικά  και  αναλυτικά  και τουσ αποδζχεται και κακιερϊνει  ι τουσ 

καταργεί (αν αυτοί είναι πρακτικά ανεφάρμοςτοι ι αςφμφοροι για το 

κοινωνικό  ςφνολο).  Ζχουμε δθλαδι και εδϊ μια ακόμα διαλεκτικι 

μίξθ τθσ ιδεαλιςτικισ παραμζτρου με τθ ρεαλιςτικι (θγεςίασ και λαοφ),  

όπου θ ιδεαλιςτικι είναι θ  ποιοτικι και θ ρεαλιςτικι θ ιςχυρι.  

θμείωςθ:  Πταν λζω θγετικι τάξθ, εννοϊ κυρίωσ αυτι που πλεονεκτεί ςε  
μόρφωςθ  και γνϊςθ  και όχι  αυτιν  που  ζχει  τθ δφναμθ  (εξουςία και 
πλοφτο) ι τα προνόμια. Αυτά, ακόμα και ςτισ δικτατορίεσ, θ προνομιοφχοσ 
τάξθ τα ζχει κατά παραχϊρθςθ από το λαό, με τθν ανοχι του, γιατί θ δφναμθ 
ανικει πάντα ςτο ςφνολο αν θ πλειονότθτα είναι ςυντονιςμζνθ. Εξάλλου, και 
εκεί που φαίνεται ότι οι κεςμοί εκπθγάηουν από τουσ άρχοντεσ, ςτθν ουςία 
εμπνζονται από τθν πνευματικι ελίτ που ςυμβουλεφει τθν εξουςία (όπωσ 
π.χ. ςτθν αρχαιότθτα  λειτουργοφςαν οι  Σόλων,  Αριςτοτζλθσ,  Χίλων, Cicero 
κ.ά., ςτο  μεςαίωνα  οι ζλλθνεσ  δραγουμάνοι  νομοκετοφςαν  δίπλα ςτο 
ςουλτάνο και, ςτθ ςφγχρονθ εποχι, οι Goebbels και Suslov ειςφζρανε 
ςτρατθγικζσ  ςκζψεισ ςτουσ Hitler και Stalin). 

 

Ζνα ηιτθμα που πρζπει να διευκρινιςκεί εν προκειμζνω,  είναι το γιατί 

εντάςςουμε τα κζςφατα και τουσ κεςμοφσ ςτθν κοινωνικι θκικι και 

όχι ςτθν πολιτικι, ενϊ αυτά είναι ο κορμόσ του νομικοφ πλαιςίου και 

περνοφν και ςτθν οργανωμζνθ κοινωνία (πολιτεία) ωσ  βαςικοί νόμοι 

τθσ.  Θ απάντθςθ είναι ςτο ριμα «περνοφν», που ιδθ είπα. Δεν ζπεται 

ότι, επειδι οι κεςμοί γίνονται και νόμοι, είναι απλά νόμοι'  οι κεςμοί 

είναι  πολφ  ευρφτεροι  και  διαχρονικότεροι.  Σ  νόμοσ  είναι  κεςμόσ, 

αλλά ο κεςμόσ δεν είναι υποχρεωτικά νόμοσ ι μόνο νόμοσ'  είναι 

φυςικόσ κοινωνικόσ κανόνασ. Αυτό ςθμαίνει ότι δθμιουργείται κατϋ 

αρχιν και κυρίαρχα, ωσ αυκόρμθτθ αξία, από τθν κοινωνία, 

βαςιηόμενοσ  ςτο φυςικό ικοσ του ανκρϊπου,  και  απλά μεταφράηεται 
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ςε νόμο αν ο νομοκζτθσ  εκτιμά και υιοκετεί  το ςυγκεκριμζνο κεςμό. 

Ξλαςικό παράδειγμα, θ αντίκεςθ κεςμοφ και νόμου ςτθν θκικι 

ςφγκρουςθ Αντιγόνθσ και Ξρζοντα  ςτθν τραγωδία του Αιςχφλου. Γιϋ 

αυτό ακριβϊσ, οι κεςμοί νοοφνται και ωσ ιδεϊδθ και κανονιςτικζσ 

αξίεσ, ενϊ οι νόμοι είναι, κακαρά  και  κατά  παραδοχι, δεοντολογικοί  

και εφαρμοςτικοί. 
 

Χτον ανκρϊπινο πολιτιςμό, ωσ υπζρτατοσ θκικόσ κεςμόσ, 

υποςτθρικτικόσ τθσ πρυτανεφουςασ τάςθσ που είναι θ Δθμιουργία 

(πάντα ςε ςυνδυαςμό με τθ κεμελιϊδθ, που είναι θ Ηωι), νοείται ο 

Ανκρωπιςμόσ (Ουμανιςμόσ). Ωσ βαςικζσ αξίεσ και ωσ ςπονδυλικι 

ςτιλθ του ανκρωπιςμοφ, νοοφνται θ Ελευκερία, θ Ειρινθ  και το 

Δίκαιο. Γιϋ αυτό, ςυνθκίηουμε, τουσ κεςμοφσ  που αναφζρονται ςτον 

ανκρωπιςμό  ωσ γενικι  αρχι  και  ςτο υποςτθρικτικό του  τρίπτυχο 

που ανζφερα, να τουσ ονομάηουμε με τθν ιδιαίτερθ ονομαςία 

Κζςφατα  (δθλαδι  κείουσ  λόγουσ,  που  ςθμαίνει  ιςχυροφσ  λόγουσ), 

για να τουσ διακρίνουμε από τουσ δευτερεφοντεσ και υποδεζςτερουσ.  

Υ.χ. θ ελευκεροτυπία είναι κεςμόσ ςτθν υπθρεςία του κζςφατου 

ελευκερία, θ τάξθ και οι νόμοι είναι κεςμοί ςτθν υπθρεςία του 

κζςφατου ειρινθ  και θ δθμοκρατία είναι κεςμόσ ςτθν υπθρεςία του 

κζςφατου δικαιοςφνθ  (όπωσ αυτά κα εξθγθκοφν αναλυτικότερα ςτο 

κεφάλαιο τθσ  πολιτικισ θκικισ). 

Θ ατομικι διάςταςθ τθσ φπαρξθσ πραγματϊνεται μζςα από το ιδανικό 

τθσ Ελευκερίασ. Πε τθν ελευκερία, το όν αποκτά ατομικότθτα και 

προςωπικότθτα και εμφανίηει ταυτότθτα. Κεμελιϊνει προςωπικά 

δικαιϊματα  απζναντι ςτθν κοινωνία και το περιβάλλον του.  Θ φπαρξι 

του,  ωσ ζννοια,  αποκτά βάκοσ.  

Υαράλλθλα, θ κοςμικι διάςταςθ τθσ φπαρξθσ κατοχυρϊνεται με το 

ιδανικό τθσ Ειρινθσ.  Πε αυτιν,  το όν γίνεται δικαιωματικά μζτοχο τθσ 

παγκοςμιότθτασ και κοινωνικότθτασ και θ φπαρξι του αποκτά ζκταςθ.  

Αναλαμβάνει υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο περιβάλλον του και θ φπαρξι 

του, ωσ ζννοια, αποκτά πλάτοσ.  

Θ διαλεκτικι μίξθ και ο ςυμβιβαςμόσ επιτυγχάνεται με το τρίτο, που 

είναι το Δίκαιο.  

Θ θκικι, με τθ φιλοςοφικι διάςταςθ τθσ ethica και όχι τθσ εκιμικισ 

(morality) ι τθσ νομικισ επιςτιμθσ (ςυμβατικισ θκικισ τάξθσ), εξετάηει 

και μορφοποιεί τουσ κοινωνικοφσ κεςμοφσ ωσ θκικζσ αξίεσ,  ζτςι ϊςτε 

να διαςφαλίηει τθν εναρμόνιςι τουσ και τθ λογικι ςυνζπειά τουσ ςε 

αναφορά με τθν ιδθ παραδεδεγμζνθ (από τθ κεωρθτικι φιλοςοφικι 
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μελζτθ)  τελεολογικι τάςθ του ανκρϊπου.  Εκτόσ αυτοφ, οφείλει, ωσ 

κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ, άρα ωσ επιςτατοφςα επιςτιμθ, να κζτει τισ 

αρχζσ των εν λόγω επιςτθμϊν όπωσ εξθγικθκε προθγουμζνωσ.  Γιϋ 

αυτό και υπάρχει θ φιλοςοφία του δικαίου, υπό τθ ςκζπθ τθσ οποίασ 

εκκολάπτεται θ νομικι επιςτιμθ και καταρτίηεται θ μεκοδολογία τθσ. 

Σι φιλοςοφικά ελεγμζνοι κοινωνικοί κεςμοί δεν είναι οι νόμοι,  αλλά 

είναι  -πάντωσ-  τα «καλοφπια» τουσ. 

Ραραδειγματικά αναφζρω εδϊ, ότι είναι κεςμικό κζμα θ ςυμβίωςθ (όπωσ 
τθν προςεγγίςαμε παραπάνω) και νομικό ο γάμοσ, κεςμικό θ ςυνεργαςία και 
νομικό θ εταιρεία, κεςμικό το ζκνοσ και νομικό το κράτοσ κ.ο.κ. 

 

Σ Ανκρωπιςμόσ είναι κατά τον πολιτιςμό μασ, ωσ κεςμόσ, το υπζρτατο 

κζςφατο.  Ξαι δεν μπορεί να είναι αλλιϊσ,  γιατί όταν ζχουμε δεχτεί ωσ 

πρυτανεφουςα τάςθ και ωσ ςυγγενζσ ικοσ ςτον άνκρωπο (άρα ωσ 

ανϊτατθ ανκρϊπινθ αξία)  τθ δθμιουργία,  ςε ςυνδυαςμό πάντα με τθ 

ηωι ωσ ςτοιχειϊδθ βάςθ τθσ δθμιουργίασ, είναι κατάδθλο ότι αυτό 

γίνεται ςε αναφορά με τον άνκρωπο. Αν αναφερόμαςτε ςε κάποιο 

άλλο ον, τότε κα είχαμε να κάνουμε με τθν θκικι «του άλλου» όντοσ,  

όχι βζβαια του ανκρϊπου. 

Υάντα ζλεγα, απαντϊντασ ςτον κάκε αυτόκλθτο «Πωυςι» (δθλαδι 

διερμθνζα του υποτικζμενου κεοφ), ότι κι αν ακόμα υπάρχει ο κεόσ 

του, θ θκικι του κεοφ είναι για τον ίδιο και για τουσ ομοίουσ του 

(επίςθσ κεοφσ)  και, άρα, τον παρακαλοφμε να μασ αφιςει κι εμάσ να 

ζχουμε θκικι για ανκρϊπουσ. Θ θκικι τάςθ είναι μζςα μασ και δεν τθ 

δανειηόμαςτε κι θ θκικι του κεοφ είναι γιϋ αυτόν και όχι για πλάςματα 

που δεν ζχουν εκ καταςκευισ «κεϊκά» προςόντα. Δεν μπορεί να βάηει 

κάποιοσ ωσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ ενόσ είδουσ με άλφα φυςικά 

προςόντα,  τουσ κανόνεσ ενόσ άλλου είδουσ με βιτα προςόντα. Κα 

ιταν ςαν να  διδάςκει ο αετόσ το  πρόβατο με ποιο τρόπο να πετάει!   

Ψο επίκεντρο τθσ ανκρϊπινθσ θκικισ είναι, και πρζπει να είναι ο 

Άνκρωποσ.  Αν και το ςυνθκίηω κι εγϊ, κεωρϊ ωσ γραμματικό λάκοσ 

να λζμε ότι ο άνκρωποσ είναι «αξία». Σι αξίεσ είναι ιδζεσ του 

ανκρϊπου,  ςτθν υπθρεςία του ανκρϊπου. Σ άνκρωποσ δεν είναι αξία, 

αλλά αυτόσ οφτοσ ο ιδιοκτιτθσ των αξιϊν. Υροσ δε, είναι και ο 

επιμετρθτισ των. Τλα αυτά περικλείονται ςτθ ςοφι ριςθ του 

Υρωταγόρα  «Ράντων χρθμάτων, μζτρον ζςτιν Άνκρωποσ». 

Αυτζσ τισ αλικειεσ τισ υποςτιριξε ςτουσ καιροφσ μασ,  κεωρθτικά και 

ζμπρακτα,  ο μεγάλοσ ανκρωπιςτισ και νομπελίςτασ Schweitzer, του 

οποίου θ θκικι κεϊρθςθ  βαςιηόταν ςτθν ιδζα του ςεβαςμοφ τθσ ηωισ 
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(ehrfurcht vor dem leben) και τθσ δθμιουργίασ, ωσ πολιτιςτικισ 

προεκτάςεϊσ τθσ, και πολλοί άλλοι ςοφοί, που κατιγγειλαν τθ 

διαςτροφικι εκτροπι τθσ θκικισ φιλοςοφίασ και του πολιτιςμοφ προσ 

αφφςικεσ και απάνκρωπεσ κατευκφνςεισ (κεολογικζσ, εκνικιςτικζσ, 

οικονομοκεντρικζσ, φυςιολατρικζσ κ.ά.) και υποςτιριξαν τθν επάνοδό 

τουσ  ςτον ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα τουσ και ςτο φυςιολογικό τουσ 

προοριςμό. 
 

Δεν κα αναφερκϊ ςτο τι περικλείουμε ςτθν ζννοια ανκρωπιςμόσ.  Κα 

χρειαηόταν να προςτεκεί ςτο βιβλίο, ζνασ ακόμα τόμοσ ςαν τον ανά 

χείρασ, που -κατϋ αντιςτοιχία- κα επιγραφόταν: «Ο ανκρωπιςμόσ ωσ 

ενςάρκωςθ του καλοφ». Ψο καλό,  ωσ αφθρθμζνθ κεντρικι αξία τθσ 

θκικισ, είναι αποδεκτό από τον άνκρωπο ωσ αγακό, γιατί αναφζρεται 

ςτο  καλό  του  ανκρϊπου.  Αν  ιταν  καλό  για  άλλο  ον  (επίγειο ι όχι), 

κα ιταν καλό  για  το  ον  αυτό,  όχι για τον άνκρωπο.  Ξατά τθν 

ανκρϊπινθ θκικι, ό,τι  αντίκειται  ςτον άνκρωπο είναι κακό. Άρα, θ  

αφθρθμζνθ κεντρικι αξία τθσ θκικισ  που περιγράφεται με τον όρο 

καλό, όπωσ κι αν τθν εννοοφμε, παίρνει ςάρκα και οςτά μόνο με τον  

ανκρωπιςμό, όπωσ κι αν τον εννοοφμε.  

Μςωσ κεωρθκεί ότι υποτιμϊ τθ νοθμοςφνθ του αναγνϊςτθ παρακζτοντασ 

αυτονόθτα επιχειριματα. Πμωσ, γιϋ αυτά τα αυτονόθτα, ζχουν γραφτεί 

δυςτυχϊσ πάμπολλα ακτιβιςτικά ςυγγράμματα με ςκοπό να τα ανατρζψουν! 

Και μάλιςτα, από ανκρϊπουσ κατά τεκμιριο ευφυείσ. 

Ωςτόςο, όςο κορυφαίο κζςφατο κι αν είναι ο ανκρωπιςμόσ, δεν 

απαλλάςςεται  από  το  βάροσ  τθσ  πραγματικότθτασ.  Οειτουργεί  και  

ςϋ αυτόν το δίπολο ιδεαλιςμοφ και ρεαλιςμοφ, το οποίο εν προκειμζνω 

εκδθλϊνεται ωσ: 

 Ατομοκεντριςμόσ, όταν το ενδιαφζρον επικεντρϊνεται ςτον 

Άνκρωπο ωσ μονάδα. Πε αυτι τθν ζννοια, ο ανκρωπιςμόσ 

εκπλθρϊνεται  όταν  βελτιϊνω  τον  εαυτό  μου ι το παιδί μου ι ζνα  

οποιοδιποτε  άλλο  άτομο.  

 Οικουμενιςμόσ, όταν το ενδιαφζρον εςτιάηεται ςτθν Ανκρωπότθτα 

ωσ ςφνολο. Πε αυτι τθν ζννοια, ο ανκρωπιςμόσ προάγεται όταν 

βελτιϊνουμε  τθ  ηωι  των  ανκρϊπων  παγκόςμια  και  ιςότιμα.  

Επομζνωσ και εδϊ, θ μεταξφ τουσ ςφηευξθ και θ ορκι ςυνιςταμζνθ 

ανευρίςκονται  με  τθ  διαλεκτικι  ςφνκεςθ  (εναρμόνιςθ  εν  μζτρω)  

των δφο ςυνιςτωςϊν, όπου το απόλυτο ανκρωπιςτικό ιδεϊδεσ 

περιγράφεται ωσ  «Ελευκερία  με  Ειρινθ  εν  Δικαίω». 
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Τπωσ  το  εξθγιςαμε  ςτο «τετράγωνο  του  διαβόλου»,  θ  ελευκερία 

και  θ  ειρινθ  λειτουργοφν  εδϊ  ωσ  αγακά και  ωσ  μζςα εκπλιρωςθσ  

α) τθσ αυτοτζλειασ  και  διαμόρφωςθσ  προςωπικότθτασ  του  όντοσ, 

άρα τθσ ατομικισ του διάςταςθσ, θ  πρϊτθ, και β) τθσ ςυνφπαρξθσ και 

κοινωνικισ παρουςίασ του όντοσ, άρα τθσ κοςμικισ του διάςταςθσ, θ 

δεφτερθ.  Ψο να ςυλλειτουργιςουν αυτά τα ιδανικά, δεν είναι κακόλου 

εφκολθ υπόκεςθ. Θ λειτουργία τουσ είναι διαλεκτικι, και όχι 

μονοςιμαντθ όπωσ φαίνεται εκ πρϊτθσ όψεωσ. Άρα, δεν αρκεί θ 

κζλθςθ για να ςυνυπάρξουν, μα απαιτείται  παράλλθλα και  θ  γνϊςθ 

για  το  πϊσ  αυτό  κα  κατορκωκεί.  Αλλιϊσ, θ  κζλθςθ  και  καλι  πίςτθ  

μζνει  πόκοσ  ανεκπλιρωτοσ  και  ο  κόποσ  μάταιοσ.  

Αυτι  θ  διαλεκτικι  μίξθ  επιβάλλεται  από  το  γεγονόσ  ότι,  ενϊ  αυτά 

τα ιδεϊδθ  είναι αναγκαίο  και επικυμθτό  να ςυνυπάρχουν,  είναι  από  

τθ  φφςθ  τουσ  και  εν  πολλοίσ  αντιτικζμενα  μεταξφ  τουσ, γιατί  (κατά 

το χιαςτί «τρελό  τανγκό»)  θ  ελευκερία κατακτάται  με  βία και πόλεμο 

και θ ειρινθ με ιςότθτα και αλλοτρίωςθ. Είςαι ελεφκεροσ από τουσ 

άλλουσ όταν δεν κάνεισ το δικό τουσ και, αντίςτροφα,  είςαι  αρεςτόσ  

ςτουσ  άλλουσ  όταν  ςυμμορφϊνεςαι, άρα αλλοτριϊνεςαι.  

Τπωσ  κα  δοφμε  πιο  κάτω   ςτθν  πολιτικι  θκικι,   είναι τα  ίδια  

ιδεϊδθ  που  μεταφζρονται  ςϋ αυτιν,  μαηί  με τθ  χιαςτί διαμάχθ  

τουσ, ωσ  φιλελευκεριςμόσ  και  ςοςιαλιςμόσ.  Ζτςι, αυτά  ευδοκιμοφν,  

μόνο κάτω από κάποιο ιδεϊδεσ ςχιμα, από κάποιο αρμονικό  

ςυνδυαςμό  μεταξφ  τουσ.  Αυτι  τθ  ςφμμετρθ μίξθ και αρμονία, τθν 

εκφράηει θ αξία του Δικαίου. Ψο δίκαιο δεν βρίςκεται ςτθν 

απεριόριςτθ ελευκερία, που προςβάλλει τθν ελευκερία  του  άλλου,  

αλλϋ οφτε και  ςτθν πλιρθ  ιςότθτα,  που κατά τον Αριςτοτζλθ  είναι θ  

μζγιςτθ  αδικία  (αφοφ οι άνκρωποι δεν είναι ίςων δυνατοτιτων και θ  

απαίτθςθ  εξίςωςισ  των  κα  ιταν  παραφφςει).   

Ωσ κεωρθτικι βάςθ τθσ ζννοιασ του δικαίου, ζχει γίνει παγκόςμια 

αποδεκτό  το  ρθτό  του  Ξλεόβουλου του Φόδιου  «ὃ  ζὺ  κηζεῖο, ἑηέξῳ 

κὴ  πνηήζεο»,  το οποίο αντζγραψαν και  ιεροποίθςαν οι περιςςότεροι 

λαϊκοφιλόςοφοι που ίδρυςαν κρθςκείεσ, αλλά που είναι προδιλωσ 

λανκαςμζνο.  Αυτό υποδεικνφει να μθν κάνεισ ςτον άλλο αυτό που δεν 

κα ικελεσ να ςου κάνουν και, εμμζςωσ, επιτρζπει να κάνεισ ςτον άλλο 

αυτό που  κα ικελεσ να ςου ςυμβεί. Τμωσ, δεν λαμβάνει υπόψθ  ότι οι 

άνκρωποι  δεν επικυμοφν τα ίδια πράγματα και, άρα, το ευπρόςδεκτο 

για 'ςζνα μπορεί να είναι ανεπικφμθτο ςτον άλλο και αυτό που εςφ 

νομίηεισ επιβλαβζσ, αυτόσ να το επιδιϊκει ωσ ωφζλιμο.  Χυνεπϊσ, θ 

ορκι διατφπωςθ κα ιταν  «κὴ  πνηήζεο  ἑηέξῳ  ὃ  απηόο  κηζεῖ». 



 394                                                                 ΘΚΛΞΘ 

 

Γιϋ  αυτό,  νομίηω  ότι  ο  πιο  επιτυχισ  γνϊμονασ  δικαίου  είναι  αυτόσ 

που ορίηει ότι θ ελευκερία του κακενόσ πρζπει να ςταματάει εκεί που 

αρχίηει θ ανελευκερία του άλλου. Πε αυτό το πλαίςιο, το δίκαιο  

νοείται  ωσ  εγκρατισ  ελευκερία  και  ωσ  ελεφκερθ  ειρινθ. 

Βζβαια, και πάλι, αυτι θ γενικότθτα δεν αρκεί, γιατί τίκεται αυτομάτωσ 

ηιτθμα ποιοσ ορίηει ωσ ποφ φκάνει θ ελευκερία του κακενόσ, ϊςτε να 

ςταματοφν οι άλλοι. Χχετικό ςυνταγολόγιο δεν υπάρχει και αυτό 

εναπόκειται ςτθν καλι προαίρεςθ και ςτθν ωριμότθτα των κοινωνϊν, 

ςε ςυνδυαςμό πάντα με τθ χριςθ του μζτρου και τθ ςυνεννόθςθ. Θ 

εφαρμογι του μζτρου, εν προκειμζνω, νοείται ωσ ςυμμετρία,   κατά  

τρόπο  ϊςτε  να  εξαςφαλίηεται  θ  αμοιβαιότθτα και θ αμερολθψία, 

δθλαδι το όριο να τίκεται ζτςι, που να μθ ςτερείται ο ζνασ   

δικαιωμάτων   που  αναγνωρίηονται  ςτον  άλλο. 

Φυςικά, θ αρχι τθσ αμοιβαιότθτασ δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παιδαγωγικι, 

όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των υπερθλίκων, των ψυχαςκενϊν και των 

εγκλθματιϊν, όταν ο αυτοζλεγχοσ είναι αδφνατοσ, οπότε θ κθδεμονία 

επιβάλλεται  χωρίσ  να  νοείται  ωσ  άδικθ  ςτζρθςθ  τθσ  ελευκερίασ. 

Πια πολφ γενικι, αλλά κατατοπιςτικι, καταγραφι των ορίων τθσ 

ελευκερίασ των ανκρϊπων, είναι αυτι που ο πολιτιςμόσ μασ ζχει 

αποδεχκεί ωσ «Χάρτα των δικαιωμάτων του Ανκρϊπου».  Αυτι όμωσ, 

ζχει  νομικι  υπόςταςθ  και, ωσ τζτοια,  ανικει  ςτθν  πολιτικι  θκικι. 
 

Χτο  πλαίςιο  του  ουμανιςμοφ  και  των  γενικϊν  αρχϊν  τθσ,  θ θκικι 

ζχει ιδιαίτερα κεφάλαια, τα οποία αναφζρονται ςε επιμζρουσ 

κατθγορίεσ τθσ ανκρϊπινθσ  δραςτθριότθτασ και  ςυμπεριφοράσ, εκ 

του λόγου ότι το ιδιαίτερο περιβάλλον και οι ςυνκικεσ, όπου θ 

κακεμία  εκδθλϊνεται, επιβάλλει  ιδιαίτερουσ  κανόνεσ  και  πρότυπα.  

Ψζτοιεσ περιπτϊςεισ, που χαρακτθρίηονται ωσ «φιλοςοφίεσ» των 

αντίςτοιχων δραςτθριοτιτων, είναι θ  πολιτικι θκικι, τθσ οποίασ 

υποκεφάλαια είναι θ φιλοςοφία του δικαίου και θ φιλοςοφία τθσ 

οικονομίασ,  θ φιλοςοφία τθσ  ιατρικισ,  θ φιλοςοφία του ακλθτιςμοφ, 

θ φιλοςοφία τθσ κάλαςςασ   (ναυτοςφνθσ)  κ.ά. 

Για όλεσ αυτζσ τισ μορφζσ θκικισ φιλοςοφίασ, υπάρχει εκτεταμζνθ 

βιβλιογραφία  και,  φυςικά, είναι αδφνατο να γίνει διεξοδικι αναφορά 

ςε αυτζσ ςε ζνα γενικό ςφγγραμμα φιλοςοφίασ. Κα αςχολθκϊ 

περιοριςτικά, ςτθ ςυνζχεια, με τθν πολιτικι θκικι, ωσ τελευταίο από 

τουσ τρεισ κφριουσ κλάδουσ τθσ θκικισ, και με τα θκικά ηθτιματα  τθσ 

τζχνθσ, ςτο πλαίςιο τθσ  αιςκθτικισ. 



                                                              ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΘΚΛΞΘ                                                    395 

 

Εκιμοτυπία και Savoir-Vivre 

Υριν κλείςω όμωσ το κεφάλαιο τθσ κοινωνικισ θκικισ, κα κάνω μια 

ςφντομθ αναφορά ςτθν εκιμοτυπία και τουσ κανόνεσ τθσ, θ οποία 

ανικει μεν ςτθν εκιμικι (morality), αλλά από φιλοςοφικισ πλευράσ 

ελζγχεται και αυτι θκικά και πρζπει να διζπεται από τισ αρχζσ τθσ 

κοινωνικισ θκικισ. 

Θ Εκιμοτυπία ανικει ςϋ αυτιν που αναφζραμε (όταν κάναμε τθ 

διάκριςθ θκικισ και εκιμικισ) ωσ παράδοςθ, αλλά αναφζρεται ςτο 

μζροσ  εκείνο  των  παραδόςεων  τθσ  εκάςτοτε  κοινωνίασ,  που αφορά 

τισ τυπικζσ ςχζςεισ των ανκρϊπων. Υζρα από τθν ουςία και τθ 

ςκοπιμότθτα κάκε παράδοςθσ, αυτι ςυνοδεφεται ςυνικωσ κι από 

κάποιεσ προδιαγραφζσ που ορίηουν τον τρόπο  που  αυτι εκδθλϊνεται 

επιφανειακά, δθλαδι αυτό  που  ςυνικωσ  λζμε  ότι είναι  «το τυπικό» 

τθσ. Κα ζλεγα για να κάνω πιο ςαφι τθ διάκριςθ ότι, αν παρομοιά-

ςουμε μια παράδοςθ με κάποιο δϊρο, θ εκιμοτυπικι πλευρά τθσ 

παράδοςθσ είναι θ ςυςκευαςία (το περιτφλιγμα, το ςελοφάν) του 

δϊρου.  Αςφαλϊσ, θ ςυςκευαςία δεν είναι το ουςιϊδεσ, αλλά όπωσ 

ζλεγε ο Lenin «και ο τφποσ είναι ουςία». Χε πολλζσ περιπτϊςεισ 

μάλιςτα, όπωσ ςτθ διπλωματία και ςτισ κάκε είδουσ τελετζσ και 

εκδθλϊςεισ  με  πανθγυρικό  χαρακτιρα,  φτάνει  θ  κοινωνία  να 

εξιςϊνει ςε ςθμαςία το ίδιο το παραδοςιακό γεγονόσ  με το τυπικό που 

αυτό ακολουκεί, δθλαδι με τθν τελετουργία του.  Αυτό είναι ιδιαίτερα 

ςφνθκεσ ςτισ κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ  (όπωσ ο γάμοσ, θ βάπτιςθ, θ 

λειτουργία κλπ.), ςτισ ςτρατιωτικζσ τελετζσ, ςτισ λζςχεσ κοινωνικισ  

ςυνεφρεςθσ  (τεκτονικζσ, ροταριανζσ, Lionϋs κλπ.) και όπου αλλοφ 

ενδιαφζρουν ιδιαίτερα οι ςυμβολιςμοί του τελοφμενου γεγονότοσ. 

Εκτόσ  όμωσ από τισ ςυγκεκριμζνεσ εκιμοτυπικζσ προδιαγραφζσ, που 

προβλζπονται για κάκε χωριςτό είδοσ παραδοςιακισ εκδιλωςθσ, 

υπάρχει ςτθν κάκε κοινωνία και μια γενικότερθ εκιμοτυπία, που ιςχφει 

για όλεσ τισ αυκόρμθτεσ κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ και που κακορίηει  

αυτό  που   ονομάηουμε  καλοφσ  τρόπουσ  (savoir-vivre).  Χε όλεσ τισ  

κοινωνίεσ  υπάρχει  ζνα πλζγμα τζτοιων εκιμικϊν κανόνων, που  θ  

πλειονότθτα  κεωρεί  ότι  πρζπει  να  ακολουκοφν οι  άνκρωποι ςτισ  

μεταξφ τουσ   ςχζςεισ. 
 

Δεν κα αναφερκϊ διεξοδικά ςτισ επιμζρουσ εκιμοτυπίεσ των διαφόρων 

τομζων, που είναι πάμπολλοι, αλλϋ οφτε και ςτθ γενικι (savoir-vivre),  

γιατί αυτζσ δεν ενδιαφζρουν τθ φιλοςοφία και τθν θκικι  με τθν ζννοια 
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τθσ  ethica.  Αυτό  που  πρζπει  να ςθμειϊςω  από θκικισ πλευράσ, 

είναι ότι, αυτονόθτα, κρίνονται και αυτζσ θκικά ωσ αξίεσ και υπόκεινται  

και  αυτζσ  ςτουσ  κανόνεσ  τθσ  θκικισ. Θ κοινωνικι θκικι δεν 

κακορίηει τουσ καλοφσ τρόπουσ λεπτομερειακά, αλλά απαιτεί τθν 

φπαρξθ καλϊν τρόπων κατϋ αρχιν. Θ ευγζνεια διευκολφνει και 

ομαλοποιεί τθ ηωι και, εκτόσ από το θκικό περιεχόμενο, τθσ   

προςκζτει  και  αιςκθτικό.   Θ ευγενικι  ςυμπεριφορά  κάνει  τθ  ηωι  

αρμονικι  και  γοθτευτικι. 

Φιλοςοφικά, θ ευγενισ  ςυμπεριφορά πρζπει να ζχει ωσ βάςθ τθν 

αρχι τθσ αξιοπρζπειασ ςε όλεσ τισ παραμζτρουσ τθσ (ςυνζπεια, 

διαλλακτικότθτα,  ςεμνότθτα),  όπωσ  τισ  ανζλυςα  προθγουμζνωσ.  Γιϋ 

αυτό και ςθμείωςα εκεί, ότι θ ευγζνεια, αν  και αφορά το τυπικό μζροσ 

τθσ ςυμπεριφοράσ, ςχεδόν ταυτίηεται με τθν ιδζα τθσ αξιοπρζπειασ, 

εξομοιοφμενθ με τθν ουςία κατά το ρθτό του Lenin.  Εξάλλου, όλοι 

παραδζχονται ότι θ ευγζνεια ςτθ ςυμπεριφορά είναι ουςιϊδθσ και ςε 

όλεσ τισ άλλεσ εκδθλϊςεισ τθσ κοινωνικότθτασ  (αγάπθ, οικειότθτα και 

ςυναλλαγι)  και, οπωςδιποτε, ςυνοδευτικι του ανκρωπιςμοφ. 

Φυςικά, δεν εννοοφμε  ςαν  ευγζνεια  τθν  κολακεία  και  τθ  

δουλικότθτα, που -ωσ υπερβολζσ τθσ- εμπεριζχουν υποκριςία και 

εκφεφγουν  τθσ  αξιοπρζπειασ.   Σι  καλοί  τρόποι  είναι  κι  αυτοί  -κατά 

βάςθ- υπόκεςθ μζτρου και αρμονίασ και, άρα, πρζπει πάντα να 

ςυνοδεφονται από λιτότθτα και απλότθτα ςτθ φόρμα (κατά τθν 

υπόδειξθ  του ρθτοφ  «φιλοκαλοφμεν  μετϋ ευτελείασ»).  

Σφτε  βζβαια  είναι  καλοί  τρόποι  θ  ςυντιρθςθ  και  θ  προςκόλλθςθ  

ςε ξεπεραςμζνουσ κανόνεσ ευγζνειασ, όταν θ κοινωνικι πραγματι-

κότθτα ζχει αλλάξει.  Κεωρϊ  ότι  το  savoir-vivre  πρζπει  πάντα  να 

πιάνει το ςφυγμό τθσ εποχισ και να εκμοντερνίηεται διαρκϊσ,  χωρίσ 

όμωσ  ο μοντερνιςμόσ να βιάηει το μζτρο και να το εκχυδαϊηει  ςτο 

όνομα τθσ προόδου.  Χε κάκε περίπτωςθ, θ αγζνεια και θ χοντράδα ςτθ 

ςυμπεριφορά,   δεν  είναι  «πρόοδοσ»  μόνο  και  μόνο  γιατί ανατρζπει  

τα  παραδεδεγμζνα, είναι απλά ανατροπι για τθν ανατροπι. 

Θ εκιμοτυπία και το savoir-vivre κυμαίνονται αςφαλϊσ, ανάλογα με τον 

τόπο και το χρόνο, αλλά και με το είδοσ τθσ κοινωνικισ δραςτθριότθτασ 

που αφοροφν (όπωσ λ.χ. ςτισ επίςθμεσ εκδθλϊςεισ,  ςτθ φιλοξενία, ςτθ 

δεξίωςθ και ςτο τραπζηι του φαγθτοφ, ςτθν εκδρομι  και  ςτον 

ακλθτιςμό,  αλλά  και  ςτον  πόλεμο,  ςτθν αντιδικία και ςτθ ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων). Ωπάρχουν όμωσ και κάποιεσ περιοχζσ δράςθσ, που οι 

εκιμικοί κανόνεσ τουσ αποτελοφν πρότυπο ευγζνειασ, όπωσ  ιταν ο 
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ιπποτιςμόσ,  που ζδινε πρωτεφουςα  ςθμαςία ςτουσ καλοφσ τρόπουσ 

και εκπαίδευςε τθν ανκρωπότθτα ςϋ αυτοφσ, και όπωσ είναι θ 

ναυτοςφνθ, όπου οι κανόνεσ που επικρατοφν ςτθ καλαςςινι  ηωι 

διαπνζονται από βακιά ευαιςκθςία και ιπποτιςμό. Αντιςτρόφωσ, 

πολλζσ φορζσ καταντά γελοία ζωσ αθδιαςτικι θ επιφανειακι  ευγζνεια  

των  «κακωςπρζπει»  bourgeois. 

Υάντωσ,  είναι  βζβαιο  -και όλοι το παραδζχονται αυτό- ότι ο  

άνκρωποσ  αναβακμίηεται  ωσ  αυταξία, όταν ςυνδυάηει τθν θκικι και 

ςφννομθ ςτάςθ του με τθν καλι ςυμπεριφορά. Γιϋ αυτό και θ ευγζνεια 

αποκαλείται ςυχνά και ανωτερότθτα.  

Σ ευγενισ άνκρωποσ δεν είναι ανϊτεροσ γιατί επιδεικνφει τθν υπεροχι 

του ςε πνεφμα, εξουςία και  χριμα, αλλά τουναντίον  γιατί κάνει τον 

άλλο να αιςκάνεται ανϊτεροσ  απϋ αυτό που  πραγματικά  είναι.  Θ 

ανωτερότθτα κρίνεται  ιδίωσ  από  το  πϊσ  ο άνκρωποσ ςυμπεριφζρε-

ται ςτουσ πραγματικά αδφναμουσ και κατϊτερουσ.  Αυτό ιταν κυρίωσ  

το κριτιριο του  ιπποτιςμοφ,  που δεν  ζκανε ποτζ κατάχρθςθ τθσ  

δυνάμεϊσ  του  και  που  αποτελεί ακόμα και ςιμερα υπόδειγμα 

εκιμοτυπικισ ανωτερότθτασ και βάςθ του καλϊσ εννοοφμενου savoir-

vivre (κατϋ αντίκεςθ προσ το κοινϊσ περιγραφόμενο ωσ «καβάλθμα του 

καλαμιοφ»). 

 

Χιμερα, οι γριγορεσ αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ, λόγω τθσ τεχνολογίασ 

και τθσ κρίςθσ αξιϊν που κα αναλφςω πιο κάτω, ζχουν παραμερίςει 

τθν καλι ςυμπεριφορά και τθν ζχουν αντικαταςτιςει με μια μορφι 

επιςτροφισ  ςτον  πρωτογονιςμό.  Ξι  αυτό  δεν  φαίνεται  τόςο  ςτα 

μεγάλα ηθτιματα, όπου  ακόμα  τθροφνται τα  προςχιματα, αλλά  ςτθν 

κακθμερινότθτα και ςτα αςιμαντα. Σ άξεςτοσ και αγροίκοσ άνκρωποσ, 

αν και μορφωμζνοσ και κατά διλωςθ καλλιεργθμζνοσ, περιγελά -ωσ 

δικεν «μοντζρνοσ»- τουσ εκιμικοφσ κανόνεσ τθσ ευγζνειασ  και  τα  

διδάγματα των γονιϊν του και των δαςκάλων του και εκδθλϊνει ςτθν 

κοινωνικι του παρουςία μια αγενι και χονδροειδι  ςυμπεριφορά, που 

τον κατατάςςει ςτθ ςυνομοταξία  των απολίτιςτων. 

Ξλαςικό παράδειγμα τζτοιασ αγενοφσ ςυμπεριφοράσ είναι όςα 

ςυμβαίνουν ςτθν οδιγθςθ αυτοκινιτου και λοιπϊν τροχοφόρων, όπου 

ςυναντάσ πλικοσ «παχυδζρμων»,  που παραβιάηουν επιδεικτικά και 

άνευ λόγου τουσ  κανόνεσ  κυκλοφορίασ,  που ςτακμεφουν ςε δεφτερθ 

ςειρά  και ςε  κλείνουν,  που  βραδυποροφν  ςαδιςτικά  ςτθν  αριςτερι  

λωρίδα (ενϊ οι άλλεσ λωρίδεσ του δρόμου είναι κενζσ), που πετοφν  



 398                                                                 ΘΚΛΞΘ 

 

αναιδϊσ άχρθςτα αντικείμενα ςτο δρόμο, που κορνάρουν εριςτικά και 

όχι προειδοποιθτικά, που δεν ςζβονται τουσ πεηοφσ κ.ά. Φρονϊ ότι ο 

ςφγχρονοσ  οδθγόσ  είναι  κατά  μζςο  όρο,  ιδιαίτερα ςτθν Ελλάδα,  το 

τυπικότερο δείγμα τθσ  αγζνειασ  και  τθσ  άγνοιασ των καλϊν τρόπων.  

Γενικά,  θ  αγζνεια  ςε  όλουσ  τουσ  τομείσ  τθσ  ηωισ,  υποβακμίηει  τθ 

ηωι και τθσ ςτερεί κάκε ομορφιά. Ξι αν ακόμα εκείνθ τθ ςτιγμι ο 

άνκρωποσ  δεν  παρανομεί  και  δεν  πράττει  κάτι  ανικικο,  αποτελεί ο  

ίδιοσ  παραφωνία  και  προκαλεί απζχκεια με τθν αγζνειά του, όπωσ το 

όργανο τθσ  ορχιςτρασ  που ξεφεφγει από  το  ρυκμό και  ξεχωρίηει με 

το  ανατριχιαςτικό  του  φάλτςο. 
 

Κα κλείςω το κεφάλαιο τθσ κοινωνικισ θκικισ με μια πρακτικι 

ςυμβουλι: Ψο καλφτερο ςωςίβιο κατά τθ γνϊμθ μου, όταν θ 

αξιοπρζπειά μασ δοκιμάηεται  ι  θ αγζνεια των άλλων δοκιμάηει τα 

νεφρα μασ,  είναι το Χιοφμορ. 

Δεν αποδίδει ποτζ, ωσ λφςθ, το να επιτρζψουμε  ςτον εαυτό μασ  να 

εξομοιωκεί  -ζςτω  αμυνόμενοσ-  με τον χυδαίο.  Θ επιςτράτευςθ του 

χιοφμορ μασ είναι θ καλφτερθ ςυνταγι εκείνθ τθν ϊρα.  Διαφυλάςςει 

τθν  αξιοπρζπειά μασ  και, ταυτόχρονα, τιμωρεί κατά  ζξυπνο τρόπο  

τον αγενι,  γιατί  τον  φζρνει αντιμζτωπο με το απρόβλεπτο.  Πε 

δεδομζνο ότι ο αγενισ είναι ςυνικωσ  αγροίκοσ  και  βλάκασ,  το «ψιλό 

γαηί» (δθκτικό χιοφμορ,  με το «βαμβάκι») τον βγάηει  ζξω από τα νερά 

του και  αυτόσ παραιτείται. Αν μάλιςτα είναι πολφ βλαξ, αντί να 

αναδιπλωκεί, αντεπιτίκεται και εκτραχφνεται περιςςότερο, οπότε  

εκτίκεται  δθμόςια και  προκαλεί μόνοσ  του τθν  οριςτικι  απαξίωςι  

του και τθν κατακραυγι του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ. 

Βζβαια, δεν ζχουν όλοι οι άνκρωποι κλιςθ και ταλζντο προσ το 

χιοφμορ. Οόγω τθσ ιδιοςυςταςίασ τθσ κάκε ανκρϊπινθσ φπαρξθσ, ςε 

άλλουσ από εμάσ αυτό αναβλφηει πθγαία και  ςε άλλουσ βγαίνει με 

δυςκολία και -ατυχϊσ- δεν ματαφυτεφεται, οφτε διδάςκεται. Αυτό που 

πρζπει να προςπακοφν όλοι οι καλλιεργθμζνοι άνκρωποι, είναι 

τουλάχιςτον,  να καταλαβαίνουν το χιοφμορ και να μθν το παρεξθγοφν, 

γιατί θ ακαμψία τουσ, δυςκολεφει τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ .   
 

Χε κάκε περίπτωςθ πάντωσ, δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι, τόςο θ ευγζνεια  

όςο και το  χιοφμορ, δεν επιτρζπεται  να  παραγνωρίηουν τισ θκικζσ 

βάςεισ τθσ ςκζψθσ, όπωσ το εξιγθςα ςτο εδάφιο περί θκικισ και 

εκιμικισ. Θ morality και το ζκοσ δεν δικαιοφνται ποτζ να υπερβαίνουν 

ι να αγνοοφν τθν ethica και το ικοσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Η5 

ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΘΚΛΚΘ 

Θ Ρολιτικι Θκικι είναι ο τομζασ τθσ θκικισ, που αναφζρεται ςτθ 

δεοντολογία και  τα  ενδιαφζροντα τθσ οργανωμζνθσ κοινωνίασ και του 

ανκρϊπου ωσ πολίτθ.  Χ αυτιν, ωσ καλό και δζον νοείται το νόμιμο  

και, αντίςτοιχα, ωσ κακό και απευκταίο νοείται το ζγκλθμα. 

Υολλοί κεωροφν ότι οι πολιτικοί κανόνεσ είναι άλλου είδουσ κανόνεσ 

από τουσ κοινωνικοφσ και ότι, άρα, θ πολιτικι είναι διάφορθ τθσ 

θκικισ. Αυτό δεν ευςτακεί εννοιολογικά, αλλϋ οφτε και πραγματικά, 

γιατί εν προκειμζνω ζχουμε τρεισ υπάλλθλεσ και όχι παράλλθλεσ 

ζννοιεσ: θ κοινωνικι λειτουργία του ανκρϊπου είναι μζροσ τθσ 

ατομικισ και θ πολιτικι λειτουργία είναι μζροσ τθσ κοινωνικισ  και, 

κατϋ επζκταςθ, τθσ ατομικισ. Χυνεπϊσ, όπωσ θ κοινωνικι δράςθ 

παραμζνει ατομικι, παρομοίωσ θ πολιτικι δράςθ παραμζνει και 

κοινωνικι  και  ατομικι.  

Δεν αρκεί όμωσ να ορίςουμε τθν πολιτικι ωσ οργάνωςθ τθσ κοινωνίασ, 

γιατί άτυπθ οργάνωςθ υπάρχει και ςε μικρότερα τμιματα τθσ 

κοινωνίασ και ςτθ ηοφγκλα, αλλά και ςτα ηϊα ακόμα. Χυνεπϊσ, ο 

ακριβισ  κατά τθ γνϊμθ  μου οριςμόσ  τθσ  πολιτικισ  είναι ότι:  

Ρολιτικι  είναι  θ  ςυςτθματικι  οργάνωςθ  μιασ  κοινωνίασ, ωσ  όλου. 

Σ όροσ ςυςτθματικι παραπζμπει  βζβαια ςτθν οργάνωςθ, αλλά επί  τθ 

βάςει  κανόνων (νόμων και τφπων),  και  άρα, θ  πολιτικι  λαμβάνει  τθ 

χροιά  τθσ τυπικισ οργάνωςθσ.  

 

θμείωςθ: Μνθμονεφω εδϊ ζνα άρκρο που δθμοςίευςα το 1986 ςτο 

ζγκυρο πολιτικό περιοδικό του Κφρκου «Ρολιτικά Κζματα» με τίτλο 

«Πολιτικι ίςον Οργάνωςθ», ςτο οποίο, απαντϊντασ ςε αντίκετθ 

διλωςθ  ςθμαίνοντοσ  πολιτικοφ  ςτθν  ελλθνικι βουλι  (ο οποίοσ είπε 

«Εμείσ κάνουμε πολιτικι, δεν κάνουμε οργάνωςθ - τθν οργάνωςθ τθν 

αφινουμε ςτουσ τεχνοκράτεσ»),  ζγραφα μεταξφ άλλων τα εξισ: 

«Μα τθν αλικεια, ποτζ μου δεν κατανόθςα τι άλλο είναι θ πολιτικι 

εκτόσ  από  οργάνωςθ.  Αν οι πολιτικοί μασ  δεν είναι τίποτε άλλο παρά 

λειτουργοί τθσ πολιτείασ (όπωσ οφείλουν να είναι)  και αν θ πολιτεία 

δεν είναι τίποτα άλλο παρά  οργανωτικόσ  μοχλόσ τθσ κοινωνίασ  (όπωσ 
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είναι),  τότε ποιοσ εχζφρων μπορεί να αμφιςβθτιςει πωσ το ζργο  των 

πολιτικϊν  είναι  να  οργανϊνουν  τθν  κοινωνία και  μόνο;  

Εκείνο  που  κεωρθτικά -αλλά  και  πρακτικά-  είναι  βζβαιο,  είναι  πωσ 

θ πολιτεία δεν είναι θ κοινωνία.  Θ ειδοποιόσ διαφορά τθσ πολιτείασ 

από τθν κοινωνία είναι θ οργάνωςθ.  Στθν κοινωνία ανικει θ ουςία, 

ςτθν πολιτεία ο τφποσ.  Θ πολιτεία, τουλάχιςτον κατά τισ επικρατοφςεσ 

ςτον πολιτιςμζνο κόςμο αντιλιψεισ, δεν ζχει ωσ αποςτολι να 

υποκακιςτά  τισ  κοινωνικζσ  λειτουργίεσ  και  τθν  παραγωγικι  δράςθ. 

Θ κοινωνικο-οικονομικι πραγματικότθτα είναι αυκφπαρκτθ και 

αυτονόθτθ  και  δεν  προχποκζτει  τθν  φπαρξθ  πολιτείασ  (υπιρχε και 

ςτθν αφρικανικι ηοφγκλα και ςτθν αμερικανικι δφςθ, παρά τθν 

απουςία  κρατικισ  οργάνωςθσ  και  νόμου). 

Άρα, κακικον τθσ πολιτείασ και του βαςικοφ εργαλείου τθσ, του 

κράτουσ, και ςυνεπϊσ και των πολιτικϊν, είναι να ςυντονίηουν, 

ςυςτθματοποιοφν, ρυκμίηουν και εναρμονίηουν τισ κοινωνικο-

οικονομικζσ διαδικαςίεσ.  Και διϋαυτοφ του  τρόπου, να αμβλφνουν τισ 

τριβζσ και τισ φκορζσ (κράτοσ διαιτθτισ) και να μεγιςτοποιοφν τθν 

απόδοςθ και παραγωγικότθτα (κράτοσ καταλφτθσ). Δθλαδι κοντολογίσ,  

να  τισ  οργανϊνουν.  Και  τίποτα  άλλο!». 

Επομζνωσ, με δεδομζνο ότι θ πολιτικι είναι είδοσ κοινωνικισ 

λειτουργίασ, που προεκτείνει τθν κοινωνικι θκικι, ειςάγοντασ 

ειδικότερουσ οργανωτικοφσ κανόνεσ ςτθν κοινωνία απϋ αυτοφσ που 

ιδθ  υπάρχουν,   είναι  αδιανόθτο  για  τον  πολιτικό  να  υποκρίνεται 

πωσ τάχα δεν υπάρχει γιϋ αυτόν αυτό που ταυτόχρονα επιχειρεί να 

επεκτείνει. Αρνοφμενοσ τθν θκικι, αρνείται και τθν πολιτικι, αφοφ 

αυτι  είναι  είδοσ  και προζκταςθ  τθσ θκικισ.  «Ex nihilo nihil fit»  (από 

το τίποτα βγαίνει τίποτα)  ζλεγαν οι λατίνοι. 

Επϋ αυτοφ, είχα διαβάςει ζναν αφοριςμό του Morley, που τόνιηε 

επιτυχϊσ  τθν  υποχρεωτικι  ςχζςθ  θκικισ  και  πολιτικισ,  λζγοντασ 

ότι  «Εκείνοι  που  ξεχωρίηουν  τθν  πολιτικι  από  τθν  θκικι,  ποτζ τουσ 

δεν κα καταλάβουν οφτε τθ μία, οφτε τθν άλλθ». Ξαι επιπλζον,  

αναλογιηόμουν πάντα,  πωσ δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι πολιτικι και 

πολιτιςμόσ είναι ετυμολογικά ομόρριηεσ λζξεισ (με ό,τι αυτό ςθμαίνει 

για τον κάκε ςκεπτόμενο  άνκρωπο). 

Υιςτεφω ότι θ πολιτικι, δθλαδι το  να ςυςτθματοποιείσ τθν κοινωνία 

και να βελτιςτοποιείσ με τθν οργάνωςθ τθν ευτυχία των μελϊν τθσ, 

είναι το ιερότερο λειτοφργθμα που μπορεί να επιτελζςει κάποιοσ 
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(εννοϊντασ με τον όρο λειτοφργθμα, τθν επαγγελματικι εναςχόλθςθ με 

κάτι που ζχει θκικά βαρφνουςα ςθμαςία για τθν κοινωνία). 

Αςφαλϊσ, πολλζσ δράςεισ είναι λειτουργιματα, όπωσ του 

εκπαιδευτικοφ,  του γιατροφ,  του  δικαςτι,  του  ιερζα  (γιϋ αυτοφσ που 

κρθςκεφονται)  και  πολλϊν  άλλων.  Τμωσ, ςτθν πολιτιςμζνθ κοινωνία, 

όλοι αυτοί κατορκϊνουν να λειτουργοφν μόνο όταν  ςτα υπάρχοντα 

ςτθν άτυπθ κοινωνία πθγαία ικθ (κεςμοφσ) προςτεκοφν τα 

ςυςτθματοποιθμζνα νζα ικθ (νόμοι), τα οποία ειςάγουν οι πολιτικοί, 

ζτςι ϊςτε να  ςυντονίηεται  αποδοτικά  το  ζργο  όλων.  

Κεωρϊντασ λοιπόν ότι θ πολιτικι είναι θ τυπικι οργάνωςθ τθσ 

κοινωνίασ, ϊςτε αυτι να λειτουργεί με τακτικό και ςυντονιςμζνο 

τρόπο, και ότι αυτι ςυνιςτά -επομζνωσ- ειδίκευςθ τθσ κοινωνικισ 

λειτουργίασ,  κακίςταται  αναγκαία  θ  αντίςτοιχθ  εξειδίκευςθ  τθσ 

θκικισ  με τθν πολιτικι θκικι,  που μελετά και ειςάγει τισ αρχζσ και 

τουσ κανόνεσ  αυτισ τθσ  ειδικισ  λειτουργίασ.  Θ πολιτικι  θκικι  δεν 

είναι αυτι κακεαυτι θ επιςτιμθ τθσ πολιτικισ, ωσ δράςθσ και 

πρακτικισ, αλλά περιοριςτικά και ςυγκεκριμζνα θ φιλοςοφία τθσ, 

δθλαδι θ κανονιςτικι επιςτιμθ των αρχϊν και των αξιωμάτων τθσ.  

Εννοείται ότι θ φιλοςοφία τθσ πολιτικισ περικλείει όλεσ τισ 

εξειδικευμζνεσ μελζτεσ επάνω ςτισ  υπάλλθλεσ  τθσ  πολιτικισ δράςεισ, 

που είναι κυρίωσ θ δθμόςια διοίκθςθ, θ νομικι και θ οικονομικι  

(οπότε πρζπει να υπάρχουν αντίςτοιχα θ φιλοςοφία τθσ διοίκθςθσ, θ 

φιλοςοφία του  δικαίου  και  θ  οικονομικι  φιλοςοφία). 

Ρολιτικζσ ζννοιεσ και οριςμοί 

Θ Ρολιτικι Επιςτιμθ  είναι ειδικι  εφαρμοςμζνθ επιςτιμθ  που ανικει 

ςτον κλάδο των ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν, όπου θ κεμελιϊδθσ 

επιςτιμθ είναι θ ψυχολογία, ςυνδυαςμζνθ με τθν προζκταςι τθσ τθσ 

κοινωνιολογίασ. Φυςικά, όπωσ ςε όλεσ τισ εφαρμοςμζνεσ επιςτιμεσ, 

μεγάλο μζροσ τθσ αφιερϊνεται ςτθ κεωρθτικι προςζγγιςθ του 

αντικειμζνου τθσ, εντόσ του πλαιςίου των ωσ άνω κεμελιωδϊν 

επιςτθμϊν.  Ωπό τθν προχπόκεςθ λοιπόν ότι αυτι εναρμονίηεται με το 

κεωρθτικό υπόβακρο του οικείου τθσ κλάδου, από φιλοςοφικι άποψθ 

υπόκειται δεοντολογικά ςτθν θκικι και τεχνικά ςτθν οργανωτικι. 

Δθλαδι, ςτισ αρχζσ τθσ ιδιωτικότθτασ και τθσ  ςυλλογικότθτασ  αφενόσ  

και  του  management  αφετζρου. 
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Σ ανκρωπιςμόσ, ωσ γενικότερο ιδεϊδεσ τθσ κοινωνικισ θκικισ, 

μεταφζρεται  εδϊ  αυτοδικαίωσ  ωσ  κεντρικι  θκικι  βάςθ  τθσ 

πολιτικισ ςε όλεσ του τισ διαςτάςεισ.  Τμωσ,  μεκοδολογικά,  αυτόσ 

πρζπει να προςαρμόηεται ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ εν λόγω 

επιςτιμθσ,  ϊςτε  να  είναι  υλοποιιςιμοσ   και  όχι  ευχολόγιο. 

Αλλά  και  αντιςτρόφωσ,  πρζπει θ πολιτικι επιςτιμθ να αποςαφθνίςει 

καλφτερα τισ αρχζσ τθσ και τα αξιϊματά τθσ, βαςιηόμενθ ςτθ 

φιλοςοφία και υιοκετϊντασ τα πορίςματα τθσ πολιτικισ  θκικισ ωσ  

αξιϊματά τθσ. Χαν ςχετικά νζα επιςτιμθ, παρουςιάηει ακόμα  

κεωρθτικά  ςφγχυςθ ςτον οριςμό των όρων τθσ,  που δυςκολεφει τθ 

ςυςτθματικι  μελζτθ. 
 

Χτο  πλαίςιο  λοιπόν  του  μεταξφ  μασ  λεκτικοφ  ςυμβολαίου,  όπωσ  το 

ςυμφωνιςαμε ςτθν ειςαγωγι,  κα πρζπει να ορίςουμε περιλθπτικά τισ 

βαςικζσ πολιτικζσ ζννοιεσ,  πριν τισ εξετάςουμε από φιλοςοφικι 

άποψθ.  Φυςικά, αυτό δεν είναι  ςφγγραμμα πολιτικισ επιςτιμθσ και 

δεν κα επεκτακοφμε ςτθν ανάλυςθ των πολιτικϊν όρων. Κα 

επιχειριςω  απλά  μια  περιλθπτικι  παρουςίαςι  τουσ  εν  είδει 

οριςμοφ,  ϊςτε  ςτθν  παρακάτω  εξζταςι  τουσ  από  θκικι  άποψθ  να  

τουσ  χρθςιμοποιοφμε  πάντα  με  το  ίδιο  νόθμα: 

 Θ Ρολιτικι, δθλαδι θ ςυςτθματικι οργάνωςθ τθσ κοινωνίασ, 

αςκείται μζςω ενόσ κοινόκτθτου (δθμόςιου) φορζα (οργανιςμοφ) 

που λζγεται Κράτοσ, τον οποίο ιδρφουν με το κοινωνικό ςυμβόλαιο 

οι κοινωνοί, με ςκοπό αυτόσ να λειτουργεί ωσ ρυκμιςτισ των 

ςχζςεϊν τουσ  με τρεισ τρόπουσ: ωσ ςυντονιςτισ των προςπακειϊν 

τουσ, ωσ διαιτθτισ των διαφορϊν τουσ και ωσ εγγυθτισ των 

ςυναλλαγϊν  τουσ.  

 Σι υποδιαιρζςεισ τθσ πολιτικισ ωσ λειτουργίασ, ονομάηονται 

Εξουςίεσ και τα τμιματα του κράτουσ που αςκοφν τισ εξουςίεσ 

αποκαλοφνται Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ  (Αρχζσ,  Οργανιςμοί)  και ςτο 

ςφνολό τουσ Δθμόςιο. Ψο δθμόςιο διαχωρίηεται ειδολογικά, ωσ 

προσ το  αντικείμενο ενδιαφζροντοσ,  ςε τρεισ βαςικοφσ τομείσ:  τον 

Διοικθτικό (οργάνωςθ και προςταςία),  τον Οικονομικό (υπθρεςίεσ 

και υποδομζσ)  και τον Κοινωνικό (πολιτιςμό και πρόνοια). 

 Ψο τμιμα του κράτουσ, που καταρτίηει επιτελικά τθν πολιτικι, 

ονομάηεται Ρολιτεία και το ςφςτθμα που εφαρμόηει θ πολιτεία 
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ςτθν οργάνωςθ του κράτουσ (επιτελικό ςχζδιο)  καλείται αντίςτοιχα  

Ρολίτευμα. 

 Σι κοινωνοί, υπό τθν ζννοια των ςυνιδιοκτθτϊν του κράτουσ, 

αποκαλοφνται  Ρολίτεσ  και  ςτο  ςφνολό  τουσ  Λαόσ.  

 Σι πολίτεσ που διοικοφν το κράτοσ για λογαριαςμό του λαοφ 

ονομάηονται  Ρολιτικοί,  ενϊ αυτοί που ςτελεχϊνουν τισ υπθρεςίεσ 

του  κράτουσ  ονομάηονται  Δθμόςιοι  υπάλλθλοι.  

 Υαράμετροι τθσ πολιτικισ είναι επίςθσ  α) θ Χϊρα (Επικράτεια), που 

ςθμαίνει τθ γεωγραφικι περιοχι τθν οποία ορίηει το κράτοσ,  β) ο 

Νομόσ και ο Διμοσ, που αντιςτοιχοφν ςε μεγάλεσ  ι μικρότερεσ 

υποδιαιρζςεισ τθσ Χϊρασ, και γ) ο Νόμοσ, που είναι ο θκικόσ 

κανόνασ που κακιερϊνεται πολιτικά ωσ τυπικόσ κανόνασ.  

 Λδιότυποσ πολιτικόσ όροσ, που ζχει μεν αςαφι και εκιμικό 

χαρακτιρα, αλλά βαρφνουςα πολιτικι ςθμαςία, κακόςον νοείται 

ςυμβολικά ωσ θκικι βάςθ του κράτουσ, είναι το Ζκνοσ, το οποίο 

υποδθλϊνει μια μερίδα τθσ ανκρωπότθτασ ςτθν ιςτορικι τθσ 

διαδρομι, με κοινά φυλετικά, πολιτιςτικά και γλωςςικά 

χαρακτθριςτικά.  Ψο ζκνοσ  είναι, δθλαδι, μια διαχρονικι κοινωνικι 

οντότθτα,  που τθ ςυναποτελοφν τόςο  ο παρϊν και οι παρελκόντεσ 

λαοί μιασ χϊρασ, όςο και οι προερχόμενοι απϋ αυτιν ομογενείσ 

μετανάςτεσ ςε όλθ τθν υφιλιο,  αλλά και το ςφνολο των κεςμϊν 

που ίςχυςαν  και ιςχφουν ςϋ αυτιν, ωσ πολιτιςτικι ςυνζχειά τθσ και 

χαρακτιρασ τθσ. Πε αυτι τθν ζννοια, το ζκνοσ κεωρείται ωσ 

ςυμβολικό  κεμζλιο  του  κράτουσ  και  ιερό  πρόταγμα  για το λαό 

και τουσ πολιτικοφσ και  χαίρει  μζγιςτθσ  ευςζβειασ  από  όλουσ. 

Από τουσ παραπάνω όρουσ, θ μεγαλφτερθ ςφγχυςθ γίνεται ςτθ χριςθ 

του όρου Ρολιτεία, που άλλοτε τον ξεχειλϊνουν και άλλοτε τον 

ςυρρικνϊνουν  με λογικι «ακορντεόν». Αυτι, άλλοτε ςθμαίνει το ζκνοσ  

(ωσ διαχρονικι πολιτεία),  άλλοτε είναι ςυνϊνυμθ με το κράτοσ (π.χ. 

«Ελλθνικι Ρολιτεία» ι «Κρθτικι Ρολιτεία», που αναγράφουν κάποια 

παλαιά νομίςματα), άλλοτε ταυτίηεται με νομό  (π.χ. πολιτείεσ των ΘΡΑ 

= ομόςπονδα «κράτθ»),  άλλοτε υποδθλϊνει το επιτελικό τμιμα του 

κράτουσ (ορκι ερμθνεία) και άλλοτε ζχει και ευρφτερθ -μθ πολιτικι-  

χριςθ (όπωσ π.χ. όταν  λζμε «ο βίοσ και θ πολιτεία» κάποιου, όπου 

πολιτεία ςθμαίνει τον τρόπο ηωισ ενόσ ατόμου ι ομάδασ).  Ξαλό είναι, 

για τθ ςαφινεια του λόγου μασ, ο όροσ να χρθςιμοποιείται με τθν ορκι 
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και επικρατοφςα ζννοια, του θγετικοφ και κακαρϊσ  πολιτικοφ  

τμιματοσ  του  κράτουσ. 

Πε παρόμοια ελευκεριότθτα, χρθςιμοποιείται ςυχνά και ο όροσ 

κράτοσ, άλλοτε περιοριςτικά, ωσ δθλωτικόσ τθσ πολιτείασ, άλλοτε 

ευρφτερα, ωσ ςυνϊνυμοσ τθσ χϊρασ (επειδι ςτθ διπλωματία θ 

ςυνδιαλλαγι  των  χωρϊν  γίνεται  μζςω  των  κρατικϊν  φορζων  τουσ 

και  όχι των λαϊν τουσ,  με εξαίρεςθ τον πόλεμο όπου ςυμπλζκονται 

μεταξφ τουσ  και  οι  λαοί  ταυτόχρονα  με τα κράτθ τουσ),  και άλλοτε 

με  ευρφτερθ   -μθ πολιτικι-  χριςθ, ωσ  ςυνϊνυμο  τθσ  δυνάμεωσ  

(π.χ. το κράτοσ  του  ιςχυροφ)  ι  καταςτάςεωσ  (π.χ.  υπό  το  κράτοσ 

του  φόβου).  Εν  προκειμζνω,  κα  αναφερόμαςτε  ςτο  κράτοσ  ωσ  

θγετικό  μθχανιςμό   μιασ   χϊρασ  και  όχι  ωσ  τθν  ίδια τθ  χϊρα. 

Πια  άλλθ  ςφγχυςθ  που  επικρατεί  είναι  αυτι  που  γίνεται  ςχετικά 

με  τθν  ιδιότθτα  του  πολίτθ,  που  πολλζσ φορζσ  κεωρείται  ότι  αυτι 

δεν ανικει ςτα άτομα που απζχουν τθσ πολιτικισ εκοφςια (τουσ 

αποκαλοφμενουσ «ιδιϊτεσ»)  ι και ακοφςια  (όπωσ ςτθν περίπτωςθ των 

ανθλίκων, των ψυχαςκενϊν και των εγκλθματιϊν,  που τελοφν υπό 

κθδεμονία). Τμωσ, θ αδιαφορία για τθν άςκθςθ των ενεργθτικϊν 

πολιτικϊν δικαιωμάτων, όπωσ και θ απαγόρευςι τουσ,  ςυνιςτά περιο-

ριςμό και αναςτολι, όχι απϊλεια τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ, διότι 

αλλιϊσ κα ςιμαινε και εξαφάνιςθ των πακθτικϊν του δικαιωμάτων 

(όπωσ  π.χ. τθσ  προςταςίασ  τθσ  ηωισ,  τθσ  αξιοπρζπειασ  κ.ά.). 
 

Υάντωσ, ανακεφαλαιϊνοντασ, πρζπει να ποφμε ότι,  κφρια  διακριτικά 

γνωρίςματα τθσ πολιτικοποιθμζνθσ κοινωνίασ, είναι το κράτοσ  και οι 

νόμοι.  Αυτό μεταφράηεται ουςιαςτικά  ςτο ότι, ςϋ αυτι τθν κοινωνία: 

α) Ωπάρχει τυπικά αποδεκτι θγεςία, που οργανϊνει και διοικεί τθν 

κοινωνικι ομάδα, και 

β) Σι κεςμοί περιβάλλονται με το τυπικό κφροσ τθσ δυνατότθτασ  

επιβολισ τουσ από τθν θγεςία και μετατρζπονται ςε νόμουσ και 

κανονιςμοφσ.  

Επομζνωσ, όπωσ θ πολιτικοποιθμζνθ κοινωνία είναι ειδικι μορφι 

κοινωνίασ, ζτςι και θ πολιτικι θκικι είναι ειδικόσ κλάδοσ τθσ 

κοινωνικισ θκικισ.  Θ ειδοποιόσ διαφορά τουσ  είναι θ οργάνωςθ  και θ 

τάξθ ι, άλλωσ, το πολιτικό management. 

Θ πολιτικοποιθμζνθ κοινωνία είναι τακτοποιθμζνθ κοινωνία και τίποτα 

περιςςότερο ι λιγότερο, εξ ου και αποκαλείται ςυνικωσ ςυντεταγμζνθ 



                                                             ΥΣΟΛΨΛΞΘ  ΘΚΛΞΘ                                                      405 

 

κοινωνία. Άρα, θ  πολιτικι θκικι μελετά και κατευκφνει εκείνουσ 

ειδικά από τουσ κοινωνικοφσ κανόνεσ, που αφοροφν τισ διαδικαςίεσ 

οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ,  δθλαδι τθν πολιτικι. 

Φιλελευκεριςμόσ και Σοςιαλιςμόσ 

Θ βάςθ τθσ πολιτικισ θκικισ είναι αυτό που ςυνθκίηουμε να 

ονομάηουμε  Λδεολογία.  Θ ιδεολογία, που όλοι τθν ξζρουμε ωσ όρο και 

τθ χρθςιμοποιοφμε, δεν είναι εργαλείο τθσ πολιτικισ, αλλά πρόταγμα 

και κορωνίδα. Είναι θ φιλοςοφία τθσ πολιτικισ,  που κζτει τα 

αξιϊματά τθσ και τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ.  Ακριβζςτερα, είναι θ 

θκικι τθσ πολιτικισ. 

Θ πολιτικι πρακτικι  μπορεί  να λειτουργεί και χωρίσ ιδεολογία, αλλά θ 

πολιτικι επιςτιμθ δεν μπορεί, γιατί δεν νοείται επιςτιμθ χωρίσ αρχζσ  

εκκίνθςθσ  και  αξιϊματα.  Ξαι  τα αξιϊματα -ωσ γνωςτό-  δεν είναι  

ποτζ  αυτοπαραγόμενα'   από  κάπου  παραλαμβάνονται.  Ξαι μόνο εκ 

του γεγονότοσ ότι θ πολιτικι αποτελεί προζκταςθ τθσ κοινωνικισ ηωισ,  

αν κανείσ δεν αρνείται  γενικά τθν  θκικι,  δεν μπορεί παρά να δεχτεί 

ότι  αυτι  επθρεάηει και τθν  πολιτικι.   

Εξάλλου, με δεδομζνο ότι θ πολιτικι  είναι εξ οριςμοφ οργανωμζνθ και 

ςυντονιςμζνθ δράςθ, προκφπτει λογικά και αναπόδραςτα το ηιτθμα 

προσ ποια κατεφκυνςθ αποβλζπει αυτόσ ο ςυντονιςμόσ.  Ακριβϊσ 

λοιπόν, θ ιδεολογία είναι θ επιτελικι ςτόχευςθ τθσ πολιτικισ. Δθλαδι, 

μζςα ςε ζνα πολιτικό ςφςτθμα, θ ιδεολογία είναι θ ςτρατθγικι,  ενϊ  θ  

υπόλοιπθ  πολιτικι  λειτουργία  είναι  οι  τακτικζσ  (εξ ου και  μιλάμε 

ςυχνά για «πολιτικζσ» ςτον  πλθκυντικό). 

Ξι εδϊ ακριβϊσ περνάει ςτθν πολιτικι θκικι, ωσ φιλελεφκερθ και 

ςοςιαλιςτικι  αντίλθψθ, το δίπολο των δφο φιλοςοφικϊν ρευμάτων 

που διατρζχουν  όλα τα επίπεδα τθσ φιλοςοφίασ, κατϋ αντιςτοιχία προσ  

τισ  δφο  ςυνιςτϊςεσ  τθσ  φπαρξθσ  (ατομικι  και  κοςμικι). 

Θ διαφορά των δφο πολιτικϊν ςχολϊν  δεν ζχει να κάνει με το  ποιοσ 

αςκεί τθν πολιτικι εντόσ μιασ κοινωνίασ,  αλλά με το πϊσ τθν αςκεί. 

Λςτορικά,  οι  πολιτικζσ  διαφορζσ  είχαν  να  κάνουν  παλαιότερα με τον 

τρόπο ανάδειξθσ τθσ πολιτικισ θγεςίασ και με το δίλθμμα δθμοκρατίασ 

ι ολιγαρχίασ'  αν δθλαδι οι άρχοντεσ κα είναι αιρετοί απϋ το κοινωνικό 

ςϊμα και εναλλαςςόμενοι ι αυτοδιοριςμζνοι και μόνιμοι (δικτάτορεσ, 

μονάρχεσ ι κατακτθτζσ).  Αυτι θ θκικοφ περιεχομζνου ιςτορικι διζνεξθ 

δεν υπάρχει ςιμερα κεωρθτικά, γιατί είναι πλζον κοινοπαράδεκτο, ότι 
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θ ιδιοκτθςία του πολιτικοφ ςυςτιματοσ ανικει ςτο ίδιο το κοινωνικό 

ςφνολο του οποίου τισ κοινζσ  λειτουργίεσ  καλείται να ρυκμίςει και 

ότι, επομζνωσ, θ εκλογι του πολιτικοφ προςωπικοφ του ςυςτιματοσ 

είναι αρμοδιότθτα του ςυνόλου των πολιτϊν κατά πλειοψθφία.  

Βζβαια, ςυμβαίνει  και  ςτισ  θμζρεσ  μασ το αντίκετο, με ολιγαρχικά 

κακεςτϊτα, αλλά  δεν  υπάρχει κεωρθτικό κείμενο  τθσ  φιλοςοφίασ ι  

τθσ  πολιτικισ  επιςτιμθσ  (αριςτερισ  ι δεξιάσ  απόκλιςθσ)  που  να  

μθν  το  αναφζρει  αυτό  ωσ  αμάρτθμα και, άρα, ωσ θκικά και πολιτικά 

κατακριτζο. Γιϋ αυτό, εξάλλου, και όλα ςχεδόν τα αυταρχικά 

κακεςτϊτα ςυνθκίηουν να αυτοαποκαλοφνται ψευδεπίγραφα  

«δθμοκρατίεσ». 

Επίςθσ,  όπωσ  κα  εξθγιςω  πιο  κάτω,  είναι   ςφάλμα  ο  ιςχυριςμόσ  

μιασ μερίδασ επιςτθμόνων ότι, τάχα, οι δφο αυτζσ  αντιλιψεισ, 

φιλελεφκερθ και ςοςιαλιςτικι, αφοροφν τον οικονομικό τομζα τθσ 

πολιτικισ και μόνο.  Αςφαλϊσ και τον επθρεάηουν κακοριςτικά, αλλά 

είναι πολφ γενικότερεσ και καταλαμβάνουν όλο το φάςμα τθσ 

πολιτικισ λειτουργίασ, ωσ διαφορετικζσ μεταξφ τουσ πολιτικζσ  

κοςμοκεωρίεσ  και  κοινωνικζσ προεκτάςεισ  του  κλαςικοφ  διπόλου  

ιδεαλιςμοφ  και  ρεαλιςμοφ. 

Θ ειδοποιόσ διαφορά των δφο ιδεολογικϊν ρευμάτων επικεντρϊνεται 

κυρίωσ  ςτθν  ποςόςτωςθ  ατομικότθτασ  και  ςυλλογικότθτασ  εντόσ 

τθσ πολιτικισ και ςτθν προαιρετικότθτα ι υποχρεωτικότθτα τθσ 

ςυμμετοχισ ςτθν πολιτικι. Υροςχωρϊντασ ςτθν πολιτικι  ο άνκρωποσ, 

δεν παφει να ζχει -με τθ φυςικι ζννοια- ατομικι και κοινωνικι  ηωι  

και,  επομζνωσ,  να  μεταφζρει  ςτθν  πολιτικι  του λειτουργία τθν 

προτίμθςθ που ιδθ ζχει μεταξφ ιδιωτικότθτασ και ςυλλογικότθτασ.  Θ 

πολιτικι  είναι  εξ  οριςμοφ  κοινωνικι  δράςθ  και όχι  ατομικι  και,  

κατόπιν  αυτοφ,  είναι  επόμενο,  αυτι   να  είναι  για άλλον  αναγκαίο  

κακό  και  για  άλλον  ιδεϊδεσ.  
 

Πε βάςθ αυτι τθ κεμελιϊδθ διαφοροποίθςθ,  ασ δοφμε διϋ ολίγων, 

ποφ ζγκειται θ διαφορά των δφο ςχολϊν ςτθν πολιτικι και τι 

διατείνεται  θ  κάκε  πλευρά:  

 Σ Φιλελευκεριςμόσ είναι θ θκοπολιτικι άποψθ που, ςτθ 

γενικότθτά τθσ, προτάςςει το εγϊ, δίνει βάροσ ςτθν 

προςωπικότθτα  και  τθν  ατομικότθτα,   ζχει  ωσ   κφριεσ   αξίεσ   

τθν  Ελευκερία  και  τθν  Ανάπτυξθ  του  ατόμου  και  υποςτθρίηει 

τθν θκικι ςχετικότθτα και υποκειμενικότθτα. Υρόκειται για 
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ευρφτατθ φιλοςοφικι κεϊρθςθ τθσ  οργανωμζνθσ ανκρϊπινθσ  

ςυμπεριφοράσ και των ανκρϊπινων ςχζςεων, υπό  τθν  ιδεαλιςτικι 

και  εγωϊςτικι  οπτικι  τθσ  πραγματικότθτασ  και  υπό  το  αξίωμα 

ότι  θ  φπαρξθ  προθγείται  τθσ  ουςίασ. 

Ξατά το φιλελεφκερο νου, κάκε τι το ςυλλογικό είναι κατϊτερθσ 

ποιότθτασ και ευτελζσ και ςυντελεί ίςωσ ςτο βιοποριςμό, αλλά 

ελάχιςτα βοθκά τον πολιτιςμό και τθ δθμιουργία, που 

αναπτφςςονται  μόνο  ςε κακεςτϊσ ελευκερίασ.  Ξατϋ αυτόν, ο 

όχλοσ  είναι από τθ φφςθ του βλακϊδθσ, γιατί παραπζμπει ςτθν 

κοςμικι παράμετρο τθσ φπαρξθσ, που είναι μεν θ ιςχυρι, αλλϋ όχι θ 

ευφυισ.  Σ αγελαίοσ  βίοσ και θ κοινοκτθμοςφνθ, ςτα οποία ρζπουν 

εκ φφςεωσ (ςυνδικαλίηονται) οι απανταχοφ βλάκεσ (για λόγουσ 

κοινισ προςταςίασ των, ζναντι των ευφυϊν), οδθγοφν μοιραία ςτθ 

μαλκακότθτα του νου και ςτθν ευτζλεια των κοινϊν πραγμάτων.  

Γιϋαυτό, θ κοινωνία πρζπει να εςτιάηει το ενδιαφζρον τθσ ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ και ςτθν προάςπιςθ τθσ 

ιδιωτικότθτασ,   παρεμβαίνοντασ   χαλαρά  ςτθν  ατομικι  δράςθ 

των κοινωνϊν, και αποφεφγοντασ το αφφςικο «πακετάριςμα» 

ανόμοιων  ανκρϊπων  ςε  όμοιουσ  ςκοποφσ. 

Πε δεδομζνο ότι ο όροσ φαςιςμόσ  προζρχεται από τθ λατινικι 

λζξθ  «fasciο», που ςθμαίνει δζςμθ ι πακζτο (εξ ου και «φαςκιά» το 

πακετάριςμα του μωροφ και «φάςκελο» όλα τα δάχτυλα μαηί),   ο 

φιλελεφκεροσ ταυτίηει το κατά ςφςτθμα ςυλλογικό με τον 

ολοκλθρωτιςμό  και  τθν  καταπίεςθ.    

Επομζνωσ, ςτθν περίπτωςθ  αυτι, ο ςκοπόσ τθσ πολιτικισ είναι 

απλά  θ  δθμιουργία  του  κατάλλθλου  πλαιςίου  για  τθν  πρόοδο 

των ατόμων, ο δε ρόλοσ του κράτουσ πρζπει να είναι αντίςτοιχα 

υποβοθκθτικόσ και τυπικόσ (διαιτθτικόσ),  με τθ λιγότερθ δυνατι 

ουςιαςτικι  παρζμβαςθ  ςτθ  λειτουργία  τθσ  κοινωνίασ. 

Αυτι είναι ςε γενικζσ γραμμζσ θ φιλελεφκερθ ιδεολογία, που 

εκιμικά αποκαλείται και Δεξιά και εκφράηεται με κεντρικό 

ιδεολόγθμα τθν ελευκερία του ατόμου και με ςτόχευςθ το 

«Λιγότερο  κράτοσ».  

Ρόκα παραλλαγι του φιλελευκεριςμοφ είναι θ λεγόμενθ 

Συντθρθτικι  Δεξιά, που εμφανίηει τθν αντίφαςθ να υποςτθρίηει 

τθν ατομικι ελευκερία, αλλά και τον κρατιςμό ταυτόχρονα 

(ογκϊδεσ  και  παρεμβατικό  κράτοσ)!   Αναρωτιόμουν  πάντα  πόςο 
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ανόθτοσ πρζπει να είναι κανείσ, ϊςτε να εκτρζφει αυτό που 

πιςτεφει  ότι  τον  καταπιζηει.  

 Σ Σοςιαλιςμόσ είναι θ θκοπολιτικι άποψθ,  που ςτθ γενικότθτά τθσ,   

προτάςςει  το  εμείσ,  δίνει  βάροσ  ςτθ  ςυλλογικότθτα  και τθν 

κοινωνικότθτα, ζχει ωσ κφριεσ αξίεσ τθν Ειρινθ και τθν Αλλθλεγγφθ 

και υποςτθρίηει τθν θκικι απολυτότθτα και αντικειμενικότθτα 

(κοινωνικι φυςιοκρατία και αναγκαιότθτα). Υρόκειται, αντίκετα με 

πριν, για ευρφτατθ φιλοςοφικι κεϊρθςθ τθσ οργανωμζνθσ 

ανκρϊπινθσ  ςυμπεριφοράσ  και  των  ανκρϊπινων  ςχζςεων  υπό το 

ρεαλιςτικό και ομαδικό πνεφμα και υπό το κεωροφμενο ωσ 

δεδομζνο αξίωμα ότι  ο άνκρωποσ είναι κατϋ εξοχιν κοινωνικό ον.  

Ξατά τον ςοςιαλιςτικά ςκεπτόμενο νου, κάκε τι το ατομικό είναι 

αςιμαντο και ανάξιο ςθμαςίασ και οδθγεί ςτθν επινόθςθ 

πολυτελϊν και εν πολλοίσ άχρθςτων πραγμάτων, ενϊ  ςτθν  ουςία 

παραμελεί τθν ίδια τθ ηωι και το βιοποριςμό,  που εξυπθρετοφνται 

καλφτερα κατά ειρθνικό και ςυνεργατικό τρόπο.  Ξατϋ αυτόν, θ  

κοινωνία πρζπει να εςτιάηει το ενδιαφζρον τθσ ςτθν ανάπτυξθ των 

κοινωνικϊν  δράςεων  και των  δθμόςιων  αγακϊν,  κακοδθγϊντασ 

τα άτομα προσ το κοινό τουσ ςυμφζρον, και να αποφεφγει τον 

αςφδοτο «πλουραλιςμό» που οδθγεί ςε εςωτερικζσ τριβζσ και 

βλάπτει το ςφνολο,  άρα  εμμζςωσ  και  τα  άτομα. 

Χυνεπϊσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, ο ςκοπόσ τθσ πολιτικισ είναι θ 

ςυγκζντρωςθ των επιμζρουσ κοινωνικϊν δράςεων ςτθ μζγιςτθ 

δυνατι πρόοδο του ςυνόλου, ο δε ρόλοσ του κράτουσ κακίςταται 

κυρίαρχοσ και ουςιαςτικόσ,  με τθν κρατικι  παρζμβαςθ  να είναι  

αναγκαία  και  καταλυτικι  ςτθ  λειτουργία  τθσ  κοινωνίασ   (είτε  με 

κρατικζσ πρωτοβουλίεσ,  είτε με ςυνεταιριςτικζσ δράςεισ  υπό τθν 

εποπτεία του κράτουσ,  ϊςτε να  αποφεφγονται  οι  τριβζσ).  

Αυτι είναι ςε γενικζσ γραμμζσ θ ςοςιαλιςτικι ιδεολογία, που 

εκιμικά αποκαλείται και Αριςτερά  και εκφράηεται με κεντρικό 

ιδεολόγθμα τθν ιςότθτα των ανκρϊπων και με βλζψθ το 

«Κοινωνικό κράτοσ».  

Ωπάρχει και εδϊ θ νόκα παραλλαγι, τθσ Μαρξιςτικισ Αριςτεράσ 

(Κομμουνιςμοφ), που εμφανίηει τθν αντίφαςθ να υποςτθρίηει τον 

κοινωνικό παρεμβατιςμό αλλά και τθν κατάργθςθ του κράτουσ 

ταυτόχρονα (δθλαδι ςυγκεντρωτιςμό χωρίσ κεντρομόλο δφναμθ). 

Αναρωτιόμουν πάντοτε, πόςο  αφελισ  πρζπει να είναι κανείσ, ϊςτε 

να πιςτεφει πωσ με τθν ιςότθτα κα καταργιςει το κράτοσ, ενϊ 
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αλθκινά κα το χρειάηεται περιςςότερο τότε, για να ςυντθρεί τθν 

ιςότθτα. Θ κοινοκτθμοςφνθ, από μόνθ τθσ, δεν αρκεί για τθν 

κοινωνικι ειρινθ,  γιατί  και εντόσ αυτισ,  κα λειτουργοφν πάντα 

αντικζςεισ, όπωσ το γόθτρο, θ φιλοδοξία, θ ηιλεια, θ μοχκθρία, θ 

πλεονεξία και θ αρπακτικι διάκεςθ, και κα χριηουν καταςτολισ  

όταν αυτζσ  επενεργοφν διαλυτικά! 
 

Πάλιςτα, παρά τθ ςυμφωνία των  δφο  τάςεων ςτθ δθμοκρατικι 

λειτουργία  και ςτο πλειοψθφικό ςφςτθμα, ωσ γενικι αρχι και αξίωμα, 

θ παραπάνω διαφορά τουσ ωσ προσ τθν ουςία τθσ πολιτικισ 

επεκτείνεται και ςτθν περί δθμοκρατίασ άποψθ. Χε τζτοιο βακμό 

μάλιςτα,  που θ κάκε πλευρά να κεωρεί τθν άλλθ ωσ αντιδθμοκρατικι 

και ο μεν φιλελευκεριςμόσ να δζχεται ωσ  δθμοκρατία μόνο τθ χαλαρι 

διακυβζρνθςθ και τον πλουραλιςμό αξιϊν, ο δε ςοςιαλιςμόσ να βλζπει 

ωσ δθμοκρατία τον κρατιςμό και τθν άκαμπτθ λαοκρατία.   

 Πε τθν ιδεαλιςτικι  οπτικι, δεν νοείται ωσ δθμοκρατικό το κράτοσ 

μόνο  και  μόνο  διότι  θ  πλειονότθτα  αποφαςίηει,  αλλά  κυρίωσ 

αυτό  που  κυβερνά  χαλαρά.  

Σ φιλελευκεριςμόσ  αντιπαρακζτει : 

 τθ διακριτικι διακυβζρνθςθ, απζναντι ςτο φαςιςμό του 

ςοςιαλιςμοφ, 

 τθν ιδιωτικι οικονομία, απζναντι ςτον κρατικό παρεμβατιςμό 

του ςοςιαλιςμοφ, 

 τθν ατομικι προκοπι, απζναντι ςτθν υποχρεωτικι αλλθλεγγφθ 

του ςοςιαλιςμοφ, 

 τον πλουραλιςμό τθσ κοινωνίασ, απζναντι ςτον ολοκλθρωτιςμό 

και τθν ομοιομορφία του ςοςιαλιςμοφ, 

 τθ ςχετικότθτα των αξιϊν, απζναντι ςτθν απολυταρχία του 

ςοςιαλιςμοφ, και 

 το ςεβαςμό των ιδιαιτεροτιτων των ανκρϊπων και των 

δικαιωμάτων των μειοψθφιϊν, απζναντι ςτθν προκροφςτεια 

ιςοπζδωςθ του  ςοςιαλιςμοφ. 

Για τον φιλελεφκερο, ο φαςιςμόσ δεν είναι τόςο θ ολιγαρχία (που 

μπορεί επιτζλουσ να είναι και πεφωτιςμζνθ δεςποτεία), όςο ο 

ςυγκεντρωτιςμόσ και το ιςοπεδωτικό «πακετάριςμα» των 

ανκρϊπων ςτθν υπθρεςία του απρόςωπου ιδεοτζρατοσ «Χφνολο», 

που είναι όλοι μασ και δεν είναι κανζνασ μασ (!), και ςτουσ δικεν 

«ιεροφσ» ςκοποφσ που κζτει το ςφνολο. 
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 Ο φαςιςμόσ δεν αναφζρεται εν προκειμζνω με τθν ιςτορικι προζλευςθ 

του όρου, ωσ κίνθμα του Mussolini, αλλά με τθν ετυμολογικι, όπου ςτα 

λατινικά fasciο =  δζςμθ-πακζτο-ςυςτάδα, όπωσ εξιγθςα προθγουμζνωσ. 

Πε αυτό το θκικό νόθμα τθσ πολιτικισ,  ο φιλελεφκεροσ αρνείται να 

επιλζξει μεταξφ «ολιγαρχικοφ» και «πλειοψθφικοφ» φαςιςμοφ. 

Αρνείται ςτθν κοινωνία,  ζςτω κι αν αυτι αποφαςίηει ομόφωνα, να 

τον κυβερνά ολοκλθρωτικά και να τον υποτάςςει ςτουσ ςκοποφσ 

του ςυνόλου,  χωρίσ να του αφινει ηωτικό  χϊρο να αναπνζει και να 

αναπτφςςει τθν προςωπικότθτά του, και δεν μπαίνει ςτθ λογικι 

επιλογισ  τυράννου.  Κεωρεί  ότι, κι  αν  ακόμα  ςτθ  κζςθ  του 

Ξρζοντα  ιταν  ςφςςωμοσ  ο  λαόσ  τθσ  Κιβασ  εκείνοσ  που  

κζςπιςε τον ανελεφκερο νόμο, πάλι θ Αντιγόνθ κα είχε δίκιο. 

Ξραυγάηει εναγωνίωσ, όπωσ ο μετανοθμζνοσ μαρξιςτισ του 

αμερικάνικου musical:  «Να ξεφφγω επιτζλουσ από  τθ  γραμμι,  να 

επιηιςω. Ροτζ πια να μθν είμαι "The Next" (ο επόμενοσ)»!  

Πάλιςτα, τρζμει  πιο πολφ τθν τυραννία του ςοςιαλιςμοφ και τθσ 

λαοκρατίασ από τθν τυπικι (ολιγαρχικι) δικτατορία, γιατί αυτοφ του 

είδουσ θ τυραννία ενδφεται το κφροσ τθσ λαϊκισ  νομιμοποίθςθσ  

και  πολεμιζται δυςκολότερα  (επανάςταςθ  του  λαοφ  κατά  του  

«λαοφ»  δεν  νοείται). 
 

 Από τθν άλλθ πλευρά,  με τθ ρεαλιςτικι οπτικι,  θ λαϊκι κυριαρχία 

είναι υπζρτερθ των ατομικϊν ελευκεριϊν,  ο πολίτθσ υποχρεοφται 

να προτάςςει το κοινό καλό, το ςυμφζρον του ςυνόλου είναι 

υπεράνω των ατομικϊν ςυμφερόντων  και το κράτοσ οφείλει να 

παρεμβαίνει αποφαςιςτικά ςτθ ηωι και ςτθν οικονομία, για το 

κοινό καλό  και για τθν άρςθ των ανιςοτιτων και των τριβϊν μεταξφ 

των  κοινωνϊν. 

Σ ςοςιαλιςμόσ  κεωρεί  ότι : 

 θ ευκυγράμμιςθ  και ςφγκλιςθ των κοινωνικϊν προςπακειϊν 

είναι ωφελιμότερθ από τθν αςυδοςία του φιλελευκεριςμοφ, 

 θ κοινωνικοποιθμζνθ οικονομία είναι αποδοτικότερθ από τθν 

οικονομικι ηοφγκλα του φιλελευκεριςμοφ, 

 θ αλλθλεγγφθ είναι πρϊτιςτθ υποχρζωςθ των ανκρϊπων, ςε 

αντίκεςθ με τθν αναλγθςία και τον απομονωτιςμό του 

φιλελευκεριςμοφ, 

 ο ςυγκεντρωτιςμόσ,  ωσ ενότθτα ςτόχων,  είναι πολυτιμότεροσ 

από τον πολυτελι πλουραλιςμό του φιλελευκεριςμοφ, 
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 οι κοινζσ αξίεσ, που πθγάηουν αντικειμενικά από τισ 

αναγκαιότθτεσ τθσ ηωισ, απζχουν μακράν τθσ ςχετικότθτασ 

αξιϊν  που επικαλείται ο φιλελευκεριςμόσ,  και 

 το πρότυπο του  πεικαρχθμζνου  πολίτθ  και εργάτθ υπερτερεί 

του ιδιωτεφοντοσ πολίτθ (idiot) με τισ snob ιδιαιτερότθτεσ, που 

προτείνει ο φιλελευκεριςμόσ. 

Για το ςοςιαλιςτι, ο φιλελευκεριςμόσ υπονομεφει εξ οριςμοφ τθν 

κοινωνία,  γιατί  ο κορμόσ τθσ  ςυγκρότθςθσ  τθσ  κοινωνίασ είναι θ 

ςυλλογικι δράςθ, και  άρα το να μιςείσ τθ ςυλλογικότθτα ςθμαίνει 

ότι απαρνείςαι τθν κοινωνία και ωσ ιδζα ακόμα.  Επιπλζον, κεωρεί  

ότι θ κοινωνικι ςφςφιγξθ  ευνοεί το άτομο, γιατί λειτουργεί ςαν 

ομπρζλα προςταςίασ για τα ευςυνείδθτα μζλθ τθσ κοινωνίασ. Ωσ 

προσ τθν ελευκερία διαμόρφωςθσ τθσ προςωπικότθτασ, 

υποςτθρίηει πωσ οι ανάγκεσ τθσ επιβίωςθσ  και  τθσ επάρκειασ ςε 

υλικά  μζςα  ζχουν  προτεραιότθτα  είτε  μασ αρζςει  είτε  όχι,  γιατί  

ο πειναςμζνοσ άνκρωποσ δεν παράγει κουλτοφρα.  Ξαι εν πάςθ  

περιπτϊςει, όταν κάποιοσ μετζχει ςε μια «εταιρεία», οφείλει να  

ςζβεται  το  καταςτατικό  τθσ,  άλλωσ  να  αποχωρεί.   
 

Θ ουςία λοιπόν τθσ πολιτικισ κρίνεται φιλοςοφικά με θκικι ανάλυςθ 

των δφο βαςικϊν χαρακτιρων τθσ πολιτικισ, που ο ζνασ τθ κζλει 

χαλαρι και υποβοθκθτικι τθσ κοινωνικισ ηωισ και ο άλλοσ πιο 

απόλυτθ  και  κακοριςτικι. 

Θ διαφορά των δφο προςεγγίςεων ςτο πλαίςιο τθσ δθμοκρατίασ  είναι 

λεπτι, αλλά ουςιαςτικι. Δεν είναι το ίδιο είδοσ δθμοκρατίασ θ 

φιλελεφκερθ αςτικι δθμοκρατία με τθν αριςτερι λαοκρατία.  Οεκτικά,  

θ δθμοκρατία και θ λαοκρατία κεωροφνται ςυνϊνυμεσ, αφοφ ο διμοσ 

είναι ο λαόσ και οι δφο ζννοιεσ αναφζρονται ομοφ ςτον ανκρϊπινο 

πλθκυςμό που αποτελεί τθν εκάςτοτε κοινωνία.  Τμωσ, όπωσ είπαμε 

και αλλοφ, ο διάβολοσ κρφβεται ςτισ λεπτομζρειεσ.  Θ λεπτι διάκριςθ 

των δφο λζξεων ανευρίςκεται ςτθν ελλθνικι ετυμολογία τουσ: 

 Θ λζξθ Διμοσ προζρχεται από το ριμα «δαίω», που ςθμαίνει 

διανζμω / μοιράηω. Υροφανϊσ υποδθλϊνει το λαό ωσ ςφνολο 

ςαφϊσ διακεκριμζνων ατόμων, τα οποία ενδιαφζρονται πρωτίςτωσ, 

ατομικϊσ το κακζνα πάντοτε, για  τθ  διανομι  προσ  αυτά  των  

αποκτϊμενων υλικϊν και πνευματικϊν αγακϊν, αλλά και τθσ 

εξουςίασ τθσ ίδιασ  (ιδιοτζλεια,  ιδιωτικότθτα). 
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 Θ λζξθ Λαόσ  ζχει ωσ ρίηα το ουςιαςτικό «λασ», που ςθμαίνει  πζτρα 

(εξ ου και λαξεφω,  λατομείο κλπ.).  Άρα, αυτι παραπζμπει ςε  

ςυμπαγι  μάηα,  δθλαδι  ςε ςφνολο ατόμων που παραμερίηουν  

πλιρωσ τα ατομικά τουσ ςυμφζροντα, ενδιαφερόμενα για το 

ςφνολο  (επιτζλεια,   ςυλλογικότθτα). 

Ωσ εκ τοφτου, άλλο εννοεί ο δεξιόσ πολίτθσ όταν προφζρει τθ λζξθ 

δθμοκρατία  και  άλλο  ο  αριςτερόσ,  ενϊ   αμφότεροι   ςυμφωνοφν 

ςτθν  πλειοψθφικι  μζκοδο  γνωμοδότθςθσ και  εκλογισ προςϊπων. Σ 

πρϊτοσ τθ  βλζπει  ςαν μια ςυλλογικι  διαδικαςία ςτθν  υπθρεςία του, 

ενϊ  ο  δεφτεροσ ςαν μια ςυλλογικι διαδικαςία,  όπου αυτόσ υπθρετεί 

το προεξάρχον ςφνολο. Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ, θ ςυλλογικι δράςθ 

είναι κάτι ςαν ανϊνυμθ εταιρεία,  ςτθ δεφτερθ  είναι  ςαν  εκκλθςία.  

Πε αυτι τθν ζννοια, το κράτοσ και κάκε τι το ςυλλογικό είναι 

δευτερεφον και υποβοθκθτικό ςτθ ςυνείδθςθ του φιλελεφκερου 

πολίτθ,  το οποίο και πρζπει να τον «ενοχλεί»  όςο ςπανιότερα γίνεται, 

ενϊ ςτθ ςυνείδθςθ του αριςτεροφ πολίτθ είναι πρωτεφον και πάντα 

παρόν και απαραίτθτο ςτθ ηωι του, διό και αυτόσ αποδίδει ςϋαυτό το 

μζγιςτο ενδιαφζρον του. Υροφανϊσ, και εδϊ, ο μζςοσ και μθ 

φανατικόσ πολίτθσ λειτουργεί διαλεκτικά:  προτιμά  το  πρϊτο, αλλά 

εκτιμά και προςζχει  επιμελϊσ  και  το  δεφτερο. 

Διαλεκτικι πολιτικι και Αντιπολιτικι  

Κεωρϊ αυτονόθτο πια, φςτερα από αυτι τθ διαδρομι που κάναμε 

μαηί  (με «τραίνο» τθ διαλεκτικι επάνω ςτισ  δφο ράγεσ του ιδεαλιςμοφ  

και του ρεαλιςμοφ), το ςυμπζραςμα, ότι καμιά από τισ δφο πλευρζσ 

δεν ζχει το δίκιο με το μζροσ τθσ. Τπωσ το άτομο υπόκειται  ςτθν 

ατομικι  και κοςμικι του  παράμετρο, όπωσ θ κοινωνία  αποτελείται 

από άτομα και νοείται ταυτόχρονα και ωσ ενιαία οντότθτα, ζτςι και θ 

πολιτικι πρζπει να δίνει χϊρο ςτθν ατομικι ζκφραςθ και δράςθ και να 

φροντίηει ταυτόχρονα τθ ςυλλογικι προκοπι κατά ςφμμετρο και  

ιςόρροπο τρόπο.  Ξακϊσ είπα και αλλοφ, θ ιδεαλιςτικι και θ ρεαλιςτικι 

πτυχι τθσ πραγματικότθτασ, είναι αντίςτοιχα ό,τι είναι ςτον ανδριάντα 

το άγαλμα και το  βάκρο ι, αλλιϊσ, ότι είναι ςτθν κθπουρικι το άνκοσ 

και το φυτό. 

Θ  μονομζρεια  ςτθν  πολιτικι  ζχει  καταςτροφικζσ  ςυνζπειεσ,  τόςο 

για τα άτομα,  όςο και  για το κοινωνικό ςφνολο. Ψο «ὃ σὺ μισεῖς, ἑτέρῳ 

μὴ ποιήσης»  δεν ιςχφει  μεταξφ ατόμων μόνο, αλλά  και μεταξφ του 

πολίτθ  και τθσ πολιτείασ.  Θ πολιτεία (ςκεπτόμενθ ωσ ενιαία οντότθτα, 
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δια του πολιτικοφ που ςκζπτεται για λογαριαςμό τθσ)  πρζπει  να  

επιφυλάςςει  ςτουσ πολίτεσ τθ μεταχείριςθ  που κα ικελε ο πολιτικόσ 

για τον εαυτό του ωσ πολίτθσ.  Αντίςτοιχα, ο πολίτθσ πρζπει  να  

προβαίνει  χάριν  τθσ  πολιτείασ  ςτισ  παραχωριςεισ  που κα  

προζβαινε  για  τον  αδελφό  του  ι  το  γείτονά  του. 

Υιςτεφω ότι, αν και οι δφο ιδεολογίεσ πζραςαν ιςτορικά από πολλζσ 

ςυγκροφςεισ, και μάλιςτα ςκλθρζσ και αιματθρζσ, υπιρξαν κατά βάκοσ 

μοχλοί προόδου τθσ ανκρωπότθτασ. Πε το φιλελεφκερο πνεφμα,  θ  

ανκρωπότθτα άνοιξε νζουσ και ανϊτερουσ δρόμουσ  για τον πολιτιςμό, 

που διαφοροποίθςαν τον άνκρωπο από το κτινοσ.  Αλλά και με το 

ςοςιαλιςτικό πνεφμα, πζτυχε  ςθμαντικζσ  κοινωνικζσ κατακτιςεισ,  

που βελτίωςαν ςθμαντικά τθ μζςθ ποιότθτα ηωισ των απλϊν  

ανκρϊπων. 

Πε εξαίρεςθ τθ δφςμοιρθ Αφρικι, όπου, περιζργωσ, φαίνεται ότι ζχουν 

ςυνωμοτιςει και οι μεν και οι δε, φιλελεφκεροι και ςοςιαλιςτζσ, να τθν 

κρατοφν εκτόσ πολιτιςμοφ και να τθν απομυηοφν επί αιϊνεσ! 
 

Τλοι πια δζχονται ότι οι δφο ιδεολογίεσ είναι χριςιμεσ, ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται  θ ατομικι  προκοπι των ανκρϊπων και ο ςεβαςμόσ τθσ  

προςωπικότθτάσ των, αλλά εν μζτρω,  ϊςτε να μθν τραυματίηεται θ 

κοινωνικι ειρινθ  και ςυνοχι και καταλφεται θ κοινωνικι δομι. Αυτό 

το μζτρο είναι το διαλεκτικό ηθτοφμενο που εκπροςωπεί θ μζςθ αξία 

τθσ Δικαιοςφνθσ, μζςω τθσ οποίασ ςυντίκενται επιτυχϊσ τα ιδεϊδθ τθσ 

ελευκερίασ  και τθσ ειρινθσ. Πε τθ διαλεκτικι, το μζτρο και τθν 

αίςκθςθ δικαιοςφνθσ, επιτρζπεται ςτο άτομο να ανκεί μζςα ςτθν 

κοινωνία, χωρίσ να αφυδατϊνεται θ κοινωνία (θ γλάςτρα του). 

Θ ατομικι αςυδοςία δυναμιτίηει τθν κοινωνία. Θ οργανωμζνθ κοινωνία 

δεν είναι θ αγζλθ τθσ ηοφγκλασ, αλλά κάτι πολφ πιο περίπλοκο και 

απαιτθτικό. Εξάλλου, και ςτθν αγζλθ ακόμα, αν λειτουργοφςαν  όλα  τα  

μζλθ  τθσ  ςαν  προπομποί  (γκιςζμια),  αυτι κα  διαλυόταν. 

Από τθν άλλθ πάλι, το παρεμβατικό και αποπνικτικό κράτοσ, καταπνίγει  

πρϊτα απϋ όλα τισ ιδζεσ  και ςταματάει  τθ  δθμιουργία. Ψα αδιανζμθτα 

κζρδθ,  που πάνε όλα υπζρ του ςυνόλου  (με τθν ζννοια των 

κοινωνικϊν παροχϊν ι του κοινοφ «κουμπαρά» για καλφτερο μζλλον), 

αποτελοφν τροχοπζδθ ςτθ φιλοδοξία. Θ επιτυχία μιασ κοινωνίασ 

κρίνεται από το πόςο χαροφμενοι είναι οι πολίτεσ τθσ ωσ άτομα κι όχι 

από το πόςο ψθλά  φαντάηουν οι  αφθρθμζνοι πίνακεσ διαγραμμάτων 

ι ο μεγαλοϊδεατιςμόσ με τον οποίο τουσ ζχουν υπνωτίςει.  
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Ασ μθν ξεχνάμε ότι, ςε όλο το μικοσ τθσ  ιςτορίασ, τα μεγαλφτερα 

εγκλιματα κατά τθσ ανκρωπότθτασ ζγιναν ςτο όνομα κάποιων  δικεν  

«ιερϊν» (υπερφίαλων, άρα και κοφφιων)  ιδεϊν! 

Υπενκυμίηω  τθ μακάβρια φράςθ του Stalin, που κατζδειξε με κυνικό και 

χυδαίο τρόπο το τερατϊδεσ του ολοκλθρωτικοφ κράτουσ, όταν ςχολίαςε 

ότι: «Ζνασ κάνατοσ είναι τραγωδία - Ζνα εκατομμφριο κάνατοι είναι 

απλά ςτατιςτικι»! 

Εκτόσ  αυτοφ,  το κράτοσ των άκρων δεν εξυπθρετεί  τθν κοινωνία και 

δεν εκπλθρϊνει το ςκοπό του. Ψο τελείωσ χαλαρό κράτοσ ( ίςον «μθ 

κράτοσ», αφοφ θ ίδια θ λζξθ ςθμαίνει δφναμθ)  καταντά φαφλο,  γιατί 

λειτουργεί  μοιραία  ωσ  πελατειακό  και  ρουςφετολογικό.  Αλλά και το 

λαοκρατικό και ςυγκεντρωτικό κράτοσ καταλιγει να είναι περιςςότερο  

φαφλο  και  επικίνδυνο,  γιατί  λειτουργεί  εξ οριςμοφ ωσ δθμαγωγικό,  

αφοφ ζχει ανάγκθ να φανατίηει με  κάτι  δικεν «μεγάλο» τουσ   

πολίτεσ,  για  να  παραβλζπουν  χάριν  αυτοφ  τθν  τυραννία.  

Χτθ δικαιοςφνθ λοιπόν απαντάται το απόλυτο ουμανιςτικό ιδεϊδεσ  

που προανζφερα ιδθ ςτθν αναφορά μου ςτον ανκρωπιςμό ωσ 

«Ελευκερία  με  Ειρινθ,  εν  Δικαίω»,  ςτο οποίο τζμνονται θ πολιτικι 

με τθν κοινωνικι θκικι. Ψο δίκαιο δεν είναι τίποτα άλλο από τθν 

εφαρμογι του μζτρου ςτθν κοινωνία,  όπωσ και δικαιοςφνθ δεν είναι 

τίποτα άλλο από τθ διαλεκτικι και εξιςορροπθτικι λειτουργία τθσ 

εξουςίασ. Είναι θ ορκι μίξθ του ατομικοφ με το ςυλλογικό και θ 

ζκφραςθ  αυτοφ που ςυμβατικά, ςτθν πολιτικι,  ονομάηουμε Κζντρο ι 

ιδελογία  τθσ  μεςότθτασ. 

Ξαι οφείλω να πω εν προκειμζνω, ότι  -ειδικά εδϊ-  αποτελεί πολφτιμθ 

προςφορά του ιδεαλιςμοφ ςτον πολιτιςμό και ςτθν ανκρϊπινθ 

αξιοπρζπεια ότι, ακόμα και εκεί που ο ςοςιαλιςμόσ ωφελεί 

πραγματικά τουσ ανκρϊπουσ, ο ιδεαλιςμόσ αποκροφει ςκλθρά και 

κατθγορθματικά, για λόγουσ αρχισ, τθν υποχρεωτικι ωφζλεια, ωσ 

κατάφωρθ προςβολι του ιδεϊδουσ τθσ ελευκερίασ.  Θ ςκζψθ του 

ιδεαλιςτι είναι πωσ «Πταν μου κάνεισ καλό με το ηόρι, μου κάνεισ 

κακό!»  (με εξαίρεςθ τισ αναγκαςτικζσ περιπτϊςεισ που ςυγχωροφνται 

εκ των πραγμάτων, όπωσ ςτθν παιδαγωγικι και τθ ςωφρονιςτικι).  

Ωσ εκ τοφτου, μετά το απόλυτο veto τθσ μιασ πλευράσ (τθσ 

ιδεαλιςτικισ), ςυνιςταμζνθ με τθ μία μόνο εκ των ςυνιςτωςϊν δεν 

χωρεί και το «καταναγκαςτικό καλό» δεν γίνεται οφτε διαλεκτικά  

αποδεκτό. Σ ιδεαλιςτισ  δεν  αιςκάνεται  ευχάριςτα οφτε με τθ  
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δθμοκρατία, όπου κεωρεί  ότι ζχει ιδθ ειςφζρει -χάριν τθσ ςφνκεςθσ- 

ςθμαντικό ποςοςτό τθσ ελευκερίασ υπζρ του ρεαλιςμοφ και τθσ 

ειρινθσ, οπότε κάκε  παραπζρα παραχϊρθςθ τθν αποκλείει μαχθτικά 

(και διϋ αίματοσ  ακόμθ).  

Υροςεγγίηοντασ κακαρά κεωρθτικά αυτι τθ διχόνοια, κα πρζπει να 

παραδεχτοφμε ότι ο  φιλελεφκεροσ  πολίτθσ, που πιςτεφει τελεολογικά 

ςτον ιντετερμινιςμό και νοθτικά ςτο φαινομενολογικό ςχετικιςμό, είναι 

επόμενο να υποςτθρίηει το δικαίωμα του κάκε ανκρϊπου να 

αυτοκακορίηεται, αγνοϊντασ και βάηοντασ ςε δεφτερθ μοίρα τθν 

κοινωνία. Ξατϋ αυτόν, οι νόμοι τθσ κοινωνίασ και θ κάκε είδουσ 

κοινοπραξία και  κοινοκτθμοςφνθ είναι παράγοντεσ ετεροκακοριςμοφ 

του  και, άρα,  αντιπακείσ ςϋ αυτόν  καταςτάςεισ.  Ακόμα κι όταν αυτόσ 

ςυμμετζχει δθμοκρατικά ςτθν κατάρτιςθ των νόμων,  κεωρεί ότι θ 

ςυμμετοχι του είναι ποςοςτιαίωσ αμελθτζα και ότι, κατϋ ουςία, οι 

νόμοι τθσ κοινωνίασ  είναι  νόμοι των άλλων.  Άρα,  είναι  κατϋ αυτόν  

λογικό, να επιδιϊκει να αυτοκυβερνάται και να είναι αντιδραςτικόσ 

προσ κάκε  νομικι  επιβολι  εκ  μζρουσ  τθσ  κοινωνίασ. 

Αντίκετα, ο ςοςιαλιςτισ πολίτθσ,  που πιςτεφει ςτθ φυςικι νομοτζλεια 

και ςτθν αντικειμενικι κοινωνικι αναγκαιότθτα  (κατά το μαρξιςτικό 

προτςζσ), δζχεται ωσ μοιραίο το να ετεροκακορίηεται και να 

προθγοφνται οι επικυμίεσ τθσ κοινωνίασ των δικϊν του προτιμιςεων. 

Γιϋ αυτόν, είναι αυτονόθτο το να υποτάςςεται αδιαμαρτφρθτα ςτουσ 

νόμουσ του ςυνόλου και το να επιδεικνφει τθ μζγιςτθ κοινωνικι 

αλλθλεγγφθ, ζςτω και επί κυςία του εαυτοφ του και των ατομικϊν 

ςυμφερόντων  του.  Πϋ αυτι  τθν ζννοια,  ο νομοταγισ  Χωκράτθσ  και  

ο  αλτρουιςτισ  Χριςτόσ  ιταν  οι  πρϊτοι  ςοςιαλιςτζσ  και  ο  άνευ 

όρων νομοταγισ και μζχρι αυτοκυςίασ αλτρουιςτισ πολίτθσ είναι 

κομμουνιςτισ. 

Χιμερα,  με  εκλογικευμζνθ  πια  τθν  αντίκεςθ  των  δφο  ιδεολογιϊν 

και με αντιλθπτι τθ διαλεκτικι χρθςιμότθτα  και των δφο, οι δφο 

τάςεισ εξακολουκοφν να υπάρχουν και να επθρεάηουν τθν πολιτικι και 

τουσ πολιτικοφσ,  ωσ μοντζλα  πολιτικισ.   Δεν ιςχυρίηεται  βζβαια  

καμία  ότι   κατζχει  τθ «λυδία  λίκο»  και  ότι  θ  δικι  τθσ  ςυνιςτϊςα, 

από μόνθ τθσ, πρζπει να είναι θ ςυνιςταμζνθ.  Διαφωνοφν  απλά  ωσ  

προσ τθν ποςόςτωςθ ιδιωτικότθτασ και  κρατικισ  παρζμβαςθσ ςτθν 

πολιτικι και, ειδικότερα, ςτθν οικονομία.  Ξαι νομίηω  ότι,  κατά 

περίπτωςθ, ςε άλλα κακεςτϊτα επάνω ςτον πλανιτθ  χρειάηεται  

φιλελεφκερθ διόρκωςθ και ςε άλλα γενναία ςοςιαλιςτικι  παρζμβαςθ. 
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Ωπϋ αυτι τθν ζννοια, καμία τάςθ δεν ζχει το μονοπϊλιο τθσ 

προοδευτικότθτασ.  Χτο κοινωνικοπολιτικό κακεςτϊσ  που  υπερβάλλει 

ςε ελευκερία και τροφοδοτεί τισ κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ, ωσ 

προοδευτικόσ κεωρείται ο αριςτερόσ που προτείνει διορκωτικι 

ςτροφι προσ τθν αλλθλεγγφθ  (π.χ. Guevara, Luxemburg, Brecht  κ.ά.) 

και ωσ ςυντθρθτικόσ ο αντιδρϊν ςϋ αυτιν.  Ενϊ, ςτο κακεςτϊσ που 

υπερβάλλει ςε ςυλλογικότθτα και τείνει ςτο ςυγκεντρωτιςμό, ωσ 

προοδευτικόσ λογίηεται ο φιλελεφκεροσ που μάχεται υπζρ τθσ 

ατομικισ ελευκερίασ  (π.χ. Solzhenitsyn, Zakharov, Dubček, Walęsa κ.ά.)  

και  ωσ  αντιδραςτικόσ   ο  αμετακίνθτοσ   αριςτερόσ. 

Αν κα ζπρεπε να βακμολογιςουμε τα διάφορα πολιτικά κακεςτϊτα 

που πζραςαν κατά καιροφσ επί τθσ Γθσ, πιςτεφω ότι αυτό που ζχει το 

καλφτερο μίγμα πολιτικισ οργάνωςθσ είναι ο ςοςιαλφιλελευκεριςμόσ 

που εφαρμόηεται ςτθ Χκανδιναβία (ο αποκαλοφμενοσ εςφαλμζνα 

«ςοςιαλδθμοκρατία»)  και ςτθ Γερμανία  (ο αποκαλοφμενοσ, κάπωσ 

περιοριςτικά, «Soziale Marktwirtschaft»).  Υρόκειται  για  ζνα ςφςτθμα,  

το οποίο α) ιδεολογικά είναι φιλελεφκερο, με  επίκεντρο τθν ελευκερία 

του ατόμου, και ουμανιςτικό, με απζχκεια ςτουσ εκνικιςμοφσ  και  τισ  

διακρίςεισ, β) πολιτικά είναι δθμοκρατικό, με τθν εξουςία ςτθν 

πλειονότθτα, αλλά με απόλυτο ςεβαςμό ςτα ανκρϊπινα  δικαιϊματα  

και  ςτα δικαιϊματα  των μειονοτιτων,  και  γ)  οικονομικά λειτουργεί 

ωσ λαϊκόσ καπιταλιςμόσ, με τθν οικονομικι πρωτοβουλία ςτον ιδιωτικό 

τομζα, αλλά με κράτοσ αυςτθρό και δίκαιο, που ςπάει τα μονοπϊλια 

και τα καρτζλ, εξαςφαλίηει ίςεσ ευκαιρίεσ ςτουσ νζουσ και  φροντίηει 

τουσ αδφναμουσ (διορκϊνοντασ τισ απάνκρωπεσ ανιςότθτεσ και 

εξθμερϊνοντασ τθν οικονομικι ηωι, ςτο μζγιςτο εφικτό). 

Για να ςτακϊ δίκαιοσ, πρζπει να ομολογιςω ότι παρόμοια ιςορροπία 

τθρείται και ςτισ ΘΥΑ (U.S.A.), αλλά το ςφςτθμα αυτό εμφανίηει 

ςοβαρι αντίφαςθ μεταξφ τθσ εςωτερικισ  και εξωτερικισ πολιτικισ 

του, αφοφ θ δεφτερθ χαρακτθρίηεται ακόμα από καταχρθςτικζσ και 

αποικιοκρατικζσ ςυμπεριφορζσ, τισ οποίεσ εκτρζφει θ ιμπεριαλιςτικι 

αντίλθψθ τθσ «υπερδυνάμεωσ» (του υποτικζμενου «πλανθτάρχθ»). 
 

Δυςτυχϊσ, ςτθν εποχι μασ, ζχει γίνει τθσ μόδασ θ Αντιπολιτικι.  

Για να καταλάβουμε τι εννοϊ με τον όρο αυτό, κα δανειςτϊ τρία 

παραδείγματα από τρεισ άςχετεσ επιςτιμεσ:  

α) Χτα μακθματικά, το γινόμενο δφο αρικμϊν δεν είναι κανζνασ απϋ 

αυτοφσ,  είναι  τρίτοσ  αρικμόσ.  Εντοφτοισ,  δεν  τουσ  μθδενίηεισ,  
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γιατί τότε το αποτζλεςμα είναι  μθδζν. Γιϋ αυτό  και ονομάηοναι 

«παράγοντεσ»  του  γινομζνου.  

β) Χτθ χθμεία,  θ χθμικι ζνωςθ νερό δεν μοιάηει  οφτε με το υδρογόνο 

οφτε  με το  οξυγόνο.  Εντοφτοισ,  χωρίσ  το  υδρογόνο ι το  οξυγόνο, 

 δεν  ζχεισ  νερό.  

γ) Χτθ διπλωματία,  αυτό  που  ανακοινϊνουν  οι επιτετραμμζνοι μετά 

από ζνα ςυμβιβαςμό, δεν ζχει ομοιότθτα με αυτά που υποςτιριηαν 

πριν ειςζλκουν ςτθ διάςκεψθ.  Τμωσ, αυτό δεν ςθμαίνει παραίτθςθ 

των δφο μερϊν από τισ κζςεισ τουσ, γιατί τότε δεν κα είχαμε 

ςυμβιβαςμό,  κα είχαμε προςχϊρθςθ ςε  άςχετθ  τρίτθ  άποψθ. 

Θ μοντζρνα άποψθ περί  καταργιςεωσ των ιδεολογιϊν  δεν ςθμαίνει 

γινόμενο ι ςφνκεςθ  ι  ςυμβιβαςμό.  Χθμαίνει αντίκετα μθ γινόμενο,  

μθ ςφνκεςθ,  μθ ςυμβιβαςμό'  ςθμαίνει «Βαβζλ».  Αφοφ θ ιδεολογία 

είναι  θ θκικι άποψθ για τθν πολιτικι, θ πολιτικι χωρίσ ιδεολογία είναι 

εξ οριςμοφ  κοινωνικι πράξθ  χωρίσ θκικι. Επομζνωσ, ανοιχτι ςε κάκε 

ανικικθ επιλογι. Θ νεόκοπθ κεωρία ότι οι ιδεολογίεσ ξεπεράςτθκαν 

πια  και  ότι θ ορκότθτα μιασ πολιτικισ ενζργειασ πρζπει να κρίνεται  

κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το χρόνο και τον τόπο που ςυμβαίνει και 

τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ, δεν μπορεί να είναι βάςθ και αρχι μιασ 

επιςτιμθσ, όςο κι αν οι ςυνκικεσ διαδραματίηουν ςοβαρό ρόλο ςτθν 

κάκε περίςταςθ. 

Θ τελείωσ περιςταςιακι κρίςθ, μθν ζχοντασ κάποιο κεωρθτικό 

υπόβακρο και κάποιεσ αρχζσ να ςτθριχκεί, είναι επιςτθμονικά αβάςιμθ  

και ανυπόλθπτθ. Σι αντίκετεσ αρχζσ παράγουν διαλεκτικά αποτζλεςμα,  

ζςτω και δφςκολα, ενϊ οι «μθ αρχζσ» παράγουν πάντα χάοσ.  

Κεωρϊντασ ανφπαρκτεσ  τισ  ςυνιςτϊςεσ,  κακιςτάσ αδφνατθ και τθ 

ςυνιςταμζνθ και, επομζνωσ, κακιςτάσ αδφνατθ τθ διαλεκτικι 

προςζγγιςθ τθσ πραγματικότθτασ μζςω των  ςυνιςτωςϊν τθσ. Θ 

διαλεκτικι δεν είναι ςυλλογι ι λεφκωμα επιμζρουσ και αβζβαιων 

αλθκειϊν,  αλλά, ςυνολικι κατά το δυνατό, κριτικι  ςφνκεςθ  ςυνεπϊν 

απόψεων,  που οδθγεί το πνεφμα με ςχετικι αςφάλεια ςτθ  μικτι και 

εγγφτερθ  ςτθν  πραγματικότθτα  τελικι  επιλογι. 

Εξάλλου, το ιδεολογικό ηιτθμα δεν εξαντλείται ςτθν επιλογι μεταξφ 

φιλελευκεριςμοφ και ςοςιαλιςμοφ με ζνα «ναι» ι ζνα «όχι», υπό 

μορφι δθμοψθφίςματοσ. Σι αποχρϊςεισ των ιδεολογιϊν, όπωσ και θ 

πλθκϊρα των αντικειμζνων με τα οποία καταπιάνεται  θ  πολιτικι,  

δθμιουργοφν τόςο λεπτζσ  διακρίςεισ  από τθ μία ιδεολογικι κζςθ ςτθν 

άλλθ, που επιτρζπουν άπειρεσ παραλλαγζσ ςτθν κατάρτιςθ ενόσ 
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ιδεολογικοφ ςχεδίου ι προγράμματοσ.  Ψο ότι περιορίςτθκα ςτο  βιβλίο  

ςτουσ  δφο  βαςικοφσ κορμοφσ τθσ  πολιτικισ ιδεολογίασ,  δεν ςθμαίνει 

ότι τα πράγματα είναι τόςο απλά όταν αςκεί κάποιοσ  πολιτικι. 

Απλοφςτατα, πζρα  από  το χωρικό  περιοριςμό  κάκε  βιβλίου,  αυτά 

είναι ηθτιματα τθσ πολιτικισ  επιςτιμθσ  και, όπωσ ζχω πει, θ 

φιλοςοφία δεν  ποδθγετεί  τισ  επιςτιμεσ'  τισ γενικζσ αρχζσ και  τα  

αξιϊματά  τουσ  βάηει. 

Σ θκικόσ μθδενιςμόσ τθσ πολιτικισ, που εκφράηεται τελευταία ςτα 

δθμοςιογραφικά και κοςμικά ςαλόνια ωσ «ιρεμθ ςοφία» και ωσ 

«ςπουδαία ανακάλυψθ», με τθν επωδό ότι τάχα δεν πρζπει να κοιτάμε  

τθν  ιδεολογία,  αλλά «το  καλφτερο  για  τον  τόπο  μασ»,  και ότι δεν 

χρειάηονται τα κόμματα που διαιροφν το λαό, αλλά πρζπει «όλοι  μαηί» 

να κοιτάξουμε το ςυμφζρον του τόπου, είναι χαριτωμζνθ αφζλεια  

καλοπροαίρετων αλλά θμιμακϊν κουλτουριάρθδων, που αςφαλϊσ  

δεν  καταλαβαίνουν  το νόθμα  αυτοφ  που  λζνε.  Ξατά τον Sartre, ο 

αρνοφμενοσ τθν πολιτικι κάνει πολιτικι πράξθ. Ξι εγϊ δεν διςτάηω να 

ςυμπλθρϊςω ότι κι ο αρνοφμενοσ τισ ιδεολογίεσ ειςάγει  ουςιαςτικά 

πολφ επικίνδυνθ ιδεολογία! 

 Τταν λζνε να κοιτάξουμε «το καλφτερο», εννοοφν φυςικά ότι 

υπάρχει  και  το  χειρότερο.   Άρα,  βάηουν   αυτόματα,  χωρίσ  να  το 

ςυνειδθτοποιοφν, ιδεολογικό ηιτθμα για το ποιο είναι το καλφτερο 

και ποιο το χειρότερο και για το ποιοσ και πϊσ κα προκρίνει αυτό το 

καλφτερο. 

 Τταν λζνε να το κάνουμε αυτό ομονοϊντασ,  εννοοφν προφανϊσ ότι 

θ κατεφκυνςθ προσ τθν οποία κα ομονοιςουμε ζχει ιδθ επιλεγεί. Ξι 

αφοφ αυτι τθν «κοινι» κατεφκυνςθ τθ κεωροφν δεδομζνθ, τθν 

ζχουν επιλζξει αυτοί πριν καλζςουν τουσ άλλουσ. Άρα, ζχουν 

προςχωριςει πρακτικά ςτον ολοκλθρωτιςμό. Θ πολιτικι είναι 

παιχνίδι που παίηεται με κανόνεσ, όπωσ  ο διάλογοσ  και θ 

αντιπαράκεςθ των ιδεολογιϊν, θ ψθφοφορία και ο ςεβαςμόσ τθσ 

πλειοψθφίασ.  Δεν παίηεται με φποπτεσ λογικζσ του τφπου «όλοι 

μαηί για το κοινό καλό», που φυςικά... «κα ςασ το ποφμε εμείσ οι 

ζξυπνοι ποιο είναι αυτό». Σι ομοφωνίεσ ταιριάηουν ςτισ δικτατορίεσ  

και  είναι  πάντα  φποπτεσ, ο δε  απολίτικοσ  πολιτικόσ, αν  δεν  είναι  

βλάκασ,  είναι  μπαγαπόντθσ  και  αμοραλιςτισ.  

 Ξι όταν λζνε να καταργθκοφν τα κόμματα και να εμπιςτευκοφμε τθν 

πολιτικι ςτον «αυτόματο πιλότο» τθσ κοινωνίασ,  δεν ζχουν ςκεφκεί 

ποιο εξωκεςμικό κζντρο  κα προγραμματίηει  τον αυτόματο πιλότο.  
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Σ αυτόματοσ χρειάηεται ςχζδιο και ςχεδιαςτι και, αν αυτόσ δεν 

είναι το κόμμα που γνωρίηουμε, κα είναι κάποια φποπτθ «λζςχθ» 

που δεν γνωρίηουμε. Θ πολιτικι χωρίσ κόμματα ιςοδυναμεί με 

αρικμθτικι χωρίσ πρόςθμα. Ρα εντείνουμε δθλαδι τθν προςπάκεια 

για μεγάλωμα των απόλυτων αρικμϊν, ζςτω και αν κατά τθ γνϊμθ 

μασ το πρόςθμο είναι αρνθτικό!  

 Φυςικά, υπάρχει θ απάντθςθ να προγραμματίηει  τον πιλότο  θ  ίδια 

θ κοινωνία, αλλά για να το κάνει αυτό θ κοινωνία,  χρειάηεται να 

ερωτθκεί με κάποιο τυπικό τρόπο. Δθλαδι, να εκφραςκοφν οι 

διιςτάμενεσ  απόψεισ και,  φςτερα, να εφαρμοςκεί θ άποψθ  που 

κα  πλειοψθφιςει.  Πα  οι  απόψεισ  αυτζσ  είναι  ιδεολογίεσ   και  

δεν  μπορεί   να  λζμε να καταργθκοφν αυτζσ  και, αμζςωσ  μετά,  να  

τισ  επικαλοφμαςτε  ωσ  μθχανιςμοφσ  εφρεςθσ  τθσ  λφςθσ! 
 

Θ ιδεολογία είναι λοιπόν το ςχζδιο  (πρόγραμμα)  που ζχει ο πολίτθσ,  

και αντίςτοιχα ο πολιτικόσ και το κόμμα, για τθν πορεία ςτθ ηωι και για  

τθν επίλυςθ των προβλθμάτων τθσ κοινωνίασ.  Γιϋ αυτό και όχι μόνο 

δεν είναι περιττι,  αλλά υπερτερεί  τθσ «αξιοκρατίασ»,  θ  οποία είναι 

ζνα ανόθτο και γενικόλογο ευχολόγιο ςτο οποίο ςυμφωνοφν 

περιζργωσ όλοι, ηθτϊντασ «να πάμε με τον αξιότερο για το κοινό καλό».  

Οζω  ανόθτο, γιατί  οι ίδιοι άνκρωποι  που το προτείνουν αυτό, το 

αποφεφγουν ςτθ ηωι. Αν π.χ. πεισ ςε κάποιον που βρίςκεται ςτθν 

Ακινα και επικυμεί να μεταβεί ςτθ Κεςςαλονίκθ,  να προτιμιςει τον 

αξιότερο και αςφαλζςτερο οδθγό, που όμωσ το λεωφορείο του 

πθγαίνει προσ Ξαλαμάτα,  κα ςε πάρει για τρελό φυςικά.   Ξι όμωσ, 

αυτό το τρελό, το προτείνουμε πολιτικά χωρίσ να ςτακμίηουμε τι 

ακριβϊσ λζμε! Υϊσ να μποφμε «όλοι μαηί» ςτο ίδιο λεωφορείο αν 

κζλουμε αλλοφ να πάμε οι μεν και αλλοφ οι δε;  

Διάβαςα πρόςφατα ότι, ςε μια πόλθ, ηθτοφςαν οι δθμότεσ από το διμο να 

προβεί ςε εναζριο ψεκαςμό, για να τουσ γλιτϊςει από τα ςμινθ κωνϊπων 

που είχαν ειςβάλλει, και ότι ζγινε ςφρραξθ ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο μεταξφ 

δεξιϊν και αριςτερϊν, γιατί οι αριςτεροί, ωσ πιο οικολόγοι, υποςτιριηαν ότι 

αυτό κα βλάψει τθ μελιςςοκομία. Ρϊσ λοιπόν να επιλζξει κάποιοσ για 

διμαρχο τον ικανότερο, αν ο ζνασ κζλει το διμο πιο ανκρωποκεντρικό κι ο 

άλλοσ είναι υπερευαίςκθτοσ ςτο περιβάλλον ι αντίςτροφα; 

Αςφαλϊσ πρζπει να επιλζγουμε τον αξιότερο manager ςτθν πολιτικι' 

δεν υπάρχει  αμφιβολία γιϋ αυτό.   Αλλά τον καλφτερο μεταξφ εκείνων 

που ενςτερνίηονται παραπλιςιο με το δικό μασ όραμα για τθν 

κοινωνικι και οικονομικι  ηωι  μασ  και για τθ  λειτουργία του κράτουσ.   
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Θ προςωποποίθςθ τθσ πολιτικισ πρζπει να ζπεται τθσ ιδεολογίασ.  

Υρϊτα  επιλζγεισ  λεωφορείο  και  μετά  οδθγό'   ποτζ  αντίκετα. 

Σχετικά, κα αναφζρω ζνα ακόμα παράδειγμα: Κάποτε, ςε περίοδο εκλογϊν, 

διεκδικοφςαν τθν εξουςία θ Ν.Δ. με υποψιφιο πρωκυπουργό τον 

Μθτςοτάκθ και το ΡΑΣΟΚ με υποψιφιο πρωκυπουργό τον Ραπανδρζου. 

Ζκεςα λοιπόν ςτον πεκερό μου και τον αδελφό του, που υποςτιριηαν από 

κοινοφ και ενκζρμωσ το ΡΑΣΟΚ και τον Ραπανδρζου, το εξισ υποκετικό 

ερϊτθμα: «Αν αφριο αποφάςιηαν τα δφο κόμματα να ανταλλάξουν τουσ 

αρχθγοφσ τουσ και είχατε να επιλζξετε μεταξφ του ςχιματοσ "Ν.Δ. με αρχθγό 

Ραπανδρζου" και "ΡΑΣΟΚ με αρχθγό Μθτςοτάκθ", τι κα επιλζγατε;». Ο 

πεκερόσ μου απάντθςε ότι κα ζμενε ςτο ΡΑΣΟΚ που τον εκφράηει 

ιδεολογικά, ζςτω και με αρχθγό τον Μθτςοτάκθ, ενϊ ο αδελφόσ του  

απάντθςε -τελείωσ αντίκετα- ότι κα προτιμοφςε για πρωκυπουργό τον 

Ραπανδρζου, ζςτω κι αν κα ζπρεπε να ψθφίςει γιϋαυτό τθ Ν.Δ. Ρροφανϊσ, ο 

ςωςτόσ ιταν ο πρϊτοσ, γιατί  οι πολιτικζσ που κα εφαρμόηονταν κα ιταν με 

βάςθ το ιδεολογικό μοντζλο και το πρόγραμμα του κυβερνϊντοσ κόμματοσ 

και όχι τθν ομορφιά, ι ζςτω τθν ικανότθτα,  του πρωκυπουργοφ. 

Χε κάκε περίπτωςθ λοιπόν, ο ςωςτόσ πολίτθσ ξεκινάει από το μοντζλο 

πολιτικισ που κζλει να εφαρμοςκεί ςτθ χϊρα του και από τθν εξζταςθ 

των προγραμμάτων των κομμάτων και, αφοφ καταςταλάξει ςϋ αυτό, 

επιλζγει τον πολιτικό φορζα και τα πρόςωπα που κεωρεί κατάλλθλα 

για να το πραγματϊςουν. 

Φυςικά, θ επιλογι του αυτι, πζρα από τα αντικειμενικά κριτιρια, 

επθρεάηεται και από τθν ιδιοςυγκραςία του και τθν κάκε ιδιαιτερότθτά 

του (μορφωτικι, τοπικιςτικι, ειςοδθματικι, ςυντεχνιακι κ.ά.). Ππορεί 

όμωσ και αντίκετα, με τελείωσ ψυχρι κρίςθ, να αποκλίνει ςε κάποια 

φάςθ από τισ πάγιεσ κζςεισ του, αν κρίνει διαλεκτικά ότι θ πολιτικι 

πλάςτιγγα ζχει γείρει υπερβολικά προσ τθ μία πλευρά και απαιτείται 

διόρκωςθ προσ τθν άλλθ. Τμωσ και τότε, ο λόγοσ που το κάνει είναι 

ιδεολογικόσ. Αν κοίταηε ςτθν πολιτικι πρόςωπα και όχι τάςεισ, δεν κα 

ζβλεπε το πρόβλθμα. 

Εννοείται ότι, φςτερα από τα παραπάνω, δεν μπορεί να μπει ςε 

ςυηιτθςθ θ προβαλλόμενθ από οριςμζνουσ πρόταςθ για κατάργθςθ 

του κεςμοφ των κομμάτων και μετάβαςθ ςε δθμοκρατία προςωπικο-

τιτων, με εκλογι με ενιαίο ψθφοδζλτιο. Ξάτι τζτοιο, κα διευκόλυνε 

τον πολιτευόμενο να ςυγκαλφπτει τθν ιδεολογία του και κα ςιμαινε 

για τον πολίτθ ότι δίνει «λευκι επιταγι» ςϋ αυτόν που ψθφίηει. Εκτόσ 

αυτοφ, κα οδθγοφςε ςε μονοπϊλθςθ τθσ λαϊκισ εκπροςϊπθςθσ από τθ 

μειοψθφία των δφο άκρων, γιατί ςε αυτά υπάρχει ευχζρεια ελζγχου 

του αρικμοφ υποψθφίων τουσ και μακθματικισ κατανομισ των ψιφων  
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μεταξφ τουσ («γραμμισ» προσ τθ βάςθ), ϊςτε να καταλαμβάνουν τισ 

πρϊτεσ και εκλόγιμεσ κζςεισ και να αποκλείουν τουσ ιδεολογικά 

ενδιάμεςουσ (που κα είναι πολυαρικμότεροι αλλά ανεξζλεγκτοι, με 

αποτζλεςμα θ εκλογικι δφναμθ τθσ πλειοψθφίασ να κατακερματίηεται 

και αυτοί να αδυνατοφν να πιάςουν το μζτρο εκλογιμότθτασ). 

Σι επιπόλαιεσ αυτζσ απόψεισ, τθσ απερίςκεπτθσ πολιτικισ χωρίσ 

πρόςθμα, απονευρϊνουν πολιτικά τουσ πολίτεσ και οδθγοφν τθν 

πολιτικι ςτο τζλμα,  ςτθν αςάφεια και  ςτθν αποδιοργάνωςθ.  Ωςτόςο,  

θ  ποιότθτα  ηωισ  του  ςφγχρονου  ανκρϊπου  επθρεάηεται ςε μεγάλο 

βακμό από  τθν  πολιτικι  και από τισ κρατικζσ αποφάςεισ.  Ξαι όπωσ 

τόνιηε ο Υλάτων, αυτόσ που απαξιϊνει τθν πολιτικι και υποδεικνφει 

ςτουσ άξιουσ να τθν  περιφρονοφν,  αυτοτιμωρείται,  γιατί καταδικάηει 

τον εαυτό του να κυβερνάται από κατϊτερουσ ανκρϊπουσ. Αλλά και 

από εξωκεςμικά κζντρα αποφάςεων, κα πρόςκετα εγϊ. 

Αυτι  είναι  θ  αντιπολιτικι,   που  κεωρϊ ότι οφείλεται ςε  αντιεπιςτθ-

μονικι ςτάςθ των επαϊόντων, οι οποίοι,  ςτθν πλειονότθτά τουσ, 

αρζςκονται ςτθν αςάφεια και ςτισ ζννοιεσ «μπαλαντζρ». Σι πολιτικοί 

επιςτιμονεσ, που κατά κανόνα δεν αποφεφγουν τον πειραςμό να 

ςτρατεφονται (άμεςα ι ζμμεςα)  ςτθ μάχιμθ πολιτικι, τείνουν ςυχνά 

ςτο να «προςαρμόηουν» τθν επιςτθμονικι αλικεια ςτισ εκάςτοτε 

ανάγκεσ τθσ πολιτικισ προπαγάνδασ και, γιϋ αυτό, βρίςκουν άβολθ τθ 

φιλοςοφικι αλικεια  τθσ ςυνεποφσ εξάπλωςθσ των δφο φιλοςοφικϊν 

ρευμάτων, του ιδεαλιςμοφ  και του ρεαλιςμοφ,  ςε όλθ τθν κλίμακα τθσ 

επιςτιμθσ. Σι περιςςότεροι αντιπακοφν τθ ςκζψθ ότι το  ςχετικό 

δίπολο  διαπερνά  και τθν πολιτικι ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ (κακαρϊσ 

πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό κλπ.) και ακροβατοφν αυκαίρετα από 

τομζα ςε τομζα, με αναιτιολόγθτεσ μεταπτϊςεισ από τον ιδεαλιςμό 

ςτο ρεαλιςμό και  τανάπαλιν, χωρίσ να αιςκάνονται το επιςτθμονικό 

χρζοσ να τεκμθριϊνουν με  επιχειριματα  τισ  παλινωδίεσ  αυτζσ.  

Δεν είναι λογικό να δθλϊνει κάποιοσ ιδεαλιςτισ, δίνοντασ περιςςότερθ 

ςθμαςία ςτθ μορφι και τθ φαινομενολογία των πραγμάτων,  και από 

τθν άλλθ, να εςτιάηει πολιτικά το ενδιαφζρον  του ςτθν υλικι 

παραγωγι.  Σφτε βζβαια ςυγχωρείται να είναι κάποιοσ  ματεριαλιςτισ 

και, από τθν άλλθ, να ενδιαφζρεται πολιτικά για τισ ιδεαλιςτικζσ και 

πλουραλιςτικζσ πτυχϊςεισ ςτο εςωτερικό τθσ κοινωνίασ. Υαρομοίωσ, 

δεν μπορεί να είναι τελεολογικά ιντετερμινιςτισ  και να μιλάει  

πολιτικά για κοινωνικι νομοτζλεια και προτςζσ (με ποια άραγε 

κεωρθτικι δικαιολογία;) ι, ανάποδα, να είναι ντετερμινιςτισ και να 
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υποςτθρίηει τον αυτοκακοριςμό των ανκρϊπων (με ποια άραγε 

κεωρθτικι δυνατότθτα, αφοφ μιλάμε για ςυνκικεσ αναγκαιότθτασ;). 

Ξαι οπωςδιποτε, δεν μπορεί να πιςτεφει κάποιοσ πολιτικά ςτθν  

ατομικότθτα  και  να τάςςεται οικονομικά κατά τθσ ιδιοκτθςίασ και τθσ 

ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ ι, αντίςτροφα, να δθλϊνει πολιτικά λάτρθσ 

τθσ ςυλλογικότθτασ και να αρνείται οικονομικά τθν  κοινοκτθμοςφνθ 

και τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ. Ξι αν αυτό δικαιολογείται ςε κάποιον 

άνκρωπο τθσ κακθμερινότθτασ, δεν ςυγχωρείται  ςε  επιςτιμονα  με  

ςυςτθματικι  ςκζψθ. 

Ομολογϊ εν προκειμζνω ότι κι εγϊ δυςκολεφτθκα αρκετά να είμαι 

αντικειμενικόσ ςε αυτό το κεφάλαιο του βιβλίου, λόγω τθσ προθγοφμενθσ 

ανάμιξισ μου ςτθν πολιτικι, και κατζβαλα ιδιαίτερθ προςπάκεια, ϊςτε να 

παρουςιάςω αμερόλθπτα τισ δφο τάςεισ. 

Δυςτυχϊσ, ςτθ ςθμερινι εποχι, θ αντιπολιτικι βρικε μζςω τθσ 

τεχνολογίασ  ζναν ιςχυρότατο ςφμμαχο, τθν τθλοψία.  Θ Τθλεόραςθ, 

που παίηει καταλυτικό  ρόλο  ςτθν πολιτικι  γιατί ζχει τθ δφναμθ  να 

διαμορφϊνει  ςυνειδιςεισ,  είναι ο κυριότεροσ  μοχλόσ  απονεφρωςθσ 

τθσ πολιτικισ και εκιςμοφ των μαηϊν ςτθν αντιπολιτικι ςκζψθ. Χε 

αυτιν και  ςτθν καταλυτικι ςυμβολι τθσ  ςτθν πολιτικι αποβλάκωςθ 

των μαηϊν (νζο «όπιο» των λαϊν, όπωσ παλαιότερα θ κρθςκεία), 

αναφζρομαι  παρακάτω  ςτο  κεφάλαιο  περί  ςφγχρονου  μεςαίωνα. 
 

Θ ιδεολογία λοιπόν είναι, για τον πολίτθ και τον πολιτικό, το ςχζδιο 

που  αυτόσ  ζχει κατά  νου  για  τθν καλφτερθ  οργάνωςθ  και απόδοςθ 

τθσ κοινωνίασ,  δθλαδι  αυτό  που κεωρεί λογικά  ωσ  προςφορότερο ι  

αυτό που του ταιριάηει καλφτερα. Είναι -αν κζλετε-  τα πρόςθμα ςτθν 

πολιτικι άλγεβρα, που μασ ενδιαφζρουν πρϊτιςτα, πριν να εντείνουμε 

τθν προςπάκειά μασ. Σ πολίτθσ χωρίσ ιδεολογία είναι πολίτθσ χωρίσ 

άποψθ, άρα idiot. Ξαι ο πολιτικόσ χωρίσ ιδεολογικό ςτίγμα είναι  

τελείωσ  απρόβλεπτοσ,  άρα  επικίνδυνοσ. 

Φυςικά,  ιδεολογία ςθμαίνει άποψθ, ςθμαίνει γνϊμθ.  Δεν ςθμαίνει ςε 

καμία περίπτωςθ  βζβαιθ αλικεια,  οφτε «ευαγγζλιο» ι «κοράνι». Θ 

βεβαιότθτα είναι εχκρόσ τθσ γνϊςθσ  όπωσ είπαμε,  κι αυτό ιςχφει 

ιδιαίτερα ςτθν πολιτικι, όπου όταν ο πολίτθσ αιςκανκεί ότι το πολιτικό 

εκκρεμζσ ζχει γείρει υπερβολικά προσ τθ μία πλευρά, επιςτρατεφει 

επιχειριματα τθσ άλλθσ πλευράσ ι και πολιτικοφσ τθσ αντίκετθσ 

ιδεολογίασ για τθν αναγκαία διόρκωςθ πλεφςθσ.  Ζτςι προκφπτουν οι 

μετακινοφμενοι πολίτεσ κι ζτςι παίηεται το normal πολιτικό παιχνίδι. 

Ξατά τεκμιριο, ο μετακινοφμενοσ πολίτθσ, ο αποκαλοφμενοσ ςυνικωσ 
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κεντρϊοσ,  αν  δεν  είναι  οπορτουνιςτισ,  είναι  ο  πιο ςκεπτόμενοσ  και 

πιο χριςιμοσ πολίτθσ και ορκά χαρακτθρίηεται ςυχνά ωσ «άλασ τθσ  

δθμοκρατίασ». 

Γενικά, μποροφμε να ποφμε ότι θ «αυτονόθτθ» ςυμφωνία και οι 

«ομοφωνίεσ» είναι δείγματα φαςιςμοφ. Θ ςυμφωνία που αξίηει το 

όνομά τθσ, είναι αυτι που πζραςε από μακρφ διάλογο και καρραλζο 

αντίλογο. Ξαι ιςχφει εν προκειμζνω το ςοφό ςυμπζραςμα του  

Heisenberg, που λζει ότι  «... Στθν ιςτορία τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ,  οι 

γονιμότερεσ  εξελίξεισ  παρουςιάςτθκαν  εκεί  όπου  ςυναντικθκαν δφο 

διαφορετικοί τρόποι ςκζψθσ.  Αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι  μπορεί να 

ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςε διάφορουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ κουλτοφρασ, 

ςε διάφορουσ χρόνουσ, ςε διάφορουσ πολιτιςτικοφσ κφκλουσ ι ςε 

διάφορεσ κρθςκευτικζσ παραδόςεισ. Πταν όμωσ ςυναντϊνται 

πραγματικά, δθλαδι  όταν ςχετίηονται μεταξφ τουσ ζτςι ϊςτε να 

ςυμβαίνει  μια γνιςια αλλθλεπίδραςθ, τότε μπορεί κανείσ να ελπίηει  

πωσ  κα  προκφψουν  νζεσ  και  ενδιαφζρουςεσ  εξελίξεισ» (Φυςικι και 

Φιλοςοφία, κεφ. ΧΙ).      

Γιϋ αυτό και, παράλλθλα με τθν ιδεολογία, ο ςεβαςμόσ τθσ άλλθσ 

άποψθσ  ςυμπλθρϊνει τθν ορκι πολιτικι ςκζψθ και, ςτθ ςυνζχεια, και  

τα δυο μαηί, ιδεολογία και αντίλογοσ, ςυμβάλλουν ςτθν ορκι και 

εποικοδομθτικι  άςκθςθ  τθσ  πολιτικισ. Επιπλζον, βοθκοφν τον πολίτθ 

να αποφαςίηει με βάςθ τθ λογικι  (όχι το κυμό  ι το φόβο  ι τισ 

εξωπολιτικζσ ςυμπάκειζσ του)  και να επιλζγει το καλφτερο εφικτό ι, 

άλλωσ,  το  ζλαςςον  κακό.  Θ  χειρότερθ  διζξοδοσ  για  τον πολίτθ, 

είναι να είναι ευεπίφοροσ ςτθ δθμαγωγία, ςτο λαϊκιςμό και ςτθν 

υποςχεςιολογία  και να γοθτεφεται  από  τα  απραγματοποίθτα. 

Τπωσ είπε ο Bismarck, «Ρολιτικι είναι θ τζχνθ του εφικτοφ». Σ πολίτθσ 

πρζπει να είναι πάντα καχφποπτοσ, όταν ακοφει ωραιολογίεσ για 

παροχζσ  χωρίσ κόςτοσ  και άλλεσ δελεαςτικζσ υποςχζςεισ. Υρζπει να 

κυμάται πάντα τθ ςοφι λαϊκι παροιμία που λζει ότι «Τςάμπα τυρί, 

υπάρχει μόνο ςτθ φάκα». 

Ζνα τελευταίο κζμα, που διαςταυρϊνουν τα ξίφθ τουσ ο ιδεαλιςμόσ με  

το  ρεαλιςμό  και  άπτεται  κατά  κάποιο  τρόπο  τθσ  αντιπολιτικισ, 

είναι θ αντιδθμοκρατικι ιδεαλιςτικι τοποκζτθςθ που αμφιςβθτεί τθ 

«λαϊκι ςοφία» και εκδθλϊνεται ωσ  Αριςτοκρατία.  Θ κεντρικι ιδζα τθσ  

αριςτοκρατικισ ςκζψθσ είναι ότι,  βάςει τθσ άποψθσ που αναφζραμε 

ςτα περί  φιλελευκεριςμοφ  ότι το ςυλλογικό είναι ποιοτικά κατϊτερο 

και το κοινό είναι το ευτελζσ,  δεν μπορεί  το κράτοσ να κακορίηει τθν 
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πολιτικι του με βάςθ τθ γνϊμθ  των πολλϊν,  γιατί  ςτατιςτικά ο  

μζςοσ  όροσ  νοθμοςφνθσ  τθσ  κοινωνίασ  δεν  είναι  ο  άριςτοσ. 

Υραγματικά, είναι μακθματικά βζβαιο, ότι το ςοφότερο τμιμα μιασ 

κοινωνίασ κα είναι πάντα μειονότθτα και ότι θ πλειονότθτα κα 

υπολείπεται πάντοτε. Ψο αρχαίο «ουκ εν τω πολλϊ το ευ» ιςχφει και 

ςτθν πολιτικι αναμφιςβιτθτα.  Τμωσ, θ απάντθςθ ςτθ μακθματικι 

αυτι ζνςταςθ, είναι παρομοίωσ μακθματικι και, μάλιςτα, 

διανυςματικι: Χε κάκε κζμα, υπάρχει θ ορκι άποψθ, που είναι 

μειοψθφικι,  και οι εςφαλμζνεσ απόψεισ, που  ακροιηόμενεσ είναι  

πλειοψθφικζσ. Αν  όμωσ  αυτζσ  τισ  δοφμε  ωσ  τάςεισ  και διανφςματα, 

θ εςφαλμζνθ πλευρά δεν είναι μονοςιμαντθ'  αναλφεται ςε πολλά 

διανφςματα  διαφορετικϊν κατευκφνςεων, εν πολλοίσ αντιτικζμενων 

μεταξφ τουσ, γιατί αυτά ανάγονται ςυνικωσ  ςτα ςυμφζροντα ατόμων 

ι μικροομάδων. Πακθματικά λοιπόν, είναι πικανολογικά περίπου 

βζβαιο ότι αυτά κα είναι αντίρροπα και κα  αλλθλοαναιροφνται, οπότε 

θ  ςυνιςταμζνθ τουσ κα τείνει ςτο μθδζν.  Ζτςι, θ ορκι ςυνιςτϊςα, αν 

και μειοψθφικι, καταλιγει να είναι θ με βεβαιότθτα επικρατοφςα ςτο 

με δθμοκρατικό τρόπο ςχθματιςμό τθσ ςυνιςταμζνθσ και το νοιμον 

κομμάτι τθσ κοινωνίασ καταφζρνει και δθμοκρατικά να ςπρϊχνει τα 

πράγματα προσ τθ  ςωςτι  κατεφκυνςθ.  

Αυτό το περιγράφει ςοφότατα ο  Spinoza, λζγοντασ :  «Θ κζλθςθ  μιασ 

ςυνόδου αρκετά  πολυάρικμθσ  κα κακοριςτεί  λιγότερο από τθν όρεξθ 

παρά από τθ λογικι. Οι άνκρωποι ςπρϊχνονται από τισ επικυμίεσ τουσ 

ςε διάφορεσ κατευκφνςεισ και δεν μποροφν να ζχουν κοινι 

κατευκυντιρια ςκζψθ, παρά αν θ επικυμία τουσ τείνει ςτο καλό ι 

τουλάχιςτον ςϋ ότι φαίνεται  ότι είναι καλό» (Ρολιτεία, κεφ. 8 - παρ. 6). 

Εκτόσ αυτοφ, πζρα από τθ κεωρθτικι εξιγθςθ, θ αριςτοκρατικι 

αντίλθψθ ελζγχεται και πρακτικά,  γιατί,  ζςτω κι αν διακινδυνεφαμε να 

εμπιςτευκοφμε τον όποιο «πεφωτιςμζνο δεςπότθ», ζναν ι πολλοφσ, 

αντί να αποφαςίηουμε οι ίδιοι για τα κζματά μασ, δεν βρζκθκε  ποτζ 

αςφαλισ τρόποσ  να τον ανευρίςκουμε αυτόν  και, αν τον βροφμε, να 

είμαςτε βζβαιοι  ότι κα κάνει καλι χριςθ τθσ απόλυτθσ εξουςίασ που 

κα του δϊςουμε. Εν πάςθ περιπτϊςει, οι άνκρωποι αλλάηουν και 

αυτόσ που είναι ςιμερα ο καλφτεροσ μπορεί αφριο να μθν είναι, ι 

μεκαφριο να ανακαλφψουμε κάποιον καλφτερο. 

Πε αυτι τθ λογικι προςζγγιςθ, ζχουμε καταλιξει, μετά από πολλϊν 

αιϊνων αντεγκλιςεισ και πειραματιςμοφσ, ςτθ ςυγκριτικι υπεροχι τθσ  

Δθμοκρατίασ  ζναντι  όλων  των  άλλων  ςυςτθμάτων,  και  ςτα γνωςτά 
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αποφκζγματα  τθσ πολιτικισ επιςτιμθσ, ότι «Θ δθμοκρατία είναι το μθ 

χείρον ςφςτθμα» και  ότι «Είναι δικαίωμα των λαϊν να εκλζγουν και 

κακζσ κυβερνιςεισ», ςε ςυνδυαςμό με το γενικότερο ρθτό ότι «Ακόμα 

κι αν ςφάλλεισ, είναι καλφτερο να πλθρϊνεισ δικό  ςου  ςφάλμα,  παρά  

το ςφάλμα  κάποιου  τρίτου». 

Ζνασ  πρόςκετοσ  λόγοσ  που  ςυνθγορεί  υπζρ  τθσ  δθμοκρατίασ  είναι 

ότι, ζςτω κι αν ςτουσ πολλοφσ δεν μπορείσ να εμπιςτευκείσ τθ κετικι 

άςκθςθ τθσ πολιτικισ και τθν ζμπνευςθ και το ςχεδιαςμό,  ςίγουρα θ 

γνϊμθ των πολλϊν κατοχυρϊνει τθν εξαςφάλιςθ τθσ κοινωνίασ 

απζναντι ςτισ  αρνθτικζσ  περιπτϊςεισ,  με βάςθ το γνωςτό γνωμικό  ότι  

«Μια  ςταγόνα  με  δθλθτιριο  αρκεί  για  να  δθλθτθριάςει  ζνα ποτιρι  

με  νερό,  αλλά  δεν  μπορεί  να  δθλθτθριάςει  μια  λίμνθ».  

Χυμπεραίνουμε λοιπόν ότι, χωρίσ να προςχωριςουμε ςτθν αβζβαιθ και 

τελικά ανεφάρμοςτθ  αριςτοκρατία, θ δθμοκρατία μπορεί να αξιοποιεί 

τα καλά τθσ, απορρίπτοντασ τα αρνθτικά  τθσ,  με τθν εντόσ δθμοκρα-

τικοφ πλαιςίου τθροφμενθ αξιοκρατία,  όπωσ το προτείνω παρακάτω 

ςτο περί πολίτθ  εδάφιο. 

Το Κράτοσ, ωσ φορζασ τθσ Ρολιτικισ 

Τπωσ είπαμε, θ πολιτικι αςκείται μζςω ενόσ κοινόκτθτου (δθμόςιου) 

φορζα (οργανιςμοφ) που λζγεται Κράτοσ, τον οποίο ιδρφουν με το 

κοινωνικό ςυμβόλαιο οι κοινωνοί, με ςκοπό αυτόσ να λειτουργεί ωσ 

ρυκμιςτισ των ςχζςεϊν τουσ, ιτοι:  

 Ωσ ςυντονιςτισ των προςπακειϊν τουσ. 

 Ωσ διαιτθτισ των διαφορϊν τουσ. 

 Ωσ εγγυθτισ των ςυναλλαγϊν τουσ.  

Ψο κράτοσ είναι ςε κάκε πολιτικοποιθμζνθ κοινωνία ο φορζασ τθσ 

πολιτικισ λειτουργίασ τθσ και ο μθχανιςμόσ εφαρμογισ του μοντζλου 

πολιτικισ που ζχει επιλεγεί.  Ωσ κράτοσ νοοφμε: 

 Ψο ςφνολο των αρχϊν εξουςίασ και των δθμόςιων υπθρεςιϊν 

(δθμόςιο τομζα τθσ κοινωνίασ). 

 Ψο ζμψυχο τμιμα τθσ κοινωνίασ που ςτελεχϊνει τισ κρατικζσ αρχζσ 

και υπθρεςίεσ (πολιτικό και δθμοςιοχπαλλθλικό προςωπικό). 

 Ψο ςφνολο των διαδικαςιϊν, μζςω των οποίων επιλζγεται το 

μοντζλο  πολιτικισ  που εφαρμόηεται  (πολίτευμα),  καταρτίηονται οι 

νόμοι και οι κανονιςμοί (κυρίωσ πολιτικι) και υλοποιοφνται αυτοί 

(δθμόςια διοίκθςθ). 
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Δθλαδι, το Κράτοσ είναι ο οργανωμζνοσ ςχθματιςμόσ ανκρϊπων, 

διαδικαςιϊν  και  κανονιςμϊν, που φροντίηει τθν πολιτικι   λειτουργία 

τθσ κοινωνίασ και τθν εκπροςωπεί. Υζραν αυτοφ, είναι ο 

αυκεντικότεροσ εκφραςτισ του αντίςτοιχου Ζκνουσ, αν θ ςυγκεκριμζνθ 

κοινωνία  ζχει εκνικι ςυνείδθςθ. Ψο κράτοσ προςδιορίηεται ςυνικωσ 

με αναφορά ςτα γεωγραφικά  χαρακτθριςτικά  του (χϊρα,  επικράτεια, 

πατρίδα),  ενϊ  το  ζκνοσ  με αναφορά ςτα ιςτορικά χαρακτθριςτικά 

του αντίςτοιχου λαοφ  (καταγωγι, γλϊςςα, παραδόςεισ).  Ψα κρατικά 

πράγματα  (διαδικαςίεσ και αγακά) αποκαλοφνται δθμόςια  και, εξ 

αυτοφ, το κράτοσ αποκαλείται και με το ουςιαςτικοποιθμζνο επίκετο 

Δθμόςιο. Ψα εξειδικευμζνα τμιματα του κράτουσ αποκαλοφνται 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ  (αρχζσ, υπουργεία,  οργανιςμοί κλπ.), το δε  

προςωπικό που τα ςτελεχϊνει καλοφνται δθμόςιοι υπάλλθλοι. Σ 

νόμοσ είναι ο προχπάρχων κοινωνικόσ κεςμόσ, που περιβάλλεται από 

τθν πολιτεία με τυπικι ιςχφ και επιβάλλεται δια τθσ κρατικισ 

δυνάμεωσ,  ι ο νζοσ κεςμόσ, που εφευρίςκεται από τθν πολιτεία και 

κακιερϊνεται με τον ίδιο τρόπο.  Γιϋ αυτό, όταν μιλάμε για το νομικό 

ςφςτθμα μιασ κοινωνίασ, το αποκαλοφμε κετό δίκαιο  ι ζννομθ τάξθ.  

Ψο κράτοσ και ο νόμοσ είναι τα βαςικά εργαλεία τθσ πολιτικισ, ενϊ οι 

πολιτικοί, και ευρφτερα οι δθμόςιοι  λειτουργοί, είναι οι  φυςικζσ 

οντότθτεσ  που τθν υλοποιοφν.  
 

Θ κοινωνία επιφυλάςςει, απζναντι ςτο κράτοσ, τθν ίδια μεταχείριςθ 

που ςυνικωσ παρουςιάηει, ςφμφωνα με τθν  ψυχολογία, θ ομάδα 

απζναντι  ςτον  θγζτθ τθσ.  Ψα μζλθ τθσ,  άλλα μεν  τον εγκρίνουν  γιατί 

θ ομάδα τον χρειάηεται κι αυτόσ δίνει λφςεισ, και άλλα τον 

απορρίπτουν, γιατί  κα  προτιμοφςαν  άλλον  ςτθ  κζςθ  του  ι  κανζνα.  

Επίςθσ, άλλοτε τον ςυμπακοφν, όταν κάποια ευνοοφνται από τισ  

αποφάςεισ του,  και άλλοτε  τον  αντιπακοφν,  όταν δυςαρεςτοφνται  

απϋ  αυτζσ. Ζτςι περίπου αντιδρά και θ κοινωνία, ωσ άτομα και ωσ 

ςφνολο, απζναντι ςτο κράτοσ. 

Αυτι θ αντιφατικι πολιτικι ψυχολογία, γζννθςε κεωρθτικά τθν 

αμφιςβιτθςθ τθσ αντιπροςωπευτικισ μορφισ τθσ πολιτικισ, 

υποςτθρίηοντασ  τθν  αυτοκυβζρνθςθ  του λαοφ με άμεςο τρόπο  (κατά 

τθ ςθμερινι μοντζρνα άποψθ,  με θλεκτρονικά δθμοψθφίςματα) και 

τθν κατάργθςθ τθσ τάξθσ των  πολιτικϊν ι, ζςτω, τθν ιςότιμθ και εκ 

περιτροπισ ανάλθψθ τθσ πολιτικισ ιδιότθτασ από τουσ πολίτεσ (ίςωσ 

και δια κλθρϊςεωσ, όπωσ γίνεται με το ςϊμα των ενόρκων ςτα 

δικαςτιρια). Εδϊ, κάποιοι φιλόςοφοι υπερακόντιςαν τουσ πολιτικοφσ 
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ςε δθμαγωγία, γιατί θ πρόταςι τουσ  αυτι  είναι  προδιλωσ φενάκθ  

και ουτοπικι και το γνωρίηουν  αυτό.  

 Ξατϋ αρχιν,  το θγείςκαι μοιάηει περιςςότερο με τζχνθ,  παρά με  

επιςτιμθ,  και γιϋ αυτό ζγκειται περιςςότερο ςτο ταλζντο και ςτθν 

πείρα, παρά ςτθ μάκθςθ. Σι ςυνειδθτοί πολίτεσ, που ενδιαφζρο-

νται  επιμελϊσ  για  τα  κοινά  και  ζχουν  ζμφυτθ  κλίςθ  ςτο να 

θγοφνται και να αναλαμβάνουν ευκφνεσ, είναι πάντα μειονότθτα. 

Σι πολλοί αδιαφοροφν για τα δθμόςια πράγματα, ενδιαφερόμενοι 

μόνο ςτο βακμό που αυτά επθρεάηουν τθν προςωπικι τουσ ηωι και 

ςυμφζρον, και δεν ζχουν θγετικζσ βλζψεισ και ικανότθτεσ.  Κα ιταν 

ολζκριο για οποιαδιποτε ομάδα να ανακζτει τθ  διαχείριςθ των 

κοινϊν τθσ ςυμφερόντων ςε άτομα που είναι ατάλαντα και βλζπουν 

το φψιςτο αυτό κακικον ωσ πάρεργο και αγγαρεία  και, επιπλζον,  

μόλισ αυτά μακαίνουν τα ςτοιχειϊδθ,  να τα αντικακιςτά με εξίςου  

άπειρα  και  απρόκυμα  άτομα. 

 Δεφτερο, ακόμα και  ςτο  δθμοψιφιςμα,  χρειάηεται αυτόσ  που  κα 

κρίνει τθν αναγκαιότθτά του, κα ςυντάξει το ερϊτθμα και κα 

επιλζξει το χρόνο διεξαγωγισ του. Ψο προνόμιο αυτό τον κακιςτά de 

facto θγζτθ, ιςχυροποιθμζνο μάλιςτα με τθ λαϊκι νομιμοποίθςθ,  

και ταυτόχρονα απαλλαγμζνο από κάκε ευκφνθ ςε τυχοφςα 

αποτυχία (κλαςικό παράδειγμα το «Βαραββάν ι Ναηωραίον;»,  

όπου τότε,  ο Ριλάτοσ διεξιγαγε ουςιαςτικά δθμοψιφιςμα,  για να 

υπεκφφγει  από  τισ  ευκφνεσ  που είχε ωσ  θγζτθσ). 

 Ψρίτο  και κυριότερο, θ ςθμερινι  πολυπλοκότθτα τθσ πολιτικισ 

(ςτα διοικθτικά, διπλωματικά,  ςτρατιωτικά και, κυρίωσ, οικονομικά 

ηθτιματα)  είναι  τζτοια,  που ζχει άγνοια ςε αυτιν ακόμα και ο 

μορφωμζνοσ πολίτθσ. Σ ςθμερινόσ πολιτικόσ, για να είναι 

αποτελεςματικόσ, πρζπει να διακζτει αφενόσ ταλζντο ωσ manager 

και, αφετζρου, ικανότθτα να αντιλαμβάνεται γριγορα  πράγματα 

που δεν γνωρίηει,  επί των οποίων καλείται  ωςτόςο να αποφαςίςει  

χωρίσ να προλάβει  να ενθμερωκεί πλιρωσ.  Σ άπειροσ  πολιτικά  

πολίτθσ, καταργϊντασ τουσ πολιτικοφσ, κα ιταν μοιραία υποχείριοσ 

των μζςων ενθμζρωςθσ, που κα τον πλθροφοροφςαν ανεφκυνα, 

ίςωσ δε και μερολθπτικά, κατευκυνόμενα από άγνωςτα κζντρα 

αποφάςεων.  Επιπλζον,  δεν αντιλαμβάνομαι πϊσ  κα  μποροφςαν 

να διαχειρίηονται οι πολίτεσ  τα  λεγόμενα  κρατικά  απόρρθτα,  που 

αςφαλϊσ υπάρχουν και δεν  μπορεί  να μθν  υπάρχουν,  αφοφ  αυτά 

προφανϊσ  δεν  μπορεί  να είναι  δθμόςια  ανακοινϊςιμα. 
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Άρα, ο κοινοτιςμόσ και θ ςυμμετοχικι δθμοκρατία, με άμεςθ 

εναςχόλθςθ  των πολιτϊν  με τα κοινά προβλιματα και  με κακθμερινι 

ζκφραςθ γνϊμθσ, μπορεί να λειτουργιςει πραγματικά μόνο ςτο τοπικό 

επίπεδο (με ςυνελεφςεισ γειτονιάσ, τοπικά δθμοψθφίςματα κ.ά.).  Αλλά 

κι  εκεί  κατϋ οικονομίαν,  ϊςτε να μθ  διαχζεται θ  ευκφνθ των 

αρχόντων  και  υπεκφεφγουν αυτοί  από τισ ευκφνεσ τουσ.  

Πετά απϋ αυτά,  εννοείται  ότι,  πολφ περιςςότερο,  δεν χωρά ςυηιτθςθ 

για τθ μαξιμαλιςτικι  κεωρθτικι  πρόταςθ  περί πλιρουσ καταργιςεωσ 

του κράτουσ  και των νόμων, που προβάλλεται με το ςκεπτικό ότι, ςτθν 

κοινωνία των δικεν ιδανικϊν και πλιρωσ ςυνειδθτοποιθμζνων 

πολιτϊν,  αυτό κα περιττεφει. Ξι αν ακόμα δεχόμαςτε τθ  δυνατότθτα 

να υπάρξουν  τζλειοι  άνκρωποι  που  δεν  κα χρειάηονταν  κακόλου  το 

κράτοσ-ρυκμιςτι  με τισ ιδιότθτεσ  του  διαιτθτι και του εγγυθτι, αυτό 

κα τουσ ιταν απαραίτθτο ωσ ςυντονιςτισ, γιατί είναι αδφνατο ςτον 

όχλο να λειτουργιςει οργανωμζνα  χωρίσ  κάποιο ςυντονιςτικό κζντρο,  

κάποιο ςθμείο αναφοράσ, κάποιον «server».  Λςχφει εν προκειμζνω το  

κεϊρθμα τθσ οργανωτικισ επιςτιμθσ με το γαϊτανάκι: Για να 

οργανϊνεται θ κοινωνία και να ςτζκεται όρκια και να  διαπρζπει, όπωσ 

οι «κορδζλεσ»,  χρειάηεται  το  «κοντάρι», που είναι το κράτοσ.   

 

Βζβαια, θ αντιπάκεια και θ καχυποψία των λαϊν απζναντι ςτθν 

εξουςία  δεν είναι αδικαιολόγθτθ,  γιατί ζχουν πζςει  πάμπολλεσ φορζσ 

κφματα κατάχρθςθσ τθσ εξουςίασ.  Γιϋ αυτό, πρζπει το κάκε πολίτευμα 

να προβλζπει αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ, που κα προςτατεφουν  το λαό  

από τυχόν υπερβάςεισ εξουςίασ εκ μζρουσ του κράτουσ και των 

πολιτικϊν, με κυριότερθ απϋ αυτζσ  τθ  διάκριςθ  των εξουςιϊν, που 

εξαςφαλίηει και τον μεταξφ των εξουςιϊν αμοιβαίο ζλεγχο. 

Χτισ αρχζσ τθσ θκικισ,  εξθγιςαμε το πόςο ςθμαντικι είναι θ αξία του 

μζτρου  ωσ  οδθγοφ  αξίασ  τθσ  ηωισ.  Ξαι   μετά,  ςτθν ατομικι  θκικι  

και  ςτθν κοινωνικι θκικι,  το επαναφζραμε ςτθ μνιμθ,  ωσ κφριο μζςο 

εναρμόνιςθσ των αντιτικζμενων τάςεων και των θκικϊν ηθτθμάτων.  

Ρομίηω  λοιπόν,  ότι ειδικά ςτθν πολιτικι,  που αυτι  θ ίδια είναι εξ 

οριςμοφ προςπάκεια εναρμόνιςθσ τθσ κοινωνίασ και εφαρμογισ του 

μζτρου ςτθ ςυλλογικι ηωι και ςτισ κοινζσ προςπάκειεσ των 

πολιτιςμζνων  ανκρϊπων,  είναι πρόδθλο ότι το μζτρο δεν είναι πια 

μόνο χριςιμο, είναι κακοριςτικό. Ψόςο κακοριςτικό, ϊςτε δεν κα 

απείχε τθσ αλθκείασ  αν μεταφράηαμε τον οριςμό τθσ πολιτικισ  με τθ  

διατφπωςθ ότι «Ρολιτικι είναι θ εφαρμογι  του  μζτρου  ςτθν  
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κοινωνία».   Ξαι  είπαμε  ταυτόχρονα  ότι, δυςτυχϊσ, δεν υπάρχει για 

το μζτρο μεηοφρα ι ςτακερό ςυνταγολόγιο (εν  είδει  δζκα  εντολϊν),  

αλλϋ  ότι  αυτό  εξαρτάται  από τθν ιδεολογία και τισ κατά περίπτωςθ 

ςυνκικεσ και είναι ςυνάρτθςθ του τόπου  και  τθσ  χρονικισ ςυγκυρίασ.  

 

Επομζνωσ, για να λειτουργεί το κράτοσ ωσ «μετρονόμοσ» τθσ 

κοινωνίασ,  πρζπει να διζπεται το ίδιο πρωτίςτωσ  από το μζτρο  και  να 

αποφεφγει τισ υπερβολζσ, ϊςτε να χαίρει ςεβαςμοφ από τθν κοινωνία 

και να μθν προκαλεί αλυςωτζσ εκριξεισ ςϋ αυτιν με τισ υπερβάςεισ  

του.  Αυτό το εςωτερικό μζτρο ςτο  κράτοσ, επιτυγχάνεται βαςικά με  

τισ εξισ κεμελιϊδεισ προχποκζςεισ,  δοςμζνεσ  κατά  ςειρά ςθμαςίασ: 

 Θ πρϊτθ κεμελιϊδθσ υποχρζωςθ του κράτουσ είναι θ θκικι 

ςυνζχεια.  Ρα λειτουργεί κάτω από τουσ κανόνεσ  τθσ θκικισ και όχι  

αντίκετα ςϋ αυτοφσ.  Τπωσ είπαμε, θ πολιτικι θκικι είναι είδοσ  τθσ  

κοινωνικισ  θκικισ  και  θ  κοινωνικι,  με  τθ  ςειρά  τθσ,  είδοσ τθσ 

ατομικισ  θκικισ.  Άρα, οι κανόνεσ τθσ κακεμιάσ πρζπει να 

υποτάςςονται ςτουσ κανόνεσ τθσ προθγοφμενθσ, γιατί αν 

ςυγκροφονται, θ δυναμικι τθσ φφςθσ  επιβάλλει τθν  επικράτθςθ 

τθσ  προθγοφμενθσ  και  γενικότερθσ κατθγορίασ.  

Ξλαςικό  παράδειγμα,  που ζχει δϊςει θ διανόθςθ  επϋ αυτοφ,  είναι 

θ τραγωδία τθσ Αντιγόνθσ του Χοφοκλι, όπου ςτθν αντιπαράκεςθ 

ικουσ και νόμου, κατιςχφει το ικοσ. Τμοιο παράδειγμα, μασ δίνει 

ςτον καιρό μασ θ νομολογία του δικαςτθρίου τθσ Ρυρεμβζργθσ, 

όπου οι πρωταγωνιςτζσ τθσ ναηιςτικισ κθριωδίασ  κρίκθκαν ωσ 

εγκλθματίεσ  παρότι  εφάρμοηαν νόμουσ  του  κράτουσ (κατά τον 

Σωκράτθ, κα ζπρεπε να είχαν ακωωκεί). Θ νομοκεςία και θ 

ςυμπεριφορά του κράτουσ πρζπει να εντάςςεται ςτο πλαίςιο που 

ορίηουν τα κζςφατα του πολιτιςμοφ και θ Χάρτα των ανκρϊπινων 

δικαιωμάτων, αλλά και γενικότερα θ θκικι επιςτιμθ. Χε 

διαφορετικι περίπτωςθ, το αυκαίρετο κράτοσ αντίκειται 

τελεολογικά  ςτθν  θκικι  επιςτιμθ  και  θ  επιςτιμθ  ςυνιςτά 

ολόκυμα  ςτουσ πολίτεσ  τθν απείκεια  και  τθν αντίςταςθ. 

Υαραφράηοντασ τθ ριςθ του Υλάτωνα ότι  «επιςτιμθ  χωριηομζνθ 

αρετισ  πανουργία  και  ου ςοφία φαίνεται»,  κα ζλεγα ότι «εξουςία 

χωριηομζνθ  θκικισ,  κακουργία  και  ουχί  αρετι  εςτί». 

Πάλιςτα,   χωρίσ  αυτό   να  είναι  πάντα  υποχρεωτικό,  είναι καλό θ 

νομοκεςία  και  θ  ςυμπεριφορά του κράτουσ  να λαμβάνει υπόψθ 

τθσ,  παράλλθλα, και  το εκιμικό πλαίςιο και τισ παραδόςεισ τθσ 
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κοινωνικισ ομάδασ που αυτό διακονεί. Αν δεν το κάνει, κα 

βρίςκεται ςε μόνιμθ  αντίκεςθ με το κοινωνικό ςϊμα και  κα τελεί 

ςυνεχϊσ υπό αμφιςβιτθςθ.  

 Χε  άμεςθ  ςυνάφεια με  τθν  υποχρζωςθ  τθσ  ςυμμόρφωςθσ  προσ  

τθν  θκικι  επιςτιμθ,  θ επόμενθ κεμελιϊδθσ ιδιότθτα του κράτουσ  

είναι  ο  πραγματιςμόσ.   Δθλαδι,  θ  νομοκεςία  και  θ  εξουςία   να 

μθν αγνοοφν τθ φφςθ των πραγμάτων και να μθ κεςπίηουν  ι 

προςπακοφν να επιβάλλουν ςτθν κοινωνία εξωπραγματικζσ 

καταςτάςεισ. 

Χρθςιμοποιϊ εδϊ τον όρο πραγματιςμόσ με τθν ορκι ελλθνικι 

ςθμαςία τθσ  ανταπόκριςθσ ςτθν πραγματικότθτα και όχι με τθν 

εςφαλμζνα κακιερωμζνθ του ωφελιμιςμοφ.  Ρραγματιςτισ δεν είναι 

ο ωφελιμιςτισ, αλλά αυτόσ που επιδιϊκει εφικτά πράγματα. Με αυτι 

τθν ζννοια, ο πραγματιςμόσ αντιτίκεται ςτθν ουτοπία. 
 

Αυτό, το απζδωςαν πολφ ςοφά ο Υλάτων, όταν είπε «Τοισ 

πράγμαςιν τουσ νόμουσ προςαρμόηειν - ου τα πράγματα τοισ 

νόμοισ», όπωσ και ο Spinoza,  που είπε ότι θ πολιτεία πρζπει να 

ςυμμορφϊνεται  με τισ επιταγζσ  τθσ λογικισ  και όχι να αξιϊνει από 

τουσ ανκρϊπουσ  να ζχουν φτερά να πετοφν (Ρολιτεία, κεφ. δ). 

Κεωρθτικζσ καταςκευζσ,  που από  τθ  φυςικι και τθ βιολογία, αλλά 

και  από  τθν  ψυχοςφνκεςθ του ανκρϊπου, είναι αδφνατεσ να 

εφαρμοςκοφν ι πολφ επαχκείσ γιϋ αυτόν, είναι εξ υπαρχισ 

καταδικαςμζνεσ  ωσ κοινωνικζσ  ρυκμίςεισ  και  πρότυπα. 

Δεν μπορεί ςε μια γεωργικι κοινωνία να επιβάλεισ ςτακερό 

ωράριο,  όπωσ  ςτο εμπόριο.  Σφτε ςε μια βιομθχανικι  περιοχι,  να  

απαγορεφεισ  τθν  αςτυφιλία  και  τθν  πυκνι  πολεοδόμθςθ.  Σφτε 

φυςικά ςε ζνα νεανικό πάρτι να επιβάλεισ θςυχία ι ςε ζνα 

γθροκομείο να  κεςπίςεισ κανόνεσ  τακτικισ  πρωινισ  γυμναςτικισ.  

Κα  είναι  ςαν  να  βάηεισ  νόμο  ςτισ  χελϊνεσ  πϊσ  να  πετοφν  ι  

ςτουσ  λφκουσ  πϊσ  να  προςτατεφουν  τουσ  αμνοφσ.  

Ξι όμωσ,  είναι αφάνταςτο, πόςο ςυχνά τα κράτθ κεςπίηουν  για 

τουσ  πολίτεσ τουσ  νόμουσ και κανόνεσ, που λεσ πωσ φτιάχτθκαν για 

άλλα όντα και άλλεσ κοινωνίεσ. Αυτό ςυμβαίνει ιδιαίτερα, οςάκισ 

νομοκετιματα μιασ  χϊρασ αντιγράφονται  άκριτα από άλλθ  ι 

όταν, για τθ λφςθ ενόσ πολιτικοφ προβλιματοσ, καλοφνται ωσ 

ειδικοί  ςφμβουλοι  εμπειρογνϊμονεσ  από  άλλθ  χϊρα. 
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 Θ τρίτθ, αλλά πολφ ουςιϊδθσ, αναγκαία ιδιότθτα του κράτουσ, είναι 

ο αυτοπεριοριςμόσ. Ψο κράτοσ πρζπει να νομοκετεί με 

διακριτικότθτα και κατϋ οικονομία. Θ πολυνομία κουράηει τουσ 

ανκρϊπουσ και τουσ ωκεί ςτθν περιφρόνθςθ και τθν αςζβεια 

απζναντι ςτθν ζννομθ τάξθ.  Σι νόμοι πρζπει να είναι όςο το δυνατό 

λιγότεροι,  ςαφείσ και  πραγματικά αναγκαίοι.  Ξαι φυςικά να ιςχφει 

πάντα ο κανόνασ πωσ  «ό,τι δεν απαγορεφεται ρθτά με νόμο,  

επιτρζπεται». 

Ξυρίωσ δε, οι νόμοι να περιορίηονται αυςτθρά ςτθ ρφκμιςθ των 

ςχζςεων των κοινωνϊν μεταξφ τουσ, όπωσ και με το ςφνολο, και να 

μθ παρεμβαίνουν ςτθν  αυτοδιάκεςθ  του ατόμου,  όταν οι πράξεισ  

του αφοροφν το πρόςωπό του και μόνο. 

 Ξατά  τθ  γνϊμθ  μου,  ςυνιςτοφν  κατάχρθςθ  εξουςίασ  εκ  μζρουσ 

του κράτουσ και παραβίαςθ τθσ προςωπικότθτασ θ ποινικοποίθςθ 

α) τθσ  άρνθςθσ  ςτράτευςθσ,  β) του ελεφκερου ωραρίου εργαςίασ, 

γ) τθσ παράλειψθσ ηϊνθσ και κράνουσ ςτθν οδιγθςθ, δ) τθσ 

απόλαυςθσ  του καπνοφ και άλλων ουςιϊν, ε) των αςυνικων 

ερωτικϊν προτιμιςεων, η) τθσ  αυτοκτονίασ, θ) τθσ  άμβλωςθσ  και 

άλλων προτιμιςεων,  αφοφ αυτζσ  δεν  βλάπτουν  τρίτουσ. 

Τα προβαλλόμενα αντίκετα επιχειριματα ότι τάχα, βλάπτοντασ κανείσ 

τον εαυτό του, βλάπτει εμμζςωσ τουσ άλλουσ, γιατί τάχα επιβαρφνει 
οικονομικά το ςφςτθμα υγείασ, είναι ςοφίςματα, διότι αν ίςχυε αυτό, κα 

ζπρεπε να απαγορεφεται και θ ορειβαςία, οι αγϊνεσ αυτοκινιτου και 

ταχυπλόων, θ αεροπλοϊα και κάκε ριψοκίνδυνο χόμπι που επιβαρφνει 

εξίςου και περιςςότερο το δθμόςιο ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. Το 

επιχείρθμα ότι το κάπνιςμα βλάπτει τουσ πακθτικοφσ καπνιςτζσ, αν και 

ορκό και αναντίρρθτο, δεν δικαιολογεί τθν καταχρθςτικι απαγόρευςθ 
ανεξάρτθτων καταςτθμάτων για ενιλικεσ καπνιςτζσ, εφόςον αυτοί το 

επικυμοφν. Ο ταπεινωτικόσ εξαναγκαςμόσ των καπνιςτϊν να καπνίηουν 

ςτο πεηοδρόμιο των καταςτθμάτων, υπό το κρφο και τθ βροχι ςαν Β' 

κατθγορίασ πολίτεσ, είναι ρατςιςτικισ μορφισ ςαδιςμόσ και προςβολι 

τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ. Ακόμα και θ άμβλωςθ, θ οποία 

αποκαλείται δολοφονία του εμβρφου και, άρα βλάπτει «άλλον» 

άνκρωπο, δεν ζχει ωσ πρόκεςθ τθ δολοφονία, αλλά τθν αυτοδιάκεςθ τθσ 
εγκφου και τθν απαλλαγι τθσ από το ανεπικφμθτο βάροσ. Αν θ πολιτεία 

είχε τον τεχνικό τρόπο να τθν απαλλάξει από το βάροσ, διατθρϊντασ ςτθ 

ηωι το ζμβρυο, αυτι δεν κα είχε φυςικά αντίρρθςθ, οφτε δικαίωμα να 

απαιτιςει να του αφαιρεκεί θ ηωι. Αφοφ όμωσ θ πολιτεία δεν ζχει τον 

τρόπο, δεν ευκφνεται θ ζγκυοσ γιϋ αυτό, οφτε μπορεί αυτό να είναι λόγοσ 

για να υποςτεί αυτι μια ανεπικφμθτθ  βάςανο  (αφοφ -καλϊσ ι κακϊσ- 
αυτι τθ βλζπει ζτςι και δικαιοφται να τθ βλζπει ζτςι). 
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Εννοείται ότι, ςτθν πραγματικότθτα,  κεωρϊ κι εγϊ πολλζσ από τισ 

παραπάνω πράξεισ ωσ θκικά και ανκρωπιςτικά ανεπίτρεπτεσ από 

πλευράσ ατομικισ θκικισ. Ωποςτθρίηω αναφανδόν,  ότι θ πολιτεία 

οφείλει να προπαγανδίηει ςυςτθματικά και επίμονα προσ τουσ 

πολίτεσ, και ειδικά προσ τθ νεολαία, τθν αποφυγι τουσ.  Αδυνατϊ 

όμωσ να ςυναινζςω ςτθν αςτυνόμευςι τουσ, γιατί θ ανκρϊπινθ 

ελευκερία πρζπει να είναι αδιαπραγμάτευτθ, χωρίσ εξαιρζςεισ. Θ 

επζμβαςθ του  κράτουσ ςτθν ανκρϊπινθ  προςωπικότθτα, ζςτω και 

για το καλό του ανκρϊπου, άπαξ και αρχίςει, δεν ζχει τζλοσ και 

ιςχφει θ κεωρία του πλεκτοφ. Αν θ αςτυνόμευςθ  αντιμετωπιςκεί με 

ςυγκατάβαςθ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ  όπωσ οι προαναφερόμενεσ, 

ζχει αρχίςει θ εκκόλαψθ του αυγοφ του φιδιοφ!  

Τότε, κα είναι επιτρεπτι ςε λίγο, με κάποια άλλα επιχειριματα, και θ 

υποχρεωτικι κλειτοριδεκτομι ι περιτομι, και θ ποτοαπαγόρευςθ, και θ 

ιςόβια ςτράτευςθ ενδεχομζνωσ, και θ υποχρεωτικι τεκνοποιία ι θ 
πλιρθσ απαγόρευςι τθσ (ανάλογα με το δθμογραφικό πρόβλθμα τθσ  

χϊρασ), και θ καφςθ των βιβλίων με «βλαβερό» περιεχόμενο κ.ο.κ.  

Για τα ναρκωτικά ειδικά, κα αναφερκϊ διεξοδικά παρακάτω, ςτο 
κεφάλαιο  περί  ςφγχρονου  μεςαίωνα. 

Εξάλλου, τζτοιου είδουσ απαγορεφςεισ, απλά παραβιάηουν τθν ιερι 

αξία  τθσ  προςωπικότθτασ  και τθσ αξιοπρζπειασ,  χωρίσ ποςϊσ να 

λφνουν το αντίςτοιχο πρόβλθμα. Σι διατάξεισ αυτζσ  καταργοφνται 

de facto από τθν ίδια τθν κοινωνία, όπωσ  π.χ. ζγινε ςτισ ΘΥΑ με τθν 

ποτοαπαγόρευςθ και γίνεται και ςιμερα με τισ αμβλϊςεισ, που 

γίνονται κατά χιλιάδεσ, και με τθ χριςθ των  ναρκωτικϊν ουςιϊν, 

που διαρκϊσ εξαπλϊνεται, υπαρχόντων των αυςτθρϊν 

απαγορευτικϊν νόμων.  

Χε κάκε περίπτωςθ, το τυραννικό και «πανταχοφ παρόν»  κράτοσ, 

απορρίπτεται κεωρθτικά, λόγω του veto του ιδεαλιςμοφ ςτισ 

παραβιάςεισ τθσ προςωπικότθτασ που προαναφζραμε. Για τον 

ιδεαλιςτι είναι απαράβατοσ όροσ το ςοφό ρθτό του Churchill: 

«Δθμοκρατία είναι, όταν ςου χτυποφν τθν πόρτα τα ξθμερϊματα, να 

είναι ο γαλατάσ και όχι ο χωροφφλακασ».  Σι παρεμβάςεισ  του 

κράτουσ  ςτθ ηωι του πολίτθ, που δεν βλάπτει τουσ άλλουσ, είναι 

πολιτικόσ φαςιςμόσ και, θκικά, πλιρωσ  αποκρουςτζα ςυνκικθ.  

 Θ κεμελιϊδθσ  υποχρζωςθ  τθσ  πολιτείασ,  που  είναι  παςίγνωςτθ 

και κοινοπαράδεκτθ, είναι θ  ιςονομία.  Τλοι οι πολίτεσ είναι ίςοι 

ενϊπιον του νόμου και καμιά  διάκριςθ δεν επιτρζπεται. Ψο φφλο 
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και θ φυλι,  θ εκνικότθτα και  το κριςκευμα,  θ ερωτικι προτίμθςθ 

και θ κοινωνικι,  μορφωτικι και  περιουςιακι  τάξθ του ανκρϊπου 

δεν μεταβάλλουν τθ  νομικι αντιμετϊπιςι του.  Τλοι ςυμφωνοφν 

ότι, αν ςυνζβαινε διαφορετικά, αυτό κα ιςοδυναμοφςε με 

παραδοχι τθσ πολιτείασ ότι θ παράβαςθ του νόμου είναι ςε 

κάποιουσ  επιτρεπτι.  

Αυτό φαίνεται  και ςτθν  -κατϋ αντίκετθ ζννοια- αναγνϊριςθ αςφλου 

ζναντι του νόμου για κάποια τάξθ ι ειδικό χϊρο (πανεπιςτθμιακό,  

εκκλθςιαςτικό κλπ.).  Χτθν αςυλία, αντί για ρατςιςμό τθσ κοινωνίασ 

ςε βάροσ κάποιασ μειονότθτασ,  ζχουμε ρατςιςμό τθσ  μειονότθτασ  

ςε βάροσ τθσ κοινωνίασ. Υρόκειται για το ίδιο αμάρτθμα,  με 

διαφορετικό πρόςθμο απλά.  

Αυτό που είναι  ιδιαίτερα αξιοπρόςεκτο  ςτθν ιςονομία,  είναι  ότι ςϋ 

αυτιν  περιλαμβάνεται και  το ίδιο το κράτοσ,  ωσ ίςο προσ ίςο με 

τον πολίτθ.  Αυτι θ αρχι, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανεξαρτθςία τθσ 

δικαιοςφνθσ ωσ εξουςίασ, διαςφαλίηει τον πολίτθ από κάκε 

αυκαιρεςία του κράτουσ  και κατάχρθςθ εξουςίασ εναντίον του.  Ξαι 

βζβαια, δεν είναι ιςονομία  θ  ιςότθτα,  αλλά  θ  αναλογία. 

 Χυμπλθρωματικϊσ προσ όλεσ τισ παραπάνω κεμελιϊδεισ πρχπο-

κζςεισ που πρζπει να πλθροί το κράτοσ, ζρχεται θ ςυναίνεςθ, που 

λειτουργεί εφϋ όλων αυτϊν ωσ ευνοϊκόσ καταλφτθσ. Ψο ιδεϊδεσ  

κάκε δθμοκρατικισ πολιτείασ  είναι  θ καλι ςυνεννόθςθ μεταξφ 

κράτουσ και πολιτϊν,  ζτςι ϊςτε οι πολίτεσ να είναι νομοταγείσ 

λόγω πεικοφσ, όχι λόγω φόβου.   

Αυτό το consensus  επιτυγχάνεται  όταν  ζχουμε να  κάνουμε με 

κριτικοφσ πολίτεσ και με  πειςτικό κράτοσ,  το οποίο  ενθμερϊνει 

επαρκϊσ το λαό για τθν ωφελιμότθτα που ζχει ο κάκε νόμοσ γιϋ 

αυτόν. Υ.χ. είναι απείρωσ καλφτερθ θ οδθγθτικι αγωγι ςτο ςχολείο  

από το να επιβάλλει πρόςτιμα θ τροχαία ςτουσ δρόμουσ ι θ 

τθλεοπτικι  ενθμζρωςθ για τισ μεκόδουσ  αντιςφλλθψθσ  από το να 

διϊκονται ποινικά  οι  αμβλϊςεισ. 

Σ ςπουδαιότεροσ  ρόλοσ του κράτουσ ςτθν κοινωνία είναι αυτόσ  

του «διδαςκάλου».  Ξάκε πρόοδοσ ςϋ αυτι τθν κατεφκυνςθ,  είναι 

κοινωνικι κατάκτθςθ,  που προςφζρει ςτον άνκρωπο τα καλά τθσ 

εξουςίασ χωρίσ  τθν  εξουςία.  Ξαι ςε αυτό, κα μποροφςε να παίηουν 

ςπουδαίο ρόλο τα ΠΠΕ,  αν το κράτοσ φρόντιηε να υπάρχει 

υποχρεωτικά ςτο πρόγραμμά τουσ  αξιόλογθ ενθμερωτικι  ηϊνθ. 
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Γενικά, δεν πρζπει ποτζ να παραγνωρίηεται το κεμελιϊδεσ 

κοινωνικό  ςυμβόλαιο  του δθμοκρατικοφ  κράτουσ, κατά  το  οποίο 

το κράτοσ  είναι υπθρζτθσ και όχι κφριοσ του πολίτθ. 

Ο Ρολίτθσ, ωσ κφτταρο τθσ πολιτικισ 

Αν  και πολλοί νομίηουν ότι θ πολιτικι είναι υπόκεςθ των πολιτικϊν,  

το  αλθκζσ  είναι  ότι  το  κφτταρο  τθσ  πολιτικισ  είναι  ο  Ρολίτθσ.  

Αφοφ  το κφτταρο τθσ κοινωνίασ είναι εξ οριςμοφ ο κάκε άνκρωποσ 

που τθν αποτελεί και θ πολιτικι υποδθλϊνει απλά τθν κοινωνία ςε 

οργανωμζνθ μορφι, αναγκαςτικά, ο άνκρωποσ που νοείται ωσ κφτταρό 

τθσ πριν τθν οργάνωςθ παραμζνει κφτταρό τθσ και μετά απϋ αυτιν.  

Απλοφςτατα,  ςτθν  πρϊτθ  περίπτωςθ  αποκαλείται  κοινωνόσ,  ενϊ 

ςτθ δεφτερθ πολίτθσ. Εξάλλου, πρακτικά, χωρίσ πολιτικοφσ υπάρχει 

πολιτικι  (ζςτω ατελισ  και  πρωτόγονθ,  με αυτοοργάνωςθ), ενϊ χωρίσ 

πολίτεσ, αςφαλϊσ δεν υπάρχει. Θ πολιτικι με πολιτικοφσ χωρίσ 

πολίτεσ,  παραπζμπει  λογικά ςε οργανωμζνθ μειοψθφικι λζςχθ  (club),  

όχι ςε οργανωμζνθ κοινωνία. 

Πε αυτι τθ ςυλλογιςτικι, το κράτοσ, ωσ μθχανιςμόσ άςκθςθσ τθσ 

πολιτικισ, ανικει ςτθν εξ αδιαιρζτου (ςυλλογικι) ιδιοκτθςία των 

πολιτϊν,  δθλαδι του λαοφ,  και οι πολιτικοί αςκοφν τθ διαχείριςθ  του 

κράτουσ ωσ εντολοδόχοι του λαοφ. Αυτό γίνεται πλιρωσ κατανοθτό με 

μια παρομοίωςθ που ςυνθκίηω, παραβάλλοντασ το κράτοσ με  

ανϊνυμθ εταιρεία:  οι πολίτεσ είναι οι μζτοχοι τθσ εταιρείασ και οι 

πολιτικοί το διοικθτικό ςυμβοφλιο.  Αν και αυτό που φαίνεται ότι 

διοικεί τθν εταιρεία είναι το διοικθτικό ςυμβοφλιο (όπωσ  λζει  το 

όνομά του), οι πραγματικοί ιδιοκτιτεσ που διοικοφν κυριαρχικά τθν 

εταιρεία  είναι  οι  μζτοχοι,  οι οποίοι είναι  και  αυτοί  που διορίηουν 

και παφουν  το ςυμβοφλιο  και αυτοί  ςτουσ οποίουσ  αυτό λογοδοτεί. 

Τπωσ λοιπόν ςτον ζμβιο οργανιςμό, θ υγεία του εξαρτάται κυρίωσ από 

τθν υγεία των κυττάρων του, ζτςι και ςτθν πολιτικοποιθμζνθ κοινωνία, 

θ  υγεία  τθσ,  ωσ  πολιτικοφ  οργανιςμοφ,   εξαρτάται  κυρίωσ  από  

τουσ πολίτεσ τθσ. Τταν οι πολίτεσ είναι ενιμεροι και ενεργοί, 

παρεμβαίνοντασ επιμελϊσ ςτα κοινά ςαν υγιι αντιςϊματα, αφενόσ  

υποβοθκοφν  το  ζργο των πολιτικϊν  και  αφετζρου  δεν  επιτρζπουν 

ςε αυτοφσ  να εκτρζπονται  ςε  επιηιμιεσ  για  το  κράτοσ  πράξεισ.  

Ψο ότι θ δθμοκρατία είναι πλζον αναγκαςτικά αντιπροςωπευτικι, αυτό 

δεν ςυνεπάγεται  ότι  ο πολίτθσ πρζπει να  εκλζγει αντιπρόςωπο και 

μετά να ιδιωτεφει. Υζρα από τθ γνωςτι παραίνεςθ του Αριςτοτζλθ 
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περί ενεργοφ πολίτθ ςε αντιδιαςτολι προσ τον «ιδιϊτθ» (idiot), ο 

πολίτθσ  οφείλει  πάντα  να  ζχει  κατά  νου   ότι  θ  αδιαφορία  του  για 

τα κοινά, αν και δεν προκαλεί αυτι τα ζκτροπα των πολιτικϊν, 

λειτουργεί οπωςδιποτε ωσ «λίπαςμα» που τα κρζφει.  Πε αυτι τθ 

λογικι, ο Burke είπε ότι «Για να κεριζψει το κακό, αρκεί οι καλοί να 

μθν κάνουν τίποτα». Τπωσ ςτο μεγάλο κακό, ο πολίτθσ γίνεται μεγάλοσ 

επαναςτάτθσ, ςτο κακθμερινό μικρό κακό πρζπει να είναι,  ανάλογα κι 

αυτόσ, ζνασ κακθμερινόσ μικρόσ επαναςτάτθσ. Ψα δικαιϊματα  δεν  

χαρίηονται  ςτθ  ηωι'   κατακτϊνται.  

Από τθν άλλθ πάλι, αυτό δεν ςθμαίνει ότι απαγορεφεται ςτον πολίτθ 

να επαναπαφεται και να απζχει εςκεμμζνα από τα κοινά. Αυτό είναι 

κακαρά ςτθ διακριτικι του ευχζρεια.  Απλά, όταν αυτόσ το πράττει,  

πρζπει να γνωρίηει πωσ, όςο αδιαφορεί και υφίςταται μοιρολατρικά το 

κακό, τόςο δεν δικαιοφται  μετζπειτα  να  παραπονείται.  Αυτό του το 

ζχει απαντιςει ο Shakespeare με τα λόγια του Cassius ςτο ζργο  Λοφλιοσ 

Ξαίςαρ: «Δεν κα ιταν αυτοί λφκοι,  αν  εμείσ  δεν ιμαςταν  πρόβατα».  

Αναμφίβολα, θ δθμοκρατία ζχει μείνει πίςω  ςϋ αυτό.  Είναι χρζοσ  των 

πολιτικϊν να δϊςουν περιςςότερο βιμα λόγου ςτουσ πολίτεσ, αλλά 

και  κεςμικά  κίνθτρα  ςυμμετοχισ  τουσ  ςτθν  πολιτικι  λειτουργία.  
 

Πιλϊ για κίνθτρα, γιατί κεωρϊ ότι θ βάςθ τθσ πολιτικισ είναι θ 

ανταποδοτικότθτα.  Ακοφμε να λζνε κάποιοι πολιτικοί «ιεροκιρυκεσ»,  

ότι ο άνκρωποσ πρζπει να είναι ςυνειδθτόσ πολίτθσ, να ζχει αίςκθςθ 

κακικοντοσ, να είναι ςυνεπισ ςτουσ νόμουσ και άλλεσ τζτοιεσ 

κεωρθτικζσ πομφόλυγεσ. Αλλά θ πολιτικι δεν είναι κρθςκεία, είναι 

ςυναλλαγι  (δοφναι και λαβείν).  Σ πολίτθσ  δεν υπθρετεί  τθν κοινωνία  

διότι  κα  του προςφζρει  το  μελλοντικό «παράδειςο»,  όπωσ κάνει ο 

πιςτόσ  ςτθ  κρθςκεία.  Σ λόγοσ  τθσ  ςυμμετοχισ  του είναι κακαρά 

ωφελιμιςτικόσ και, επομζνωσ, το ενδιαφζρον του για το ςφνολο είναι 

ανάλογο με τθν ωφζλεια  που  αυτόσ  ζχει  απϋ αυτό,  φκάνοντασ  και  

μζχρι  απζχκειασ αν ζχει ηθμία ι αν θ ανταπόδοςθ απϋ αυτό είναι 

αιςκθτά μικρότερθ από  τθ  δικι  του  προςφορά. 

Κεωρϊ λοιπόν ότι ςτο κζμα αυτό, τθσ ανταποδοτικότθτασ, αποτελεί 

ςθμαντικι τροχοπζδθ θ αγιοποίθςθ τθσ ιςότθτασ γνϊμθσ ωσ 

πεμπτουςίασ  τθσ  δθμοκρατίασ.  Υάντα οι φιλόςοφοι  αναγνϊριηαν  

ότι, κεωρθτικά,  κα ιταν καλφτερο το αξιοκρατικό πολίτευμα, με τθν 

ζννοια τθσ παροχισ  λόγου  ςτον πολίτθ ανάλογα με τθν προςφορά του 

ςτθν  κοινωνία.   Υίςτευαν  ότι  αςφαλϊσ  και  πρζπει  να  ζχουν  γνϊμθ 
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ςτα κοινά όλοι πολίτεσ, αλλϋ ότι θ «ίςθ γνϊμθ», που κεωρθτικά 

προβάλλεται ωσ δίκαια, ςυνιςτά ςτθν πραγματικότθτα αδικία. 

Επικράτθςε όμωσ διεκνϊσ, ωσ ζλαςςον κακό, θ «τυφλι» ιςότθτα, διότι, 

πρακτικά,  δεν  υπιρχε  τρόποσ  εξεφρεςθσ  αντικειμενικϊν  κριτθρίων 

ςτθ  βακμολόγθςθ  τθσ  αριςτείασ,  ϊςτε  θ  αναλογικι  αξιοκρατία  να 

μθν  οδθγεί  ςτθν  αντιλαϊκι  αριςτοκρατία   και  εκφυλίηεται  τελικά  ςε 

ολιγαρχία. Ζνα αξιζπαινο πείραμα αυτισ τθσ λογικισ, τθσ 

αναλογικότθτασ αντί ιςότθτασ ςτθ δθμοκρατία, ιταν εκείνο τθσ 

αρχαίασ  Ακινασ, όταν  εφάρμοηαν τθ βακμολόγθςθ των πολιτϊν με 

μεδίμνουσ. 

Τμωσ, ςτον 21ο αιϊνα, είναι πια ανεπίτρεπτο να αςκοφμε τθν πολιτικι 

με τα πρωτόγονα μζςα που αυτό γινόταν από τθν αρχαιότθτα μζχρι τον 

20ό αιϊνα.  Θ τεχνολογία προςφζρει ςιμερα,  με τθν πλθροφορικι και  

το  διαδίκτυο,  τεράςτιεσ  δυνατότθτεσ  μεταρρυκμίςεων  επάνω ςτον 

τρόπο τθσ  παρζμβαςθσ  των  πολιτϊν ςτα πολιτικά  δρϊμενα. 

Κα πρζπει, κατά τθ γνϊμθ μου, να εξεταςκεί θ εφαρμογι τθσ 

ανταποδοτικότθτασ ςτθν πολιτικι, με ςκοπό το πζραςμα ςτθν 

αξιοκρατικι δθμοκρατία κατά απολφτωσ αμερόλθπτο τρόπο.  Πε ζνα 

παγκόςμιο -ι εν πάςθ περιπτϊςει υπερεκνικό-  ςφςτθμα, κα μποροφςε 

για τον κάκε πολίτθ να ζχουν κακοριςτεί αντικειμενικοί ςυντελεςτζσ 

(μόρια) προςωπικισ αξιολόγθςθσ  με τελείωσ αντικειμενικά κριτιρια 

(όπωσ οι τίτλοι ςπουδϊν, τα ζτθ εργαςίασ, ο φόροσ που ζχει πλθρϊςει 

ςυνολικά, ο αρικμόσ των τζκνων του, το προςδόκιμο ηωισ που του 

απομζνει κ.ά., αλλά και οι ποινικζσ καταδίκεσ κλπ.  που δικαιολογοφν 

αρνθτικό  πρόςθμο)   και ο  βακμόσ  που εξάγεται να καταχωρείται ςτο 

μθτρϊο των πολιτϊν που τθρεί το κράτοσ, κακϊσ και με ζνκετο chip 

ςτθν θλεκτρονικι ταυτότθτα του πολίτθ, ϊςτε αυτόσ να ςυμμετζχει 

ςτθν  πολιτικι  αναλογικά,  με βάςθ τον  προςωπικό  του ςυντελεςτι.  

Δεν είναι δθμοκρατικό και δίκαιο, ζνασ άνκρωποσ με πτυχία, με 

ςθμαντικι  επαγγελματικι  και  οικονομικι ςυνειςφορά ςτο κράτοσ, με 

παιδιά που κα είναι αφριο χριςιμοι πολίτεσ κλπ., να ειςακοφγεται το 

ίδιο από τθν πολιτεία με τον αμόρφωτο, ανεπάγγελτο και άκλθρο 

μόνιμο τρόφιμο του ταμείου ανεργίασ, με το πολυςζλιδο ενδεχομζνωσ 

ποινικό μθτρϊο. 

Πια τζτοια αξιοκρατικι  μεταρρφκμιςθ,  κα ζδινε κατά τθν άποψι μου 

ςθμαντικι  ϊκθςθ  ςτθν  πολιτικι  προσ  τθν  κατεφκυνςθ  τθσ 

ςυμμετοχισ  των πολιτϊν, αλλά και  τθσ  διαμόρφωςθσ  ωριμότερθσ 

και  ορκότερθσ  άποψθσ  του  εκλογικοφ  ςϊματοσ. 
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Κα μποροφςε, μάλιςτα, να επεκτακεί και ςτθν άςκθςθ όλων των 

ενεργθτικϊν του δικαιωμάτων  (όπωσ ιδθ γίνεται ςτθν πρόςλθψθ ςε 

εργαςία, όπου εφαρμόηεται θ προτεραιότθτα με τζτοιου είδουσ 

μοριοδότθςθ), τθροφμενθσ  βζβαια τθσ απόλυτθσ (ανά άτομο) ιςότθτασ  

ωσ  προσ  τα  πακθτικά  δικαιϊματα  (τα  κατοχυρωμζνα  ωσ ανκρϊπινα  

δικαιϊματα, όπωσ θ προςταςία τθσ  ηωισ, θ ιςότθτα φφλου και φυλισ, 

το δικαίωμα ςτθ μόρφωςθ και ςτισ ςτοιχειϊδεισ βιοποριςτικζσ ανάγκεσ 

κ.ά.). 

θμείωςθ: Γνωρίηω τισ κεωρθτικζσ αντιρριςεισ επϋ αυτοφ, ότι τάχα 
αυτό ςυνιςτά αριςτοκρατικι αντίλθψθ και ότι κατθγοριοποιεί τουσ 
ανκρϊπουσ. Ωςτόςο, οι ίδιοι οι υποχόνδριοι διανοοφμενοι που το 
υποςτθρίηουν, δζχονται ωσ φυςιολογικι τθ ςτζρθςθ των πολιτικϊν 
δικαιωμάτων από τουσ ανθλίκουσ και τουσ καταδίκουσ ι τθ 

διαφορετικι μεταχείριςθ των πτυχιοφχων ςτισ προςλιψεισ ςτο 
δθμόςιο, ενϊ «όλοι άνκρωποι είναι», όπωσ μασ λζνε. Στισ  περιπτϊςεισ 
αυτζσ, ζχουν ωσ δικαιολογίεσ τθν ανάγκθ και τθν αντικειμενικότθτα των 
κριτθρίων' και ςωςτά τθν ζχουν.  
Πμωσ, το ίδιο ιςχφει και ςτθν προτεινόμενθ μεταρρφκμιςθ: θ ανάγκθ 
είναι πλζον εμφανϊσ επιτακτικι και τα κριτιρια που προτείνονται να 
ιςχφουν είναι αντικειμενικά και μόνο. Εξάλλου, με τθν αξιοκρατικι 
διαβάκμιςθ, δεν ςτεροφμε από κανζναν το δικαίωμα του πολίτθ' απλά 
επιβραβεφουμε τον καλό πολίτθ.  Πταν κάποιοσ βραβεφεται, δεν ζπεται 
ότι κάποιοσ  άλλοσ  μειϊνεται.  Πταν  ο  αριςτοφχοσ  μακθτισ αμείβεται 
με  ζπαινο ι υποτροφία, δεν ςκζφτθκε κανείσ ποτζ ότι αυτό πλθγϊνει 
ψυχικά τον αμελι.  Οφτε όταν ςε κάποιο πυροςβζςτθ δίνεται αριςτείο  
ανδρείασ, αυτό ςθμαίνει ότι  όλοι οι άλλοι πυροςβζςτεσ ατιμάηονται ωσ 
δειλοί. Και επιτζλουσ, είναι φαριςαϊςμόσ και διπροςωπία, οι ίδιοι 
άνκρωποι,  που καταδικάηουν  τθν  αριςτοκρατία  και ωσ λζξθ ακόμα, 
να υπερκεματίηουν όταν ακοφν για «αξιοκρατία», αφοφ άριςτοσ και  
άξιοσ είναι δφο όψεισ του ίδιου νομίςματοσ. 
 

Ψα παραπάνω,  περί  ανταποδοτικότθτασ  και  περί  παροχισ  κινιτρων 

ςτον πολίτθ,  βάηουν μπροςτά μασ, όμωσ, ζνα γενικότερο κεωρθτικό 

ηιτθμα:  τθν  προαιρετικότθτα  ι  υποχρεωτικότθτα  τθσ  ιδιότθτασ  του 

πολίτθ.  

Αςφαλϊσ, θ κοινωνία δεν ερωτά το κάκε άτομο αν επικυμεί να 

ςυμμετζχει ςτον οργανωτικό τθσ ςχιμα, ωσ μζλοσ τθσ. Άπαξ και 

κάποιοσ γεννθκεί ςε μια ςυντεταγμζνθ κοινωνία,  το αντίςτοιχο κράτοσ 

τον εντάςςει ςτο οργανωτικό ςχιμα του και τον υποτάςςει ςτθν 

ζννομθ τάξθ του  υποχρεωτικά.  Υολιτικά, δεν είναι ςτθ διακριτικι 
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ευχζρεια  του ανκρϊπου να ενδυκεί ι όχι  τθν ιδιότθτα του πολίτθ και  

να αναλάβει ι  όχι  τισ  αντίςτοιχεσ  υποχρεϊςεισ.  

Αυτό, κεωρθτικά, εμπεριζχει μια αντίφαςθ: Από τθ μία, θ 

ανκρωπότθτα κεωρεί ωσ αδιαπραγμάτευτο κζςφατο τθν αυτοδιάκεςθ 

του ατόμου  και  τθν ελεφκερθ ανάπτυξθ  τθσ  προςωπικότθτάσ του και, 

από τθν άλλθ, τα κράτθ φοροφν ςτουσ ανκρϊπουσ τουσ υποχρεωτικά 

το ζνδυμα του πολίτθ εν είδει «ηουρλομανδφα».  Υρακτικά,   αυτό  

είναι  ευκολότατο   να  ςυμβεί,  διότι  επιβάλλεται ςτον άνκρωπο από 

το κράτοσ δια τθσ δυνάμεωσ.  Κεωρθτικά όμωσ, είναι δυςκολότατο  να 

εξθγθκεί θ αντίφαςθ και να γίνει αυτό θκικά παραδεκτό.  Ξι αυτό γιατί,  

ενϊ θ πολιτεία ζχει ωσ ιερό ςκοπό τθν απομάκρυνςθ τθσ κοινωνίασ 

από το κακεςτϊσ τθσ ηοφγκλασ,  εγκαινιάηει τθ ςχζςθ τθσ με τον κάκε 

νζο άνκρωπο  με μια πράξθ  ηοφγκλασ  και  βίασ'   τον καταναγκαςμό 

του να υποταγεί  ςτθ δικι  τθσ κοινωνικι ςφμβαςθ  και  ςτθν ζννομθ 

τάξθ ωσ πολίτθσ.  Αυτόσ είναι και ο κυριότεροσ λόγοσ τθσ διαφωνίασ  

ιδεαλιςμοφ και ρεαλιςμοφ ςτθν πολιτικι και ο μοναδικόσ λόγοσ για τον 

οποίο ο ιδεαλιςμόσ  αρνείται εν προκειμζνω τθ διαλεκτικι ςυνάντθςθ 

με το ρεαλιςμό  και  προβάλλει  veto.  Θ  υποχρεωτικότθτα δεν ιταν  

και δεν κα είναι ποτζ -κεωρθτικά- πολιτικό ιδεϊδεσ, αλλά απλά 

αναγκαίο κακό,  κατϋ απόλυτθ οικονομία  αποδεκτό. 

Κα ιταν υποκριςία να ποφμε ότι ο άνκρωποσ λειτουργεί ωσ πολίτθσ 

κατϋ ελεφκερθ επιλογι ι ότι είναι κεωρθτικά υποχρεωμζνοσ να βλζπει 

τθν οργανωμζνθ κοινωνία,  εντόσ τθσ οποίασ γεννικθκε κατά τφχθ,  ωσ 

κάτι διάφορο τθσ ηοφγκλασ. Ψο ότι κάποιοι άλλοι ζχουν ςυμφωνιςει  

να τθ  βλζπουν αλλιϊσ και τθν περιβάλλουν ιδεατά με μθ φυςικζσ 

(ςυμβατικζσ) ιδιότθτεσ, είναι δικι τουσ ςφμβαςθ και υπόκεςθ.  Γιϋ 

αυτόν, μπορεί κάλλιςτα,  νοερά,  αυτι να είναι και να παραμζνει μια 

ακόμα κοινωνία ηοφγκλασ, που απλά κάποιοι του επιβάλλουν τθν 

«εκκεντρικότθτά» τουσ δια τθσ δυνάμεωσ. Για τον τουρίςτα, ο 

κρθςκευτικόσ ναόσ και θ μαςονικι ςτοά  που ειςζρχεται,  είναι απλά 

ζνα ακόμα κτίριο'  δεν είναι αυτό που βλζπει ο πιςτόσ  ι  ο  τζκτονασ. 

Ξι αν ακόμα του αντιτείνουν το δικαίωμα να απόςχει τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ κοινωνίασ αυτοεξοριηόμενοσ, γεννϊνται -μιλϊντασ 

πάντα κεωρθτικά- δφο ερωτιματα:  α) Πε ποιο θκικό δικαίωμα του 

αφαιρείται το φυςικό δικαίωμα να ηιςει ςτον τόπο που γεννικθκε, 

όπωσ κι αυτοί; και β) Υοφ ακριβϊσ να πάει για να ηιςει ςαν 

Φοβινςϊνασ  Ξροφςοσ,  όταν  δεν  υπάρχει  επί  Γθσ  οφτε  ζνα  τετρα-

γωνικό μζτρο που να  μθν ανικει ςτθν επικράτεια κάποιου κράτουσ; 
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Υρακτικά βζβαια, υποταςςόμενοσ ςτθ λογικι τθσ δυνάμεωσ, 

προςαρμόηεται  ςτθν  επιβαλλόμενθ  πραγματικότθτα  και   λειτουργεί 

ωσ δικεν «ςυνειδθτόσ» πολίτθσ,  όπου και όταν δεν μπορεί να ξεφφγει.  

Σι πολίτεσ αυτισ τθσ  λογικισ  είναι αφανείσ  μεν, αφάνταςτα πολλοί  

δε! Κα ιταν αφζλεια να πιςτζψουμε ότι αυτοί είναι μόνο όςοι 

προςχωροφν φανερά ςτον αναρχιςμό,  όταν πζραν αυτϊν είναι τόςο 

πολλοί οι  παραβατικοί  και  οι φοροφυγάδεσ  που ςυλλαμβάνονται 

και, επομζνωσ,  πολλοί περιςςότεροι αυτοί  που δεν ςυλλαμβάνονται 

(ςφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ όλων των αρμόδιων κρατικϊν 

υπθρεςιϊν του πλανιτθ).  

Δεν κα ριψοκινδυνεφςω να πω ότι θ πλειονότθτα παγκοςμίωσ είναι αυτισ 
τθσ λογικισ, αλλά προκαλϊ τον κάκε αναγνϊςτθ του βιβλίου να ςτραφεί 
παρατθρθτικά ςτουσ ανκρϊπουσ του κφκλου του, για να διαπιςτϊςει μόνοσ 
του το μικρό ποςοςτό των ςυνειδθτά και εκοφςια νομοταγϊν πολιτϊν. 

Τλα τα προθγοφμενα ςθμαίνουν, πρακτικά, δικαιϊματα χωρίσ 

υποχρεϊςεισ.  Ξαι από φυςικι άποψθ, αυτό είναι το ςωςτό,  γιατί τα 

δικαιϊματα ζρχονται  από τθ φφςθ, ενϊ οι υποχρεϊςεισ από ςφμβαςθ. 

Ζτςι, μπαίνει ευκζωσ το ηιτθμα του κατά πόςο μπορεί να υποςτθριχκεί 

βαςίμωσ  θ ςωκρατικι παραίνεςθ  περί ςυνειδθτοφ και νομοταγοφσ   

πολίτθ και θ άνευ κρατικισ επιβολισ  εκοφςια ανάλθψθ  υποχρεϊςεων  

από  τουσ  πολίτεσ  ζναντι  τθσ  πολιτείασ. 

 Αν δεν υπιρχαν υπζρτερεσ των νόμων θκικζσ αξίεσ και ο Χωκράτθσ 

είχε  δίκιο  ςτθν  παραίνεςθ άκριτθσ υποταγισ ςτθ νομιμότθτα, τότε κα  

καταργείτο  το  ανζκακεν ςεβαςτό υπζρτατο πολιτικό δικαίωμα τον 

λαϊν ςτθν αντίςταςθ κατά τθσ κατάχρθςθσ  εξουςίασ.  Ξαι φυςικά,  δεν 

κα υπιρχε -όπωσ ξαναείπα- βάςθ δικαίου ςτθν καταδίκθ των 

εγκλθματιϊν τθσ Ρυρεμβζργθσ, αφοφ αυτοί εφάρμοηαν νόμουσ του 

κράτουσ  και τίποτα περιςςότερο.  Ψο ιςτορικό όμωσ αυτό δικαςτιριο, 

ζκρινε -και ορκά-  ότι θ θκικι κρίςθ και ευκφνθ υπερζχει τθσ νομικισ, 

όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ τραγωδίασ  τθσ  Αντιγόνθσ,  θ παγκόςμια 

γραμματεία δικαίωςε χωρίσ διςταγμό το κατά Χοφοκλι ικοσ τθσ 

θρωίδασ, αντί για τθ κρθςκευτικι προςιλωςθ ςτουσ νόμουσ του 

Ξρζοντα  (που κα ιταν το πρζπον με βάςθ τθ ςωκρατικι λογικι). 

Ξι εδϊ ακριβϊσ, εμφανίηεται το μεγαλείο τθσ δθμοκρατίασ.  Ζγκειται 

ςτθν πολιτεία  να πείκει το φυςικό μζλοσ  τθσ  κοινωνίασ  να λειτουργεί 

και ωσ ςυμβατικό, δθλαδι ωσ πολίτθσ, επειδι αυτι του αποδεικνφει 

ςυνεχϊσ και αδιαλείπτωσ ότι αυτι θ ςφμβαςθ είναι προσ το ςυμφζρον 

του (αντί να τον αναγκάηει και αυτι -ωσ αντίκετθ αλλά ομοειδισ 

δφναμθ με εκείνθ τθσ ηοφγκλασ-  να υποτάςςεται ςτισ επιλογζσ τθσ).  
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Αυτό ςθμαίνει φιλοςοφικά, ότι θ ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τον 

άνκρωπο ζναντι τθσ πολιτείασ τελεί υπό δφο προχποκζςεισ:  α) ότι το 

ιςοηφγιο των δικαιωμάτων που του προςτίκενται (πζραν των φυςικϊν) 

είναι κετικό γιϋ αυτόν, ζναντι των υποχρεϊςεων  που αναλαμβάνει, και 

β) ότι αυτό το κρίνει ο ίδιοσ και όχι οι άλλοι.  Αν ςυμβαίνει το πρϊτο, 

ακολουκεί ευκόλωσ και το δεφτερο. Αν δεν ςυμβαίνει το πρϊτο, είναι 

αφφςικο να αναμζνεται απϋ αυτόν, οικειοκελϊσ, το δεφτερο. Θ επιβολι 

υποχρεϊςεων από τθν πολιτεία ςτον πολίτθ, που δεν ανταποδίδονται 

ανάλογα ςϋ αυτόν, όπωσ λογικά επιβάλλεται, μόνο με τθ λογικι τθσ 

ηοφγκλασ και του καταναγκαςμοφ μπορεί να του επιβλθκεί. 

Επάνω ςϋ αυτι τθ λογικι  κεμελίωςθ,  είναι χτιςμζνοι ςτο δθμοκρατικό 

κόςμο οι  κεςμοί κράτοσ,  πολιτεία και  νόμοσ.  Χτο βακμό  που  οι 

πολίτεσ λειτουργοφν ςϋ αυτό το πλαίςιο,  χωρίσ τθν ανάγκθ να αςκεί το 

κράτοσ τθν εξουςία του, κεωρείται ότι ζνα ςυγκεκριμζνο πολιτικό 

ςφςτθμα  είναι επιτυχθμζνο.  Αυτό βζβαια  κρίνεται  ποςοςτιαία και 

όχι  απόλυτα,  γιατί ζνασ νόμοσ που ςιμερα ωφελεί τον πολίτθ, μπορεί 

αφριο να τον βλάπτει και, φυςικά, είναι αδφνατο το κράτοσ να 

προςαρμόηει τουσ νόμουσ ςτον κάκε πολίτθ ατομικά. Γιϋ αυτό και θ 

καταςταλτικι εξουςία του κράτουσ είναι και κα είναι απαραίτθτθ, γιατί  

όπωσ λζει το νομικό ρθτό «Νόμοσ άνευ ποινισ, νόμοσ ουκ ζςτιν». 

Υάντωσ, κατιςχφουν ςε κάκε περίπτωςθ αυτά που είπαμε, ςτο εδάφιο 

περί κράτουσ, για το αναγκαίο consensus κράτουσ και πολίτθ (το οποίο 

ζγκειται ςτθν πολιτεία),  για τον αυτοπεριοριςμό του κράτουσ εντόσ 

των θκικϊν κανόνων τθσ διοικοφμενθσ απϋ αυτό κοινωνίασ, και για τθν 

αποφυγι των υπερβάςεων και των καταχριςεων εξουςίασ. 

Ο Ρολιτικόσ, ωσ ιερουργόσ τθσ πολιτικισ 

Σ Ρολιτικόσ είναι ο πολίτθσ, ςτον οποίο παραχωροφν οι ςυμπολίτεσ 

του  τθν  επιτελικι αρμοδιότθτα να οργανϊνει  και να κυβερνά το 

κράτοσ για λογαριαςμό τουσ,  ιτοι να καταρτίηει τουσ νόμουσ  και  να 

διοικεί  τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.  

Ψο πρϊτο απϋ αυτά τα κακικοντα αςκείται ςυνικωσ από τουσ 

πολιτικοφσ ςυλλογικά, μζςω πολιτικϊν εταιρειϊν που αποκαλοφνται 

κόμματα, ενϊ το δεφτερο ατομικά. Ξαι ςτισ δφο περιπτϊςεισ, ο 

πολιτικόσ διαχειρίηεται τισ κρατικζσ υποκζςεισ ςε κορυφαίο επίπεδο 

και,  ωσ  εκ  τοφτου,   ευκφνεται  κυρίωσ  αυτόσ,   ζναντι  των  εντολζων 

του,   για  τθν  ευτυχι  ι  ατυχι   ζκβαςι   τουσ. 
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Υζρα όμωσ  από τθν ευκφνθ που του ανικει όπωσ ςε κάκε διαχειριςτι,   

αυτι επαυξάνεται ςτθν  περίπτωςθ  του πολιτικοφ  από τρεισ  επιπλζον  

παραμζτρουσ: 

 Ψθν πρϊτθ παράμετρο αυξθμζνθσ ευκφνθσ του πολιτικοφ, ζναντι 

των λοιπϊν ςυντελεςτϊν τθσ δθμόςιασ ι κοινωνικισ λειτουργίασ, 

τθν αποκαλϊ κομβικι ευκφνθ,  διότι  απϋ  αυτόν ειδικά εξαρτάται θ 

απόδοςθ όλων των άλλων. Ψο κράτοσ είναι ζνασ «πφργοσ» με 

πολλζσ  αίκουςεσ, αλλά καμία δεν  είναι προςιτι  αν  δεν ςυμπράξει 

ο «κλειδοκράτορασ»,  που είναι ο πολιτικόσ. 

Αν αναλογιςκοφμε τι ακριβϊσ ςυμβαίνει ςτθ ηωι και ςτθν κοινωνία, 

κα παραδεχκοφμε ότι: 

- Ναι μεν χρθςιμοποιοφμε τον αυτοκινθτόδρομο για τισ 
μετακινιςεισ μασ, αλλά δεν εργαςκικαμε ποτζ ςτθν καταςκευι 
ενόσ δρόμου. Πμωσ, κι αυτόσ που καταςκεφαςε το ζργο αυτό, δεν 
φρόντιςε ποτζ να απαλλοτριωκεί θ ζκταςθ που υποδζχκθκε τον 
αυτοκινθτόδρομο.    

- Ναι  μεν  κάποιοσ  ςυλλζγει  τα απορρίμματα  που  παράγω, αλλά 

δεν  ενδιαφζρκθκε  ποτζ  να  υπάρχει ο  ςυλλεκτιρασ  που τελικά 
τα αποκζτει. Αλλά κι αυτόσ που εργάηεται ςτθ μονάδα 
επεξεργαςίασ των απορριμμάτων, δεν αςχολικθκε ποτζ με τθν 
αγορά ενόσ απορριμματοφόρου οχιματοσ. 

- Ναι μεν κάποιοσ τεχνικόσ καταςκεφαςε και τοποκζτθςε τουσ 
φωτεινοφσ ςθματοδότεσ που υπάρχουν ςτισ διαςταυρϊςεισ και 
επιτρζπουν να μεταφζρω με αςφάλεια το παιδί μου ςτο ςχολείο, 
αλλά δεν ζπαιξε κανζνα ρόλο ςτο να υπάρχει αυτό το ςχολείο. 

Πμωσ, κι αυτόσ που διδάςκει το παιδί ςτο ςχολείο, δεν νοιάςτθκε 
ποτζ για το αν υπάρχουν ςθματοδότεσ ςτο δρόμο. 

- Ναι μεν κάποιοσ με χειρουργεί όταν αρρωςτιςω, αλλά δεν 
φρόντιςε ποτζ να ζχει θλεκτρικό ρεφμα το χειρουργείο. Πμωσ, κι 
αυτόσ που εργάηεται ςτθν θλεκτροπαραγωγικι εταιρεία, δεν 

αςχολικθκε ποτζ με το ςτιςιμο ενόσ χειρουργείου. 
- Ναι  μεν κάποιοσ  με πλθρϊνει  εκεί  που εργάηομαι, αλλά δεν 

είναι αυτόσ που τυπϊνει το χριμα. Πμωσ, κι  αυτόσ  που  
εργάηεται ςτο νομιςματοκοπείο, δεν νοιάςτθκε ποτζ αν 

υπάρχουν φανάρια ςτο δρόμο ι ςχολεία ι νοςοκομεία, οφτε 
φυςικά βοικθςε τον εργοδότθ μου να φτιάξει το μαγαηί που 
ςυντθρεί αυτόν κι εμζνα. 

Τλοι μασ γνωρίηουμε ότι υπάρχουν άπειρα τζτοια παραδείγματα, 

αλλά ςπανίωσ ςυνειδθτοποιοφμε ότι, πίςω από κάκε τζτοια 
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κοινωνικι λειτουργία, υπάρχει αδιαλείπτωσ ζνασ πολιτικόσ. Σ μόνοσ  

ςτθν  οργανωμζνθ  κοινωνία,  που  νοιάηεται  για  όλα  αυτά μαηί  

και  που  φροντίηει,  ϊςτε  όλεσ  αυτζσ οι  αναγκαίεσ  δράςεισ να 

αλλθλοχποςτθρίηονται ςφμμετρα και με κανόνεσ, είναι καταφανϊσ  

ο  πολιτικόσ! 

Πε  πολιτικζσ  αποφάςεισ  ρυκμίηεται θ κυκλοφορία ςτουσ δρόμουσ.   

Ακόμα και  ότι  το κόκκινο χρϊμα ςθμαίνει  απαγόρευςθ και το 

πράςινο απελευκζρωςθ, κάποιοσ πολιτικόσ το κανόνιςε, γιατί  

φυςικά, για τον καταςκευαςτι του φωτεινοφ ςθματοδότθ,  κα  ιταν  

απολφτωσ  το αυτό αν κανονιηόταν να περνάμε με κόκκινο και να 

ςταματάμε ςτο πράςινο.  Χωρίσ κάποια πολιτικι απόφαςθ,  δεν κα 

είχε απαλλοτριωκεί θ ζκταςθ που μετατράπθκε ςε αυτοκινθτό-

δρομο,  οφτε κα υπιρχε το ςχολείο ι το χειρουργείο  ι το χριμα.  

Ξαι βζβαια, κανζνασ  από  τουσ επαγγελματίεσ αυτοφσ δεν κα είχε 

τον τρόπο να ζχει εξαςφαλιςμζνθ τθ ςυνδρομι των υπολοίπων  τθν  

ϊρα  που  τθ   χρειάηεται. 

Αςφαλϊσ κάποιεσ απϋ αυτζσ τισ λειτουργίεσ ςυμβαίνουν 

ςτοιχειωδϊσ και ςτθ ηοφγκλα, αλλά μόνο ςυγκυριακά και ςτο βακμό  

που αυτόσ  που ςυνδράμει τον άλλο διατίκεται να το κάνει. Ελλείπει 

πλιρωσ εκεί θ βεβαιότθτα και θ κανονικότθτα και, οπωςδιποτε, δεν 

υπάρχει  καμία  κατοχφρωςθ  τθσ  ποιότθτασ. 

Ψο ίδιο όμωσ ιςχφει και ςτο κρατικό οικοδόμθμα: 

- Δεν  νοιάηεται  ο τεχνικόσ  αν αυτό  που προτείνει είναι 

οικονομικά  ακατόρκωτο. 

- Ενίςταται  ο  οικονομικόσ ςτθ  ςωςτι  και  φιλόδοξθ  πρόταςθ,  

αν  το  ταμείο  του  δεν   επαρκεί. 

- Αλλά αυτό δεν πείκει τον εντεταλμζνο με τθν πρόνοια, αν ο 

ανκρωπιςμόσ  επιτάςςει  κάτι  άλλο. 

- Και ο δικαςτισ αγνοεί τθν ανκρωπιςτικι πλευρά, αν ο νόμοσ 

ξζχαςε  να τθ  λάβει  υπόψθ  του. 

Σ μόνοσ που ζχει τθν αρμοδιότθτα, αλλά και το κακικον, να 

μεριμνά  για  τον  επιτελικό  ςυγκεραςμό  όλων  των  παραμζτρων 

και  τάςεων (που θ κακεμιά είναι  ορκι υπό το  δικό τθσ  πρίςμα και 

εςφαλμζνθ ενδεχομζνωσ για τισ υπόλοιπεσ), άρα γιϋ αυτό που 

αποκαλοφμε  εφρυκμθ  και  ιςόρροπθ  λειτουργία του κράτουσ, 

είναι ο πολιτικόσ. Τπωσ το εξθγιςαμε προθγουμζνωσ ςτθν 

οργανωτικι  (αναφερόμενοι ςτο ρόλο του θγζτθ),  ζτςι κι εδϊ,  το 

κράτοσ, και θ οργανωμζνθ κοινωνία ευρφτερα, είναι ςαν τθ 
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ςυμφωνικι ορχιςτρα.  Σ μαζςτροσ δεν παίηει κανζνα όργανο και 

δεν παράγει κανζνα ιχο, αλλά χωρίσ αυτόν,  πολυπλθκισ ορχιςτρα 

δεν νοείται.  Αν ο μαζςτροσ δεν επιβάλει  τθν αρμονία, θ ευρυκμία 

ςτθ  ςυλλειτουργία  των οργάνων  κακίςταται ουτοπία και το 

αποτζλεςμα  κα  είναι  μοιραία  δυςαρμονικό  (φάλτςο).  

Ωπϋ αυτι τθν ζννοια, του αναηθτοφντοσ τθν αρμονία, ο πολιτικόσ 

προςομοιάηει περιςςότερο προσ καλλιτζχνθ παρά προσ 

εφαρμοςμζνο επιςτιμονα. Επομζνωσ, θ πολιτικι ιδιότθτα 

προχποκζτει κυρίωσ  το  ανάλογο  τάλαντο,  παρά τθ γνϊςθ  και  

τθν πείρα. Υολλζσ επίκτθτεσ ιδιότθτεσ βελτιϊνουν τα θγετικά 

προςόντα  αυτοφ  που τα ζχει,  αλλά είναι πλιρωσ ανίκανεσ να του 

εμφυτεφςουν το ταλζντο  του  θγείςκαι. 

Από αυτά, γίνεται αντιλθπτό ότι θ ευκφνθ του πολιτικοφ είναι 

κεςμικά  αυξθμζνθ,  ςε ςχζςθ με όλα τα άλλα κρατικά και κοινωνικά  

λειτουργιματα,  αφοφ θ παρουςία του είναι κομβικι για τθ 

λειτουργία των υπολοίπων και όλα υπολειτουργοφν αν αυτόσ  είναι 

αμελισ  ι  ανεπαρκισ.  

 Θ δεφτερθ παράμετροσ αυξθμζνθσ ευκφνθσ εκείνου που 

πολιτεφεται και αναλαμβάνει πολιτικι κζςθ, είναι αυτι που 

ονομάηω εκελοντικι ευκφνθ, διότι ο πολιτικόσ προςφζρεται 

εκελοντικά  για να   διαχειριςτεί  τισ υποκζςεισ  των  υπολοίπων,  

για λογαριαςμό όλων και προσ το ςυμφζρον τουσ. Δεν 

προςλαμβάνεται,  όπωσ ςυνθκίηεται  με κάκε άλλο υπάλλθλο,  αλλά 

αυτοπροςφζρεται για το ςυγκεκριμζνο ζργο, υποςχόμενοσ 

ενδιαφζρον  και  διάκεςθ γιϋ αυτό.   Πε βάςθ αυτι τθν υπόςχεςθ, 

οι πολίτεσ ι ο κυβερνιτθσ τον εμπιςτεφονται και τον ορίηουν 

(κακοςιϊνουν) ωσ πλθρεξοφςιο διαχειριςτι  των  ιερϊν υποκζςεϊν 

τουσ. Χυνεπϊσ, θ απάτθ και πρόκλθςθ ηθμιάσ ςϋ αυτοφσ 

επιβαρφνεται ωσ ζγκλθμα,  διότι γίνεται υπό ςυνκικεσ ιδιαίτερθσ 

εμπιςτοςφνθσ και κακοςιϊςεωσ.  Ψο να επιδιϊκει και να κερδίηει 

κάποιοσ τθν ιδιαίτερθ εκτίμθςθ του άλλου, ςυνεπάγεται αυτόχρθμα 

και ιδιάηουςα ευκφνθ του απζναντι ςτον άλλο και, επομζνωσ, 

υποχρζωςθ του εντολοδόχου να διαχειρίηεται τισ υποκζςεισ του 

εντολζα του με μεγαλφτερθ επιμζλεια από τισ προςωπικζσ και 

οικογενειακζσ υποκζςεισ του. Υολλοί ναυτικοί προςλαμβάνονται ςϋ 

ζνα πλοίο ωσ πλιρωμα, με ςυγκεκριμζνα κακικοντα ο κακζνασ, 

αλλά ζναν από αυτοφσ τιμά ο πλοιοκτιτθσ με τθν εμπιςτοςφνθ του 
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και τον ορίηει ωσ καπετάνιο, ανακζτοντασ ςϋ αυτόν τθν τφχθ του 

ςκάφουσ του και τθν αςφάλεια πλοίου και πλθρϊματοσ. Γιϋ αυτό, 

και ςτθ ναυτοςφνθ, που οι αρχζσ τθσ διακρίνονται για το θκικό τουσ  

μεγαλείο, το ζκιμο φζρει τον πλοίαρχο  να  ακολουκεί,  λόγω 

τφψεων,  τθ μοίρα του ναυαγίου. 

Χυνεπϊσ, λόγω τθσ ιδιάηουςασ  εμπιςτοςφνθσ και τθσ ςοβαρότθτασ 

των υποχρεϊςεων  που αναλαμβάνει ο πολιτικόσ,  ακόμα και  ςτθν 

ακοφςια παραμζλθςθ των κακθκόντων του,  δεν του αναγνωρίηεται 

το ελαφρυντικό τθσ αμζλειασ,  αλλά ιςχφει γιϋ αυτόν το κεϊρθμα 

του ποινικοφ δικαίου που λζει  ότι «θ βαρεία αμζλεια εξομοιοφται 

προσ δόλον».  Αυτό ςθμαίνει,  ότι θ ζννοια φαφλοσ δεν αποδίδεται 

μόνο ςτουσ διεφκαρμζνουσ πολιτικοφσ,  που ηθμιϊνουν οικονομικά 

τθν πολιτεία, αλλά και ςϋ αυτοφσ που αναλαμβάνουν το πολιτικό 

κακικον εν  γνϊςει τθσ ανεπαρκείασ των. Θ κοινωνία χρειάηεται τον 

πολιτικό  για να  είναι μεταρρυκμιςτισ,  όχι γραφειοκράτθσ.  Για τθ 

ρουτίνα τθσ δθμόςιασ ηωισ, υπάρχουν  οι δθμόςιοι υπάλλθλοι,  δεν 

προςκζτει κάτι ζνασ ακόμα τζτοιοσ. 

Γιϋαυτό και ςτθν αρχαία Φϊμθ ιταν μόνιμοσ και κορυφαίοσ 

πολιτικόσ  κεςμόσ  το  λεγόμενο  Ζςχατο  Συγκλθτικό  Δόγμα 

(Senatum Consultum Ultimum), που ετίκετο απαρεγκλίτωσ  από τθ 

ςφγκλθτο ωσ ρθτι προειδοποίθςθ προσ τουσ διοριηόμενουσ 

υπάτουσ κατά τθν τελετι ανακθρφξεϊσ των ςτθ κζςθ του 

κυβερνιτθ, ότι ςε περίπτωςθ κινδφνου  καταςτροφισ τθσ ρωμαϊκισ 

αυτοκρατορίασ,   θ  ζςχατθ ευκφνθ κα ανικε ςϋ αυτοφσ  όχι μόνο αν 

δροφςαν θκελθμζνα εναντίον τθσ Φϊμθσ, αλλά και αν ολιγωροφςαν 

να  πάρουν  εγκαίρωσ  μζτρα  προςταςίασ τθσ, για  τθν αποτροπι 

τθσ  διαφαινόμενθσ   καταςτροφισ. 

Με αυτι τθν ζννοια αρκρογράφθςα κι εγϊ, ςχετικά με τθν πρόςφατθ 
οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα, υποςτθρίηοντασ ενάντια ςτο ρεφμα,  ότι 
τθ χϊρα δεν τθν ζριξαν ζξω οι διεφκαρμζνοι πολιτικοί, όπωσ είναι θ 
εφκολθ εξιγθςθ, αλλά οι «τίμιοι ανίκανοι». Αναμφιςβιτθτα, είναι αιςχρό 
ζγκλθμα κακοςιϊςεωσ το να υπεξαιρζςει ο πολιτικόσ το  2  ι  5 ι  10 %  
από το δθμόςιο χριμα που διαχειρίηεται, αλλά αυτό ςυνεπάγεται 
«διαφυγόν κζρδοσ»  όπωσ λζνε οι οικονομολόγοι'  δεν αρκεί για τθν 
καταςτροφι. Το κζμα είναι το πϊσ διαχειρίςτθκαν οι άλλοι το απομζνον 
90 %!  Ακόμα κι αν δεν οικειοποιικθκαν οφτε ζνα ευρϊ οι ίδιοι, αν το 
διαςπάκιςαν για λόγουσ ψθφοκθρίασ ι αδιαφορίασ και δεν φρόντιςαν 
να το επενδφςουν με παραγωγικό τρόπο, είναι  εξίςου υπόλογοι και 
φαφλοι και -τελικά- πιο επιηιμιοι για το κοινωνικό ςφνολο από τουσ 
διεφκαρμζνουσ, γιατί θ απόδοςθ του 90 % κα αρκοφςε για να καλφψει το 
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διαφυγόν κζρδοσ και δεν κα είχε επζλκει -ωσ μοιραία- θ καταςτροφι. 
Είναι κι αυτοί ενςυνείδθτοι καταχραςτζσ τθσ λαϊκισ εμπιςτοςφνθσ και 
θκικοί αυτουργοί  του εγκλιματοσ,  ςφμφωνα με το ρωμαϊκό ςυγκλθτικό 
δόγμα. Και αυτά τα είχα υποςτθρίξει και πολφ πριν ζρκει θ κρίςθ, ςε 
άρκρο που δθμοςίευςα το 2003  με  τίτλο  «Θ  φαυλότθτα των  τιμίων». 
Αν και το 2003 δεν γνϊριηα για τουσ καταχραςτζσ, διζβλεπα τθν 
επερχόμενθ καταςτροφι λόγω τθσ εμφανοφσ απραξίασ των «τιμίων»! 

Θ παρομοίωςθ του πολιτικοφ προσ καλλιτζχνθ που ζκανα πιο πάνω, 

φζρνει ςτο νου μου τον αφοριςμό του Cezanne, ότι καλλιτζχνθσ 

νοείται  αυτόσ  που  επαναςτατεί,  και  αναλογίηομαι  πόςο  δίκιο  

κα είχε κάποιοσ να πει το ίδιο και για τον πολιτικό. Υραγματικά, 

κεωρϊ  ότι ο ρόλοσ του κοινωνικοφ θγζτθ  είναι να οραματίηεται 

ςυνεχϊσ τομζσ και να μεταρρυκμίηει τα πράγματα προσ το  

καλφτερο,  όχι  να διαχειρίηεται  τθ  γραφειοκρατία  και να προςζχει 

τθν καριζρα του, αποφεφγοντασ τισ ριξεισ και το προςωπικό 

κόςτοσ, ςαν  κλαςικόσ  δθμόςιοσ  υπάλλθλοσ.  Σ  πολιτικόσ  αξίηει  

ωσ τζτοιοσ, όταν είναι οραματιςτισ και προοδευτικόσ και διακζτει 

αποφαςιςτικότθτα  και  ςκζνοσ  για  ςυγκροφςεισ  με  τθν  κάκε 

είδουσ  «ςυντιρθςθ».  

Είναι καταγεγραμμζνθ ιςτορικά μια ςχετικι φράςθ του λόρδου 

Fisher, ο οποίοσ είπε κριτικά για κάποιον, που άλλοι πρότειναν για 

θγετικι κζςθ παρομοιάηοντάσ τον με τον Nelson: «Ζχει όλεσ τισ 

αρετζσ του Nelson  εκτόσ  από μία:  Δεν ξζρει να επαναςτατεί  όταν 

οι περιςτάςεισ το απαιτοφν».   Ξι ο Υαπανοφτςοσ, που είχε πολιτικά 

τθ φιμθ του μεταρρυκμιςτι (γνωςτόσ ιςτορικά για τθν 

εκπαιδευτικι  μεταρρφκμιςθ ςτθν  Ελλάδα),  ζλεγε ςτουσ φίλουσ 

του πολιτικοφσ: «Το πολιτικό ςφςτθμα είναι ζνασ καμβάσ, που ο 

πολιτικόσ καλείται να τον ηωγραφίηει, όχι να τον ςυντθρεί και να τον 

κακαρίηει. Ο πολιτικόσ δεν είναι ςυντθρθτισ». Ξαι κάπωσ ανάλογα, 

μου είπε κάποτε για τον Ξαραμανλι: «Χαίρομαι να ςυνεργάηομαι 

μαηί του,  γιατί είναι ςεφ,  δεν είναι μάγειρασ».   

Γιϋ αυτι τουσ τθν αποφαςιςτικότθτα  και τθ μεταρρυκμιςτικι οπτικι  

τθσ πολιτικισ,  αναγνωρίςτθκαν  από  τθν  ιςτορία  ωσ  μεγάλοι 

πολιτικοί θγζτεσ  οι Πζγασ Αλζξανδροσ, Υερικλισ  και Caesar ςτθν 

αρχαιότθτα, οι Bismarck,  Lenin,  Churchill,  De Gaulle,  Thatcher κ.ά. 

ςτθν πρόςφατθ ιςτορία και θ τριάδα Ψρικοφπθσ, Βενιηζλοσ και 

Ξαραμανλισ ςτθν Ελλάδα, ανεξάρτθτα αν κάποιοσ ςυμφωνεί ι όχι 

με τισ επιλογζσ τουσ.  Ηωγράφιηαν τον πίνακα που τουσ δόκθκε,  δεν 

τον κακάριηαν.  Ιταν ςεφ τθσ  πολιτικισ  και  όχι μάγειροι.  
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Ξαι δεν είναι τυχαίο ότι, τζτοιοι πολιτικοί, αν και παραγκωνιςμζνοι 

και εξόριςτοι,  ανακαλοφνται αίφνθσ  από τουσ λαοφσ ςτθν εξουςία 

ςτισ μεγάλεσ κρίςεισ, όπωσ ο Αλκιβιάδθσ από τουσ ακθναίουσ ι ο 

Churchill από τουσ άγγλουσ ι ο Ξαραμανλισ πρόςφατα από τουσ 

ζλλθνεσ, γιατί θ διαχείριςθ μιασ κρίςθσ απαιτεί πρόςκετο 

«μζταλλο» και αποφαςιςτικότθτα.  Χτισ κρίςεισ ξεχωρίηει τελικά, 

ποιοσ  πολιτικόσ είναι φτιαγμζνοσ από μζταλλο και ποιοσ  από πθλό.  

 Θ τρίτθ παράμετροσ αυξθμζνθσ ευκφνθσ του πολιτικοφ είναι θ 

ςυμβολικι ευκφνθ, με τθν ζννοια ότι, πζρα από τθν κομβικι και τθν  

εκελοντικι  παράμετρο που  εξζκεςα,  αυτόσ  διαδραματίηει,  de 

facto και ex oficcio, και κακοριςτικό πολιτιςμικό ρόλο ςτθν 

κοινωνία. Σ παράγων αυτόσ δεν είναι κακοριςτικόσ για τθ 

λειτουργία του κράτουσ, αλλά είναι εξαιρετικά ςθμαντικόσ  και 

ςθμειολογικόσ για τθν κοινωνία και,  ιδιαίτερα,  για τθ νεολαία.  

Ωσ γνωςτό, κάκε διάςθμοσ και κατά τεκμιριο επιτυχθμζνοσ 

άνκρωποσ, που είναι κοινωνικά αξιοπρόςεκτοσ ωσ «celebrity», 

λειτουργεί επικοινωνιακά ςαν ςφμβολο για τθν κοινωνία και ςαν 

πρότυπο και ίνδαλμα για τουσ νζουσ τθσ.  Είτε αυτόσ  ανικει ςτουσ 

άρχοντεσ, είτε ςτθν πνευματικι ελίτ, είτε ςτον καλλιτεχνικό και 

ακλθτικό χϊρο, είτε το αξίηει πραγματικά είτε όχι, εμπλζκεται 

κζλοντασ και μθ ςϋ αυτό που ςυνθκίηεται δθμοςιογραφικά να 

ονομάηεται «star-system». Αυτό ςυμβαίνει και με τον πολιτικό, ο 

οποίοσ δεν μπορεί, ζςτω κι αν δεν το επιδιϊκει, να αποτελζςει 

εξαίρεςθ. Αδυνατεί εκ των πραγμάτων να ξεφφγει από τον 

κακιερωμζνο  επικοινωνιακό  ςυρμό,  γιατί αυτό  δεν  το κακορίηει ο 

ίδιοσ,  αλλά θ κοινωνία και  τα  μζςα  μαηικισ  επικοινωνίασ.   

Τμωσ, ο πολιτικόσ, πζρα από ςφμβολο, είναι -ωσ εκ τθσ κζςεϊσ του-  

και  ταγόσ  και  οδθγόσ  των μαηϊν.  Διαχρονικά  και  ιςτορικά,  ςε 

όλεσ τισ κοινωνίεσ, πολιτιςμζνεσ και πρωτόγονεσ, αρχαίεσ και 

νεϊτερεσ, θ πολιτικι τάξθ κεωροφνταν και κεωρείται ωσ 

εμπροςκοφυλακι τθσ κοινωνίασ. Θ κοινωνία, ςε όλεσ τθσ τισ 

διαςτρωματϊςεισ, πιςτεφοντασ ότι τα ςυμφζροντά τθσ εξαρτϊνται 

περιςςότερο από κάκε άλλο παράγοντα από τουσ πολιτικοφσ, 

εςτιάηει το ενδιαφζρον τθσ ςϋ αυτοφσ και ταυτίηεται μαηί τουσ. Υολφ 

ςυχνά μάλιςτα, όπωσ είπα και προθγουμζνωσ, λειτουργεί ψυχικά 

μια ερωτικι όςμωςθ των μαηϊν με τον θγζτθ τουσ, που φτάνει 

μζχρι κρθςκευτικισ λατρείασ (βλ. Gandhi ςτθν Λνδία, Mandela ςτθ 

Ν. Αφρικι,  Mάo ςτθν Κίνα κ.ά.).  Υζρα απϋ αυτό, λόγω του 
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αυξθμζνου δθμοςιογραφικοφ ενδιαφζροντοσ για τα κυβερνθτικά 

κζματα και των ςυχνϊν πολιτικϊν ςυηθτιςεων ςτθν τθλεόραςθ,  ο 

πολιτικόσ «ειςβάλλει» πιο ςυχνά από κάκε άλλον ςτο ςπίτι των 

ανκρϊπων και, επομζνωσ, ζχει τθ δυνατότθτα, με τθν κατάλλθλθ 

διαχείριςθ των ςυμβόλων, να λειτουργεί ωσ πολιτιςτικό πρότυπο 

και να χαρακτθρίηει τθ χϊρα του ωσ αντιπροςωπευτικό δείγμα τθσ. 

Πεγάλο τμιμα του κόςμου, και ιδίωσ τθσ νεολαίασ, αντιγράφει απϋ 

αυτόν ςυμπεριφορζσ και τρόπουσ ςκζψθσ. Υαραφράηοντασ τθν 

παροιμία που λζει «δείξε μου τουσ φίλουσ ςου, για να ςου πω ποιοσ 

είςαι», κα ζλεγα για μια κοινωνικι ομάδα «Δείξτε μου τουσ θγζτεσ 

ςασ, για να ςασ πω ποιοι είςτε».  

Γιϋαυτό και ο Mitterrand, δίνοντασ τον οριςμό τθσ πολιτικισ με το 

δικό του ςιβυλλικό τρόπο ζκφραςθσ, είπε ότι «Ρολιτικι είναι κυρίωσ 

θ διαχείριςθ των ςυμβόλων». Ξαι δεν είναι τυχαίο ότι ιςτορικά 

ζχουμε δει, θ εμφάνιςθ ενόσ θγζτθ ςε μια χϊρα, να επιφζρει και 

κεαματικι μετάλλαξθ, κετικι ι αρνθτικι, ςτθ νοοτροπία και ςτισ 

αντιδράςεισ του λαοφ τθσ (βλζπε αντίςτοιχα Gandhi  και Hitler). Θ 

ςθμειολογία τθσ πολιτικισ επθρεάηει καταλυτικά τθν κοινωνία. 

Ϊςτερα απϋαυτά, ςυνάγεται ότι, ανεξάρτθτα από τθν επιτυχι ι 

λιγότερο  επιτυχι  παρουςία  του πολιτικοφ ςτα δθμόςια πράγματα,  

αυτόσ επωμίηεται και το πρόςκετο κακικον να διάγει με μζτρο  και 

να εκπζμπει ςοβαρότθτα. Αποκροφω τελείωσ τθ δικεν  

«πολιτιςμζνθ» άποψθ  να τίκεται ςτο απυρόβλθτο θ ιδιωτικι ηωι 

του πολιτικοφ.  Δεν υπάρχει «προςωπικόσ» βίοσ από τθ ςτιγμι που 

μπαίνει κάποιοσ ςτα κοινά. Λςχφει θ κεωρία τθσ «γυάλασ»,  που 

ςθμαίνει  πωσ,  όταν κάποιοσ αναλαμβάνει δθμόςια κζςθ,  οφείλει 

να ηει ςε γυάλινο ςπίτι  και  να ςυναινεί  ςτο να είναι δθμοςίωσ 

γνωςτά τα πάντα για τθ ηωι του.  

Αςφαλϊσ είναι προςωπικό κζμα του οποιουδιποτε το να ζχει 

κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ και όλοι μασ ζχουμε κάποιεσ.  Τμωσ, το ικοσ 

του ανκρϊπου λειτουργεί με τθ λογικι των ςυγκοινωνοφντων 

δοχείων. Ψο πάκοσ δεν κλειδϊνεται  ςτο ντουλάπι  όταν ο άνκρωποσ 

περνά το κατϊφλι  του γραφείου του'  τον ακολουκεί και επθρεάηει 

τθ ςυμπεριφορά του 24 ϊρεσ το εικοςιτετράωρο (λζω 24 ϊρεσ, γιατί 

πιςτεφω ότι τα πάκθ του ανκρϊπου παραμζνουν ηωθρά και ςτα 

όνειρά του, ενϊ κοιμάται). Δεν μπορεί να είναι κάποιοσ βάναυςοσ 

με τθν οικογζνειά του και μειλίχιοσ με τουσ  υπαλλιλουσ του ςτθ 

δουλειά, οφτε να είναι εριςτικόσ  ςτθν κακθμερινότθτά του και 
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διπλωματικόσ ωσ υπουργόσ εξωτερικϊν. Ξαι εν πάςθ περιπτϊςει, 

δεν κα ικελα να δω ςτθ κζςθ του υπουργοφ οικονομικϊν κάποιον 

που ςυχνάηει ςτο καηίνο, ι του υπουργοφ δθμόςιασ τάξθσ ι 

παιδείασ κάποιον που κακοποιεί τθ γυναίκα του και τα παιδιά του, 

ι  του υπουργοφ γεωργίασ κάποιον που άναψε από αμζλεια φωτιά 

ςτο δάςοσ ςε εκδρομι, ι του υπουργοφ άμυνασ κάποιον που πίνει 

αλκοολοφχα ποτά τα βράδια και ςε τυχόν εχκρικι ειςβολι μπορεί 

να είναι αναίςκθτοσ από τθ μζκθ.  Κζλω να ξζρω αν αυτόσ που κα 

διαχειρίηεται τισ υποκζςεισ μου ζχει κάποια ιδιαίτερα πάκθ, που 

είναι δικαίωμά του να τα ζχει,  αλλά που μπορεί αυτά να τον 

κάνουν ευάλωτο ςε εκβιαςμοφσ και χειραγωγιςιμο  ι επιλιςμονα 

προσ το κακικον του.  Αν όλα  αυτά τα αποκαλζςουμε αφελϊσ 

«προςωπικι ηωι» και κεςπίςουμε αςυλία του πολιτικοφ ωσ προσ 

αυτά, τότε αποκλείεται να ζχουμε εικόνα  του  ικουσ  του! 

Χτεγανά δεν πρζπει να υπάρχουν ςτα κοινά.  Σ πολίτθσ κα κρίνει 

ποια  από  τα κριτιρια αυτά είναι  αξιοπρόςεκτα, ϊςτε να ανακζςει 

ι   όχι  ςτον  πολιτικό   το  αντίςτοιχο  κακικον'   όχι ο πολιτικόσ.  Αν 

ο πολιτικόσ ενοχλείται ωσ άνκρωποσ με τθν ανάμιξθ των ΠΠΕ  και 

των πολιτϊν ςτθν ιδιωτικι του ηωι,  αυτό είναι απολφτωσ ςεβαςτό, 

αλλά μπορεί να το αποφφγει εφκολα ιδιωτεφοντασ. 

Γιϋ αυτό  και, ςτθν  πολιτικι  ειδικά,  αντιςτρζφεται και μια άλλθ 

αρχι του  δικαίου,  το διπλό τεκμιριο  ακωότθτασ,  κατά  το  οποίο  

α) ουδείσ ενοχοποιείται πριν καταδικαςκεί και β) εν αμφιβολία, 

κθρφςςεται ακϊοσ.  Εδϊ, ακόμα και θ υπόνοια ι θ αμφιβολία είναι  

εισ  βάροσ  του κατθγορουμζνου και πρζπει να ςυνεπάγεται τθ κζςθ 

του  ςε διακεςιμότθτα, διότι το ςυμφζρον τθσ κοινωνίασ προθγείται 

και αυτι πρζπει να προςτατεφεται αμελλθτί ςτον παραμικρό 

αναφυόμενο κίνδυνο. Για τον πολιτικό, ιςχφει το γνωμικό ότι «Θ 

γυναίκα του Καίςαρα δεν αρκεί να είναι τίμια' οφείλει και να 

φαίνεται  τίμια»! 

Πε τισ παραπάνω προχποκζςεισ, μποροφμε να ποφμε περιλθπτικά,  ότι 

το πρότυπο του πολιτικοφ πρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα 

βαςικά χαρακτθριςτικά: 

 Ρα ζχει το χάριςμα του θγζτθ, δθλαδι να νιϊκει γεννθμζνοσ γιϋ 

αυτό και να διακζτει το τςαγανό που προείπαμε, ϊςτε να μπορεί να 

αντεπεξζλκει  ςτα  κακικοντά  του,  λειτουργϊντασ επικετικά και 

προοδευτικά και όχι δειλά και ςυντθρθτικά. Αυτό ςθμαίνει ότι 

πρζπει να  ζχει ιδεολογικό όραμα  και να  χαράηει ςτρατθγικζσ,  αντί 
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να αναλϊνεται ςε άκαρπουσ τακτικιςμοφσ ι ςε αμυντικζσ κινιςεισ 

για λόγουσ αυτοπροςταςίασ. Ρα μθ ςυμβαίνει αυτό που 

περιζγραψε δραματικά  ο Βάρναλθσ, όταν είπε «Δειλοί,  μοιραίοι 

και  άβουλοι  αντάμα,  προςμζνουν  ίςωσ   κάποιο  κάμα». 

 Ρα ζχει τθν ευφυία και τισ γνϊςεισ του manager, ϊςτε να μπορεί να 

εργάηεται  αποκεντρωτικά, επιλζγοντασ ςωςτά και αφοςιωμζνα 

ςτελζχθ και αποφεφγοντασ τουσ κόλακεσ και τουσ καιροςκόπουσ. Ψο 

τελευταίο, ςχετικά με τθν ικανότθτα των θγετϊν να επιλζγουν 

χριςιμουσ ςυνεργάτεσ ι, αντίκετα, να εγκλωβίηονται από τουσ 

αυλοκόλακεσ, το ζχει καταδείξει επανειλθμμζνα θ ιςτορία, με 

κορυφαία παραδείγματα εκείνο του Αριςτοτζλθ δίπλα ςτον 

Αλζξανδρο τθσ Πακεδονίασ, ωσ κετικό,  και του Rasputin δίπλα ςτθν 

Αλεξάνδρα τθσ Φωςίασ, ωσ αρνθτικό, αλλά το ζχει αναδείξει και θ 

τζχνθ ςε πάμπολλα κεατρικά ζργα και λογοτεχνιματα, μεταξφ των 

οποίων ζχω ξεχωρίςει τθν τραγικι ςκθνι τθσ άριασ «Cortigiani» ςτο 

Rigoletto του Verdi  («Αυλικοί, ράτςα καταραμζνθ, με τι αντίτιμο 

πουλιςατε το κθςαυρό μου;»). 

 Ρα είναι πολυμακισ,  ϊςτε αφενόσ  να  ζχει  κεϊρθςθ  του όλου ωσ 

όλου  και  όχι  ωσ ακροίςματοσ  των  επιμζρουσ   (του δάςουσ  και 

όχι των δζντρων) και, αφετζρου, να ζχει τθν ικανότθτα να 

αντιλαμβάνεται γριγορα πράγματα που δεν γνωρίηει  και επί των 

οποίων καλείται να αποφαςίςει χωρίσ να προλάβει να ενθμερωκεί 

πλιρωσ  (ςε αντίκεςθ με τουσ ανά τομζα ειδικοφσ, τουσ λεγόμενουσ 

«τεχνοκράτεσ», που γνωρίηουν πολφ καλά κάποιεσ παραμζτρουσ 

αυτοφ που καλοφνται να χειριςκοφν, αλλά θ ειδίκευςθ  τοφσ ζχει 

καταςτιςει ςτενόμυαλουσ και μονομανείσ, δθλαδι δραματικά 

ανίκανουσ να κατανοοφν τα  υπόλοιπα).  Θ πολυμάκεια διευκολφνει 

τθν πρόβλεψθ και, όπωσ είπε ο Αλικιβιάδθσ, «το διοικείν  εςτί  

προβλζπειν».   Επιπροςκζτωσ, θ πνευματικι επάρκεια βοθκά τον 

θγζτθ να ψυχολογεί και να χειρίηεται τουσ ανκρϊπουσ και να ζχει 

επιβάλλον ςϋ αυτοφσ, παραμζνοντασ ςεμνόσ και ενκυμοφμενοσ 

πάντα  τθ  ςοφι  παραίνεςθ  του  Αγάκωνα  ότι  «Τον άρχοντα τριϊν  

δει  μζμνθςκαι:  πρϊτον  ότι  ανκρϊπων  άρχει -  δεφτερον ότι  κατά  

νόμουσ  άρχει -  τρίτον  ότι  ουκ  αεί  άρχει». 

 Ρα είναι ζμπειροσ πολιτικά,  ϊςτε να λειτουργεί με ςτακερά 

βιματα  και να ζχει διαςυνδζςεισ, κυρίωσ ςτο εξωτερικό.  Ειδικά 

ςτθ διπλωματία, όπου θ ςθμαςία των λζξεων  ζχει ιδιαίτερθ αξία 

(δθλαδι  το  πϊσ  λεσ  κάτι,  πζραν  του τι  λεσ),  οι  παρεξθγιςεισ  
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είναι εφκολεσ και με βαριζσ ςυνζπειεσ και, άρα, θ πείρα και θ 

διεκνισ αναγνϊριςθ  του  πολιτικοφ  είναι  πολφτιμεσ.  

Αυτό που κζλω να τονίςω εν προκειμζνω, είναι ότι ςτθν πολιτικι, 

και κυρίωσ ςτθν εξωτερικι πολιτικι, θ πείρα  ςτουσ διπλωματικοφσ 

χειριςμοφσ είναι επιπλζον απαραίτθτθ, γιατί καμιά περίπτωςθ δεν 

είναι ςαν τισ προθγοφμενεσ, όςο κι αν μοιάηει. Θ παροιμία που λζει 

ότι  «ο  διάβολοσ  κρφβεται  ςτισ  λεπτομζρειεσ»  ιςχφει  κατϋ εξοχιν 

ςτθ διπλωματία. Εκεί,  τυποποιθμζνεσ ςυνταγζσ δεν υπάρχουν και 

κάκε περίπτωςθ απαιτεί ιδιαίτερο  και λεπτό χειριςμό  και, γιϋ αυτό,  

αυτό που είπε ο Marx ότι «Θ ιςτορία επαναλαμβάνεται, αλλά τθν 

πρϊτθ φορά ωσ τραγωδία, ενϊ τθ δεφτερθ ωσ κωμωδία» ιςχφει 

κυρίωσ  ςτισ  διακρατικζσ  ςχζςεισ. Σ διπλωμάτθσ δεν επιτρζπεται 

να είναι άπειροσ, γιατί οι ηθμιζσ που μπορεί να προκαλζςει  

ενδζχεται να είναι τεράςτιεσ και ανεπανόρκωτεσ. Αντίκετα, οι 

προςωπικζσ  ςχζςεισ, από  τθν  προχπθρεςία  του,  τον βοθκοφν  να 

λζει μερικζσ φορζσ ςκλθρά πράγματα και να είναι ανεκτόσ, ςε 

αντίκεςθ με κάποιον άγνωςτο. 

Αυτό δεν ςθμαίνει βζβαια ότι θ πολιτικι πρζπει να 

γεροντοκρατείται'  θ ςυμμετοχι των νζων ςϋ αυτιν είναι δείγμα 

υγείασ τθσ πολιτικισ.  Τμωσ, θ είςοδοσ των νζων πρζπει να γίνεται 

με ςεμνότθτα και προοδευτικότθτα, ϊςτε ο πολιτικόσ, ςε κάκε 

ανϊτερθ κζςθ,  να ζχει ωσ εφόδιο τθν εμπειρία  τθσ προθγοφμενθσ. 

Αυτό το είπε ςοφά ο Αριςτοφάνθσ  ςτουσ «Λππείσ»:  «Ερζτθν χριναι 

πρϊτα γενζςκαι, πριν πθδαλίοισ επιχειρείν» (Ρρζπει πρϊτα να 

γίνεςαι κωπθλάτθσ, πριν πάρεισ ςτα χζρια  ςου το τιμόνι). 

Δυςτυχϊσ, θ πολιτικι, ωσ οργανωτικι κυρίωσ δράςθ, δεν μζνει 

αμόλυντθ  από  τθν  κλαςικι «αςκζνεια» τθσ οργανωτικισ επιςτιμθσ  

που αναφζρεται ςτο νόμο του Peters, κατά τον οποίο «κάκε άνκρωποσ  

ανεβαίνει  μζχρι  το  επίπεδο  τθσ  αναξιότθτάσ  του». Πάλιςτα, δεν 

υπάρχει αςφαλισ τρόποσ να μάκουμε εκ των προτζρων τα όρια 

κανενόσ αν δεν τον δοκιμάςουμε και, γιϋ αυτό, οι αρχαίοι ζλλθνεσ  

ζλεγαν  το  ρθτό  «Αρχι  άνδρα  δείκνυςι».  

Τμωσ, είναι και αςφγγνωςτθ πολυτζλεια το να λειτουργοφν οι πολιτικοί 

ωσ μακθτευόμενοι μάγοι, ςε βάροσ του κράτουσ και του λαοφ. Γιϋ αυτό 

το λόγο και οι αρχαίοι ςοφοί ςυνδζανε ευκζωσ τθν πολιτικι με τθ 

φιλοςοφία και κεωροφςαν τθ φιλοςοφικι ςκζψθ αναγκαίο προςόν  

του θγζτθ. Είναι περίφθμοι οι ςχετικοί αφοριςμοί του Υλοφταρχου,  

που ςυνιςτοφςε «Tνῖο ἡγεκόζη δεῖ ηὸλ θηιόζνθνλ δηαιέγεζζαη» (οι 
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πολιτικοί να ςυμβουλεφονται τουσ φιλόςοφουσ) και του Υλάτωνα, που 

αποφαινόταν ότι «᾿Εὰλ κή νἱ θηιόζνθνη βαζηιεύζωζηλ ἐλ ηαῖο πόιεζηλ 

ἢ νἱ βαζηιῆο δέλ θηινζνθήζωζη θαὶ,  εἰο ηαὐηὸλ,  δελ ζπκπέζῃ δύλακίο 

ηε πνιηηηθὴ θαὶ  θηινζνθία, νὐθ ἔζηη θαθῶλ παῦια» (αν οι φιλόςοφοι 

δεν κυβερνιςουν ι οι κυβερνιτεσ δεν φιλοςοφιςουν, δεν κα τελειϊςει 

το κακό), τουσ οποίουσ επανζλαβαν πολλοί μεταγενζςτεροι, από τον 

Cicero  μζχρι  τον  Machiavelli  και  τον  Voltaire και -ςτισ θμζρεσ μασ- 

τον Malraux (που αιτιολόγθςε τθν ανάμιξι του ςτθν πολιτικι, 

ιςχυριηόμενοσ ότι οι φιλόςοφοι οφείλουν να πολιτευκοφν, για να 

διαςωκεί  θ  πολιτικι  ωσ  κορυφαίοσ  κοινωνικόσ  κεςμόσ). 

Αν και διαφωνϊ  με τθ ςτράτευςθ των κεωρθτικϊν επιςτθμόνων -άρα 

και  των  φιλοςόφων-  ςε  ςκοποφσ  που  δεν  περιορίηονται   αυςτθρά 

ςτθν αναηιτθςθ τθσ αλικειασ, κεωρϊ ότι τουλάχιςτον κάποια 

ςτοιχειϊδθσ  φιλοςοφικι  παιδεία (δθλαδι κατοχι αυτοφ που είπαμε 

«Θ Γνϊςθ»)  είναι  απαραίτθτθ  ςτον  πολιτικό,   γιατί  τον  εξοπλίηει  με 

τθν κακοριςτικι ικανότθτα να μεταγγίηει γνϊςθ και  πολιτιςμό ςτθν 

πολιτικι  λειτουργία.  Αν ςυνδζςουμε αυτό που είπαμε προθγουμζνωσ, 

ότι πολιτικι είναι θ εφαρμογι του μζτρου ςτθν κοινωνία,  με αυτό που 

είπαμε ςτισ αρχζσ τθσ θκικισ, ότι το θκικό μζτρο δεν βρίςκεται με 

μεηοφρα ι με κάποιο ςυνταγολόγιο, κα ςυνειδθτοποιιςουμε πόςο 

αναγκαία  είναι θ υψθλι και ευρεία μόρφωςθ ςτον πολιτικό.   

Πε αυτό περίπου το νόθμα, κιρυξε ο Bismarck το δόγμα τοφ 

«Kulturkampf» (πολιτιςτικοφ αγϊνα), επιχειρϊντασ να αναμορφϊςει τθ 

ςτεροφμενθ πολιτιςτικισ διάςταςθσ πολιτικι τθσ εποχισ του και 

ερχόμενοσ ςε ριξθ με το ςκοταδιςμό και τθν παπικι  εκκλθςία. 

Αυτό το δόγμα Bismarck είναι ιδιαίτερα επίκαιρο ςιμερα, ςτο νζο 

μεςαίωνα που διατρζχουμε (όπωσ εξθγϊ πιο κάτω), όπου θ γενικι 

υποβάκμιςθ αξιϊν εκδθλϊνεται ςτθν περιοχι τθσ πολιτικισ ωσ 

μετριοκρατία  και  τυχοδιωκτιςμόσ. Σ  πλανιτθσ  κυβερνάται  πια  από  

ανάξιουσ  θγζτεσ  χαμθλισ νοθμοςφνθσ και μορφϊςεωσ,  που τουσ ζχει 

ξεπεράςει θ πραγματικότθτα και ςφρονται αμιχανα πίςω από τα 

γεγονότα, ςαν επιμελείσ απογραφείσ και όχι λφτεσ των προβλθμάτων. 

Θ κατακλυςμιαία βλακεία, που περιγράφω ςτο κεφάλαιο τθσ 

οργανωτικισ και επιςθμαίνω παρακάτω ςτο κεφάλαιο περί ςφγχρονου 

μεςαίωνα,  είναι ςιμερα  θ  χειρότερθ  μάςτιγα τθσ  παγκόςμιασ  

πολιτικισ  ςκθνισ. 

Ψο εξαιρετικά χαμθλό  IQ  των πολιτικϊν ςτον καιρό μασ, ςε ςυνδυαςμό 

με τθν αφιλοςόφθτθ  παιδεία τουσ, τθν  ιδεολογικι  αςυνζπεια  που ωσ 
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εκ τοφτου  παρουςιάηουν  και το ςυνεχι  τθλεοπτικό  διαςυρμό  τουσ, 

είναι θ κυριότερθ αιτία τθσ  απαξίωςθσ  τθσ πολιτικισ  ωσ  κεςμοφ,  

που  τθν ζχει  οδθγιςει  ςτθν  αδικαιολόγθτθ  παρακμι.  

Ψο πολιτικό προςωπικό μιασ  χϊρασ είναι το «think-tank» τθσ χϊρασ, 

ωσ κοινωνικοφ ςυνόλου. Γιϋαυτό, χρειάηονται επειγόντωσ, παγκοςμίωσ,  

πολιτικοί θγζτεσ που να διακζτουν ευρεία παιδεία και κοινωνικό 

κφροσ.  Ψο «Ad  Verecundiam», κατά τον Leibniz. 

Φυςικά, για τον ίδιο λόγο που αναφζραμε ςυηθτϊντασ περί κράτουσ, 

δεν ευςτακεί ο  ςκεπτικιςμόσ  περί τθσ χρθςιμότθτασ του πολιτικοφ  και  

θ  ςκζψθ  περί  καταργιςεϊσ  του.  Ξαταργϊντασ  τουσ  πολιτικοφσ και 

μθ καταργϊντασ το κράτοσ, δεν καταργείσ ουςιαςτικά τθν πολιτικι 

τάξθ, ωσ θγεςία  τθσ  δθμοςιοχπαλλθλικισ  τάξθσ,  διότι θ δεφτερθ  κα 

ζχει οφτωσ ι άλλωσ κάποια ιεραρχία και -άρα- κάποια θγεςία.  

Επομζνωσ,  παραιτείςαι απλά από το δικαίωμα να επιλζγεισ εςφ τθν 

θγεςία του κράτουσ και εκχωρείσ αυτό το δικαίωμα ςτθ 

δθμοςιοχπαλλθλικι ςυντεχνία, υποταςςόμενοσ πεικινια ςτθ 

«νομενκλατοφρα», που αυτι πλζον επιλζγει τθν θγεςία  ι  που 

άγνωςτα  και  φποπτα  κζντρα  αποφάςεων    τθσ  τθν  επιβάλλουν. 

Θ «απελευκζρωςθ» από τθν ζςτω και μετριοκρατοφμενθ πολιτικι, 

ιςοδυναμεί πάντα με αυτοπαράδοςθ ςε κάποια υποβόςκουςα 

τυραννία που καραδοκεί.  Ξαι ςυνεπϊσ, κάκε τάςθ απαξίωςθσ  του 

πολιτικοφ,  ωσ αναγκαίου ςυντελεςτι τθσ πολιτείασ, είναι αυτοκτονικι 

πράξθ για τθν εκάςτοτε κοινωνία και ςτεροφμενθ λογικισ βάςθσ. Ψον 

πολιτικό  τον  βελτιϊνεισ  ι  τον αλλάηεισ'  δεν  τον  καταργείσ. 

Αν κα ζπρεπε να δϊςω μια ςυμβουλι προσ νζουσ πολιτικοφσ, κα το 

ζκανα ςε αυτό το ςθμείο, όπου μίλθςα για μζτρο και για μεηοφρα. Ρα 

κυμοφνται πάντα, ότι θ δυςκολία τθσ άςκθςθσ πολιτικισ και θ 

ιδιαιτερότθτά τθσ, ζγκειται ςτο ότι αυτι δεν είναι κζμα ςαφϊν 

επιλογϊν, αλλά ςωςτισ δοςολογίασ. Θ παραμικρι απόκλιςθ από το 

μζτρο και θ ςφγκλιςθ προσ το ζνα ι το άλλο άκρο, αποτελεί δυςτυχϊσ 

ζνα μικρό ι μεγάλο βιμα προσ τον ολοκλθρωτιςμό. Σ δθμοκράτθσ 

πολιτικόσ οφείλει να λειτουργεί ςαν πιλότοσ που βάηει διαρκϊσ ζνα 

πλοίο ςε λιμάνι. Είτε ςτον αριςτερό μϊλο βρεί, είτε ςτο δεξιό,  το 

αποτζλεςμα  είναι  το  αυτό:  θ  απϊλεια  του  ςκάφουσ. 

Μϋ αυτό το ςκεπτικό είχε παραπονεκεί ο Κεοτοκάσ ςτον Σεφζρθ ότι οι 
αριςτεροί τον κεωροφν δεξιό κι οι δεξιοί τον αποφεφγουν ςαν αριςτερό κι 
αυτόσ του είχε απαντιςει ότι αυτό είναι δείγμα πωσ, διανοθτικά και 
πολιτικά, βρίςκεται ςε καλό δρόμο! 
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Ρολίτευμα 

Ψο Ρολίτευμα ι Ρολιτικό Σφςτθμα είναι το ςφνολο των κεςμϊν, με 

τουσ οποίουσ κυβερνάται μια πολιτεία.  Είναι δθλαδι το «μοντζλο» του 

κράτουσ. Ψο πολίτευμα αποδίδεται ωσ περίλθψθ  με το Σφνταγμα, το 

οποίο είναι ο κεμελιϊδθσ νόμοσ τθσ πολιτείασ και  περιζχει το ςφνολο 

των διατάξεων που ορίηουν τα όργανα τθσ πολιτείασ,  τον τρόπο 

εκλογισ τουσ, τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ και τον κφκλο αρμοδιοτιτων  

τουσ,  κακϊσ  και  τθ  ςχζςθ  κράτουσ  και  πολιτϊν.  

Από τθ ςτιγμι που μια άτυπθ κοινωνία οργανϊνεται, είναι μιασ μορφισ 
εταιρεία και -όπωσ ςυμβαίνει ςε κάκε τφπο εταιρείασ- ζχει ανάγκθ 
οργανογράμματοσ  και  καταςτατικοφ για να λειτουργιςει. Αυτι τθν ανάγκθ 
καλφπτει  το  αναφερόμενο  ωσ  ςφνταγμα.  

Ξατά καιροφσ και από χϊρα ςε χϊρα, ζχουν αναπτυχκεί πολλζσ μορφζσ 

πολιτευμάτων,  τα οποία μελετά θ πολιτικι επιςτιμθ.   Τμωσ, κακζνα 

απϋ αυτά περιζχει και κάποιεσ βαςικζσ φιλοςοφικζσ αρχζσ, που 

νοοφνται ωσ  κεμζλιο του πολιτεφματοσ. Αυτζσ  μελετά θ  πολιτικι 

θκικι,  που παρεμβαίνει εδϊ ωσ φιλοςοφία τθσ πολιτικισ, εξετάηοντασ 

και κρίνοντασ τισ βαςικζσ αρχζσ  που πρζπει να διζπουν ζνα πολίτευμα, 

ϊςτε αυτό να εξαςφαλίηει τον αποδοτικότερο τρόπο λειτουργίασ του 

κράτουσ και τον επωφελζςτερο για το κοινωνικό ςφνολο,  χωρίσ να 

παραβιάηονται οι αρχζσ  τθσ ατομικισ και κοινωνικισ  θκικισ,  που 

αναμφιςβθτιτωσ  προθγοφνται.  

Θ περιγραφι των εφαρμοηόμενων πολιτευμάτων είναι ζργο τθσ 

πολιτικισ επιςτιμθσ και δεν κα υπειςζλκω ςε λεπτομζρειεσ. Κα 

αναφερκϊ περιλθπτικά ςτο κατά τεκμιριο ςυνθκζςτερο πρότυπο,  που 

ζχει επικρατιςει φςτερα από μακροχρόνια πείρα τθσ ανκρωπότθτασ 

επάνω  ςτα  διάφορα  μοντζλα  που  δοκιμάςτθκαν,  ϊςτε να  μπορζςω 

να διατυπϊςω  επϋ αυτοφ τισ αξιολογικζσ παρατθριςεισ που ζχω κατά 

νου,  φςτερα και από τθ δικι μου  μακροχρόνια  πείρα. 

Χτο ςτοιχειϊδεσ πρότυπο, θ διοίκθςθ του κράτουσ αςκείται ατομικϊσ 

από τον Κυβερνιτθ,  ο οποίοσ θγείται τθσ  εκτελεςτικισ εξουςίασ μζςω 

τθσ Ξυβζρνθςθσ και εκπροςωπεί τθ χϊρα,  και ςυλλογικϊσ από τθ 

Βουλι, θ οποία αςκεί τθ νομοκετικι εξουςία και εκφράηει αυκεντικά 

τθ λαϊκι κυριαρχία. Ψο ζργο των δφο εξουςιϊν,  που είναι ανεξάρτθτεσ  

μεταξφ τουσ,  επικουρείται από δφο ακόμθ ανεξάρτθτεσ εξουςίεσ, τθ 

ςτρατιωτικι και τθ δικαςτικι, από τισ οποίεσ ο μεν Στρατόσ  

ςυνδράμει τθν κυβζρνθςθ ςτθν εκτζλεςθ των αποφάςεϊν τθσ,  θ δε 
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Δικαιοςφνθ ελζγχει  και εγγυάται τθν απαρζγκλιτθ εφαρμογι των 

νόμων τθσ βουλισ. 

Ωσ προσ τον τρόπο οριςμοφ τουσ, οι πλζον ενδεδειγμζνεσ επιλογζσ 

είναι  οι  εξισ:  Σ κυβερνιτθσ  και  θ  βουλι εκλζγονται από το λαό,  με 

άμεςθ ψθφοφορία κατά πλειοψθφία και με ςτακερι κθτεία. Θ 

κυβζρνθςθ ορίηεται και αναςχθματίηεται από τον κυβερνιτθ 

ελευκζρωσ, με αςυμβίβαςτο τθσ ιδιότθτασ του υπουργοφ προσ τθν 

ιδιότθτα του βουλευτι. Θ θγεςία του ςτρατοφ ορίηεται και 

αντικακίςταται από τον κυβερνιτθ, με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ βουλισ. Ψο 

προεδρείο τθσ βουλισ εκλζγεται από τθ βουλι ελευκζρωσ. Θ θγεςία 

τθσ δικαιοςφνθσ, ορίηεται από τθ βουλι, μετά από γνϊμθ του 

ανϊτατου κλιμακίου  τθσ  δικαιοςφνθσ  και με ςτακερι κθτεία.  Χε κάκε  

περίπτωςθ  ψθφοφορίασ  για  εκλογι  προςϊπων,  αυτι  πρζπει να 

είναι μυςτικι,  ϊςτε οι διαπροςωπικζσ  ςχζςεισ  να μθν εμποδίηουν, 

για ςυναιςκθματικοφσ λόγουσ ι για λόγουσ εξάρτθςθσ οποιαςδιποτε 

μορφισ,  τθν  αξιοκρατικι  γνϊμθ. 
 

Πε βάςθ αυτό το πρότυπο, ζχω να κάνω τισ ακόλουκεσ κριτικζσ 

παρατθριςεισ ςε ςχζςθ  με τισ  γνωςτζσ  παραλλαγζσ  εφαρμογισ του, 

που ίςωσ μοιάηουν αιρετικζσ ςε ςχζςθ με τα κακιερωμζνα, αλλά τισ 

κεωρϊ ςθμαντικζσ: 

 Θ πρϊτθ αναφζρεται ςτθν θκελθμζνθ παράλειψθ τθσ πολιτικισ 

επιςτιμθσ, ότι εκτοπίηει από τθ διακυβζρνθςθ και περικωριοποιεί 

κεωρθτικά, μεταξφ των ανεξάρτθτων εξουςιϊν τθσ δθμοκρατίασ,  

τθν εκ φφςεωσ πιο εξουςιαςτικι, τθ ςτρατιωτικι. Υρόκειται για 

υποκριςία, ιδίωσ αν αναλογιςκεί κάποιοσ ότι είναι αυτι ακριβϊσ 

που εγγυάται τθν εξουςία και τθ δφναμθ όλων των άλλων και, 

τελικϊσ,  του κράτουσ ωσ «κράτουσ» (δυνάμεωσ).  

Σ λόγοσ αυτισ τθσ πλαςτογραφίασ τθσ πραγματικότθτασ οφείλεται 

ςε καλι πρόκεςθ, γιατί οι κεωρθτικοί κζλουν να εξορκίςουν κάκε 

ιδζα αντιδθμοκρατικισ εκτροπισ, αφοφ ςυνικωσ οι δικτατορίεσ 

ιταν πάντα ςτρατιωτικζσ ι είχαν τθν υποςτιριξθ του ςτρατοφ. Είναι 

όμωσ εξωπραγματικόσ, γιατί και θ δθμοκρατία ζχει ανάγκθ τθσ 

ςτρατιωτικισ ιςχφοσ, ςφμφωνα με τθ ρεαλιςτικι αρχι ότι «το 

ζςχατο καταφφγιο τθσ δθμοκρατίασ απζναντι ςτθ βία, είναι  θ  βία». 

Επίςθσ, βρίςκω ωσ παρωχθμζνθ μζκοδο τθν τριχοτόμθςθ του 

ζνοπλου τμιματοσ του κράτουσ ςε υπθρεςίεσ άμυνασ, 

αςτυνόμευςθσ και πυροπροςταςίασ, δεδομζνου ότι ςυνιςτά 
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απερίςκεπτθ ςπατάλθ και πολυτζλεια το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

ζνοπλθσ εξουςίασ να μθ χρθςιμεφει εν καιρϊ ειρινθσ ςτθν 

υπθρεςία  τθσ  κοινωνίασ  (τάξθ, πυραςφάλεια  και  πυρόςβεςθ),  

ενϊ διακζτει ωσ γνωςτό τον αρτιότερο εξοπλιςμό και οργάνωςθ. 

Κεωρϊ ότι το ζνοπλο δυναμικό τθσ κάκε χϊρασ πρζπει να υπάγεται 

ςε ενιαία διοίκθςθ και το οργανόγραμμά του να κακορίηει τθν 

εξειδίκευςθ των τομζων του και τον τρόπο ςτελζχωςισ των (πάντα 

με τθ δικαςτικι εποπτεία για τθν οποιαδιποτε δράςθ ςτο εςωτερικό 

τθσ χϊρασ,  όπωσ ςυμβαίνει και ςιμερα).  

Εξάλλου, πρακτικά, αυτό ςυμβαίνει ςτα εκτεταμζνα φαινόμενα 

κοινωνικϊν  αναταραχϊν  ι φυςικϊν καταςτροφϊν,  όπου μοιραίωσ 

καλοφνται οι δυνάμεισ άμυνασ να καλφψουν τθν ανεπάρκεια  των  

αςτυνομικϊν  και  πυροςβεςτικϊν  δυνάμεων. 

Αλλά και αντίκετα, με δεδομζνο ότι θ τάςθ του πολιτιςμοφ είναι 

προσ τθ μείωςθ του μιλιταριςμοφ και τθ ςυρρίκνωςθ των εκνικϊν 

ςτρατϊν, με ςταδιακι υποκατάςταςι τουσ από το υπερεκνικό 

δίκαιο και τισ διεκνείσ εγγυιςεισ, κα ιταν ανόθτο να διαχωρίηουμε 

το ζνοπλο τμιμα άμυνασ από το ζνοπλο τμιμα τάξθσ, αφοφ κα 

φτάςουμε  μοιραία  κάποτε  το  ιςχυρότερο  να  είναι  το  δεφτερο. 

   

 Θ δεφτερθ παρατιρθςθ είναι ότι κεωρϊ επίςθσ ωσ ανεδαφικι, αλλά 

και επικίνδυνθ, τθν ερμθνεία τθσ ανεξαρτθςίασ των εξουςιϊν ωσ 

ιςοτιμίασ. Θ αρχι τθσ ανεξαρτθςίασ των εξουςιϊν είναι πολφτιμθ 

για τθ δθμοκρατία, με τθν ζννοια  ότι, ςτθν εςωτερικι λειτουργία 

τουσ, θ κακεμία πρζπει να αφινεται να λειτουργεί με τουσ δικοφσ 

τθσ ιδιαίτερουσ κανόνεσ και να μθν ποδθγετείται ζξωκεν.  Εξουςία 

που εξουςιάηεται παφει να είναι εξουςία και κάκε ςυγκζντρωςθ 

εξουςιϊν ςε λιγότερεσ ι μία είναι βιμα προσ τθν απολυταρχία. 

Τπωσ είπε ο Brandt, «Δθμοκρατία είναι το πολίτευμα που δεν 

επιτρζπει ςε κανζναν να γίνεται ιδιαίτερα ιςχυρόσ». 

Θ ανεξαρτθςία όμωσ δεν είναι και δεν πρζπει να είναι αυτονόμθςθ 

και κατάλυςθ τθσ μεταξφ τουσ ιεράρχθςθσ. Δεν νοείται ςτρατόσ 

αυτόνομοσ από τθν κυβζρνθςθ, αφοφ ο ςκοπόσ του είναι να 

φροντίηει τθν υλοποίθςθ των αποφάςεϊν τθσ, οφτε δικαιοςφνθ που 

να αγνοεί το κοινοβοφλιο, αφοφ ο ςκοπόσ τθσ είναι θ εφαρμογι των 

νόμων τθσ  βουλισ.  

Αςφαλϊσ πρζπει οι αρχζσ του κράτουσ να  αφινονται απερίςπαςτεσ 

να εκτελοφν το ζργο τουσ, αλλά προζχει θ αρχι τθσ ςυνζχειασ και 
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ςυνζπειασ του κράτουσ, κατά τρόπο ϊςτε αυτό να μθν εμφανίηεται 

αντιφατικό απζναντι ςτουσ πολίτεσ και ςτισ ξζνεσ χϊρεσ.  

Ωπϋ αυτό το πνεφμα, φρονϊ ότι ο ςυνταγματικόσ ζλεγχοσ των 

πράξεων τθσ διοικιςεωσ πρζπει, ςε τελευταίο βακμό, να κρίνεται 

από τθ βουλι, με αυξθμζνθ πλειοψθφία και κεςμοκετθμζνεσ 

εγγυιςεισ.  Άλλωσ,  υπό  το  πρόςχθμα  του «διάχυτου» ςυνταγματι-

κοφ ελζγχου, θ δικαιοςφνθ αποκτά καταχρθςτικϊσ το δικαίωμα να 

νομοκετεί θ ίδια και να υποκακιςτά το κοινοβοφλιο, αντί να 

εφαρμόηει τουσ νόμουσ. Αυτό ςυμβαίνει ςυχνά και με τθν απλι 

νομολογία των δικαςτθρίων, με το δικαςτι να επεκτείνει το νόμο 

αυκαίρετα, με διατάξεισ δικισ  του εμπνεφςεωσ που βαφτίηονται 

«ερμθνευτικζσ» ι «διαςταλτικζσ», αλλά εκεί αυτό είναι κεραπεφ-

ςιμο δια τθσ εφζςεωσ ςε ανϊτερο δικαςτιριο. Χτθν περίπτωςθ 

όμωσ των ανϊτατων δικαςτθρίων, ο δθμιουργοφμενοσ  μζςω τθσ 

νομολογίασ πλαςτόσ «νόμοσ» ςυνιςτά κατάλυςθ τθσ λαϊκισ 

κυριαρχίασ. Γιϋαυτό, θ αυκεντικι ερμθνεία των νόμων και του 

ςυντάγματοσ πρζπει  να  ανικει  ςτθ  βουλι.  Χε  κάκε  περίπτωςθ,  

θ  αυκάδεια τθσ δοτισ εξουςίασ απζναντι ςτθν αιρετι, οδθγεί ςε 

«χοφντα» και ολίγον ενδιαφζρει αν αυτι είναι χοφντα ςτρατιωτικϊν 

ι δικαςτϊν. Τπωσ είπα ιδθ,  επιλογι  τυράννου  δεν  κάνουμε. 

Κεωρϊ ατυχζσ ότι οι φιλόςοφοι αφινουν κατά κανόνα τθ φιλοςοφία του 
δικαίου και τθ φιλοςοφία τθσ οικονομίασ (ειδικοφσ τομείσ τθσ πολιτικισ 
θκικισ) ςτα χζρια φιλοςοφοφντων τεχνοκρατϊν (νομικϊν και οικονομο-
λόγων, αντίςτοιχα). Μια από τισ εξωλογικζσ εφευρζςεισ των νομικϊν, ωσ 
εραςιτεχνϊν φιλοςόφων, είναι το γνωςτό ςόφιςμα που ζχουν εφεφρει 
περί «γράμματοσ και πνεφματοσ» του νόμου, μζςω του οποίου   
διευκολφνουν  τθ  ςυντεχνία  τουσ να παραποιεί  το γράμμα του νόμου 
δια τθσ επικλιςεωσ του νεφελϊδουσ «πνεφματοσ», οφτωσ ϊςτε, 
δικάηοντασ, να νομοκετοφν! Θ ερμθνεία προχποκζτει ακρίβεια, όχι 
ελαςτικοποίθςθ ι  κατά  το  δοκοφν παραποίθςθ του ερμθνευόμενου  
νοιματοσ. Το πνεφμα του νόμου αςφαλϊσ υπάρχει, αλλά για να 
χρθςιμεφει ςτθν κατανόθςθ και τθν εμπζδωςι του, όχι ςτθν «a la carte» 
και «ad hoc» εφαρμογι του.  

 Δυςτυχϊσ, ςτθ ςφγχρονθ Ευρϊπθ εφαρμόηεται, ωσ εκιμικό 

κατάλοιπο τθσ μεςαιωνικισ  βαςιλείασ,  θ διπρόςωπθ  θγεςία του 

κράτουσ, με «ανεφκυνο» πρόεδρο ι βαςιλιά και με «υπεφκυνο» 

πρωκυπουργό, τον οποίο εκλζγει και παφει οποτεδιποτε θ βουλι.  

Υροδιλωσ, θ κεςμοκετθμζνθ ανευκυνότθτα του ανϊτατου 

άρχοντα, ςαν  να πρόκειται  για ανιλικο,  κατϋ αντιδιαςτολι  προσ 

τθν ειρωνεία ότι αποκαλείται μεγαλοπρεπϊσ «ρυκμιςτισ» του 
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πολιτεφματοσ, είναι μια ανόθτθ ςοφιςτεία και μια γκροτζςκο 

κατάςταςθ, που προςβάλλει κατάφωρα το πολίτευμα, ενϊ 

ταυτόχρονα, ο διακοςμθτικόσ και φολκλορικόσ ρόλοσ του  

προςβάλλει  και  τον  ίδιο  ωσ  προςωπικότθτα. 

Ψο χειρότερο όμωσ ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ του πρωκυπουργοφ, 

ο οποίοσ εκλζγεται και παφεται κατά το δοκοφν από το κοινοβοφλιο, 

με αντικατάςταςθ τθσ αρχισ τθσ διακρίςεωσ των εξουςιϊν με το 

τερατοφργθμα που αποκαλείται «αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ», μζςω 

τθσ οποίασ ο υπεφκυνοσ κυβερνιτθσ κακίςταται όμθροσ και 

υποχείριοσ των βουλευτϊν, ενίοτε δε και ενόσ εξ αυτϊν! Αυτό τον 

υποχρεϊνει πρακτικά, αντί να αφιερϊνεται ςτα κακικοντά  του, να 

αςχολείται ςυνεχϊσ με το πϊσ κα διατθρεί τθν εφνοια ενόσ εκάςτου 

των βουλευτϊν του κόμματοσ ι των κομμάτων που τον ςτθρίηουν, 

εν είδει αγωνίςματοσ «kayak», όπου ο κωπθλάτθσ  παλεφει ςυνεχϊσ 

για να μθν ανατραπεί και αδιαφορεί  παντελϊσ για  το  ποφ  οδθγεί  

ο  χείμαρροσ  το  ςκάφοσ.  

Ξατϋ αυτό τον τρόπο, θ εκτελεςτικι εξουςία λειτουργεί πελατειακά,  

προςζχοντασ το πολιτικό κόςτοσ αντί για το κοινωνικό ςυμφζρον, 

και αντί να επιχειρεί μεγάλα ζργα, που απαιτοφν μακρόπνοο 

ςχεδιαςμό, περιορίηεται ςε άμεςθσ απόδοςθσ μικροεξυπθρετιςεισ 

βουλευτϊν, ατόμων και ςυντεχνιϊν (τα γνωςτά ρουςφζτια).  Θ πιο 

άκλια από τισ «εξυπθρετιςεισ» αυτζσ είναι  ότι, κατά κανόνα,  

αποςπά βουλευτζσ από το νομοκετικό ζργο, για το οποίο και μόνο 

εκλζχκθκαν, και τουσ διορίηει υπουργοφσ. Τχι με κριτιριο τθν 

αξιοκρατία, αλλά με το πόςο εκβιαςτισ είναι ο βουλευτισ ι πόςο 

πολυπλθκισ και εκλογικά ςθμαντικι είναι θ περιφζρειά του. 

Ψο κακό όμωσ δεν ςταματά εδϊ, γιατί θ μία διαςτροφι του 

ςυςτιματοσ φζρνει και τθν άλλθ: Υζρα από τθν ομθρία και 

αποδυνάμωςθ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ, ο ανϊμαλοσ κεςμόσ τθσ 

δεδθλωμζνθσ μολφνει και τθ νομοκετικι εξουςία, γιατί οδθγεί 

αναγκαςτικά ςε νόκο (μθ αναλογικό) εκλογικό ςφςτθμα για τθν 

ανάδειξθ των βουλευτϊν, το οποίο μετατρζπει ταχυδακτυλουργικά 

τθ μειοψθφία ςτο λαό ςε πλειοψθφία ςτθ βουλι, ϊςτε αυτι να 

διαςφαλίηει τθν κυβερνθςιμότθτα. Ψο μόνο μακθματικά δίκαιο 

εκλογικό ςφςτθμα είναι αναμφίβολα θ απλι αναλογικι, που όλοι 

γνωρίηουμε όμωσ, ότι οδθγεί πρακτικά ςτον κατακερματιςμό του 

πολιτικοφ  δυναμικοφ  και  ςτθν  αδυναμία  να  ζχει  μια  χϊρα 

βιϊςιμθ  κυβζρνθςθ. 
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Ζτςι, φτάνουμε ςτο εξοργιςτικό φαινόμενο, ςε μια περιφζρεια που το 

Α κόμμα ζχει λάβει διπλάςιεσ ψιφουσ από το Β, το Β να λαμβάνει 

διπλάςιεσ ζδρεσ από το Α.  Ι αλλοφ, ο Β υποψιφιοσ να λαμβάνει το 

1/10 των ψιφων του Α υποψθφίου και να εκλζγεται βουλευτισ ο Β 

αντί του Α. Και αυτό μάλιςτα, να αποκαλείται προκλθτικά και 

ψευδεπίγραφα  ωσ  «δθμοκρατικό»  ςφςτθμα! 

Κεωρϊ ότι το προεδρικό ςφςτθμα, με απευκείασ εκλογι κυβερνιτθ 

ςτακερισ κθτείασ από το λαό, με εκλογι των βουλευτϊν με 

ανόκευτο αναλογικό ςφςτθμα, και με αςυμβίβαςτο τθσ ιδιότθτασ 

του υπουργοφ με κάκε άλλθ δθμόςια ι ιδιωτικι εναςχόλθςθ κακϋ 

όλθ τθ  διάρκεια τθσ  κθτείασ  του,  απεμπλζκει τισ δφο εξουςίεσ και 

τισ απαλλάςςει από τισ αγκυλϊςεισ. Ψαυτόχρονα, κατοχυρϊνει τθν 

αξιοκρατικι ςφνκεςι τουσ  και δίνει ςτθν κακεμιά τθ δυνατότθτα να 

επικεντρϊνεται απερίςπαςτα ςτισ αρμοδιότθτζσ τθσ, ενϊ παράλ-

λθλα τισ κακιςτά και πιο υπεφκυνεσ, γιατί δεν κα ζχει καμία ωσ 

άλλοκι για τισ δυςλειτουργίεσ τθσ τισ αδυναμίεσ τθσ άλλθσ. Αν 

κάποιοι ζχουν επιφυλάξεισ για το ςφςτθμα τθσ προεδρικισ 

δθμοκρατίασ,  με τθ φοβία ότι ίςωσ αυτι διευκολφνει αυκαιρεςίεσ 

τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ,  υπενκυμίηω ότι το κοινοβοφλιο και θ 

δικαιοςφνθ ζχουν κεςμικά τθ δυνατότθτα να ελζγχουν τθν 

κυβζρνθςθ και τθ δθμόςια διοίκθςθ μζςω των νόμων  και  των  

δικαςτθρίων.  Ζκαςτοσ  εφ'  ω  ετάχκθ! 
 

Ανεξάρτθτα  πάντωσ από τθν  εξζταςθ  του  κράτουσ  ωσ  ςυςτιματοσ 

εξουςίασ και το διαχωριςμό του ςε υποςυςτιματα εξουςίασ (όπωσ θ 

προεδρία, θ βουλι, θ κυβζρνθςθ, τα δικαςτιρια και ο ςτρατόσ),  

ακολουκείται και κάποια τυπολογία που κατθγοριοποιεί τισ υπθρεςίεσ 

του κράτουσ προσ το λαό, οι οποίεσ και είναι το τελικϊσ  ηθτοφμενο.   Θ 

τυποποίθςθ αυτι, όντασ κατά βάςθ ςυμβατικι και υπόκεςθ τθσ 

πολιτικισ επιςτιμθσ, μπορεί να λάβει διάφορα ςχιματα, ανάλογα με 

τθν ζμπνευςθ του κάκε ειδικοφ επιςτιμονα, και να αναπτυχκεί κατά 

τομείσ πυραμιδοειδϊσ προσ τα κάτω με διάφορουσ τρόπουσ (όπωσ π.χ. 

ςτο ενδεικτικό ςχιμα ςτο τζλοσ του παρόντοσ εδαφίου).  

Ξατά τθ γνϊμθ μου, με βάςθ  τισ  αρχζσ τθσ  οργανωτικισ  επιςτιμθσ, θ 

απλοφςτερθ μορφι που μπορεί να δοκεί  είναι αυτι που κατανζμει τισ 

κρατικζσ υπθρεςίεσ ςε τρεισ Τομείσ  (διοικθτικό,  οικονομικό και 

κοινωνικό)  και  ςε  ζξι  Υπουργεία  (ανά  δφο  για  κάκε  τομζα),  τα 

οποία  αντιπροςωπεφουν  ςτθν  Κυβζρνθςθ  του  κράτουσ, νοοφμενθ 

ωσ  εκτελεςτικι  εξουςία,   το  κλαδικό  τμιμα  τθσ. 
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Ωπεράνω τθσ εξαμελοφσ κλαδικισ ςφνκεςθσ τθσ κυβζρνθςθσ, 

προςτίκεται το πενταμελζσ Ρροεδρικό ςυμβοφλιο, αποτελοφμενο από 

τουσ πρόεδρο και αντιπρόεδρο του κράτουσ ( ι τθσ κυβζρνθςθσ, ςτθν 

περίπτωςθ του δυαρχικοφ ςυςτιματοσ) και από τουσ αρχθγοφσ των 

τριϊν  άλλων  εξουςιϊν  (νομοκετικισ,  δικαςτικισ  και  ςτρατιωτικισ). 

Ξατά τθν άποψι μου, θ ςυμμετοχι των τριϊν θγετϊν των άλλων 

εξουςιϊν ςτο κορυφαίο όργανο τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ, και μάλιςτα 

με ιεραρχικά ανϊτερθ από τουσ υπουργοφσ κζςθ, είναι ενδεδειγμζνθ, 

γιατί λειτουργεί ωσ ομφάλιοσ λϊροσ ςφνδεςθσ τθσ εκτελεςτικισ 

εξουςίασ με τισ άλλεσ εξουςίεσ και υποχρεϊνει τθν κυβζρνθςθ να 

ακοφει τθ γνϊμθ τουσ πριν λάβει τισ αποφάςεισ τθσ.  Ξαι αντίςτροφα 

όμωσ, κακιςτά τισ άλλεσ εξουςίεσ ενιμερεσ των επιτακτικϊν αναγκϊν 

τθσ κοινωνίασ και του κράτουσ, που καλείται ςυχνά  και  μοιραία  να  

αντιμετωπίςει  θ  πολιτικι  θγεςία  ωσ  τρόπον τινά «κυματοκραφςτθσ» 

των λαϊκϊν πιζςεων, ενϊ αυτζσ παραμζνουν ςτα  ςτεγανά  τουσ  και  

ομφαλοςκοποφν  ανζξοδα. 

Πάλιςτα, ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ εκνικισ ανάγκθσ,  όταν υπάρχει 

δυςκολία ςφγκλθςθσ του 11μελοφσ υπουργικοφ ςυμβουλίου ι όταν ο 

κυβερνιτθσ χρειαςτεί άμεςθ γνϊμθ, το προεδρικό ςυμβοφλιο μπορεί 

να ςυγκαλείται και χωριςτά και να γνωμοδοτεί προσ τον πρόεδρο,  πριν 

αυτόσ αποφαςίςει  ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του.  

Πε αυτό το κυβερνθτικό ςχιμα, του πενταμελοφσ προεδρείου και τθσ 

εξαμελοφσ  υπουργικισ  ςτελζχωςθσ,  καλφπτεται πιςτεφω πλιρωσ, ςτθ 

λιτότερθ δυνατι μορφι, το κυβερνθτικό ζργο. Ψα αντικείμενα κάκε 

υπουργείου κατανζμονται ςε τζςςερισ βαςικοφσ άξονεσ, με τζςςερισ 

αντίςτοιχουσ υφυπουργοφσ, ωσ αξονικζσ κεφαλζσ του ιςχφοντοσ 

οργανογράμματοσ του υπουργείου και των διευκφνςεων και τμθμάτων 

του. Σ υπουργόσ δεν κατακρατεί αρμοδιότθτεσ υφυπουργϊν, οφτε 

παφει να είναι αρμόδιοσ για τουσ τομείσ του υπουργείου που τουσ 

εκχϊρθςε, αλλά λειτουργεί ωσ  ςυντονιςτισ τουσ, εφϋ όλων των 

αρμοδιοτιτων τουσ,  και ωσ τελικόσ υπεφκυνοσ για όλο το υπουργικό 

ζργο, όντασ ςυναρμόδιοσ με τουσ τζςςερισ υφυπουργοφσ ςτα 

αντικείμενά τουσ (ϊςτε τα υφυπουργεία να μθν είναι «υπουργεία μζςα 

ςτο υπουργείο»). Σι 24 υφυπουργοί δεν είναι τυπικά μζλθ τθσ 

κυβζρνθςθσ, αλλά βοθκοί των υπουργϊν, και θ πρόςκλθςι  τουσ  ςτισ  

ςυνεδριάςεισ του  υπουργικοφ  ςυμβουλίου, για ζκφραςθ γνϊμθσ επί 

των αρμοδιοτιτων τουσ,  είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια  του  

κυβερνιτθ,  κατά  περίπτωςθ. 
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Εκτιμϊ ότι αυτό το 35μελζσ  κυβερνθτικό  ςχιμα (5 + 6 + 24)  καλφπτει 

επαρκϊσ ολόκλθρο το φάςμα των αντικειμζνων τθσ εκτελεςτικισ 

εξουςίασ,  είναι ευζλικτο και πρακτικό και, κυρίωσ,  είναι ςφμφωνο με 

τον κανόνα του management,  που  - για τον καλφτερο ςυντονιςμό και 

ζλεγχο- ορίηει  ωσ  ιδανικό  αρικμό  υφιςταμζνων  ανά  προϊςτάμενο 

τουσ πζντε ζωσ ζξι  (ιδίωσ ςτο υψθλό επίπεδο τθσ πυραμίδασ).  

Απαράβατθ προχπόκεςθ, ϊςτε οι υπουργοί και υφυπουργοί να 

λειτουργοφν απερίςπαςτοι και να μθν είναι όμθροι του «πολιτικοφ 

κόςτουσ»,  είναι -όπωσ είπαμε και πριν- να παραιτοφνται από κάκε 

άλλθ δθμόςια κζςθ και, αν αυτοί προζρχονται από το βουλευτικό 

ςϊμα, να κωλφονται να επανεκτεκοφν ωσ υποψιφιοι βουλευτζσ ςτθ 

μετά τθν υπουργικι τουσ κθτεία εκλογι  ι  και για περιςςότερο χρόνο.  

 

Σι ανά τομζα  και  υποφργθμα  αρμοδιότθτεσ, κεωρϊ  ότι  μποροφν να 

ζχουν τθν παρακάτω  κατανομι,  με κριτιριο τθν αποτελεςματικότθτα 

και τον καλφτερο ςυντονιςμό τουσ: 
 

 Σ Διοικθτικόσ τομζασ τθσ κυβζρνθςθσ αςχολείται με τθ 

ςυγκρότθςθ,  λειτουργία και  εξαςφάλιςθ του κράτουσ,  κακϊσ και  

με τθ ςχζςθ του κράτουσ με τουσ πολίτεσ και τα άλλα κράτθ. Επίςθσ, 

είναι ο τομζασ, μζςω του οποίου θ εκτελεςτικι εξουςία υποςτθρίηει 

τισ άλλεσ τρεισ εξουςίεσ ςτο ζργο τουσ.  Ψα κζματά του χωρίηονται 

ςε 2 βαςικζσ κατθγορίεσ και 8 υποκατθγορίεσ, που αντιςτοιχοφν ςε 

2  υπουργεία και  8  υφυπουργεία: 
 

Α) Θ πρϊτθ κατθγορία είναι αυτι που αναφζρεται γενικά ςτα 

Διοικθτικά κζματα και περιλαμβάνει: α) τα εςωτερικά κζματα 

(τυπικζσ λειτουργίεσ τθσ πολιτείασ και τυπικι υπαγωγι των πολιτϊν 

ςε αυτι), β) τθ νομοτεχνικι λειτουργία (που αςχολείται, ςε 

ςυνεργαςία με τθ βουλι και τα άλλα υπουργεία, με τθν τελικι 

επεξεργαςία των νομοςχεδίων και διαταγμάτων όλων των 

υπουργείων,  ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επιςτθμονικι αρτιότθτά τουσ 

και το ενιαίο φφοσ τθσ κυβζρνθςθσ), γ) το ςυντονιςμό των 

αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν διοίκθςθσ  (τοπικισ  αυτοδιοίκθςθσ 

και περιφερειακϊν οργανιςμϊν, κακϊσ και εκκλθςίασ και λοιπϊν 

φορζων με κεςμικό κφροσ) και δ) τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν 

(επίςθμθ εκπροςϊπθςθ τθσ  κυβζρνθςθσ  και  εποπτεία των  μζςων 

μαηικισ  επικοινωνίασ). 
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Β) Θ δεφτερθ κατθγορία είναι αυτι που χειρίηεται  ειδικά τα  Εκνικά 

κζματα και περιλαμβάνει: α) τισ εξωτερικζσ ςχζςεισ τθσ χϊρασ 

(διπλωματία, πρεςβείεσ, προξενεία και λοιπζσ διεκνείσ 

εκπροςωπιςεισ),  β) τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ δικαιοςφνθσ ςτο 

ζργο τθσ (επιμζλεια ςτελζχωςθσ και εκπαίδευςθσ, κτιριακό 

εξοπλιςμό,  γραμματειακι κάλυψθ κ.ά.),  γ) τθν τεχνικι  υποςτιριξθ 

του ςτρατοφ ςτθν άμυνα τθσ χϊρασ (επιμζλεια ςτελζχωςθσ και 

εκπαίδευςθσ, κτιριακζσ ανάγκεσ και εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςτικά 

προγράμματα κ.ά.) και δ) τθν τεχνικι υποςτιριξθ των ςτρατιωτικϊν 

τμθμάτων που ζχουν ωσ κακικον τθν τάξθ  (δθλαδι τθν αςφάλεια 

και αςτυνόμευςθ των πολιτϊν, τθν πυροπροςταςία, τθν 

αντιμετϊπιςθ ζκτακτων φυςικϊν γεγονότων κ.ά.). 

 

 Σ Οικονομικόσ τομζασ τθσ κυβζρνθςθσ είναι αυτόσ που αςχολείται 

γενικά με τθν πολιτικι οικονομία, δθλαδι με τθν οικονομία τθσ 

οργανωμζνθσ κοινωνίασ, ωσ ςυνόλου και ωσ ατόμων. Ψα κζματά του  

χωρίηονται ςε 2  βαςικζσ κατθγορίεσ και  8  υποκατθγορίεσ,  που 

αντιςτοιχοφν ςε 2  υπουργεία και  8  υφυπουργεία: 

Α) Θ πρϊτθ κατθγορία είναι αυτι που αναφζρεται γενικά ςτα 

Οικονομικά κζματα και περιλαμβάνει: α) τθ διαχείριςθ των 

οικονομικϊν  του  κράτουσ  (δθμοςιονομικι πολιτικι, φορολογία και 

ταμειακι υπθρεςία),  β) τθ διοίκθςθ τθσ δθμόςιασ  περιουςίασ 

(ακίνθτθσ και κινθτισ,  φυςικϊν πόρων και κοινόχρθςτων χϊρων και 

εγκαταςτάςεων),  γ) το ςυντονιςμό τθσ οικονομικισ  παραγωγισ 

(βιομθχανίασ, εμπορίου, παροχισ υπθρεςιϊν, γεωργίασ κ.ά. 

ιδιωτικοφ ι δθμόςιου ελζγχου) και δ) τθ ρφκμιςθ των κεμάτων 

απαςχόλθςθσ (εργαςίασ, ανεργίασ, ςυνδικαλιςμοφ, βελτίωςθσ 

αποδοτικότθτασ  κ.α.). 

Β) Θ δεφτερθ κατθγορία είναι αυτι που χειρίηεται ειδικά τα κζματα 

που ανάγονται ςτθν Τεχνολογία και περιλαμβάνει:  α) τισ υποδομζσ 

(οδικό δίκτυο, λοιπά ζργα και εγκαταςτάςεισ, μονάδεσ ενζργειασ, 

φδρευςθ κ.ά.), β) τισ μεταφορζσ (ςυγκοινωνίεσ, εμπορικζσ 

μεταφορζσ,  ναυτιλία και  αεροπορία,  δίκτυα επικοινωνίασ  κ.ά.),  γ) 

το περιβάλλον (χωροταξία,  πολεοδομία, οικολογία και αειφορία, 

καιρικά φαινόμενα κ.ά.)  και  δ) τθν ζρευνα  (ερευνθτικά 

προγράμματα,  τεχνικά ινςτιτοφτα,  υποςτιριξθ καινοτομίασ  κ.ά., ςε 

ςυνεργαςία με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα). 
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 Σ Κοινωνικόσ τομζασ τθσ κυβζρνθςθσ αςχολείται με όλα τα κζματα 

που, κατά κοινι παραδοχι, κεωροφνται ότι αφοροφν τον άνκρωπο 

ωσ άνκρωπο και μόνο δευτερευόντωσ εξετάηονται ωσ οικονομικά 

μεγζκθ. Αν ο διοικθτικόσ τομζασ είναι αυτόσ με τον οποίο το κράτοσ 

υποςτθρίηει το ρόλο του και αν ο οικονομικόσ τομζασ είναι αυτόσ 

που το κράτοσ  βοθκά τθν παραγωγι αγακϊν,  ο κοινωνικόσ τομζασ 

είναι αυτόσ που το κράτοσ  δείχνει το ανκρωπιςτικό του πρόςωπο 

και ανεβάηει το πολιτιςτικό επίπεδο τθσ κοινωνίασ που υπθρετεί. Ψα 

κζματά του χωρίηονται ςε 2 βαςικζσ κατθγορίεσ και 8 υπο-

κατθγορίεσ, που αντιςτοιχοφν ςε 2  υπουργεία και  8 υφυπουργεία: 

Α) Θ πρϊτθ κατθγορία είναι αυτι που αναφζρεται γενικά ςτα 

κζματα Ρολιτιςμοφ και περιλαμβάνει: α) τα κζματα παιδείασ 

(εκπαίδευςθ, επιμόρφωςθ, εξειδίκευςθ, επαγγελματικι κατάρτιςθ 

κ.ά.), β) τα κακαρϊσ πολιτιςτικά κζματα (πνευματικι δράςθ, 

καλλιτεχνικι δθμιουργία, αρχαιολογία κ.ά.), γ) τον τουριςμό 

(γενικό, αρχαιολογικό, παρακεριςτικό, εκπαιδευτικό, ιατρικό, 

ςυνεδριακό,  και κάκε είδουσ κλαδικο)  και δ) τον ακλθτιςμό  (εκνικό, 

ςυλλογικό, ςχολικό κ.ά.). 

Β) Θ δεφτερθ κατθγορία είναι αυτι που χειρίηεται ειδικά τα κζματα 

Ρρόνοιασ και περιλαμβάνει: α) τθν υγεία (δθμόςια, ιδιωτικι, 

προλθπτικι κ.ά.),  β) τθν αςφάλιςθ  (ςυνταξιοδοτικι, νοςθλευτικι 

κ.ά.)  γ) τθν υποςτιριξθ των αδφναμων ςυνανκρϊπων μασ (πτωχϊν, 

γερόντων, ανθλίκων, πολυτζκνων, εξαρτθμζνων κλπ.)  και δ) τθ 

φιλοξενία  των αλλοδαπϊν  (μεταναςτϊν,  προςφφγων κ.ά.). 

 

Ρομίηω ότι, ςε αυτό το ςυμβατικό ςχιμα των τριϊν τομζων και ζξι 

υπουργθμάτων, μποροφν να εντάςςονται όλεσ οι υποκατθγορίεσ 

δθμόςιων  υπθρεςιϊν και ότι δεν υπάρχει κάποια εξ αυτϊν, που να 

είναι τόςο ξζνθ ειδολογικά προσ αυτά, ϊςτε να δικαιολογεί  

διακεκριμζνθ  παρουςία  τθσ  ςτο  κυβερνθτικό  ςχιμα. 

 

[ Βλζπε ενδεικτικό πίνακα ςτθν επόμενθ ςελίδα ] 
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ΚΥΒΕΝΘΣΘ 

     ΡΟΕΔΕΛΟ   ΡΟΕΔΛΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ 

  Γενικι εξουςία   Ρρόεδροσ Κράτουσ & Κυβζρνθςθσ 

    Αντιπρόεδροσ Κράτουσ & Κυβζρνθςθσ 

  Νομοκετικι εξουςία   Ρρόεδροσ Βουλισ 

  Δικαςτικι εξουςία   Αρχθγόσ Δικαιοςφνθσ 

  Στρατιωτικι εξουςία   Αρχθγόσ Στρατοφ 

     ΤΟΜΕΛΣ   ΥΡΟΥΓΕΛΑ   ΥΦΥΡΟΥΓΕΛΑ 

      Εςωτερικά 

    Διοικθτικά   Ρομοτεχνικά 

      Αποκζντρωςθ 

  Διοικθτικόσ     Ενθμζρωςθ 

      Εξωτερικά 

    Εκνικά   Δικαιοςφνθ 

      Άμυνα 

      Ψάξθ 

      Διαχείριςθ 

    Οικονομία   Υεριουςία 

      Υαραγωγι 

  Οικονομικόσ     Απαςχόλθςθ 

      Ωποδομζσ 

    Τεχνολογία   Πεταφορζσ 

      Υεριβάλλον 

      Ζρευνα 

      Υαιδεία 

    Ρολιτιςμόσ   Υολιτιςτικά 

      Ψουριςμόσ 

  Κοινωνικόσ     Ακλθτιςμόσ 

      Ωγεία 

    Ρρόνοια   Αςφάλιςθ 

      Ωποςτιριξθ 

      Φιλοξενία 
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Ρολιτικι δεοντολογία 

Τπωσ είναι γνωςτό, και ςτα πλζον ορκά από κεωρθτικι άποψθ ςχζδια, 

θ ζκβαςθ  του  κάκε εγχειριματοσ εξαρτάται  και  από  τον  πρακτικό 

τρόπο εφαρμογισ του  ςχεδίου.  Πια κακι  εφαρμογι μπορεί να 

ακυρϊςει και το πιο καλοδουλεμζνο ςχζδιο.  Αυτό, όπωσ ζλεγε ο 

Bismarck, ιςχφει κυριότατα ςτθν πολιτικι και ςτον πόλεμο.  Γιϋ αυτό και 

πολλοί ζμπειροι πολιτικοί λζνε ότι θ πολιτικι κρίνεται «εκ του 

αποτελζςματοσ». 

Είναι λοιπόν ςκόπιμο, αφοφ δϊςαμε τθ κεωρθτικά απλοφςτερθ μορφι 

τθσ ςφγχρονθσ δθμοκρατίασ, να αξιολογιςουμε από κεωρθτικι άποψθ 

και τισ ςχετικζσ με αυτιν εφαρμοςτικζσ μεκόδουσ, εντοπίηοντασ τα 

ςυνικθ ελαττϊματά τουσ και τα ενδεικνυόμενα αντίμετρα,  που κα τθν 

κάνουν λειτουργικότερθ και αποτελεςματικότερθ. 

Θ αξιολόγθςθ αυτι, με βάςθ πάντα τθν ιδεολογία, ωσ γενικι θκικι 

κεϊρθςθ και ςτρατθγικι επιλογι τθσ πολιτικισ, επεκτείνεται ςτο 

πρακτικό μζροσ και ςτουσ τακτικοφσ κανόνεσ τθσ πολιτικισ, 

εξετάηοντασ τουσ παράγοντεσ που διαςφαλίηουν τθ ςυμφωνία κεωρίασ 

και πρακτικισ. 

Αυτοφσ τουσ κανόνεσ, που ςυναποτελοφν τθ δεοντολογία τθσ πολιτικισ, 

τουσ εξετάηουμε εν προκειμζνω ςε δφο ενότθτεσ, αςχολοφμενοι πρϊτα 

με τθ δεοντολογία τθσ γενικισ πολιτικισ και, αμζςωσ μετά, με τθ 

δεοντολογία τθσ πολιτικισ οικονομίασ,  λόγω των ιδιαιτεροτιτων που 

αυτι παρουςιάηει. 
 

Γενικά, ςε όλο το φάςμα τθσ πολιτικισ πρακτικισ  και των δράςεων του 

κράτουσ, ζχουν κακοριςτικό ρόλο οι  ακόλουκοι  παράγοντεσ:  

 Υρϊτο κακικον τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ είναι θ διαφάνεια. Θ 

μυςτικότθτα διευκολφνει τθ  διαφκορά των δθμόςιων  λειτουργϊν, 

είτε υπό τθ μορφι των χαριςτικϊν πράξεων (επιλεκτικϊν και 

μερολθπτικϊν),  είτε υπό τθ μορφι τθσ ςυναλλαγισ  (χρθματιςμοφ 

και διαπλοκισ  με οικονομικά ιςχυροφσ παράγοντεσ).  Είναι  ίςωσ  το 

πιο  ςθμαντικό  πράγμα ςτθν πολιτικι,  από  πρακτικι  άποψθ, το να  

εξαςφαλίηεται  θ   διενζργεια των  πράξεων  τθσ  διοικιςεωσ υπό 

άπλετο φωσ και, παράλλθλα, να λειτουργεί αυςτθρόσ μθχανιςμόσ  

εςωτερικοφ  ελζγχου  και  πατάξεωσ τθσ  διαφκοράσ. 

Υοτζ μου δεν κατάλαβα αυτό το ςόφιςμα που λζγεται «ζννομο 

ςυμφζρον» και περιορίηει το δικαίωμα ενθμζρωςθσ του πολίτθ 
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αποκλειςτικά ςτισ πράξεισ τθσ διοικιςεωσ που τον αφοροφν 

ατομικά.  Τλεσ οι πράξεισ αυτζσ, εκτόσ από το δζκτθ τουσ, αφοροφν 

και το δθμόςιο και, υπϋ αυτι  τθν  ζννοια,  αφοροφν  κάκε  πολίτθ. 

 Σ αμζςωσ επόμενοσ ςθμαντικόσ πρακτικόσ παράγων είναι θ 

γραφειοκρατία,  που δυςτυχϊσ είναι απαραίτθτθ ςτθν πολιτεία και 

τουσ πολίτεσ, αλλά ταυτόχρονα και θ «ςκουριά» τθσ κρατικισ 

μθχανισ  και  το μεγάλο  βάςανο των  πολιτϊν.  Θ πρακτικότθτα  και 

θ ταχφτθτα τθσ δθμόςιασ λειτουργίασ βελτιϊνει τθν παραγωγικι 

απόδοςθ τθσ κοινωνίασ, περιορίηει τθ διαφκορά  και  κάνει τουσ 

πολίτεσ ςυνεργάςιμουσ με το κράτοσ. 

Ψο πλεονζκτθμα τθσ μθχανοργάνωςθσ που υπάρχει πλζον, ςε ςχζςθ 

με τισ παλαιότερεσ εποχζσ, δεν δικαιολογεί πια τθν τροχοπζδθ  του  

γραφειοκρατικοφ  κράτουσ.  Χε  αυτό,  κα βοθκοφςε πολφ θ φπαρξθ 

ενόσ ςυςτιματοσ ςυνεχοφσ μετεκπαίδευςθσ του δθμοςιοχπαλ-

λθλικοφ  προςωπικοφ. 

 Χθμαντικόσ  παράγων  υπζρ  τθσ  διαφάνειασ  και  του  περιοριςμοφ 

τθσ γραφειοκρατίασ,  είναι θ αποκζντρωςθ και θ ενίςχυςθ του 

κεςμοφ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, που απλουςτεφει και 

επιταχφνει τισ διατυπϊςεισ και περιορίηει τισ άςκοπεσ μετακινιςεισ. 

Για να λειτουργιςει θ αποκζντρωςθ, δεν αρκεί θ εκχϊρθςθ 

αρμοδιοτιτων από τθν κεντρικι εξουςία ςτουσ περιφερειακοφσ 

φορείσ, αλλά χρειάηεται και ταυτόχρονθ μεταφορά οικονομικϊν 

πόρων ςε αυτοφσ, ϊςτε οι φορείσ να μποροφν να αντεπεξζλκουν  

ικανοποιθτικά  ςτα  πρόςκετα  κακικοντα.  

Θ ςυνικθσ απζχκεια των πολιτικϊν ςτισ υπζρ τθσ  αποκζντρωςθσ 

μεταρρυκμίςεισ, ϊςτε να μθ χάνουν τον κεντρικό ζλεγχο του πολίτθ, 

που τουσ ενδιαφζρει ωσ ψθφοφόροσ, προςφζρει κάκιςτθ υπθρεςία 

ςτο κράτοσ που διακονοφν και αγγίηει  μπορϊ  να  πω  τα όρια τθσ  

δολιοφκοράσ  (sabotage)!   

 Χυνεχζσ  πρόβλθμα είναι επίςθσ θ  πολυαρικμικι  ταυτοποίθςθ  του 

πολίτθ, που ταλαιπωρεί τον άνκρωπο και δυςκολεφει τθν τιρθςθ 

των διαφόρων μθτρϊων. Χιμερα, ο πολίτθσ πρζπει να ζχει 

ςθμειωμζνουσ (να κυμάται αποκλείεται)  πάμπολλουσ αρικμοφσ 

μθτρϊου που τον αφοροφν (ταυτότθτασ, διαβατθρίου, εφορίασ, 

αςφάλιςθσ, βιβλιαρίου υγείασ, άδειασ οδιγθςθσ και αρικμϊν 

μθτρϊου ςε όςουσ φορείσ και ςυλλόγουσ ςυμμετζχει, πλζον των 

τραπεηικϊν  αρικμϊν  και  κλειδαρίκμων  και  των  άλλων  κωδικϊν 

που χρθςιμοποιεί ιδιωτικϊσ). Κα ιταν οπωςδιποτε μεγάλθ 
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διεκόλυνςθ  γιϋαυτόν, αλλά και για το κράτοσ, αυτόσ να λαμβάνει 

από τθσ πολιτογραφιςεϊσ του  (κατά τθ γζννθςθ ι όποτε αυτι γίνει 

για πρϊτθ φορά)  ζναν προςωπικό αρικμό μθτρϊου,  που να τον 

ςυνοδεφει ςε όλθ του τθ ηωι, ςε όλα τα προςωπικά ζγγραφα και 

τουσ φορείσ που μετζχει.  

Ζνασ τζτοιοσ δωδεκαψιφιοσ και μοναδικόσ προςωπικόσ αρικμόσ, 

κα ιταν ιδεϊδεσ να κεςπιςκεί διεκνϊσ από τον ΣΘΕ, ςε ςυνεργαςία 

με όλα τα κράτθ, για κάκε άνκρωπο επί τθσ Γθσ. Ξάποτε υπιρχε 

αντίρρθςθ γιϋ αυτό, με το ςκεπτικό  ότι  κάτι  τζτοιο  κα ιταν ςε 

βάροσ τθσ ελευκερίασ  του  ανκρϊπου  και  του  δικαιϊματοσ  ςτθν  

ανωνυμία και κα διευκόλυνε τα ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα ςτο  

φακζλωμα των πολιτϊν.  Ωςτόςο, ςτθ ςθμερινι  εποχι,  που ο 

κυβερνοχϊροσ  ζχει μπει οριςτικά ςτθ ηωι μασ και όλοι είμαςτε 

τελείωσ φακελωμζνοι πια με πολλαπλοφσ τρόπουσ, ζνα τζτοιο 

αντεπιχείρθμα  κα ςυνιςτοφςε αφζλεια  και  φαριςαϊςμό. 

 Ψζλοσ,  κακοριςτικό μζγεκοσ  για τθν ποιότθτα τθσ δθμοκρατίασ, 

που επθρεάηει καταλυτικά όλουσ ταυτόχρονα τουσ παραπάνω 

ςυντελεςτζσ, είναι θ ενθμζρωςθ. Τπωσ είπαμε, το κράτοσ που 

ενθμερϊνει και πείκει τον πολίτθ, προάγει τουσ ςκοποφσ του 

ευκολότερα, με τθ ςυναίνεςθ των πολιτϊν αντί με τθ χριςθ τθσ 

εξουςίασ  του.  Θ ενθμζρωςθ  δεν πρζπει να περιορίηεται μόνο ςτθν 

πλθροφόρθςθ επί των γεγονότων, αλλά να εκτείνεται και ςτθν 

επεξιγθςθ των  αποφάςεων τθσ διοίκθςθσ προσ το λαό και ςτθ 

δθμόςια εκπαίδευςθ των κοινωνικϊν ομάδων  επάνω ςτα κζματα 

που τισ ενδιαφζρουν. 

Φυςικά, κα πρζπει οι κυβερνϊντεσ να προςζχουν τθ λεπτι διαφορά 

που υπάρχει  εν προκειμζνω:  θ ενθμζρωςθ και ειδικά θ εκπαίδευςθ 

είναι πολφ εφκολο να μετατραπεί ςε μονομερι προπαγάνδα,  αν 

δεν ακοφγονται όλεσ οι απόψεισ  κι αν δεν δίνεται βιμα  ςτον 

αντίλογο.  
 

Χτουσ παραπάνω παράγοντεσ, που ιςχφουν παντοφ, υπάρχουν και 

ειδικοί παράγοντεσ καλφτερθσ ι χειρότερθσ λειτουργικότθτασ, που 

ιςχφουν για τμιματα τθσ πολιτικισ εξουςίασ με ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά: 

 Λδιαίτερα βλαπτικι για το πολιτικό ςφςτθμα είναι θ δυςκινθςία και 

γραφειοκρατία  ςτθ  δικαιοςφνθ.  Θ μακροχρόνια δίκθ αδικεί τελικά  

εκείνον  που το δικαςτιριο δικαιϊνει, γιατί όταν εκδίδεται  θ 
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απόφαςθ, αυτόσ ζχει υποςτεί ιδθ τθ ηθμία από τθν οποία 

υποτίκεται ότι ικελε να προςτατευκεί καταφεφγοντασ ςτθ 

δικαιοςφνθ. Ζτςι όπωσ λειτουργεί θ απονομι δικαίου ςτισ 

γραφειοκρατικζσ  χϊρεσ, θ δικονομία λειτουργεί ςαν εχκρόσ του 

νόμου και ςαν  αςπίδα  τθσ  ανομίασ.  

Θ πιο ενδεδειγμζνθ τομι για τθν αποςυμφόρθςθ τθσ δικαιοςφνθσ 

και τθν ταχφτερθ απονομι τθσ, είναι θ ςε πρϊτο βακμό εκδίκαςθ 

των ιςςονοσ ςθμαςίασ υποκζςεων ςτο διοικθτικό επίπεδο (ςτο 

διμαρχο οι οικογενειακζσ και γειτονικζσ διενζξεισ, ςτον τοπικό 

ζφορο οι οικονομικζσ διαφορζσ, ςτον τοπικό πολεοδόμο οι 

κτθματικζσ διαφορζσ, ςτον αςτυνόμο τθσ τροχαίασ τα τροχαία 

ςυμβάντα κ.ο.κ.). Ξάτι τζτοιο, δεν κα μείωνε τθ δικαςτικι 

κατοχφρωςθ του πολίτθ, γιατί υπάρχει ο δεφτεροσ και ο τρίτοσ 

βακμόσ που μπορεί δικονομικά αυτόσ να  προςφφγει  και,  μάλιςτα, 

κα βελτίωνε κατά πολφ τθ λειτουργία των δφο ανϊτερων βακμίδων 

δικαιοςφνθσ, λόγω τθσ ενίςχυςισ των ςε ζμψυχο δυναμικό.  

 Πζγιςτθ ςθμαςία για τθν προςταςία τθσ χϊρασ, του κράτουσ  και 

τθσ κοινωνίασ, ζχει το τμιμα του κράτουσ που διαχειρίηεται τθν 

ζνοπλθ εξουςία,  δθλαδι το τμιμα που -εκτόσ από τθν τυπικι ιςχφ- 

ζχει τθν πραγματικι ιςχφ τθσ επιβολισ και τθσ καταςτολισ. Σ 

ςτρατόσ και οι ςτρατιωτικοφ τφπου υπθρεςίεσ, όπωσ θ αςτυνομία, 

το λιμενικό ςϊμα, το πυροςβεςτικό ςϊμα και το ςωφρονιςτικό 

ςφςτθμα, πρζπει κατά τθ γνϊμθ μου να ζχουν οργανικι ςφνδεςθ, 

ϊςτε ςε κάκε μεγάλθ ανάγκθ να χρθςιμοποιείται ςυντονιςμζνα όλο 

το διακζςιμο δυναμικό (ζμψυχο και υλικό). Θ κεωρία ότι ο 

ςυντονιςμόσ επιτυγχάνεται δικεν ςτο κυβερνθτικό επίπεδο δεν 

αντιςτοιχεί ςτθν πραγματικότθτα, γιατί ο κυβερνιτθσ δεν μπορεί να 

λειτουργεί ωσ υπουργόσ ενόσ τομζα και ο αρμόδιοσ υπουργόσ δεν 

μπορεί και δεν πρζπει να μπορεί να διατάςςει τον αρχθγό του 

ςτρατοφ ι τθσ αςτυνομίασ (όπωσ ο αρμόδιοσ για τθ δικαιοςφνθ 

υπουργόσ δεν μπορεί και δεν πρζπει να διατάςςει τθν θγεςία τθσ 

δικαιοςφνθσ ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ). Ψο αρμόδιο 

υπουργείο για τθ δικαιοςφνθ και τθν ζνοπλθ εξουςία, ζχει 

υποςτθρικτικό και τεχνικό χαρακτιρα και όχι πολιτικοφ 

προϊςταμζνου.  Σ ρόλοσ αυτόσ  ανικει  τυπικά  ςτον κυβερνιτθ  και 

ουςιαςτικά ςτθ βουλι, που εκφράηουν τθ λαϊκι κυριαρχία και 

εγγυϊνται τθ δθμοκρατικότθτα και τθν υπζρ του λαοφ χριςθ τθσ 

ιςχφοσ  τθσ  δικαιοςφνθσ  και  τθσ  ζνοπλθσ  εξουςίασ.  
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Ειδικά ωσ προσ τθ ρφκμιςθ τθσ εςωτερικισ τάξθσ  (αςτυνόμευςθσ), 

είναι ιδιαίτερα αναποτελεςματικι θ πολυαρμοδιότθτα και θ 

ςφγχυςθ αρμοδιοτιτων, που κάνει τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ 

αναποφάςιςτουσ και ανεφκυνουσ (με ςφνθκεσ φαινόμενο, να 

περιμζνει ο ζνασ τον άλλο να επιλθφκεί και, ςε περίπτωςθ 

αςτοχίασ, να αποδίδει ο ζνασ ςτον άλλο τισ ευκφνεσ).  

Είναι τραγικό ότι ςτθν Ελλάδα ζφταςε πρόςφατα να πυρπολθκεί ο ιερόσ 

χϊροσ τθσ αρχαίασ Ολυμπίασ, γιατί το δαςαρχείο, που υπάγεται ςτο 

υπουργείο γεωργίασ, δίςταηε γραφειοκρατικά να χορθγιςει άδεια ςτο 

πυροςβεςτικό ςϊμα να ανοίξει ηϊνεσ πυραςφάλειασ ςτο ιδθ καιόμενο 

δάςοσ. Εξίςου τραγικό είναι αυτό που ςυμβαίνει ςυχνά, να βλζπει τθν 

παράβαςθ ο λιμενικόσ αςτυνομικόσ και να αδυνατεί τυπικά να επζμβει, 

γιατί ο κακοποιόσ  δρα  ζξω από τον αιγιαλό.  

Ψο κακό επιτείνεται από τθ διαςπορά των ελζγχων ςε μθ 

αςτυνομικζσ υπθρεςίεσ, ςτεροφμενεσ καταςταλτικοφ κφρουσ,  λόγω 

εξειδίκευςθσ. Θ ενοποίθςθ των κάκε μορφισ ελεγκτικϊν 

μθχανιςμϊν υπό ενιαίο κρατικό  φορζα, είναι αναγκαία, ϊςτε να μθ 

διαχζεται θ  ευκφνθ για τθν επιβολι τθσ ζννομθσ  τάξθσ και να μθ 

διευκολφνεται θ παραβατικότθτα. Θ τεχνολογία επιτρζπει ςιμερα 

τθ δθμιουργία ςτθν αςτυνομία πλιρωσ εξειδικευμζνων τμθμάτων 

για τθ δίωξθ του οικονομικοφ εγκλιματοσ, τθν πολεοδομικι 

αςτυνόμευςθ, τθν αρχαιολογικι και πολιτιςτικι προςταςία,  τθ 

δαςονομία,  τθν αγορανομία και το υγειονομικό, τον εργαςιακό και 

αςφαλιςτικό ζλεγχο κ.ά.,  όπωσ ιδθ το κάνει με άλλα εξειδικευμζνα 

τμιματα (εγκλθματολογικό, θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ,  ναρκωτικϊν 

κλπ.).  Ψα ειδικά τμιματα,  λειτουργϊντασ πάντα ςε ςυνεργαςία με 

τα ςυναρμόδια κατά περίπτωςθ υπουργεία και με τθν εποπτεφουςα 

τα πάντα δικαιοςφνθ, κα εξαςφαλίηουν τθν αποτελεςματικότερθ 

και ταχφτερθ επιβολι τθσ δθμόςιασ τάξθσ, υπό τισ αναγκαίεσ 

εγγυιςεισ δθμοκρατικότθτασ. 

 Ψο ίδιο εξαιρετικι αξία ζχει για τθν πολιτικι λειτουργία μιασ  χϊρασ, 

θ διπλωματία. Σι διεκνείσ ςχζςεισ και θ εξωτερικι πολιτικι, αν και 

φαίνονται απόμακρα από τθν κοινωνία κζματα, επθρεάηουν 

κακοριςτικά τθ μοίρα των ανκρϊπων. Αυτι είναι που ανοίγει ςτθ 

χϊρα προοπτικζσ, βλζψεισ, ςυμμαχίεσ και ορίηοντεσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ,  αλλά είναι  θ  ίδια  που, ςτθν ατυχι άςκθςι τθσ,   

οδθγεί το λαό ςτθ  διεκνι  απομόνωςθ,  ςε πολζμουσ  και  

καταςτροφζσ  και ςε  μεγάλα  βάςανα  για  τισ  επόμενεσ  γενεζσ. 
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Σ διπλωμάτθσ, ςτθν ουςία, αςκεί πολιτικι. Τμωσ, όπωσ ο 

ιδεαλιςμόσ βάηει veto ςτο κζμα τθσ «υποχρεωτικισ ωφζλειασ» 

(κακϊσ το εξιγθςα προθγουμζνωσ),  ζτςι κι εδϊ, είναι θ ϊρα του 

ρεαλιςμοφ για το δικό του veto.  Χτθ διεκνι ςκθνι, ζχουν πολφ 

μικρι ςθμαςία οι ιδεολογίεσ και οι θκικζσ προςεγγίςεισ των 

κεμάτων. Ψο διεκνζσ δίκαιο, αν και κεωρθτικά καταρτίηεται με βάςθ 

τισ αρχζσ τθσ θκικισ και του δικαίου,  ςυναρτάται πάντοτε πρακτικά  

με  τθ  φυςικι  δφναμθ  των  διαδίκων.   

Ζχουμε δθλαδι εν προκειμζνω μια ιδιόμορφθ μίξθ  πολιτιςμοφ  και 

ηοφγκλασ.  Θ ιςονομία,  που ςυνικωσ ιςχφει ςτο εςωτερικό δίκαιο 

κάκε χϊρασ,  ατονεί  μπροςτά ςτο ςυςχετιςμό των δυνάμεων όταν 

ζχουμε να κάνουμε με εξωτερικι πολιτικι. Εξ ου και οι μεγάλεσ 

χϊρεσ αποκαλοφνται ςτθ διπλωματία «Δυνάμεισ».  Λςχφει αυτό που 

είπε, κάπωσ ωμά και κυνικά, ο Metternich: «Σζβομαι τθ δφναμθ των 

επιχειρθμάτων ςου, αλλά κα πρζπει κι εςφ να ςεβαςκείσ το 

επιχείρθμα τθσ δυνάμεωσ».  

Γιϋ αυτό, οι ιδεαλιςτζσ και φανταςιόπλθκτοι πολιτικοί, με 

εκνικιςτικό και μεγαλοϊδεατικό πνεφμα, που ςτεροφνται ρεαλιςμοφ, 

αποβαίνουν καταςτροφικοί για τθ χϊρα τουσ. Σ ρεαλιςμόσ φυςικά 

δεν ςθμαίνει ότι ο χειριςτισ των εξωτερικϊν υποκζςεων μιασ 

αδφναμθσ  χϊρασ πρζπει να είναι και εκ προοιμίου  ενδοτικόσ, αλλά 

απλά να ξζρει τα όριά του. Ψο ίδιο όμωσ κι ο διπλωμάτθσ  μιασ 

ιςχυρισ  χϊρασ δεν είναι  ρεαλιςτικό να ςκζφτεται και να ενεργεί 

θγεμονικά πλζον του μζτρου, γιατί  ο άκρατοσ ιμπεριαλιςμόσ οδθγεί 

ςτθν ζνωςθ των μικρϊν εναντίον του. Ξαι τα πιράνχασ, τρϊνε και 

τον καρχαρία ωσ γνωςτό, όταν ςυναςπιςκοφν  εναντίον  του. 

Από αυτά προκφπτει ότι θ διπλωματία είναι πολφ λεπτι υπόκεςθ 

και, οπωςδιποτε, παιχνίδι για ειδικοφσ «παίκτεσ», ψθμζνουσ, 

ψφχραιμουσ και ςυχνά ψυχροφσ (όχι ανικικουσ, διευκρινίηω).  

Επιπλζον, θ γλϊςςα, το τυπικό και θ ςθμειολογία τθσ διπλωματίασ 

διαφζρουν  ςθμαντικά από τθν  κοινι  πολιτικι.  Πια  άςτοχθ λζξθ ι 

μια ακϊα ανάρμοςτθ κίνθςθ μπορεί να πυροδοτιςει πολφ 

δυςάρεςτεσ εξελίξεισ, όπωσ και μια αναδίπλωςθ τακτικισ ςτθν 

κατάλλθλθ ςτιγμι  μπορεί να φζρει ςτθν πραγματικότθτα κζρδθ.  Σι 

χϊρεσ που επιτυγχάνουν ςτθν εξωτερικι πολιτικι  τουσ,  είναι κατά 

κανόνα αυτζσ που ζχουν καταφζρει να ζχουν ςτακερι εκνικι 

γραμμι, ανεξάρτθτθ από τισ κυβερνθτικζσ αλλαγζσ ςτο εςωτερικό 
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τουσ, και αυτζσ που επιλζγουν τουσ διπλωμάτεσ τουσ με τα 

εξειδικευμζνα κριτιρια  που  χρειάηονται  ςτθν  περίπτωςθ  αυτι. 
 

Ξακόςον αφορά ειδικότερα τθ διεκνι πολιτικι δεοντολογία, όλοι 

παραδζχονται ότι υπάρχει ακόμα ςοβαρό ζλλειμμα δθμοκρατίασ.  

Ζχουν  γίνει  πρόοδοι  με  τθν  κακιζρωςθ  του  ΣΘΕ (United Nations),  

ωσ φπατθσ Αρχισ του Ξόςμου,  και με τθ ςυμφωνία ςε ζνα ςτοιχειϊδεσ 

διεκνζσ δίκαιο, αλλά το ςφςτθμα αυτό δεν μπορεί να εννοθκεί ωσ 

«κράτοσ» δικαίου, εφόςον ςτερείται τθσ τυπικισ ςυγκροτιςεωσ 

κρατικισ οντότθτασ (υπερκρατικισ, εν προκειμζνω)  και δεν διακζτει 

μόνιμα κεςμοκετθμζνουσ μθχανιςμοφσ επιβολισ και καταςτολισ.  

Αυτό  αποδεικνφεται  από  το γεγονόσ  ότι, ςε κραυγαλζεσ περιπτϊςεισ 

παραβίαςθσ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων ςε μια χϊρα, ο ΣΘΕ 

ανακζτει αναγκαςτικά  -και πάντα κακυςτερθμζνα-   τθν επζμβαςθ για 

τθν αποκατάςταςι τουσ ςε αμφίβολθσ διεκνοφσ νομιμοποίθςθσ 

ςτρατιωτικοφσ οργανιςμοφσ, όπωσ το ΡΑΨΣ (που κα ζπρεπε ιδθ 

κανονικά να ζχει μεταςχθματιςκεί ςε ςτρατιωτικό ςχθματιςμό τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, χωρίσ τισ ΘΡΑ και τον Καναδά, αν θ Ε.Ε. είχε 

ςτοιχειϊδθ  ςοβαρότθτα  και  τθν  πρζπουςα  αξιοπρζπεια,  ωσ  οιονεί 

και  υπό  εκκόλαψθ  ομόςπονδο  κράτοσ  και  δθ  «υπερδφναμθ»). 

Ξατά τθ γνϊμθ μου, θ πολιτικι οργάνωςθ τθσ ανκρωπότθτασ κα 

πρζπει να αναπτυχκεί πυραμιδοειδϊσ, με τθν ενδιάμεςθ κεςμοκζτθςθ 

(μεταξφ ΟΘΕ και κρατϊν) οκτϊ θπειρωτικϊν κρατικϊν ςχθματιςμϊν  

τφπου  ςυνομοςπονδίασ  (όπωσ τείνει να γίνει  θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ),  

με κοινό ςτρατιωτικό και νομιςματικό μθχανιςμό, με το ακόλουκο 

ςχιμα που εξαςφαλίηει τθ μζγιςτθ  δυνατι  πολιτιςτικι  ομοιογζνεια: 

 Δυτικι Ευρϊπθ, όπωσ αυτι ζχει εξελιχκεί με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

υπό τθ ςυναρχθγία  Γερμανίασ,  Γαλλίασ  και Αγγλίασ (παρά τισ 

ςοβινιςτικζσ επιφυλάξεισ τθσ τελευταίασ).  

 Ανατολικι Ευρϊπθ, με τθ ςυμμετοχι τθσ Φωςίασ, των ευρωπαϊκϊν 

χωρϊν πρϊθν μελϊν του ςυμφϊνου Warszawa που κα επιλζξουν τθ 

ςφνδεςι τουσ με αυτό το ςχιμα, όλων των ορκόδοξων χωρϊν τθσ 

Βαλκανικισ (των οποίων θ ςυμμετοχι ςτθν προτεςταντικισ 

αντιλιψεωσ Ε.Ε. αποδείχκθκε και κα αποδεικνφεται ςυνεχϊσ ωσ 

παραφφςει  ζνωςθ)  και τθσ  Ξφπρου. 

 Βόρεια Αμερικι, με τθ ςυμμετοχι ΘΥΑ, Ξαναδά και των κεντρικϊν 

χωρϊν μζχρι Υαναμά,  όπωσ και του Λςραιλ  κατϋ εξαίρεςθ, για λόγο 

ιςτορικά και διπλωματικά αναγκαίο (μθ δυνάμενο εδϊ να εξθγθκεί). 
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 Λατινικι Αμερικι,  με τθ ςυμμετοχι Βραηιλίασ, Αργεντινισ και όλων  

των  λοιπϊν  χωρϊν  τθσ. 

 Ανατολικι Αςία,  με τθ ςυμμετοχι  Ξίνασ,  Λαπωνίασ, Λνδίασ και 

όλων  των  μθ  ιςλαμικϊν  χωρϊν  τθσ  Αςίασ. 

 Λςλαμικι Αςία και Αραβικι Αφρικι, από Λράν μζχρι Παρόκο 

(περιλαμβανόμενθσ τθσ Τουρκίασ και τθσ Αιγφπτου). 

 Αφρικι   (Υποςαχάρια  μζχρι  Νοτιαφρικανικι  Ζνωςθ). 

 Αυςτραλία  (με Νζα Ηθλανδία και το πζριξ νθςιωτικό ςφμπλεγμα).  

Αυτοί οι θπειρωτικοί πολιτικοί ςχθματιςμοί, εν είδει χαλαρϊν 

ςυνομοςπονδιϊν  ςτθν αρχι και προχωρθμζνων ςτθ ςυνζχεια (μετά 

τθν εξομάλυνςθ και τακτοποίθςθ των ιςτορικϊν διμερϊν διαφορϊν 

τουσ υπό τθν επίβλεψθ του ΟΘΕ), κα μποροφςαν να αντιμετωπίςουν 

πιο εξειδικευμζνα και αποτελεςματικά  τα  διακρατικά  προβλιματα  

και  να αποτελζςουν το ενδιάμεςο και ςυνδετικό επίπεδο εξουςίασ 

μεταξφ του ΣΘΕ  και  των  εκνικϊν  κρατϊν. 

Θ ςτρατιωτικι και νομιςματικι ζνωςθ των χωρϊν-μελϊν τουσ ςε 

βάκοσ χρόνου, κα ςυντελοφςε ςτθν πραγματικι ςφγκλιςθ των 

δθμοκρατικϊν κεςμϊν τουσ και των οικονομιϊν τουσ, λόγω τθσ 

ςχετικισ ομοιογζνειασ των προβλθμάτων τουσ, πράγμα που είναι 

ανεδαφικό  να  αναμζνουμε ότι  κα  γίνει ποτζ ςε πανεκνικό επίπεδο. Θ 

Ροτιαφρικανικι Ζνωςθ π.χ. κα ενδιαφερκεί πραγματικά εν προκειμζνω 

για τθ ςφγκλιςθ με τθ Ηιμπάμπουε, όπωσ και θ Βραηιλία κα 

ενδιαφερκεί για τθν Ξολομβία, εν αντικζςει με τθ  Γερμανία ι τθ 

Φωςία, που μόνο υποκριτικά κα δθλϊνουν ςτα διεκνι forum ότι τάχα 

ενδιαφζρονται για τθν τφχθ τθσ Ηιμπάμπουε και τθσ Ξολομβίασ. 

Εννοείται ότι, με πρωτοβουλία και φροντίδα του ΣΘΕ,  κα πρζπει να 

διαβακμιςκεί ςυνταγματικά το επίπεδο αρμοδιοτιτων του ίδιου,  ωσ 

κεντρικισ παγκόςμιασ εξουςίασ,  των οκτϊ θπειρωτικϊν διακρατικϊν 

εξουςιϊν και των απλϊν κρατικϊν εξουςιϊν (όπωσ περίπου αυτζσ 

ορίηονται ςυνταγματικά ςτο εςωτερικό των κρατϊν μεταξφ του 

κεντρικοφ κράτουσ,  των  νομϊν  και  των  διμων). 

Ψο ςθμερινό διεκνζσ δίκαιο είναι κατϋ ουςία ανεπαρκζσ και υποκριτικό,  

ςαν κρθςκευτικό προςευχθτάριο. Ωπάρχει άμεςθ ανάγκθ κζςπιςθσ 

παγκόςμιου ςυντάγματοσ και  θπειρωτικϊν ςυνταγμάτων, ςτο ςχιμα 

που πρότεινα ι παρεμφερζσ. Είναι αδιανόθτο για τον πολιτιςμό μασ να 

ςυμβαίνουν εντόσ κρατϊν ςτθν εποχι μασ φαινόμενα ζντονθσ 

κατάχρθςθσ εξουςίασ και γενοκτονιϊν ακόμα, όπωσ π.χ. ςυμβαίνει 
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αυτι τθ ςτιγμι ςτθ Χυρία και ςτθ Βόρεια Ξορζα, και θ διεκνισ 

κοινότθτα να δθλϊνει  ότι δεν επεμβαίνει ςτα εςωτερικά  ανεξάρτθτων 

κρατϊν!  Ψα ανκρϊπινα δικαιϊματα δεν είναι εςωτερικι υπόκεςθ τθσ  

κάκε χϊρασ, γιατί αν ίςχυε κάτι τζτοιο, δεν κα υπιρχε το διεκνζσ 

δικαςτιριο των ανκρϊπινων δικαιωμάτων και, εν πάςθ περιπτϊςει, 

δεν κα ςυγχωρείτο -από πλευράσ διεκνοφσ δικαίου- θ καταςταλτικι 

επζμβαςθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ (ζςτω επιλεκτικά) ςε άλλεσ  

περιπτϊςεισ,  όπωσ  π.χ.  ςτο  Λράκ  και  ςτο  Αφγανιςτάν.   

Γενικά, υπό το πρίςμα τθσ θκικισ αποτίμθςθσ, θ διεκνισ «νομιμότθτα» 

είναι προφανϊσ ακόμα ςε ανικικο επίπεδο, ςτο οποίο επικρατοφν  

πολλοί από τουσ κανόνεσ τθσ ηοφγκλασ (με πρϊτο το δίκαιο του 

ιςχυροφ).  Αυτό κα ζπρεπε, κατά τθ γνϊμθ μου, να είναι το πρϊτο κζμα 

ςτθν θμεριςια διάταξθ των ςυηθτιςεων των διανοουμζνων  όλου του 

κόςμου. Ψο ότι παραβλζπεται, ςυνιςτά κραυγαλζα απόδειξθ τθσ 

ανεπάρκειασ  τθσ  παγκόςμιασ   πνευματικισ  ελίτ. 

Οικονομικι δεοντολογία 

Σ τομζασ τθσ πολιτικισ  που αςχολείται  με τθν οικονομία  αποτζλεςε 

διαχρονικά τον κφριο ςτίβο τθσ ιδεολογικισ διαμάχθσ των πολιτικϊν. Θ 

χαρακτθριςτικι διαφορά φιλελευκεριςμοφ και ςοςιαλιςμοφ 

αναδεικνφεται κακοριςτικά ςτο χϊρο τθσ οικονομίασ, ςε τζτοιο  βακμό 

που πολλοί πιςτεφουν ότι δεν ιταν θ θκικι και το φιλοςοφικό δίπολο 

που επθρζαςαν διχαςτικά τθν οικονομία,  αλλϋ ότι ανάδρομα, ιταν θ 

οικονομία  αυτι  που  γζννθςε  τισ  ιδεολογίεσ. 

Αυτό φυςικά  δεν ευςτακεί  κεωρθτικά,  γιατί θ οικονομία δεν ζχει να 

κάνει με μια ιδιαίτερθ τάξθ πραγμάτων ι δράςεων, αλλά με το 

κοίταγμα κάκε πράγματοσ ι δράςθσ  υπό τθν ιδιότθτα του αγακοφ (του 

ωφζλιμου για τον άνκρωπο). 

 Τπωσ είναι γνωςτό, οικονομικι λειτουργία είναι θ διαδικαςία 

παραγωγισ και διαχείριςθσ αγακϊν. Είναι προφανζσ ότι, από τθ 

ςτιγμι που, μιλϊντασ οικονομικά, αναφερόμαςτε ςτα πράγματα ωσ 

«αγακά»,  παραμερίηει  ο  απλόσ παρατθρθτισ  και  υπειςζρχεται ο 

τιμθτισ. Επομζνωσ, θ οικονομικι κεϊρθςθ των πραγμάτων δεν αναιρεί 

τθν θκικι διάςταςι τουσ, αλλά τουναντίον τθν επιτείνει, 

αποςκοπϊντασ ςτθν αντικειμενικοποίθςι τθσ. Είναι δθλαδι μια 

πανανκρϊπινθ προςπάκεια για όςο γίνεται πιο αντικειμενικι 

αξιολόγθςθ των αγακϊν, ϊςτε να βοθκιςει να κακορίηονται ςε ςτζρεα  

βάςθ οι ανκρϊπινεσ προτεραιότθτεσ και να διευκολφνει τισ επί των  
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αγακϊν ςυναλλαγζσ. Κα ζλεγα αλλθγορικά, χωρίσ αυτό να απζχει  τθσ 

αλικειασ, ότι θ οικονομία είναι για τθν ανκρωπότθτα, θ  μετάφραςθ 

τθσ θκικισ ςε κοινι  γλϊςςα.  

Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που, από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα, θ 

οικονομία απαςχολεί τθ φιλοςοφικι και  ιδιαίτερα  τθν θκικι  ςκζψθ 

και δίνει  πολλζσ  φορζσ τθν εντφπωςθ τθσ ανάδρομθσ αιτιότθτασ, ότι θ  

οικονομία  κακορίηει  τθν  θκικι  και  τθν  πολιτικι  ιδεολογία  και όχι  

αυτζσ  τθν  οικονομία.   

Πεκοδολογικά, θ φιλοςοφία είναι αυτι που ζδωςε ςτθν οικονομικι 

επιςτιμθ ωσ όρο  τθν ζννοια του αγακοφ,  που αυτι το ονόμαςε με τθ 

ςειρά τθσ αξία και, εξελικτικά, θ φιλοςοφία ζλαβε τον όρο αξία από 

τθν οικονομία ωσ αντιδάνειο,  και τον χρθςιμοποιεί ωσ ςυνϊνυμο του 

κάκε μορφισ αγακοφ.  Θ  φιλοςοφία είναι  αυτι  που  απζςπαςε  προσ 

περαιτζρω εξειδίκευςθ από τθν κοινωνικι θκικι τθν πολιτικι θκικι και 

αυτι που, αντιςτοίχωσ,  επζβαλε ςτθν οικονομικι επιςτιμθ τθ 

διάκριςθ από τθν κοινι οικονομία τθσ πολιτικισ οικονομίασ (ωσ  

οικονομίασ  τθσ  οργανωμζνθσ  κοινωνίασ). Πε αυτι τθν  ζννοια, θ 

πολιτικι οικονομία είναι  αλλθλζνδετθ με τθν πολιτικι και θ  ιδεολογία  

τθσ  μιασ  επθρεάηει  κακοριςτικά  τθν  άλλθ.  

Γενικά, μποροφμε να ποφμε, ότι θ οικονομικι ςκζψθ είναι κατϋ εξοχιν 

θκικι ςκζψθ και, ςε επίπεδο οργανωμζνθσ κοινωνίασ, πολιτικι ςκζψθ. 

Χτθν πραγματικότθτα, θ οικονομία, ωσ διάςταςθ τθσ ηωισ, αφοφ  

ξεκινάει από τθν παραγωγι αγακϊν,  παραπζμπει εννοιολογικά ςτθ 

δθμιουργία, ωσ πρυτανεφουςα τάςθ και αξία, και δεν μπορεί παρά να 

είναι  θκικά ςθμαντικι  (πζρα από τθν αυτονόθτθ θκικι ςθμαςία τθσ 

ωσ μζςο βιοποριςμοφ).  Θ θκικότθτά τθσ καταφαίνεται και από το 

γεγονόσ ότι, ςε όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ οικονομικζσ πράξεισ, παρεμβαίνει 

κακοριςτικά μια εκτιμθτικι κρίςθ:  θ  τιμο-λόγθςθ (δθλαδι, θ ποιοτικι  

αποτίμθςθ  των  αγακϊν  με  ποςοτικοφσ  όρουσ). 

Επομζνωσ,  δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο ςτο να  ποφμε ότι αυτό που 

κυριαρχεί ςτο φιλοςοφικό προβλθματιςμό περί τθν οικονομία είναι 

απλά θ μεταφορά και ςϋ αυτιν του κλαςικοφ διλιμματοσ ιδεαλιςμοφ 

και ρεαλιςμοφ,  και  ειδικότερα του θκικοφ διπόλου  φιλελευκεριςμοφ  

και  ςοςιαλιςμοφ,  θ οποία  γζννθςε κατά  τουσ  δφο τελευταίουσ 

αιϊνεσ τθν ιδεολογικι διαμάχθ των ιδεολογικά διακεκριμζνων  

οικονομικϊν τάςεων  τοφ  καπιταλιςμοφ  και  του  μαρξιςμοφ.  

Δεν είναι ςε τίποτα διαφορετικι θ αντιπαράκεςθ τθσ δεξιάσ και τθσ 

αριςτερισ οπτικισ  ςτθν οικονομία, από τθ ςυνεπι μεταφορά ςε αυτιν 
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τθσ γενικότερθσ θκικισ διάκεςθσ που πθγάηει αντίςτοιχα από τθ  

φιλελεφκερθ αντίλθψθ (εγϊ, ιδιωτικότθτα, προςωπικότθτα) ι τθ 

ςοςιαλιςτικι  αντίλθψθ  (εμείσ,  ςυλλογικότθτα,  αλλθλεγγφθ). 

Για να δοφμε όμωσ,  πϊσ ςυμπλζκονται οι  δφο ιδεολογικζσ τάςεισ ςτθν 

οικονομικι ηωι, κα πρζπει να ςυμφωνιςουμε ςτισ γενικζσ 

παραμζτρουσ που χαρακτθρίηουν τθν οικονομία, επάνω ςτισ οποίεσ 

πρζπει να γίνει θ ςυηιτθςθ: 

Τπωσ ιδθ ορίςαμε, θ οικονομία, ωσ ανκρϊπινθ λειτουργία, 

αναφζρεται  ςτθ  διαδικαςία  παραγωγισ  και  διαχείριςθσ  αγακϊν.  

 Ωσ παραγωγι νοοφνται θ ςυγκομιδι φυςικϊν πόρων, θ 

μεταποίθςθ  και οι υπθρεςίεσ.  Υολλοί οικονομολόγοι διαχωρίηουν 

από τισ υπθρεςίεσ,  ωσ ιδιαίτερθ (4θ) κατθγορία, τθ διακίνθςθ των  

υλικϊν  αγακϊν  (μεταφορά,  αποκικευςθ  και  ςυντιρθςθ), με το 

ςκεπτικό ότι ζχει κακοριςτικό ρόλο ςτθν παραγωγι, αφοφ χωρίσ 

αυτιν τα ωφζλιμα αποτελζςματα τθσ παραγωγισ ακυρϊνονται. 

 Ωσ διαχείριςθ νοοφνται οι  εκτόσ παραγωγισ  οικονομικζσ δράςεισ 

επί  των  αγακϊν,  που είναι θ  κτιςθ  (ιδιοποίθςθ και  περιουςία), θ 

ςυναλλαγι  (εμπόριο και κερδοςκοπία) και θ κατανάλωςθ (χριςθ 

και ανάλωςθ).  Χϋ αυτιν ςυμπεριλαμβάνονται αναμφιςβιτθτα και 

οι παραγωγικζσ δράςεισ που είναι κακαρά πνευματικζσ, όπωσ θ 

επιχειρθματικότθτα (νοθτικι βάςθ κάκε οικονομικισ επιχείρθςθσ,  

ατομικισ,  εταιρικισ ι κρατικισ) και θ ζρευνα (νοθτικι βάςθ τθσ  

τεχνολογίασ). 

Θ φυςικι βάςθ και των δφο δράςεων είναι θ ανκρϊπινθ εργαςία, 

χωρίσ τθν οποία αυτζσ είναι φυςικά αδφνατεσ.  Επϋ αυτοφ ςυμφωνϊ με 

τθν αντίλθψθ ότι ο  κεφαλαιϊδθσ  παράγων τθσ οικονομίασ  (capital 

από το λατινικό caput = κεφάλι, εξ ου και καπιτϊλιο)  είναι θ εργαςία 

και όχι θ περιουςία. Χτθν πραγματικότθτα, και θ περιουςία (το 

λεγόμενο γενικϊσ κεφάλαιο) εμπεριζχει  αποταμιευμζνθ  (πιςτωμζνθ) 

εργαςία.  Ξαι ςτθν περίπτωςθ ακόμα  που αυτι είναι κλθρονομικι ι 

αποτζλεςμα παλαιότερθσ κατάκτθςθσ (όπωσ π.χ. ςτθ  φεουδαρχία), 

ζχει προχπάρξει θ προςπάκεια (εργαςία) των προγόνων του 

δικαιοφχου για τθν κατάκτθςθ των επϋ αυτισ δικαιωμάτων 

(ανεξαρτιτωσ τθσ εγκρίςεωσ ι μθ, από θκικισ απόψεωσ, του κεςμικοφ 

πλαιςίου  που  επιτρζπει τθ  κεμελίωςθ  τζτοιων  δικαιωμάτων).  

Αντίκετα, διαφωνϊ με τθν αυκαίρετθ ταφτιςθ τθσ εργαςίασ με τθν 

παραγωγι και μόνο (και μάλιςτα ειδικά με τθ χειρωνακτικι 

προςπάκεια), γιατί θ καταβαλλόμενθ πνευματικι εργαςία για τθ 
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διαχείριςθ (επιχειρθματικότθτα, εμπορία και αξιοποίθςθ τθσ 

περιουςίασ) δεν υπολείπεται τθσ παραγωγικισ ςε ςθμαςία και 

προςφορά ςτθν οικονομικι  πρόοδο.  Θ  μόνθ μορφι  διαχείριςθσ  που 

φαίνεται  να  μθν απαιτεί εργαςία είναι θ κατανάλωςθ,  αλλά κι εκεί, 

αν το καλοςκεφτοφμε, εμπεριζχεται ποςοςτό εργαςίασ  (εργαςία είναι 

θ  μάςθςθ κατά τθ βρϊςθ  ι θ  μεταφορικι  διαδικαςία ςτον τουριςμό). 

Θ διαφοροποίθςθ των δφο ςχολϊν ςτα οικονομικά ηθτιματα δεν 

εμφανίηεται  ςτον  τομζα  τθσ  παραγωγισ.  Θ ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ 

αγακϊν είναι επικυμθτι και από τουσ μεν και από τουσ δε, γιατί 

αναμφίβολα βελτιϊνει τθν ποιότθτα ηωισ του ανκρϊπου. Εξάλλου, 

αφοφ θ παραγωγι είναι δθμιουργία, αυτι δεν μπορεί παρά να 

επαινείται θκικά, εφόςον ταυτίηεται με τθν πρυτανεφουςα τάςθ του 

ανκρϊπου ι, το λιγότερο, με τθν αυτοςυντιρθςθ.  Θ μεταξφ τουσ 

ιδεολογικι διάςταςθ  αναφζρεται ςτθ  διαχείριςθ των αγακϊν. 

Χτθ διαχείριςθ, παρουςιάηονται τα εξισ διλιμματα: 

 Ωσ προσ τθν κτιςθ και τθ δθμιουργία τθσ περιουςίασ, ο 

φιλελευκεριςμόσ υποςτθρίηει τθν ατομικι ιδιοκτθςία και τθν 

ιδιωτικι πρωτοβουλία,  ενϊ ο ςοςιαλιςμόσ  τθν κοινοκτθμοςφνθ και 

τον κοινωνικό ζλεγχο. Ξατϋ επζκταςθ, ο πρϊτοσ δζχεται το 

κλθρονομικό δικαίωμα ςτον ιδιωτικϊσ παραγόμενο πλοφτο,  ενϊ  ο 

δεφτεροσ το αμφιςβθτεί.  

 Ωσ προσ τθ ςυναλλαγι και το εμπόριο, ο πρϊτοσ δζχεται τθν 

προςφορά εργαςίασ με ςκοπό το κζρδοσ  (δθλαδι τθν υπεραξία του 

ανταλλάγματοσ ζναντι του προςφερόμενου αγακοφ κατά τθ 

ςυναλλαγι) και  επομζνωσ και τον ανταγωνιςμό,  ενϊ ο δεφτεροσ 

κατονομάηει το κζρδοσ ωσ αμάρτθμα και κεωρεί ότι θ τυχόν  

παραγόμενθ υπεραξία πρζπει να αποδίδεται ςτο κοινωνικό ςφνολο.   

Ξατϋ επζκταςθ,  ο πρϊτοσ υποςτθρίηει ότι θ απόδοςθ ςτθν εργαςία 

είναι ςυνάρτθςθ του κζρδουσ που ζχει ο κάκε ζμψυχοσ ςυντελεςτισ 

τθσ οικονομίασ και, άρα, θ αξιολόγθςθ τθσ προςφερόμενθσ 

εργαςίασ πρζπει να αμείβεται κλιμακωτά με βάςθ τθν προςφορά 

και ηιτθςθ, ενϊ ο δεφτεροσ αποςυνδζει τθν εργαςία από το κίνθτρο 

του κζρδουσ και τθ βαςίηει ςτθ λεγόμενθ «κοινωνικι ςυνείδθςθ».  

 Ωσ προσ τθν κατανάλωςθ, ο πρϊτοσ αποδζχεται τθν ιδιοτζλεια του 

ανκρϊπου και το δικαίωμα ςτθν ικανοποίθςθ των επικυμιϊν του 

και  ςτθν  πολυτζλεια,  ενϊ ο δεφτεροσ αντιπροτείνει τθ λιτότθτα 

και τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ, με περιοριςμό του ανκρϊπου ςτθ 

ςτοιχειϊδθ ικανοποίθςθ των βιοποριςτικϊν αναγκϊν του, ϊςτε να 
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ανεβαίνει παράλλθλα το βιοτικό επίπεδο όλων (ανεξάρτθτα αν 

κάποιοι  αδυνατοφν  να  παράγουν  ιςότιμα). 
 

Θ διαλεκτικι απάντθςθ ςτισ δφο προςεγγίςεισ βαςίηεται κατά τθ γνϊμθ 

μου ςε μια απλοφςτατθ ςυλλογιςτικι, ςαν το αυγό του Ξολόμβου,  

βαςιςμζνθ  ςτθ ςοφι ριςθ  «ζκαςτοσ εφ' ω ετάχκθ».  

Ξατϋ αρχιν, πρζπει να τονίςουμε ότι ο όροσ κζρδοσ δεν είναι 

ανακάλυψθ των οικονομολόγων, αλλά των μθχανικϊν, και ανάγεται 

ςτθν αρχι τθσ επιδίωξθσ του μείηονοσ ζργου με τθν ελάςςονα 

ενζργεια,  δθλαδι του καλφτερου αποτελζςματοσ  με τθν καταβολι τθσ 

ελάχιςτθσ  προςπάκειασ. Θ διαβίωςθ μζςα ςτθ φφςθ είναι μια ςυνεχισ 

δοςολθψία, και μάλιςτα ανταγωνιςτικι, με τθν ζννοια ότι επιβιϊνει 

(επιλζγεται, κατά Darvin) το ον που εμφανίηει κζρδοσ ςτθ φυςικι 

ανταλλαγι. Ξζρδοσ είναι π.χ. ζναντι τθσ φφςθσ θ επιμικυνςθ του 

προςδόκιμου ηωισ, που αναφζρεται ςτθ βιολογία και όχι ςτθν 

οικονομία, και κζρδοσ είναι  θ  απόκτθςθ αγακϊν,  ανεξάρτθτα από τθν 

αντικαταβολι  δίκαιου ι  άδικου (για τον τρίτο) ανταλλάγματοσ. 

Αυτόσ ο δοςολθπτικόσ  χαρακτιρασ τθσ οικονομίασ ςτθ φφςθ,  είναι το 

κεμζλιο τθσ ανκρϊπινθσ οικονομίασ, ωσ δράςθσ και ωσ επιςτιμθσ.  Θ 

οικονομία δεν είναι τίποτα άλλο από τθ μζτρθςθ τθσ  δοςολθψίασ ωσ 

φυςικισ πράξθσ και, γιϋ αυτό, αςχολείται κυριότατα με το «δοφναι και 

λαβείν»  κατά τουσ αρχαίουσ ζλλθνεσ  («πάρε-δϊςε» ςτθ νεοελλθνικι ι 

«αλιςβερίςι» ςτθ δθμϊδθ γλϊςςα από το τουρκικό «Alış-Veriş») και 

αποδίδεται λογιςτικά με το διπλογραφικό ςφςτθμα, που αναφζρεται 

πάντα  ςε  πίςτωςθ  και  χρζωςθ  και  ςε  κζρδοσ  και  ηθμιά. 

Χτθν πραγματικότθτα, κζρδοσ ζχουμε, τόςο όταν θ εργαςία προςκζτει 

αξία ςτο φυςικό προϊόν με τθν επεξεργαςία και μεταποίθςθ, όςο και 

όταν ανταλλάςςουμε ζνα αγακό που το ζχουμε λιγότερο ανάγκθ με 

κάποιο άλλο που το ζχουμε περιςςότερο ανάγκθ. Χτθν πρϊτθ 

περίπτωςθ,  ζχουμε αξιοποίθςθ, ςτθ δεφτερθ, υπεραξία. Πε αυτι τθν 

ζννοια, το κζρδοσ δεν ςθμαίνει πάντα εκμετάλλευςθ ανκρϊπου από 

άνκρωπο, γιατί θ οικονομικι πράξθ μπορεί να είναι αμοιβαία 

επωφελισ, δθλαδι τα ανταλλαςςόμενα αγακά να ςυνεπάγονται 

υπεραξία και για τα δφο μζρθ (τα αποκτϊμενα να τουσ είναι 

ωφελιμότερα από τα προθγουμζνωσ  κατεχόμενα).   Ξαι αυτό είναι το 

ιδεϊδεσ ςτθν οικονομία, τόςο με τθ φιλελεφκερθ οπτικι, όςο και με τθ 

ςοςιαλιςτικι:  θ αμοιβαία ωφζλεια. 

Αναφζρομαι για παράδειγμα ςτο ηιτθμα αιχμισ των δφο οικονομικϊν 

ςχολϊν, που είναι θ υπεραξία ςτθν αμοιβι εργαςίασ ςτισ περιπτϊςεισ 
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του επιχειρθματία και του μιςκωτοφ.  Θ υπεραξία για τον  πρϊτο είναι 

θ απεριόριςτθ αμοιβι αλλά με κίνδυνο (ρίςκο), ενϊ θ υπεραξία για τον 

δεφτερο είναι θ ςτακερότθτα τθσ αμοιβισ (ςιγουριά) αλλά με 

αποςφνδεςθ  από το ςυντελεςτι απόδοςθσ  τθσ  επιχείρθςθσ.  Γιϋ αυτό 

και, όπωσ αποδείχκθκε ςτο μακροχρόνιο πείραμα του υπαρκτοφ 

ςοςιαλιςμοφ ςε πολλζσ χϊρεσ, θ μεταβολι του επιχειρθματία ςε 

μιςκωτό περιόριςε δραματικά τθν απόδοςθ των επιχειριςεων,  παρϋ 

ότι κεωρθτικά οι μιςκωτοί καρπϊκθκαν το επιχειρθματικό κζρδοσ. 

Δεν είναι νομίηω τυχαίο ότι οι αρχαίοι ζλλθνεσ ταφτιςαν ετυμολογικά 

το διαφζρον  (οικονομικά το κζρδοσ)   με το εν-διαφζρον  (επικυμία).  Θ  

α-διαφορία ςτα πράγματα  ςυνεπάγεται  και  αδιαφορία γιϋ αυτά. Ψο 

επικερδζσ είναι ελκυςτικό, ενϊ το ακερδζσ ανεπικφμθτο. Θ χριςτιανικι 

κατάρα  κατά του κζρδουσ, που μεταφζρεται αυτοφςια ςτθ μαρξιςτικι 

ουτοπία, είναι ςυμπακθτικι ςυναιςκθματικά, αλλά τελείωσ  εξωπρα-

γματικι και αντιφυςικι. Ξι αυτό, γιατί  αντιβαίνει ςτθ μείηονα 

κεμελιϊδθ επιςτιμθ τθσ φυςικισ, που διδάςκει πωσ, όπου δεν υπάρχει 

διαφορά  δυναμικοφ,  δεν υπάρχει τάςθ,  άρα  δεν υπάρχει και κίνθςθ.  

Ψο ίδιο και ςτθν κοινωνία, όπου δεν υπάρχει φιλοδοξία  για  ατομικι  

καλυτζρευςθ,  δεν  υπάρχει  και  διάκεςθ  για  εργαςία.  

Σ πλουραλιςμόσ ςτο επιχειρείν και θ ιεραρχικι κλιμάκωςθ ςτα 

δικαιϊματα των εργαηομζνων, ςτθ δουλειά και ςτθν αμοιβι, είναι 

εντολι τθσ φφςθσ, όχι επιλογι.  

Πε αυτι τθν ζννοια, απορϊ πϊσ μπορεί να βαςίηεται μια 

ματεριαλιςτικι κεωρία ςε τελείωσ  εξωφυςικι και ρομαντικι  

(χριςτιανικι) επιδίωξθ  περί  ιςότθτασ.  Υρόκειται  (όπωσ τόνιςα ςτο 

εδάφιο περί ιδιωτικότθτασ και ςυλλογικότθτασ)  για τυπικι περίπτωςθ 

ιςοπεδωτικισ καταπίεςθσ τθσ ατομιςτικισ διάκεςθσ υπζρ τθσ 

ςυλλογικισ, και μάλιςτα -όλωσ παραδόξωσ- με ιδεαλιςτικι 

επιχειρθματολογία.  Αλλά και πζρα από τθ φυςικι νομοτζλεια, θ άνευ 

όρων ιςότθτα είναι και καταφανϊσ ανικικθ, γιατί το δίκαιο είναι 

αναλογικό, όχι ιςοπεδωτικό.  Αυτό ςθμείωνε ο Αριςτοτζλθσ όταν 

αποφαινόταν ότι «Δεν υπάρχει τίποτα πιο άνιςο από τθν ίςθ 

μεταχείριςθ των ανίςων». Θ εκμετάλλευςθ του αδφναμου και του 

τεμπζλθ απζναντι ςτον εργατικό και  ςτον  προκομμζνο  είναι  εξίςου  

άδικθ,  όπωσ  κι  θ αντίκετθ.  Θ  εκμετάλλευςθ  δεν  ζχει  πρόςθμο. 

Ψο  αυγό  του  Ξολόμβου,  που προανζφερα,  αναφζρεται  ςτθν  πολφ 

απλι λογικι ςκζψθ, ότι το άτομο ζχει και κα ζχει ατομικι ςυνείδθςθ 

και θ κοινωνία κοινωνικι ςυνείδθςθ και ότι δεν γίνεται αλλιϊσ. Θ 



 478                                                                 ΘΚΛΞΘ 

 

απαίτθςθ «κοινωνικισ ςυνείδθςθσ» από το άτομο είναι το ίδιο 

αφφςικθ όπωσ και θ αντίκετθ, δθλαδι να αξιϊνουμε από τθν ομάδα να  

φροντίηει  ειδικά  κάποιο  άτομο (ι  άτομα  ζςτω).  

Βζβαια, θ ομάδα  δεν είναι φυςικι  οντότθτα, αλλά  άκροιςμα ατόμων,  

και  ακόμα και ωσ  ομάδα εκφράηεται  μζςω  αυτϊν. Δθλαδι, όπωσ το 

εξθγιςαμε, το κάκε άτομο ςκζφτεται άλλοτε ατομικά (ιδιοτελϊσ) και 

άλλοτε κοινωνικά (επιτελικά, για λογαριαςμό τθσ ομάδασ, ωσ οιονεί 

θγζτθσ τθσ).  Ππορεί λοιπόν κάλλιςτα να ψθφίηει επιτελικά υπζρ ενόσ 

κανόνα προσ το ςυμφζρον τθσ ομάδασ  (διότι αυτό ςυμφζρει εμμζςωσ 

και τον ίδιο ωσ μζλοσ τθσ)  και, αμζςωσ μετά, λειτουργϊντασ ιδιοτελϊσ, 

να μθχανεφεται τρόπουσ να εκφφγει του κανόνα.   Γιϋ αυτό  και οι νόμοι 

ςυνοδεφονται πάντα από το αντίςτοιχο ποινολόγιο, ϊςτε να είναι 

εφαρμόςιμοι, και θ νομικι επιςτιμθ λζει ότι «νόμοσ άνευ ποινισ, 

νόμοσ ουκ ζςτιν». Θ αδιαπραγμάτευτθ ςωκρατικι παραίνεςθ για 

κρθςκευτικι προςιλωςθ ςτουσ νόμουσ, είναι ζξω από τθν ανκρϊπινθ 

φφςθ και κεολογικοφ τφπου, γιατί αναφζρεται ςε «αγίουσ». 

Χε κάκε περίπτωςθ, θ δυςανάλογθ ανιςότθτα  (εκμετάλλευςθ)  και θ 

ιςότθτα  (προκροφςτεια κατάργθςθ τθσ εκμετάλλευςθσ, δια τθσ γενικισ 

κατάργθςθσ τθσ ζννοιασ του κζρδουσ)  είναι  από  οικονομικι άποψθ 

δφο όψεισ του  ίδιου  νομίςματοσ:  τθσ αδικίασ.  Οόγω αυτοφ ακριβϊσ, 

ςυμβαίνει το παράδοξο ότι ο ακραίοσ ςοςιαλιςμόσ (κομμουνιςμόσ),  

που κεωρθτικά αποςκοπεί ςτθν απελευκζρωςθ των ανκρϊπων από τθ 

φεουδαρχία, τουσ υποτάςςει πρακτικά ςτο πιο μονοπωλιακό και 

αμάχθτο  φζουδο,  το κράτοσ.  

Το επιχείρθμα ότι, ςτθν περίπτωςθ του υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ, θ αποτυχία 
δεν οφειλόταν ςε κεωρθτικό ζλλειμμα, αλλά δικεν ςτθν κακι εφαρμογι 
του, δεν ευςτακεί, γιατί όταν προςπακείσ να επιβάλεισ ςτουσ ανκρϊπουσ 
κάτι αφφςικο, είναι μοιραίο τελικά να χρειαςτείσ και τθν επιβλθτικι και 
«κράτιςτθ» δφναμθ με τθν οποία κα τουσ υποχρεϊςεισ ςϋ αυτό. Ροτζ το 
αφφςικο  δεν επιβάλλεται  υπό  κακεςτϊσ  ελευκερίασ. 
Εξάλλου, φςτερα από τόςεσ εφαρμογζσ, ςε τόςο διαφορετικζσ χϊρεσ, με 
τελείωσ διαφορετικι φφςθ και χαρακτιρα λαοφ (από ωςία και Κίνα μζχρι 
Κοφβα και Β. Βιετνάμ), δεν μπορεί παρά κάπου ςτον κόςμο να είχε φανεί 
κάποια ελπίδα οικονομικισ προόδου από το υποτικζμενο «τζλειο» ςφςτθμα. 
Είναι πρόδθλο πια, ότι  δεν φταίει θ κακι  εφαρμογι,  αλλά θ κεωρία θ  ίδια. 

Ψελικά, καταργϊντασ το κίνθτρο του κζρδουσ,  θ επιχειρθματικότθτα 

περιζρχεται μοιραία και αναπόδραςτα ςτο κράτοσ.  Ξάκε ελπίδα για 

ςυνεταιριςτικι οργάνωςθ των παραγωγϊν είναι ουτοπικι, αν δεν 

υπάρχει αυτόσ «ο ζνασ» που κα τουσ εμπνεφςει και κα τουσ ςυντονίςει  

(θ βαςίλιςςα ςτο μελίςςι κα ζλεγα). 
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Πάλιςτα, επειδι ο οικονομικόσ κρατιςμόσ λειτουργεί και αυτόσ 

μοιραία μζςω επιχειριςεων (αφοφ θ εξειδίκευςθ επιβάλλει τθν 

κατανομι τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ ςε ειδικά κατά περίπτωςθ 

παραγωγικά ςχιματα), ο μονοπωλιακόσ χαρακτιρασ τθσ κάκε κρατικισ 

επιχείρθςθσ  επιτείνει τθν εκμετάλλευςθ του ανκρϊπου, τόςο ωσ 

εργαηόμενου όςο και ωσ καταναλωτι.  Υζραν αυτοφ, ζχουμε και 

μεταξφ των κρατικϊν επιχειριςεων ανταγωνιςμό ςτθν πράξθ, αφοφ θ 

κακεμιά αγωνίηεται  -και πρζπει να αγωνίηεται- για τθ δικι τθσ επιτυχία 

μζςα ςτο ςφςτθμα και για να πιάςει τουσ ςτόχουσ που τθσ ζχουν τεκεί. 

Ξαλι εξουςία δεν υπάρχει - καλι εξουςία είναι μόνο θ  «μθ εξουςία».  

Χωρίσ να πιςτεφω ςτον αναρχιςμό, υποςτθρίηω ότι, γενικά, πρζπει να 

βλζπουμε το κράτοσ παραγωγό με μζγιςτθ επιφφλαξθ και να επιμζ-

νουμε ςτο διαιτθτικό  και  εποπτικό,  όχι  ςτο παρεμβατικό,  κράτοσ. 
 

Εν προκειμζνω, κεωρϊ  από θκικι άποψθ, ότι κα πρζπει να ζχουν 

κυρίαρχο ρόλο ςτθν οικονομία θ οδθγόσ αξία του μζτρου και θ 

δικαιοςφνθ, που και οι δφο καταλιγουν ςτθν αναλογικότθτα 

προςφοράσ και ανταλλάγματοσ, διότι αλλιϊσ: 

 Χτθν  ακραία  φιλελεφκερθ  (καπιταλιςτικι)  αντίλθψθ,   όπου  ο 

ςτόχοσ είναι θ ανάπτυξθ για τθν ανάπτυξθ και το μζχρι 

εκμετάλλευςθσ κζρδοσ, ο νόμοσ τθσ αγοράσ είναι κακαρι 

αντιγραφι του νόμου τθσ ηοφγκλασ, που οδθγεί ςτο ςυγκεντρω-

τιςμό του πλοφτου και ςτισ ακραίεσ ταξικζσ αντικζςεισ.  Σ άφκονοσ 

παραγόμενοσ πλοφτοσ, όταν διανζμεται προκλθτικά άνιςα, είναι  

για τθν κοινωνία ζνδεια, όχι πλοφτοσ. 

 Χτθν ακραία ςοςιαλιςτικι (κομμουνιςτικι) οπτικι, όπου ο ςτόχοσ 

είναι  θ  κοινωνικι  αλλθλεγγφθ  και  θ  απάλειψθ  του  κζρδουσ  και 

τθσ υπεραξίασ, θ φφεςθ ςτθν οικονομία οδθγεί και πάλι ςτον 

αδιανζμθτο «πλοφτο», όχι λόγω ςυγκζντρωςθσ  αυτι τθ φορά,  

αλλά  λόγω  ανυπαρξίασ  του. 

Γιϋ αυτό, θ κριτικι ανάλυςθ  του  οικονομικοφ  ρόλου του κράτουσ  ςτθ 

ηωι μασ,  υπό  το  πρίςμα  των  δφο ιδεολογικϊν  ρευμάτων,  καταλιγει 

ςτο  ακόλουκο  πρότυπο:  

 Από κακαρά οικονομικι άποψθ, το κράτοσ δεν πρζπει να 

λειτουργεί ωσ παραγωγόσ ι ζμποροσ και, πολφ περιςςότερο, δεν 

πρζπει να μονοπωλεί τομείσ τθσ οικονομίασ. Πόνεσ εξαιρζςεισ είναι  

θ  δικαςτικι  και ζνοπλθ τάξθ  (που θ εκχϊρθςι τουσ  ςε ιδιϊτθ  κα  

ςιμαινε και εκχϊρθςθ τθσ  εξουςίασ  και  απεμπόλθςθ τθσ λαϊκισ 
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κυριαρχίασ) και οι άγονοι τομείσ (όπου ο ιδιωτικόσ τομζασ είναι 

απρόκυμοσ να ενεργοποιθκεί, αλλά εκνικοί ι κοινωνικοί λόγοι 

επιβάλλουν τθν -ζςτω κρατικι- παροχι ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν).  

Θ κρατικι παρζμβαςθ ςτθν  οικονομία πρζπει να είναι ζμμεςθ,  με 

το κράτοσ ςτον  τριπλό ρόλο του εκδότθ και εγγυθτι του χριματοσ, 

του επιτελικοφ ςυντονιςτι και ςυμβοφλου, και του άτεγκτου 

ελεγκτι και διαιτθτι. Σ προοριςμόσ του κράτουσ δεν είναι να 

δθμιουργεί μονοπϊλια, αλλά τελείωσ αντίκετα, να ενεργοποιεί 

αποφαςιςτικοφσ κεςμοφσ και μθχανιςμοφσ, που να ςπάνε τα 

μονοπϊλια και τα καρτζλ, να κατοχυρϊνουν τον υγιι ανταγωνιςμό, 

να  προςτατεφουν τθν  υγεία, το  περιβάλλον  και  τθν  αειφορία,  να  

ευνοοφν τθν ανάπτυξθ και τθν επιχειρθματικότθτα και να  

εξαςφαλίηουν ίςεσ ευκαιρίεσ ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ, ανεξαρτιτωσ 

καταγωγισ και ταξικισ  προελεφςεωσ. 

 Από κοινωνικι άποψθ,  το  κράτοσ πρζπει πρωτίςτωσ να παρζχει με 

άρτιο τρόπο ςτουσ πολίτεσ, τισ υπθρεςίεσ που εξ οριςμοφ του 

ανικουν  (δικαιοςφνθ, τάξθ, κοινόχρθςτεσ υποδομζσ, προςταςία 

περιβάλλοντοσ κλπ.).  Επίςθσ, αυτό να λειτουργεί ωσ κοινωνικό 

κράτοσ, φροντίηοντασ  τουσ οικονομικά και φυςικά αδφναμουσ,  ζτςι 

ϊςτε να μθν υπάρχουν  ςτθν επικράτειά του  άνκρωποι που 

ςτεροφνται των  ςτοιχειωδϊν  όρων  αξιοπρεποφσ  διαβίωςθσ.  

Κα ζλεγα μάλιςτα, χωρίσ να υπερβάλω, ότι θ κοινωνικι πολιτικι 

είναι αυτι που δείχνει το ανκρϊπινο πρόςωπο ενόσ πολιτικοφ 

ςυςτιματοσ, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί το μεγάλο πονοκζφαλο 

κάκε οικονομικοφ μοντζλου. Θ ανάγκθ ιδιωτικισ φιλανκρωπίασ 

είναι όνειδοσ για μια αξιοπρεπι κοινωνία.   Ππορεί θ αλλθλεγγφθ 

να μθν είναι υποχρεωτικι  για τουσ  πολίτεσ, ακόμα  και  για τουσ 

πιο ευκατάςτατουσ, αλλά θ παροχι -ςε ςτοιχειϊδεσ επίπεδο- 

ςτζγθσ,  τροφισ, υγιεινισ και παιδείασ προσ τουσ αδφναμουσ είναι θ 

φψιςτθ υποχρζωςθ τθσ κοινωνίασ και τθσ επίςθμθσ (δια του 

κράτουσ)  ζκφραςισ τθσ. 

Πε αυτι τθν ζννοια, είχα τθ ςτακερι άποψθ όταν αναμειγνυόμουν 

ςτθν πολιτικι, ότι όςο ςθμαντικά κι αν είναι τα διοικθτικά και 

οικονομικά κζματα που απαςχολοφν τον πολιτικό, αυτόσ πρζπει να 

μθν αμελεί ποτζ τθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ πολιτικισ. Ζλεγα 

πάντοτε ότι οι ταλαντοφχοι και οι τυχεροί προκόβουν ςε όλα τα 

κακεςτϊτα  και  δεν ζχουν ανάγκθ βοικειασ από τον πολιτικό'  τα 

βγάηουν πζρα και μόνοι τουσ.  Εκεί που ο πολιτικόσ είναι το μόνο 
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ςτιριγμα των πολιτϊν, είναι όταν αυτοί είναι αδφναμοι  και  

ςτζκουν τρομαγμζνοι απζναντι ςτθν εξουςία. Θ παρζμβαςθ του 

πολιτικοφ υπζρ του πολίτθ, όταν αυτόσ αδικείται, δεν είναι  χάρθ  

(ρουςφζτι),  αλλά  ιερι  υποχρζωςθ  και  κακικον.  

Πζςα ςϋ αυτό το  πλαίςιο,  ζχω τθ γνϊμθ  ότι θ  διαλεκτικι  

ςφνκεςθ των δφο τάςεων ζχει πετφχει πρακτικά το καλφτερο 

δυνατό μζτρο ςτισ  δυτικζσ δθμοκρατίεσ  τθσ Ευρϊπθσ,  τθσ Βόρειασ 

Αμερικισ και τθσ Αυςτραλίασ. Εκεί το κράτοσ είναι τόςο 

φιλελεφκερο, ϊςτε να μθ μπαίνει ωσ τροχοπζδθ ςτθν οικονομικι 

ανάπτυξθ, αλλά και τόςο ςοςιαλιςτικό, ϊςτε το κοινωνικό κράτοσ 

να διορκϊνει τισ απάνκρωπεσ ανιςότθτεσ και να εξθμερϊνει τθν 

οικονομία (αν και ςιμερα υπάρχει πρόβλθμα ςϋ αυτό, όπωσ εξθγϊ 

ςτο κεφάλαιο του ςφγχρονου μεςαίωνα). Τπωσ είπα κι αλλοφ, θ 

τυραννία τθσ αςφδοτθσ ελευκερίασ  (τυραννία του χάουσ και τθσ 

ηοφγκλασ) και θ τυραννία του  κράτουσ  (τυραννία  του  ςυνόλου  και  

τθσ ςυλλογικότθτασ) είναι ιςοδφναμεσ μορφζσ τυραννίασ και, 

φυςικά, ο νοιμων άνκρωποσ αρνείται να  κάνει  επιλογι  τυράννου. 
 

Αςφαλϊσ, το κλειδί τθσ οικονομικισ πολιτικισ του κράτουσ είναι θ 

φορολογία, όπου θ διάςταςθ των δφο ςχολϊν εμφανίηεται με τθν 

ακόλουκθ μορφι: 

 Ξατά το φιλελεφκερο ςκεπτικό, οι υπθρεςίεσ του κράτουσ προσ τουσ 

πολίτεσ πρζπει να είναι αυςτθρά ανταποδοτικζσ, όπωσ ςυμβαίνει 

με κάκε άλλθ επιχείρθςθ, όπου ο πελάτθσ απολαμβάνει ό,τι 

πλθρϊνει. Αυτό επιτυγχάνεται με τον περιοριςμό τουσ ςτισ απόλυτα 

αναγκαίεσ, με τθ χρθματοδότθςι τουσ μζςω τθσ ζμμεςθσ και 

ςτακερισ φορολογίασ ςε κάκε ςυναλλαγι  (όπωσ  είναι π.χ. ο φόροσ 

προςτικζμενθσ αξίασ).  

 Ξατά το ςοςιαλιςτικό ςκεπτικό, οι υπθρεςίεσ του κράτουσ προσ τουσ 

πολίτεσ πρζπει να παρζχονται με κοινωνικά κριτιρια. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τθν παροχι  ίδιασ περίπου ποιότθτασ υπθρεςιϊν 

ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ τάξεισ, με τθ  χρθματοδότθςι τουσ μζςω τθσ 

άμεςθσ και κλιμακοφμενθσ  φορολόγθςθσ  των  πλουςιότερων. 

Αν  και  το  πρϊτο  ευνοεί  τθν  οικονομικι  ανάπτυξθ  και  το  δεφτερο 

τθν κοινωνικι  αλλθλεγγφθ, θ υπερβολι  τθσ  κάκε πλευράσ εμποδίηει 

τθν άλλθ, γιατί θ ανάπτυξθ και θ αλλθλεγγφθ είναι αντιςτρόφωσ 

ανάλογα  μεγζκθ.  Θ δεξιά  οπτικι  περιορίηει  τθν  αλλθλεγγφθ,  αλλά 

και θ αριςτερι αποκαρρφνει ωσ γνωςτό τθν ανάπτυξθ,  με τελικό 
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αποτζλεςμα να περιορίηεται και εδϊ εν τζλει, παρά τθν καλι πρόκεςθ, 

θ δυνατότθτα αλλθλεγγφθσ προσ τα αδφναμα και ανυπεράςπιςτα 

ςτρϊματα.  Χτθν  πρϊτθ,  ελλείπει  θ  βοφλθςθ  για  αλλθλεγγφθ,  ενϊ  

ςτθ  δεφτερθ,  προκφπτει  αντικειμενικι  αδυναμία  αλλθλεγγφθσ,  γιατί  

μικραίνει  θ  προσ  διανομι  «πίτα». 

Ξατϋ εμζ,  το  αυγό  του  Ξολόμβου  εν  προκειμζνω,  που κα ςυνδφαηε 

και τουσ δφο ςτόχουσ (ανάπτυξθ και αλλθλεγγφθ),  κα ιταν να  μθ  

φορολογείται  θ  επιχειρθματικότθτα,  αλλά  θ  ςτάςιμθ περιουςία. Ξαι 

ςτισ δφο περιπτϊςεισ, ο πλοφτοσ είναι αποτζλεςμα προθγοφμενθσ 

εργαςίασ, διακζςιμο προσ κατανάλωςθ, αλλά είναι άλλο να 

ανακυκλϊνεται αυτόσ εντόσ τθσ αγοράσ και άλλο να αποτραβιζται απϋ 

αυτιν ωσ ςυςςωρευμζνοσ πλοφτοσ  (κατακζςεισ, χρεόγραφα, ακίνθτα, 

ςκάφθ, τιμαλφι, ςυλλογζσ κ.ά.).  Το ειςόδθμα δεν   πρζπει   να   

φορολογείται   ςτθν   πθγι,  αλλά  ςτθν  κατάλθξθ.  Αυτό  το  κεωρϊ  

και  δικαιότερο  και  ευκολότερο  και,  οπωςδιποτε, κα με 

ικανοποιοφςε και αν ιμουν φιλελεφκεροσ και αν ιμουν ςοςιαλιςτισ.  

Ενδεικτικι τθσ μεκοδολογίασ  που προτείνω είναι πρόςφατθ πρόταςι μου 
προσ τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ, με τθν οποία είχα ειςθγθκεί τθν επιβολι 
ςθμαντικοφ ετιςιου τζλουσ ακαρπίασ επί τθσ ανεκμετάλλευτθσ αγροτικισ 
γθσ, με υποχρζωςθ του κάκε κλθροφχου να καλλιεργεί τθ γθ του ι να τθν 
εκμιςκϊνει προσ καλλιζργεια  ι να τθ διακζτει ςε ειδικό κρατικό γραφείο 
προσ τοφτο, ϊςτε να απαλλάςςεται του ςχετικοφ τζλουσ (περιλαμβανόμενθσ 
ςε αυτιν τθσ αγροτικισ γθσ τθσ εκκλθςίασ και του δθμοςίου, με  
αντικατάςταςθ του  τζλουσ  ςτθν  περίπτωςθ  των μθ ιδιωτικϊν εκτάςεων  με  
πρόςτιμο ςτον αρμόδιο διαχειριςτι). Ππωσ με πλθροφόρθςε αργότερα ζνασ 
ιςτορικόσ, ο κεςμόσ αυτόσ είχε εφαρμοςκεί  με επιτυχία κατά τον 4ο αιϊνα 
από τον ρωμαιοβυηαντινό  Κεοδόςιο. 
Εννοείται βζβαια, ότι ςτθ φορολόγθςθ τθσ ςτάςιμθσ περιουςίασ κα 
ςυμπεριλαμβάνεται και εκείνθ που αποκτάται ι μεταφζρεται ςτο εξωτερικό, 
γιατί αλλιϊσ θ μζκοδοσ αυτι κα ακυρϊνεται με τθ φυγι κεφαλαίων.    

Κα ιταν δε μεγάλθ ανακοφφιςθ για τουσ λαοφσ, αν αυτι θ μζκοδοσ 

εφαρμοηόταν διεκνϊσ, ωσ γενικι αρχι δικαίου, γιατί αφενόσ κα 

περιορίηονταν οι κυβερνιςεισ να μθν καταπιζηουν (κατά περίπτωςθ) 

φορολογικά τουσ πολίτεσ τουσ και, αφετζρου, κα αποτρεπόταν ο 

ακζμιτοσ ανταγωνιςμόσ μεταξφ γειτονικϊν χωρϊν με τθ δθμιουργία 

ανικικων φορολογικϊν «παραδείςων» και «κολάςεων» (όπωσ π.χ. θ 

Βουλγαρία και θ FYROM του δελεαςτικοφ 10 %, δίπλα ςτθν Ελλάδα του 

λθςτρικοφ 30 %).  Υαράλλθλα, με τθ ςτακερι και ιςότιμθ φορολόγθςθ 

τθσ περιουςίασ και όχι του κατζχοντοσ, κα εξζλιπε και ο λόγοσ των 

απατθλϊν τεχναςμάτων να τεμαχίηει κανείσ εικονικά τθν περιουςία του 
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ςε πολλά πρόςωπα ι να τθ μεταβιβάηει εν ηωι λόγω του άδικου φόρου 

κλθρονομιάσ (που οι φτωχοί τον πλθρϊνουν και οι πλοφςιοι ζχουν 

τρόπουσ να τον αποφεφγουν). Χε κάκε περίπτωςθ, είναι θκικά 

απαράδεκτθ θ φορολογικι αςυλία του άκοπου (αεριτηίδικου) πλοφτου 

που ιςχφει ςιμερα ςτον κόςμο, ενϊ ταυτόχρονα διϊκεται ανθλεϊσ θ 

επιχειρθματικότθτα και θ παραγωγικι τάξθ! Θ κζςπιςθ περιοριςμϊν 

ςτον «καηινοκαπιταλιςμό» δεν είναι ςοςιαλιςμόσ' είναι δικαιοςφνθ. 
 

Αντίςτοιχα, δεν μπόρεςα ποτζ μου να καταλάβω  πϊσ  αιτιολογείται 

λογικά παγκοςμίωσ, το να αμείβεται κάποιοσ χωρίσ να εργάηεται!   

Αυτό ιςχφει τόςο γιϋ αυτόν που απζχει από τθν εργαςία του χωρίσ 

εφλογθ αιτία  (δθλαδι αςκζνεια, ανϊτερθ βία κλπ.),  όςο και γιϋ αυτόν 

που  αποςφρεται φυςιολογικά και οριςτικά από το επάγγελμά του, 

λόγω αναπθρίασ  ι  γιρατοσ. 

Θ απεργία για ςυνδικαλιςτικοφσ λόγουσ είναι καταφανϊσ πράξθ 

αυτοδικίασ και κα ζπρεπε νομικά να απαγορεφεται, όχι να 

προςτατεφεται.  Χτο ευνομοφμενο κράτοσ, αντί να αφινεται θ επίλυςθ 

των μεταξφ των παραγόντων τθσ αγοράσ  διαφορϊν ςτθν αυτοδικία και 

ςτθν εκατζρωκεν επίδειξθ δυνάμεωσ (μζςω τθσ απεργίασ ι του 

lockout), θ οποία προφανϊσ αντίκειται -ωσ πρακτικι και τρόποσ 

επίλυςθσ των κοινωνικϊν διαφορϊν- ςτο νομικό πολιτιςμό μασ, πρζπει 

να λειτουργεί αυςτθρι εργατικι  δικαιοςφνθ, που να προςτατεφει 

άμεςα και δραςτικά τουσ εργαηόμενουσ από τισ καταχρθςτικζσ  

ενζργειεσ  των  εργοδοτϊν,  αλλά  και  αντίςτροφα  τουσ  εργοδότεσ 

από τουσ  αςυνείδθτουσ  υπαλλιλουσ. 

Απορϊ πϊσ ςοβαρά κράτθ κεωροφν δθμοκρατικοφσ αυτοφσ  τουσ 

κεςμοφσ, τθσ επίλυςθσ των εργαςιακϊν διενζξεων με λογικζσ ηοφγκλασ, 

και τουσ κακιερϊνουν και ςυνταγματικά!  Τταν μάλιςτα  γνωρίηουμε εκ  

πείρασ ότι θ καταφυγι  των  παραγόντων  τθσ εργαςίασ (εργαηομζνων  

και εργοδοτϊν) ςε δυναμικά  μζςα ςπανίωσ  δίνει  λφςεισ  και μάλλον 

χειροτερεφει  τθ  διζνεξθ. Ψο μόνο βζβαιο που επιφζρει αυτι είναι θ 

ταλαιπωρία ακϊων ανκρϊπων, καταναλωτϊν και γειτόνων, που 

υποτίκεται ότι  ζτςι κα γίνουν ςφμμαχοι των απεργϊν, ενϊ φυςικά 

γίνονται εχκροί τουσ και ωκοφνται ςτο να μιςοφν τθ δθμοκρατία. 

Υαρομοίωσ, θ ςφνταξθ πρζπει να είναι υποχρζωςθ του κράτουσ και 

ενιαία για όλουσ τουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ που δεν εργάηονται, είτε 

αυτοί  είναι  θλικιωμζνοι,  είτε ανάπθροι,  είτε  απλά  άνεργοι,  το  δε 

φψοσ  αυτισ  να ςυμπλθρϊνει το τυχόν υπάρχον  μικρό  ειςόδθμά  τουσ 
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μζχρι του ελάχιςτου ποςοφ διαβίωςθσ, που κα ζχει προκακοριςτεί 

ενιαία για όλουσ. Ανάλογθ ςτοιχειϊδθσ περίκαλψθ  υγείασ  πρζπει  να  

παρζχεται  ςτα  άτομα  αυτά  από  το  κρατικό ςφςτθμα  υγείασ,  μζςα  

ςτο  πλαίςιο  του  κοινωνικοφ  κράτουσ. 

Για τυχόν επιπλζον ςφνταξθ και πολυτελζςτερθ ιατρικι περίκαλψθ, 

αυτό πρζπει να αφινεται ςτθν προαίρεςθ των ίδιων των εργαηομζνων, 

είτε  με τθν αποταμίευςθ,  είτε  με  ατομικζσ   ςυμβάςεισ  αςφάλιςθσ 

με ιδιωτικοφσ αςφαλιςτικοφσ  οργανιςμοφσ, είτε με τθν απόκτθςθ -ενϊ 

εργάηονται- περιουςιακϊν  ςτοιχείων  που  κα  τουσ  αποδίδουν  το  

αναγκαίο κατϋ αυτοφσ ειςόδθμα όταν δεν κα εργάηονται. Ψο κρατικό 

αςφαλιςτικό ςφςτθμα  είναι  όπωσ  γνωρίηουμε,  ςε όλεσ τισ  χϊρεσ,  

λογιςτικά πακθτικό, δαπανθρό και ποιοτικά χαμθλοφ επιπζδου και, 

απλά ςυντθρείται εςκεμμζνα από τα πολιτικά ςυςτιματα, γιατί 

αποτελεί  τρόπο πρόςκετθσ φορολόγθςθσ των επιχειρθματιϊν και 

εργαηομζνων  και μθχανιςμό ψυχολογικισ  ομθρίασ των  πολιτϊν. Σ 

ιδιωτικόσ τομζασ καλφπτει αυτι τθν ανάγκθ πολφ πιο αποδοτικά και 

οικονομικά  για  όλουσ  και, επϋ αυτοφ,  ο  ρόλοσ  του  κράτουσ  κα 

ζπρεπε να είναι θ αυςτθρι  εποπτεία των ιδιωτικϊν αςφαλιςτικϊν 

επιχειριςεων ωσ προσ τθν αξιοπιςτία τουσ  και τθ  φερεγγυότθτά τουσ. 

 Φυςικά, δεν ειςθγοφμαι τθν απότομθ και ολοκλθρωτικοφ τφπου 

κατάργθςθ των ιςτορικϊν κεςμϊν τθσ απεργίασ και τθσ κρατικισ 

αςφάλιςθσ, όπωσ και του αναδιανεμθτικοφ χαρακτιρα του 

αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ, αν δεν κατοχυρωκεί προθγουμζνωσ  

κεςμικά  -με διεκνείσ  και κατά χϊρα ςυμβάςεισ-  θ άμεςθ και αυςτθρι 

παροχι προςταςίασ ςτουσ εργαηόμενουσ εκ μζρουσ τθσ εργατικισ  

δικαιοςφνθσ, όπωσ και ο μθχανιςμόσ περαιτζρω ελζγχου και 

εγγυιςεων για τθ φερεγγυότθτα του ιδιωτικοφ αςφαλιςτικοφ 

ςυςτιματοσ. Χε περίπτωςθ που κα ςυμφωνθκεί διεκνϊσ μια τζτοια 

ριηικι μεταρρφκμιςθ, κα χρειαςτεί οπωςδιποτε  εμπεριςτατωμζνθ 

μελζτθ για το μεταβατικό ςτάδιο και ευρφ χρονοδιάγραμμα 

ωρίμανςθσ, ϊςτε να μθν υπάρξουν αδικίεσ και κοινωνικζσ  αναταραχζσ. 

θμείωςθ:  Ρριν κλείςω το κεφάλαιο τθσ πολιτικισ θκικισ, κζλω να 

ςθμειϊςω ότι θ  πλζον ανικικθ και εγκλθματικι πολιτικι πράξθ μετά 

το φαςιςμό, είναι θ μεταχρονολογθμζνθ φορολογία ςε βάροσ 

μελλοντικϊν  γενεϊν, λόγω  υπερδανειςμοφ  των  προγόνων τουσ,  που  

κατά τθ γνϊμθ μου αποτελεί αιςχρό δουλεμπόριο και ζχει λάβει 

ζκταςθ παγκόςμιασ  μάςτιγασ ςτθν εποχι μασ. Το φαινόμενο αυτό το 

εξθγϊ αμζςωσ παρακάτω, ςτο κεφάλαιο περί ςφγχρονου μεςαίωνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Η6 

ΣΥΓΧΟΝΟΣ ΜΕΣΑΛΩΝΑΣ 

Σ ανκρϊπινοσ πολιτιςμόσ είχε πολλζσ διακυμάνςεισ ανά τουσ αιϊνεσ, 

με μορφι θμιτονοειδοφσ καμπφλθσ. Ψο ςκοταδιςμό τον διαδεχόταν ο 

διαφωτιςμόσ και αντίςτροφα, το μεςαίωνα θ αναγζννθςθ και 

τανάπαλιν  κ.ο.κ.   Τλοι ζχουμε τθν αναγκαία ιςτορικι παιδεία, ϊςτε να 

γνωρίηουμε από πόςεσ  πνευματικζσ και γεωπολιτικζσ αναταράξεισ 

πζραςε θ ανκρωπότθτα ςτα ιςτορικά χρόνια. 

Αυτό το εκπλθκτικό πικθκοειδζσ, που φψωςε το ανάςτθμά του 

απζναντι ςτθ φφςθ πριν δζκα χιλιάδεσ χρόνια, πρόλαβε μόλισ μζςα ςτα 

δφο τελευταία χιλιοςτά τθσ θλικίασ του πλανιτθ, να αποκτιςει 

ςυνείδθςθ  (μοναδικό γνωςτό ον με πλιρθ ςυνείδθςθ τθσ φπαρξισ του   

ςτο ςφμπαν), να αντιπαλζψει όλα τα άγρια ςτοιχεία τθσ φφςθσ, να 

κυριαρχιςει ςτο ηωικό βαςίλειο,  να πατιςει το διάςτθμα,  να τα βάλει 

και με τον κακό εαυτό του και τα ζνςτικτά του  και να χτίςει πολιτιςμό. 

Ζχουν λεχκεί πολλά κετικά και πολλά αρνθτικά, εν είδει αποτίμθςθσ 

τθσ διαγωγισ του ανκρϊπινου είδουσ επάνω ςτον πλανιτθ, τόςο για τα 

μεγάλα πολιτιςτικά του επιτεφγματα με τθν επιςτιμθ και τθν τζχνθ, 

αλλά  και με τθν τεχνολογία, όςο και για τισ βαρβαρότθτεσ απζναντι 

ςτο ςυνάνκρωπο και ςτο φυςικό περιβάλλον, που ο άνκρωποσ 

προκάλεςε ωσ παρενζργειεσ.  Ωςτόςο, όςο κι αν δει κανείσ το ποτιρι 

ωσ μιςογεμάτο ι μιςοάδειο,  το βζβαιο  είναι ότι,  με όλεσ τισ αρνθτικζσ 

πλευρζσ  που υπιρξαν  και υπάρχουν, δεν γνωρίηουμε να υπιρξε ποτζ 

ι να υπάρχει ςτο ςφμπαν αξιολογότερο δθμιουργικό εγχείρθμα  και  

επίτευγμα και, βεβαίωσ,  ευφυζςτερο πλάςμα! 

θμείωςθ: Δεν είναι ζργο του φιλοςόφου θ ιςτορικι και 

κοινωνιολογικι μελζτθ, αλλϋ οφτε καν θ αποτίμθςθ του πολιτιςμοφ και 

των επιτευγμάτων του πνεφματοσ. Θ επιςτιμθ του «κακϋ όλου» δεν 

νοείται εξ οριςμοφ να αςχολείται με το ειδικό και ςυγκεκριμζνο.  

Τυπικά,  θ φιλοςοφία, ωσ γενικι και κεμελιϊδθσ επιςτιμθ (μάλιςτα, θ 

γενικότερθ και κεμελιϊνουςα τισ κεμελιϊδεισ), δεν νομιμοποιείται 

γνωςιοκεωρθτικά να αςχολείται με ςυγκεκριμζνεσ φάςεισ τθσ ιςτορίασ, 

υποκακιςτϊντασ τισ  περιγραφικζσ και  ιςτορικζσ επιςτιμεσ.  Γιϋ αυτό, 

προβλθματίςτθκα πολφ  αν δικαιοφμαι να ςυμπεριλάβω  ςτθν ενότθτα 
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τθσ θκικισ αυτό το  εξειδικευμζνο κεφάλαιο,  που εκφεφγει τρόπον τινά  

των  ορίων τθσ φιλοςοφίασ.  

Πμωσ το αποτολμϊ, γιατί ζκρινα ότι αυτά που ςυμβαίνουν αυτι τθν 

εποχι  ςτον πλανιτθ μασ  δεν  είναι απλά  μια φάςθ τθσ ιςτορίασ, ζςτω 

δφςκολθ, αλλά ζνα κοςμογονικό «big-bang», που υποδθλϊνει το τζλοσ 

του πολιτιςμοφ όπωσ τον ξζραμε και τον τοκετό -ελπίηω- ενόσ πολφ 

διαφορετικοφ πολιτιςμοφ. Λζω ελπίηω, γιατί ο πολιτιςμόσ που 

γνωρίηουμε είναι ιδθ κλινικά νεκρόσ και, όςο κι αν τον κρατάμε 

θμικανι και διαςωλθνωμζνο, τα χρονικά περικϊρια ζχουν ςτενζψει 

πολφ. Το  ότι  θ  νεολαία  μασ  ςιμερα  βάφεται  με  tatouages  και 

γράφει  graffiti  ςτουσ  τοίχουσ,  μαρτυρά  αςφαλϊσ  τθν αγωνία  τθσ 

για τον ψυχορραγοφντα πολιτιςμό που δεν τθν εμπνζει,  αλλά ςίγουρα 

δεν  ςθματοδοτεί  τθν ανατολι  ενόσ  νζου  πολιτιςμοφ.   

Είναι λοιπόν, κατά τθ  γνϊμθ  μου,  δικαίωμα αλλά  και  υποχρζωςθ τθσ 

φιλοςοφίασ, ωσ επιςτατοφςασ επιςτιμθσ και πρωταρχικοφ πυλϊνα  του 

πολιτιςμοφ,  να πάρει κζςθ ςτα τωρινά  ςυμβαίνοντα, αντί να 

παριςτάνει υποκριτικά τον Ρόντιο Ριλάτο, υπό τθν αςφάλεια του 

κεωρθτικοφ τθσ μανδφα. Πταν μιλάμε για ναυάγιο, θ κζςθ του 

καπετάνιου είναι πλζον ςτο κατάςτρωμα,  όχι  ςτθ  γζφυρα!  

Κι αν αυτό το κεωριςετε ςόφιςμα, ϊςτε να αιτιολογιςω τθν υπζρβαςθ 

αρμοδιοτιτων του φιλοςοφικοφ ςτοχαςτι,  αναλαμβάνω τθν ευκφνθ 

τθσ αυκαιρεςίασ και ηθτϊ τθ ςυγκατάβαςθ του αναγνϊςτθ. Επιτζλουσ, 

ασ κεωρθκεί αυτό ωσ ιδιοτροπία του γράφοντοσ και ασ κοιταχτεί με 

επιςτθμονικι επιφφλαξθ, ςαν προςωπικι  κραυγι  αγωνίασ. 
  

Σ τίτλοσ αυτοφ του κεφαλαίου μαρτυρά νομίηω εξ υπαρχισ το 

ςυνολικό  του  νόθμα.  

Ακόμα και ο αυςτθρά κεωρθτικόσ φιλόςοφοσ, δεν μπορεί παρά να 

αναγνωρίςει ότι τζςςερισ μεγάλεσ ιςτορικζσ φάςεισ ςθμάδεψαν τθ 

διαδρομι του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ:  

 Σ Αρχαίοσ πολιτιςμόσ, με κφριεσ αιχμζσ τθν ελλθνικι και τθν 

κινεηοϊνδικι ςκζψθ,  που κεμελίωςαν αντίςτοιχα τθν ευρωπαϊκι και 

τθν αςιατικι πνευματικι πρόοδο και ζχτιςαν αυτό που δικαίωσ 

αποκαλοφμε ανκρϊπινο  μεγαλείο. 

 Σ Μεςαίωνασ,  που ο δογματιςμόσ και θ βλακεία  (υπό τισ μορφζσ 

τθσ φεουδαρχίασ και τθσ κρθςκολθψίασ κυρίωσ) ςκζπαςαν με νζφοσ  

ςκοταδιςμοφ και απανκρωπιάσ τον πλανιτθ, βαςάνιςαν τθν 

ανκρωπότθτα και ςτραγγάλιςαν για πολλοφσ αιϊνεσ τον πολιτιςμό. 



                                                        ΧΩΓΧΦΣΡΣΧ ΠΕΧΑΛΩΡΑΧ                                               487 

 

 Θ Αναγζννθςθ, που ιταν θ ανάςταςθ (κι θ επανάςταςθ)  του 

πολιτιςμοφ και θ αναβάπτιςι του ςτο αρχαίο ερευνθτικό και 

δθμιουργικό πνεφμα, θ οποία και εδραίωςε το διαφωτιςμό, τθ 

δθμοκρατία και τθν καλαιςκθςία. 

 Θ Τεχνολογικι επανάςταςθ του 20οφ αιϊνα, που όςο κι αν τθν 

αντιμετωπίηουμε περιφρονθτικά ωσ υλιςτικι και μθχανιςτικι, 

εξόπλιςε  το πνεφμα  με τθ δυνατότθτα να εμβακφνει περιςςότερο 

ςτο αλθκινό νόθμα τθσ φπαρξθσ και  τθσ  ηωισ  και να ανοίξει νζουσ 

πνευματικοφσ ορίηοντεσ,  απελευκερωμζνο πλζον αρκετά από τθν 

κατά Hegel «τυραννία τθσ φφςθσ». Ανάμεςα ςε δφο κλιβεροφσ 

παγκόςμιουσ πολζμουσ και ςε προςπάκειεσ νεκρανάςταςθσ του 

μεςαίωνα, το διαλεκτικό και ςτοχαςτικό πνεφμα, όχι μόνο 

αντιςτάκθκε επιτυχϊσ ςτο προτςζσ του ευτελιςμοφ,  αλλά ζδωςε 

τόςο ευφυι πνευματικι παραγωγι που κα τθ ηιλευαν και θ 

αρχαιότθτα και θ αυκεντικι αναγζννθςθ. 

 

Ξι ενϊ κανείσ κα περίμενε, φςτερα απϋ αυτά τα διδάγματα, ςε 

ςυνδυαςμό με τα μζγιςτα επιςτθμονικά επιτεφγματα,  θ ανκρωπότθτα 

να φφγει προσ τα εμπρόσ, δθμιουργϊντασ νζα και ςτερεότερα 

πολιτιςτικά πρότυπα,  αυτι μπικε ςτθν τρίτθ χιλιετία κουραςμζνθ  και 

αςκμαίνουςα, με το εκκρεμζσ του πολιτιςμοφ αγκυλωμζνο ξανά  ςτθ 

βλακεία και με ζναν πολφ  πιο απειλθτικό  μεςαίωνα  ενόψει. 

Οεσ κι ο φυςικόσ νόμοσ τθσ δράςθσ-αντίδραςθσ  ζχει καταδικάςει τον 

πολιτιςμό ςε μια ςιςφφεια παλίρροια (άμπωτθ και πλθμμυρίδα) και 

τον πνευματικό άνκρωπο πότε να βαςανίηεται και να υπομζνει ςαν 

Υρομθκζασ και πότε να παλεφει και να νικά ςαν Θρακλισ. 

Υροςωπικά, νιϊκοντασ αυτό τον καιρό δεμζνοσ ςτο βράχο ςαν 

Υρομθκζασ  και  μθ μπορϊντασ  θλικιακά  να  προςμζνω  τον  Θρακλι, 

το μόνο εφικτό που μου μζνει, παρά τισ αλυςίδεσ μου, είναι μια 

θράκλεια φωνι. Πε ποια ελπίδα; Πα με τθν ελπίδα να τθν ακοφςει ο 

«Θρακλισ»! Για  να  αποφφγω  όμωσ τθ λογοτεχνικι  δραματοποίθςθ  

κι  επειδι  αυτό κα ιταν ελαφρότθτα ενϊ το «αυγό του φιδιοφ» 

εκκολάπτεται παγκοςμίωσ, προτιμϊ να μιλιςω επϋ αυτϊν ψυχρά (ζωσ 

κυνικά) και ςυγκεκριμζνα. 
 

Θ πολιτιςτικι κρίςθ που αποκαλϊ ςφγχρονο μεςαίωνα, ξεκινάει κατά 

τθ γνϊμθ μου ωσ κρίςθ κεςμϊν, ςυνδυάηεται με τθ ςυνεπακόλουκθ 

(μοιραία, κακϊσ φαίνεται)  κρίςθ  θγεςίασ και κακοφορμίηει με τισ 

μορφζσ  που  εμφανίηονται  ωσ  κρίςθ  βίασ  και  οικονομικι  κρίςθ. 
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Κα προςπακιςω, όςο μπορϊ εναργζςτερα και τεκμθριωμζνα, να 

δϊςω ςτον αναγνϊςτθ να καταλάβει πϊσ διαπλζκονται αυτζσ οι 

τζςςερισ μορφζσ πολιτιςτικισ οπιςκοδρόμθςθσ, που ςυνκζτουν από 

κοινοφ τθ βακιά θκικι παρακμι τθσ εποχισ μασ και πϊσ, 

αλλθλοχποςτθριηόμενεσ, με κοινό καταλφτθ τθ βλακεία,  δθμιουργοφν 

τθν  περιδίνθςθ  που  τθσ  δίνει  τα  χαρακτθριςτικά  ρουφιχτρασ.     

Κρίςθ Κεςμϊν  

(Απαξίωςθ και Μετάβαςθ) 

Ωσ γνωςτό, ο πολιτιςμόσ βαςίηεται ςε ζνα πλζγμα πανανκρϊπινων 

κεςμϊν και κοινϊν παραδοχϊν,  που ςυνιςτοφν το φζροντα οργανιςμό 

του θκικοφ  οικοδομιματοσ τθσ ανκρωπότθτασ.  Αυτοί οι κεςμοί, με 

τουσ οποίουσ αςχολείται θ θκικι (ethica), περιπλζκονται βζβαια  κατά 

τόπουσ  και κατά εποχζσ  με τισ εκιμικζσ παραλλαγζσ τουσ και 

εμφανίηουν μια πολυπρόςωπθ εικόνα που μελετοφν θ εκιμικι 

(morality), θ ιςτορία, θ λαογραφία και άλλεσ επιςτιμεσ και, βζβαια, 

εξθγοφν θ κοινωνιολογία και θ  ψυχολογία.  

Τμωσ, ανεξάρτθτα από τισ λεπτομζρειεσ και τα κακζκαςτα, οι 

διανοοφμενοι ςυμφωνοφν ότι ο πυρινασ αυτοφ του κεςμικοφ 

πλζγματοσ ιταν και είναι, από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα, το 

τρίπτυχο των ιδανικϊν που αναφζρεται ςυνοπτικά ωσ «Κρθςκεία -

Ρατρίσ - Οικογζνεια». Αυτζσ είναι οι τρεισ ιδεϊδεισ ζννοιεσ, που 

κυριάρχθςαν  ςτο θκικό πνευματικό εργαςτιριο όλων των εποχϊν και 

που απαςχόλθςαν περιςςότερο από  κάκε άλλθ επίγεια κατάςταςθ το 

ανκρϊπινο πνεφμα,  τόςο ςτθν επιςτιμθ  όςο και  ςτθν τζχνθ, αλλά και 

ςτθν  κακθμερινι  ηωι  γενικά. 

Κεωρϊ λοιπόν, και πρζπει να το πω ευκαρςϊσ και απεριφράςτωσ, ότι 

αυτι θ  θκικι τυπολογία  ζχει χρεοκοπιςει πλιρωσ  ςτθ ςυνείδθςθ του 

ςφγχρονου ανκρϊπου. Ψα τρία αυτά μεγάλα ιδανικά τθσ αςτικισ και 

τθσ αγροτικισ  κοινωνίασ, που αποτζλεςαν ςε όλα τα ιςτορικά χρόνια  

το γρανιτϊδεσ  βάκρο του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ, ζχουν  κατά τθ 

γνϊμθ μου καταντιςει γυάλινα πόδια.  Ξανείσ δεν είναι πρόκυμοσ να 

το παραδεχτεί αυτό και, κυρίωσ, δεν είναι πρόκυμοι οι αςχολοφμενοι 

με τα ςχετικά φαινόμενα ειδικοί επιςτιμονεσ (κεολόγοι, ψυχολόγοι, 

κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιςτιμονεσ κλπ.), οι οποίοι πάςχουν από 

ςφνδρομο ιδρυματιςμοφ, γιατί όλθ τουσ θ πνευματικι ηωι είναι 

αφιερωμζνθ ςε μια κεντρικι ζννοια και θ αμφιςβιτθςι τθσ κα  

ανζτρεπε  όλο τουσ  το είναι. Ωςτόςο, όλοι ςυνομολογοφν, ςτισ κατϋ 
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ιδίαν ςυηθτιςεισ τουσ, το ςχετικό προβλθματιςμό τουσ και τθ μεγάλθ 

αγωνία  τουσ  γιϋ αυτι  τθν  ολοφάνερθ  παρακμιακι  εξζλιξθ.  

Ψο γεγονόσ ότι οι ςκεπτόμενοι άνκρωποι ςτρουκοκαμθλίηουν ςχετικά 

και ςπρϊχνουν τισ ακακαρςίεσ κάτω από το χαλί, δεν αίρει το μζγα 

ηιτθμα. Απλά μετακζτουν χρονικά τθν αντιμετϊπιςι του, γιατί 

βλζπουν πίςω απϋ αυτό ζνα τεράςτιο κενό. Δεν είναι πωσ δεν 

διαιςκάνονται ότι κάτι ςυμβαίνει'  είναι ότι δεν ςυνειδθτοποιοφν τι 

ακριβϊσ ςυμβαίνει και, ςίγουρα, δεν ζχουν βρει το υποκατάςτατο. 

Ζτςι, λειτουργϊντασ ςαν τουσ υπθκόουσ του γυμνοφ βαςιλιά, 

καμϊνονται πωσ δε βλζπουν τθ γφμνια του θκικοφ  ςυςτιματοσ.   Ξατά 

βάκοσ όμωσ,  ηουν μζςα ςτθν ανθςυχία, με τθν αγωνία του Hamlet ότι  

«Κάτι ςάπιο υπάρχει ςτο βαςίλειο τθσ Δανιμαρκίασ». 

Θ αλικεια είναι ότι ηοφμε ςε μια ςυνταρακτικι μεταβατικι περίοδο, 

που θ παγκόςμια διανόθςθ  αγωνιά,  χωρίσ να το ομολογεί,  για το ποιο 

κα είναι αυτό το νζο και βιϊςιμο μοντζλο ηωισ που κα αντικαταςτιςει 

το ετοιμόρροπο.  Ζνα μοντζλο που δεν μπορεί ακόμα να το φανταςκεί 

και  που,  όςο  αρνείται  να  παραδεχκεί  τθ  ςκλθρι  πραγματικότθτα 

του επικανάτιου ρόγχου του προθγοφμενου μοντζλου,  κακυςτερεί 

αδικαιολόγθτα τθν αναηιτθςθ του νζου.  

Φυςικά υπάρχουν και κάποιοι που πιςτεφουν πωσ δεν υπάρχει 

πραγματικά πρόβλθμα και υπεραμφνονται με νφχια και δόντια να 

αναςτθλϊςουν τουσ ξεπεραςμζνουσ κεςμοφσ, υποςτθρίηοντασ ότι 

φταίει θ απόκλιςθ απϋ αυτοφσ και όχι το ότι οι κεςμοί οι ίδιοι 

ξεπεράςτθκαν.  Αυτοί κυμίηουν απλά τον αφελι τεχνικό, που κακαρίηει 

τθ ςκουριά τθσ μθχανισ,  ενϊ θ μθχανι ζχει ςαπίςει. 

Τμωσ, για να κατανοιςουμε ότι πρόκειται για ςιψθ και αποςφνκεςθ 

και όχι για οξείδωςθ, πρζπει να αςχολθκοφμε με κακζνα απϋ αυτοφσ 

τουσ παράγοντεσ χωριςτά και να διαγνϊςουμε τα αίτια τθσ 

αποςάκρωςθσ  ενόσ  εκάςτου,  ϊςτε  να  πλθροφορθκοφμε  αν  αυτά 

είναι  διαφορετικά ι κοινά και  αν  είναι ιάςιμα ι μθ αναςτρζψιμα.  

Ξατά τθ γνϊμθ μου,  υπάρχει κατϋ αρχιν ζνα κοινό αίτιο:  Επειδι και οι 

τρεισ κεςμοί γεννικθκαν ςτθν πρωτόγονθ περίοδο και είχαν ζντονο 

μυκικό περιεχόμενο, θ αυξθμζνθ πλθροφόρθςθ του ανκρϊπου που 

ζφερε θ επιςτιμθ, είχε ωσ αποτζλεςμα τθν απομυκοποίθςι τουσ, θ 

οποία και κατζδειξε τθ νεφϊδθ ςφνκεςι τουσ. Ωσ γνωςτό, ςτο 

ςφννεφο, που αποτελείται από υδρατμοφσ, όταν αφαιρεκεί ο αζρασ, 

διαπιςτϊνεται ότι ο όγκοσ του νεροφ είναι  δραματικά  μικρότεροσ από 

τον όγκο που εμφάνιηε το νζφοσ.  Ζτςι κι εδϊ, καταφάνθκε ότι το νερό, 
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δθλαδι το ουςιαςτικό μζροσ κάκε κεςμοφ ςτθ ςυνολικι εικόνα που 

είχαμε γιϋ αυτόν,  ιταν πολφ λιγότερο απϋ τον αζρα, δθλαδι από το 

μυκικό περιεχόμενο που του είχαμε προςδϊςει.  
 

Ωςτόςο, αυτόσ ο αςτακισ ςυςχετιςμόσ ουςίασ και μφκου, εκδθλϊνεται 

διαφορετικά ςε κακεμιά από τισ τρεισ περιπτϊςεισ και, εν τζλει, θ 

αιτιολόγθςθ τθσ αποςτακεροποίθςθσ κακενόσ από τουσ κεμελιϊδεισ 

κεςμοφσ   ζχει διακεκριμζνα χαρακτθριςτικά: 

 Θ Κρθςκεία είναι ο κατϋ εξοχιν μυκικόσ κεςμόσ, όπου ο μφκοσ 

αποςκοποφςε -όπωσ ιδθ εξιγθςα- ςτθν δια τθσ αυκυποβολισ 

εξαςφάλιςθ για τον άνκρωπο τθσ ακαναςίασ του,  ζςτω και υπό τθν 

αζρινθ μορφι τθσ ιπτάμενθσ ςτο διάςτθμα ψυχισ.  Σ κεόσ ιταν το 

μυκικό εκείνο φάνταςμα, που κα λειτουργοφςε ωσ ταξικζτθσ του 

ανκρϊπου  ςτο  φανταςτικό  κζατρο  τθσ  αιϊνιασ  ηωισ. 

Τλα αυτά κατζπεςαν με τθν πρόοδο τθσ γνϊςθσ  και, ιδίωσ, με τθ 

ςυνειδθτοποίθςθ τθσ άτεγκτθσ αλικειασ που διατφπωςε ο Einstein, 

τονίηοντασ  κατθγορθματικά ότι θ φφςθ είναι θ πραγματοποίθςθ 

του  ό,τι  μποροφμε  να  φανταςτοφμε  απλοφςτερο.  Δθλαδι,  ότι  

το κοςμικό και άπειρο είναι εν γζνει άλογο, ενϊ κάκε τι το ςφνκετο 

και αξιόλογο, που ζχει ατομικι οντότθτα και προςωπικότθτα, 

εκδθλϊνεται μζςα ςτο ςφμπαν ωσ πεπεραςμζνο και προςωρινό. 

Θ απομυκοποίθςθ αυτι, του «ζλλογου»  υπερφυςικοφ, περιόριςε 

τουσ ενδιαφερόμενουσ για τθ κρθςκεία ςε τρεισ κατθγορίεσ:  α) 

ςτουσ ςυντθρθτικοφσ,  που τθν υποςτθρίηουν ακόμα για εκιμικοφσ 

λόγουσ  και για τον θκικοπλαςτικό και φιλανκρωπικό τθσ ρόλο,  β) 

ςτουσ εξουςιαςτζσ, που τθ χρειάηονται ωσ «όπιο των λαϊν» κατά 

τον Marx και εκτρζφουν για λόγουσ πολιτικισ επιρροισ τθ 

κρθςκολθψία και τθ φονταμενταλιςτικι υςτερία, και γ) ςτουσ 

πονθροφσ, που δθλϊνουν «αγνωςτικιςτζσ» και, δειλιάηοντασ 

μπροςτά ςτθν αλικεια, δραπετεφουν από το πρόβλθμα με τθν 

αοριςτολογία  περί  άγνωςτθσ  «ανϊτερθσ  δφναμθσ». 

Τμωσ, όςο κι αν αντιδροφν κάποιοι, επειδι χρειάηονται τθ κρθςκεία 

για δικοφσ τουσ λόγουσ ι επειδι τθ κεωροφν ακόμα κοινωνικά 

χριςιμθ, το γεγονόσ είναι ότι θ κρθςκεία χωρίσ κεό, καταντά 

καρικατοφρα.  Θ κρθςκευτικότθτα ζχει απωκθκεί πια ςτο επίπεδο 

τθσ εκιμοτυπίασ, του φολκλόρ και τθσ εφκολθσ «ανακοφφιςθσ», 

όλεσ δε οι εκκλθςίεσ ςυνεχίηουν αμζριμνεσ τισ παραδοςιακζσ 

δράςεισ τουσ (ςυμφερόντων και φιλανκρωπίασ),  ςαν τθν ορχιςτρα 
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του «Ψιτανικοφ», που ςυνζχιηε να παίηει, ενϊ το πλοίο βυκιηόταν 

και το ριγμα ιταν μθ αντιμετωπίςιμο. Ψο ριγμα εδϊ, είναι 

αναμφιβόλωσ θ απϊλεια τθσ εμπιςτοςφνθσ των κοινωνιϊν ςτισ 

κρθςκευτικζσ μυκολογίεσ και θ δραματικά μειωμζνθ πλζον αίγλθ 

και πειςτικότθτα των εκκλθςιϊν προσ τουσ ανκρϊπουσ.  

 Χτθν περίπτωςθ τθσ ζννοιασ Ρατρίδα, θ απαξίωςθ οφείλεται ςτο 

«άνοιγμα» των κοινωνιϊν.  Θ ευκολία ςτθν επικοινωνία οδιγθςε 

τουσ ανκρϊπουσ ςε πιο οικουμενικι  και  κοςμοπολίτικθ αντίλθψθ, 

που οπωςδιποτε αμβλφνει τθν προςιλωςθ ςτισ φυλετικζσ 

διαφορζσ και ςτο εκνικό περιεχόμενο του όρου πατρίδα. Τςο 

ανεβαίνει εκτιμθτικά ςτθ ςυνείδθςι μασ θ ζννοια «άνκρωποσ», 

τόςο χάνει αξία θ ζννοια «ςυμπατριϊτθσ». 

Αλλά και ωσ προσ το πεηό περιεχόμενο του εν λόγω όρου, όπου θ 

πατρίδα είναι θ  χϊρα και το κράτοσ που ζτυχε να ανικει ο κακζνασ 

μασ, θ ευκολία ςτισ μετακινιςεισ και θ παγκοςμιοποίθςθ των 

οικονομιϊν οδιγθςε ςτθν άμβλυνςθ του κριτθρίου ςυμφζροντοσ, 

που πρόςδενε τον άνκρωπο με τθ χϊρα του και το κράτοσ του. 

Αν και ο δεφτεροσ παράγων, του κοινοφ ςυμφζροντοσ, εξακολουκεί 

να ςυνδζει ιςχυρά τουσ ανκρϊπουσ με το κράτοσ - πατρίδα τουσ,  θ 

ζννοια πατρίδα ζχει χάςει πια το λατρευτικό χαρακτιρα που 

ζπαιρνε ςτθ ςυνείδθςθ των ανκρϊπων λόγω των εκνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τθσ. Σ κρθςκευτικοφ τφπου πατριωτιςμόσ, που 

ζκανε άλλοτε τον άνκρωπο να βάηει τθν πατρίδα του  αμζςωσ μετά 

τθ  κρθςκευτικι  πίςτθ  ι  και  πάνω  απϋ αυτιν,   δεν  ζχει  καμιά  

ςχζςθ με τον υπολογιςτικό τρόπο που ο ςθμερινόσ άνκρωποσ 

υπεραμφνεται  των  κρατικϊν  ςυμφερόντων  τθσ  χϊρασ  του.  

Ξάποτε, οι νζοι  ζβαηαν ευχαρίςτωσ τθ ηωι τουσ ςτθ διάκεςθ τθσ 

πατρίδασ και οι μθτζρεσ καμάρωναν γιατί το παιδί τουσ πζκανε γιϋ 

αυτιν, ενϊ ςιμερα θ νεολαία μετζρχεται κάκε μζςο για να 

αποφφγει τθ ςτράτευςθ και οι γονείσ αναηθτοφν ακόμα και πλαςτά 

ιατρικά πιςτοποιθτικά,  που κα εξαςφαλίςουν ςτο παιδί τουσ τθν 

αποφυγι του πατριωτικοφ κακικοντοσ. 

Δεν προκρίνω θκικά τθ μία ι τθν άλλθ περίπτωςθ.  Ωπάρχουν πολλά 

βάςιμα επιχειριματα υπζρ τθσ οικουμενικισ αντίλθψθσ, αλλά και 

υπζρ αυτοφ που ονομάηουμε εκνικι ςυνείδθςθ. Υροςωπικά, 

ομολογϊ ότι νιϊκω πιο δικαιωμζνοσ  ωσ πολιτιςμζνοσ άνκρωποσ,  

όταν ςκζφτομαι κατά τον Αντιςκζνθ ωσ πολίτθσ του κόςμου και για 

λογαριαςμό τθσ ανκρωπότθτασ, παρά όταν φανατίηομαι 
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πατριωτικά. Αλλά κατανοϊ και αυτοφσ που ςκζφτονται  

διαφορετικά. 

Αςχζτωσ όμωσ τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ εκτιμθτικισ διάκεςθσ, θ 

πραγματικότθτα είναι αδιάψευςτθ: θ παγκοςμιοποίθςθ ςτθν 

επικοινωνία και  τθν  οικονομία  ζχει εξατμίςει τθν εκνικι διάςταςθ 

του πατριωτιςμοφ και τον ζχει περιορίςει ςε ζνα είδοσ ςυνδικα-

λιςτικισ διεκδίκθςθσ ςυμφερόντων, με κακαρϊσ ωφελιμιςτικά 

κριτιρια.  Ειδικά  για  τθ  νεολαία,  ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία τθσ, 

ο πατριωτιςμόσ είναι ςαχλόσ αναχρονιςμόσ με φολκλορικά 

χαρακτθριςτικά (εξ ου και θ κυμθδία και τα κρυφά χαμόγελα των 

νζων μεταξφ τουσ, όταν οι παπποφδεσ διθγοφνται ςυγκινθτικζσ 

ιςτορίεσ με  εκνικι  φόρτιςθ).  

Θ πατρίδα δεν είναι πια για τον ςφγχρονο άνκρωπο ζνα υπζρτατο 

ιδεϊδεσ, αλλά απλά ζνα εταιρικό μόρφωμα ςυμφερόντων. 

 Ξατά τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτθτα από τισ αξιολογικζσ αναλφςεισ,  οι 

πραγματικζσ καταςτάςεισ ζχουν αμβλφνει και τθ ςθμαςία τθσ 

ζννοιασ Οικογζνεια, παρϋ ότι αυτι ζχει αντζξει περιςςότερο ςτθ 

φκορά, γιατί θ υπόςταςι τθσ εδραιϊνεται ςε δφο ιςχυρότατα 

βιολογικά ζνςτικτα, τθν τάςθ για αναπαραγωγι (libido) και τθ 

μθτρότθτα.  

Χωρίσ να ανατρζξω ςτα κοινωνιολογικά χαρακτθριςτικά τθσ 

οικογζνειασ, θ οποία παραμζνει μζχρι ςτιγμισ το αναμφιςβιτθτο 

βαςικό  κφτταρο τθσ  κοινωνικισ οργάνωςθσ,  πιςτεφω  ότι κανείσ 

δεν κα διαφωνιςει ότι θ οικογζνεια είναι κατά βάςθ ζνασ κεςμόσ 

μθτριαρχικόσ.  Αν και κεωρθτικά ςυνιςτά οικογζνεια και το  ηευγάρι 

που ςυμβιϊνει (ετερόφυλο ι και ομόφυλο), ο τφποσ τθσ οικογζνειασ 

που κυριαρχεί ςτο νου μασ  είναι αυτόσ του τυπικοφ ςπιτικοφ, με 

τουσ γονείσ, τα παιδιά και, ςυχνά, τουσ παπποφδεσ. 

Χϋ αυτι λοιπόν τθν αντιπροςωπευτικι μορφι οικογζνειασ, θ 

κεντρομόλοσ «ξόβεργα»,  το κοντάρι ςτο γαϊτανάκι, θ ςυγκολλθτικι 

δφναμθ εςωςτρζφειασ  είναι αναμφίβολα θ Πάνα, ςτθν οποία 

ανικει το νοικοκυριό του ςπιτιοφ και θ ανατροφι των τζκνων. Σ 

μοιραία εξωςτρεφισ  ρόλοσ  του ςυηφγου  κουβαλθτι και προςτάτθ 

ιταν  πάντα δευτερεφων  και αυτό ζχει αποδειχκεί  αναμφιςβιτθτα 

ςτον καιρό μασ, που είναι πια αρκετά διαδεδομζνθ  -χωρίσ δομικά 

προβλιματα- θ  μονογονεϊκι  οικογζνεια. 

Τςο κι αν  προςπακοφν  οι  «ιςομανείσ»  θκικολόγοι  και  φεμινιςτζσ 

να διαψεφςουν τθ βιολογία και τθν ψυχολογία και να εξιςϊςουν 
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ψυχοβιολογικά τα δφο φφλα, οι παραπάνω μακροχρόνιοι και 

διακεκριμζνοι ρόλοι, διαφοροποίθςαν γονιδιακά εκ των πραγμάτων 

τα  φφλα μεταξφ τουσ, με τθ γυναίκα να είναι μονομανιακά και  

κατά απολφτωσ εςωςτρεφι τρόπο προςθλωμζνθ ςτθν οικογενειακι  

λειτουργικότθτα και τον άντρα να είναι -αντίκετα- εξωςτρεφισ και 

προςανατολιςμζνοσ προσ ποικίλα ενδιαφζροντα εκτόσ οικογζνειασ. 

Γιϋαυτό οι παλαιοί, όταν γνϊριηαν κάποιον άντρα, τον ρωτοφςαν «τι 

δουλειά κάνει κι αν κυνθγάει ι ψαρεφει» και, όταν γνϊριηαν κάποια 

γυναίκα, τθ ρωτοφςαν «αν είναι παντρεμζνθ και πόςα παιδιά ζχει».  

Γιϋ αυτό και το αρςενικό είναι κατά κανόνα πολυγαμικό, ενϊ το 

κθλυκό αρζςκεται ςτθ μονογαμία (όςο κι αν οι ιςομανείσ τθ μιςοφν 

κι αυτι τθν αλικεια). 

Δεν διςτάηω να ςυνομολογιςω ότι θ ανιςότροπθ αυτι λειτουργία 

ιταν ανζκακεν θκικά άδικθ και προςβλθτικι για το γυναικείο φφλο, 

που αυτοκαταδικαηόταν λόγω τθσ μθτρότθτασ να ανζχεται τθν 

κοινωνικι απομόνωςθ,  τθν οικονομικι εξάρτθςθ και τθν  αντρικι 

βαναυςότθτα, χάρθ ςτθν προκοπι τθσ οικογζνειασ.  

Για τον ίδιο λόγο, αν και είμαι αρςενικοφ γζνουσ, δεν είδα ποτζ με 

ςυμπάκεια τον άντρα «πρότυπο», που κομπορρθμονεί ςτουσ 

φίλουσ του για το «αφεντιλίκι» του ςτο ςπίτι και για τισ κατακτιςεισ 

του ςτον ερωτικό τομζα και που είναι μόνιμα αφοςιωμζνοσ ςτθν 

καριζρα του και ςτα χόμπι του, αγνοϊντασ τισ ψυχικζσ ανάγκεσ τθσ  

ςυντρόφου του. 

Ο Sartre γράφει: «Καλόσ πατζρασ δεν υπάρχει, αυτόσ είναι ο κανόνασ.  

Δεν φταίνε οι άνκρωποι γιϋ αυτό, μα ο δεςμόσ τθσ πατρότθτασ που'χει 

ςαπίςει» (βιβλίο «Οι Λζξεισ» / βραβείο Νόμπελ). Κατϋ επζκταςθ, 

καρρϊ ότι και καλόσ ςφηυγοσ δεν υπάρχει, γιατί δεν μπορεί εκ των 

πραγμάτων  να  υπάρξει. 
 

Ωςτόςο, αντικειμενικά και ανεξάρτθτα από τθν όποια εκτιμθτικι 

κρίςθ,  αυτι θ ςε βάροσ τθσ γυναίκασ  ανιςότθτα,  ιταν εκείνθ που 

κυρίωσ εξαςφάλιηε τθ λειτουργικότθτα, τθν ιςορροπία και τθ 

διάρκεια του κλαςικοφ ςχιματοσ που λζμε οικογζνεια. Από τθ 

ςτιγμι που καλϊσ ι κακϊσ  (καλϊσ κατά τθ γνϊμθ μου)  θ γυναίκα 

χειραφετικθκε, βγικε από το ςπίτι, μπικε ςτθν αγορά εργαςίασ, 

απζκτθςε οικονομικι αυτάρκεια και κατζκτθςε τθν ιςοτιμία, 

αποκαταςτάκθκε μεν το δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα αποςτακερο-

ποιικθκε και χαλάρωςε ςε διαλυτικό βακμό ο κεςμόσ τθσ 
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οικογζνειασ.  Θ χειραφζτθςθ τθσ γυναίκασ,  αν και θκικά επικυμθτι 

και ευπρόςδεκτθ, είχε ωσ ςυνζπεια και ωσ  αναπόφευκτο τίμθμα 

τθν αποςφνκεςθ του οικογενειακοφ ιςτοφ. 

Ψα νζα ηευγάρια καμϊνονται πωσ ζχουν βρει τον τρόπο να 

μοιράηονται  ιςότιμα τισ οικογενειακζσ ευκφνεσ του νοικοκυριοφ και 

τθσ ανατροφισ των τζκνων, αλλά ςτθν πραγματικότθτα ο μεν 

άνδρασ υποκρίνεται πωσ δικεν ειςφζρει τα ίςα, αλλά κατά βάκοσ 

κοροϊδεφει και προςφζρει ελάχιςτα, θ δε γυναίκα φορτϊκθκε 

επιπλζον με τθν υποχρζωςθ του κουβαλθτι,  χωρίσ να απαλλαγεί 

από τα βάρθ τθσ νοικοκυράσ. 

Αυτά που προςτζκθκαν ςτθν πραγματικότθτα είναι κατά βάςθ δυο 

αρνθτικά πράγματα:   

α) Ψα παιδιά  ανατρζφονται πια από γιαγιάδεσ και τροφοφσ και 

γίνονται αναςφαλείσ και νευρωτικοί ενιλικεσ,  και   

β) Σι γυναίκεσ ζγιναν κι αυτζσ πολυγαμικζσ και, λόγω τθσ 

οικονομικισ ανεξαρτθςίασ τουσ, λιγότερο ανεκτικζσ, εξ ου και ο 

υπερβολικά μεγάλοσ αρικμόσ διαηυγίων και θ πρόωρθ διάλυςθ των 

μιςϊν γάμων. 

Πάλιςτα, αν προςκζςουμε ςτα διαηφγια τισ φκαρμζνεσ και 

εκφυλιςμζνεσ ςυηυγικζσ ςχζςεισ όπου, παρά τθν ψυχικι κόπωςθ 

και τθν πλιξθ, θ ςυμβίωςθ ςυνεχίηεται ςυμβατικά εκ λόγων 

ανάγκθσ  (οικονομικϊν, αδυναμίασ χαρακτιρα, φοβίασ κοινωνικοφ 

ςτιγματιςμοφ, κυςίασ υπζρ τθσ θρεμίασ του παιδιοφ κλπ.), κα 

καταλιξουμε ςτο απογοθτευτικό ςυμπζραςμα, ότι οι γάμοι που 

απθχοφν πραγματικά αυτό που δθλϊνουν, είναι οι εξαιρζςεισ που 

επιβεβαιϊνουν τον κανόνα τθσ χρεοκοπίασ του ςυγκεκριμζνου 

κεςμοφ.  Ψο τραγικό πια, είναι ότι τθν πιο μεγάλθ μοναξιά τθ ηουν 

οι άνκρωποι, όχι όταν είναι μόνοι τουσ,  αλλά  μζςα  ςε  ςχζςεισ!  

Αυτό φυςικά δεν είναι άςχετο με τθν εξ υπαρχισ ανθκικότθτα  του 

κεςμοφ του ιςόβιου γάμου, που ιδθ ανζφερα ωσ λεόντεια και 

απάνκρωπθ ςφμβαςθ, με δουλικά χαρακτθριςτικά, ςτο εδάφιο τθσ 

κοινωνικισ θκικισ περί αξιοπρζπειασ.  Θ εκελοδουλεία, ακόμα κι αν 

είναι αμοιβαία και προσ ςτιγμιν κελκτικι λόγω τθσ φυςικισ ζλξθσ, 

δεν παφει να ςυνιςτά δουλεία. Σ γάμοσ, για να ζχει θκικι αξία, 

πρζπει να είναι εκατζρωκεν επικυμθτόσ όςο διαρκεί θ ζγγαμθ 

ςυμβίωςθ και, γιϋ αυτό, δεν πρζπει να περιβάλλεται με κανζνα τφπο  

που κεςπίηει υποχρεωτικότθτα ι που βάηει εμπόδια ςτθ μονομερι 

λφςθ του. Ψο γαμικό ςυμβόλαιο πρζπει να περιορίηεται 
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αποκλειςτικά ςτα περιουςιακά  ηθτιματα  και ςτθν επιμζλεια των 

ανιλικων μελϊν τθσ οικογζνειασ. 

Ξοντολογίσ, δεν ιςχυρίηομαι ότι θ γυναίκα πρζπει να γυρίςει ςτο 

ςπίτι, αλλά οφείλω να δεχτϊ πωσ ο κεςμόσ τθσ οικογζνειασ δεν 

ταιριάηει με το νζο τρόπο ηωισ των δφο φφλων και, επομζνωσ, 

είμαςτε εκ των πραγμάτων ςε αναηιτθςθ πιο χαλαροφ μοντζλου 

ςυμβίωςθσ. 

θμείωςθ: Χωρίσ να παραγνωρίηω τθ ςθμαςία  που ζπαιξε ιςτορικά  ωσ 
κίνθμα ο φεμινιςμόσ,  για τθ χειραφζτθςθ τθσ γυναίκασ και τθν 
αποκατάςταςθ τθσ προφανοφσ αδικίασ, με προβλθματίηει θ  μόδα τθσ  
περιφρόνθςθσ  προσ  τα γνωρίςματα των δφο φφλων και  τθσ τάςθσ  για 
εξίςωςι  τουσ  ςτθν εμφάνιςθ και τθ ςυμπεριφορά,  με το κθλυκό να 
γίνεται όλο και πιο τραχφ και το αρςενικό πιο  λεπτεπίλεπτο.   
Δεν αποκλείω να ζχει ξεκινιςει εξελικτικά θ επιςτροφι του ανκρϊπου 
ςτθν ερμαφρόδιτθ μορφι, από τθν οποία πιγαςε πριν από ζνα 
διςεκατομμφριο χρόνια ο κφκλοσ τθσ δίφυλθσ ηωισ, και δεν γνωρίηω 
πϊσ κα λειτουργεί αναπαραγωγικά το ανκρϊπινο είδοσ ςε κάποια 
εκατομμφρια ι χιλιάδεσ χρόνια, όταν αυτόσ ο κφκλοσ κλείςει. Αυτό κα  
μασ το απαντιςει ίςωσ κάποτε θ βιολογία, ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ 
ανικει το ηιτθμα (αν φυςικά  ο πλανιτθσ  Γθ  ηιςει  περιςςότερο). 

Εκείνο που διαπιςτϊνω φιλοςοφικά και κριτικά, είναι ότι θ τάςθ του 
κάκε φφλου προσ απομίμθςθ του άλλου είναι  -όπωσ ιταν  μοιραίο να 
ςυμβεί-  ατυχζςτατθ. Το  imitation είναι καταδικαςμζνο να είναι πάντα 
κακζκτυπο του  veritable. Το  κθλυκό  γεννικθκε  για  να  είναι  κθλυκό 
και το αρςενικό για να είναι αρςενικό. Θ ιςοτιμία δεν είναι ομοιότθτα 
«carbon», οφτε ευκαιρία για μίμθςθ,  και  κατά τοφτο  ςφάλλουν  οι  
μζχρι  ακτιβιςμοφ  φεμινιςτζσ.   

 

Αν και αυτι θ κρίςθ κεςμϊν είναι το μείηον ηιτθμα για τθ ςθμερινι 

ανκρωπότθτα, δεν μπορεί εδϊ να αναλυκεί και να αιτιολογθκεί 

περιςςότερο, γιατί είναι πολυςχιδισ και πολφμορφθ και μια τζτοια 

απόπειρα κα απαιτοφςε ζνα ακόμα βιβλίο (που ίςωσ το επιχειριςω, αν 

οι βιολογικζσ δυνάμεισ μου το επιτρζψουν). 

Δεν κα προςκζςω άλλα για τθν αιτιολόγθςθ του φαινομζνου,  αλλά  κα  

παρατθριςω  ότι,  κατά  τθ  γνϊμθ  μου,  και  μόνο  από  το γεγονόσ ότι 

θ απαξίωςθ των τριϊν βαςικϊν ιδεωδϊν ςυνζπεςε να ζρκει περίπου 

ταυτόχρονα, ςυνάγεται λογικά ότι κάποιο κοινό και πανίςχυρο  

προτςζσ  ζςπρωξε  και  ςπρϊχνει  εκεί  τα  πράγματα. 

Τποια και να' ναι θ φφςθ αυτοφ του προτςζσ, ζχω τθν άποψθ ότι θ 

κατάςταςθ είναι πλζον μθ αναςτρζψιμθ. Ψο παραδοςιακό τρίπτυχο 

ζχει εντροπιάςει και απολικϊνεται με γεωμετρικι ταχφτθτα και θ 
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παρακμιακι πορεία του είναι, κακϊσ τθ βλζπω εγϊ, αναπότρεπτθ.  Δεν 

χωρεί πια επιςκευι, αλλά μόνο κατεδάφιςθ και ανοικοδόμθςθ νζου 

αξιακοφ βάκρου, το οποίο προβλζπω ότι κα είναι περιςςότερο 

ιδεαλιςτικισ φοράσ (αφοφ θ εκτροπι του πολιτιςμοφ ζχει ςιμερα 

πρωτίςτωσ  υλιςτικι  αιτιολογία). 

Φυςικά, οι νζοι κεςμοί, που κα αντικαταςτιςουν τουσ κνιςκοντεσ, δεν 

κα είναι οφτε εφευρζςεισ, οφτε ανακαλφψεισ. Αποκλείεται να είναι 

εφευρζςεισ, γιατί κανζνασ επιςτιμονασ δεν ζχει ςτθ διάκεςι του τον 

άπειρο όγκο των δεδομζνων που επθρεάηουν τισ καταςτάςεισ και, 

επομζνωσ,  είναι αδφνατο να  φανταςκεί  αντίμετρα  για το άγνωςτο. 

Ξαι αποκλείεται να είναι ανακαλφψεισ, γιατί αν οι νζεσ τάςεισ 

υπζβοςκαν  ιδθ  ανάμεςά  μασ, θ  δυναμικι  τουσ  κα  ιταν  τζτοια που 

δεν κα χρειάηονταν τα διαπιςτευτιρια κανενόσ για να εμφανιςκοφν.  

Σι νζοι κεςμοί κα φυτρϊςουν με δυναμικό τρόπο, δθμιουργθμζνοι 

από το ίδιο προτςζσ  που καταβρόχκιςε τουσ προθγοφμενουσ.  Ξάπωσ 

όπωσ ςυνζβθ με το διαδίκτυο, που με τθ ραγδαία ανάπτυξι του, 

γεννικθκαν εκ των ζνδον και οι δικοί του ιδιόμορφοι κϊδικεσ θκικισ, 

που κανείσ δεν ανακάλυψε ι εφεφρε.  Χϋ αυτοφ του είδουσ τθ «γζννα»,  

δεν χωρά  καιςαρικι  τομι.  Χίγουρα, θ παγκόςμια διανόθςθ δεν 

μπορεί  να  ςυμβάλει  ςτθν  κυοφορία  αυτι,  αλλά  πρζπει  να  τελεί ςε  

εγριγορςθ, για  να  λειτουργιςει  τουλάχιςτον  ςαν  καλι  μαία,  ϊςτε 

αυτι θ κοςμογονικι γζννα να ζρκει ομαλά και χωρίσ δραματικζσ 

επιπλοκζσ  για  τθν ανκρωπότθτα.        
 

Αςφαλϊσ, πολλοί κα  αμφιςβθτιςουν τθ  διαπίςτωςι μου  αυτι  για τθ 

χρεοκοπία των κεςμϊν. Κα ςυνεχίςουν να τθν αποκαλοφν με το 

χαϊδευτικό όνομα «κρίςθ». Ξαι κα το κάνουν δικαίωσ, γιατί δυςτυχϊσ 

το φαινόμενο ζχει διαβεί τον «ορίηοντα ςυμβάντων» και αποκλείει 

παντελϊσ  τθν  ορατότθτα. 

θμείωςθ: Στθ φυςικι, καλείται Ορίηοντασ υμβάντων (Event Horizon)  το 

όριο εκείνο, πζρα από το οποίο μια κατάςταςθ γίνεται μθ αναςτρζψιμθ. 

Στθν αςτροφυςικι, κατά τθ γενικευμζνθ κεωρία τθσ ςχετικότθτασ, θ 

περιοχι του μθ αναςτρζψιμου ονομάηεται Μαφρθ Σρφπα (Black Hole, John 

Wheeler, 1968), γιατί χαρακτθρίηεται από άπειρθ βαρφτθτα που δεν 

επιτρζπει οφτε ςτο φωσ να βγει πλζον απϋ αυτιν και, ςυνεπϊσ, αυτι δεν 

είναι πια παρατθριςιμθ.  Γενικότερα, λζμε ορίηοντα ςυμβάντων τθ 

κεωρθτικι απόςταςθ ενόσ αντικειμζνου από τθν κάκε είδουσ μαφρθ 

τρφπα, που όταν θ απόςταςθ αυτι μθδενιςτεί, καμία δφναμθ τθσ φφςθσ 

δεν μπορεί πια να αντιςτρζψει τθν τελειωτικι μοίρα του. 
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Διαιςκάνομαι λοιπόν (και επιμζνω ςϋ αυτό) ότι το παλαιάσ κοπισ 

αξιακό τρίπτυχο,  ςτο οποίο ςτθρίξαμε μζχρι τϊρα τον πολιτιςμό μασ, 

ζχει υπερβεί τον ορίηοντα ςυμβάντων.  Θ παρακμι του είναι δεδομζνθ 

και μθ αναςτρζψιμθ. 

Ξι αυτό δεν είναι δικι μου ανακάλυψθ. Ψο είπαν πολλοί πριν από 

'μζνα,  αν  και όχι τόςο  ξεκάκαρα. Ψι άλλο να εννοοφςε π.χ. ο  Camus 

με τθν καταγγελία του ότι φτάςαμε να ταπεινϊνεται ο νουσ, γιατί 

«κλθρονομιςαμε μια διεςτραμμζνθ ιςτορία, όπου ανακατεφονται 

πεκαμζνοι κεοί, ξοφλθμζνεσ ιδεολογίεσ, προδομζνεσ επαναςτάςεισ και 

τρελαμζνεσ τεχνολογίεσ και όπου μζτριεσ θγεςίεσ καταςτρζφουν τα 

πάντα και δεν πείκουν πια κανζναν»;   

Ρεκαμζνοι κεοί... ξοφλθμζνεσ ιδεολογίεσ! 

 Πα αυτά  είναι θ κρίςθ αξιϊν  που περιγράφω, τθν οποία ζκιξε, μαηί 

με τον Camus, και όλθ θ μεταπολεμικι ςτοχαςτικι γενιά (Sartre, Kafka, 

Brecht, Hemingway, Steinbeck, Καηαντηάκθσ, Καβάφθσ και πάμπολλοι 

άλλοι), που ευτφχθςε θ δικι μου γενιά να τουσ προλάβει εν δράςει  (αν 

και τότε κεωροφνταν από τουσ «ςϊφρονεσ» ςαν αιρετικοί  και  

υπερβολικοί). 

Χϋ αυτοφσ που αναηθτοφν περαιτζρω αποδείξεισ, ςυνιςτϊ να κοιτάξουν 

οι ίδιοι τα ςυμβαίνοντα γφρω τουσ με πιο προςεκτικό και υποψιαςμζνο 

μάτι. Θ κακθμερινότθτά μασ, βρίκει από φαινόμενα, τόςο ςτα μεγάλα 

γεγονότα όςο και ςτα μικροπράγματα, που μαρτυροφν προδιλωσ αυτι 

τθ γενικι παρακμι. Ξι όπωσ λζει θ λαϊκι παροιμία,  «Πταν  βλζπεισ  το  

λφκο,  δεν  ψάχνεισ  το  ντορό». 

Ξαι ςϋ αυτοφσ που δεν βλζπουν καν τθν παρακμι και τθν επερχόμενθ 

ανατροπι, υπενκυμίηω προσ προβλθματιςμό τουσ,  αυτό  που ζγραψε 

ο γάλλοσ βαςιλιάσ Οουδοβίκοσ 16οσ ςτο θμερολόγιό του το πρωί τθσ 

14θσ Λουλίου 1789, θμζρασ τθσ εξεγζρςεωσ τθσ Βαςτίλθσ: «Άλλθ μία 

θμζρα χωρίσ τίποτα το αξιοςθμείωτο»! Σ αφελισ, μζχρι το πρωί τθσ 

καταλυτικισ θμζρασ δεν υποψιαηόταν τθν καταιγίδα που ερχόταν. Θ 

«μαφρθ τρφπα» είχε κάνει και τότε τθ δουλειά τθσ, όπωσ τθν κάνει και 

ςιμερα,  που αυτοί που δεν ξζρουν να διαβάηουν τα μθνφματα από το 

μζλλον,  ςτζκονται αποκοιμιςμζνοι ςτθ φαινομενικι  θρεμία των 

πραγμάτων και διακατζχονται από το ςφνδρομο του αβφκιςτου 

«Ψιτανικοφ»,  ενϊ το «παγόβουνο»  είναι  ςε απόςταςθ  αναπνοισ. 
 

Φυςικά, ςτθν κατολίςκθςθ αυτι, κάκε άλλο παρά λειτουργοφν 

αναςχετικά οι ςπαςμωδικζσ αντιδράςεισ αυτϊν που τθν υποψιάηονται,    
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οι οποίεσ εκδθλϊνονται 

α) με τον αντιδραςτικό φανατιςμό (φονταμενταλιςμό, εκνικιςμό, 

ρατςιςμό και κάκε είδουσ ακτιβιςμό) μειοψθφιϊν που υπερτιμοφν 

αβάςιμα τισ διάφορεσ αξίεσ, για να τισ διαςϊςουν, 

β) με τισ υπερεκνικζσ και  ςυνωμοτικζσ αδελφότθτεσ προνομιοφχων 

(τφπου Astana, Auckland, Bilderberg κλπ.), που προετοιμάηουν 

υποτίκεται ςφγχρονεσ «κιβωτοφσ του Ρϊε» για τθ διάςωςθ των 

«εκλεκτϊν» τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ, ενόψει του επερχόμενου 

κατακλυςμοφ,  και  βζβαια 

γ) με τισ πολυτελείσ και αριςτοκρατικζσ λζςχεσ (Τεκτονιςμό, Lions, 

Rotary, Σοροπτιμιςμό κλπ.),  όπου κάποιοι κοςμικοί κφριοι και 

κυρίεσ  αναβαπτίηονται  ςτθ  «ςοφία»  δια  τθσ  αυκυποβολισ  και 

του αυτοκαυμαςμοφ και αναηθτοφν «πανανκρϊπινεσ» λφςεισ με 

αοριςτολογίεσ,  ευχολόγια  και  γενικότθτεσ. 

 Με ςεβαςμό βζβαια ςτισ πολλζσ εξαιρζςεισ αξιόλογων ανκρϊπων, 

που αφιερϊνονται καλόπιςτα ςτισ δράςεισ αυτζσ, πιςτεφοντασ ότι, 

εκεί, ίςωσ βρουν απάντθςθ ςτισ πνευματικζσ τουσ ανθςυχίεσ. 

Αυτζσ οι αντιςτάςεισ, όντασ ςπαςμωδικζσ και αντιδραςτικζσ, 

οπωςδιποτε δε και αφελείσ και αφιλοςόφθτεσ, επιτείνουν τθ 

χρεοκοπία του παγκόςμιου θκικοφ ςυςτιματοσ και τροφοδοτοφν τθν 

πολφμορφθ «Βαβζλ» που το χαρακτθρίηει, διαιρϊντασ μεταξφ τουσ 

τουσ ανκρϊπουσ και κακυςτερϊντασ  τθν όποια  ςοβαρι αντιμετϊπιςθ 

του μείηονοσ προβλιματοσ.  Ζνα ευφυζςτατο graffito που είδα πζρυςι 

ςτο Υολυτεχνείο, τα είπε όλα: «Δεν μποροφν να ηιςουν πολλζσ γενιζσ 

με το ίδιο απόκεμα ψευδαιςκιςεων»!    
 

Εφχομαι και ελπίηω, ότι θ ανκρωπότθτα κυοφορεί ιδθ αςυνείδθτα το 

ζμβρυο του νζου πολιτιςμοφ και ότι βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ 

μετάβαςθσ, κινοφμενθ (ρζοντασ, κα ζλεγα) προσ ζνα ανακεωρθτικό 

«big-bang» που κα βάλει τα κεμζλια μιασ νζασ θκικισ και αιςκθτικισ 

αναγζννθςθσ.  Απεφχομαι  αςφαλϊσ  το να  αποτφχει  αυτι θ μετάβαςθ 

ι, ακόμα χειρότερα, να μθν επιχειρθκεί. 

Είμαι βζβαιοσ ότι αυτό το εκπλθκτικό πικθκοειδζσ που ανζφερα ςτθν 

αρχι, με τθν τόςθ δφναμθ και προοδευτικότθτα, δεν κα διαψεφςει τον 

εαυτό του. Θ ανκρωπότθτα, όπωσ και ο πλανιτθσ, κα καταςτραφεί 

βεβαίωσ κάποτε. Αλλά από φυςικά αίτια, όχι από αβελτθρία και 

ανοθςία του ανκρϊπου.  Δεν του αξίηει αυτι θ μοίρα και κατάλθξθ. 
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Κρίςθ Θγεςίασ 
 (Ρολιτικό και Ρνευματικό ζλλειμμα) 

Ϊςτερα από τθ διαπίςτωςθ αυτισ τθσ τελείωσ ρευςτισ και επικίνδυνθσ  

πραγματικότθτασ που διάγει θ ανκρωπότθτα, προβάλλει λογικά, κατά 

τα διδάγματα τθσ ιςτορίασ,  ζνα πανανκρϊπινο αίτθμα:  θ κλιςθ ςτθν 

θγεςία των αξιοτζρων, ϊςτε να επιτευχκεί ο αποτελεςματικότεροσ 

δυνατόσ ςυντονιςμόσ  ςτθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ του κινδφνου 

και τθσ κρίςθσ. Ανζφερα ιδθ ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο τα 

παραδείγματα τθσ ανάκλθςθσ ςτθν εξουςία του Αλκιβιάδθ ι του 

Churchill και άλλων χαριςματικϊν θγετϊν ςε ϊρεσ κρίςθσ,  λόγω του 

θγετικοφ τουσ «μετάλλου» και των εξαιρετικϊν ικανοτιτων τουσ,  

παρότι δεν ιταν ιδιαίτερα ςυμπακείσ ςτο λαό ςτθν ιρεμθ περίοδο, 

εξαιτίασ του ότι του ζλεγαν ςκλθρζσ αλικειεσ. 

Αλλά και πζραν των πολιτικϊν, ςτισ ϊρεσ τθσ κρίςθσ, θ κοινωνία 

προςβλζπει εναγωνίωσ ςτθ ςυμβουλι των επαϊόντων. Θ πνευματικι 

θγεςία ζχει τότε ιδιαίτερο κακικον και ιςτορικι ευκφνθ.  Ξι αν ακόμα 

οι άνκρωποι δεν καλζςουν τουσ πνευματικοφσ ταγοφσ να κυβερνιςουν 

αυτοπροςϊπωσ κατά τον Υλάτωνα, ιςχφει το «με τουσ ςοφοφσ 

διαλζγεςκαι» του Υλουτάρχου. Αυτό δθλαδι που -όπωσ ξζρουμε- 

εφάρμοηαν ςτισ κρίςιμεσ καταςτάςεισ οι παλαιότεροι,  προςτρζχοντασ 

ςτθ δθμογεροντία,  αλλά και οι απαίδευτοι ινδιάνοι  (όπωσ ζχουμε δει 

επανειλθμμζνωσ να ςυμβαίνει ςτισ ταινίεσ western, όπου ο φφλαρχοσ 

και θ θγετικι ομάδα κατζφευγαν ςε ϊρεσ κινδφνου ςτον απόμαχο 

ςοφό  γζροντα τθσ  φυλισ, για να πάρουν  γραμμι). 

Ενϊ λοιπόν κα περίμενε κανείσ αυτά να ςυμβοφν, ιδίωσ ςϋ αυτι τθν 

πραγματικά μοναδικι ςτιγμι τθσ γενικευμζνθσ κρίςθσ αξιϊν  (που δεν 

ζχει τυπικά τα απάνκρωπα γνωρίςματα του μεςαίωνα ι των δφο 

παγκόςμιων πολζμων, αλλά που απειλεί ςυνκζμελα τον πολιτιςμό με 

κίνδυνο να επιφζρει το χειρότερο  μεςαίωνα  και τον «τελικό»  

πόλεμο), βλζπουμε για πρϊτθ φορά να κυβερνοφν παντοφ  όλο και 

χειρότερεσ, ελλειμματικζσ  και  κατϊτερεσ  των  περιςτάςεων,  

πολιτικζσ  θγεςίεσ.  Θγεςίεσ  παντελϊσ  ανίκανεσ, όχι να διαχειριςκοφν, 

αλλά ακόμα και να αντιλθφκοφν το βακφτερο πρόβλθμα. 

Ξαι,  λεσ και πρόκειται για ςυγκοινωνοφντα δοχεία,  αντί να εξεγερκεί  

ο πνευματικόσ κόςμοσ,  οι διανοοφμενοι του πλανιτθ,  ευνουχιςμζνοι 

πνευματικά και υποταγμζνοι ςε μια κατάςταςθ  που  κακϊσ φαίνεται 

τουσ υπερβαίνει, ςιωποφν τρομαγμζνοι ι ςυνάδουν πακθτικά με τθ 
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χρεοκοπθμζνθ  πολιτικι  θγεςία.  Ψθν  ϊρα  που  θ  ανκρωπότθτα  τοφσ 

ζχει ανάγκθ κι αυτοί κα μποροφςαν να είναι οι μόνοι «ναυαγοςϊςτεσ», 

δθλαδι  να  παίξουν  τον  πρωταγωνιςτικό  και  κακοδθγθτικό  ρόλο  

που μόνο αυτοί μποροφν, εκείνοι κρφβονται, ι προςκυνοφν τθ 

φαυλότθτα, ι ακόμα χειρότερα, κζτουν τθν επιςτιμθ τουσ και τθν 

τζχνθ τουσ ςτισ υπθρεςίεσ τθσ. Σι επιςτιμονεσ χαμζνοι μζςα ςτθν  

εξειδίκευςθ  και  οι καλλιτζχνεσ απομονωμζνοι ςτα ατελιζ τουσ. 

Υοτζ δεν ιταν πιο επίκαιροσ ο δραματικόσ ςτίχοσ του Βάρναλθ «Δειλοί, 

μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, προςμζνουν ίςωσ κάποιο κάμα» και ποτζ 

κανείσ δεν κα περίμενε, θ αποςτροφι αυτι, να ιςχφςει ταυτόχρονα για 

τθν πολιτικι και πνευματικι ελίτ τθσ ανκρωπότθτασ  ςτθ  χειρότερθ  

ϊρα  τθσ! 

Δεν είμαι από χαρακτιρα γκρινιάρθσ, οφτε κινδυνολόγοσ, και δεν 

αρζςκομαι ςτο να μεγαλοποιϊ τισ ενςτάςεισ μου ςτο χϊρο τθσ 

πολιτικισ. Σφτε αποδίδω κακζσ προκζςεισ ςτουσ πολιτικοφσ τθσ 

εποχισ μασ.  Αυτοί δεν είναι αςφαλϊσ μοχκθροί πολιτικοί τφπου Hitler 

και Stalin, οφτε ιμπεριαλιςτζσ και πολεμοκάπθλοι, όπωσ κάποιοι 

παλαιότερα. Είναι όμωσ κατά το πλείςτον... παταγωδϊσ βλάκεσ!  Ξι αν 

μερικζσ φορζσ  καταντοφν να βγάηουν από μζςα τουσ ζνα Ρζρωνα ι 

Ξαλιγοφλα, αυτό είναι προϊόν τθσ αφζλειάσ τουσ. Σ ςυνδυαςμόσ 

βλακείασ  και  εξουςίασ ζχει πάντα ωσ κατάλθξθ τθν υπερβολι, γιατί ο  

βλάκασ είναι μονίμωσ βζβαιοσ για τθν ορκότθτα των απόψεϊν του  και  

για  τθ  βλακεία  των  άλλων.  

Αυτόσ ο κανόνασ ιςχφει πια ςε όλο τον πλανιτθ,  χωρίσ εξαιρζςεισ 

ανάλογα με τθ χϊρα και το φψοσ του αξιϊματοσ. Ξατά ζνα παράδοξο  

και ταυτόχρονα τραγικό για το ανκρϊπινο γζνοσ τρόπο, μια 

κατακλυςμιαία επιδρομι  βλακείασ  πλιττει ςιμερα  τθν παγκόςμια 

πολιτικι  ςκθνι. Ξαι με δεδομζνο ότι θ πολιτικι είναι κατά βάςθ 

οργάνωςθ, όπωσ είπαμε πριν, και θ βλακεία είναι το καρκίνωμα τθσ 

οργάνωςθσ, όπωσ εξιγθςα ςτο κεφάλαιο τθσ οργανωτικισ,  κακίςταται 

διάφανο το πόςο καταςτροφικι είναι αυτι τθν ϊρα, τθσ παγκόςμιασ 

κρίςθσ αξιϊν, θ επιδθμία βλακείασ που ζχει ενςκφψει ςτο πολιτικό, και 

ευρφτερα θγετικό, προςωπικό  του  πλανιτθ.  

Δεν κα αναφερκϊ βζβαια ςε ονόματα, γιατί αυτό κα απαιτοφςε ζναν 

ακόμα τόμο του βιβλίου. Κα επιςθμάνω απλϊσ το πρωτοφανζσ, που 

δεν ίςχυε άλλοτε οφτε ςτισ πιο ηοφερζσ και ςκοτεινζσ ςτιγμζσ τθσ 

ιςτορίασ, ότι θ ιςχυρότερθ ςιμερα κρατικι οντότθτα ςτθ Γθ, τθσ οποίασ 

ο κυβερνιτθσ χαρακτθρίηεται ωσ «πλανθτάρχθσ», αδυνατεί πλζον να 
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αποκτιςει ζναν ευφυι και αντάξιο τθσ κζςθσ του θγζτθ και, μάλιςτα, 

μεταξφ των δζκα προζδρων τθσ τελευταίασ  πεντθκονταετίασ, μόλισ οι 

επτά ζφταναν ςτο μζτριο, γιατί οι άλλοι τρεισ κεωροφνταν ςχεδόν 

επίςθμα ωσ πιςτοποιθμζνοι χαηοί!  Άλλεσ πάλι μεγάλεσ χϊρεσ, που 

υπιρξαν  αυτοκρατορίεσ  με τεράςτια  πυγμι  και  είχαν  ςτο παρελκόν 

ωσ θγζτεσ μζγιςτεσ προςωπικότθτεσ, διοικοφνται ςιμερα από 

κάποιουσ ευικεισ και αςιμαντουσ ανκρωπάκουσ, που ταυτίηουν το 

ςυμφζρον του ζκνουσ  με τθν προςωπικι ερωτικι ηωι τουσ  ι ακόμα 

και με τθ βαφι των μαλλιϊν τουσ, ζχοντασ μετατρζψει τθν πολιτικι, το 

ιερότερο λειτοφργθμα που υπάρχει, ςε  life-style, star-system και  

χολιγουντιανι μαςκαράτα.  Αρκεί να παρατθριςει κανείσ, ότι ο τυπικά 

πρϊτοσ θγζτθσ  του κόςμου, ο εκάςτοτε γενικόσ γραμματζασ του ΣΘΕ, 

είναι παντελϊσ  άγνωςτοσ  ςτουσ λαοφσ τθσ Γθσ και «ωςεί παρϊν» ςτθ 

διεκνι πολιτικι,  διότι το πολιτικό του διαμζτρθμα ταυτίηεται με εκείνο 

του δθμοτικοφ ςυμβοφλου επαρχιακισ κωμοπόλεωσ. Υαρομοίωσ, να 

προςζξει τουσ θγζτεσ των μεγάλων ευρωπαϊκϊν δυνάμεων, που ζχουν 

μετατρζψει το ευρωπαϊκό όραμα ςπουδαίων προκατόχων τουσ ςε 

ςαράφικο και φτθνό αλιςβερίςι, υποβακμίηοντασ ταυτόχρονα τουσ 

εαυτοφσ τουσ (χωρίσ καν να το αντιλαμβάνονται) ςε φιλάργυρουσ 

ενεχυροδανειςτζσ και τθν ευρωηϊνθ ςε απρόςωπο λογιςτιριο 

πολυεκνικισ  κερδοςκοπικισ  εταιρείασ  (super-market).  

   

Φυςικά, κανζνασ τουσ δεν παραδζχεται τθν ανεπάρκειά του  και  ο 

κάκε βλάκασ απϋ αυτοφσ ζχει μια άποψθ για το πϊσ κα ςϊςει τον 

κόςμο, ενϊ όταν αποτυγχάνει και κακαιρείται... «τον ανζτρεψαν τα 

ςυμφζροντα» ι «ο λαόσ δεν τον κατάλαβε» και, πάντωσ, «δεν πρόλαβε 

να ολοκλθρϊςει το ζργο του»  (το οποίο ουδζποτε ξεκίνθςε). Κα ζλεγε 

κανείσ ότι οι ςθμερινοί πολιτικοί, όλων των επιπζδων, εκπζμπουν 

νοθτικά  ςε διαφορετικι ςυχνότθτα από τισ κοινωνίεσ που υποτίκεται 

ότι εκπροςωποφν  και ότι αδυνατοφν παντελϊσ να πιάςουν το ςφυγμό 

τθσ επικαιρότθτασ.  Ηουν ςε ζνα δικό τουσ φανταςτικό μικρόκοςμο και  

πάςχουν από ακεράπευτο παιδιςμό, αδυνατϊντασ να μετριςουν και 

να ιεραρχιςουν τα προβλιματα ςτο πραγματικό τουσ μζγεκοσ. Γιϋ αυτό 

και μιλοφν τθν ξφλινθ γλϊςςα που μιλοφν και, όταν τουσ ακοφσ να 

μεγαλοποιοφν τα αςιμαντα και να ερίηουν μαχθτικά επϋ αυτϊν, 

παρακάμπτοντασ τα κοςμοϊςτορικά πράγματα που ςυμβαίνουν γφρω  

εριμθν τουσ, ςχθματίηεισ ζκπλθκτοσ τθν εικόνα ότι -δεν μπορεί- 

μάλλον πρόκειται για «ηόμπι» ι εξωγιινουσ»! 
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Είπα πριν «όλων των επιπζδων», γιατί αυτι θ ακατάςχετθ επιδθμία 

βλακείασ είναι -κακϊσ φαίνεται- μεταδοτικι και ζχει μολφνει κάκε 

δράςθ που ζχει τθν παραμικρι χροιά εξουςίασ, από το ςυνδικαλιςμό 

και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ  μζχρι  το διαχειριςτι τθσ  πολυκατοικίασ. 

Οεσ  και ειςακοφςτθκε, εναντίον τθσ ανκρωπότθτασ, θ κατάρα του 

Ψίμωνα του Ακθναίου, που λζει ςτο ομϊνυμο ζργο του Shakespeare: 

«Δοφλοι και μποφφοι, ξεκρονιάςτε τουσ γερουςιαςτζσ, εςείσ να 

κυβερνάτε» ι θ παροιμία των ορεςείβιων Αρκάδων  «Στον καταραμζνο 

τόπο, οι μαϊμοφδεσ προεςτοί»! Σ κοινόσ νουσ  απογοθτεφεται  όταν 

βλζπει ςτθν τθλεόραςθ τουσ κοντόφκαλμουσ και μικρόνοεσ  πολιτικοφσ  

να  δίνουν παραςτάςεισ γενικολογίασ και καλϊν προκζςεων, χωρίσ 

ςτθν πραγματικότθτα να ζχουν πάρει μυρωδιά για το τι ςυμβαίνει 

«εκεί ζξω»! Ξι αναρωτιζται όπωσ ο Twain: «Τελικά, τι από τα δφο 

ςυμβαίνει μϋ αυτοφσ που μασ κυβερνοφν; Είναι ζξυπνοι που μασ 

δουλεφουν  ι  βλάκεσ   που  ςοβαρολογοφν;». 

Ψο χειρότερο δε είναι ότι, όπωσ αναφζρω πιο κάτω ςτα εδάφια περί 

οικονομικισ  κρίςθσ  και  κρίςθσ βίασ, θ αδυναμία τουσ να είναι 

αυτόφωτοι και αυκφπαρκτοι (λόγω βλακείασ και ανεπάρκειασ),  τουσ 

κάνει να λειτουργοφν υπθρετικά  απζναντι ςτθν οικονομικι μαφία και 

υποχωρθτικά και φοβικά απζναντι ςτθ διεκνι τθσ βίασ, αφινοντασ 

απροςτάτευτεσ και ορφανζσ τισ κοινωνίεσ,  που προςβλζπουν ςϋ 

αυτοφσ, και τελείωσ ανενόχλθτο το «διπλό» αυγό του φιδιοφ 

(παρακρατικό και οικονομικό),  που εκκολάπτεται με φρενιρθ  ρυκμό.   

Υρζπει να προςκζςω ςτο ςθμείο αυτό, πριν κάποιοσ κζςει τθ ςχετικι 

ζνςταςθ,  ότι ναι, όντωσ ευκφνονται οι κοινωνίεσ για τουσ θγζτεσ που 

αναδεικνφουν ςε καιρό δθμοκρατίασ ι, ακόμα, που ανζχονται ςε 

εποχζσ δικτατορίασ. Σι ανοιχτόμυαλοι πολίτεσ αναδεικνφουν 

φιλοπρόοδουσ πολιτικοφσ, ενϊ οι ςτενόμυαλοι προτιμοφν τουσ 

ςυντθρθτικοφσ και άτολμουσ.  

Ωςτόςο, οι πολίτεσ ζχουν το κακοριςτικό ελαφρυντικό ότι,  και να 

κζλουν να επιλζξουν τουσ καλφτερουσ, αντί των λαϊκιςτϊν και φαφλων,  

δεν τουσ βρίςκουν διακζςιμουσ, γιατί ζχει φροντίςει το ςφςτθμα να 

τουσ ζχει φκείρει πολιτικά και απομονϊςει πριν τθν κάλπθ. Ψο φαφλο 

πολιτικό ςφςτθμα είναι αυτοςυντθροφμενο και αυτοπροςτατευόμενο.  

Αν και βλακϊδεσ, ζχει -όπωσ εξιγθςα πριν ςτο κεφάλαιο τθσ 

οργανωτικισ-  ευφυζςτατουσ (πονθρότατουσ) μθχανιςμοφσ επιβίωςθσ 

και τεχνθτοφ αποκλειςμοφ τθσ αμφιςβιτθςθσ (με κφρια όπλα τθν 

τθλεόραςθ και τθ γραφειοκρατία, όπωσ γράφω πιο κάτω). 
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Τα παραπάνω είναι ιδιαιτζρωσ εμφανι αυτό τον καιρό ςτον τόπο μου, όπου 

θ Ελλάδα πλιττεται βάναυςα από τθν οικονομικι κρίςθ και από το 

απάνκρωπο και ψευδεπίγραφο «πρόγραμμα εξυγίανςθσ», και με ανάγκαςαν 

πζρυςι να βάλω ςτο Facebook το ακόλουκο καταγγελτικό ςχόλιο: 

 « υμπφκνωςθ βλακείασ! 

Αυτζσ τισ θμζρεσ ζχω εκπλαγεί κυριολεκτικά. Εδϊ και 10 χρόνια, από το 

2004, για να αποφφγω τισ κακθμερινζσ «ενζςεισ» κατάκλιψθσ, ζχω διακόψει 

τελείωσ να βλζπω τθν ελλθνικι τθλεόραςθ και να αγοράηω ελλθνικζσ 

εφθμερίδεσ και περιοδικά. Ενθμερϊνομαι αποκλειςτικά από το διαδίκτυο 

και από οριςμζνα φφλλα του ξζνου τφπου. Τϊρα όμωσ, που βλζπω 

τθλεόραςθ λόγω Mundial, παραςφρκθκα ςτα διαλείμματα και ζκανα από 

περιζργεια,  μερικζσ φορζσ,  zapping ςε ελλθνικά κανάλια. 

Βρε παιδιά, τι είναι «ετοφτο»;  Ρϊσ το αντζχετε;; 

Ιμουν βζβαιοσ, αλλά δεν το φανταηόμουν και μζχρι εκεί! Αυτοί οι άνκρωποι 

(πολιτικοί, ςυνδικαλιςτζσ, δθμοςιογράφοι, αναλυτζσ κλπ.) δεν ζχουν καμία 

επαφι με τθν ελλθνικι κοινωνία' ηουν ςτο δικό τουσ φανταςτικό και 

κεωρθτικό μικρόκοςμο.  Ραίρνουν φφοσ μεγαλοπρεποφσ βλάκα και 

αςχολοφνται με απίκανα και αδιάφορα πράγματα, που αυτοί τα κεωροφν 

ςπουδαία, αγνοϊντασ το καηάνι που βράηει απζξω. Θ κοινωνία ζξω 

αργοπεκαίνει, κι αυτοί, ι το διαψεφδουν (αφελζςτατο) ι μοιράηουν χάντρεσ 

ςτουσ ικαγενείσ (πρόςτυχο).  

Θ ειρωνεία είναι ότι δεν μασ δουλεφουν, τα πιςτεφουν πραγματικά ωσ 

ςπουδαία, αυτά που διατυπϊνουν και ςχεδιάηουν εμβρικϊσ. Μάλιςτα, τουσ 

τρϊει και θ αγωνία μιπωσ δεν τα καταφζρουν! Πλοι τουσ ιςχυρίηονται, ο 

κακείσ από τθν πλευρά του, ότι κατζχουν τθ «Λυδία λίκο», και όλοι τουσ 

αναλίςκονται ςε ευχολόγια και πετάνε τθ μπάλα ςτθν εξζδρα. Τόςθ 

ςυμπφκνωςθ βλακείασ ςε ζνα ςθμείο του ςφμπαντοσ, δεν το φανταηόμουν 

ποτζ ότι μπορεί να υπάρξει και ότι υπάρχει! 

Άντε να τελειϊςει το Mundial, να επιςτρζψω ςτθ ςκιτθ μου…» 

 

Αλλά, θ παγκόςμια κρίςθ δεν είναι αυτι τθ ςτιγμι πολιτικι, όπωσ 

εξιγθςα' είναι ευρφτερα πολιτιςτικι και θκικι.  Αν ςε όλων των ειδϊν 

τισ κρίςεισ  (πολιτικζσ, οικονομικζσ και πολεμικζσ,  όπωσ και  ςτισ  

επιδθμίεσ, φυςικζσ καταςτροφζσ και άλλα φαινόμενα), θ ςυμβολι τθσ 

διανόθςθσ ςτθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ είναι κακοριςτικι, κα 

περίμενε κανείσ,  ειδικά ςϋ αυτι τθν περίπτωςθ, που ο χαρακτιρασ τθσ 

κρίςθσ είναι βακιά πνευματικόσ, να ζχουν ιδθ εξεγερκεί οι 

αρμοδιότεροι, δθλαδι οι πνευματικοί άνκρωποι. Ξι αν ακόμα θ 

βλακεία δεν αφινει τουσ πολιτικοφσ να καταλάβουν τι ςυμβαίνει, οι 

κατά τεκμιριο «ςοφοί» δεν ζχουν κανζνα απολφτωσ ελαφρυντικό ςτο 

να  εκελοτυφλοφν. 
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Εντοφτοισ, βλζπουμε τουσ διανοοφμενουσ τθσ εποχισ να παραπαίουν,  

ευνουχιςμζνοι πνευματικά  και  απεγκεφαλιςμζνοι, αδυνατϊντασ να 

παίξουν το ρόλο που δικαιοφνται και υποχρεοφνται. 

Σμολογϊ ότι δεν ζχω αποκρυςταλλϊςει γνϊμθ για το πραγματικό αίτιο 

αυτισ τθσ ποιοτικισ υποβάκμιςθσ τθσ παγκόςμιασ κουλτοφρασ και τθσ 

θκικισ χρεοκοπίασ τθσ διεκνοφσ πνευματικισ ελίτ.  Ζχω κάνει πολλζσ 

υποκζςεισ γιϋ αυτό,  όπωσ π.χ. 

 ότι φταίει θ γενικι παρακμι αξιϊν, που ςυμπαραςφρει και τθ 

διανόθςθ  ςτο  γενικό  κατιφορο  του  πολιτιςμοφ, 

 ότι οι δφο χρεοκοπίεσ ςυνζπεςαν απλά χρονικά και ότι ο πνευματι-

κόσ κόςμοσ  ηει κι αυτόσ  κατά ςφμπτωςθ  το δικό  του μεςαίωνα  και 

τθ δικι του ποιοτικι κατάπτωςθ, που ςυνοδεφεται μοιραία κι από 

ζλλειψθ  αυτοπεποίκθςθσ και από δειλία, 

 ότι το μζγεκοσ τθσ θκικισ κρίςθσ είναι τόςο βαρφ, που είναι 

δυςβάςτακτο ακόμα και για τουσ ϊμουσ τθσ πνευματικισ θγεςίασ, 

 ότι ο πνευματικόσ κόςμοσ παρεμποδίηεται τεχνθζντωσ να εκφραςκεί  

όπωσ πρζπει και όπωσ κζλει, λόγω τθσ επιςτράτευςθσ εκ μζρουσ 

των φαφλων πολιτικϊν των ίδιων πονθρϊν μθχανιςμϊν που αυτοί 

χρθςιμοποιοφν για τον αποκλειςμό των ορκοφρονοφντων και 

ευκαρςϊν  ςυναδζλφων  τουσ, 

 ότι θ ςε βάκοσ εξειδίκευςθ των επιςτθμόνων, τουσ ζχει ςτεριςει τθ 

δυνατότθτα γενικισ αντίλθψθσ των πραγμάτων (αυτοφ που είπαμε 

«Θ Γνϊςθ»), με αποτζλεςμα να βλζπουν κι αυτοί θλικίωσ τα δζντρα 

και να μθ βλζπουν το δάςοσ, 

 ότι θ όλο και πιο επίμονθ αφοςίωςθ των καλλιτεχνϊν ςτθν 

αιςκθτικι τθσ φόρμασ, τουσ ζχει απομακρφνει πλιρωσ από τθν 

αιςκθτικι τθσ  ηωισ, 

 ότι κρατιοφνται μακριά για λόγουσ αυτοπροφφλαξθσ, 

 ότι εξαγοράηονται ι απειλοφνται,  

 και  ότι  πικανϊσ,  ιςχφουν  όλα  αυτά  μαηί. 

Τμωσ, όποιοσ και να είναι ο  λόγοσ ι  οι λόγοι, το βζβαιο είναι  ότι θ 

πνευματικι θγεςία τθσ εποχισ,  που αςφαλϊσ δεν είναι βλακϊδθσ 

όπωσ θ πολιτικι (αφοφ ςυνεχίηει να προοδεφει αλματωδϊσ ςτουσ 

δικοφσ τθσ τομείσ), για κάποιο απροςδιόριςτο λόγο, αντιδρά ςτθν κρίςθ  

αξιϊν  και  ςτο ςφγχρονο μεςαίωνα  ςαν  αποβλακωμζνθ. 

Δυςτυχϊσ, αυτι θ αβελτθρία του πνευματικοφ κόςμου ςε τόςο κρίςιμθ 

περίοδο, ςτερεί τθν ανκρωπότθτα από τθν ζςχατθ βακτθρία, ςτθν 

οποία αυτι απζβλεπε διαχρονικά όταν τα πράγματα δεν πιγαιναν  
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καλά, και ακόμα χειρότερα, με δεδομζνο ότι θ κρίςθ είναι κυρίωσ 

πολιτιςτικι,  ςτερεί τθν ανκρωπότθτα από τθν αρμοδίωσ εντεταλμζνθ 

κοινωνικι ομάδα να τθν αντιμετωπίςει. Υζρα απϋ αυτό, και με ιδιοτελι 

ματιά, αυτι θ ςτάςθ είναι και αυτοκτονικι για τθν παγκόςμια 

πνευματικι ελίτ,  γιατί αφοφ θ κρίςθ είναι πολιτιςτικι και μορφωτικι, 

θ οριςτικι κατάρρευςθ κα καταπιεί πρϊτα τθν ίδια,  ωσ ςυγγενζςτερθ 

προσ τον πολιτιςμό.  

Υαρατθρϊ τουσ πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ και τουσ φθμιςμζνουσ 

καλλιτζχνεσ ςτισ δθμόςιεσ εμφανίςεισ τουσ  και ςτισ τοποκετιςεισ  τουσ  

για τα γενικότερα προβλιματα και κλίβομαι για τθ  ςτατικότθτα και τθν 

ιδεοπενία που τουσ χαρακτθρίηει. Αν δεν ιξερα τθν ιδιότθτά τουσ, κα 

τουσ εκλάμβανα ωσ πολιτικοφσ. Θ ίδια ξφλινθ γλϊςςα, οι ίδιεσ 

κεωρθτικολογίεσ και απεραντολογίεσ, θ ίδια πονθριά και οι ίδιεσ 

υπεκφυγζσ. Υάντοτε κριτικι και ποτζ προτάςεισ. Υάντα πολυπραγμο-

ςφνθ και ποτζ ουςία. Πια Βαβζλ πολιτικϊν, διανοοουμζνων και 

δθμοςιογράφων, που επιβεβαιϊνει δραματικά τον αφοριςμό του 

Βάρναλθ περί δειλϊν και μοιραίων, όπωσ προείπα. 
 

Ωςτόςο, μια που αναφζρκθκα κλείνοντασ τθν προθγοφμενθ 

παράγραφο ςτουσ δθμοςιογράφουσ, είναι ϊρα να επιςθμάνω ότι 

υπάρχει και τρίτοσ παράγων τθσ γενικισ παρακμισ, ςτον οποίο 

τζμνονται θ πολιτικι και θ πνευματικι δθμόςια παρουςία και που 

είναι θ δθμοςιογραφία. Δθλαδι, θ επικοινωνία και θ πλθροφόρθςθ, 

που είχαν πάντα, ζμμεςο μεν, αλλά κακοριςτικό ρόλο ςτθν  πολιτικι  

και πολιτιςτικι ηωι. Κα ζλεγα μάλιςτα, χωρίσ αυτό να απζχει τθσ 

αλθκείασ, ότι αυτι που κάποτε αποκαλοφνταν «4θ Εξουςία»,  λόγω τθσ 

κοινωνικισ δφναμθσ του τφπου (εφθμερίδων και περιοδικϊν),  ζχει 

μετατραπεί τρόπον τινά ςε «1θ Εξουςία», λόγω τθσ παντοδυναμίασ τθσ 

τθλοψίασ. 

Θ τθλεόραςθ παίηει ομολογουμζνωσ καταλυτικό ρόλο ςτθν πολιτικι, 

γιατί αφενόσ ενθμερϊνει και αφετζρου διαμορφϊνει ςυνειδιςεισ.  

Τμωσ, κατά  το  ρθτό «ουδζν καλόν αμιγζσ κακοφ»,  το κετικό τθσ 

ευχεροφσ και άμεςθσ ενθμζρωςθσ, το αντιςτακμίηει αρνθτικά θ 

προπαγάνδα.  Δεν κα ιταν υπερβολι να ποφμε ότι, ςτθν εποχι μασ, θ 

διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ γίνεται κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό μζςω 

τθσ τθλεόραςθσ. Θ δφναμθ τθσ επικοινωνίασ ζχει ςκεπάςει τθ δφναμθ 

τθσ λογικισ. Σι πολίτεσ γνωρίηουν τουσ πολιτικοφσ κατά κανόνα μζςω 

τθλεόραςθσ και  ςπανίωσ προςωπικά ι με ακρόαςι τουσ ςτθ βουλι.  

Ψο ίδιο και οι πολιτικοί, επιδεικνφονται ςτουσ πολίτεσ, ςαν εμπόρευμα 
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προσ υποψιφιουσ πελάτεσ, ςχεδόν αποκλειςτικά από τθν τθλεόραςθ, 

όπου και εςτιάηουν κυρίωσ το ενδιαφζρον τουσ. Οειτουργοφν ςαν 

φωτομοντζλα ςε παςαρζλα, αντί ωσ υπεφκυνοι δθμόςιοι λειτουργοί, 

και το πολιτικό φαίνεςκαι ζχει επικρατιςει του πολιτικοφ  γίγνεςκαι 

και πράττειν.  

Ζτςι, θ πολιτικι λειτουργία  ζχει περάςει  κατά μεγάλο ποςοςτό ςτα 

χζρια εξωκεςμικϊν παραγόντων, όπωσ είναι οι πλοφςιοι ιδιοκτιτεσ των 

media (καναλάρχεσ) και οι βαρφγδουποι, φανφαρόνοι και ναρκις-

ςευόμενοι μεγαλοδθμοςιογράφοι, οι οποίοι ζχουν πια τθ δφναμθ να 

επιβάλλουν ςτο εκλογικό ςϊμα -δια τθσ υποβολισ και τθσ μζχρι 

υπνωτιςμοφ  προπαγάνδασ-  τουσ πολιτικοφσ τθσ  αρεςκείασ των,  που 

είναι -ωσ εκ τοφτου- υποτακτικοί τουσ, και να εκμθδενίηουν τουσ 

«ενοχλθτικοφσ», δθλαδι τισ ανεξάρτθτεσ φωνζσ.  Πάλιςτα, επϋ αυτοφ, 

ο Umberto Eco είπε ειρωνικά ότι: «Σιμερα μόνο οι θλίκιοι κάνουν 

δικτατορίεσ με τανκσ, από τθ ςτιγμι που υπάρχει  θ  τθλεόραςθ». 

Αυτό φαίνεται προδιλωσ  από  τθν  ευκολία με τθν οποία εκλζγονται 

ωσ βουλευτζσ οι τθλεοπτικοί αςτζρεσ, όπωσ θκοποιοί, τραγουδιςτζσ, 

ακλθτζσ, δθμοςιογράφοι κλπ. (και μάλιςτα οι μζτριοι, γιατί οι άριςτοι 

ςζβονται το λειτοφργθμά τουσ και δεν ενδίδουν ςτθν άνευ όρων 

πολιτικι), ενϊ  είναι  ςχεδόν  αδφνατο  ςε  ςπουδαίεσ  προςωπικότθτεσ 

τθσ κοινωνίασ, από τον πνευματικό και κοινωνικό χϊρο, να γνωριςτοφν  

ευρζωσ και να ςυμμετάςχουν ςτθν πολιτικι. 

Θ φφςθ  λοιπόν τθσ  τθλοψίασ,  είναι  τζτοια  που  μετατοπίηει  τθν 

πολιτικι ατηζντα από τθν ουςία ςτθν εντφπωςθ (μφκο, εικόνα, τρικ 

κλπ.) και απονευρϊνει τθν πολιτικι, καταπνίγοντασ κάκε  ιδεολογία, 

άρα και απαίτθςθ, και χειραγωγϊντασ τουσ λαοφσ. Πάλιςτα, αυτό το 

υποςτθρίηει και με το μθ πολιτικό πρόγραμμά τθσ, όπου φροντίηει το 

επίπεδο να είναι πλθροφοριακά και αιςκθτικά από μζτριο ζωσ  

ταπεινό, ϊςτε να μθν ωκείται ο πολίτθσ να ςκζπτεται  και  να  ζχει 

αξιϊςεισ.  Ζτςι, ο κακζνασ απομονϊνεται και,  αντί να ςυηθτά με τουσ 

άλλουσ, ηει μζςω τθλεοράςεωσ ςτο δικό του φανταςτικό κόςμο.   

Χχετικά, ο Χορν είπε: «Θ τθλεόραςθ είναι το ςφμβολο τθσ μοναξιάσ'  

είναι ςαν  να  βλζπεισ  τθ  ηωι  από  τθν  κλειδαρότρυπα». 

Ψο μόνο ανεξάρτθτο  πλζον  βιμα επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ,  

είναι το διαδίκτυο (Internet),  που αποτελεί όντωσ  μικρό αντίβαρο 

ζναντι τθσ χειραγωγοφμενθσ τθλοψίασ, επειδι δεν είναι κεντρικά 

κατευκυνόμενο, αλλά αυτό  αδυνατεί να τθν ανταγωνιςκεί ςε επιρροι. 

Πάλιςτα, θ επιρροι και αξιοπιςτία τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ ολονζν 
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και φκίνει, λόγω τθσ  ςυνεχοφσ ποιοτικισ υποβάκμιςθσ των διαλόγων,  

θ οποία είτε οφείλεται ςτθν ανωνυμία και ςτο  εν  γζνει  λανκαςμζνο  

πλαίςιο  λειτουργίασ,  είτε -το χειρότερο- ςε προβοκάτςια  εκ μζρουσ 

των επίςθμων media και του κατεςτθμζνου, που βλζπει το διαδίκτυο 

ςαν ενοχλθτικι  «αλογόμυγα».  

Αυτά όλα τα ζχουν περιγράψει πολλοί επιςτιμονεσ, μεταξφ των 

οποίων ο Chomsky ςε πολλά ςυγγράμματα και διαλζξεισ του. 

Υεριγράφονται και ςτο γνωςτό ςτο διαδίκτυο δεκάλογο τθσ 

χειραγϊγθςθσ των μαηϊν του Timsit  (αποδιδόμενο εςφαλμζνα ςτον 

Chomsky), που ξεκινάει με τον αφοριςμό ότι «Το κεμελιϊδεσ ςτοιχείο 

του κοινωνικοφ ελζγχου είναι θ ςτρατθγικι τθσ απόςπαςθσ τθσ 

προςοχισ, που ζγκειται ςτθν εκτροπι τθσ προςοχισ του κοινοφ από τα 

ςθμαντικά προβλιματα και από τισ αποφαςιςμζνεσ από τισ οικονομικζσ 

και πολιτικζσ ελίτ αλλαγζσ, μζςω τθσ τεχνικισ του κατακλυςμοφ 

ςυνεχόμενων αντιπεριςπαςμϊν και αςιμαντων πλθροφοριϊν». 

Ψο ότι αυτά ζχουν ωσ κφριο εργαλείο τθν τθλεόραςθ δεν αμφις-

βθτείται, αλλά είναι αμφιλεγόμενο το πόςθ ςυμμετοχι ζχουν οι 

πολιτικοί. Υροςωπικά πιςτεφω ότι τα κζντρα εξουςίασ είναι οι κατά 

τόπουσ  οικονομικζσ ελίτ,  ιδίωσ αυτζσ που ελζγχουν τα media, και ότι 

οι πολιτικοί, των οποίων θ εκλογι εξαρτάται από τουσ προθγοφμενουσ,  

ςφρονται πίςω απϋ αυτοφσ ωσ κεραπαινίδεσ τουσ. 

Υρόκειται για μια οιονεί «λοβοτομι» των λαϊν, αλλά και των 

πολιτικϊν εν τζλει, και για ζναν αφανι, αλλά διάχυτο και μολυςματικό, 

ολοκλθρωτιςμό (μονοκρατορία),  που καλοφνται οι πολιτικοί θγζτεσ  

(όςοι απομζνουν ςκεπτόμενοι)  να επανεξετάςουν. 

Ψο γινόμενο «ανεπαρκισ θγεςία επί τθλεόραςθ επί βλακεία» είναι 

εκρθκτικό μίγμα πολλϊν τόνων ΨΡΨ, που απειλεί δομικά τθν 

ανκρωπότθτα  και  τον  πολιτιςμό τθσ.  Ξι επειδι το φαινόμενο είναι  

με γεωμετρικι  ταχφτθτα  πολλαπλαςιαςτικό, μζνει κατά τθ γνϊμθ μου 

πολφ λίγοσ χρόνοσ για να αντιδράςει όπωσ πρζπει θ όποια υγιισ 

πολιτικι και πνευματικι ελίτ ζχει απομείνει αλϊβθτθ και αυτόγνωμθ.   

Φρονϊ ότι, χωρίσ να πάμε ςε οποιαδιποτε μορφι λογοκριςίασ,  πρζπει 

θ κάκε πολιτεία, ςε αντάλλαγμα των αδειϊν εκπομπισ που παραχωρεί 

ςτουσ τθλεοπτικοφσ διαφλουσ, να υποχρεϊνει τισ αντίςτοιχεσ 

επιχειριςεισ  να διακζτουν μζροσ του προγράμματόσ τουσ για κρατικά 

ςχεδιαηόμενεσ προβολζσ με ενθμερωτικό, παιδευτικό και πολιτιςτικό 

περιεχόμενο, κάτω από κεςμοκετθμζνεσ εγγυιςεισ αντικειμενικότθτασ 

και ποιότθτασ. 
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Αφοφ θ τθλεόραςθ ζχει μπει αποφαςιςτικά ςτθ ηωι μασ,  ωσ κφριο 

βιμα άςκθςθσ τθσ πολιτικισ,  πρζπει να αποκτιςει και ιδεολογικι 

άποψθ. Θ «απολίτικθ τθλεόραςθ με πολιτικι δφναμθ» είναι το 

χειρότερο μίγμα πολιτικισ παρζμβαςθσ που μπορεί να υπάρξει.  Είναι 

διαςτρζβλωςθ και αναπθρία τθσ πολιτικισ και «δολοφονικό» μζςο 

αποβλάκωςθσ  των  πολιτικϊν  και  των  κοινωνιϊν. 

Τλο αυτό το πλζγμα που περιγράφεται πιο πάνω ωσ κρίςθ θγεςίασ, 

ζχει οδθγιςει ςτθν πολιτικι λειτουργία «με αυτόματο πιλότο»  και  ςτο 

απρόςωπο κράτοσ.  Χε ςυνδυαςμό με τισ πλοφςιεσ δυνατότθτεσ τθσ 

τεχνολογίασ, με επίκεντρο τθν πλθροφορικι, θ ελλειμματικι θγεςία 

αφινει τθν κρατικι οργάνωςθ ςτουσ κατϋ επάγγελμα γραφειοκράτεσ 

και ςτουσ ςτενόμυαλουσ τεχνοκράτεσ, οι οποίοι ζχουν χτίςει, εριμθν 

των αιρετϊν θγεςιϊν, ζνα ρομποτικό κράτοσ, που βλζπει τουσ 

ανκρϊπουσ μόνο ςαν ςτατιςτικά δεδομζνα και που οδθγεί τισ 

κοινωνίεσ ςτθ μθχανοδουλεία  κατά το πρότυπο τθσ Δίκθσ του Kafka 

και των χαρακτθριςτικϊν ταινιϊν Matrix και Gattaca, οι οποίεσ  -αν και 

το ζκαναν δια τθσ υπερβολισ-  επεςιμαναν πολφ παραςτατικά τουσ 

κινδφνουσ του απολίτικου και μθχανιςτικοφ κράτουσ. 

Ειδικά ςτο επίπεδο των λεγόμενων μεγάλων δυνάμεων, το κράτοσ 

αυτοφ του είδουσ, που αναπαράγει για τθν αυτοςυντιρθςι του τα 

θγεμονικά και ιμπεριαλιςτικά μοντζλα του παρελκόντοσ, οδθγεί ςε μια 

ανωμαλία ςχζςεων με τα μικρά κράτθ, που παίρνει γιϋ αυτά τθ μορφι 

ςυλλογικοφ βαςανιςτθρίου  και δίνει αφορμζσ για τθν άνκθςθ τθσ 

τυφλισ τρομοκρατίασ (με το αβάςιμο και άθκεσ μεν, αλλά ευκόλωσ 

προβαλλόμενο, δικαιολογθτικό τθσ «εφλογθσ» απάντθςθσ των μικρϊν 

ςτον ακατανίκθτο διαφορετικά ιμπεριαλιςμό). 

θμείωςθ:  Ξζρω ότι,  όλα τα παραπάνω ςϋ αυτό το εδάφιο, ακοφγονται 
ςαν γενικότθτεσ και αοριςτολογίεσ,  αλλά ξζρω επίςθσ ότι δεν υπάρχει 
αναγνϊςτθσ που να μθν ζχει ςκεφτεί τα ίδια. Το πανκομολογοφμενο 
και το κοινοπαράδεκτο δεν είναι ποτζ αόριςτο. 
Ξζρω επίςθσ ότι υπάρχουν δακτυλοδεικτοφμενεσ εξαιρζςεισ ευφυϊν 
και ορκοφρονοφντων πολιτικϊν και ςοβαρϊν και ορκοτομοφντων 
διανοουμζνων, αλλά γνωρίηω επίςθσ τθν κακι τφχθ που τουσ 
επιφυλάςςει το βλακϊδεσ ςφςτθμα, αφοφ ο  ςυνδικαλιςμόσ τθσ 
βλακείασ,  που ανζφερα ςτο κεφάλαιο τθσ οργανωτικισ, ζχει αναπτφξει 
ακατανίκθτα αντιςϊματα εναντίον τουσ. Αυτοί που κροφουν τον 
κϊδωνα του κινδφνου, αντιμετωπίηονται όπωσ ο Αρτεμίδωροσ ςτθ 
ςκάλα τθσ ςυγκλιτου, που προςπακοφςε  εισ μάτθν  να επιδϊςει ςτον 
Caesar τον πάπυρο  που τον προειδοποιοφςε για τθ ςυνωμοςία.  
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Κρίςθ βίασ  

(Φανατιςμόσ και Τρομοκρατία) 

Σ ςφγχρονοσ μεςαίωνασ δεν τελειϊνει όμωσ ςτθν απαξίωςθ των 

κεμελιακϊν αξιϊν του και ςτθ χρεοκοπία των κεςμικϊν φορζων τθσ, 

πολιτικϊν και πνευματικϊν.  Ζχει και τισ πρακτικζσ επιπτϊςεισ του, που 

εμφανίηονται ωσ παρενζργειεσ τθσ πακιςεωσ, λόγω τθσ αδυναμίασ του 

ςυςτιματοσ να κζτει πλζον όρια και να επιβάλλει το μζτρο ςτθν 

κοινωνία. Τταν το ίδιο το ςφςτθμα και οι ταγοί του ζχουν εκφφγει από 

το μζτρο και ζχουν απολζςει το κφροσ τουσ ςτθν κοινωνία, είναι 

μοιραίο να μθ μποροφν να δϊςουν κάτι που δεν το ζχουν, αλλά κι αν 

μποροφςαν, αυτό να περιφρονείται και να παρακάμπτεται.  

Αυτό που λζει το ρθτό «δρυόσ πεςοφςθσ, πασ τισ ξυλεφεται», ζχει 

δραματικι εφαρμογι εν προκειμζνω. Σι δυνάμεισ του κακοφ, 

επωφελοφμενεσ τθσ μεταβατικισ κατάςταςθσ και τθσ αμιχανθσ και 

διςτακτικισ ςτάςθσ των δυνάμεων του καλοφ, ζχουν μείνει ςχεδόν 

ανεξζλεγκτεσ   και,   κατά  τθ  λαϊκι  ζκφραςθ,   αλωνίηουν.  Ζτςι,  οι 

αικεισ  δράςεισ   τουσ  εκδθλϊνονται  -ςυμπλθρωματικά  προσ  τθν 

κρίςθ  αξιϊν  και  ςυςτιματοσ-  ωσ  κρίςθ  βίασ,   με  το  φανατιςμό  και 

τθν τρομοκρατία,   και  ωσ  οικονομικι κρίςθ,  με  τθν  υπεροικονομία 

και  τθν  παραοικονομία. 

 

Ξατϋ αρχιν, ςτο κζμα τθσ βίασ, πρζπει να κάνω μια αναγκαία 

φιλοςοφικι  διευκρίνθςθ,  για να αναςκευάςω μια γενικότθτα που ζχει 

να κάνει με αυτι τθν αντιπακθτικι ζννοια, τθν οποία όλοι εξορκίηουν 

ωσ ςυνϊνυμο του κακοφ και τθσ κακίασ.  

Τπωσ είπαμε παραπάνω, ςτο κεϊρθμα τθσ χιαςτί αξιολόγθςθσ, 

μζγιςτο καλό είναι θ αυτοτζλεια του ατόμου και θ ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτασ, που όμωσ αυτό επιτυγχάνεται με τθν αντίκεςθ προσ 

το περιβάλλον του και, άρα με κάποιο είδοσ βίασ.  Ψο αντίδοτο τθσ βίασ 

είναι θ ςυνεργαςία και ειρινθ, που όμωσ ςυνδυάηεται με τθν 

ετερότθτα  και  τθν  αλλοτρίωςθ  του  ατόμου. Ξάτω  απϋ αυτι  τθ 

κεϊρθςθ, θ βία είναι με τθν τυπικι ζννοια κακό, γιατί λειτουργεί ςε 

γενικζσ γραμμζσ καταςτροφικά, αλλά πολφ ςυχνά μετατρζπεται ςε 

ζμμεςο καλό, αν χρθςιμεφει ςε μείηονα δθμιουργία, όπωσ θ 

κατεδάφιςθ παλαιοφ κτίςματοσ για τθν ανζγερςθ νζου, ι αν αποτρζπει 

μείηον κακό, όπωσ θ αλλοτρίωςθ, θ δουλεία και θ αςκζνεια. Ψο  ίδιο  

ιςχφει  και  για  τθν  αμφίδρομθ  άςκθςθ  βίασ,  που είναι ο πόλεμοσ, 
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ςτθν οποία  κεωρθτικά υπάρχει θ κακι βία του επιτικζμενου  και  θ  

καλι  βία  του  αμυνόμενου. 

Αν όμωσ αποκλείςουμε με απόλυτο τρόπο μια μορφι ςυμπεριφοράσ 

ωσ απαξία,  αυτό  ςυνεπάγεται  ότι,  αν  ιταν  εφικτό,  κα  τθν 

εξαφανίηαμε πλιρωσ, ϊςτε ουδζποτε να υπάρχει. Ωςτόςο, ωσ γνωςτό, 

κατά τον Θράκλειτο ο πόλεμοσ είναι πατιρ πάντων,  κατά τουσ υλιςτζσ 

φιλοςόφουσ θ βία είναι μαμι  των  πάντων, και κατά τουσ αςτροφυ-

ςικοφσ και βιολόγουσ θ βία γεννάει πλανιτεσ και ηωι. Δθλαδι,  

αποκλείοντασ  τθ  βία,  κα  αποκλείαμε  τθ  ηωι. 

Αυτό το κάνουμε ςυχνά κεωρθτικολογϊντασ, αλλά το κάνουμε και 

αντίςτροφα, ανάγοντασ ςε απόλυτα ιδεϊδθ τθν ειρινθ, τθν θςυχία, τθν 

τάξθ και τθν αςφάλεια που είναι αντίκετεσ ζννοιεσ προσ τθ βία, χωρίσ 

να ζχουμε ςτοχαςτεί ότι - ζτςι- κάνουμε ιδανικά τθσ ηωισ τα ςυςτατικά  

του  κανάτου!  Αυτά, υπάρχουν όλα μζςα ςτο φζρετρο του νεκροφ, 

διότι κανείσ δεν διαταράςςει ςυνικωσ τθν απόλυτθ ειρινθ  και  θςυχία  

που  βαςιλεφουν  εκεί. 

Είναι λοιπόν, ςε κεωρθτικό επίπεδο, αςτόχαςτο να αποκλείουμε μια 

από τισ δφο ςυνιςτϊςεσ τθσ  φπαρξθσ,  αφοφ θ ατομικότθτα του όντοσ 

(αυτοτζλεια,  προςωπικότθτα και αυτοδιάκεςθ) ςτθρίηεται κυρίωσ ςτθν 

αντίκεςθ, ενϊ θ κοςμικι του διάςταςθ ςτθρίηεται ςτθν ειρθνικι 

ςυνφπαρξθ, που  παραπζμπει  (αρνθτικά)  ςτθν  αλλοτρίωςθ.  

Δεν  το  ζχουμε  ςυνειδθτοποιιςει  επαρκϊσ,  αλλά  είναι  εκπλθκτικό 

το  πόςο  ςυχνι  και  χριςιμθ  είναι  θ  άςκθςθ βίασ  ςτθ  ηωι  μασ!  Ψο 

ςτοιχείο  τθσ  βίασ  υπάρχει  ςτθν  εγχείρθςθ  ςτον  άρρωςτο,  ςτον 

τροχό του οδοντογιατροφ, ςτο κυνιγι για τθν τροφι, ςτο ςεξ κατά 

κάποιο ποςοςτό,  ςτθν παιδαγωγικι, όταν ζχει εξαντλθκεί θ πεικϊ,  και 

ςτο κράτοσ βζβαια, αφοφ κράτοσ χωρίσ βία δεν «κρατεί» (κράτοσ = 

δφναμθ και βία = χριςθ τθσ δυνάμεωσ). Βία ςυνεπάγεται, όταν 

χρειαςτεί,  και  θ  προςταςία  τθσ  προςωπικότθτασ,  τθσ  αξιοπρζπειασ 

και τθσ ελευκερίασ. Ακόμα κι αυτι θ αντιβία, ςτθ βία προςχωρεί ςυχνά  

για  να  αντιμετωπίςει  τθ  βία,  και  δεν  είναι  κακόλου  τυχαίο ότι 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα είναι ομόρριηεσ οι λζξεισ «βίοσ» και «βία», 

αφοφ,  όντωσ,  μθ  βία  κα  ςιμαινε  μθ  φπαρξθ. 

θμείωςθ: Αυτά δεν ςθμαίνουν βζβαια ότι θ βία πρζπει να κεωρείται 

αρετι, αφοφ από γενικι άποψθ θ άλογθ βία αντιτίκεται  ςτθν  

πρυτανεφουςα τάςθ τθσ δθμιουργίασ.  Απλά, να διευκρινίηεται πότε 

μιλάμε για  κεμιτι και  ανεκτι  βία και πότε για εγκλθματικι και 

αδικαιολόγθτθ βία. 
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Από τθν πλευρά του ψυχιςμοφ, θ βία ξεκινάει με τθν ψυχοπνευματικι 

τθσ μορφι,  ωσ κυμόσ και ωσ δογματιςμόσ, γιατί αν δεν οργιςκεί ο νουσ 

με κάτι, για το οποίο μάλιςτα να μθν αμφιβάλλει, δεν ενεργοποιεί τθν 

εντολι προσ το ςϊμα να επιλθφκεί  βιαίωσ προσ απόκρουςι του. Άρα, 

θ πρϊτθ εκδιλωςθ τθσ βίασ είναι ο κάκε μορφισ  φανατιςμόσ.   

Χτο φανατιςμό οφείλονται, τόςο θ ιδιωτικι βία, δθλαδι θ κοινωνικι 

και ενδοοικογενειακι, όςο και θ δθμόςια βία, που εκδθλωνόταν 

παλαιότερα ωσ πόλεμοσ και που εκδθλϊνεται ςιμερα  περιςςότερο  

ωσ  τρομοκρατία. 

Κεωρϊ αυτονόθτο και δεν κα το αναλφςω, ότι,  αφοφ ςτο φανατιςμό 

και τθ μιςαλλοδοξία ενυπάρχει ωσ γενεςιουργό αίτιο ο δογματιςμόσ, 

αυτόσ ςυνδζεται άμεςα με τθ βλακεία,  διότι γνωςιοκεωρθτικά,  μόνο 

ο βλάκασ μπορεί να είναι δογματικόσ.  Αυτό ιςχφει και ςτθν ιδιωτικι 

βία,  όπου θ ηιλεια και τα άλλα ςυναιςκιματα που ωκοφν  ςτθ  βίαιθ  

ςυμπεριφορά  είναι βλακϊδθ κατά  βάςθ, και ςτθ δθμόςια βία,  όπου 

τα κφρια αίτιά  τθσ, ο φονταμενταλιςμόσ  και ο εκνικιςμόσ, είναι επίςθσ  

βλακϊδθ.  Αν θ βία είναι κατά τον Marx θ μαμι τθσ ιςτορίασ, θ βλακεία 

είναι κατϋ εμζ θ μαμι τθσ  βίασ. 

Τμωσ, θ κατά ςφςτθμα άςκθςθ βίασ, αν δεν οφείλεται ςε εγνωςμζνθ 

ψυχικι πάκθςθ ι ςε ψυχοτρόπο πρακτικι ςυνικεια (όπωσ π.χ. ο 

αλκοολιςμόσ ι  θ χριςθ παραιςκθςιογόνων ουςιϊν),  προχποκζτει και 

ζναν άλλο,  άκρωσ αρνθτικό από θκικι άποψθ,  παράγοντα,  που είναι 

ο ςαδιςμόσ. Σ ςαδιςμόσ είναι  κατά τθ γνϊμθ μου θ κορυφαία 

εκδιλωςθ τθσ  ανθκικότθτασ,  όπου ο  ανικικοσ  άνκρωποσ,  αντί  να 

ρζπει προσ τθν προςταςία τθσ ηωισ και προσ τθ δθμιουργία, είναι 

ερωτευμζνοσ με τθν ιδζα τθσ καταςτροφισ και αςκεί τθ βία ωσ 

αυτοςκοπό και ωσ  μζςο  ευχαρίςτθςθσ.  Χτον  κοινό  εγκλθματία,  θ  

βία είναι (κατά το κολωμζνο από το πάκοσ ι τθν πλεονεξία μυαλό του) 

αναγκαίο κακό για τθν επίτευξθ του ζκνομου ςτόχου του, που αν  

μποροφςε να τον επιτφχει χωρίσ τθ βία, κα το ζκανε. 

 Αυτό δεν ςυμβαίνει ςτον ςαδιςτι,  που το μυαλό του δεν παραςφρεται 

από άλλα αίτια,  αλλά  ενζχει τθ βία  ωσ  βιωματικό, ςχεδόν υπαρξιακό, 

αίτθμα. Σ ςαδιςτισ είναι θ προςωποποίθςθ του κακοφ ςτθ Γθ, είναι το 

καρκίνωμα τθσ ανκρωπότθτασ και  αυτόσ τελικά που ενςαρκϊνει το 

απεχκζσ φανταςτικό ον που οι άνκρωποι αποκάλεςαν διάβολο ι 

ςατανά.  Θ ςαδιςτικι  βία  είναι θ  βία  για τθ  βία, το κακό για το κακό, 

θ απόλυτθ διαςτροφι τθσ φφςθσ και τθσ ηωισ  και το αντίπαλο δζοσ 

για τθ δθμιουργία, ωσ πρυτανεφουςα τάςθ.  Είναι ςαν το ςκορπιό του 
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γνωςτοφ  μφκου,  που κζντριςε και ςκότωςε, ςτο  μζςο  του  ποταμοφ, 

τον βάτραχο που τον μετζφερε, με αποτζλεςμα να πνιγεί κι ο ίδιοσ, 

γιατί αυτό «ιταν ςτθ φφςθ του» όπωσ εξιγθςε. Είναι ο διεςτραμμζνοσ 

που αιςκάνεται θδονι να ραίνει με πόνο και κακό τθ Γθ, όπωσ ο 

μοχκθρόσ ρωμαίοσ ςτρατιϊτθσ που πρόςφερε όξοσ αντί νεροφ  ςτον  

πονεμζνο  και  εςταυρωμζνο  ςυνάνκρωπό  του,  χωρίσ  ο ίδιοσ να 

κερδίςει τίποτα απολφτωσ απϋ αυτι τθν πράξθ, πλθν τθσ ςαδιςτικισ 

ευχαρίςτθςισ  του. 

Κατά τοφτο ακριβϊσ διαφζρει ο ςαδιςτισ από τον βάρβαρο: ο βάρβαροσ κα 
αδιαφοροφςε και δεν κα ςθκωνόταν να προςφζρει νερό, ο ςαδιςτισ όμωσ 
κοπίαςε για να προςφζρει όξοσ και να προςκζςει πόνο ςτον ιδθ 
χιλιοβαςανιςμζνο και τελείωσ ανίκανο να αντιδράςει ςυνάνκρωπό του!     

 

Αναφζρομαι ςϋ αυτό το κεφάλαιο ςε αυτι τθ μορφι βίασ, γιατί ο 

ςαδιςμόσ είναι ο αντίποδασ του ανκρωπιςμοφ και θ πιο χαρακτθρι-

ςτικι μορφι απάνκρωπθσ παρουςίασ ςτον πλανιτθ, που τροφοδοτεί 

με μίςοσ κάκε ειδεχκι και  εκτεταμζνθ βαρβαρότθτα επάνω  ςϋ αυτόν.  

Σ ςαδιςτισ είναι ο «αντι-άνκρωποσ», που λειτουργεί με πρϊτθ 

ευκαιρία, με ευκολία και χωρίσ ιδιαίτερο λόγο και ςυμφζρον, ωσ 

ραδιοφργοσ, ρουφιάνοσ, καταδότθσ, ςυκοφάντθσ, δολιοφκορζασ, 

βαςανιςτισ, βιαςτισ, γενοκτόνοσ και τφραννοσ, με μόνο  ςκοπό τθν 

πρόκλθςθ πόνου. Σ κάκε ςαδιςτισ είναι, για τθν ανκρωπότθτα, ό,τι  

και οι δζκα πλθγζσ των φαραϊ μαηί.  Είναι ό,τι πιο βδελυρό γζννθςε 

ποτζ το ηωικό βαςίλειο και θ μόνθ περίπτωςθ που θ θκικι και ο 

ανκρωπιςμόσ  οφείλουν  να  αρνοφνται  οίκτο  και  ςυγχϊρθςθ. 

Υολλοί κάνουν το λάκοσ να κεωροφν το ςαδιςμό ωσ κτθνωδία,  δθλαδι 

ωσ επιςτροφι ςτθ ηωϊδθ κατάςταςθ, όπωσ ςυμβαίνει με κάκε άλλθ 

άξεςτθ και βάρβαρθ ςυμπεριφορά. Διαφωνϊ με  αυτό  το ςυμψθφιςμό 

και κα επικαλεςκϊ  εν προκειμζνω  τθν απάντθςθ που δίνει ςτο κζμα ο 

Shakespeare:  Απαντϊντασ ςτθν κατθγορία ότι είναι κτινοσ, ο Φιχάρδοσ 

ο Γϋ λζει γελϊντασ ςαρδόνια: «Ξαι το πιο άγριο κτινοσ  νιϊκει  λίγθ  

ςυμπόνια.  Εγϊ  δεν  νιϊκω  κακόλου. Άρα,  ΔΕΝ είμαι  κτινοσ»! 

Υραγματικά, ο ςαδιςτισ ΔΕΡ είναι κτινοσ'  είναι κάτι τελείωσ ιδιότυπο.  

Σ ςαδιςμόσ  δεν  είναι  αμορφωςιά  ι  επιςτροφι ςτθν  απολίτιςτθ  

κατάςταςθ'  είναι  για τθν θκικι  ό,τι είναι  ο καρκίνοσ  για τθν ιατρικι.  

Γιϋ αυτό  και  πρζπει  να  απορρίπτεται  από το  κοινωνικό  ςϊμα  κατϋ  

απόλυτο  και  αδιαπραγμάτευτο  τρόπο. 

Υροςωπικά,  ωσ  χειρότερθ  μορφι  ςαδιςμοφ,  καταγγζλλω το βιαςμό 

ανθλίκων, όπου κάνουμε λάκοσ να τον αποδίδουμε μόνο ςε άρρωςτα 
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ςεξουαλικά κίνθτρα. Αμφιβάλλω αν θ πράξθ αυτι μπορεί να 

ικανοποιιςει, ζςτω ςτοιχειωδϊσ, το γενετιςιο ζνςτικτο.  

Θ κακοποίθςθ ενόσ παιδιοφ  ενζχει  κατά τθ γνϊμθ μου ζνα βακφτερο 

και απεχκζςτερο κίνθτρο: είναι εκδιλωςθ μίςουσ και επίκεςθ εναντίον 

τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ, ζνα είδοσ εκδίκθςθσ κατά τθσ ανκρωπό-

τθτασ  ςτο  ςφνολό  τθσ. Αυτόσ που κακοποιεί και βιάηει ζνα ανιλικο 

και ανυπεράςπιςτο πλάςμα, βιάηει εν τω ονείρω του και εκδικείται  τθν 

ανκρωπότθτα ςτο ςφνολό τθσ. Δεν  είμαι ψυχολόγοσ και δεν εκδίδω 

αυτι τθ ςτιγμι επιςτθμονικό  πόριςμα. Απλά, το βάηω ωσ ηιτθμα ςτουσ 

ειδικοφσ, μζνοντασ προςωπικά  και  μζχρι αποδείξεωσ του  εναντίου,  

ςε αυτι  τθν άτεγκτθ άποψθ.  

Επίςθσ,  πιςτεφω  ειδικότερα,  ότι  ςτα  πλαίςια  τθσ  κρίςθσ  αξιϊν  και 

τθσ οικονομικισ κρίςθσ, τα φαινόμενα τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ 

ζχουν αυξθκεί  δραματικά, υπό ςυνκικεσ κοινωνικισ  omertà  μάλιςτα,  

και  ότι  επομζνωσ,  ο πολιτικόσ και  νομικόσ  πολιτιςμόσ μασ, οφείλει 

να επιςτρατεφςει εξυπνότερεσ μεκόδουσ για τθν αποκάλυψι τουσ και  

τθν  αποτροπι  τουσ. 

 

Πε αυτά τα δεδομζνα, ζρχομαι τϊρα ςτθν πιο  χαρακτθριςτικι  μορφι 

βίασ  τθσ ςφγχρονθσ  εποχισ:  τθν  τρομοκρατία. 

Αν και θ τρομοκρατία είναι πανάρχαιο φαινόμενο αλλά με άτυπο 

χαρακτιρα, ςτθν εποχι μασ αυτι ζχει ενδυκεί τα τυπικά χαρακτθ-

ριςτικά πολιτικισ δράςθσ. Αςφαλϊσ ο φανατιςμόσ ςτα δθμόςια 

πράγματα, που εκδθλϊνεται ςυνικωσ με τισ (βλακϊδεισ όπωσ είπα)  

μορφζσ του φονταμενταλιςμοφ, του εκνικιςμοφ, του ρατςιςμοφ και εν 

γζνει τθσ μιςαλλοδοξίασ, ζχει τθ ςκοπιμότθτά του όταν υποκάλπει  

πολιτικά και κοινωνικά  τθ  γενικι  διάκεςθ  τθσ  επιβολισ  του  διά τθσ  

βίασ.  Ωςτόςο, θ απόςταςθ, από τθ ςυμπάκεια του ατόμου προσ τθ 

γενικι ςυλλογικι διάκεςθ μιασ ομάδασ, μζχρι τθν ενςυνείδθτθ ατομικι 

του ςτράτευςθ ςτισ ςαδιςτικζσ επιδιϊξεισ τθσ ομάδασ,  είναι χαϊδθσ!  

Ψο θκικά  ςυγκροτθμζνο άτομο είναι ατομικά υπεφκυνο απζναντι ςτισ 

αξίεσ του ανκρωπιςμοφ  και ςτθν ζννοια Άνκρωποσ.  Τπωσ είπα και 

πριν, αν δεν ιταν ζτςι, δεν κα υπιρχε δικαιολογθτικι βάςθ ςτθν 

καταδίκθ των εγκλθματιϊν τθσ Ρυρεμβζργθσ, αφοφ εξυπθρζτθςαν  

ςυλλογικι κοινωνικι  ψφχωςθ  και  εφάρμοηαν  νόμουσ  του  κράτουσ.  

Χυνεπϊσ, ςτθ ςτράτευςθ κάτω από το φανατιςμό και ςτθν ενεργό 

ςυμμετοχι  ςτθν  τρομοκρατία,  δεν  είναι  παραδεκτι  ωσ  αιτιολογικό 

θ  όποια ιδεολογία. Υολλοί ςκζφτονται  μιςαλλόδοξα, αλλά αυτό δεν 
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αρκεί για να γίνει κάποιοσ τρομοκράτθσ. Δεν γίνεται taliban και δεν 

ςτρατεφεται ςτθ βάρβαρθ «Jihad» κάκε πιςτόσ ayatollah, οφτε 

δραςτθριοποιείται ςτθν εγκλθματικι «Ku-Klux-Klan» κάκε οπαδόσ του 

apartheid. Ωσ πρόκυμοι να εξυπθρετιςουν τζτοιου είδουσ ομαδικζσ 

εγκλθματικζσ δράςεισ,  προςφζρονται αυτοί που ζχουν από χαρακτιρα 

ςαδιςτικι προδιάκεςθ. Υοτζ θ ιδεολογία και ο νουσ δεν αρκοφν για να 

προκαλζςουν τόςθσ ζκταςθσ και απρόςωπθσ ςτόχευςθσ βία, 

υπερνικϊντασ ακόμα και το πανίςχυρο ζνςτικτο τθσ αυτοςυντιρθςθσ, 

αν  δεν υπάρχει ριηωμζνθ ςτα κατάβακα τθσ ψυχισ  του ςυγκεκριμζνου 

ατόμου θ προδιάκεςθ αυτι, ςαν να είναι γεννθμζνοσ γιϋαυτό!  

Σ τρομοκράτθσ, ανεξάρτθτα από το ιδεολογικό αιτιολογικό που  

επιλζγει ωσ  πιο  πρόχειρο γιϋ αυτόν,  είναι ςαδιςτισ  και, άρα,  δυνάμει 

τρομοκράτθσ από τθ φφςθ του (κατά το παράδειγμα του ςκορπιοφ). 

Υρϊτα ψάχνει για χϊρο εκτόνωςθσ τθσ μοχκθρίασ του και μετά 

επιλζγει το πεδίο που του είναι πιο πρόςφορο για τουσ βανδαλιςμοφσ 

και τισ βιαιότθτεσ, οι οποίεσ κρζφουν το διεςτραμμζνο πνεφμα του. 

Ψου είναι κατά βάκοσ αδιάφορο αν το πεδίο αυτό κα είναι ζνα 

ποδοςφαιρικό γιπεδο ι το πεδίο μάχθσ κάποιασ ςταυροφορίασ και, με 

αυτι τθν ζννοια, είναι ζνασ διεςτραμμζνοσ  hooligan  και  τίποτε άλλο. 
 

Επομζνωσ, από φιλοςοφικι και θκικι άποψθ, ανεξαρτιτωσ των 

ιδεολογικϊν και πολιτικϊν κινιτρων του, πρζπει να κεωρείται ωσ 

ςτρατιϊτθσ του κακοφ γενικά και ωσ ενςάρκωςθ τθσ ζννοιασ του 

διαβόλου ςτθ  Γθ,  πριν  από  κάκε  άλλθ  λεπτομερειακι  αποτίμθςθ. 

Υραγματικά εκτιμϊ, πωσ όταν μια ανκρϊπινθ ψυχι μολυνκεί με 

υπερβολικό μίςοσ και φανατιςμό (οποιαςδιποτε απόχρωςθσ ι 

γενεςιουργοφ αιτίασ) ςε τζτοιο βακμό που να περάςει δραςτικά  ςτθν 

τρομοκρατία, δεν υπάρχει για το ανκρωποειδζσ αυτό θ δυνατότθτα  

αναμόρφωςθσ  ι  επιςτροφισ ςε μια νοθτικι κατάςταςθ  τζτοια,  που 

κα του επιτρζψει να ςυνυπάρξει ξανά με άλλουσ ςε μια δθμοκρατικι,  

ανεκτικι και φιλειρθνικι κοινωνία. Είναι κι αυτι μια περίπτωςθ 

υπζρβαςθσ  του «ορίηοντα ςυμβάντων», όπου θ κοινωνία οφείλει να 

λαβαίνει ριηικά μζτρα προςταςίασ των μελϊν τθσ, ζναντι αυτϊν που 

τον ζχουν διαβεί κι ζχουν  αποβάλλει  οικειοκελϊσ  τθν  ανκρϊπινθ  

ιδιότθτα.  

Αναμφιςβιτθτα, θ ςυγγνϊμθ είναι εκδιλωςθ και δείγμα του 

ανκρωπιςμοφ και ο άνκρωποσ τθ χρωςτά ςτουσ ομοίουσ του,  ςτο 

βακμό που κι αυτόσ δεν είναι τζλειοσ (ο αναμάρτθτοσ τον λίκον 

βαλζτω). Τμωσ, δεν νοείται ωσ άνκρωποσ  το τζρασ  που απζβαλε 
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αυτοβοφλωσ τθν ανκρϊπινθ ιδιότθτα,  επειδι και μόνο διατθρεί κατϋ 

επίφαςθ τθν ανκρϊπινθ  μορφι.  

Κα ζλεγε κανείσ  ότι  ίςωσ  κα ζπρεπε αυτόσ να αντιμετωπίηεται ςαν 

ψυχοπακισ. Ωςτόςο, και ο πιο μανιακόσ ψυχοπακισ ζχει μεταπτϊςεισ'  

δεν είναι ςτακερόσ ςτισ διακζςεισ του.  Άλλοσ πάλι, κα ζλεγε ότι 

τουλάχιςτον του ανικει  ο οίκτοσ  που ανικει ςτο κάκε ηϊο,  αφοφ 

αυτόσ επζςτρεψε ςτθ ηωϊδθ κατάςταςθ,  αλλά αυτό καταρρίφκθκε 

ιδθ με τθν αναφορά  ςτον  Shakespeare και τθν τεκμθριωμζνθ  

παρομοίωςθ  με  καρκίνωμα.  

Ψο καρκίνωμα δεν ζχει κζςθ  ςτο κοινωνικό ςϊμα.  Χτθν περίπτωςθ 

αυτι,  κατϋ εξαίρεςθ,  δεν προζχει θ κατϋ άτομο απόδοςθ δικαίου,  

γιατί αυτι αδικεί κατάφωρα τθν ανκρωπότθτα εν τω ςυνόλω τθσ.  Σ 

λόγοσ είναι κυρίωσ ςυμβολικόσ:  Σ άνκρωποσ  μπορεί να δίνει άφεςθ 

και ςτον εγκλθματία και ςτο δολοφόνο,  που παραςφρκθκε ςτο κακό. 

Ξι αυτό είναι το μεγαλείο του πολιτιςμοφ μασ.  Δεν δικαιοφται όμωσ  να 

δίνει δικαίωμα κοινωνικισ παρουςίασ ςτα διεςτραμμζνα και ειδεχκι 

καρκινϊματα που θδονίηονται με το κακό και τον πόνο,  τα οποία δεν 

είναι πια οφτε άνκρωποι οφτε κτινθ. Ψα καρκινϊματα εξάγονται  ι  

ακτινοβολοφνται  το  γρθγορότερο,  γιατί ο μεταςτατικόσ καρκίνοσ 

μπορεί να είναι εκρθκτικόσ  και  ανεξζλεγκτοσ. 

Τταν λοιπόν γνωρίηεισ με πεποίκθςθ, ότι ζχεισ ςτουσ κόλπουσ ςου ζνα 

φανατικό κρθςκόλθπτο και παρανοϊκό εγκλθματία  (ςεςθμαςμζνο και 

αποδεδειγμζνο βεβαίωσ, με όλεσ τισ δικονομικζσ εξαςφαλίςεισ), δεν 

περιμζνεισ το μοιραίο.  Εξαντλείσ  το νομικό ςου οπλοςτάςιο  με ριηικι 

και ιςόβια λφςθ  κάκειρξθσ  ι  εξορίασ, κατά τρόπο αμετάτρεπτο,  και 

πάντωσ, ιςόβιασ  θλεκτρονικισ  παρακολοφκθςθσ  (chip ανίχνευςθσ). 

Δεν εννοϊ φυςικά αφορμζσ για περιοριςμό τθν ελευκερίασ των 

πολιτϊν,  αλλά για τθν εντόσ  του νομικοφ πολιτιςμοφ επανεξζταςθ  τθσ 

αφζλειασ και τθσ «υπερδθμοκρατικότθτασ», με τθν οποία οι 

δθμοκρατικζσ κοινωνίεσ αντιμετωπίηουν το φανατιςμό και τθν 

τρομοκρατία.  Τπωσ ανζφερα ςτθν πολιτικι θκικι, ςτο εδάφιο περί 

πολιτεφματοσ, το ζςχατο καταφφγιο τθσ δθμοκρατίασ απζναντι ςτθ  βία 

είναι θ βία και, δυςτυχϊσ, δεν μπορεί να γίνει αλλιϊσ. 

Αναφζρω, προσ προβλθματιςμό τθσ φιλοςοφίασ του δικαίου, τθν άποψθ που 

διατφπωςε προσ εμζνα ο πολφπειροσ ποινικολόγοσ Ρουλζασ, που είπε ότι ο 

ςεβαςμόσ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων ιςχφει για τον άνκρωπο και όχι για 

τον «πρϊθν άνκρωπο». Λςχυριηόταν, ςε κεωρθτικό επίπεδο, ότι ο ςαδιςτισ 

τρομοκράτθσ που ςκοτϊνει αδιακρίτωσ αμάχουσ και παιδιά,  όπωσ και ο 
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βιαςτισ ανθλίκου, ζχει δια τθσ πράξεϊσ του αποβάλλει οριςτικά και οικεία 

βουλιςει τθν ανκρϊπινθ ιδιότθτα και, άρα, εν τω  προςϊπω του, ευτελίηεται 

και περιφρονείται θ ζννοια Άνκρωποσ. Κεωροφςε δθλαδι, ότι θ ςθμειολογία 

αυτοφ του είδουσ εγκλιματοσ υπερβαίνει δραματικά τθν αντικειμενικι του 

διάςταςθ και ςυγχωρείται, ςτθν περίπτωςθ αυτι,  ακόμα και θ κατϋ άτομο 

αδικία εκ μζρουσ τθσ Ρολιτείασ, προκειμζνου να μθν αδικθκεί  θ  ιερι  

ζννοια  Άνκρωποσ. Ρροςωπικά, φρονϊ ότι θ ποινι των ιςόβιων δεςμϊν για 

τουσ τρομοκράτεσ και τουσ βιαςτζσ ανθλίκων, κα πρζπει να υλοποιείται με 

τθν ιςόβια εκτόπιςθ ςε ςυγκεκριμζνθ φυλαςςόμενθ νιςο υπό διεκνι 

εποπτεία, όπου οι βαρυποινίτεσ αυτοί να αφινονται να ηιςουν το υπόλοιπο 

του βίου τουσ ςτο περιβάλλον τθσ φυςικισ ηοφγκλασ που οι ίδιοι επζλεξαν.    

Επίςθσ, δεν μπορϊ παρά να αναφερκϊ ςτο επίκαιρο γεγονόσ τθσ 

τρομοκρατικισ επίκεςθσ  ςτο γραφείο του περιοδικοφ «Charlie» ςτο Ραρίςι, 

όπου είδα ζκπλθκτοσ τθν παγκόςμια πολιτικι θγεςία (πλθν ΘΡΑ και ωςίασ 

ευτυχϊσ), να διαδθλϊνει ζντρομθ ςτο πεηοδρόμιο και από κζςεωσ 

αδυναμίασ κατά τθσ τρομοκρατίασ!  Μα οι διαδθλϊςεισ είκιςται να γίνονται 

κατά τθσ εξουςίασ, όχι εκ μζρουσ τθσ εξουςίασ. Αυτι θ ανόθτθ αναςτροφι 

των ρόλων, που αναγόρευε ςυμβολικά τθν τρομοκρατία ςε «Εξουςία», κατά 

των καταχριςεων τθσ οποίασ αναγκάςτθκαν να διαδθλϊςουν οι θγζτεσ 

«ςυνδικαλιςτζσ», με ενζβαλε ςε μεγάλθ περίςκεψθ, ωσ μία ακόμα απόδειξθ 

τθσ ανεπάρκειασ τθσ θγεςίασ τθσ ανκρωπότθτασ ςε αυτοφσ τουσ χαλεποφσ 

καιροφσ, που κατιγγειλα προθγουμζνωσ. Αςφαλϊσ και ζπρεπε όλα τα κράτθ 

να ςυναςπιςκοφν εναντίον του ςυγκεκριμζνου εγκλιματοσ, που ιταν 

ζγκλθμα κατά τθσ ελευκεροτυπίασ και των ανκρϊπινων δικαιωμάτων,  αλλά 

αυτό όφειλαν να το πράξουν από κζςεωσ ιςχφοσ και με ανάλογου μεγζκουσ 

απάντθςθ και όχι ωσ επαίτεσ ελζουσ. Και αν αυτό υποδιλωνε τθν  

αποφαςιςτικότθτά τουσ, όπωσ πίςτεψαν κάποιοι, κα το δεχόμουν κι εγϊ ωσ 

τζτοιο, αν ςτισ επόμενεσ θμζρεσ θ δικεν πυγμι τουσ εκδθλωνόταν με 

ςυγκεκριμζνεσ  δυναμικζσ δράςεισ ςτθν ζδρα των τρομοκρατϊν. 

 

Χε κάκε περίπτωςθ, ςυμφωνϊ με τον ζμπειρο δθμοςιογράφο  Sesno 

που είπε ότι «Σο άλλο μιςό τθσ βαρβαρότθτασ, είναι να τθν 

ανζχεςαι».  Ξαι υπενκυμίηω ξανά τισ φράςεισ  του  Shakespeare  «Δεν 

κα ιταν αυτοί λφκοι, αν εμείσ δεν ιμαςταν πρόβατα»  και  του Burke 

«Για να κεριζψει το κακό, αρκεί οι καλοί να μθν κάνουν τίποτα», 

προςκζτοντασ και τθ ςοφι αποςτροφι του Χατηθδάκθ που είπε πωσ  

«Πταν ςυνθκίςεισ το τζρασ, ζχεισ αρχίςει να του μοιάηεισ»! 

Αυτό που πρζπει να επιςθμάνω ςτο ςθμείο αυτό, είναι θ ανθςυχία που 

εκδθλϊνει ο Heisenberg ςτο τζλοσ του βιβλίου του «Φυςικι και 

Φιλοςοφία», αναφερόμενοσ ςτθ  γενικι  διαδικαςία που αποβλζπει να 

κάνει τον κόςμο  ενιαίο και πιο ανοιχτό (τάςθ προσ παγκοςμιοποίθςθ), 

ότι αντί αυτι  να ελαττϊςει τισ πολιτιςτικζσ  και πολιτικζσ εντάςεισ, 
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ωκεί τισ υφιςτάμενεσ πολιτιςτικζσ κοινότθτεσ ςε μια αντίκετθσ 

κατεφκυνςθσ εντατικοποίθςθ των δυνάμεϊν τουσ, με ςκοπό να 

προλάβουν να εξαςφαλίςουν ςτισ δικζσ τουσ  παραδοςιακζσ αξίεσ  τθ 

μεγαλφτερθ δυνατι επιρροι ςτθ διαμορφοφμενθ τελειωτικι 

κατάςταςθ τθσ  ενοποίθςθσ.   Ξατϋ ουςία, δθλαδι, κροφει τον  κϊδωνα 

του κινδφνου για τθν πικανι αναβίωςθ των εκνικοκρθςκευτικϊν 

φανατιςμϊν, άρα και των πολζμων και τθσ τρομοκρατίασ, που ςε 

ςυνδυαςμό με τθν αυξθμζνθ δφναμθ των όπλων που ζφερε θ πρόοδοσ 

τθσ φυςικισ, μπορεί να είναι ζνα εξαιρετικά καταςτροφικό μίγμα. Γιϋ 

αυτό εφχεται και ςυςτινει να υπάρξει ιςορροπία   διαλογιςμοφ  και  

πρακτικισ (τουτζςτιν διαλεκτικι), ϊςτε πολφ διαφορετικζσ ανκρϊπινεσ 

προςπάκειεσ να δυνθκοφν να ςυνεπιδράςουν και πολλζσ διαφορετικζσ 

πολιτιςτικζσ παραδόςεισ,  παλιζσ  και  καινοφργιεσ,  να  μπορζςουν  να  

ςυνυπάρξουν. 

 

Για τον φιλόςοφο και ειδικότερα για τθν θκικι επιςτιμθ, τα 

πανανκρϊπινα κζςφατα πρζπει να είναι ξεκάκαρα ςυμφωνθμζνα 

διεκνϊσ και να προςτατεφονται υπό διεκνι εποπτεία,  ςτα πλαίςια των 

Ενωμζνων Εκνϊν,  με ιςχυρζσ εξουςίεσ ςτθ γενικι ςυνζλευςθ του ΣΘΕ 

και ςτο διεκνζσ δικαςτιριο και με επαρκείσ καταςταλτικζσ δυνάμεισ 

ςτθ διάκεςι τουσ. Δυνάμεισ, που να παρζχουν ςτθν πολιτιςμζνθ 

διεκνι κοινότθτα, ςυλλογικϊσ εκφραηόμενθ, τθ δυνατότθτα άμεςθσ 

και αποφαςιςτικισ επζμβαςθσ, όπου ςυντρζχει παραβίαςθ των 

ανκρϊπινων δικαιωμάτων και αξιϊν, ζςτω  και  αν  αυτό ςυνεπάγεται 

παραβίαςθ εκνικισ κυριαρχίασ. Θ διπλωματικι επίκλθςθ τθσ μθ 

ανάμιξθσ ςτα εςωτερικά ανεξάρτθτθσ χϊρασ, ςυνιςτά θκικι αυτουργία 

και ςυνζργεια ςε ανκρωπιςτικά εγκλιματα, ιδίωσ αν αυτι προβάλλεται 

επιλεκτικά και κατά περίπτωςθ (δθλαδι επεμβαίνουμε ςτθ Γιουγκο-

ςλαβία και δεν επεμβαίνουμε ςτθν Κφπρο ι επεμβαίνουμε ςτο  Λράκ 

και  δεν επεμβαίνουμε ςτθ Συρία ι ςτθ Βόρειο Κορζα). 

Θ αρχι τθσ μθ ανάμιξθσ ιςχφει από χϊρα ςε χϊρα, δεν ιςχφει για τθ 

διεκνι κοινότθτα. Ξατά τθ γνϊμθ μου, μζχρι να πάμε (αν ποτζ αυτό 

κατορκωκεί) ςτθν κλιμακωτι ομοςπονδοποίθςθ των κρατϊν που 

προτείνω ςτο εδάφιο τθσ πολιτικισ δεοντολογίασ, πρζπει όλθ θ  

ανκρωπότθτα  να  επιμείνει ςτθν κακιζρωςθ αυτοματιςμϊν  που να 

αποτρζπουν  και πρακτικά, όχι μόνο κεωρθτικά, τθν παραβίαςθ των 

ανκρϊπινων δικαιωμάτων οπουδιποτε ςτον πλανιτθ.  Αυτό κα είναι 

το πρϊτο βιμα τθσ αναςτιλωςθσ  του  θμικανοφσ  πολιτιςμοφ  μασ. 
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Οικονομικι κρίςθ 
(Υπεροικονομία και Ραραοικονομία) 

Ψο διπλό δυςτφχθμα για το ςφγχρονο άνκρωπο, είναι ότι θ θκικι 

κατάπτωςθ μόλυνε καταλυτικά και τθν παγκόςμια οικονομία. Θ 

ανκρωπότθτα, επθρεαςμζνθ  από ακραίεσ ερμθνείεσ του φιλοςοφικοφ 

διπόλου (του φιλελευκεριςμοφ και του ςοςιαλιςμοφ εν προκειμζνω), 

εγκατζλειψε το μζτρο και τθ διαλεκτικι και θ οικονομία κινικθκε τα 

τελευταία εκατό χρόνια ςε εξτρεμιςτικζσ επιλογζσ, που οδιγθςαν ςε 

αλλεπάλλθλεσ οικονομικζσ κρίςεισ και ςε δραματικά αδιζξοδα. 

Υαράλλθλα, θ οικονομικι κρίςθ, που εμφανίηεται κυρίωσ με τθ μορφι 

που ονομάηω «υπεροικονομία», εκτρζφει ωσ δίδυμθ αδελφι τθσ αυτιν 

που μασ είναι γνωςτι ωσ «παραοικονομία». 

 

Θ Υπεροικονομία  είναι θ κατάςταςθ  τθσ οικονομίασ  που παφει να 

είναι ανκρωποκεντρικι και γίνεται -φευ- οικονομοκεντρικι και 

αρικμοκεντρικι. Είναι αυτι, που οι ςτρατθγικζσ επιλογζσ και 

κατευκφνςεισ  τθσ  αδιαφοροφν για τθν ανκρϊπινθ ευηωία  και,  αντί να 

κζτουν τθν οικονομία ςτθν υπθρεςία του ανκρϊπου,  κζτουν τον 

άνκρωπο  ςτθν υπθρεςία  τθσ  οικονομίασ!  

Ωσ γνωςτό, αρχικά, θ αναγζννθςθ επζφερε τισ επαναςτάςεισ και τισ 

μεγάλεσ ανατροπζσ υπζρ του μζτρου και του ανκρωπιςμοφ  που όλοι 

γνωρίηουμε, με αποκορφφωμα τθν ιςτορικι γαλλικι εξζγερςθ του 

1789. Τμωσ, ςτθ ςυνζχεια, θ πρόοδοσ αυτι αποδείχκθκε δφςπεπτθ  για 

τα κατάλοιπα τθσ φεουδαρχίασ και για το οικονομικοπολιτικό 

κατεςτθμζνο του 19ου αιϊνα, το οποίο αρνικθκε να προςαρμοςκεί 

ςτθ νζα ρεαλιςτικι πραγματικότθτα.  Θ αντίδραςθ του ςυντθρθτικοφ 

κατεςτθμζνου υπιρξε χονδροειδισ και απάνκρωπθ και επζτεινε τθ 

ριξθ των λαϊκϊν τάξεων με τθν απροςάρμοςτθ άρχουςα τάξθ. 

Ζτςι, θ οικονομικι καταπίεςθ οδιγθςε, ςε μεγάλο τμιμα τθσ Γθσ,  το 

πολιτικό εκκρεμζσ  ςτθν υπερβολι του Κομμουνιςμοφ.  Θ υποτικζμενθ 

ςτροφι ςτο ρεαλιςμό,  αν και είχε ωσ κεωρθτικι βάςθ το «διαλεκτικό» 

υλιςμό, κάκε άλλο παρά διαλεκτικι και ςφμμετρθ υπιρξε. Σ 

κομμουνιςμόσ, κζλοντασ καλοπροαίρετα να αποκλείςει τθν 

εκμετάλλευςθ μεταξφ ανκρϊπων και το κζρδοσ,  εςτίαςε  μονομερϊσ 

το ενδιαφζρον  του  ςτθν πραγματικι οικονομία  και υποτίμθςε υπζρ 

το δζον τθν επιχειρθματικότθτα και τθ ςυμβατικι (πλαςματικι) 

οικονομία. Ψο χριμα, θ τοκοφορία και οι άυλεσ ςυναλλαγζσ ζγιναν 
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μζγιςτα αμαρτιματα.  Ψο μζγα ηθτοφμενο ιταν θ ςτακερι παραγωγι 

και  ο  κοινωνικόσ  ζλεγχόσ  τθσ.  

Θ τακτικι αυτι αποδείχκθκε αδιζξοδθ, λόγω εκμθδζνιςθσ του 

ατομικοφ και  επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ, με αποτζλεςμα,  μαηί 

με τθν πλαςματικι οικονομία, να ςυρρικνωκεί δραματικά και θ 

πραγματικι. Ζτςι, αντί τθσ αυτοοργάνωςθσ τθσ οικονομίασ, που 

επεδίωκαν και δεν ιρκε,  οι πολιτικοί  θγζτεσ αναγκάςτθκαν να 

εγκαταλείψουν τθν εποπτεία τθσ οικονομικισ λειτουργίασ και να 

γίνουν οι ίδιοι κρατικοί επιχειρθματίεσ. Αλλά, όπωσ ιταν επόμενο, 

αναλαμβάνοντασ  να κάνουν αυτό  που  μιςοφςαν και δεν τουσ 

ταίριαηε,  απζτυχαν παταγωδϊσ και οδιγθςαν τουσ δφςμοιρουσ λαοφσ 

τθσ ανατολικισ Ευρϊπθσ, αλλά και άλλων χωρϊν που τουσ μιμικθκαν, 

ςτθν ζνδεια και  τθ  δυςτυχία για δεκαετίεσ. Θ υπεραξία ςταμάτθςε εν 

πολλοίσ να πθγαίνει ςτα χζρια των προνομιοφχων, αλλά ζπαψε  

ταυτόχρονα και να παράγεται. Ψοιουτοτρόπωσ, αφοφ το κακεςτϊσ 

πζραςε -αμυνόμενο- από το ςτάδιο του πολιτικοφ  ολοκλθρωτιςμοφ, 

κατζρρευςε τελικά εκ των ζςω,  ςαν  χάρτινοσ  πφργοσ,  πολιτικά  και  

οικονομικά. 

Κακϊσ εξιγθςα ςτο εδάφιο περί οικονομικισ δεοντολογίασ, θ αποτυχία αυτι 

δεν οφειλόταν ςε κακι εφαρμογι, όπωσ διατείνονται απολογθτικά οι 

νοςταλγοί του κομμουνιςμοφ, αλλά ςτθ μονομερι ρεαλιςτικι οπτικι, που 

αγνοοφςε τθν ιδεαλιςτικι και εγωιςτικι παράμετρο τθσ οικονομίασ και, άρα, 

τθ διαλεκτικι ςφμμειξθ. Μπορεί να ιταν χριςτιανικι, αλλά ςίγουρα δεν ιταν 

διαλεκτικι. 
 

Ψο δυςτφχθμα όμωσ, δεν είναι ότι ο κομμουνιςμόσ κατζρρευςε, αφοφ 

ζτςι ι αλλιϊσ  ιταν από τθ φφςθ του μοιραίο να φτάςει εκεί κάποτε, 

όςο το ότι τράβθξε πολφ το εκκρεμζσ  προσ τϋ αριςτερά, με αποτζλεςμα  

να φφγει  αυτό  μετά,  με  μεγάλθ  ορμι,   προσ  τα  δεξιά.  Σ 

επικυρίαρχοσ  πια  Καπιταλιςμόσ,  δεν φρονθματίςτθκε από  το 

πάκθμα του ιδεολογικοφ του αντιπάλου, αλλά τουναντίον τον 

μιμικθκε και πζραςε με άφρονα ςπουδι ςτο άλλο άκρο. 

Θ καπιταλιςτικι «παγκοςμιοποίθςθ» (ορκότερα «παγκοςμίωςθ») 

υποτίμθςε τθ ςθμαςία τθσ πραγματικισ  οικονομίασ, γιατί θ παραγωγι 

ακουμπάει πάντα ςτθ γθ και ζχει πατριωτικό πρόςθμο. Γιϋ αυτό, ο 

καπιταλιςμόσ,  εμφοροφμενοσ από τθν ιμπεριαλιςτικι και υπερεκνικι 

βλζψθ  για  παγκόςμια επικράτθςθ  (λόγω ελλείψεωσ αντιπάλου), ζριξε 

το βάροσ του ςτθν πλαςματικι και αζρινθ πλευρά τθσ οικονομίασ, που 

δεν ζχει πρακτικά γεωγραφικοφσ περιοριςμοφσ. Θ επιχειρθματικότθτα  



 520                                                                ΘΚΛΞΘ 

 

για  τθν  επιχειρθματικότθτα  ζγινε  αυτοςκοπόσ. Σ τηόγοσ, θ 

τοκογλυφία και ο άκοποσ πλουτιςμόσ, αντί για αμαρτίεσ, ζγιναν 

ιδανικά.  Σι πολιτικζσ θγεςίεσ,  από δυνάςτεσ τθσ οικονομίασ επί 

κομμουνιςμοφ, κατάντθςαν επί καπιταλιςμοφ καμαριζρεσ των 

τραπεηιτϊν και υποχείριεσ των αγορϊν. 

Τλα  αυτά οδιγθςαν ςϋ ζνα παγκόςμιο  οικονομικό  ιμπεριαλιςμό, 

που είναι  καταφανϊσ αρικμοκεντρικόσ και όχι ανκρωποκεντρικόσ. 

Χτθν 25ετία 1990-2015, ο άκρατοσ και άμετροσ καπιταλιςμόσ 

αποκραςφνκθκε. Θ χάρτινθ και θλεκτρονικι οικονομία διζβρωςε 

ςταδιακά ςαν υγραςία τθν παγκόςμια αγορά και ςυρρίκνωςε τθν 

πραγματικι οικονομία. Ψα παράςιτα τθσ οικονομικισ ηωισ (τραπεηίτεσ, 

χρθματιςτζσ, τοκογλφφοι και τηογαδόροι)  επικράτθςαν του κορμοφ  

(βιομθχανίασ, γεωργίασ, τουριςμοφ, υποδομϊν  και άλλων ωφζλιμων 

δραςτθριοτιτων). Σι οικονομολόγοι ζπαψαν να μιλοφν για παραγωγι 

και προϊόντα και αςχολοφνται μανιωδϊσ με τουσ πάςθσ φφςεωσ 

άυλουσ τίτλουσ  (χρεόγραφα, ομόλογα, μετοχζσ, αμοιβαία κεφάλαια, 

παράγωγα, funds, repos, τίτλουσ «κζςεων», ιςοτιμίεσ νομιςμάτων κ.ά ). 

Ζτςι, με το εκκρεμζσ να ςτρζφεται ανεξζλεγκτα προσ το άλλο άκρο, θ 

επιχειρθματικότθτα ωκικθκε ςτθν αποκαλοφμενθ νεοφιλελεφκερθ 

(ορκότερα «υπερφιλελεφκερθ») τερατογζνεςθ, που κεοποίθςε τισ 

άυλεσ αξίεσ (φοφςκεσ) και υποβάκμιςε επικίνδυνα τισ υγιείσ 

παραγωγικζσ επενδφςεισ, με αποτζλεςμα όλοι οι λαοί να ηουν με 

δανεικά και να παράγουν ολοζνα και λιγότερα από όςα ζχουν ανάγκθ 

για να πορευτοφν αξιοπρεπϊσ. Ξατά το γνωςτό ρθτό «τα άκρα 

ςυναντϊνται», θ επιχειρθματικότθτα των αεριτηιδων, το επιχειρείν ωσ 

αυτοςκοπόσ, ζφερε τα ίδια αποτελζςματα με το «μθ επιχειρείν» του 

κομμουνιςμοφ: τθν φφεςθ και τθν ανεργία. Σ νεοφιλελευκεριςμόσ 

είναι μια παραφφςει αναβίωςθ του μερκαντιλιςμοφ, που αυτι τθ 

φορά, δεν  βαςίηεται καν ςε κάτι υπαρκτό, όπωσ τα πολφτιμα  μζταλλα, 

αλλά  ςτα  χαρτιά  και  ςτισ  οικονομικζσ  φοφςκεσ. 

Αυτόσ ο φαφλοσ κφκλοσ είναι ατζρμων και, μετά τθ χρεοκοπία του ενόσ 

ςυςτιματοσ, οδθγεί μακθματικά ςτθ χρεοκοπία και του άλλου με 

γεωμετρικι ταχφτθτα.  Ξι αυτό δεν το πιςτεφουν μόνο οι ςοςιαλιςτζσ, 

αλλά και  οι υγιϊσ ςκεπτόμενοι φιλελεφκεροι, που πρεςβεφουν μεν τθν 

ελευκερία τθσ αγοράσ και το λιγότερο κράτοσ, αλλά απαιτοφν 

παράλλθλα τθν αυςτθρι παρζμβαςθ  τθσ πολιτείασ ςτισ οικονομικζσ 

πράξεισ, με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ ίςων ευκαιριϊν, τθν πάταξθ τθσ 

αιςχροκζρδειασ και το ςπάςιμο των καρτζλ και των μονοπωλίων. 
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Χτο μεταξφ, από θκικι άποψθ, ιςχφει αυτό που ζγραψε ο Ziegler: 

«Ηοφμε ςε ζναν πλανιτθ που ζχει κυριαρχιςει ο νεοφιλελεφκεροσ 

κανιβαλιςμόσ. Οι 500 μεγαλφτερεσ πολυεκνικζσ εταιρείεσ ελζγχουν το 

52,8 % του παγκόςμιου ακακάριςτου προϊόντοσ, φψουσ 73,8 τριςεκα-

τομμυρίων δολλαρίων το 2013. Στο μεταξφ, ζνα διςεκατομμφριο 

άνκρωποι υποςιτίηονται και κάκε 5  δευτερόλεπτα πεκαίνει ζνα παιδί 

από ζλλειψθ τροφισ ι νεροφ». 
 

Θ διαλεκτικι φιλοςοφία, αν και  ποτζ δεν παραγνϊριςε τθν ιδεαλιςτικι 

και άυλθ ςυνιςτϊςα τθσ οικονομίασ όπωσ το ζκανε ο μαρξιςμόσ, ιταν 

πάντα - από θκικι άποψθ-  υπζρ του ελζγχου τθσ  και του  περιοριςμοφ  

τθσ  ςτο  προςικον  μζτρο.  Υρϊτοσ  ο  Αριςτοτζλθσ είχε επιςθμάνει  

πωσ  «Όταν το χριμα, από μζςο πίςτθσ,  γίνει  εμπόρευμα,  ακολουκεί  

θ   καταςτροφι». 

Θ διαςτροφι του καπιταλιςμοφ, με τθν παραςιτικι νεοφιλελεφκερθ 

μορφι,  επζτρεψε ςτθν ολιγαρχία του χρθματοπιςτωτικοφ κεφαλαίου 

να ςυνκλίψει το δθμιουργικό κεφάλαιο και να εκτοπίςει τισ 

δθμοκρατικζσ κυβερνιςεισ και τισ κεντρικζσ τουσ τράπεηεσ από το 

ςχεδιαςμό και τον ζλεγχο των οικονομιϊν τουσ. Ψο ότι φτάςαμε ςτο 

άκλιο φαινόμενο να εξαρτάται θ πιςτολθπτικι ικανότθτα και θ 

επιβίωςθ ολόκλθρων χωρϊν και λαϊν από τα ςικζ «πορίςματα» 

κάποιων απρόςωπων ιδιωτικϊν οίκων αξιολόγθςθσ και κάποιων 

ανεφκυνων κερδοςκόπων του Οονδίνου και τθσ  Ρζασ Ωόρκθσ, 

οφείλεται ςτον άμετρο ιδεολογικό εκτροχιαςμό  του καπιταλιςμοφ και 

ςτθν ανεπάρκεια και μοιρολατρικι υποταγι, αν όχι εκελοδουλεία και 

εξαγορά,  κατϊτερων των περιςτάςεων πολιτικϊν θγεςιϊν.  

Δεν ζχω καμιά αμφιβολία ότι, ειδικά ςτθν Ευρϊπθ, αν ςτθ κζςθ των 
ςθμερινϊν άνευρων και υποταγμζνων θγεςιϊν τθσ, ιταν ιςχυρζσ 
προςωπικότθτεσ  με  λαϊκό  ι  ςοςιαλδθμοκρατικό προςανατολιςμό και 
με ευρωπαϊκι  ςυνείδθςθ  (όπωσ  λ.χ.  οι  Adenauer,  Brandt,  Schmidt,  
De Gaulle, Mitterrand, Delors, Andreotti, Prodi, Καραμανλισ κ.ά.), οι 
ευρωπαϊκζσ κυβερνιςεισ κα ζπαιρναν ζγκαιρα αποφαςιςτικζσ κεςμικζσ 
πρωτοβουλίεσ, που κα ρφκμιηαν ςε νζα βάςθ τουσ κανόνεσ του 
παιχνιδιοφ, κα τςάκιηαν τουσ τοκογλφφουσ και τα «κοράκια» και κα 
αποκακιςτοφςαν τθ φυςικι και κεςμικι τάξθ, απελευκερϊνοντασ τισ 
κυβερνιςεισ από τθν ιδιότυπθ αιχμαλωςία τουσ.  

Ψο  ηιτθμα  λοιπόν  είναι  εν  προκειμζνω  κυρίαρχα  ιδεολογικό  και  θ 

λφςθ του προβλιματοσ προχποκζτει να διαγνϊςουμε ωσ αιτία τθσ 

πάκθςθσ το αμοραλιςτικό και κυνικό νεοφιλελεφκερο μοντζλο, το 



 522                                                                ΘΚΛΞΘ 

 

οποίο αποδεδειγμζνα  οδθγεί  ςτθν  εξαχλωςθ  των  οικονομιϊν  και,  

τελικά και  αναπόδραςτα  ςτθν  οικονομικι  φφεςθ.  Υρζπει  επιτζλουσ  

να πάψει θ κάκε είδουσ «φοφςκα» να επιβραβεφεται διεκνϊσ ςαν 

εμπνευςμζνθ  και  κεμιτι  εφεφρεςθ  και  -τουναντίον-  να  τιμωρείται 

ςαν αυτό που πραγματικά είναι: ωσ ακζμιτθ  και αντικοινωνικι πράξθ 

και ωσ απάτθ ςε  βακμό  κακουργιματοσ. Κεωρϊ αδιανόθτο και  

υποτιμθτικό για τον πολιτιςμό μασ, να επιτρζπεται ςτθ μαφία του 

χριματοσ να λειτουργεί  υπεράνω  τθσ  ζννομθσ  τάξθσ  και  θ  

παγκόςμια θγετικι τάξθ να εκελοτυφλεί απζναντι ςτα μεγάλθσ 

ζκταςθσ αδικιματα τθσ εκτεταμζνθσ τοκογλυφίασ,  του  τηόγου  και  τθσ 

αιςχροκζρδειασ, που είναι ποινικά κολάςιμα και για τα οποία 

καταδικάηεται  ςε  βαριζσ  ποινζσ  ο  απλόσ  πολίτθσ.  

Είναι ολοφάνερο πια ότι δεν πάει άλλο. Σλόκλθρθ θ ανκρωπότθτα 

(τϊρα πια και θ κακϋ υπόκεςθ προθγμζνθ και πολιτιςμζνθ) βαςανίηεται 

αιματθρά από τουσ «ιερείσ» τθσ κρθςκείασ του χριματοσ, που 

προςκυνοφν ωσ κρθςκόλθπτοι τουσ πίνακεσ και τα διαγράμματα, ςαν 

εικόνεσ τθσ ιδιότυπθσ λατρείασ τουσ.  Ψο «χάρτινο» κεφάλαιο, που το 

αντιπροςωπεφει θ  χρθματοπιςτωτικι  ςυμμορία των τραπεηιτϊν και 

χρθματιςτϊν, με ςυνεργοφσ τουσ τεχνοκράτεσ μιςκοφόρουσ τουσ  

(διεςτραμμζνουσ «golden-boys» του L.S.E. και του M.I.T., με τισ 

γραβάτεσ, τισ Samsonite και τα laptops),  ζχει αποκραςυνκεί πλιρωσ 

και ζχει αποςυνδζςει λειτουργικά τθν πλαςματικι οικονομία από τθν 

πραγματικι, ςτερϊντασ τθ δεφτερθ από το πιο αναγκαίο εργαλείο για 

τθ λειτουργία τθσ, που είναι το χριμα. Αποδφεται με ακόρεςτθ 

βουλιμία ςτθν  υπερςυγκζντρωςθ  του πλοφτου και παίηει το παιχνίδι  

privé, λεσ και πρόκειται για κλειςτι λζςχθ snob αριςτοκρατϊν, 

αποφεφγοντασ  τθ  ςυναναςτροφι  με  τουσ  ανκρϊπουσ   του  μόχκου  

και  τθσ  δθμιουργίασ. 

Οαοί υποφζρουν, επιχειρθματίεσ αυτοκτονοφν, παιδιά λιμοκτονοφν, 

κοινωνικζσ κατακτιςεισ αιϊνων παραμερίηονται, εργαςιακά και 

ανκρϊπινα δικαιϊματα καταπατϊνται,  αλλά αυτι θ  κλίκα κθρίων  και 

ανκρωποφάγων παραμζνει αλφγιςτθ και απόμακρθ μζχρι αναλγθςίασ. 

Ξαμιά αναπτυξιακι πρωτοβουλία δεν τουσ ενδιαφζρει.  «Ανάπτυξθ» 

είναι γιϋ αυτοφσ  θ μεταξφ τουσ δοςολθψία, εν είδει «παιδιάσ»,  και  

αυτι  τουσ  αρκεί.   Σφτε  κατά  διάνοια  τουσ  περνά από το νου ότι το 

ανίερο παιχνίδι τουσ, ςτο οποίο επιδίδονται απολαμβάνοντάσ το 

ςαρδόνια, επθρεάηει δραματικά τισ τφχεσ ολόκλθρων λαϊν ι  ότι  

ζχουν  θκικι  υποχρζωςθ  να  βάλουν  πλάτθ  ςτθν  αναςτιλωςθ τθσ  
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πραγματικισ  οικονομίασ  που  χειμάηεται.  Υρόκειται  για  ψυχικι νόςο  

και  βαριάσ  μορφισ  διαςτροφι! 

Χτο μεταξφ, τα media,  εξαγοραςμζνα και χειραγωγοφμενα απϋ αυτοφσ,  

ςπζρνουν το φόβο ςτισ μάηεσ και τισ τρομοκρατοφν, για να τισ 

ποδθγετοφν. Ψο ίδιο και οι κυβερνιςεισ,  χρωςτϊντασ ςϋ αυτοφσ και 

ςτα ΠΠΕ τθν εκλογι τουσ και ελεγχόμενεσ  απϋ αυτοφσ, παρζχουν 

άςυλο ςτθν τοκογλυφία, τθν αιςχροκζρδεια, το τηόγο και τθν άυλθ 

απάτθ και νομιμοποιοφν ωσ μθ ζδει, μετά ηιλου αφοςιωμζνου 

υπθρζτθ, τισ  κραυγαλζεσ  παρανομίεσ  και  αγυρτείεσ  τουσ. 

Ψο παραγωγικό κεφάλαιο μεγάλου και μεςαίου μεγζκουσ, που το 

αντιπροςωπεφουν παραδοςιακά οι βιομιχανοι, πλοιοκτιτεσ, 

καλλιεργθτζσ  γαιοκτιμονεσ,   μεταποιθτζσ,   πάροχοι  υπθρεςιϊν   κ.ά., 

όλο και περιςςότερο ςτραγγαλίηεται και εκτοπίηεται από τουσ 

τυχοδιϊκτεσ του χριματοσ, που του δθμιουργοφν τεχνθτι αςφυξία, και 

διαρκϊσ  ςυρρικνϊνεται,  μετατρεπόμενο  ςε «ξενιςτι»,  εκτροφζα των  

παραςίτων. Ψο παγκόςμιο κοινωνικό και οικονομικό ςφςτθμα, που 

χτίςτθκε ιςτορικά με μεγάλεσ κυςίεσ αίματοσ, πόνου, επαναςτάςεων, 

ςυγκροφςεων και με αλλεπάλλθλεσ κοςμοϊςτορικζσ ανατροπζσ, 

αποςτακεροποιείται, περιφρονείται και βαδίηει ολοταχϊσ προσ τον 

τρίτο  (και  τελικό;)  μεγάλο  πόλεμο. 

Ψο χειρότερο εν προκειμζνω είναι ότι, ενϊ οι κλαςικοί δικτάτορεσ 

ζβγαιναν ςτο φωσ κι αναλάμβαναν τουλάχιςτον τθν προςωπικι 

ευκφνθ,  αυτό το ςφγχρονο ςυνονκφλευμα των  «κομψϊν τυράννων» 

λειτουργεί απρόςωπα και ανεφκυνα  μζςα από  πλιρεσ ςκοτάδι,  ςαν 

καφκικό κράτοσ, και δεν λογοδοτεί ουςιαςτικά ςε κανζνα κεςμικό 

φορζα. Ψα εγκλιματά τουσ ράβονται μζςα ςτθν πλθγι ςαν το 

ξεχαςμζνο ψαλίδι του χειρουργοφ  και πάνε μαηί με το «πτϊμα».    

 Φυςικά, δεν δζχομαι τθν εφκολθ επϋ αυτϊν δικαιολογία, ότι τάχα δεν φταίει 
θ χάρτινθ οικονομία για τθν οικονομικι κρίςθ, αλλά θ υπερπαραγωγι, λόγω 
δικεν τθσ ειςόδου πολυπλθκϊν λαϊν (όπωσ ο κινεηικόσ ι ο ινδικόσ) ςτο 
οικονομικό παιχνίδι. Κάκε νζοσ παραγωγόσ είναι, ταυτόχρονα, ζνασ επιπλζον 
καταναλωτισ και, άρα, είναι ςόφιςμα το να μθ λαβαίνουμε υπόψθ μασ τον 
μακθματικά βζβαιο αντιλογιςμό των ςχετικϊν αυξομειϊςεων. Εξάλλου, θ  
ςακρι υπόςταςθ τθσ  άυλθσ  παραφροςφνθσ  αποδείχκθκε περίτρανα τα 
τελευταία χρόνια με τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ και με τισ διαδοχικζσ 
«φοφςκεσ» που ζςκαςαν και ςυμπαρζςυραν ςτθν οικονομικι καταςτροφι 
εκατομμφρια απλϊν ανκρϊπων, όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ Lehman Brothers, 
ελλθνικοφ χρθματιςτθρίου, κυπριακϊν και ιρλανδικϊν τραπεηϊν κ.ά. Και 
βζβαια, αποδεικνφεται κακθμερινά από τθ ςαφι πλζον αντιεξουςιαςτικι 
διάκεςθ των κοινωνιϊν, που υποκάλπει ζμμεςα τθν τρομοκρατία. Ππωσ είπε 
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ο Solzhenitsyn, «Ζχεισ εξουςία επάνω ςτουσ ανκρϊπουσ όςο δεν τουσ 
ςτερείσ τα πάντα. Πταν ςυμβεί αυτό, δεν τουσ εξουςιάηεισ πια' είναι και  
πάλι ελεφκεροι». Μπορεί θ ιδεολογικι βάςθ τθσ τρομοκρατίασ να είναι κατά 
κανόνα ο φονταμενταλιςμόσ, αλλά δεν είναι άμοιρθ ευκφνθσ και θ οικονομία 
για τθν προκυμία τμθμάτων των λαϊν να εκφράηουν «ςυμπάκεια» προσ 
αυτιν, υπό το κράτοσ τθσ απόγνωςθσ.  

Αν κζλουμε να προλάβουμε τθ ραγδαίωσ επερχόμενθ και  

κοςμογονικισ ζκταςθσ καταςτροφι, πρζπει να προχωριςουμε ςε 

πανανκρϊπινεσ κεςμικζσ αλλαγζσ. Σι λαοί πρζπει να αντιδράςουν, 

επιλζγοντασ θγεςίεσ που, αντί να υπθρετοφν πεικινια τθ διεςτραμμζνθ  

κλίκα των ψυχανϊμαλων χρθματιςτϊν  και golden-boys, να υπόςχονται 

τθ κεςμικι και πρακτικι αποδυνάμωςι τουσ. Ψο παγκόςμιο κεφάλαιο 

πρζπει να γυρίςει ςτουσ φυςικοφσ του φορείσ, ςτουσ  δθμιουργοφσ και 

τουσ  παραγωγοφσ, και να απαλλαγεί από τουσ  Shylock  και  τουσ  

ςαράφθδεσ με τα  PhD.  

Σι πολιτικζσ θγεςίεσ πρζπει να φφγουν από τθ νοοτροπία τθσ 

«νομενκλατοφρασ».   Ρα νοιαςτοφν  για  τουσ   λαοφσ  τουσ  και  όχι  για 

τισ ελίτ των ανάλγθτων αργυραμοιβϊν,  που πίνουν το αίμα των λαϊν.  

Σ παραςιτιςμόσ πρζπει να χτυπθκεί αλφπθτα. Ψο ςτάςιμο και άυλο 

κεφάλαιο πρζπει να τικαςευκεί  και ο άκοποσ  πλουτιςμόσ πρζπει να 

φορολογθκεί δρακόντεια. Σ ιμπεριαλιςμόσ του χριματοσ, που 

μεταφράηεται ςε αρικμολαγνεία και ανκρωποκυςίεσ ςτο όνομά του, 

πρζπει να πάψει να είναι αυτοςκοπόσ και, οπωςδιποτε, να 

καταδικάηεται  θκικά. 

Πε δεδομζνο ότι ο ςυγκεντρωμζνοσ πλοφτοσ εδραιϊνει εξουςία, και 

μάλιςτα ακαταμάχθτθ, ιςχφει και εδϊ θ ςοφι φράςθ του Brandt  ότι 

«Δθμοκρατία είναι το πολίτευμα που δεν επιτρζπει ςε κανζναν να 

γίνεται ιδιαίτερα ιςχυρόσ». Ξαι φυςικά, δεν πρζπει να ξεχνάμε τθ 

δραματικι  κραυγι απόγνωςθσ του μεγάλου θγζτθ και ανκρωπιςτι 

Lincoln, ο οποίοσ  είχε πει:  «Ζχω δφο εχκροφσ:  τουσ Νότιουσ μπροςτά 

μου και τουσ Τραπεηίτεσ πίςω μου.  Ο χειρότεροσ είναι πίςω μου».  
 

Τμωσ, αυτι θ διαςτροφικι μετάλλαξθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ ζχει 

και μια άλλθ διάςταςθ, που εμπίπτει -κατά τθ γνϊμθ μου- ςτα 

εγκλιματα κατά τθσ ανκρωπότθτασ.  Υρόκειται για τον υπερδανειςμό 

των κρατϊν  απζναντι ςτθν  παραπάνω  χρθματοπιςτωτικι  μαφία. 

Ψο χριμα δεν είναι αυτοςκοπόσ, οφτε ζχει αυταξία ωσ «εμπόρευμα»,  

όπωσ λζει ςοφά ο Αριςτοτζλθσ.  Είναι κοινωνικι ςφμβαςθ και πρακτικό 

εφεφρθμα για τθ διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ ηωισ των λαϊν και,  
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από πλευράσ δθμοςιονομικισ πρακτικισ,  είναι και  πολιτικό μζςο που 

τίκεται ςτθ διάκεςθ  τθσ κάκε κυβζρνθςθσ  για να χρθςιμοποιείται, 

κατά περίπτωςθ, ωσ βαλβίδα τόνωςθσ τθσ εκνικισ οικονομίασ ι  

εκτόνωςθσ των πιζςεων ςϋ αυτιν. 

Τπωσ είπαμε ςτθν κοινωνικι θκικι, ςτο εδάφιο περί ςυναλλαγισ, θ 

αγορά πίςτθσ γίνεται με γραμμάτια (αξιόγραφα ι χρεόγραφα). Ψο 

αξιόγραφο με το οποίο δεςμεφεται χρεωςτικά ο ιδιϊτθσ (ατομικό ι 

νομικό πρόςωπο) ζναντι αυτϊν που του παρζχουν αγακά και 

υπθρεςίεσ,  είναι το κάκε μορφισ ομόλογο, το οποίο είναι γραμμάτιο 

μεταχρονολογθμζνο και ζντοκο. Ξατϋ ανάλογο αλλϋ όχι ακριβϊσ ίδιο 

τρόπο, το κράτοσ δεςμεφεται χρεωςτικά με το χριμα, το οποίο είναι 

γραμμάτιο  πλθρωτζο  επί  τθ  εμφανίςει,  άτοκο  για  το  κράτοσ. 

Τταν ςυμβεί ζνα κράτοσ να είναι ςπάταλο και να ξοδεφει ετθςίωσ 

περιςςότερα απϋ όςα εςοδεφει, ανεξάρτθτα από το λόγο τθσ ςπατάλθσ   

(αν δθλαδι  αυτι  ζγινε υπζρ τθσ  ίδιασ αυτοφ λειτουργίασ ι υπζρ τθσ 

ςτιριξθσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων ι υπζρ όλων αδιακρίτωσ ι 

εξαιτίασ πολεμικϊν και φυςικϊν καταςτροφϊν), ςτο βακμό που αυτό 

αδυνατεί να ιςοςκελίςει φορολογικά  τον ετιςιο προχπολογιςμό του,  

οφείλει να ςυμπλθρϊνει τα ελλείμματά του με τθν ζκδοςθ ιςόποςου 

προσ το ζλλειμμα νζου χριματοσ. Διϋ αυτοφ του τρόπου, θ 

πλθκωριςτικι υποτίμθςθ τθσ χρθματικισ περιουςίασ του λαοφ, 

ιςοφαρίηει αυτόματα και δίκαια τισ παροχζσ που αυτόσ απόλαυςε 

δυςαναλόγωσ προσ τον κρατικό προχπολογιςμό. Σ ελεγχόμενοσ 

πλθκωριςμόσ, ςτθν περίπτωςθ μιασ ςπάταλθσ οικονομίασ,  είναι  ο 

μόνοσ  τίμιοσ  τρόποσ  ανάλθψθσ  των  ευκυνϊν  από τθ ςυγκεκριμζνθ 

κοινωνία  για τισ αποκλίςεισ  τθσ  από το μζτρο.  

Πε βάςθ αυτό το ςκεπτικό, ποτζ μου δεν αντιλιφκθκα πϊσ 

δικαιολογείται ζνα κράτοσ, αν είναι κατά κυριολεξία «κράτοσ» 

(=δφναμθ),  να  ομολογεί  αδυναμία  πλθρωμισ  των  υποχρεϊςεϊν του  

και  να  ηθτά  πίςτθ  με  τθν  ζκδοςθ  ομολόγων  ωσ  ιδιϊτθσ,  αντί να  

παρζχει  πίςτθ  με  τθν  ζκδοςθ  χριματοσ,  ωσ  πραγματικό  κράτοσ. Θ 

μετατροπι του κράτουσ ςε οιονεί ιδιϊτθ και θ μετάκεςθ των 

οικονομικϊν υποχρεϊςεϊν του ςε μζλλοντα χρόνο, επιβαρυμζνθ 

μάλιςτα με υπζρογκουσ τόκουσ, είναι δόλια πράξθ απιςτίασ και 

λαϊκιςμοφ, όπου ο πολιτικόσ ξεγελά τθν κοινωνία, τθσ οποίασ 

διαχειρίηεται τισ τφχεσ,  με μια  τεχνθτι  και  εικονικι  «ευθμερία»   που 

κυμίηει τον πονθρό που δείχνει ςτον ποντικό το τυρί, αποκρφπτοντασ  

τθ  φάκα. 
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Πάλιςτα, θ ανικικθ αυτι πολιτικι πράξθ είναι κατά κανόνα 

κακουργθματικι   και   εξομοιοφται  ποινικά  προσ  το  δουλεμπόριο  

και τθ  μαςτροπεία,  γιατί το επαχκζσ  χρζοσ μετακυλίεται ςε επόμενεσ 

γενεζσ ανκρϊπων, που είναι ακόμα αγζννθτοι, που ουδζποτε 

εξουςιοδότθςαν το ςυγκεκριμζνο πολιτικό προσ τοφτο και που 

καλοφνται να πλθρϊςουν αχρεωςτιτωσ  υπθρεςίεσ που ουδζποτε 

απόλαυςαν ι κα απολαφςουν.  Αλλά, πζραν των πολιτικϊν, αυτό  

γεννά ανάλογεσ ευκφνεσ και για τουσ πολίτεσ που εγκρίνουν  κάτι 

τζτοιο, αφοφ ουςιαςτικά, προσ χάρθ τθσ δικισ τουσ καλοπζραςθσ, 

προπωλοφν ςτουσ τραπεηίτεσ,  ωσ αυριανοφσ  ςκλάβουσ και πόρνεσ,  

τα παιδιά τουσ και τα εγγόνια τουσ!  Είναι το ίδιο ακριβϊσ που κάνει ο 

ςωματζμποροσ  και  ο  προαγωγόσ,  όταν  υποχρεϊνει  το  κφμα  του  

να προςφζρει πάςθσ φφςεωσ υπθρεςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, 

ειςπράττοντασ  ο  ίδιοσ  το  αντάλλαγμα  αντί  του  κφματοσ. 

Ξανονικά, θ ζκδοςθ κρατικϊν ομολόγων, όχι μόνο κα ανζμενε κάκε 

λογικόσ άνκρωποσ να απαγορεφεται από το διεκνζσ δίκαιο,  αλλά κα 

ζπρεπε -ωσ εμπόριο ανκρϊπων-  να καταδικάηεται από τθ Χάρτα των 

ανκρϊπινων δικαιωμάτων, ωσ ζγκλθμα κατά τθσ ανκρϊπινθσ 

υπόςταςθσ  και  αξιοπρζπειασ.  

Το ότι μζςω των ομολόγων αςκείται οικονομικι πολιτικι, όπωσ π.χ. θ 

ρφκμιςθ τθσ ρευςτότθτασ και των επιτοκίων, είναι τεχνικό κζμα, που 

μπορεί να αντιμετωπίηεται και διαφορετικά. Δεν μπορεί θκικά να 

νομιμοποιείται,  για «τεχνικοφσ» λόγουσ,  μια  κακουργθματικι πράξθ.  

Χε κάκε περίπτωςθ, θ αρχι του «pacta sunt servanda» δεν νοείται να 

ιςχφει για το αγζννθτο άτομο, το οποίο  ουδζποτε  προςχϊρθςε  ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ που του ηθτείται να τθριςει. Δεν είναι θ 

περίπτωςθ τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ, όπου ο ειςερχόμενοσ μζτοχοσ 

υπειςζρχεται με τθ κζλθςι του  ςτισ προειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ τθσ 

εταιρείασ.  Εδϊ ο νζοσ μζτοχοσ ρίχνεται βιαίωσ ςτο λάκκο των λεόντων' 

δεν κατζρχεται αυτοβοφλωσ.  Ξαι βζβαια, προφανϊσ, δεν υπάρχει πιο 

λεόντεια  και  ανικικθ  ςφμβαςθ  απϋ  αυτι. 

Υαρομοίωσ,  ακόμα και ςτθν περίπτωςθ  που ζνασ λαόσ ευκφνεται για 

τα υπεςχθμζνα, οι υπζρτερεσ θκικζσ αρχζσ του ανκρωπιςμοφ 

επιβάλλουν, όταν από τθν τιρθςθ κάποιασ διεκνοφσ ςυμφωνίασ 

πρόκειται εμφανϊσ να προκλθκεί επαχκζσ ανκρωπιςτικό κζμα ςε 

μεγάλο τμιμα τθσ κοινωνίασ (εξακλίωςθ, πείνα, αδυναμία 

ικανοποίθςθσ ςτοιχειωδϊν αναγκϊν, ζμφραγμα ςτθν οικονομία  κλπ.), 

να τίκενται ςε προτεραιότθτα οι ανκρωπιςτικζσ ανάγκεσ και θ 
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ςυγκεκριμζνθ κρατικι υποχρζωςθ να περιορίηεται ςτο προςικον μζτρο 

και να επιμθκφνεται χρονικά, οφτωσ ϊςτε να αποφεφγεται με κάκε 

τρόπο θ ανκρωποκυςία. Υρόκειται για τθ νομικι αρχι  του «Raison dϋ 

État», που ζχει γίνει ςεβαςτι νομολογιακά, ϊςτε να αποτρζπονται οι 

ςε βάροσ ολόκλθρων λαϊν λεόντειεσ ςυμβάςεισ και δολοφονικζσ 

απαιτιςεισ  τφπου  Shylock. 

Δυςτυχϊσ, αν και τελευταία ζγινε αντιλθπτό παγκοςμίωσ ότι θ 

ανωμαλία αυτι πρζπει να καταπολεμθκεί, επελζγθ, για τθν 

προςπάκεια περιςτολισ του κρατικοφ δανειςμοφ, ζνασ εξίςου 

ανϊμαλοσ και προδιλωσ  βάρβαροσ τρόποσ:  θ  λιτότθτα.  Θ  λιτότθτα, 

ωσ κεωρθτικι ςφλλθψθ, είναι ορκι,  υπό τθν ζννοια του κανόνα των 

ιςοςκελιςμζνων προχπολογιςμϊν, δθλαδι κάκε χϊρα να ξοδεφει κάκε 

χρόνο όχι περιςςότερα απϋ όςα παράγει. Αυτό, αν και ςυνεπάγεται 

οπιςκοχϊρθςθ των λαϊν ωσ προσ τθν ποιότθτα ηωισ τουσ  ςε ςχζςθ με 

τθν προθγοφμενθ ςπάταλθ περίοδο, είναι πράγματι ο μόνοσ 

μακθματικά πρόςφοροσ τρόποσ  για να ςταματιςει το απαράδεκτο 

φαινόμενο  του  υπερδανειςμοφ  που  προανζφερα. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, και  ιδίωσ θ 

Ευρωηϊνθ, που θγείται ιδεολογικά παγκοςμίωσ ςε αυτι τθ μεταρ-

ρυκμιςτικι προςπάκεια, τθν οποία κεςμοκζτθςε με τθ ςυνκικθ του 

Maastricht το 1992 και τθν οποία επιμζνει πιεςτικά τθν τελευταία 

πενταετία να εφαρμόηει. Σ ςτόχοσ τθσ είναι ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ,  

αλλά θ μζκοδοσ ατελισ και περιοριςμζνθ ςε θμίμετρα. Θ λιτότθτα  

πρζπει  να  εκκινεί  από  μθδενικι  βάςθ,  όχι αρνθτικι. Τταν λζμε 

ιςοςκελιςμζνοσ προχπολογιςμόσ, εννοοφμε να μθν ξοδεφεισ 

περιςςότερα από αυτά  που  παράγεισ,  δεν εννοοφμε να μθν ξοδεφεισ 

οφτε αυτά, επειδι τα καταβροχκίηουν τα τοκοχρεολφςια παρελκόντων 

ετϊν. Ζνασ κακομακθμζνοσ  λαόσ  μπορεί,  αν  το  ενςτερνιςκεί, να 

ςυνθκίςει να ηει  με όςα παράγει'  δεν μπορεί όμωσ να ςυνθκίςει να ηει 

με τίποτα.  Αυτό κυμίηει το γάιδαρο του Χότηα, που πζκανε επάνω που 

ζμακε να μθν τρϊει.  

Αν δοφμε τθν Ευρϊπθ των 19 ωσ οιονεί ομόςπονδο κράτοσ,  αφοφ ωσ 

τζτοιο  ςυμπεριφζρεται  μετά  τθ νομιςματικι ενοποίθςθ, αυτι όφειλε 

κατϋ αρχιν να απαγορεφει ςτα κράτθ-μζλθ να ςυνάπτουν,  χωρίσ τθν 

ζγκριςθ του υπεφκυνου για το κοινό νόμιςμα ευρωπαϊκοφ φορζα,  

χωριςτζσ δανειακζσ ςυμβάςεισ, που επθρεάηουν τθν αξιοπιςτία του 

κοινοφ νομίςματοσ. Από τθ ςτιγμι όμωσ που δεν το ζκανε, αλλά θ 

νομιςματικι  πολιτικι  ανικει  ςϋ αυτιν,  οφείλει  πλζον  να  αναλάβει 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FShylock&ei=U1seVYrlDYTgaPTkgIgF&usg=AFQjCNHaMHq_MDuCK4ohjLGjz5ShzvIkvA&sig2=Ejb9cc3CRFzLexDTz9T7rg&bvm=bv.89947451,d.d2s
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τισ ευκφνεσ τθσ και να πράξει ό,τι κα ζκανε κάκε ςοβαρό και 

νοικοκυρεμζνο κράτοσ, δθλαδι να προχωριςει άμεςα ςτθν κεςμικι 

και πιςτωτικι ενοποίθςθ των επιμζρουσ οικονομιϊν. 

 Ωσ κεςμικι ενοποίθςθ, εννοϊ το να κακιερϊςει το ομόςπονδο 

κζντρο τθν αυςτθρι επίβλεψθ των ετιςιων προχπολογιςμϊν των 

κρατϊν-μελϊν,  θ  οποία  κα  ςταματιςει  οριςτικά  τθν  αλόγιςτθ 

και ςπάταλθ διαγωγι των άτακτων μελϊν που ζχει δυςμενείσ 

επιπτϊςεισ ςτο κοινό νόμιςμα. Αυτό, αφενόσ κα ςυντελζςει ςτθν 

τόνωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των αγορϊν ςτο ευρϊ και, αφετζρου, κα 

τονϊςει  τθν ψυχολογία των  ευρωπαίων πολιτϊν, αφοφ εκείνοι μεν 

των φτωχότερων χωρϊν κα αιςκάνονται ότι θ πολιτικι τουσ ζχει 

μπει πια για καλά ςτα αχνάρια των πλουςιότερων, εκείνοι δε των 

ιςχυρότερων χωρϊν κα βεβαιωκοφν ότι απαλλάςςονται οριςτικά 

από το ζρμα που επιβάρυνε και επιβράδυνε άδικα τισ δικζσ τουσ 

οικονομίεσ. 

 Ωσ πιςτωτικι ενοποίθςθ, εννοϊ το να αναδεχκοφν αμοιβαίωσ οι 

χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ το μζχρι ςιμερα υφιςτάμενο δθμόςιο χρζοσ 

όλων, ωσ κοινό ευρωπαϊκό χρζοσ, και να εγγυθκοφν όλα τα 

κυκλοφοροφντα κρατικά ομόλογα, ανεξαρτιτωσ βαρυνόμενθσ  

χϊρασ,  ωσ  «ευρωομόλογα».  Αυτό, αφενόσ κα ανεβάςει κεαματικά 

τθν αξία των κυκλοφοροφντων ομολόγων των προβλθματικϊν 

χωρϊν και, αφετζρου, κα τονϊςει τθν ευρωπαϊκι οικονομία 

ςυνολικά, αφοφ οι μεν προβλθματικζσ οικονομίεσ κα απαλλαγοφν 

από τθν τροχοπζδθ του χρζουσ και τθ ςυνεπακόλουκθ ςταςιμότθτά 

τουσ, οι δε εφρωςτεσ οικονομίεσ κα ωφελθκοφν άμεςα από τθν 

αυτόματθ ανατίμθςθ των ομολόγων των υπερχρεωμζνων χωρϊν 

που αυτζσ κατζχουν (ωσ κράτθ και ωσ πολίτεσ). 

Εκτιμϊ ότι ο τεχνικόσ τρόποσ αυτισ τθσ δομικισ μεταρρφκμιςθσ δεν ζχει 

δυςκολίεσ. Σε κάκε λιξθ πρϊθν εκνικοφ ομολόγου, θ ευρωπαϊκι κεντρικι 

τράπεηα κα εκδίδει τόςο νζο χριμα, ϊςτε από τθν αναλογικι διανομι 

του ςτισ 19 χϊρεσ, το ποςοςτό που κα δικαιοφται θ βαρυνόμενθ χϊρα να 

καλφπτει το αποπλθροφμενο χρζοσ. Ζτςι, θ μεν υπόχρεθ χϊρα κα 

ανακουφίηεται από το δυςμενζσ βάροσ, οι δε λοιπζσ χϊρεσ δεν κα 

αδικοφνται, γιατί κα αποκτοφν επιπλζον ρευςτότθτα για τθν ανάπτυξθ 

των οικονομιϊν τουσ ι για περιςςότερεσ κοινωνικζσ παροχζσ ςτο 

εςωτερικό τουσ, θ οποία και κα αντιςτακμίηει ταυτόχρονα τισ τυχόν 

πλθκωριςτικζσ απϊλειεσ. Εννοείται πωσ, όταν μιλάμε για ζκδοςθ νζου 

χριματοσ, το εννοοφμε αυτό με το ςφγχρονο τρόπο, που είναι γνωςτόσ 

και δεν κα αναφερκϊ, και όχι φυςικά με τον παραδοςιακό του 

«νομιςματοκοπείου».  
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Μςωσ αυτό να ςτενοχωρεί τισ εφρωςτεσ χϊρεσ, φοβοφμενεσ 

υπερκζρμανςθ  των οικονομιϊν τουσ,  αλλά δεν πρζπει να ξεχνοφν ότι 

θ Ε.Ε. δεν είναι ςαν το ιδιωτικό αυτοκίνθτό τουσ,  είναι το λεωφορείο 

ςτο οποίο είμαςτε όλοι επιβάτεσ.  Χτο λεωφορείο λοιπόν, όταν κάποιοι 

επιβάτεσ κρυϊνουν και κάποιοι ηεςταίνονται, ο κακιερωμζνοσ δίκαιοσ  

κανόνασ  είναι  να κλείνει το παράκυρο, γιατί  -απλοφςτατα-  το ψφχοσ 

υποφζρεται  δυςκολότερα  από  τθ  ηζςτθ. 
 

Αντϋ αυτϊν, δυςτυχϊσ, επελζγθ  ο γερμανικισ εμπνεφςεωσ βάναυςοσ 

τρόποσ,  να μετατραπεί  κάκε  άτακτθ  χϊρα  ςε  αναμορφωτιριο  και  

να υποχρεωκεί, όχι μόνο να περιοριςτεί ςε αυτά που παράγει, αλλά 

και αυτά να υπερφορολογοφνται για τθν εξυπθρζτθςθ των δανείων τθσ  

και να μθν ανακυκλϊνονται  αναπτυξιακά  ςτθν εςωτερικι αγορά. 

Ξατϋ αρχιν, θ λιτότθτα αυτοφ του είδουσ είναι απάνκρωπθ  και 

αντιλαϊκι,  γιατί επιτείνει δραματικά τθ φτϊχεια, τθν ανεργία και τθν 

τάςθ μετανάςτευςθσ ςτο λαό, ιδίωσ ςτισ οικονομικά αςκενζςτερεσ 

τάξεισ, που δεν διακζτουν το λεγόμενο «λίποσ» (αποταμιεφςεισ ι  

περιουςία προσ εκποίθςθ).  Είναι όμωσ και προφανϊσ  βλακϊδθσ, γιατί 

το νοικοκφρεμα  μζςω τθσ λιτότθτασ  είναι «δϊρο άδωρο» κατά τθ 

λαϊκι ζκφραςθ, αφοφ ςφντομα μεταπίπτει ςε αυτό που  υποτίκεται ότι 

αυτι αποςκοπεί να περιςτείλει: ςτθν αφξθςθ των ελλειμμάτων εξαιτίασ 

τθσ φφεςθσ  και τθσ μειωμζνθσ  παραγωγικότθτασ. Σι μειωμζνεσ 

ειςροζσ ακυρϊνουν τισ ςυμπιεςμζνεσ εκροζσ  και, ζτςι,  φτάνουμε ςτο 

φαφλο κφκλο, όπου θ γάτα κυνθγάει μονίμωσ τθν ουρά τθσ!   

Θ λιτότθτα και θ ανάπτυξθ είναι αντιςτρόφωσ ανάλογα μεγζκθ,  θ  δε 

ατυχισ κεωρθτικι άποψθ, ότι δικεν θ λιτότθτα ςυνεπάγεται 

ανταγωνιςτικότθτα και  ότι  αυτι  -με τθ ςειρά τθσ-  επιφζρει ανάπτυξθ 

και επενδφςεισ, ζχει καταρριφκεί πειραματικά και ιςτορικά. Εισ πείςμα 

των αςκιςεων επί χάρτου των οικονομολόγων, θ ανάπτυξθ ουδζποτε 

μετακόμιςε ςτισ υπανάπτυκτεσ χϊρεσ, με τα πράγματι χαμθλότατα 

θμερομίςκια και ανταγωνιςτικό κοςτολόγιο, και επιμζνει πειςματικά  

να ανκεί ςε χϊρεσ με υψθλά κόςτθ, όπωσ οι ΘΥΑ, θ Λαπωνία, θ 

Γερμανία και θ Χουθδία  (με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ ςτθ Ν.Α. Αςία).  

Εξάλλου, ζχει και κεωρθτικά αποδειχκεί πλζον, ότι θ ανταγωνι-

ςτικότθτα  ζχει ελάχιςτο ρόλο ςτθν ανάπτυξθ κάκε χϊρασ, ενϊ 

προτάςςονται άλλεσ παράμετροι,  όπωσ θ πολιτικι ςτακερότθτα, θ 

αςφάλεια, ο περιοριςμόσ τθσ γραφειοκρατίασ και τθσ κακοδιοίκθςθσ,  

θ ευνομία, θ δελεαςτικι φορολογία κ.ά., ςτισ  οποίεσ  και κα πρζπει 

επομζνωσ να πζςει το  κφριο βάροσ  τθσ  προςπάκειασ  εξυγίανςθσ.  
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Ψο χειρότερο  εν  προκειμζνω  είναι  ότι,  επειδι  ακριβϊσ  θ  πολιτικι 

τθσ απάνκρωπθσ λιτότθτασ, που ακολουκεί το ςκλθροπυρθνικό 

«διευκυντιριο» τθσ  Ε.Ε.  (υπό τισ ςυμβουλζσ του ΔΝΤ/ IMF  τελευταία,  

το οποίο νομίηει αφελϊσ  ότι οι ςυνταγζσ του για τθ Λατινικι Αμερικι 

είναι εφαρμόςιμεσ και ςτθν πολιτιςμζνθ και δθμοκρατικι Ευρϊπθ), 

είναι απολφτωσ αδιζξοδθ. Συςιαςτικά, ανακυκλϊνει  το πρόβλθμα και  

εξαναγκάηει τισ  χϊρεσ που ζχουν εμπλακεί ςϋ αυτό τον κυκλϊνα να 

ξαναδανείηονται  με δυςμενζςτερουσ όρουσ, αγοράηοντασ  χρόνο και 

μετακζτοντασ  ουςιαςτικά  τον  πνιγμό τουσ παραπίςω,  ζωσ  ότου θ 

δίνθ  γίνει  μοιραίωσ  ρουφιχτρα  και  τισ  πνίξει  τελειωτικά. 
 

θμείωςθ: Αυτό ακριβϊσ ςυνζβθ τα τελευταία χρόνια ςτθν Ελλάδα, 

όπου θ βάρβαρθ και μονομερισ λιτότθτα, χωρίσ καμία αναπτυξιακι 

μζριμνα ι δομικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτο κράτοσ (ςχετικά με τθ 

γραφειοκρατία, τθν πολυνομία, τθ δικαιοςφνθ, τισ αποκρατικοποιιςεισ 

κ.ά.), τριπλαςίαςε το δθμόςιο χρζοσ που υποτίκεται ότι ικελε να 

μειϊςει, και ςάπιςε πλιρωσ τον παραγωγικό ιςτό τθσ χϊρασ, 

κακιςτϊντασ   τθ  χρεοκοπία  ςχεδόν  μθ  αναςτρζψιμθ. 

Θ ελλθνικι οικονομία δεν ςϊνεται με τισ μειϊςεισ μιςκϊν και τθν 

υπερφορολόγθςθ, που αναπαράγουν το πρόβλθμα. Φςτερα από πζντε 

χρόνια  εμμονισ  ςε αυτι τθ ςτείρα τακτικι, το «πειραματόηωο», αντί 

να δυναμϊςει, χαροπαλεφει  (όπωσ ομολογεί τϊρα  και το ίδιο το IMF).  

Κα  ςωκεί  με το  χτφπθμα  του  προβλιματοσ  ςτθ  ρίηα  του,  δθλαδι  

με τθν άρςθ των εμποδίων ςτθν ανάπτυξθ. Με τθν εξάλειψθ τθσ 

«αυτοκτονικισ» ψφχωςθσ να κρατοφνται αδρανείσ και ανεκμετάλ-

λευτοι  οι  εκνικοί  και  περιβαλλοντικοί  κθςαυροί,  ςτο  όνομα  μιασ 

κακϊσ  εννοοφμενθσ  «προςταςίασ»  των. 

 Κα ςωκεί όταν αρκοφν οι γραφειοκρατικζσ αγκυλϊςεισ που εμποδίηουν 
να φτιαχτεί ζνα επαρκζσ τελεφερίκ ςτθ Σαντορίνθ και ανάλογα ζργα 
διευκόλυνςθσ του τουριςμοφ μασ ςε άλλα κομβικά ςθμεία. 

 Κα ςωκεί όταν κα ςυνειδθτοποιιςουμε ότι δεν είναι περιβαλλοντικι 
καταςτροφι θ δθμιουργία πρότυπων μαρινϊν υψθλοφ τουριςμοφ ςτα 
ελλθνικά νθςιά, ςαν αυτζσ που ζχουν ιδθ δθμιουργθκεί ςτα παράλια τθσ 
δικεν  «οπιςκοδρομικισ»  Τουρκίασ. 

 Κα ςωκεί όταν κα παραδεχτοφμε ότι δεν είναι εκνικι μειοδοςία θ 
μακροχρόνια εκμίςκωςθ των άπειρων βραχονθςίδων ι των ερειπωμζνων 
ολυμπιακϊν ακινιτων ςε ιδιωτικοφσ φορείσ,  για κοινωνικά επωφελι και 
ελεγμζνθ αξιοποίθςι τουσ. 

 Κα ςωκεί όταν κα βροφμε το κάρροσ να προχωριςουμε με ρεαλιςμό ςτθ 
ςυνεκμετάλλευςθ των ορυκτϊν μασ πόρων με αξιοςζβαςτουσ εταίρουσ, 
που κα μασ παρζχουν τεχνογνωςία και αςφάλεια, αντί θ Ελλάδα να 
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παριςτάνει «το ποντίκι που βρυχάται» (ταινία του Arnold με τον Sellers, 
1959)  και να εμμζνει ςτο 100 %, παίρνοντασ το μθδζν! 

 Κα ςωκεί όταν κα περιεργαςκοφμε το τι κάνει το Λςραιλ κι ζχει 
καταμεςίσ ςτθν ζρθμο τόςο πλοφςια γεωργικι παραγωγι (!) και όταν 
προςκαλζςουμε τουσ Λςραθλινοφσ να μασ διδάξουν, ι και να προχωρι-
ςουμε ςυνεταιρικά, ςτθ γεωργικι αξιοποίθςθ αυτοφ του ευλογθμζνου 
τόπου,  που κα ζπρεπε να καρπίηει  ολόκλθροσ  τρεισ  φορζσ  το  χρόνο. 

 Κα ςωκεί όταν κα καταλάβουμε ότι αυτι θ χϊρα μπορεί να είναι 
δικαιωματικά το αδιαμφιςβιτθτο εκπαιδευτικό, ςυνεδριακό, ιατρικό και 
αναρρωτικό κζντρο τθσ Ανατολικισ Μεςογείου, αντί να ςτζλνουμε ακόμα 
και τα δικά μασ παιδιά για ςπουδζσ ςτο Βουκουρζςτι και τουσ γονείσ μασ 
για κεραπεία ςτο Λονδίνο, επειδι ζχουμε ψφχωςθ κατά των ιδιωτικϊν  
πανεπιςτθμίων και κεωροφμε κάκε επιχειρθματικι επζνδυςθ «φποπτθ». 

 Κα ςωκεί όταν κα εκςυγχρονιςκοφν ο κϊδικασ πολιτικισ δικονομίασ και 
το διοικθτικό δίκαιο, ϊςτε ο επενδυτισ να μθ φοβάται ότι, αν εμπλακεί 
ςε κάποια αντιδικία, θ επζνδυςι του κα καταςτραφεί από τθ 
βραδυκίνθτθ δικαιοςφνθ,  ζςτω και αν «κερδίςει» τθ δίκθ ςτο τζλοσ.   

 Κα ςωκεί όταν ο πολιτικόσ κόςμοσ τολμιςει να πάρει φλθ από τθ 
δικαιοςφνθ και να τθ μεταφζρει (ςτον πρϊτο βακμό τουλάχιςτον) ςε 
άλλουσ φορείσ, όπωσ π.χ. τα διαηφγια και τισ υποκικεσ ακινιτων ςτο 
διμαρχο, τισ αντιδικίεσ για τα τροχαία και για εξφβριςθ ςτον αςτυνόμο, 
τισ διαφορζσ από χρεόγραφα και μιςκϊςεισ ςτον οικονομικό ζφορο, τισ 
υποκζςεισ που αφοροφν κτθματικζσ διαφορζσ και περιβαλλοντικζσ 
βλάβεσ ςτθν πολεοδομία κ.ά., χωρίσ να δειλιάηει και να τρζμει μπροςτά 
ςτισ ςυντεχνιακζσ αντιδράςεισ (όπωσ π.χ. του δικθγορικοφ ςυλλόγου, που 
ωρφεται όταν ακοφει για απλοποίθςθ τθσ απονομισ δικαίου). 

 Κα ςωκεί όταν το πλοίο, που ζρχεται ςε ελλθνικό ναυπθγείο για 
επιςκευι, κα ξαναπζφτει ςτθ κάλαςςα ςτο ςυμφωνθμζνο χρόνο και δεν 
κα τίκεται ςε επϋ αόριςτον ομθρία από τον κραςφ ςυνδικαλιςμό (πράγμα 
που ζχει ωσ αποτζλεςμα να μθν προλαβαίνει τουσ ςυμφωνθμζνουσ 
ναφλουσ και να επιβαρφνεται με τεράςτιεσ ποινικζσ ριτρεσ). 

 Κα ςωκεί όταν κα καταλάβουμε ότι δεν φταίει τόςο το ςτραβό ποτάμι, 
όςο το ότι...  ςτραβά αρμενίηουμε.  

 

Αντί λοιπόν να «ςϊςει» τθν Ελλάδα θ γερμανικι λιτότθτα, δθμιοφργθςε 

(ωσ μθ ζδει για χϊρα του πολιτιςμζνου κόςμου)  βακφ  ανκρωπιςτικό 

πρόβλθμα,  με ζνα λαό ςε πρωτοφανι ψυχικι τιξθ - όχι απλά ςε κρίςθ, 

με το καλφτερο ςτοιχείο του να μεταναςτεφει, με τθν ανεργία να 

καλπάηει, με τθν υπογεννθτικότθτα να τον ςυρρικνϊνει, με παιδιά να 

λιποκυμοφν ςτο ςχολείο από τθν πείνα  και με μθτζρεσ να παραδίδουν 

τα παιδιά τουσ ςτα πτωχοκομεία, γιατί αδυνατοφν να τα κρζψουν. 

Κα αναφζρω  ζνα  χαρακτθριςτικό  περιςτατικό,  που  υπιρξε  για 'μζνα 

θ πιο  δραματικι  αποτφπωςθ  αυτισ τθσ ακλιότθτασ,  που μου ζφερε 

δάκρυα ςτα μάτια, όταν άκουςα ότι τρία μικρά παιδιά που τα 

επιςκζφκθκε θ μθτζρα τουσ ςτο ίδρυμα όπου τα είχε εμπιςτευκεί εξ 
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ανάγκθσ, ζπεςαν ςτα γόνατα και, φιλϊντασ τθσ τα χζρια, τθν 

παρακαλοφςαν να τα πάρει πίςω ςτο ςπίτι με τθν ακόλουκθ 

ςυγκλονιςτικι διλωςθ (ςαν να βγικε από τραγικό ζργο του Brecht):  

«Μαμά, ςου  υποςχόμαςτε  ότι  δεν  κα  ξαναπεινάςουμε ποτζ»!!! 

Ζχω ακοφςει πολλζσ κεωρίεσ περιςποφδαςτων οικονομολόγων, ότι όςο 

κι αν αυτι θ μζκοδοσ πονάει, είναι θ μόνθ που ςυμφζρει' ότι είναι  ςαν  

τον  τροχό  του  οδοντογιατροφ,  που  είναι  μεν  επϊδυνοσ αλλά ςϊνει 

το δόντι. Ξαταλαβαίνω τθ λογικι τουσ, αλλά ζχουν ξεχάςει το μζτρο! 

Δεν  είναι  τροχόσ  οδοντογιατροφ  το  κομπρεςζρ,  δεν  είναι  φάρμακο 

το φαρμάκι, δεν είναι κθδεμονία ο ςαδιςμόσ, δεν είναι φρονθματιςμόσ 

το  τςαλαπάτθμα τθσ αξιοπρζπειασ και δεν είναι οικονομικι εξυγίανςθ 

θ κρεατομθχανι ανκρϊπων.  Ξαι οπωςδιποτε, δεν είναι ευρωπαϊκι 

αλλθλεγγφθ ο κανιβαλιςμόσ  από κζςεωσ  ιςχφοσ ςε βάροσ ολόκλθρων 

λαϊν  και  αδφναμων  εκνϊν. 

Χε όλθ  μου τθ ηωι,  πίςτευα ότι θ ελεφκερθ οικονομία είναι καλφτερθ, 

γιατί είναι καλφτερθ για τουσ φτωχοφσ. Σι προνομιοφχοι ηοφςαν καλά 

και ςτον κομμουνιςμό και ςτισ τριτοκοςμικζσ χϊρεσ, όπωσ και ςτον 

καπιταλιςμό.  Πε αυτι τθν πολιτικι οπτικι, πίςτευα  και  πιςτεφω  ςτον 

κοινωνικό και ριηοςπαςτικό φιλελευκεριςμό, ανεχόμενοσ ςτωικά  ότι 

αυτό ζκανε τουσ νεοφιλελεφκερουσ δεξιοφσ να με αποκαλοφν αριςτερό 

τθσ δεξιάσ, αιρετικό, γρουςοφηθ, μαφρο πρόβατο και, βεβαίωσ,  

πολιτικά  ιδιόρρυκμο. 

Χυνεπισ ςε αυτι τθν «ιδιορρυκμία» μου, που κακόλου δεν με 

προςβάλλει, κεωρϊ χρζοσ μου, μιλϊντασ πολιτικά και όχι μόνο 

φιλοςοφικά, να καταςτιςω ςαφζσ και να το βροντοφωνάξω, ότι ο 

ανκρωποκεντρικόσ φιλελευκεριςμόσ και ο ευρωπαϊςμόσ που 

υποςτιριηα δεν ζχει καμία απολφτωσ ςχζςθ με τον αιμοβόρο 

νεοφιλελεφκερο καπιταλιςμό που ξαπλϊκθκε φπουλα ςαν τθν υγραςία 

μζςα ςε μια εικοςαετία ςε όλο το δυτικό κόςμο, και ιδιαίτερα ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  Θ  Ευρϊπθ  των  αρικμϊν  δεν  είναι  θ  Ευρϊπθ 

των λαϊν, που αγαπιςαμε.  Θ Ε.Ε. δεν είναι λογιςτιριο, είναι πολιτικόσ 

οργανιςμόσ με πολφ ευρφτερο ορίηοντα. Θ βάρβαρθ και άνανδρθ 

επιδρομι του αςφδοτου πολυεκνικοφ κεφαλαίου και των υπόδουλων 

ςε αυτό κυβερνιςεων εναντίον ανυπεράςπιςτων μεροκαματιάρθδων, 

ςυνταξιοφχων και  μικρομεςαίων (ϊςτε να μθ κυςιάςουν το παραμικρό 

από τα ζκνομα και  προκλθτικά προνόμιά  τουσ), οδθγεί κατά τθ γνϊμθ 

μου ςε μια Ευρϊπθ οπιςκοδρομικι, φεουδαρχικι, αποικιοκρατικι,  

μεςαιωνικι,  τςαρικι,  αντιλαϊκι  και, εν τζλει,  αποκρουςτικι. 
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Αυτι  τθν  απάνκρωπθ  νεοφιλελεφκερθ  Ευρϊπθ,  οφτε  τθ  ηθλεφω, 

οφτε  τθ  κζλω!  Και  φυςικά,  δεν  κα  μου  λείψει  αν  τθ  χάςω! 

Τςο για τουσ ςτυγνά  οικονομολογοφντεσ, που υποςτθρίηουν ότι αυτόσ 

ο κθριϊδθσ ευτελιςμόσ είναι «εκνικϊσ ςυμφζρων», βαριζμαι να τουσ 

απαντιςω και δεν νομίηω ότι, αν το κάνω, κα καταλάβουν ποτζ τι 

ςυμφζρει  και  τι  δεν  ςυμφζρει  ζνα  λαό. 

Ψουσ ζχει απαντιςει ιδθ ο νομπελίςτασ Σδυςςζασ Ελφτθσ, που 

ζγραψε:  «Πταν θ ςυμφορά ςυμφζρει,  λογάριαηζ τθν  για  πόρνθ». 
 

Τμωσ, κατά το ρθτό του Churchill, που είπε πωσ  «Πταν περιορίςεισ μια 

ελεφκερθ αγορά, δθμιουργείσ μια μαφρθ αγορά», το ςτρίμωγμα τθσ 

πραγματικισ οικονομίασ από τθν υπεροικονομία, ζφερε και το 

πρόςκετο κακό, ότι τονϊκθκε ςε υπερβολικό και απρόςμενο βακμό θ  

Ραραοικονομία.  Ψο ζμφραγμα που  δθμιουργικθκε  ςτθν αγορά 

βρικε ςτθν παραοικονομία τθν  παράπλευρθ κυκλοφορία, που 

κράτθςε τθν οικονομία ηωντανι. Υλθν όμωσ, αυτι θ παράπλευρθ 

λειτουργία βρίκει «μικροβίων» και, λόγω τθσ υπζρμετρθσ διόγκωςισ 

τθσ, ζχει δθλθτθριάςει  τον  κοινωνικό  ιςτό  ςε όλεσ  τισ  χϊρεσ. 

Θ διεκνισ μαφία, επωφελοφμενθ τθσ ακλιότθτασ του νζου 

προλεταριάτου χαμθλόμιςκων και ανζργων που δθμιοφργθςε θ 

ανάλγθτθ υπεροικονομία, άπλωςε τα πλοκάμια τθσ και κατζλαβε 

άτυπα, πλθν κυριαρχικά, ςθμαντικοφσ τομείσ τθσ οικονομικισ ηωισ  του 

πλανιτθ. Χιμερα, μεγάλο τμιμα τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ 

διακινείται, εριμθν τθσ κρατικισ εξουςίασ, μζςω του παράνομου  και  

αφορολόγθτου  εμπορίου (λακρεμπορίου).  

Αυτι  θ  άκλια κατάςταςθ,  πζρα  από  τθν  απϊλεια  φορολογικϊν 

εςόδων  για  τα κράτθ και  τθν  ζλλειψθ  ποιοτικοφ  ελζγχου,  που κζτει 

ςε κίνδυνο ανκρϊπινεσ ηωζσ, ζχει και πολλζσ άλλεσ τεράςτιεσ 

αντικοινωνικζσ  επιπτϊςεισ και  παρενζργειεσ.   

Σι πιο ςκλθρζσ  μορφζσ τθσ, είναι ωσ γνωςτό θ ακόλουκθ πεντάδα: 

Ππλα - Καφςιμα - Ναρκωτικά - Τηόγοσ - Σεξ.  

 Ψο λακρεμπόριο όπλων εκτρζφει ευκζωσ τθν τρομοκρατία και το 

οργανωμζνο ζγκλθμα.  

 Θ λακραία διακίνθςθ καυςίμων ςτερεί τα κράτθ από ςθμαντικά 

ζςοδα και ςυνδυάηεται κατά κανόνα με τθν αναςφαλι μεταφορά 

και τθ  νοκεία, κζτοντασ ςε κίνδυνο και λθςτεφοντασ τθν κοινωνία. 

 Θ εμπορία ναρκωτικϊν δθμιουργεί ωσ γνωςτό το επαχκζςτερο 

κοινωνικό  πρόβλθμα  και,  μάλιςτα,  ςε βάροσ τθσ νεολαίασ,  του 

πιο ευαίςκθτου  και  ςθμαντικοφ  τμιματοσ  τθσ  κοινωνίασ.  
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 Σ παράνομοσ τηόγοσ καταςτρζφει αδιακρίτωσ  πλοφςιουσ και 

βιοπαλαιςτζσ, κακϊσ και οικογζνειεσ και επιχειριςεισ, εδραιϊνο-

ντασ ταυτόχρονα το πιο αντιδθμιουργικό  και διαλυτικό κοινωνικό  

πρότυπο. 

 Ψο παράνομο ςεξ ςυνιςτά το ειδεχκζςτερο δουλεμπόριο που 

υπάρχει, αφοφ τα κφματά του (κυρίωσ κθλυκοφ γζνουσ) 

κακοποιοφνται  και  ευτελίηονται  κατά ειδεχκι  τρόπο.  Χε όλα 

αυτά, ο  κοινόσ  άνκρωποσ είναι το επουςιϊδεσ'  ο τιποτζνιοσ! 

Εν προκειμζνω, θ αιςχρότερθ διάςταςθ τθσ παραοικονομίασ, που 

ςυντελεί ςτο να κακοφορμίηουν οι παραπάνω  κοινωνικζσ αςκζνειεσ, 

είναι ότι,  λόγω των μεγάλων μεγεκϊν των διακινοφμενων χρθματικϊν 

ποςϊν  και  των  υπερκερδϊν που αυτι επιφζρει, θ διεκνισ μαφία ζχει 

τθν ευχζρεια και τθν άνεςθ να προςεγγίηει, δελεάηει και διαφκείρει 

μεγάλα τμιματα του διοικθτικοφ και ελεγκτικοφ προςωπικοφ του  κάκε 

κράτουσ, τα οποία μετατρζπονται ωσ εκ τοφτου ςε ςυνεργοφσ τθσ 

εγκλθματικισ δράςθσ,  αντί για διϊκτεσ τθσ. 

Δεν είναι του παρόντοσ βιβλίου να αναλυκοφν οι παραπάνω 

κοινωνικζσ μάςτιγεσ και οι επιπτϊςεισ τουσ. Θ φφςθ τουσ, οι 

παραλλαγζσ τουσ και οι κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνζπειζσ τουσ 

ζχουν εξεταςκεί  από αρμοδιότερουσ.   Υεριορίηομαι να πω ςχετικά, με 

τθν κριτικι ματιά του θκικοφ φιλοςόφου, ότι υπάρχει καταφανϊσ 

άμεςθ ανάγκθ να αντιμετωπιςκοφν τα παραπάνω φαινόμενα με 

τρόπουσ διαφορετικοφσ από τουσ κλαςικοφσ. Θ πεπατθμζνθ ζχει 

αποδειχκεί, εν προκειμζνω, τελείωσ ατελζςφορθ.  
 

Ειδικά ωσ προσ το εμπόριο ναρκωτικϊν, πιςτεφω ότι το «αυγό του 

Ξολόμβου»  κα ιταν να χαρακτθριςκοφν επίςθμα οι ναρκομανείσ ωσ 

χρόνιοι αςκενείσ και να τουσ χορθγείται θ ουςία, ςτθσ οποίασ τθν 

εξάρτθςθ υπόκεινται, από τα δθμόςια νοςοκομεία, υπό τον όρο να 

ςυμμετζχουν ςε ιπια και χαλαρά προγράμματα απεξάρτθςθσ.  

Θ κακολικι απαγόρευςθ δθμιουργεί τθ ςπανιότθτα και τθν υπερτίμθςθ 

των εν λόγω ειδϊν  ςτθ  μαφρθ αγορά, με αποτζλεςμα να κάνει εξόχωσ 

ελκυςτικι ςτουσ κακοποιοφσ τθ βρωμερι αυτι μορφι του 

παραεμπορίου (βλ. ποτοαπαγόρευςθ ςτισ ΘΡΑ του μεςοπολζμου).  

Βλζποντασ πϊσ λειτουργοφν τα κράτθ ςτον τομζα αυτό,  μου μοιάηουν  

ςαν  να  κζλουν να διαφθμίςουν το είδοσ, αντί να το υποβακμίςουν! Θ 

ςχετικι «απελευκζρωςθ», όπωσ τθν προδιζγραψα, κα απογοιτευε τθν 

εν λόγω αδίςτακτθ φάρα  εγκλθματιϊν  και, ταυτόχρονα,  κα περιόριηε 

τθ μανία τουσ να διανζμουν αφειδϊσ και δωρεάν  ναρκωτικζσ  ουςίεσ  
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ςτα  παιδιά,  ςτα  μπαρ  και  ςτα ςχολεία, ϊςτε να εμπλουτίηουν το 

αυριανό τουσ πελατολόγιο.  Υαράλλθλα, κα απζτρεπε, αφενόσ τθ 

μεγάλθ αδικία να καταςτρζφεται οικονομικά ολόκλθρθ θ οικογζνεια, 

επειδι τθσ ζτυχε ζνασ ναρκομανισ, και αφετζρου, το να 

ςτρατολογοφνται με ευκολία τα εξαρτθμζνα άτομα ςτο κάκε λογισ 

ζγκλθμα λόγω τθσ άφευκτθσ ανάγκθσ τουσ,  χωρίσ  να  πρόκειται  για  

εκοφςιουσ  εγκλθματίεσ. 

Ζχω ακοφςει πολλοφσ φαριςαϊκοφσ κλαυκμυριςμοφσ εκ μζρουσ 

κοινωνικϊν και δθμόςιων λειτουργϊν,  που υποςτθρίηουν μανιωδϊσ 

ότι δεν μπορεί παρά, για ζνα πολφ μεγάλο κακό,  να είναι εξίςου 

ςκλθρι  θ νομοκεςία και  μεγάλθ  θ  τιμωρία.  

Σι κοινωνικοί  λειτουργοί  είναι  εν  προκειμζνω  αφελείσ, γιατί  

απαντοφν με απλό και ευκζωσ λογικό τρόπο ςϋ ζνα πολυςφνκετο 

ηιτθμα με πολλζσ  «πλάγιεσ»  παραμζτρουσ.  

Σι πολιτικοί και οι δθμόςιοι λειτουργοί όμωσ, που εμφανίηονται εδϊ  

δικεν με τθ ρομφαία ςτο χζρι,  δεν είναι αφελείσ'  είναι ςυνζνοχοι και 

θκικοί αυτουργοί. Δεν ζχω αμφιβολία ότι, τόςο ςτθ διακίνθςθ 

ναρκωτικϊν, όςο και ςτισ άλλεσ  μορφζσ  του μεγάλου λακρεμπορίου, 

διαπλζκονται κυκλϊματα επίορκων πολιτικϊν, αςτυνομικϊν και  

τελωνειακϊν υπαλλιλων,  που υποτίκεται  ότι  είναι εκ κακικοντοσ 

τεταγμζνοι για τθ δίωξι τουσ.  Αν αυτό δεν ςυνζβαινε και όλοι αυτοί 

ζκαναν ευςυνείδθτα τθ δουλειά τουσ, δεν κα μποροφςε  οφτε για μία 

θμζρα να αςκοφνται από τουσ μαφιόηουσ αυτζσ  οι  δραςτθριότθτεσ, με 

το χονδροειδι και αδιάντροπο τρόπο που βλζπουμε να αςκοφνται, 

μπροςτά  ςτα  μάτια  των  εντεταλμζνων  οργάνων! 

Είχα και ζχω πάντα μια αναπάντθτθ απορία: Από ποφ καλφπτονται οι 

υπζρογκεσ δαπάνεσ λειτουργίασ και διαφιμιςθσ των κομμάτων εξουςίασ ςε 

όλο τον κόςμο; Από τα κουπόνια ςυνδρομισ των μελϊν τουσ και από τισ 

περιςταςιακζσ δωρεζσ κάποιων πλοφςιων φίλων;  Αμφιβάλλω βαςίμωσ και... 

ο νοϊν νοείτω. Λεφτά που πετιοφνται μϋ αυτό τον τρόπο, δθλαδι με το 

τςουβάλι, αποκλείεται να ζχουν μαηευτεί  με το ςταγονόμετρο!  

Υάντωσ, φρονϊ ότι, ςε κάποιο απροςδιόριςτο βακμό, υπάρχει 

ανάλογθ ςυνευκφνθ  μζρουσ των πολιτικϊν και διωκτικϊν αρχϊν  με το 

ζγκλθμα και ςτισ άλλεσ τζςςερισ  μορφζσ  τθσ  παραοικονομίασ (όπωσ 

και διαπλοκι με αυτό, ςυχνότατα). 

Ειδικά ςτο ηιτθμα των καυςίμων, θ απροκυμία τουσ να παρζμβουν 

αποφαςιςτικά φαίνεται κακαρά από τθν πολιτικι τουσ ςτα κζματα 

εναλλακτικισ ενζργειασ. Θ τεχνολογία ζχει ανοίξει αναμφιςβιτθτα 
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μεγάλεσ δυνατότθτεσ απεξάρτθςθσ από το πετρζλαιο, τισ οποίεσ όμωσ 

οι πολιτικοί ζχουν δαιμονοποιιςει ςαν αςφμφορεσ και ουτοπικζσ.  

Αυτό το ηοφμε ζντονα ςτθν Ελλάδα, όπου τα προγράμματα αιολικισ, θλιακισ 

κ.ά. πθγϊν ενζργειασ αντιμετωπίηονται χλιαρά και αςόβαρα, παρά τθν 

προνομιακι ςε αυτό τον τομζα φφςθ τθσ χϊρασ (με ςφμπραξθ και τθσ 

βλακϊδουσ και ξεπεραςμζνθσ «οικολογίασ», που προτιμά για περιβαλ-

λοντικοφσ λόγουσ μια πετρελαιοκθλίδα από ζνα αιολικό πάρκο). 

Υροφανϊσ, με το μονοπϊλιο τθσ ενζργειασ, όπωσ και των όπλων, οι 

θγεςίεσ των ιςχυρϊν χωρϊν βρίςκουν, εκτόσ από το τεράςτιο 

οικονομικό ςυμφζρον,  κι ζνα κακοριςτικό τρόπο ομθρίασ των λαϊν 

και εξυπθρζτθςθσ των  ιμπεριαλιςτικϊν τουσ βλζψεων. 

Σ τηόγοσ και το ςεξ δεν τουσ ενδιαφζρουν ιδιαίτερα, παρά τισ 

δυςμενείσ ανκρωπιςτικζσ επιπτϊςεισ των φαινομζνων και τα 

ανκρϊπινα δράματα που αυτά προκαλοφν. Εκεί, πζρα από τισ μίηεσ 

που τουσ ζρχονται (ςυχνά και ςε «είδοσ»), ζχουν ανακαλφψει 

περιχαρείσ  δυο  πολφ  αποτελεςματικά  υποκατάςτατα  του  «οπίου» 

των λαϊν,  που δεν τουσ παρζχει πια θ ψυχορραγοφςα κρθςκεία.  
 

Ψζλοσ, ανάλογο κοινωνικό πρόβλθμα, που ςυνδζεται άμεςα με τθν 

παραοικονομία,  είναι το μεταναςτευτικό,  όπου όλοι οι πολιτιςμζνοι 

λαοί ακολουκοφν φαριςαϊκι και διπρόςωπθ πολιτικι. Ενοχλοφνται με 

τουσ δφςτυχουσ αλλοδαποφσ  του τρίτου κόςμου, που ειςβάλλουν ςτθ 

χϊρα τουσ, αλλά διαμαρτφρονται ταυτόχρονα, όταν αυτοί δεν είναι 

αρκετοί, ϊςτε  να  κάνουν  τισ  ταπεινζσ  εργαςίασ  αντϋ αυτϊν! 

Ωςτόςο, το κζμα αυτό δεν αφορά ρομπότ, αφορά ανκρϊπουσ. 

Χυνεπϊσ, θ αξιοπρεπισ φιλοξενία και θ ςτοργικι ςυμπεριφορά 

απζναντι  ςϋ αυτοφσ  τουσ  δφςτυχουσ ςυνανκρϊπουσ μασ, είναι 

ποιοτικι δοκιμαςία για τον πολιτιςμό μασ. Τπωσ βζβαια, είναι 

αναγκαίοσ -αντίςτροφα- και ο ςεβαςμόσ από τουσ  μετανάςτεσ  τθσ  

κουλτοφρασ  και των  παραδόςεων  τθσ  χϊρασ  που  τουσ  φιλοξενεί. 

Κεωρϊ ότι θ μεταναςτευτικι πολιτικι, αφοφ εκ των πραγμάτων 

αναφζρεται ςε διακρατικζσ ςχζςεισ, κα πρζπει να ρυκμίηεται με 

οικουμενικοφ κφρουσ κανόνεσ του διεκνοφσ δικαίου και με τθν 

αναγκαία  ποςόςτωςθ μεταξφ των χωρϊν υποδοχισ, ανάλογα με τισ 

αντοχζσ τθσ κακεμιάσ.  

Σ ςτόχοσ πρζπει να είναι να προςτατεφεται ιςόρροπα και 

αποφαςιςτικά, ςε κάκε τόπο, τόςο το γθγενζσ ςτοιχείο όςο και το 

αλλοδαπό, αντί να ζχουμε τισ δυςάρεςτεσ  καταςτάςεισ που ηοφμε 

ςτθν  εποχι  μασ,  είτε  πόλεων  υπό  κατάλθψθ  και  πλιρθ  αλλοίωςθ 
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τθσ κοινωνικισ ςφνκεςισ των, είτε -αντίκετα- απάνκρωπων γκζτο 

μεταναςτϊν που εκκζτουν τον  πολιτιςμό  μασ. 

Υροφανϊσ βζβαια, θ  λφςθ  του  μεταναςτευτικοφ  ηθτιματοσ δεν 

ζγκειται τόςο ςτθ ςυμπτωματικι και κατά περίπτωςθ αντιμετϊπιςι 

του,  αλλά  ςτο  δραςτικό  περιοριςμό  του.  Αυτό  κα  καταςτεί  εφικτό  

με τισ  ευρφτερεσ  ανά ιπειρο ομοςπονδοποιιςεισ  που  πρότεινα 

προθγουμζνωσ ςτο εδάφιο τθσ πολιτικισ δεοντολογίασ, οι οποίεσ  κα 

αναβακμίςουν οπωςδιποτε δθμοκρατικά και οικονομικά τισ χϊρεσ του 

τρίτου κόςμου και κα  αμβλφνουν -ζτςι- τθν  τάςθ  των πολιτϊν  τουσ  

να  ξενιτεφονται. 
  

Χε  κάκε περίπτωςθ, υποςτθρίηω ότι θ κυριαρχία τθσ οικονομίασ επί 

τθσ πολιτικισ και θ επικράτθςθ των νόμων τθσ αγοράσ επί των αρχϊν 

του ανκρωπιςμοφ και των γενικότερων κανόνων δικαίου είναι 

αναμφιςβιτθτα  ανικικο  και  φιλοςοφικά  απορριπτζο  φαινόμενο,  

που μόνο  δεινά  μπορεί  να  επιςωρεφςει  ςτθν  ανκρωπότθτα. 

Σ κομμουνιςμόσ χρεοκόπθςε αναμφίβολα, αλλά κι ο αςφδοτοσ 

καπιταλιςμόσ, ο ψευδεπίγραφα αποκαλοφμενοσ νεο-φιλελεφκεροσ,  

πρζπει να οριοκετθκεί  και αυτοπεριοριςκεί,  για να μθν ζχει τθν ίδια 

μοίρα με τον ιδεολογικό αντίπαλό του.  

Ξαπιταλιςτισ  ιταν  ο  πρόεδροσ  Roosevelt,  αλλά  είχε  το  κάρροσ  να 

πει  ότι «Καμιά  περί  ελευκερίασ  διακιρυξθ  δεν  ζχει  περιεχόμενο,  

αν δεν ςυνοδεφεται από τζςςερισ άλλεσ πρακτικζσ ελευκερίεσ: τθν 

ελευκερία από φόβο, τθν ελευκερία από ανάγκθ, τθν ελευκερία από 

αρρϊςτια  και  τθν  ελευκερία  από  αμάκεια»!  

Θ  πεικαρχία  ςτο μζτρο και θ μεςότθτα ςτισ πολιτικζσ και οικονομικζσ 

πρακτικζσ, δεν είναι χριςτιανικοφ ι μαρξιςτικοφ τφπου αφζλεια, αλλά 

φιλοςοφικι επιλογι, που τθν υπαγορεφει θ πραγματικότθτα και θ ίδια 

θ φφςθ των πραγμάτων. Σπωςδιποτε δε, και ζξυπνθ επιλογι, αν 

λθφκεί υπόψθ ότι, ιςτορικά, θ κάκε είδουσ καταπίεςθ απζβθ τελικά, 

αργά ι γριγορα, ςε βάροσ των καταπιεςτϊν.  
 

Ειδικά θ παγκόςμια διανόθςθ, πρζπει να αφυπνιςκεί και να  

επεξεργαςκεί και προτείνει τισ αναγκαίεσ ςφμμετρεσ λφςεισ. H 

πολυπλοκότθτα των γεγονότων υπερβαίνει διανοθτικά τουσ 

πολιτικοφσ, που ςτζκουν αποςβολωμζνοι και οι ςπαςμωδικζσ 

αντιδράςεισ τουσ περιπλζκουν το πρόβλθμα. Οεσ κι θ πλατωνικι 

ςυμβουλι να βαςιλεφςει θ διανόθςθ να ειπϊκθκε γιϋ αυτόν ακριβϊσ 

τον αιϊνα!  Θ προςφυγι ςτο μζτρο είναι πάντα -ςϋ αυτά τα ηθτιματα- 
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θ καλφτερθ και  πιο  επικυμθτι  λφςθ,  αντί  να  περιμζνουμε άβουλα,  

τθ  διζξοδο να τθ δϊςουν τελικά οι «γκιλοτίνεσ».  

Υαρόμοιο μινυμα είχα εκπζμψει το 2006 με το παρακάτω άρκρο που 

ζγραψα, αναφερόμενοσ ςτθν παγκοςμιοποίθςθ και ςτθν «πειρατικι» 

μορφι που ζδειχνε από τότε αυτι να παίρνει: 
 

 ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΝΑΤΣΟΤΝΗ  

 Στουσ καιροφσ μασ, ηοφμε ζντονα το φαινόμενο τθσ λεγόμενθσ 

«παγκοςμιοποίθςθσ». Κφριο χαρακτθριςτικό τθσ ςυντελοφμενθσ 

κοςμογονίασ είναι ότι πλζον, ςτθν παγκόςμια πολιτικι και οικονομία, 

κυριαρχεί όλο και περιςςότερο θ οικουμενικι τθσ διάςταςθ. 

Ουςιαςτικά, δεν υπάρχουν πια εκνικζσ πολιτικζσ και οικονομίεσ, αφοφ 

καμία χϊρα, ζςτω και υπερδφναμθ, δεν μπορεί να ςχεδιάςει και να 

υλοποιιςει εκνικι ςτρατθγικι αν αυτι δεν είναι προςαρμοςμζνθ ςτα 

ευρφτερα διεκνι ρεφματα και παραμζτρουσ. Ραρά τισ εφλογεσ 

κεωρθτικζσ επιφυλάξεισ που ακοφγονται από κφκλουσ προβλθματι-

ςμζνων διανοουμζνων και πατριωτϊν πολιτικϊν, είναι φανερό ότι, 

πρακτικά, θ Ανκρωπότθτα ζχει ειςζλκει ανεπιςτρεπτί ςτο δρόμο του να 

λειτουργεί κυρίωσ ωσ Οικουμζνθ και δευτερευόντωσ ωσ κοινωνία 

κυρίαρχων  εκνικϊν  Κρατϊν. 

 Το «ςτοίχθμα» που ζχουμε όλοι μπροςτά μασ, δεν είναι να γυρίςουμε 

το ποτάμι προσ τα πίςω, αλλά να διευκετιςουμε τθ ροι του προσ τθν 

ορκι κοίτθ: θ παγκοςμιότθτα να λειτουργεί πολιτικά και οικονομικά, 

αλλά και πολιτιςτικά, επϋ ωφελεία των ανκρϊπων. Πχι προσ 

καταδυνάςτευςι τουσ ι εκμετάλλευςι τουσ. 
 

 Και εδϊ ακριβϊσ, αναδεικνφεται θ αξία του οικουμενικοφ πνεφματοσ, 

που είναι, ιςτορικά, γζννθμα του Ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και τθσ 

καλαςςινισ παράδοςθσ. Θ αγάπθ του Ζλλθνα για τθ κάλαςςα και τθ 

ναυτιλία, είναι τα χαρακτθριςτικά εκείνα που, κυρίωσ, μφθςαν τθν 

Ανκρωπότθτα ςτθν οικουμενικι ιδζα, ςτισ αρχζσ τθσ διεκνοφσ 

αλλθλεγγφθσ και τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ, ςτθν εγκατάλειψθ του 

ςκοταδιςμοφ και  ςτα μυςτιρια τθσ ζρευνασ και τθσ γνϊςθσ. 

 Θ παγκοςμιοποίθςθ των καιρϊν μασ δεν είναι παρά μια επανάλθψθ 

(αναπαράςταςθ, κα ζλεγα) του απλϊματοσ του αρχαίου Ελλθνιςμοφ 

ςτα παράλια τθσ Αςίασ, τθσ Αφρικισ, τθσ Νότιασ Λταλίασ και όχι μόνο. Θ 

αρχαία Ελλθνικι τριιρθσ ιταν το πρϊτο εργαλείο που ςθμάδεψε τα 

διεκνι οικονομικά και πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ τότε εποχισ με τισ 

ιδζεσ τθσ ανταλλαγισ αγακϊν και γνϊςεων, τθσ ςυναλλαγισ, τθσ 

ςφμπραξθσ, των ςυμμαχιϊν και τθσ διπλωματίασ. Θ κάλαςςα ιταν και 

είναι το ςφμβολο τθσ οικουμενικότθτασ και του εκπολιτιςμοφ, το ωάριο 
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των ιδεϊν τθσ διεκνοφσ ςυνεννόθςθσ και ςυνεργαςίασ. Αν και 

διαχωρίηει γεωγραφικά,  είναι αυτι  που κυρίωσ ενϊνει πολιτιςτικά. 

 Οι καλαςςινοί ιταν αυτοί που οραματίςκθκαν και διζδωςαν ςτα 

πζρατα του Κόςμου τισ αρετζσ του ναυτικοφ μεγαλείου, όπωσ το 

ξεκίνθςαν οι Ζλλθνεσ και το ςυνζχιςαν οι Βρετανοί, Λςπανοί και 

Νορβθγοί καλαςςοκράτορεσ. «Μζγα το τθσ καλάςςθσ κράτοσ», 

ςυμπζρανε εφςτοχα ο ιςτορικόσ Κουκυδίδθσ.   
 

 Αυτό λοιπόν το καλαςςινό πνεφμα, οι υγιείσ κανόνεσ τθσ ναυτοςφνθσ, 

είναι εκείνο που πρζπει να πρυτανεφςει ςτθ ςφγχρονθ και πιο 

απαιτθτικι εκδοχι οικουμενικισ λειτουργίασ τθσ Ανκρωπότθτασ. Του 

ενιαίου «παγκόςμιου Κράτουσ», που φαίνεται να ανατζλλει. 

 Κανζνασ άνκρωποσ με ςυνείδθςθ καλαςςινοφ, δεν μπορεί να 

διανοθκεί ζνα υπερωκεάνιο να προςπερνά αδιάφορα ζνα μικρό 

αλιευτικό που καλαςςοπνίγεται, χωρίσ νϋ αλλάηει ρότα. Οφτε να 

φανταςτεί ζνα κωρθκτό να εμβολίηει μια μικρι άκατο, ακόμα και 

εχκρικι, και  να εγκαταλείπει τουσ ναυαγοφσ ςτθ μοίρα τουσ. Οφτε 

αςφαλϊσ ζνα ναυτικό γιατρό, που να νοςθλεφει τουσ βακμοφόρουσ και 

να μθ γυρίηει να κοιτάξει τον ανιμπορο  κερμαςτι ι καμαρότο. Ππωσ ο 

ναυτικόσ πετάγεται επάνω ςτο άκουςμα τθσ κραυγισ «Άνκρωποσ ςτθ 

κάλαςςα»,  ζτςι και οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ χρωςτοφν ςτον πολιτιςμό 

να ευαιςκθτοποιοφνται ςτισ ανάλογεσ περιπτϊςεισ  τθσ ςφγχρονθσ 

αρικμοκεντρικισ και ανάλγθτθσ κοινωνίασ. Σϋαυτό το παγκόςμιο Κράτοσ 

που γεννιζται ςτισ θμζρεσ μασ, δεν μπορεί να υπάρχουν χϊρεσ-κθρία 

που πλζουν ανεξαρτιτωσ, οφτε χϊρεσ-ναυαγοί ι και ιπειροι ολόκλθ-

ρεσ, που μαςτίηονται από τθν πείνα και τον αναλφαβθτιςμό. 

 Ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ μοιάηει ςιμερα μϋ ζναν ταξιδιϊτθ που 

ανοίγεται ςϋ ζνα  πρωτόγνωρο ταξίδι ςτα αχαρτογράφθτα νερά τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ. Ωσ νζοσ καλαςςοπόροσ, πρζπει να ζχει τθν πρόνοια 

να εφοδιαςκεί με το εγχειρίδιο του καλοφ ναφτθ. Να το ζχει ςαν  

Ευαγγζλιο. Να εμβαπτιςκεί ξανά ςτα ικθ  και ςτα διδάγματα τθσ 

ναυτοςφνθσ. Νϋ απλϊνει χζρι ςτο ςυνταξιδευτι του, να ρίχνει 

"παλαμάρι" ςτθ  γειτονικι χϊρα  που καλαςςοδζρνεται. 
 

 Θ ναυτικι παράδοςθ και οι αξίεσ τθσ είναι το ιδανικό ρυμουλκό για τθν 

οικουμενικι ςυνεργαςία και τον πανανκρϊπινο  πολιτιςμό.  Για να μθν 

επικρατιςει θ πειρατεία και να μθν ευτελιςκεί το οικουμενικό πείραμα 

ςε μια ακόμα ουτοπικι αναηιτθςθ κάποιασ «Νιςου των  κθςαυρϊν». 

Οι εραςτζσ τθσ κάλαςςασ, που γζννθςαν τθν οικουμενικι ιδζα, που 

ιταν πάντα πρωτοπόροι, ασ είναι και ςιμερα οι διδάςκαλοι ικουσ τθσ 

νζασ τάξθσ πραγμάτων.  Δεν κα ζχουμε να χάςουμε! 
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 Ξλείνοντασ τθν ενότθτα τθσ θκικισ, κζλω, με μια γενικι παρατιρθςθ, 

να απολογθκϊ για κάτι:  ζρω ότι ςε κάποια κεφάλαια τθσ θκικισ, οι 

διατυπϊςεισ μου μοιάηουν ςαν να παρουςιάηουν διαπιςτωτικά και 

περιγραφικά ιδιότθτεσ του ψυχιςμοφ του ανκρϊπου και τθσ ηωισ, 

χωρίσ ςαφι αξιολογικι -άρα  φιλοςοφικι-  κζςθ  εκ  μζρουσ  μου. 

 Αν  όμωσ  αυτζσ  προςεχκοφν  περιςςότερο,  κα διαπιςτωκεί  ότι,  από 

τον τρόπο  που θ κάκε ιδιότθτα παρουςιάηεται και από τθν επιλεγμζνθ 

κατά περίπτωςθ φραςεολογία, πθγάηει με ςχετικι ευκολία και θ κετικι 

ι αρνθτικι θκικι οπτικι του γράφοντοσ απζναντι ςε κακεμιά απϋ 

αυτζσ  και, εν τζλει, θ θκικι αποτίμθςι τθσ.  

Ιταν επιλογι μου να μθν είμαι πιο ακριβισ  και  περιοριςτικόσ,  γιατί 

ζκρινα ωσ  ορκότερο,  αντί να υποβάλω  ςτον  αναγνϊςτθ  τθ  δικι  μου 

άποψθ, να τον βοθκιςω, με μια κρυςτάλλινθ αλλά και ταυτόχρονα 

αποςταςιοποιθμζνθ  απεικόνιςθ και διατφπωςθ, να αξιολογιςει μόνοσ 

του θκικά τισ περιγραφόμενεσ καταςτάςεισ. 
 

Επίςθσ, αιςκάνομαι τθν ανάγκθ να εξθγιςω γιατί υπιρξα πιο 

αναλυτικόσ ςτον τομζα τθσ θκικισ, με αποτζλεςμα αυτι να καταλάβει 

τα 4/10 περίπου αυτοφ του βιβλίου :  

Υιςτεφω ότι, μετά το 17ο αιϊνα και τον Spinoza, θ θκικι παρουςίαςε 

μια υςτζρθςθ, ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ κλάδουσ τθσ φιλοςοφίασ.  

Ωπιρξαν αναμφίβολα πολλζσ ςπουδαίεσ προςπάκειεσ, με κορυφαίεσ 

τθν καντιανι, εγελιανι και υπαρξιςτικι φιλοςοφία, αλλά κατά τθ 

γνϊμθ μου, καμία δεν κατόρκωςε να δϊςει τθν εντφπωςθ του 

διαλεκτικά εξαντλθμζνου και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνου θκικοφ 

ςυςτιματοσ. Ψα ρεφματα του υπαρξιςμοφ και του μαρξιςμοφ, που 

εκφράςανε αντίςτοιχα από θκικι άποψθ τον ιδεαλιςμό και το 

ματεριαλιςμό ςτον 20ό αιϊνα, υπιρξαν καταλυτικά ςτθ διαμόρφωςθ 

τθσ ςφγχρονθσ θκικισ ςυνείδθςθσ τθσ ανκρωπότθτασ, αλλά διεφρυναν 

-αντί να γεφυρϊςουν- το αντιδιαλεκτικό χάςμα ανάμεςα ςτθν ατομικι 

και τθν κοςμικι διάςταςθ τθσ ηωισ. 

Πεςολάβθςαν μεγάλοι φιλόςοφοι, που είπαν αναμφίβολα ςπουδαία 

πράγματα από θκικι άποψθ, αλλά αυτοί περιορίςτθκαν ςτο να 

φωτίςουν επιλεκτικά μια μόνο περιοχι τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικό-

τθτασ (όπωσ οι Nietzsche, Marcuse, Marx κ.ά.)  ι  το  ζκαναν  χωρίσ 

επιςτθμονικι ςυνζπεια ςτο ζργο τουσ, εν είδει υποκειμενικϊν 

απόψεων  (όπωσ π.χ. ο Russel, που ιταν μάλιςτα και μακθματικόσ).  

Αυτό το κενό και τθν ανάγκθ μιασ θκικισ  που να παντρεφει διαλεκτικά   

τισ δφο (από οντολογικι και τελεολογικι άποψθ) ςυνιςτϊςεσ τθσ 

πραγματικότθτασ, προςπάκθςα να καλφψω ςϋ αυτό το κεφάλαιο. 



 

ΕΝΟΤΘΤΑ  "Θ" 

ΑΛΣΚΘΤΛΚΘ 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Θ1 

ΓΕΝΛΚΑ  

Χφμφωνα με όςα είπαμε ςτθν ειςαγωγι τθσ θκικισ,  θ αποτίμθςθ  των 

ανκρϊπινων πράξεων γίνεται γενικά και κυρίαρχα με βάςθ τα θκικά 

κριτιριά μασ και, πάντοτε, ςε απευκείασ αναφορά με τθν αξία του 

καλοφ (ι τθν απαξία του κακοφ).  Δεχκικαμε όμωσ ταυτόχρονα ότι, 

ειδικά ςτισ περιοχζσ τθσ νόθςθσ και τισ καλαιςκθςίασ, οι μόνεσ 

παραδεκτζσ αξίεσ είναι το αλθκζσ και το ωραίο αντίςτοιχα, με τθ 

διευκρίνθςθ ότι αυτό είναι θκικά παραδεκτό  εφόςον οι αξίεσ αυτζσ 

ςυνάδουν κατά τεκμιριο προσ τθν αξία του καλοφ και ςυντελοφν ςτθν 

αντίλθψθ τθσ αρμονίασ,  που είναι προχπόκεςθ για τθ ςυν-αρμογι και 

άρα για τθ δθμιουργία. 

Υάντωσ, όταν είμαςτε ςτθν περιοχι τθσ τζχνθσ και τθσ αιςκθτικισ 

αναηιτθςθσ, ζχουμε ςυμφωνιςει να μασ ενδιαφζρει το κάλλοσ ωσ 

μζγιςτο αγακό, με τθν υποςθμείωςθ πάντα ότι, κατά τεκμιριο, το 

ωραίο είναι και με τθν θκικι ζννοια αγακό. 

Οριςμόσ 

H Αιςκθτικι (Aesthetics) είναι ο κανονιςτικόσ κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ 

που μελετά και ρυκμίηει τουσ κανόνεσ τoυ ςυμβολιςμοφ και τθσ 

καλλιτεχνίασ εν γζνει. Ξεντρικι ιδζα και γενικόσ ςκοπόσ τθσ αιςκθτικισ 

επιςτιμθσ, είναι θ μελζτθ και κατανόθςθ τθσ αξίασ του Ωραίου.   

Ψο αντίκετο του ωραίου, που είναι αιςκθτικά αποκρουςτικό και 

ςυνιςτά απαξία, είναι το Άςχθμο. Γιϋ αυτό και ςυνθκίηεται εναλλακτικά 

ο οριςμόσ τθσ αιςκθτικισ, ωσ τθσ επιςτιμθσ που αςχολείται  με τθ 

διάκριςθ του ωραίου από το άςχθμο και του κάλλουσ από  τθν  

αςχιμια. 

Τταν αυτι αςχολείται με τθν τεχνικι και τουσ κανόνεσ των επιμζρουσ 

καλϊν τεχνϊν,  καλείται και  Επιςτιμθ των  Τεχνϊν. 
 

Ξατά το λεξικό Lalande, θ αιςκθτικι διακρίνεται ςτθ γενικι αιςκθτικι, 

όταν μελετά το κοινό ι τα κοινά χαρακτθριςτικά,  που ςυναντιοφνται 

ςτθν αντίλθψθ όλων των αντικειμζνων που προκαλοφν αιςκθτικι 

ςυγκίνθςθ,  και ςτθν πρακτικι αιςκθτικι,  όταν εξετάηει τισ διάφορεσ 
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μορφζσ τζχνθσ.  Δθλαδι, γίνεται αποδεκτό ότι, εκτόσ από τα ζργα 

τζχνθσ, όπου ο άνκρωποσ επιδιϊκει επίτθδεσ τθν παραγωγι του 

ωραίου, κρίνονται και όλα τα πράγματα και φαινόμενα από τθν πλευρά 

τθσ αιςκθτικισ αξίασ τουσ, ανεξάρτθτα από τθν προζλευςι τουσ. Ψο 

θλιοβαςίλεμα π.χ.  δεν το δθμιουργεί ο άνκρωποσ,  αλλά είχε πάντα  

ξεχωριςτι αιςκθτικι αξία γιϋ αυτόν. 

Θ φφςθ του Ωραίου 

Ασ δοφμε λοιπόν, ποφ διαφζρει θ αιςκθτικι αξία από τθν θκικι.  Ψο 

θκικό καλό, όπωσ το αποδείξαμε και παραδεχκικαμε, ςχετίηεται με τθ 

δθμιουργία, ωσ πρυτανεφουςα τάςθ,  και με το μζτρο, ωσ οδθγό αξία.  

Ψελεολογικά, αποβλζπει ςτθν πρϊτθ και,  μεκοδολογικά, εξαρτάται 

από το δεφτερο. Θ θκικι όμωσ εμπεριζχει πάντα και μια δόςθ 

ωφζλειασ, γιατί αναφζρεται ςτθν εν γζνει ςυμπεριφορά του 

ανκρϊπου, που επθρεάηει τθ ηωι του, και ςτισ επιδιϊξεισ του.  

Αντίκετα,  όταν ο άνκρωποσ προςεγγίηει αιςκθτικά ζνα πράγμα, δεν 

ςκζφτεται ποφ και πόςο αυτό τον ωφελεί, αλλά τι ςυμβολίηει  γιϋ 

αυτόν.  

Κεωρϊ ότι θ ειδοποιόσ διαφορά μεταξφ θκικισ και αιςκθτικισ 

κεϊρθςθσ ενόσ πράγματοσ δεν ζγκειται ςτθ νοθτικι ι ςυναιςκθματικι 

προςζγγιςι του αντίςτοιχα,  όπωσ εςφαλμζνα νομίηεται.  Σ άνκρωποσ 

λειτουργεί εγκεφαλικά και ςτθν αιςκθτικι, όπωσ λειτουργεί ςυναι-

ςκθματικά και ςτθν θκικι.  Χυνείδθςθ και υποςυνείδθτο ζχουν το δικό 

τουσ μερίδιο ςτισ κάκε είδουσ αξιολογικζσ κρίςεισ. Ακόμα και ςτθ 

νοθτικι λειτουργία,  όπου το μόνο ηθτοφμενο είναι θ αλικεια,  αν το 

υποςυνείδθτο αντιδρά,  ο νουσ επανεξετάηει αυτό που θ ςυνείδθςθ 

βλζπει ωσ αλθκζσ, γιατί ςτο υποςυνείδθτο του κεωρθτικοφ βρίςκονται 

ςε νάρκθ παλαιότερεσ βεβαιωμζνεσ αλικειεσ, που ερεκίηονται 

αυτόματα όταν οι νζεσ αλικειεσ είναι προκλθτικά αντίκετεσ. 

Σφτε βζβαια θ αιςκθτικι αξία είναι αλλογενισ ςε ςχζςθ με τθν θκικι, 

γιατί -τότε- θ δθμιουργία και ο βιοποριςμόσ κα τθν είχαν ςυνκλίψει και 

κα τθν είχαν απωκιςει κριτικά ςτθν περιοχι τθσ ιδιοτροπίασ και τθσ 

πολυτζλειασ  (εξ ου και θ λζξθ ωραίο προιλκε ετυμολογικά από το 

επίκετο «ωριαίο», δθλαδι  αυτό που ζρχεται ςτθν ϊρα του, όπωσ 

εξθγϊ παρακάτω).   

Ξατά κάποια γενικι  ζννοια,  θ αιςκθτικι αξία είναι θκικι αξία (εξ ου 

και θ κοινι ρίηα καλοφ και κάλλουσ ςτθν αρχαιοελλθνικι ετυμολογία),  

γιατί το πνεφμα τθν ξεχωρίηει ωσ πολφ ςθμαντικι θκικά, πλθν όμωσ με 
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κάποιο  ςυγκεκριμζνο  κριτιριο.  Ψο κριτιριο αυτό,  που είναι και θ 

ειδοποιόσ διαφορά μεταξφ αιςκθτικισ και θκικισ, είναι ότι  θ 

αιςκθτικι δεν αναφζρεται ςτθν άμεςθ πρακτικι αξία των πραγμάτων, 

αλλά ςτθ ςθμειολογία τουσ, δθλαδι ςε αυτό που αυτά ςυμβολίηουν  

για τον άνκρωπο και τθ ηωι. 

Θ βάςθ τθσ αιςκθτικισ λειτουργίασ  του νου  είναι θ απομάκρυνςθ από 

τθ ςυγκεκριμζνθ ωφζλεια που του προςφζρει ζνα πράγμα ωσ αγακό 

και το κοίταγμά του ωσ προσ τθν ζμμεςθ ωφζλεια που του προςφζρει 

ωσ ςφμβολο.  Πε τθν ίδια οπτικι, θ τζχνθ δεν δθμιουργεί ωφζλιμα 

πράγματα,  αλλά πράγματα που κάτι ιδιαίτερο ςυμβολίηουν. 

Πε αυτι τθν προςζγγιςθ, είναι φανερό ότι θ αιςκθτικι κεϊρθςθ  και 

δθμιουργία εμπεριζχει ζντονα το ςτοιχείο τθσ υποκειμενικότθτασ και 

τθσ ερωτικισ  και  κρθςκευτικισ διάκεςθσ απζναντι ςτα πράγματα.  

Ζνα πράγμα είναι θκικά αγακό, όταν μου είναι χριςιμο, και αιςκθτικά 

ελκυςτικό, όταν προκαλεί το καυμαςμό μου.  Αυτό που ζραμαι και 

λατρεφω, είναι το ον ι πράγμα ι πράξθ που ςυμβολίηει μζςα μου 

αφθρθμζνα το καλό.  Αυτι θ αφαίρεςθ είναι που διακρίνει το κάλλοσ 

από το καλό και τθν αιςκθτικι ματιά από τθν θκικι. 
 

Για να καταλάβουμε τθ φφςθ του ωραίου, πρζπει να μθν το δοφμε 

κατά περίςταςθ ι κατά είδοσ τζχνθσ, αλλά γενικά και ςυνολικά.  Ρα 

εξετάςουμε δθλαδι τι κοινό υπάρχει ςε όλα αυτά τα πράγματα που 

μασ  ικανοποιοφν  αιςκθτικά  και  τα  βλζπουμε  ωσ  ωραία,   το  οποίο 

δεν υπάρχει ςε αυτά που μασ δυςαρεςτοφν αιςκθτικά και τα 

χαρακτθρίηουμε ωσ  άςχθμα. 

 Θ αρχικι απλοϊκι προςζγγιςθ ιταν ότι το κοινό που ζχουν τα ωραία 

πράγματα είναι ότι ικανοποιοφν τισ αιςκιςεισ,  εξ ου και προιλκε ο 

όροσ  αιςκθτικι.  Ψαφτιηε δθλαδι  τθν  αιςκθτικι  απόλαυςθ  με ζνα 

είδοσ φυςικισ θδονοκθρίασ και εξειδίκευε τθν τζχνθ ςτα εικαςτικά 

και  ςτθ μουςικι, που προςφζρουν οπτικι  και  ακουςτικι θδονι.   

Πε αυτό το ςκεπτικό, κα καλωςορίηαμε ςτισ καλζσ τζχνεσ τισ 

χριςιμεσ αςχολίεσ τθσ μαγειρικισ και τθσ ανκοκομίασ (αφοφ 

τζρπουν τισ φυςικζσ αιςκιςεισ τθσ γεφςθσ και τθσ οςμισ αντίςτοιχα)  

και κα αποκλείαμε τθν «άχρθςτθ» ποίθςθ (που δεν αντιςτοιχεί ςε 

κάποια από τισ βιολογικζσ αιςκιςεισ). Γιϋ αυτό εξάλλου, οι 

παλαιότεροι, επιμζνοντασ ςϋ αυτι τθ ςτενι απόδοςθ τθσ ζννοιασ 

του ωραίου, ςυνικιηαν να μιλοφν για «γράμματα και τζχνεσ», 

αποκλείοντασ τθ λογοτεχνία και το κζατρο από τισ καλζσ τζχνεσ.  
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Γριγορα όμωσ, αυτόσ ο πρωτόγονοσ ρεαλιςμόσ εγκαταλείφκθκε, 

γιατί ζγινε αντιλθπτό ότι, και ςτισ τζχνεσ που βαςίηονται ςτισ 

φυςικζσ αιςκιςεισ, θ αίςκθςθ δεν είναι το αγϊνιςμα'  είναι απλά ο 

ςτίβοσ.  Ππορεί ο ςτίβοσ τθσ μουςικισ  να είναι ο ιχοσ και θ ακοι, ι 

τθσ ηωγραφικισ  το φωσ και θ όραςθ, αλλά το ωραίο  ςε αυτζσ δεν 

είναι το φυςικό τουσ υπόςτρωμα' είναι κάτι άλλο, πνευματικό.  Ξάτι 

άλλο, που ενυπάρχει επίςθσ ςτθν ποίθςθ και ςτο κζατρο.  Ππορεί 

το ςϊμα τθσ κάκε τζχνθσ να είναι διαφορετικό, αλλά εκείνο που 

είναι ςυγγενικό ςε όλεσ, είναι το πνεφμα  τουσ.  Ξι αυτό το πνεφμα, 

είναι αυτό που δίνει τθν εντφπωςθ του κάλλουσ ι τθσ αςχιμιασ. 

Ψο ωραίο μάσ ικανοποιεί αιςκθτικά γιατί είναι ωραίο - δεν είναι 

ωραίο γιατί ικανοποιεί τισ αιςκιςεισ μασ. Σι φυςικζσ αιςκιςεισ 

είναι τα μεταφορικά μζςα που κάνουν αντιλθπτό το πράγμα 

κακεαυτό,  όχι αυτζσ που δθμιουργοφν τθν αιςκθτικι του αξία.  Θ 

αξιολόγθςθ του πράγματοσ ωσ αλθκοφσ ι καλοφ ι ωραίου, 

παράγεται από το νου, μετά τθ λιψθ τθσ ςχετικισ είδθςθσ, 

ανεξαρτιτωσ  τθσ  διαδρομισ  και  του  μζςου  μζςω  των  οποίων 

ιρκε  θ  είδθςθ  ςτο  μυαλό. 

 Πια άλλθ απλοϊκι αντίλθψθ περί ωραίου, ιταν ότι αρκεί  γιϋ αυτό ο 

κεματολογικόσ  πλοφτοσ  του  εξεταηόμενου  αντικειμζνου.  Εκ 

πρϊτθσ όψεωσ, νομίηουν κάποιοι πωσ, όταν θ φφςθ ι  ο άνκρωποσ 

ςυνκζτουν πράγματα και δθμιουργοφν, προκφπτει ςφνκεςθ, άρα 

καλλιτζχνθμα. Δθλαδθ πωσ, όταν τα πουλιά κελαθδοφν ι ο 

άνκρωποσ ηωγραφίηει, ζχουμε κάποιασ τάξεωσ αιςκθτικό 

αποτζλεςμα.  Αυτό μπορεί να ςυμβαίνει με τα αθδόνια, αλλά  δεν 

ςυμβαίνει με τουσ  κόρακεσ.  Σφτε βζβαια θ  βαφι  κάποιου  καμβά 

με χρϊματα και πινελιζσ, δθλαδι κάκε ηωγραφιά, είναι πίνακασ 

ηωγραφικισ με αιςκθτικι αξία.  

Αναμφίβολα, όςο πιο πολφπλευρο και πολφτροπο είναι το 

εξεταηόμενο   αντικείμενο,    είναι   πιο ενδιαφζρον,  ενϊ  το  απλό 

και ςφνθκεσ είναι αδιάφορο (γενικά και αιςκθτικά). Θ 

παρεξθγθμζνθ φράςθ του Υερικλι, που λζει «φιλοκαλοφμεν μετϋ 

ευτελείασ», δεν ςυςτινει τθν απλότθτα, αλλά τθ ςφνκεςθ με 

απλότθτα. Θ προςταγι είναι το πρϊτο' το δεφτερο είναι απλά θ 

ςφςταςθ.  Σ Υερικλισ δεν εννοοφςε ωσ απλό το απλοϊκό. Αν πίςτευε 

αυτό,  κα ζχτιηε καλφβεσ,  όχι Υαρκενϊνα. 

Αν δεν ςυνκζςεισ και δεν δθμιουργιςεισ, δεν ζχεισ αιςκθτικό 

αντικείμενο.  Αλλά κι όταν το κάνεισ, αν αυτό δεν γίνει με τρόπο που 
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να κάνει το πολυςφνκετο πράγμα να χαρακτθρίηεται από κάποιου 

είδουσ απλότθτα, που να λειτουργεί ςαν ςυγκολλθτικι ουςία και να 

το κάνει να μοιάηει ςαν  ενιαίο και αδιαίρετο, δεν ζχεισ καλαίςκθτο 

αντικείμενο. 
 

Υοιά είναι λοιπόν θ  άυλθ  κοινι  ιδιότθτα των  ωραίων πραγμάτων  και 

των καλλιτεχνθμάτων, που τουσ δίνει το δικαίωμα ςτθν ομορφιά;  Υοιο 

είναι το κοινό χαρακτθριςτικό τουσ, που ανεξάρτθτα από το βιολογικό 

μεταφορικό μζςο (όραςθ, ακοι κλπ.) και από το ςϊμα τθσ κάκε 

ςφνκεςθσ ι δθμιουργιματοσ, τα καταξιϊνει μζςα ςτο νου ωσ ωραία 

πράγματα; 

Τςο κι αν αντιςτακοφμε κριτικά ςϋ αυτό, κα καταλιξουμε τελικά ςτο 

ςυμπζραςμα, ότι ο ιδεολογικόσ πυρινασ τθσ ομορφιάσ, αυτό που 

ςυναντάμε ςε όλα τα ωραία πράγματα, είναι θ Αρμονία, δθλαδι το 

Μζτρο. Αρμονία ςυχνοτιτων υπάρχει ςτο μουςικό ιχο μεταξφ των 

φκόγγων του, αρμονία γραμμϊν και όγκων ςτθ ηωγραφικι και τθ 

γλυπτικι, αρμονία και μζτρο ςτθν ποίθςθ μεταξφ των ςτίχων τθσ και, 

βζβαια, θ αρμονία των κινιςεων και το μζτρο ςτα βιματα καταξιϊνουν 

αιςκθτικά το χορό. Θ αρμονία των ιχων κάνει καλαίςκθτο το 

κελάθδθμα του αθδονιοφ και όχι του κόρακα.  Ξι  θ αρμονία ςτα 

χρϊματα  και  τισ  αποχρϊςεισ  και ςκιζσ, κάνει τον πίνακα  ζργο τζχνθσ 

και όχι άτεχνθ παράςταςθ.  Δεν είναι  λοιπόν  ο ιχοσ και θ εικόνα θ 

βάςθ του ωραίου, αλλά το ςχιμα του'  θ ζλλογθ και  μετρθμζνθ  

αλλθλοδιαδοχι  των  μερϊν  του.  

Άρα, ωραίο είναι αυτό που δεν ςυμβαίνει ι ςυντίκεται απλά, αλλά 

αυτό που, ωσ δθμιοφργθμα τθσ φφςθσ ι του ανκρϊπου, εμπεριζχει 

λόγο. Δθλαδι τάξθ και ςχιμα τζτοιο, που αίρει τισ αντιφάςεισ των 

μερϊν του και κάνει το πολφπλευρο δθμιοφργθμα να λειτουργεί ςαν 

μονάδα. Υου εμβάλλει ςτθ ςφνκεςθ τθν απλότθτα και τθν κάνει εφικτι 

και αξιοπρόςεκτθ,  ωσ ιδιαίτερθ και μοναδικι οντότθτα  μζςα ςτο 

ςφμπαν.  Υου μετατρζπει τθν πολλαπλι  κζςθ ςε  ςφν-κεςθ,  που δίνει 

ςτο δθμιοφργθμα  τθ ςυν-οχι  και, άρα, τθν προςωπικότθτα και τθ 

διάρκεια.  Υου μεταβάλλει το κοςμικό ςε ατομικό, δίνοντάσ του ςχιμα.  

Γιϋ αυτό ακριβϊσ και οι αρχαίοι ζλλθνεσ όριςαν το αντίκετο του ωραίου 

ωσ  «ά-ςχθμο»  (άνευ ςχιματοσ). 

Τπωσ είπα ιδθ, όταν οι αρχαίοι ζλεγαν «φιλοκαλοφμεν μετϋ 

ευτελείασ», δεν πρότειναν ωσ ιδεϊδεσ το απλοϊκό. Ψο ςϊμα του 

ωραίου είναι θ ςφνκεςθ, θ δθμιουργία. Φιλοκαλοφμεν όταν 
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ςυνκζτουμε,  όχι  όταν απλοποιοφμε.  Ψαυτόχρονα όμωσ,  φροντίηουμε 

και τθν αρμονία,  δθλαδι  τθ  ςυναρμογι  με  ςχζδιο  και  μζτρο,  ϊςτε 

το ςφνκετο  να μοιάηει  με απλό.  Αποηθτοφμε τθ ςφνκεςθ,  αλλά με τον 

απλοφςτερο δυνατό εςωτερικό λόγο.  Πε μια ςυμμετρία τζτοια,  που 

να επικεντρϊνει το ενδιαφζρον ςε κάτι κοινό: ςϋ αυτό που όλοι 

αντιλαμβανόμαςτε  -ςυνειδθτά ι υποςυνείδθτα-  ωσ  κεντρικι ιδζα 

του αιςκθτικοφ δθμιουργιματοσ. 

Είναι αξιοκαφμαςτο ότι, ςτθν πιο απείκαρχθ και υποκείμενθ ςτθ 

φανταςία ανκρϊπινθ δράςθ, ςτθν τζχνθ και τθν αιςκθτικι, 

ςυναντϊνται με τόςθ ενάργεια οι μεταφυςικοί βραχίονεσ τθσ φπαρξθσ, 

ο υλικόσ (ςϊμα του ζργου) και ο ιδεαλιςτικόσ (μορφι του ζργου),  που 

ο πρϊτοσ δίνει ςτο ζργο τθν κοςμικι του υπόςταςθ  και  ο δεφτεροσ  

τθν  προςωπικι  του  οντότθτα  και  αξία. 

Πε δεδομζνθ λοιπόν  τθ ρεαλιςτικι διάςταςθ  τθσ  ςφνκεςθσ, που είναι 

προχπόκεςθ  για  τθν  φπαρξθ  ενδιαφζροντοσ  (αναγκαία  αλλά  όχι 

ικανι ςυνκικθ τθσ ομορφιάσ), μποροφμε να καταλιξουμε ότι θ 

ιδεολογικι  βάςθ  του ωραίου  είναι  θ  Αρμονία,  το  Μζτρο.  Ψο ωραίο 

δεν είναι ποτζ απλό και α-διάφορο, είναι πάντα ςφνκετο και 

πολφτροπο και, εκ τοφτου, εν-διαφζρον. Ψαυτόχρονα όμωσ, είναι 

ωραίο γιατί το μεταξφ των μερϊν του τθροφμενο μζτρο είναι τόςο 

αρμονικό,  που  κάνει  τθ  ςφνκεςθ  να  φαίνεται  απλι  και  τον μεταξφ 

των μερϊν τθσ λόγο (ςχζςθ, ςυνάφεια) να μοιάηει μονότροποσ και 

μονοςιμαντοσ.  Αυτό καταφαίνεται, περιςςότερο απϋ όςο ςτθν πολφ 

γενικι ελλθνικι λζξθ Ψζχνθ, ςτθν απόδοςι τθσ ςτισ γλϊςςεσ τθσ 

δυτικισ Ευρϊπθσ με τθ λζξθ Art, που προζρχεται από το λατινικό 

«ars», το οποίο ςθμαίνει επιτθδειότθτα, αλλά και παράλλθλα, 

διακανονίηω  ι  διευκετϊ  ι  ρυκμίηω  ι  εναρμονίηω. 
 

Εδϊ ακριβϊσ τζμνεται θ αιςκθτικι φιλοςοφία με τθν θκικι και 

δικαιολογείται το πϊσ είναι δυνατό να φτάνει ο άνκρωποσ να δίνει 

ςυχνά   -νοθτικά και ςυναιςκθματικά-   προτεραιότθτα ςτο ωραίο,  ενϊ 

νοθτικά είναι αφοςιωμζνοσ ςτθ δθμιουργία και  ςυναιςκθματικά ςτθν 

αυτοςυντιρθςθ εξ ενςτίκτου.  Θ αιςκθτικι  (και θ τζχνθ φυςικά) δεν 

αςχολείται με τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά, όπωσ θ θκικι, αλλά τθν 

υπερβαίνει. Χε κάκε τθσ βιμα όμωσ, αναδεικνφει με ζντονο 

ςυμβολιςμό τθ  Δθμιουργία  με  Μζτρο.  Τχι προσ χριςθ,  αλλά προσ 

διαλογιςμό και απόλαυςθ. Δθλαδι, αγκαλιάηει πνευματικά το 

δθμιοφργθμα  που περικλείει αρμονία,  το  προτυποποιεί  διανοθτικά 

και ςυναιςκθματικά και το λατρεφει κρθςκευτικά. Πϋ αυτι τθν ζννοια, 
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ωσ αφοςιωμζνθ ςτθ δθμιουργία (πρυτανεφουςα θκικι αξία) και ςτο 

μζτρο (οδθγό αξία), όχι μόνο δεν αυτονομείται νοθτικά από τθν θκικι, 

αλλά εκπαιδεφει κατά ςυμβολικό και αφθρθμζνο τρόπο, πλθν 

ταυτοχρόνωσ  δυναμικό,  το υποςυνείδθτο του ανκρϊπου να είναι 

φιλικό προσ τισ δφο κορυφαίεσ θκικζσ αξίεσ και να τισ κάνει 

ςυναιςκθματικά  αναγκαίεσ  ςτθ νόθςθ  και  τθ  κζλθςθ.  

Γιϋ αυτό και  είπα ςτθν ενότθτα τθσ θκικισ,  ςτο περί μζτρου κεφάλαιο, 

ότι πιςτεφω πωσ ο καλφτεροσ τρόποσ μφθςθσ ςτο βακφτερο θκικό 

νόθμα τθσ ηωισ είναι θ τζχνθ, αφοφ θ αίςκθςθ τθσ αρμονίασ ςτθν 

τζχνθ  ςυνεπάγεται  και  αίςκθςθ  του μζτρου  ςτθν  κακθμερινι  ηωι.  

Κυμίηω εδϊ το παράδειγμα με τθν αντιδιαςτολι αυτϊν που αναχωροφν με 

τα αυτοκίνθτά τουσ από ζναν ποδοςφαιρικό αγϊνα ι από μια ςυναυλία 

Mozart ι κεατρικι παράςταςθ Shakespeare και με το ενδεχόμενο να 

παρεξθγθκοφν ςτο δρόμο. Οι ίδιοι άνκρωποι, με τθν ίδια εςωτερικι 

καλλιζργεια, ζχουν αντιδιαμετρικά διαφορετικι θκικι αντίδραςθ και 

ςυμπεριφορά,  όταν παρεμβαίνει θ τζχνθ!  Γιϋαυτό και επικρότθςα αυτό που 

λζγεται, ότι θ μουςικι, και ευρφτερα θ τζχνθ, «εξθμερϊνει τα ικθ». 

Αλλά και παραπζρα, με δεδομζνο ότι και θ ίδια θ φπαρξθ είναι 

ςφνκεςθ και θ νόθςθ κατατείνει ςτθν επίγνωςθ του λόγου που 

ενυπάρχει ςϋ αυτιν και ςτθν εναρμόνιςθ τθσ γνωςτικισ λειτουργίασ με 

αυτόν (δθλαδι, ςτθν αλικεια),  καταφαίνεται νομίηω ότι το αιςκθτικό 

αγακό, χωρίσ να είναι εξ οριςμοφ αλθκζσ και καλό, ςυμπλζει με τισ 

αξίεσ τθσ νοθτικισ και τθσ θκικισ  και  τισ υποςτθρίηει και τροφοδοτεί. 

Ζμμεςα  και  αφθρθμζνα μεν,  πλθν δραςτικά  και  καταλυτικά. 

Κυμίηω κι εδϊ το παράδειγμα του πυρθνικοφ φυςικοφ Zacharov, που είπε 

ςτον ίτςο: «Διαβάηω τα βιβλία ςασ, γιατί με βοθκοφν ςτθ δουλειά μου»! 

Γενικά, μποροφμε να ποφμε,  και το υποςτθρίηω αυτό,  ότι θ αιςκθτικι 

καλλιζργεια, χωρίσ να προςκζτει γνϊςεισ ι θκικά μθνφματα ςτον 

άνκρωπο (αν και το κάνει ςυχνά αυτό, όπωσ κα δοφμε παρακάτω), 

λειτουργεί ωσ χυμωτισ του νου, ειςάγοντασ διαιςκθτικά ςϋ αυτόν 

μζςω των ςυναιςκθμάτων και του υποςυνειδιτου, δυναμικά και 

εκρθκτικά πολλζσ φορζσ, τθν αίςκθςθ τθσ αρμονίασ  και  τθν εκτίμθςθ 

προσ αυτιν. Θ τζχνθ δεν παράγει ςκζψθ, αλλά αρδεφει τθ ςκζψθ. 

Πε αυτι τθν ζννοια, κεωρϊ ότι θ τζχνθ είναι ο μζγιςτοσ τροφοδότθσ 

του πολιτιςμοφ και  το κρθςκεφεςκαι  των μορφωμζνων ανκρϊπων' θ 

μόνθ αλθκινι κρθςκεία! Υολιτιςμζνοσ άνκρωποσ μθ φιλότεχνοσ, δεν 

υπάρχει' και το εννοϊ αυτό που λζω. Ξι αν κάποιοσ ιςχυρίηεται ότι 

κεωρεί τον εαυτό του πολιτιςμζνο λόγω πλθκϊρασ εγκυκλοπαιδικϊν 
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γνϊςεων ι ςπάνιασ ειδικότθτασ ι, ακόμα, λόγω θκικισ αφοςίωςθσ ςε 

κάτι «υψιπετζσ», αν ςτερείται αιςκθτικισ παιδείασ και ευαιςκθςίασ, να 

περιμζνετε ότι -ανά πάςα ςτιγμι- μπορεί να ςασ ξεφυτρϊςει  ςτθ κζςθ 

του κάποιοσ Mengele ι Frankenstein  (ζςτω  ςε  μικρογραφία). 

Φόρμα και Ρεριεχόμενο 
(Καυμαςμόσ και Συμπάκεια) 

Τπωσ είπα, ζνα πράγμα, μου είναι αιςκθτικά ελκυςτικό, όταν προκαλεί 

το καυμαςμό μου. Ξαι πρόςκεςα ότι αυτό που ζραμαι και λατρεφω, 

είναι το ον ι πράγμα ι πράξθ που ςυμβολίηει μζςα μου αφθρθμζνα το 

καλό. Δεν είναι όμωσ μόνο ο καυμαςμόσ που ςυνοδεφει το ωραίο μζςα 

ςτον ανκρϊπινο νου. Θ αιςκθτικι απόλαυςθ, εκτόσ από το καυμαςμό,  

εκδθλϊνεται ταυτόχρονα και ωσ ζντονθ ςυμπάκεια. Αυτι είναι κυρίωσ  

που προκαλεί τθν ερωτικι και λατρευτικι  διάκεςθ  απζναντι ςτο 

ωραίο  και  ςτο ζργο τζχνθσ. 

Αυτό ςυμβαίνει επειδι ακριβϊσ, ςτθν αιςκθτικι, αναφερόμαςτε ςτο 

ςυμβολιςμό και όχι ςτο είναι του εκάςτοτε κζματοσ. Άρα, πζρα από 

τθν αντικειμενικι αιςκθτικι αξία του κζματοσ, που κακορίηεται 

κυριότατα από τθν απόλυτθ αρμονία των μερϊν του (από τθ φόρμα 

του), υπειςζρχεται αυτόχρθμα ωσ παράπλευρθ αξία θ υποκειμενικι, θ 

οποία κακορίηεται από τθ ςχετικι αρμονία που αποκακίςταται μεταξφ 

του  πομποφ  και  του  δζκτθ  του  ςυμβολιςμοφ. 

Πάλιςτα, θ ίδια θ λζξθ ωραίο, προιλκε ετυμολογικά από το επίκετο 

«ωριαίο», που ςιμαινε αυτό που ζρχεται ςτθν ϊρα του (π.χ. τον οίνο 

τθν ϊρα που ςερβίρεται το φαγθτό  ι τθ γυναικεία καλπωρι  μετά το 

ολοιμερο κυνιγι). Ξατά τουσ αρχαίουσ, για να είναι κάτι ωραίο, πρζπει 

να ζλκει ςτθν ϊρα του.  Δεν είναι ωραίο το φροφτο,  όταν είναι άγουρο 

ι ςάπιο.  Δεν είναι ωραία θ γυναίκα, ωσ κθλυκό, ςτα εβδομιντα τθσ, 

αλλϋ οφτε φυςικά και ςτα επτά τθσ.  Σφτε το καλφτερο φαγθτό είναι 

ωραίο όταν είμαςτε χορτάτοι, γιατί  -ςϋ αυτι τθν περίπτωςθ-  δεν 

μποροφμε να το απολαφςουμε.  Άρα, προθγικθκε τθσ απόλυτθσ θ 

ςχετικι αντίλθψθ του ωραίου, αφοφ αυτό αναφερόταν ωσ τζτοιο ςε 

ςυνάρτθςθ με τισ ανάγκεσ του δζκτθ  (βιολογικζσ, θκικζσ κλπ.). 

 Θ απόλυτθ αιςκθτικι, με τθν ζννοια τθσ εςωτερικισ τελειότθτασ χωρίσ 

εξωτερικζσ ςυναρτιςεισ, απαντάται με ςαφινεια ςτον Αριςτοτζλθ, που 

αφινει να εννοθκεί ότι θ καλι τζχνθ (Ροιθτικι), για να δικαιωκεί,  

πρζπει να κρικεί όχι με θκικο-πολιτικά κριτιρια ι με κριτιρια άλλων 

τεχνϊν, αλλά με κριτιρια ςφμφωνα προσ τουσ δικοφσ τθσ ςκοποφσ και 
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επιδιϊξεισ  («Ουχ θ αυτι ορκότθσ εςτίν τθσ πολιτικισ και ποιθτικισ, 

ουδϋ άλλθσ τζχνθσ και ποιθτικισ» - Ροιθτικι 1460, 13-15). 
 

Ζτςι, θ αιςκθτικι αξία ςυντίκεται από δφο βαςικοφσ παράγοντεσ:  τθν 

αρμονία και το ςυμβολιςμό. Θ αρμονία είναι κακαρι και αντικειμενικι 

υπόκεςθ του αξιολογοφμενου φαινομζνου και ζχει  να κάνει με τθ 

φόρμα του. Σ Beethoven είναι ςπουδαιότεροσ μουςουργόσ από τουσ 

Bruckner  και  Mahler,  γιατί  αντικειμενικά  ζχει  πιάςει  ςτισ  ςυνκζςεισ 

του βακφτερα επίπεδα μουςικισ αρμονίασ' οι φόρμεσ του είναι 

τελειότερεσ.  Ωςτόςο,  μπορεί κάποιοσ να προτιμά τον Bruckner ι τον  

Mahler, γιατί θ ψυχοςφνκεςι του είναι περιςςότερο ενκουςιϊδθσ και 

ορμθτικι και λιγότερο ζλλογθ και εςωςτρεφισ.  

Ξατϋ αυτι τθν ζννοια, θ αιςκθτικι αξιολόγθςθ ανάγεται αφενόσ ςτθν 

κλειςτι ανάλυςθ του κρινόμενου φαινομζνου κακεαυτοφ, με το 

υποκείμενο ωσ παρατθρθτι,  και αφετζρου ςτθν ανοιχτι κρίςθ του,  με 

το δζκτθ να ςυμμετζχει ςτο καλλιτζχνθμα ωσ ζνασ από τουσ 

παράγοντζσ του.  Χτθν πρϊτθ, το κάκε ζργο τζχνθσ  κρίνεται κακεαυτό 

και χωριςτά,  ενϊ ςτθ δεφτερθ,  αυτό  κρίνεται ςε ςυνάρτθςθ με το ιδθ 

ςτερεοποιθμζνο  μζςα  ςτο  δζκτθ  αιςκθτικό  πρότυπο  (γοφςτο). 

Εκεί ζγκειται και θ διαφορά του τεχνοκρίτθ από το φιλότεχνο,  που ο 

πρϊτοσ πρζπει να κρίνει το καλλιτζχνθμα κακαυτό, ενϊ ο δεφτεροσ 

δικαιοφται να το κρίνει και με βάςθ το προςωπικό του γοφςτο. Αλλά 

εκεί ζγκειται και θ διαφορετικότθτα τθσ τζχνθσ από τθν επιςτιμθ και 

τθν θκικι, κακόςον -ςε αυτζσ- το εξεταηόμενο ςφςτθμα τοποκετείται 

απζναντι, με τον εξεταςτι νου να ςτζκεται αντίκρυ ςαν δικαςτισ, ενϊ 

ςτθν τζχνθ και τθν αιςκθτικι, ο νουσ, κι όταν ακόμα κζλει να κρατθκεί 

μακριά, ςπανίωσ  το καταφζρνει  και τελικά  γίνεται  κι αυτόσ μζροσ του 

ςυςτιματοσ. Κζλει να μείνει δικαςτισ, αλλά  καταλιγει εραςτισ. 

Σ Υαπανοφτςοσ διακρίνει με αυτό το κριτιριο τα γνωρίςματα τθσ 

αιςκθτικισ λειτουργίασ ςε ςυγκίνθςθ και ςφγκλιςθ  (Αιςκθτικι, ςελ.41).  

Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ, μια ιδιότυπθ, μοναδικι ςτο είδοσ τθσ,  

ςυγκίνθςθ διακατζχει τθν ψυχι, όταν παραδίνεται ςτθν αιςκθτικι 

εποπτεία. Χτθ δεφτερθ περίπτωςθ,  ςτθ κζα του καλοφ, ςυγκλίνουν και 

εναρμονίηονται όλεσ οι ψυχικζσ δυνάμεισ που ςυνκζτουν τθν κίνθςθ 

τθσ ςυνειδθςιακισ μασ ηωισ.  Χτθν πρϊτθ, θ ςυγκίνθςθ οφείλεται ςε 

αυτό κακεαυτό το αιςκθτικά εξεταηόμενο κζμα και ςτουσ εςωτερικοφσ  

ςυνδυαςμοφσ του.  Χτθ δεφτερθ, θ ςφγκλιςθ οφείλεται ςτο ότι, εκτόσ 

από τθν εςωτερικι του αρμονία, το κζμα είναι ςε αρμονία και ςχετικά 

με το δζκτθ,  δθλαδι ο δζκτθσ είναι πια μζροσ του αιςκθτικοφ ςυνόλου 
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και ςυνιςτϊςα του  (όπωσ αυτό γίνεται ζντονα αντιλθπτό ςτο κζατρο, 

όπου ο κεατισ αιςκάνεται να παίρνει μζροσ ςτθν καλλιτεχνικι 

δθμιουργία και ςυμπάςχει ζντονα). Χτθν πρϊτθ, το αιςκθτικά κυρίαρχο  

είναι θ φόρμα,  ςτθ δεφτερθ,  θ  κεματολογία. 

Πϋαυτι τθν προςζγγιςθ, όπωσ κα δοφμε παρακάτω, θ διαφοροποίθςθ 

αυτι επθρεάηει κακοριςτικά και τθν τελεολογικι διάςταςθ  τθσ τζχνθσ, 

όπου ο φορμαλιςμόσ κζλει τθν τζχνθ  κρατθμζνθ  μακριά από τα θκικά 

δρϊμενα και τθν κακθμερινότθτα, ενϊ ο πραγματιςμόσ προτείνει μια 

τζχνθ κοντινι ςτον άνκρωπο και κοινωνικά χριςιμθ.  

Καλαιςκθςία και Καλλιτεχνία 

Πια άλλθ διάκριςθ, που είναι βαςικι ςτισ αιςκθτικζσ αξίεσ, είναι 

εκείνθ μεταξφ καλαιςκθςίασ και  καλλιτεχνίασ.  

Χτθν καλαιςκθςία περιλαμβάνουμε αςφαλϊσ τθν αιςκθτικι 

προςζγγιςθ των πραγμάτων ωσ φυςικϊν φαινομζνων, αλλά και αυτιν 

του φιλότεχνου απζναντι ςτο ζργο τζχνθσ που απολαμβάνει. Σ 

αιςκθτικά ευαίςκθτοσ άνκρωποσ δεν ζχει διαφορετικά κριτιρια μεταξφ 

των φυςικϊν αιςκθτικϊν κθςαυρϊν που ανακαλφπτει και των 

παραγόμενων από τον άνκρωπο. Θ πρόςκετθ εκτίμθςι του, που 

εκδθλϊνεται ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ προσ τον καλλιτζχνθ,  ζχει θκικό 

και όχι αιςκθτικό χαρακτιρα. 

Αντίκετα, θ καλλιτεχνία είχε πάντα, από τθν αρχαιότθτα, ωσ κφριο 

χαρακτθριςτικό το «ποιείν» (εξ ου και οι αρχαίοι ζλλθνεσ ονόμαηαν 

«ποιιματα» όχι μόνο τα ζργα του ζμμετρου λόγου, αλλά και όλα τα 

εικαςτικά και μουςικά  δθμιουργιματα).  Δθλαδι, ο καλλιτζχνθσ δεν 

αρκείται ςτο καυμαςμό του ωραίου' κυριαρχείται από τθ βακιά 

εςωτερικι κζλθςθ να το υπθρετιςει ωσ αξία, ςυνκζτοντασ και 

δθμιουργϊντασ. 

Εκεί ακριβϊσ αναδεικνφεται, περιςςότερο από τθν αρμονία, το γοφςτο.  

Σ καλλιτζχνθσ φροντίηει τθν αρμονία ςτο δθμιοφργθμά του, όπωσ ζχει 

μάκει να τθ ςζβεται ωσ φιλότεχνοσ και ωσ ςπουδαςτισ τθσ τζχνθσ του, 

αλλά προςκζτει ςτα ζργα του και τθ δικι του ςυνολικι οπτικι για το 

ωραίο, άρα και το προςωπικό του γοφςτο. Χτον καλλιτζχνθ τζμνονται 

το μζτρο, ωσ οδθγόσ αξία, με τθν προςωπικι κοςμοκεωρία του περί 

δθμιουργίασ.  

Γιϋ αυτό και το ζργο τζχνθσ κρίνεται αντικειμενικά, ωσ προσ τθν 

εςωτερικι αρμονία του, αλλά και υποκειμενικά, με βάςθ τθ 

ςυναιςκθματικι ςυγγζνεια δθμιουργοφ και δζκτθ (ι κριτικοφ). 
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Αυτό που πρζπει να τονιςκεί εν προκειμζνω, είναι ότι υπάρχει 

τεράςτια ψυχολογικι διαφορά μεταξφ φιλότεχνου και καλλιτζχνθ.  Σ 

φιλότεχνοσ  είναι  ζνασ αιςκθτικά καλλιεργθμζνοσ άνκρωποσ, ο οποίοσ 

καυμάηει και ερωτεφεται τισ ομορφιζσ τθσ φφςθσ ι τα δθμιουργιματα 

άλλων, που εμπεριζχουν αρμονία και που του περνοφν ταιριαχτοφσ  μϋ 

αυτόν  ςυμβολιςμοφσ.   Αυτόσ, το πολφ-πολφ  να λειτουργιςει κάποτε 

και ςαν εραςιτζχνθσ καλλιτζχνθσ, για παιχνίδι ι βιοποριςμό. Ψον 

ςυγκινεί θ ομορφιά και τθν επιδιϊκει ωσ ςυλλζκτθσ, αλλά κυριαρχείται 

απϋ αυτιν ad hoc, τθν ϊρα που καταπιάνεται μϋ αυτιν.  Οείπει το  

κυρίαρχο  βιωματικό  ςτοιχείο. 

Σ καλλιτζχνθσ, δεν δθμιουργεί (κατϋ αρχιν, τουλάχιςτον) για τουσ 

άλλουσ.  Δθμιουργεί, γιατί  τον ςυνζχει  βακιά μζςα ςτο υποςυνείδθτό 

του θ πεποίκθςθ ότι περίπου όλο το ςφμπαν ζχει ςυνωμοτιςει για να 

αφοςιωκεί αυτόσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ τζχνθ. Τταν δθμιουργεί, δεν 

κεωρεί ότι ποιεί, αλλϋ ότι «ποιείται» ο ίδιοσ. Δθλαδι, ότι δεν 

μεταςχθματίηει  απλϊσ το ζξω απϋ αυτόν με βάςθ τα μζτρα του,  αλλϋ 

ότι  αντίκετα,  εκλφει ςτο περιβάλλον το ίδιο του το είναι,  τον εαυτό 

του, όπωσ αυτόσ τον ξζρει. Θ τζχνθ του είναι γιϋ αυτόν ζνα είδοσ 

κλωνοποίθςθσ (όπωσ ςτθ βιολογία), όπου ο καλλιτζχνθσ είναι 

ταυτόχρονα ο γενετιςτισ και το παραγόμενο τεχνθτό πλάςμα και, 

ςυνεπϊσ, τα ζργα τζχνθσ που παράγει είναι τρόπον τινά οι «κλϊνοι» 

του, τα alter ego του, οι  υπαρξιακζσ  προεκτάςεισ του. 

Χυνικωσ, οι αιτίεσ αυτισ τθσ ιδιαίτερθσ κλίςθσ είναι το ταλζντο, 

δθλαδι το φυςικό χάριςμα ενόσ ατόμου να ςνταποκρίνεται ςτισ 

τεχνικζσ  απαιτιςεισ  μιασ τζχνθσ,  ι ο οικογενειακόσ  εκιςμόσ,  δθλαδι 

θ εναςχόλθςθ όλθσ τθσ πατρικισ οικογζνειασ με τθ ςυγκεκριμζνθ 

τζχνθ. Αυτό όμωσ δεν αποκλείει και το αντίκετο, γιατί ο γνιςιοσ 

καλλιτζχνθσ  -όπωσ και ο μφςτθσ επιςτιμονασ- κρφβει πάντα μζςα του 

ζναν επαναςτάτθ,  ζνα πειςματάρθ,  ζναν ανατροπζα των φυςικϊσ και 

κοινωνικϊσ παραδεδεγμζνων. Αυτό κάνει πολλζσ φορζσ κάποιον να 

πθγαίνει κόντρα ςτο μειονζκτθμά του (όπωσ π.χ. ο Beethoven ςτθ 

βαρυκοϊα του και ο Δθμοςκζνθσ ςτον ψευδιςμό του), αλλά και ςτο 

πλεονζκτθμά του κάποιεσ φορζσ, περιφρονϊντασ το εφκολο  (όπωσ π.χ. 

εγϊ περιφρόνθςα τθ λογοτεχνία, παρά τθ δεινότθτά μου ςτο λόγο και 

τθν αφθγθματικι ευκολία που είχα, κακϊσ και τθ νομικι ι πολιτικι 

καριζρα,  που μου ςυνιςτοφςαν οι ειδιμονεσ  εκτιμϊντασ τθ γεωμετρία 

και τθν πειςτικότθτα του λόγου μου, για να αφοςιωκϊ πάςθ δυνάμει 

ςτθ φιλοςοφία). 
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Φυςικά, επϋ αυτοφ, καλλιτζχνθσ με καλλιτζχνθ διαφζρει. Ωπάρχει 

εκείνοσ που δθμιουργεί ελαφρά τθ καρδία, για να διαςκεδάςει τθν 

πλιξθ του ι να εμπορευκεί τθν τζχνθ του, αλλά υπάρχει κι εκείνοσ που 

δθμιουργεί από εςωτερικι ανάγκθ, ςυμμετζχοντασ ςτθ δθμιουργία με 

όλο του το είναι.    

 

Υάντωσ,  όπωσ το  αναλφω  πιο  κάτω,  το  ωραίο  δεν  είναι  μονολικικό 

και  μακθματικά  μονοςιμαντο.  

Θ πολλαπλότθτα ζκφραςθσ του ωραίου δεν ςταματά ςτα πολλά 

φυςικά μονοπάτια προςζγγιςισ του, όπωσ είναι ο γραπτόσ και 

προφορικόσ λόγοσ, θ εικόνα και ο ιχοσ κ.ά.   Υοικίλει και ανάλογα με 

τθν προςοχι που δίνουμε ςτθ φόρμα ι ςτο περιεχόμενο,  ωσ δζκτεσ ι 

ωσ δθμιουργικοί πομποί τθσ ομορφιάσ, και με τθν πακθτικι ι 

ενεργθτικι ςτάςθ μασ απζναντι ςϋ αυτό.  Αλλά, και παραπζρα, με 

λεπτομερειακότερθ εξζταςθ, αυτό εμφανίηεται με μια ειδολογικι 

ποικιλία που είναι ατελείωτθ και με πάμπολλουσ χαρακτιρεσ που 

ορίηουν  κατά  διάφορο  τρόπο τθν ομορφιά του. 

Ζτςι, ζχουμε ωσ παραλλαγζσ του ωραίου,  ανάλογα με το κζμα και τθ 

χρονικι ςτιγμι,  αυτό που το  βλζπουμε ωσ ωραίο γιατί είναι ςφμμετρο 

ι χαριτωμζνο ι  κομψό ι υπζροχο ι τρυφερό ι  ηεςτό ι γλυκό ι 

ςπιρτόηικο, ακόμα και παιδικό και τρελό κάποιεσ φορζσ. Επίςθσ, 

ποικίλει ωσ γνωςτό θ ςθμαςία που δίνουμε ςϋ αυτό, βλζποντάσ το, 

ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ωσ αξιοπρόςεκτο ι ςυμπακθτικό ι  

ελκυςτικό ι  γοθτευτικό ι ςαγθνευτικό ι  καυμαςτό ι  ερωτεφςιμο. 

Τλεσ αυτζσ οι ποιοτικζσ και ποςοτικζσ κλίμακεσ του ωραίου, το 

χαρακτθρίηουν και -οπωςδιποτε- ςυντελοφν δυναμικά ςτθν 

καλλιτεχνικι ποικιλία, που επθρεάηει ανάλογα και τθν επιςτθμονικι 

ανάλυςι του.  Ξαμιά τουσ όμωσ δεν αρκεί,  από μόνθ τθσ,  για να δϊςει 

ςε οποιοδιποτε αντικείμενο τθν ταυτότθτα του ωραίου και του 

αιςκθτικά προακτζου.  Θ ομορφιά είναι  αποτζλεςμα  ςφνκεςθσ και όχι 

ανάλυςθσ και, γιϋ αυτό, φςτερα από όλεσ τισ αναλφςεισ και επαγωγζσ, θ 

τελικι απόφανςθ για τθν αιςκθτικι καταξίωςθ ενόσ ζργου τζχνθσ είναι 

ενορατικι και ςυνολικι. Ψο ωραίο κρίνεται τελικά με τον ίδιο 

μυςτθριακό τρόπο που ο καλλιτζχνθσ το εμπνζεται και το δθμιουργεί.  

Γιϋ αυτό και  ςτθν αιςκθτικι,  θ ςθμαςία τθσ αυκεντίασ  και του «Ad 

Verecundiam» είναι καταλυτικι.   
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Αιςκθτικι αναςτροφι 
(Δραματικό και Κωμικό) 

Πια που αναφερκικαμε ςτθν ειδολογικι  πολλαπλότθτα τθσ αξίασ του 

ωραίου, είναι νομίηω το κατάλλθλο ςθμείο για να τονίςουμε κάποιεσ 

μορφζσ του, που δείχνουν φαινομενικά ότι αναιροφν  τον οριςμό του 

ωραίου, αναδεικνφοντασ και αξιοποιϊντασ τθν αςχιμια, αλλά ςτθν 

ουςία  τον εδραιϊνουν. 

Τπωσ είπαμε, το ωραίο ζχει -ωσ αξία- πολλζσ ποιοτικζσ μορφζσ και 

διαβακμίςεισ.  Τλεσ, όμωσ οι παραλλαγζσ του,  όςεσ αναφζραμε μζχρι 

τϊρα, ςυμφωνοφν ςτο χαρακτθριςτικό τθσ αρμονίασ, ςτο οποίο 

επικεντρϊνονται οι αιςκθτικζσ προςεγγίςεισ των πραγμάτων και οι 

καλλιτεχνικζσ πρωτοβουλίεσ.  Αλλά θ τζχνθ δεν ζχει φραγμοφσ και θ 

δυναμικι τθσ είναι ςαρωτικι.  Βρικε τρόπουσ, ϊςτε να μθν αφιςει 

απζξω τίποτα από τθ ηωι.  Δεν ςυμβιβάςτθκε ςτο να αναδεικνφει το 

ωραίο, αλλά προχϊρθςε ςε πιο δφςκολο και πιο φιλόδοξο ςκοπό:  να 

υποτάξει το άςχθμο και  να το βάλει  κι αυτό να υπθρετεί τθν ομορφιά! 

Πε μια αξιοκαφμαςτθ ευρθματικότθτα,  κατά ζνα τρόπο που κυμίηει 

τθν ομοιοπακθτικι τθσ ιατρικισ, δεν ζςτρεψε το πρόςωπο ςτθν 

αςχιμια.  Ξαταπιάςτθκε καρραλζα μαηί τθσ, από τθν αρχαιότθτα μζχρι 

ςιμερα,  χτυπϊντασ τόςο τθν αμαρτία  με το δράμα και τθν τραγωδία, 

όςο και το άμετρο και αμετροεπζσ  με τθν κωμωδία και τθ ςάτιρα. 

Ψο δραματικό και το κωμικό, ωσ ποιοτικά ιδιαίτερεσ διαςτάςεισ τθσ 

τζχνθσ, υπάρχουν και ςτα τζςςερα βαςικά είδθ τζχνθσ  (λογοτεχνικι, 

υποκριτικι, μουςικι και εικαςτικι).  Από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα, 

καμία τζχνθ δεν ζκανε τα ςτραβά μάτια ςτθν αςχιμια.  Τχι μόνο δεν 

τθν αγνόθςε, αλλά εκμεταλλευόμενθ τθ  δφναμθ που ζχει  θ ομορφιά 

μζςα ςτθν ψυχι του ανκρϊπου, ζβαλε τθν αςχιμια ςτο πατθτιρι  τθσ  

τζχνθσ  και, τςαλαπατϊντασ τθν αλφπθτα, κατόρκωςε να παράγει από 

το ςτυφό ςταφφλι τθσ αμαρτίασ και τθσ ατυχίασ, ευφραίνοντα οίνο! 

Σ δραματικόσ και ο κωμικόσ καλλιτζχνθσ λειτουργεί ςαν πνευματικόσ 

ειςαγγελζασ, που κακίηει το κακό ςτο εδϊλιο του δικαςτθρίου τθσ 

τζχνθσ και, αναδεικνφοντασ τισ αμαρτωλζσ πτυχζσ του,  το παραδίδει 

ςτθν κοινι απζχκεια ι ςτθ γελοιοποίθςθ.  Δίνει ζτςι ςτον εαυτό του, 

αλλά και ςτο δζκτθ, αιςκθτικι ικανοποίθςθ με αντιχαριςτικό, αλλά 

ζντονο τρόπο. Είναι ίςωσ θ πιο εγκεφαλικι πτυχι τθσ αιςκθτικισ,  γιατί 

βαςίηεται ςε γενικότερεσ και υπζρτερεσ τθσ επιςτιμθσ του ωραίου 

νοθτικζσ αρχζσ, μεταξφ των οποίων προζχει το κακαρϊσ 

λογικομακθματικό αξίωμα «Άρνθςισ αρνιςεωσ ζμμεςοσ κατάφαςισ» 
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(πλθν επί πλθν ίςον ςυν),  που οι αρχαίοι το απζδιδαν πρακτικά και  με 

το ρθτό  «Κόπανοσ  κοπάνω  εκκροφεται».  

Από μικρόσ, είχα εκπλαγεί με τθν τόλμθ τθσ τζχνθσ να περιλαμβάνει 

ςτα ζργα τθσ αντιαιςκθτικά και άμετρα φαινόμενα, πολλζσ φορζσ 

άκρωσ  αθδιαςτικά  και  απεχκι,  όπωσ  θ  αιμομιξία  μάνασ  και  γιοφ 

ςτον Σιδίποδα ι θ  ςαδιςτικι  κακία ςτο Φιχάρδο Γϋ ι θ αχαριςτία προσ  

το  γονιό  ςτο  βαςιλιά  Lear ι οι ψυχικζσ  ακρότθτεσ  ςτισ  ταινίεσ του 

Bergman, και να παράγει εκπλθκτικά καλαίςκθτα και καταπραχντικά  

για  το πνεφμα  αποτελζςματα.  Ξάπωσ ανάλογα, είχα εντυπωςιαςκεί 

από το αριςτοφανικό και το μολιερικό κζατρο και από τισ 

αριςτουργθματικζσ ταινίεσ του Chaplin, όπωσ οι ευφυζςτατεσ και 

ιδιαίτερα   φιλοςοφθμζνεσ  «Modern  times»  και  «Great  dictator». 

Θ κυρίαρχθ ιδζα ςτισ τραγωδίεσ των Αιςχφλου, Χοφοκλι και Ευριπίδθ 

μζχρι τα ζργα των  Shakespeare, Brecht και Bergman,  ι ςτον Τμθρο 

και τον Dante  μζχρι τουσ Eliot,  Lorca  και Ξαβάφθ,  ι  ςτουσ πίνακεσ 

του Delacroix μζχρι και τουσ ςφγχρονουσ ιδιοφυείσ γελοιογράφουσ, 

είναι  παντοφ θ  Κάκαρςθ.  Δθλαδι θ νζμεςθ και  θ τιμωρία, θ επιβολι 

του καλοφ επί του κακοφ,  θ ακφρωςθ τθσ  αςχιμιασ  μζςω του μζτρου 

και  τθσ  αρμονίασ,  με τα οποία  τθν  περιχφνει  θ  τζχνθ! 
 

Θ δραματικι  και  θ κωμικι  τζχνθ  μοιάηουν  εφκολεσ υποκζςεισ,  γιατί 

ο καλλιτζχνθσ βρίςκει ζτοιμο ζδαφοσ ςτθ κεματολογία του. Δεν 

χρειάηεται να εντείνει τθ δθμιουργικι προςπάκεια ο ίδιοσ, αφοφ θ 

ζνταςθ  υπάρχει ιδθ άφκονθ  ςτα ανκρϊπινα πάκθ που παρουςιάηει 

το κζμα.  Τμωσ, ςτθν πραγματικότθτα, είναι πολφ δφςκολεσ υποκζςεισ 

και απαιτοφν μεγάλθ προςοχι ςτθ δοςολογία των καταςτάςεων που 

αναμειγνφουν. Ψο γεγονόσ ότι κινοφνται κοντά ςτα όρια, ενζχει εκ 

φφςεωσ τον κίνδυνο να περιπζςει εφκολα το ζργο τζχνθσ, με τθν 

παραμικρι υπερβολι  και αμετροζπεια, ςτθ γελοιότθτα.  

Αν θ κάκαρςθ είναι θ τιμωρία που επιβάλλει θ τζχνθ ςτθν κακι 

πραγματικότθτα, θ γελοιοποίθςθ είναι -αντίςτροφα-  θ κάκαρςθ  που 

επιφυλάςςει θ πραγματικότθτα  ςτθν  κακι  τζχνθ.  Σ καλλιτζχνθσ που 

δραματοποιεί ι ςατιρίηει, υψϊνει τον εαυτό του ςτο ρόλο του 

πνευματικοφ  δικαςτι,  τοποκετϊντασ τθν αςχιμια ςτο εδϊλιο, όπωσ 

είπαμε προθγουμζνωσ. Αλλά, ωσ γνωςτό, πολφ εφκολα «ο υψϊν 

εαυτόν ταπεινωκιςεται». Ψο αντιαιςκθτικό και το γελοίο, όταν τα 

αναμοχλεφεισ, ζχουν  τρόπο να εκδικοφνται.  Γιϋ αυτό,  αν και φαίνεται 

ότι ςτο δράμα και ςτθν κωμωδία θ ζνταςθ ςκεπάηει το μζτρο, θ 

αλικεια είναι ότι  τθν αρρυκμία και  τθν αμετροζπεια  τθν  ξεςκεπάηει.  
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Θ κεματολογικι ζνταςθ ςτα ζργα τζχνθσ που λειτουργοφν 

αντιχαριςτικά  και  ειςαγγελικά,  απαιτεί  και  εντονότερθ  προςοχι  

ςτθ φόρμα, γιατί ζχει ιδθ διεγερκεί από το ζργο θ κριτικι διάκεςθ του 

δζκτθ  και, ςτθν παραμικρι παραφωνία, αυτι ςτρζφεται αυτόματα και 

εναντίον  του  ίδιου του  ζργου.  
 

Υάντωσ, με δεδομζνουσ αυτοφσ τουσ κινδφνουσ, ο πολιτιςμόσ χρωςτάει 

μεγάλθ ευγνωμοςφνθ ςτθ δραματικι τζχνθ. Θ ηωι του ανκρϊπου 

είναι γεμάτθ από βαςανιςτικά πακιματα και από ανεκπλιρωτα πάκθ, 

μεταξφ των οποίων κυριαρχοφν ο ζρωτασ, ο κάνατοσ, θ πλιξθ και θ 

αρρϊςτια.  Τπωσ λζει ο Υαπανοφτςοσ ςτθν αιςκθτικι, αςκθτζσ ςαν τον 

Υλάτωνα και εκλεπτυςμζνοι καλοηωιςτζσ ςαν τον Επίκουρο ζκαναν τθν 

ίδια διάγνωςθ:  οι ρίηεσ του πόνου βρίςκονται μζςα ςτισ επικυμίεσ, 

γιατί είτε τισ ικανοποιιςουμε είτε όχι, το αποτζλεςμα κα είναι  ζνα  

κενό  μζςα  μασ. 

Ενϊ λοιπόν κάποιοι «ςοφοί» ςυμβουλεφουν τον άνκρωπο να λυτρωκεί  

με  τον  αςκθτιςμό  και  τθ  νζκρωςθ  τθσ  ηωικισ  βοφλθςθσ,  ο 

καλλιτζχνθσ δεν νεκρϊνει τθ βοφλθςθ,  αλλά τθν εξουςιάηει  με τθν 

ποιθτικι (εικονικι) βίωςθ τθσ επικυμίασ. Δεν παραιτείται από τθν 

επικυμία, ςαν αρχι πράξθσ κατοχισ, αλλά τθ ηει αφθρθμζνα,  ςαν 

λαχτάρα που ζχει λείψει από μζςα τθσ θ οριςμζνθ κίνθςθ προσ ζνα 

ςυγκεκριμζνο αντικείμενο επικυμίασ. Υου του ζχει μείνει μόνο ο 

ηωικόσ παλμόσ του πόκου, το δυναμικό ςχιμα του, που τον κάνει να 

κρατά επίμονα ςτθ μνιμθ του τα μεγάλα πάκθ και όχι μόνο να μθν 

υποφζρει, αλλά να τα χαίρεται κιόλασ.  
Απόδειξθ είναι, ότι ο άνκρωποσ δεν αρκζςκθκε, δθμιουργϊντασ 

καλλιτεχνικά, ςτο φυςικό δράμα, αλλά πζραςε και μεγαλοφργθςε και 

ςτο χϊρο τθσ Τραγωδίασ, δθλαδι του αφφςικα  δραματικοφ,  όπου  

ςτο  δραματικό  προςτίκεται  το  ςπάνιο, το εξεηθτθμζνο και θ 

εξαιρετικι ατυχία  (αυτι που ςιμερα αποκαλοφμε κοινϊσ  γκαντεμιά ι 

γκίνια ι, ακόμα, γρουςουηιά).  

Ζτςι, θ τζχνθ μεταςχθματίηει το πάκοσ, από ανεκπλιρωτθ δφναμθ 

επικυμίασ, ςε «καφςιμο» εςωτερικισ ηωισ, ςε δφναμθ εςωτερικισ 

ικανοποίθςθσ.   Θ παγκόςμια δραματουργία,  ειδικά ςτθ λογοτεχνία και 

το κζατρο, ζχει δϊςει καλλιτεχνικά αριςτουργιματα που λυτρϊνουν  

τθν   ψυχι  και  διδάςκουν  το  πνεφμα.  

Υάντα όταν ςκεφτόμουν αυτό το κζμα,  μου ερχόταν κατά παράδοξο 

τρόπο ςτο νου ο όροσ τθσ μθχανικισ  «μθχανζσ εςωτερικισ καφςεωσ», 

ςαν παρομοίωςθ ότι θ τζχνθ προςφζρει ςτθν ανκρϊπινθ μθχανι αυτι 
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τθν «εςωτερικι καφςθ». Αυτι τθν καφςθ, τθ διαπιςτϊνει κανείσ 

ανάγλυφα ςτον περίφθμο οριςμό του Αριςτοτζλθ περί τραγωδίασ: 

«Ἔζηηλ νὖλ ηξαγωδία κίκεζηο πξάμεωο ζπνπδαίαο θαὶ ηειείαο, 

κέγεζνο ἐρνύζεο, ἡδπζκέλῳ ιόγῳ, ρωξὶο ἑθάζηῳ ηῶλ εἰδὼλ ἐλ ηνῖο 

κνξίνηο, δξώληωλ θαὶ νὐ δη' ἀπαγγειίαο, δη' ἐιένπ θαὶ θόβνπ 

πεξαίλνπζα ηὴλ ηῶλ ηνηνύηωλ παζεκάηωλ θάζαξζηλ». 

Ππορεί θ επιςτιμθ να ζχει αναλφςει, ωσ ψυχολογία και κοινωνιολογία, 

όλα τα ανκρϊπινα φαινόμενα και πάκθ, αλλά θ ςυμπλιρωςθ  που 

ειςφζρει  θ τζχνθ, με το  «προ οφκαλμϊν»  ηωντανό και  κραυγαλζο 

παράδειγμα,  κάνει  τον άνκρωπο να τα βιϊνει αυτά  ςαν  να  τα  ηει, να 

τα κατανοεί  «εκ των ζςω» (εςωτερικι καφςθ), να ςυμπάςχει  με τον 

ιρωα και  να ςυνεργάηεται νοερά μαηί  του  ςτθν  αναηιτθςθ  λφςθσ. 

 Οι προβλθματιςμοί που γεννοφν και τα μθνφματα που περνοφν ςτον 

άνκρωπο μεγάλα δραματικά ζργα, όπωσ ο «Οιδίπουσ τφραννοσ» ι το 

«ωμαίοσ και Λουλιζτα» ι το «Ζγκλθμα και τιμωρία» ι «Οι Άκλιοι» ι το 

«Ρόλεμοσ και Ειρινθ» ι «Ο ζμποροσ τθσ Βενετίασ» ι το «Μάνα κουράγιο» 

ι «Ο Χριςτόσ ξαναςταυρϊνεται» ι «Θ Δίκθ» ι «Θ πείνα» κ.ά., αλλά και θ 

λυτρωτικι ϊκθςθ που δίνουν ςτθν ψυχι προσ το αρμονικότερο και το 

ιςορροπθμζνο, δεν κατορκϊκθκαν  ποτζ  από  κανζναν  κεωρθτικό  θ  

θκικολόγο.  Κι αυτό, δεν είναι προνόμιο μόνο των γραμμάτων, αλλά όλων 

των τεχνϊν.  Ζνασ πίνακασ ςαν  τθ  «Σφαγι τθσ Χίου» ι τθ «Guernica»,  

αξίηει όςο πολλά κεφάλαια από το «Ρόλεμοσ και Ειρινθ»,  και ζνα  μουςικό 

«Requiem» λζει ςτθν ψυχι μασ πολλά περιςςότερα από τθν πιο 

καλογραμμζνθ   επικιδεια   ομιλία. 

Γενικά,  κα ιταν ςίγουρα υπερβολι  να υποτιμιςουμε τθν επιςτιμθ ωσ 

κφριο πυλϊνα τθσ γνωςτικισ και θκικισ ςυγκρότθςθσ του ανκρϊπου, 

αλλά δεν κα ιταν υπερβολι το να ποφμε ότι, χωρίσ το υποςτθρικτικό 

«αγκονάρι» τθσ καλλιτεχνικισ δραματουργίασ, ο ανκρϊπινοσ 

πολιτιςμόσ κα ιταν θκικά ανάπθροσ και κατά κάποιο τρόπο  

απόκοςμοσ  και  ακατάλθπτοσ. 
 

Ωςτόςο, κα ιταν το ίδιο άςτοχο από πολιτιςτικι άποψθ, αν 

αγνοοφςαμε και  τθν  κωμικι τζχνθ.  Ψο αςτείο είναι θ άλλθ πλευρά 

τθσ αντιχαριςτικισ αντίλθψθσ του ωραίου, όπωσ ακριβϊσ και το 

δραματικό.  Αυτό δεν καταπιάνεται με τθν αςχιμια που φζρνει πόνο, 

αλλά με τθ δυςαρμονία και τθν ζλλειψθ μζτρου ςτα πράγματα, που τα 

ευτελίηει και τα αποδιοργανϊνει.  Υίςω από κάκε αςτεία κατάςταςθ, 

κρφβεται ςτθν πραγματικότθτα  θ  αςτοχία  και  θ  αποτυχία. 



 558                                                             ΑΛΧΚΘΨΛΞΘ 

 

Θ κωμικι αιςκθτικι αναδεικνφει τα άμετρα και τα ςατιρίηει λυτρωτικά, 

με τθν ζννοια ότι το πνεφμα εκπαιδεφεται τοιουτοτρόπωσ  (ομοιο-

πακθτικά, όπωσ  είπαμε  και  ςτθν  περίπτωςθ του δράματοσ)  να τα 

αποφεφγει,  ϊςτε να αποφεφγει  και  τθν  αποτυχία.  

Τμωσ, εδϊ εμπεριζχεται και κάποια δόςθ αυταρζςκειασ και 

υπεροψίασ:  Γελϊ με το πάκθμα εκείνου που εκφεφγει από το μζτρο, 

γιατί επιβεβαιϊνει μζςα μου τθ δικι μου φρονιμάδα.  Είναι ςθμαντικι 

ικανοποίθςθ  για τον άνκρωπο θ  ατομικι του  καταξίωςθ και υπεροχι,  

όςο κι αν  αυτό  το κρφβει  μζςα του  για να μθ ςυγκρουςκεί με το 

κοινωνικό πνεφμα φιλαλλθλίασ και αλλθλεγγφθσ.   

Ξατά τον Baudelaire, το κωμικό ζχει διαβολικι καταγωγι και είναι «ζνα 

από τα κουκοφτςια του ςυμβολικοφ μιλου τθσ αμαρτίασ».  Ξατά τον 

Hobbes,  με τθν κωμικι διαπόμπευςθ  τθσ αςτοχίασ και με το γζλιο,  

εκδθλϊνεται  κάποια  μορφι  κακίασ,  αφοφ διαςκεδάηουμε  με το 

πάκοσ του άλλου, και ταυτόχρονα προςωπικοφ κριάμβου, αφοφ 

αποδεικνφουμε  διϋ αυτοφ  ότι εμείσ δεν αςτοχοφμε. Δεν ςυμμερίηομαι 

απόλυτα αυτι τθν κριτικι, γιατί νομίηω ότι το γζλιο ςτθν κωμωδία 

απευκφνεται ςτθν άμετρθ κατάςταςθ που κεάται το πνεφμα και όχι 

ςτον υποκειμενικό φορζα τθσ. Απόδειξθ είναι ότι το ανκρϊπινο πνεφμα 

δεν διςτάηει και να αυτοςαρκάηεται, όταν θ γελοία κατάςταςθ αφορά  

εμάσ  τουσ ίδιουσ  και  ςυμβαίνει  ςϋ εμάσ. 

Υάντωσ, υπάρχει και ςτο κωμικό μεγάλθ κλιμάκωςθ  και  ποικιλία,  που 

ποικίλει, ωσ προσ μεν το αξιολογοφμενο αντικείμενο, από το απλά 

αςτείο και ςαχλό ζωσ το γελοίο και το κιτσ (kitsch)  και, ωσ προσ το 

αιςκανόμενο υποκείμενο, από τθν πακθτικι διαςκζδαςθ μζχρι και τθν 

ενεργθτικι ςάτιρα. 
 

Λδιαίτερθ περίπτωςθ κωμικισ προςζγγιςθσ των πραγμάτων είναι  το 

Χιοφμορ (Humor), όπου το αςτείο δεν το βρίςκουμε απλά' το 

προκαλοφμε.  Ψο προκαλοφμε γιατί,  ζχοντασ πειςκεί ότι το ανϊδυνα 

δυςαρμονικό μάσ χαροποιεί και μασ διαςκεδάηει, επιδιϊκουμε 

περιςςότερθ  διαςκζδαςθ  για  εμάσ  τουσ  ίδιουσ   ι  αποςκοποφμε ςτο  

να  χαροποιιςουμε  φιλικά  πρόςωπα  του  περιβάλλοντόσ  μασ. 

Ψο χιοφμορ είναι μια λεπτι υπόκεςθ και απαιτεί και το ίδιο λεπτότθτα 

και ςθμαςία ςτθ λεπτομζρεια.  Κζλει μεγάλθ φροντίδα, ϊςτε να μθν 

ολιςκιςει θ χιουμοριςτικι διάκεςθ ςτθν αγζνεια και ςτθ χοντράδα. Ξαι 

οπωςδιποτε, απαιτεί τθν αίςκθςθ του χϊρου και του χρόνου (του 

ωραίου ωσ «ωριαίου»), γιατί θ ίδια φράςθ ι χειρονομία είναι 

διαςκεδαςτικι ςε κάποια περίςταςθ και ενοχλθτικι και αντιαιςκθτικι 
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ςε άλλθ. Υροςωπικά, κεωρϊ εξαιρετικό προςόν ςτον άνκρωπο το να 

ξζρει πϊσ να μεταχειρίηεται το χιοφμορ, αλλά και πϊσ να το ανζχεται 

και να το απολαμβάνει ταυτόχρονα. Γεγονόσ είναι, ότι πζρα από τθν 

αιςκθτικι χαρά που αυτό δίνει, είναι ςυχνά ο καλφτεροσ τρόποσ για να 

ξεφεφγουμε από δφςκολεσ καταςτάςεισ ι για να διαςϊηουμε 

προςωπικζσ ςχζςεισ  που μια  διχογνωμία  τείνει  να  τισ  καταςτρζψει. 

Εξάλλου, αυτό φαίνεται κι από το ότι, ςϋ αυτι τθν καλλιτεχνικισ φφςθσ 

πρωτοβουλία που είναι ιδιαίτερα προςφιλισ και ευχάριςτθ, αλλά και 

εκτονωτικι, ςυμμετζχει κι ο απλόσ λαόσ, ζςτω κι αν δεν ζχει 

καλλιτεχνικι παιδεία κατά τϋ άλλα, με τα  ανζκδοτα που  εφευρίςκει 

και  διθγείται και με τα πειράγματα μζςα ςτισ φιλικζσ παρζεσ. 

Εκείνο  που  μπορϊ  να  πω,  παρά  τον επί  δεκαετίεσ  αυτοπεριοριςμό 

μου ςτθν εγκράτεια και τθ ςοβαρότθτα λόγω τθσ αφοςίωςθσ ςτθ 

φιλοςοφία, είναι ότι θ ηωι  χωρίσ  τον ζρωτα  και το χιοφμορ,  κα ιταν 

ανυπόφορθ. Ξι αν αναρωτθκείτε τι το κοινό ζχουν αυτά τα δφο 

ανόμοια πράγματα, θ απάντθςθ  είναι:  το αςυνικιςτο!  Θ ςυνικεια 

είναι ψυχικόσ κάνατοσ και ο ζρωτασ και το χιοφμορ αντιςτρατεφονται 

τθ ςυνικεια.  Άρα  ακυρϊνουν, νοερά και προςωρινά τουλάχιςτον, το  

κάνατο. 
 

Ϊςτερα απϋ όλα αυτά, είναι κατανοθτό -πιςτεφω- το πϊσ και γιατί  

δθμιουργείται θ ανάγκθ για κωμικι καλλιτεχνικι δθμιουργία, 

ανεξάρτθτα  αν  αυτι  επιλεγεί  να  είναι  ζνα λογοτεχνικό  ι  κεατρικό 

ζργο, με κωμικό περιεχόμενο και καταςτάςεισ, ι μια ςατιρικι 

γελοιογραφία  ι  ζνα  χιουμοριςτικό  τραγοφδι. 

Αξιοπρόςεκτο είναι ότι, από τον καιρό του Αριςτοφάνθ μζχρι τθ 

κεατρικι επικεϊρθςθ του 20οφ αιϊνα και τα δθμοςιογραφικά 

ςατιρικά  κείμενα  και  γελοιογραφίεσ όλων των εποχϊν,  θ κωμωδία 

και το χιοφμορ ζπαιξαν και παίηουν καταλυτικό ρόλο ςτθν πολιτικι 

λειτουργία.  

Υολλζσ  φορζσ, αυτό που δεν ζχει τθ δφναμθ να καταφζρει μια μαηικι 

λαϊκι εξζγερςθ, το καταφζρνει θ πζνα ενόσ γελοιογράφου ι 

χρονογράφου. Γενικά, ο εξυπνότεροσ πολιτικόσ αντίλογοσ αςκείται 

μζςω τθσ τζχνθσ.  Τςο κι αν οι πολιτικοί ζχουν εκιςτεί να αντζχουν τθν 

εςωπολιτικι αντιπολίτευςθ, ποτζ δεν κατόρκωςαν να αντζξουν ςτθν 

εξωπολιτικι γελοιοποίθςθ (το «ψιλό γαηί», που λζει ο λαόσ),  αν τθν 

άξιηαν κι  αν υπιρχαν οι κατάλλθλοι πνευματικοί  δθμιουργοί  να τουσ 

ςτοχοποιιςουν ςατιρικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Θ2 

ΑΧΕΣ ΚΑΛ ΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ ΑΛΣΚΘΤΛΚΘΣ 

Θ αιςκθτικι, τόςο ωσ καλαιςκθςία, όςο και ωσ καλλιτεχνία  

περιςςότερο, είναι εκείνθ από τισ πολλζσ πνευματικζσ δράςεισ του 

ανκρϊπου που ζχει εμφανίςει τισ περιςςότερεσ διαφοροποιιςεισ ςε 

τάςεισ και ςχολζσ. Αυτό είναι ευκολοεξιγθτο, αν λθφκεί υπόψθ 

αφενόσ θ δίπλευρθ εκτίμθςθ του ωραίου (εςωτερικι και απόλυτθ 

αρμονία, αλλά και ςχετικι με το δζκτθ αρμονία)  και αφετζρου θ 

πολλαπλότθτα τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ  (είδθ  τεχνϊν).  

Ψο πολυπαραγοντικό γινόμενο όλων αυτϊν των παραλλαγϊν, ιταν 

επόμενο να δϊςει  πολφ μεγάλθ  ποικιλία ςτθν ταξινόμθςθ των ζργων 

τζχνθσ  και των καλλιτεχνϊν, κακϋ ομάδεσ με κοινά χαρακτθριςτικά, 

είτε  αυτά  τα  χαρακτθριςτικά  αναφζρονται  ςε  ςυγκεκριμζνθ  τάςθ, 

είτε ςε ςυγκεκριμζνθ τζχνθ. Αναλόγωσ ποικιλόμορφο είναι και το 

ςφςτθμα αρχϊν και αξιωματικϊν αντιλιψεων, που επικρατεί ςε 

κακεμιά απϋ αυτζσ τισ τάςεισ, ςε κακεμιά απϋ τισ τζχνεσ και ςε κάκε 

υποείδοσ τζχνθσ.  

Δεν κα αποτολμιςω να αναφερκϊ  ονομαςτικά ςτισ  πρακτικά  άπειρεσ 

τάςεισ και ςχολζσ, που περιλαμβάνει και αναλφει θ επιςτιμθ και 

ιςτορία των τεχνϊν, γιατί αυτό κα απαιτοφςε ζνα εξειδικευμζνο και 

χωριςτό βιβλίο, και μάλιςτα πολφτομο.  Υλζον δε, κα χρειαηόταν και 

ανά είδοσ εξειδίκευςθ του ςυγγραφζα, τθσ οποίασ ςτεροφμαι. 

Κα περιοριςτϊ ςτισ πολφ γενικζσ τάςεισ και ςχολζσ τθσ αιςκθτικισ 

(ρεφματα τθσ τζχνθσ), κακϋ ο μζροσ αυτζσ  αποτελοφν κατά τθ γνϊμθ 

μου προεκτάςεισ ςτον αιςκθτικό και καλλιτεχνικό χϊρο των 

γενικότερων  τάςεων  και  αρχϊν τθσ  φιλοςοφίασ. 

 Ζτςι,  αφενόσ  κα ολοκλθρωκεί θ εξιγθςθ του  αρχικοφ  ιςχυριςμοφ 

μου ςϋ αυτό το ςφγγραμμα, ότι το δίπολο ιδεαλιςμοφ και ρεαλιςμοφ 

εκτείνεται  με ςυνζπεια  ςε όλο το πλάτοσ τθσ φιλοςοφίασ,  κεωρθτικισ 

και εφαρμοςτικισ,  και αφετζρου, κα διακρικοφν και κα αναδειχκοφν 

εκείνεσ από τισ άπειρεσ τάςεισ, που κα μποροφν να κεωροφνται ωσ 

φιλοςοφικά  κεμελιϊδεισ ςτθν περιοχι τθσ τζχνθσ και ωσ ραχοκοκαλιά 

των υπόλοιπων τάςεων και ρευμάτων, νοοφμενων ωσ παραλλαγϊν 

τουσ. 
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ομαντιςμόσ και εαλιςμόσ 

Θ πρϊτθ μεγάλθ διαφοροποίθςθ μζςα ςτθν περιοχι τθσ αιςκθτικισ, 

που αντιςτοιχεί ξεκάκαρα  κατά τθ γνϊμθ μου  ςτο φιλοςοφικό δίπολο 

ιδεαλιςμοφ και ματεριαλιςμοφ, ζχει οντολογικι διάςταςθ και 

αποδίδεται με τισ γενικζσ ονομαςίεσ  ρομαντιςμόσ  και  ρεαλιςμόσ. 

 Σ εαλιςμόσ είναι θ αιςκθτικι άποψθ που κεωρεί ωσ ομορφιά και 

ωσ ςκοποφμενο τθσ τζχνθσ, αλλά και τθσ κάκε είδουσ αιςκθτικισ 

κεϊρθςθσ γενικά, τθν αντικειμενικι παρουςίαςθ ι κζαςθ τθσ 

πραγματικότθτασ  όπωσ είναι.   Εκεί, θ αιςκθτικι ματιά αναδεικνφει 

ό,τι αρμονικό υπάρχει ςτθν υλικι πραγματικότθτα, θ δε αιςκθτικι 

παραγωγι αποτυπϊνει, επιλεγμζνα αλλά πιςτά,  ό,τι όμορφο και 

ςυμμετρικό υπάρχει γφρω μασ.  Ψθν αναπαράςταςθ πραγμάτων και 

καταςτάςεων που δεν υπάρχουν, τθ κεωρεί πνευματικι απάτθ και 

«τζχνθ τθσ παρακμισ»  (όπωσ ζλεγαν ςτο ςοβιετικό κακεςτϊσ).  Σ 

ρεαλιςμόσ ςυνδζει αξιολογικά το ωραίο με το αλθκζσ και υποτάςςει 

τθν αιςκθτικι ςτθ νοθτικι.  Ψο μθ αντικειμενικό και το φυςικά 

ανφπαρκτο,  όντασ α-νόθτο,  είναι και αντιαιςκθτικό. 

Λςτορικά, θ αρχι τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ ιταν ρεαλιςτικι.  Θ 

κλαςικι τζχνθ, κυρίωσ θ εικαςτικι, ιταν φωτογραφικι, 

νατουραλιςτικι.  Στιδιποτε αλλοίωνε  τθν εικόνα του πραγματικοφ 

ι τισ επιςτθμονικά μετρθμζνεσ αναλογίεσ του, εκεωρείτο ωσ  

αντιαιςκθτικό και αποκρουςτικό. Για το ρεαλιςμό, ο καλόσ 

καλλιτζχνθσ  χρθςιμοποιεί  το ταλζντο του και τισ δεξιότθτζσ του για 

να απακανατίςει ό,τι ωραίο υπάρχει γφρω του, χωρίσ να το 

«πλαςτογραφεί»  με τθ  φανταςία  του. 

Φεαλιςτικζσ ιταν  -με τθ γενικι ζννοια-  θ λογοτεχνία και το κζατρο, 

αλλά και οι εικαςτικζσ τζχνεσ, ςτα κλαςικά χρόνια.  Τμωσ, και θ 

μουςικι, που είναι ωσ γνωςτό θ περιςςότερο ςυνδεδεμζνθ με το 

ςυναιςκθματικό μασ  κόςμο  τζχνθ,  ακολουκοφςε τότε το ρεαλιςμό 

και, γιϋ αυτό ακριβϊσ, καταγινόταν περιςςότερο με το τραγοφδι και 

λιγότερο  με  τθν  οργανικι  μορφι  τθσ,  που  ιταν  αφθρθμζνθ  και 

κακαρά  ςυναιςκθματικι  (αντιρεαλιςτικι). 

Ανάλογθ  ιταν  και  θ ςτροφι ςτο ρεαλιςμό του 19ου αιϊνα, ωσ 

απάντθςθ ςτο ρομαντιςμό και ςτθν ιδεαλιςτικι τζχνθ που ξεκίνθςε 

από τα χρόνια του διαφωτιςμοφ,  αλλά  και  ο  κινθματογραφικόσ  

νεορεαλιςμόσ  του  20οφ  αιϊνα. 
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Φεαλιςτικι ιταν, με τθν ζννοια του κλαςικιςμοφ, θ τζχνθ των Dante, 

Shakespeare, Michelangelo, Da Vinci, Bach, Vivaldi, Mozart κ.ά., 

όπωσ και του Beethoven ςτα πρϊτα του χρόνια. 

Χτθν ακραία μορφι του, ο ρεαλιςμόσ, εμφανίηεται ςτθν τζχνθ ωσ 

Νατουραλιςμόσ,  που είναι θ τάςθ για απολφτωσ πιςτι αποτφπωςθ 

τθσ εξωτερικισ πραγματικότθτασ, χωρίσ νϋ αναμειγνφεται ςϋ αυτιν 

δθμιουργικά το πνεφμα του καλλιτζχνθ, ει μθ μόνο φωτογραφικά. Θ 

αντίλθψθ αυτι τθσ τζχνθσ ςτθρίηεται ςτθν άποψθ ότι το ωραίο 

ταυτίηεται με το αλθκζσ  και, άρα, το ζργο τζχνθσ καταξιϊνεται όταν 

παρουςιάηει τθ γυμνι αλικεια, ανεξάρτθτα από το βακμό τθσ 

ομορφιάσ τθσ. 

 Σ ομαντιςμόσ είναι θ αιςκθτικι άποψθ που κεωρεί ωσ ομορφιά 

και ωσ αλθκζσ ςκοποφμενο τθσ τζχνθσ, τθν παρουςίαςθ τθσ 

πραγματικότθτασ  με τθ βακφτερθ ματιά του καλλιτζχνθ.  Εδϊ,  δεν 

ενδιαφζρει θ  αποτφπωςθ των πραγμάτων  όπωσ κα τα ζβλεπε ζνασ 

επιςτιμονασ,  γιατί ςϋ αυτιν  δεν  υπάρχει  αιςκθτικι  αξία. 

Σ ρομαντικόσ καλλιτζχνθσ πιςτεφει κατϋ αρχιν, ότι θ ομορφιά δεν 

βρίςκεται ςτθν επιφανειακι εικόνα του κάκε όντοσ και φαινομζνου,  

αλλά κρφβεται ςτα βάκθ του,  ςτισ λεπτομζρειεσ και αποχρϊςεισ 

του. Χε αυτά δθλαδι,  που δεν βλζπει το κοινό μάτι, αλλά που 

ανακαλφπτει ι διαιςκάνεται το διειςδυτικό και ευαίςκθτο μάτι του 

καλλιτζχνθ.  Ξαι πζρα απϋ αυτό,  πιςτεφει ότι  το να παραμζνει θ 

τζχνθ ςτθν απλοϊκι ομορφιά που προςφζρει θ φφςθ, είναι πολφ 

ταπεινόσ ορίηοντασ  γιϋ αυτιν  ωσ πρωτοπορία του πολιτιςμοφ. 

Ξατά τον ρομαντικό,  ο νατουραλιςτισ, κάτω από τθ ςχολαςτικι του 

προςιλωςθ ςτθν πιςτι αναπαράςταςθ του αντικειμζνου, κρφβει  

τθν  ψυχικι του γφμνια  και  νζκρα'  δεν  ζχει  τίποτα να πει ο  ίδιοσ 

και αντιγράφει. Αν θ δουλειά τθσ τζχνθσ ιταν θ αναπαράςταςθ τθσ  

φφςθσ,  θ τζχνθ κα ιταν  περιςςευοφμενθ,  γιατί  αυτό το  ζργο  το  

επιτελεί  ιδθ  άριςτα  θ  επιςτιμθ.  Θ  τζχνθ, αντίκετα, δεν είναι 

αντιγραφικι, αλλά ςυμβολικι'  δεν είναι φωτογραφικι, αλλά 

ονειρικι. Ψο ζργο τζχνθσ ζχει αξία, όχι γιϋ αυτό που απεικονίηει ι 

περιγράφει, αλλά γιϋ αυτό που ςυμβολίηει ι ςθματοδοτεί. Σ 

καλλιτζχνθσ  δεν  είναι  τα  ματογυάλια  μζςω  των οποίων βλζπουν 

οι άνκρωποι, αλλά κάποιοσ που ονειρεφεται για λογαριαςμό τουσ. 

Σ ςκοπόσ του δεν είναι να αντιγράφει τθ φφςθ, αλλά να τθν 

ξαναφτιάχνει.  Ρα  ςθμαίνει -  όχι  να  παραςταίνει. 
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Ψο ωραίο, ωσ ςυμβολικό, ζχει ωσ βάςθ το επικυμθτό, το ιδεϊδεσ' 

όχι το κοινότυπο και το ευκόλωσ κατεχόμενο.  Θ τζχνθ δεν ψάχνει 

τθν ομορφιά ςτθ φφςθ, αν και ξεκινάει απϋ αυτό'  ομορφαίνει τθ 

φφςθ.  Αυτό το λζει πολφ κακαρά ο Ξαηαντηάκθσ ςτον «τελευταίο 

πειραςμό»: «Εγϊ δθμιουργϊ τθν αλικεια. Δεν μάχομαι να τθ βρω. 

Σθ φτιάνω!». 

Σ ρομαντιςμόσ, αν και προχπιρχε, ωσ εκδιλωςθ αιςκθτικϊν 

«αιρζςεων» ςτα κλαςικά χρόνια, άνκιςε κυρίωσ μετά τθν 

αναγζννθςθ και το  διαφωτιςμό,  με ζμφαςθ ςτο πζραν τθσ λογικισ 

ςυναίςκθμα, ςτθν πρόκλθςθ ιςχυρισ ςυγκίνθςθσ  μζςω τθσ τζχνθσ 

και ςτθν ελευκερία ςτθ φόρμα.  Σ Υαπανοφτςοσ, ςτθν αιςκθτικι 

του, αποφεφγει  τον όρο ρομαντιςμόσ  και τον αποκαλεί «αιςκθτικό 

ιδεαλιςμό», κεωρϊντασ ωσ πατζρα του αιςκθτικοφ ιδεαλιςμοφ τον 

Υλωτίνο, ο οποίοσ ζλεγε ότι θ ομορφιά δεν είναι ιδιότθτα των 

φυςικϊν αντικειμζνων, αλλά δθμιουργία τθσ καλλιτεχνικισ 

προςωπικότθτασ. 
 

Ωσ εκπρόςωποί του, κεωροφνται οι Goethe, Schiller, Lamartine, 

Chateaubriand, Hugo, Goya, Chopin, Liszt, Brahms, Schubert, 

Schumann, Mendelson κ.ά., κακϊσ και ο Beethoven ςτα ϊριμα 

χρόνια του και ο Delacroix, που κεωροφνται ωσ οι μεταβατικοί 

κόμβοι από τον κλαςικιςμό ςτο ρομαντιςμό ςτισ αντίςτοιχεσ τζχνεσ. 

Υαρομοίωσ, ωσ ρομαντικζσ  (με τθ γενικι και ευρεία ζννοια που 

δίνω ςτον όρο αυτό και όχι τθσ ςυγκεκριμζνθσ καλλιτεχνικισ 

ςχολισ), νοοφνται οι μεταγενζςτερεσ εικαςτικζσ ςχολζσ του 

ιμπρεςιονιςμοφ, με εκπροςϊπουσ τουσ Van Gogh, Gauguin, 

Toulouse-Lautrec,  Cezanne,  Monet,  Manet κ.ά.,   του  κυβιςμοφ,  

με εκπροςϊπουσ τουσ Picasso,  Braque κ.ά.  και  του ςουρεαλιςμοφ, 

με εκπροςϊπουσ τουσ Miró, Dalí, De Chirico, Ernst, Tangue κ.ά., 

κακϊσ και τουσ  Breton,  Aragon,  Éluard  κ.ά.  ςτθ  λογοτεχνία. 
 

Χτθν ακραία εκδοχι του, ο ρομαντιςμόσ γίνεται Φορμαλιςμόσ, γιατί 

θ φυγι από τθν πραγματικότθτα, όταν γίνει αχαλίνωτθ, καταλιγει  

ςτθν πλιρθ αδιαφορία για τα  πράγματα,  ακόμα και  για το κζμα 

του ζργου. Ψότε, ο καλλιτζχνθσ εςτιάηει το ενδιαφζρον του ςτθ 

φόρμα και ςτθν τεχνοτροπία, δθλαδι ςτον τρόπο παρουςίαςθσ του 

ζργου που φιλοτεχνεί,  παρά ςτο περιεχόμενο και το νόθμά του, 

που τα κεωρεί δευτερεφοντα και απλϊσ αναγκαία. 



 564                                                           ΑΛΧΚΘΨΛΞΘ 

 

Τπωσ είπα και πριν, οι ομαδοποιιςεισ καλλιτεχνϊν ςε τάςεισ και 

ρεφματα,  ςτο πλαίςιο τθσ  ρομαντικισ ι  ρεαλιςτικισ  προςζγγιςθσ τθσ 

τζχνθσ και του ωραίου, είναι αναρίκμθτεσ.  Υάμπολλεσ παραλλαγζσ 

κυριάρχθςαν κατά καιροφσ ςτα πολιτιςτικά δρϊμενα,  που επθρζαςαν 

όλο το φάςμα τθσ τζχνθσ,  από τθ λογοτεχνία και τθ ηωγραφικι μζχρι 

και το κινθματοκζατρο,  αλλά και  ζμμεςα τισ πολιτικζσ  και κοινωνικζσ 

ςυμπεριφορζσ  τθσ  κάκε  εποχισ. 

Πελετϊντασ τθ διζνεξθ αυτι με κριτικό και διαλεκτικό τρόπο, νομίηω 

ότι  θ τζχνθ  δεν  μπορεί  να  αποχωριςτεί  τθ  φανταςία  και  το  όνειρο 

και να μείνει ςτο ρεαλιςμό και τθν αναγκαιότθτα. Ψο πνεφμα 

δικαιοφται βζβαια να επιλζξει αυτι τθν αυςτθρι  ςτάςθ, αλλά όταν το 

κάνει, αποχωρεί από τθν περιοχι τθσ αιςκθτικισ και κινείται πια ςτθ 

ςφαίρα τθσ πεηισ πραγματικότθτασ. Αν ο ςκοπόσ τθσ τζχνθσ ιταν ίδιοσ 

με αυτόν τθσ ςυνθκιςμζνθσ και κακθμερινισ ηωισ, θ τζχνθ κα ιταν 

πλεοναςμόσ.  Ψο καινοφργιο που δίνει ο καλλιτζχνθσ ςτθ ηωι και ςτθ 

φφςθ, είναι θ ςυμβολικι τθσ διάςταςθ, θ εικόνα που κα'κελε αυτόσ να 

τθσ δϊςει, όχι αυτι που ιδθ ζχει.  

Αλλθγορικά, κα μποροφςαμε να ποφμε, ότι θ τζχνθ είναι το ζλκθκρο 

που τραβάει τον άνκρωπο προσ τον ιδεαλιςμό,  ςαν αντίρροπθ δφναμθ 

προσ τθ ςκλθρι πραγματικότθτα,  που τον κακθλϊνει ςτο  ρεαλιςμό.  

Πε κάποια ζννοια, ο άνκρωποσ, μθ διακζτοντασ τθ δφναμθ τθσ μαγείασ 

που κα ικελε να ζχει για να μεταςχθματίςει με ρεαλιςτικό τρόπο τθ 

ηωι κατά τθ βοφλθςι του, καταφεφγει ςτθν τζχνθ, ωσ τθ μόνθ εφικτι 

μορφι μαγείασ, μζςω τθσ οποίασ αυτόσ κατορκϊνει να μεταςχθματίηει 

-τουλάχιςτον ιδεατά- τθν πραγματικότθτα και να τθν  απολαμβάνει 

νοερά  όπωσ  κα ικελε να  είναι  πραγματικά. 

Τςο θ μαγεία είναι αμάρτθμα ςτθν επιςτιμθ και υπεκφυγι ι  αφζλεια 

ςτθν θκικι, άλλο τόςο είναι αμάρτθμα  και ο αποκλειςμόσ τθσ από τθν 

τζχνθ και τθν αιςκθτικι.  Αν ο καλλιτζχνθσ δεν κάνει αυτό που λζει ο 

Ξαηαντηάκθσ,  να φτιάχνει τθ δικι του αλικεια,  και ψάχνει απλά να 

βρει τθν αλικεια, παραιτείται αυτοδικαίωσ από καλλιτζχνθσ. Σ 

καλλιτζχνθσ είναι μαγικόσ  δθμιουργόσ,  δεν είναι  παρατθρθτισ, οφτε 

διαχειριςτισ. Αντίκετα, ο ςτυγνόσ νατουραλιςμόσ, αν και ιςτορικά 

ζδωςε ςπουδαία καλλιτεχνικά ζργα από τεχνικι άποψθ, είναι κατά 

κάποιο τρόπο το νεκροταφείο τθσ τζχνθσ και θ αποκζωςθ τθσ 

αναιςκθςίασ.  Θ τζχνθ είναι από τθ φφςθ τθσ όνειρο και πτιςθ του νου 

και, ωσ εκ τοφτου, θ κάκε είδουσ αφφπνιςθ και προςγείωςθ εντόσ τθσ 

τζχνθσ είναι  αιςκθτικι  απονεφρωςθ  του  ανκρϊπου.  
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Αυτό εξθγεί και τθ φαινομενικι «αντίφαςθ», που εμφανίηεται ςε πολλά 
ςθμεία του βιβλίου και ζχει να κάνει με τθ χριςθ του ουςιαςτικοφ «μαγεία» 
και του επικζτου «μαγικόσ» άλλοτε απαξιωτικά και άλλοτε κετικά. Θ μαγεία 
υποδθλϊνει ςε κάκε περίπτωςθ μυςτιριο. Αν αναλογιςτοφμε λοιπόν ότι θ 
επιςτιμθ μάχεται εξ οριςμοφ το μυςτιριο και το αντιπακεί, ενϊ θ τζχνθ το 
δθμιουργεί και το επιδιϊκει, κα κατανοιςουμε ότι είναι φυςικό θ πρϊτθ να 
καταριζται κάκε τι το μαγικό,  ενϊ θ δεφτερθ να το υποκάλπει.  

Πε αυτι τθν οπτικι, κεωρϊ ότι οι επαναςτάςεισ  α) του ρομαντιςμοφ 

ςτθ μουςικι μετά τον Beethonven, β) του ιμπρεςιονιςμοφ και των 

διάφορων αφθρθμζνων ρευμάτων ςτα εικαςτικά,  από τον Van Gogh 

μζχρι ςιμερα,  και γ) του ςφγχρονου κεάτρου και κινθματοκεάτρου  

του 20οφ αιϊνα, με τθ ςτροφι ςτθν ψυχολογία  περιςςότερο από τθ 

φφςθ και τθν ιςτορία, ζδωςαν μια νζα διάςταςθ ςτθν  ανκρϊπινθ  ηωι 

και ςτον πολιτιςμό,  λιγότερο επικι  και  αιϊνια,  αλλά  πιο ανκρϊπινθ  

και ηεςτι.  Ζδωςαν ςτον άνκρωπο, τουλάχιςτον πνευματικά, τθ νοθτικι 

ανάταςθ και τθν ψυχικι ηεςταςιά που του ςτζρθςαν οι μεγαλοπρεπείσ,  

πλθν  κοφφιεσ  και  ξιπαςμζνεσ,  μεγαλοϊδεατικζσ  δοξαςίεσ  των  2.000 

ετϊν, με αρχαιοπρεπι και μεςαιωνικά ςτερεότυπα, με μονοτονία και 

με νατουραλιςτικι  υπαιςκθςία.  

Από τθν άλλθ πάλι,  αρνοφμαι να δεχκϊ τθ κεοποίθςθ τθσ φόρμασ και  

τισ ςουρεαλιςτικζσ και εξωανκρϊπινεσ ακρότθτεσ,  που αςχολοφνται με 

τθ ςυςκευαςία  και όχι με το περιεχόμενο.  Δεν πρζπει να ξεχνάμε, ότι 

κάκε ζργο τζχνθσ ζχει  α) το κζμα του και  β) τον τρόπο διιγθςισ του.  

Ξάποιο κζμα  χρειάηεται για το καλλιτζχνθμά του ο λογοτζχνθσ  κι ο 

κεατρικόσ ςυγγραφζασ, αλλά κι ο εικαςτικόσ  κι  ο  μουςικόσ,  όςο 

αφαιρετικά κι αν δουλεφουν.  Ξαι αςφαλϊσ είναι διιγθςθ,  με τθ μια ι 

τθν άλλθ μορφι, θ παρουςίαςθ του κζματοσ, είτε αυτι γίνεται γραπτά, 

είτε κεατρικά και μουςικά, είτε ηωγραφικά και φωτογραφικά. 

 εχωρίηει λοιπόν ωσ αιςκθτικι παράμετροσ  το κζμα, το οποίο είναι το 

ςϊμα του ζργου, από τθν τεχνοτροπία του καλλιτζχνθ, που φροντίηει 

τρόπον τινά το περιτφλιγμά του. Θ εναςχόλθςθ με το περιτφλιγμα, με 

αγνόθςθ του περιεχομζνου, είναι αςφαλϊσ διαφιμιςθ και ρεκλάμα, 

αλλά δεν είναι τζχνθ. 

Κακαρότθτα και Ρραγματιςμόσ  

Θ δεφτερθ μεγάλθ διαφοροποίθςθ που εμφανίηεται ςτθν αιςκθτικι 

κατϋ αντιςτοιχία προσ το δίπολο ιδεαλιςμοφ και ρεαλιςμοφ, ζχει κυρίωσ 

τελεολογικό και θκικό υπόςτρωμα και εμφανίηεται με δυο μορφζσ: ωσ 

κακαρότθτα και πραγματιςμόσ. 
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Σι όροι αυτοί είναι επιλογι μου, γιατί δεν υπάρχουν επιςτθμονικά 

κατοχυρωμζνοι όροι γιϋ αυτά που υποδθλϊνουν. Υερί «κακαρισ 

τζχνθσ» ζχουν γραφεί πολλά, αλλά κανείσ δεν φρόντιςε να δϊςει ζνα 

αποδεκτό από όλουσ όνομα ςτθν τάςθ που τθν  εκπροςωπεί.  Ψο ίδιο κι 

ο πραγματιςμόσ, είναι μια λζξθ με πολλζσ χριςεισ ςτθ φιλοςοφία και 

τθν επιςτιμθ, ακόμα και ςτθν πολιτικι και τθν οικονομία, που 

χρθςιμοποιείται με πολλζσ ςθμαςίεσ. Τλεσ όμωσ οι εκδοχζσ του, 

κατατείνουν ςϋ ζνα τελικό νόθμα:  ςτθν προςοχι ςτθν πραγματικότθτα 

για ωφελιμιςτικοφσ λόγουσ. Επειδι λοιπόν εδϊ αναφζρομαι ςτθ 

ςτράτευςθ τθσ τζχνθσ, για τθν οποία ζχουν επίςθσ γραφεί πολλά, χωρίσ 

αντίςτοιχο όρο για τθ ςυγκεκριμζνθ τάςθ, ζκρινα ότι ο ενδεδειγμζνοσ  

όροσ για τθ  χρθςιμοκθρικι κεϊρθςθ τθσ τζχνθσ μπορεί να είναι αυτόσ. 

Μια ανάλογθ απόπειρα ονοματοδοςίασ ςτισ δφο αυτζσ τάςεισ ιταν αυτι που 
επιχειρικθκε ςτθ  Σοβιετικι  Ζνωςθ,  με  τουσ  όρουσ  «φορμαλιςμόσ» για  
τθν  κακαρι  τζχνθ  και «κοινωνικι τζχνθ» για τθ  ςτρατευμζνθ,  αλλά αυτι 
ιταν αδόκιμθ και προϊόν φανατιςμοφ. Θ κακαρι τζχνθ δεν ςυνεπάγεται 
υποχρεωτικά αποκλειςτικότθτα τθσ φόρμασ, για να τθν ταυτίςουμε με το 
φορμαλιςμό, οφτε θ πολιτικοποίθςθ τθσ τζχνθσ είναι προςφορά ςτθν  
κοινωνία,  όπωσ κα δοφμε παρακάτω. 

 Θ Κακαρότθτα είναι, ςτθν περιοχι τθσ τζχνθσ, θ ιδεαλιςτικι 

αιςκθτικι άποψθ, που κεωρεί ότι θ αναηιτθςθ τθσ ομορφιάσ 

πρζπει να μζνει μακριά από τθν θκικι και τθν αναηιτθςθ του 

καλοφ. Θ μόνθ θκικι διάςταςθ που αναγνωρίηει ςτθν ομορφιά, 

είναι θ  πολφ  γενικι  αντίλθψθ  τθσ  ςυμφιλίωςθσ  με  τθν  αρμονία 

και το μζτρο που αυτι προςφζρει. Αρνείται όμωσ κατθγορθματικά 

τθν θκικι κεματολογία του ζργου τζχνθσ και τθν υπθρζτθςθ 

οποιαςδιποτε κοινωνικισ ςκοπιμότθτασ, πζραν τθσ αιςκθτικισ 

τελειότθτασ.  Ξεντρικό δόγμα τθσ κακαρισ τζχνθσ είναι το ρθτό «Η 

τζχνθ για τθν τζχνθ», με τθν ζννοια ότι θ αιςκθτικι αξία είναι 

αυταξία,  μακράν κάκε άλλθσ ςυναρτιςεωσ ι κριτθρίου. 

Χυνεπϊσ, θ ιδανικι καλλιτεχνικι ςτάςθ είναι αυτι που βοθκάει το 

πνεφμα να επικεντρϊνεται ςτο καυμαςμό και ςτθν απόλαυςθ του 

καλλιτεχνιματοσ και του εντόσ αυτοφ λόγου (αρμονίασ),  χωρίσ να 

περιςπάται ςε εξωαιςκθτικά  μθνφματα (θκικά, κρθςκευτικά, 

πολιτικά  κ.ά.).  

Πε αυτι τθν οπτικι, θ πιο αντιπροςωπευτικι κακαρι τζχνθ είναι  θ 

ενόργανθ μουςικι, χωρίσ ανκρϊπινθ φωνι,  και οι εικαςτικζσ τζχνεσ  

που προτιμοφν τα ςχιματα, όχι τισ εικόνεσ.  Ξι όταν ακόμα υπάρχει 

ςτο ζργο τζχνθσ κζμα απϋ τθ ηωι και τθ φφςθ  (όπωσ ςτο τραγοφδι ι 
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ςτο κζατρο ι ςτα εικαςτικά ζργα που ζχουν ωσ κζμα τον άνκρωπο),  

πάλι αυτό το κεωρεί ωσ δευτερεφον' δθλαδι ωσ είδοσ δεφτερου 

«καμβά», που επιςτρατεφεται απλά και επί τθ ευκαιρία  για  να  

πλεχτεί  επάνω ςϋ αυτόν  το αιςκθτικό καταςκεφαςμα. 

Θ κεντρικι ιδζα του ζργου τζχνθσ που αποςκοπεί ςε θκικό μινυμα 

και ο οποιοςδιποτε διδακτικόσ  χαρακτιρασ του καλλιτεχνιματοσ, 

κεωρείται αλλοτρίωςθ τθσ τζχνθσ και νόκευςθ τθσ κακαρισ 

ομορφιάσ  με άςχετεσ προσ τθν αιςκθτικι επιδίωξθ ςκοπιμότθτεσ.  

Σ καλλιτζχνθσ που ςτρατεφει τθν τζχνθ του ςε θκικά κθρφγματα  ι 

ςε πολιτικι προπαγάνδα λογίηεται ωσ προδότθσ τθσ τζχνθσ και 

παραχαράκτθσ  τθσ  ομορφιάσ. 

Υρόκειται για τθν μάλλον επικρατοφςα μεταξφ των καλλιτεχνϊν και 

των αιςκθτικϊν επιςτθμόνων άποψθ. Ξι αυτό είναι νομίηω 

φυςιολογικό, γιατί θ αιςκθτικι και θ τζχνθ, ωσ αποκζωςθ του 

ςυμβολιςμοφ και του ιδεατοφ ςτθ ηωι,  είναι μοιραίο και επόμενο 

να ρζπει προσ τον ιδεαλιςμό  και τα ιδεαλιςτικά πρότυπα. Θ τζχνθ 

αναπνζει με οξυγόνο το ςχιμα και τθν αφαίρεςθ, ενϊ ο ρεαλιςμόσ 

και θ  ςυγκεκριμενοποίθςθ  τθσ  φζρνουν  δφςπνοια. 

 Σ Ρραγματιςμόσ ςτθν τζχνθ, είναι θ ρεαλιςτικι αιςκθτικι άποψθ, 

που υποτάςςει τθν αιςκθτικι ςτθν θκικι και ςυνδζει αξιολογικά το 

ωραίο  με  το  καλό.  Ξατϋ αυτιν,  θ  τζχνθ  είναι  ανκρϊπινθ  δράςθ 

και, ωσ τζτοια, ζχει και οφείλει να ζχει κοινωνικό ςκοπό και θκικό 

νόθμα.  Ακριβζςτερα, είναι παράλογο να μθν ζχει θκικό νόθμα.  

Πε βάςθ τθν αριςτερι λογικι περί υπεροχισ τθσ ςυλλογικότθτασ, 

δεν νοείται υποκειμενικι και ατομικι διάςταςθ τθσ τζχνθσ. Θ 

ομορφιά αξίηει όταν ζχει αντιςτοίχιςθ προσ τθν κοινωνικι  

ςκοπιμότθτα  και, άρα, ο προοριςμόσ τθσ τζχνθσ είναι  εκ φφςεωσ  

θκικόσ και -κατϋ επζκταςθ-  πολιτικόσ.  

Ξατά τουσ ςτρατευμζνουσ καλλιτζχνεσ, θ τζχνθ  που λειτουργεί ωσ 

αυτοςκοπόσ, ζςτω κι αν δεν περιορίηεται ςτθ φόρμα και είναι 

ρεαλιςτικι (ακόμα και νατουραλιςτικι), είναι «φορμαλιςμόσ». Υολφ 

περιςςότερο  βζβαια,  αν  αυτι  είναι  πραγματικά  φορμαλιςτικι 

και τελείωσ αφθρθμζνθ  («τζχνθ τθσ παρακμισ», όπωσ ςυνικιηαν να 

τθν αποκαλοφν  οι ςοβιετικοί). 

Ξατϋ αυτοφσ, κάτι τζτοιο, είναι μια απάνκρωπθ πολυτζλεια,  που 

ελάχιςτα ενδιαφζρει τθν κοινωνία, πζρα από το άτομο που 

αφοςιϊνεται ςϋ  αυτιν,  εν είδει πνευματικοφ «αυνανιςμοφ».  Θ 

επικοινωνιακι  δφναμθ  τθσ τζχνθσ και  θ επιρροι τθσ ςτισ μάηεσ 
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που γοθτεφονται απϋ αυτιν, είναι πολφ ςθμαντικι για να αφεκεί 

ςτο επίπεδο τθσ ιδιοτροπίασ και του χόμπι. Αντίκετα, όπωσ ο 

καπιταλιςμόσ  χρθςιμοποιεί κατά κόρον τθν τζχνθ  ςτθ διαφιμιςθ,  

για να προωκεί τισ πωλιςεισ του και τθν κυριαρχία του ςτθν αγορά, 

ζτςι οφείλει -κατϋ αυτοφσ-  και  θ  μάχιμθ  αριςτερι  πολιτικι  να  

επιςτρατεφει τθν τζχνθ και τθ ςυναιςκθματικι τθσ δφναμθ, για να 

ςυνεγείρει και να ωκεί τα πλικθ προσ νζεσ  κοινωνικζσ, πολιτικζσ 

και οικονομικζσ διεκδικιςεισ.  

Ξι αυτό δεν είναι άμοιρο αλικειασ ωσ προσ το διαπιςτωτικό του 

μζροσ' θ τζχνθ τθν ζχει όντωσ αυτι τθ δφναμθ.  Δεν είναι τυχαίο ότι 

όλοι οι ςτρατοί του κόςμου είχαν και ζχουν ςτο ςυμβολικό επίπεδο 

τεράςτια λάβαρα και ςθμαίεσ με ζντονα εικαςτικά μθνφματα, όπωσ 

και ςειρά από μουςικά εμβατιρια (marches), που ενκουςιάηουν και 

ξεςθκϊνουν τουσ μαχθτζσ, οφτε ότι όλα τα ζκνθ ζχουν τουσ 

λεγόμενουσ «εκνικοφσ» ποιθτζσ,  που υμνοφν αυτά που ζνασ λαόσ 

με εκνικι ςυνείδθςθ ζχει ωσ ιερό πρόταγμα. Σφτε είναι βζβαια 

τυχαίο ότι ο Picasso, παρά τθν αναρχικι και απείκαρχθ φόρμα των 

ζργων του, ιςχυριηόταν, ωσ ςτρατευμζνοσ αριςτερόσ,  ότι  «Η τζχνθ 

δεν προορίηεται για διακόςμθςθ'  είναι όπλο για μάχθ». 
      

Τςο κι αν κζλω να είμαι αμερόλθπτοσ ςϋ  αυτι τθ μελζτθ, κα επιμείνω 

κι εδϊ ότι, ειδικά ςτθν αιςκθτικι, θ ιδεαλιςτικι ςυνιςτϊςα ζχει τον 

κυρίαρχο ρόλο.  Βεβαίωσ θ τζχνθ δεν είναι διακόςμθςθ και αςφαλϊσ θ 

-μζςω αυτισ-  αίςκθςθ τθσ αρμονίασ εξθμερϊνει τα  ικθ.  Τμωσ, δεν 

είναι δουλειά του καλλιτζχνθ θ πολιτικι πρωτοπορία, οφτε το 

καλλιτζχνθμα προορίηεται για κιρυγμα. Ψο καλλιτζχνθμα είναι 

τελείωςθ και ολοκλιρωςθ τθσ αιςκθτικισ πνευματικισ λειτουργίασ' όχι 

μζςο για  παραπζρα ςκοπό, όςο ιερόσ κι αν είναι αυτόσ.  Τποιοσ δεν 

μπορεί να διαβάςει ςτο ζργο τζχνθσ τθν τελειότθτα και να ςτακεί 

ζκκαμβοσ μπροςτά ςϋ αυτιν, αλλά το βλζπει ςαν «ςφυρί» για να 

καρφϊςει κάτι άλλο  ι ςαν «κατςαβίδι» για να βιδϊςει άλλο πράγμα, 

μετατρζπει τον καλλιτζχνθ ςε κοινό τεχνίτθ και τθν αιςκθτικι ςε 

«εργαλειοκικθ», ςτεροφμενοσ καταφανϊσ αιςκθτικισ παιδείασ (ι 

καταπνίγοντάσ τθν λόγω φανατιςμοφ, αν τθ  διζκετε πριν).   

Φυςικά, προςεγγίηοντασ τισ δφο οπτικζσ με διαλεκτικό κριτικό πνεφμα, 

αλλά ανατρζχοντασ και ςτθν ιςτορία τθσ τζχνθσ,  δεν μπορεί να μθν 

αναγνωρίςουμε ότι θ παγκόςμια τζχνθ, ςε όλα τθσ τα είδθ, ζδωςε 

γιγάντιεσ προςωπικότθτεσ και μνθμειϊδθ ζργα, που ςυνδζςανε το 

θκικό περιεχόμενο με τθν αιςκθτικι φόρμα. Ψα θκοπολιτικά μθνφματα 
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που ςυναντά κανείσ ςτουσ αρχαίουσ τραγικοφσ, ςτον Shakespeare και 

ςτον Brecht, ςτον Dostoyevsky και ςτον Hemingway, ςτον Αριςτοφάνθ 

και ςτον Goldoni, ςτον Ξαβάφθ και ςτον Βάρναλθ, ςτθ Δίκθ του Kafka 

και ςτθ Guernica του Picasso, κάκε άλλο παρά κακαρι και ουδζτερθ 

τζχνθ είναι. Τμωσ, όςο κι αν αυτά τα μθνφματα είχαν κακοριςτικι 

παρουςία ςαν ιςτορικοί ςτακμοί του θκικοφ πολιτιςμοφ, το βζβαιο 

είναι ότι ιταν πρωτίςτωσ ςπουδαία καλλιτεχνικά ζργα, με εξαιρετικι 

εςωτερικι αρμονία ςτο λόγο και ςτθν εικόνα και με αξεπζραςτθ 

αιςκθτικι αξία. Σι πίνακεσ «Guernica» και «Les Demoiselles d' 

Avignon» του Picasso είναι και οι δυο μεγάλα καλλιτεχνικά ζργα,  

αςχζτωσ αν το πρϊτο είναι πολιτικι κραυγι  και το δεφτερο απλι 

ηωγραφιά.  Θ Guernica δεν κα γινόταν ποτζ διάςθμθ για το πολιτικό τθσ 

μινυμα, αν θ φόρμα τθσ και θ αιςκθτικι τθσ οντότθτα ιταν αςιμαντεσ. 

Ψο ότι, μζςω αυτισ, ο μεγάλοσ αυτόσ ηωγράφοσ φϊναξε κάτι επιπλζον, 

ενϊ με τισ Demoiselles δεν το ζκανε, είναι αιςκθτικά επουςιϊδεσ' θ 

διαφορά μεταξφ των δφο ζργων αφορά άλλεσ επιςτιμεσ και 

αξιολογιςεισ,  όχι τθν αιςκθτικι. 
 

Χε κάκε περίπτωςθ, θ θκικοποιθμζνθ αιςκθτικι απαιτεί μεγάλθ 

υπευκυνότθτα. Είναι ευκφνθ του καλλιτζχνθ που ςτρατεφεται, να 

φροντίηει ϊςτε θ διδακτικι πλευρά του ζργου του να μθν υποτάςςει 

και να μθν αλλοιϊνει ποιοτικά τθν αιςκθτικι.  

Ξατά τον Υαπανοφτςο, ο κυριαρχικόσ ςκοπόσ του καλλιτζχνθ δεν είναι 

να μασ φρονθματίςει ι να μασ διδάξει, αλλά θ  διδακτικι τζχνθ γίνεται 

αιςκθτικά αξιόλογθ εμμζςωσ, όταν -ςαν δθμιουργικι ςφνκεςθ-  κζτει 

ςε ενζργεια τθν αιςκθτικι λειτουργία τθσ ψυχισ μασ, δθλαδι όταν 

κατορκϊνει να προςφζρει το θκικό κζμα ςτθν αιςκθτικι μασ «κζα» και 

να μασ ςυγκινιςει, όπωσ θ τζχνθ ξζρει να ςυγκινεί τον ευαίςκθτο 

άνκρωπο. Ξαι φζρνει ωσ αξιοκαφμαςτο παράδειγμα τον Ξαβάφθ, που 

αν και είναι  διδακτικόσ,  κατορκϊνει με τθν ποιοτικι εμβάκυνςθ ςε 

ζνα ιςτορικό πρόςωπο ι ςυμβάν να ςυγκινεί αιςκθτικά  χωρίσ να  

πζφτει ςτον αντικαλλιτεχνικό διδακτιςμό (Αιςκθτικι, ςελ. 68), 

επιςθμαίνοντασ ςτθν ίδια ςελίδα πωσ «όταν το περιεχόμενο δεν 

βρίςκεται ςε οργανικι ςφνδεςθ με τθ μορφι,  όςο κι αν το ζργο ζχει 

τον εξωτερικό οπλιςμό τθσ ποιθτικισ ζκφραςθσ  και ξεγελά με τθν 

ψεφτικθ λάμψθ του αιςκθτικοφ ντυςίματοσ, μόλισ δοκιμάςουμε να το 

δεχτοφμε ςαν αιςκθτικό αντικείμενο, πζφτει θ δορά του λζοντοσ  και 

αποκαλφπτεται ταπεινωμζνο και καταγζλαςτο το ευτελζσ ηϊο που 

κρφβεται μζςα τθσ». 
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Υάντωσ, το ουςιϊδεσ ςτο άγαλμα π.χ. δεν είναι αυτό που ςυμβολίηει 

(επικό κζμα ι απρόςωπθ φφςθ),  όςο αυτό που λζει θ ίδια θ λζξθ, ότι 

βλζποντάσ το  ο νουσ μου «αγάλλεται» (ευχαριςτιζται).  Ξαι παραπζρα, 

νιϊκω μϋ αυτό «αγαλλ-ίαςθ», δθλαδι γιατρειά ςτθν ψυχι μου. 

Αυτά όλα ςθμαίνουν ότι,  όπωσ είπα και ςτθν αρχι,  θ τζχνθ λειτουργεί 

ωσ χυμωτισ τθσ ψυχισ και ωσ προωκθτιρασ τθσ νοθτικισ και τθσ 

θκικισ λειτουργίασ,   αρκεί αυτό να ζρχεται πθγαία και αυκόρμθτα και 

να μθν τθσ το ηθτάμε επιςταμζνωσ.  Θ θκικι λειτουργία τθσ τζχνθσ να 

είναι  οργανικά ςυνδεδεμζνθ και  όχι  μόςχευμα  ι  καταβολάδα. 

θμείωςθ: Ρρζπει να επιςθμάνω εδϊ, ωσ χαρακτθριςτικό παράδειγμα 

τθσ ςτείρασ αυτισ αντινομίασ, ότι αυτι είναι εμφανισ και ςτισ ίδιεσ 

ακόμα τισ κεμελιϊδεισ  ζννοιεσ τθσ αιςκθτικισ,  ωραίο και άςχθμο, που 

αντιφάςκουν ετυμολογικά:  Ππωσ είπαμε ιδθ, οι  αρχαίοι είπαν το 

ωραίο ζτςι  από παραφκορά τθσ λζξθσ «ωριαίο», που ςιμαινε αυτό 

που ζρχεται ςτθν ϊρα του.  Άρα, κυριαρχοφςε ςϋ αυτό ο πραγματιςμόσ.  

Ταυτόχρονα όμωσ, είπαν το μθ ωραίο «ά-ςχθμο», που ςιμαινε αυτό 

που δεν ζχει ικανοποιθτικό ςχιμα. Άρα, εδϊ κυριαρχοφςε θ 

κακαρότθτα  ωσ κριτιριό τουσ, αφοφ θ  φόρμα  κακόριηε τθν ομορφιά  

ι μθ και όχι θ χρθςιμότθτα. Εφκολα ςυνάγεται απϋ αυτό, ότι 

ςυμπεριλάμβαναν και τα δυο κριτιρια ςτον οριςμό του κάλλουσ,  με 

προτεραιότθτα  ςτθ  φόρμα (ςχιμα),  αφοφ θ απουςία τθσ  αρκοφςε για 

τθν πιςτοποίθςθ τθσ  ανυπαρξίασ  κάλλουσ. 
 

Γενικά, πιςτεφω ότι θ τζχνθ δεν είναι οφτε μόνο «παιδιά» (παιχνίδι), 

οφτε μόνο «παιδεία» (διδαχι), αλλά πάντα κάποιο διαλεκτικό μίγμα 

των δφο αυτϊν διακζςεων και λειτουργιϊν. Ζνα κράμα μαγικό, ςτο 

οποίο θ παιδιά και θ παιδεία ςυναντϊνται ςϋ αυτό που λζμε 

«παίδεμα»'  ζνα παίδεμα που χαλυβδϊνει το πνεφμα και το ανεβάηει  

αιςκθτικά, θκικά, και γενικά.  Ψο ζργο τζχνθσ δεν μασ τζρπει μόνο με τθ 

μορφικι του ςυγκρότθςθ, αλλά μασ μεταμορφϊνει εςωτερικά, με το 

ιδεολογικό του περιεχόμενο και με τον πλοφτο και τθ λεπτότθτα των 

ςυναιςκθμάτων  που ξυπνά μζςα μασ. 

Τμωσ, χρειάηεται προςοχι:  Σ καλλιτζχνθσ πρζπει να ξζρει να κρατάει 

αποςτάςεισ από τθν κακθμερινότθτα και τισ πρόςκαιρεσ κοινωνικζσ 

ςκοπιμότθτεσ. Θ ςτράτευςθ του καλλιτζχνθ, ειδικά όταν είναι 

μανιϊδθσ  και μακρόχρονθ, λειτουργεί  βλαπτικά για τθν τζχνθ και τθν 

αλλοτριϊνει, προσ δε τθν υποβακμίηει και ποιοτικά,  γιατί ο πολιτικά 

ςτρατευμζνοσ καλλιτζχνθσ χειραγωγείται από τουσ επιτιδειουσ τθσ 
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πολιτικισ και παράγει ανοφςια πράγματα, χωρίσ ζμπνευςθ και κατά 

παραγγελία  («His  master's  voice»). 

Που αρκεί θ διαπίςτωςθ, ότι θ θκικι ςυνειςφορά τθσ τζχνθσ, με τθ 

γενικι καλλιζργεια τθσ αιςκθτικισ αντίλθψθσ που προςφζρει (αίςκθςθ 

τθσ αρμονίασ και του μζτρου), είναι θ μζγιςτθ προςφορά τθσ ςτθν 

ανκρωπότθτα.  Θ τζχνθ δεν θκικολογεί και δεν καταπολεμά τα πάκθ. 

Αντίκετα μάλιςτα, τα απολαμβάνει. Ψαυτόχρονα όμωσ, βοθκά τον 

άνκρωπο  να  τα  χαλιναγωγεί. 

Πϋ αυτι τθν ζννοια, θ αιςκθτικι καλλιζργεια και θ καλλιτεχνικι 

παιδεία ζχουν πολφ μεγάλθ ςθμαςία και ςτθν πολιτικι, γιατί θ 

πολιτικι είναι κατά τον Mitterrand διαχείριςθ των κοινωνικϊν 

ςυμβόλων και θ αρμονία είναι μζγα ηθτοφμενο ςε κάκε ςυμβολικι 

διαδικαςία, άρα και ςτθν πολιτικι.  Ζχει λεχκεί -νομίηω από τον 

Schiller- πωσ όταν  τα πρωτεία  δοκοφν ςτο  αιςκθτικά  ωραίο και  ςτθ 

 μορφωτικι διαδικαςία, κα  ανακεωρθκεί  μζςα μασ  θ πολιτικι ιδζα 

που ζχουμε ςχθματίςει για  τθν ελευκερία ωσ ατομικό  δικαίωμα. 

Ζνα  παράδειγμα  τθσ  με  αιςκθτικό  πνεφμα  προςζγγιςθσ  τθσ  θκικισ, είναι 
το κλαςικό ςυνταγολόγιο ηωισ του Marquez, που αν και  αυτόσ  δεν το 
υιοκζτθςε ποτζ επίςθμα, ανζκρεψε κάποιεσ γενιζσ με βάςθ το αιςκθτικό 
νόθμα τθσ ςτάςθσ ηωισ που προτείνει: 

SLOW - DANCE  

- Ραρακολοφκθςεσ ποτζ παιδιά ςτο λοφνα-πάρκ; Χάηεψεσ ποτζ το τρελό 
πζταγμα  μιασ  πεταλοφδασ;  Άκουςεσ  τθ  βροχι  να  πζφτει  ςτο  χϊμα;  
Αγνάντεψεσ  τθ  κάλαςςα ςαν  να  ιταν  θ  μάνα  ςου;  Χάηεψεσ  τον  Ιλιο 

κακϊσ ξεκϊριαηε θ νφχτα; - Καλφτερα  χαλάρωςε,  μθ  χορεφεισ τόςο  
γριγορα.  Θ  ηωι  είναι  μικρι,  θ "μουςικι"  δεν  κρατάει  για  πάντα. 

- Τρζχεισ αλαφιαςμζνοσ κάκε μζρα; Πταν ρωτάσ κάποιον "πϊσ είςαι;" ακοφσ 
τθν απάντθςθ;  Πταν  τελειϊνει  θ  μζρα, πζφτεισ  ςτο  κρεβάτι  αγκαλιά  με  
ςκζψεισ για εκατοντάδεσ δουλειζσ που ςτριφογυρίηουν ςτο κεφάλι ςου; 

Μετράσ και ξαναμετράσ τα  λεφτά ςου; - Καλφτερα  χαλάρωςε,  μθ  χορεφεισ 
τόςο  γριγορα. Θ ηωι  είναι  μικρι,  θ "μουςικι"  δεν κρατάει  για  πάντα. 

- Είπεσ ποτζ ςτο παιδί ςου "αυτό κα το κάνουμε αφριο..." και μζςϋ ςτθ 
βιαςφνθ ςου δεν πρόςεξεσ τθ λφπθ του; Από πότε ζχεισ να κουβεντιάςεισ με 
το ςφντροφό ςου; Ζχαςεσ επαφι μϋ ζναν καλό φίλο, επειδι δεν είχεσ ποτζ το 
χρόνο να πάρεισ ζνα τθλζφωνο και να πεισ "γεια"; Από πότε ζχεισ να ταϊςεισ 

με τα χζρια ςου το ςκυλάκι ςου; - Καλφτερα χαλάρωςε, μθ χορεφεισ τόςο 
γριγορα. Θ ηωι είναι μικρι, θ "μουςικι"  δεν  κρατάει για  πάντα. 

- Πταν τρζχεισ παλαβωμζνα για να πασ κάπου, χάνεισ τθ χαρά τθσ διαδρομισ. 
Πταν όλο ανθςυχείσ και βιάηεςαι, είναι ςα να πετάσ το δϊρο που μόλισ 

άνοιξεσ. Θ ηωι δεν είναι  αγϊνασ ταχφτθτασ. -  Γι' αυτό, χαλάρωςε κι άκου τθ 
"μουςικι".  Ρριν  τελειϊςει  το "τραγοφδι"! 
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Μζτρο και υκμόσ 
(Ομοιομορφία και Aςυμμετρία) 

Σ κυριότεροσ παράγων κάκε ζργου που κρίνουμε αιςκθτικά,  είναι το 

ρυκμικό μζτρο. Θ «μαγεία» τθσ τζχνθσ, θ οποία παράγει το 

ερωτεφςιμο  αιςκθτικό  αποτζλεςμα,  δεν είναι το ψυχρό, ομοιόμορφο 

και μονότονο μζτρο,  όπου οι διαιρζςεισ και οι ςυλλαβζσ γίνονται ςε 

ίςα διαςτιματα, αλλά το μζτρο με ρυκμό, όπου (όπωσ λζει ο 

Ραπανοφτςοσ)  «ο Ρυκμόσ αντιπροςωπεφει το αρχιτεκτονικό πνεφμα 

τθσ τάξθσ και δίνει μορφι ςτο αιςκθτικό αντικείμενο με τθν ανιςότθτα, 

τθν αλλοίωςθ των διαςτθμάτων και τθν επιλογι των τονιςμϊν, επιλογι 

που γίνεται ςφμφωνα με λογικζσ υπαγορεφςεισ αλλά  και  απαιτιςεισ  

ςυναιςκθματικζσ». 

Ο δάςκαλόσ μου, ζγραψε το ςχόλιο αυτό περί ρυκμοφ ςτθν αιςκθτικι του, 
αναφερόμενοσ κυρίωσ ςτθ μουςικι.  Πμωσ, πιο κάτω, ςυνδζει το ρυκμό με 
τισ υπόλοιπεσ τζχνεσ, ιδίωσ τισ εικαςτικζσ.  Μάλιςτα, επικαλείται και  τον 
Goethe,  που  είπε,  αναφερόμενοσ ςτο ρυκμό, ότι  «Θ  αρχιτεκτονικι  είναι 
μια  παγωμζνθ  μουςικι». 

Φυκμό αποκαλοφμε ςτθ μουςικι,  αυτι τθν οργάνωςθ,  τθν εςωτερικι 

διάρκρωςθ, τθ ςχζςθ διάρκειασ και τονιςμοφ των φκόγγων μζςα ςε 

μια μουςικι ενότθτα,  όπου ο ρυκμόσ αντιπαλεφει το άψυχο ςτακερό 

μζτρο και του δίνει ψυχι και ιδιαίτερθ οντότθτα, άρα ςε τελευταία 

ανάλυςθ και  αιςκθτικι αξία.  

Θ τελειότθτα του απλοφ και του ςυμμετρικοφ δεν νοείται ωσ 

τελειότθτα και ςτθν τζχνθ. Θ ηωντάνια τθσ τζχνθσ οφείλεται ςτο 

αςφμμετρο  και  διαφορετικό,  άρα ατελζσ, που όμωσ τελειοποιείται με 

το ρυκμό  και τθν  εν μζτρω ςυμμετρία επάνω ςτθν  αςυμμετρία. Ωσ 

τυπικό παράδειγμα αυτοφ που λζω, κεωρϊ το Bolero του Ravel, που 

είναι -κακϊσ αρχίηει- ζνα δείγμα μονοτονίασ,  αλλά μετατρζπεται από 

το μουςουργό ςε μουςικι πανδαιςία  με το ανεπαίςκθτο  ςυν  τω 

χρόνω ανζβαςμα και το τελικό κρεςζντο. Ψο ίδιο ιςχφει για το 

ορκογϊνιο τθσ χρυςισ τομισ με τισ αναλογίεσ 3/5,  που ειςιγαγε ο 

Ξαλλικράτθσ, το οποίο  νοείται ωσ το αιςκθτικά τζλειο ορκογϊνιο, ενϊ 

ωσ γνωςτό το απόλυτα ςυμμετρικό ορκογϊνιο είναι το τετράγωνο.  

Τμωσ ο ρυκμόσ, ωσ «αςφμμετρο μζτρο», χαρακτθρίηει όπωσ ξζρουμε 

και το χορό,  τθν ποίθςθ και τθν αρχιτεκτονικι,  αλλά και τθ ηωγραφικι 

και τθ γλυπτικι ςε κάποιο βακμό. Κα ζλεγα ότι, κρυφίωσ και 

υποδορίωσ, λειτουργεί κάποιο είδοσ ρυκμοφ και ςτο πεηογράφθμα και 

ςτθ κεατρικι δθμιουργία και ότι,  αν ενςκφψουμε μϋ αυτό το φακό ςτα 
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μεγάλα ζργα τθσ λογοτεχνίασ και του δραματολογίου,  κα εκπλαγοφμε 

από το εςωτερικό τουσ μζτρο και από το ρυκμό τθσ αφιγθςθσ, που μασ 

οδθγεί διθγθματικά ςτθ λεγόμενθ «λφςθ» του δράματοσ όπωσ ζνα 

ποίθμα ι μια μουςικι ςυμφωνία μασ οδθγεί ρυκμικά ςτο αιςκθτικό 

ςυμπζραςμα. Ξάκε καλλιτεχνικό ζργο ςυνδυάηει τθν απεικαρχία ςτο 

μζτρο με τθν πεικαρχία, δθλαδι εκφράηεται με το ρυκμό  ςαν  άλλου 

επιπζδου κανονικότθτα, επάνω από τθν επίπεδθ και νεκρι απόλυτθ 

κανονικότθτα.  

Εκεί ζγκειται και θ μαγεία τθσ τζχνθσ, όπου ο καλλιτζχνθσ κατορκϊνει, 

με τθν αςυμμετρία επάνω ςτθ ςυμμετρία,  φεφγοντασ προςεκτικά από 

τθν τυπικι κανονικότθτα, να οδθγεί το πνεφμα ςε ζνα επίπεδο 

ανϊτερθσ κανονικότθτασ,  που προςκζτει ςτο ζργο του αιςκθτικι αξία 

και  διαφορετικότθτα (άρα και εν-διαφζρον). 

Εκεί ζγκειται και θ διαφορά τζχνθσ και επιςτιμθσ, που κάνει τθν τζχνθ 

αποδεκτι ωσ δεφτερο πυλϊνα του πολιτιςμοφ, εξίςου πολφτιμο με τθν 

επιςτιμθ, ενϊ  εκκινεί  από  αντίκετθ  νοθτικι βάςθ (απαντϊντασ  

δθλαδι με τθν ανακρίβεια ςτθν ακρίβεια τθσ επιςτιμθσ). Χτθν 

επιςτιμθ, θ μαγεία, το μυςτιριο, θ αυκαιρεςία, ο δογματιςμόσ και το 

αναπόδεικτο είναι αμαρτιματα. Ακριβϊσ αντίκετα, αυτά που είναι εκεί 

αμαρτιματα, μοιάηουν να είναι ςτθν τζχνθ τα  προτεριματά  τθσ. 

Αυτά που -κακϊσ φαίνεται- είναι εςϊψυχα αιτιματα του ανκρϊπου 

και του απαγορεφονται ςτθν περιοχι τθσ επιςτιμθσ,  βρίςκει αυτόσ το 

δρόμο να τα ικανοποιεί και να εκτονϊνεται ωσ προσ αυτά,  με τθν τζχνθ 

και τθν αιςκθτικι προςζγγιςθ τθσ πραγματικότθτασ.  Ηει νοερά και 

ιδεαλιςτικά, αυτά που δεν μπορεί να ηιςει πραγματικά και ρεαλιςτικά. 

Εν γνϊςει τθσ ανυπαρξίασ τουσ, τα απολαμβάνει ςαν υπαρκτά  και  ςαν  

εν  δυνάμει  «περιουςία»  του. 

Γιϋ αυτό και ο καλλιτζχνθσ δεν αποδεικνφει' απλά παρουςιάηει. Χου 

λζει κοφτά «ζτςι το βλζπω εγϊ» και τζλοσ! Ι το δζχεςαι ι το 

απορρίπτεισ.  Γιϋ αυτό και ςτθν τζχνθ δεν υπάρχει θ λογικι ςυνζχεια 

που υπάρχει ςτθν επιςτιμθ. Ψο ζργο κάκε επιςτιμονα ερευνθτι  

πατάει επάνω ςτο ζργο των  προθγουμζνων  του και, με τθ δικι του 

ςυμβολι,  αυτόσ  προχωρεί  τθ  γνϊςθ  ςε  αςφαλζςτερα  μονοπάτια. 

Ψο ζργο του καλλιτζχνθ δεν «προχωρεί» τίποτα. Αρχίηει και τελειϊνει 

μϋ ζνα ςτόμφο που αφινει να εννοθκεί, ότι με αυτό αρχίηει και 

τελειϊνει θ τζχνθ,  ίςωσ  κι  ο  κόςμοσ  όλοσ! 

Ψα παραπάνω όμωσ δεν πρζπει να παρεξθγθκοφν.  Δεν ςθμαίνουν ότι ο 

καλλιτζχνθσ είναι πνευματικόσ αλιτθσ.  Τςο πιο πλθκωρικι είναι θ 
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αναρχία που βγάηει  προσ τα ζξω  ο καλλιτζχνθσ,  τόςο πιο ζντονθ  είναι 

θ εςωτερικι του πεικαρχία. Για να περπατιςει απάτθτουσ δρόμουσ και 

να ανοιχτεί ςε ανεξερεφνθτουσ ωκεανοφσ, πρζπει να πατάει γερά ςτα 

πόδια του, δθλαδι να ζχει βακιά γνϊςθ τθσ τζχνθσ του και εδραιωμζνθ 

αυτοπεποίκθςθ. Απόδειξθ είναι ότι αυτοί που ςθμάδεψαν τισ 

μεταβάςεισ ςε νζα ρεφματα και ςχολζσ τθσ τζχνθσ  (λζω τυχαίωσ 

Beethoven, Mozart, Schiller, Dostoyevsky, Van-Gogh, Rodin, Picasso, 

Welles) δεν ιταν τυχαίοι οφτε τρελοί,  αλλά ογκόλικοι τθσ τζχνθσ τουσ,  

όπωσ αποδείχκθκε μεταγενεςτζρωσ.  Ξι αν κάποιοι ειδικά απϋ αυτοφσ 

(όπωσ π.χ. οι Mozart, Dostoyevsky και Van-Gogh) εμφάνιηαν κάποια 

ανιςοροπία ςτθ  ςυμπεριφορά τουσ,  αυτό δεν ιταν τρζλα φυςικά, 

αλλά ο ψυχικόσ «ςειςμόσ» που προκαλοφςε μζςα τουσ θ ςφγκρουςθ 

των «τεκτονικϊν πλακϊν» τθσ δθμιουργίασ και τθσ μετάβαςθσ από μια 

ιςτορικι περίοδο τθσ τζχνθσ τουσ ςε άλλθ περίοδο. 

Είναι ςπουδαία, αλλά «αςποφδαχτθ», αυτι θ επαναςτατικι μαγεία 

τθσ «δυςαρμονικισ αρμονίασ», που οδθγεί ςε ανϊτερο επίπεδο 

αρμονίασ. Ξαι λζω αςποφδαχτθ, γιατί αν μποροφςε να αποκτιςει 

κανόνεσ και να γίνει αντικείμενο ςπουδισ, τότε δεν κα ιταν οφτε 

μαγεία, οφτε επαναςτατικι. Είναι τελείωσ ατομικι υπόκεςθ και 

βαςίηεται μόνο ςτθ κζλθςθ και τθν τόλμθ του ανϊτερθσ κλάςθσ 

δθμιουργοφ και ςτο δικαίωμα που του δίνει το δικό του προςωπικό 

«Ad Verecundiam»  (κατά  Leibniz) μζςα ςτον κόςμο τθσ τζχνθσ  του και 

ςτο ευρφ κοινωνικό ςϊμα (κοινι γνϊμθ). 

Αλλά δεν χρειάηεται ο καλλιτζχνθσ να είναι ανϊτατθσ κλάςθσ, για να 

δοκιμάηει νζουσ δρόμουσ ςτθν τζχνθ του. Αντίκετα, το οφείλει 

απζναντι ςτον εαυτό του και ςτθν τζχνθ που διακονεί,  γιατί όπωσ είπε 

ο Cezanne «Πποιοσ ςτθν τζχνθ δεν είναι επαναςτάτθσ, είναι 

αντιγραφζασ».  Σφείλει να τολμά  και  να  δοκιμάηει, αρκεί να το κάνει 

με προπαραςκευι και επίγνωςθ, γιατί θ  ζμπνευςθ και το μεγαλείο 

γειτονεφουν ατυχϊσ με τθν  αμετροζπεια  και  το κιτσ (kitsch). 

Αιςκθτικζσ προεκτάςεισ 

Θ αιςκθτικι παιδεία, όμωσ, δεν περιορίηεται ςτθν τζχνθ και ςτθν 

απόλαυςθ τθσ ομορφιάσ  μζςω  αυτισ και  τθσ φφςθσ.  Ζχει τθ δφναμθ, 

όταν υπάρχει, να επθρεάηει ολόκλθρθ τθ ηωι μασ, αλλά και τθ 

ςυμπεριφορά μασ. 

Σ αιςκθτικά καλλιεργθμζνοσ άνκρωποσ φαίνεται ςτο πϊσ ντφνεται, ςτο 

πϊσ κινείται, ςτο πϊσ μιλά και ςτο πϊσ διθγείται ζνα ανζκδοτο.  
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Φαίνεται και ςτο πϊσ τρϊει και πϊσ γλεντά, αλλά φαίνεται και ςτο πϊσ 

πενκεί και πϊσ διαφωνεί. Γενικά, θ ςυμπεριφορά του διακρίνεται από 

λιτότθτα και λεπτότθτα, χωρίσ χοντράδεσ και υπερβολζσ, που 

οφείλεται  ςτθν  αναπτυγμζνθ  ευαιςκθςία  και  τθν   πθγαία  αίςκθςθ 

του  μζτρου,  που  του  ζχει  μεταλαμπαδεφςει  θ  τζχνθ. 

Αντίκετα, οι αντιαιςκθτικζσ εμφανίςεισ και ςυμπεριφορζσ, που 

εκδθλϊνονται ωσ κιτσ και ωσ αμετροζπεια, κάνουν το ςυγκεκριμζνο 

άτομο αντιπακθτικό ςτον κφκλο του. Σ αςυνικιςτα και προκλθτικά 

ντυμζνοσ και βαμμζνοσ άνκρωποσ επιςφρει κρυφά ειρωνικά ςχόλια και 

ο φωνακλάσ, ο πολυλογάσ και ο αγροίκοσ είναι πάντα ανεπικφμθτοι. 

Αλλά,  πζρα  από  τθν  κακθμερινι  ηωι,  το  καλό  γοφςτο  επθρεάηει 

και  τελείωσ  εξειδικευμζνουσ  τομείσ  και  δραςτθριότθτεσ. 

Σ πολιτικόσ με γοφςτο, το βγάηει αυτό προσ τα ζξω ακόμα και ςτισ πιο 

δφςκολεσ κυβερνθτικζσ αποφάςεισ και αποφεφγει τα άγαρμπα μζτρα,  

που δεν είναι ςε αρμονία με τα μθνφματα των καιρϊν και με το κοινό.  

Χτθ διπλωματία, με τθν κομψότθτα τθσ εμφάνιςθσ και του λόγου του, 

κερδίηει ςυμπάκειεσ.   

Ξαι πάντωσ, ο άνκρωποσ με γοφςτο, διακζτει ςυνικωσ ζνα ςωςίβιο για 

όλεσ τισ ϊρεσ:  το χιοφμορ.  Ξατϋ αρχιν,  όπωσ ξαναείπα, καταλαβαίνει 

από χιοφμορ και το απολαμβάνει. Δεν παρεξθγείται, όπωσ οι άνκρωποι 

που ςτεροφνται αιςκθτικισ και δεν το καταλαβαίνουν.  Ξατά δεφτερο, 

μόλισ τα πράγματα δυςκολεφουν,  το ζχει  πάντα πρόχειρο, ςαν πρϊτο 

ςκαλοπάτι που δοκιμάηει, για να εξομαλφνει τθ δυςάρεςτθ  κατάςταςθ  

ι  τθ ςχζςθ που πάει να χαλάςει. 

Τλα τα παραπάνω παίηουν ςπουδαίο ρόλο και ςτθ δουλειά, ςτθ 

διαφιμιςθ, ςτισ δθμόςιεσ ςχζςεισ, ςτισ πωλιςεισ και ςτθν παροχι 

υπθρεςιϊν,  αλλά και ςτον ακλθτιςμό και ςτο ςεξ ακόμα.  Τλα αυτά, τα 

κάνει με διαφορετικό τρόπο, πιο αποδεκτό και πιο ςυμπακθτικό, ο 

αιςκθτικά  καλλιεργθμζνοσ  άνκρωποσ.  

Ακόμα  και  ςτον  πόλεμο,  όπωσ  είναι γνωςτό,  θ ευγζνεια τθσ  εποχισ 

τθσ ιπποςφνθσ, που χαρακτθριηόταν από μια ιδιαίτερθ αιςκθτικι, 

δθμιουργοφςε ζνα κλίμα που ζκανε κι αυτιν ακόμα τθν πιο βάρβαρθ 

πράξθ, τον πόλεμο, να μοιάηει γοθτευτικι! 

Αυτόσ που ζχει γοφςτο φαίνεται από μακριά. Ττι κι αν κάνει, μϋ ό,τι κι 

αν αςχολθκεί, το γοφςτο  του  το βγάηει ςϋ αυτό που κάνει και αυτό τον 

χαρακτθρίηει. 

Θ αιςκθτικι παιδεία δεν κάνει μόνο τθ ηωι πιο απολαυςτικι.  Τθν 

κάνει και πιο εφκολθ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Θ3 
ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

Πζχρι τϊρα, θ αιςκθτικι μελζτθ μασ, είχε να κάνει κυρίωσ με τθν 

ομορφιά ωσ γενικι κατάςταςθ,  είτε αυτι ιταν τυχαίο,  είτε εςκεμμζνο 

δθμιοφργθμα.  Ωςτόςο, ςτον πολιτιςμό μασ, θ ομορφιά επιδιϊκεται ωσ 

μζγιςτο αγακό και υπθρετείται με τισ ανκρϊπινεσ δράςεισ που 

λζγονται  Καλζσ Τζχνεσ. Αν και είναι αςφγγνωςτθ και αςτιρικτθ 

υπερβολι να κεωροφμε τθν τζχνθ υπζρτερθ τθσ επιςτιμθσ, πολλζσ 

φορζσ οι πνευματικοί άνκρωποι υποκλίνονται μπροςτά ςτθν τζχνθ, ςαν  

κφριο  ςτίβο  αυτοφ  που  λζμε  κουλτοφρα. 

Είναι γεγονόσ ότι οι καλλιτζχνεσ  είναι  πνευματικοί ςκαπανείσ.  Υολλζσ 

φορζσ, διαιςκάνονται, με απλότθτα και φυςικότθτα, αυτό που οι 

επιςτιμονεσ βαςανίηονται  νϋ ανακαλφψουν και να καταγράψουν.  Θ 

αιςκθτικι δθμιουργία απθχεί τθν κατϋ εξοχιν ιδεαλιςτικι και 

ενορατικι πνευματικότθτα, ςε αντιδιαςτολι με τθν επιςτθμονικι 

ζρευνα που, ζςτω και όταν λειτουργεί ςυνκετικά και παραγωγικά, 

αποκζτει  τθ φερεγγυότθτά  τθσ  ςτον ορκολογιςμό  και,  διϋ αυτοφ, ςτο 

ρεαλιςμό και ςτθν απόδειξθ με το πείραμα. 

Πε βάςθ αυτό που εξιγθςα ςτθ νοθτικι,  ότι οι αξίεσ του αλθκοφσ και 

του ωραίου τζμνονται ςε αυτό που λζμε μζτρο, μποροφμε να ποφμε 

ότι οι δφο κορυφαίεσ δράςεισ του πολιτιςμοφ ςυναντϊνται ςτο ορκό, 

δθλαδι ςτο αρμονικό. Χυνεπϊσ, θ χρθςιμότθτα τθσ τζχνθσ, αν και αυτι 

φαίνεται πολυτελισ και περιςςευοφμενθ απαςχόλθςθ, είναι μζγιςτθ,  

γιατί εκπαιδεφει το πνεφμα να αντιλαμβάνεται τθν αρμονία ςτα 

πράγματα και, ωσ εκ τοφτου, το κακιςτά πιο διορατικό απζναντι ςτο 

λόγο που τα διζπει. Είναι ςαν τα κίτρινα γυαλιά νυκτόσ που 

χρθςιμοποιοφν οι καταδρομείσ, που όταν τα φορζςεισ μζςα ςτο 

ςκοτάδι,  βλζπεισ αυτά που δεν ζβλεπεσ πριν.  Χε κάκε περίπτωςθ, αν 

και θ τζχνθ δεν προςφζρει ευκζωσ γνϊςθ, είναι ο ιςχυρότεροσ 

πολιορκθτικόσ κριόσ κατά του κάςτρου τθσ αμάκειασ.   Ππορεί να μθ 

δίνει  γνϊςθ,  αλλά ανοίγει δρόμουσ ςτθ  γνϊςθ. 

θμείωςθ:  Ρροςωπικά, αν και ιμουν ςε όλθ μου τθ ηωι αφοςιωμζνοσ 

ςτθν αναηιτθςθ τθσ επιςτθμονικισ αλικειασ και δεν ευτφχθςα ποτζ να 

δουλζψω ωσ καλλιτζχνθσ,  χαίρομαι γιατί υπιρξα ζνκερμοσ φιλότεχνοσ 

και, ςε όλα μου τα διαλείμματα, άφθνα το πνεφμα μου να βυκίηεται 
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ςτθ μυςταγωγία τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ. Αν παρομοιάςουμε τθν 

άγνοια με αςκζνεια (παρομοίωςθ που δεν απζχει και πολφ τθσ 

αλικειασ), το «φάρμακο» είναι αςφαλϊσ θ  επιςτιμθ, όχι θ τζχνθ.  

Πμωσ, χωρίσ να βλζπουμε τθν τζχνθ ςαν κεραπεία  τθσ  αςκζνειασ,  τθν 

αποηθτοφμε πάντα ςαν τθν «εντριβι» που κάνουμε ςτον άρρωςτο για 

να χαλαρϊνει και να δυναμϊνει ςτθ μάχθ του με τθν αρρϊςτια. Θ 

τζχνθ,  για να το πω  αλλιϊσ,  είναι το «μαςάη» του πνεφματοσ. 

Υάντωσ, αλθκεφει ότι, πολλζσ φορζσ, το πνεφμα καυμάηει τθν αλικεια 

που βγάηει ζνα καλλιτεχνικό  ζργο και, άλλοτε πάλι, καυμάηει τθν 

ομορφιά μιασ επιςτθμονικισ αλικειασ. Τταν κάποτε ρϊτθςαν τον 

Einstein αν αλθκεφει μια εξίςωςθ, αυτόσ απάντθςε: «Μα είναι τόςο 

όμορφθ, που δεν μπορεί να είναι ψζμα».  Ξι ο Υαπανοφτςοσ γράφει 

ςτθν αιςκθτικι (ςελ. 68): «Ρρζπει να ςθμειϊςουμε ότι υπάρχουν 

νοιματα, που καρρείσ πωσ από τθ φφςθ τουσ τείνουν να εκφραςκοφν 

ηωγραφικά ι πλαςτικά,  ποιθτικά ι μουςικά,  δραματικά ι λυρικά'  που 

από μόνα τουσ αποηθτοφν τθ μορφι που τουσ ταιριάηει μζςα από τουσ 

εκφραςτικοφσ τρόπουσ  μιασ οριςμζνθσ  καλισ τζχνθσ». 
 

Χτο κεφάλαιο αυτό, κα διατρζξουμε, μία προσ μία, όλεσ τισ κφριεσ 

μορφζσ καλλιτεχνίασ, που ονομάηουμε καλζσ τζχνεσ ι απλά τζχνεσ. 

Τμωσ, πριν αναφερκϊ ςτθν κακεμιά απϋ αυτζσ, εξετάηοντασ τθ φυςικι 

δομι τθσ και τισ αιςκθτικζσ  ιδιαιτερότθτζσ τθσ,  πρζπει, ςτο πλαίςιο 

του λεκτικοφ ςυμφϊνου, να τισ κατονομάςουμε και να τισ ορίςουμε. 

Το δζνδρο των Τεχνϊν 

Σ προςδιοριςμόσ και θ κατάταξθ των τεχνϊν δεν είναι εφκολθ 

υπόκεςθ. Ψο δζνδρο των τεχνϊν, αν και δεν ςυναγωνίηεται ςε 

πολυπλοκότθτα αυτό των επιςτθμϊν, είναι επίςθσ πολυκλαδικό και 

επιδζχεται πολλζσ εκδοχζσ. 

Λςτορικά, θ φιλοςοφία τθσ τζχνθσ πζραςε από πολλά ςτάδια. Σι 

αρχαίοι  διαχϊριηαν τθ  λόγια καλλιτεχνία  από τθν  αιςκαντικι  με 

τουσ όρουσ  Γράμματα  και  Τζχνεσ.  

Χτα γράμματα περιλαμβάνονταν θ λογοτεχνία και το κζατρο,  με 

γνϊριςμα το  λόγο  (γραπτι και προφορικι ομιλία)  και με ηθτοφμενο 

το ικοσ και όχι το κάλλοσ (όπωσ το καταδεικνφει ξεκάκαρα και θ λζξθ 

«θκο-ποιόσ», που ποιεί ικοσ, όχι κάλλοσ).  

Αντίκετα, ςτισ τζχνεσ περιλάμβαναν τθ μουςικι και τισ εικαςτικζσ 

δθμιουργίεσ (ηωγραφικι, γλυπτικι, αρχιτεκτονικι), αλλά και τθν 
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ποίθςθ και το χορό αποςπϊντασ τισ από τθ λογοτεχνία και τθν 

υποκριτικι αντίςτοιχα (ωσ ρυκμικζσ και αιςκαντικζσ - κάτι ςαν 

«μουςικι» του λόγου και τθσ κίνθςθσ).  Εκεί, το γνϊριςμα ιταν το 

μζτρο και ο ρυκμόσ και το ηθτοφμενο ιταν το κάλλοσ και θ 

ικανοποίθςθ των αιςκιςεων  (εξ ου και θ ονομαςία «αιςκθτικι» για 

τθν επιςτιμθ των τεχνϊν). 

Αυτι θ ικανοποίθςθ των αιςκιςεων ιταν που ζδινε ςτον τότε 

ςκεπτόμενο άνκρωπο τθν εντφπωςθ ότι τα γράμματα είναι τρόπον τινά 

θ ςφηυγοσ που τον φροντίηει ι ο δάςκαλόσ του (εξ ου και ο θκοποιόσ 

«διδάςκει» το ρόλο, δεν τον παίηει), ενϊ θ τζχνθ είναι θ παλλακίδα  

που τον ευφραίνει ι ο διαςκεδαςτισ του. 

Πε αυτι τθ διάκριςθ, οι μεταγενζςτεροι ονόμαςαν «ζβδομθ τζχνθ» 

τθν κινθματογραφία, δθλαδι 4θ κατϋ αυτοφσ εικαςτικι τζχνθ (μετά τισ 

ηωγραφικι, γλυπτικι και αρχιτεκτονικι)  και 7θ με τθν προςκικθ των 3 

μθ εικαςτικϊν (ποίθςθσ, χοροφ και μουςικισ), που κα ιταν 10θ ςτθν 

πραγματικότθτα, αν δεν εξαιροφςαν από τισ τζχνεσ τθν πεηογραφία και 

το κζατρο, κακϊσ και τθν περιφρονθμζνθ φωτογραφία  (αν και μθτζρα 

τθσ κινθματογραφίασ). 

Χτθ ςυνζχεια όμωσ,  κατάλαβαν,  ότι  ο λόγοσ  και το κζατρο ενζχουν τθ 

δικι τουσ -δυςδιάκριτθ αλλά δυναμικι- αρμονία, που παράγει κάλλοσ 

ποιϊντασ ικοσ, όπωσ και αντιλιφκθκαν αντίκετα, ότι δεν είναι οι  

(ανόθτεσ) αιςκιςεισ που ικανοποιοφνται με τισ κατϋ αυτοφσ τζχνεσ, 

αλλϋ ότι αυτό που ικανοποιείται είναι και πάλι το πνεφμα (απλά με 

αγωγό τισ αιςκιςεισ). 

Δθλαδι, εναρμόνιςαν τθν αντίλθψθ περί τζχνθσ  με τθν τελεολογικι 

αλικεια που ιδθ εξθγιςαμε, ότι ο λόγοσ δεν ςθμαίνει περιοριςμζνα 

αιτία ι ομιλία, αλλά κυρίωσ ςχζςθ  (όπωσ π.χ. λζμε ςτα μακθματικά 

λόγοσ του αρικμθτι προσ τον παρανομαςτι),  και άρα ο ςφμμετροσ 

λόγοσ  είναι ςφμμετρθ  ςχζςθ,  ιτοι   αρμονία! 

Ζτςι, θ φιλοςοφία τθσ τζχνθσ εγκατζλειψε τθ ςχολαςτικι διάκριςθ 

γραμμάτων και τεχνϊν και θ ενιαία πνευματικι δράςθ  που  φζρει το 

όνομα Τζχνθ, ωσ παραγωγι αφθρθμζνου κάλλουσ (ρυκμοφ) και 

ςυγκεκριμζνου κάλλουσ (ικουσ),  ζλαβε ςτο  βάκρο του πολιτιςμοφ  τθ 

κζςθ που τθσ αρμόηει,  ςαν δεφτεροσ  παραςτάτθσ του (δίπλα ςτθν 

επιςτιμθ  και  ιςότιμα μϋαυτιν). 
 

Πετά απϋ αυτό  τον  ιςτορικό  κφκλο  και  με  τισ  τζχνεσ  να  ζχουν  πια 

κοινό ηθτοφμενο, ο οριςμόσ και θ ταξινόμθςι τουσ ςτράφθκε ςε πιο 
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ορκολογικό δρόμο, με άξονα τθσ κακεμιάσ το εκφραςτικό τθσ μζςο, 

που είναι  αυτό  που τθσ δίνει και τον κφριο χαρακτιρα τθσ.  

Χιμερα, όλοι ςχεδόν ςυμφωνοφν ότι το δζνδρο των τεχνϊν εκκινεί με 

τζςςερισ βαςικοφσ κορμοφσ, που είναι θ Λογοτεχνία (τζχνθ τθσ 

γλϊςςασ), θ Υποκριτικι (τζχνθ του ςϊματοσ), θ Μουςικι (τζχνθ τθσ 

ακουςτικισ και του ιχου) και θ Εικαςτικι (τζχνθ τθσ εικόνασ και του 

φωτόσ),  όπωσ αναλφονται παρακάτω,  τισ οποίεσ ονομάηω για ευκολία 

τθσ ςυηιτθςθσ Υπερτζχνεσ. 

θμείωςθ: Βζβαια, οι περιςςότερεσ τζχνεσ χρθςιμοποιοφν πολλά 

φυςικά μζςα για να εκφραςκοφν, αλλά ςε όλεσ υπάρχει ζνα απϋ αυτά 

που είναι κυρίαρχο, ςε βακμό τζτοιο που τα άλλα να φαίνονται απλά 

ωσ υπθρετικά του. Ακόμα και ςτισ πιο ςφνκετεσ απϋ αυτζσ, ςτισ μικτζσ 

τζχνεσ, όπου ςυμπράττουν δθμιουργικά πολλζσ τζχνεσ, αυτό είναι 

ςαφζσ: Κανζνασ π.χ. δεν αμφιςβθτεί ότι το μελόδραμα (opera) είναι 

κυρίωσ μουςικό ζργο, αν και ζχει δομικό ρόλο ςϋ αυτό το κζατρο και 

ςυμπράττουν κι ο χορόσ, θ λογοτεχνία (λιμπρζτο) κι οι εικαςτικζσ 

τζχνεσ. Οφτε βζβαια αρνείται κανείσ ςτο κινθματοκζατρο (cinema), ότι 

είναι κατϋ ουςία κεατρικό είδοσ, παρϋ ότι βαςίηεται τεχνικά ςτθν 

κινθματογραφία και ςυμμετζχουν ςϋ αυτό ενεργά θ μουςικι, θ 

λογοτεχνία  (ςενάριο)  και όλεσ ςχεδόν οι άλλεσ  εικαςτικζσ τζχνεσ. 

Χε δεφτερο επίπεδο, ζχουμε τισ αποκαλοφμενεσ κυρίωσ Τζχνεσ, που θ 

κακεμία εντάςςεται ςε κάποια υπερτζχνθ, υπό τφπο είδουσ προσ 

γζνοσ. Είναι είδοσ τθσ λογοτεχνίασ θ ποίθςθ, όπωσ και είδθ τθσ 

εικαςτικισ  θ  ηωγραφικι  και  θ  φωτογραφία. 
 

Ενδεικτικά, δίνοντασ τθ δικι μου άποψθ ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ 

και ταξινόμθςθ των επιμζρουσ τεχνϊν, κεωρϊ ότι μια λογικι και 

πλιρθσ  διάταξθ είναι θ ακόλουκθ:   

 Θ Λογοτεχνία είναι θ καλι τζχνθ που εκφράηεται μζςω του γραπτοφ 

λόγου και τθσ γλϊςςασ. Διακρίνεται κυρίωσ ςτθν πεηογραφία  και  

τθν  ποίθςθ. 

 Θ Ρεηογραφία είναι θ τζχνθ του γραπτοφ λόγου, που είναι ςτθ 

διατφπωςθ όπωσ ςυνικωσ γράφουμε, αλλά ωραιοποιθμζνοσ.  

 Θ Ροίθςθ είναι θ τζχνθ του ζμμετρου ωραιοποιθμζνου λόγου, 

που είναι   κατά τθν ανάγνωςθ αρμονικόσ και εφθχοσ. 

 Θ Υποκριτικι είναι θ καλι τζχνθ που εκφράηεται μζςω του ςϊματοσ 

και τθσ ανκρϊπινθσ κίνθςθσ, περιλαμβανόμενθσ ςτθν κίνθςθ και τθσ 
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προφορικισ ομιλίασ. Διακρίνεται ςτο κζατρο, το χορό,  το 

κινθματοκζατρο και  το μικροκζατρο. 
 

 Ψο Κζατρο είναι θ υποκριτικι τζχνθ που αποδίδεται κυρίωσ με 

το λόγο, αλλά και με επιτθδευμζνθ κίνθςθ των θκοποιϊν που 

μοιάηει με τθ φυςικι. 

 Σ Χορόσ είναι θ υποκριτικι τζχνθ που αποδίδεται με τθν κίνθςθ 

και θ κίνθςθ των χορευτϊν είναι ρυκμικι.  

 Ψο Κινθματοκζατρο (Cinema) είναι θ υποκριτικι τζχνθ, όπου θ 

κεατρικι (ενίοτε και χορευτικι)  παράςταςθ  αποδίδεται ζμμεςα 

και εικονογραφικά μζςω τθσ εικαςτικισ τζχνθσ τθσ 

κινθματογραφίασ (cinematography). 

 Ψο Μικροκζατρο (Κουκλοκζατρο, Κζατρο ςκιϊν, Κινοφμενα 

ςχζδια) είναι θ υποκριτικι τζχνθ μικρισ κλίμακασ, όπου θ 

κεατρικι παράςταςθ αποδίδεται ζμμεςα με τθ χριςθ 

ομοιωμάτων (μαριονετϊν ι ςκίτςων) και κατάλλθλων 

φωτιςτικϊν μεκόδων. 

Ο όροσ κινθματοκζατρο, που προτείνω, είναι ορκότεροσ εν 

προκειμζνω,  γιατί θ λζξθ «κινθματογράφοσ»  που ζχει κακιερωκεί de 

facto γιϋ αυτό το είδοσ υποκριτικισ τζχνθσ, αδικεί τόςο τθν 

κινθματογραφία ωσ κακαρϊσ εικαςτικι τζχνθ, όςο και το ίδιο το 

κινθματοκζατρο, αφοφ προτάςςει τθν εικαςτικι πλευρά τθσ 

υποκριτικισ, θ  οποία  είναι  θ  προζχουςα  εν  προκειμζνω. 

 Θ Μουςικι είναι θ καλι τζχνθ του ιχου, θ οποία ικανοποιεί το 

πνεφμα μζςω τθσ ακοισ.  Διακρίνεται ςτθν οργανικι μουςικι,  τθ 

φωνθτικι μουςικι  και  τθ κεατρικι  μουςικι. 

 Θ Οργανικι Μουςικι είναι θ μουςικι τζχνθ που εκτελείται μόνο 

με μουςικά όργανα, χωρίσ τθ μεςολάβθςθ τθσ ανκρϊπινθσ 

φωνισ. 

 Θ Φωνθτικι Μουςικι (Σραγοφδι) είναι θ μουςικι τζχνθ που 

εκτελείται με τθν ανκρϊπινθ φωνι, δθλαδι με ζμμετρθ και 

αρμονικι ομιλία,  με ςυνοδεία οργάνων ι  όχι. 

 Θ Κεατρικι Μουςικι (Όπερα κλπ.) είναι θ μουςικι τζχνθ που 

ςυνδυάηει το τραγοφδι και τθν οργανικι μουςικι με το κζατρο 

και το χορό, αλλά και με όλεσ ςχεδόν τισ άλλεσ τζχνεσ.  

Θ κεατρικι μουςικι, που διακρίνεται ωσ γνωςτό ςε Όπερα, Οπερζτα 

και Μusical, εντάςςεται από πολλοφσ αιςκθτικοφσ φιλοςόφουσ, όχι 

αναιτιολόγθτα, ςτθν υποκριτικι τζχνθ και ειδικότερα ςτο κζατρο. 
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Νομίηω ότι θ ζνταξθ αυτι είναι ςχολαςτικι, γιατί υπονοεί ότι αυτι 

είναι  πρωτίςτωσ  κεατρικό είδοσ, με μουςικι επζνδυςθ,  πράγμα που  

δεν  ευςτακεί  όπωσ  εξθγϊ  ςτο  περί  μουςικισ  εδάφιο.  

 Θ Εικαςτικι είναι γενικά θ καλι τζχνθ τθσ εικόνασ και του φωτόσ, θ 

οποία  ικανοποιεί το πνεφμα μζςω τθσ οράςεωσ.  Αυτι διακρίνεται 

ςε ηωγραφικι, γλυπτικι, αρχιτεκτονικι, φωτογραφία και  

κινθματογραφία. 

 Θ Ηωγραφικι είναι θ χειρωνακτικι εικαςτικι τζχνθ που 

αναπτφςςεται ςτο χϊρο ςε δφο διαςτάςεισ. 

 Θ Γλυπτικι είναι θ χειρωνακτικι εικαςτικι τζχνθ που 

αναπτφςςεται ςτο χϊρο ςε τρεισ διαςτάςεισ. 

 Θ Αρχιτεκτονικι είναι θ χειρωνακτικι και μζςω μθχανικϊν 

μζςων αςκοφμενθ εικαςτικι τζχνθ που αναπτφςςεται ςτο χϊρο 

ςε τρεισ διαςτάςεισ με όγκουσ μεγάλθσ κλίμακασ (κτίρια, 

μνθμεία, τφμβουσ  κλπ.). 

 Θ Φωτογραφία είναι θ μζςω μθχανικϊν μζςων αποτφπωςθ τθσ 

πραγματικότθτασ ςε εικόνα, όπου θ επεξεργαςία τθσ εικόνασ 

γίνεται με καλλιτεχνικό τρόπο (δθλαδι κατά τρόπο ϊςτε θ εικόνα 

αυτι να παράγει αιςκθτικό αποτζλεςμα). 

 Θ Κινθματογραφία είναι θ φωτογραφία με χρονικι διάρκεια και 

ιχο, δθλαδι αυτι όπου, θ με καλλιτεχνικό τρόπο μθχανικι 

αποτφπωςθ τθσ πραγματικότθτασ,  αποτυπϊνει και τθν κίνθςθ 

του  κζματοσ  και  τθν  ομιλία. 

Ρολλοί αιςκθτικοί φιλόςοφοι ζχουν τθν άποψθ ότι, ςτο πρϊτο 

επίπεδο διάκριςθσ, οι ομοειδείσ (τριςδιάςτατεσ) τζχνεσ τθσ γλυπτικισ 

και τθσ αρχιτεκτονικισ κα ζπρεπε να κεωροφνται ωσ μία τζχνθ, τθν 

πλαςτικι, τθσ οποίασ υποδιαιρζςεισ να κεωροφνται θ πλαςτικι 

μικρισ κλίμακασ και θ πλαςτικι μεγάλθσ κλίμακασ. 

Άλλοι πάλι, φρονοφν ότι, οι τζχνεσ τθσ ςτιγμιαίασ φωτογραφίασ και 

τθσ κινθματογραφίασ, όπωσ και θ τθλοψία, κα ζπρεπε να κεωροφνται 

ωσ ενιαία τζχνθ, υπό το όνομα τθσ «μθτζρασ» τζχνθσ, τθσ 

φωτογραφίασ, τθσ οποίασ υποδιαιρζςεισ είναι όλεσ, με κοινό 

εκφραςτικό μζςο το φακό. 

Δεν βρίςκω παράλογεσ αυτζσ τισ ενςτάςεισ, αλλά όπωσ κι αν ζχει, 

αυτά είναι ςυμβατικά ηθτιματα και θ ιςχφουςα ςφμβαςθ είναι αυτι 

που εξζκεςα. 
 

    [ Βλζπε ενδεικτικό πίνακα ςτθν επόμενθ ςελίδα ] 
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Τ Ε Χ Ν Ε Σ 
(Καλζσ Τζχνεσ  ι  Γράμματα και Τζχνεσ) 

ΚΛΑΔΟΛ  ΕΛΔΘ  ΜΟΦΕΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ Ρεηογραφία Απλι γραφι Πυκιςτόρθμα-Διιγθμα-Κεατρικι- 

      Αφθγθματικι-Χρονογράφθμα- 

Τζχνθ τθσ     Επιφυλλίδα-Χάτιρα-Υαραμφκι 

 Γλϊςςασ Ροίθςθ Ζμμετρθ Ουρικι-Επικι-Δραματικι- 

     γραφι Ελεγειακι-Φυςιολατρικι-Ξωμικι 

ΥΡΟΚΛΤΛΚΘ Κζατρο Απλι κίνθςθ Υρόηα-Δράμα-Ξωμωδία- 

      Επικεϊρθςθ-Υαντομίμα 

  Χορόσ Φυκμικι Ππαλζτο-Ξοινωνικοί-Οαϊκοί- 

Τζχνθ του   κίνθςθ Υατινάη-Φυκμικι γυμναςτικι 

 Σϊματοσ Κινθματοκζατρο Ξινθματογρα- Χινεμά-Ψθλεκζατρο 

    φικό κζατρο 
 

  Μικροκζατρο Κζατρο με Ξουκλοκζατρο-Κζατρο ςκιϊν- 

    ομοιϊματα  Ξινοφμενα ςχζδια 

ΜΟΥΣΛΚΘ Οργανικι Πόνο όργανα   Χόλο-Δωματίου-Χυμφωνικι- 

      Ξονςζρτο-Ψηαη-Ελαφρά-Οαϊκι 

Τζχνθ Φωνθτικι Ψραγοφδι  Πονωδία-Ξαντάτα-Χορωδία- 

 του  Ιχου-     Φωνθτικό κονςζρτο 

 Ακουςτικισ Κεατρικι Πικτι Τπερα-Σπερζτα-Musical  

    με υποκριτικι 
 

ΕΛΚΑΣΤΛΚΕΣ Ηωγραφικι 2 διαςτάςεων Ελαιογραφία-Ακουαρζλα-Ψζμπερα- 

      

Ψοιχογραφία-Ξολάη-Χαρακτικι- 

Σξυγραφία-Υυρογραφία-Αμμοβολι- 

      Γραφιςτικι-Ξόμικσ-Γελοιογραφία κ.ά. 

  Γλυπτικι 3 διαςτάςεων Παρμάρου-Πετάλλου-φλου- 

Τζχνεσ     Υθλοφ-Ξεράμου-Γυαλιοφ κ.ά. 

 του Φωτόσ- Αρχιτεκτονικι     Πεγάλων Ξτιρίων-Πνθμείων-Ψοπίου- 

 Πραςθσ   όγκων Εςωτερικϊν χϊρων-Ξιπων 

  Φωτογραφία Χτατικι   

    απεικόνιςθ   

  Κινθματογραφία Απεικόνιςθ   

    με κίνθςθ   
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Ξατά τθ γνϊμθ μου, θ κακοριςτικι διάκριςθ είναι αυτι του πρϊτου 

επιπζδου (των υπερτεχνϊν), όπου το εκφραςτικό μζςο τθσ κακεμιάσ 

από τισ υπερτζχνεσ (λόγοσ - κίνθςθ - ιχοσ - εικόνα)  είναι  από  τθ  φφςθ  

του  τελείωσ διαφορετικό.  Χτο δεφτερο επίπεδο, όπου θ διάκριςθ δεν 

είναι τόςο ςαφισ,  υπάρχει ςυχνά αλλθλοκάλυψθ, τόςο μεταξφ των 

καλλιτεχνϊν όςο και μεταξφ των ειδϊν τθσ ίδιασ υπερτζχνθσ.  Σι 

ςυγγενείσ τζχνεσ, που αναφζρονται ςτο ίδιο εκφραςτικό μζςο, 

υπακοφουν πρωτίςτωσ ςτουσ φυςικοφσ νόμουσ που διζπουν το εν 

λόγω μζςο και ςτουσ κανόνεσ τθσ αντίςτοιχθσ υπερτζχνθσ και πολφ 

λιγότερο ςτουσ ιδιαίτερουσ κανόνεσ  μιασ εκάςτθσ.  

Γιϋ αυτό και ο θκοποιόσ δεν ηωγραφίηει και ο ηωγράφοσ δεν 

τραγουδάει (εκτόσ αν το κάνει εραςιτεχνικά, ωσ χόμπι ι διαςκζδαςθ), 

ενϊ ο θκοποιόσ είναι ςυχνά και χορευτισ, ο τραγουδιςτισ και 

οργανοπαίκτθσ,  ο γλφπτθσ  και ηωγράφοσ,  ο ποιθτισ  και πεηογράφοσ, 

ο φωτογράφοσ  και κινθματογραφιςτισ  και αντίςτροφα. Ψελικά, 

ζγκειται  ςτον  καλλιτζχνθ  το  αν  αυτόσ  κα  περιορίηεται  αυςτθρά 

ςτθν τζχνθ του ι αν κα κινείται δθμιουργικά με οικειότθτα ςε όλο το 

εφροσ τθσ υπερτζχνθσ που διακονεί (βλζπε παραδείγματα Da Vinci,  

Michelangelo κ.ά.)  ι, αντίςτροφα, αν κα ειδικεφεται ςε κάποιο πιο 

περιοριςμζνο είδοσ τθσ τζχνθσ του (π.χ. ο πεηογράφοσ ωσ 

διθγθματογράφοσ ι ο θκοποιόσ ωσ κωμικόσ ι ο ηωγράφοσ  ωσ χαράκτθσ  

ι  γραφίςτασ). 
 

Εννοείται ότι το δζνδρο των τεχνϊν δεν ςταματά εδϊ.  Αν και θ τζχνθ 

δεν ζχει φτάςει τθν επιςτιμθ  ςε  εξειδίκευςθ,  τθ ςυναγωνίηεται ςτον 

τομζα αυτό δυναμικά. Τπωσ οι τζςςερισ υπερτζχνεσ διακλαδϊνονται 

ςτισ δεκατζςςερισ τζχνεσ που εξζκεςα, υπαγόμενεσ ςτισ  προθγοφμενεσ  

ωσ κλάδοι τουσ,  κάκε κλάδοσ  ζχει τα παρακλάδια του. Δθλαδι, κάκε 

τζχνθ από τισ δεκατζςςερισ εκφράηεται με ειδικότερεσ  τζχνεσ  και, 

αυτζσ,  με ακόμα ειδικότερεσ.  Υ.χ. το πεηογράφθμα,  που  είναι  

λογοτεχνικό  είδοσ,  διακρίνεται  περαιτζρω ςε μυκιςτόρθμα,  διιγθμα,  

παραμφκι,  χρονογράφθμα  κ.ά., και θ ηωγραφικι,  που είναι εικαςτικι 

τζχνθ, διακρίνεται ςε ελαιογραφία, τζμπερα, ακουαρζλα, κολάη, 

χαρακτικι,  οξυγραφία,  πυρογραφία κ.ά.  

Σμοίωσ, κατϋαναλογία προσ τισ εν λόγω πολλαπλζσ διακλαδϊςεισ, 

διακλαδίηονται και οι καλλιτζχνεσ,  που αποκτοφν ανάλογεσ ειδικεφςεισ  

και αφοςιϊνονται ςε ςυγκεκριμζνο είδοσ τζχνθσ ι και ςε ςυγκεκριμζνθ  

εργαςία  εντόσ  τθσ  ίδιασ  τζχνθσ  ακόμθ. 
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Επίςθσ,  εκτόσ από τισ δεκατζςςερισ  τζχνεσ  που ανζφερα, υπάρχουν 

ςε κάκε τομζα και πολλζσ παρεμφερείσ προσ τισ αναγνωριςμζνεσ 

τζχνεσ δθμιουργικζσ δράςεισ, που εγείρουν αξιϊςεισ καλλιτεχνικισ 

αναγνϊριςθσ, αλλά που δεν αναγνωρίηονται ωσ καλζσ τζχνεσ, γιατί 

κεωροφνται ωσ  απλά ψυχαγωγικζσ, χωρίσ ιδιαίτερθ πνευματικότθτα. 

Αυτά όλα όμωσ,  κα τα δοφμε παρακάτω ςτα ειδικότερα εδάφια ανά 

υπερτζχνθ, κατά το δυνατό αναλυτικότερα,  γιατί θ παρουςίαςθ ςε 

ςυνολικι εικόνα κα ιταν ακατάλθπτθ.  

Εκείνο  που κζλω  να  παρατθριςω, κλείνοντασ  αυτό  το  εδάφιο, είναι 

ότι  δεν  τίκεται  και  δεν  πρζπει  να  τίκεται  ποτζ  κζμα  ιεράρχθςθσ  

των τεχνϊν  μεταξφ  τουσ.  

Υρϊτον διότι, κάκε τζχνθ,  κυρίωσ μεταξφ των τεςςάρων κεμελιωδϊν, 

ζχει διαφορετικι φφςθ και τελείωσ διάφορο εκφραςτικό μζςο και, 

επομζνωσ, καλφπτει πτυχζσ και αιςκθτικά κενά του πνεφματοσ, που 

δεν μποροφν οι άλλεσ να καλφψουν. Υοτζ δεν κα μπορζςει ζνα 

μεγαλεπίβολο αρχιτεκτονικό ζργο να δϊςει τον ερωτιςμό που 

αναβλφηει  ζνα ποίθμα ι μια μελωδία.  Αλλά και κανζνα ποίθμα  δεν 

μπορεί να αποδϊςει τθν υποβλθτικότθτα και το μεγαλείο του 

Υαρκενϊνα.  Γιϋαυτό και ο Χεφζρθσ είπε ςχετικά με τθν Ακρόπολθ των 

Ακθνϊν: «Χαίρομαι που δεν ζγραψα μεγάλα λόγια για τoφτον εδϊ το 

βράχο».  Αναγνϊριηε ο ποιθτισ,  πωσ, ό,τι  κι  αν  ζγραφε, θ ποίθςι του 

δεν κα απζδιδε το μυςταγωγικό μεγαλείο που αναδίδει θ εικόνα αυτοφ 

που  κεωρείται  το  κορυφαίο  εικαςτικό  ζργο  όλων  των  εποχϊν. 

Δεφτερον διότι,  λόγω τθσ ιδιαίτερθσ φφςθσ των τεχνϊν,  είναι  a priori 

δεδομζνο ότι δεν υπάρχει μζτρο ςφγκριςθσ μεταξφ τουσ, που να 

λειτουργιςει ςαν αντικειμενικό «γραδόμετρο» τθσ αξίασ των.  Ππορείσ 

να ςυγκρίνεισ  μια  μουςικι ςυμφωνία  με μια άλλθ,  αλλά δεν μπορείσ 

να ςυγκρίνεισ ζνα κομάτι τηαη  με ζνα ορατόριο.  Υολφ περιςςότερο, 

δεν μπορείσ να ςυγκρίνεισ ζνα ορατόριο με μια  καλλιτεχνικι  

φωτογραφία  ι  μια φωτογραφία  μϋ ζνα μυκιςτόρθμα. 

Ζχουν ακουςτεί πολλζσ βαρβαρότθτεσ επϋ αυτοφ από φιλοςόφουσ, 

ακόμα και πρϊτου διαμετριματοσ,  που προςπακϊντασ να επιβάλλουν 

και ςτθν τζχνθ τθν υποκειμενικι κοςμοκεωρία τουσ  χωρίσ διαλεκτικό 

φιλτράριςμα, αποφάςιςαν αναιδϊσ ότι κάποια τζχνθ είναι ανϊτερθ και 

ςπουδαία  και  κάποια κατϊτερθ και βλαπτικι. Σ Hegel υποςτιριηε ότι 

θ ποίθςθ είναι ςτθν κορυφι τθσ ιεραρχίασ των τεχνϊν, ενϊ θ μουςικι 

είναι θ υποδεζςτερθ τζχνθ, γιατί είναι θ κατϋ εξοχιν τζχνθ του 

αφθρθμζνου και του υποκειμενικοφ. Σ Schasler πάλι, ζλεγε ότι θ 
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αρχιτεκτονικι είναι το κατϊτερο είδοσ τζχνθσ, γιατί εξωτερικεφει τισ 

πιο φτωχζσ ιδζεσ, με το βαρφτερο και ογκωδζςτερο υλικό και με 

μζγιςτο κόπο. 

Αςφαλϊσ  και  μπορεί ο νουσ να υπειςζρχεται  ςτα αιςκθτικά δρϊμενα 

και να μελετά και να αναλφει  τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά κάκε τζχνθσ 

ι να ςυγκρίνει ποιοτικά τα ζργα μιασ τζχνθσ μεταξφ τουσ, αν ζχει  τθ  

ςχετικι  παιδεία. Αςφαλϊσ και μπορεί ο άνκρωποσ να  προτιμά  μια 

μορφι  τζχνθσ  από άλλθ, ανάλογα με τθν  ιδιοςυγκραςία του.  Δεν 

απαγορεφεται ςτον εξωςτρεφι άνκρωπο  να ρζπει προσ το χορό και να 

φωτογραφίηει τοπία, όπωσ και δεν κα ποφμε ςτον εςωςτρεφι να μθν 

κλείνεται ςτο δωμάτιό του  με τθ μουςικι του και το μυκιςτόρθμα που 

διαβάηει.  Είναι όμωσ πνευματικό ανοςιοφργθμα, να μασ πει κάποιοσ  

ότι  μια τζχνθ είναι  περιττι  (επειδι δεν του πθγαίνει  κατϋ ουςίαν)  ι 

ότι μια άλλθ  είναι θ πνευματικι πανάκεια.  Ψότε,  αυτόσ,  ι  είναι  

απαίδευτοσ  ι  πάςχει  από  εμμονζσ. 

Επϋ αυτοφ, ςυμφωνϊ απόλυτα με τον Goethe, που είπε ότι «Είναι πολφ 

επικίνδυνεσ για τθν ορκι κατανόθςθ τθσ ιδιοτυπίασ των μεγάλων 

μορφϊν ι ειδϊν τθσ τζχνθσ,  όπωσ και για τθν εφςτοχθ ςφλλθψθ του 

ιδιαίτερου αιςκθτικοφ νοιματοσ κάκε καλλιτεχνικοφ είδουσ, οι 

διάφορεσ ιεραρχίεσ των καλϊν τεχνϊν, που καταςτρϊνονται ςφμφωνα 

με  εξωαιςκθτικά  και  κακϋ υπόκεςθ λογικά κριτιρια».   

Χωρίσ λοιπόν να μποφμε ςτον πειραςμό τθσ ιεράρχθςθσ των τεχνϊν, κα 

δοφμε ςτα αμζςωσ παρακάτω εδάφια, ακροκιγϊσ και περιλθπτικϊσ, τα 

προτεριματα κάκε τζχνθσ και τισ ιδιαίτερεσ χαρζσ που  αυτι  μπορεί να 

δϊςει ςτον άνκρωπο και ςτο πνεφμα του.  

Λογοτεχνία 

Θ Λογοτεχνία είναι όπωσ είπαμε θ καλι τζχνθ που εκφράηεται μζςω 

του γραπτοφ λόγου και τθσ γλϊςςασ.  Ψο εκφραςτικό τθσ  μζςο είναι θ 

γραπτι γλϊςςα, που αν και χρθςιμοποιεί κι αυτι υποχρεωτικά τθ 

φυςικι αίςκθςθ τθσ όραςθσ και τθσ ακοισ ενίοτε (κατά τθ φωναχτι 

ανάγνωςθ)  και ζχει επομζνωσ  εικαςτικά και μουςικά χαρακτθριςτικά,  

λογίηεται  ωσ  διακεκριμζνο  μζςο  καλλιτεχνικισ  παρουςίαςθσ,  γιατί 

το κυρίαρχο ιδίωμά τθσ είναι αμιγϊσ πνευματικό και εννοιολογικό,  

υπζρτερο εν προκειμζνω  τθσ εικόνασ  και του ιχου. 

Θ καλλιζπεια δεν εξαρτάται από τθ φιλολογικι αρτιότθτα του λόγου 

(καλλιγραφία, ορκογραφία και ςυντακτικό), αν και είναι κι αυτά 

επικυμθτά,  αλλά  από τον τρόπο  που ςυντίκενται  και  παρατίκενται  
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οι ζννοιεσ και οι λζξεισ, ϊςτε να παράγεται ςυγκεκριμζνο νόθμα με 

καλαίςκθτθ μορφι.  Ζτςι, το τεχνικό εργαλείο τθσ επικοινωνίασ,  που 

είναι θ γλϊςςα, γίνεται ο κορμόσ επάνω ςτον οποίο ανκίηει θ μοναδικι 

υπερτζχνθ που ζχει τθ καυμαςτι ιδιότθτα να κεντρίηει απευκείασ  το  

πνεφμα,  αγνοϊντασ  τισ  φυςικζσ  αιςκιςεισ. 

Κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ λογοτεχνία είναι θ πιο πνευματικι  

τζχνθ, γιατί αναφζρεται ςτθν  «αιςκθτικι»  του πνεφματοσ  χωρίσ τθν 

ανάγκθ των αιςκιςεων. 

Αυτό χαρακτθρίηει τθ λογοτεχνία, τόςο ωσ πεηογραφία, όςο και ωσ 

ποίθςθ.  Θ μεταξφ τουσ διαφορά είναι ότι,  ςτθν ποίθςθ,  ο καλλιτζχνθσ 

κυςιάηει ζνα μζροσ τθσ νοθματικισ κακαρότθτασ του λόγου του  υπζρ 

του μζτρου και τθσ αρμονίασ,  προςδίδοντασ ζτςι ςτον ποιθτικό λόγο 

τθ  μαγεία του ρυκμοφ (δθλαδι τθσ  μουςικότθτασ  και αρχιτεκτονικισ  

χωρίσ τθν παρουςία μουςικισ ι οικοδομιματοσ). 

Βζβαια, θ πεηογραφία διατθρεί,  κατά τθ γνϊμθ μου,  ζναντι όλων των 

τεχνϊν,  το μζγα προςόν τθσ εννοιολογικισ και νοθματικισ ςαφινειασ, 

δεδομζνου ότι -ςϋ αυτιν- ο δθμιουργόσ  αφοςιϊνεται  περιςςότερο 

ςτο νοθματικό και λιγότερο ςτο ρυκμικό μζροσ (παρϋότι, όπωσ ςυχνά 

διαπιςτϊνουμε, ο ρυκμόσ υπάρχει υποδορίωσ και ςτο  πεηογράφθμα). 

Ψο  τι  χρωςτάει  ο  πολιτιςμόσ  ςτθ  λογοτεχνία,  τόςο  ωσ  πεηογραφία 

όςο και ωσ ποίθςθ, είναι περιττό να το τονίςω, γιατί είναι πανκομολο-

γοφμενο. Υζρα απϋ το ότι, χωρίσ αυτιν, δεν κα υπιρχε κζατρο, είναι 

βαςίμωσ αμφίβολο αν, χωρίσ τθ λογοτεχνικι κουλτοφρα, κα είχε ο 

άνκρωποσ τθν απαραίτθτθ παιδεία να ςυλλαμβάνει τισ μουςικζσ και 

εικαςτικζσ αξίεσ  με το ςυνειδθτό τρόπο που τϊρα τισ αντιλαμβάνεται  

(αντί του υποςυνείδθτου και ενςτικτϊδουσ τρόπου με τον οποίο 

ανταποκρίνονται ςϋ αυτζσ  τα  ηϊα). 

Αλλά και παραπζρα ακόμα, θ λογοτεχνία -κυρίωσ ωσ πεηογραφία- είναι 

ο ομφάλιοσ λϊροσ που ςυνδζει το καλλιτεχνικό οικοδόμθμα με τθ 

διανόθςθ  και  τθν  επιςτιμθ.  Διαβάηοντασ  κανείσ  το  «Θμερολόγιο» 

του  Dostoyevsky  ι  τθν  «Αναφορά  ςτο  Γκρζκο»  του  Ξαηαντηάκθ  ι 

τθ «Δίκθ» του Kafka, κα δυςκολευόταν να πιςτζψει ότι δεν ζχει να 

κάνει με φιλόςοφουσ,  αν  δεν  ιξερε  πωσ   πρόκειται  για  λογοτζχνεσ!  

Χτα είδθ τθσ λογοτεχνίασ, θ διαίρεςθ πρϊτου επιπζδου είναι απλι:  

 Θ Ρεηογραφία είναι -όπωσ ιδθ είπαμε- θ τζχνθ του γραπτοφ λόγου, 

που είναι ςτθ διατφπωςθ όπωσ ςυνικωσ  γράφουμε αλλά 

ωραιοποιθμζνοσ.  
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 Θ Ροίθςθ είναι θ τζχνθ του ζμμετρου λόγου, που δεν είναι 

υποχρεωτικά ομοιοκαταλθκτικόσ,  αλλά που οι ςτίχοι ταιριάηουν 

μετρικά  και  παράγουν αρμονία. 

Θ θτορικι, αν και προφορικόσ λόγοσ εκτόσ κειμζνου, νοείται υπό 

προχποκζςεισ ωσ λογοτεχνία, αν ο εκφωνοφμενοσ λόγοσ είναι 

επιτθδευμζνα  καλολογικόσ  ι  ποιθτικόσ,  και μόνον τότε.  

Υολφ  ςυχνά, ο ποιθτικόσ λόγοσ, ιδίωσ ο μοντζρνοσ,  προςομοιάηει προσ 

τον  πεηό  και δφςκολα ξεχωρίηει απϋ αυτόν,  αποκζτοντασ  τον ποιθτικό  

του χαρακτιρα περιςςότερο ςτθ διάχυτθ  ποιθτικι  διάκεςθ του 

δθμιουργοφ και λιγότερο ςτθ μετρικι ςυνάφεια των ςτίχων.  Χε κάκε 

περίπτωςθ, δεν υπάρχουν ςφνορα και ςυρματοπλζγματα  μεταξφ 

πεηογραφίασ και ποίθςθσ και ο πεηογράφοσ κι ο ποιθτισ δεν ζχουν 

ανάγκθ  «διαβατθρίου»  για να περνοφν από τθ μία ςτθν άλλθ.   

Θ παραπζρα διαίρεςθ των δφο λογοτεχνικϊν ειδϊν, είναι πολυποίκιλθ: 

 Χτθν πεηογραφία, διακρίνουμε το μυκιςτόρθμα, το διιγθμα, τθν 

αφθγθματικι γραφι (ιςτορικι, ταξιδιωτικι, βιογραφικι, 

αυτοβιογραφικι κλπ.), τθ κεατρικι γραφι,  το  χρονογράφθμα, τθν 

επιφυλλίδα, τθ ςάτιρα, το παραμφκι κ.ά.  

 Χτθν ποίθςθ,  ξεχωρίηουμε τθ λυρικι ποίθςθ (ςυναιςκθματικι),  τθν 

επικι (θρωικι), τθ δραματικι (ςυνδυαςμό των δφο προθγουμζνων 

ςυνικωσ), τθν ελεγειακι (κρθνθτικι και πζνκιμθ), τθ φυςιολατρικι 

(περιγραφικι και βουκολικι) και τθν κωμικι (διαςκεδαςτικι και 

ςατιρικι). 

Τλα αυτά τα είδθ ζχουν τα δικά τουσ χαρακτθριςτικά, ιδιαιτερότθτεσ 

και ιδιϊματα, τόςο ςτθ κεματολογία τουσ όςο και ςτον τρόπο 

παρουςίαςθσ και διιγθςισ τουσ,  που κα μποροφςε να αναλυκοφν ςε 

ζνα ειδικό βιβλίο αιςκθτικισ,  όχι γενικά φιλοςοφικό.  Αυτό όμωσ που 

πρζπει να διευκρινιςκεί εδϊ για λόγουσ δικαιοςφνθσ, είναι ότι καμιά 

άλλθ τζχνθ  δεν ζδωςε ποτζ τζτοια ποικιλία δθμιουργικοφ ζργου, όςο θ 

λογοτεχνία, και δεν άνοιξε τόςουσ δρόμουσ ςτο πνεφμα όςουσ αυτι!  

Ζνα μεγάλο προςόν τθσ λογοτεχνίασ είναι θ τεχνικι ευκολία.  Πε ζνα 

μολφβι κι ζνα χαρτί, κακιςμζνοσ ςτο γραςίδι ι ςτο τραίνο που τον 

ταξιδεφει, μπορεί ο δθμιουργόσ να γράψει ζνα ζργο εφάμιλλο των 

«Ακλίων» ι τθσ «Κείασ Κωμωδίασ» και του «Φάουςτ».  Ακόμα και θ 

εκτφπωςθ ενόσ βιβλίου είναι βολικι υπόκεςθ, μπροςτά ςτα ςκθνικά 

ενόσ κεάτρου αξιϊςεων, ςτα δυςεφρετα  μουςικά όργανα μιασ 

ορχιςτρασ απαιτιςεων και ςτα πανάκριβα εργαλεία, χρϊματα, φακοφσ 
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και πλαςτικά υλικά των εικαςτικϊν τεχνϊν, ςε ςυνδυαςμό με τισ 

κτιριακζσ  εγκαταςτάςεισ  που  αυτά  απαιτοφν. 

Τμωσ, ςε αντίκεςθ με το  πλεονζκτθμα τθσ  τεχνικισ  ευκολίασ,  αυτι  θ 

ςπουδαία τζχνθ ζχει το μειονζκτθμα τθσ επικοινωνιακισ δυςκολίασ, 

γιατί μόνο οι ομόγλωςςοι  προσ το ζργο μποροφν να το απολαμβάνουν 

πλιρωσ. Σι ετερόγλωςςοι, που είναι μοιραίωσ οι περιςςότεροι, ι 

ςτεροφνται αυτισ τθσ δυνατότθτασ ι πρζπει να αρκοφνται ςτθ 

μετάφραςθ, αν υπάρχει, θ οποία ςχεδόν ποτζ δεν φτάνει ςε αξία και 

καλλιζπεια  το  πρωτότυπο. 

Χε κάκε  περίπτωςθ,  θ  λογοτεχνία, κυρίωσ  ωσ  πεηογραφία  αλλά  και 

ωσ ποίθςθ ςε μεγάλο βακμό,  είναι θ τζχνθ τθσ απόλυτθσ  αιςκθτικισ 

ελευκερίασ.  Ψο λογοτεχνικό ζργο δεν υπακοφει ςε φόρμεσ και κανόνεσ 

ωσ αιςκθτικό δθμιοφργθμα, και ακόμα και οι τυπικοί κανόνεσ τθσ 

γλϊςςασ  που χρθςιμοποιεί  δεν δεςμεφουν το δθμιουργό, αν είναι 

εμπνευςμζνοσ λογοπλάςτθσ  και  οι νεολογιςμοί του δζνουν αρμονικά 

με το ζργο. Πάλιςτα, κα πρζπει να τονιςκεί ότι, αν θ γλϊςςα 

προςφζρει ςτθ λογοτεχνία το εκφραςτικό τθσ μζςο,  θ λογοτεχνία ζχει 

ανταποδϊςει ςτθ γλϊςςα, ωσ αντιπαροχι, πολλαπλάςια ωφζλεια:  τον 

εμπλουτιςμό τθσ  και τθν αιςκθτικι τελείωςι τθσ, ςε βακμό τζτοιο που 

θ φιλολογία και θ γλωςςολογία να επικεντρϊνουν τισ μελζτεσ τουσ 

πρωτίςτωσ  ςτθ λογοτεχνία,  ωσ αναγνωριςμζνθ «τροφό» τθσ γλϊςςασ. 
 

Ψζλοσ, άλλο μεγάλο προςόν τθσ λογοτεχνίασ είναι ότι ο καλλιτζχνθσ 

είναι ζνασ και ανεξάρτθτοσ,  γιατί πρόκειται για τζχνθ μονιρθ και 

αυςτθρά απλι. Δεν είναι μικτισ μορφισ τζχνθ, όπωσ είναι το κζατρο, 

όπου ο ςκθνοκζτθσ χρειάηεται τον θκοποιό και το ςκθνογράφο, ι όπωσ 

το τραγοφδι, όπου ο ςυνκζτθσ  χρειάηεται τον τραγουδιςτι και το 

ςτιχουργό, ι όπωσ θ όπερα και το κινθματοκζατρο,  όπου ο 

ςκθνοκζτθσ ζχει τθν ανάγκθ πολυάρικμων ςυντελεςτϊν διαφόρων 

ειδικοτιτων.  

Σϋ αυτό το πλεονζκτθμα, τθσ μονιρουσ δράςθσ, παρακολουκοφν τθ 

λογοτεχνία  μόνο  θ  ηωγραφικι  και  θ φωτογραφία  κα  ζλεγα. 

Φυςικά, ιδιαίτερθ μορφι λογοτζχνθ είναι ο ποιθτισ. Από τθν 

αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα, ο κόςμοσ βλζπει τθν ποίθςθ ςαν 

παιχνίδιςμα,  ςαν κάτι παραπανίςιο.  Αλλά τθ ςζβεται!   Αν θ τζχνθ 

είναι κρθςκεία, ο ποιθτισ είναι ο ψάλτθσ. Σ ποιθτισ  δεν διθγείται' 

τραγουδάει. Είναι ο μουςικόσ του λόγου. Ξαι το ποίθμα δεν είναι 

αφιγθςθ'  είναι «μελωδία»! 
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Αυτόσ κι ο μουςουργόσ είναι κατϋ εμζνα οι πιο αξιοςζβαςτοι 

καλλιτζχνεσ,  γιατί  αυτοί οι  δφο, βγάηουν από  μζςα τουσ  αυτό που 

ζχει περιςςότερο ανάγκθ ο ςθμερινόσ μθχανιςτικόσ κόςμοσ μασ: 

ευαιςκθςία!   Τςο περίεργα πράγματα κι αν  πει  ζνασ ποιθτισ  ι  ζνασ  

μουςικόσ, το βζβαιο είναι ζνα: Πτι ο πολιτιςμόσ μασ, χωρίσ  τθν 

ποίθςθ και τθ μουςικι, κα ιταν λιγότερο ανκρϊπινοσ και, 

οπωςδιποτε,  πολφ  φτωχόσ! 

Υποκριτικι 

Θ Υποκριτικι είναι θ καλι τζχνθ που εκφράηεται μζςω τθσ ανκρϊπινθσ  

κίνθςθσ και του ςϊματοσ, περιλαμβανόμενθσ ςτθν κίνθςθ  κατά το 

δοκοφν  και  τθσ  προφορικισ  ομιλίασ.  Τλοι οι αιςκθτικοί φιλόςοφοι 

ςυμφωνοφν ςϋ αυτό, αλλά δεν ζχει τονιςκεί επαρκϊσ θ ςθμαντικότερθ 

διαφορά τθσ  υποκριτικισ  από όλεσ τισ  άλλεσ τζχνεσ:  Εδϊ ο θκοποιόσ 

κι ο χορευτισ δεν είναι μόνο το υποκείμενο τθσ τζχνθσ του 

(καλλιτζχνθσ),  αλλά και το ίδιο το αντικείμενό τθσ (καλλιτζχνθμα). 

Αυτι  θ κακοριςτικι διαφορά,  κάνει τον αποδζκτθ  (κεατι-ακροατι) 

να ςυμπάςχει  με τον  επί  ςκθνισ  καλλιτζχνθ (θκοποιό-χορευτι) και 

να ταυτίηεται μαηί του ι  να  αντιπαρατίκεται, δθλαδι να πακιάηεται 

άμεςα με το καλλιτζχνθμα. Τχι πια ωσ αδρανισ παρατθρθτισ, αλλά ωσ  

ςυμμετζχων  και  ωσ προςωπικά  ενδιαφερόμενοσ. 

Πλεσ  οι  τζχνεσ  είναι  τζχνεσ  του  ανκρϊπου,  αλλά  θ  υποκριτικι  

είναι  θ  τζχνθ  του  ανκρϊπου  αυτοπροςϊπωσ. 

Ωσ προσ τα είδθ τθσ υποκριτικισ, τθ διαίρεςθ πρϊτου επιπζδου τθ 

δϊςαμε ιδθ:  

 Ψο Κζατρο είναι θ υποκριτικι τζχνθ  που αποδίδεται κυρίωσ με το 

λόγο, ενϊ θ κίνθςθ των θκοποιϊν επί ςκθνισ είναι φυςικι  (όπωσ 

κινείται ο άνκρωποσ ςτθν κακθμερινι ηωι).  

 Σ Χορόσ είναι θ υποκριτικι τζχνθ που αποδίδεται με τθν κίνθςθ  και  

θ  κίνθςθ των χορευτϊν  είναι ζμμετρθ και ρυκμικι.  

 Ψο Κινθματοκζατρο είναι θ μορφι υποκριτικισ τζχνθσ που θ 

κεατρικι (ενίοτε και χορευτικι) παράςταςθ αποδίδεται ζμμεςα και 

εικονογραφικά μζςω τθσ εικαςτικισ τζχνθσ τθσ κινθματογραφίασ.  

 Ψζλοσ, το Μικροκζατρο (Κουκλοκζατρο, Κζατρο ςκιϊν, Κινοφμενα 

ςχζδια)  είναι θ υποκριτικι τζχνθ  μικρισ κλίμακασ, όπου θ κεατρικι 

παράςταςθ αποδίδεται ζμμεςα με τθ χριςθ ομοιωμάτων 

(μαριονετϊν ι ςκίτςων) και κατάλλθλων φωτιςτικϊν  μεκόδων. 
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Είναι δθλαδι, το μικροκζατρο, θ εξαίρεςθ ςτο ότι ςτθν υποκριτικι ο 
άνκρωποσ είναι καλλιτζχνθσ και καλλιτζχνθμα, αν και αυτόσ μετζχει εν 
μζρει και ςϋ αυτό αφανϊσ με τθ φωνι του.  

Χτο δεφτερο  επίπεδο  διάκριςθσ  των  υποκριτικϊν  τεχνϊν, ζχουμε τθν  

ακόλουκθ  ταξινόμθςθ: 

 Ψο κζατρο περιλαμβάνει τθν πρόηα  (αναπαραςτάςεισ από τθ ηωι 

των ανκρϊπων), το δράμα  (τυπικό δράμα ι τραγωδία), τθν 

κωμωδία (διαςκεδαςτικι ι ςατιρικι),  τθν επικεϊρθςθ (πολιτικι, 

κοινωνικι, επίκαιρθ) και τθν παντομίμα.  Ψισ ζννοιεσ του δράματοσ, 

τθσ τραγωδίασ και τθσ κωμωδίασ τισ εξιγθςα ιδθ ςτο κεφάλαιο Θ1, 

ςτο εδάφιο περί αιςκθτικισ αναςτροφισ.  Θ παντομίμα είναι θ  

μορφι κεάτρου, ςτθν οποία -κατϋ εξαίρεςθ- απουςιάηει θ ομιλία 

και, μζςα από τισ κινιςεισ, τισ χειρονομίεσ και τουσ μορφαςμοφσ, οι 

θκοποιοί εκφράηονται ςιωπθρά, χρθςιμοποιϊντασ ζντονα τθ 

γλϊςςα του ςϊματοσ.  

θμείωςθ: Ανάλογεσ, λαϊκισ προζλευςθσ δράςεισ με κεατρικά 
χαρακτθριςτικά, είναι θ ταχυδακτυλουργία, θ ακροβαςία και το 
τςίρκο, που εγείρουν ςυχνά αξιϊςεισ καλλιτεχνικισ αναγνϊριςθσ, 
αλλά που δεν αναγνωρίηονται ωσ καλζσ τζχνεσ, γιατί κεωροφνται ωσ  
απλά ψυχαγωγικζσ, χωρίσ ιδιαίτερθ πνευματικότθτα. 

 Σ χορόσ είναι το είδοσ τζχνθσ με τα πιο πολλά υποείδθ, από τα 

οποία οι κυριότερεσ κατθγορίεσ είναι το κλαςικό μπαλζτο 

(εξελιγμζνο ςιμερα και ςε νεοκλαςικό μπαλζτο και εξπρεςιονιςτικό 

μπαλζτο), οι κοινωνικοί χοροί  (δθλαδι το ευρωπαϊκό βαλσ, που 

ςυγγενεφει με τον κλαςικό χορό, οι λάτιν χοροί τθσ νότιασ Αμερικισ, 

με κυριότερουσ  το τανγκό  και  τθ  ροφμπα, και οι  μοντζρνοι χοροί, 

που ξεκινάνε από το τςάρλεςτον του μεςοπολζμου, περνοφν ςτο 

ακάνατο ροκ  και  καταλιγουν ςτουσ  χοροφσ τφπου break-dance και 

hip-hop) και οι κατά χϊρεσ λαϊκοί χοροί (όπου δεςπόηουν ςε 

δθμοφιλία οι ρϊςικοί λαϊκοί χοροί, οι ιςπανικοί φλαμζνγκο και 

πάςο-ντόμπλε, ο ελλθνικόσ ρεμπζτικοσ, ο οριεντάλ τθσ ανατολισ 

κ.ά.).  Πορφζσ  χοροφ,  με αξιόλογεσ καλλιτεχνικζσ επιδόςεισ, είναι 

και το  καλλιτεχνικό   πατινάη  και  θ  ρυκμικι  γυμναςτικι,  που 

νοοφνται και ςαν καλζσ τζχνεσ και  ςαν ακλιματα.  

Ψο χαρακτθριςτικό με το χορό (που ιςχφει μόνο γιϋ αυτόν και τθ 

φωτογραφία,  απϋ όλεσ τισ τζχνεσ)  είναι ότι,  με εξαίρεςθ το κλαςικό 

μπαλζτο, δεν επιδίδονται ςϋ αυτόν μόνο οι καλλιτζχνεσ χορευτζσ, 

αλλά και όλοι ςχεδόν οι απλοί άνκρωποι, ςτουσ οποίουσ ο χορόσ 
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είναι το πιο διαδεδομζνο είδοσ ιδιωτικισ διαςκζδαςθσ και ψυχικισ  

χαλάρωςθσ και εκτόνωςθσ. 

Κάποιοι αιςκθτικοί φιλόςοφοι είναι υπζρ τθσ εντάξεωσ του κλαςικοφ 
μπαλζτου ςτθ μουςικι αντί τθσ υποκριτικισ, αλλά αν και αυτό το 
υποςτθρίηω για τθν όπερα, όπου το μουςικό μζροσ υπερτερεί του 
κεατρικοφ, δεν το εγκρίνω για το μπαλζτο, γιατί ςε αυτό θ κυρίαρχθ 
τζχνθ είναι κατά τθ γνϊμθ μου αναμφιςβιτθτα ο χορόσ, θ δε μουςικι 
είναι ςυνοδευτικι.  

θμείωςθ: Δυςτυχϊσ, δεν μπορεί ςε ζνα βιβλίο φιλοςοφίασ, που δεν 

είναι αφιερωμζνο αποκλειςτικά ςτθν αιςκθτικι και τισ τζχνεσ, να 

γίνουν περιςςότερεσ αναφορζσ ςε λεπτομζρειεσ. Θ βιβλιογραφία για το 
κζατρο και το χορό (κεωρθτικι, ιςτορικι και τεχνικι) είναι πάμπλουτθ 
και μπορεί  ο ενδιαφερόμενοσ να εντρυφιςει  περαιτζρω.  

Αυτό που πρζπει να λεχκεί, είναι ότι,  αν και θ λογοτεχνία είναι θ κφρια 

τζχνθ που άνοιξε νοθτικοφσ δρόμουσ ςτον άνκρωπο, θ υποκριτικι, και 

ιδίωσ το κζατρο, είναι θ τζχνθ που τον οδιγθςε πολιτιςτικά ςτθν θκικι 

του τελείωςθ.  Πε κορυφαίεσ εκφάνςεισ  τθν αρχαιοελλθνικι και τθ 

ςεξπιρικι δραματουργία, αλλά και άλλεσ προχωρθμζνεσ και 

βακυςτόχαςτεσ κεατρικζσ ςχολζσ πολλϊν τόπων και εποχϊν, όπωσ και 

με το ςφγχρονο κζατρο των Brecht, Camus, Beckett, Ionesco, Dario Fo  

κ.ά.,  το κζατρο υπιρξε ανά τουσ αιϊνεσ ο κυριότεροσ μοχλόσ θκικοφ 

προβλθματιςμοφ του ανκρϊπου και  ο προπομπόσ των θκικϊν 

φιλοςόφων. Χωρίσ αυτό  να  είναι  υποχρεωτικά  ςτρατευμζνο, με το 

«ςκάλιςμα» τθσ ψυχισ του ανκρϊπου που κατορκϊνει, τθν  

ευαιςκθτοποιεί  θκικά και τθσ  ανοίγει νζεσ απάτθτεσ ατραποφσ (εξ ου 

και θ λζξθ θκο-ποιόσ). 

Αλλά και ο χορόσ παράλλθλα, με το πλθςίαςμα των ανκρϊπων και το 

λικνιςτικό ςυντονιςμό τουσ (ςυντονιςμό που  απαντάται όχι μόνο ςτο 

χορευτικό ηευγάρι ι ομάδα, αλλά και μεταξφ χορευτι και κεατι!), 

εξοικειϊνει ζμμεςα τον άνκρωπο με το να προςεγγίηει το ςυνάνκρωπό 

του, πότε ςυνδιαςκεδάηοντασ και πότε ςυμπάςχοντασ μϋ αυτόν. 

Πεγάλα ζργα του κλαςικοφ ρεπερτορίου, ςαν τθ «Λίμνθ των κφκνων» 

και τθν «Ωραία κοιμωμζνθ»,  όπωσ και ςφγχρονα μπαλζτα, ςαν του 

Béjart και του κινζηικου Shen Yun, κάνουν να τζμνονται μζςα ςτο 

μυαλό το αρμονικό  αιςκθτιριο με το ανκρωπιςτικό και να παράγουν 

πολιτιςτικι πλθρότθτα. 

Ξαι βζβαια, δεν πρζπει να παραγνωρίςουμε τθν ανάλογθ ςυμβολι του 

κινθματοκεάτρου του 20οφ αιϊνα, το οποίο ζδωςε ςυγκλονιςτικά 

θκικοαιςκθτικά δθμιουργιματα,  όπωσ αυτά των Eisenstein, Chaplin, 
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Welles, Bergman, Buñuel, Visconti, Antonioni, Felini, Zeffirelli κ.ά.,  που 

ανζκρεψαν πολιτιςτικά και χάραξαν θκικά το δρόμο ςτισ ςφγχρονεσ 

γενιζσ, πριν τθ δικι μου και αρκετά μετά.  Ψο ποιοτικό cinema είναι 

κατά κάποιο τρόπο ο κεατρικόσ δρόμοσ προσ τθ φιλοςοφία, με τθν 

αναηιτθςθ τθσ αλικειασ και του καλοφ μζςω του ωραίου.  Ξαι είναι 

ταυτόχρονα,  θ «βιβλιοκικθ» του κεατρικοφ λόγου. 

Οζω αυτό, περί «βιβλιοκικθσ», για να επιςθμάνω ότι θ υποκριτικι 

τζχνθ ζχει και το μειονζκτθμά τθσ, που είναι το φευγαλζο. Ψο 

μυκιςτόρθμα, θ ηωγραφιά, το γλυπτό, θ φωτογραφία,  ζχουν διάρκεια 

ηωισ  και  είναι ςτθ διάκεςθ  πολλϊν  γενεϊν.   Χτο κεατρικό  ζργο  και 

ςτο  χορό,  ιςχφει αντίκετα  αυτό  που  λζμε  λαϊκά  «όποιοσ  πρόλαβε»' 

το καλλιτζχνθμα χάνεται με το ςβιςιμο των προβολζων και με το 

κατζβαςμα  τθσ  αυλαίασ.  

Αυτό λοιπόν το διορκϊνει ςε κάποιο βακμό το κινθματοκζατρο,  που 

κρατάει και για τουσ επιγενόμενουσ τθν εικόνα ενόσ Chaplin ι ενόσ 

Olivier,  όπωσ  και  μιασ  Υαξινοφ  ι ενόσ  Οογοκετίδθ.  Ππορεί  θ  γενιά 

μου να πρόλαβε να δει επί ςκθνισ τον Olivier ι τον O'Tool ι τθν K. 

Hepburn, όπωσ και το Πινωτι, τον Χορν, τθν Ξυβζλθ και τθ Οαμπζτθ, 

αλλά οι ςφγχρονεσ γενιζσ οφείλουν μεγάλθ υποχρζωςθ ςϋ αυτι τθν 

καταπλθκτικι τζχνθ του κινθματοκεάτρου, ςτθσ οποίασ το κλαςικό 

δραματολόγιο πρζπει  να ανατρζχουν επιμελζςτερα και με ςεβαςμό. 

Είναι παράλειψθ του φιλολογικοφ τομζα του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ,  ότι μζνει ςτο ςχολαςτικιςμό τθσ κλαςικισ γραμματείασ 

και δεν μυεί τουσ νζουσ ςϋ αυτό τον απαράμιλλο καλλιτεχνικό κθςαυρό 

των ταινιϊν Oscar και όχι μόνο, ο οποίοσ μζνει δυςτυχϊσ καμμζνοσ 

ςτισ μπομπίνεσ κάποιων υπογείων, ενϊ θ νεολαία  αποχαυνϊνεται με 

τα παραπροϊόντα τθσ ςφγχρονθσ κατακλυςμιαίασ παραγωγισ και τθσ 

τθλοψίασ   που  τθ  λοβοτομοφν  (ςτο πλαίςιο του ςφγχρονου μεςαίωνα 

που κατιγγειλα ιδθ). 

Ζνα άλλο μειονζκτθμα, ειδικά του κεάτρου, είναι αυτό τθσ 

ετερογλωςςίασ, που προανζφερα ςτθ λογοτεχνία, αλλά αυτό δεν είναι 

τόςο αξεπζραςτο ςτο να απολαφςει κανείσ μια κεατρικι παράςταςθ, 

γιατί  εδϊ,  εκτόσ απϋ το λόγο, υπάρχει  και θ  γλϊςςα του ςϊματοσ.  Αν 

ζχεισ μια προενθμζρωςθ ςτθν υπόκεςθ του ζργου, το κζατρο ζχει τθν 

καταλυτικι δφναμθ να ςε βάηει νοθτικά και ςυναιςκθματικά ςτο ζργο 

με αρκετι ενάργεια (όπωσ αυτό καταφαίνεται ςτθν παντομίμα, όπου  

απουςιάηει  εξ  οριςμοφ  ο  λόγοσ  και  θ  γλϊςςα  του  ςϊματοσ αρκεί  

ςαν  οιονεί  λόγοσ). Ξαι βζβαια, υπάρχει πάντα θ δυνατότθτα προβολισ 
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μεταφραςμζνων υποτίτλων, που αποςποφν μεν εν μζρει τθν προςοχι 

μασ από τθν εικόνα, αλλά επεξθγοφν τουσ διαλόγουσ. 

Ωσ προσ τουσ καλλιτζχνεσ, ςτθν υποκριτικι υπάρχει θ μεγαλφτερθ 

δυςκολία ςυνεννόθςθσ των  καλλιτεχνϊν, γιατί  -εκτελεςτικά- είναι θ 

πιο πολυςφνκετθ τζχνθ, αφοφ, για να βγει αιςκθτικό αποτζλεςμα, 

απαιτείται πλζον του θκοποιοφ ι χορευτι να ςυμπράξουν πολλοί 

ακόμα ςυντελεςτζσ, που ο κακζνασ τουσ καλφπτει άλλο τομζα (λ.χ. 

ςκθνοκεςία, ςκθνογραφία, ενδυματολογία, μουςικι, φωτιςμόσ, 

χορογραφία κ.ά.)  και που ο κακείσ ζχει άποψθ για το ζργο (τθ δικι του 

άποψθ). Γιϋ αυτό και ο δφςκολοσ ςυντονιςμόσ όλων αυτϊν ζχει 

ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν αιςκθτικι αρτιότθτα του ζργου και, εξ 

αυτοφ του λόγου,  αμζςωσ  μετά τον πρωταγωνιςτι θκοποιό ι χορευτι 

κεωρείται ωσ ιςότιμοσ πρωταγωνιςτισ ο ςκθνοκζτθσ (ενίοτε και 

υπζρτεροσ,  όπωσ ςυμβαίνει  ςτο  κινθματοκζατρο). 

Δεν κα μπω ςε αναφορζσ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και ςτθ 

δεοντολογία  κάκε  παράγοντα τθσ υποκριτικισ τζχνθσ. Αυτό που κζλω 

να πω  γενικά, είναι θ κοινοπαράδεκτθ αλικεια, ότι ο κατϋ εξοχιν 

καλλιτζχνθσ ςτο κζατρο είναι ο θκοποιόσ και ςτο χορό ο χορευτισ.  

Αμζςωσ μετά,  ακολουκοφν ο ςκθνοκζτθσ  και ο  χορογράφοσ,  που 

είναι το απαραίτθτο ςυμπλιρωμά τουσ αντίςτοιχα. Τλοι οι άλλοι 

παράγοντεσ, ακόμα και ο κινθματογραφιςτισ, ανικουν ςε άλλα είδθ 

τζχνθσ,  από τα οποία τουσ  δανείηεται  αναγκαςτικά θ υποκριτικι  για 

τθν αρτίωςι τθσ. 

Μουςικι 

Θ Μουςικι είναι θ καλι τζχνθ του ιχου, θ οποία ικανοποιεί τον 

άνκρωπο  μζςω  τθσ  ακοισ.  

Εδϊ, το εκφραςτικό μζςο τθσ τζχνθσ,  που είναι ο ιχοσ,  δεν είναι οφτε 

άπιαςτο όπωσ ςτθ λογοτεχνία, οφτε ορατό και απτό όπωσ ςτθν 

υποκριτικι  και  ςτα εικαςτικά  δθμιουργιματα.  Είναι άλλοτε «απτό» 

και άλλοτε άπιαςτο  και, μϋ αυτι τθν ζννοια,  παιχνιδιάρικο και πιο 

κοντινό ςτθν όςφρθςθ.  Διότι πραγματικά, από τισ πζντε αιςκιςεισ, θ 

όραςθ, θ γεφςθ και θ αφι δίνουν ςτον άνκρωπο τθν εντφπωςθ ότι 

πιάνει, κατζχει, ςυλλαμβάνει το αντικείμενο, ενϊ θ όςφρθςθ και θ 

ακοι  τοφ  επιτρζπουν  απλά να  το «μυρίηεται»,  όχι  να το πιάνει. 

Χϋ αυτό  λοιπόν, θ  μουςικι  μοιάηει  με  τθν  αρωματοποιία,  με  τθν 

ζννοια  ότι  δίνει  ςτο  νου  το  δικαίωμα να  απολαμβάνει  τθν οςμι τθσ  

πραγματικότθτασ, να μυρίηεται αυτά που δεν μπορεί να πιάςει. Ξι 
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όπωσ θ μυρωδιά ζρχεται και φεφγει με το πρϊτο αεράκι, ζτςι κι ο ιχοσ 

παίηει με τθν ανκρϊπινθ ςυνείδθςθ,  πότε ερχόμενοσ ορμθτικά και 

πότε φεφγοντασ,  κατά ζνα τρόπο που μοιάηει  απόκοςμοσ και μαγικόσ.  

Γιϋ αυτι τθν περίεργθ «μυρωδιά», ο Oscar Wilde γράφει: «Τϊρα που 

ζπαιξα Chopin, νιϊκω ςα να ζκλαψα για αμαρτίεσ που ποτζ δεν ζκανα 

και ςα να μοιρολόγθςα για ςυμφορζσ που δεν ιταν δικζσ μου. Θ 

μουςικι πλάκει για τον κακζνα κάτι περαςμζνα που δεν τα ιξερε ποτζ 

και του εμπνζει λφπεσ που κρφβονταν πίςω από τα δάκρυά του. 

Μπορϊ να φανταςτϊ άνκρωπο που πζραςε τελείωσ πεηι ηωι, που 

όμωσ ακοφγοντασ κατά τφχθ ζνα κομμάτι μουςικισ, νϋ ανακάλυψε 

ζξαφνα μεςϋ ςτθν ψυχι του τρομερζσ χαρζσ, άγριουσ ζρωτεσ και 

μεγάλεσ αυταπαρνιςεισ»  (Στοχαςμοί-ςελ.97). 

Αυτό το μαγικό και τελείωσ διάφορο κόςμο των ιχων, των φωνϊν και 

των κορφβων, ο Υαπανοφτςοσ τον ονομάηει ςτθν αιςκθτικι του 

«θχόκοςμο»  και  «ςφμπαν τθσ  ακοισ».  

Αλλά  ο ιχοσ ζχει κι άλλο ζνα δικαίωμα ωσ φυςικό μζςο:  διειςδφει εκεί 

που δεν μποροφν να φτάςουν θ όραςθ,  θ γεφςθ και θ αφι,  αλλϋ οφτε 

και θ όςφρθςθ πολλζσ φορζσ. Θ ακοι είναι και παραμζνει θ ζςχατθ και 

πιο διειςδυτικι μορφι φυςικισ αίςκθςθσ.  Ζτςι, κι αν δεν υπάρχει θ 

«ζκτθ αίςκθςθ» (δθλαδι θ διαίςκθςθ), θ ακοι είναι θ πιο παραπλιςια.  

Πϋ αυτιν, δεν αιςκανόμαςτε απλά, αλλά και διαιςκανόμαςτε. Αν με 

τισ άλλεσ τζχνεσ, ο ανκρϊπινοσ νουσ  βυκίηεται αιςκθτικά ςτον ζξω 

κόςμο, με τθ μουςικι ςυμβαίνει το αντίςτροφο: ο ζξω κόςμοσ 

βυκίηεται διαιςκθτικά και ορμθτικά μζςα ςτον ανκρϊπινο νου.  

Ξατά τοφτο θ μουςικι είναι μοναδικι μεταξφ των τεχνϊν και κατζχει το 

δικό τθσ, ξεχωριςτό και απλθςίαςτο κρόνο, μακριά τουσ.  Κα πω, γιατί 

ζτςι το αιςκάνομαι, ότι θ μουςικι είναι θ μόνθ κεμιτι μαγεία που 

επιτρζπει το ζλλογο πνεφμα.  

Για κάποιο δικό τθσ λόγο εν πάςθ περιπτϊςει, θ μουςικι είναι θ τζχνθ 

που αγγίηει τθν ανκρϊπινθ ψυχι ςτα κατάβακά τθσ, που τθν 

αναμοχλεφει περιςςότερο από κάκε άλλθ και που άλλοτε τθν 

ξεςθκϊνει κι άλλοτε γίνεται το βάλςαμό τθσ. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ο άνκρωποσ δεν λειτοφργθςε ποτζ λατρευτικά 

χωρίσ φμνουσ,  ποτζ ερωτικά χωρίσ καντάδα,  ποτζ πολεμικά χωρίσ 

μαρσ και ποτζ διαςκεδαςτικά ι πζνκιμα χωρίσ τθ ςυντροφιά τθσ 

μουςικισ.  Ξι ακόμα και ςτον φπνο και το κάνατο, θ τζχνθ τθσ μουςικισ 

είναι που επιλζγεται για νανοφριςμα ι τελευταίο κατευϊδιο. Τςουσ 

φίλουσ κι αν ζχει ο άνκρωποσ μεταξφ των υπαρκτϊν όντων, ο ζςχατοσ 
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φίλοσ του, το αποκοφμπι του, το τελευταίο καταφφγιό του, είναι θ 

μουςικι.  Θ ςαγινθ τθσ μουςικισ επάνω ςτον ανκρϊπινο ψυχιςμό 

είναι αξεπζραςτθ. 

Αςφαλϊσ, δεν είναι δυνατό να περιγράψουμε με ακρίβεια τον τρόπο 

με τον οποίο θ μουςικι ζχει αυτι τθ μαγικι επίδραςθ ςτο ανκρϊπινο 

υποςυνείδθτο  και,  διϋ αυτοφ,  ςτθ ςυνείδθςι μασ.   Αν τον ξζραμε, δεν 

κα μιλάγαμε για κάτι μαγικό.  Αυτό που μπορϊ απλά να βεβαιϊςω εν 

προκειμζνω είναι ότι,  ο ερωτευμζνοσ με τθ μουςικι άνκρωποσ,  ηει τθ 

ηωι με όλθ τθσ τθ δφναμθ και αντζχει τισ αντιξοότθτεσ και τισ 

ςυμφορζσ περιςςότερο. Σ άμουςοσ άνκρωποσ είναι κατϋ εμζ δυςτυχισ 

και αξιολφπθτοσ (διό και ο Ραπανοφτςοσ επιγράφει το κεφάλαιο τθσ 

πρακτικισ φιλοςοφίασ ςτο οποίο αναφζρεται ςτον ανϊριμο και 

ακαλλιζργθτο άνκρωπο  με τον τίτλο «Άμουςοσ βίοσ»!). 

Χτα είδθ τθσ μουςικισ, θ διάκριςθ πρϊτου επιπζδου είναι απλι: 

 Θ Οργανικι Μουςικι είναι αυτι που εκτελείται μόνο με όργανα, 

χωρίσ τθ μεςολάβθςθ τθσ ανκρϊπινθσ φωνισ.  

 Θ Φωνθτικι Μουςικι (Σραγοφδι) είναι εκείνθ που εκτελείται με 

τθν ανκρϊπινθ φωνι, δθλαδι με ζμμετρθ και αρμονικι ομιλία, 

ςυνικωσ με ςυνοδεία οργάνων, αλλά και χωρίσ.  

 Θ Κεατρικι Μουςικι (Όπερα κλπ.) είναι θ μουςικι τζχνθ που 

ςυνδυάηει  το  τραγοφδι  και  τθν  οργανικι  μουςικι  με  το  κζατρο 

και  το  χορό, αλλά  και  με όλεσ ςχεδόν τισ  άλλεσ  τζχνεσ. 

Ππωσ είπα και πριν, πολλοί αιςκθτικοί φιλόςοφοι εντάςςουν τθ κεατρικι 

μουςικι ςτθν υποκριτικι τζχνθ και ειδικότερα ςτο κζατρο  (εξ ου και οι όροι 

«λυρικό κζατρο» και «μελόδραμα»). Κεωρϊ ότι, αν και θ ταξινόμθςθ αυτι 

δεν είναι τελείωσ αβάςιμθ, είναι ςχολαςτικι, γιατί υπονοεί ότι θ κεατρικι 

μουςικι  είναι  πρωτίςτωσ  κεατρικό  είδοσ  με  μουςικι  επζνδυςθ,  πράγμα 

που δεν ευςτακεί. Θ ορκότερθ επιλογι είναι θ κεατρικι μουςικι να αναγνω-

ρίηεται ωσ μουςικό είδοσ. 

Βζβαια, αλθκεφει ότι αυτι θ μορφι τζχνθσ είναι θ πιο πολυςφνκετθ απϋ όλεσ 

τισ τζχνεσ και ότι θ υποκριτικι τζχνθ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςϋ αυτιν 

(και κεατρικά και χορευτικά), όπωσ κι ότι ςυναντϊνται ςϋ αυτιν όλεσ ςχεδόν 

οι άλλεσ τζχνεσ. Πμωσ, θ τζχνθ που αναμφιςβιτθτα κυριαρχεί ςε αυτό το 

είδοσ τζχνθσ, είναι θ μουςικι. Κι ασ μθν ξεχνάμε ότι ςτθ κεατρικι μουςικι, ο 

λόγοσ, που είναι το κφριο εκφραςτικό μζςο του κεάτρου, είναι ακόμα κι 

αυτόσ προςωδιακόσ! 

Τθν όπερα, δεν είναι οι κεατρόφιλοι που τθν αγαποφν, αλλά οι φιλόμουςοι.  

Για τα ακοφςματά τθσ, όχι για το μφκο.  Αν τουσ ενδιζφερε ο μφκοσ ςτον 
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Othello ι τον Macbeth π.χ., κα προτιμοφςαν τθ veritable κεατρικι ζκδοςθ 

του Shakespeare και όχι βζβαια τθν  imitation του Verdi. 

Ξζχωρα απϋ αυτά, αν δεν προτάξουμε τθ μουςικι ςϋ αυτό το είδοσ και το 

εντάξουμε ςτθν υποκριτικι, προκφπτει αυτομάτωσ το δίλθμμα γιατί να το 

αναγνωρίςουμε ωσ κεατρικό και όχι χορευτικό είδοσ, αφοφ ςϋ αυτό  

μετζχουν εξίςου δυναμικά και οι δφο υποκριτικζσ τζχνεσ, και μάλιςτα, ειδικά 

ςτο musical, ο χορόσ ζχει εντονότερθ παρουςία. 

Χτο δεφτερο επίπεδο υποδιαίρεςθσ των μουςικϊν ειδϊν,  ζχουμε τθν 

εξισ διάκριςθ: 

 Θ οργανικι μουςικι διακρίνεται ςτθ ςόλο μουςικι  (με ζνα ςολίςτ 

και ζνα όργανο), ςτθ μουςικι δωματίου (με ορχιςτρα 3 - 8 

οργάνων,  ζγχορδων  ι  και πνευςτϊν), ςτθ ςυμφωνικι μουςικι  (με 

πολυμελι φιλαρμονικι ορχιςτρα εγχόρδων, πνευςτϊν και 

κρουςτϊν οργάνων) ςτθ μουςικι κονςζρτου (με 1 - 3 ςολίςτ και 

ορχιςτρα), ςτθ μουςικι τηαη και εμβατθρίων (με ορχιςτρα 

πνευςτϊν και ςυχνά κρουςτϊν οργάνων) και ςτθν ελαφρά και 

λαϊκι μουςικι (όπου υπάρχουν εκατοντάδεσ παραλλαγζσ ανά χϊρα, 

που είναι αδφνατο να απαρικμθκοφν, ζςτω και ενδεικτικά). 

 Θ φωνθτικι μουςικι χωρίηεται ςτθ μονωδία με ζνα ςολίςτ 

(τραγοφδι), ςτθν καντάτα  (με τθ γενικι ζννοια τθσ ολιγομελοφσ 

χορωδιακισ ομάδασ και όχι του είδουσ τραγουδιοφ), ςτθ  χορωδία 

(πολυμελζσ τραγουδιςτικό ςυγκρότθμα) και ςτο φωνθτικό 

κονςζρτο  (με ςολίςτ τραγουδιςτι ι τραγουδιςτζσ και χορωδία ι 

ςυμφωνικι ορχιςτρα). 

 Θ κεατρικι μουςικι χωρίηεται ςτθν όπερα (μελοδραματικό μουςικό 

ζργο με κεατρικι υπόκεςθ και με εναλλαγι μονωδιακϊν και 

χορωδιακϊν τραγουδιϊν), ςτθν οπερζτα (μικρό και ελαφρφ κλαςικό 

ζργο με κεατρικι υπόκεςθ) και ςτο musical (μοντζρνο μουςικό 

ζργο, με κεατρικι και χορευτικι απόδοςθ). 
 

θμείωςθ: Ραιδευτικά, θ μουςικι είναι θ πιο απαιτθτικι τζχνθ και, γιϋ 

αυτό, απαιτεί τθ μεγαλφτερθ αφοςίωςθ και τισ πιο μακροχρόνιεσ 

ςπουδζσ. Ραράλλθλα, ςτθν περί μουςικισ βιβλιογραφία υπάρχουν 

πάμπολλεσ αναφορζσ ςχετικά με τα αιςκθτικά ηθτιματα τθσ τζχνθσ 

αυτισ, ανά είδοσ μουςικισ  και ανά κατθγορία κεμάτων, που φυςικά 

δεν μποροφν εδϊ οφτε καν να απαρικμθκοφν. Θ αναφορά που κάνω 

εδϊ, είναι περιλθπτικι και ενδεικτικι, ςτο πλαίςιο του δζνδρου των  

τεχνϊν,  ωσ υπόδειγμα τθσ κατανομισ των. 
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Αλλά θ μουςικι ζχει κι ζνα άλλο πλεονζκτθμα ζναντι των άλλων 

τεχνϊν, που προζρχεται από ζνα φαινομενικό μειονζκτθμά τθσ. Ψο 

υποτικζμενο μειονζκτθμα είναι ότι θ κακαρι μουςικι, χωρίσ τθν 

ανκρϊπινθ φωνι, είναι θ πιο αφθρθμζνθ τζχνθ, που  δεν λζει τυπικά 

τίποτα ςτον άνκρωπο.   

Αυτι όμωσ θ αφθρθμάδα τθσ γίνεται τελικά θ δφναμι τθσ, γιατί ειςάγει 

το πνεφμα  ευκζωσ  ςτο λόγο,  δθλαδι ςτθν τάξθ και τθν αρμονία που 

καταξιϊνει τελεολογικά τθν φπαρξθ,  χωρίσ να αφινει περικϊρια ςτθ 

χρθςιμοποίθςι τθσ  για αλλότριουσ ςκοποφσ, ει μθ μόνο ςυνοδευτικά. 

'Ζτςι,  αν  και όλεσ οι άλλεσ τζχνεσ  ζχουν ωσ  πρόταγμα το μζτρο  και 

τθν αρμονία,  άρα το λόγο  και τθ  λατρεία του,  για τθ μουςικι αυτό 

δεν είναι απλι προτεραιότθτα,  είναι το άπαν!  Πε αυτι τθν ζννοια, 

κεωρϊ τθ μουςικι ωσ τθ μόνθ κακαρι «κρθςκεία», όπου ο άνκρωποσ 

λατρεφει ςυμβολικά  -ευκζωσ και χωρίσ περιςτροφζσ-  το λόγο, ωσ τθ 

κεϊκι (= ιςχυρι και κρατοφςα)  ιδιότθτα του ςφμπαντοσ, που ενυπάρχει 

ςτα πράγματα εκ καταςκευισ (εριμθν «καταςκευαςτοφ», όπωσ αυτό 

εξθγικθκε ςτθ μεταφυςικι).  Εκεί νομίηω ότι ζγκειται θ μαγεία τθσ 

μουςικισ, θ οποία μάγεψε και μαγεφει τον άνκρωπο ανά τουσ αιϊνεσ, 

από τον πρωτόγονο και απαίδευτο μζχρι το ςτοχαςτι και το φιλόςοφο. 

Θ μουςικι είναι θ αμεςότερθ οδόσ που φζρνει τον άνκρωπο ςε 

διανοθτικι  επαφι με το  λόγο  και  τθν  αρμονία,  δθλαδι με τισ  ρίηεσ  

τθσ  υπάρξεϊσ  του! 

Μνθμονεφω εδϊ ζνα ςχόλιο που ζκανε κάποιοσ φοιτθτισ τθσ ςχολισ καλϊν 

τεχνϊν, μετά από μια διάλεξι μου ςχετικά με τα προθγοφμενα, με τθν εξισ 

παρομοίωςθ: «Δθλαδι, αν παρομοιάςουμε τισ τζχνεσ με επιςτιμεσ, θ 

λογοτεχνία είναι τα μακθματικά, το κζατρο είναι θ φυςικι και θ μουςικι 

είναι θ χθμεία του αιςκθτικοφ κόςμου».  

Το ερϊτθμα του φοιτθτι ιταν, αν είναι ζτςι, ςε ποια επιςτιμθ αντιςτοι-

χοφςαν οι εικαςτικζσ τζχνεσ που τον ενδιζφεραν. Τον ςυγχάρθκα για τθν 

εφςτοχθ παρομοίωςθ και του απάντθςα ότι, ακολουκϊντασ το δικό του 

αλλθγορικό ςκεπτικό, κα ταφτιηα τθν εικαςτικι τζχνθ (όχι το κζατρο) με τθ 

φυςικι και κα αντιςτοιχοφςα τθν  υποκριτικι ςτθ βιολογία. Ράντωσ, ναι, θ 

μουςικι είναι «θ χθμεία» τθσ τζχνθσ! 

(Και χαίρομαι διότι αυτόσ ο ανιςυχοσ και ςκεπτόμενοσ φοιτθτισ είχε ςτθ 

ςυνζχεια λαμπρι εξζλιξθ ωσ ηωγράφοσ, αλλά και ςκθνογράφοσ.) 

 

Ξατά  τον  Herder,  «με τθν κακαρι μουςικι εξωτερικεφεται, όχι ετοφτο 

ι εκείνο το ςυναίςκθμα με το ιδιαίτερο περιεχόμενό του (με ό,τι 

δθλαδι  περιζχει ςυγκεκριμζνο, τυχαίο και εξωτερικό), αλλά το κακαρό 
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ςυναίςκθμα ςτθν ουςιαςτικι του γενικότθτα, θ ίδια θ εςωτερικι 

κίνθςθ τθσ ψυχισ».  Ξατά τον Schopenhauer, «θ μουςικι δεν  εκφράηει 

ποτζ ζνα φαινόμενο, αλλά μόνο τθν εςωτερικι ουςία, τθν κακαυτότθτα 

του φαινομζνου». Ξατά τον Hegel, «θ μουςικι μεταχειρίηεται για 

εκφραςτικό τθσ  μζςο το πιο αφθρθμζνο υλικό, τον ιχο»  (διαπίςτωςθ  

που τθν ζκανε ο Hegel υποτιμθτικά και ςκωπτικά, αλλά χωρίσ να το  

ςυνειδθτοποιιςει, κατζδειξε αυτό που είναι το μζγα προςόν τθσ  

μουςικισ  ςτθν πραγματικότθτα).  

Ξατά τον Υαπανοφτςο, «θ μουςικι δεν εξωτερικεφει αυτιν ι εκείνθ τθν 

απομονωμζνθ  και κακοριςμζνθ χαρά,  αυτόν ι εκείνο τον πόνο ι  

ςτενοχϊρια ι τρόμο ι κρίαμβο ι ευκυμία ι θρεμία,  αλλά τθν ίδια τθ 

Χαρά ι τον Ρόνο ι  τθ Στενοχϊρια ι τον Τρόμο ι το Κρίαμβο ι τθ 

Γαλινθ τθσ ψυχισ.  Ζτςι, in abstracto, εκφράηει ό,τι αυτά περιζχουν 

ουςιαςτικό,  χωρίσ τίποτα το πρόςκετο και χωρίσ τα ςχετικά ελατιρια.  

Κεωρϊντασ  τθν ςαν ζκφραςθ του Κόςμου, είναι ςε μζγιςτο βακμό  

κακολικι γλϊςςα, που ζχει ωσ προσ τθν κακολικότθτά τθσ τθν ίδια 

περίπου ςχζςθ που υπάρχει  ανάμεςα ςτισ ζννοιεσ  και ςτα πράγματα».  

Σθμειϊνω εν προκειμζνω, ότι ο Ραπανοφτςοσ, ςτθν αναφορά του ςτον Hegel, 
γράφει ότι: «Θ ηωγραφικι είναι αφθρθμζνθ κατά το ότι αρνείται τθ 
χωρικότθτα, ςε ςχζςθ με τισ (αδελφζσ τθσ) γλυπτικι και αρχιτεκτονικι, 
δθλαδι το ηωγραφικό αντικείμενο είναι απλϊσ εποπτικι μορφι, χωρίσ 
απτότθτα που υποκζτει τον τριςδιάςτατο χϊρο. Θ μουςικι όμωσ, προχωρεί 
ςε  διπλι άρνθςθ, που  είναι  χωροχρονικι, γιατί αίρεται μϋ αυτιν ακόμα και 
θ αντικειμενικι υπόςταςθ του καλλιτεχνιματοσ' οι ιχοι ςβινουν και τίποτα 
δεν μζνει πίςω τουσ. Μϋ αυτι τθ διπλι άρνθςθ τθσ εξωτερικότθτασ που 
υπάρχει ςτον ιχο, ο ιχοσ αντιςτοιχεί προσ τθν εςωτερικι υποκειμενικότθτα, 
αφοφ το θχείν κακαυτό είναι ιδεατό, ςε ςχζςθ με τθ ςωματικότθτα που 
υπάρχει ςτο πράγμα.  Επομζνωσ, κφριο ζργο τθσ μουςικισ είναι να κάνει να 
αντθχιςει όχι θ ίδια θ αντικειμενικότθτα, αλλά ο τρόποσ με τον οποίο 
κινείται μζςα του ο εςϊτατοσ  εαυτόσ μασ». 

Ζτςι, παρουςιάηεται αρκετά κακαρά θ αφαιρετικι δφναμθ τθσ 

μουςικισ.  Χε  αντίκεςθ  δθλαδι  με  τθν  επιςτιμθ και τισ άλλεσ τζχνεσ, 

θ αποκοπι του νου από τθν πραγματικότθτα, που ςϋ αυτζσ είναι κατά 

κανόνα αδυναμία,  ςτθ μουςικι  γίνεται  θ  δφναμι  τθσ  και  θ  ουςία  

τθσ, αφοφ με αυτιν ο άνκρωποσ διαλζγεται απευκείασ με τον εαυτό 

του, επιτυγχάνοντασ μια ανϊτερθ πνευματικότθτα, χωρίσ ελατιρια, 

ςκοπιμότθτεσ  και  εξαρτιςεισ.  

Τταν  ο  άνκρωποσ  απολαμβάνει  ζνα λογοτζχνθμα  ι μια παράςταςθ 

ι ζναν πίνακα, διεγείρεται ζνα μζροσ του ψυχιςμοφ του, ανάλογα μϋ 

αυτό που βλζπει  ι ακοφει.  Άλλο τον γοθτεφει,  άλλο τον κυμϊνει, 
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άλλο τον προβλθματίηει  κι άλλο τον κάνει  να ηθλζψει.  Θ μουςικι 

όμωσ ξεςθκϊνει  με  τθ  μία  ολόκλθρο τον ψυχιςμό του,  είναι ςαν μια 

περίλθψθ  των  πακϊν  του,  αναςκαλεφει  το  είναι  του,  δεν  αφινει 

τίποτα  απείραχτο!  Χϋ αυτό είναι  μοναδικι απϋ τισ τζχνεσ  (με εξαίρεςθ 

τθν τελείωσ αφθρθμζνθ εξπρεςιονιςτικι ηωγραφικι, αν αυτι ζχει 

ενδόμυχο αιςκθτικό νόθμα και δεν είναι διακοςμθτικι ι ανόθτο 

μπογιάντιςμα  ςαν  κάποια  graffiti). 

Πϋ αυτι τθν ζννοια, θ κακαρι οργανικι μουςικι  (αλλά και το ξζνο 

τραγοφδι, όταν δεν γνωρίηουμε τθ γλϊςςα)  αποτελεί τρόπον τινά το 

ιδανικότερο «απορρυπαντικό» του πνεφματοσ.  Αυτό τονίηει ο Diderot, 

καυμάηοντασ ότι θ μουςικι μιλάει βακιά ςτισ ψυχζσ χωρίσ να τουσ λζει 

τίποτα, και αναρωτιζται «Ρϊσ ςυμβαίνει, ϊςτε από τισ τρεισ τζχνεσ  

που μιμοφνται τθ φφςθ, να μιλάει με μεγαλφτερθ δφναμθ ςτθν ψυχι 

εκείνθ που θ ζκφραςι τθσ είναι θ περιςςότερο αυκαίρετθ και λιγότερο 

ακριβισ; Μιπωσ, επειδι ζχουμε ανάγκθ από τινάγματα για να 

ςυγκινθκοφμε, θ μουςικι είναι ικανότερθ από τθ ηωγραφικι και τθν 

ποίθςθ να παράγει μζςα μασ αυτό το αναταραχτικό αποτζλεςμα;». 

Σι  καλλιτζχνεσ  που καταπιάνονται  με  τθ  μουςικι  είναι  ςίγουρα  οι 

πιο  ςυνταρακτικοί   και  απαιτθτικοί.  

Είναι ςυνταρακτικοί γιατί, για να βγάλουν προσ τα ζξω αυτό το 

«αναταραχτικό»  που λζει ο Diderot,  πρζπει  να  τό'χουν  πρϊτα αυτοί 

μζςα τουσ. Αυτό ιςχφει βζβαια πρωτίςτωσ για το μουςουργό (ςυνκζτθ), 

αλλά και για όλουσ τουσ εκτελεςτζσ. 

Αλλά είναι και απαιτθτικοί, τόςο ωσ μαζςτροι όςο και ωσ 

οργανοπαίκτεσ ι τραγουδιςτζσ, γιατί αυτι θ τζχνθ ζχει και το 

μειονζκτθμά τθσ,  δεν χωρά ςϋ αυτιν λάκοσ.   Χτθ λογοτεχνία και ςτθν 

εικαςτικι,  ο δθμιουργόσ μπορεί να ςβινει και να γράφει.  Ακόμα και 

ςτθν υποκριτικι, που αποδίδεται ηωντανά, ο ζμπειροσ θκοποιόσ ι 

χορευτισ μπορεί να ςυγκαλφψει το λάκοσ του, προςαρμόηοντασ 

ελαφρά  τθ ςυνζχεια του  ρόλου, ϊςτε το λάκοσ να φανεί ςαν ατάκα ι 

φιγοφρα.  Χτθ μουςικι,  δεν χωρά οφτε μπάλωμα οφτε γομολάςτιχα'  το 

χάςμα ι θ κακοφωνία ςθμαδεφει αρνθτικά τθν ποιότθτα τθσ 

εκτζλεςθσ. Αυτό υποχρεϊνει τον καλλιτζχνθ να αυτοβαςανίηεται, 

απαιτϊντασ από τον εαυτό του τελειότθτα, αλλά και να βαςανίηει τουσ 

ςυναδζλφουσ του  για  τον  ίδιο λόγο, ι ακόμα και να επιτιμά το 

ακροατιριό του,  αν αυτό δεν είναι απόλυτα ιςυχο. 

Υάντωσ, όπωσ είπα και ςτο εδάφιο τθσ λογοτεχνίασ, ο μουςικόσ, 

ιδιαίτερα ο μουςουργόσ, είναι μαηί με τον ποιθτι  οι καλλιτζχνεσ που 
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αγγίηουν τθν πιο ςυμπακθτικι χορδι του ανκρϊπου: τθν ευαιςκθςία! 

Χωρίσ ςαφι νοιματα και χωρίσ διδακτικό φφοσ, παρά τον ςυνικωσ 

ανάλαφρο και φαινομενικά διαςκεδαςτικό χαρακτιρα τθσ τζχνθσ τουσ, 

οδθγοφν τον άνκρωπο με το μελωδικό τουσ λόγο,  με γράμματα  ι  με 

νότεσ, ςε ανϊτερθ ςφαίρα ςυναιςκθμάτων και, άρα, πλουτίηουν 

αςφγκριτα τθν πνευματικι του ηωι!   

Τμωσ, ειδικά ςτθ μουςικι, υπάρχει κι ζνασ άλλοσ κόςμοσ 

«καλλιτεχνϊν», που μοιάηουν άψυχοι, αλλά ζχουν πολφ ευαίςκθτθ 

«ψυχι», και που χωρίσ αυτοφσ θ μουςικι  και  του καλφτερου ςυνκζτθ 

κα ιταν μιςερι.  Είναι τα  μουςικά  όργανα! 

Ξάνω αυτι τθν ειδικι αναφορά ςτα εκφραςτικά μζςα τθσ μουςικισ 

τζχνθσ, γιατί το κακζνα απϋ αυτά μοιάηει ςαν να είναι ζνασ ςπουδαίοσ 

«καλλιτζχνθσ»! Ψο μουςικό όργανο δεν ζχει ςχζςθ με τθ μπογιά του 

ηωγράφου  ι το φακό του φωτογράφου  ι τθν πζνα του λογοτζχνθ, που 

παίρνουν ηωι από το χριςτθ τουσ.  Εδϊ νομίηεισ ότι ο χριςτθσ και το 

όργανο μοιράηονται ιςότιμα τθν τζχνθ τουσ,  ότι καλλιτεχνοφν μαηί και 

ότι «ςυνάδουν». Ρομίηεισ ότι το όργανο είναι κάτι ηωντανό, ζνασ 

καλλιτζχνθσ κι αυτό, που άλλοτε υπακοφει ςτον κφριό του κι άλλοτε 

τον ςζρνει αυτό ςτθν θχθτικι μζκεξθ. 

Ζνα βιολί Stradivarius ι ζνα πιάνο Steinway μετράει για τουσ γνϊςτεσ 

τθσ τζχνθσ όςο κι ζνασ βιρτουόηοσ και διάςθμοσ καλλιτζχνθσ. Ζνα 

ακορντεόν ςϋ ζνα καφωδείο του Ππουζνοσ Άιρεσ,  μια τρομπζτα ςϋ ζνα 

μπαρ τθσ Ρζασ Σρλεάνθσ και μια κικάρα ςε μια υπόγεια ςάλα 

flamenco τθσ Ανδαλουςίασ, ςε απορροφά τόςο που καρρείσ πωσ το 

όργανο τραγουδάει μόνο του, πωσ δεν υπάρχει άνκρωποσ πίςω του! 

Αυτοί λοιπόν οι «άψυχοι  μουςικοί», τα μουςικά όργανα,  λειτουργοφν 

ςαν άνκρωποι κι ζχουν κι αυτά τα δικά τουσ πάκθ και βίτςια, όπωσ οι 

άνκρωποι. 

 Τα ζγχορδα μασ μιλάνε. Κι αλλιϊσ μιλάνε τα τετράχορδα (βιολί, 

βιόλα, βιολοντςζλο, κονταμπάςο)  κι αλλιϊσ τα πολφχορδα  (κικάρα, 

μαντολίνο, λαοφτο, άρπα). 

 Τα πνευςτά, άλλοτε μασ τραγουδάνε, όπωσ οι αυλοί (κλαρινζτο, 

όμποε, φαγγότο, φλάουτο) και θ φυςαρμόνικα, κι άλλοτε μασ 

φωνάηουν, όπωσ τα χάλκινα χωνιά (τρομπζτα, κόρνο, τρομπόνι, 

τοφμπα, ςαξόφωνο). 

 Τα κρουςτά πάλι, μασ κυμϊνουν, όπωσ τα τφμπανα (κλαςικό, 

ςτρατιωτικό, ταμποφρλο, ταμπουρίνο)  ι μασ αιφνιδιάηουν, όπωσ τα 
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ποικίλα ςυνοδευτικά  (γκονγκ, καπάκια, ξυλόφωνα, κουδοφνια, 

τρίγωνα, κλακζτεσ κ.ά.). 

 Και τζλοσ, τα ςφνκετα, παριςτάνουν ςα να'ναι μια ορχιςτρα 

ολόκλθρθ το κακζνα τουσ, με τον πλοφτο των ιχων τουσ (πιάνο, 

τςζμπαλο, αρμόνιο, ακορντεόν, ντραμσ κ.ά.). 

Ριάνο = κρουςτό + ζγχορδο,  Αρμόνιο = κρουςτό + πνευςτό  κ.ο.κ.  

Επαναφζρω ςτθ μνιμθ του αναγνϊςτθ τα διάφορα είδθ, όχι εν είδει 

μουςικισ διδαςκαλίασ, αλλά για νϋ αναλογιςτοφμε πόςο διαφορετικοί  

είναι οι ιχοι τουσ από το ζνα ςτο άλλο, ακόμα και μζςα ςτθν ίδια 

κατθγορία. Ξαι φυςικά, πόςο δφςκολο είναι για τον ςυνκζτθ  να τα 

ςυνταιριάξει  όλα αυτά ςϋ ζνα μουςικό κομμάτι και για τον μαζςτρο να  

τα  ςυντονίςει. 

Ψο ίδιο βζβαια ιςχφει και για τισ τραγουδιςτικζσ φωνζσ, είτε αυτζσ είναι 

αντρικζσ (τενόροσ, βαρφτονοσ, μπάςοσ), είτε γυναικείεσ (ςοπράνο,  

μζτηο, κοντράλτο), που καλείται  ο ςυνκζτθσ  κι ο  μαζςτροσ να  τισ  

οδθγιςει -αυτζσ και τθν ορχιςτρα ολόκλθρθ- ςτθ μαγικι τελειότθτα 

ενόσ κονςζρτου  ι  μιασ  όπερασ. 

Εικαςτικι 

Θ Εικαςτικι είναι γενικά θ καλι τζχνθ τθσ εικόνασ και του φωτόσ, θ 

οποία  ικανοποιεί τον άνκρωπο μζςω τθσ οράςεωσ. 

Πζχρι ςτιγμισ, επιφυλάξαμε για τισ τρεισ κεμελιϊδεισ τζχνεσ ζναν 

ζπαινο για τθν κακεμιά. Για τθ λογοτεχνία είπαμε ότι πλεονεκτεί ςε 

πνευματικότθτα, για τθν υποκριτικι ότι γεννάει ικοσ και για τθ 

μουςικι ότι αγγίηει βακφτερα τθν ψυχι μασ και γεμίηει με ευεργετικι 

μαγεία τθ ηωι μασ. Κα αναρωτθκεί λοιπόν κάποιοσ, αν αυτι θ 

υπερτζχνθ τθσ εικαςτικισ, που τθν αφιςαμε τελευταία, είναι 

υποδεζςτερθ  θ  ζχει  κι αυτι  κάποιο δικό τθσ  «ατοφ» - και ποιο; 

Κα του πρότεινα, κατϋ αρχιν, να γυρίςει γφρω του και να δει όλα τα 

μουςεία του κόςμου, που αςφαλϊσ πολλά ζχει επιςκεφκεί: είναι 

γεμάτα με περίλαμπρα εικαςτικά ζργα (πίνακεσ, αγάλματα, 

κομψοτεχνιματα,  περίεργεσ  καταςκευζσ κλπ.).  Πετά, κα του ζλεγα 

να κοιτάξει  ποφ φιλοξενοφνται κι αυτά τα ίδια τα μουςεία: ςε υπζροχα 

αρχιτεκτονικά καταςκευάςματα, όπωσ είναι και τα μεγαλοπρεπι 

ανάκτορα και ναοί που αυτόσ  επιςκζπτεται  τουριςτικά.   

Χτθ ςυνζχεια, κα του ηθτοφςα να ανατρζξει ιςτορικά ςϋ αυτό που 

είπαμε  «Αναγζννθςθ»  και  να  αναλογιςκεί  ποιοσ  τομζασ  τθσ  τζχνθσ  
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είναι αυτόσ που ζπαιξε τότε τον πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθ 

ςυντελεςκείςα καλλιτεχνικι επανάςταςθ και ςτθν παγκόςμια ανάταςθ 

του  πνεφματοσ που  ζηθςε θ  ανκρωπότθτα. Ψαυτόχρονα, να 

αναλογιςκεί ποια υπερτζχνθ είναι αυτι που κατζχει τα πρωτεία και 

ςχεδόν το μονοπϊλιο ςτο καλλιτεχνικό χρθματιςτιριο, όπου 

επενδφονται τεράςτια κεφάλαια ςε εικαςτικά και μόνον ζργα! 

Ξαι  τζλοσ,  να ςκεφκεί  ποια  είναι θ  πιο  ςθμαντικι  από  τισ 

αιςκιςεισ  κι αν υπάρχει πιο πολφτιμο  πράγμα  από  το  φωσ.  Ϊςτερα 

απϋ αυτι  τθν  ενδοςκόπθςθ,  είναι  βζβαιο ότι  δεν  κα  αναρωτιζται 

πλζον μιπωσ θ εικαςτικι τζχνθ υςτερεί,  αλλά  ποιο  είναι  επιτζλουσ 

το  δικό  τθσ  προςόν. 

Πα ιδθ το είπαμε: θ  εικαςτικι είναι θ τζχνθ  που  προςφζρει  φωσ  

ςτθ  ηωι.  Ξαι πζρα  απϋ αυτό,  αυτι  που ςυγκεντρϊνει  ςαν περίλθψθ,  

ςαν επιτομι, όλα αυτά που αναγνωρίςαμε ωσ προςόντα για τισ  

προθγοφμενεσ: νοθμοςφνθ, ικοσ και γαλινθ. Ζνασ πίνακασ ι ζνα 

μνθμείο φωτίηει πάντα το πνεφμα και άλλοτε το βάηει να ςκεφτεί, 

άλλοτε το προβλθματίηει θκικά και άλλοτε το γαλθνεφει όπωσ ζνα 

μουςικό νανοφριςμα.  

Αν μιμθκϊ ςε αλλθγορία τον φοιτθτι που προανζφερα, κα ζλεγα πωσ, αν 

παρομοιάςουμε τισ τζχνεσ με τραπουλόχαρτα, οι τρεισ προθγοφμενεσ είναι οι 

δυνατζσ φιγοφρεσ και θ εικαςτικι είναι ο Joker. Ραίηει όλουσ τουσ ρόλουσ, 

κατά περίπτωςθ και κατϋ επιλογι. 

Ασ δοφμε όμωσ κι εδϊ, πριν ποφμε περιςςότερα για τισ εικαςτικζσ 

τζχνεσ, τθν τυπικι διάταξι τουσ. Ωσ προσ τθν ταξινόμθςθ των 

εικαςτικϊν τεχνϊν ςε πρϊτο επίπεδο, νομίηω ότι το καλφτερο ςχιμα 

είναι  αυτό  που  εξζκεςα  προθγουμζνωσ: 

 Θ Ηωγραφικι είναι θ χειρωνακτικι εικαςτικι τζχνθ, που αναπτφς-

ςεται ςτο  χϊρο ςε  δφο  διαςτάςεισ. 

 Θ Γλυπτικι είναι θ χειρωνακτικι εικαςτικι τζχνθ, που αναπτφςςεται 

ςτο χϊρο  ςε  τρεισ  διαςτάςεισ. 

 Θ Αρχιτεκτονικι είναι θ χειρωνακτικι και δια μθχανικϊν μζςων 

αςκοφμενθ εικαςτικι τζχνθ, που αναπτφςςεται ςτο χϊρο ςε τρεισ 

διαςτάςεισ  με όγκουσ  μεγάλθσ κλίμακασ  (κτίρια, μνθμεία, ςτάδια, 

τφμβουσ κλπ.). 

 Θ Φωτογραφία είναι θ μζςω μθχανικϊν μζςων αποτφπωςθ τθσ 

πραγματικότθτασ  ςε εικόνα  και  θ επεξεργαςία τθσ, που γίνεται με 

καλλιτεχνικό τρόπο (δθλαδι θ εικόνα αυτι να παράγει αιςκθτικό 

αποτζλεςμα). 
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 Θ Κινθματογραφία  είναι θ φωτογραφία με χρονικι διάρκεια και  

ιχο, δθλαδι θ με καλλιτεχνικό τρόπο μθχανικι αποτφπωςθ τθσ 

πραγματικότθτασ  που αποτυπϊνει  και τθν κίνθςθ του κζματοσ  και 

τθν ομιλία. 

Θ κινθματογραφία (κινθτι και ομιλοφςα φωτογραφία, όπωσ τθν 
περιζγραψα παραπάνω) είναι μια κακαρϊσ εικαςτικι τζχνθ που, παρά 
τθν επίμονθ χριςθ τθσ από τθν υποκριτικι τζχνθ του κινθματοκεάτρου 
(cinema), θ οποία τθ χρθςιμοποίθςε και τθ χρθςιμοποιεί κατά κόρον για 
τθ δικι τθσ διάδοςθ και οπτικοακουςτικι ευκολία,  αντιςτάκθκε και δεν 
ζγινε εξάρτθμά τθσ, διατθρϊντασ το αιςκθτικό ενδιαφζρον γιϋ αυτι τθν 
ίδια, ωσ αυτοτελι τζχνθ του φακοφ και ωσ αμιγϊσ εικαςτικι ζκφραςθ 
(κινθτι φωτογραφία). Οι κινθματογραφιςτζσ, μασ ζχουν δϊςει εξαιρετικά 
documentaires από τθ φφςθ (χλωρίδα, πανίδα, ωκεανοφσ κλπ.) και άλλεσ 
φανταςτικζσ ςυνκζςεισ, ακόμα και παραμορφωτικζσ, με τζτοιεσ λιψεισ 
και φωτιςμοφσ  που  παράγουν καυμαςτά αιςκθτικά αποτελζςματα. 

Ωσ εικαςτικι τζχνθ αναγνωρίηεται επίςθσ  θ  Γραφιςτικι, θ οποία 

όμωσ, κεωρϊ ότι δεν είναι παρά ζνα ακόμα είδοσ ηωγραφικισ, με 

εκφραςτικό μζςο εν προκειμζνω τον θλεκτρονικό υπολογιςτι. 

Υαρομοίωσ, νοοφνται ωσ ηωγραφικι τα Κόμικσ και θ Γελοιογραφία,  

που παρϋ ότι ςυνδυάηονται ςυνικωσ με το βιβλίο και τθ λογοτεχνία, 

δεν μποροφν να νοθκοφν ωσ λογοτεχνικά είδθ, αφοφ βαςίηονται 

κυρίαρχα ςτθν εικόνα. 

θμείωςθ:  Συγγενείσ προσ τισ εικαςτικζσ τζχνεσ, που εγείρουν αξιϊςεισ 

καλλιτεχνικισ αναγνϊριςθσ, είναι και πολλζσ οικοκυρικζσ και 

κοςμθτικζσ δράςεισ, όπωσ θ διακόςμθςθ, θ επιπλοποιία, θ 

αργυροχρυςοχοϊα, θ  γεμολογία, θ ενδυματολογία,  θ κομμωτικι,  το 

μακιγιάη κ.ά.,  κακϊσ και εξεηθτθμζνεσ μοντζρνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ 

τα graffiti, το tatοuage (δερματοςτιξία)  κ.ά.  Αν και κάποιεσ απϋ αυτζσ 

ζχουν φτάςει όντωσ  ςτον  καιρό  μασ  ςε  αιςκθτικό  επίπεδο  υψθλϊν  

απαιτιςεων,  δεν είναι αποδεκτζσ κεωρθτικά ωσ καλζσ τζχνεσ, με τθν 

πλιρθ ςθμαςία του όρου.  Νοοφνται  απλά ωσ «καλλιτεχνίηουςεσ». 

Ανάλογεσ καλλιτεχνίηουςεσ αξιϊςεισ προβάλλουν και άλλεσ 

εξυπθρετικζσ  για  τον άνκρωπο  δράςεισ  που  ικανοποιοφν τθ γεφςθ 

και τθν όςφρθςθ,  όπωσ θ μαγειρικι και θ αρωματοποιία, οι οποίεσ 

επίςθσ δεν είναι αποδεκτζσ ωσ καλζσ τζχνεσ, παρά τθν αιςκθτικι 

απόλαυςθ που προςφζρουν.  Στθ μαγειρικι πάντωσ, ςυναντάμε πολλζσ 

φορζσ εικαςτικό ενδιαφζρον,  όταν αυτι χτίηει πανζμορφεσ τοφρτεσ και 

άλλεσ  παρουςιάςεισ εδεςμάτων, που ανταγωνίηονται τθ γλυπτικι. 
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Χε δεφτερο επίπεδο, οι εικαςτικζσ τζχνεσ διακρίνονται ςε πάμπολλεσ 

υποκατθγορίεσ, που μόνο ςε ζνα ειδικό βιβλίο κα μποροφςαν να 

παρατεκοφν ςυςτθματικά. Ενδεικτικά αναφζρω τισ πιο ςυνικεισ 

διακρίςεισ: 

 Θ ηωγραφικι  διακρίνεται, ανάλογα με το υλικό ι τθ μζκοδο που 

χρθςιμοποιεί, ςε ελαιογραφία, ακουαρζλα, τζμπερα, κολάη, 

χαρακτικι, οξυγραφία, πυρογραφία, τοιχογραφία κ.ά. Χϋ αυτιν 

περιλαμβάνω και τισ ςφγχρονεσ παραλλαγζσ τθσ, τθσ γραφιςτικισ, 

όταν κάποιοσ ηωγραφίηει με εκφραςτικό μζςο τον θλεκτρονικό 

υπολογιςτι, και των κόμικσ και τθσ γελοιογραφίασ που 

προανζφερα. Επίςθσ πρζπει κατά τθ γνϊμθ μου να νοοφνται ωσ 

ηωγραφικι οι ιδιότροπεσ τζχνεσ τθσ μαρκετερί, τθσ αμμοβολισ και 

του βιτρό, των οποίων θ τεχνικι ζχει και χαρακτθριςτικά γλυπτικισ 

αλλά τα ζργα τουσ, όντασ κατά κανόνα επιφανειακά και όχι 

τριςδιάςτατα, προςομοιάηουν περιςςότερο προσ τα ηωγραφικά. 

 Θ γλυπτικι  διακρίνεται, ανάλογα με το υλικό που χρθςιμοποιεί, ςε 

γλυπτικι μαρμάρου και πζτρασ, χαλκοφ και λοιπϊν μετάλλων, 

κεραμικισ και πθλοφ, γυαλιοφ κ.ά., αλλά και ανάλογα με τθν 

κατθγορία ζργων τθσ, ςε γλυπτικι αγαλμάτων και προτομϊν, 

μνθμείων και ςτθλϊν, αγγείων  κ.ά.  

 Θ αρχιτεκτονικι ξεχωρίηει, ανάλογα με τον τφπο ι χριςθ του 

αρχιτεκτονιματοσ, κυρίωσ ςε αρχιτεκτονικι  κτιρίων,  μνθμείων και  

τοπίου,  κακϊσ και εςωτερικοφ χϊρου και κιπων κάποιεσ φορζσ. 
Πεγάλθ βαρφτθτα  δίνεται τελευταία ςτθν πλαςτικι τοπίου, όπου ο 

καλλιτζχνθσ αρχιτζκτονασ ςυμπλθρϊνει το μθχανικό αρχιτζκτονα, 

με ςκοπό τθν αιςκθτικι βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ, ιδίωσ όπου 

αυτό υφίςταται βιαςμό λόγω μεγάλων ζργων υποδομισ και 

απαιτείται εποφλωςθ των τραυμάτων του και αποκατάςταςθ κατά 

το δυνατό τθσ αιςκθτικισ ιςορροπίασ του. 

Αξιοςθμείωτθ είναι εν προκειμζνω θ άποψθ τθσ πρωτοπόρου ςτον τομζα 
αυτό Νζλλασ Γκόλαντα και των ακολουκοφντων το παράδειγμά τθσ 
νεϊτερων αρχιτεκτόνων, που κατατείνουν επίμονα ςτθν πλαςτικι των 
υπαίκριων χϊρων κατά τρόπο που, αντί για τθν ψυχρι και απρόςωπθ  
καλαιςκθςία, να εξαςφαλίηει ςτον κάκε χϊρο τθ δικι του ταυτότθτα και 
χαρακτιρα, με ςυνάφεια τθσ ςφνκεςθσ προσ τον ευρφτερο χϊρο (πράγμα 
που επιτυγχάνεται με υλικά από τθν ίδια τθν περιοχι και με μορφζσ που 
υπάρχουν παραδοςιακά ςϋ αυτιν  και τθ χαρακτθρίηουν).  

 Θ φωτογραφία   διακρίνεται  κυρίωσ - όπωσ  ξζρουμε-  ςε  ζγχρωμθ 

και μαυρόαςπρθ, αλλά υπάρχουν και πολλζσ υποδιαιρζςεισ τθσ, 
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ανάλογα με τθ κεματολογία τθσ φωτογράφθςθσ ι με τισ 

παραμορφωτικζσ επεμβάςεισ του φωτογράφου και άλλεσ 

ιδιαιτερότθτεσ  αυτισ  τθσ  πολφτροπθσ τζχνθσ. 

 Θ κινθματογραφία πζραςε κι αυτι ωσ γνωςτό από πολλζσ φάςεισ 

και είδθ, όπωσ θ ζγχρωμθ και μαυρόαςπρθ, θ βωβι και ομιλοφςα 

κ.ά. και διακρίνεται και ςιμερα ςε κλαςικι και τθλεοπτικι ι, από 

κεματολογικι άποψθ, ςε documentaire (καλλιτεχνικι αναπαρά-

ςταςθ τθσ πραγματικότθτασ, που πραγματεφεται ιςτορικά, πολιτικά, 

καλλιτεχνικά και άλλα κζματα, κατά τον οριςμό του Grierson), 

φυςιολατρικι (όπωσ οι κλαςικζσ ταινίεσ του National Geographic 

και του Cousteau)  κ.ά. 
 

Αν αυτό ιταν ζνα βιβλίο αφιερωμζνο αποκλειςτικά ςτθν αιςκθτικι,  κα 

ζπρεπε νϋ αναφερκϊ χωριςτά ςε κάκε εικαςτικι τζχνθ, γιατί  κακεμιά 

απϋ αυτζσ μασ παρουςιάηει μια άλλθ όψθ του κόςμου. Ξαι μάλιςτα, το 

κάνει τόςο εγωιςτικά, που μοιάηει απόλυτα κατακτθτικι. 

Ππαίνοντασ ςτθν εκκλθςία τθσ Capella Sistina,  ποιοσ νοιάηεται για το 

αρχιτεκτόνθμα πζρα από τθ ηωγραφικι του Mikelangelo;  Ξι αντίκετα, 

όταν αντικρίηουμε τo εικαςτικό καφμα τθσ Notre Dame, ποιοσ 

παραβλζπει τθν αρχιτεκτονικι και τρζχει μζςα να δει τισ αγιογραφίεσ 

(αν δεν είναι ειδικόσ); Υάλι, όταν καυμάηουμε τα εκκζματα ενόσ 

φωτογράφου, ποιοσ από 'μασ τα ξεχωρίηει ποιοτικά, ανάλογα με το αν 

ςτθ μία φωτογραφία φωτογραφίηει τον Υαρκενϊνα  ι  ςτθν άλλθ  ζνα 

ανκάκι του αγροφ; Ξι όταν βρεκοφμε μπροςτά ςτθ Ρίκθ τθσ 

Χαμοκράκθσ,  ποιοσ νοιάηεται αν από 'πάνω είναι το ανάκτορο του 

Οοφβρου ι  μια βιομθχανικι αποκικθ;   Αυτό εννοϊ  αποκαλϊντασ  τθν 

κάκε εικαςτικι  τζχνθ  κατακτθτικι. 

Φυςικά,  όπωσ όλεσ οι τζχνεσ,  θ κακεμιά επθρεάηεται κακοριςτικά από 

το εκφραςτικό τθσ μζςο:  Είναι άλλο πράγμα θ μπογιά, άλλο θ ςμίλθ 

και το μάρμαρο κι άλλο ο φακόσ.  Είναι άλλο να αποτυπϊνεισ επίπεδα 

και ςτατικά το κζμα ςου, όπωσ ο ηωγράφοσ κι ο φωτογράφοσ,  άλλο να 

το αποδίδεισ ωσ όγκο, όπωσ ο γλφπτθσ κι ο αρχιτζκτονασ,  κι άλλο να το 

«τρζχεισ»,  όπωσ ο κινθματογραφιςτισ.  Ξαι είναι άλλο να ςκιτςάρεισ με 

τον θλεκτρονικό υπολογιςτι, όπωσ ο γραφίςτασ, κι άλλο να ςχεδιάηεισ 

με το πενάκι, όπωσ ο δθμιουργόσ των κόμικσ ι ο γελοιογράφοσ.  

Αλλά οι απαιτιςεισ του υλικοφ  προςδιορίηουν και τισ ιδιοτυπίεσ του 

καλλιτζχνθ: Δεν μπορεί ο ηωγράφοσ να ζχει τθ βιαςφνθ ενόσ 

φωτογράφου.  Δεν μπορεί ο γλφπτθσ  να βάηει ανζμελα μια  πινελιά και 

να τθ ςκεπάηει με άλλθ, αν δεν τον ικανοποιεί. Δεν μπορεί ο 
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αρχιτζκτονασ να χτίςει παλάτι χωρίσ κολϊνεσ, όπωσ «χτίηει» ο 

ηωγράφοσ  μια  ολόκλθρθ  πόλθ  ςτθ  χοφφτα  ενόσ  παιδιοφ. 

Υζρα απϋ αυτά, θ κάκε εικαςτικι τζχνθ ζχει μια άλλθ νοθματικι 

διάςταςθ μζςα ςτο μυαλό του ανκρϊπου:  Θ ηωγραφικι, του τονίηει 

τθν  ιδεατι  πλευρά  τθσ  φπαρξθσ,  τον  ταξιδεφει  ςτισ  μορφζσ. Θ 

γλυπτικι, τον επαναφζρει ςτουσ όγκουσ και τθν τριςδιάςτατθ 

πραγματικότθτα  (ςτθν  «απτότθτα»  όπωσ  τθ  λζει  ο  Ραπανοφτςοσ).  

Θ αρχιτεκτονικι, τον εντάςςει κι αυτόν νοθτικά μζςα ςτθ δικι τθσ 

υλικι και ογκϊδθ πραγματικότθτα. Ξι θ ςφγχρονθ τζχνθ του φακοφ 

(φωτο-κινθματογραφία), τον επαναφζρει τελικά  ςτθ γθ του. 

Ζχουν όμωσ  κι όλεσ μαηί κάτι κοινό και ςπουδαίο:  το φωσ.  Αυτό είναι 

ςε όλεσ επίμονα ίδιο:  δίνει αποχρϊςεισ ςτα χρϊματα, ςκιάηει τουσ 

όγκουσ,  φωτίηει τα κτίρια και εγγράφει καίγοντασ επάνω ςτο φιλμ του 

φωτογράφου. Ψο φωσ είναι ο κοινόσ παρανομαςτισ των εικαςτικϊν 

δθμιουργϊν και θ πρϊτιςτθ πθγι εμπνεφςεϊσ τουσ. 

Ξι επίςθσ, το άλλο κοινό και ςπουδαίο για τθν εικαςτικι είναι το 

ςχιμα. Σ εικαςτικόσ καλλιτζχνθσ, με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο, 

ςχθματίηει'  άρα γεωμετρεί.   Ξι ζτςι,  βάηοντασ  οι εικαςτικοί ςτθν 

τζχνθ τουσ τθ φυςικι με το φωσ, αλλά και τα μακθματικά με το ςχιμα, 

κα μποροφςαμε να ποφμε ότι οι εικαςτικζσ τζχνεσ είναι οι πιο απτζσ 

και πραγματικζσ. Χτισ άλλεσ τζχνεσ, το πνεφμα ηει το όνειρο ςαν 

πραγματικότθτα.  Χτισ εικαςτικζσ,  ςυμβαίνει το ακριβϊσ  αντίκετο:  το 

πνεφμα ηει τθν πραγματικότθτα ςαν όνειρο. 

 

Ξλείνοντασ όμωσ το κεφάλαιο των τεχνϊν, κζλω να παρατθριςω, 

αναφερόμενοσ ςτο ςφνολο των καλλιτεχνϊν, ωσ ζμψυχων παραγόντων 

τθσ μοναδικισ κατά τθ γνϊμθ μου αλθκινισ κρθςκείασ  που λζγεται 

«Τζχνθ», ότι αυτοί είναι οι πραγματικοί ιερείσ τθσ ανκρωπότθτασ.  

Μςωσ και οι «άγιοι»  κάποιεσ φορζσ. 

Αν  ανατρζξουμε ςτθν παραδοςιακι εικόνα του τυπικοφ χωριοφ,  όπου 

ο δάςκαλοσ κι ο παπάσ είναι οι πνευματικοί υπεφκυνοι τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ, και αναγάγουμε υποκετικά τθν ανκρωπότθτα ςε 

«παγκόςμιο χωριό», τότε κα καταφανεί το αυτονόθτο ότι, για τθν 

ανκρωπότθτα, ο  δάςκαλοσ του χωριοφ είναι ο επιςτιμονασ κι ο ιερζασ  

είναι  ο  καλλιτζχνθσ. 

Επιςτιμθ και Τζχνθ, πότε αγκαλιαςμζνεσ μεταξφ τουσ και πότε 

ερίηουςεσ και αντιγνωμοφςεσ, είναι κατά βάςθ αυτό που λζμε 

Ρνευματικι  ηωι  και  Ρολιτιςμό. 



                                                           ΑΛΧΚΘΨΛΞΣΛ  ΞΑΡΣΡΕΧ                                                  607 

 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Θ4 

ΑΛΣΚΘΤΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Ξαι τϊρα μπαίνουμε ςε  ζνα κεφάλαιο, που ξεκινάει με μια αντίφαςθ. 

Είπαμε προθγουμζνωσ ότι θ τζχνθ είναι θ περιοχι τθσ νόθςθσ που 

επιτρζπει ςτο πνεφμα τθν αυκαιρεςία, τθ μαγεία και το αναπόδεικτο. Θ 

φανταςία είναι αποδεκτι και ςτθ ςυςτθματικι ςκζψθ και ςτθν 

επιςτιμθ, αλλά εκεί, θ παραγωγικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ τελεί 

μονίμωσ υπό τθ δοκιμαςία τθσ επαγωγικισ απόδειξθσ. Χτθν τζχνθ 

όμωσ, θ φανταςία είναι ανεξζλεγκτθ' είναι θ διευκφνουςα και 

οδθγοφςα. Ππαίνει ορμθτικά και απαιτθτικά ςτο καλλιτεχνικό 

δθμιοφργθμα,  χωρίσ κανζνα  επαγωγικό  προςδιοριςμό, παρεκτόσ από 

τθν αρχικι  επιλογι  κζματοσ  (όχι υποχρεωτικι κι αυτι).  

Υϊσ λοιπόν να μιλιςουμε για κανόνεσ ςε κάτι που είναι αυκαίρετο και 

αχαλίνωτο, που βαςίηεται ςτθ φανταςία και ςτο όνειρο; 

Θ αντίκεςθ αυτι ςυνικωσ αναφαίνεται μεταξφ των καλλιτεχνϊν, που 

υποςτθρίηουν τθν ελεφκερθ και περιγραφικι τζχνθ (descriptive), και 

των κεωρθτικϊν και κριτικϊν τθσ τζχνθσ, που υποςτθρίηουν τθν 

κανονιςτικά ελεγχόμενθ τζχνθ (normative). Θ πρϊτθ περίπτωςθ 

αποκαλείται και «Ψυχολογικι αιςκθτικι», όπωσ  τθν  παρουςιάηει π.χ. 

ο Meumann, ενϊ θ δεφτερθ είναι γνωςτι ωσ  «Ξαντιανι αιςκθτικι», 

όπωσ τθν παρουςιάηουν οι  Cohn,  Windelband  και  Rickert.  

Ρολφ ενθμερωτικι είναι ςχετικά, θ δια του τφπου δθμόςια αντιπαράκεςθ   

του ποιθτι Γιϊργου Σεφζρθ με τον κεωρθτικό Κωνςταντίνο Τςάτςο, που 

ιταν μάλιςτα ςφηυγοσ τθσ αδελφισ του και ςυγκατοικοφςαν, όπου ο 

Σεφζρθσ υποςτιριηε τθν ψυχολογικι αιςκθτικι και ο Τςάτςοσ τθν 

καντιανι αντίλθψθ για a priori νόμουσ τθσ τζχνθσ. 
 

Θ αντινομία αίρεται  αν  ξεκακαρίςουμε  εξ αρχισ, ότι οι κανόνεσ ςτθν 

αιςκθτικι δεν είναι νόμοι, είναι οδθγοί. Δεν υποχρεϊνουν οφτε 

ποδθγετοφν τον καλλιτζχνθ, αλλά  τον βοθκοφν'  τον ςυνδράμουν ςτθν 

αναηιτθςθ και ςτθν αξιολόγθςθ του ωραίου.   Ραι μεν θ φανταςία δεν 

ζχει κανζνα περιοριςμό, αλλά δεν είναι κάκε αποκφθμα φανταςίασ 

ζργο  τζχνθσ.  Σ  καλλιτζχνθσ  ζχει  δεχτεί  a  priori  και  αναμφιςβιτθτα 

ότι, μεταξφ του καλλιτεχνιματοσ και του οποιουδιποτε άλλου 

φανταςτικοφ  δθμιουργιματοσ,  θ ειδοποιόσ  διαφορά είναι το μζτρο 

και θ αρμονία, δθλαδι θ Ψάξθ.  Ξαι εξθγιςαμε ιδθ ότι θ μαγεία τθσ 
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τζχνθσ ζγκειται ςε αυτό ακριβϊσ: ότι βάηει τάξθ ςτθν αταξία και 

ομορφαίνει  με τθ φανταςία τθν πεηι πραγματικότθτα. 

Τμωσ, όπωσ είπαμε ςτθν θκικι, ςτο εδάφιο περί μζτρου, θ εξεφρεςθ 

του  μζτρου   δεν  είναι  απλι  υπόκεςθ.  Αν  ιταν,  κα  είχαμε  φτιάξει 

ζναν πανδζκτθ εξεφρεςθσ του μζτρου, που κα τον εφαρμόηαμε ςαν 

ςυνταγι ςε κάκε περίπτωςθ, και κα είχαμε ςιγουρζψει τθν πνευματικι 

μασ  πορεία ςε όλεσ τισ δράςεισ του πνεφματοσ.  

Πε δεδομζνο λοιπόν ότι ο νουσ είναι ο τελικόσ υπεφκυνοσ και 

αρμόδιοσ για τον προςδιοριςμό του μζτρου ςε κάκε ςυγκεκριμζνο 

ηιτθμα, οι αιςκθτικοί κανόνεσ που λζμε, δεν είναι με τίποτα 

ςυνταγολόγιο,  οφτε περιοριςτικόσ κανονιςμόσ.  Είναι απλά μια πυξίδα,  

βαςιςμζνθ ςτα  ανά  τουσ αιϊνεσ παραδεδεγμζνα, που μπορεί να 

κακοδθγεί ςε γενικζσ γραμμζσ τθν αιςκθτικι και καλλιτεχνικι οπτικι 

του κάκε φιλότεχνου  και  καλλιτζχνθ, ςτο βακμό που  αυτόσ  κρίνει  

ότι  του  χρθςιμεφει. 

Ξι αυτό, πάντα με το απόλυτο δικαίωμα veto που δίνει θ τζχνθ, ωσ θ 

πιο ελεφκερθ και ακθδεμόνευτθ περιοχι τθσ πνευματικότθτασ, ςτον 

καλλιτζχνθ δθμιουργό.  Πε το δικαίωμα του λόγου τθσ τζχνθσ να είναι 

αλλθγορικόσ, δθλαδι δυναμικά προςωπικόσ, που υποδθλϊνει μια 

ςχζςθ υποτακτικι του κόςμου ςτθν αυτονομία του υποκειμζνου (Χ. 

Γιανναράσ, Σχεδίαςμα, ςελ. 379).  Πε το δικαίωμα αυτό που,  όπωσ 

είπα ςτο κεφάλαιο περί αρχϊν και τάςεων τθσ αιςκθτικισ, ο 

καλλιτζχνθσ  λζει  «ζτςι το βλζπω εγϊ» (...και τζλοσ!  ι το δζχεςαι ι το 

απορρίπτεισ)  και  ο  Ξαηαντηάκθσ  ζγραψε  «Εγϊ  δεν  μάχομαι  να  βρω 

τθν αλικεια. Τθ φτιάνω». 
 

Ωςτόςο, από τθν άλλθ, δεν μποροφμε να μθ δεχτοφμε ότι θ αιςκθτικι 

είναι κατϋ εξοχιν εκτιμθτικι πνευματικι λειτουργία, αφοφ είναι 

κεραπαινίδα  μιασ από τισ τρεισ μζγιςτεσ αξίεσ,  τθσ αξίασ του ωραίου. 

Ξαι, ωσ εκτιμθτικι, δεν μπορεί λογικά παρά να είναι και κατά κάποιο 

τρόπο  κανονιςτικι.  

Πε επίγνωςθ λοιπόν τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ τζχνθσ και του απόλυτου 

δικαιϊματόσ τθσ ςτθ μζχρι αυκαιρεςίασ ελευκερία, κα προςεγγίςουμε 

με κάκε ςεμνότθτα αυτζσ τισ νόρμεσ και τα υποδείγματα που 

αποκαλοφμε  κανόνεσ  τθσ  αιςκθτικισ.  Τχι  ςαν πλάκεσ του Πωυςζωσ 

ι ταλμοφδ, αλλά ςαν τα μακροχρόνια πρότυπα που διαμόρφωςαν ανά 

τουσ αιϊνεσ οι μεγάλεσ προςωπικότθτεσ τθσ τζχνθσ, ωσ παράλλθλθ με 

το κφριο ζργο τουσ  προςφορά ςτθν ανκρωπότθτα.  Υρότυπα,  που κι 
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αν ο καλλιτζχνθσ  δεν ακολουκιςει  όπωσ δικαιοφται, οφείλει να τα 

κατζχει,  ϊςτε  τουλάχιςτον  να  γνωρίηει  ποφ  αυτόσ  αφίςταται  από 

αυτά και για ποιο λόγο το κάνει.  Λδίωσ διότι, αυτό το διαφορετικό που 

αυτόσ  τυχόν προςφζρει, ςυνδιαμορφϊνει ςτθν ουςία (ςε ςυνζχεια  με 

τουσ προθγοφμενουσ)  αυτά τα πρότυπα τθσ τζχνθσ,  που είναι  αενάωσ 

και δυναμικά εξελιςςόμενα. Σ Van Gogh π.χ. δεν κατάργθςε τουσ 

κανόνεσ τθσ νατουραλιςτικισ  ηωγραφικισ με τον ιμπρεςιονιςμό, οφτε 

ο Picasso  κατάργθςε τουσ προθγοφμενουσ κανόνεσ με τον κυβιςμό'  

απλά  τουσ  πλουτίςανε  και  τουσ  επεκτείνανε,  όπωσ  ο  Einstein 

επζκτεινε  τθ  κεωρία  του  Newton  και  δεν  τθν  ακφρωςε.  

Φυςικά, το βιβλίο αυτό δεν ζχει διδακτικό ςκοπό. Λδιαίτερα, δεν 

μπορεί να το κάνει αυτό κανείσ ςτθν αιςκθτικι, όπου οι κανόνεσ 

πρζπει να εξετάηονται ανά τζχνθ.  Άλλθσ φφςθσ  είναι οι  κανόνεσ των 

τεχνϊν που ανικουν ςτα «γράμματα»,  άλλθσ αυτοί  των  ακουςτικϊν 

τεχνϊν  και άλλθσ των  εικαςτικϊν. 

Τμωσ, υπάρχουν κάποιεσ  γενικζσ νόρμεσ,  που ζχουν,  με παραπλιςια 

μορφι, εφαρμογι ςε όλεσ τισ τζχνεσ ι ςε ευρείεσ ομάδεσ τεχνϊν, 

ςτουσ  οποίουσ  κα ανατρζξουμε μαηί  περιλθπτικά  και ενδεικτικά. 

Τζχνθ και Τεχνικι 

Θ τεχνικι είναι το μζροσ εκείνο τθσ κάκε τζχνθσ,  που αναφζρεται ςτθ 

δεξιότθτα του καλλιτζχνθ να χειρίηεται το εκφραςτικό μζςο τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ τζχνθσ.  Χτο λογοτζχνθ,  είναι θ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ, το 

πλοφςιο  λεξιλόγιο και θ ευχζρεια ςτθ διατφπωςθ νοθμάτων και ςτισ 

περιγραφζσ. Χτον θκοποιό, είναι θ ρθτορικι δεξιότθτα και θ 

ορκοφωνία, όπωσ και θ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ, θ οποία 

είναι ακόμα πιο ςθμαντικι ςτο χορευτι.  Χτο μουςικό,  είναι θ γνϊςθ 

του πενταγράμμου και των χαρακτθριςτικϊν και δυνατοτιτων του 

οργάνου που χειρίηεται (ι του λάρυγγά του). Χτο ηωγράφο, είναι οι 

γνϊςεισ τθσ προοπτικισ και θ εξοικείωςθ με τα χρϊματα και τισ 

δυνατότθτζσ τουσ, ςτο γλφπτθ και ςτον αρχιτζκτονα, θ τριςδιάςτατθ 

αντίλθψθ των πραγμάτων και θ γνϊςθ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφν, 

και ςτον φωτογράφο και κινθματογραφιςτι, θ εξοικείωςθ  με το φακό 

και τα μυςτικά του, αλλά και με τθν προοπτικι,  τουσ φωτιςμοφσ  και 

τισ  φωτοςκιάςεισ. 

Τλα αυτά, είναι εκείνα που κατά περίπτωςθ δίνουν ςτον καλλιτζχνθ τθ 

δυνατότθτα να εκφράςει το αιςκθτικό ςφνολο που ζχει εμπνευςκεί. 
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Είναι  το μζροσ εκείνο τθσ  καλλιτεχνίασ, που υπακοφει περιςςότερο ςε 

κανόνεσ και  που βαςίηεται ςτθ μάκθςθ και τθν πείρα,  περιςςότερο 

από το ταλζντο. 

Ωςτόςο, κατά κοινι ομολογία, θ τεχνικι δεν είναι το κυρίαρχο ςτοιχείο 

ςτθ τζχνθ.  Είναι αυτό που ςτα μακθματικά λζμε αναγκαία ςυνκικθ,  

αλλά  όχι  ικανι. 

Ψο καταλυτικό ςτοιχείο, που μετατρζπει τθν τεχνικι ςε τζχνθ και 

παράγει -κυρίωσ- το  καλαίςκθτο  αποτζλεςμα,  είναι θ ζμπνευςθ.  

Αυτι είναι  θ ικανι ςυνκικθ  που, πατϊντασ επάνω ςτθν τεχνικι,  χτίηει 

το καλλιτζχνθμα και δθμιουργεί.  Γιϋαυτό και  δεν κακιερϊνεται ωσ 

ποιθτισ  κάκε καλόσ ριτορασ,  οφτε ωσ χορευτισ κάκε ευκίνθτοσ και 

γυμναςμζνοσ άνκρωποσ, οφτε ωσ αρχιτζκτονασ κάκε καλόσ ςχεδιαςτισ.  

Αν θ τεχνικι είναι το κεμζλιο τθσ τζχνθσ, θ ζμπνευςθ είναι το ίδιο το 

οικοδόμθμα. Ξαι μάλιςτα, ζνα οικοδόμθμα που, τελείωσ αντίκετα με το 

ςφνθκεσ οικοδόμθμα, είναι τόςο πιο πετυχθμζνο  όςο  δείχνει 

περιςςότερο ότι ζχει αγνοιςει και υπερβεί το κεμζλιό του. 

Χτθν τζχνθ, είναι ςφνθκεσ αμάρτθμα θ μεγιςτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ 

τθσ τεχνικισ.  Χϋ αυτό το αμάρτθμα,  περιπίπτουν πολλοί καλλιτζχνεσ, 

από επαγγελματικι διαςτροφι,  αλλά περιςςότερο  οι κεωρθτικοί και 

οι κριτικοί, από αδυναμία να ειςδφςουν ςτο περιεχόμενο και ςτο 

νόθμα του  καλλιτεχνιματοσ  πζραν τθσ  μορφισ  του. 

Δεν κα ιταν αυκαίρετο αν αντιςτοιχοφςαμε και εδϊ τισ δφο αυτζσ 

παραμζτρουσ προσ το δίπολο ιδεαλιςμοφ και ρεαλιςμοφ.  Θ τεχνικι 

προςφζρει ςτο ζργο τθ ρεαλιςτικι προχπόκεςθ  για να μπορεί αυτό να 

ςτακεί αντικειμενικά, απζναντι ςτθν κρίνουςα ςυνείδθςθ, ωσ 

καλλιτζχνθμα. Τμωσ, θ ζμπνευςθ είναι θ ιδεατι, θ «ςυνζχουςα»  το 

καλλιτζχνθμα ενορατικι κεϊρθςθ του καλλιτζχνθ, που κυριαρχεί ςε 

αυτό και το καταξιϊνει. 

Ξαι όπωσ παντοφ καταλιξαμε ότι  θ ορκι ςυνιςταμζνθ βρίςκεται 

τελικά ςτθ διαλεκτικι ιςορροπία των δφο ςυνιςτωςϊν,  ζτςι  και  ςτθν 

αιςκθτικι,  είναι  αναπόφευκτο το να  καταλιξουμε ςτο ςυμπζραςμα 

ότι, θ μεν τεχνικι  χωρίσ ζμπνευςθ  είναι ενδιαφζρουςα γυμναςτικι 

του πνεφματοσ  αλλϋ όχι «καλι τζχνθ»,  θ δε απόδοςθ μιασ  ζμπνευςθσ  

χωρίσ  τεχνικι  είναι  επίςθσ  ενδιαφζρον  ιςτόρθμα,  αλλϋ όχι αςφαλϊσ 

καλλιτζχνθμα. 

Υολφ ενδιαφζρουςα είναι θ μελζτθ τθσ τεχνικισ, ωσ τρόπου χειριςμοφ 

των εκφραςτικϊν μζςων, ανά υπερτζχνθ και ανά τζχνθ ειδικότερα: 
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Χτα λογοτεχνικά ζργα, θ τεχνικι ζχει να κάνει με τθ δεξιότθτα του 

καλλιτζχνθ ςτο χειριςμό τθσ γλϊςςασ,  αλλά και με τθν ψυχολογικι 

ικανότθτά του  να ξεχωρίηει τισ  πιο ευαίςκθτεσ χορδζσ τθσ ανκρϊπινθσ 

ψυχισ και να τισ ξεςθκϊνει. Λκανότθτα, που είναι  ακόμα πιο ςθμαντικι 

ςτθν ποίθςθ, όπου θ ευαιςκθςία υπερτερεί τθσ μζριμνασ για  

ακριβολογία. 

Χτθν υποκριτικι, το τεχνικό μζροσ είναι αυτό που ςυνδυάηει ςτθν 

ομιλία και ςτθν κίνθςθ  τον εντυπωςιαςμό και τθν πρωτοτυπία,  χωρίσ 

όμωσ να εκφεφγει από τθ φυςικότθτα και να βγάηει εικόνα 

πλαςτότθτασ.  Εντοφτοισ,  θ  πλαςτότθτα  τθσ  κίνθςθσ  ςυγχωρείται, 

ειδικά  ςτο  χορό,  χάριν  τθσ  εικαςτικισ  πλαςτικότθτασ  των  κινιςεων 

και του προςφερόμενου κεάματοσ. Εδϊ το αίτθμα προσ τον θκοποιό 

είναι να κάνει το πραγματικό αρεςτό, ενϊ προσ το χορευτι είναι να 

κάνει το αρεςτό πραγματικό.  Σ χορευτισ είναι  για τθν υποκριτικι, ό,τι 

είναι ο ποιθτισ για τθ λογοτεχνία. 

Θ παραπάνω προςζγγιςθ, κακϊσ είναι επόμενο, αλλάηει άρδθν ςτισ 

τζχνεσ που χρθςιμοποιοφν υλικά εκφραςτικά μζςα, όπωσ θ μουςικι 

και οι εικαςτικζσ τζχνεσ.  Εκεί, θ γνϊςθ του πϊσ λειτουργεί το μζςο  

και, κυρίωσ, θ επίγνωςθ των δυνατοτιτων του μζςου, να βγάηει 

ποικιλία παραλλαγϊν  ζκφραςθσ,  είναι  θ  βάςθ  τθσ  τεχνικισ. 

Χτθ μουςικι, αν και θ τεχνικι ζχει να κάνει  -ιδίωσ ςτο ςυνκζτθ-  με τθ 

γνϊςθ του πενταγράμμου και τθσ μουςικισ γλϊςςασ, θ κυριότερθ 

πλευρά τθσ αναφζρεται κυρίωσ, ειδικότερα ςτον ςολίςτ, ςτθ γνϊςθ  

του  μουςικοφ  οργάνου. Ξάκε μουςικό όργανο ζχει τελείωσ ιδιαίτερο 

τρόπο ιχθςθσ (ςτο χϊρο) και απιχθςθσ (ςτον ακροατι) και, άρα, και 

διαφορετικι τεχνικι  ςτο  χειριςμό του.  Σ δεξιοτζχνθσ  μουςικόσ  είναι 

αυτόσ που ξζρει καλά το όργανό του και κατορκϊνει να το κάνει να 

βγάλει προσ τα ζξω όλα που αυτό μπορεί.  Κα ζλεγα, ακόμα κι αυτά 

που δεν μπορεί και δεν ανικουν ςτθ ςυνθκιςμζνθ εκφραςτικότθτα του 

οργάνου (όπωσ π.χ. ςτο πιτςικάτο ι ςτο χτυπθτό ςτακάτο ςτο βιολί, 

όπου ο ζμπειροσ οργανοπαίκτθσ κάνει τεχνθζντωσ το ζγχορδο όργανο 

να ςυμπεριφζρεται ςαν κρουςτό).  Ακόμα πιο ξεχωριςτι είναι θ τεχνικι 

ςτθ φωνθτικι μουςικι,  όπου όςο κι αν αυτι δείχνει απλι επειδι  δεν 

απαιτεί όργανο, το φυςικό όργανο που λζγεται  λάρυγγασ  ζχει τόςα 

μυςτικά και τόςεσ κρυμμζνεσ δυνατότθτεσ, που κάποιεσ φορζσ ωχριά 

μπροςτά του και το πιο εφγλωττο  μθχανικό  όργανο.   
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Υαρόμοια και ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ, θ κατοχι τθσ χθμείασ των 

χρωμάτων, οι φυςικζσ γνϊςεισ ςχετικά με το μάρμαρο και το χαλκό και 

θ γνϊςθ των φυςικϊν ιδιοτιτων του φακοφ είναι κακοριςτικι. 
 

Δεν μπορϊ να αναφερκϊ ςε κάκε τζχνθ και ςε κάκε όργανο ι υλικό 

χωριςτά, όπωσ και ςτισ τεχνικζσ τουσ,  γιατί για κακζνα απϋ αυτά κα 

ζπρεπε να γραφεί ζνασ χωριςτόσ τόμοσ και δεν κα επαρκοφςε και πάλι.  

Τλοι όμωσ,  από τθ ςτοιχειϊδθ κατάρτιςθ και πείρα που ζχουμε ωσ 

φιλότεχνοι, αντιλαμβανόμαςτε ότι,  μιλϊντασ για ζνα εκφραςτικό μζςο 

ι όργανο, μιλάμε κατϋ ουςία για ζναν ολόκλθρο κόςμο, διαφορετικισ 

λογικισ και φφουσ, μζςα ςτον απαράμιλλα πλοφςιο κόςμο τθσ  τζχνθσ  

και  τθσ  αιςκθτικισ. 

Ασ κρατιςουμε ωσ ςυμπζραςμα αυτισ τθσ αναφοράσ ςτθν τζχνθ και 

ςτθν τεχνικι, ότι τζχνθ  δεν είναι  θ  τεχνικι,  αλλϋ ότι  και  τζχνθ  χωρίσ 

τθν τεχνικι  δεν  μποροφμε  να  ζχουμε  ποτζ.         

Νοοφμενα και υπονοοφμενα 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, όςο αφθρθμζνο κι αν είναι ζνα ζργο 

τζχνθσ, απϋ αυτό βγαίνει πάντοτε κάποιο νόθμα.  Ρόθμα που άλλοτε 

είναι ευκφ και φανερό, όπωσ π.χ. ςϋ ζνα ζργο που καταδικάηει τθν 

κοινωνικι αναλγθςία ι τον πόλεμο (βλζπε «Άκλιοι» του Hugo ι 

«Guernica» του Picasso) και, άλλοτε, είναι ζμμεςο και ψυχολογικό, 

γιατί παραπζμπει ςε κετικοφσ ι αρνθτικοφσ παράγοντεσ τθσ ηωισ, 

όπωσ ςυμβαίνει π.χ. όταν ηωγραφίηουμε ζνα ανκρϊπινο ςϊμα νεανικό 

και καλοςχθματιςμζνο ι γζρικο και ςκελετωμζνο θ όταν, άλλοτε,  

φωτογραφίηουμε ζνα τοπίο  θλιόλουςτο και γαλινιο ι ςκοτεινό και 

μπουρινιαςμζνο. 

Θ τζχνθ όμωσ, ςε αντίκεςθ με τθν επιςτιμθ, δεν είναι μια νοθτικι 

προςπάκεια που εμμζνει πειςματικά ςτθ βζβαιθ αλικεια και ςτθν 

απόδοςθ τθσ  γυμνισ  πραγματικότθτασ.  Θ φφςθ  τθσ  είναι  τζτοια, 

που το υπονοοφμενο ζχει πολλζσ φορζσ μεγαλφτερθ ςθμαςία από το 

νοοφμενο.  

Αυτό, είναι λογικά επόμενο να ςυμβαίνει,  αφοφ θ τζχνθ δουλεφει ςε 

μεγάλο βακμό με τθν αφαίρεςθ.  Τςο πιο ζντονθ  είναι θ αφαίρεςθ και 

θ γενίκευςθ, τόςο πιο πολφ το κακαρό νόθμα υποβακμίηεται και το 

υπονοοφμενο αναβακμίηεται. Ξι αυτό φαίνεται κακαρά ςτισ περιπτϊ-

ςεισ που, πριν καν προχωριςουμε ςτθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ, θ όψθ 
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και μόνο ενόσ ςχιματοσ ι χρϊματοσ προκαλεί ςτο νου κετικοφσ  ι  

αρνθτικοφσ ςυνειρμοφσ  για δικοφσ του λόγουσ. 

Κυμίηω  αυτό  που  είπα  ςτθ μεταφυςικι,  αναφερόμενοσ  ςτθ  ςχζςθ 

των μακθματικϊν με τθ φφςθ και τθν τζχνθ, ότι θ λογαρικμικι τάξθ 

που ςυναντάμε ςτθ βοτανικι και τθ ηωολογία, παρατθρϊντασ τα 

ελικοειδι και ςπειροειδι ςυςτιματα που απαντϊνται ςε ετερόκλθτουσ 

ζμβιουσ οργανιςμοφσ  (μαργαρίτα, κουκουνάρι, ανανά, χαυλιόδοντεσ 

του ελζφαντα, κζρατα τθσ κατςίκασ, νφχια του καναρινιοφ, κολωτό 

όςτρακο κλπ.),  χτίηει ταυτόχρονα αςυνείδθτα  και κάποιου είδουσ 

αιςκθτικό πρότυπο μζςα ςτον  ανκρϊπινο νου.  Ζνα πρότυπο που  

υπονοείται μεν, αλλά κυριαρχεί.  Αν θ τζχνθ είναι από μια άποψθ θ 

λατρεία των δυνάμεων τθσ ηωισ, επομζνωσ και θ μόνθ αλθκινι 

κρθςκεία, ζχει λογικι βάςθ το ότι αναγορεφεται αιςκθτικά ςε «χρυςό 

κανόνα» θ κλαςματικι αναλογία τθσ μακθματικισ ςειράσ Fibonacci 

(3/5, 8/13 κ.ο.κ.),  που δεςπόηει  ςε πολλζσ μορφζσ τθσ ηωισ.  

Αλλά το ίδιο ςυμβαίνει, πιο γενικά και αόριςτα, όταν ο άνκρωποσ 

εμφανίηει  αιςκθτικι  προτίμθςθ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο χρϊμα,  πριν καν 

το δει αποτυπωμζνο ςτο ζργο τζχνθσ,  όπωσ π.χ. όταν προτιμά το 

κόκκινο ι το μπλε ζναντι του κίτρινου ι του μαφρου, χωρίσ να ξζρει 

γιατί. Αυτό ζχει εξθγθκεί ψυχολογικά, γιατί το κόκκινο παραπζμπει 

ςυνειρμικά ςτο αίμα και ςτο βιολογικό ςφρίγοσ και το μπλε ςτθ 

κάλαςςα και το νερό,  υποςτθρικτικοφσ παράγοντεσ τθσ ηωισ,  ενϊ το 

κίτρινο ςτθν αρρϊςτια και  τον  ίκτερο και  το μαφρο ςτο ςκότοσ και τθν 

τφφλωςθ, δθλαδι ςε αρνιςεισ τθσ ηωισ.  Ξι αν ακόμα ο άνκρωποσ δει 

με κετικό πρίςμα π.χ. το κίτρινο,  γιατί αυτόσ βλζπει ςϋ αυτό το φωσ 

του Ιλιου (επίςθσ ηωογόνο δφναμθ)  ι γιατί ζχει ο ίδιοσ κίτρινθ 

επιδερμίδα και το ζχει ςυνθκίςει (κινζηοσ, ιάπωνασ κλπ.), το βζβαιο 

είναι ότι ο νουσ  κάνει πάντα τζτοιου είδουσ ςυνειρμοφσ,  κετικοφσ ι 

αρνθτικοφσ,  αςχζτωσ  αν  το  ςυνειδθτοποιεί. 
 

Ζτςι, ο ναόσ τθσ τζχνθσ δεν είναι ςαν τθσ επιςτιμθσ, με μια επίςθμθ και 

επιβλθτικι πόρτα, χωρίσ παράκυρα και χαραμάδεσ. Είναι, αντίκετα, 

γεμάτοσ  από  πολλά  παράκυρα  και  κρυψϊνεσ,  που  επιτρζπουν 

άλλοτε να ορμοφν μζςα με κράςοσ αντικρουόμενεσ αλικειεσ και 

ςυναιςκθματικζσ φορτίςεισ και, άλλοτε, αυτζσ να κρφβονται και να 

αποςιωποφνται. Χτθν επιςτιμθ, ο νουσ παίηει «ςκάκι» με τθν 

πραγματικότθτα  και  το  ψεφδοσ  είναι  ατφχθμα.  Χτθν τζχνθ,  αυτόσ 
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παίηει «κρυφτό» με τθν πραγματικότθτα και ωσ ατφχθμα νοείται  

τρόπον τινά  θ ωμι  και ακάλυπτθ αλικεια. 

Δεν μπορϊ να εξθγιςω αναλυτικά τθ μαγεία τθσ τζχνθσ και τθσ 

αιςκθτικισ λειτουργίασ,  γιατί αν μποροφςα,  δεν κα μιλάγαμε περί 

μαγείασ.   Τμωσ, αυτι θ  μαγεία που αςκεί θ τζχνθ επάνω ςτο πνεφμα, 

είναι θ  ειδοποιόσ  διαφορά τθσ  με όλεσ  τισ «προςγειωμζνεσ» δράςεισ 

του ανκρϊπινου βίου, αλλά και με αυτζσ που ζχουν το χαρακτθριςτικό 

τθσ  διαςκζδαςθσ (όπωσ ο ακλθτιςμόσ και το παιχνίδι).  Είναι αυτι, που 

μασ δίνει το δικαίωμα να ιςχυριηόμαςτε ότι θ τζχνθ είναι θ μόνθ 

γνιςια κρθςκεία του καλλιεργθμζνου πνεφματοσ, γιατί αγγίηει ςτα 

κατάβακά  τουσ τισ  ρίηεσ  τθσ  ηωισ. Ξαι θ διαφορά ζγκειται  κατά 

κφριο λόγο ςτθν αλλθγορικι λειτουργία τθσ τζχνθσ, δθλαδι ςτο 

ςυμβολιςμό  και  τθ  ςθμειολογία  του  αιςκθτικοφ  δθμιουργιματοσ, 

που  επιτυγχάνεται  με τθν  αφαίρεςθ  και  τθν  πρωτοτυπία. 

Αυτι θ αλλθγορικι διάςταςθ τθσ τζχνθσ, είναι εκείνθ που ζδωςε 

νοθματικά το δικαίωμα για το πζραςμα από τθν κλαςικι και 

νατουραλιςτικι τζχνθ ςτθ μοντζρνα και αφθρθμζνθ τζχνθ,  με αρχι τθσ  

τον  ιμπρεςιονιςμό  και  κατάλθξι  τθσ  τον εξπρεςιονιςμό και τουσ 

μεταμοντζρνουσ πειραματιςμοφσ.  Ξατάλθξθ, για τθν οποία αμφιβάλλω 

βαςίμωσ ωσ προσ τθν καταλθκτικότθτά τθσ, αναλογιηόμενοσ ότι μπορεί 

κάποτε να δοφμε ψθφιακζσ,  ι  ακόμα  και  «κβαντικζσ»  μορφζσ  

τζχνθσ, μπροςτά  ςτισ οποίεσ  να φαντάηουν ωσ κουραςτικά κλαςικοί   

και   ςυντθρθτικοί  ο  Picasso  και  ο  Kandinsky. 
 

Ζνασ λοιπόν βαςικόσ κανόνασ τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ,  είναι θ 

πολυεπίπεδθ νοθματικι παρουςία του ζργου τζχνθσ.  Σ καλλιτζχνθσ, 

αλλά και ο φιλότεχνοσ, δεν πρζπει να μζνει ςε αυτό που βλζπει ι 

ακοφει, αλλά να εκτείνεται ςε αυτό που ςυναιςκάνεται. Ξι όταν 

ςυναιςκάνεται,  πάλι να μθ μζνει ςϋ αυτό, αλλά να ανιχνεφει βακφτερα 

ςυναιςκιςεισ που εμφανίηονται ςε δεφτερο, τρίτο κ.ο.κ. επίπεδο 

προςζγγιςθσ.  Θ τζχνθ δεν παρουςιάηει'  τονίηει και υπονοεί!  

Αυτό εξθγεί και το γιατί ο μυθμζνοσ φιλότεχνοσ μζνει ςτα μουςεία 

κακιςμζνοσ επί ϊρα μπροςτά ςτο ζργο τζχνθσ και το κοιτά τόςο επίμονα 

ι το γιατί αυτόσ ξαναβλζπει ι ξανακοφει ζνα κεατρικό ζργο ι μια 

μουςικι ςυμφωνία,  ερμθνευμζνα  από  άλλουσ  εκτελεςτζσ. 

Πε τον όρο πολυεπίπεδθ νοθματικι παρουςία, εννοϊ λοιπόν το 

πλικοσ των υπονοουμζνων που εκπζμπει το αιςκθτικό αντικείμενο, 

ςαν πζπλο ι ομίχλθ γφρω από το κατϋ αρχιν κζμα του. Οζω «κατϋ 
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αρχιν»  κζμα  του,  γιατί  εκεί  ζγκειται  θ  μαγεία  και  θ  γοθτεία  του 

ζργου τζχνθσ,  ςε ςχζςθ με τθ γυμνι πλθροφορία τθσ κακθμερινότθτασ 

ι τθσ επιςτιμθσ. Σ καλλιτζχνθσ δεν δθμιουργεί μόνο με τθ διάνοια, 

αλλά και με το υποςυνείδθτο και τα ςυναιςκιματα. Ξαι όςο πιο 

πολφπλευροσ και κυελλϊδθσ είναι ο ψυχιςμόσ του, τόςο πιο πολφ 

αυτόσ απλϊνεται εκφραςτικά γφρω από το κατϋ αρχιν κζμα του, 

φορτίηοντάσ το  (εκμεταλλευόμενοσ τθν τεχνικι δεξιότθτά του) με μια 

πλθκϊρα  από  υπονοοφμενα,  που  ίςωσ  οφτε  ο  ίδιοσ  ςυνειδθτοποιεί  

ότι εκπζμπει εκείνθ τθ ςτιγμι. Αυτό που λζμε ςτθν κακθμερινότθτα 

«περιρρζουςα ατμόςφαιρα», είναι ςτθν τζχνθ  θ  γοθτείασ τθσ  και το 

ποιοτικότερο  χαρακτθριςτικό  τθσ.  

Αν ανατρζξουμε ςε κάποια ςπουδαία ζργα όλων των κατθγοριϊν 

τζχνθσ, όπωσ π.χ. θ «Δίκθ» του Kafka ι  το «Πάνα κουράγιο» του 

Brecht ι «Σι μοντζρνοι καιροί» του Chaplin ι «O μαγεμζνοσ αυλόσ» 

του Mozart ι «Θ εμμονι τθσ μνιμθσ» του Dalí, κα διαπιςτϊςουμε ότι 

αυτό κακαυτό το κυρίωσ κζμα τουσ είναι από απλοϊκό ζωσ 

ακατανόθτο,  αν παραβλζψουμε τθν πλθκϊρα από υπονοοφμενα που 

το κακζνα απϋ αυτά γεννάει ςτο ςτοχαςτικό πνεφμα. Ψο μεγαλείο 

αυτϊν των αριςτουργθμάτων ζγκειται κυριότατα ςϋ αυτόν τον τεράςτιο 

νοθματικό πλοφτο που εκπζμπουν ζμμεςα, αλλά εξόχωσ επικετικά.  

Χτθν αλλθγορικι καταιγίδα, που το κακζνα εξαπολφει καταπάνω ςτο  

δζκτθ,  βιάηοντασ  κυριολεκτικά το πνεφμα του.  

Ωπάρχουν πάμπολλεσ εκφραςτικζσ μζκοδοι για το πϊσ να μεταφζρει  

δθμιουργικά ο καλλιτζχνθσ τα εςϊτερα ςυναιςκιματά του ςτο 

καλλιτεχνικό δθμιοφργθμα, χωρίσ ταυτόχρονα να καταπνίγει ι 

αποςυνκζτει το ιςτόρθμά του.  Ωπάρχει  παράλλθλα και μια ςειρά 

κανόνων για το πϊσ ο φιλότεχνοσ κεατισ ι ακροατισ ανακαλφπτει 

επάνω  ςτο  καλλιτζχνθμα  τον  αλλθγορικό  κόςμο  που το  περιβάλλει 

και το πϊσ μπαίνει κατά το κοινϊσ λεγόμενο «ςτο πετςί» του 

δθμιουργοφ. Ξι αυτό το κανονιςτικό πλαίςιο διαφζρει ςθμαντικά από 

τθ μία κατθγορία τεχνϊν ςτθν άλλθ. 
 

θμείωςθ: Είχα ςκοπό να αναφερκϊ κάπωσ διεξοδικά ςϋ αυτοφσ τουσ 

κανόνεσ, χωριςτά για κάκε υπερτζχνθ, αλλά προςζκρουςα ςε δυο 

δυςκολίεσ:  α) ςτθν κόπωςθ από τθ ςυγγραφι αυτοφ του βιβλίου, που 

μοιραίωσ ςυνζπεςε με τθν αιςκθτικι, αφοφ αυτι είναι το τελευταίο 

κεφάλαιο, και β) ςτθν εμμονι μου  να αποφφγω γιϋ αυτό το  ςφγγραμμα 

τθν ζκδοςι του ςε δφο τόμουσ, που κα δυςκόλευε τον αναγνϊςτθ. 
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Συνεπϊσ, αυτό είναι το δεφτερο κρατοφμενο (μετά τθν ειδικι αναφορά 

ςτο ςφγχρονο μεςαίωνα και τθν κρίςθ αξιϊν, όπωσ προείπα), το οποίο 

κα ικελα να αναλφςω ςε επόμενο βιβλίο, που κα αναφζρεται 

εξειδικευμζνα ςε θκικά και αιςκθτικά ηθτιματα τθσ ςφγχρονθσ, εν 

πολλοίσ ανατρεπτικισ, εποχισ. 

Χρϊματα και αποχρϊςεισ 
(Σκιάςεισ, Λδιοςυχνότθτεσ) 

Πια ομάδα αιςκθτικϊν κανόνων, που είναι πρακτικά οι 

ςθμαντικότεροι μζςα ςτο καλλιτεχνικό γίγνεςκαι, είναι αυτοί που 

αναφζρονται  ςτον τρόπο  ςυνδυαςμοφ των ςχθμάτων, των χρωμάτων 

και των φκόγγων. 

Τπωσ μασ είναι γνωςτό από τθ φυςικι, θ οπτικι εμφάνιςθ κάκε 

πράγματοσ ςυντελείται με το ςχιμα, που αντιςτοιχεί ςτθ μακθματικι 

μορφι του, και με το χρϊμα, που αντιςτοιχεί ςτθ φυςικι μορφι του, 

υπό τθν ζννοια τθσ  ςυχνότθτασ ταλάντωςθσ του  φωτόσ.  Αντίςτοιχα,  θ 

ακουςτικι εμφάνιςι του, ςυντελείται με το φκόγγο,  που αντιςτοιχεί 

ςτθ ςυχνότθτα  ταλάντωςθσ του θχθτικοφ  κφματοσ, είτε πρόκειται για 

προφορικό φκόγγο είτε για μουςικι νότα. Αυτι θ τεράςτια και 

ατελείωτθ ποικιλία ςχθμάτων, χρωμάτων και φκόγγων, είναι εκείνθ 

που μασ δίνει τθ δυνατότθτα να εκφραηόμαςτε λεκτικά, υποκριτικά, 

εικαςτικά και μουςικά. 

Για κάκε λοιπόν υπερτζχνθ, αλλά και για κάκε τζχνθ που ανικει ςϋ 

αυτιν, υπάρχει ζνα εκτεταμζνο κεφάλαιο τθσ αιςκθτικισ επιςτιμθσ, 

που αναλφει και κατατάςςει κανονιςτικά τουσ τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ ςυνδυάηονται ιδανικά τα ςχιματα, τα χρϊματα και οι 

φκόγγοι, ζτςι ϊςτε να ζχουμε καλαίςκθτο αποτζλεςμα. Είναι οι τρόποι  

και οι κανόνεσ που μασ δίνουν το δικαίωμα να αποφαινόμαςτε ότι ζνα 

χρϊμα «πθγαίνει»  με ζνα άλλο χρϊμα ι ότι τα δφο χρϊματα δεν 

ταιριάηουν  μεταξφ τουσ  ι, ακόμα, ότι θ διαδοχι κάποιων φκόγγων 

ςτο πεντάγραμμο παράγουν μελωδικό αποτζλεςμα ι φάλτςο. 

Αςφαλϊσ, όπωσ είπα και ςτθν αρχι του κεφαλαίου, θ ιδιαιτερότθτα 

τθσ τζχνθσ και το απόλυτο δικαίωμά τθσ ςτθ μζχρι αυκαιρεςίασ 

ελευκερία,  κατιςχφει αυτϊν που ονομάηουμε κανόνεσ τθσ αιςκθτικισ. 

Τμωσ,  αυτό δεν ακυρϊνει τουσ κανόνεσ,  αν τουσ δοφμε ωσ εκιςμό του 

πνεφματοσ και όχι ςαν υποχρεωτικοφσ νόμουσ. 

Ασ πάρουμε για παράδειγμα τον κλαςικό εικαςτικό κανόνα,  κατά τον 

οποίο  προτιμάται να ςυνδυάηονται μεταξφ τουσ τα γιινα χρϊματα 
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(κίτρινο, πράςινο, καφζ, μπεη κλπ.) και μεταξφ τουσ τα υπόλοιπα 

(κόκκινο, μπλε, μωβ, γκρι κλπ.). Ανεξάρτθτα από τα ψυχολογικά αίτια 

που «παντρεφουν» αιςκθτικά τα χρϊματα ανά ομάδεσ  και κακορίηουν 

τισ  βαςικζσ νόρμεσ τθσ εικαςτικισ δθμιουργίασ,  οι κανόνεσ αυτοί είναι 

κατϋ αρχιν κοινοπαράδεκτοι και δεν αμφιςβθτοφνται.  

Λζω «κατϋ αρχιν», γιατί πάντα ςτθν αιςκθτικι, οι κανόνεσ νοοφνται ωσ 

ςυνικειεσ και όχι ωσ υποχρεωτικοί νόμοι. 

 Κα δοφμε λοιπόν εκεί, ότι κανζνα χρϊμα δεν ζχει μονόμορφθ 

παρουςία ςτθ φφςθ. Εμφανίηεται πάντα με ζνα τεράςτιο πλικοσ 

αποχρϊςεων, που οφείλονται ςτισ προςμείξεισ του με άλλα χρϊματα 

και ςτθ διαφορετικι ςυχνότθτα (ι μικοσ κφματοσ) τθσ φωτεινισ 

ακτίνασ  που εκπζμπει. 

Αυτό είναι που δίνει ςτον καλλιτζχνθ τθν ευελιξία να υπερβαίνει τθν 

ακαμψία των κανόνων και να ςυνδυάηει τυπικά αταίριαςτα χρϊματα 

κατά τρόπο που να βγάηει αποδεκτό, και πολλζσ φορζσ ηθλευτό, 

αιςκθτικό αποτζλεςμα. Ππορεί π.χ. το καφζ να μθν πθγαίνει τυπικά με 

το μπλε, αλλά υπάρχει μια απόχρωςθ του καφζ (προσ το μπεη)  που 

δζνει άριςτα με το βακφ μπλε, ενϊ υπάρχει και μια απόχρωςθ του 

μπλε (προσ το καλαςςί) που δίπλα ςτο καφζ παράγει άκρωσ 

αντιαιςκθτικό  αποτζλεςμα.  Ξατά  τον  ίδιο  τρόπο,  μια ηωγραφικι  ι  

φωτογραφικι  εικόνα, που είναι αγριωπι ωσ ςχιμα, μεταςχθματίηεται 

ςε  καλλιτζχνθμα  με  εμπνευςμζνθ  επιλογι  τθσ  γωνίασ  λιψθσ  και με  

τθ  χριςθ των  κατάλλθλων  φωτοςκιάςεων,  που ομαλοποιοφν  

(γλυκαίνουν)  ςτο  μάτι  το  κζαμα. 

Ακόμα περιςςότερο, ςτθ μουςικι,  αυτι θ τυπικι και ξερι κλίμακα των 

μουςικϊν φκόγγων που λζμε νότεσ εμπλουτίηεται με μια τεράςτια 

ποικιλία από τονικζσ και αρμονικζσ παραλλαγζσ (οκτάβεσ/θμιτόνια, 

μινόρε/ματηόρε, φφεςθ/δίεςθ κλπ.), οι οποίεσ επιτρζπουν ςτον 

μουςικό να ελίςςεται δθμιουργικά και να ςυνταιριάηει τουσ ιχουσ με 

το δικό του προςωπικό τρόπο και φφοσ (style), που τον καταξιϊνει ωσ 

μουςικό δθμιουργό. 
 

Τμωσ, πζρα απϋ αυτά, υπάρχει ςτθν τζχνθ ζνασ ςπουδαίοσ παράγων 

που είναι ο πιο μαγευτικόσ και απροςδιόριςτοσ, θ χροιά.  Είπαμε πιο 

πριν, αναφερόμενοι  κυρίωσ  ςτθν θκικι, πωσ  ςτθ  ηωι  ιςχφει  το  ρθτό  

«Ο διάβολοσ κρφβεται ςτισ λεπτομζρειεσ».  Αυτό ιςχφει κατά μείηονα 

λόγο ςτθν  καλλιτεχνικι  δθμιουργία και  αυτό  είναι  που «χρωματίηει» 

το κάκε ζργο τζχνθσ.  Δεν είναι τυχαίο ότι, μιλϊντασ ςυχνά για τθ 
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μουςικι, δανειηόμαςτε από τθν εικαςτικι τουσ όρουσ «χρϊμα»  και  

«χρωματίηω», αλλά και  που τουσ αναφζρουμε ςυχνά και ςτον ποιθτικό  

λόγο και  ςτθ χορευτικι τζχνθ. 

Καφμαηα πάντα τθν τεχνικι υπεροχι και το ςκζνοσ τθσ φωνισ του 

Pavarotti, αλλά θ χροιά τθσ φωνισ του Domingo ιταν για 'μζνα 

αξεπζραςτθ.  Ξάτι  παρόμοιο ιταν αυτό  που κακόριηε τθν υπεροχι τθσ 

Callas ζναντι τθσ εξίςου ςπουδαίασ ςε φωνι αντιηιλου τθσ Tebaldi,  τθσ 

οποίασ θ φωνι ιταν μουςικά άψογθ, αλλά δεν ζφτανε ςε χροιά (αλλϋ 

οφτε  και ςε ςκθνικι παρουςία)  τθ  μαγεία τθσ  Callas.  Ανάλογεσ  ιταν 

και οι παλαιότερεσ περιπτϊςεισ των τραγουδιςτϊν Caruso, Di Stefano, 

Lanza κ.ά., που ζμειναν ςτθν ιςτορία επικρατϊντασ ςε φιμθ πολλϊν  

ςυναδζλφων τουσ  με εκπλθκτικζσ φωνζσ, γιατί θ «ηεςταςιά»  τθσ  

φωνισ τουσ  ζκελγε και  ςυγκινοφςε το κοινό.  Ξι αυτό ίςχυςε ιςτορικά 

και για μεγάλουσ μαζςτρουσ, όπωσ ο Toscanini και ο Πθτρόπουλοσ, 

που δεν ιταν επιδεξιότεροι και καλφτεροι μουςικογνϊςτεσ από τουσ 

Furtwängler ι Karajan π.χ., αλλά που ο ιχοσ που κατάφερναν να δίνουν 

είχε μια χροιά τελείωσ προςωπικι  και  ιδιαίτερθ. 
 

Ψελικά, επάνω και πζρα από τουσ όποιουσ ςτζρεουσ κανόνεσ, θ 

ανϊτερθ ποιότθτα  των καλλιτεχνικϊν δθμιουργθμάτων εξαρτάται από 

τισ λεπτομζρειεσ. Σι φωτοςκιάςεισ, οι αποχρϊςεισ και οι 

ιδιοςυχνότθτεσ είναι εκείνεσ που κάνουν τθ διαφορά μεταξφ δφο 

εξίςου ςφμφωνων με τουσ κανόνεσ ζργων.  Ζνα χτφπθμα του γκονγκ ςε 

ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι του μουςικοφ ζργου ι μια και μόνο «μαγικι» 

λζξθ ςτθν κρίςιμθ ϊρα ςε ζνα ποίθμα μπορεί να δϊςει ςτο 

καλλιτζχνθμα τζτοια χροιά που να είναι μοναδικι και αξεπζραςτθ.  

Ασ δοφμε ωσ παράδειγμα το ποιθτικό αριςτοφργθμα του Ραλαμά «Ο Τάφοσ» 

(νεκρολογία του ποιθτι ςτον πεκαμζνο γιο του Άλκθ):  

« Στο ταξίδι που ςε πάει ο μαφροσ καβαλάρθσ, κοίταξε απ᾿ το χζρι του, τίποτε 

να μθν πάρεισ.  Κι αν  διψάςεισ,  μθν  το  πιεισ  από τον κάτω κόςμο το νερό 

τθσ αρνθςιάσ,  φτωχό κομμζνο δυόςμο.  Μθν  το  πιεισ  κι ολότελα κι  αιϊνια  

μασ  ξεχάςεισ,  βάλε  τα  ςθμάδια  ςου,  το  δρόμο να μθ χάςεισ. Κι όπωσ 

είςαι ανάλαφρο, μικρό ςα χελιδόνι, κι άρματα δεν ςου βροντάν παλικαριοφ 

ςτθ ηϊνθ, κοίταξε και ξεγζλαςε τθσ νφχτασ το ςουλτάνο, γλίςτρθςε ςιγά, 

κρυφά, και πζταξ᾿ εδϊ πάνω, και ςτο ςπίτι τ᾿ άραχνο, γυρνϊντασ  ϊ  ἀκριβζ 

μασ,  γίνε αεροφφςθμα  και γλυκοφίλθςζ  μασ »! 

Σπουδαίοσ ποιθτισ ο Ραλαμάσ και ςπουδαίο το ποίθμα. Αλλά αν βγάλουμε 

απϋ αυτό τθν εμπνευςμζνθ λζξθ «αεροφφςθμα» και τουσ ςυγκλονιςτικοφσ 

αφοριςμοφσ «νερό τθσ αρνθςιάσ» και «τθσ νφχτασ το ςουλτάνο» και τα 
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αντικαταςτιςουμε με εξίςου λόγιεσ φράςεισ αλλά ςυνθκιςμζνεσ, κα ζχουμε 

πάλι ζνα αξιολογότατο ποίθμα, αλλά δεν κα 'χουμε τθ χροιά εκείνθ του 

ςυγκεκριμζνου ποιιματοσ  που μασ προκαλεί ςειςμό ςτθν καρδιά. 

Κάτι ανάλογο κα διαπιςτϊςουμε αν ακοφςουμε μια ςυμφωνία ι μια όπερα 

δυο φορζσ. Θ ςυμφωνία και θ όπερα είναι κάποια ζργα που αναμφιςβιτθτα 

το μεγαλείο τουσ δεν το κακορίηει το τριγωνάκι που κάνει «ντιν» ςε κάποια 

ςτιγμι ι το γκονγκ που χτυπά ςε άλλθ. Αν όμωσ ξαναπαίξουμε τθ ςυμφωνία 

χωρίσ το τριγωνάκι και τθν όπερα χωρίσ το γκονγκ, πράγμα που κα περίμενε 

κανείσ να περάςει απαρατιρθτο, κα δοφμε το διθγθματικό κενό που 

δθμιουργείται! Αυτόσ είναι ο διαβολικόσ ρόλοσ τθσ λεπτομζρειασ ςτθν τζχνθ 

και θ καταλυτικι ςθμαςία τθσ «άλλθσ χροιάσ» και του «άλλου φφουσ», που 

κάνει τθ διαφορά ςτον εμπνευςμζνο και ςτο μεγάλο  καλλιτζχνθ.    

Ξι αν, από λάκοσ κζςθ ι ελάττωμα ςτθν ακοι, χάνεισ κάποιεσ 

ςυχνότθτεσ  ι  αρμονικζσ,  τότε διαπιςτϊνεισ  πόςθ  ςθμαςία  ζχει ςτθν 

τζχνθ  θ  λεπτομζρεια και  πόςο εξαρτάται απϋ αυτιν  θ  ποιότθτα του 

κάκε καλλιτεχνιματοσ. 

Γιϋ  αυτό   ιςχφει  ςτθν  αιςκθτικι  θ  μεγάλθ  αλικεια,   πωσ  όςο  κι  αν  

αποδοκεί μεγάλθ ςθμαςία ςτθν τεχνικι και τουσ κανόνεσ, κα ιςχφει  

πάντα  ο  μζγιςτοσ  κανόνασ  ότι  τθν  Τζχνθ  δεν  τθν  κάνουν  θ 

τεχνικι και οι κανόνεσ, αλλά ο καλλιτζχνθσ κι θ ψυχι  που αυτόσ 

μεταγγίηει  ςτο  καλλιτζχνθμα. 

Κριτικι τθσ Τζχνθσ 

Ζνασ τομζασ τθσ αιςκθτικισ που, αν και δεν ζχει ο ίδιοσ  καλλιτεχνικά 

χαρακτθριςτικά, είναι πολφ ςθμαντικόσ για τθν τζχνθ, είναι ο τομζασ 

τθσ  κριτικισ. 

Σι ομθρικζσ  διενζξεισ  μεταξφ  καλλιτεχνϊν και κριτικϊν είναι γνωςτζσ. 

Ποιάηουν με τθ ςολομϊντεια διζνεξθ τθσ φυςικισ μάνασ του 

υιοκετθμζνου  παιδιοφ με τθ κετι  μάνα.  Σ  καλλιτζχνθσ  αιςκάνεται,  

και δικαιολογθμζνα, ςαν ιδιοκτιτθσ του ζργου τζχνθσ και ςαν 

αυκεντικόσ ερμθνευτισ του. Σ κριτικόσ όμωσ είναι, ι  τουλάχιςτον 

προςπακεί να είναι,  θ ψφχραιμθ ματιά που χρειάηεται θ κοινωνία για 

να ενθμερϊνεται επάνω ςτα καλλιτεχνικά δρϊμενα, αλλά και ο 

αντικειμενικόσ  βακμολογθτισ,  που τον  ζχει ανάγκθ ο καλλιτζχνθσ  για 

τθν αντικειμενικι του επιβεβαίωςθ. 

Φυςικά, όπωσ λζγεται πάντα,  ο μζγιςτοσ  και  αδιαμφιςβιτθτοσ κριτισ 

τθσ καλλιτεχνικισ  δθμιουργίασ είναι το κοινό, θ ίδια θ κοινωνία.  

Ωςτόςο,  ο  κριτικόσ  είναι  θ «διόπτρα» του  κοινοφ,  που  το  βοθκάει  
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να δει τισ λεπτομζρειεσ του ζργου, που αυτό δεν αναγνωρίηει εκ 

πρϊτθσ  όψεωσ,  και να καταλιξει ςε πιο αντικειμενικι αξιολόγθςθ  

του  κάκε  καλλιτεχνιματοσ. 

Σ κριτικόσ  δεν είναι απαραίτθτο να είναι ο ίδιοσ καλλιτζχνθσ. Εξάλλου,  

κι  αν  είναι,  δεν   ζπεται  ότι  αυτόσ  κα  περιορίηεται  ςτθν τζχνθ του. 

Θ  αιςκθτικι  είναι  θ  κοινι  κεωρθτικι  βάςθ  όλων  των  τεχνϊν  και  

θ  αιςκθτικι  αντίλθψθ  δεν  διαχωρίηεται  ςε είδθ  όπωσ  οι  τζχνεσ.  Αν 

ο κριτικόσ, ι ακόμα κι ζνασ απλόσ φιλότεχνοσ (λειτουργϊντασ ςαν 

εραςιτζχνθσ κριτικόσ), ζχει ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ τθσ τεχνικισ μιασ 

οποιαςδιποτε τζχνθσ, μπορεί δικαιωματικά να λειτουργιςει και ωσ 

κριτικόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ  τζχνθσ. 

Ωςτόςο, κεωρϊ ότι θ δεοντολογία του κριτικοφ  πρζπει να είναι πολφ 

αυςτθρι  και  να  ςυγκεντρϊνει τα ακόλουκα κφρια  χαρακτθριςτικά: 

 Ψθ γνϊςθ και τθν εμπειρία του είδουσ,  όπωσ  κάκε κριτικι. 

 Ψθν παραδοχι  τθσ  ςχετικότθτασ  τθσ  κριτικισ  του,  με παράκεςθ 

και παρουςίαςθ όλων κατά το δυνατό των εκτιμθτικϊν προςεγγί-

ςεων  που επιτρζπει το ζργο.  Θ επιλογι μιασ μόνο οπτικισ  και ο 

περιοριςμόσ ςε μια και μόνθ απόλυτθ γνϊμθ, απορριπτικι  ι  

εκκειαςτικι,  δεν ςυνιςτά αξιόπιςτθ κριτικι.  

Αναφζρω ωσ κλαςικό παράδειγμα απόλυτθσ και προκατειλθμμζνθσ 

κριτικισ, τισ ακόλουκεσ επϊνυμεσ κρίςεισ μεγάλων ρϊςων καλλιτεχνϊν 

επάνω ςτο ζργο του Wagner: 

 Tchaikovsky (1876, ςε επιςτολι προσ τον αδελφό του): «Με τισ 

τελευταίεσ ςυγχορδίεσ από το Λυκόφωσ των Κεϊν, είχα το αίςκθμα ότι 

λυτρϊκθκα από αιχμαλωςία. Μπορεί το Δαχτυλίδι των Νιμπελοφνκεν 

να είναι πολφ μεγάλο ζργο,  αλλά δεν υπάρχει πράγμα πιο πλθκτικό και 

πιο παρατραβθγμζνο από τοφτθ τθν αςυναρτθςία. Πλα αυτά κουράηουν 

τα νεφρα ςτον φψιςτο βακμό. Τι επιδιϊκει λοιπόν θ μεταρρφκμιςθ του 

Wagner; Στο παρελκόν θ μουςικι υποτίκεται ότι είχε ςκοπό να τζρπει 

τουσ ανκρϊπουσ. Τϊρα μασ βαςανίηει και μασ εξουκενϊνει»! 

 Tolstoy (1882): «Στθ μουςικι του Wagner, το πρωτοφανζσ είναι ότι 

μελοποιεί τθ βαρβαρότθτα. Θ μελωδία και θ αρμονία απουςιάηουν 

επιδεικτικά»!  

 Rimsky-Korsakov (1901): «Διάβαςα με πάκοσ τθν παρτιτοφρα του 

Ηίγκφριντ. ϋΠπωσ πάντα, φςτερα από ζνα μικρό διάλειμμα, θ μουςικι 

του Wagner με απϊκθςε. Είμαι ζξω φρενϊν με τισ διάφορεσ 

ακουςτικζσ υπερβολζσ του, οι οποίεσ ξεπερνοφν τα όρια κάκε 

αρμονικισ δυνατότθτασ. Θ κακοφωνία και θ ζλλειψθ νοιματοσ βρίκουν 

ςε ολόκλθρο το ζργο». 
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 Ψθν επίγνωςθ ότι πράγματι, ο ιδιοκτιτθσ και αυκεντικόσ ερμθνευτισ  

του ζργου είναι ο καλλιτζχνθσ, τον οποίο ο κριτικόσ οφείλει πάντα 

να ςζβεται. Σ κριτικόσ είναι τρόπον τινά κάτι ςαν διερμθνζασ  και 

πρζπει να είναι ςεμνόσ  και να μθν υπερβαίνει ποτζ  το  μζτρο  και  

τα  όριά  του.  Σ  ςκοπόσ του κριτικοφ δεν είναι να πει πϊσ  κα ζκανε 

αυτόσ το ζργο αν ιταν δικό του,  αλλά το τι βλζπει  μζςα ςτο ζργο 

ςαν κρυφό μινυμα του καλλιτζχνθ. 

 Ψθν ικανότθτα  και  τθ  κζλθςθ να ςυνεκτιμά ςτο καλλιτζχνθμα τόςο 

τθν τεχνικι του και τθ ςυμφωνία του με τουσ αιςκθτικοφσ κανόνεσ, 

όςο και τθν υποκειμενικι διάκεςθ και τθ χροιά και τον τόνο που 

ικελε να δϊςει ςτο ζργο  τζχνθσ  ο δθμιουργόσ του.  
 

Ειδικά ωσ προσ το τελευταίο ηθτοφμενο, πρζπει να επιςθμάνω ότι 

αποτελεί ςυνικθ διαςτροφι των κριτικϊν να επικεντρϊνουν 

δυςανάλογα  τθν προςοχι τουσ ςτθν τεχνικι του ζργου τζχνθσ και ςτθν 

κανονιςτικι αρτιότθτά του.  Ξλείνοντασ το εδάφιο περί τζχνθσ και 

τεχνικισ, είπαμε ότι τζχνθ δεν είναι θ τεχνικι, αλλά και ότι τζχνθ χωρίσ 

τθν τεχνικι δεν νοείται. Αυτό ςυνεπάγεται, ςτθν περίπτωςθ τθσ κριτι-

κισ, πωσ θ τεχνικι ζχει διαφορετικι ςθμαςία μζςα ςϋ αυτιν, ανάλογα 

με το αν εξετάηουμε το καλλιτζχνθμα με κετικι ι αρνθτικι οπτικι: 

 Χτθν καταξίωςθ του καλλιτεχνιματοσ, θ τεχνικι του επάρκεια ζχει 

πολφ μικρό ρόλο μεταξφ των πολλϊν κριτθρίων που ςυνεκτιμϊνται, 

όπωσ είναι το κζμα, θ πρωτοτυπία, θ χροιά του και οι αποχρϊςεισ 

του, θ εφςτοχθ χωροχρονικι εμφάνιςθ  (κατά τθ λογικι του ωραίο = 

ωριαίο που προείπαμε), θ ψυχικι ανταπόκριςθ (ςυμ-πάκεια του 

δζκτθ)  και εν τζλει θ γενικι παραδοχι  (αρζςκεια των πολλϊν). 

 Χτθν αντίρροπθ όμωσ κατεφκυνςθ, τθσ απαξίωςθσ ενόσ ζργου 

τζχνθσ, το κριτιριο τθσ τεχνικισ ζχει πρωτεφοντα ρόλο.  Ζργο που 

ςτερείται τεχνικισ, ι ζςτω υποφζρει απϋ αυτι τθν άποψθ, κρίνεται 

ωσ καλλιτεχνικά απορριπτζο, πριν καν υπειςζλκουμε ςτα άλλα 

κριτιρια.  

Αυτό ςθμαίνει, εν τζλει, ότι θ κετικι αποτίμθςθ κάκε καλλιτεχνιματοσ 

ενζχει μεγάλο ποςοςτό υποκειμενικότθτασ, αλλϋ ότι ςτθν αρνθτικι 

κριτικι, υπάρχει ςχεδόν πάντα ςυμφωνία ςε αντικειμενικι βάςθ. Σι 

κριτικοί διαφωνοφν ςυχνά ςτθ βακμολόγθςθ ενόσ άξιου ζργου, αλλά 

ςπανιότατα διαφωνοφν όταν αυτό πάςχει τεχνικά και κρίνεται 

απορριπτζο.  



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

ΕΝΟΤΘΤΑ  "Κ" 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Κ1 

ΡΕΛΛΘΨΘ ΚΑΛ ΕΡΛΣΘΜΑΝΣΕΛΣ 

Φτάνοντασ ςτο τζλοσ  αυτισ τθσ  μακράσ διαδρομισ  ςε όλο το πλάτοσ 

τθσ φιλοςοφίασ, είμαι βζβαιοσ ότι, μαηί με τθ μφθςθ ςτα μυςτικά τθσ 

γνϊςθσ, ςε όποιο βακμό αυτό το βιβλίο τθν κατάφερε, άνοιξε και 

πολλζσ απορίεσ και προβλθματιςμοφσ.  Είναι ςτθ μοίρα τθσ διανόθςθσ 

αυτι  θ  ατελεφτθτθ  Σδφςςεια.  

Χτθ ςκζψθ  δεν υπάρχει  Λκάκθ, γιατί αυτι δεν βάηει όρια ςτθ γνϊςθ 

και τθ κζλει πάντα πλθρζςτερθ και βακφτερθ. Σ προοριςμόσ του 

φιλόςοφου  δεν είναι να οδθγιςει το πνεφμα ςε απάνεμο και αςφαλζσ 

λιμάνι, αλλά να του προςκζςει  εφόδια,  για να ταξιδεφει αςφαλζςτερα 

ςτον ωκεανό τθσ γνϊςθσ. 
 

Τπωσ διευκρίνιςα ςτον πρόλογο,  αυτι θ μελζτθ δεν είναι θ επιτομι 

τθσ φιλοςοφίασ,  οφτε το τζλοσ τθσ ωσ ζρευνασ.  Αντίκετα μάλιςτα, 

είπα ότι φιλοδοξϊ να είναι μια νζα αφετθρία για τθ φιλοςοφικι 

ζρευνα, φςτερα από τισ νοθτικζσ επαναςτάςεισ του 20οφ αιϊνα και το 

πζραςμα ςτθν 3θ χιλιετία, με τρία κφρια χαρακτθριςτικά: 

α) τθσ γνωςιολογικισ μελζτθσ που να αποδεικνφει ότι θ φιλοςοφία 

είναι επιςτιμθ και, μάλιςτα, θ επιςτατοφςα τισ υπόλοιπεσ.  

β) τθσ επιτελικισ διαδρομισ ςε όλο το πλάτοσ τθσ φιλοςοφίασ, με 

ςκοπό τθν αναγνϊριςθ των δφο βαςικϊν ςυνιςτωςϊν τθσ φπαρξθσ, 

ιδεαλιςτικισ και υλιςτικισ, και τθ μορφοποίθςθ τθσ διαλεκτικισ 

ςυνιςταμζνθσ τουσ,  που πρζπει να εφαρμόηεται ςτθ γνϊςθ και τθ ηωι. 

γ) τθσ ςυςτθματικισ ατηζντασ των βαςικϊν ποριςμάτων, υπό τθν 

ζννοια τθσ περιλθπτικισ ανακεφαλαιοποίθςθσ, αλλά και του 

γνωςιολογικοφ  οδθγοφ  των  λοιπϊν  επιςτθμϊν.   

 

Πε αυτό το δεδομζνο, βλζπω αυτό το πόνθμα περιςςότερο ωσ πυξίδα 

για το ταξίδι ςτον ωκεανό που προανζφερα, παρά ωσ φτάςιμο ςε 

κάποια νοθτι Λκάκθ. Γιϋ αυτό και  τα ςυμπεράςματα, που ςκζφτθκα να 

δϊςω ςτο τζλοσ του βιβλίου, δεν είναι ακριβϊσ ςυμπεράςματα με 

βάςθ το ςυνθκιςμζνο τφπο, αλλά μια ολιγόλογθ περίλθψθ όςων 

γράφτθκαν,  με κομβικζσ επιςθμάνςεισ  επάνω  ςϋ αυτά. 
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Οντολογικι και νοθτικι κεϊρθςθ 

Θ φπαρξθ του όντοσ αναλφεται ςε δφο ςυνιςτϊςεσ:  τθν κοςμικι, που 

το ενϊνει με τθ φφςθ και το ςφμπαν,  και τθν ατομικι,  που του δίνει 

τθν προςωπικότθτα και το δικαίωμα να υπάρχει διακεκριμζνα.  

Θ βάςθ τθσ κοςμικισ φπαρξθσ είναι θ Δφναμθ, δθλαδι  θ Ωλοενζργεια, 

όπου φλθ είναι πυκνωμζνο γεγονόσ και ενζργεια είναι αραιωμζνθ φλθ. 

Θ βάςθ τθσ ατομικισ φπαρξθσ είναι ο Λόγοσ, δθλαδι θ Ψάξθ που 

προςτίκεται αυτοφυϊσ, ωσ ςχζδιο, ςτθν υλοενζργεια και δθμιουργεί το  

πεπεραςμζνο  ον. 

Σ Χϊροσ και ο Χρόνοσ είναι φανταςτικζσ νοθτικζσ αφαιρζςεισ, που 

προςδιορίηουν μζςα ςτο νου τισ  πυκνοαραιϊςεισ τθσ υλοενζργειασ και 

τθν αλλθλουχία των γεγονότων.  Δθλαδι, δεν είναι υπαρκτά φυςικά 

πράγματα ι φαινόμενα, αλλά μεγζκθ, που χαρακτθρίηουν και μετροφν 

τθν υλοενζργεια ωσ φυςικό γεγονόσ και όλα τα φυςικά φαινόμενα. 

Ψο κοςμικό και απλό είναι ανόθτο και θ γνϊςθ και θ ςοφία 

αναπτφςςονται ςτο ατομικό και ςφνκετο. Ψο κρθςκεφεςκαι και θ πίςτθ 

ςτθν φπαρξθ ςοφίασ ςτο κοςμικό επίπεδο είναι εξωεπιςτθμονικόσ 

δογματιςμόσ και ανυπόςτατθ μαγεία. 

Θ Δφναμθ είναι το ιςχυρό ςυςτατικό τθσ φπαρξθσ, ενϊ ο Οόγοσ το 

ουςιαςτικό, και θ δφναμθ προθγείται του λόγου (αφοφ το κοςμικό 

είναι άπειρο και το ατομικό πεπεραςμζνο).  Ξανζνα όμωσ ςυςτατικό 

απϋ αυτά  δεν υπάρχει μόνο του ςτο ον και, ςυνεπϊσ,  ο εαλιςμόσ κι ο 

Λδεαλιςμόσ  ςυναντοφν  τθν  αλικεια ςτθ  Διαλεκτικι  τομι  τουσ. 

Θ Νόθςθ ζχει ωσ κεμζλιο τθ Πεταφυςικι, αλλά θ μεταφυςικι γνϊςθ 

προάγεται με τθ νόθςθ. Ξαι οι δφο μαηί αναπτφςςονται διαλεκτικά με  

ςυνεχείσ αλλθλοεπιρροζσ και ωκιςεισ. 

Θ Ψυχι και το νοιμον μζροσ τθσ, το Υνεφμα, είναι ενεργειακζσ δράςεισ 

του εγκεφάλου και, επομζνωσ, αυτι δεν υπάρχει ζξω απϋ αυτόν.  

Σ Άνκρωποσ είναι πεπεραςμζνο ον και, με το κάνατο και τθν κατά-

λυςθ του εγκεφάλου του, θ ψυχι παφει να υπάρχει ολοςχερϊσ, όπωσ 

ακριβϊσ ςυνζβαινε πριν γεννθκεί. Ψο ενεργειακό δυναμικό  που τθν 

αποτελεί  διαχζεται ςτο περιβάλλον ωσ κατϊτατθσ μορφισ ενζργεια. 

Θ Γνϊςθ  είναι  ατελεφτθτθ  και οι  εχκροί  τθσ  είναι ο δογματιςμόσ και 

θ βεβαιότθτα.  Σι προειλθμμζνεσ απόψεισ,  οι  δογματικζσ  αποκλει-

ςτικότθτεσ και θ αντιπάκεια προσ κάκε αλλόγνωμο ςυνομιλθτι 

χαρακτθρίηουν  τον  άνκρωπο  που  κατά βάκοσ  δεν  ενδιαφζρεται  για 

τθ γνϊςθ,  αλλά  για  τθν  επιβολι  τθσ  κελιςεϊσ  του. 
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Θ πολφπλευρθ ζρευνα, που ςυνδυάηει τθν ενόραςθ με τθν 

πειραματικι  επαλικευςθ, είναι ο αςφαλζςτεροσ  γνωςτικόσ  δρόμοσ.  

Θ Νοθτικι είναι το κφριο εργαλείο τθσ γνϊςθσ και τθσ επιςτιμθσ και, 

ό,τι ςτθν επιςτιμθ δεν βαςίηεται ςϋ αυτιν, αποτελεί ανόθτθ  μαγεία 

και πρζπει να τίκεται εκτόσ επιςτιμθσ. Χτθ κεωρθτικι επιςτιμθ, 

μοναδικό ιδεϊδεσ και ηθτοφμενο είναι θ αλικεια, ενϊ ςτθν 

εφαρμοςμζνθ  επιςτιμθ  και  ςτθν  τζχνθ  υπειςζρχονται  ωσ  ιδεϊδθ 

τα λοιπά αγακά  (καλό και ωραίο), πάντοτε όμωσ υπό τον ζλεγχο τθσ 

νοθτικισ επιςτιμθσ και τθν πολφπλευρθ διακρίβωςθ τθσ -ζςτω 

ςχετικισ-  αλθκείασ  των.    

Θ Φιλοςοφία είναι επιςτιμθ και, μάλιςτα, θ πρϊτιςτθ και θ 

επιςτατοφςα μζςα ςτο επιςτθμονικό οικοδόμθμα. Ξαμία επιςτιμθ, 

αφιςτάμενθ τθσ κυβερνϊςασ φιλοςοφίασ, δεν ζχει δικαίωμα 

αναγνϊριςθσ  ωσ  ςυςτθματικι γνϊςθ,  δεδομζνου ότι αυτι ςτερείται 

νοθτικισ  βάςθσ  και  παραδεκτισ  αξιωματικισ  κεμελίωςθσ. 

Τελεολογικι και θκικοαιςκθτικι κεϊρθςθ 

Θ Τάξθ  (Λόγοσ)  εκδθλϊνεται  ςτο  ον ωσ  Διάταξθ  (Δφναμθ)  και ωσ 

Ψάςθ  (Τζλοσ). 

Χτο κοςμικό κυριαρχεί το τυχαίο, ενϊ το ατομικό αυτοκακορίηεται, 

ςυνεχϊσ διαλεγόμενο με το κοςμικό του υπόςτρωμα και με το 

περιβάλλον. 

Θ φυςικι νομοτζλεια είναι θ ιςχυρι παράμετροσ τθσ φπαρξθσ του 

όντοσ, αλλά το ον υπάρχει ωσ ον ςτο βακμό που κατορκϊνει να 

αντιτίκεται  ςϋ αυτιν  και να αυτοπροςδιορίηεται.  Πϋ αυτι τθν ζννοια, 

ιςχφει θ υπαρξιςτικι αλικεια ότι  «Η φπαρξθ προθγείται τθσ ουςίασ». 

Άρα,  θ τελεολογικι  αλικεια  δεν  είναι  ιδεαλιςτικι  ι  ρεαλιςτικι, 

αλλά πάντοτε διαλεκτικι. Χε κάκε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ, ο 

ρεαλιςμόσ  ζχει δίκιο όταν αναφερόμαςτε ςτο ςφμπαν και ςτο απει-

ροελάχιςτο και ο ιδεαλιςμόσ  όταν  αναφερόμαςτε ςτο ατομικό ον. 

Θ τελεολογικι τάςθ των όντων κατατείνει εκ φφςεωσ ςτθν 

Αυτοςυντιρθςθ.  Χτο νοιμον ον, αυτι προεκτείνεται ςτθν τάςθ για 

Δθμιουργία,  με ό,τι εννοοφμε με αυτό τον όρο. 

Θκικά, θ πρυτανεφουςα αξία για τον πολιτιςμζνο άνκρωπο, είναι θ 

Δθμιουργία  και κυρίαρχθ οδθγόσ αξία είναι το Μζτρο. Ψο μζτρο είναι 

και θ αξιολογικι βάςθ τθσ αιςκθτικισ και ςυμβολικισ κεϊρθςθσ των 

πραγμάτων  και  τθσ τζχνθσ.  
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Ψο ηθτοφμενο ςτθν θκικι είναι θ ελευκερία με αρμονία, ενϊ ςτθν 

αιςκθτικι είναι θ αρμονία με ελευκερία.  Δεν είναι ό,τι το καλφτερο να 

περνάμε τθν θκικι ςτθν αιςκθτικι, γιατί εκλογικεφοντασ τθν τζχνθ, τθ 

φυλακίηουμε.  Τμωσ, το αντίκετο, το να περνάμε τθν αιςκθτικι ςτθν 

θκικι, είναι μάλλον θ ευτυχζςτερθ ζμπνευςθ ςτθν πορεία του 

πολιτιςμοφ μασ.  Θ τζχνθ δεν είναι ςτθν υπθρεςία τθσ θκικισ, αλλά 

είναι θ πιο γόνιμθ μιτρα για τθν επϊαςθ τθσ θκικισ μασ παιδείασ.  Ρα 

το πω αλλιϊσ, θ αιςκθτικι είναι ο δρόμοσ του «μεταξιοφ» ςτο ταξίδι 

του ανκρϊπου προσ το καλό.  

Ξοινωνικά, οι καλφτερεσ και διαρκζςτερεσ ςχζςεισ ανκρϊπων είναι 

αυτζσ που ζχουν αρμοφσ διαςτολισ και αναπνζουν. Θ μοντελοποίθςθ 

των άλλων, ςφμφωνα με τα δικά μασ πρότυπα, είναι ςυνταγι 

καταδικαςμζνθ ςε αποτυχία. Σι ςχζςεισ «μπετόν», αν και δείχνουν 

ακλόνθτεσ, κρφβουν ςτο εςωτερικό τουσ τα εκρθκτικά τθσ διάλυςθσ. 

Ξαι βζβαια, το καλφτερο «ςωςίβιο» ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ, αλλά και 

ςτισ ϊρεσ πλιξθσ, είναι το χιοφμορ.  

Υολιτικά, ο ιδεϊδθσ ςυνδυαςμόσ είναι θ ατομικι ελευκερία με 

κοινωνικι ειρινθ. Αυτά ςυντίκενται διαλεκτικά με οδθγό αξία το 

μζτρο και με ηθτοφμενο το δίκαιο. Σ αρικμοκεντρικόσ νεοκαπιταλι-

ςμόσ και ο ςοςιαλψευδϊνυμοσ ολοκλθρωτιςμόσ είναι δείγματα 

οπιςκοδρόμθςθσ του πολιτιςμοφ και ςυλλογικισ υπαιςκθςίασ τθσ 

ανκρωπότθτασ. Θ αγριάδα τθσ ηοφγκλασ και θ βαρβαρότθτα τθσ 

ρωμαϊκισ γαλζρασ είναι απλά δυο όψεισ  τθσ τυραννίασ και, για τον 

άνκρωπο, δεν πρζπει ποτζ να τίκεται ηιτθμα επιλογισ τυράννου. 

 

Υάντωσ, ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ των δφο ιδεωδϊν και αδυναμίασ 

διαλεκτικοφ ςυγκεραςμοφ τθσ φιλελεφκερθσ οπτικισ με τθ ςοςιαλι-

ςτικι, προθγείται θ  φιλελεφκερθ.  Θ ηωι  χωρίσ  προςωπικότθτα  και 

ατομικό κζρδοσ, είναι  ηωι  των  άλλων,  όχι  θ  δικι  μασ. 

Θ βάςθ τθσ θκικισ ηωισ και το καλφτερο εργαλείο για τθν κατάκτθςθ 

τθσ ευτυχίασ, όπωσ κι αν τθν εννοοφμε αυτι, είναι θ παιδεία. Αυτό 

δθλαδι, που ο Goethe ςθματοδότθςε  επιγραμματικά  με  τθ  φράςθ  

«Περιςςότερο  Φωσ».   

Θ φιλοςοφικι και, γενικότερα, θ επιςτθμονικι κατάρτιςθ και ςκζψθ 

καλυτερεφει θκικά  τον άνκρωπο και ανεβάηει τθν ποιότθτα ηωισ του.  

Θ  καλλιτεχνία  και θ  εξοικείωςθ  με τθν τζχνθ εξευγενίηει τα ικθ και 

κάνει τθ ηωι αρμονικότερθ και ομορφότερθ. 
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Μθνφματα τθσ επικαιρότθτασ  

Σ Υολιτιςμόσ  μασ  είναι  ταυτόχρονα  ςε  ανάπτυξθ  και  ςε  κρίςθ.  

Χτθν ανάπτυξθ  αυτι, θ επιςτιμθ, και πρωτίςτωσ θ φιλοςοφία, ζχει 

οδθγιςει το ανκρϊπινο πνεφμα ςε ςυνκζςεισ που ζχουν αμβλφνει το 

παραδοςιακό τρίλθμμα.  Χτο  τρίςτρατο τθσ  εικόνασ που ζβαλα ςτθν 

τελεολογία, όπου ο μικρόσ άνκρωποσ ςτζκεται προβλθματιςμζνοσ 

ανάμεςα ςτουσ δρόμουσ του ιδεαλιςμοφ, του ρεαλιςμοφ  και τθσ 

διαλεκτικισ,  θ  φιλοςοφία  ζχει  δείξει  κατά ποφ  είναι  το  φϊσ. 

Σ μεγάλοσ διχαςμόσ τθσ ιςτορίασ τθσ ανκρωπότθτασ και θ πόλωςθ 

μεταξφ  ιδζασ  και φλθσ είναι νοθτικά παρελκόν. Ψο παγκόςμιο πνεφμα 

ζχει παραδεχτεί πια, πωσ θ αντινομία ιδεαλιςμοφ και ματεριαλιςμοφ, 

ιντετερμινιςμοφ και ντετερμινιςμοφ, φιλελευκεριςμοφ και ςοςιαλι-

ςμοφ αίρεται και  αυτά ςυναντϊνται  εκεί  που θ  διαλεκτικι  και  το 

μζτρο υπαγορεφουν.  Φεφγοντασ από τα άκρα,  είμαςτε πια βζβαιοι ότι  

θ γνϊςθ μασ γίνεται  αςφαλζςτερθ  και θ  ηωι μασ καλφτερθ. 

Από τθν άλλθ, θ κρίςθ  ζχει οξυνκεί ςτον θκικοπολιτικό τομζα. Θ 

χρεοκοπία των αξιϊν και οι ςυνεπακόλουκεσ κρίςεισ θγεςίασ, βίασ και 

οικονομίασ, που περιζγραψα  ςτο  κεφάλαιο του ςφγχρονου μεςαίωνα, 

βρίςκονται ςε πακολογικι ζξαρςθ. Θ μόλυνςθ αγγίηει τα όρια τθσ 

ςθψαιμίασ. Θ ανκρωπότθτα ςτζκει τρομαγμζνθ απζναντι ςε 

τερατϊδεισ  καταςτάςεισ  που  υπερβαίνουν το διαμζτρθμα του μζςου 

ανκρϊπου. Ψο κράτοσ του Kafka και του Matrix ςυναντά τον εφιάλτθ 

του Orwell. Ψο αρικμοκεντρικό και πλαςματικό κράτοσ ζχει διαδεχτεί το 

ανκρωποκεντρικό.  Θ ςτατιςτικι ζχει γίνει ο νζοσ θκικόσ κϊδικασ τθσ 

ανκρωπότθτασ.  Ψο διάγραμμα μιασ πολυεκνικισ  εταιρείασ  μετράει 

περιςςότερο  από  το  καρδιογράφθμα  μιασ  κλινικισ!  

Αλλά και θ τζχνθ  δυςτυχϊσ,  που ιςτορικά ιταν ζνα αντίβαρο ςϋ αυτά, 

δείχνει κι αυτι τϊρα να ευκυγραμμίηεται -υποταγμζνθ- ςϋ αυτό το 

ςφςτθμα ανκρϊπινθσ κρεατομθχανισ και ςτο τερατϊδεσ και 

οικονομοκεντρικό παγκόςμιο  project προσ το κενό. Ξι ο ανϊνυμοσ  

ανκρωπάκοσ,  που  προςπακεί να κουμαντάρει τθ ηωι του και να 

μεγαλϊςει  τα  παιδιά  του  μζςα  ςϋ αυτό  τον  υπερφυςικό  κυκλϊνα, 

δεν  ζχει  πια  ποφ  να  πατιςει.  Θ τζχνθ  τον  ζχει  παραμελιςει,  θ 

εκκλθςία τον ζχει διαψεφςει, θ πολιτικι τον ζχει προδϊςει κι θ 

επιςτιμθ ζχει κλειςτεί ςτα εργαςτιριά τθσ.  Σ πλανιτθσ ζχει γεμίςει 

από τρομαγμζνα βλζμματα κι από δικεν εκπολιτιςμζνα ι λιγότερο 
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πολιτιςμζνα όντα, που ζχουν γυρίςει ςε εποχι παγετϊνων και  

ξανακοιτάηουν  γφρω  τουσ  ςαν  αγρίμια. 

Θ τερατογζνεςθ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, που βλζπει ςτον άνκρωπο 

ζναν  αρικμό  κι  όχι  μια  ψυχι,  που  τισ αξίεσ  κακορίηουν  οι  αγορζσ 

και όχι οι πολιτιςμικζσ αρχζσ, και που οι κυρίαρχοι μθχανιςμοί είναι 

δθμοκρατικά ανεξζλεγκτοι   και  αςεβζςτατοι απζναντι ςτθν ιερι αξία 

«Άνκρωποσ», ςυνιςτά ζνα εκρθκτικό μίγμα πολλϊν μεγατόνων, που 

μοιάηει  ςαν  να  περιμζνει  απλά  το  καψφλι. 

Λδιαίτερα θ απαίτθςθ των αρχιερζων τθσ  νζασ  τάξθσ  πραγμάτων  

απζναντι ςτουσ  λαοφσ του κόςμου, να λειτουργιςουν ςαν γρανάηια 

τθσ δικισ τουσ  τερατομθχανισ,  αποβάλλοντασ ό,τι  ιδιαίτερο τουσ  

χαρακτθρίηει, είναι μια προκροφςτεια κλίνθ, που τρομάηει τον 

ςκεπτόμενο άνκρωπο. Είναι  το  άκρο άωτο αυτοφ  που ονομάηουμε  

φαςιςμό, με  τθν  ζννοια του «πακετάρω» ανκρϊπουσ,  όπωσ  το  

εξθγιςαμε. 

Σ πνευματικόσ κόςμοσ οφείλει ςϋ αυτοφσ τουσ καιροφσ δφο πράγματα: 

Υρϊτο, να διαγνϊςει και να κοινολογιςει το πρόβλθμα. Ξαι δεφτερο, 

να καταγγείλει τθν επιδθμία βλακείασ, που ανζφερα ςτο εδάφιο τθσ 

κρίςθσ θγεςίασ, και να ςυνεγείρει τουσ λαοφσ ςτθ δθμιουργία 

αντιςωμάτων εναντίον τθσ.  

Θ αποςτροφι του Albert Camus, που μίλθςε εναγωνίωσ για 

«πεκαμζνουσ κεοφσ, ξοφλθμζνεσ ιδεολογίεσ, προδομζνεσ επαναςτά-

ςεισ και τρελαμζνεσ τεχνολογίεσ, όπου μζτριεσ θγεςίεσ καταςτρζφουν 

τα πάντα και δεν πείκουν πια κανζνα» είναι κατϋ εμζνα το πιο 

παραςτατικό και ταυτόχρονα ανατριχιαςτικό άγγιγμα αυτισ τθσ 

πολιτιςτικισ χολζρασ  (ι «πανοφκλασ» κατά τον Camus). 

Χϋ αυτι τθ χολζρα, θ απάντθςθ δεν μπορεί και δεν πρζπει να είναι 

άλλθ  από  τθ  ςυςτράτευςθ  όλων των  υγιϊν και ανιςυχων πολιτικϊν 

και πνευματικϊν δυνάμεων του πλανιτθ, με ςκοπό τθν ζξοδο από το 

ςφγχρονο  βάρβαρο  μεςαίωνα  και  τθ  νζα  αναγζννθςθ. 

 

Υζρα όμωσ από το πανανκρϊπινο πρόβλθμα, το μινυμα προσ τον 

άνκρωπο, τον ανϊνυμο άνκρωπο, που αγωνιά ωσ μονάδα απζναντι 

ςτθν απροςδιοριςτία  τθσ ηωισ και του κανάτου,  αναρωτϊμενοσ ποιοσ  

είναι  και  που  πάει,  ςυγκεντρϊνεται,  από  τελεολογικι  και θκικι  

άποψθ,  ςτισ  εξισ  λιτζσ  ςυνταγζσ: 
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Ρα  ξζρει  ότι  όλο  του  το  είναι,  είναι  κατϋ ουςία  θ  ςυνείδθςι  του. 

Θ ςυνείδθςθ δεν επθρεάηει τθν κοςμικι φπαρξθ, αλλά είναι, για το 

ατομικό ον, το άπαν τθσ φπαρξθσ. Χωρίσ το νοοφν υποκείμενο, το 

άπειρο ςφμπαν και το μθδζν είναι νοθτικά -και εν τζλει πραγματικά- 

ζνα και το αυτό. Φεαλιςτικά, θ ςυνείδθςθ είναι κάτι αςιμαντο.  

Λδεαλιςτικά  όμωσ, είναι  ο  Κόςμοσ  όλοσ!  

Ρα κυμάται πάντα ότι είναι ον πεπεραςμζνο και ότι θ ηωι που του 

χαρίςτθκε από τθ φφςθ δεν προοιωνίηεται  κατάκτθςθ τθσ φφςθσ'  

είναι απλά μια εκδρομι ςτθ φφςθ. Γιϋ αυτό, να ρουφιξει τθ  ηωι όςο 

γίνεται περιςςότερο και να ηει τθν κάκε θμζρα  ςαν μελλοκάνατοσ, ςαν 

να είναι θ πιο ςθμαντικι του θμζρα.  Σ κάκε άνκρωποσ κρφβει μζςα 

του κι ζνα Ηορμπά, που είναι εξαιρετικά απάνκρωπο να τον πνίγει  

βάηοντασ ςυνζχεια ςτον εαυτό του μόνο ςτόχουσ. Τπωσ λζει ο Marquez, 

«Πταν τρζχεισ παλαβωμζνα για να πασ κάπου, χάνεισ τθ χαρά τθσ 

διαδρομισ. Πταν όλο ανθςυχείσ και βιάηεςαι, είναι ςα να πετάσ το 

δϊρο που μόλισ άνοιξεσ. Θ ηωι  δεν  είναι  αγϊνασ ταχφτθτασ. Γι' αυτό, 

χαλάρωςε κι άκου τθ "μουςικι". Ρριν τελειϊςει το "τραγοφδι"». 

Ρα μθν ξεχνά ποτζ ότι ζχει το παντοτινό  δικαίωμα τθσ απάντθςθσ  ςτα 

ερωτιματά του.  Ξι ότι αυτό το ικανοποιεί μόνο με τθ γνϊςθ  και  τθν 

επιςτιμθ, με το βιβλίο.  Χτθ γνϊςθ δεν υπάρχει Λκάκθ,  αλλά ο εραςτισ 

τθσ γνϊςθσ δεν νοιάηεται γιϋ αυτό' ο δρόμοσ για τθν Λκάκθ τον 

ςυναρπάηει. Ψο προζχον γιϋ αυτόν, είναι αυτό που του προτείνει ο 

Ξαβάφθσ:  «Να  μπαίνει  ςε  λιμζνεσ  πρωτοειδωμζνουσ». 

Χτο δρόμο αυτό, να μθ φεφγει μακριά από τισ ςειρινεσ τθσ Τζχνθσ. Θ 

Ψζχνθ είναι θ Ξίρκθ που τον φζρνει ςε άμεςθ επαφι με τθν αρμονία 

και το λόγο και, άρα, με τα κατάβακα τθσ ηωισ.  Αλλά είναι κι αυτι που 

προςφζρει τισ διαρκζςτερεσ απολαφςεισ ςτθ ηωι και, επομζνωσ, τθν  

κάνει  ελκυςτικι. 

Ξαι 'πάνω απϋ όλα, να ςζβεται τθ ηωι και τα δικαιϊματα ςτθ ηωι' 

πρϊτα  απϋ όλα  τθ δικι του, αλλά και όλων των ςυνανκρϊπων του. 

 

Αν κα ζπρεπε να βγάλω μια τελευταία κραυγι, φεφγοντασ απϋ τθ ηωι, 

κα φϊναηα «Πχι ςτο φαςιςμό και ςτο μθδενιςμό» με όλθ μου τθν 

ψυχι.  Γιϋ αυτό, διαλζγω ωσ τελευταία επιςιμανςθ, ςϋ αυτό το βιβλίο,  

τον αφοριςμό του Χατηθδάκθ: «Ρρόςεχε:  Πταν  ςυνθκίςεισ  το  τζρασ,  

ζχεισ αρχίςει  να του μοιάηεισ»! 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ  Κ2 

ΕΡΛΛΟΓΟΣ 

Αγαπθτζ αναγνϊςτθ, 
 

Δεν ξζρω αν το κυμάςαι, αλλά κάναμε μεταξφ μασ ζνα ςφμφωνο 

ειλικρίνειασ ςτθν αρχι. Ζχω τθν εντφπωςθ, ότι το τιρθςα κατά 

γράμμα. Δεν προςπάκθςα να ςου περάςω υποκειμενικζσ κζςεισ ι να 

ςε εντυπωςιάςω. Χτο βακμό που απζτυχα, φταίει θ ανεπάρκειά μου' 

όχι θ πρόκεςι μου. 

 Δεν με νοιάηει κακόλου, αν εγκρίνεισ αυτά που διάβαςεσ ι αν τα 

απορρίπτεισ, και δεν νοιάηομαι να το μάκω.  Ελπίηω να ζχεισ 

αρκετζσ επιφυλάξεισ, γιατί αυτό κα ςθμαίνει ότι κάτι καινοφργιο 

ςου είπα. 

 Δεν με νοιάηει αν με ςυμπάκθςεσ ι με μίςθςεσ. Υολφ ςφντομα, το 

ςϊμα μου κα είναι τζφρα και θ ψυχι μου κερμότθτα χυμζνθ ςτο 

περιβάλλον και δεν κα'χεισ ποιον νϋαγαπιςεισ ι να μιςιςεισ. 

 Δεν με νοιάηει θ υςτεροφθμία μου και θ δόξα. Τταν φεφγει κάποιοσ 

απϋ τθ ηωι, αυτό που μζνει πίςω είναι ζνα ονοματεπϊνυμο, που το 

ζχουν ι είχαν εκατοντάδεσ ανκρϊπων ακόμα (ι και χιλιάδεσ). 

Ξανζνασ δεν κα ξζρει ςε ποιον ακριβϊσ απϋ αυτοφσ, ωσ φυςικό ον, 

ανικει ο όποιοσ ζπαινοσ και οι τιμζσ. 

 Δεν με νοιάηει θ επιςτθμονικι καταξίωςθ. Είναι πολλοί οι 

δοξαςμζνοι κι οι καταξιωμζνοι που δεν εκτιμϊ και δεν κζλω να μπω 

ςτο κάδρο μαηί τουσ.  Ωποκζτω βαςίμωσ, πωσ οφτε κι αυτοί κζλουν 

να μπουν μαηί μου, και τουσ κατανοϊ.   

 Δεν περιμζνω κζρδθ απϋ αυτό το «ξινό» και «δφςπεπτο» βιβλίο.  

Ζχω επίγνωςθ του ταλζντου μου ςτο γράψιμο και, αν με ενδιζφεραν 

τα κζρδθ, κα ζγραφα από τα νιάτα μου ρομαντικζσ ιςτορίεσ και κα 

είχα ίςωσ πλουτίςει.  

 Πε νοιάηει  βζβαια να κυκλοφοριςει πολφ, για νϋ ακουςτοφν αυτά 

που είπα, αλλά κι αυτό το βλζπω δφςκολο, αφοφ δεν τόλμθςα να το 

γράψω εξ αρχισ ςτα Αγγλικά. Ψισ αποχρϊςεισ τθσ Ελλθνικισ 
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γλϊςςασ, δεν μπορεί δυςτυχϊσ να τισ αποδϊςει καμιά άλλθ 

γλϊςςα του κόςμου! 

Ψο γιατί ζγραψα αυτό το βιβλίο, ςτο εξιγθςα ςτον πρόλογο: 

 Ρρϊτα για 'μζνα.  Ρα τα πω νϋ αδειάςω. Ρά' ρκει ο Χάροσ και να 

βρει να πάρει ζνα τςουβάλι κόκκαλα!  (Καηαντηάκθσ - Αναφορά ςτον 

Γκρζκο)  

 Φςτερα για 'ςζνα  (ιδιαίτερα το νζο άνκρωπο, που ανοίγει τϊρα τα 

φτερά του ςτθ ηωι και τθ γνϊςθ). Από ςυμπάκεια  και  ςυμπόνοια.  

Χυμπάκεια, γιατί ηεισ τισ αγωνίεσ που ζηθςα κι εγϊ ςτα νιάτα μου.  

Ξαι ςυμπόνοια,  γιατί   δεν  βρζκθκε  κάποιοσ  να  απαντιςει  με 

ςαφινεια ςτα ερωτιματά ςου, όπωσ δεν βρζκθκε ποτζ ςε 'μζνα. 

Τλοι  μου  φαίνονταν  ςαν να  ζγραφαν  μόνο  για  τον  εαυτό  τουσ.  

Ψο αγϊνιςμα εδϊ δεν ιταν να προχωριςω τθν ζρευνα γράφοντασ. 

Ιταν να καταγράψω όςα καινοφργια πράγματα ςκζφτθκα ςτθ 

φιλοςοφία, για να μθν τα πάρω  μαηί  μου  ςτα  ζγκατα  του  τίποτα. 

Ξαι ιταν, κυρίωσ, μια προςπάκεια να ςε βάλω με ταχτοποιθμζνο 

τρόπο  ςτον  κόςμο  των  ιδεϊν  από πιο  βατό  δρόμο.  ζρω  ότι  είναι 

λίγα τα καινοφργια πράγματα που ζμακεσ απϋ αυτό το βιβλίο.  Ψα πιο 

πολλά τα γνϊριηεσ ι τα είχεσ ςκεφτεί. Δεν είχεσ όμωσ το χρόνο  ι τον 

τρόπο να τα ταξινομιςεισ ςτο μυαλό ςου και να τα δεισ ςυνδυαςμζνα. 

Ξι ζτςι ςου φάνθκαν ςαν να τα διάβαηεσ για πρϊτθ φορά.  Πϋ αυτι τθν 

ζννοια,  ίςωσ αυτό το βιβλίο να ςου ιταν  χριςιμο.   

Δεν είμαι κατϋ επάγγελμα ςυγγραφζασ και δεν ξζρω τι ςυνθκίηουν να 

κάνουν αυτοί. Υιςτεφω πωσ ο κακζνασ τουσ, όταν ολοκλθρϊνει ζνα 

γραφτό, είναι ο πρϊτοσ αναγνϊςτθσ του.  Υάντωσ, εγϊ αυτό ζκανα'  το 

διάβαςα. Ξι όχι μόνο το διάβαςα, αλλά βγικα νοερά από 'μζνα και 

πιγα απζναντι' ιρκα από τθ μεριά ςου.  Αυτό που ςυμπζρανα,  όςο 

πιο αντικειμενικά μποροφςα,  ιταν  ότι αν είχα ςτθν  εφθβεία  μου  μια  

τζτοια  πυξίδα, κα είχα γλιτϊςει από πολφ άγχοσ και κα είχα προλάβει 

να προχωριςω κι άλλο τθν ζρευνα, αντί να χάςω πολφτιμο χρόνο ςτο 

να προςπακϊ να καταλάβω τουσ ςοφοφσ  (που είπαν πολφ ςοφότερα 

πράγματα από 'μζνα, αλλά αμζλθςαν να τα τακτοποιιςουν). 

Αυτό ναι,  με νοιάηει!   Αν  κατάφερα  να  ςε  κάνω  να  νιϊςεισ  ζτςι,  κι 

αν  εςφ  αιςκάνεςαι, μετά απϋ αυτό το βιβλίο, πιο  καλά  κακιςμζνοσ 

ςτο άρμα τθσ Γνϊςθσ ι τθσ Ψζχνθσ που διακονείσ, ζςτω κι αν δεν 

ςυμφωνοφμε ςε όλα, αυτό με γεμίηει ψυχικά και με δικαιϊνει. 



                                                                     ΕΥΛΟΣΓΣΧ                                                             633 

 

Θ  ςυμβουλι  μου  είναι  να  κυμάςαι πάντα  πϊσ θ  Δθμιουργία  

είναι θ  υπζρτατθ   χαρά  τθσ  ηωισ,  πωσ  το  Μζτρο  είναι  το  κλειδί  

γιϋ αυτιν και πωσ δεν μπορείσ να γνωρίςεισ νζουσ τόπουσ, αν δεν 

αφιςεισ  τθν  ακτι. 
 

Δεν κα βρεκοφμε ποτζ και δεν κα μασ δοκεί θ ευκαιρία να 

ξαναςυηθτιςουμε μεταξφ μασ.  Τταν όμωσ με ξαναχρειαςτείσ, δίνε 

μια γριγορθ ματιά ςϋ αυτό το βιβλίο.  Ψα βιβλία «μιλάνε».  Ξαι κάκε 

φορά, ςου λζνε κι άλλα πράγματα, που δεν πρόλαβαν να ςτα πουν 

ςτθν προθγοφμενθ ανάγνωςθ. 
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       Μ ϊ ρ τ ι α ι Ε ι δ ο ύ 

Τα μεγαλεύα να φοβϊςαι, ω ψυχό. 

Και τεσ φιλοδοξύεσ ςου να υπερνικόςεισ 

αν δεν μπορεύσ, με διςταγμό 

και προφυλϊξεισ να τεσ ακολουθεύσ. 

Κι όςο εμπροςτϊ προβαύνεισ, 

τόςο εξεταςτικό, προςεκτικό να εύςαι. 

Κι όταν θα φθϊςεισ ςτην ακμό ςου, Καύςαρ πια, 

ϋτςι περιώνυμου ανθρώπου ςχόμα όταν λϊβεισ, 

τότε κυρύωσ πρόςεξε ςαν βγεισ ςτον δρόμον 

ϋξω, εξουςιαςτόσ περύβλεπτοσ με ςυνοδεύα, 

αν τύχει και πληςιϊςει από τον όχλο κανϋνασ 

Αρτεμύδωροσ, που φϋρνει γρϊμμα και λϋγει  

βιαςτικϊ «Διϊβαςε αμϋςωσ ετούτα, εύναι  

μεγϊλα πρϊγματα που ς΄ενδιαφϋρουν», 

μη λεύψεισ να ςταθεύσ, μη λεύψεισ ν΄αναβϊλεισ 

κϊθε ομιλύαν ό δουλειϊ, μη λεύψεισ τουσ 

διϊφορουσ που χαιρετούν και προςκυνούν να 

τουσ παραμερύςεισ. Τουσ βλϋπεισ πιο αργϊ'  

ασ περιμϋνει κι η Σύγκλητοσ αυτό. 

Κι ευθύσ να τα γνωρύςεισ τα ςοβαρϊ  

γραφόμενα του Α ρτεμ ιδ ώ ρ ο υ! 

                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ 

 



 

  



 

 

 

       Αγαπϊω τη θλύψη 

Aγαπϊω το ό,τι θλιμμϋνο ςτoν κόςμο! 

Τα θολϊ τα ματϊκια, τουσ ἀρρωςτουσ ανθρώπουσ, 

τα ξερϊ γυμνϊ δϋντρα και τα ϋρημα πϊρκα, 

τισ νεκρϋσ πολιτεύεσ, τουσ τριςκότεινουσ τόπουσ. 

Τουσ ςκυφτούσ οδοιπόρουσ, που μ᾿ ϋνα διςϊκι 

για μια πολιτεύα μακρινό ξεκινϊνε, 

τουσ τυφλούσ μουςικούσ των πολύβουων δρόμων, 

τουσ φτωχούσ, τουσ αλότεσ, αυτούσ που πεινϊνε. 

Τα χλωμϊ τα κορύτςια, που πϊντα προςμϋνουν 

τον ιππότη που εύδαν μια βραδιϊ ςτ᾿  όνειρό τουσ, 

να φανεύ απ᾿ τα βϊθη του απϋραντου δρόμου. 

Τουσ κοιμώμενουσ κύκνουσ πϊνω ςτ᾿ αςπρόφτερϊ τουσ. 

Τα καρϊβια που φεύγουν για καινούργια ταξύδια 

και δεν ξϋρουν καλϊ αν ποτϋ θα γυρύςουν πύςω, 

αγαπϊω και θα 'θελα μαζύ τουσ να πϊω. 

Αγαπϊω τισ κλαμϋνεσ ωραύεσ γυναύκεσ, 

που κοιτϊνε μακριϊ, που κοιτϊνε θλιμμϋνα. 

Αγαπϊω, ςε τούτο τον κόςμο,  ό,τι  κλαύει, 

γιατὶ μοιϊζει μ᾿ εμϋνα! 

                               ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 
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Το βιβλίο αυτό, αποτελείται από 320 φφλλα και 640 ςελίδεσ,  

είναι κατανεμθμζνο ςε 8 ενότθτεσ (μζρθ), 39 κεφάλαια και  

165 εδάφια, και περιζχει 1.410  παραγράφουσ, 9.830 γραμμζσ, 

211.120  λζξεισ  και  1.142.850  χαρακτιρεσ. 

Γράφτθκε ςτθν Ελλάδα, ςτθ Βοφλα Αττικισ, ςτθν περίοδο από το 

Νοζμβριο 2013 μζχρι τον Λοφλιο 2015, με εργαςία 8 ωρϊν τθν 

θμζρα κατά μζςο όρο, και απαιτικθκαν για τθ ςυγγραφι του 21 

μινεσ εργαςίασ και 5.000 εργoϊρεσ περίπου. 

Ωσ βάςθ, χρθςιμοποιικθκαν ςθμειϊςεισ 1.700 χειρόγραφων 

ςελίδων, που ςυλλζχκθκαν ςε διάςτθμα 40 ετϊν, από το 1968 

μζχρι το 2008,  ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ φιλοςοφικισ ζρευνασ. 
    

    
 


