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Κ. I. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΡΤΙΩΣΗ
Η μελέτη τοΰ κ. Τσάτσου, πού στά δύο 

προηγούμενα τεύχη (■) έλάμπρυνε τά «Προ
πύλαια», δέν είναι άπλώς μιά μελέτη γιά 
τά προβλήματα, γιά τό κεντρικό εστω πρό
βλημα τού πνεύματος. Στήν ούσία της, θέ
λει νά είναι τό ίδιο τό πνεΰμα, πού νομο
θετεί τόν έαυτό του καί τή ζωή του. θέλει 
νά εΐνσιι ή συγκεκριμένα έκφρασμένη αύ
τοσυνείδηση καί αύτορύθμιση τοΰ πνεύμα
τος· νά είναι ετσι ή τελείωση καί συνάμα 
ή θεμελίωση της ζωής τοΰ πνεύματος.

Αύτοσυνείδηση τοΰ πνεύματος είναι βέ
βαια κατά δύο τρόπους νοητή καί δυνατή. 
Είναι ή θεωρητική, ή καθαρά φιλοσοφική 
αυτοσυνείδηση, πού προϋποθέτει συντελε
σμένη τήν πορεία τοΰ πνεύματος καί άκρι
βώς σημαίνει τήν έσχατη ώρα της' ή φιλο
σοφική αύτοσυνείδηση, πού, κατά τήν έκ
φρασή της άπό τόν Hegel, συντελεΐται στό 
λυκόφως τής ιστορίας, τήν ώρα «πού άρχι
ζες νά φτερουγίζει ή γλαΰκα τής ’Αθήνας». 
Καί είναι καί ή άλλη, ή δημιουργική καί κα- 
τευθυντική αυτοσυνείδηση τοΰ πνεύματος, 
ή αυτοσυνείδηση δχι πιά τοΰ τρόπου πού 
συντελέσθηκε ή ζωή του, άλλά τής μοίρας 
καί τοΰ χρέους που εχει νά έκπληρώσει ή 
ζωή του. Στήν πρώτη ύπάρχει άπόλυτη θέα 
της ζωής, στή δεύτερη άπόλυτη θέση τής 
ζωής.

Τήν πρώτη δυνατότητα αύτοσυνείδησης 
τήν έρμηνεύει καί ό στίχος τοΰ ποιητή' 
«άστραψε φώς καί γνώρισεν δ νιός τόν έαυτό 
του». Τό άστραμμα καί τό γνώρισμα τοΰ
το, τό άστραμμα τής ίδέας καί ή αύτοσυ
νείδηση τής ψυχής, εχει καί τοΰτο απόλυ
τη τή σημασία του γιά τήν Ισχατη καί τήν 
κρίσιμη στιγμή. "Ετσι καί άπόλυτη παρου
σία εχει στήν ψυχή καί στό στίχο τοΰ ποιη
τή. Η σημασία δμως καί ή παρουσία του

( ι ) «Προπύλαια., τεύχη 2 καί 3—4.

αύτή σβύνεται στήν ψυχή τοΰ νέου τήν ίδια 
τή στιγμή πού γεννιέται.

Τήνάλλη δυνατότητα αύτοσυνείδησης τήν 
έκφράζει άρχαΐος ελληνικός λόγος. Καί εί
ναι ή κλασσικώτερη, ή έλληνικώτερη. Δέν 
είναι ή λύτρωση, ή παγκόσμια λύτρωση, 
πού έρχεται στό υψος τοΰ Σταυροΰ' είναι 
ή έλευθερία, ή αύτονομία, ή αύτορύθμιση, 
πού διέπει άπαυστα τή μοίρα τοΰ προσώ
που καί κυρίαρχη άπλώνεται σέ όλόκλη- 
ΡΠ_τή ζωή· «“ Εως περ άν έμπνέω και οίος 
τ’ ω, ού μή παύσωμαι φιλοσοφών καί ύμας 
παρακελευόμενος είς άρετήν».

Η μελέτη τοΰ κ. Τσάτσου ήρθε νά προ
βάλει και νά έπιβάλει τή δεύτερη αύτή, τή 
δημιουργική καί διαπλαστική αυτοσυνείδη
ση τοΰ πνεύματος.^ ^Ηρθε νά έκφράσει, 
αλλά καινά εφαρμόσει τή νομοθεσία τοΰ 
πνεύματος πρός τόν ίδιο τόν έαυτό του. 
Αύτή εΙναι_ τουλάχιστον ή κεντρική, ή κύ
ρια σημασία της. Ά λλά  τοΰτο δέ σημαίνει 
πάλι, δτΐί ή ίδια αύτή μελέτη δέν έχει σύγ
χρονα έπιτελέσει καί τήν αύτοσυνείδηση 
τοΰ άλλου τύπου, τήν καθαρά φιλοσοφική 
καί θεωρητική. Καί είναι ή ίδια ή ζωή τοΰ 
λόγου, ό ρυθμός καί ή οικονομία της, πού 
ορίζει καί έπιβάλλει τή συνύπαρξη, τή συν- 
εκτέλεση καί των δύο αύτών τύπων πνευ
ματικής αύτοσυνείδησης. Ή  όντολογική 
θεώρηση, ή ερμηνεία καί άξιολόγηση τών 
μορφών καί τρόπων τής ζωής τοΰ πνεύμα
τος, δπως εως σήμερα προβάλλονται στήν 
ιστορία, ή αύτοσυνείδηση αύτή τοΰ πρώ
του τύπου, είναι ή αναγκαία προϋπόθεση 
γιά νά  ̂ τελεσφορήσει δ,τι ύπαγορεύει ή 
άλλη, ή νομοθετική γιά τό πνεΰμα, ή ρυθ
μιστική τής ζωής του αύτοσυνείδηση.

"Ετσι, άν απλώνεται ή μελέτη τοΰ κ.
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Τσάτσου καί άντιμετωπίζει τόσα συγκε
κριμένα θέματα καί προβλήματα, αν ετσι 
ή πνευματική του άναζήτηση φτάνει στό 
τέλος νά φαίνεται μελέτη καθαρά θεωρη
τική, τό άπλωμα τοΰτο κα'ι ή άνάπτυξη 
τής σκέψης δέν είναι στήν ούσία του σκόρ- 
πισμα, δέν είναι διάσπαση- είναι, άντίστρο- 
φα, ή συγκεκριμένη πνευματική ένέργεια 
ή άναγκαία γιά τήν έκτέλεση τής κεντρι
κής άποστολής της, είναι ή έκπλήρωση 
καί ή όλοκλήρωση τής έλευθερίας τοΰ 
πνεύματος.

Τέτοιο είναι τό ήθος, πού όρίζει καί συ
νέχει δλα τά στοιχεία καί δλες τίς στιγ
μές τής μελέτης. "Ετσι, καί ή πνευματική 
λειτουργία της, ώς δλου, είναι άπό τή φύ
ση της πρός δύο κατευθύνσεις σημαντική. 
Πρώτα πρέπει γιά τό ίδιο της τό υποκεί
μενο νά κατέχει άποφασιστική σημασία. 
Ή  μελέτη είναι άρρηκτα συνυφασμένη μέ 
τή στάση τής ζωής τοΰ προσώπου, πού στήν 
άτομική του αύτοσυνείδηση τή δημιούργη
σε, είναι ούσιαστικά ή έκφραση τής συνει 
δητής αύτής στάσης. Έτσ ι, γιά τό συγκε
κριμένο αύτό πρόσωπο ή πνευματική πρά
ξη τής μελέτης είναι αυτογνωσία καί θε
μελίωση τών κατευθύνσεων τής ζωής του 
πρός άξιώτερη καί άρτιώτερη διαμόρφω
ση. Έπειτα δμως, καί γιά τών άλλων τίς 
πνευματικές προσπάθειες έχει ή μελέτη 
άνάλογη σημασία καί σπουδαιότητα. Γ  ι’ 
αύτές προβάλλεται πρό πάντων σάν τίμη
ση καί σάν άξιολόγηση μέ τά γνήσια μέ
τρα τοΰ πνεύματος' συνάμα δμως είναι 
καί κατεύθυνση καί καθοδήγηση καί γι* 
αύτές. Έ τσ ι, άκόμη καί μόνη της, ή δεύ
τερη αύτή λειτουργία τής μελέτης, ή λει
τουργία πού άσκεϊται πρός τήν πνευματι
κή ΰπαρξη τών άλλων, — δσο καί άν γιά 
μάς ή πρώτη πάντοτε λειτουργία της είναι 
ή ούσιαστικώτερη καί ή άξιώτερη, — καί 
μόνη αύτή ή δεύτερη, είναι ή πιό θετική 
καί ή πιό κρίσιμη συμβολή στήν όργάνωση 
•πρός σύγχρονη διαμόρφωση τών άναζητή 
σεων του πνεύματος καί τής πορείας τοΟ 
πολιτισμοΰ. Τή συμβολή μάλιστα αύτή 
πρός τήν κατεύθυνση τοΰ πολιτισμοΰ τήν 
έπιτελεΐ, καί έάν άκόμη, γιά τούς πιότε
ρους τουλάχιστον, ή άμεση έπίδρασή της 
έξαντληθεΐ στήν κριτική μονάχα, τήν άρ- 
νητική, τήν κρημνιστική δψη της.

Καί τίς δυό δμως αύτές θεμελιακές γιά 
τό πνεΰμα λειτουργίες τής μελέτης του δέ 
θέλησε ό κ. Τσάτσος σέ κανένα σημείο 
τών άναπτύξεών του νά τίς έκφράσει συγ
κεντρωτικά καί ρητά’ τοΰ είναι άρκετό νά 
τις άσκεί άπλώς μέ τίς συγκεκριμένες ά- 
ναπτύξεις καί κρίσεις του, άφίνοντας τά 
ίδια τά πράγματα, άφίνοντας τίς ίδιες τίς 
σκέψεις του δηλαδή νά ύποβάλλουν πιό 
-συχνά, άλλά κάποτε καί άμεσα νά προ

βάλλουν τήν άληθινή άξία τών ποικίλων 
πνευματικών κατευθύνσεων είτε καί τήν 
άναξιότητα κάποιων έπώνυμων τοΰ πνεύ
ματος πραγματοποιήσεων.

Τή σκοπιμότητα μιάς τέτοιας τακτικής 
δέν θά ήθελα νά τήν αμφισβητήσω, καί οΰ
τε έξ άλλου θά μποροΰσα νά παραγνωρί
σω τήν εύγένεια καί τή λεπτότητα, πού 
τήν ύπαγορεύει. Υπάρχουν δμως καί άλλοι 
λόγοι, πού θεμελιώνουν τήν παράλληλη 
σκοπιμότητα νά έκφρασθεΐ, μέ τρόπο ρητό 
πιά καί συνθετικό, τό κριτήριο καί ό νό
μος τής άληθινής πνευματικότητας — καί 
νά έκφρασθεΐ τόσο στήν κριτική, τήν κρη- 
μνιστική, δσο καί στήν οίκοδομητική, τήν 
κατευθυντική λειτουργία του. Πρός τό σκο 
πό λοιπόν αύτό δέν θά είναι άστοχο, άν 
παραθέσω παλαιότερη δική μου, συνοπτική 
καί άμεση, έκφραση τοΰ πρώτου αύτοΰ 
πνευματικοΰ νοήματος ( ‘)·

«Ή πνευματική ζωή, δταν οί ειδικές στιγ
μές της δέν πηγάζουν άπό τήν καθολικότητα 
τοΰ πνεύματος καί άπό τήν ήθική δράση τοΰ 
παντός, άλλά ύπάρχουν άκύρωτες καί Αδι
καίωτες, καθώς τούς λείπει ό συνειδητός 
σύνδεσμος πρός τό καθολικό πνεΰμα, ή 
πνευματική αύτή ζωή είναι άπλή, έπεισο- 
διακήκαί τυχαία άπασχόληση τής διάνοιας, 
έντελώς άσχετη πρός τήν άλήθεια καί τό νό
μο τοΰ πνεύματος (’).'Η άληθινή πνευματική 
ζωή είναι πάντοτε ιστορική παρουσία τής 
έλευθερίας καί έχει τεθεί άπό τή συνείδη
ση καί άπό τήν δράση τοΰ άπολύτου. Ή  
ίδέα τής ζωής τοΰ πνεύματος είναι ή ζωή 
τοΰ προσώπου, πού άνέρχεται στήν άρτίω
ση τοΰ πνεύματός του καί συναιρεί στή συ
νείδησή του τό λόγο καί τό νόμο τής ζωής 
του καί τοΰ παντός.

» Στίς συγκεκριμένες δμως στιγμές τής 
ζωής, καθώς τελείται μέ τή στενότητα τοΰ 
ίστορικοΰ χρόνου καί κάθε πράξη της έπι- 
τελεΐται χάρις στήν παράλειψη άπειρων 
άλλων, πού μπορούσαν καί πού έπρεπε 
ίσως νά γίνουν τό πλήρωμα καί ή ύπό· 
στάση τής συγκεκριμένης στιγμής τής ζωής, 
στόν κρισιμώτατο αύτό καί μοναδικό στήν 
άξία του χώρο, έμφανίζεται άνέφικτη — 
τουλάχιστον στήν πρώτη της δψη — ή τέ
λεση τής ζωής τοΰ προσώπου κατά πραγ
ματοποίηση τοΰ πνεύματος στήν καθολι- 
κότητά του καί κατά συνείδηση τοΰ άπο
λύτου καί τών άρχών τοΰ παντός. Καί, δ
πως φαίνεται, κανένας τρόπος δέν ύπάρ- 
χει, ώστε νά γίνει τό άνέφικτο τοΰτο άλη- 
θινά έφικτό. "Ενας μόνο τρόπος μπορεί 
πραγματικά νά ύπάρξει, άλλά γιά δσες

( ί )  Βλ . «*Η πνευματική ύπόσταση τής νομικής έ 
πιστήμης» (’Αθήναι, 1937) σ. 6—7.

(2) Γ  ιά νά μή φαίνεται ή αύστηρή αύτή κρίση κα ι
νοφανέστερη άπό δ,τι πραγματικά είναι, ύπενθυμίζω 
πλατωνική διατύπωση άνάλογης σημασίας: «Πάσα τε 
έπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τής άλλης ά
ρετής πανουργία, ού σοφία φαίνεται» Πλατ. Μενέξ. 
247α.
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μόνο συνειδήσεις έχουν τή δύναμη νά βα
στάξουν τό βάρος του : Ή  ήθική στάση τοΰ 
προσώπου άπέναντι στήν άντικειμενική ά
ξία τοΰ πνεύματος καί άπέναντι στήν ύπο- 
κειμενική μοίρα τής ζωής του τότε μόνο 
θά έπιτύχει τήν ολοκληρωτική της πραγ
ματοποίηση, δταν τό πνευματικό πλήρωμα, 
πού θά προκρίνει στή συγκεκριμένη στιγ
μή τής ζωής του, είναι τό άξιώτερο δυνα
τό πνευματικό της πλήρωμα, δταν ή πρά
ξη, πού θά δώσει ύπόσταση στή στιγμή τής 
ζωής του, είναι άξιώτερη γιά τήν πλήρω
ση τής στιγμής άπό οίαδήποτε άλλη με
ταξύ τών άπειρων πράξεων, πού παραλεί- 
πονται γιά νά έπιτευχθεΐ ή συντέλεσή της. 
Ή  αξιολογική αύτή, θετική καί άρνητική, 
πρακτική συνείδηση τοΰ άπείρου τών δυνα
τοτήτων τής ιστορικής ζωής, συνιστώντας 
τή μόνη δυνατή ούσιαστική σχέση πρός 
τήν καθολικότητα τοΰ πνεύματος καί πρός 
τό νόμο τοΰ άπολύτου(’)—δπως ισχύει άπό 
τήν άποψη τής ήθικής στιγμής καί τής 
πρακτικής έλευθερίας τής ζωής—ή συνολι
κή αύτή συνείδηση, καί μόνη αύτή, ά- 
ποφασίζει γιά τήν πνευματική νομιμότητα 
καί τήν άντικειμενική άξία τής άτομικής 
στιγμής καί έτσι καί τοΰ δλου τής ζωής.

»Είναι αύτονόητο ήδη, δτι, γιά νά συν
τελεσθεΐ ή άξιολογική αύτή κρίση τών 
συγκεκριμένων πράξεων είτε τών κύκλων 
πράξεων, πού θά προκριθοΰν κατά τήν ή
θική στιγμή τοΰ πνεύματος, γιά ν’ άποτε- 
λέσουν τό άξιώτερο πλήρωμα τής ζωής 
τοΰ προσώπου, πρέπει άπαραίτητα νά ύ- 
πάρξει στή συνείδηση τοΰ προσώπου ή 
βαθύτερη γνώση καί ή άληθινώτερη έρ- 
μηνεία τών μορφών καί τών τρόπων

(>) *Η άποψη αύτή τής -πρακτικής σύνδεσης πρός 
τό άπόλυτο είναι κατ* έξοχήν κρίσιμη γ ιά  τό ήθος 
καί τήν άξία δλόκληρης τής μελέτης. Σ έ  Ανα
πτύξεις έπόμενες θά έκτεθεί έκτενέστερα καί θά 
έρμηνευθεΐ βαθύτερα. Μπορεί δμως καί άπό τώ
ρα νά έξαρθεΐ ή κρισιμότητα τής σημασίας της. 
Ε ίνα ι ή πραγματοποίηση τής κυριαρχίας τοΟ λόγου 
στή ζωή, ή όλοκληρωτική ήθική άνάπτυξη τής προ
σωπικότητας, ή ένσάρκωση τής δικαιοσύνης στήν 
κίνηση τής ψυχής.

Ά κρ ιβ ώ ς  δμως, τή λογική καί ήθική αύτή σύν
δεση πρός τό άπόλυτο φαίνονται σά νά τήν άρνοϋν- 
τσι ώρισμένες διατυπώσεις τής μελέτης τοΟ κ. Τσά
τσου. «Δέν πιστεύω καμμιά τοποθέτηση νά έχει άξία 
χωρίς τήν άναγνώριση κάποιου άπόλυτου, χωρίς 
τήν πίστη. Δέν άποχτά ή ύπαρξή μας σημασία, ή 
πράξη μας βάθος καί δύναμη χωρίς αύτή τήν πίστη. 
Μονάχα υστέρα άπό αύτή τήν πίστη ή ζωή άρχίζει 
νά γίνεται άλήθεια» (βλ. «Προπύλαια*, τεΟχ. 3-4, 
σελ. 89).

Άνεξά ρτητα  πρός τή συνοχή τών διατυπώσεων 
αύτών μέ δλες τίς άλλες άναπτύξεις τοΰ κ. Τσά
τσου — πιθανώτατα άλλωστε πιότερο σάν έκφραση 
παρά σάν έννοια χρησιμοποιείται ή πίστη — ή σύν
δεση τής συνείδησης πρός τά άπόλυτο, γ ιά  νά έχει 
τήν πνευματική αποφασιστικότητα, αύτή πού τής ά- 
ποδίδομε, δέν θά ήταν άρκετό νά ύπάρχει σάν ά- 
πλή ψυχική ένωση μέ κάποιο σκοπό, κατά τρόπο 
έστω άπολυτο, δπως φαίνεται νά έρμηνεύεται άπό 
τόν κ. Τσάτσο. ’Αντίστροφα, καί γιά  νά φθάσομε 
στήν άπόλυτη κατάφαση συγκεκριμένου σκοποΰ, 
πρέπει πάντοτε νά έρθομε καί σ* αύτόν άπό τήν ή 
θική δράση τοΰ άπολυτου, κατά τήν έννοια τών δια
τυπώσεων τοΰ κειμένου.

τοΰ πνεύματος, δπως ύπάρχουν στήν ί
στορία, καί, πιό συγκεκριμένα άκόμη, τών 
ιστορικών έργων, πού πέρα άπό τή συμβα
τική τους άξιότητα είναι ένδεχόμενο νά έ
χουν καί τήν πραγματική άξία, νά γίνουν 
ή μορφή καί ό τρόπος τής δημιουργίας 
καί τής ζωής τοΰ προσώπου, πού πρός αύ
τό τό σκοπό μελετά τήν άξία τους».

Οί τελευταίες κυρίως διατυπώσεις έχουν 
καί γιά τή μελέτη τοΰ κ. Τσάτσου άμεση 
έφαρμογή. Ερμηνεύουν καί έκφράζουν μέ 
τόν πιό καθαρό τρόπο, τόσο τή συγκεκρι
μένη κάθε φορά άποστολή, δσο καί τή συ
νοχή πρός τό ένιαΐο νόημα τής μελέτης 
τών είδικώτερων καί άναλυτικώτερων άνα- 
πτύξεων, πού άπαρτίζουν ειδικά τό δεύτε
ρο μέρος της. *Η πρόθεση τών είδικών αύ
τών άναπτύξεών είναι άκριβώς ή έρμη- 
νεία καί ή άξιολόγηση τών μορφών είτε 
τρόπων του πνεύματος, δπως ύπάρχουν 
στήν έως σήμερα ίστορία, καί ή προετοι
μασία έτσι τοΰ προσώπου, ώστε εόστοχα 
νά προκρίνει τόν ειδικό τρόπο τοΰ πνεύμα
τος, πού θά τόν συνδέσει μέ τήν άτομική 
του δημιουργία καί δπαρξη. Παράλλη
λα δμως μέ τά άντικειμενικά αύτά θέ
ματα, είτε μάλλον παράλληλα μέ τήν 
άντικειμενική άντιμετώπιση τών είδικών 
αύτών θεμάτων, θεωρούνται καί έρμηνεύον- 
ται καί οί δυνάμεις, δπως καί οί άδυνα- 
μίες καί οί έμπλοκές τής ψυχής, καί_γενι· 
κώτερα οί τάσεις καί ή κατάσταση τής ψυ
χής, δταν βρίσκεται στήν πορεία, δταν κι
νείται στήν άναζήτηση πρός την πνευματι
κή της τοποθέτηση καί όλοκλήρωση. Έτσ ι, 
δημιουργεΐται καί ή εύκαιρία νά πραγ
ματοποιηθεί διεισδυτική καί ώραιότατη έρ- 
μηνεία καί έκφραση δχι μόνο τών νόμων καί 
τών άξιών τοΰ πνεύματος, άλλά καί τών 
κανονικοτήτων καί τών άνωμαλιών τής 
ψυχής.

Τό πρόβλημα δμως τής μελέτης είναι 
πάντοτε βαρύτατο καί στή δυσκολία καί 
στή σημασία του. Τό κύριο πρόβλημα τής 
μελέτης είναι άναμφίσβήτητα τό θεμελια
κό τών θεμελιακών προβλημάτων είναι η 
έλλογη σύνθεση τοΰ χάους,. ή εννομη οι
κοδόμηση σέ χώρο άνυπαρξίας. Γιά ένα 
λοιπόν τέτοιο πρόβλημα, δποια πληρότη
τα καί άν έχει ή πρώτη του άντιμετώπιση, 
μιά παράλληλη άνάπτυξη θά είχε πάν
τοτε νά έπιτελέσει θετική συμβολή. Τέτοια 
διαβλέπω τήν άποστολή καί τή δικαίωση 
τής δεύτερης αύτής μελέτης γιά τήν άντι- 
μετώπιση τοΰ πρώτου καί κρίσιμου γιά δ 
λους προβλήματος. Έ τσ ι δμως, ή δεύτερη 
αύτή μελέτη έχει σύμφωνα μέ τήν άποστο
λή της αύστηρά ώρισμένη, κατά τήν έπαφή 
της πρός τήν πρώτη, κατεύθυνση. Δέν άπο- 
σκοπεΐ, καί δέν θά μποροΰσε άλλωστε, νά 
θίξει είτε νά συζητήσει κάν τά θετικά
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έπιτεύγματα της μελέτης τοΰ κ. Τσάτσου' 
άντίστροφα θά στηριχθεΐ σέ δλα αύτά καί 
θά τά προϋποθέσει, γιά νά προχωρήσει δ 
που θά προχωρήσει, θά παραλληλίσει δ
μως κάπου καί μιά διαφορετική έκφραση 
στήν άνάπτυξη ώρισμένων στοιχείων καί 
στιγμών τής πρώτης μελέτης, έκεΐ δπου ή 
διατύπωση φαίνεται νά μή κατέχει τήν ά- 
κρίβεια καί τήν άλήθεια, δση θά ταίριαζε 
κατά τή δύναμη τών άλλων της θέσεων.

θά μποροΰσε δμως άκόμη καί είδικώτε- 
ρανά παρατηρηθεί, δτι ή έγκατάλειψη καί 
άντικατάσταση αύτή τής άνάπτυξης ώρισ
μένων κρίσιμων σημείων τής πρώτης με
λέτης θά όδηγήσει άναγκαϊα καί πρός τήν 
κρίσιμη διεύρυνση τοΰ έπιπέδου, δπου ά· 
ναζητοΰνται καί άντιμετωπίζονται τά είδι- 
κώτερα προβλήματα.Ή μελέτη δηλαδή τοΰ 
κ. Τσάτσου, — καί, δ,τι ισχύει γιά τή μελέ
τη, ισχύει καί γιά τό πρόσωπο πού κατά 
τίς άξιώσεις τής μελέτης πορεύεται στή 
ζωή του, — δσο καί άν ένδεικτικά μόνο 
άντιμετωπίζονται τά ειδικά πνευματικά 
της προβλήματα, είναι άναμφισβήτητο, δτι 
κατά τήν όλότητα καί κατά τήν ούσία τών 
έπιτευγμάτων της, έξαντλεΐ δλο τό χώρο, 
δπου έχει θέσει τόν έαυτό της, καί ύπ' 
αύτή τήν έ'ννοια ολοκληρώνεται στήν αύ- 
τοκαθορισμένη της ϋπαρξη. “ Ετσι, άπται
στα άναπτύσσεται στό έπίπεδό της καί 
όλοκληρωτικά καταλαμβάνει τίς διαστά
σεις του. Τό έπίπεδο δμως αύτό, δπως 
σχηματίζεται άπό τήν όλότητα τών άνα- 
πτύξεων τής μελέτης, είναι τό έπίπεδο τής 
άτομικής άπλώς ΰπαρξης τοϋ μεμονωμέ
νου προσώπου. "Ενα λοιπόν τέτοιο έπίπε
δο, τόσο αύστηρά κλειστό, είναι άρα γε 
άρκετό γιά τήν πραγματική άρτίωση τής 
ζωής του πνεύματος; Ό  χώρος τοΰ πνεύ
ματος έξαντλεΐται άρα γε στό χώρο τής 
άτομικής ΰπαρξης τοΰ προσώπου ; *Η πνευ- 
ματικώτερη έστω κατά τά συγκεκριμένα 
στοιχεία της διαμόρφωση ώρισμένου προ
σώπου είναι άρα γε καί άληθινή ολοκλή
ρωση τοΰ πνεύματος, άρτίωση τής ύποκει- 
μενικής έστω πνευματικότητας; Ή  μήπως 
χώρος καί νόμος τοΰ πνεύματος είναι πάν
τοτε τό όλο, καί έξ άλλου γιά τήν έπί- 
τευξη αύτοΰ τοΟ δλου προϋπόθεση άπα- 
ραίτητη είναι όπωσδήποτε, καί άπό τήν ά
τομική άκόμα σκοπιά, ή όλότητα κάθε φο
ρά τών άτόμων, ή όλότητα τών ώς αύτο- 
σκοπών ισάξιων μεταξύ τους προσώπων ; 
Καί τότε, δέν θά ήταν καί γιά τήν άτομι
κή συνείδηση άπαράδεκτο, δέν θά ήταν ά- 
δύνατο, ή πορεία της πρός τήν πνευματι
κή της ολοκλήρωση νά άγνοήσει καί νά 
παραλείψει τήν προσπάθεια, πού καί έμ
πρακτα θά συνέβαλε, ώστε καί δλα τά άλ
λα άτομα νά άναχθοΰν στήν πιό άρτια καί 
πιό άξια διαμόρφωση τής ζωής τους;

Πριν οίαδήποτε άπάντηση στά κρίσιμα 
αύτά έρωτήματα, πρέπει πρώτα νά τονι- 
σθεϊ, δτι ή θέση τους ήδη πραγματοποιεί

τήν ήθική μετάβαση πρός τό άλλο άτομο- 
καί έτσι προετοιμάζει τήν έσωτερική σύν
δεση τοΰ προσώπου πρός τήν πολιτεία καί 
τή θεμελίωση τής πολιτείας κατά τήν ώς 
πρός τό πνεΟμα άξία της.

Ή  μελέτη τοΟ κ. Τσάτσου έ'μεινε ώς τό 
τέλος άπρόθυμη — καί συνειδητά βέβαια — 
νά διευρύνει τό «άτομικό» έπίπεδό της 
πρός τή σφαίρα, δπου ύπάρχει καί λει
τουργεί ή πολιτεία, εϊτε πρός τό άλλο ά
πλώς άτομο, σάν ισάξιο μέ τό ύποκείμενο 
της καί γιά τό ύποκείμενο της σκοπό. Οί 
συνέπειες τής έμμονής αύτής στό περιορι
σμένο της έπίπεδο είναι βέβαια καί γιά 
τήν κεντρική της άναζήτηση κρίσιμα άπο- 
φασιστικές. Ή  ώρα δμως δέν είναι άκόμη 
οΰτε κάν νά όνομασθοΟν. Τώρα πρέπει νά 
μελετηθούν πρώτα έκεϊνες οί αναπτύξεις 
τής μελέτης, πού ειδικά χρειάζονται κά
ποια έκφραση άκριβέστερη. Έ τσ ι, καί θά 
διαφωτισθοΰν άμεσα καί δλα τά είδικώτε- 
ρα προβλήματα, δσα κατά τήν ούσία τους 
έμπίπτουν στό θεμελιακό πνευματικό πρό
βλημα, καί, σύγχρονα, ή άρτιότητα είτε 
ή έλλειπτικότητα τοΰ έπιπέδου δπου όλό- 
κληρη ή μελέτη κινείται.

Τέτοια άποφασιστική άνάπτυξη είναι 
κατ’ έξοχήν ή έκφραση τοΰ σημείου τής, 
τοποθέτησης τοΰ προσώπου, τοϋ «άρχιμή- 
δειου σημείου», δπως στή μελέτη όνομάζε- 
ται. Οί διατυπώσεις ειδικά, πού έγκαινιά- 
ζουν κάποια παρέκκλιση άπό τήν άκρίβεια 
στή διανόηση τής κρίσιμης αύτής στιγμής, 
τής πνευματικά οίκοδομητικής στάσης τής 
ψυχής,περιέχονται κυρίως σέ τοΰτο τό χω
ρίο «Ή  τοποθέτηση θά μποροΰσε νά σημει
ωθεί σάν Μνα ιδεατό σημείο δπου δλες 
οί δυνάμεις καί οί τάσεις μιάς άτομικής 
ύπαρξης συγκλίνουν σάν άχτίδες πρός 
ενα κέντρο. Αύτό τό σημείο καθένας τό 
διαλέγει έλεύθερα καί τό καταλαμβάνει. 
Τέτοια σημεία είναι άπειρα, δσο άπειροι 
είναι οί δυνατοί τύποι τής άνθρώπινης προ
σωπικότητας» (*).

Γιά νά φανερωθεί τώρα ή μετατόπιση 
τοΰ νοητοΰ έπιπέδου, πού άναμφισβήτητα 
πραγματοποιείται μέ τή διανόηση ήδη έ
νός τέτοιου «ίδεατοΰ σημείου», δέ χρειάζε
ται τίποτε άλλο παρά νά παρατεθεί μόνο 
τό προηγούμενο χωρίο τής ίδιας τής μελέ
της, δπου μέ άκρίβεια καί μέ καθαρότη
τα έκφράζεται τό κριτήριο, τό άπόλυτα ού- 
σιαστικό γιά τήν παρουσία καί τήν άλή- 
θεια του πνεύματος: «Ή προσπάθεια τής 
τοποθέτησης ύπάρχει πριν άπό κάθε άλλη. 
Τίς άλλες αύτή τίς δικαιώνει καί τίς κατα
λογίζει σέ μιά συνείδηση. Είναι ή άρχή

(*) «Προπύλαια· τεΰχος 2, σ. 53. Στό χωρίο τοΟτο 
ή λέξη προσωπικότητα δέν Ιχ ε ι  τήν είδική έννοια 
πού έχει στή δική μας μελέτη.
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κάθε στάσης καί κάθε κίνησης" άφετηρία 
καί σκοπιά. Είναι καί ό λόγος τής άνθρώ
πινης άξιοπρέπειας· τό δριο πού χωρίζει 
τόν άνθρωπο πού είναι πνεΰμα άπό τόν 
άνθρωπο πού μαζεύει άπό χάμω τό πνεΰ
μα τών άλλων καί τό άναλίσκει, μεταβάλ- 
λοντάς το σέ ΰλη χρήσιμη καί έκμεταλ- 
λεύσιμη» (*)·

Οί διατυπώσεις τοΰ αύθεντικοΰ αύτοΰ 
χωρίου είναι καί άντίστοιχες μέ τίς πα- 
λαιότερες δικές μου, πού καί στήν τωρινή 
μελέτη, πριν λίγες σελίδες, παραθέτω, γιά 
νά έκφράσω συγκεντρωτικά καί ρητά τό 
πρωταρχικό πνευματικό νόημα. ’Ανεξάρτη
τα δμως άπό αύτή τήν άντιστοιχία, είναι 
κυρίως ή άπταιστη έκφραση τοΰ ίδιου αύ
τοΰ θεμελιακού γιά τήν υπόσταση τοΰ προ
σώπου νοήματος. "Οπως καί μέ τήν όλότη
τα τών έπόμενων άναπτύξεων θά έξηγη- 
θεί, τό ούσιαστικά κριτήριο, πού άποφασί- 
ζει τήν πνευματικότητα καί τήν «άξιοπρέ- 
πεια» τοΰ άνθρώπου, είναι τοΰτο άκριβώς, 
ή «προσπάθεια τής τοποθέτησης», ή άξίω
ση τής τοποθέτησης, πού «υπάρχει πριν 
άπό κάθη άλλη» καί πού «τίς άλλες αύτή 
τίς δικαιώνει καί τίς καταλογίζει σέ μιά 
συνείδηση». Αύτή ή ίδια είναι «ό συνειδη
τός σύνδεσμος πρός τό καθολικό πνεύμα»' 
,μέ αύτή καί στή στιγμή της έπιτελεΐται 
κάθε φορά ή θέση τής ζωής τοΰ πνεύμα
τος «άπό τή συνείδηση καί άπό τήν δράση 
τοΰ άπολύτου» (’).Τό άλλο, τό έπόμενο χω
ρίο τής μελέτης τοΰ κ. Τσάτσου, αύτό πού 
έγκαινιάζει, καθώς είπαμε, καί πραγματο
ποιεί τή μετατόπιση τοΰ νοητοΰ έπιπέδου, 
διανοείται τή λογικά ύστερη στιγμή τής 
ουνείδησης, δχι δηλαδή τή στιγμή τής 
προσπάθειας γιά τήν τοποθέτηση, άλλά τή 
οτιγμή πού ή τοποθέτηση ύπάρχει πιά συν
τελεσμένη.

Ή  διαστολή δμως άνάμεσα στις δυό αύ
τές σημασίες τής έκφρασης «τοποθέτηση», 
τίς δύο, καί στό περιεχόμενο καί στή λει
τουργία διαφορετικές, στιγμές τής συνεί
δησης, δέν πραγματοποιείται καί στή με
λέτη τοΰ κ. Τσάτσου, δέν έκφράζεται στις 
άναπτύξεις της μέ τήν άκρίβεια, πού άπα
ραίτητα χρειάζεται, καί μάλιστα σέ δλη 
τήν έκταση τών συνεπειών των. Χαρακτη
ριστική γιά τήν άπότομη μεταλλαγή τής 
σημασίας είναι κατ’ έξοχήν ή πρώτη φρά
ση τοΰ δεύτερου χωρίου : «Ή τοποθέτηση 
θά μποροΰσε νά σημειωθεί σάν ένα ιδεα
τό σημείο,Ιδπου δλες οί δυνάμεις...». Γιά 
νά είναι λοιπόν όρθή καί ή έκφραση ήδη 
αύτή, ή λέξη «τοποθέτηση» πρέπει νά ση
μαίνει δχι τήν ένέργεια, τήν πράξη, δπως 
στό προηγούμενο άκριβώς χωρίο.άλλά,άντί- 
οτροφα, άποκλειστικά τό «σημείο» τής το
ποθέτησης. Καί, στήν πρώτη αύτή φράση,

( ' )  ” Ενθ ’ άνωτέρω σ. 52- 53.
(2) Γ  ιά τήν άληθινή έννοια των έκφράσεων αύτών 

βλ. τήν ύποσημείωση τής σελ. 155.

άναμφίβολα καί θέλει τοΰτο ειδικά νά 
σημαίνει. Οί άλλες δμως, σέ δλη τήν έκ
ταση τής μελέτης, όνομασίες καί άναπτύ- 
ξεις καθαρά δείχνουν, δτι, πότε αυτή τή 
σημασία τής τοποθέτησης προϋποθέτουν, 
τήν τοποθέτηοη σάν «ιδεατό σημείο», πότε 
δμως τήν άλλη, τή λογικά προγενέστερη 
καί πνευματικά ούσιαστικώτερη, τήν προσ
πάθεια δηλαδή καί τήν άξίωση γιά τήν 
τοποθέτηση.

Ά λλά  οί δυό αύτές σημασίες τής έκφρα
σης «τοποθέτηση» δέν κατέχουν τήν ίδιαν 
άξία καί δέν έχουν τήν ίδια συμβολή γιά 
τήν πνευματική άρτίωση τοΰ προσώπου. Ι 
διαίτερα, ή τοποθέτηση ώς «τό ιδεατό ση
μείο, δπου δλες οί δυνάμεις καί οί τάσεις 
μιάς άτομικής ΰπαρξης συγκλίνουν σάν 
άχτίδες πρός ένα κέντρο», παρουσιάζει με
γάλη προβληματικότητα γιά τήν άλήθεια, 
είτε καί τήν έκταση τής σημασίας της. " Ε 
να τέτοιο δηλαδή «ιδεατό σημείο» μπορεί 
άριστα νά υπάρξει καί μπορεί εδκολα νά 
διαπιστωθεί καί σέ πρόσωπα, σέ δημιουρ
γούς ειδικά, πού πραγματοποίησαν άναμ
φίβολα έξαιρετική συγκέντρωση τής ζωής 
τους, άλλά, καί μέ δλα αύτά, ποτέ δέ γνώ
ρισαν, ποτέ δέν έζησαν τή στιγμή τής 
προσπάθειας πρός τήν άξιώτερη τοποθέ
τηση τών ψυχικών τους δυνάμεων.Έτσι τά 
πρόσωπα αύτά δέν κατέχουν δ,τι άκριβώς 
θά άποφάσιζε τήν πνευματική τους άρτιό
τητα, δέν κατέχουν τή στιγμή, πού «ύπάρ- 
χει πριν άπό κάθε άλλη» καί πού «τίς άλ
λες αύτή τίς δικαιώνει», τή στιγμή, κατά 
έκφραση άλλη, τής «πρακτικής συνείδησης 
τοΟ άπειρου τών δυνατοτήτων» πού προ
βάλλονται στή ζωή τους(8).

Καί πραγματικά λοιπόν χωρίζονται πολύ 
συχνά, δπως καί ούσιαστικά πάντοτε 6ta- 
κρίνονται, ή στιγμή, ή πράξη άπό τό ένα 
μέρος καί άπό τό άλλο μέρος τό σημείο 
άπλώς τής «τοποθέτησης». Άλλά , άν ή 
στιγμή, ή πράξη τής ποποθέτησης είναι ή 
κατ’ έξοχήν στιγμή τής πνευματικής έλευ- 
θερίας, ή στιγμή τής όλοκληρωτικής αύτο· 
ρύθμισης του πνεύματος, δέν θά έπρεπε 
έξ άλλου, μέ άδιάλλακτη έξαρση τής ση
μασίας της, νά φθάσει νά μηδενίσει τήν ά
ξία, πού'άναμφίβολα μπορεί νά έχει καί 
γιά τήν ύπαρξη τοΰ προσώπου καί γιά τήν 
άνάπτυξη τοΰ πνεύματος ή άπλή έστω ΰ- 
παρξη τοΰ ίδεατοΰ «σημείου τής τοποθέ
τησης». Άπλώς πρέπει νά παρατηρηθεί δτι 
καί κατώτερη βέβαια είναι ή άξία τής ά- 
πλής αύτής ΰπαρξης τοΰ ίδεατοΰ σημείου 
τής τοποθέτησης, άλλά καί δτι καί στήν 
ούσία καί στήν κατεύθυνση είναι διαφο-

(9) Κλασσικό παράδειγμα τέτοιου προσώπου,πού ά
πλώς £χει «Ιδεατό σημείο, σάν έπίκεντρο τής ζωής 
και τής δράσης του, είναι κατ’ έξοχήν ό ποιητής- σέ 
ολες τής στιγμές τής ζωής του μένει δεμένος στό 
Ιδανικό τής ποίησής του, χωρίς δμως οΟτε καί μιά 
στιγμή νά σκέφθηκε καί κάποιο άλλο τρόπο ζωής 
σάν ένδεχόμενο πιότερο νά άξιζε στή ζωή του.
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ρεχική ή πνευματική της αξιοποίηση.
Ή  άμεση δηλαδή πνευματική σημασία (') 

του ίδεατοΰ σημείου τής τοποθέτησης— 
καί ή μόνη του μάλιστα, δταν τό βλέ
πομε σχηματισμένο πιά καί καθ’ έαυ- 

τιροβάλλεται, δταν τό θεωρήσομε 
σάν ενα είδος ερμηνευτικής κατηγορίας, σάν 
τήν κεντρική μάλιστα κατηγορία γιά 
τήν έρμηνεΐα τής ζωής μεγάλων δη
μιουργών. Άφοΰ, κατά τήν έκφραση τής 
μελέτης, «τέτοια σημεία είναι άπειρα, δσο 
άπειροι είναι οί δυνατοί τύποι τής άνθρώ- 
πινης προσωπικότητας», ύπάρχει, χάρις ά- 
κρι,βώς στήν αύστηρή αύτή άτομικότητα 
του «Ιδεατού σημείου», καί ή δεύτερη προϋ
πόθεση, πού είναι άπαραίτητη σέ μιά κα
τηγορία καί μιά μέθοδο έρμηνείας τής άτο- 
μικότητας τοΰ δημιουργοί}· ή άλλη καί ισό
τιμη προϋπόθεση είναι ή ούσιαστικότητα 
τοΰ ίδιου αύτοΰ σημείου, πού πάλι άμεσα 
στήν ίδια τή μελέτη έκψράζεται, άφοΰ, κα
τά τήν έκφρασή της, σ’ αύτό «δλες οί δυ
νάμεις καί οί τάσεις μιας άτομικής ύπαρ
ξης συγκλίνουν σάν άχτίδες πρός ένα κέν
τρο». *

Σάν ερμηνευτική λοιπόν κατηγορία, τό 
«ιδεατό σημείο τής τοποθέτησης* κατέχει 
άναμφισβήτητα θετική σημασία. Στίς άνα- 
πτύξεις δμως καί κατά τήν πρόθεση τής 
μελέτης τοΰ κ. Τσάτσου, στό «σημείο» τοΰ
το άποδίδεται ώρισμένη λειτουργία καί 
ιδιότητα, πού πρέπει άδίστακτα νά κριθεΐ 
άπαράδεκτη καί άδύνατη. "Ο,τι σάν διαπί
στωση a posteriori είναι θετική πνευματική 
πράξη, τό ιδιο σάν θέση a priori είναι πνευ
ματική πρόθεση άστοχη και άδύνατη. Ά ν  
δηλαδή παραδεχτοΰμε άπεριόριστα τόν 
προκαθορισμό ΐδεατοΰ σημείου, «δπου δ
λες οί δυνάμεις καί οί τάσεις μιας ά
τομικής ΰπαρξης συγκλίνουν σάν άχτίδες 
πρός ένα κέντρο», τότε θά φθάσομε άναπό- 
φευκτα στόν άφανισμό τής έλεύθερης κί
νησης τής ψυχής—στήν άρνηση τοΰ θεμελια- 
κοΰ νοήματος τής μελέτης.

Η κρίσιμη αύτή άντινομία και άσυνέ- 
πεια_γίνεται φανερή, καί άπλώς άν παρα
τεθούν πάλι ώρισμένες διατυπώσεις τής με
λέτης τοΰ κ. Τσάτσου. “ Ετσι, « . . . ό νόμος 
τής τοποθέτησης είναι νόμος έλευθερίας. 
Να τοποθετήσεις τόν έαυτό σου έλεύθερα 
άπό κάθε προηγούμενο ορισμό, άπό κάθε 
προηγούμενο έπηρεασμό». Καί, σέ άλλο 
σημείο, « . . .  γιαυτό μιά τοποθέτηση πού 
γίνεται καί στέκει μέσα σέ άέναο κίν
δυνος μιά λύση πού γίνεται τό πρόβλη
μα τής έρχόμενης στιγμής». Ή  τοποθέτη

(*) Σ έ  έπομενες άναπτύξεις θά έκτεθεΐ και ή άμε-
ση πρακτική σημασία του, δποια καί μέ διτοιο vonua 
υπάρχει γιά  τήν άνάπτυξη τής ζωής' τοΰ προσώπου, 
γ ια  τη διαμόρφωση του προσώπου σέ προσωπικό
τητα.

ση λοιττόν και ή έλευθερία του τιροσώτιοσ 
είναι τοποθέτηση καί έλευθερία τής κάθε 
στιγμής τής ζωής του. Πρέπει έτσι τό πρό
σωπο σέ κάθε στιγμή τής ζωής του νά ο
ρίζει στόν έαυτό του τήν άξιώτερη γιά τή 
στιγμή στάση του καί νά τήν ορίζει χωρίς 
άπό τίποτε νά δεσμεύεται, οΰτε κάν άπό 
τήν παράδοση τής δικής του προηγούμενης 
στιγμής. Τοΰτο είναι ή έλευθερία τής ζωής 
μας, ή έλεύθερη δημιουργία τής κάθε στιγ
μής τής ζωής μας. 'Ερχεται δμως ή ίδια ή 
μελετη καί  ̂ ύποστηρίζει, πώς μπορεί καί 
πρέπει νά υπάρξει ενα σημείο, δπου νά 
συγκλίνουν δλες οί δυνάμεις καί δλες οί 
τάσεις τής ΰπαρξής μας. Άλλά, άν πραγ
ματικά υπήρχε ένα τέτοιο σημείο, τότε δ 
λες οί στιγμές τής ζωής μας θά ήταν ού- 
σιαστικά προδιαγραμμένες άπό έκείνη τή 
στιγμή, πού μιά γιά πάντα ώρισε τοΰτο 
τό σημείο, θά ήταν δλες δηλαδή υποταγ
μένες στήν προνομιακή τούτη στιγμή, θά 
ήταν Μτσι έτεροπροσδιορισμένες, έξαρτη- 
μένες, άνελεύθερες (a).

Οΰτε πρέπει λοιπόν οΰτε μπορεί νά προ- 
κ®θορισθεί «ιδεατό σημείο» καί επίκεντρο 
τής ύπαρξης τοΰ προσώπου, γιατί τότε θά 
χάνονταν ή έλευθερία καί ή αύθυπαρξία 
τής κάθε στιγμής τής ζωής του, θά γίνον
ταν άδύνατη άκριβέστερα ή έλεύθερη σέ 
κάθε στιγμή τοποθέτηση τών δυνάμεων 
καί τών τάσεων τής ψυχής του. Αύτή του
λάχιστον είναι πάντοτε ή πρώτη καί ή πιό 
άμεση άποψη._'Υπάρχει δμως στό ζήτημα 
τοΰτο καί ή άποψη ή άντίστροφη.

Ά ν  δηλαδή _φαντασθοΰμε, πώς ή κάθε 
στιγμή τής ζωής μας βρίσκονταν μόνη της 
καί χωρίζονταν άπό δλες τίς άλλες, τότε 
τό άναγκαίο άποτέλεσμα θά ήταν,δτι θά εί- 
χε χάσει καθε δύναμη γιά όποιαδήποτε άξια 
έπίτευξη, γιά κάθε θετική δημιουργία. Ή  ί 
δια ή οικονομία και ή νομιμότητα τής ζω
ής τής ψυχής καί τής άνάπτυξης τοΰ πνεύ
ματος έπιβάλλει καί προϋποθέτει άπαραί- 
τητα τήν εσωτερική σύνδεση καί τήν ορ
γανική συνοχή τών καθέκαστα στιγμών καί

(~) Η άσυνέπεια έξ άλλου αυτή θά μπορούσαιιε νά 
πούμε οτι δέν υπάρχει, αν τό «ιδεατό σηαεΐο» τό 
σκέπτεται ^υχόν ό κ. Τσάτσος στή σφαίρα άπλώς 
του λογικού και ήθικοΰ κύρους καί όχι σάν θέαη 
καί σαν πράξη ώρισμένης στιγμής τής συνείδησης 
μεσα στή χρονική της άνάπτυξη. Δέν άποκλείεται 
μαλιστα για  μιά στιγμή μέ αύτό μόνο τόν τρόπο νά 
τό ερμηνεύει και νά τό σκέπτεται. CH πρόθεση δ
μως και ή συνοχή τής όλότητας τών άναπτύξεων 
της μελετης του  ̂ έπιβάλλει και νά τό σκέπτεται, 
σχεδόν σέ όλα τά άλλα σημεία, σάν πράξη καί σάν 
υεση της συνείδησης, σάν τήν πιό κρίσιμη αάλιστα 
π ρ ά ξη κα ι θεση ^τής συνείδησης, πού σάν τέτοια α
ναγκαία ^έπιτελεΐται σέ ώρισμένη στιγμή τής χρονι
κής της ύπαρξης. 'Ο  καθορισμός λοιπόν τής τοπο
θέτησης σαν «τοΰ ΐδεατοΰ σηαείου δπου . . . , καί αν 
δέν φερνει άμεσα, στό σημείο κιόλας τοΰτο. τήν ά- 
συνέπεια_πρός ώρισμένες άλλες άναπτύξεις τής αε- 
λετης του κ. Τσάτσου, τήν έτοιμάζει δμως όπωσδή- 
ποτε καί τή φέρνει ουσιαστικά αύτός πάντοτε, κα- 

α **’ ^να τ^τοι°  νόημα «ΐδεατοΰ σηαείου:»
σέ πολλά άλλα σημεία τής μελέτης, τή δηαιουργει 
και τήν έμφανιζει στά άλλα αύτά σημεία.

Πνευματική άρτίωση 159

στοιχείων τής χρονικής ύπαρξης του προ
σώπου. Ή  κάθε στιγμή τής ζωης του πρε- 
πει νά συνδεθεί έσωτερικά μέ τή δημιουρ
γία καί τή δύναμη τών άλλων στιγμών, 
νά συναιρέσει στήν υπαρξή_της τή δύναμη 
αύτή καί τήν κατεύθυνση τής δημιουργίας 
τών άλλων καί, ετσι, νά έντάξει καί νά 
πραγματοποιήσει τή δική της δημιουργική 
δύναμη μέσα στό σύστημα τών έπιδιώξεων 
καί δυνατοτήτων, πού άπαρτίζουν δλες οί 
άλλες στήν πνευματική συνοχή τους. _ 

Τήν άνάγκη αύτή τής συνοχής καί τής 
σύνταξης τών καθέκαστα στιγμών τής 
ζωής τήν έπιβάλλει ή άντικειμενική τάξη 
καί νομιμότητα τής λειτουργίας τής συνεί
δησης καί τής άνάπτυξης τοΰ πνεύματος. 
Είναι ή άτεγκτη νομιμότητα τώνπραγμα- 
των, ή τάξη τοΰ κόσμου τής Ιστορίας Ή  αν
τίστροφη άκριβώς άξίωση, πού άναπτύχθη- 
κε πρίν, ή άξίωση γιά τήν άπόλυτη αύτοτέ- 
λεια καί αύτορύθμιση τής κάθε στιγμής 
τής ζωής έρχεται άπό τήν άντίπαλη καί 
άντίρροπη σφαίρα" είναι ό νόμος τής άτομι- 
κότητας, τό αίτημα τής έλευθερίας.

Τό αίτημα δμως τής έλευθερίας τό είχα
με άναπτύξει στήν άπόλυτη καθαρότητα 
τής άξίωσής του, δπως υπάρχει έξω_άπό 
τά πράγματα, έξω άπό τόν κόσμο τής Ι 
στορίας. Είδαμε τήν έλευθερία στήν υπο
κειμενική άπλώς, καί άκριβέστερα στήν 
άρνητική κυρίως οψη της. Τώρα, είναι ή 
ώρα νά τή δοΰμε καί στήν άντικειμενική 
καί στή θετική της άποψη'_ πρέπει νά δοΰ
με τό αίτημα τής έλευθερίας καί δπως υ
πάρχει στή σφαίρα τής πραγματοποίησης, 
δπως έκτελείται μέ τίς πράξεις καί μέσα 
στίς πράξεις τής ζωής μας, δπως διαμορ
φώνεται μέσα στόν κόσμο καί μέσα στήν 
τάξη τής ιστορίας.

Ή  έλευθερία λοιπόν στήν πραγματοποίη
σή της είναι ή συγκεκριμένη^ κάθε φορά 
σύνθεση τοΰ αιτήματος άπό τό ένα_μέρος 
τής άτομικότητας τής κάθε στιγμής_μοις 
καί τής κάθε πράξης μας καί έτσι του ά- 
πόλυτα ανεπηρέαστου αύτοκαθορισμου 
της καί άπό τό άλλο μέρος τοΰ νόμου 
τής έσωτερικής σύνδεσης και πνευματικής 
συνοχής δλων τών καθέκαστα στιγμών καί 
πράξεών μας. τοΰ νόμου δηλαδή καί^τής 
τάξης, πού στηρίζει τήν ένότητα και έτσι 
τήν ϋπαρξη τής χρονικής ζωής μας. Καί^ή 
σύνθεση άκριβώς αύτή τοΰ αιτήματος τής 
άπόλυτης άτομικότητας μέ τήν άντικειμε- 
νική νομιμότητα καί τάξη δχι μόνο δέν εί
ναι άναίρεση είτε ύποχώρηση τής έλευθε
ρίας πρός τήν άνελευθερία, άλλά είναι 
άντίστροφα ό μόνος γνήσιος τρόπος γιά 
τήν ΰπαρξη τής πραγματικής έλευθερίας. 
Φαίνεται ετσι ή έλευθερία, στήν άληθινή 
της σημασία, σάν ή δύναμη γιά τήν ένέρ- 
γεια πού συμπίπτει άπόλυτα με τήν τάξη 
καί τό νόμο. "Οσο δμως καί άν ^ναι ή 
μοίρα τής έλευθερίας καί ή ούσία τής λει
τουργίας της ή σύμπτωση αύτή καί ή συν-

δύαση τοΰ άπόλυτα ύποκειμενικοΰ καί τοΰ 
άπόλυτα άντικειμενικοΰ, τής άπόλυτης άτο
μικότητας καί τής άπόλυτης ένότητας, 
ή συνθετική αύτή άκριβώς άποστολή, 
πού είναι καί ή πραγματοποίηση _ τής 
έλευθερίας, ν^εται πάντοτε αιτία καί̂  πη
γή άπόλυτης κρισιμότητας_γιά τήν άξία 
είτε τήν άναξιότητα τής ζωής μας, όξύτα- 
της προβληματικότητας γιά τήν πραγματι
κότητα είτε τήν άνυπαρξία τής έλευθερίας.

Καί ύπάρχει πρός ποικίλες κατευθύν
σεις ή πρακτική προβληματικότητα. Ισχυ
ρισμοί νόμου καί τάξης άφθονοι πάντοτε 
προβάλλονται. 'Η έλευθερία μας ομως θα 
διαπιστώσει καί τό λόγο τοΰ νομού και 
τόν τρόπο τής τάξης.Ή έλευθερία μας και 
θά διαμορφώσει, γιά νά προχωρήσει στήν 
πράξη, καί στό νόμο συγκεκριμένο νόημα 
καί στήν τάξη συγκεκριμένη μορφή.

Τό πρόβλημα τής έλευθερίας, στο 
τώρα θέμα, είναι νά διαπιστώνεται καθε 
φορά, ώς ποιό δριο τό πρόσωπο μπορεί 
καί πρέπει νά έπαγρυπνεί γιά τ̂ήν άξια 
καί πρός τήν άναδημιουργία τής κατεύ
θυνσης, πού έχει δώσει στις ψυχικές του 
δυνάμεις, καί ποιά έξ άλλου είνας ή έκτα
ση τής άνάγκης νά έμμένει άπλώς στην 
έκτέλεση τοΰ συγκεκριμένου μέσα στην 
προκαθορισμένη κατεύθυνση, πραγματο
ποιώντας έτσι τή δημιουργική κάθε φορα 
σύνθεση πρός τήν προηγούμενη δημιουργία.

'Η άντιμετώπιση αύτοΰ τοΰ προβλή_ματος 
συμπεριλαμβάνει καί πραγματοποιεί σύγ
χρονα καί τούς δυό γενικούς κανόνες, που 
μόνους αύτούς διατυπώνει στή μελέτη του 
ό κ. Τσάτσος Καί τό σημείο δηλαδή βρί
σκεται έτσι, «έκεϊνο άπό δπου μπορεί κά
θε άτομο νά άποδώσει τό μέγιστο δριο 
τής πνευματικής του δημιουργίας ή ένέρ- 
γειας» — θά έπρεπε νά προσθέσομε και 
τήν άξιώτερη ποιότητα αύτής τής ένέργειας 
— καί έξ άλλου κατ’ έξοχήν έτσι «ή ζωή 
τής ψυχής διατηρεί τήν ένότητά της».Άρκει 
βέβαια, τό κρίσιμο αύτό πρόβλημα νά 
λύεται πάντοτε κατά τή δύναμη τής έλευ
θερίας, μέ τήν πραγματοποίηση δ_ηλαδή 
τής άντικειμενικά όρθής σύνθεσης τών δύο 
άντίρροπων αιτημάτων. Καί τοΰτο άναμ- 
φισβήτητα στή συγκεκριμένη μόνο^ περί
πτωση ε ΐ ν α ι ^όπωσδήποτε έφικτό. Είναι το 
κατ’ έξοχήν προσωπικό κατόρθωμα του 
πνευματικοΰ άνθρώπου, τό κύριο καί πρώ
το έπίτευγμα τής άτομικής του έλευθερίας.

** *
θά μποροΰσε δμως, ώς κάποιο δριο, καί 

άκόμα πιό ειδικά νά διατυπωθεί τό περιε
χόμενο τοΰ κατ’ έξοχήν προσωπικού αυ- 
τοΰ προβλήματος. Βρισκόμαστε—αύτή εί
ναι ή θέση τοΰ προβλήματος—στή στιγμή 
τής συνειδητής άναζήτησης τοΰ σημείου 
τής τοποθέτησης, στή στιγμή τής προσπά
θειας νά καθορίσομε τό «ιδεατό σημείο»,
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πού γύρω του κυρίως θά αναπτυχθεί ή δη
μιουργική τουλάχιστον ένέργεια τής ζωής 
μας. Κατά τή στιγμή λοιπόν αύτή, νά με
λετούμε γιά κάθε μιά άπό τις μέλλουσες 
στιγμές τής ζωής μας τή συγκεκριμένη 
πράξη, πού θά τήν πληρώσει, έστω δπως 
πρόκειται ν' άποτελέσει, στή συνοχή της 
μέ δλες τις άλλες, τήν ένότητα ώρισμένης 
δημιουργίας — νά μελετούμε κατά τέτοιο 
τρόπο καί νά έτοιμάζομε τήν κάθε μελ
λοντική πράξη μας θά ήταν όπωσδήποτε, 
έκτός άπό τήν άστοχία του καί πρός τίς 
άλλες κατευθύνσεις, καί άπόπειρανά άφα- 
νισομε τήν έλευθερία τής κάθε ύστερης 
στιγμής, πέρα άπό τό δριο οίασδήποτε νο
μιμότητας είτε άνάγκης.

"Ο,τι καί μπορεί καί πρέπει νά μελε
τούμε καί νά υπολογίζομε, κατά τή στιγ
μή αύτή τής άναζήτησης τοϋ ιδεατού 
έπίκεντρου τής ζωής μας, είναι, δχι ποτέ, 
καί σέ οίαδήποτε περίπτωση, πράξεις συγ
κεκριμένες, άλλά μόνο ό τρόπος τοΰ πνεύ
ματος καί ό τρόπος τής ζωής, πού θά ήταν 
ό πιό άξιος άναμεσα σέ δλους τούς άλλους, 
γιά νά γίνονταν ό τρόπος τής δικής μας 
ζωής είτε τουλάχιστον ό τρόπος τής δημι
ουργικής ένέργειας τής ζωής μας.

Εμπειρικά μιλώντας γιά τό ίδιο αύτό 
θέμα, θά λέγαμε, δτι τό πρόβλημα, πού 
ύπάρχει ετσι γιά τή συνείδησή μας, εί
ναι αύτό περίπου πού καί καθημερινά 
βλέπομε νά τό άντιμετωπίζουν δσοι νέοι 
τουλάχιστον έκλέγουν πραγματικά τή στα
διοδρομία τους καί μάλιστα δσοι, διαθέ- 
τοντας καί οικονομική βέβαια εύχέρεια, 
άλλά κυρίως πλούσιες ψυχικές δυνάμεις 
καί κάποια ήδη πνευματική καλλιέργεια, 
άναζητοΰν δχι άπλώς βιοποριστικό είτε 
γενικότερα επαγγελματικό, άλλά κατ' 
έξοχήν ουσιαστικό προσανατολισμό τής 
ζωής τους. "Ετσι τούς βλέπομε, στήν άνα
ζήτηση αύτή. είτε γυρεύουν τί προσωπικά σ’ 
αύτούς περισσότερο θά ταίριαζε, είτε τί άν- 
τικειμενικά παρουσιάζει μεγαλύτερη σπου- 
δαιότητα, νά κινούνται δλόι σέ προτιμή
σεις καί σέ προκρίσεις, άλλοι καί άλλοτε 
τής ζωής τής έπιστημονικής μελέτης, άλλοι 
τής ζωής τής καλλιτεχνικής δημιουργίας 
καί άλλοι, συχνότερα μάλιστα, τής ήθικής 
καί τής πολιτικής δράσης, είτε καί νά κι
νούνται βέβαια πολλές φορές σύγχρονα σέ 
πιότερους παρά σέ ένα άπό τούς χωρι
στούς αύτούς τρόπους τής ζωής καί τοϋ 
πνεύματος.

Τώρα, στήν έκφραστική τής καθαρής λο 
γικής, ή στάση αύτή τής ψυχής, άνεξάρ
τητα άπό ήλικίες καί άπό χρονικούς προσ
διορισμούς, έκφράζεται, δπως τήν έχομε 
ήδη έκφράσει, σάν ή στιγμή τής συνειδητής 
άναζήτησης τοΰ «ιδεατού σημείου» καί έπί
κεντρου τής ζωής μας, μιά στιγμή ετσι, 
πού, κατά λόγον, βρίσκεται πάντοτε «πρίν 
άπό τό ξεκίνημα» στή ζωή, πού, στήν πραγ 
ματικότητα, βρίσκεται μόνο πρίν άπό τό

ξεκίνημα στήν άπόλυτα συνειδητή περίοδο 
τής ζωής.

Τή σημασία άκριβώς τής στάσης αύτής 
έκφράζει καί τό έπόμενο χωρίο τής μελέτης 
τοΰ κ. Τσάτσου. «Τό δτι ό άνθρωπος διαλέ
γει έλεύθερα τό σημείο τοΰτο, καί μ ' αυτά τή 
στάση του στή ζωή$έ σημαίνει πώς δέν ύπόκει- 
ται στούς γενικούς νόμους πού διέπουν τή 
θεωρία καί τήν πράξη του- δέ σημαίνει δτι 
έχει δικούς του θεωρητικούς, ή ήθικούς, ή 
αισθητικούς νόμους. Ή  πρωτοβουλία ύπάρ-
χεί στό δτι, πρίν προχωρήσει σ' ενα σ υγκεκρ ι
μένο τρόπο ζωής κα ί υποταχθεί στό νόμο της, δια
λέγει τό πρωταρχικό σημείο τής τοποθέ
τησης» ('). Καί κατά τίς εκφράσεις λοιπόν 
αύτές, τό ιδεατό σημείο τής τοποθέτησης, 
δσο μποροΰμε νά τό δεχτοΰμε καί στήν 
άποψη τοΰ συνειδητοΰ προκαθορισμού του, 
δέν είναι τίποτε άλλο παρά, καθώς έχομε 
άναπτύξει, ό τρόπος τής ζωής, πού άνα- 
ζητοΰμε καί όρίζομε γιά τόν έαυτό μας 
καί ειδικώτερα γιά τήν άξιώτερη καί δη
μιουργική ενέργεια τής ζωής μας.

Καί υστέρα δμως άπό τόν όριστικό τοΰτο 
καθορισμό τής σημασίας τοΰ «ιδεατού ση
μείου», δέ θά ήταν άσκοπη καί κάποια 
άλλη άκόμη άνάπτυξη, πού έρχεται καί 
περιγραφικά νά έκφράσει τήν άληθινή ση
μασία τής τοποθέτησης μέσα στίς άπειρες 
δυνατότητες τής ζωής. Ά ς  δοΰμε λοιπόν 
πρώτα μιά έκφραση τέτοιου είδους πού 
ύπάρχει, καί σέ περίοπτη θέση, στή μελέτη 
τοΰ κ. Τσάτσου. «"Ας φαντασθοΰμε τώροι 
πώς βρήκαμε τό σημείο τής δικής μας το
ποθέτησης μέσα στό άπειρο τών δυνατο
τήτων, τό σημείο δπου ό ’Αρχιμήδης θά 
τοποθετούσε τό μοχλό του γιά νά κουνήσει 
τή γή· καί ή ψυχή μας στέκεται τώρα έκεΐ, 
έτοιμη, γεμάτη άπ’ δλες τίς δυνάμεις της, 
σέ μία στιγμή άκινησίας. Βλέπει τόν κόσμο 
μπροστά της ν’ άπλώνεται σάν κάμπος. 
Πρέπει τώρα άπό τό σημείο τούτο νά έκ- 
πορευθεί ή κίνηση, ή ζωή’ πρέπει άπό έκεΐ 
νά μοιράσει ή ψυχή στά πράματα τίς δυ
νάμεις της, νά τίς κατευθύνει μέσα άπό 
τά πράματα, μέ τούς δρόμους της νά φθά- 
σει στά τέρματά της, πραγματοποιώντας 
τήν πολιτική της» (’).

Καθώς καί αύτοαναγγέλλεται, ή περι
γραφική αύτή έκφραση παρουσιάζει τή 
σκοπιά τοΰ «ίδεατοΰ σημείου» Ά ν  δμως 
ζητήσομε μέ άκρίβεια νά καθορίσομε, ποιά 
είναι ή στιγμή αύτή τής συνείδησης, πού 
έτσι περιγραφικά τώρα έκφράζεται σάν 
σκοπιά τοΰ «ίδεατοΰ σημείου», σέ ποιά δη
λαδή στιγμή ύπάρχει πραγματικά ή στάση 
αύτή τής ψυχής, πού έχει τήν ήθική έπο
πτεία τής ολότητας τοΰ κόσμου, θά δοΰμε

( ί )  *Ένθ* άνωτ., σ. 51.
(2) *Ένθ* άνωτ., σ. 51.
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-τότε, δτι δέν θά μποροΰσε νά θεωρηθεί αύ- 
<ιτηρά μονοσήμαντη ή περιγραφική αύτή 
άνάπτυξη. Κατά τίς εισαγωγικές της δια
τυπώσεις, έκφράζει τή στιγμή πού ή τοπο
θέτηση ύπάρχει πιά όριστικά συντελε
σμένη, καί έτσι παρουσιάζει τή σκοπιά πού 
κατέχει τό ώρισμένο «ιδεατό σημείο» τής 
τοποθέτησης. Κατά τό περιεχόμενο δμως, 
μιά τέτοια περιγραφική άνάπτυξη, είτε του
λάχιστον μέ παρόμοιο περιεχόμενο, άναμ- 
φίβολα θά ταίριαζε — καί τοΰτο, γιατί καί 
πραγματικά ύπάρχει κάποια άναλογία 
άπό μιά άποψη στήν κίνηση τής ψυχής, 
δπως παρουσιάζεται, πρίν νά καθορίσει 
τήν τοποθέτηση, καί δπως καί έπειτα συνε
χίζεται, γιά νά πραγματοποιήσει σέ είδι- 
κώτερες θέσεις τήν τοποθέτηση,— θά ταί- 
,ριαζε λοιπόν γιά νά έκφράσει καί τήν 
άλλη, τή λογικά προηγούμενη στιγμή, τή 
στιγμή τής συνειδητής άναζήτησης τοΰ «’ιδε
ατού σημείου».

Μόνο πού βέβαια, γιά μιά τέτοια άφη- 
γηματική έκφραση τής τελευταίας αύτής 
ιδεατής στιγμής, θά μπορούσαν καί νά ύ· 
πάρξουν σημαντικές καί εΰλογες άντιγνω- 
μίες Ή  στιγμή δηλαδή αύτή ποτέ δέ θά 
ήταν άνάγκη νά έκφρασθεΐ καί σάν ψυχο
λογικό γεγονός — «άς φαντασθοΰμε ...» — 
είτε μάλλον σάν μιά ειδική στιγμή στήν ί
στορία τής ψυχής μας. Ή  στάση αύτή τής 
ψυχής σάν στιγμή Ιδεατή είναι άπό τή φύ
ση της αύστηρά ένιαία καί ώρισμένη, εί
ναι δηλαδή λογικά άκίνητη στό κύρος καί 
στήν άξία της. Γ ιά τό λόγο αύτό καί δέν 
είναι άπλώς μιά μέσα σε άπειρες δυνατότητες, 
είναι άντίστροφα ή «ιά καί άναντιχατάσταοη 
στάση τής ψυχής, μάλιστα αύτή πού έχει ά
κριβώς τήν δράση τών άπειρων δυνατοτή
των πρός τή διαμόρφωση τής ζωής. Ή  ί
δια αύτή δύο μόνο ένδεχόμενα παρουσιά
ζει- νά ύπάρξει ή νά ιιήν ύπάρξει. Καί τού
το δμως δχι στή σφαίρα τοΰ ήθικοΰ καί 
πνευματικοΰ κύρους' έκεΐ είναι άμετακί- 
νητα έγκυρη. Στή σφαίρα μόνο τής ιστο
ρίας τής ψυχής θά μποροΰσε νά διαπιστω
θεί, άπλώς δηλαδή ώς «ψυχικά Ιστορική», 
ή ΰπαρξη είτε ή άνυπαρξία της.

’Αλλά, καί μέ δλα αύτά, άφοΰ τουλάχι
στον παραθέσαμε τήν περιγραφική καί έ- 
ξιστορική άνάπτυξη τής μελέτης τού κ. 
Τσάτσου. πού, δπως είπαμε, θά μποροΰσε 
νά νομισθεί καί σάν έκφραση τής Ιδεατής 
αύτής στιγμής, είναι τώρα σκόπιμο νά 
άντιπαραθέσομε καί κάποια άλλη άνάπτυ
ξη τής ίδιας μορφής, πού αύτή αύστηρά καί 
άποκλειστικά νά έκφράζει, καί σάν μιά στιγ
μή πιά στήν ίστορία τής ψυχής, τήν ιδεατή 
στιγμή τής άναζήτησης τοΰ σημείου τής 
τοποθέτησης καί έτσι νά τή διακρίνει κα
θαρά άπό τήν άπλή καί στενή βέβαια σκο
πιά τοΰ καθωρισμένου ήδη σημείου τής το
ποθέτησης.

Μιά τέτοια λοιπόν άνάπτυξη τής ίδεα- 
πής αύτής στιγμής, τής άπόλυτα κρίσιμης

γιά τήν ύπαρξή μας θά μπορούσε νά δια
τυπωθεί κατά τέτοιο περίπου τρόπο : Ά ς  
φαντασθοΰμε, δτι σέ ώρισμένη στιγμή κατα
κτήσαμε τήν ψυχική δύναμη ν’ άποτινάξομε 
κάθε συνήθεια καί κάθε παράδοση, πού 
μάς ορίζει ώς σήμερα τίς έπιδιώξεις μας 
καί τίς κατευθύνσεις μας στή ζωή' άς 
φαντασθοΰμε, δτι άπαλλαχθήκαμε έτσι ά
πό κάθε στοιχείο άνελεύθερο, πού μέ τήν 
παρουσία του βαρύνει τή συνείδησή μας 
καί τίς άποφάσεις μας γιά τόν τρόπο πού 
τελούμε τή ζωή μας. Βρισκόμαστε τότε στή 
θέση έκείνη, πού μάς δίνει τή θέα τών ά
πειρων δυνατοτήτων γιά τήν κατεύθυνση 
καί τήν πλήρωση τής ζωής μας καί σύγ
χρονα μάς δίνει καί τή δύναμη νά σταθμί
σομε άντικειμενικά κάθε μιά άπό τίς δυ
νατότητες αύτές κατά τήν άξία πού θά έχει, 
άν γίνει τυχόν πραγματικότητα τής ζωής 
μας, καί έτσι άντικειμενικά νά προκρίνομε 
γιά τήν τέλεση τής ζωής μας τήν κατεύ
θυνση καί τήν πλήρωση, πού θά ήταν γι’ 
αύτήν ή άξιώτερη άπό δλες, ή κατ’ έξοχήν 
άξια, ή μόνη άξια.

Τέτοια δταν ύπάρξει, δταν δηλαδή άλη- 
θινά ύπάρξει ή στιγμή τής συνειδητής ά
ναζήτησης τοΰ πιό άξιου τρόπου τής ζωής 
μας, καθώς καί πρίν είπαμε, καταλύεται 
είτε μάλλον άντιμετωπίζεται μέ τό μόνο 
δυνατό τρόπο ή θεμελιακή πνευματική άν- 
τινομία, πού έγκειται στή συνύπαρξη καί 
στή σύγκρουση τοΰ αιτήματος τής αύτοτέ- 
λειας καί τής άτομικότητας τής κάθε στι
γμής τής ζωής μας καί έξ άλλου τού νό
μου τής έσωτερικής σύνδεσης δλων τών 
στιγμών τής ζωής μας Σύγχρονα δμως, μέ 
τήν ίδια αύτή στάση τής θέας δλων τών 
δυνατών τρόπων καί τής έκλογής άνάμεσα 
σ’ αύτούς τοΰ τρόπου τής δικής μας ζωής, 
άντιμετωπίζεται καί καταλύεται καί κά
ποια άλλη, καί άπόλυτα κρίσιμη άντινο- 
μία, πού όρίζει καί άπαυστα κινεί τή ζωή 
τοΰ πνεύματος.

"Οταν ώρισμένο πρόσωπο προσέρχεται 
πρός τό πνεΰμα, δταν θέτει γιά τόν έαυτό 
του καί στόν έαυτό του σάν άξία καί σάν 
χρέος τή ζωή τοΰ πνεύματος, θέτει τότε 
σάν ισάξιους γιά τόν έαυτό του καί συνάμα 
σάν χρέος του δλους άδιάκριτα τούς τρό
πους πού έμφανίζει ή πραγματοποίηση 
τοΰ πνεύματος καί δλους σύγχρονα τούς 
χώρους, δλα άκόμη τά άντικείμενα πού 
καταλαμβάνει στήν όλότητά της ή πρα
γματοποίηση τοΰ πνεύματος.

Τό πνεΰμα δηλαδή, κ α θ ' εαυτό, είναι ή δέν 
είναι άξία, καί έτσι τό πνεΰμα ώς δλο ύ- 
πάρχει σάν χρέος τοΰ προσώπου. "Ο,τι εί
ναι άξιο. τοΰτο είναι καί χρέος' δπου έκτεί- 
νεται ή άξία, έως έκεΐ απλώνεται καί του 
χρέους ή έκταση. "Οσο τουλάχιστον ή ζωή 
μας είναι συνειδητή, δσο δίνει λόγο στόν
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έαυτό της γιά τήν κάθε στιγμή της (‘), τότε 
ή κάθε συγκεκριμένη πράξη της έπιτελεΐται 
υστέρα άπό τή συνείδηση τοΰ χρέσυς μας 
γιά τήν έπιτέλεσή της, ΰστερα άπό άνα- 
γνώριση κάθε φορά κα'ι άπό κατάφαση τής 
άξίαςτης.Καί σύγχρονα,—άν έκφράσομε καί 
μέ άντίστροφη σειρά τήν ίδια αύτή λογική 
κα'ι ήθική συνάρτηση, — δπου διαβλέπομε 
κάθε φορά ώρισμένη άξία, έκεΐ συνειδητο
ποιούμε καί τό χρέος νά προχωρήσομε 
στήν πραγματοποίησή της, καί, έτσι, πράτ- 
τομε σέ κάθε στιγμή μας κατά τή συνεί
δηση τοΰ χρέους μας πρός τήν κατεύθυνση 
ώρισμένης άξίας.

Ή  ζωή μας λοιπόν θά είναι άληθινά 
πνευματική, άν ή συνειδητή τέλεση τών 
πράξεων, δσες τή συνιστοϋν, ξεκινάει μέ 
τήν κατάφαση τής άξίας τοΰ πνεύματος. 
Τό πνεΰμα εχει άξία καθ’ έαυτό' έχει ετσι 
άξία σέ κάθε στιγμή του καί σέ κάθε 
στοιχείο του' Μτσι καί δλοι οί τρόποι 
τής ζωής του είναι άπόλυτα μεταξύ τους 
ισάξιοι.

“Οταν καί έμεΐς έμπρακτα καταφάσκο- 
με τό πνεΰμα σάν άξία, άνεβαίνομε τό
τε έμεΐς στή σφαίρα τής ύπαρξής του 
καί τής άξίας του. "Οταν δμως ετσι τό δε
χόμαστε σάν άξία γιά τή ζωή μας, τό δε
χόμαστε άναγκαϊα δπως καθ’ έαυτό ύπάρ- 
χει, τό δεχόμαστε στήν όλότητα τής ϋπαρ- 
ξης καί τής άξίας του. Κάθε περιορισμός, 
δπως καί κάθε έπιφΰλαξη, πρός αύτή τήν 
κατεύθυνση είναι άπό τά πράγματα άδύνα- 
τος· είναι άδύνατο τουλάχιστον νά προκύ- 
ψει άπό τό ίδιο τό πνεΰμα. Κάθε τέτοιος 
περιορισμός καί κάθε τέτοια έπιφύλαξη εί
ναι στάση έξωπνευματική, άντιπνευματική.

"Ετσι ή ζωή, πού ζητάει νά ένωθεΐ μέ τό 
πνεΰμα,ξεκινάει θέτοντας σάν άξία καί σάν 
χρέος της τό πνεΰμα στήν ολότητά του, τό 
δλο τοΰ πνεύματος. Καί,άν τό πνεΰμα συγκε
κριμένα μόνο πραγματοποιείται, κατά συγ
κεκριμένους δηλαδή τρόπους καί άκόμη

( ΐ )  Τό ίδιο αύτό νόημα έκφράζουν ούσιαστικά οί 
διατυπώσεις, πού χρησιμοποιεί ό κ. *1. θεοδωρακό- 
πουλος, στή σελ. 11 τοϋ λόγου του <eO πνευματικός 
άνθρωπος» (Θεσσαλονίκη, 1935). eH σκοπιά βέβαια 
τής όλότητας τών σκέψεων, πού έκψράζονται στό 
κατ* έξοχήν πνευματικό αύτό κείμενο, είναι διαφο
ρετική άπό τή σκοπιά, πού ταιριάζει στήν πρόθεση 
τής δικής μας μελέτης. Έ κ ε ΐ  δέν άναζητοΰνται και 
δέν έπιδιώκονται οί προϋποθέσεις γ ιά  τήν άνάβαση 
στην άκέραια ζωή του πνεύματος· άντίστροφα, έκ- 
Φραζεται άπλώς ή θέα καί ή έρμηνεία τοΰ τρόπου 
καί τοΰ ρυθμοΰ τής άνάβασης αύτής, δπως συντε- 
λέσθηκε ιστορικά είτε καί συντελεΐται άναγκαϊα 
στή ζωή τών πνευματικών άνθρώπων. Στήν Ικφραση 
δμως καί στήν έομηνεία τοΰ ρυθμοΰ αύτοΰ τής άνά
βασης ύπάρχει ώρισμένη στιγμή άντίστοι^η μέ τή 
στιγμή τής οικής μας μελέτης. Αύτήν άποδιδουν οί 
διατυπώσεις τής σελ. 1 1 . εύθύνη πού αισθάνεται 
δ πνευματικός άνθρωπος, τό άπόλυτο χρέος πού τόν 
βαραίνει γ ιά  κάθε στιγμή τής ζωής, πού δέν πρέπει 
ν* άρπαχθεΐ άπρακτη άπό τό χρόνο, πηγάζει άπό τό 
συναίσθημα αύτό τής αιωνιότητας τής στιγμής. Γιά  
κάθε στιγμή πού δέν γεμίζεται μέ τό πλήρωμα τοΰ 
παγκόσμιου λόγου, πού δέν μεταβάλλεται σέ άπό- 
φαση τής βουλήσεως, φέρνει βαρύτατη εύθυνη ό 
πνευματικός άνθρωπος».

καί μέ πράξεις συγκεκριμένες, καί τότε,, 
γιά τή ζωή, πού ζητάει νά γίνει ζωή τοΰ 
πνεύματος, δλοι οί ειδικοί αύτοί τρόποι, 
δσες διαφορές κι’ άν τούς χωρίζουν, είναι 
πάντοτε άπ-όλυτα ισάξιοι μεταξύ τους καί 
είναι έτσι ισάξια περιεχόμενο τοΰ χρέους 
της. Καί τοΰτο άκριβώς είναι τό κατ’ έξο
χήν κρίσιμο. "Ολοι οί τρόποι τοΰ πνεύμα
τος άπόλυτα ισχύουν σάν άξιες καί σάν 
χρέος' άπό τό ίδιο τουλάχιστον τό πνεΰμα 
καμμιά διάκριση δέ χωρεΐ άνάμεσα στούς. 
καθέκαστα τρόπους του. Τά πρόσωπα ά- 
σκοΰν προτιμήσεις' ύποτιμοΰν π. χ. τήν 
άξία τής έπιστήμης, έξαίροντας, καί άπό
λυτα μάλιστα, τήν άξία τής αισθητικής 
ζωής' είτε πολύ συχνά καί τό άντίστροφο. 
Κατά τό πνεΰμα δμως στήν καθαρότητά 
του οι «άντικειμενικές» αύτές άξιολογικές 
διακρίσεις είναι έντελώς άστήρικτες καί ά- 
δύνατες. "Ετσι λοιπόν, ή ζωή τοΰ πνεύμα
τος, στό ξεκίνημά της τουλάχιστον, υπάρ
χει πάντοτε μόνο σά ζωή κατά δλους τούς. 
τρόπους τοΰ πνεύματος' καί έτσι έξ άλλου 
ή πνευματικότητα συγκεκριμένης ζωής δέν 
είναι έφικτή παρά μόνο μέ τήν όλοκλήρω- 
ση τής πνευματικής της πλήρωσης. Ή  
πνευματική άρτίωση τοΰ προσώπου είναι ό 
μόνος τρόπος τής πνευματικής του ζωής.

Αύτή είναι ή άξίωση τοΰ πνεύματος, ή 
πραγματοποίηση τής όλότητας τοΰ πνεύ
ματος Οί δυνάμεις δμως πού άντιστοι- 
χοΰν σ’ αύτή τήν άνεξάντλητη άξίωση. οί 
δυνατότητες τής σφαίρας, δπου ή άξίωση 
αύτή άπευθύνεται καί ισχύει, είναι άπό τή 
φύση τους άπόλυτα άσύμμετρες πρός τήν 
έκταση τοΰ περιεχομένου της. Οί δυνατό
τητες τοΰ συγκεκριμένου προσώπου, κα
θώς τελεί τή ζωή του στή στενότητα τοΰ 
ίστορικοΰ χρόνου, είναι σέ κάθε στιγμή 
αύτοΰ τοΰ χρόνου άτεγκτα καί άποκλει- 
στικά ώρισμένες καί περιωρισμένες. Σέ 
κάθε τέτοια στιγμή, μιά μόνο πράξη είναι 
όπωσδήποτε δυνατή καί έτσι καί μιά μό
νο πράξη, πού πραγματοποιεί τό πνεΰ
μα, καί τό πραγματοποιεί καί αύτή κατά 
ένα μόνο άπό τούς ειδικούς τρόπους του 
καί μόνο σέ ένα περιορισμένο χώρο είτε 
άντικείμενο μέσα στό άπειρο τών δυνατών 
χώρων καί άντικειμένων του. Ή  ζωή τοΰ 
προσώπου, ή ζωή τής ιστορίας ένέχει στή, 
φύση της τή στενότητα καί τόν περιορι
σμό. Είναι ή μοίρα της αύτή καί έτσι τί
ποτε δέ μπορεί νά τήν άναιρέσει. Κάθε 
πράξη, κάθε επίτευξη είναι έμπρακτη άνα· 
δοχή συγκεκριμένου περιορισμοΰ, είναι 
δημιουργία πέρατος καί δρίου.

” Ετσι, καί δταν προσέρχεται πρός τό 
πνεΰμα, δταν πορεύεται πρός τήν πνευμα
τική της πλήρωση ή ζωή τοΰ συγκεκριμέ
νου προσώπου, δέν παύει καί τότε νά κι
νείται καί νά κλείεται ιιέσα σέ πέρατα 
καί μέσα σέ δρια. Καί τότε, κάθε συγκε
κριμένη πράξη της είναι όρισμός, περιο
ρισμός. Ό  νόμος δμως τής σφαίρας. δποι>·
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τώρα ζητάει ν’ άνέβει, ό νόμος τής ζωής 
τοΰ πνεύματος, είναι, άντίστροφα μέ τίς 
δυνατότητες της, τό δλο πάντοτε, τό άπει
ρο, τό άπόλυτο. Καί έτσι, στή θέση της αύ
τή, στήν πρόθεσή της γιά τήν πραγματο
ποίηση τοΰ πνεύματος, ή ζωή τοΰ συγκε
κριμένου προσώπου βρίσκεται άναπόφευ- 
κτα κάτω άπό τό βάρος άκατάλυτης άντι- 
νομίας. Κάθε πράξη τής ζωής αύτής τελεί
ται μέ τήν άποστολή τό δλο κάθε φορά νά 
έγκλείει' κάθε τέτοια πράξη συντελεΐται 
στήν πραγματικότητα μέ τήν άρνηση πάν
τοτε καί τή διάσπαση τοΰ δλου.

Είπαμε καί πριν, δτι ή στιγμή τής συνει
δητής άναζήτησης τοΰ άξιώτερου τρόπου 
γιά τήν πλήρωση τής ζωής μας, αύτή εί
ναι καί πάλι, άρκεΐ άληθινά νά υπάρξει, ό 
μόνος δυνατός τρόπος, πού καί ή βαθύτα
τη αύτή άντινομία μπορεί ν’ άντιμετωπί- 
ζεται καί νά καταλύεται γιά τήν κάθε 
στιγμή. Τώρα ή διαπίστωση αύτή πρέπει 
καί είδικώτερα ν’ άναπτυχθεΐ καί νά έξη- 
γηθεϊ.

Γιά νά γίνει δμως δυνατή μιά τέτοια ά
νάπτυξη καί έξήγηση, πρέπει πρώτα νά 
προβληθεί καί νά έρμηνευθεΐ ή σύνθετη 
ύπόσταση τής κάθε στιγμής τής ζωής μας. 
Τό συνειθισμένο βέβαια είναι, άπλή νά τή 
σκεπτόμαστε τήν κάθε στιγμή μας· τή συγ
κεκριμένη στιγμή τής ζωής μας τή θεωρού
με σάν νά ταυτίζεται καί σάν νά έξαντλεΐ- 
ται μέ τή συγκεκριμένη πράξη μας αύτής τής 
στιγμής.'Η πραγματικότητα δμως δέν είναι 
άπλή καί αύτή. 'Η συγκρότηση τής κάθε 
στιγμής μας είναι στήν πραγματικότητα 
σύνθετη.’Ά ν  μάς διαφεύγει πάντοτε ή σύν
θετη αύτή συγκρότηση, είναι άπλώς γιατί 
πάντοτε μόνο στατικά καί σάν κάτι περα
σμένο καί σχηματισμένο θεωρούμε καί σκε
πτόμαστε τήν κάθε στιγμή μας.Άς τή δοΰμε 
καί στήν άλλη, στή δυναμική της δψη, στή 
φάση τής κίνησης καί τής δημιουργίας της, 
καί τότε εύθύς θά χάσομε άπό τό βλέμμα 
μας τήν άκίνητη άπλότητα τοΰ περιεχομέ
νου της. ’Ά ς  δοΰμε τήν κάθε στιγμή μας, 
καί πριν πληρωθεί άπό κάτι συγκεκριμέ
νο, πριν συντελεσθεΐ έτσι καί σχηματισθεΐ, 
καθώς σά νά στέκεται περιμένοντας καί έ- 
τοιμάζοντας τήν πλήρωσή της, καθώς έτσι 
δέν έχει γίνει άκόμη, άλλά πάει νά γίνει. 
Στή φάση της αύτή, κάθε στιγμή τής ζωής 
μας, κάθε στιγμή δηλαδή τής ζωής μας 
στήν καθαρότητά της, δέν παρουσιάζει συγ
κρότηση άπλή, δέν έχει περιεχόμενο μιά 
πράξη συγκεκριμένη· έχει άπεναντίας ά
πειρες πράξεις, άπειρες δυνατές πράξεις, 
άλλά δχι σάν ώρισμένο καί συντελεσμένο 
της περιεχόμενο παρά μόνο σάν χώρο 
καί κύκλο έκλογής — σάν ένδεχόμενες ά- 
διάκριτα δλες, μέχρις δτου μιά μέσα σέ 
δλες προκριθεΐ γιά συγκεκριμένο περιεχό

μενο τής στιγμής κάθε φορά τής ζωής μας.
Τώρα δμως κατά ποιό τρόπο μεταβαίνει 

ή κάθε στιγμή τής ζωής μας άπό τή φάση 
αύτή τής άδιαμόρφωτης καί πρός τή διαμόρ
φωση στάσης της πρός τήν άλλη της φάση, 
τή φάση τής καθωρισμένης καί συντελεσμέ
νης της ύπαρξης ; Ή  μετάβαση αύτή είναι 
ή μετάβαση άπό τό άπειρο στό πέρας, άπό 
τή στάση τής άοριστίας στή θέση τοΰ όρι- 
σμοΰ, άπό τήν πολλότητα τής δυνατότητας 
στήν ένότητά τής πραγματικότητας. Αύτή 
δμως είναι ή έκφραση τής μετάβασης μέ τή 
γλώσσα τήςλογικής."0,τι τώρα άνεξάρτητα 
πρός αύτή τήν έκφραση ύπάρχει βαρύτατα 
ούσιαστικό, είναι ή συγκεκριμένη κάθε 
φορά πραγματοποίηση τής μετάβασης, _ή 
συγκεκριμένη κάθε φορά διαμόρφωση τής 
στιγμής τής ζωής μας. Στήν πρώτη φάση 
της ύπήρχαν πολλές δυνατές πράξεις· κα
θώς λοιπόν γιά τήν πλήρωσή της πραγμα
τοποιήθηκε μιά μόνο άνάμεσα σέ δλες, 
στή δεύτερη τώρα φάση τής στιγμής ύπάρ- 
χει μόνο ή μιά αύτή άπό τίς δυνατές πρά
ξεις τής πρώτης της φάσης καί ύπάρχει 
πραγματοποιημένη πιά τώρα αύτή,'■ένώ δ
λες οί άλες, οί δυνατές τής πρώτης φάσης 
δέν ύπάρχουν καθόλου τώρα,οΰτε σάν πρα
γματοποιημένες, οϋτε κάν πιά σάν δυνατές. 
Καί ή άνυπαρξία αύτή, στή δεύτερη φάση 
τής στιγμής, τών δυνατών πράξεων τής 
πρώτης της φάσης έκφράζεται ήθικά μέ τόν 
ειδικό δρο παράλειψη είτε μάλλον παραλεί- 
ψβις τής στιγμής.

Έ τσ ι όπωσδήποτε ή κάθε στιγμή τής 
ζωής μας, δταν θεωρηθεί συνολικά, καί 
στήν πρώτη δηλαδή καί στή δεύτερη φά
ση της, παρουσιάζει πάντοτε διπλά καί 
πολλαπλά σύνθετη συγκρότηση: ποιοτικά 
διπλή, πράξη καί παράλειψη' ποσοτικά καί 
πολλαπλή, μιά πράξη καί πολλές παρα
λείψεις. Ά ν  άγνοήσομε λοιπόν τήν τέτοια 
σύνθετη συγκρότηση τής κάθε στιγμής τής 
ζωής μας, δέν θά μπορέσομε ποτέ νά κρί
νομε άρτια, δηλαδή άληθινά, τό νόημα 
καί τήν άξία τής συγκεκριμένης της δια
μόρφωσης.

Ά ν  τυχόν καί ή πρώτη καί ή δεύτερη 
φάση της είχαν τό ίδιο πάντοτε περιεχό
μενο, τότε·καί ή άπλή της θεώρηση, ή θεώ
ρησή της δηλαδή είτε στήν πρώτη είτε στή 
δεύτερη φάση της, θά ήταν πάντοτε άρκετή 
γιά τήν όρθή συνολική έρμηνεία τής συγ
κεκριμένης της διαμόρφωσης. Ό  διαφορι- 
σμός δμως τοΰ περιεχομένου τών δύο 
αύτών φάσεων επιβάλλει καί μέθοδο, πού 
στό διαφορισμό αύτό νά στηρίζεται καί νά 
πραγματοποιεί στή συνολική κρίση τής 
στιγμής τή συνθετική άρση του

Απαραίτητη δηλαδή είναι ή σύνδεση καί 
ή σύγκριση τής πρώτης καί τής δεύτερης 
φάσης κατά τή συγκρότηση τοΰ συγκεκριμέ
νου περιεχομένου των. Αύτή ή σύγκριση θά 
άποφασίσει, άν ισορροπεί ή δεύτερη μέ τήν 
πρώτη, όπότε όρθά έχει συντελεσθεΐ ή με·
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τάβαση άπό τήν πρώτη στή δεύτερη, καί έ
τσι είναι τότε εϋστοχη ή συνολική συγκρό
τηση  ̂τής στιγμής. Ή  -ισορρόπηση δμως αύ
τή δέν μπορεί βέβαια νά νοηθεί παρά μό
νο σάν άξιολογική ισορρόπηση· ή ποιοτι
κή άναμφισβήτητα άποκλείεται, άφοΰ στήν 
πρώτη φάση ύπάρχουν ένιαία πολλές δυ
νατές πράξεις, ένώ στή δεύτερη μιά μόνο 
πραγματοποιημένη πράξη, άντίστοιχη στό 
περιεχόμενο μέ μιά άπό τίς πολλές δυνα
τές πράξεις τής πρώτης φάσης, καί, πα
ράλληλα, οί παραλείψεις, οι άντίστοιχες μέ 
τίς άλλες άπό τις δυνατές αύτές πράξεις. 
Έ τ σ ι δμως, στό έπίπεδο τής δεύτερης φά
σης, δπου καί ή πρώτη μέ πληρότητα έκ- 
προσωπεΐται κατά τό περιεχόμενό της, 
μπορεί άπλούστερα νά πραγματοποιηθεί ή 
άξιολογική σύγκριση: Ποιό άρα γε είναι 
άντικειμενικά πιό άξιο, τό περιεχόμενο τής 
πραγματοποιημένης πράξης ή τό περιεχό
μενο τής κάθε μιάς άπό τίς παραλείψεις ; 
Μήπως, άν έπράττονταν δ,τι παραλείφθηκε, 
θά άξιζε περισσότερο άπό αύτό πού έπρά- 
χθηκε ; Καί τότε,γιατί νά έχει αύτό πραχθεΐ, 
καί δχι αύτό πού παραλείφθηκε καί πού, 
άν έπράττονταν,θά άξιζε περισσότερο; Τά 
έρωτήματα αύτά κλονίζουν, άλλά καί στη
ρίζουν τό έδαφος τής συγκεκριμένης δια
μόρφωσης τής κάθε στιγμής μας· χωρίς τά 
έρωτήματα αύτά παραμένει έπιφανειακή 
καί άστήρικτη οίαδήποτε έρμηνεία της.

"Ετσι, λοιπόν, άν θελήσομε νά άξιολο- 
γήσομε ώρισμένη στιγμή τής ζωής μας, θά 
ήταν τουλάχιστον έλλειπτικό νά μείνομε 
στή μελέτη άπλώς τής συγκεκριμένης πρά- 
ξης  ̂πού πληρώνει αύτή τή στιγμή. Βέβαια 
έκεΐ πάντοτε έξαντλοΰνται καί ή συνειθι- 
σμένη ήθική θεωρία καί κατ' έξοχήν τοΰ 
οικαίου οί ορισμοί. Ή  συνήθεια δμως αύ
τή άναμφίβολα πολλά σημαίνει γιά τήν ή
θική καί γιά τό δίκαιο τής παράδοσης, 
τίποτε δμως δέν θά μποροΰσε ποτέ νά ση- 
μάνει,ωστε νά διοιψεύσει τήν έλλειπτικό- 
τητα τής έμπειρικής αύτής σκοπιάς, πού 
άγνοεΐ τήν παρουσία καί τή βαρύτητα τών 
παραλείψεων τής κάθε στιγμής μας.

Σέ μιά άρτια άξιολόγηση τής ζωής μας, 
πρίν νά κριθεΐ ή συγκεκριμένη μας πράξη, 
δπως ύπάρχει πάντοτε σάν θετικό περιεχό
μενο συγκεκριμένης στιγμής τής ζωής μας, 
ή γενικώτερη^ δυνατότητα τής άξίας της 
προκρίνεται ήδη άπό τό θεμελιακό τοΰτο 
έρώτημα : άξιολογικά τί βαρύνει περισσό
τερο, ή πράξη ή κάποια άπό τίς παραλεί
ψεις τής στιγμής μας αύτής ;

Αύτή είναι σέ σύντομη έξήγηση ή ήθική 
καί πνευματική σημασία τής παράλειψης. Το
νίσθηκε βέβαια πιότερο ή μιά μόνο, καί άλ
λωστε ή κύρια, κατεύθυνση τής σημασίας 
της- ή παράλειψη σάν κάτι τό άστοχο, σάν 
άρνητικό άξιολογικά στοιχείο μέσα στή

συγκρότηση τής κάθε στιγμής τής ζωής 
μας. Στίς γενικώτερες δμως διατυπώσεις 
ένυπάρχει ήδη καί ή έκφραση τής σημα
σίας της πρός τήν άντίστροφη κατεύθυνση. 
"Οταν δηλαδή ή πράξη ώρισμένης στιγμής 
τής ζωής μας άξιολογικά βαρύνει δσο καμ- 
μιά άπό τίς σύστοιχες πρός αύτή παρα
λείψεις, τότε καί ή άξιολογική πρόκριση 
τής πράξης αύτής^είναι άπόλυτα θετική, άλ
λά καί συνάμα δλες οί παραλείψεις πού 
είναι άναγκαΐες γιά τήν ΰπαρξη τής πρά
ξης καί πού συμπίπτουν, καί λογικά καί 
χρονικά, μέ τήν έκτέλεσή της, δλες αύτές 
τότε άπόλυτα δικαιώνονται καί είναι στοι- 
χεία ®ξια στή συγκρότηση τής στιγμής αύ· 
τής τής ζωής μας. Ή  παράλειψη, σ’ αύτή 
τή δεύτερη δψη της, είναι προϋπόθεση ά
ναγκαία για τήν πράξη καί έ'χει ετσι θετι
κή συμβολή στή διαμόρφωση τής στιγμής, 
δπως άλλωστε, καθώς έπειτα θά δοΰμε, 
καί τοΰ δλου τής ζωής μας. Τό πρόβλημα 
μόνο θά παραμείνει πάντοτε, άν ή πράξη 
ή συγκεκριμένη ύπερτερεϊ άξιολογικά κά
θε σύστοιχη της παράλειψη.

"Ο,τι, τώρα, ισχύει γιά την κάθε στιγμή, 
στήν καθαρότητα καί τήν άρτιότητα πού 
τό είδαμε, ισχύει, άν καί δχι βέβαια μέ τήν 
ίδια καθαρότητα καί άρτιότητα, καί γιά 
πάθε πλατύτερη καί συνεχέστερη ένέργεια 
τής ζωής μας, ίσχύει κατά συνέπεια τελικά 
καί γιά τό δλο τής ζωής μας. "Εως τώρα 
μιλώντας κατά λογική άφαίρεση γιά τή 
στιγμή  τής ζωής μας είχαμε τήν άπόλυτη 
καθαρότητα πού ύπάρχει στή σφαίρα καί 
στή γλώσσα τής λογικής. Τώρα, άφίνοντας 
άναγκαία τήν άπόλυτη αύτή καθαρότητα, 
θά δοΰμε τήν ένέργεια τής ζωής μας στίς 
πραγματικές της συνέχειες καί ένότητες. 
’Εκεί λοιπόν θά πρέπει νά έφαρμόσομε 
καί δσα έως τώρα είπαμε γιά τή σημα
σία τής παράλειψης, μόνο μέ κάποια προ
σέγγιση πάντοτε πρός τήν καθαρότητα τής 
λογικής τους διατύπωσης, άλλά καί πάν
τοτε μέ τή μεγαλύτερη δυνατή προσέγγι
ση. Έ τ σ ι ,  καί τή δημιουργία, πού κατα
λαμβάνει ώρισμένη έκταση τής ζωής μας, 
δταν θελήσομε άξιολογικά νά τήν κρίνο
με, καί τότε θά πρέπει πάντοτε άλλά καί 
θά μπορούμε νά κρίνομε πρώτα τήν άξία 
τών σύστοιχων παραλείψεων, τήν άξία δη
λαδή τών πράξεων πού παραλείφθηκαν κα
τά τήν περίοδο αύτή τής ζωής μας, καί 
περίοδο συγκεκριμένης δημιουργίας μας.

Πρός αύτήν ειδικά τήν κατεύθυνση δέν 
ύπάρχει τώρα τίποτε πού νά χρειάζεται 
νά προστεθεί γιά τή σημασία τής παράλει
ψης. ’Αντίστροφα δμως, στήν άλλη της δ 
ψη ή παράλειψη, σάν προϋπόθεση γιά τήν 
πράξη μας καί γιά τή δημιουργία μας, 
παίρνει τώρα ιδιαίτερη σημασία καί σπου- 
δαιότητα. Ή  παράλειψη πρώτα - πρώτα, σ' 
αύτή τήν είδικώτερη δψη της, δσο τουλά
χιστον γίνεται — καί πάντοτε σχεδόν γίνε
ται — συνειδητά, μπορεί ίσως καί νά όνο-
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μασθεΐ μέ ’ιδιαίτερο τώρα δνομα' στή σφαί
ρα δηλαδή τής ψυχικής πραγματικότητας 
θά ταίριαζε νά όνομάζεται παραίτηση αύτοΰ 
τοΰ είδους ή παράλειψη.

"Η παραίτηση λοιπόν, ή δύναμη είδικώ- 
τερα τής παραίτησης έχει σημασία άποφα- 
σιστική γιά τήν έκβαση τής άνεξάντλητης 
προσπάθειας πρός τήν πνευματική άρτίωση 
τοΰ προσώπου Είναι «ή πρώτη άρνητική 
προϋπόθεση καί ή πρώτη άρετή τής πολιτι
κής τής ψυχής» Ο, δπως λέει ό κ. Τσάτσος, 
γι’ αύτήν μιλώντας μέ άλλη λέξη. Σ ’ αύτήν, 
στήν παραίτηση άπό τίς ροπές καί άπό τις 
άφοσιώσεις τής ψυχής πρέπει ν’ άποδοθοΰν 
δλα δσα ειδικά άναπτύσσει ό κ. Τσάτσος, 
όνομάζοντας τή «δύναμη τής θυσίας» (’).

"Ολα αύτά βέβαια στήν ήθική καί λογική 
σφαίρα δέν παρουσιάζουν καμμιά ιδιαίτερη 
σημασία. ’Αντίστροφα, έχουν βαρύτατη πα
ρουσία στήν καθαυτό ζωή τής ψυχής. Έ 
κεΐ μόνο πρέπει έτσι νά άξιώσουν κΰρος 
καί οί διατυπώσεις τοΰ κ. Τσάτσου: «Νά 
θυσιάσει τήν ήδονή μά καί τήν άρετή τής 
πολυπραγμοσύνης του»(3). Καί σέ άλλο ση
μείο, «κάποτε, μετά χρόνια, στρέφομε μέ 
συγκίνηση τή σκέψη μας, μέ τύψεις κιχποτε, 
πρός δσες πλούσιες δυνάμεις, δσα ώραία 
έργα, δσες έλπιδοφόρες άγάπες σκοτώσα
με, γιά νά σώσομε τό πνεΰμα μας.» (4)

Μέ τίς τελευταίες αύτές διατυπώσεις κα
θαρά φαίνεται, δτι ή παραίτηση _ έχει πάν
τοτε άντικείμενό της δχι νοητές άπλώς 
ύπάρξεις, άλλά ύπάρξεις μέ κάποια ήδη 
πραγματικότητα, συγκεκριμένα^ ψυχικές 
πραγματικότητες, δπως είναι οί_ συγκινή
σεις, οί τύψεις καί οί κλίσεις τής ψυχής. 
Τό άντίστροφο άκριβώς συμβαίνει στή δια
νόηση τής παράλειψης σάν ήθικής έννοιας, 
διανόηση πού τελείται κατά τή λογικής λει
τουργία τής συνείδησής μας. Ή  λογική δη
λαδή καί ήθική αύτή διανόηση, γιά νά μπο
ρέσει νά ύπάρξει, προϋποθέτει πάντοτε,— 
είναι τό αίτημα τοΰ άντικειμενικοΰ κύρους 
τών λογικών καί ήθικών κρίσεων, — δτι 
έχει οπωσδήποτε διακοπεί κάθε είδους 
έπενέργεια στή λειτουργία τής συνείδησής 
μας τών διαθέσεων καί τών κλίσεων τής 
ψυχής. Τό άποτέλεσμα δμως αύτής τής δια
κοπής είναι βέβαια, δτι ή παράλειψη σάν 
ήθική έννοια δέν μπορεί ποτέ νά έχει κάποιο 
πραγματικό άντικείμενό, οΰτε κάν οποίου 
είδους πραγματικό άντικείμενό παρουσιά
ζει πάντοτε ή παραίτηση. Σάν άντικείμενό 
τής παράλειψης ύπάρχει, καί ύπάρχει μόνο 
καθώς προβάλλεται στήν ήθική κρίση μας, 
κάποια σειρά κάθε φορά άπό δυνατές 
άπλώς καί ένδεχόμενες πράξεις, πού άνά- 
μεσά τους πρέπει τήν άξιώτερη νά προκρί
νομε, μιά πράξη έτσι, πού καί αύτή τώρα

C )  «Προπύλαια», τεϋχ. 2, σ. 53.
(3) "Ενθ . άνωτ., σ. 52-53.
(5Ϊ "Ενθ . άνωτ., σ. 52.
(4) "Ενθ . άνωτ., σ. 53.

μόνο θά φθάσει νά άποκτήσει πραγματικό
τητα, άν δηλαδή μέ τωρινή μας ένέργεια 
προχωρήσομε στήν πραγματοποίησή της.

Στό χώρο λοιπόν τής δυνατότητας ά
πλώς, έκεΐ δπου καμμιά πραγματικότητα 
δέν ύπάρχει άκόμη παρά μόνο ύπάρχουν 
οί σχηματισμοί τοΰ λογισμού μας, καί ίσως 
καί άντικειμενικά κάποια έτοιμασία πραγ
ματικότητας, έκεΐ πάντοτε κινείται ή ήθική 
λειτουργία τής παράλειψης."Ετσι, είναι καί 
εΰλογο, δτι έξω άπό τή θεωρία, άλλά σ χε
δόν πάντοτε καί μέσα στή θεωρία, ή̂  πα
ρουσία της είναι άθέατη, σιωπηλή, άπου- 
σία πιότερο παρά παρουσία, παράλειψη 
καί τής σημασίας της, άπόλυτη παράλειψη. 
Καί δμως, στή σφαίρα τοΰ κύρους καί τής 
άξίας είναι βαρύτατη ή σημασία τής πα
ρουσίας της. Μιά ύπόδειξη μόνο έλαφρή 
τής βαρύτατης αύτής σημασίας είναι οί 
σύντομες άναπτύξεις, δσες μπορέσαμε νά 
τής άφιερώσομε.

Ή  παραίτηση, άντίστροφα, καθώς_διαδρα~ 
ματίζεται στόν πυκνωμένο χώρο τής ψυχι
κής πραγματικότητας, καθώς έτσι τελείται 
καταργώντας καί προκαλώντας δυνάμεις 
καί συγκινήσεις καί συγκρούσεις τής ψυ
χής, ύπάρχει, δπως είναι καί εΰλογο, ευ 
ρύτατα  γνώριμη καί βαθύτατα αισθητή. 
Στή φύση της ταιριάζει ή συχνή καί στή 
θεωρία παρουσία της, άλλά κυρίως ή έπι- 
βλητική της παρουσία στίς δραματικές καί 
στίς λυρικές δημιουργίες τών μεγάλων 
ποιητών. *

*  *

Καί τώρα, υστέρα άπό τήν έκφραση καί 
τήν έξήγηση τής σύνθετης υπόστασης τής 
κάθε στιγμής τής ζωής_ μας, σύνθετης, για
τί πάντοτε συγκροτείται άπό μιά πράξη 
θετική καί άπό άπειρες σύγχρονες παρα
λείψεις, είναι πιά τώρα καιρός καί νά άνα- 
πτύξομε, γιά ποιούς ούσιαστικούς λόγους 
καταλύεται κάθε φορά, ύπό ώρισμένη μόνο 
προϋπόθεση, ή άντινομία άνάμεσα^ στό ά
πειρο τοΰ χρέους μας πρός τό πνεΰμα καί 
στό πέρας τής κάθε συγκεκριμένης πρά
ξης μας- , , ,Είπαμε, δτι καί ή άντινομία αυτη κα· 
ταλύεται καΐά τή στιγμή τής συνείδησης, 
πού καί περιγραφικά τότε άναπτύξαμε, τή 
στιγμή τής συνειδητής άναζήτησης τοΰ ά- 
ξιώτερου τρόπου γιά τή ζω_ή μας καί τής 
έκλογής τοΰ τρόπου αύτοΰ άπό τή σύ_γ- 
χρονη θέα δλων τών δυνατοτήτων καί τών 
κατευθύνσεων, πού ύπάρχουν καί προβάλ
λονται στή ζωή μας. Ά ν  αίρεται λοιπόν ή 
άντινομία κατά τή στιγμή αύτή καί γιά 
τή στιγμή αύτή, δπως καί γιά τήν έπειτα 
ζωή μας, σέ δση έκταση καί σέ δσο μέτρο 
ή στιγμή αύτή τήν όρίζει, ή άρση αύτή συν- 
τελεΐται μέ τήν πράξη συγκεκριμένα τής 
έκλογής, μέ τήν κρίση πού είναι στήν ού
σία της ή τέτοια πράξη, μιά κρίση, πού 
έχει άντικείμενό τήν όλότητά τών άπειρων
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δυνατοτήτων καί κατευθύνσεων,ποΰ προβάλ
λονται τή στιγμή αύτή στή συνείδησή μας· 
καί είναι άδιάφορο, άν μιά μόνο μέσα σέ 
δλες θετικά τήν κρίνει καί τήν προκρίνει 
σάν τόν άξιώτερο τρόπο γιά τή ζωή μας, 
ένώ, άντίστροφα, δλες τίς άλλες άρνητικά 
τίς κρίνει καί τίς άπορρίπτει σάν τρόπους 
πού θά άξιζαν γιά τήν πλήρωση τής ζωής 
μας. Τό άποψασιστικό είναι, δτι, ετσι, ή 
κρίση μας αύτή, πού έπιτελεϊ τήν πρόκρι
ση του συγκεκριμένου τρόπου τής ζωής 
μας, τόν καθορισμό «τοΰ ίδεατοΰ σημείου 
τής τοποθέτησης», συντελεΐται μέ τή δια
νόηση του ιδανικά δλου τών άπειρων δυ
νατοτήτων, πού άντικειμενικά πρόκεινται 
στή ζωή μας, μέ τήν άξιολόγηση έτσι, με
ρικά θετική καί μερικά άρνητική, τοΰ ά
πειρου τών δυνατοτήτων τής ζωής μας, 
άπό τήν δράση λοιπόν του δλου τής ζωής, 
τοΟ άπειρου, τοΰ άπολύτου.

Ή  στιγμή τής κρίσης αύτής, δταν άληθι- 
νά υπάρξει στήν άρτιότηΐά της, είναι γιά 
τό δλο τής ζωής μας, δ,τι είναι ή πρώτη 
άπό τίς δυό φάσεις,πού διαπιστώσαμε στήν 
κάθε στιγμή τής ζωής μας, γιά τήν όλικήν 
ύπόσταση τής κάθε στιγμής."Ετσι, δταν καί 
τώρα θέσομε τό κρίσιμο έρώτημα γιά τήν 
όλική ύπόσταση καί άξία τής ζωής μας, 
άν άξιολογικά πιότερο βαρύνει δ,τι πράτ· 
τεται ή δ,τι παραλείπεται στή ζωή μας, τό
τε, άρκεΐ άντικειμενικά νά συντελέσθηκε 
ή κρίση τής στιγμής αύτής, καί θά μπο
ρούμε νά διαπιστώσομε, δτι καί ή πρόκρι
ση τοΰ συγκεκριμένου τρόπου τής ζωής μας 
είναι άπό τήν άποψη τής άξίας της άπόλυ
τα θετική καί συνάμα δλες οί κάθε είδους 
παραλείψεις τής ζωής μας, πού ύπήρξαν 
είτε θά υπάρξουν άναγκαΐες γιά τήν τέλεσή 
της κατά τό συγκεκριμένο αύτό τρόπο, δ
λες αύτές άπόλυτα δικαιώνονται καί είναι 
στοιχεία άξια στή συγκρότηση τής ζωής 
μας.

"Υστερα λοιπόν άπό τή στιγμή αύτή, κά
θε πράξη, πού γίνεται κατά τή δύναμη καί 
κατά τήν κατεύθυνση πού ή στιγμή αύτή 
ώρισε, δσο κι’ άν είναι, σάν πράξη συγκε
κριμένη, ώρισμένη πάντοτε καί περιωρισμέ- 
νη, καθώς δμως είναι, σύμφωνα μέ τήν 
ύπαγόρευσή της, ή πιό άξια άπό κάθε άλ
λη, ή μόνη λοιπόν άξια στό χώρο καί τό 
χρόνο πού καταλαμβάνει—καί έτσι οΰτε καί 
έξουδετερώνεται τυχόν ή άξία της άπότήν ά
ξία σύστοιχων παραλείψεων—δέν έμπίπτει, 
δέν ύπόκειται στήν άντινομία, πού θά τής 
έφερνε ή άθέτηση τοϋ χρέους πρός τό δλο 
του πνεύματος. ’Αντίστροφα, αύτή άκριβώς 
ή πράξη είναι ή μόνη, πού έκπληρώνει τό 
χρέος πρός αύτό τό δλο' τό δλο του πνεύ
ματος ώς πρός αυτή τήν πράξη είναι αύτό 
άκριβώς πού ή πράξη έπιτελεϊ.

Έτσ ι, σύμφωνα μέ τήν οικονομία καί 
τής ιστορίας στήν όλική της άνάπτυξη καί 
τής άτομικής άνθρώπινης ζωής, ή πραγμα
τοποίηση του πνεύματος μέ τά έργα μας,

ή πνευματική μας άρτίωση καί ολοκλήρω
ση δέν γίνεται έφικτή, παρά μόνο, δταν, 
δπως άναπτύξαμε, συνάμα, καί έλεύθερα 
καί νόμιμα, καί άτομικά καί συνθετικά, 
καί στή σφαίρα τοϋ άπειρου καί στό χώ
ρο του πέρατος, σέ μιά στιγμή άπόλυτης 
συνείδησης τοΰ έαυτοΰ μας καί τής άπο- 
στολής μας έπιτύχομε νά καθορίσομε τήν 
κατεύθυνση γιά τήν πιό άξια πλήρωση τής 
ζωής μας. Είδαμε ώς τώρα τίς προϋποθέ
σεις μιάς τέτοιας άπόλυτα κρίσιμης πρά
ξης, τή δύναμή της, τή σκοπιά της.’Ας προ- 
χωρήσομε τώρα, πιό τολμηρά άκόμη καί 
πιό συγκεκριμένα, πρός ούσιαστικούς κα
θορισμούς.

Πρώτη λοιπόν καί άμεση προϋπόθεση 
γιά τήν άξιολόγηση τών τρόπων τοΰ πνεύ
ματος, δπως ειδικά προβάλλονται γιά τήν 
πλήρωση τής ζωής μας, είναι πάντοτε ή 
όλοκληρωτική έπίγνωση τών υποκειμενι
κών μας πνευματικών δυνάμεων. "Ο,τι μά
λιστα ιδιαίτερα μάς ένδιαφέρει κατά τήν 
έπίγνωση αύτή, είναι κατ’ έξοχήν οί δυνά
μεις, δσες άπό τή φύση μας βέβαιες έχομε, 
καί δχι δσες άβέβαιες πάντοτε μάς προσ
θέτει ή καλλιέργεια. Ή  καλλιέργεια μάς 
γίνεται, πιότερο, χρήσιμη γιά νά δοκιμά
σομε, άν καί πώς υπάρχουν οί άπό τή φύ
ση μας πνευματικές μας δυνάμεις. Καί βέ
βαια, ή έπίγνωση αύτή είναι, σέ οίαδήποτε 
περίπτωση, έξαιρετικά δύσκολη, άλλά εί
ναι δμως καί άπόλυτα κρίσιμη πάντοτε 
γιά τήν δλη οίκοδόμηση τής πνευματικής 
μας προσωπικότητας. Χρειάζεται λοιπόν 
άποφασιστική έμμονή, ώστε μέ κάθε τρό
πο νά τήν πραγματοποιήσομε όλοκληρω- 
τικά καί άπταιστα.

Κατά τήν έπίγνωση αύτή τώρα πρέπει 
άπαραίτητα νά ξεκινήσομε μέ τή διαπί
στωση, δτι μάς έχει άπό τή φύση μας δο
θεί σημαντική πνευματική δύναμη. "Οταν 
δέν ύπάρχει στή ζωή μας μιά τέτοια πνευ
ματική δύναμη, τότε δλα τά άλλα θά είναι 
πάντοτε περιττά καί μάταια. «’Ασθενή δέ 
φύσιν μεγάλων ουτε άγαθών οϋτε κακών 
αιτίαν ποτέ έσεσθαι» προγράφει άμείλικ- 
τα δ Φιλόσοφος. Άλλωστε, δταν λείπει 
στή φύση μας ή μεγάλη πνευματική δύνα
μη, τότε άναπόφευκτα δχι μόνο είναι ά
σκοπο, άλλά κυρίως είναι άδύνατο νά 
φθάσομε κάποτε στή στιγμή τής άπόλυτα 
συνειδητής αύτορύθμισης τής ζωής μας, τή 
στιγμή πού άκριβώς έρμηνεύομε τώρα μέ 
δλες αύτές τίς σκέψεις. 'Η προκριματική 
λοιπόν διαπίστωση, δτι μάς έχει δοθεί 
άπό τή φύση σημαντική πνευματική δύνα
μη, είναι σέ κάθε περίπτωση άπόλυτα 
άπαραίτητη. Έτσι, δ,τι ύπολείπεται πιά, 
δποτε αύτή ύπάρξει, στό έπίπεδο τής έπί· 
γνώσης τών ύποκειμενικών μας δυνάμεων, 
είναι νά άνακαλύψομε καί νά βεβαιώσομε

Πνευματική άρτίωση 167

ιήν είδικώτερη άπλώς κλίση τών άπό τή 
φύση μας πνευματικών μας δυνάμεων.

*
*  *

Ίσως δμως, στό σημείο τοΰτο, έπιβάλ- 
λεται καί μιά είδικώτερη παρατήρηση. Γιά 
νά διαπιστώσομε δηλαδή στή φύση μας, 
τώρα — κατά τή στιγμή τής συνειδητο- 
-ποίησης τών πνευματικών μας δυνάμεων —, 
γιά πρώτη φορά, καλλιτεχνικές καί ποιητι
κές δυνάμεις, καί ετσι, τώρα, μέ τή διαπί
στωση αύτή, άφοΰ θά συντρέχουν τυχόν καί 
οί άλλες προϋποθέσεις, νά ξεκινήσομε 
πρός τή δημιουργική τους άξιοποίηση, μιά 
τέτοια περίπτωση άναμφίσβήτητα είναι έ- 
λάχιστα πιθανή, είναι μάλλον άπίθανη καί 
άδύνατη. “Άλλωστε, κατά τό νεώτερο φι
λόσοφο, «οί καλές τέχνες είναι τέχνες τής 
μεγαλοφυΐας». Καί τό ήθικό συμπέρασμα 
τοΰ ευγλωττου αύτοΰ άφορισμοΰ είναι σα
φέστατο : Όποιος άνακαλύψει στόν έαυτό 
του μέτριες καλλιτεχνικές καί ποιητικές 
δυνάμεις, αύτός, τό πιό φρόνιμο καί τό πιό 
άξιο θά είναι νά τίς άφίσει σέ κατάσταση 
άδιατάρακτης άδράνειας. ’Ά ν  πάλι τύχε>. 
κανείς νά είναι πραγματική μεγαλοφυΐα, 
αύτόν βέβαια θά τόν εχει κιόλας συνεπά- 
ρει στό ρυθμό καί στόν οίστρο τής άσυγ- 
κράτητης δημιουργίας ή έσωτερική του 
πλαστουργική δύναμη- έτσι, όπωσδήποτε, 
θά είναι καί σ’ αύτόν άδύνατο νά άνακα
λύψει, τώρα γιά πρώτη φορά, τή δύναμη 
τής ποίησης, πού άπό τή φύση του του έχει 
δοθεί.

’Αληθινά, ή στάση τής ψυχής, πού μέ δ
λες αύτές τίς σκέψεις τή μελετούμε, ή στι
γμή τής συνείδησης, πού όρίζει τόν άξιώ
τερο τρόπο τής ζωής τοΰ συγκεκριμένου 
-προσώπου, δέν είναι έκείνη, πού άνακαλύ- 
-πτει καί πού δημιουργεί τούς άληθινούς 
καλλιτέχνες καί τούς άληθινούς ποιητές. 
Αύτοί, άσυνείδητα, μέ του πάθους πιότερο 
τήν παρόρμηση διαμορφώνονται.’Αλλά, καί 
■γιά τό λόγο τοΰτο άλλωστε, δέν είναι αύ
τοί τό πρότυπο τής άρτίωσης καί τοΰ ή
θους τοΰ πνευματικοΰ άνθρώπου, δέν είναι 
αύτοί τό πρότυπο τής προσωπικότητας, 
ιιού πάντοτε συνειδητά, καί μέ έλευθερία 
καί μέ νομιμότητα, αύτοδιαπλάσσεται. 
Μπορεί βέβαια νά έχουν, καί άναμφισβή- 
τητα έχουν κοσμοϊστορική κάποτε σημα
σία, μπορεί άκόμη νά έγγίζουν καί νά έκ- 
φράζουν ίσως τό άπόλυτο, μέ τό μερικό 
δμως πάντοτε τρόπο τους, άλλά όπωσδή- 
ιιοτε σέ καμμιά περίπτωση δέν φθάνουν νά 
είναι—στήν άποψη τής δημιουργικής αύτο· 
συνείδησης του πνεύματος — δέν μποροΰν 
στήν καθαρή τους ϋπαρξη νά είναι πνευ
ματικά άρτιωμένες προσωπικότητες. Ά λ λ ο  
ή μεγαλοφυΐα τοΰ δημιουργοΰ καί άλλο ή 
άρτίωση τής προσωπικότητας. Οί σκέψεις 
τής μελέτης ώς τό σημείο τοΰτο έξηγοΰν 
άρκετά καί άποδεικνύουν τήν άπόλυτη αύ
τή ούσιαστική διάκριση.

Καί ή ούσιαστική αύτή διάκριση είναι 
άκριβώς ό λόγος, πού καί γι’ αύτές άκό
μη, τίς αύθόρμητα οδηγημένες στή ζωή 
τους μεγαλοφυΐες τής ποίησης καί τής τέ· 
χνης, έχει πάντοτε τήν ίδια κρίσιμη σημα
σία ή στιγμή τής συνειδητής πρόκρισης τοΰ 
άξιώτερου τρόπου τής ζωής. Καί οί μεγά
λοι δηλαδή ποιητές καί καλλιτέχνες, δσοι 
τουλάχιστον κατά τήν εύρύτητα τής συ
νείδησής τους δέν έξαντλοΰνται μέ τήν έκ- 
τέλεση μόνο τής καλλιτεχνικής έργασίας 
τους, μέ τίς στιγμές μόνο τής ποιητικής 
έμπνευσης καί έκφρασης, μποροΰν άναμ
φίβολα καί αυτοί, σέ μιά ώρα στοχαστι
κής γαλήνης καί συνάμα βαθύτατης ήθικής 
μέριμνας, νά σταθοΰν καί ν’ άναρωτήσουν 
τόν έαυτό τους, μήπως τυχόν έκλεισαν πο
λύ στενά τή ζωή τους καί παραμέλησαν 
έτσι μιάν εύρύτερη άποστολή στή ζωή.’Ά ν  
λοιπόν τότε, άξιολογώντας τήν κάθε άλ
λη ένδεχόμενη δράση τους, δπως καί δσο 
μποροΰν νά τή φαντασθοΰν καί νά τήν 
υπολογίσουν, σύμφωνα μέ τίς ύποκειμενι- 
κές τους δυνάμεις—άλλά ίσως άκόμη, δ
πως άργότερα θά έξηγηθεΐ, σύμφωνα καί 
μέ τίς άντικειμενικές άνάγκες τής ζωής 
γύρω τους, — άν, μέ δλα αύτά τά στοι
χεία άξιολογώντας, διαπιστώσουν άντικει- 
μενικά, δτι οίαδήποτε άλλη δράση τους 
σέ άλλους χώρους καί σέ άλλους τρόπους 
τοΰ πνεύματος θά ήταν άναμφίβολα πε
ριττή καί μάταιη μετριοπραξία ('), τότε, άλ
λά μόνο τότε, βρίσκονται καί αύτοί στή 
στιγμή τής άπόλυτης αύτοσυνείδησης τής 
ζωής τους, καί έτσι, έκ τών ύστερων τώρα 
αύτοί, κατακτούν γιά τήν ειδικά διαμορ
φωμένη ζωή τους, παράλληλα μέ τή μεγα- 
λουργία της ίσως μέσα στά ειδικά δριά 
της, καί τήν άπόλυτη ολοκλήρωση καί άρ
τίωση, πού έρχεται άπό τήν ήθική δράση 
τοΰ δλου τής ζωής καί πού αύτή είναι ό 
νόμος καί ή παρουσία τής προσωπικότητας.

Καθ’ έαυτήν λοιπόν ή διαπίστωση τών 
καλλιτεχνικών καί ποιητικών μας δυνά
μεων δέ θά μπορούσε ποτέ νά στηρίξει, 
μόνη αύτή, τήν πρόκριση τής καλλιτεχνι
κής καί ποιητικής ζωής σάν τόν άξιώτερο

( ΐ )  Στις  άναπτύξεις του κειμένου παρουσιάζεται 
μιά περίπτωση όριακή. Στήν  πραγματικότητα δμως, 
δέν άποκλείεται σέ Μνα καί τό ίδιο πρόσωπο νά 
συνυπάρχουν, παράλληλα μέ τήν καλλιτεχνική καί 
ποιητική δύναμη, καί ή δύναμη τής έπιστημονικής 
θεωρίας, εϊτε καί άκόμη τής άμεσης πολιτικής έ- 
νέργειας. *Αντίστροφα, είναι μάλιστα καί τό πιό 
πιθανό μιά ψυχικά πλούσια φύση νά έγκλείει δη 
μιουργικές δυνάμεις πρός δλες τίς περιοχές τής 
ζωής. Κα ί τότε, άνεξάρτητα καί πρός τήν έπιτα- 
κτική πάντοτε άνάγκη τής συγκέντρωσης καί τής 
σύνταξης τών δυνάμεων τής ψυχής, ύπάρχει, άπό τά 
πράγματα τουλάχιστον, άκέραιο τό πρόβλημα γ ιά  
τήν τοποθέτηση καί τήν κατεύθυνση τοΰ προσώπου 
στόν τρόπο, τόν άντικειμενικά  άξιώτερο γ ιά  τήν 
πλήρωση τής ζωής του. Δέν άποκλείεται καθόλου ή
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τρόπο τής ζωής μας. Άλλά καί οίωνδή- 
ποτε δυνάμεών μας ή διαπίστωση, οίαδή
ποτε κρίση μας άκόμη στό έπίπεδο αύτό 
τής έπίγνωσης τών υποκειμενικών μας δυ· 
νάμεων, δέν θά έφθανε ποτέ νά στηρίξει 
μιά παρόμοια πρόκριση. "Ο,τι θά μποροΰσε 
πραγματικά νά άποφασίσει πρός αύτή τήν 
κατεύθυνση, ήδη καί στό έπίπεδο τοΰτο, 
είναι μόνο μιά άρνητική διαπίστωση, μιά 
διαπίστωση δηλαδή άδυναμιών καί έλλεί- 
ψεωντής ψυχής μας. Καί στήν προηγούμενη 
άκόμη περίπτωση, τής άπόκτησης καί άπό τή 
συνείδηση τοΰ καλλιτέχνη άληθινής πνευμα
τικής άρτίωσης, ούσιαστικά καί έκεΐ μιά 
άρνητική διαπίστωση στηρίζει τήν κύρωση 
τής καλλιτεχνικής ζωής σάν τοΰ άξιώτερου 
τρόπου τής ζωής τοϋ συγκεκοιμένου αύτοΰ 
προσώπου' ή διαπίστωση, δπως είπαμε, 
δτι οίαδήποτε δράση του πρός κάθε άλλη 
κατεύθυνση θά ήταν άσήμαντη μετριοπρα- 
ξία. Άλλά  καί σέ κάθε άλλη περίπτωση 
άτεγκτα ισχύει ή άποφασιστικότητα αύτή 
τής άρνητικής διαπίστωσης.

Ή  άρνητική δμως διαπίστωση δέν λύει 
ποτέ, άπλώς περιορίζει τό πρόβλημα. Τό 
πρόβλημα λύεται πάντοτε σέ έπίπεδο άνώ- 
νερο καί λογικά ύστερο άπό τή διαπίστω
ση τών ύποκειμενικών μας δυνάμεων, στό 
έπίπεδο τής άξιολογικής σύγκρισης τών 
τρόπων τοΰ πνεύματος, δσοι κάθε φορά δέν 
άποκλείονται άπό τίς ύποκειμενικές μας 
δυνατότητες.

Πρίν δμως προχωρήσομε στό άνώτερο 
αύτό καί άντικειμενικό έπίπεδο, χρειάζε
ται, στό έπίπεδο άκόμη τής έπίγνωσης τών 
ύποκειμενικών μας δυνάμεων καί κλίσεων, 
νά μελετήσομε καί μιά άλλη, κατ’ έξοχήν 
έξαιρετική περίπτωση. Είναι ή μυστική 
καί θρησκευτική διάθεση, στήν άληθινή βέ- 
βαια_βαθύτατη ψυχική της ύπόσταση. 
ίΠρώτα πρώτα λοιπόν είναι πολύ άπίθανο 
νά έκδηλωθεΐ ή διάθεση αύτή σέ μιά ψυχή 
Ασχημάτιστη άκόμα, «πρίν άπό τό ξεκίνη
μά της» στήν δποια ζωή της. Τό πιό πιθα
νό είναι μιά τέτοια διάθεση καί βίωση νά 
έρθει μόνο σάν ή έσχατη κορύφωση μιας 
βαθύτατα συνειδητής καί δημιουργικής 
ζωής, σάν ή άπόλυτη άνάπαυση στό άπονο 
καί στό άλογο υστέρα άπό βαθύτατο πόνο 
δημιουργίας καί ΰστερα άπό τήν έξάντλη- 
ση τοΰ λόγου τής ζωής.

περίπτωση, πού οί καλλιτεχνικές ειδικά  δυνάμεις 
μας θά χρειασθεΐ νά παραμερισθοΰν, τουλάχιστον 
άπό τή συνειδητή καί κύριά πρόθεση τής δράσης 
μας, νιά  νά οικοδομήσομε έτσι τή ζωή μας στό στε
ρεό έδαφος τής νηφάλιας θεωρίας είτε τής αύστη. 
ρής ήθικής άποστολής. Τά  παραδείγματα, μέ τίς με
γαλύτερες μορφές τής 'Ιστορίας, εΰγλωττα έπιμαρ. 
τυροΰν, καθώς τήν έμφανίζουν καί συντελεσμένη 
στήν πραγματικότητα, τήν άνάγκη αύιή γιά  τήν 
αύτοδημιουργία τής προσωπικότητας μέ παραμερι
σμό καλλιτεχνικών δυνατοτήτων καί ποιητικού έν· 
θουσιασμοϋ.

Μπορεί δμως καί νά έμψανισθεϊ κάποτε 
πρώιμα ή μυστική καί θρησκευτική διάθεση; 
καί νά κυριεύσει τήν ψυχή τοΰ προσώπου 
πρίν άπό οίοδήποτε προσανατολισμό του 
στή ζωή. Καί τότε βέβαια κατ’ έξοχήν μάς 
ένδιαφέρει- θά πρέπει μόνο νά διακρίνομε 
δυό διαφορετικά ένδεχόμενα.

Τό πρώτο ένδεχόμενο είναι ή μυστική 
διάθεση νά καταλάβει άπόλυτα τή συνεί
δηση τοΰ προσώπου καί έτσι νά τοΰ κλεί
σει κάθε θέα τής ζωής καί κάθε σκέψη τής 
μοίρας του. Γιά ενα λοιπόν τέτοιο πρόσω
πο, πού στή μυστική ένωση μέ τό νόημα τοΰ 
κόσμου άρνεΐται άπόλυτα κάθε φροντίδα 
τοΰ κόσμου, είναι άναμφισβήτητο, δτι πρέ
πει νά ισχύει δ,τι ισχύει καί στήν περίπτω
ση τοΰ καλλιτέχνη καί τοΰ ποιητή. Ή  ιε
ρότητα τής ζωής τοΰ μυστικοΰ μπορεί 
καθ’ έαυτήν νά μή δέχεται κάν σύγκριση 
μέ δλες τίς άξιες καί μέ δλους τούς νό
μους τοΰ κόσμου' δ,τι δμως είναι πάντοτε 
βέβαιο, είναι δτι, μέ δλη του τήν άγιότη- 
τα, ένα τέτοιο πρόσωπο δέν έχει άρτιώσει 
τήν άτομική έστω ζωή του, δέν έ'χει στήν 
πλήρωση τής ζωής του τήν άντιστοιχία 
πρός τό δλο τοΰ πνεύματος καί τής ζωής· 
δέν είναι λοιπόν άρτια, άληθινή προσωπι
κότητα.

Τό άλλο τώρα καί τό πιό πιθανό ένδεχό
μενο είναι ή μυστική διάθεση νά μή κυριαρ
χήσει άπόλυτα στή ζωή τής ψυχής. Τότε δ 
μως, δέν μάς ένδιαφέρει πιά, παρά μό
νο στήν άρνητική της άποψη' μάς ένδιαφέ- 
ρει ετσι μόνο σάν άρνηση, σάν άρνηση τοΰ 
κόσμου καί τής ζωής, σάν άρνηση δηλαδή 
δλων τών άλλων τρόπων τοΰ πνεύματος, 
έκτος άπό τή μυστική στροφή πρός κάποια 
βαθύτερη ούσία του κόσμου. Στήν περί
πτωση δμως αύτή είναι οπωσδήποτε καί. 
ψυχικά δυνατή ή στιγμή τής συνειδητής, 
άναζήτησης τοΰ άξιώτερου τρόπου τής 
ζωής. Κατά τή συντέλεση λοιπόν αύτής τής 
άναζήτησης, ή διαπίστωση τής μυστικής 
διάθεσης θά έχει, καί αύτή, άποφασιστική 
σημασία, μόνο άν είναι σύγχρονα καί δια
πίστωση ύποκειμενικής άδυναμίας πρός 
κάθε άλλη στάση στή ζωή. Ώ ς θετική 
άπλώς διαπίστωση δέ μπορεί νά λύσει, 
μόνη αύτή, τό πρόβλημα τής άπόλυτα κρί
σιμης στιγμής. Τό πρόβλημα τοΰτο λύεται 
πάντοτε στό άνώτερο έπίπεδο τής άντικει* 
μενικής άξιολογικής σύγκρισης, καί δχι μέ 
τήν έπίγνωση άπλώς τών υποκειμενικών 
μας δυνάμεων. ’Ά ς  προχωρήσομε λοιπόν 
πρός τό άνώτερο αύτό καί άντικειμενικό 
έπίπεδο.

Τώρα, άφοΰ έχομε πιά διαπιστώσει, 
τουλάχιστον ώς ένα βαθμό, τήν έκταση 
καί τήν κατεύθυνση τών πνευματικών μας 
δυνάμεων, δπως μάς έχουν δοθεί άπό 
τή φύση μας, έχομε πιά τώρα νά σταθ
μίσομε καί άντικειμενικό, είτε μάλλον

Πνευματική άρτίωση

συνολικά τήν άξία τών ένδεχόμενων τρομ
πών τής ζωής μας, πού θά προσδιορισθεΐ 
δχι τόσο άπό τήν ύποκειμενική μας άπλώς 
ένέργεια, άλλά κυρίως — αύτή είναι καί ή 
σκοπιά τής στιγμής— άπό τήν άξία, πού 
εχει καθ’ έαυτόν δ συγκεκριμένος τρόπος 
τοΰ πνεύματος, άσχετα πρός τήν άτομική 
ζωή μας.

Προϋποθέτοντας λοιπόν,δτι οι υποκειμενι
κές μας δυνάμεις, δπω_ς τίς έχομε στή φύ
ση μας διαπιστώσει, μάς παρέχουν τήν εύ· 
χέρεια εύστοχης καί άξιας δράσης σέ πιότε
ρους ειδικούς τρόπους τοΰ πνεύματος, έχο
με τώρα νά συγκρίνομε μεταξύ τους τούς δι
άφορους αύτούς τρόπους τοΰ πνεύματος ώς 
πρός τήν άξία τους, τήν άντικειμενική καί ά· 
πρόσωπη. Μέ τήν πραγματοποίηση  ̂αύτής 
τής σύγκρισης θά άποκτήσομε καί τό άντι- 
κειμενικό στοιχείο, πού αύτό κατ' έξοχήν 
πρέπει νά στηρίξει τήν άποφασή μας γιά 
τήν έκλογή τοΰ τρόπου τής ζωής μας καί 
τήν έτοιμασία κατά συνέπεια τής πνευμα
τικής μας άρτίωσης καί έτσι τής άναγω- 
γής μας σέ άληθινή προσωπικότητα.

'Οπωσδήποτε, κατά τή στιγμή αύτή, καί 
στήν πρώτη τουλάχιστον δψη της, ύπάρχει 
στή συνείδησή μας σύγκριση καί σύγκρου
ση, άπό μιά άποψη, άσύγκριτων μεταξύ 
τους άξιών καί τρόπων τοΰ πνεύματος. 
Καί ή τέχνη δηλαδή είναι άπόλυτη στήν 
άξία της καί ή έπιστήμη άπόλυτη στή δική 
της άξία. Ή  άξία έπειτα τής πολιτικής 
δράσης φαίνεται δλως διόλου άπρόσιτη σέ 
οίοδήποτε μέ τίς άλλες παραλληλισμό. 
Καί έτσι, στή σκοπιά τής στιγμής αύτής 
φαίνεται άνέφικτη οίαδήποτε άντικειμενική 
πρόκριση, οίαδήποτε πρόκριση πού νά στη
ρίζεται στήν άντικειμενική άξία τών τρό
πων του πνεύματος. "Ο,τι δηλαδή καί αν 
πράττεται σέ ένα άπό τούς τρόπους του 
πνεύματος, πώς θά μποροΰμε ποτέ νά ύπο- 
στηρίξομε, δτι άξιολογικά βαρύνει περισ
σότερο άπό δ,τι ταυτόχρονα παραλείπεται, 
άπό τήν πραγματοπίηση δηλαδή τών άλ
λων τρόπων τοΰ πνεύματος; Πώς θά μπο
ροΰμε νά διαπιστώσομε οίαδήποτε άξιο- 
λογική διάκριση έκεΐ δπου είναι άδύνατη 
οίαδήποτε άξιολογική σύγκριση ;

Τό συμπέρασμα λοιπόν, στό πρώτο αύ
τό άντίκρυσμα, είναι, δπως φαίνεται, άτεγ
κτο : κριτήρια άντικειμενικά είναι άδύνατο 
νά έχομε κατά τήν άντιμετώπιση τοΰ άτο- 
μικοΰ μας προβλήματος. "Οπως δμως τώ
ρα θά δοΰμε, τό άτεγκτο αύτό συμπέρα
σμα δέν ισχύει καί πιό πέρα άπό τό πρώ
το άντίκρυσμα. "Όταν θεωρήσομε συνθετι
κά δλους τούς τρόπους τοΰ πνεύματος, 
πού, άντίστροφα, έως τώρα ένα - ένα χωρι
στά τούς άντικρύσαμε, τότε καί θά μπορέ
σομε νά καταλύσομε τήν άδιαλλαξία τής 
άξιολογικής αύτοτέλειας, πού έμφανίζει ό 
καθένας άπό αύτούς τούς τρόπους χω
ριστά

Καί άκριβώς τώρα θά άδιαφορήσομε

γιά τήν ιδιοτυπία καί τήν ίδιονομία τοΰ 
καθενός καί θά έντοπίσομε τή μελέτη μας 
στά κοινά τους μόνο σημεία, δσα θά μπο
ρέσομε τώρα νά διαπιστώσομε, καθώς θά 
τούς θεωροΰμε δχι πιά στήν αύθυπαρξία 
τους, άλλά κυρίως σάν στοιχεία μιάς άνώ· 
τερης σύνθεσης, δπως είναι ή όλότητα καί 
ή ένότητα τοΰ πνεύματος. Καί μάλιστα θά 
μπορέσομε άκόμη περισσότερο νά προχω
ρήσομε στήν άναζήτηση τών άντικειμενικών 
στοιχείων, πού είναι άπαραίτητα γιά τήν 
άντιμετώπιση τοΰ προβλήματος, δταν χρη
σιμοποιήσομε, παράλληλα μέ τήν ύπερι- 
στορική άξιολόγηση, καί τήν παρατήρηση 
τής ιστορικής πραγματικότητας πού πα
ρουσιάζουν κάθε φορά οί διάφοροι τρόποι 
τοΰ πνεύματος, τήν παρατήρηση δηλαδή 
τής μορφής καί τοΰ βαθμού τής άσχετα 
πρός τό πρόσωπό μας πραγματοποίησής 
τους στή σύγχρονη ιστορική ζωή, άλλά 
καί άκόμη τών σύγχρονων ειδικών προϋ
ποθέσεων γιά τήν ιστορική τους αύτή 
πραγματοποίηση

Τώρα, πρίν άπό κάθε άλλη αναζήτη
ση, άς έρμηνεύσομε μέ σύντομη έκφραση 
τούς κύριους τρόπους τοΰ πνεύματος. Γιά 
τήν τέχνη καί τήν ποίηση έχομε κιόλας 
πολλά άναπτύξει. Άλλά  καί γιά τών άλ
λων τή σημασία δέ χρειάζονται πολλά. 
Έτσ ι, τή ζωή τής έπιστήμης τήν έννοοΰμε 
στήν εύρύτερη δυνατή έννοια, σάν τή ζωή 
δηλαδή τής θεωρίας καί του στοχασμού, 
πού τή σκεφτόμαστε στήν αύταξία καί 
στήν αύτάρκειά της, χωρίς καμμιά σύν
δεση καί καμμιά έπιστροφή πρός τήν σφαί
ρα τής πράξης. Καί, παράλληλα, έννοοΰμε 
τή ζωή τής πράξης σέ κάθε της άνάπτυξη, 
τή ζωή τής ήθικής, δπως συχνά τήν ονο
μάζουν, τή ζωή δηλαδή τής άληθινής πο
λιτικής, γιατί, δπως θά δοΰμε, ή ήθική καί 
ή πράξη, ή άξια δηλαδή καί_ ήθική δράση, 
δέ θά μποροΰσε νά άρτιωθεΐ παρά μόνο 
στό χώρο τής πολιτείας.

Ή  άξία δμως και έτσι ή δικαίωση τής 
ζωής, πού ειδικά δουλεύει τήν έπιστήμη, 
στήν πιό καθαρή της έστω έπιδίωξη, είναι 
γιά δλους περίπου,άπό τή σκοπιά τοΰ πνεύ
ματος, αύτονόητη. Καί τό ίδιο ισχύει πάν
τοτε, άνεξάρτητα άπό οίαδήποτε ίδιονομία 
είτε αύστηρά άτομική τάση τ̂ ης, καί γιά τή 
δημιουργική καλλιέργεια τής τέχνης, σέ 
δλους τούς ειδικούς τρόπους της. "Οταν 
δμως προχωρήσομε καί πιό πέρα, πρός 
τή διαπίστωση τής άξίας καί τοΰ λόγου 
πού δικαιώνει τήν πολιτική δράση μας, 
τότε θά ύπάρξει άνάγκη νά άναθεμελιώσο- 
με καί νά δικαιολογήσομε καί δ,τι έως τώρα 
είτε γιά τήν έπιστήμη είτε γιά τήν τέχνη 
τό έχομε παραδεχτεί σάν αύτονόητο.
'Σ τή  σκοπιά τής στιγμής αύτής, ή συμ

βολή τοΰ προσώπου στήν έπιστήμη δέ 
μπορεί νά μάς ένδιαφέρει σάν τέτοια ά
πλώς συμβολή. Μάς ένδιαφέρει πάντοτε 
σέ μιά εύρύτερη συνάρτηση' καί μάς έν-
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διαφέρει κατά δύο διάφορες κατευθύνσεις. 
'Ε χ ε ι έτσι σημασία γ.ά τή στιγμή αύτή, 
είτε σάν ένέργεια πού πραγματοποιεί τήν 
άξία τής έπιστήμης, πραγματοποιεί δη
λαδή Μνα τρόπο τοΰ πνεύματος, καί ετσι 
πραγματοποιεί κατά ενα τρόπο τό πνεΰμα 
τήν όλότητά του, είτε, στήν άλλη της 
δψη, σάν ότρόπος τής ζωής τοΰ προσώ
που, πού αύτός ειδικά πραγματοποιεί τήν 
•πνευματική του άρτίωση καί έ'τσι τό δια 
μορφώνει σέ άληθινή προσωπικότητα.

Είτε δμως σάν πραγματοποίηση κατά 
ειδικός τρόπο τής̂  όλότητας τοΰ πνεύμα
τος, είτε σάν ό ειδικός τρόπος τής ζωής 
τοΰ προσώπου πρός τήν πνευματική του 
άρτίωση, καί κατά τις δύο αύτές θεωρή- 
οεις της, ή έπιστημονική έργασία συγκε
κριμένου προσώπου δικαιώνεται καί κατα
ξιώνεται πάντοτε άπό τήν άντικειμενική, 
τήν ύπερπροσωπική σημασία της.

Καί είναι άντικειμενική πρώτα ή σημα
σία της αύτή, γιατί στηρίζεται στοΰ πνεύ 
ματος_τήν άντικειμενικότητα καί άπό έκεΐ 
άντλεϊ τό λόγο τοΰ κύρους της. Καί είναι 
έπειτα ύπερπροσωπική, καί γιατί άπό αύ
τή τό πρόσωπο όρίζεται, άφοΰ μέ αύτής 
τή δύναμη διαπλάσσεται σέ προσωπικό
τητα, καί, άκόμη, γιατί ή ίδια αύτή, σέ κάθε 
πρόσωπο καί γιά κάθε πρόσωπο, έπιβάλλε- 
ται πάντοτε σάν άξία είτε καί λειτουργεί 
•πάντοτε σάν κριτήριο.

Τό ύπερπροσωπικό, τό άντικειμενικά 
αύτό κΰρος τοΰ λόγου καί τής άξίας, πού, 
καί κάθε άλλη φορά, δικαιώνει τήν άτομι
κή μας ύπαρξη,  ̂ είναι άναγκαιότητα καί 
είναι νόμος' καί είναι άπό τήν ίδια τή 
φύση των πραγμάτων καί άπό τήν ίδια 
τή μοίρα τής ζωής μας. Ό  χωρισμός τής 
άτομικής ζεοής καί ό εγκλεισμός στά δρια 
της ύπαρξής της—άν είναι βέβαια δυνατόν 
νά φαντασθοϋμε καί τέτοιο χωρισμό καί 
τέτοια_δρια—θά ήταν χωρισμός άπό τήν 
άξάχ τής ζωής, θά ήταν άπογύμνωση τής 
ζωής άπό κάθε άξία. ’Αντίστροφα, δποιος 
έφθασε νά εχει άληθινή ήθική βούληση, ά· 
ληθινή συνείδηση τής άξίας τής ζωής του 
καί τής άξίας τοΰ πνεύματος, δποιος έτσι 
καταφάσκει συνειδητά καί άπόλυτα τήν 
προσωπική ζωή του, αύτός, άναγκαϊα, κα
ταφάσκει άπόλυτα καί άπρόσωπα τή ζωή.

Είπαμε, δτι ή πνευματική μας άρτίωση, 
σέ κάθε δυνατή τ Όίπτωση, εχει τήν άναγ- 
καιότητα^ τοΰ · ·»τί τήν άντικειμενι-
κότητα τής άί -Τ νά είναι, μό
νο δταν έμεΐς - τής ζωής
μας, καί οΰτε α πρό
σωπο νά είνα { \ \ 0 νά
είναι άσήμαν έ θά ή
ταν οΰτε νό, . νά έχει
λοιπόν ή πνε καί άφοΰ
πραγματικά ε .cat άλλωσ
τε καί τοΰ νό| αότητα, γιά
τήν προσωπικ τή ζωή μας
ειδικά πού θέ ] τοΰ πνεύμα

τος, γιά τή μόνη δηλαδή άξια καί άρτια 
ζωή μας—γιά νά έχει καί άφοΰ έχει ή 
πνευματική άρτίωση ένα τέτοιο κΰρος γιά 
τή ζωή μας, δέ μπορεί παρά νά εχει, καί 
έχει βέβαια, καί πέρα άπό τό πρόσωπό 
μας τήν ίδ̂ ,α άξία, άντικειμενικά καί άπό-’ 
λυτα. Καί ετσι, καί δταν στό πρόσωπό μας 
γίνεται ή έπίτευξή της, βρίσκει καί αύτή 
τήν καταξίωσή της μόνο σάν άτομική περί
πτωση πραγματοποίησης μιάς γενικά καί 
άντικειμενικά έγκυρης άξίας.

Άλλά τότε, δστερα άπό μιά τέτοια άντι- 
κειμενικότητα καί καθολικότητα έφαρμο- 
γής, σέ κάθε μιά περίπτωση πού ύπάρχει ή. 
προϋπόθεση, ή δυνατότητα δηλαδή τής 
πνευματικής άρτίωσης, ή πραγματοποίησή 
της ^στήν κάθε αύτή περίπτωση είναι γιά 
τόν ίδιο λόγο καί στόν ίδιο βαθμό άξία. 
πού είναι καί ή πραγματοποίησή της στή 
δική μας άτομική ζωή. Ή  άξία δμως είναι 
πάντοτε νόμος, καί νόμος πράξης μάλι
στα’ καί ή έπίγνωση τής παρουσίας της 
είναι διαπίστωση χρέους γιά τή συνείδησή 
μας, διαπίστωση συγκεκριμένα τοΰ χρέους 
μας νά συμβάλομε προσωπικά στήν άρ
τιώτερη δυνατή της πραγματοποίηση.

Ή  σημασία, πού εχει γιά τόν έαυτό μας ή 
συμβολή μας στήν πνευματική άρτίωση τών 
άλλων,προβάλλεται,νομίζω, υστέρα άπό τίς 
τελευταίες άναπτύξεις, σάν αύτονόητη σχε
δόν καί όπωσδήποτε άναμφισβήτητη. Ό 
ταν δμως _ άναλογισθοΰμε τήν ιστορική 
πραγματικότητα, τήν άνάπτυξη τής άτο
μικής ύπαρξης τών μεγάλων έστω προσώ
πων τής ιστορίας, θά διαπιστώσομε τότε, 
δτι, τίς πιό πολλές φορές, δχι μόνο άπραγ- 
ματοποίητη έχει μείνει στή ζωή τους ή 
συμβολ_ή αύτή πρός τήν άνάπτυξη τής 
ζωής τών άλλων—μέ τή συνείδηση τουλά
χιστον τής βαρύτατης σημασίας της γιά τήν 
άρτίωση τής πνευματιότητας τοΰ ίδιου 
τοΰ έαυτοΰ των—, άλλά καί εχει μείνει καί 
σάν ύπόθεση άδιανόητη γιά τούς περισ
σοτέρους στήν άποφασιστική αύτή σημασία 
της γιά τή διαμόρφωση τής προσωπικής 
τους ύπόστασης.

Ή  ιστορική δμως αύτή διαπίστωση δέ 
μπορεί ποτέ καμμιά μείωση νά έπιφέρει 
στήν άξία καί στό κΰρος τών προηγούμε
νων άξιολογικών παρατηρήσεων.Άντίστρο- 
φα, προσδιορίζει άπλώς τήν έρμηνεία καί 
τήν άξιολόγηση τών προσώπων αύτών τής 
Ιστορίας, πού άγνόησαν μιά τόσο κρίσιμη 
γιά τήν άνάπτυξη τής ζωής τους προϋπό
θεση. Τά πρόσωπα δηλαδή αύτά μπορεί 
βέβαιοι νά έμφανίζουν οίαδήποτε μεγα- 
λουργία στόν ειδικό τρόπο τής δημιουρ
γικής δράσης τους, όπωσδήποτε δμως δέ 
φτάνουν ποτέ νά κατέχουν τήν ύπόσταση 
καί τήν άρετή τής άληθινής προσωπικότη
τας. Έ τσ ι, καί άν ύποτεθεί δτι τά πρό
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σωπα αύτά έφτασαν κάποτε καί έζησαν 
τή στιγμή τής συνειδητής έπιλογής τοΰ 
τρόπου τής ζωής των, ή στιγμή δμως αύτή 
τής συνειδητής αύτορύθμισης καί κατεύθυν
σης τοΰ βίου των δέ μπορεί σέ καμμιά 
περίπτωση νά είναι ή στιγμή τής άπόλ_υ- 
της αύτοσυνείδησης καί αύτορύθμισης τής 
ζωής, πού αύτή μόνη άποφασίζει καί όρί- 
ζει τήν πνευματική άρτίωση τοΰ προσώ
που, τήν άναγωγή του σέ άληθινή προ
σωπικότητα. Γιά νά έπιτευχθεΐ τοΰτο πραγ  ̂
ματικά, πρέπει ή συνειδητή έπιλογή τοΰ 
τρόπου τής ζωής τοΰ προσώπου νά γίνε
ται άπό τήν δράση δλων τών κύκλων πρά
ξεων, πού ύπάρχουν άντικειμενικά σάν fj 
ενδεχόμενη πλήρωση τής ζωής αύτής, καί 
μεταξύ δλων αύτών νά προκριθεΐ καί νά 
όρισθεϊ ό άντικειμενικά κάθε φορά άξιώτε- 
ρος.Όπως είπαμε δμως, τά πρόσωπα αύτά 
κατά τήν κρίσιμη στιγμή τής ζωής τους 
έντελώς άγνόησαν, δτι χρέος καί άξία γιά 
τόν έαυτό τους είναι καί οί πράξεις, καί 
ίσως κατ’ έξοχήν οί πράξεις, πού θά συνι- 
στοΰσαν τή συμβολή τους πρός τήν πνευ
ματική άρτίωση καί τών άλλων προσώ
πων. Μέ τήν κρίσιμη λοιπ_όν a iw i άγνοια, 
ή έπιλογή τοΰ τρόπου τής ζωής των δέν 
συντελέσθηκε άπό τήσυνόραση καί τή συγ
κριτική άξιολόγηση δλων των δυνατών τρό
πων τής ζωής των, δέν κατέχει έτσι τόν ήθι- 
κό λόγο είτε οίοδήποτε λόγο, πού ιδρύει 
καί στηρίζει τήν πνευματική της άρτιό- 
τητα. Καί έτσι, ή ζωή των προσωπων αυ 
τών, δταν κριθεί στήν όλότητα τοΰ περιε
χομένου της, έμφανίζει βέβαια καί πρά
ξεις καθ’ έαυτές άξιες, άλλά δχι δμως καί 
τίς άξιώτερες άνάμεσα σέ δλες δσες ήταν 
γι’ αύτήν δυνατές, δχι έτσι τίς κατ’ έξοχήν 
άξιες, τίς μόνες λοιπόν άξιες. "Οταν τώρα 
τεθεί γιά τή ζωή αύτή τό έρώτημα, άν ά- 
ξιολογικά οί πράξεις της βαρύνουν περισ
σότερο ή οί άντίστοιχες παραλείψεις^ της, 
πώς ποτέ θά ήταν δυνατόν νά κριθεΐ, δτι οί 
•πράξεις της είναι οί άξιολογικά βαρύτε
ρες; "Οποιες κι’ άν είναι οί πράξεις αύ
τές, άφοΰ, δπως ύποθέσαμε, έξαντλοΰνται 
όπωσδήποτε στήν πρόθεση τής πνευματι
κής άρτίωσης τοΰ ύποκειμένου τους μόνο, 
μέ παραγνώριση καί άδιαφορία_ γιά τήν 
πνευματική διαμόρφωση δλων τών άλλων 
προσώπων, πώς ποτέ θά είναι ^δυνατόν οί 
τέτοιες πράξεις νά κατέχουν κΰρος καί ά
ξία περισσότερο άπό κάποιες άλλες πρά
ξεις, γιά τό ίδιο αύτό ύποκείμενο δυνατές, 
πού αύτές δμως θά έπιζητοΰσαν τήν ίδια 
άντικειμενική άξία νά πραγματοποιήσουν, 
τήν πνευματική άρτίωση δηλαδή, άλλά νά 
τήν πραγματοποιήσουν δχι άπλώς γιά ένα 
μεμονωμένο πρόσωπο, γιά μόνο δηλαδή τό 
ύποκείμενο τους στήν άτομική του ΰπαρ- 
ξη, άλλά σύγχρονα καί γιά πολλά άλλα 
πάντοτε πρόσωπα, γιά τήν όλότητα κατά 
τό δυνατόν ώρισμένων προσώπων ;

Ή  τέτοια λοιπόν ζωή, στή συνολική ά-

ξιολογική της θεώρηση, δέ μπορεί νά έμ 
φανίσει συγκρότηση θετική. Οί καθ’ έαυ
τές άξιες πράξεις της έξουδετερώνονται 
άπό τήν άξία τών μεγάλων της παραλεί
ψεων οί παραλείψεις πάντοτε είναι βαρύτε
ρα σημαντικές. Ή  δημιουργική έλευθερία 
πού ένσαρκώνουν οί ίδιες αύτές πράξεις, 
κλονίζεται στήν ύπαρξή της άπό τήν έλ
λειψη τής έλευθερίας, άπό τήν έλλειψη τής 
συνειδητότητας, πού έμφανίζει κάθε φορά 
ή ίδρυση τοΰ χώρου της, ή οττιγμή δηλαδή 
τής άπόφασης αύτών τών πράξεων1 ή έλευ
θερία στήν έπεξεργασία τοΰ άντικειμένου 
άμαυρώνεται άπό τήν άνελευθερία τής έκ- 
λογής τοΰ άντικειμένου. _ Ά ν  ή έλευθερία 
τοΰ δημιουργοΰ έμεγαλούργησε στήν κλει
στή σφαίρα τής δημιουργίας του, ή άδιαφο- 
ρία του δμως γιά τή δυνατοποίη_ση της έν- 
δεχόμενης μεγαλουργίας καί τών άλλων 
προσώπων έμφανίζει καί έκφράζει τήν ή
θική του άνελευθερία, προβάλλει τήν ά
νελευθερία στόν πυρήνα τής υπόστασής 
του—ματαιώνει τή διαμόρφωσή του σέ ά- 
ληθινή προσωπικότητα.

Τήν καταλυτική αύτή τής προσωπικότη
τας άποκλειστική προσήλωση τής_ δρά
σης μας στό στενό μόνο χώρο τής ά
τομικής. μας ύπαρξης, κατά βάθος, φαί
νεται, δέν τήν άποφεύγει, σέ ώρισμέ- 
νες τουλάχιστον άναπτύξεις της, καί ή 
μελέτη τοΰ κ. Τσάτσου. ’Υπάρχει μάλιστα 
καί ώρισμένο χωρίο, πού ρητά μαρτυρεί 
τήν παρατήρηση αύτή, καί ίσως μάλιστα 
καί κάτι περισσότερο : «Αύτή ή άρετή 
τής θυσίας όδηγεί καί στόν έγωϊσμο. 
Παραμερίζομε καί θυσιάζομε και άνθρώ
πους γιά τήν άξία τής ύπόστασής μας. Καί 
κανένας νόμος δέν ύπάρχει, που νά όρίζει 
τό δριο αύτοΰ τοΰ έγωϊσμοΰ» (‘)·

Έ ν α  λοιπόν τέτοιο συμπέρασμα δέ 
μπορεί ποτέ νά έχει μερικτι μόνο σημασία. 
Είναι, στήν ούσία του, ή τελευταία^ συνέ
πεια τοΰ αύστηροΰ ύποκειμενισμοΰ, υπο
κειμενισμού στήν ήθική έννοια, πού διέπει 
όλόκληρη τήν άνάπτυξη τής μελετης τοΰ κ. 
Τσάτσου. Τό ύποκείμενο δηλαδή, που στο
χάζεται καί όργανώνει έκεί τή διαμόρφω
ση τής ζωής του, παραμένει ώς τίς τελευ
ταίες άναπτύξεις δχι άπλώς σάν μιά προϋ
πόθεση καί σάν μιά δυνατότητα, πού προ
βάλλει έτσι τήν άξίωση τής συγκεκριμένης 
του διαμόρφωσης κατά κριτήρια άντικειμε- 
νικά, κριτήρια άληθινά, γιατί ώς πρός τό 
κΰρος τους ύπέρκεινται πάντοτε άπό τήν 
ύποκειμενική του άπλώς Οπαρξη άλλά πα
ραμένει, άντίστροφα, σέ όλόκληρη τήν ά
νάπτυξη σάν αύθαίρετα τεθειμένος και ά- 
νέλεγκτος αύτοσκοπός, ύπάρχει δηλαδή 
καί προβάλλεται μέ τήν άξίωση, τά πάντα

(») Προπύλαια, τβΰχος 2, σελ. 53.
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νά τό υπηρετούν καί νά τό πλουτίζουν, δί
χως ειδικό λόγο, αύτό καθ’ έαυτό, στήν 
οίασδήποτε διαμόρφωσης άτομικότητά του. 
Κατά βάθος, λοιπόν, δπως είπαμε ήδη, 
μιά τέτοια ιδεολογία ήθικοΰ υποκειμε
νισμού ύποκρΰπτεται κάτω άπό δλη αύτή, 
τήν ώραιότατη έξ άλλου «ύποστασιολογία»' 
στό χωρίο, πού τελευταία είδαμε, βρήκε 
άπλώς μιά καταπληκτικά άπροκάλυπτη έκ
φραση.

Ή  μελέτη βέβαια τοΰ κ. Τσάτσου δέν έ- 
ξαντλείται σ’ αύτή μόνο τή θέση. ζητάει 
πάντοτε τό άντικειμενικά άξιώτερο νά δια
λέξει, γιά νά άναπτΰξει συνειδητά πρός τήν 
κατεύθυνσή του τήν άτομικότητά τοΰ ύποκει- 
μένου. Ή  πρόθεση δμως αύτή τής άντικει- 
μενικότητας, καθώς ούσιαστικά έξαντλεί- 
ται στό χώρο τών μέσων άπλώς, δέν κα
τορθώνει νά ύψώσει όλόκληρη τήν άναζή- 
ζηση σέ σφαίρα άντικειμενικοΰ κύρους. Ά- 
φίνει έτσι όλόκληρη τήν άνάπτυξη σέ μιά 
ανολοκλήρωτη κατάσταση, ώρισμένων άν 
τικειμενικών έπιδιώξεων πού κινούνται 
μέσα σέ πλαίσιο αύστηροΰ υποκειμενισμού. 
’Αξίωση άντικειμενικότητας στά μέσα, ύ- 
ποκειμενισμός στή διανόηση τοΰ σκο
ποΰ.

Στή δική μας μελέτη, άντίστροφα, έπι- 
διώχθηκε ή όλοκλήρωση τής άντικειμενι- 
κότητας καί στά δύο τοΰτα έπίπεδα. ’Αντι
κειμενική πρέπει νά είναι ή άξία όχι μόνο 
τών στοιχείων, πού σάν μέσα τά χρησιμο
ποιούμε' άντικειμενική πρέπει νά είναι ή 
άξία καί τοΰ σκοποΰ, πού μέ δλη μας τή 
δράση πραγματοποιούμε. Καί κανένας 
σκοπός δέν έπιτρέπεται νά έξαιρεθεί άπό 
τή λογοδοσία αύτή γιά τήν άξία του. Κα
νένας δογματισμός δέν έπιτρέπεται στή 
θέση, κατ' έξοχήν μάλιστα, τοΰ σκοποΰ. 
Καί τό άτομό μας, καί ή ζωή μας ή ίδια, 
κανένας λόγος δέν ύπάρχει, ώς σκοπός 
τουλάχιστον νά θεωρηθούν άπό τόν έαυτό 
τους κατοχυρωμένα. Καταφάσκομε καί τή 
δική μας τή ζωή, μόνο γιατί τή δεχόμαστε 
σάν ύπόσταση μέ άξία καί μέ κΰρος άντι- 
κειμενικό, σάν συγκεκριμένη ύπαρξη άν· 
τικειμενικής άξίας. Καί στήν κατάφαση τής 
ζωής μας πρέπει νά ξέρομε, καί ξέρομε 
τό λόγο πού στηρίζει τό κΰρος της.

Στήν άντικειμενική λοιπόν αύτή σφαίρα 
έπιδιώκομε τήν άξιώτερη τέλεση τής άτο 
μικής ζωής μας, δχι έτσι, δίχως λόγο, 
αύτή καθ’ έαυτή, άλλά σάν ένσάρκωση 
άντικειμενικής άξίας. Σκοπός μας είναι ή 
άντικειμενική άξία πάντοτε, δχι καθ’ έ- 
αυτήν καί όπωσδήποτε ή ζωή μας. Καί εί
ναι αύτός ό λόγος, πού καί ή άξιώτερη 
άνάπτυξη τής ζωής τών άλλων, σάν έν
σάρκωση καί αύτή τής ίδιας άντικειμενικής 
άξίας, είναι τό ίδιο, γιά τή συνείδηση καί 
τή δράση μας, κατεύθυνση τοΰ χρέους μας 
καί άμεσος σκοπός. Έ τσ ι δμως, νά θυσιά 
σομε κάποιο άλλο πρόσωπο «γιά τήν άξία 
τής ύπόστασής μας» θά ήταν βέβαια σά

νά θυσιάζομε τήν ίδια τήν άντικειμενική 
άξία, πού αύτή στηρίζει καί τήν άξία τής 
δικής μας ύπόστασής. Άλλά, καί θετικά, 
νά πραγματοποιούμε μιά άντικειμενική ά
ξία, δπως είναι ή πνευματική άρτίωση, 
στόν κλειστό μόνο χώρο τής άτομικής μας 
ύπαρξης—νά νομίζομε δηλαδή δτι μέ τόν 
τρόπο αύτό τήν πραγματοποιούμε—θά ήταν 
ούσιαστικά προδοσία καί άρνηση τής ίδιας 
αύτής άντικειμενικής άξίας.

Ή  πραγματοποίηση λοιπόν τής πνευμα
τικής άρτίωσης στό χώρο μόνο τής άτομι
κής μας ύπαρξης είναι έπιδίωξη, πού καί 
ώς πρόθεση ήδη αύτοαναιρεΐται καί αύτο- 
διαψεύδεται. Γιά τό λόγο αύτό άκριβώς 
καί ή μελέτη τοΰ κ. Τσάτσου, ένώ κατά τήν 
πρόθεσή της καί τήν άποστολή της έπρεπε 
νά είναι ή αύτοσυνείδηση καί ή αύτορύθ- 
μιση τοϋ πνεύματος, ή νομοθεσία τοΰ πνεύ 
ματος πρός τόν ίδιο τόν έαυτό του, μέ τήν 
έμμονή της δμως στό κλειστό καί στενό 
έπίπεδο τής άτομικής ύπαρξης δέν έφθασε 
νά όλοκληρωθεΐ στήν άντικειμενική καί 
άνώτερη σφαίρα τής προσωπικότητας καί 
τοΰ πνεύματος.

Ή  πνευματική άρτίωση καί τοΰ προσώ 
που μας  ̂ή πλήρωση τής ζωής μας άπό τήν 
άξία τοΰ πνεύματος, προϋποθέτει νά έξαν- 
τλήσομε πρώτα καί τή δυνατή συμβολή 
μας πρός τήν πνευματική άρτίωση καί τών 
άλλων προσώπων, θά γίνομε τότε ό κα 
θένας μας προσωπικότητα, δταν κατά τήν 
τέλεση της ζωής του ένδιαφέρεται δχι ά
πλώς γιά τό δικό του πρόσωπο, άλλά γιά 
τήν προσωπικότητα άντικειμενικά καί ά· 
πρόσωπα (').

( ! )  Είμα ι βέβαιος, οτι ό κ. Τσάτσος θά συαφωνή- 
σει κα! μέ αύτές τίς κρίσεις μου. ” Αν ό ίδιος δέ 
ζήτησε νά πραγματοποιήσει στή μελέτη του τήν ό
λοκλήρωση τής άντικειμενικότητας, οπως στή δική 
μ α ςτή  μελέτη τήν έπιδιώξαμε, τοΰτο πρέπει κατά 
πολύ ν’ άποδοθεΐ στήν αύστηρά περιωρισμένη πρό
θεση, πού έγέννησε τή μελέτη του. Ξεκίνησε μέ τό 
σκοπό ν ’ άντιμετωπίσει κυρίως τήν άνεύθυνη στάση, 
πού παίρνουν στή ζωή τους ot πολλοί πιά, καί άλ
λωστε έκλεκτοί άπό άλλες άπόψεις, έπιπόλαια Cmo- 
στασιολόγοι — ας τούς όνοαάσομε Ιτσ ι άπό τόν 
πιό αύτοσυνείδιγιο τύπο — τών τελευταίων έτών. 'Η  
άνεύθυνη, άνεπιγνωστη καί παροδική τοποθέτηση 
τ^ς ζωής τους προβάλλεται σ’ αύτόν πρό πάντων 
τό χώρο, πού όνομάσαμε τώρα έπίπεδο τών ιιέσων, 
τών στοιχείων δηλαδή πού πληρώνουν τή ζωή τους, 
τών κατευθύνσεων δπου πορεύεται ή ζωή τους. Σ ’  
αύτό λοιπόν τό έπίπεδο έπρεπε νά διεξαχθεΐ κατ’ έ
ξοχήν κραταιή προσπάθεια, γιά  νά έπιβληθεϊ ή ά
ξίωση καί ή άξία τής άντικειμενικότητας.

Προσηλωμένος λοιπόν ό κ. Τσάτσος στήν έπίπονη 
αύτή άποστολή, ζητώντας μάλιστα συγκεκριμένα  νά 
έκφράσει κατά τίς διάφορες αύτές κατευθύνσεις, καί 
θετικά καί άρνητικά, τήν κρίσιμη σημασία, πού ένέ* 
χει ή άξιώτερη κάθε φορά τοποθέτηση τών ψυχικών 
μας δυνάμεων, κλεισμένος έτσι στό έπίπεδο αύτό 
τών μέσων καί τών στοιχείων τής ζωής μας, είναι 
εύλογο πώς δέν έκρινε σκόπιμο ν ’ άνέβει καί στήν 
άνώτερη σφαίρα, στή σφαίρα τής άντικειμενικής θε- 
μελίωσης δχι_ πιά μόνο τών μέσων, άλλά καί τοϋ υ
πάτου σκοπού, στή στιγμή δηλαδή τής λογοδοσίας 
γ ια  τήν _άξία ττ^ς, σάν σκοποΰ τής δράσης μας, 
καί τής ίδιας_ τής ζωής μας, καί κατά συνέπεια καί 
τ^ς συναγωγής ταυτόχρονα τών άναπότρεπτων ήθι- 
κων συνεπειών.
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Δέν ύπολείπεται λοιπόν παρά νά μελετή
σομε τόν πιό εύστοχο τρόπο δράσης γιά 
τήν άσκηση τής συμβολής μας αύτής, πού, 
δπως άναπτύξαμε, εχει τόσο άποφασιστική 
σημασία γιά τήν άρτίωση τής ζωής μας.

Ό Σωκρατικός λόγος, πού τόν ύπενθυ- 
μίσαμε στήν πρώτη σελίδα τής μελέ
της, έμφανίζει ήδη τήν πιό άμεση τα
κτική τής συμβολής αύτής: «“ Εως περ άν 
έμπνέω καί οΐος τ’ ώ, ού μή παύσωμαι φι- 
λοσοφών καί νμοίς παραχείευάμενος e i i  αρε
τήν*. "Ενας τέτοιος δμως τρόπος, δσο 
και άν είναι ώραϊος στήν άπέριττη λιτό
τητα τής έκτέλεσής του,δέν είναι δμως πάν
τοτε καί ό πιό εύστοχος καί ετσι καί ό πιό ά 
ξιος άπό δσους είναι ιστορικά δυνατοί. 
Στήν ίδια,έτσι,τήν άνάπτυξη τής έλληνικής 
φιλοσοφίας, καί μάλιστα στή συνεχόμενη 
στιγμή της. συναντούμε ήδη τήν ύπερνί- 
κηση τοΰ άμεσου αύτοΰ τρόπου καί τήν _ό· 
λοκλήρωση τών έπιδιώξεών του καί τών 
άποτελεσμάτων του μέ τή δύναμη συστη
ματικής οργάνωσης. Ό  Πλάτων άντικαθι· 
στά καί ολοκληρώνει τή λειτουργία αύτή 
πρός τήν άρετή τού μεμονωμένου φιλοσό
φου μέ τήν άντικειμενικά στηριγμένη άπο
στολή τών βασιλικών άνδρών τής πολι
τείας του.

Καί άνεξάρτητα δμως πιά άπό τήν πλα
τωνική αύτή λύση τοΰ προβλήματος, ^πάν
τοτε καί σήμερα δ τρόπος καί ό_χώρος 
τής πιό άποτελεσματικής συμβολής μας 
στή θετική άνάπτυξη τής ζωής τών_ άλλων 
είναι, κατά τήν ίδια τή διάπλαση τής ιστο
ρίας.ό χώρος καί ή δράση τής πολιτείας. Τή 
μετριοπραξία καί ίσως καί ματαιοπονία τής 
άτομικής μας έπίδρασης σέ περιορισμένο 
πάντοτε κύκλο προσώπων, πρέπει νά τήν 
ύποκαταστήσει ή θετική μας δράση πρός 
τή σύμπηξη τής πολιτείας καί τήν άνά
πτυξη τής λειτουργίας της, ώστε αύτή ά
ριστα καί άρτια νά πραγματοποιεί τήν 
προσωπική αύτή άποστολή μας,τή δημιουρ 
γία τών άντικειμενικών προϋποθέσεων γιά 
τήν πνευματική άρτίωση τού κάθε προσώ
που- Μέ τή συμβολή μας στήν όργάνωση 
μιάς τέτοιας πολιτείας, έκπληρώνομε καί 
όλοκληρώνομε τήν άπαραίτητη συμβολή 
μας πρός τή δημιουργία καί γιά τούς άλ
λους άρτιας ζωής. Καί έχομε ήδη άνα-

Καί ή εργασία ομως, πού έπιτελέσθηκε στό πιό ά
μεσο έπίπεδο τών στοιχείων καί τών μέσων τής 
ζωής, είναι βέβαια άπαραίτητη στή συμβολή της 
καί άκλόνητη στήν άξία της. Ε ίνα ι άναμφισβήτητα 
ή πρώτη καί άφευκτη προϋπόθεση γ ιά  τήν πραγμα* 
τοποίηση τής έλευθερίας τοΰ πνεύματος. eH ίδια δμως 
ή πρόθεσή της, στήν πληρότητα και στήν ούσία της, 
δέν πραγματοποιείται όλοκληρωτικά, παρά μόνο δ 
ταν ύπερβοΰμε τό άναγκαία περιορισμένο της έπί
πεδο. Καί άναμφίβολα πρέπει πρώτα νά κινηθούμε 
οτό περιορισμένο αύτό έπίπεδο- θά ήταν δμως κρί- 
σιμη άστοχία, δν  νομίζαμε τυχόν δτι γ ιά  τήν όλο
κλήρωση τής έλευθερίας μποροΰμε ν’ άρκεσθοΰμε 
οτα χώρο του.

πτύξει τήν πνευματική άποφασιστικότηΐα 
μιάς τέτοιας συμβολής. Αύτός λοιπόν είναι 
ό λόγος καί αύτό είναι τό περιεχόμενο 
τής ήθικής καί πολιτικής άξίας.

Τό βάρος καί ή έκταση τής σημασίας 
της έχει ήδηάποτελεσματικά έρμηνευθεί.Οί 
προϋποθέσεις, πού έπιβάλλουν νά προτιμη
θεί στήν πλήρωση τής ζωής μας άπό κάθε 
άλλο τρόπο τού πνεύματος, έχουν καί αύ
τές ικανοποιητικά έξηγηθεί.Ύπολείπεται ί
σως ειδικώτερα νά άναπτυχθεί ή άμεση 
πραγματοποίση τής πολιτικής άξίας. Μιά 
τέτοια δμως άνάπτυξη θά άπαιτοΰσε άπα- 
ράδεκτα μεγάλη έκταση.θά περιορισθοϋμε 
λοιπόν νά παρατηρήσομε, άλλη μιά φορά, 
δτι μέ τήν όλότητά τής μελέτης έφθάσαμε, 
έκτός άπό τήν κεντρική της έπιδίωξη— 
άλλά καί γιά τήν πραγματοποίηση τής έ- 
πιδίωξης αύτής —, νά διαπιστώσομε έπι- 
πρόσθετα τήν πνευματική καί ήθική σύνδε
ση τού προσώπου μας πρός τήν πολιτεία, 
καί έτσι καί νά θεμελιώσομε πνευματικά 
καί ήθικά τήν άπόλυτη άξία της.

Έ τσ ι έρμηνεύομε σέ δλο της τό βάθος 
καί τήν πνευματική άναγκαιότητα τής 
στροφής πρός τήν πολιτεία, δπως έμφα- 
νίζεται στίς μεγάλες προσωπικότητες τής 
ιστορίας (*), καί συνάμα θεμελιώνομε καί 
κατευθύνομε καί τήδική μας θετική στροφή 
πρός τή λειτουργία τής πολιτείας(a), σάν 
ήθική καί πνευματική άναγκαιότητα, σάν 
έπιταγή καί σάν έκφραση τής έλευθερίας.

Κ. I. ΔΕΣΤΤΟΤΟΤΤΟΥΛΟΣ

( ! )  ’ Από τήν άποψη αύτή, στήν καθολική πραγμα
τοποίηση τοΰ πνεύματος, έλάχιστοι μόνο καί άπό 
τούς μεγάλους "Ελληνες  στέκονται άπόλυτα άξιοι. 
Πλάι στόν Πλάτωνα, οί Πυθαγόρειοι, ό ’ Εμπεδο
κλής, ό Σφαΐρος, ό Βλάσιος. (Γ ιά _τ ο ύ ς  δύο τε
λευταίους βλ. τήν έξοχη μελέτη τοΰ Μ. Ρενιέρη 
«Περι Βλοσίου καί Διοφάνους», έκδ. β* 1887). ’Α ν 
τίθετα, έμφανίζονται καί σάν προδότες τής καθολι- 
λής άποστολής τοΰ φιλοσόφου οί ’Αρίστιπποι, οί 
Παναίτιοι, οί Αύρήλιοι. Καί ό μεγάλος άκό_μη ’Α 
ριστοτέλης, άπό τή σκοπιά τής στιγμής αύτής, δο- 
κεϊ, δπως θά εγραφε δ Πλάτων, παντάπασι λόγος 
μόνον άτεχνώς είναι τίς.

(2) Σύγχρονα  δηλαδή άποκτοϋμε και τα κριτήρια 
γ ιά  τήν αναγνώριση καί τή διάκριση^ τής άληθινής 
άπό τήν παρεφθαρμένη πολιτεία, καί τά κριτήρια 
γ ιά  τίς θετικές μας έπιδιώξεις μέσα στό χώρο τής 
πολιτείας, γ ιά  τή συγκεκριμένη κατεύθυνση της 
πολιτικής δράσης μας. Κα ί είναι τοΰτο βαρύτατα 
σημαντικό.’ Ενώ έτσι άκλόνητα θεμελιώνεται,και ήθικα 
καί πνευματικά, ή άπόλυτη άρνηση της αναρχίας, 
θεμελιώνεται ταυτόχρονα ή κριτική θέση τής πολι
τείας καί κατά συνέπεια ή διάκριση μιάς Εννομης 
έπανάστασης. ’Αξίζει πάντοτε νά έξαίρεται r) οισΦ°- 
ρά τής έννοιας κοί τής άξίας τής πολιτείας άπό 
μιά συγκεκριμένη πραγματικότητα ώρισμένου κρά
τους. Πολλοί θεωρητικοί, κοινωνιολόγοι και άλλοι, 
καθημερινά τήν παραγνωρίζουν. Ά π ό  τήν άληθινή 
δμως σκοπιά τοΰ πνεύματος, προβάλλεται πάντοτε σα
φέστατη. νΕτσι, καί στό στίχο τοΟ πατριδολάτρη ποιη
τή, μπορεί, χωρίς καμμιά άντίφαση, «λάμια» να ό- 
νομάζεται ή πολιτεία, καί βέβαια μιά στιγμή μονο 
τής πολιτείας, ή κακή, ή κίβδηλη πολιτεία^ στη συ
νείδηση του ήρωά του, ένώ ταυτόχρονα υμνητική 
άναπέμπεται ή έπίκληση τής περιπόθητης μελλοντι
κής πολιτείας (Παλαμάς, Βωμοί, ?κδ . β ',  σ. 69).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στή μικρή τούτη εισαγωγή δέ μποροΰμε 

να ασχοληθούμε μέ δλες τις πλευρές τής 
προσωπικότητας τοΰ Montaigne, θά προ
σπαθήσουμε μόνο μέ λίγα λόγια νά κά
νουμε αισθητή τή σημασία ποΰ έχει στήν 
εποχή του και τή θέση πού μπορεί νά εχει 
μέσα στή δική μας τή ζωή. Στήν Ελλάδα 
ό Montaigne δέν είναι πολύ γνωστός καί 
τούτο μπορεί νά θεωρηθεί φυσικό Στή γε 
νική ιστορία πολύ λ.ίγο άναφέρεται, 
στην ιστορία τής φιλοσοφίας δέ γίνε- 
ται πολύς λόγος γι* αύτόν. Μεγάλη θά ή
ταν ή θέση του σέ μιάν έρευνα γιά τόν 
τροπο, μέ τόν όποιο άντίκρυσαν οί άνθρω
ποι μέσα στους αιώνες τά προβλήματα 
π,°υ 2 εσωτερική τους ζωή γεννά, σέ μιά 
ειδική ιστορία τής στάσης τών άνθρώπων 
απέναντι στή ζωή.

Ο δυτικός πολιτισμός δύο άκέραιες μορ
φές της στάσης αύτής μάς έδωσε : τήν έλ
ληνική καί τή χριστιανική. Ή  νεώτερη άν· 
τιληψη γιά τή ζωή, άν καί δέν ύπήρξε βέ
βαια ποτέ πιά γνήσια έλληνική, άν καί 
έλαχιστες μόνο στιγμές έφτασε τό χριστια
νικό ιδεώδες, πάντα δμως άνάμεσα σ’ αύ· 
τους τούς δύο_πόλους έκινήθηκε. Ή  έλλη 
νική στάση μάς ένδιαφέρει άπόλυτα. Ή  
προσπάθειά μας είναι νά τήν κάνουμε πά- 

συνειδητή δχι άπλώς σάν κάποιο κανό
να ζωης, άλλά σάν τον κανόνα  ζωής έκεΐ- 
νον πού_πρέπει νά βρίσκεται στή βάση τής 
σημερινής μας έλληνικότητας καί ν’ άπο- 
τελει τήν προϋπόθεση τής κάθε πνευματι
κής μας δημιουργίας.

Τέτοιοι ήταν δμως οί δροι τής ζωής τοΰ 
πΒνους τους χρόνους τής τουρκοκρατίας, 

καθώς και μετά τήν_άπελευθέρωση, πού τήν 
ιστορική συνέχεια τής στάσης αύτής δέ μπο
ρούμε νά τή βροΰμε μέσα στή δική μας

παράδοση. Πρέπει νά παρακολουθήσουμε 
τήν ύπαρξή της έξω άπό τόν τόπο μας 
Στην άναζήτηση αύτή τής ελληνικής aixovo- 
γας  μέσα στούς αιώνες τής έτερόνομης 
ζωης της Δύσης, ό Montaigne είναι πολύ
τιμος. Βέβαια, στή νεώτερη ιστορία ή συ
νείδηση τής άτομικότητας, μάλλον τό κυ
ρίαρχο πάθος γιά τό «έγώ» γεννιέται γιά 
πρώτη φορά στήν Ιταλία. Τό πάθος αύτό, 
γενικό, παλλαϊκό, έχοντας άνάγκη γιά έ- 
ξωτερικευση, δίνει νέα έκφραση στίς πα- 
ληές άπρόσωπες μορφές τής τέχνης, όδη- 
γει σέ νέες δημιουργίες, σ’ ενα νέο πολιτι
σμό. Αύτό τό πάθος τοΰ έγώ άποτελεΐ, νο
μίζω, τή βαθύτερη ούσία τής ’Ιταλικής ’Α 
ναγέννησης, τήν ούσία άπ’ δπου πηγάζει 
δλη ή μεγαλουργία τής έποχής αύτής. Στό 
πάθος αυτό βρίσκουμε τή συνείδηση τής άτο- 
μικότητας πού είναι τόσο συνυφασμένη μέ 
τό έλληνικό πνεΰμα. Ή  Ιταλική ’Αναγέν
νηση δέν εχει δμως άμεση συνέχεια μέ 
τή δική μας έποχή. “ Ετσι, καί δ,τι εχει έλ
ληνικό, δέ μπορεί νά μάς χρησιμεύσει ά- 
μεσα. Τή συνέχεια αύτή τή βρίσκουμε στή 
I αλλια άπο τόν Montaigne και Ι'πειτα 

Τό 1533, δταν γεννήθηκε ό Montaigne,' ό 
Λούθηρος δίδασκε άκόμα στή Γερμανία 
καί τό κήρυγμα του Καλβίνου είχε ξαπλω
θεί στη Γαλλία. Συνήθως δέ δίνουμε με
γάλη προσοχής στούς θρησκευτικούς πολέ· 

Γαλλιας, πρώτα γιατί ή μεταρ
ρύθμιση δέ γεννήθηκε έκεΐ, καί έπειτα για
τί η έπικράτησή της πραγματοποιήθηκε ε- 
ςω άπο τή Γαλλία. Γιά τό πνεύμα δμως τό 

 ̂ σΠμσσία τους στάθηκε βασική 
Η άναγέννηση στή Γαλλία δέν εχει τόν ιτα

λικό χαρακτήρα. Ή  έπικοινωνία βέβαια μέ 
το νέο πνεΰμα τής ’Ιταλίας έ'φερε πολλές 
μορφές της ’Αναγέννησης· ή τέχνη, ή ποίη
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ση ή ζωή πήραν τούς νέους τυπους- άλλα 
μέσα άπό τούς τύπους αύτούς είναι άκόμα 
αισθητός ό μεσαιωνικός κόσμος. Η γαλ
λική αύτή άναγέννηση δεν πηγάζει τοσο 
άπό έσωτερική άναγκαιότητα, άλλα οφεί
λεται κατά μεγάλο μέρος καί σε λογους 
έξωτερικούς.Όπως δύο αιώνες πριν η δια
μονή του Πάπα στό Avignon φέρνει την άν
θηση τής Προβηγκιανής τέχνης, ετσι και η 
ζωή στήν αύλή τοϋ Φραγκίσκου του Α και 
τών άπογόνων του, ζωή άνθρώπων της Α 
ναγέννησης, φέρνει τήν άνάπτυξη τής τέχνης 
καί τής διανόησης γύρω τους. Πόσο ομως 
χλωμή φαίνεται ή Άναγέννηση αύτη ! Μπο
ρούμε νά ποΰμε δτι μονάχα δυό μορφές μέ 
γνήσιο ιταλικό χαρακτήρα υπάρχουν μεσα 
στή γαλλική ιστορία τοϋ X V I αιώνα: ή Α ι
κατερίνη τών Μεδίκων—καί αύτή είναι Ιτα- 
λίδα—καί ό Rabelais, πού αύτός πάλι έκ- 
φράζει τόν έαυτό του καί οχι τούς άνθρω· 
πους τής έποχής του. Στήν Ιταλία είναι 
τόσες οί βασιλικές αύλές, δσες καί οι πό
λεις σχεδόν, καί άπορροφοΰν κάθε άνωτε-
ρο πνεΰμα. Έ τσ ι ή Ά να γέννη σ η  άνθεΐ παν·
τοΰ, παίρνει χαρακτήρα παλλαϊκό' το νέο 
αίσθημα τής ζωής ξαπλώνεται παντού. Στη 
Γαλλία, άντίθετα, έξω άπό τήν αύλή, οι ευ- 
γενεΐς και ό λαός άγαποΰν άκόμα τους 
παλαιούς τύπους. Πολλά εργα τής έποχής 
αύτής άποτελοΰν έπιστροφή στό μεσαιωνα.

Τό μεγάλο τράνταγμα, ή συγκλονιστική 
άλλαγή πού ύποχρέωσε τούς άνθρώπους 
νά δοΰν τόν έαυτό τους πέρα άπό τό πλαί
σιο τό καθωρισμένο άπό τήν παράδοση, 
πού τούς ύποχρέωσε νά ζυγίσουν καί νά 
κρίνουν τή μορφή καί τόν τρόπο τής ζωης 
τους, νά άντικρύσουν ένα νέο τρόπο 
ζωής καί νά διαλέξουν άνάμενα στούς δύο, 
είναι στή Γαλλία ή Μεταρρύθμιση. Τή στι
γμή αύτή γεννιέται τό συναίσθημα τής προ
σωπικότητας, ή συνείδηση του «έγώ». Στή 
Γαλλία τό θρησκευτικό πάθος τοΰ μεσαί- 
ωνα αίρεται μέ ένα θρησκευτικό πόλεμο, 
μέ ένα νέο θρησκευτικό πάθος. Τό θρησ
κευτικό αύτό πάθος γρήγορα παίρνει καί 
πολιτικό περιεχόμενο. 01 δύο θρησκευτι
κές παρατάξεις όργανώνονται για τόν πο- 
λεμο καί άγωνίζονται γιά νά πάρουν τήν 
άρχή.

Πάνω άπό τή γενική αύτή μανία δεσπό
ζουν δύο φωτισμένες μορφές, ό Michel de 
l’Hopital, καγκελάριος τοΰ βασιλέως Ερ 
ρίκου II, καί ό Montaigne. Ό  Montaigne, 
ποτισμένος άπό τό λατινικό καί τό έλ
ληνικό πνεΰμα, δέ μπορεί νά συγκινηθει 
άπό τίς θρησκευτικές διαφορές. ’Αντικρύζει 
ψύχραιμα τίς δύο θρησκευτικές^καί πολι
τικές άντιλήψεις καί τίς ερευνά μέ μιά 
άντικειμενικότητα πού άποκλείει κάθε φα
νατισμό. 'Επόμενο είναι δτι βρίσκει τρωτά 
σημεία καί στίς δύο’ καί τό συμπέρασμα 
του είναι: «C’ est mettre ses conjectures a 
an bien haut prix que d’ en faire cuire un 
homme tout vif». ’Ά ν  μένει πιστός στον

καθολικισμό, αύτό δέν πρέπει ν’ άποδοθεΐ 
σέ λόγους πίστης — έλάχιστα _ είναι χρι
στιανός—, άλλ'ά άπλως στό δτι οι τύποι 
τοΰ καθολικισμού, πού τούς τηρεί μάλι
στα μέ άκρίβεια, δέν τόν ένοχλοΰν καθόλου.
Ό  ίδιος λέει, δτι ένας παληός νόμος είναι 
καλύτερος άπό ένα καινούργιο, γιατί είναι 
λιγώτερο αισθητός. Ή  δύναμή του αύτη 
νά κρίνει έλεύθερα κάθε τί πού άποτελεΐ 
κανόνα στούς χρόνους του, τόν κάνει νά 
ύπερπηδά τήν έποχή του. Το άποτέλεσμα 
είναι δτι τηρεί μόνο ως τύπο δ,τι απο
τελεί ούσία γιά τούς συγχρόνους του, δτι 
φέρνει ό ίδιος τήν εύθύνη γιά τίς πράξεις 
καί τίς σκέψεις του, δτι είναι υπόλογος 
μόνο στόν έαυτό του. Είναι, ϋστερα άπο 
τόν Rabelais, ό πρώτος άνθρωπος που δέν 
τοποθετεί τό κέντρο τής ισορροπίας του 
στό θεό, άλλά στόν ίδιο τόν έαυτό του. 
Έ τσ ι φεύγει πέρα άπό κάθε μυστικισμο'ή 
άρχαία σωφροσύνη του άποκλείει τή χρι
στιανική δυνατότητα τής μετάνοιας Ο 
Montaigne ζωντανεύει τήν έλληνική στάση 
άπέναντι στή ζωή πιό γνήσια άπό τούς 
Ιταλούς· ή καθολική κατάφαση  ̂ της ζωης 
διατηρεί στό Montaigne μιά ισορροπία, 
πού δέν άναιρεΐται άπό τό πάθος του έγω, 
δπως σ’ έκείνους. Είναι δ πρώτος άνθρω
πος, πού δέ στέκεται στή μεταβατική έπο
χή του, άλλά κάνει τό πήδημα—πάνω απο 
τό μεσαιωνα καί τή χριστιανική έννοια τής 
ζωής—άπό τήν άρχαία στή νεώτερη ζωη. 
Τά «Essais» του άκριβώς δέν περιέχουν 
πολλές καινούργιες ίδέες'  ̂ή_ σημασία τους 
είναι μεγάλη δχι τόσο γιά δ,τι λένε, αλλα 
κυρίως γιά τήν έποχή δπου τό λένε. Χάρις 
σ’ αύτά, νοήματα παληά ξαναμπαίνουν στή 
ζωή. Τό δτι άλλωστε βρίσκεται ό Montaigne 
τόσο πέρα άπό τόν καιρό πού έζησε είναι 
έκεϊνο πού τόν συνδέει τόσο άρρηκτα μ 
αύτόν.

Οί ιδιότητες αύτές τοΰ χαρακτήρα του 
είναι αισθητές καί στή μικρή άλλωστε πο
λιτική δράση του. Διαδέχθηκε τόν πατέρα 
του στό Κοινοβούλιο του Bordeaux καί ήταν 
ένας άπό τούς λίγους πού σύστησαν τή 
μετριοπάθεια άπέναντι _ των διαμαρτυρο- 
μένων, τόν καιρό πού οί άλλοι, παρασυρ- 
μένοι άπό τό πάθος τους, παραβαίνουν καί 
βασιλικές διαταγές άκόμη γιά_ νά τους 
καταστρέψουν. Τόση είναι ή εκτίμηση των 
συμπολιτών του γι’ αύτόν, ώστε τό 1581τόν 
έκλέγουν δήμαρχο. Ό  Montaigne, άγα- 
πώντας τή ζωή, άγαπά καί δ,τι_ τήν κάνει 
πιό λαμπρή. Στήν περίπτωση δμως αυτή, 
ή άγάπη του γιά τίς τιμές καί ή συναί
σθηση τοΰ καθήκοντος άπέναντι στήν  ̂πόλη 
του βρίσκεται σέ άντίθεση μέ τήν άγαπη 
τής προσωπικής του άνεξαρτησίας, ώστε 
μόνο μετά βασιλική διαταγή πείθεται να 
δεχθεί τό άξίωμα' καί προσπαθεί άμέσως 
νά συμβιβάσει τά δυό άντίθετα: δηλώνει 
ρητά, δτι θά κάνει δ,τι έξαρτάται άπ̂  αύτόν 
«pour la chose publique», δέν έννοεΐ δμως
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νά χαθεί ό Montaigne πίσω άττό τό δήμαρ- 
χο. Το 1583 έκλέγεται γιά δεύτερη φορά 
δήμαρχος, και αυτή είναι ή πιό δύσκολη 
περίοδος της δημόσιας ζωής του. Μετά τό 
θανατο^ τοΰ άδελφοΰ τοΰ βασιλέως Ερ ρ ί
κου του II, έπίδοξος διάδοχος τοΰ γαλλι
κού θρόνου γίνεται ό άρχηγός τών δια- 
μαρτυρομένων Ερρίκος τής Ναβάρρας. Τά 
παθη βρίσκονται στό κατακόρυφο καί ό 
εμφύλιος πόλεμος έχει άρχίσει στή νότιο 
Γαλλία. Χάρη στό Montaigne καί μόνο, τό 
Bordeaux δέν έγινε θέατρο τοΰ πολέμου.

~ ! ί ί τ<:ΐν  ̂ αναγνώριση τής σύνεσης καί 
του ήθους του, ώστε ή προσωπική του βε
βαίωση πρός τούς συμπολίτες του γιά 
τις καλές διαθέσεις τοΰ Ερρίκου τής Να- 
βαρρας, άποτρέπει τήν έπίθεση κατά τών 
διαμαρτυρομένων.

Τό τέλος τής δημαρχίας του, τό 1584, 
συμπίπτει μέ τή μεγάλη έπιδημία τής πά
νω λους πού άποδεκάτισε τή πόλη. Ή  έπι
δημία αύτή μάς ένδιαφέρει, γιατί σημειώ
νει μια καμπή στήν έσωτερική ζωή του.
Εως τό 1584, ως μόνη δυνατή στάση άπέ- 

ναντι στό θάνατο ό Montaigne θεωρεί τή 
στάση τών στωίκών φιλοσόφων. Τώρα δ
μως βλέπει τό θάνατο άπό κοντά, καί βλέ
πει πόσο οί ταπεινοί καί άφιλοσόφητοι 
άνθρωποι πού βρίσκονται γύρω του ξέρουν 
καλύτερα νά πεθάνουν. Περιγράφει άργό- 
τερα τήν άδιαφορία τους γιά τήν άρρώ- 
στεια καί τό θάνατο. Φτάνει ετσι στό συμ
πέρασμα, δτι άπό τή φύση του ό θάνατος 
είναι λιγώτερο φοβερός άπ’ 6,τι νομίζουμε' 
ο στωικισμός του άρχίζει νά ύποχωρεΐ 
μπροστά σέ κάποιο νατουραλισμό. "Αν άν- 
τιπαραθέσουμε τά δύο κεφάλαια τών «Δο
κιμίων» πού πραγματεύονται αύτό τό θέμα, 
το κεφάλαιο γιά τό θάνατο καί τό κεφάλαιο 
«De la physionomie», βλέπουμε τή διαφορά 
αυτή των αντιλήψεων, πού κατά μεγάλο μέ
ρος πρέπει ν’ αποδοθεί σ’ αύτή τή δοκιμα
σία. Τό 1584 τελειώνει τό δημόσιο λειτούρ- 
νημα τοΰ Montaigne. "Εως τό 1592, πού 
πεθαίνει, άσχολεΐται πιά μόνο μέ μελέ
τες καί μέ τίς έκδόσεις καί τήν έπεξερνα- 
σια των δοκιμίων του.

Η επίδραση τοΰ Montaigne, όχι μόνο πά 
νω στούς συγχρόνους του. άλλά καί ώς τήν 
εποχή μας. εΐναι σημαντική. Στόν Pascal ά- 
κο^-^αρ °λη τήν φαινομενικά όξύτατη άν- 
τιθεσή τους, είναι αισθητή ή βαθειά έπιρροή 
του Montaigne. Ή  ίδια άντίληψη γιά τήν 
ανθρώπινη φύση, ή ίδια άμφιβολία γιά τήν 
, Υ1*-1 τή δύναμη τής λογικής μας'
η ιδια αντικειμενική καί ψυχρή άναγνώρι-

ση της καθε άδυναμίας μας. Καί δλα αυτά 
διατυπωμένα μέ τό υφος. τήν Ι'κφραση, τή 
γλωσσά τοΰ Montaigne. Ή  διαφορά άνάμε
σα στούς δύο βρίσκεται άλλοΰ· οφείλεται 
στή διαφορετική φύση τους. Ή  ύγεία καί 
ή ισορροπία τοΰ Montaigne τόν κάνουν ν’ 
άντικρύζει μέ ήρεμία τήν άνθρωπότητα 
αυτη, πού δέ φωτίζεται πιά άπό καμμιά 
φανταστική αίγλη. Μέσα σέ δλες της τίς 
ασυνέπειες καί τίς αδυναμίες, εχει τή δύνα
μή νά τή βρει ώραία καί νά γεμίσει μ’ 
αυτή τήν έσωτερική του ζωή. Ό  Pascal ώς 
μονη λύση βρίσκει τή φυγή άπό τόν άνθρω
πο και τήν καταφυγή στό θεό.Στή φυγή τοΰ 
Pascal δμως άντιτάσσεται ή κατάφαση τοΰ 
Bayle, βαθειά επηρεασμένου καί αύτοΰ 
απο τόν Montaigne. Καί τή σκέψη του, 
ζωντανή πάντα, τή βρίσκομε μέσα στό 
γαλλικό Διαφωτισμό' τή βρίσκομε καί πέ
ρα άπο τό Διαφωτισμό ώς τήν έποχή μας. 
Ο σκεπτικισμός, πού ύπάρχει μέσα στό 
Renan καί τό Sainte-Beuve, είναι ό σκε
πτικισμός τοΰ Montaigne. Καί σήμερα ά ' 
κόμα, σέ πόσο βαθμό ή στάση τοΰ Proust 
οεν εχει άραγε προσδιορισθεΐ άπό τά Es- 
sais ; ·

Τή μεγαλύτερή τους δμως άπήχηση, άπό 
την έποχή πού γράφτηκαν, τή βρήκαν τά 
Essais στήν ’Αγγλία. Ό  Bacon βλέπει στό 
Montaigne έναν άπό τούς ιδρυτές τής θε
τικής φιλοσοφίας, καί δέν έπηρεάζεται μό
νο άπό τίς σκέψεις, άλλά άκόμη καί άπό 
το υφος του. Ή  έπίδρασή του πάνω στό 
Shakespeare είναι άκόμα πιό σημαντική' 
μέσα στήν «Τρικυμία» ύπάρχει Μνα όλό· 
κλήρο χωρίο ^άπό τό κεφάλαιο «Des 
Cannibales*. Η ιδέα του Montaigne γιά τόν 
άνθρωπο  ̂ ξαναφανερώνεται μέσα στόν 
Hamlet. Η Αγγλία δμως υιοθέτησε τελι
κά τήν άλλη πλευρά τοΰ Montaigne. Μέσα 
άπό τήν τέχνη παίρνει βαρύτητα δχι πιά ή 
θεωρητική άλλά ή πρακτική του δψη. Βρί
σκει άπήχηση δχι μόνο στούς σοφούς άλλά 
καί στόν πολύ κόσμο, καί τούς δείχνει Μνα 
νέο τρόπο ζωής' καί ό σπόρος αυτός, βρί
σκοντας έδαφος γόνιμο, ρίζωσε. Τήν αύτο- 
κυριαρχία του, τήν άγάπη τής άνεξαρτη- 
σίας. τήν ισορροπία του, τίς βλέπομε ζωντα
νές σήμερα μέσα στόν άγγλικό λαό. Δέ 
μποροΰμε βέβαια νά ποΰμε δτι ό Mon
taigne διαμόρφωσε τό λαό αύτό, συνέβαλε 
δμως κάπως στή διαμόρφωσή του. Μιά άκό
μα άπόδειξη καί αύτή τής μεγάλης σημα
σίας τοΰ Montaigne, πού καμμιά πλευρά 
τής πολύπτυχης προσωπικότητάς' του δέν 
πήγε χαμένη.
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ΟΤΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

■ο Κικέρων λέει (') πώς ή φιλοσοφία δέν 
είναι παρά μιά προετοιμασία γιά τό θα- 
νατο. Κι’, αύτό γιατί ή σπουδή και ή θεω
ρία παρασύρουν κάπως τήν_ψυχη μας έξω 
άπό μάς καί τήν άπασχολοΰν χώρια άπο 
τό σώμα, έτσι πού νά γεννιέται κάποια ε
ξοικείωση καί όμοιότητα μέ τό θάνατο' ά
κόμα. καί γιατί δλη ή σοφία καί δλες οι 
διδασκαλίες τοΟ κόσμου σ’ αύτό καταλη 
γουν. νά μάς μαθαίνουν ν' άψηφοΰμε τό 
θάνατο. ’Αλήθεια, ό νους — άν δέ μάς ξε
γελά—μοναδικό σκοπό πρέπει νάχει την 
εύδαιυονία μας, καί δλη του ή προσπά
θεια πρέπει νά τείνει στό νά δημιουργήσει 
μιάν άνετη κι’ εύχάριστη ζωή, καθώς λέει 
καί ή 'Λγία Γ ραφή. "Ολες οί γνώμες, αν 
καί μεταχειρίζονται διαφορετικά μέσα, 
συμφωνοΰν σ’ αύτό τό σημείο, πώς σκο
πός μας είναι ή εύδαιμονία' άλλοιώς θά 
τίς άποκρούαμε εύθύς άπό τήν άρχή. γιατί 
ποιός θ’ άκουγε έκείνον πού θά καθιέρωνε 
τόν πόνο καί τή στενοχώρια γιά τελικό 
μας σκοπό;

Σ Η  Μ .— Διαβάζοντας τά -Essais· πρέπει νά ίχομε 
■πάντοτε ύπ' δψη μας δτι ό Montaigne δέν άποβλέπει 
στή δημιουργία ' ένός θεωρητικού συστήματος μέ 
αΟστηρη λογική συνοχή. Μέσα σέ κεφάλαια που 
συχνά έοωτερική συνάφεια δέντά  ένώνει, άντικρύζει 
τά προβλήματα πού ή σκέψη του καί ή γύρω του 
ζωή του γεννοΟν, καί, χωρίς συνήθως νά φτάνει στη 
θεωρητική λύση τους, τά έρευνα άπλώς, &στε να 
βρίσκει ποιά είναι, κατά τήν γνώμη του, ή ορθή 
στάση άπέναντί τους. Καθώς μεγαλώνει ή 
τοι.· καί αύξάνονται οί γνώσεις του, άλλάζει καί ή 
στάση του άπέναντι στά ίδια προβλήματα. Ή  μετα
βολή αύτή, πού δέν άποκλείει τίς άντιφάσεις, είναι 
φανερή μέσα στά «;Δοκίμια», εργο μιας όλόκληρης 
■ζωής. rO συγγραφέας σέ κάθε νέα Ικδοση προσ
θέτει δ,τι είναι κάθε φορά σύμφωνο μέ τήν άντι- 
ληψή του τής στιγμής πάνω στό ίδιο θέμα, χωρίς 
μάλιστα ν’ άφαιρεΐ τίποτα άπό τό άρχικό κείμενο. 
Καί είναι καμμιά φορά αισθητή ή μεταβολή αυτή 
καί αέσα στό ίδιο κεφάλαιο, δπως στό κεφαλαίο για  
τό θάνατο, πού μεταφράζουμε σήμερα. "Ο τ ι τό κε 
φάλαιο αύτό γράφτηκε στά 1572 φαίνεται άπο τή 
δήλωση του Montaigne δτι τή στιγμή πού τό γράφει 
είναι 39 χρόνων. *Ηδη πριν άπό τό 1^80, 
χουν γίνει πολλές προσθήκες, στό τελευταίο ιδίως 
μέρος. ’ Ενώ ή άρχή διαπνέεται άπό τό πνεύμα των 
στωίκών φιλοσόφων, στό τέλος γίνεται αισθητή ή 
έπίδρασή τοΟ Πλουτάρχου, πού ήταν άγνωστος στον 
Montaigne τό 1572, καί ή έπίδρασή τοΰ Καίσαρος, 
πού τόν διάβασε τό 1578 (Βλ . V ille y : Sources et Evo lu 
tion dans les Essais). Στις  υποσημειώσεις θ’ άναφέ- 
ρουμε τίς πειό αίσθητές άντιθέσεις καθώς και τις 
γνώμες πού άργότερα καί σέ άλλα κεφάλαια δια
τυπώνονται πάνω στό ίδιο θέμα.

(Μ Τό 1532 ό Montaigne ξαναπαίρνει τό^κείμενο 
τοϋ Κικέρωνος (Essais I I I  chap. 12, De la  physionomie) 
καί τό -ίτντικρούει κατηγορηματικά.

Οί διαφωνίες πάνω σ’ αύτό τό θέμα ά
νάμεσα στίς φιλοσοφικές σχολές είναι 
μόνο λεκτικές' transcurramus solertissi- 
mas nugas {’)' έχουν μέσα τους περισσό
τερό πείσμα καί περισσότερη^ πειρακτι
κή διάθεση άπ’ δσο άρμόζει σέ μιά τόσο 
ιερή άπασχόληση. "Οποιο ρόλο καί αν 
ύποδυθεί δμως δ άνθρωπος, παίζει παντα 
μαζύ καί τό δικό του (*). "Ο,τι κι’ άν λένε, 
καί στήν άρετή άκόμη τελικός στόχος τής 
βλέψης μας είναι ή ήδονή. Μ’ άρέσει να 
κοπανώ τά αύτιά τών άνθρώπων μέ τούτη 
τή λέξη πού τούς είναι τόσο άντιπαθητική. 
Κι’ άν ήδονή σημαίνει κάποιαν υπέρτατη 
άπόλαυση καί άπέραντη τέρψη,_ καλύτερα 
νά τή χρωστάμε στή βοήθεια τής άρετης 
παρά σέ όποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Μια 
τέτοια ήδονή, έπειδή είναι πειό εύδιάθετη, 
ρωμαλέα, άνδρόπρεπη, νευρώδης, είναι και 
βαθύτερα ήδονική Τό δνομα πού τής δίνομε 
θά έπρεπε ν’ άπορρέει άπό τήν̂  εύδαιμο- 
νία, δνομα πιό γλυκόηχο, ι^ειό καταλ- 
ληλο καί φυσικό, κι’ δχι_ άπό τή δύναμη 
δπως γίνεται τώρα (*). Τής άλλης παλι JV 
δονής, τής κατώτερης (“), θάπρεπε νά της 
δίναμε τό ώραίο τοΰτο δνομα μόνο παραλ- 
ληλα (μέ τήν άρετή) κι’ δχι σάν έξαιρετικο 
της προνόμιο. Βρίσκω πώς τή βαραίνουν πε
ρισσότερες δυσκολίες κι’ εμπόδια άπό τήν 
άρετή. Χώρια π ο ύ ήάπόλαυσή της είναι πειο 
πρόσκαιρη, πειό ρευστή καί σαθρή, σερ- 
νει μαζί της ξαγρύπνιες, στερήσεις, κο- 
πους, αίμα κι’ ιδρώτα, καί μάλιστα τόσων 
λογιών-πόνους καί τόσο βαρύ κορεσμο, 
πού ισοδύναμε! μέ τιμωρία. Κάνουμε με
γάλο λάθος δταν κρίνουμε δτι οί δυσκολίες 
αύτές όξύι/ουν τήν ήδονή καί μεγαλώνουν 
τήν ήδύτητά της (δπως στή φύση, δπου το 
ένα άντίθετο δίνει περισσότερη ζωντάνιά

( 2) νΑς άντιπαρέλθουμε τά λεπτεπίλεπτα παιγνίδια

<8 (ί)ε°Σ τ Ις Ρπερισσοτερες έκδόσεις ή Φράση αύτή α
ποδίδεται στά προηγούμενα. Τό  νόημα τοτε είναι 
πειό άπλό. Συνδέοντάς την μέ τα έπομενα, οπω^ 
κάνει ό V a lie v , νομίζω δτι είμαστε πιο κοντά στην 
άντίληψη του M ontaigne γ ιά  τήν άνθρώπινη φυση
καί τήν ευδαιμονία. . >έ5τι

(*) *0 Montaigne έτυμολογει τη γαλλική λέξη 
vertu άπό τό λατινικό virtus, στο ό π ο ιο δ ιν ε ι ε ίδ κ α  
τήν έννοια τής στρατιωτικής άρετης, της άνδρειας 
καί τής δύναμης κ ι’ όχι τής άρετης γενικά .

(5) Κατώτερη ήδονή είν’ έκείνη που δέν .έχει σχέση 
ιιέ τήν άρετή, ή ύλική καθ’ έαυτο ήδονή, ί  ν ΤΛ  9 ε τη 
πρός έκείνη πού γεννιέτα ι μέ τήν παρουσία της 
ρετής.
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στό ά λλο ) καί δτι οί άνάλογες πάλι συνέ
πειες και οί ίδιες δυσκολίες καταθλίβουν 
την αρετή και τήν κάνουν αύστηρή κι’ ά- 
προσιτή ένώ πολύ περισσότερο παρά στήν 
ήδονη εξευγενίζουν, έντείνουν καί άνυψώ- 
νουν τή θεία καί τέλεια ευδαιμονία πού 

π®Ρέχει· Βέβαια, αυτός πού άντιμετρά 
χή θυσία του μέ τόν καρπό της είναι άνάξι- 
ος της καί άγνοεϊ τίς χάρες καί τή χρήση 
της. Εκείνοι πού έρχονται καί μάς λένε 
οτι η άναζήτηση τής άρετής είναι τραχειά 
και κοπιαστική, κι” ευχάριστη ή άπόλαυσή 
tr^ L ?1 «λλο μας λένε παρά πώς είναι πάν
τα δύσκολη ; Ποιός κοινός θνητός έφτασε 
ποτε στην πλέρια άπόλαυσή της; Οί καλύ
τεροι περιορίστηκαν νά τήν έπιδιώξουν καί 
να τήν πλησιάσουν δίχως νά φτάσουν στήν 
κατοχή της. Ολοι αύτοί δμως κάνουν λά 
θος, μια πού καί τό κυνήγημα άκόμη τής 
καθε τέρψης πού ξέρομε είναι τερπνό. Ή 
προσπαθεια παίρνει κάτι άπό τήν ποιότη
τα εκείνου πού έπιδιώκει, γιατί άποτελεϊ 
μέρος αποφασιστικό καί όμοούσιο μάλιστα 
με το αποτέλεσμα. Ή  εύτυχία καί ή μακα
ριότητα που λάμπουν μέσα στήν άρετή 
πλημμυρίζουν δ,τι έχει σχέση μαζύ της, 
γεμίζουν ολους τούς δρόμους πρός αύτήν, 
απο τήν άρχική είσοδο, ίσαμε τό έσχατο 
όριο. Λ

Από τά σπουδαιότερα λοιπόν δώρα τής 
αρετής είναι ή περιφρόνηση τοΰ θανάτου 
που μας γεμίζει άμεριμνησία καί μάς δίνει 
την αγνη καί πρόσχαρη άγάπη τής ζωής, 
που δίχως αυτές σβύνει κάθε ήδονή. Νά 
γιατί συναντιοΰνται καί συμφωνούν δλοι οί 
κανόνες σέ τοΰτο τό κεφάλαιο. Καί δσο καί 
αν^μας όδηγοΰν δμόθυμα στήν περιφρόνηση 
του πονου, τής φτώχειας καί κάθε άλλης 
περιπετειας πού ύπάρχει στήν άνθρώπινη 
ζωη, δέν το κανουν δμως μέ τήν ίδια φρον
τίδα' τοσο γιατί τά παθήματα αύτά δέν 
είναι σε τέτοιο βαθμό κοινά (οί περισσό
τεροι άνθρωποι περνοΰν τή ζωή τους χωρίς 
να νοιώσουν φτώχεια, καί άλλοι πάλι χωρίς 
να αισθανθούν πόνο καί άρρώστεια, σάν 
τον .=.ενοφιλο τό μουσικό πού έζησε 106 
χρόνια γεμάτα ύγεία) δσο καί γιατί τέλος 
πάντων _δ θανατος μπορεί καί νά κόψει μέ 
το μαχαίρι δλα τοΰτα τά βάσανα, μόλις τό 
θελήσουμε. Οσο γιά τό θάνατο, αυτός εί
ναι αναπόφευκτος:

Omnes eodem cogimur; omnium
Versatur urna serius ocius

Sors exitura, et nos in aeternum
Exsilmm impositura cymbae (*);

καί έτσι, δταν τόν φοβόμαστε, πέφτουμε σ* 
αέναη κι’ άγιάτρευτη άγωνία. Μπορεί νά

οογ AA R v M .  i  «μ Ρ ·̂ζ πηγαίνουμε, όλονων δ *λή-ΑΛ ι ιΛ γ β γει άργά ή γρήγορα άπό τήν κάλπη, καί 
θα^μας περάσει άπό τή βάρκα τοϋ Χάρωνα orfiv 
αιώνια έξορια. ( Οράτιος, ώδή II 3.25).

Χτυπήσει άπό παντοΰ, κι* άς κυττάμε 
. τ1*“ ^εΡ ιές °ά ν  νά βρισκόιιαστε 

σ έχθρικο τοπο : quae, quasi saxum Tan- 
, semper impendet (a). Τά κοινοβούλιά (») 

μας συχνά όρίζουν νά γίνει ή έκτέλεση τών 
κακουργών στόν τόπο δπου διαπράχτηκε 
το έγκλημα. Πηγαίνοντάς τους έκεί. όδη- 
γηστε τους άπό τούς ώραιότερους δρόμους, 
δώστε τους δσα θέλετε καί άπό τά κα
λύτερα φαγητά,

Non Siculae dapes 
Dulcem elaborabunt saporem ; 
Non avium citharaeque cantus 
Somnum reducent (*):

θαρρείτε πώς θά μπορέσουν νά τά χαροΰν 
και πώς δέ θάχει άλλάξει καί άνοστήσει 
τό γούστο τους γιά δλα αύτά τά πράγ
ματα, τή στιγμή που βλέπουν τί τούς 
περιμενει στό τέλος τοΰ ταξειδιοΰ ;

Audit iter, numeratque dies, spatioque via-
. .  ... . [rum
luetitur vitam, torquetur peste futura (δ).

Ο θάνατος είναι ό σκοπός τής ζωής μας (*) 
ο^άναγκαιος στόχος τής βλέψης μας. Ά ν  
μας τρομάζει, δέν εΤναι δυνατόν νά κά* 
νουμε οΰτ’ ένα βήμα δίχως ταραχή. Ό  
κοινος άνθρωπος παρηγοριέται παραμερί
ζοντας τούτη τή σκέψη. Άλλά  τί βαρειά 
ήλιθιοτητα είν’ αύτή πού μπορεί νά τοΰ 
φερει τέτοια τύφλωση ; ΕΤναι σά νά τόν 
κάνει νά ζεύει τό γάιδαρο άπό τήν ούρά,

Qui capite ipse suo instituit vestigia retrof).

Δέν είναι_ περίεργο άν πέφτει τόσο συχνά 
στην παγίδα. Τρομάζουν οί άνθρωποι καί 
στό άκουσμά μόνο τοΰ θανάτου, καί σταυ- 
ροκοπιοΰνται δπως στό άκουσμα τοΰ δια
βόλου. Μιά λοιπόν καί γίνεται λόγος γι’ 
αυτόν μέσα στις δια_θήκες, μήν περιμένετε 
πως θ άπασχοληθοΰν μ’ αύτές πριν τούς 
καταδικάσει ό γιατρός. Καί τότε, ένας θεός 
ξερει μέ πόση κρίση τίς παραγεμίζουν, βου·

(») (Ό  θάνατος) πού, σάν τό βράχο τοϋ Τάν
ταλου, κρεμεται άδιάκοπα πάνω άπό τό κεφάλι uac 
(Κ ικέρω ν, de F in ib us  I, 18). μ ς

(3) Τά «Parlements» τής έποχής τοϋ M ontaigne δέν 
έχουν καμμια σχέση μέ τή σηαερινή Βουλή 'Υπηο-
άρμοδιότητες?1ωτεΡε<’ π0λεΐς * αί ε Ιχαν διι< «τ ,κ ές

(4) ΟΟτε τά γεύματα τής Σικελίας έχουνε γ ι" αύ- 
τους γλυκεία  γεύση, οΰτε τά τραγούδια των που
λιών και οι ήχοι της κιθάρας θά τούς ξαναδώσουν 
τόν ϋπνο. ('Ορατιος, ·Ωδή I I I .  1, 18).

(5) Ρωτάει γ ιά  τό_ δοόμο, λογαριάζει τίς ήαέρες
πανωι στο μάκρος τοϋ δρόμου μέτρα τή ζωή του, τρέ-
νός, in kuf.71Π, ΐτ3° 7 ) . μ ε λ λ ° ύ μ ε ν 0  μ0,ρτύΡ 10· (Κλαυδια-
. J 6’ 1·' * α\ de noire carriere c ’est la mort. Στό κε-
?la m or,>Te K ^ Pt yS10n? m,e’ · ΙΠ · 12' λέει : "=’e3tb ien(la  inorl) le  bont, m a t s  n o n  1 e b u t  de la  vie».

« r Αφου έβαλε στο κεφάλι του νά προχωρεί ά-
νάποδα (Λουκρήτιος, IV  474).
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τηγμένοι στή λύπη. καί στό φόβο καθώς

^Έπειδή οί φθόγγοι αύτοί τούς πλήγω
ναν τ’ αύτιά, καί ή λέξη τούς φαίνονταν 
κακόσημη, οί Ρωμαίοι βρήκαν τροπο να 
τήν άπαλύνουν ή νά τήν απλώσουν μιλών
τας π ε ρ ιφ ρ α σ τ ικ ά .  Ά ντι να;now : «πεθα- 
θ α ν ε »  λ έ ν ε :  «έπαψε να ζει» ή : «έζησε .
Ζωή νάναι, άκόμη και περασμενη, και με 
νουν εύχαριστημένοι. Άπο κει πήραμε τή 
έκφραση -feu maistre Jehan» (■). Νάναι τα- 
γ α  αύτό πού λένε, δτι ή προθεσμία είναι 
σάν άφεση του χρέους (*) ; Γεννηθηκα άνα- 
αεσα στις έντεκα καί.το μεσημερι τήν τε
λευταία μέρα τοΰ Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο υ  του χίλια 
πεντακόσια τριάντα τρία—δπως χρονολο
γούμε σήμερα,άρχίζονχας το χρονο άπο τον 
■Ιανουάριο (3). Είναι μόλις δεκαπεντε μερες 
πού συμπλήρωσα τά τριάντα έννια χρονιά 
μου, κι’ έχω άλλα τόσα τουλάχιστον να 
ζήσω. θά ήταν άνόητο να σκοτίζω ολον 
αύτό τόν καιρό τή σκέψη μου μέ κάτι τοσο 
μακρυνό. Άλλά τί; Νέοι και γέροι μέ τον 
ίδιο τρόπο άφίνουν τή ζωη. Ολοι φεύ
γοντας νομίζουν δτι μόλις- πριν άπο λίγο 
μπήκανε σ’αύτή- και δέν ύπάρχει άνθρωπι- 
νο έρείπιο πού νά μή λογαριάζει πως εχει 
είκοσι χρόνια ζωής άκόμα μέσα του, μια 
καί £χει τόν Μαθουσάλα μπρος του. Επτει* 
τα , κακομοίρη μου, ποιός έχει όρίσει τα 
δρια τής ζωής σου ; Βάζεις βαση στα λό
για τών γιατρών; Γ  ιά κύττα γυρω σου 
καλύτερα ! Όπως πάνε τά πράγματα, εί
ναι έξαιρετική εΰνοια τής τύχης που είσαι 
άκόμα ζωντανός· έχεις ξεπεράσει τα συνει- 
θισμένα δρια τής ζωής· Καί γιά να πει- 
σθεΐς πώς έτσι είναι, κύττα άναμεσα στους 
γνωστούς σου πόσο περισσότεροι είναι ε
κείνοι πού πέθαναν πριν φτάσουν τά χρο
νιά σου, άπό έκείνους πού τά πέρασαν. Με- 
τρησε άκόμα κ' έκείνόυς πού έξευγενισαν 
τή ζωή τους μέ τή δόξα, καί βαζω στοί
χημα πώς είναι περισσότεροι έκεΐνοι που 
π έ θ α ν α ν  πριν, παρά υστέρα άπό τά τριαν- 
τα πέντε χρόνια. Λογικό κι’ εύλαβικο είναι 
νά πάρουμε παράδειγμα _τήν άνθρώπινη 
ύπόσταση τοΰ Ίησοΰ Χριστού" λοιπόν, ή ζωή 
του τελειώνει στά τριάντα τρία ΧΡ °ν }α 
του. Ό  μεγαλύτερος άνθρωπος—απλώς άν
θρωπος καί δχι θεός—ό Αλέξανδρος, πεθα- 
νε κι" αύτός στήν ίδια ήλικία. Με ποσους 
τρόπους μπορεί νά μάς άδράξει ό θάνατος !

Quid quisque vitet, nunquam hotnini satis
Cautum est in horas (‘)-

(>) Τό «feu» έρχεται άπό τό iu t  -ΰ-ιήρ^,ε. Η έλ
ληνική έκφραση .μα κα ρίτης, δέν έχει τήν ιδιαJ ^ v ® 1®· 

( 2) Τ ό ’ νά μή σκεπτόμαστε τό θανατο είναι σαν

1 a i0.VH4» r « 0  έτους δέν δπήρζε άνέκαθεν
σταθερά καθωρισμένη. Ό  Κάρολος δ IX  της
ώρισε τήν πρώτη Ίανουαρίου ως άρχή του «ο υ ς .

(*) Ποτέ δέ μπορεί δ άνθρωπος νά προρλέψει 
άρκετά τούς κινδύνους κάθε ωρας. ( Οράτ.ωδ.ΙΙ,13,13)

Ά ς  άφίσουμε κατά μέρος τίς άρρώστειες 
καί τά πλευριτώματα. Ποιός θάλεγε πο
τέ πώς Μνας δούκας τής Βρεττανης θα πε· 
θαινε άπό άσφυξία στό συνωστισμό που Ε
γινε δταν ό γείτονάς μου ό Παπας ■'λή
μης έκανε τήν είσοδό του στή Λυων (J) ,
Δέν είδαμε έναν άπό τούς βασιλιαδες μας 
νά σκοτώνεται πάνω στό παιγνίδι, και κά
ποιος πρόγονός του δέν πέθανε γιοτι τον 
έρριξε χάμω ένας χοίρος (G) ; _ Ο Αισχύ
λος (?) ζοΰσε στό ϋπαιθρο, γιατι του είχα
νε προφητέψει δτι θά πέθαινε άπό το πέσι
μο ένός σπιτιοΰ. Νά πού τόν άφισε ομως 
στόν τόπο ή σκεπή μιάς χελώνας^ που 
γλύστρισε άπό τά νύχια ένός άετου που 
πετοΰσε. Ά λλος  πεθαίνει άπο μια ρογα 
σταφύλι ("). "Ενας αύτοκράτορας,_ άπο την 
ά»υχή τοΰ χτενιοΰ του έκεΐ που χτενιζό
ταν. Ό  Αίμίλιος Λέπιδος, γιατί σκόνταψε 
στό κατώφλι τοΰ σπιτιοΰ του, και ό ϋφΐ- 
διος γιατί, μπαίνοντας στήν αίθουσα του 
συμβουλίου, χτύπησε πάνω στήν πόρτα. Και 
πάνω στόν έρωτα, ό πραίτωρ Κορνήλιος 
Γάλλος, ό Τυγιλλίνος, άξιωματικος της Ρω
μαϊκής φρουράς, ό Λουδοβίκος, γυιός του 
Γουΐδου τής Γονζάγας καί μαρκησιος της 
Μάντοβας, καί, άκόμη χειρότερο  ̂παραοει· 
γμα, ό Σπεύσιππος ό πλατωνικός φίλοσ- 
σοφος (9), καί άκόμη κι’ ένας παπας ( )_.
Ή  προθεσμία τής ζωής τοΰ καϋμενου του 
Bebius τοΰ δικαστή είχε τελειώσει, και να 
πού τόν παίρνει ό Χάρος, τήν ωρα που παρα
χωρεί όκταήμερη προθεσμία σ’ ενα διαοι- 
κο. Καί κεΐ πού ό γιατρός ό Γαιος Ιού
λιος γιάτρευε τά μάτια ένός άρρωστου; να 
πού ό Χάρος τοΰ κλείνει τά δικα του ( _)■ 
Κι’ άν πρέπει νά μιλήσω και για μενα, έ 
νας άδελφός μου, 23 χρονών παλληκαρι 
καί πού είχε δείξει κι’ δλας την άξια_του. ό 
λοχαγός de Saint Martin, ένώ επαιζε «jeu 
de paume» ('*) χτυπήθηκε άπό το τοπι, 
πού τόν πέτυχε λίγο πάνω απο το 
αύτί χωρίς ν’ άφίσει οΰτε μωλωπισμό^ ου 
τε πληγή, τόσο πού οΰτε ξάπλωσε ουτ= πή
γε νά ήσυχάσεί' πέντε ή έξη ώρες αργότε
ρα δμως, πέθανε άπό άποπληξία που του 
προξένησε αύτό τό χτύπημα.

Πώς μποροΰμε λοιπον να διώξουμε την 
ίδέα τοΰ θανάτου μιά κ’ έχουμε μπρος στα 
μάτια μας τόσο συχνά καί κοινά 
δείγματα, καί πώς νά μή νομιζο_υμε καϋε 
στιγμή πώς τόν νοιώθουμε νά μας πιάνει

(5) 'O .Bertrand  de Got, άρχιεπίσκοπος τοϋ Bordeaux, 
(γι* αύτό τόν άποκαλεΐ δ M ontaigne Y ^ o v a  του) 
χρίσθηκε Πάπας στή Λυων .τ ο  6νΨ ^ Λ λ,}^ .^ , 0̂ χ  

(·.) 'Ο  βασιλιάς πού σκοτώθηκε, το 1559, π-ν ^ στό 
παιγνίδι είναι δ 'Ερρ ίκος  δ Β \  Ο π_ρογονος το<- ε - 
ναι 4 Φίλιππος, πρεσβύτερος νυιος του Louis 1ε Uros.

(7) Va lerius M axim us I X  12 ext. ί.
(») Va lerius M ax im us I X .  ext. 8 .
I») Βλ. T e r tu ll .  A po log . C. 4b.

( i 0 ) ’Εννοεί τόν Πάπα Κλημη τόν V . .  , θ Λ ι 
Σ χετικά  ϋέ τόν αύτοκράτορα, τό Λέπιοο. i -φι 

διο. Γάλλο. Bebius. ’ Ιούλιο £λέπε P lin iu s  H ist. Nat 
V I I .  35, 53.

( ΐ 2) Είδος σφαιριστήριο.
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άπο το λαιμό ; θά μοΰ πείτε, τί σημασία 
εχει το πώς πετυχαίνουμε αύτή τήν άμε- 
ριμνησία ή ούσία είναι νά μή στενοχωριού- 
μαστε. Συμφωνω προσωπικά μέ τούτη τή 
γνώμη καί μέ δποιο τρόπο θά μπορούσα νά 
προφυλαχτώ άπό χτυπήματα-άκόμα κι’ άν 
| Ι 'Ρ ε7ΐε-,να κρυφτώ μέσα σέ δέρμα βωδιοΰ 

 ̂βα^οισταζα νά τό κάνω. Μοϋ φτάνει νά 
περνώ ευχάριστα τήν ώρα μου, καί γιά νά 
το,επιτύχω αύτό, καταπιάνομαι μέ τό παι
γνίδι πού μοΰ φαίνεται τό καλύτερο πού 
μπορώ νά έχω καί άς σάς φαίνεται άδοξο 
κ οχι παραδειγματικό (').

Praetulerim . . . delirus inersque videri 
Dum raea delectent mala me, vel detiique
y~, t . [fallant,yuam  sapere et ringi (*).

Τό νά νομίζουμε δμως δτι θά τό κατορθώ
σουμε μ’ αύτό τόν τρόπο είναι τρέλλα Οί 
άνθρωποι πάνε κι’ έρχονται, πηδούν χο- 
ρευουν, καί γιά τό θάνατο, οϋτε μιλιά.’Κα- 
λα ο ν  αυτά. "Οταν έρθει δμως γι’ αύτούς 
η για τις γυναίκες καί τά παιδιά τους ή 
για τους φίλους τους, βρίσκοντάς τους άνέ- 
τοιμους καί άνυπεράσπιστους, τί άγωνία 
τι φωνές, τί μανία καί τί άπελπισία τούς 
π\ακωνει! Είδατε άλλοτε ποτέ τέτοιον έ- 
ξευτελισμό, τέτοια μεταβολή, τέτοια σύγ
χυση : Πρέπει νά περιμένουμε άπό νωρί
τερα το θάνατο· ή κτηνώδης αύτή ραθυμία, 
κι αν μποροΰσε νά θρονιαστεί στό κεφάλι 
λογικού άνθρώπου—πράγμα πού τό νομί
ζ ω  έντελώς άδύνατο—πουλά πάρα πολύ 
ακριβά τήν πραμάτεια της (8). "Αν ήταν 
εχθρός πού νά μπορούσαμε νά τόν άποφύ- 
Υρυμε, θαλεγα νά μετοιχειριστοΰμε τά δπλα 
της 5-ιλιας· αλλά μιά που τοϋτο δέ γίνε* 
ται, άφοΰ σάς πιάνει τόσο τούς φυγάδες 
και δειλούς δσο καί τούς γενναίους,

Nempe et fugacem persequitur virum ·
Nee pareit imbellis inventae 
Poplitibus timidoque tergo (*),

l ' l  I d χωρίο αύτό, άντίθετο πρός τό στωϊκό
τ ί ΐ ά ί π τ 1“ πν| ει ολ1 τ^ν„  .άΡΧή τ°ϋ  κεφαλαίου }  10 .Β “ '’ατο, έχει προστεθεί μετά τό 1572, δταν

τούς στωϊκούς. 61 6 θαυμο<,!,ός το°  Montaigne γιά
,ΓΙ ρΛ τιμ“ . νά, Υιά τρελλός καί άνάξιος,

μ άρέσει ή πλάνη μου ή άν δέν τήν καταλαβαί-
<Ό οα ?α?Επ " μ Ε] μαΛ (ςιγν£.οτικ '?ς νά ύποφέρω.,:!ρ i ’ , ■ ί ' 12°)· 0 ι ατιχοι άναφέρονται στή 
συγγραφική τέχνη και μόνο. 'Ο  Montaigne τούς μετα
τοπίζει και τους παρουσιάζει σάν κανόνες πού διέ- 
πουν ^κάποιο τρόπο ζωής.

i ° )  Η προσωπική του πείρα έπεισε άργότερα τά 
Montaigns; ότι «ή κτηνώδης αύτή ραθυμία, είναι ή 

\  ΠτΛσΓΙ τοϋ Seneca, πού τόσο 
Mi Τ°  λ  ε·ιί αι άντιλοΥΐκή· Οί στωϊκοίμε τήν αέναη άπασχοληση τους μέ τό θάνατο ξα- 
V? Y £' V0UV τίΙ ΦΡ,'κη άντί νά τήν καταπολεμούν. 'Η  
μέθοδος τους αυτή Είναι άντίθετη πρός τή φύση. 
(V il le y  : I.es sources et devo lution dans les Essais 
de Montaigne. Κεφ. M ontaigne et la  mort, Essais

(4) Καταδιώκει τόν άνδρα πού τόν άποφεύγει, καί

καί καμμιάς άντοχής θώρακας δέ μπορεί 
να σας γλυτώσει,

life licet ferro cautus se condat et aere 
Mors tamen inclusum protrahet inde caput (*),

άς μάθουμε  ̂ νά τόν άντικρύζουμε σταθε- 
ρα καί νά τόν  ̂ πολεμοΰμε. Καί προσπα
θώντας νά^τού άφαιρέσουμε τήν μεγαλύ
τερη του ύπεροχή άπέναντι μας, άς άκο- 
λουθησουμε δρόμο έντελώς άντίθετο άπό 
το συνειθισμένο. "Ας τοΰ άφαιρέσουμε τόν 
αλλοκοτο_χαρακτήρα του, άς τόν συνα- 
«ασ^χραφοΟμε, άς έξοικειωθοΰμε μαζύ του, 
ας εχουμε τό θάνατο άδιάκοπα στό νοΰ 
μας. Ή  φαντασία μας άς μάς τόν φέρνει 
καθε στιγμή καί μέ δλες του τίς μορφές 
μπροστά μας. Κάθε φορά πού σκοντάφτει 
ενα άλογο, κάθε φορά πού πέφτει ένα κε
ραμίδι, στό παραμικρότερο τρύπημα καρ
φίτσας, άςλέμε : « Έ !  κι’ άν είναι νά πε· 
θανω;» καί τότε άς δρθωνόμαστε καί άς 
έντεινουμετίς δυνάμεις μας. Μέσα στίς 
γιορτές καί στις διασκεδάσεις άς μή χά
νουμε τήν άνάμνηση τών δρων τής ζωής 
μας- και ή εύχαρίστηση άς μή μάς παρα
σύρει τόσο που νά μή θυμόμαστε πότε-πότε 
με πόσους τρόπους κινδυνεύει ή χαρά μας 
αυτή άπό τό θάνατο, καί μέ πόσες λαβές 
τήν άπειλει. "Ετσι έκαναν οί Αιγύπτιοι (6), 
πού μέσα στά συμπόσιά τους καί τήν ώρα 
της μεγαλύτερης εύωχίας, έβαζαν νά φέ
ρουν ενα σκελετό πεθαμένου άνθρώπου 
σαν προειδοποίηση στούς καλεσμένους.

Omnem crede diem tibi diluxisse"'supremum : 
Grata superveniet.quae non sperabitur,hora(7)

Είναι άδηλο που μάς προσμένει ό θάνα
τος’ άς τόν προσμένουμε έμεΐς παντοΰ. Ό  
στοχασμός τοϋ θανάτου είναι στοχασμός 
της έλευθερίας. "Οποιος έμαθε νά πεθαίνει 
ξεμαθε νά ύπηρετεΐ. ’Εκείνος πού ξέρει νά 
πεθανει έχει λυτρωθεί άπό κάθε ύποταγή 
και έξαναγκασμό. Τίποτα στή ζωή δέν εί
ναι κακό γιά κείνον πού ένοιωσε καλά δτι 
η στέρηση τής ζωής δέν είναι κακό. Ή  ά- 
παντηση τον Παύλου Αιμίλιου σ’ έκεϊνον 
πού του έστειλε ό άξιοθρήνητος έκείνος 
βασιλιάς τής ̂ Μακεδονίας, ό αιχμάλωτός 
του, παρακαλώντας νά μήν τόν σύρουν στο 
θρίαμβο, ήταν : «"Ας απευθύνει τήν αίτηση 
αυτή στόν ίδιο τόν έαυτό του» (8). 

Πραγματικά, σέ κάθε τι, είναι δύσκολο

δέ σπλαχνίζεται τά νειάτα πού θέλουν νά γλυ
τώσουν άπ’ αυτόν ('Ο ρατ. Ώ δ . I I I ,  2, 24)

( 5) Κρύβεται προσεκτικά κάτω άπό τό σίδερο καί 
το άτσαλι, ό θανατος δμως θά τοϋ τραβήξει ίξω  τό 
κρυμμένο κεφάλι. (Propertius I I I ,  18, 25).

( β) Ηρόδοτος I I ,  78.
( ] )  Γιά  κάθε μέρα άν λές πώς είναι ή τελευταία 

που σέ φωτίζει, θά νοιώθεις ευγνωμοσύνη γ ιά  κάθε 
πη ϊ  I  την f,Vu S£<; ('Ο ρα τ. Έπ ιστ. 1, 4, 13). - 

, ‘ ‘λουταερχου ^ ι0 1  Παράλ. Ε. καί Κικέρω ν Tus- cu l. V , 40.

"Ο τ ι ή φιλοσοφία εΐναι μελέτη θανάτου
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νά προοδεύσει ή τέχνη καί ή έπινόηση, χν 
δέ βοηθά ή φύση. Δέν είμαι φυσικά μελαγ 
^ΛλικόΓ εΐιιαι δμως φαντασιοκοπος. Μέ 
τί^τα  δέν άσχολήθηκα άνέκαθεν τόσο, 
δσο μέ τήν εικόνα τ ο ύ  θανάτου, και στήν πιο 
παραλυμένη άκόμη έποχή της ζωης μου,

lucundum quutn aetas florida ver ageret (*)■

Άνάμεσα στις άρχόντισσες καί τά παιγνί
δια, έκεΐ πού θά νόμιζε κάνεις δτι ^προσπα
θούσα νά χωνέψω καμμιά ζηλοτυπία η την 
άβεβαιότητα καμμιάς έλπιδας, έγω σκεπτό
μουν τήν πρόσφατη άρρώστεια και το τέ
λος κάποιου, πού γύριζε άπό παρομοια γι
ορτή, γεμάτος ξενοιασιά, έρωτα και κεφι 
σάν κι’ έμένα, κι’ άντηχοΰσε στ αυτιά μου :

Jam fuerit.nec post unquam revocar^bjit;c(tj

Καί οΰτε κάν μέ σύγχιζε ή σκέψη αύτή πε̂  
ρισσότερο άπό δποιαν άλλη. Στην άρχή 
δέ μπορεί νά μή μάς ταράξουν τετοιες 
ιδέες. Στό τέλος δμως είναι βέβαιο οτι 
τίς ήμερώνουμε μέ τή χρήση και την 
έπανάληψη' άλλοιώς, έγώ θά βρισκομουν 
πάντα σέ ταραχή καί πανικό, γιατί ποτε 
άνθρωπος δέν είχε δυσπιστήσει το σο 
γιά τή ζωή του, ποτέ άνθρωπος οέ ρασι* 
στηκε λιγώτερο στήν διάρκειά της. Ουτε 
μοϋ μεγαλώνει τήν έλπίδα ή ύγεία—και τήν 
είχα ίσαμε τώρα πλέρια και άδιάκοπη σχε 
δόν—,οϋτε μοΰ τήν μικραίνει ή άρρώστεια. 
Κάθε στιγμή νομίζω δτι άφίνω τή ζωή και 
άδιάκοπα λέω στόν έαυτό μου: «’Εκείνο 
πού μπορεί νά γίνει άλλη μέρα, μπορεί να 
γίνει καί σήμερα. Αλήθεια ή,τύχη και οι 
κίνδυνοι μάς κάνουν νά ζυγώνουμε λ̂ ιγο 
πολύ τό τέλος μας' καί άν άναλογιστουμε 
πόσες χιλιάδες είναι οί κίνδυνοι που κρε- 
μουνται πάνω άπό τό κεφάλι_ μας, χωρία 
άπ’ έκεΐνον πού φαίνεται νά μάς άπειλει το 
περισσότερο, θά καταλάβουμε δτι γεροί και 
άρρωστημένοι, στή θάλασσα καί ατά σπί
τια μας, στόν πόλεμο καί στην ειρήνη, ε
χουμε τό θάνατο τό ίδιο κοντά μας : Ne
mo altero fragilior est; nemo in crastinum 
sui certior (*). "Ο,τι έχω νά κάνω πριν πε- 
θάνω, καί έργο μιάς ώρας μονάχα αν εί
ναι, γιά νά τό τελειώσω, κάθε σχολή μου 
μου φαίνεται μικρή. ,

Μιάν άπ’ αύτές τίς μέρες, κάποιος, ξ ε 
φυλλίζοντας τά σημειωματάριά μου,βρήκε 
μιά σημείωση γιά κάτι πού ήθελα νά γίνει 
μετά τό θάνατό μου* του είπα, δπως ήταν

(>) "Ο ταν τ’ άνθισμένα νειάτα μου χαίρουνταν 
τήν άνοιξή τους (Κάτουλλος L X V I I I ,  16).

(») Τά παρόν δέ θά ύπάρχει πιά σέ λ ίγο  κι ου- 
τε θά μπορέσουμε νά τό ξανακαλέσουμε (Λουκρητ.
!,1· 928)· . . . .(8) Κανένας δέν είναι πιό άδυνατος απο τους 
άλλους, κανένας πιό βέβαιος γιά  τήν αυριανή ήμέ- 
ρα. (Σενέκας Έπ ιστ. 19).

κι’ άλήθεια, δτι βιάστηκα νά τή γράψω έ
κεΐ γιατί δέν ήμουν βέβαιος δτι θα έφτα
να ώς τό σπίτι μου, άν καί βρισκομουν σε 
ιαιάς μόνο λεύγας άπόσταση, γερός και γε
μάτος διάθεση. Σάν άνθρωπος που αδιακο- 
πα περιβάλλομαι άπό τίς σκεψεις μου και 
τίς χαράζω μέσα μου, είμαι κάθε στιγμή 
τόσο προετοιμασμένος, δσο μπ °Ρ“ · 6
έρχομός τού θανάτου δέ θά μου μάθει τίπο
τε νέο. Πρέπει νά είμαστε πάντα ποοεμ=- 
νοι καί, δσο είναι στό χέρι μας, έτοιμοι να 
φύγουμε (*), φροντίζοντας νά μήν έχουμε 
νά νοιαστοΰμε έκείνη τή στιγμή παρα μο
νο γιά τόν έαυτό μας.

Quid brevi fortes iaculamur aevo
Multa ? (5)

Αρκετό κόπο θά έχουμε, δέν εΐν άνάγκη 
νά τόν κάνουμε άκόμη πιό μεγάλο υ  
ένας, περισσότερο παρά γιατί θα π=οα̂  
νει, παραπονιέται γιατί ό θάνατος του 
καταστρέφει τό δρόμο πρός μια μεγάλη 
νίκη· ό άλλος, γιατί πρέπει νά φύγει πριν 
παντρέψει τήν κόρη του ή έπιτηρήσει τήν 
άνατροφή τών παιδιών του. Ό  ένας λυπά
ται γιατί χάνει τή συντροφιά τής_γυναι: 
κας του, ό άλλος τή συντροφιά του γυιου 
του, σάν αύτά νά ήταν τά πειό σπουδαία 
τής ύπαρξής του. Τέτοια ειν’ ή διάθεσή μου 
τούτη τήν ώρα, δόξα νάχει ό θεος. που 
μπορώ νά φύγω όπόταν τό θελήσει, χω
ρίς νά νοσταλγήσω τίποτα, έκτός απο τη 
ζωή, άν τό φέρει ή τύχη καί μου κοστίσει 
ό χαμός της. Έ χω  κόψει άπο παντού τους 
δεσμούς μου, έχω σχεδόν άποχαιρετησει 
τόν καθένα,έκτός άπό τόν έαυτο μου. Πο
τέ άνθρωπος δέν έτοιμάστηκε ν άφισει 
τόν κόσμο τοΰτο πιό καθαρά, πιο πλέ
ρια καί δέν άποσπάσθηκεν άπ’ αυτόν πιο 
ολοκληρωτικά άπ’ δσο έχω σκοπό να το 
κάνω. Οί πιό νεκροί θάνατοι εΐναι οι πιο 
γεροί.

M iser! ο miser! (aiunt) omnia ademit 
Una dies infesta mihi tot praemia vitae (6).

Κι’ ό οίκόδόμος λέει :

Manent opera interrupta, minaeque 
Murorum ingentes (’ ).
Δέν πρέπει νά έπιχειροΰμε τίποτε τόσο

Μ ) ’Αργότερα λέει : Μή σας νοιάζει άν δέν ξέρε
τε νά πεθάνετε. Ή  ψύση θά σάς τό δείξει
πλέρια καί άρκετά. θ ά  σάς άναπληρώσει στό ip γο
αύτό, άν δέν άσχοληθήκατε μαζύ του.

(5) Γιατί άδιάκοπα νά κάνουμε τόσα σχέδια σε μια 
τόσο πρόσκαιρη ζωή ; (*Οράτ. Ώ δ .  I I ,  16, 17).

(β) Δύστυχος, ώ ό δύστυχος έγώ (λένε), σέ μιαν ά- 
ποψράδα ήμέρα τάχασα ολα, δλες τίς χαρές της 
£ωής (Λουκρ. 111, 898). _ , -

(7) Μένει τό έργο μου άτέλειωτο, πελώριοι τοίχοι 
πού άπειλοΰν πώς θά πέσουν. (Β ιρ γ ίλ ιος , Αινείας 
IV ,  88).
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μακροπνοο,_ή τουλάχιστον δέν πρέπει νά 
1 ° | 7ΙιΧεΦ °ϋμε μέ τέτοιο πάθος, άφοΰ δέ 
θα δούμε τό τέλος του. Είμαστε γεννημέ
νοι γιά τή δράση :

Quum moriar,medium solvaret inter opus(').

θέλω ol άνθρωποι νά είναι ενεργητι
κοί καί νά_δίνουν_ δσην έκταση μποροΰν 
•στα εργα τής ζωής, καί θέλω ό θάνατος 
να μ εύρει έκεΐ πού φυτεύω τά λαχανικά 
μου, άλλά άδιαφορώντας καί γι’ αύτόν 
καί άκόμα περισσότερο γιά τό άτέλειωτο 
περιβόλι μου. Είδα κάποιον νά πεθαίνει, 
πού, καθώς χαροπάλευε, παραπονιόταν ά- 
διακοπα γιατί ή Μοίρα δέν τόν άφινε νά 
συνεχίσει τήν ίστορία ποΰ έγραφε γιά τό 
15ο καί τό 16ο βασιλιά μας.

Illud in his rebus non addunt, nec'tibi earum 
Jam desiderium rerum super insidet una (*)

Πρέπει ν απαλλαγούμε άπό τέτοιες χυ
δαίες καί βλαβερές δυστροπίες. “Οπως έ
χουμε χτίσει τά κοιμητήριά μας πλάϊ στίς 
εκκλησίες καί στά πειό πολυσύχναστα 
μέρη τής πόλης, γιά νά συνηθίσει ό κατώ
τερος λαός, οί γυναίκες καί τά παιδιά, 
καθώς λέει ό Λυκούργος (3), νά μήν ταράσ
σονται στη θέα πεθαμένου άνθρώπου, καί 
γιά νά μας  ̂προειδοποιεί αύτό τό άέναο 
θέαμα κοκκάλων, μνημάτων καί κηδειών 
γιά τή μοΐρά μας,

Quin etiam exhilarare viris convivia caede 
Mos olim, et miscere epulis spectacuia dira 
Certantum ferro, saepe et super ipsa caden-
n ι ίtumocula,respersis nonparco sanguine mensis'(4)
και δπως στούς Αιγυπτίους, μετά τά γεύ
ματά τους κάποιος παρουσίαζε στους πα- 
ρισταμένους Μνα όμοίωμα του θανάτου φω- 
ναζοντάς τους: «Πιές καί γέλασε, γιατί 
ετσι θάσαι πεθαμένος». "Ετσι κι’ έγώ συ
νήθισα νάχω δλη τήν ώρα τό θάνατο δχι 
μόνο στό νοΰ, μά καί στή γλώσσα. Καί 
γιά τίποτε δέ ρωτάω μέ τόση προθυμία, 
οσο γιά τό θάνατο τών άνθρώπων. Τί εί
παν ; Τί έκφραση είχαν ; Τί διαγωγή έδει- 

' "ο*# εΧω ιδιαίτερη όγάπη σ’ αύτό
το θεμα φαίνεται και άπό τό πλήθος τών 
παραδειγμάτων μου. "Αν έφτιαχνα βιβλία,

μοΰ! ,?θ Χ ο ς . ° τή &0ϋλεΐ“
Δ^ν ,πΡ°α9ετουν καί τοΟτο σ’ έκεϊνα , δτι ό πό-

IN 9^ ΥμαΤα ^  θά βαΡαίνΕΙ άπάν“  
ί ϊ !  '3λ ° υί “ ΡΧου· βίος Λυκούργου κεφ. 20.
( J Και ηταν μάλιστα έθιμο, στίς συγκεντρώσεις 

να διασκεδάζουν τούς άνδρες μέ φόνους καί νά έ- 
n2 v f^ V μ ·τ“  αυ^ °σ ι α  τή φρίκη τοΟ άγώνα  μονό- 
μΰχω ν, που συχνά έπεφταν καί πάνω στά κύπελλα 

άφ9ονα a h °  τά

θακανα ενα σχολιασμένο κατάλογο μέ τίς 
διάφορες μορφές τοΰ θανάτου.Έκεΐνος πού 
θα μαθαινε τούς άνθρώπους νά πεθαίνουν, 
θα τους μάθαι.νε καί νά ζοΰν. Ό  Δικαίαρ- 
χος εχει γράψει Μνα βιβλίο μέ παρόμοιο 
τίτλο (5), άλλά ό σκοπός του είναι διαφο
ρετικός καί λιγώτερο χρήσιμος.

θά μοΰ άν^τιτάξουν πώς ή πραγματικό- 
τητα ξεπερνά τόσο πολύ τή φαντασία, ώ
στε καί ή καλύτερη άσκηση πάει χαμένη, 
όταν φτάσει κανένας έκεΐ. ”Ας λένε ! Με
λετώντας τό θάνατο, είναι βέβαιο δτι πο
ριζόμαστε μεγάλο κέρδος. Καί μήπως τό 
να φτάσει κανένας ώς έκεΐ δίχως άλλοίω- 
ση καί ταραχή, μπορεί νά λογαριαστεί γιά 
τίποτε ; Άκόμα περισσότερο· ή ίδια ή φύση 
μας βοηθά καί μάς ένθαρρύνει. Ά ν  είναι 
ενας θάνατος ξαφνικός κι’ άπότομος, δέν 
προφτάνουμε νά τόν φοβηθοΰμε. Ά ν  είναι 
άλλοιώηκος, έχω παρατηρήσει δτι, δσο 
προχωρώ στήν άρρώστεια, μοΰ γεννιέται 
φυσικά κάποια περιφρόνηση γιά τή ζωή. 
Βρίσκω δτι γερός χρειάζομαι μεγαλύτερη 
προσπαθεια γιά νά χωνέψω τό δτι θά πε- 
θάνω, παρά σάν είμαι άρρωστος. Καί τοΰ
το γιατί έπιθυμώ λιγώτερο τίς άπολαύσεις 
τής ζωής, δσο χάνω τήν ικανότητα νά τίς 
χρησιμοποιήσω καί νά τίς χαρώ, κι1 άρχί- 
ζω ν’ άντικρύζω τό θάνατο μέ πολύ λιγώ
τερο δέος. Αύτό μοΰ δίνει τήν έλπίδα δτι, 
δσο περισσότερο θ’ άπομακρύνομαι άπ’ έ
κείνη και θά πλησιάζω σ’ αύτόν, τόσο πειό 
εύκολα θά συμβιβαστώ μέ τήν άνταλλαγή 
τους («). "Οπως βεβαιώθηκα σέ πολλές άλ
λες περιστάσεις γι’ αύτό πού λέει ό Καί- 
σαΡ>_ δτι τά πράγματα φαίνονται συχνά με
γαλύτερα άπό μακρυά παρά άπό κοντά, 
έτσι είδα καί δτι αισθανόμουν μεγαλύτερη 
φρίκη γιά τίς άρρώστειες δταν ήμουν γερός 
παρά δταν ήμουν άρρωστος. Ή  εύδαιμονία, 
ή χαρά καί ή δύναμη πού νοιώθω δταν είμαι 
γερός, μοΰ δείχνουν τήν άντίθετη κατάστα
ση τόσο δυσανάλογη πρός αύτή, ώστε μέ 
τή φαντασία μου μεγαλώνω στό διπλό τίς 
ένοχλήσεις της καί τίς θεωρώ πειό κσταθλι- 
πτικές άπ’ δ,τι τίς βρίσκω δταν τίς έχω πά
νω μου. ’Ελπίζω δτι τό ίδιο θά μοΰ συμβεΐ 
καί μέ τό θάνατο.

Από τή συνειθισμένη άλλοίωση καί 
παρακμή πού παθαίνουμε, βλέπουμε πό- 
σο_ ή φύση μας άφαιρεΐ τήν αίσθηση 
του αφανισμοΰ καί τής κατάπτωσής μας. 
Τι μένει στό γέροντα άπό τήν άκμή τής 
νειότης του καί τής περασμένης του ζωής ;

Heu ! senibus vitae portio quanta manet(7)!

Σ  tva  στρατιώτη τής φρουράς του, πού

( 5) Κικέρω ν De off. I I ,  5.
(6) Σ ’ δλο αύτό τό μέρος είναι αισθητή ή μετα 

γενέστερη, πειό νατουραλιστική άντίληψη τοΰ Μοη- 
ta m g e ^ id  τό θάνατο. 1 , 1

( 7) Α λλο ίμονο , πόση ζωή μένει στούς γέροντες- 
(Μαρκιανός ή ψευδο-Γάλλος, I, 16).

"Ο τ ι ή φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου
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σακατεμένος κι’ άφανισμένος _ήρθε_νά τόν 
άπαντήσει στό δρόμο και να τουζητη°ει την 
άδεια γιά νά πάει νάπεθανει, ό Καισαρ α 
ποκρίθηκε σαρκαστικά, βλέποντας το χαλι 
του- «θα ρρείς  πώς είσαι ζωντανός ,» ( ) 
Νομίζω πώς άν πέφταμε άξαφνα σ αυτη 
τή κατάντια, δέ θά μπορούσαμε να υπο
μ ε ί ν ο υ μ ε  τέτοια μεταλλαγή. Αλλά, μαλακά
καί ανεπαίσθητα, σιγά σιγα, σκαλί σκαλί η 
φύση μάς όδηγεί, καί μάς ρίχνει τέλος 
στήν έλεεινή αύτή κατάσταση και μας 
έξοικώνει τόσο μαζί της ωστε δε μας 
συνταράζει ό θάνατος τής νειοτης> μεσα 
μας θάνατος πού είναι, ουσιαστικα και 
πραγματικά, πολύ πιό σκληρός άπο τον 
ολοκληρωτικό χαμό, κι’ άπο το «α_ 
νατο τών γερατειών. Και τούτο, γιατί η 
μετάβαση άπό τή δυστυχία στήν ανυπαρ
ξία είναι πιό εύκολη άπό τή ^μεταβαση 
άπό μιάν άνθηρή καί γλύκειά ύπαρξη σε 
μιά ύπαρξη δυσάρεστη καί γεμάτη πονους. 
Σκυφτό καί διπλωμένο, τό σώμα εχει λι- 
γώτερη δύναμη γιά νά βαστάξει ενα φορ
τίο Τό ίδιο καί ή ψυχή μας. Πρέπει να τήν 
άνυψώσουμε, νά τήν όρθώσουμε καταντι- 
κρυ στήν επίθεση τούτου τοΰ έχθρου. Α· 
ψοΰ δέ μπορεί νά ήσυχάσει δσο τόν φο; 
βάται, άν άποχτήσει άταραξία άπενα_ντι 
του (2), θά μπορέσει νά παινεθεΐ—πραγ- 
μα πού ξεπερνά σχεδόν τήν άνθρώπινη δύ
ναμη—πώς οΰτε άνησυχία, ούτε άγωνια, 
ούτε φόβος, οΰτε ή παραμικρότερη δυσαρέ
σκεια μπορεί νά ριζώσει μέσα της.

Non vultus instantis tyranni
Mente quatit solida, n e q u e  Auster,
Dux inquieti turbidus Adriae
Nec fulminantis magna Iovis manus ; ^)

“ Εχει κυριαρχήσει τά πάθη καί τούς πό
θους της, έχει ύποτάξει τή ^στέρηση, τή 
ντροπή, τή φτώχεια καί δλες τίς άλλες α
ναποδιές τής τύχης. "Οποιος άπό μάς μπο
ρεί, άς προσπαθήσει νά κερδίσει τούτη  ̂ τήν 
ύπεροχή. Έ κε ΐ είναι ή πραγματική καί κυ
ρίαρχη έλευθερία, αύτή πού μας δίνει τή 
δύναμη νά περιφρονοΰμε τή βία καί τήν 
άδικία, καί νά περιγελούμε τή φυλακή και 
τά δεσμά.

In manicis et 
Compedibus saevo te sub custode tenebo. 
Ipse deus, simul atque volam, me solvet.

j Opinor,

( l ) I.orin Έπιστ.77.
(2j Ή  πίστη στή δύναμη της λογικής υποχωρεί 

άργότερα καί ό Montaigne βρίσκει δτι η εξη και η 
άγνοια όδηγουν στό ίδιο άποτέλεσμα μέ μεγαλύτερη 
έπιτυχία. „ i

(») Τίποτα δέν κλονίζει τήν άταραξία του, ουτε η 
σκοτεινιασμένη δψη τοΟ τυράννου, οϋτε δ μανιασμέ
νος νοτιάς πού ταράζει τήν Ά δ ρ ια τ ικ ή , οΰτετό  βα 
ρύ χέρι τοΟ κεραυνοβόλου Δία. (βΟρατ. Ωο. I I I ,  
3, 3).

Hoc sentit : Moriar. Mors ultima linea rerum
[ est (*)·

Τό πιό σταθερό άνθρώπινο θεμέλιο
πού βρήκε ή θρησκεία μας είναι ή περιφρό
νηση τοΰ θανάτου. Καί δχι μόνο ή θρησκεία, 
άλλά καί ή λογική έκεΐ μάς όδηγεί : γιατί 
νά φοβόμαστε τό χαμό ένός πραγματος 
πού χαμένο, δέ μπορεί νά μάς άφίσει λυπη 
νιά τό χαμό του ; Και μιά και μας απει
λούν τόσες μορφές θανάτου, δέν είναι χει- 
ρότερο νά τίς φοβόμαστε δλες, παρα να 
ύπομείνουμε μιά ; Τί σημασία έχει ποτε 
θά έρθει ό θάνατος, άφοΰ_ είναι άναποφευ- 
κτος ; Σ ’ έκεΐνον πού τού είπε : «οι τρια- 
κοντα άποφάσισαν τό θάνατό σου», ό Σω 
κράτης άπάντησε : «καί ή Φύση το °ικο 
τους» (5). Τί άνοησία νά είμαστε θλιμ
μένοι τή στιγμή πού περνούμε στή λύ
τρωση άπό κάθε θλίψη! 'Όπως ή γέννηση 
μας γέννησε δλα τά πράγματα γιά μας, 
έτσι καί θά τά θανατώσει ό θάνατός μας. 
Είναι λοιπόν τό ίδιο άνόητο νά κλαιμε 
γιατί δέ θά ύπάρχουμε πιά σέ έκατο 
χρόνια, δσο καί νά κλαιμε γιατί δεν υπήρ
χαμε πρίν άπό έκατό χρόνια. Ό  θάνατος 
είναι άφετηρία μιάς άλλης ζωής· Το ιδιο 
κλάψαμε, τό ίδιο πονέσαμε γιατί μπαίνα
με σέ τούτη τή ζωή, ίδια άποβάλαμε^,τήν 
παληά μας μορφή πέρνοντας έτουτη. Ο,τι 
συμβαίνει μιά φορά μονάχα, δέ μπορει_ να 
είναι φοβερό. Είναι λογικό νά φοραται 
κανένας τόσον καιρό κάτι τόσο σύντομο , 
Ή  μακρόχρονη καί ή λιγόχρονη ζωή με 
τό θάνατο γίνονται ένα. Γιατί τό μακρύ 

καί τό βραχύ δέν ύπάρχει στά πράγματα 
ποΰ δέν είναι πιά. Ό  ’Αριστοτέλης λεει 
δτι στόν ”Ύπανι(6) ποταμό ύπάρχουν _έντομα 
πού έχουν μόνο μιάς μέρας ζωή. Έκεινο που 
πεθαίνει στίς όχτώ τό πρωΐ, πεθαίνει μεσ τα 
νειάτα του' έκεΐνο πού πεθαίνει στίς πέντε 
τ’ άπόγευμα, πεθαίνει στά γερατειά. Ποιος 
άπό μάς δέ θά γελάσει, άν δεΐ νά περνούν 
στά σοβαρά τήν εύτυχία ή τή δυστυχία 
τής στιγμιαίας αύτής διάρκειας ; Η μεγα
λύτερη καί ή μικρότερη εύτυχία στή̂  δικη 
μας ζωή, δέν είναι λιγώτερο γελοία αν την 
παραβάλουμε μέ τήν αιωνιότητα, _η μέ τη 
διάρκεια τών βουνών, των ποτάμιων, των 
άστεριών ή κα! όρισμένων ζφων ακόμα.

Ή  φύση ή ίδια μάς παροτρύνει: «Φύγετε, 
λέει, άπό τόν κόσμο τούτο, δπως ήρθατε 
σ* αύτόν. "Οπως περάσατε, δίχως φόβο^και 
δίχως πάθος, άπό τό θάνατο στή ζωη, ετσι 
νά ξαναπεράσετε άπό τή ζωή στό θάνατο.

(*) θ ά  σέ κρατήσω βαρειά φυλακισμένο, μέ τά 
ν έρια καί τά πόδια δεμένα .-Κάπ οιος θεος θα μ ε
λευθερώσει, άμα τό θελήσω.—Ό  θεός αυτός πιστεύω 
πώς είν* ό θάνατος. Ό  θάνατος είναι 
δλων τών πραγμάτων. ('Ο ράτ. *Επιστ. I, ίο, /ο).

( 5 ) Διογένης Λαέρτιος II, 35 καί Κικέρω ν Tuscul 
I , 40.(β\ "Υπανις : δ σημερινός Κουβάν, ποταμος της 
Νότιας Ρωσσίας πού χύνεται στόν Εδξεινο  Ποντο.'



134 Montaigne

Ο θάνατός σας είναι Μνα μέρος μέσα 
στήν τάξη τοΰ σύμπαντος, εϊν* Ινα κομ
μάτι τής ζωής τοΰ κόσμου.

Inter se mortales mutua vivunt,

E t, quasi cursores, vitae lampada tradunt (')

»N’ αλλάξω γιά χατήρι σας τήν υπέροχη 
αύτή συναρμογή τών πραγμάτων; Ό  θά
νατος εΐναι προϋπόθεση τής δημιουργίας 
σας, στοιχείο τοϋ έαυτοΰ σας· άποφεύγετε 
τόν ίδιο τόν έαυτό σας. Καί αύτή ή ύπαρ
ξη, πού τή χαίρεστε, ανήκει τό ίδιο καί στή 
ζωή καί στό θάνατο. 'Η πρώτη μέρα τής 
ζωής σας σας όδηγεί καί πρός τό θάνατο 
καί πρός τή ζωή.

Prima, quae vitara dedit, hora, carpsit.
Nascentes morimur finisque ab origine

[pendet. (2)

Ό ,τι ζήτε, τό άφαιρείται άπό τήζωή, εΐ- 
ναι_ είς βάρος της. Αδιάκοπο έ’ργο τής 
ζωής σας εΐναι νά οίκοδομεϊ τό θάνατο. 
"Οσο βρισκόσαστε στή ζωή, είστε μέσα 
στό θάνατο, γιατί βρισκόσαστε πέρα άπό 
τό θάνατο, δταν εχετε άψίσει τή ζωή. "Η 
άν τό προτιμάτε έτσι : Μετά τή ζωή είστε 
νεκρός, ενόσω ζήτε δμως, είστε έτοιμοθά- 
νατος· καί ό θάνατος συνταράζει περισσό
τερο, και πιό δυνατά καί πιό ούσιαστικά 
τόν ετοιμοθάνατο άπό τό νεκρό. Άνέπω- 
φεληθήκατε άπ1 τή ζωή, άν τήν εχετε χορ
τάσει, φύγετε εύχαριστημένοι.

Cur non ut plenus vitae conviva recedis ? (8)

Ά ν  δέ μπορέσατε νά τήν μεταχειρισθείτε, 
άν σάς ήταν περιττή, τί σάς μέλλει πού 
τή χάσατε ; Καί γιά νά τήν κάνετε τί. τή 
θέλετε άκόμα;

Cur amplius addere quaeris 
Rursum quod pereat male et ingratum occi-

[dat omne ? (*)

»Ή ίδια ή ζωή δέν εΐναι ουτε τό καλό οΟ- 
τε τό κακό, εΐναι ό χώρος δπου τό κα
λό καί τό κακό εκτείνονται, άνάλογα μέ 
τή θέση πού τούς δώσατε. Καί μιά μέρα άν 
ζήσατε, τά εχετε δει δλα. Ή  μιά μέρα ίσο-

( ΐ )  Οί θνητό», άλληλοδανείζονται τή ζωή, καί, σάν 
»οΰς δρομείς, περνούν τή δάδα τής ζωής άπό νέοι 
σέ χέρι (Λουκρ. I I ,  76, 79).

( 2) Ή  πρώτη ώοα, έκείνη πού μάς έδωσε τή ζωή, 
μάς πήρε κι* δλας ένα μέρος άπ* αύτήν. *Λπό τή 
στιγμή τής γέννησής μας πεθαίνουμε καί τό τέλος 
μας είναι συνέπεια τής ύπαρξής μας (Μ ανίλιος, *Λ- 
στρον. IV ,  16.)

(3) Γιατί νά μή βγεις άπό τή ζωή σάν χορτάτος 
καλεσμένος ; (Λουκρήτ. I l l ,  933).

(*) Γιατί γυρεύεις νά πολλαπλασιάσεις τίς μέρες 
πού τό Ιδιο άσκοπα θά τίς χάσεις, χωρίς νά φέρουν 
καμμιάν ώφέλεια ; (Λουκρήτ. II,  911).

δυνάμεις μέ δλες τίς ήμέρες. Δέν υπάρχει 
άλλο φώς, ουτε άλλη νύχτα: τόν ίδιον ήλιο, 
τήν ίδια σελήνη, τά Ιδια άστέρια, τήν Ιδία; 
τάξη του κόσμου χάρηκαν οί πρόγονοί σας, 
καί αύτή θ’ άπολαύσουν τά δισέγγονά σας. j

Non alium videre patres, aliumve nepotes
Adspicient. (5)

»Καί τό κάτω-κάτω δλων ή κατανομή καί ή 
ποικιλία τών μερών τής κωμωδίας μου συμ
πληρώνεται μέσα σ’ ένα χρόνο. "Αν παρα- 
τηρήσατε τήν κίνηση τών τεσσάρων έποχών 
μου, περιλαμβάνουν τήν παιδική, τήν εφη
βική, τήν άνδρική καί τή γεροντική ήλικία 
τοΰ κόσμου. Τελείωσε τό έργο της, δέν ξέ
ρει τίποτ’ άλλο παρά νά τό ξαναρχίσει. Τό 
ίδιο θάναι πάντα.

Versamur ibidem, atque insumus usque (“) 
Atque in se sua per vestigia volvitur annus (!). ■.

«Δέν έχω σκοπό νά σάς δημιουργήσω άλ-1 
λες διασκεδάσεις :

Nam tibi praeterea quod machiner. inve· ,
[ niamque.

Quod placeat, nihil est: eadem sunt omnia
[ semper (*) ’

Παραμερίστε γιά τούς άλλους, δπως άλ- ] 
λοι τώκαναν γιά σάς. Πρώτο στοιχείο τής 
δικαιοσύνης είναι ή ισότητα. Ποιός μπορεί 
νάχει παράπονο γιατί περιλαμβάνεται έ
κεΐ, δπου δλοι περιλαμβάνονται ; Λοιπόν, 
δσον καιρό καί άν ζήσετε, δέν άφαιρείτε 
τίποτα άπό τό χρόνο πού θά είσαστε νε
κροί. Είναι χάος. Καί νήπιο άν πεθάνετε, 
τόν ίδιο χρόνο θά μείνετε σ’ αύτή τήν κα
τάσταση πού φοβάστε :

 ̂Licet quot vis vivendo vincere secla, 
Mors [aeterna tamen nihilominus ilia ma-

[ nebit (9)
Καί άληθινά, θά σάς φέρω σέ διάθεση τέ
τοια, πού δέ θά νοιώθετε καμμιά δυσαρέ
σκεια.
In vera nescis nullum fore morte alium te,
Qui possit vivus tibi te lugere peremptum, 
Stansque iacentem ? (">)

( 3) Δέν είδαν άλλα οί πατέρες σας· οΰτε τά παι
διά σας θά δοϋν άλλα (Μανίλιος I, 529).

( 6) Γυρίζουμε μέσα στόν ίδιο κύκλο, καί θά αένου- 
με αιώνια σ’ αύτόν (Λουκρήτ. I I I ,  1093).

(? )  Καί ό χρόνος γυρίζει έπάνω στόν έαυτό του καί 
ξαναρχίζει τό δρόμο του (Β ιργ ίλ ιος  Γεω ργικ. II. 4C2).

(*) Γιατί δέν έχω  άλλες τέρψεις νά σοφιστώ καί 
νά βρω γ ιά  σένα, πάν^α οί ίδιες είναι (Λουκρ. I l l  957).

(9) Μπορεί μέ τό νά ζήσετε δσο θέλετε νά νική
σετε τό χρόνο, δμως ό θάνατος θά ύπάρχει στήν 
αιωνιότητα (Λουκρ, I I I  1103).

(ίο) Δέν ξέρεις άλήθεια πώς δέ θά μείνει κανέ
νας άλλος έαυτός σου πού, ζωντανός, νά σέ κλάψει 
πεθαμένο καί νά σταθεί πλάι στό λείψανό σου : 
(Λουκρήτ. I I I ,  893).

"Ο τι ή φιλοσοφία είναι μελέιη θανάτου 185

Οΰτε θά νιώσετε έπιθυμία γιά τή ζωή αυ
τή, πού τόσο τήν άποζητάτε τώρα.

Nec sibi enitu quisquam turn se vitamque
[ requirit.

Nec desiderium nostri nos afficit ullum (*)■

Ό  θάνατος είναι λιγώτερο έπίφοβος 
άπό τό μηδέν — άν ύπάρχει κάτι λιγώτερο 
άπό τό μηδέν :

Multo . . . mortem minus ad nos esse pu-
| tanduni ;

S i minus esse potest, quam quod nihil esse
( videmus (a) ;

Δέ σάς άφορά οϋτε ζωντανό ουτε πεθα 
μένο' γιατί, ζωντανός, ύπάρχετε,καί γιατί, 
νεκρός, δέν ύπάρχετε πιά. Άκόμα περισ
σότερο, πού κανένας δέν πεθαίνει πρίν άπό 
τήν ώρα του : Ό  χρόνος πού άφίνετε δέ 
σάς άνήκει περισσότερο άπό κείνον πού 
πέρασε πρίν γεννηθήτε, καί οΰτε πιά σάς 
θίγει.

Respice enim quam nil ad nos anteacta
( vetustas

Temporis aeterni fuerit (·).

"Οπου κι’ άν τελειώνει ή ζωή μας, ώς 
έκεΐ ήταν όλόκληρη. Ή  χρησιμότητα τής 
ζωής βρίσκεται στόν τρόπο, καί δχι στήν 
έκταση τής ζωής. Μπορεί νάζησε πολύ ένας 
πού πέθανε νέος. Προσέξτε το δσο ζή
τε. Τό νά ζήσετε πολύ έξαρτάται άπό σάς, 
καί δχι άπό τόν άριθμό τών χρόνων. Πώς 
σάς πέρασε ή ίδέα δτι δέ θά φτάνατε πο
τέ έκεΐ πού πορευόσαστε δλη τήν ώρα; 
Άφοΰ δέν ύπάρχει μάλιστα δρόμος δίχως 
τέλος. Κι’ άν ή συντροφιά σάς άνακουφίζει, 
ό κόσμος δέν πηγαίνει μέ τό Ιδιο βήμα 
πού πηγαίνετε καί σείς ;

Omnia te, vita perfuncta, sequentur (4).

Ό λα δέν κινούνται μέ τό ρυθμό τής κίνη
σής σας ; Υπάρχει τίποτα πού νά μή 
γερνά δταν καί σείς ; Χίλιοι άνθρωποι, χί
λια ζώα, χίλια άλλα δντα πεθαίνουν τήν 
ίδια στιγμή πού πεθαίνετε.

Nam nox nulla diem, necque noctem au- 
[ rora sequuta est.

(*) Οϋτε άποζητά κανένας τότετόν  έαυτό του καί 
τή ζωή του, οΰτε μένει καμμιά νοσταλγία γιά  τόν 
παλιό έαυτό μας (Λουκρήτ. I l l ,  932, 935).

(2) Λουκρήτ. I l l ,  939. Ό  Montaigne παραθέτει_ ατό 
γαλλικό κείμενο τή μετάφραση τών στίχων αύτών 
πριν τούς Αναφέρει στά λατινικά.

(3) Γιά  δές πόσο μηδαμινή σημασία £χει γ ιά  μας ή 
αίωνιότητα τοΰ χρόνου πού πέρασε (Λουκρήτ. 111,985).

(4) "Ο λα  θά σέ Ακολουθήσουν στό θάνατο (Λουκρ. 
I l l ,  981).

Τά Προπύλαια

Quae non audierit mixtos vagitibus aegris 
Ploratus mortis comites et funeris atri (5).

Γιατί ζητάτε νά ύποχωρήσετε, άφοΰ δέ 
μπορείτε νά γυρίσετε πίσω ; Αρκετούς εί
δατε πού βρέθηκαν κερδισμένοι άπό τό θά
νατο, γιατί γλύτωναν μ’ αύτόν άπό μεγάλες 
συμφορές, ξέρετε δμως κανέναν πού νά βγή
κε ζημιωμένος ; Εΐναι μεγάλη άφέλεια νά 
καταδικάζετε κάτι πού δέν τό ξέρετε οΰτε 
άπό τόν έαυτό σας οΰτε άπό τούς άλλους. 
Γιατί έχεις παράπονα άπό μένα καί άπό τή 
μοίρα; Σ ’ άδικοΰμε μήπως; Σείς θά μάς 
κυβερνάτε,ή έμεΐς έσάς ; Κι’ άν δέ σώθηκαν 
τά χρόνια σου, ή ζωή σου είναι όλοκλη- 
ρωμένη. Κι* ένα παιδί εΐν’ άκέραιος άν
θρωπος, δπως κι’ Μνας μεγάλος. Οΰτε 
οί άνθρωποι, οΰτε ή ζωή τους μετρι
ούνται μέ τόν πήχυ. Ό  Χείρων άρνήθηκε 
τήν άθανασία δταν ό θεός τοΰ χρόνου, ό 
Κρόνος ό πατέρας του, τοΰ είπε τούς δρους 
της. Φαντασθείτε άλήθεια πόσο μιά αιώνια 
ζωή θά ήταν λιγώτερο ύποφερτή στόν άν
θρωπο καί πιό όδυνηρή, άπ’ δσο εΐναι ή 
ζωή πού τοΰ έδωσα. ” Αν δέν είχατε τό θά
νατο, θά μέ καταριόσαστε άδιάκοπα γιατί 
σάς τόν στέρησα. Τοΰ έδωσα έπίτηδες λίγη 
πίκρα, γιά νά σάς έμποδίσω νά τόν άγκα- 
λιάσετε άχόρταγα καί δίχως μέτρο βλέπον
τας τό εΰκολο τής χρήσης του. Γ ιά νά_στα· 
θήτε στή μετριοπάθεια πού σάς ζητώ, οΰ
τε νά φεύγετε τή ζωή οΰτε ν’ άπο
φεύγετε τό θάνατο, τοποθέτησα καί τά 
δυό άνάμεσα στήν ήδύτητα καί τήν πίκρα. 
Έμαθα στό Θαλή, τόν πρώτο άπό τούς 
σοφούς σας, δτι καί ή ζωή καί ό θάνατος 
εΐναι άδιάφοροι. Γ  ι* αύτό καί σ’ έκεϊνον 
πού τόν ρώτησε γιατί λοιπόν δέν πεθαίνει, 
άπάντησε πολύ σοφά ; «γιατί αύτό δέν έχει 
σημασία». Τό νερό, τό χώμα, ό άέρας, 
ή φωτιά κι’ δλα τά άλλα στοιχεία τούτης 
μου τής πλάσης, δέν εΐναι περισσότερο 
όργανα τής ζωής σου, παρά όργανα τοΰ 
θανάτου σου. Γιατί φοβάσαι τή στερνή σου 
μέρα; Δέ σέ φέρνει περισσότερο άπό_τίς 
άλλες στό θάνατό σου. Τό τελευταίο βήμα 
δέ γεννά τήν κούραση, τήν έκδηλώνει μόνο. 
"Ολες οί μέρες πηγαίνουν πρός τό θάνατο, 
ή τελευταία φτάνει σ’ αύτόν» (6). Αύτές 
εΐναι οί καλές συμβουλές τής μάννας μας 
τής Φύσης.

Συχνά λοιπόν τό σκέφτηκα, γιατί στόν 
πόλεμο ό θάνατος, ό δικός μας καί τών 
άλλων, νά μάς φαίνεται έτσι άσύγκριτα εύ· 
κολώτερος παρά ό θάνατος στά σπίτια μας 
(άλλιώς δ στρατός θ’ άποτελοΰνταν μόνο 
άπό γιατρούς κι* άπό άνθρώπους πού θά

( 5 ) Ποτέ νύχτα δέ διαδέχτηκε μέρα, αύγή δέ δια
δέχτηκε νύχτα, πού νά μήν άκουσε, μαζί μέ τή φωνή 
νεογέννητου παιδιού, τούς θρήνους πού συνοδεύουν 
τό θάνατο καί τό μαΰρο πένθος. (Λουκρήτ. 11, 578).^

(6 ) "Ολος αύτός ό λόγος τής «μάννας Φύσης» ει- 
v a t  μίμηση άπό τό Λουκρήτιο.
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gvaiV£°TvmTA fl"-°Ip0t τ0υς) καί ν ιατί’ άφοΰ ενας είναι 0 θανατος, οί χωριάτετ καί ηί
άνθρωποι άπο κατώτερη καταγωγή τόν
άντικρυζουν με πολύ περισσότερη άταρα-
ξία απο τούς άλλους. Νομίζω, άλήθεια δτι
περισσότερό απο τόν ίδιο τό θάνατο uac
τρομάζουν ολ’ αύτά τά καμώματα καί ή
Φοβερή έθιμοτυπία, μέ τά όποια τόν περί-
τριγυρίζουμε : Μνας όλότελα νέος τρόπος
κώνς’̂ !  Φτ“ νες τ“ ν^ αν,νάδων, τών γυναι 
__ ων, παιδιων, ή έπίσκεψη άνθρώ
πων σαστισμένων καί τρομαγμένων ή πα
ρουσία ένός πλήθους άπό ύπηρέ“ ες γλω 
μους και κλαμμένους, μιά κάμαρα δίχως 

ς, Αναμμένα κεριά, στό πλευρό μας

RmAT^ °L Καί [,εΡωΗένοι νά παραφυλάνε αέ 
δυο λόγια δλο δέος καί φρίκη όλόνυ 
ρα μας Νιώθουμε κιόλας σά σαβανωμέ
νοι και θαμμένοι. Τά παιδιά φοβούνται καί 
τους φίλους τους άκόμα, δταν τούς βλέ 
πουν να φορούνε προσωπίδα. 'Ετσι καί
κα άίήΡ τΛ£1 V? PydtXou^  τήν προσωπίδα και άπο τα πραματα καί άπό τούς άνθρώ-
πους και αμα τή βγάλουμε, δέ θά βρούμε
από κατω παρά τόν ίδιον έκεΐνο θάνατο
που κάποιος υπηρέτης ή κάποια κοινή κα-’
μαριερα πέρασαν άφοβα έδώ καί λίγοκαι-
τηή Ec,tuX̂ a Hevo  ̂ έκείνος, πού ό θάνατός

y ‘4
Μεταφρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΤΤΟΥΛΟΥ

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ  Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ
Είοαγωγή. μετχφρκοις καί βημειώαει; ΒΑΣ- ΛΑΟΥΡΔΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I .  Π ο λ ιτικ ά  προβλήματα τοϋ 4. αΐώ νος. I I .  Π ο λ ιτ ικ ά  προγράμ ματα τον 4. α ΐώ - 

νος : Λ . Π λάτω ν, Β . ’ Αριστοτέλης, Γ .  Ξενοφ ώ ν, Δ . Δ ημοσθένης, Ε .  ’ Ισ ο κ ρ ά τη ς ( 1 .  Π α 

νηγυρικός, 2. Ίά σ ω ν , 3 . ' Ε πισ τολή πρός Δ ιονύσ ιον, 4. Ε π ισ τ ο λ ή  πρός Ά ρ χ ίδ α μ ο ν ,  

5. Περ'ι Ε ιρ ή ν η ς, 6. ’ Α ρ εο π α γιτικ ό ς, 7 . Φ ίλ ιπ π ο ς, 8. Π α ν α θ η ν α ϊκ ό ς  ).

Ό  «Φίλιππος» τοΰ Ίσοκράτους Μχει ξε
χωριστή θέσι καί στή ζωή τοΰ συγγρα- 
φέως του καί στήν έξέλιξι τής έλληνικής 
πολιτικής ζωής τοΰ 4. αΐώνος. Στις πολι
τικές σκέψεις καί προτάσεις πού διατυ
πώνονται έκεΐ, ό Ισοκράτης κατέληξε 0- 
στερ’ άπό σκληρή καί έπίμονη προσπάθεια, 
άφοΰ άπέτυχε σέ πολλές άλλες, άφοΰ δο
κίμασε καί τίς πιό άντίθετες, άφοΰ χρειά
στηκε, ’Αθηναίος αύτός καί Άθηνολά· 
τρης, νά περάση τή σκληρότερη δοκιμα
σία, άφήνοντας μέσα του νά σβύση ή πί- 
στι στήν ’Αθήνα καί υψώνοντας, στή δική 
του συνείδησι καί στή ζωή τών συγχρόνων 
του, Μνα καινούργιο, τόσο ξένο ώς τότε, 
ιδανικό.

Οί πολιτικές έξ άλλου υποδείξεις τοΰ 
«Φιλίππου», πού διατυπώθηκαν συστημα
τικά γιά πρώτη φορά σ’ αύτό τό λόγο *,

1 . 'Ο  Ισοκράτης γενικά  έσυστηματοποίησε μόνο 
πολιτικές πεποιθήσεις, πού άλλως ήταν γνωστές 
στόν ’ Ελληνισμό άπό πολλά χρόνια πρίν. "Η δη  άπό 
τήν έποχή τών μηδικών πολέμων οΐ ήθικοΐ δεσμοί 
τοΰ 'Ελληνισμού είχαν συνειδητοποιηθή στούς κύκλους 
τών διανοουμένων, δπως μπορούμε νά τό διαπιστώσου- 
με_άπότΐς «Φοίνισσες» του Φρυνίχου,τούς «Πέρσες* 
τοΰ Αισχύλου, τόν «I. Πυθιόνικο» τοΰ Πινδάρου καί 
άπό πολλά άλλα έργα. Τόν ’ Ελληνισμό σάν ένότητά 
τόν βλέπει καί ό 'Ηρόδοτος, μέ τό πνεΰμα άλλωστε 
αυτό έργάζεται στήν ιστορία. Στά  χρόνια τοΰ Ίσ ο 
κράτους μέ τό ίδιο θέμα είχαν άπασχοληθή στόν 
«Όλυμπικό» λόγο του ό Γοργίας (τό 392.ίΊρβλ. «Φιλό- 
στρατος^ I, 9, 4-5. Στασιάζουσαν γά ρ  τήν Ε λ λ ά δ α  
ορών, όμονοίας ξύμβουλος αύτοϊς έγένετο , τρέπων 
έπί τούς βαρβάρους καί πείθων άθλα ποιεΐσθαι 
μη τάς άλλήλων πόλεις, άλλά τήν τών βαρβάρων 
χωράν) καί στόν «'Ολυμπιακό» λόγο του ό Λυσίας 
(τό 388. Πρβλ. Λυσίου «’Ολυμπιακός», 3. όρών οϋτως

πραγματοποιήθηκαν λίγο άργότερα σ’ δλη 
τήν Μκτασί τους καί έδωσαν στόν 'Ελληνι
σμό, πού έτοιμαζόταν νά διαλυθή ΰστερ’ 
άπό μακροχρόνιους καί έξαντλητικοϋς πο
λέμους, μέ τή σύνδεσί του πρός τήν ’Ασία, 
καινούργιο αίμα καί καινούργια πίστι στή 
ζωή.

Ή  έξαιρετική αύτή σημασία τοΰ «Φιλίπ
που» έλπίζω δτι δικαιολογεί τή μετάφρα- 
σί του. Γιά τήν καλύτερη κατανόησί του 
χρειαζόταν βέβαια διεξοδική βιογραφία 
τοΰ Ίσοκράτους καί είδικώτερη περιγραφή 
τής έποχής έκείνης. άλλ’ αυτά δέν μπο- 
ροΰσαν νά γίνουν στόν περιωρισμένο χώρο 
πού διαθέτουν τά «Προπύλαια», καί άν ά
κόμη δέν ήταν έμπόδια και άλλοι λόγοι, 
ύποκειμενικοί καί άντικειμενικοί.

Ή  είσαγωγή θά περιορισθή στή συνθε
τική τοποθέτησι τοΰ λόγου. Ό  άναγνώστης 
πού ένδιαφέρεται είδικώτερα, θά μποροΰσε 
νά χρησιμοποιήση μέ πολλήν ώφέλεια τή 
βιβλιογραφία, δπου παραπέμπω, άφοΰ 
άλλωστε μερικά άπό τά εργα πού άνα- 
φέρονται έκεΐ, άποτελοΰν θεμελιώδεις συμ
βολές στή μελέτη τοΰ Ίσοκράτους.

αίσχρώς διακειμένην τήν 'Ε λ λ ά δ α , και πολλά μέν 
αύτής δντα ύπό τώ βαρβάρω, πολλάς δέ πόλεις 
ύπό τυράννων άναστάτους γεγενημένα ς ). Γιά  τούς 
δυό αύτούς λόγους πρβλ. τήν κριτική τοΟ Ίσοκρά 
τους 5,24 κ.έ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχει ό 
G. M a t h  i e u, I.es id£es politiques d*Isocrate.Paris 
1925 ( I I  L*unit£ hellenique avant Isocrate : Les faits, σ. 
7-16 I I I  L ’unite h e llin iq n e  avant Isocrate : Les id£es· 
σ. 17-28). Πρβλ. καί M ax M  u e h 1, D ie politischen 
Ideen des Isokrates und die Geschichtsschreibung. I. 
T e il : Fragen der auswartigen Po litik . W urzburg  1917.
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I .  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  4 .  Α Ι Ω Ν Ο Σ

Ή  άρχή του 4. αίώνος, πού συμπίπτει 
μέ τό τέλος τοΰ Πελοποννησιακού πολέ
μου, φέρνει μαζί της Μνα πλήθος σκληρό
τατα προβλήματα γιά δλο τόν 'Ελληνι
σμό. Οί Σπαρτιάτες, πού γιά μιά στιγμή 
νομίστηκε πώς θά μπορούσαν ν’ άντικατα- 
στήσουν τούς ’Αθηναίους στήν ήγεσία τής 
έλληνικής πολιτικής ζωής, πολύ γρήγορα 
φάνηκαν δτι μόνο μέσα στά στενά δρια 
τοΰ κράτους των θά μπορούσαν νά ζήσουν. 
Σχεδόν άμέσως_ μέ τή συντριβή τής ήγεμο- 
νιας τών ’Αθηνών (403), οί λαοί, πού χαι
ρέτησαν τό Λύσανδρο γιά έλευθερωτή 
τους, είδαν δτι άπλώς άλλαξαν τύραννο, 
καί μάλιστα πήραν γιά δεύτερον Μνα σκλη- 
ρότερο_ άπ’ τόν πρώτο: Συνηθισμένοι οί 
Σπαρτιάτες στή στενή καί περιωρισμένη 
ζωή τους, μπροστά στίς μεγάλες οικονομι
κές καί πολιτικές δυνατότητες πού τούς 
άνοιξε ή ήττα τών Αθηνών, έχασαν κάθε 
ισορροπία καί μέτρο.

Ή  άτασθαλία τών αρμοστών, πού έγκα- 
ταστάθηκαν στίς έλληνικές πόλεις, ήταν 
ίσως τό μικρότερο κακό : Ποτέ δέν άλει
ψαν κι’ άπ’ τήν ήγεμονία τών ’Αθηνών οί 
βιαιότητες, ή τραχύτης, ή έκμετάλλευσις. 
Οι ’Αθηναίοι δμως ήξεραν νά κυβ;ρνοϋν, 
μέ tact καί μέ άξιοπρέπεια, μέ προσοχή 
καί μέ μέτρο, διδαγμένοι άπό τήν πολύ- 
χρονην ήδη παράδοσι καί καλλιεργημένοι 
κάτω άπ’ τήν Άκρόπολι, πλάϊ στό θέατρο 
τοΰ Διονύσου. Γ ιά νά κυβερνήσουν τούς 
τόσους πολλούς καί τόσο διαφορετικούς 
υπηκόους των,̂  ήξεραν νά χρησιμοποιούν 
άπειρα μέσα, άπό τόν τραχύτερο καί στρα- 
τοκρατικώτερον έκβιασμό, έως τή σοφιστι- 
κώτερη καί διαλεκτικώτερη διπλωματία. 
Αύτή μάλιστα ή ποικιλία καί ή διαφορο- 
ποίησις ^τών_ διοικητικών μέσων έφθανε 
κάποτε ως τά πιό άπίθανα άκρα, στήν έ- 
ξαφάνισι π _χ. ένός 'Ελληνικού κράτους 
πού άντιδροϋσε ‘ , ή στήν προκλητικήν ύπο- 
στήριξι τών βαρβάρων τής Θράκης, πού 
δεν μπορούσαν, παρά μόνον ετσι νά τούς 
είναι ώφέλιμοι3. Ή  τακτική αύτή τοΰ «χρή· 
σθαι τοΐς καιροΐς καί τοΐς πράγμασιν» ή
ταν τό τυπικώτερο καί ώραιότερο χαρα
κτηριστικό τής άθηναϊκής διπλωματίας. Οί 
κατακτημένοι έξ άλλου λαοί γνώριζαν 
τόν ’Αθηναϊκό πολιτισμό, καλλιεργούσαν 
καί όμόρφαιναν τή ζωή καί τή σκέψι τους 
μέ τόν ’Αθηναϊκό Λόγο, παρ’ δλη τήν 
κατάκτησι καί ύποδούλωσί των, έκπολι- 
τίζονταν.

Άπό τούς Σπαρτιάτες, άντιθέτως, δέν

^  περίπτωσις 71. χ . των Μηλίων. Θουκυδίδης
V , 84 κ.έ.

2· περίπτωσις των γειτόνον της Χερσονήσου. 
Ισοκρ. 5, 6 .

έλειπε μόνον ή τεχνική πείρα, ενα σταθερό- 
σύνολο άπό οικονομικές καί κοινωνιολογι
κές γνώσεις, γιά νά λύσουν τά ποικίλα 
κοινωνικά καί οικονομικά προβλήματα, δσα 
έφερε μαζί του τό τέλος τού πολέμου. Οί 
γνώσεις καί ή τεχνική πεΐρα, έξωτερικό 
καθώς είναι έφόδιο, άποκτώνται γρήγο ρα 
μαθαίνονται άπ’ έξω : Πάνω καί περισσό
τερο άπ’ δλ’αύτά, τούς έλειπε δ,τι άκριβώς, 
έχαρακτήριζε τήν ’Αθήνα, ΧΟ πνεύμα τής 
πολιτισμένης πόλεως, πού δέν ξιπάζεται 
μέ τά πλούτη, πού δέν άλαζονεύεται μέ-τή 
δύναμί της, πού δέ φυσιούται μέ τή νίκη 
της. 'Η βία, ή σκληρή μάλιστα καί δίχως 
καμμιά δικαίωσι πνευματική καί ήθική, 
ήταν τό μόνο μέσον γιά νά κυβερνήσουν 
τήν ήγεμονία τους, γιά ν’ άντιμετωπίσουν 
τίς άπειρες δυσκολίες. Οί ’Αθηναίοι μετέ
τρεψαν τή σομμαχία τους σέ ήγεμονία ά
φοΰ έγιναν πολιτισμένοι. Οί Σπαρτιάτες 
προσπαθοΰσαν, άφοΰ έγιναν ήγεμόνες, νά 
έκπολιτισθοΰν, καταφεύγοντας σέ έξωτε- 
ρικά καί τεχνητά στολίδια.

Δέν ύπάρχει καμμιά άμφιβολία, πώς γιά 
νά στερεωθή ή νέα ήγεμονία — κάθε ήγε
μονία —ή βία ήταν άπαραίτητη : Τό σύνθη
μα ομως τής άντιαθηναΐκής προπαγάνδας, 
σέ δλη τή διάρκεια τοΰ Πελοποννησιακού 
πολέμου, ήταν ή έλευθερία καί ή αυτονο
μία άπό τόν άθηναϊκό ζυγό. Πώς θά μπο
ρούσαν νά δεχτοΰν καί πάλι, έτσι εύκολα, 
τή βία οί "Ελληνες — καί μάλιστα δταν 
ή δεύτερη ήταν τόσο άδέξια καί τόσο μο
νοκόμματη, άντίθετα άπό τήν πρώτη ;

Έτσ ι,ή  κοινή γνώμη άρχίζει νά διαμορ 
φώνεται κατά τών Σπαρτιατών, πολύ γρή
γορα μάλιστα άρχίζουν καί οί πολεμικές 
συγκρούσεις. Τά γεγονότα είναι γνωστά: 
Άπό τό 393 ώς τό 338, σ' όλόκληρη τήν 
Ελλάδα κυριαρχούν οί έμφύλιοι πόλεμοι ·, 
ή Σπαρτιατική ήγεμονία διαλύεται, ή δεύ
τερη άθηναϊκή συμμαχία, πού γίνεται άπό 
τούς δυσαρεστημένους μέ τή Σπάρτη, δια
λύεται κι’ αύτή, ή Θήβα προσπαθεί νά 
κυριαρχήση, άλλά σέ λίγο κι’ αύτή έκμηδε- 
νίζεται, άπ’ τό Βορρά έμφανίζεται, μέ 
φιλοπόλεμες διαθέσεις καί ιμπεριαλιστι
κούς σκοπούς, ή Μακεδονία . . .

Καί_ φυσικά, οί πόλεμοι αύτοί δέν έρχον
ται μόνοι τους : Γιά τήν οικονομική κατά- 
στασι είναι χαρακτηριστικό δτι, δπως μάς

1. *^πό τήν έκρηξι τοϋ ΠελοποννησιακοΟ πολέ
μου ώς τήν έποχή τοΰ Φιλίππου (σύμφωνα μέ εί- 
δική στατιστική τοϋ Kaerst), δηλαδή σέ διάστημα 85- 
περίπου έτών, τά 53 χρόνια πέρασαν σά χρόνια 
πανελληνίου πολέμου — δταν μισό τμήμα τής 'Ε λ λ ά 
δος συνασπισμένο έπολεμοΰσε τό άλλο μισό. Χωρίς 
νά λογαριάζωνται οί άπειράριθμοι *τοπικοί> πόλε
μοι μεταξύ δύο  ̂ κρατών, πού δέ σταμάτησαν ποτέ 
στήν ίστορία αύτών τών χρόνων.
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δείχνουν στατιστικές πού έγιναν άπό συγ- 
χρόνους Ιστορικούς, ό τιμάριθμος στόν 4. 
αιώνα είναι ύπερβολικά ύψηλός. Οί 
στρατιωτικοί έφοδιασμοί καί έξοπλισμοί 
έκμηδενίζουν σιγά · σιγά τή μικρή βιομη
χανία καί τήν έμπορική κίνησι, πού τή 
δυσκόλευαν κιόλας οί πολυάριθμες πο
λεμικές έπιχειρήσεις στήν ξηρά καί στή 
θάλασσα. Ή  σπάνις τών τροφίμων έπέ_φερε 
αΰξησι τών τιμών καί ετσι μείωσι τής α
γοραστικής δυνάμεως τού χρήματος. Πρώ
τες ύλες σπανίζουν, τά έργατικά χέρια εί
ναι άπασχολημένα μέ τούς πολέμους, στήν 
άγορά τών δούλων έχουν ΰψωθή̂  οί τιμές : 
Μέ τέτοιους δρους, ή δημιουργία καπιτα
λισμού είναι φυσική, άν δχι άναγκαία : Οί 
κοινωνικές άντιθέσεις πού φέρνει μαζί της 
ή κεφαλαιοκρατία αύτή, μέ τή συγκέντρωσι 
χρήματος στά χέρια λιγοστών, μέ τήν^το
κογλυφία καί τήν κερδοσκοπία, δσο κι’ άν 
είναι σημαντικές, δέν είναι πάντως τόσο 
έπικίνδυνες, δσο τά ήθικά άποτελέσματά 
της : Ή  οικονομική της ύπεροχή τή διευ
κολύνει νά έκτοπίση τά παλιά άριστοκρα- 
τικά γένη καί νά δίνη έτσι αύτή σιγά - σι
γά τόν τόνο στήν πολιτική καί, φυσικά, τήν 
ήθική καί τήν πνευματική ζωή τής_'Ελλά
δος : Οί στέρεες παραδόσεις κλονίζονται, 
έπικρατεΐ παντού πνεΰμα έμπορίου καί νε- 
οπλουτισμοΰ, ιδέες άβασάνιστα γίνονται 
δεκτές καί άβασάνιστα άπορρίπτονται, σ 
δλους τούς τομείς τής ζωής τό δρόμο 
στήν έπιτυχία τόν άνοιγες δχι πιά ή οικο
γενειακή παράδοσις καί ή προσωπική ά
ξια, άλλ’ άποκλειστικώς τό χρήμα.

Ο ί διαρκείς  έξ άλλου π όλεμοι άπό τη 
μιά μεριά, κ ι’ άπό τήν άλλην ή ο ικονομική  
δυσπραγία, δημιουργούν στίς δημοκρατού- 
μενες  πόλεις ένα προλεταριάτο πού ζη 
είτε σάν έμμισθο δργα νο  των  ̂πολίτικω ν 
κομμάτω ν, είτε σάν έμμισθο δργα νο  τής 
πολιτείας (δικασταί κτλ.), άνίκανο βέβαια 
νά κράτηση καί νά συνέχιση μιά μεγάλη 
πολιτική παράδοσι, ίκανώ τατο δμως νά άν- 
τιδρά σέ κάθε θετική προσπάθεια π ολι
τικής αναδημιουργίας. Σ τ ή ν  ’Αθήνα είδι- 
κώς έχει διαμορφωθή ή θρυλική πια ο χ λ ο 
κρατία τοΰ 4. αίώνος, ή έπιδρασις της ο 
ποίας στήν ιδιωτική κυρίω ς ζωή καί στο 
δίκαιον προετοιμάζει σιγά  - σιγά^ τήν έκ- 
μηδένισι τοΰ ’Α θηνα ϊκού κράτους. Η δημο 
κρατία τού 4 αίώνος δέν είναι πιά έκεινη 
πού δημιουργεί, μέ τήν όλότητά  τής υπαρ_- 
ξεώς της, τίς Ά ξ ιε ς  τής πολιτείας και του 
πολιτισμοΰ, δπως στά χρόνια  του Περι- 
κλέους. Ε ίν α ι μιά πολυκέφαλη καί γι αυτο 
άκέφαλη μάζα, πού ζή μόνο καί μόνο για 
νά διεκδική τήν καθημερινή _ της ζωή, οχι 
μονάχα  άνίκανη νά δημιουργήση ή ιοια πο
λιτισμό, άλλά καί ικανή νά παρασύρη δ,τι 
άγαθό είχε γ ίνει ώς τότε, στήν άγορα  και 
στή λάσπη. _ , κ

‘Ο ά τομικισμός τών σοφιστών, που τον ο. 
αιώνα έπιδρούσαν μόνο στους νέους άρι-

στοκρατικών οικογενειών,^ μεταδίδεται 
τώρα καί γίνεται πίστις τοΰ λαοΰ, ή Πολι
τεία σάν ένότητα διαλύεται, ό άνθρωπος 
άρχίζει ν’ άπομονώνεται, νά ζή καί νά σκέ
πτεται μόνος. .

Είναι ή πρώτη φορά στήν 'Ελληνικήν ι
στορία, πού τό άτομο χάνει τή σύνδεσί 
του μέ τήν όλότητά τής πόλεως καί έτσι 
άναγκαστικά γυρίζει πρός τόν έαυτό του: 
Τήν έξατομίκευσι αύτή μπορούμε νά τήν 
παρακολουθήσουμε σ’ δλες τίς έκδηλώσεις 
τής πνευματικής ζωής στόν 4. αιώνα, άπό 
τις ούσιαστικώτερες ώς τίς πιό άσήμαν- 
τές της έμφανίσεις : Στήν εισαγωγή ή στή 
διάδοσι θεών μέ φανερή τήν έξειδίκευσί 
των (Ασκληπιός), στήν καθιέρωσι νέων 
λογοτεχνικών ειδών (άστική κωμωδία),νέων 
καλλιτεχνικών έκφράσεων (άπομόνωσις 
τοΰ μουσικοΰ στοιχείου άπό τό Λόγο καί 
χωριστή του άνάπτυξις) καί νέων γλυπτι
κών μοτίβων (ό πόνος: Σκόπας), στήν__έμ- 
φάνισι τής φιλίας άντί τοΰ παιδικοΰ έρω
τος, στίς έρωτήσεις άκόμη πού ύποβάλ- 
λονται στούς Δελφούς 1 : Σ ’ δλες τίς πε- 
ριπτώσειςαύτές άρχίζει πιά νά ζή τό ά
τομο, τό Μνα καί μοναχικό, μέ τά άτομικά 
του κι’ άνεπανάληπτα αισθήματα, μέ τή 
δική του Μοίρα.

Τό πολιτικό ένδιαφέρον, φυσικά, όχι 
μόνο δέ μειώνεται, άλλά καί δίνει_αύτό 
τόν τόνο στή ζωή τής άγοράς καί τών βι
βλίων : Δέν είναι δμως έκεΐνο, πού μέσ’ 
άπ’ τή συντετριμμένη ψυχή του ύμνησε 
καί έλαχτάρησε δ Θουκυδίδης.

Ή  άναρχούμενη μάζα, πού ένδιαφέρεται 
τώρα γιά τά «κοινά», πού είναι ένήμερη 
σ’ δλες τις λεπτομέρειες τής έσωτερικής 
πολιτικής καί τής διπλωματίας, χωρίς πιά 
τούς ουσιαστικούς δεσμούς της μέ τήν πο
λιτική καί μέ τήν Πόλι, βλέπει στήν πολι
τική μονάχα τό κατάλληλο οργανο γιά 
τίς πιό άμεσες ύλικές της άνάγκες, καί 
έτσι διευκολύνει νά έμφανισθοΰν δημαγω
γοί, πού τήν παρασύρουν καί τούς παρα
σύρει στίς πιό άκριτες πολιτικά και ηθικά 
πράξεις.

’Ενώ στίς δημοκρατούμενες πόλεις κυ
ριαρχεί ή οχλοκρατία αύτή, άπό τά άπο- 
λυταρχικά κυρίως κράτη προέρχεται ένα 
άλλο ιδιότυπο χαρακτηριστικό τού 4. αιώ- 
νος, πού πρόκειται νά άποτελέση σέ λίγο 
σημαντικό παράγοντα γιά τήν_ δλη έξέ- 
λίξι τής έλληνικής πολιτικής_ζωής : Ή  κυ
ριαρχία τοΰ στρατοκρατικοΰ πνεύματος 
καί, ώς έμπρακτη έκδήλωσίς του, ή δη
μιουργία μισθοφορικών στρατευμάτων.

Τό πρόσεξε ήδη δ ίδιος ό ’Ισοκράτης: 
’Ενώ ή Αθηναϊκή διπλωματία, πού_ κατευ- 
θύνεται άπ’ τό λαό, προσπαθεί μέ συνε
χείς διαπραγματεύσεις καί μέ άτελείωτες

1. Γιά  τό τελευταίο £χω ύπ” 6 ψι μου διάλεξι του 
καθηγητοϋ Helm utb Berve στό_ Πανεπιστήμιο _Α«η 
vcov «eH πολιτική σημασία τοΰ Δελφικού Ιερού».
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συζητήσεις ν’ άντιμετώπιση τά ποικίλα 
προβλήματα, ό Φίλιππος χρησιμοποιεί ενα 
απλουστερο μέσο : Κινητοποιεί άμέσως τίς 
μακεδονικές φάλαγγες καί άπομακρύνει 
έτσι βιαίως κάθε δυσκολία πού βρίσκεται 
μπροστά του. Κι* αύτό δέ συμβαίνει μόνο 
στό Μακεδονικό κράτος, πού δπωσδήποτε 
δέν άνήκει άκόμη στό σύνολο τών κρατών 
πού αύτή τή στιγμή μάς άπασχολοΰν έδώ. 
Είναι εύκολο νά τό ίδή κανείς καί στίς 
σπασμωδικές κινήσεις τής Σπάρτης, πού 
χωρίς στρατό, χωρίς πιά καμμιάν άξιόλο- 
γη πολιτική ζωή, πολύ λιγότερο σώφρων 
άπ’ δ,τι στά χρόνια τής άκμής της, κατα
φεύγει άμέσως στόν πόλεμο.

Ή  φιλοπόλεμη αύτή διάθεσις οφείλεται 
φυσικά στήν άδυναμία νά λυθοΰν τά ποι
κίλα προβλήματα μέ τήν κατάλληλη κοι
νωνική καί οικονομική πολιτική.

Περισσότερο ένδιαφέρον δμως έχει γιά 
μάς ή ίδρυσις τών μισθοφορικών στρατευ
μάτων :

Οί συνηθισμένοι στή στρατοκρατικήν όρ- 
γάνωσι τών χωρών τους πληθυσμοί, δταν 
δέν μποροΰν νά παρασύρουν τή χώρα σέ 
πολεμικές ένέργειες, φεύγουν οί ίδιοι (κα
θώς πιέζονται κιόλας άπό τήν οικονομικήν 
άνέχεια) άπό τίς πόλεις, σχηματίζουν στρα
τούς «χωρίς καμμιά πατρίδα», καί είτε προ
σφέρουν τίς ύπηρεσίες τους σέ μιάν όποια- 
δήποτε πλούσιΐχ χώρα, είτε προβαίνουν ά-

νεμπόδιστα σέ λεηλασίες, δταν τούς δοθή 
ή εύκαιρία.

Η άνάπτυξις αυτή των «πλανωμένων», 
δπως τά όνομάζουν οί άρχαΐοι, μισθοφο
ρικών στρατευμάτων, έ'χει κινήσει ξεχωρι 
στά το ένδιαφέρον καί τοΰ Ίσοκράτους : 
Πρόκειται γιά Μνα νέον εθνικό κίνδυνο, 
γιατί, ξερριζωμένοι καθώς είναι άπό τή 
φύσι καί^τήν ιστορία τής γής των, δχι μό
νο πουλάνε τήν πολεμική των άλκή σέ ο
ποίον καεί γιά οποίον τοΰ χρειασθή σκοπό, 
άλλά καί σιγά σιγά έξελίσσονται σέ πανί
σχυρα ληστρικά σώματα, πού παραλύουν 
τήν έλεύθερην έξέλιξι τοΰ έθνους.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί στή θάλασ
σα : "Οσο ύπήρχε ή Αθηναϊκή θαλασ- 
σοκρατορία, οΰτε νά δημιουργηθή, οΰτε νά 
συντηρηθή μποροΰσε βέβαια πειρατικός 
στόλος. [Αμέσως δμως μετά τή διάλυσί της, 
καί άφοΰ ή Σπάρτη άπέδειξε πώς δέν μπο
ροΰσε νά διατηρήση οΰτε κάν καί μισθο
φορικό ναυτικό, ή πειρατεία οργανώνεται, 
δημιουργοΰνται ναυτικά έξησκημένα σώ
ματα, πειρατικές βάσεις, στόλοι πειρατικοί.

Αλλα δευτερότερα χαρακτηριστικά τής 
ίδιας περιόδου είναι ό νπερπληΰυσιιός, πού, 
όφειλόμενος στήν οικονομικήν άκμή τοΰ 
5. αίώνος, δέν έμποδίζεται καί τώρα άπό 
τήν οικονομικήν άνέχεια — καί ή αστυφιλία, 
πού διευκολύνεται άπό τούς συνεχείς πολέ
μους καί δεντροτομήσεις στήν ϋπαιθρη 
χώρα >.

I I .  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  4 .  Α Ι Ω Ν Ο Σ

Για πρώτη φορά τήν ίδιαν έποχή έμφανί- 
ζεται καί άκμάζει έξαιρετικά ή Πολιτειολο
γία. Μέσ’ άπ’ τή σκληρήν έθνική κρίσι, 
πού εΐναι μαζί κρίσις ήθική, κοινωνική καί 
οικονομική, δημιουργεΐται τό πρόβλημα γιά 
τήν καλύτερη μορφή τής πολιτείας. Οί πο- 
λιτειολόγοι είναι πολλοί, πολλές είναι καί 
οί πολιτειολογικές θεωρίες. Έ ξ  ίσου πολ
λοί καί διαφορετικού νοήματος είναι καί 
οί πολιτικοί άγώνες, πού διεξάγονται στά 
διάφορα κράτη.

Μερικές ύπομνήσεις θά μάς είναι ιδιαι
τέρως πολύτιμες.

Α. ΠΛΑΤΩΝ
Στήν πολιτική σκέψι τοΰ Πλάτωνος, κίνη

τρο καί άφορμή ύπήρξε βέβαια ή μοιραία 
περιπέτεια τοΰ Σωκράτους : Μέσα σέ μιάν 
άναρχούμενη καί άδικη πολιτεία, πολιτεία 
χωρίς κανένα ήθικό προσανατολισμό, άπό 
άδικους άνθρώπους στέλνεται στό θάνατο 
ό δικαιότερος της πολίτης, ’Εκείνος πού 
γέμισε τή ζωή καί τή δράσι του μέ τήν 
Ήθική καί τή Δικαιοσύνη. Ή  τραγική δμως 
αύτή περιπέτειοι τοΰ_ μεγάλου διδασκάλου, 
δσο περνάνε^ τά χρόνια, πέρνει στήν ψυχή 
τοΰ μαθητοΰ’του χαρακτήρα συμβολικό,

υψώνεται σάν πρόβλημα δχι πιά ένός ώρι- 
σμένου άνθρώπου, άλλά σάν πρόβλημα 
καθολικό, βαθύτατα ήθικό : Πώς είναι δυ
νατό νά διαμορφωθή έτσι ή ζωή, ώστε 6 
τίμιος καί δίκαιος πολίτης νά βρίσκη στόν 
ιστορικό μέσα χώρο της τήν πλήρη του δι- 
καίωσι, τήν καταξίωσί του ;

Ό  σημερινός άναγνώστης εΐναι εΰκολο 
νά ίδή, στό άντικειμενικό έπίπεδο πού υ
ψώνεται ή προβληματικότης αύτή, τά είδι- 
κώτερα προβλήματα τοΰ 4. αίώνος : Αύτή ή 
έδαφικη βάσις άλλωστε τής Πλατωνικής 
πολιτείας, ή διατήρησις τής Πόλεως · Κρά

1. Η περιγραφή τών πολιτικών προβλημάτων του
4. αιωνος, δπως έγινε παραπάνω, δέν μπορεί φυσι
κά νά έχη τίς άξιώσεις ουτε έξαντλητικής, ουτε, λι- 
γωτερο άκόμη, πρωτότυπης μελέτης, θ ά  πρέπη μά
λιστα ιδιαιτέρως^ νά τονισθη, δτι χωρίς τά ειδικά  
ιστορικά έργα τών Beloch, Berve, Kaerst, ν. M eyer, 
Poehlm ann, W ilam ow ita  και άλλων, δέ θά μπορού
σαν νά γραφουν καί τά λιγοστά πού γράφηκαν. 
Σκοπός μου στήν εισαγωγή αύτή δέν είναι κυρίως 
νά προσφέρω νέα ιστορικά στοιχεία,άλλά νά χρησιμο
ποιήσω γνωστά ήδη στήν έρμηνεία ένός σημαντικού 
κείμενου, καί νά τά προσφέρω άπό τή σκοπιά πού 
χρειάζεται. Ά π ό  τό άφθονο σέ πηγές καί βοηθήμα
τα ύλικό πού είχα μπροστά μου, διάλεξα δσα 
Χρειάζονταν στήν έρμηνεία τοΰ «Φιλίππου», καί άπ* 
αύτά πάλι δσα  ̂συμπίπτουν μέ τή σύγχρονη πολιτική 
ζωή καί γενικώ τερα τή σύγχρονη σκέψι.
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τους, εΐναι άπάντησις στό έπίκαιρο τότε 
πρόβλημα, στό πρόβλημα τής έκτάσεως 
πού θά έπρεπε νάχη ή νέα πολιτεία : θά 
ήταν δμως έσφαλμένη κάθε μας προσπά
θεια, άν ζητούσαμε νά ίδοΰμε στόν Πλά
τωνα άπλώς έναν πολιτικό τής έποχής του:
Τά πολιτικά προβλήματα τών χρόνων του 
τόν άπασχόλησαν στήν «Πολιτεία» μόνον 
έφ’ δσον ήταν μόνιμα προβλήματα γιά κά
θε πολιτειολογία, συνυφασμένα μέ τό πρό
βλημα γιά τήν καλύτερη μορφή τής πολι
τείας, στή φαινομενολογική της έννοια, ά- 
διάφορο άν έτυχε νά πάρουν συγκεκριμέ- 
νην υπαρξι στά χρόνια τής ζωης τον. Ε ί
ναι χαρακτηριστικό άλλωστε δτι σ’ όλό- 
κληρη τήν «Πολιτεία» τό έθνικό πρόβλημα 
τοϋ Έλληνισμοΰ, ή «Πανελλήνιος ίδέα», δέ 
θίγεται καθόλου.

’Έτσι, ό Πλάτων, σέ μιάν έξιστόρησι 
τών λύσεων στά πολιτικά προβλήματα τοΰ 
4. αίώνος, δέν έχει νά μάς άπασχολήση 
πολύ : Μάς ένδιαφέρει μόνον δτι ώς φιλό
σοφος κατέκτησε, μέσ’ άπ’ τή_δική του πε
ριπέτεια καί τήν άθλιότητα τών πολιτειών 
τής έποχής του, τό νόημα τής Πολιτείας, 
τήν άξιώτερη μορφή τής ζωής τοΰ άνθρώ
που ώς δντος πολιτικοΰ. Τά ύλικά μέσα, 
γιά νά πραγματοποιηθή ή πολιτεία αύτή, 
δέν εΐναι ύπόθεσις δική του νά τά προσδι- 
ορίση : Ή  μορφή πάντως, πού πρέπει νά 
πάρη ή δίκαιη πολιτεία, είναι δπως αύτός 
τ ή ν  παράστησε.

Β. Α Ρ ΙΣΤ Ο Τ ΕΛ Η Σ
“ Αμεση πολιτική δέν κάνει οΰτε ό ’Αρι

στοτέλης μέ τήν πολιτειολογική του φιλο
σοφία. Βρίσκεται δμως πολύ πιό κοντά άπ’ 
τόν Πλάτωνα στή συγκεκριμένη πολιτική 
προβληματικότητα τοΰ 4· αίώνος : Ζή σέ
μιά περίοδο πού τό ιδεώδες τής Πόλεως - 
Κράτους άπειλεΐται δχι μόνο θεωρητικά, 
άπό τό «πανελλήνιο κόμμα», πού δημοσιο
γραφικός του ήγέτης έχει γίνει  ̂δ Ισοκρά
της, άλλά καί στήν πραγματικότητα, άπό 
τόν ίδιο τό μαθητή του, τόν 'Αλέξανδρο. 
Ό  ’Αριστοτέλης δμως, πού ήλθε άπό μιά 
βάρβαρη χώρα καί χάρηκε τήν όμορφιά 
τής ’Αθήνας σάν τροφού κάθε πνευματικής 
του άνησυχίας, δέν ξεχνάει τή δεύτερη μη
τέρα του, τή μητέρα τής πνευματικής του 
ζωής: Στηριγμένος σέ βαθύτατη γνώσι
δλων τών πολιτευμάτων δλων τών έποχων, 
γνωρίζοντας τήν έλληνική κρίσι σέ_ δλη 
τήν προβληματικότητά της, προσπαθεί νά 
κρατήση στήν ψυχή τών Έλλήνων άναμ- 
μένη τή' φλόγα τής παλιάς των εύκλειας : 
"Ο,τι άξιο καί ώραΐο δημιουργήθηκε στήν 
Ελλάδα, τό έδημιούργησε τό Κράτος-Πό
λις, τό καθεστώς τής περιωρισμένης σέ 
άριθμό πολιτών καί σέ έκτασιν έδάφους 
πολιτείας· ή μορφή τοΰ πολιτεύματος εί
ναι κάτι τό δευτερότερο, άν π. χ. ό μονάρ
χης έχη τίς κατάλληλες προσωπικές ικα

νότητες, θά πρέπη νά προτιμηθή ή μοναρ
χία" άρκεΐ νά μή σβύση μέσα_ στήν ψυχή 
τών Έλλήνων τό ιδεώδες τής Πόλεως - 
Κράτους, πού μέσ’ άπ’ τά παραστρατήματα 
καί τά κατορθώματα, άπό τούς ύψωμούς 
καί τις πτώσεις, κράτησε πάντα_ ψηλά τό 
ιδεώδες τοΰ Ά ν & ρ ώ π ο ν , τό ιδεώδες, πού 
γνώρισε κι’ αύτός, σάν ήλθε, μικρό βαρβα- 
ρομαθημένο άρχοντόπουλο, άπό τή μακρι
νή του πατρίδα, στήν ’Αθήνα *.

Γ. ΞΕΝΟΦΩ Ν
Στήν κρίσιμην αύτή καμπή τής Έλληνι

κής Ιστορίας, ό Πλάτων συνειδητοποιεί τό 
νόημα τής Πολιτείας γενικά καί ό ’Αριστο
τέλης τό νόημα τής Πόλεως - Κράτους,^ δ
πως είχε διαμορφωθή ώς τότε στήν Ε λ 
λάδα. Μέ τόν Ξενοφώντα περνάμε ήδη στά 
πλαίσια τής ένεργοΰ πολιτικής ζωής. Ό  
ίδιος δέν πολιτεύθηκε βέβαια, ή Ανήσυχη 
καί τυχοδιωκτική του φύσις δέ θά μπο
ροΰσε σέ τίποτε νά τόν βοηθήση. Γιά τήν 
πολιτική του δμως ιδεολογία άγωνιστηκε 
μέ μιά σειρά άπό φυλλάδια πολιτικό; - 
προπαγανδιστικά, πού φαίνεται πώς δέν 
πέρασαν άπαρατήρητα άπ’ τήν πνευματική 
ζωή τής έποχής του J . Εΐναι κι* αύτός ’Αθη
ναίος, έραστής του “ Αστεως, δπως και όλος 
ό φιλικός του κύκλος, ένας Σωκράτης, έ
νας Καλλίας, δ Χαρμίδης, ό Έρμογένης. 
Τήν ’Αθηναϊκή του λατρεία δέν τήν έπρό- 
δωσε ποτέ. Πιστεύει κι’ αύτός δτι τά έλ- 
ληνικά προβλήματα μόνον ή ’Αθήνα θά 
μποροΰσε όριστικά νά τά λύση, μόνον αύ
τή θά μποροΰσε νά ξαναδώση καί πάλι 
στόν Ελληνισμό τήν παλιά του τήν αί
γλη. ’Αλλά βέβαια δχι ή ’Αθήνα τής έπο
χής του.

Τό άσύντακτο αύτό οχλοκρατούμενο 
κράτος, πού ένώ άπειλεΐται άπό έχθρούς 
μέσα καί έξω άπ* τήν περιοχή του, γιά 
μόνο δπλο του έχει ν’ άντιτάξη μερικές 
κενές φράσεις γιά τίς έλευθερίες τοΰ λαοΰ 
καί τή δημοκρατία, τό μόνο πού θά μπο
ροΰσε νά κάνη, εΐναι νά προδώση έντελώς 
τήν άποστολή του.

Ό  Ξενοφών προπαγανδίζει τό καθεστώς 
τής Σπάρτης. Μόνο μέ τήν όλιγαρχική της 
άναδιοργάνωσι θά μποροΰσε νά σταθή ή 
’Αθήνα πλάι στό παλιό μεγαλείο της, 
στό καί μετά τήν πτώσι της πάντοτε μεγά
λο ιδανικό της. ’Από τή μιά μεριά ή δη
μοκρατική άναρχία, άπό τήν άλλην ή συγ-

1. Προσπάθησα νά βρίσκωμαι δσο τό  ̂ δυνατόν 
πιό κοντά στήν έρμηνεία του w i l a m o  w i t z. Ari- 
stoteles und Athen, I, II B e r lin , 1893;  * a '1 TO& W  e r- 
n e r  J a e g e r ,  Aristoteles, Berlin  1923.

2. Τά  φυλλάδια αύτά είναι ό «Ίέρω ν», ό «Άγησι- 
λαος>,οΙ «Πόροι» καί τό βιογραφικό μυθιστόρημα «Κυ- 
ρου Παιδεία».eH «Λακεδαιμονίων^ πολιτεία* είναι έρ
γο ένός όλιγαρχικοΰ τοΟ 5. αίώνος, γραμμένο στά 
πρώτα χρόνια του πελοποννησιακοΟ πολέμου, είναι 
χαρακτηριστικό δμως_δτι άποδόθηκε — καί μάλιστα 
πολύ νωρίς — στόν - ενοφώντα.
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κέντρωσις τής πολιτικής έξουσίας στά χέρια 
λιγοστών.Στήν ’Αθήνα, μιά δημοκρατία άπό 
φλύαρους καί θορυβοποιούς δικηγόρους — 
στή Σπάρτη, δ,τι άπαιτοΰσαν οί καιροί, αύ- 
στηρότατα στρατιωτικό καθεστώς. 'Από τή 
Σπάρτη βέβαια έλειπε κάτι: Τό Πνεΰμα. 
Ή  ’Αθήνα δμως τό είχε, κι’ ό Ξενοφών ά- 
γωνίζεται νά συνθέση μαζί του τή στρα
τιωτικήν έξουσία, — προσπάθησε μάλιστα 
νά τά συνθέση καί τά δυό — πνεΰμα καί δύ- 
ναμι — στόν. έαυτό του μέσα, κατά τή μυθι
κήν έκείνη περιπέτεια στήν άφιλόξενην 
’Ασία.

Ό  σημερινός άναγνώστης είναι δύσκολο 
νά ξεχωρίση  ̂ μεσα στις πολιτικές αύτές 
σκέψεις τήν άλήθειαν άπό τή ψαντασίωσι, 
τήν πραγματικότητα άπ’ τό μΟθο, τή θετι
κή πολιτική κρίσι άπό τούς αφελείς ρεμβα
σμούς. Ό  Ξενοφών, πού σά φιλόσοφος ύ- 
πήρξε πεζότατος, σάν πολιτικός ύπήρξε 
ποιητής. Γι’ αύτό καί στό Μνα καί στό άλ
λο — άπέτυχε.

Δ, ΔΗ Μ Ο ΣΘ ΕΝ Η Σ

Στήν ίδιαν αύτή σειρά άνήκει κι’ ό Δη
μοσθένης μέ τόν πολιτικό του άγώνα. ” Ε- 
ζησε σέ μιάν έποχή πού νέες κοινωνικές 
καί οικονομικές έξελίξεις άρχίζουν νά πα
ραμερίζουν άπό τό δρόμο τής ιστορίας 
τήν ’Αθήνα καί τή δημοκρατία της. Ή  μορ
φή τής Πόλεως-Κράτους ώς κρατικού θε
σμού είχε άρχισε ι νά διαλύεται άπό τίς 
άντινομίες πού προκάλεσεν ή ίδια ή ΰπαρ- 
ξίς της. Ή  πολιτειακή ζωή, πού ένσάρκωνε 
ή ’Αθήνα, είχε κι’ αύτή διαλυθή άπό τά 
άνομήματά της. Τά μέσα τοϋ 4. αΐώνος 
είναι πιά μιά μεταβατική έποχή άπό τό 
παλιό καί τό ένδοξο σέ κάτι τό καινούρ
γιο, άγνωστο άκόμη στά χαρακτηριστικά 
του και στό πνεύμα του. Στό πείσμα τών 
καιρών — μέ άδιάπτωτο παλμό, μέ άπιστευ· 
τη δραστηριότητα καί σθένος θαυμαστό, ό 
Δημοσθένης προσπαθεί νά κρατήση στό 
ιστορικό προσκήνιο τήν κύρια, άπό' τούς 
αρχαίους χρόνους τόσον ένδοξη, θέσι γιά 
τήν ’Αθήνα.

Άθηνολάτρες ύπήρξαν δλοι οί ’Αθη
ναίοι συγγραφείς τόν 5. καί τόν 4. αίώνα, 
ό Σοφοκλής, ό Εΰριπίδης, ό Πλάτων, ό Θου
κυδίδης : 'Από τόν άνεξάντλητο πλούτο τής 
Αθήνας ώς ιστορικής πραγματικότητος 
καί ώς μύθου, κάθε συγγραφεύς έκράτησε 
καί χάρηκε δ.τι νόμιζε πώς ένσάρκωνε τήν 
Πίστι του καί τά Ιδανικά του. Γιά τό Δη
μοσθένη ή ’Αθήνα είναι ταυτόσημη μέ τή 
Δημοκρατία. Ή  σκληρή πολεμική, πού κά
νει κατά τοΰ Φιλίππου, δέν όφείλεται τόσο 
σέ στενό καί περιωρισμένο πατριωτισμό, 
δσο, γενικώτερα,στήν πολιτειακήν άντίθεσι 
τών ’Αθηνών καί τής Μακεδονίας. Ή  ’Αθή
να είναι ή κοιτίς καί ό φορεύς τής δημο
κρατίας. Γιά τή δημοκρατίαν αύτή κι’ ό Δη

μοσθένης άγωνίζεται, γιά τίς έλευθερίες 
τοΰ λαοΰ, πού κινδυνεύουν άπό τούς Μακε- 
δόνες. ’Αγωνίζεται γιά τήν ’Αθήνα, γιατί 
ή ’Αθήνα ένσαρκώνει τίς δημοκρατικές πε
ποιθήσεις του. "Άν κάποτε λησμονούσε τό 
δημοκρατικό της παρελθόν, θά τήν πολε
μούσε άνενδοίαστα, δπως καί τώρα τή Μα
κεδονία.

Καμμιά άλλη ίδέα, οΰτε έθνική,οΰτε πα
τριωτική, οΰτε κοινωνική δέ ζυγίζει στή 
δράσι του, δσο οί δημοκρατικές του πεποι
θήσεις. Καμμιά άλλη ίδέα δέ βρίσκεται 
πίσω άπό τή θαυμαστή σέ πάθος καί πειθώ 
δημοκρατική εύγλωττία του.

Είναι βέβαια πολιτικός, καί γι’ αύτό δέ 
χρειάζεται νά κάνη πολιτειολογία. Άλλά  
τήν ίδιαν οίύτήν έποχή, τόν 'Ελληνισμόν ο
λόκληρο τόν συγκλονίζουν κοινωνικά καί 
οικονομικά προβλήματα, κοινωνικές καί 
οικονομικές άντιθέσεις σέ έντασιν δσην 
ίσως δέν ξαναβρήκαν άλλοτε ποτέ στήν 
'Ελλάδα, θά μπορούσε δλ’ αύτά νά τά 
τακτοποιήση ή Αθήνα μέ τή δημοκρατία 
της; Ό  Δημοσθένης δέ σκέπτεται άν ή 
Ελλά ς χρειάζεται τή θυσία τών Αθηνών καί 
τής δημοκρατίας γιά νά ζήση. Δέ σκέπτε
ται δτι, γιά νά έξακολουθή νά είναι “Έ λ 
ληνας, _ίσως θά χρειασθή νά πάψη νάναι 
Αθηναίος. Ό  πολιτικός, πού ύπήρξε κα
ταπληκτικός στό νά βρίσκη ποιό ήταν τό 
σωστό γιά κάθε συγκεκριμένη περίπτωσΐ, 
στό νά ίδή τίς μεγάλες γραμμές τής ιστο
ρίας φάνηκε τελείως άνίκανος.

"ίσως δμως δλ’ αύτά τά προβλήματα νά 
τά είχε ζήσει κάποτε κι’ ό ίδιος, καί νά 
τά ύπερνίκησε μέ τήν τυφλή άποφασιστι- 
κότητά του — γι’ αύτό καί δέν τά συζητεΐ : 
Ση_μαιοφόρος κατά τοΰ Φιλίππου, δημηγο
ρεί στήν έκκλησία, πηγαίνει ώς πρέσβυς, 
πολ,εμάει στό πεδίο τής μάχης, οργανώνει 
κινήματα, συμμαχίες, πολέμους, βρίσκεται 
σέ κάθε κρίσιμη πολιτική στιγμή παρών, 
σέ κάθε μεγάλη πολιτική πράξι τής έπο
χής του καί τής χώρας του, έμψυχωτής ή 
πολέμιος, βρίσκεται πάντα μέσα.

Ά π ’ τήν άπίστευτην δμως αύτή δραστη
ριότητα τίποτε τελικώς δέν έμεινε στήν 
ιστορία τών Αθηνών καί τής 'Ελλάδος, έ
κτος άπό τά άπαράμιλλα ρητορικά του 
εργα. Αγωνίστηκε γιά ενα ιδανικό πού 
είχε πιά ξεπεραστή, γιά μιάν ιδεολογία 
πού δέν είχε πιά καμμία πρακτικήν ά
ξία. Σ ’ δλες τίς προσπάθειες του, σ’ δλους 
τούς _ άγώνες του, τήν τελική σφραγίδα 
τήν έβαλαν οί φάλαγγες τών Μακεδό 
νων.

Ύπήρξε Μνας εραστής τής πολιτείας 
τοΰ Περικλεούς, «τής παλαιάς έκείνης ευ
δαιμονίας», δπως ό ίδιος τή χαρακτήρι
ζε, κι' ομως άγωνίστηκε γιά μιά δημοκρα- 
τίοε πού δέν ήταν ούσιαστικά τίποτ’ άλλο 
πιά, παρά ή πιό άχαλίνωτη κι' ή πιό άσύ 
δοτη οχλοκρατία. ’Ήταν Ενας μεγαλομα- 
νής ρομαντικός, σέ μιά περίοδο πού μό
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νον ή σωφροσύνη κι’ ό ρεαλισμός μπορού
σαν νά σώσουν τήν 'Ελλάδα *.

Ε. ΙΣΟ ΚΡΑΤΗΣ
Στή σειράν αύτή τών μεγάλων μορφών 

τοΰ 4. αίώνος, ό ’Ισοκράτης άργησε πολύ 
νά τοποθετηθή άπό τούς μεταγενεστέρους 
δπου τοΰ άξιζε. Οί λόγιοι τής Αλεξανδρι
νής έποχής, οί Βυζαντινοί καί οί φιλόλο
γοι ώς τά τέλη τοΰ 19. αίώνος, τόν θεωροΰ_- 
σαν cbc έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη τοϋ 
ΰφους. δουλευτή, μέ άπαράμιλλη τέχνη, 
τής φράσεως, κατά τά άλλα δμως φλύαρο 
καί σπουδαιοφανή κενολόγο.

Νά τόν ίδοϋμε σ’ δλο τό βάθος τής άπε- 
γνωσμένης καί τραγικά Έλληνικής_ του 
ζωής, είναι τό κατόρθωμα μεγάλων ιστο
ρικών μελετητών του 4. αίώνος, ξεχωριστά 
τοΰ Beloch, τοΰ Poehlmann καί τοΰ Kaerst. 
Συνθετική δμως μελέτη γιά τή ζωή και 
τήν έποχή του δέν έχει γραφή άκόμη, άν 
καί υπάρχει ήδη σημαντικώτατη προερ· 
γασία.

Ή  σκιαγραφία, πού δημοσιεύεται έδω, πε
ριορίζεται νά παρακολουθήση τή σχέσι 
του μέ τήν πολιτική ζωή τών χρόνων του, 
τών Αθηνών καί τής 'Ελλάδος' προωρι- 
σμένη μάλιστα καθώς είναι ν’ άποτελέση 
άποκλειστικώς εισαγωγή στό «Φίλιππο», 
άναφέρεται είδικώς καί μόνο στά προβλή
ματα πού κατά έναν όποιοδήποτε τρόπο 
τίθενται ή προϋποτίθενται κατ’ άνάγκην 
σ’ αύτόν.

Ό  Ισοκράτης είναι ό κατ’ έξοχήν Άθη- 
νολάτρης τοΰ 4. αίώνος.

Μέσ’ στή συνείδησί του ή ’Αθήνα δέν εί
ναι μόνον ή χώρα πού έπεβλήθη σ’ δλο τόν 
'Ελληνισμό στρατιωτικά καί πολιτικά κατά 
τήν έποχή τής άκμής της 2. Είναι ή_γή 
πού έθρεψε τό ιδεώδες, πού χαρά καί μοίρα 
τής πνευματικής του ζωής, άκούραστος, πε

ι. Στό χαρακτηρισμό πού δίνεται έδώ, άκολου- 
θεΐται ή έρμηνεία τοΰ έργου τοϋ Δημοσθένους όπως 
έγινε άπό τόν Ιω ά ννη  Συκουτρή στΙς πανεπιστη
μιακές παραδόσεις του τοΰ 1935-35. Πλουσιώτατο υλικό 
γιά  τή δράσι τοΰ Δημοσθένους βρίσκεται στό βιβλίο 
τοΰ A. S c h a e f e r ,  Demosthenes mid seine Zeit. 
τόμοι 3, 1855-1858. θεμελιώ δες, γ ιά  τό κριτικό του 
■περιεχόμενο, Ε  n. D r e r u p, Aus einer alten Advo* 
katenrepublik (Demosthenes und seine Ze it) στα Stu- 
dien zur Geschichte und K u ltu r  des A ltertum s V I I I .  
3-4- Padeborn 1916. Τό βιβλίο δμως αύτό θα πρέπη 
νά χρησιίΛοτιοιηθη μέ πολλή προσοχή, γιατί _ό Drerup 
τό έγραψε κατά τή διάρκεια τοΰ παγκοσμίου -πολέ
μου ιιέ άπερίφραστο -πολιτικό σκοπό. Τοΰ ίδιου, De
mosthenes im  U rte ile  des A ltertum s (Stud ien zur 
Geschichte κτλ. x l l  Hd, 1 , 2 Heft, ΐ923).’Απολυτως άν- 
τίθετο : G. C l e m e n c e a u ,  D im osth ine , Paris
1926. Διδακτικό γιά  μας είναι τοϋ Κ. θ . Άραπο- 
πούλου, 'Ο  Δημοσθένηςώς πολιτικός και ρήτωρ. Α- 
θήναι 1932 (σελ. 246). Ν ,

2. Τοσοΰτον δ ’ άπολέλοιπεν ή πόλις ημων περί 
τό φρονεί ν καί λέγειν  τούς άλλους άνθρώπους, 
ώ σθ’ οί ταΰτης μαθηταΐ τών άλλων διδάσκαλοι 
γεγόνα σι, καί τό τών 'Ελλήνω ν όνομα πεποίηκε 
μηκέτι τοϋ γένους άλλά τής δια_νοίας δοκειν  ε ί 
ναι, καί μάλλον “ Ελληνα ς καλεΐσθαι τούς τής 
παιδεύσεως τής ήμετέρας ή τούς τής κοινής φυ- 
σεως μετέχοντας. 4, 50.

νήντα όλόκληρα χρόνια1, άνάβει στήν_ψυχή 
τών τροφίμων τής ρητορικής του σχολής, τό 
ιδεώδες τής όλοκληρώσεως τοΰ Άνθρώπου 
— τόν Ανθρωπισμό. Νά χαίρεσαι σάν άν
θρωπος δλες τίς πνευματικές καί τίς σω
ματικές σου δυνάμεις, νά ξέρης νά βρί- 
σκης τό σωστό, νά μπορής νά τού δώσης 
τήν κατάλληλη καί τήν πιό πειστική μορφή, 
νά θέλης νά τό πραγματοποίησης. Νά αι
σθάνεσαι έξ άλλου τόν έαυτό σου σά μέ
λος μιάς μεγάλης ένότητας υπερατομικής, 
νά τής χαρίζης δλη σου τήν υπαρξι, τό 
πνεΟμα καί τό σώμα, κι’ δσο πιό βαθιά κα
τακτάς τή Μοίρα της καί τήν άποστολή 
της, τόσο πιό βαθιά νά κατακτάς καί νά 
χαίρεσαι τήν ίδια σου ζωή.

Στή σχολή του ό ’Ισοκράτης διδάσκει 
«ρητορική καί φιλοσοφία». Άλλά  δέν έχει 
σκοπό νά δημιόυργήση στούς μαθητές του 
οΰτε τήν ικανότητα νά γράφουν ώραία λό
για καί νά μή λένε τίποτα, οΰτε τή δεξιο- 
τεχνία νά χάνωνται σέ θεωρητικούς ρυλ- 
λογισμούς, χωρίς καμμιά σχέσι καί άξία 
γιά τήν πρακτική ζωή 3.

Καί τίς δυό αύτές ικανότητες τίς είχε κα
τακτήσει κάποτε κι’ ό. ίδιος κοντά στούς σο
φιστές, στό Σωκράτη καί στό Γοργία *. 
Ώ ς μαθητής τών σοφιστών, είχε μάθει νά 
χωρίζη καί νά διαλύη τήν έννοια τής Ά ρ ε 

ι . Κατά τίς πιθανότερες πληροφορίες, ό ’ Ισοκρά
της άνοιξε τή ρητοοική του σχολή τό 393, τήν κρά
τησε δέ £ως τόν θάνατό του (338). Πρβλ. C· Μ  a- 
t h i e u  et Ε· Β  r f  m ο n  4, Isocrate, D iscours , to
me i ,  Pa ris  1929, σ. V I I I- X I  (Isocrate chef d’& o le ).

2. Δ ιατρΐψ αι μέν σδν περί τάς παιδείας ταύτας 
χρόνον τινά συμβουλεύσαιμ’ αν τοΐς _νεωτέροις, μή 
μέντοι περιιδεΐν τήν φυσιν τήν αύτών κατασκελε- 
τευθεϊσαν έπί τούτοις μήδ’ έξοκείλασαν είς τούς 
λόγους τούς τών παλαιών σοφιστών, ών ό μέν άπει
ρον τό πλήθος εφησεν είναι τών δντων, ’ Εμπεδο
κλής δέ τέτταρα και νείκος κα ι φιλίαν έν αύτοις, 
•Ίων δ ’ οϋ πλείω τριών, Ά λ κ μ α ίω ν  δέ δύο μόνα, 
Π αρμενίδης δέ καί Μ έλισσος έν, Γοργ ία ς  δέ παν
τελώς ούδέν. 'Η γ ού μ α ι γά ρ τάς μέν τοιαύτας πε
ρ ιττολογίας όμοιας είναι ταΐς θαυματοποιίαις, ταΐς 
ούδέν μέν ώφελούσαις, ύπό δέ τών άνοήτων περι- 
στάτοις γιγνομένα ις , δειν δέ τούς προύργου^ τι 
ποιεΐν βουλομένους κα ί τών λόγων τούς ματαίους 
καί τών πράξεων τάς μηδέν  πρός τόν βίον φερου- 
σας άναιρεΐν έξ άπασών τών διατριβών. 15 , 268- 
269. Πρβλ. καί 10, 4-5 : οΰς έχρήν άφεμένους ταύ- 
της τής τερθρείας, τής έν μέν^ τοΐς λόγοις εξελεγ- 
χε ιν  προσποιουμένης, έν δέ τοΐς έργοις πολυν ήδη 
χρόνον έξεληλεγμένης, τήν άλήθειαν διώκειν, και 
περί τάς πράξεις, έν αΐς πολιτευόμεθα, τούς συ- 
νόντας παιδεύειν, καί περί τήν  έιιπειρίαν τήν τού- 
των γυμνάζειν, ένθυμουμένους, οτι πολύ κρειττον 
έστι περι τών χρησίμω ν έπιεικώς δοξάζειν ή περί 
τών άχρήστω ν άκριβώς έπίστασθοιι, καί μικρόν 
προέχειν έν τοΐς μεγάλοις μάλλον ή πολύ διαφε- 
ρειν έν τοΐς μικροις κα ί τοΐς μηδέν πρός τόν βίον 
ώψελούσιν. , ,

3. Γιά  τ ό ν ’ Ισοκράτη ό Σωκράτης και οι σοφιστές 
είναι τό ίδιο. eO χωρισμός άλλωστε σοφιστικής και 
σωκρατικής φιλοσοφίας, δπως γίνεται στά νεώτερα 
φιλοσοφικά έγχειρίδια , είναι άρκετά σχηματικός, 
θεαελιώ δης μελέτη γιά  τή σχέσι τοΟ Ίσοκράτους 
μέ τούς Σω κρα τικούς : G o m p e r z ,  Isokrates und
die Sok ratik . W iener Studien 1905· 163-207. 190^  1-42. 
Πρβλ. καί N  e s t 1 e, Spuren der Sophistik bei Iso
krates» Ph ilo logus 1911» v o n  S c a 1 a, Zuni philoso- 
phischen B ildung des Isokrates, Jah rb . fur klass. 
ph ilo l. 134 ( 1891) 445 *·έ· M a t h i e u ,  Les id£es po·
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της, νά κατασκευάζω περίπλοκα λογικά 
σχήματα, νά χρησιμοποιή γιά κάθε πρό
βλημα μέ τήν ίδια πειστικότητα δλους τούς 
άντίθετους «λόγους»

Ώ ς μαθητής πάλι των ρητοροδιδασκάλων, 
είχε μάθει νά γράφη φράσεις ήχηρές 
καί τεχνικές, νά χρησιμοποιή περίτεχνα 
φραστικά κατασκευάσματα, παρομοιώσεις 
καί παρισώσεις, άπηχήσεις καί άποστρο· 
φές, δλα τά ρητορικά έκεΐνα στολίδια, πού 
θαμπωναν και ένθουσίαζαν τους άκροα- 
τές τών έπιδεικτικών σοφιστικών· λόγων.

Αλλά ό Σωκράτης καί οί Σωκρατικοί 
είχαν σπάσει δλους τούς δεσμούς των μέ 
τή σύγχρονη ζωή καί τήν άμεση πολιτική 
δρασι. Κι δσο κι’ άν ό διδάσκαλος, μα- 
κρυά πάντως_ άπό τήν άμεση δράσι, έφιλο- 
σόφησε έπί της Άρετης γιά νά δημιουργήση 
τίς προϋποθέσεις τής δίκαιης πολιτείας, 
άμέσως μετά τό θάνατό του μέσα στούς 
κύκλους τών Σωκρατικών κυκλοφορούν 
ήδη οί πρώτες ιδέες γιά τήν εύτυχία στή 
μοναξιά, γιά τήν άπομόνωσι καί τήν άτο- 
μικήν εύδαιμονία. ^ερριζωμένοι έξ άλλου 
άπό τή χθόνια μητέρα, τήν πατρίδα τους, 
οί σοφιστές και οί διδάσκαλοι ρητορικών 
λόγων ουτε νά ζήσουν δέν μπορούσαν τά 
πολιτικά προβλήματα, πολύ λιγώτερο ά
κόμη νά πονέσουν γιά τή μοίρα τής Ά- 
θήνοις καί τοΰ Ελληνισμού καί νά τήν ά- 
γαπήσουν. Γ ιά τήν πνευματική τους ζωή 
δέν έβάρυνε τόσο ή ούσία ένός προβλήμα
τος, δσο τό λογικό παιχνίδι γύρω άπό τό 
πρόβλημα αύτό, ή έντεχνη καί «κεκαλλω- 
πισμένη γραπτή άπόδοσίς του.

Ο Ισοκράτης δμως είναι ’Αθηναίος, καί 
Αθηναίος μάλιστα πού ζή δλο τό νόημα 
τής άθηναϊκής του καταγωγής Τά πλού- 
τη, πού κλείνει στήν ψυχή του, τοΰ τά έχά* 
ρισεν ή Αθήνα. Ά π ’ αύτήν πήρε τό ιδεώ
δες πού μόρφωσε καί όλοκλήρωσε τή 
ζωή καί τή σκεψι του. Στήν ίδιαν αύτή γη 
πρέπει νά τό ξαναγυρίση καί πάλι.
_ Άλλά  γιά τήν πολιτική δράσι, μάς λέει 
ο ίδιος, πολύ γρήγορα κατάλαβε δτι δέν 
ηταν ικανός. Του ελειπαν πρώτα μερικά 
εξωτερικά, άλλ’ άναγκαία έφόδια ή άτα- 
Ραξία  στό βήμα, ή δυνατή καί έπιβλητική

litiques d’Isocrate, Paris  1925, σ- 175-188. (Isocrate et 
la philosophic politique de son temps).

1. Γιά  τή σχέσι τοϋ Ίσοκράτους μέ τήν προγενέ
στερη του ρητορική, πρβλ. Fried . B l a s s ,  Die attische 
Beredsamkeit, I I 2 passim.

2- · ■ * Τήν δέ (έμήν) φύσιν είδώς πρός μέν τάς 
πράξεις άρρω στοτίραν καί μαλακωτέραν οδοαν τοϋ 
δέοντος, πρός δέ τοϋς λόγους οϋτε τελείαν οϋτε 
πανταχρ χρησίμην, άλλά δοξάσαι μέν περί έκάστου 
τήν άληθειαν μάλλον δυναμενην τών είδέναι φα- 
σκοντων, είπεϊν δέ περί τών αύτών τούτων έν συλ- 
λογω πολλών άνθρώπων άπασών ώς έπος είπεϊν άπο- 
λελειμμενην. Ούτω γά ρ ένδεής άμφοτέρων έγενόμην 
των μεγιστην δύναμιν έχόντων παρ’ ήμϊν, φωνής 
ικανής και τόλμης, ώς ούκ ο ίδ 1 ε ί τ ΐς άλλος τών 
πολιτών. (12, 9-10). Εγώ  γά ρ  πρός μέν τό πολιτεύε- 
σβαι πάντων άφυεστατος έγενόμην τών πολιτών, 
ουτε γάρ φωνήν έσχον Ικα νήν οϋτε τόλμαν δυνα
μενην οχλφ  χρήσθαι καί μολύνεσθαι καί λοιδορεϊ-

φωνή, ή έτοιμότης στίς έρωτήσεις καί ά- 
παντήσεις. ’Αλλά άκόμη πιό βαθιά, τοΰ ε- 
λειπαν δλα έκεΐνα τά χαρίσματα, πού στό
λιζαν τους πολιτικούς τόν 4. αιώνα, τόσο 
(ίντίθετα καί ξένα πρός τό άνθρωπιστικό 
ιδεώδες του : 'Η όχλοκρατική διάθεσις, ή 
άσυνειδησία στή_ σκέψι καί στή δράσι, ή 
περιφρόνησις τοΰ ξένου συμφέροντος, ή έκ· 
μετάλλευσις κάθε άνθρώπου, κάθε θεσμοϋ 
καί κάθε^ιδέας. Ήταν πολύ άδέξιος ώστε 
νά μπορή νά μένη έπάνω στό βήμα, πολύ 
τίμιος ώστε ν’άνταγωνισθή τούς πολιτικούς 
άντιπάλους του >. Μποροΰσε άλλωστε μέ 
άλλον, ισως βαθύτερο καί ούσιαστικώτερο 
τρόπο, νά βοηθήση κι’ αύτός στήν άθηναΐ- 
κήν άναγέννησι, πού θά ήταν μαζί καί ά- 
ναγέννησις του ανθρωπιστικού Ιδεώδους.
 ̂Αν ό ίδιος δέν μπορή νά δράση πολιτικά, 
εχει τή δύναμι δμως νά έτοιμάση άλλους 
γιά τήν πολιτική ζωή, νά πλάογι τούς άν
θρώπους πού χρειαζόταν στήν έποχή του 
ή Αθήνα καί ή Ελλάς.

Μέσα στή ρητορική του σχολή έδίδασκε 
άπό τή φιλοσοφία μόνον δ,τι φθάνει νά δια- 
μορφώση ήθική προσωπικότητα τό νέο, 
χωρίς νά έκθέση σέ κίνδυνο καί τή δύναμί 
του γιά δράσι. Νά μπορή νά πιστεύη σέ 
κάτι. νά εχη τή δύναμι νά τό θεμελιώνη 
λογικά, νά έχη δμως καί τήν ικανότητα νά 
τό πραγματοποιήση μέχρι τέλους. Κι’ ά
πό τή ρητορική έπίσης διδάσκει μόνον δ,τι 
φθάνει νά καλλιεργήση τήν ικανότητα, σέ 
κάθε σκέψι του νά δίνη τήν πιό άρτια καί 
τήν πιό πειστική μορφή. Μορφή καί περιε- 
χόμενοριάς φράσεως δέν έχουν καμμιά δια
φορά : "Ενα λογικό νόημα ύπάρχει μόνον 
δταν έκφρασθή καί ύπάρχει δπως εχει έκ- 
φρασθή.

σ ®“ 1 έπί τοϋ βήματος καλινδουμένοις (5 , 81-82). 
_ Ι®  τή σκοπιά αύτή μπορούμε, δπως έδίδα-

V-ο\ Burclch,ardt, νά ίδοΰμε καλύτερα τό πολιτικό 
πρόβλημα στήν έποχήν έκεΐνην : "Ο λες οϊ μεγάλες 
προσωπικότητες, παρά τό βαθύτατα 'Ελ λην ικό  α ίτη
μα της πολιτικής πράξεως, ό Πλάτων, ό Άριστοτέ* 
r ’ Ισοκράτης, άποσύρονται άπ* τήν πολιτική
π α ι — τι>ι ^ωτί| ' ~~ στρέφονται στή θεωρία.
Πρβλ. Jakob  Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte 
IV ,  34 8 . Χαοακτηριστική ή όμολογία τοϋ Πλάτωνος: 
’π,πιστολή^ Ζ , 326a . . . τελευτώντα δέ νοήσαι περί 
πασών τών νΰν πόλεων οτι κακώς σύμπασαι πολι
τεύονται — τά γά ρ τών νόμων αύταΐς σχεδόν άνιά- 
τως έχοντά έστιν άνευ παρασκευής θαυμαστής τίνος 
μετά τύχης -  λέγειν  τε ήναγκάσθην έπαινών τήν· 
όρθην φιλοσοφίαν, ώς έκ ταύτης έστιν τά τε πολί
τικα δίκα ια  καί τά τών Ιδιωτών πάντα κατιδεΐν. 
Διεξοδικώτατα άναλύει τή σχέσι του μέ τήν πολιτι
κή τής έποχής του ζωή ό ’ Ισοκράτης 'στήν αυτοβιο
γραφία του, «Περί Ά ντιδόσεω ς», 145, 150 κ.έ.

1. Πρβλ. Robert ν. P o e h l m a u n *  Isokrates 
und das Problem  der Demokratie (SB  der Kon ig lich  
Bayerischen Akaderaie der W issenschaften. Philo- 
sophisch-philologisclie und historische Klasse. Thg. 
1913* i Abt). Mflnchen 1 9 1 3. σ. 1-170. Μέ τήν έργασίαν 
αυτή τοϋ Poeblraann, πολύτιμη καί γιά  τούς διαρ
κείς συσχετισμούς τηςμέ  τή σύγχρονη πολιτική ζωή, 
η μελέτη του Ίσοκράτους άρχισε νά στρέφεται εΐ- 
οικως στα προβλήματα τών σχέσεων τοΰ Ίσ οκρ ά 
τους μέ τήν πολιτική ζωή των ’Αθηνών» ένώ £ως τό
τε παρακολουθούσε μοναχά τίς ιδέες του γιά  τά 
γενικω τερα προβλήματα τής Ελ λ ά δ ο ς .
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Τή διδακτικήν ΰλη του ό ίδιος τήν όνόμαζε 
φ ιλ ο σ ο φ ία ,  ά λλ ’ άν ή Πλατωνική Άκαδήμεια 
άπετέλεσε τό πρότυπο τών σημερινών έπι· 
στημονικών ιδρυμάτων, ή ρητορική σχολή 
τοΰ Ίσοκράτους ύπήρξεν ή άρχή τών ση
μερινών κλασσικών άνθρωπιστικών γυμνα- 
σίων.

Σκοπός του είναι να δημιουργηση άν
τρες μέ στέρεο χαρακτήρα γιά δλες τίς 
δυσκολίες τής ζωής, προσωπικότητες μέ 
πίστι καί έλευθερία. Καί επειδή ή όλοκλη- 
ρωτική άνάπτυξις τής προσωπικότητος 
πραγματοποιείται γιά τόν "Ελληνα μέσα 
στήν πολιτεία, άγωγή τής προσωπικότητος 
σημαίνει καί άγωγή τοΰ πολίτου'^διδακτι- 
κό μέσο καί σκοπός τής άγωγής μένει 
πάντα ή Πολιτεία. «'Ολόκληρος _ άνθρωπος 
μπορεί νά όνομασθή κανείς μόνον έφ δ
σον συμμετέχει στήν έργασία γιά τό γενι
κό καλό, συνεργάζεται στά προβλήματα 
τοΰ δημοσίου βίου, άφοσιώνεται, έκούσια 
καί αρμονικά μέ τούς άλλους, στήν υπηρε
σία τής όλότητος τών πολιτών»

Άπό δώ προέρχεται τό άσίγαστο__πάθος 
του γιά τά πολιτικά προβλήματα τής Ελ 
λάδος, πάθος πού δίνει τόσο παράξενην 
έντύπωσι, καθώς χαρακτηρίζει Μνα δάσκα
λο καί κρύβεται κάτω άπό τίς πιό περίτε
χνες φράσεις. ’Ενώ στήν άγορά μαινό
ταν ή συναλλαγή καί ή δημοκοπία,^ μέσ’ άπό 
τήν άπόμερή του σχολή πενήντα ολόκληρα 
χρόνια μέ έπίμονη προσπάθεια καί άδιάπτω- 
το ζήλο, κυκλοφορώντας τούς «πολιτικούς 
καί 'Ελληνικούς λόγους» του *, έπιτιμοΰσε 
καί παραινούσε, ύπενθύμιζε καί προφήτευε, 
έμψύχωνε καί ένέπνεε, άδιακριτως : Σπαρ
τιάτες κα ί’Αθηναίους, Μακεδόνες καί Ελ 
ληνες, τό Διονύσιο καί τόν Ίάσονα, τόν 
Άρχίδαμο καί τό Φίλιππο, δλους και δλα, 
άπ’ δπου θά μποροΰσε νά προέλθη κάπο
τε ή εύτυχία τής 'Ελλάδος. Μέ τόν τρόπο 
αύτό έκπληρώνει κιόλας τό_ χρέος του 
γιά τήν πολιτική δράσι : Άφοΰ δέν μπόρε
σε γιά λόγους έξωτερικούς_ καί_έσωτερι- 
κούς νά πολιτευθή άπό τό βήμα τής έκκλη- 
σίας,γίνεται — παράλληλα μέ τήν πολιτική 
τών μαθητών του διαπαιδαγώγησι ό δια
μορφωτής τής Έλληνικής κοινής γνώμης,

1. Γιά  τόν ’ Ισοκράτη ώς παιδαγωγό πολλά ένδια_- 
Φέροντα λέει ό Κ. Κυπριανός, Τά  ’Απόρρητα του 
Ίσοκράτους ή περί λόγων έσχηματισιχενων. Εν  Α- 
θήναις 1871, σελ. 235. Τό βιβλίο αυτό του Κύπρια- 
νοΰ καί σήαερα άκόμη είναι χρησιμώτατο. Διεί,οοι- 
κώτερα : B u r k ,  D ie  P a e d a g o g ik  des Iso k ra te s ,

2. Πρβλ. πώς χαρακτηρίζει ό Ιδ ιος τους λόγους 
του : προελόμενος συνθεΐναι λόγον μηδέν ομοιον 
τοΐς άλλοις, άλλά τοΐς μέν φαθύμως άναγινωσκου- 
σιν άπλοΰν είναι δόξοντα καί ράδιον καταμαθειν, 
τοΐς δ ’ άκριβώς δεξιοϋσιν αύτόν καί πειρωμένοις 
κατιδεΐν, 8  τούς άλλους λέληθεν, χαλεπόν pavou- 
μενον καί δυσκαταμάθητον, κα ι πολλής μεν ιστο
ρίας γέμοντα  καί φιλοσοφίας, παντοοαπής οε με
στόν ποικιλίας καί ψευδολογίας, ού της είθισμένης 
μετά κακίας βλάπτειν τούς συμπολιτευομένους ά λ
λά τής δυναμένης μετά παιδείας ώφελειν η τερ- 
πειν τούς άκούοντας. 12, 246.

δημοσιογραφώντας καί σκορπίζοντας μέ 
τήν πέννα του, σέ δλα τά έλληνικά μέρη, τά 
συνθήματα τής έλληνικής του πολιτικής. 
"Οπως κι* ό Fichte στή Γερμανία, σέ μιάν 
έποχήν άνημποριάς καί δυστυχίας ένός ο 
λόκληρου λαοΰ, ζητάει νά ξαναξυπνηστ) 
καί πάλι τά κοιμισμένα αισθήματα του 
Ιθνους του, αισθήματα τιμής, αξιοπρέπειας 
καί ύπερηφάνειαςΥπερήφανος γιά τον 
Ελληνισμό, πού περισσότερο άπό γεωγρα
φική καί πολιτική £ννοια, έχει γίνει πιά έν
νοια πνευματική, έχει άναχθή σέ Ι δ έ α , πα
ρακολουθεί μέ βαθύτατη πικρία τή συντριβή 
του τώρα μέσα σέ άγονους έξωτερικούς 
καί έσωτερικούς πολέμους. "Ενα μεγάλο 
παρελθόν πού περιφρονεΐται, πολεμικές 
δυνάμεις πού σκορπίζονται μάταια, ήθική 
άντοχή πού μεταβάλλεται σέ ηθικήν εύ 
καμψία, όχλοκρατία, συναλλαγή . . ·

Κι’ δμως ύπάρχει ή λύσις: Νά μπορού
σαν κάποτε δλοι οί "Ελληνες νά ένωθοΰν 
σέ μιά ένιαία Έλληνική συμμαχία, και 
νά φροντίσουν μέ άλλους τρόπους καί να 
τακτοποιήσουν τίς οικονομικές των δυσχέ
ρειες, καί τήν πολεμική τους παράδοσι να 
μήν παραμελήσουν!

Στό σκοπόν αύτό, τής δημιουργίας μιας 
έθνικής Έλληνικής συμμαχίας, στρέφεται 
δλη ή πολιτική του προσπάθεια.

1 Πανηγυρικός
Τήν άρχίζει γιά πρώτη φορά τό 380, μέ 

τήν εκδοσι τοΰ «Πανηγυρικού» του, λόγου 
μέ τή μορφήν έγκωμίου στήν Αθήνα και 
στόν Αθηναϊκό πολιτισμό.

Ή  Αθήνα είναι ή άρχαιοιάτη, μεγίστη και 
παρά πάοιν άνΟρώποις δνομαατοτάτη τών πόλεων *.
Ή~σωματική μας ΰπαρξις καί ή̂  ψυχική ό- 
λοκλήρωσίς μας δφείλονται σ’ αύτήν, γιατί 
άπ’ τήν Αθήνα προήλθε γιά πρώτη φορα 
τό σιτάρι καί τά μυστήρια τής Δήμητρος 8. 
Άπ* τήν Αθήνα γιά πρώτη φορά ξεκινήσαν 
οί άποικοι, πού καί έτίμησαν τό Ελληνικό 
δνομα άνάμεσα στούς βαρβάρους, καί 
βοήθησαν τούς "Ελληνες ν’ άπαλλαγουν 
άπό τήν οικονομική τους δυσχέρεια 4. Άπο 
τήν ίδιαν αύτή πόλι προήλθαν ή νομοθεσία 
καί τό πολίτευμα, τό έμπόριο καί ή βιομη
χανία 5, κι’ άκόμη πιό βαθιά, ή πνευματική 
καί ψυχική καλλιέργεια μέ τίς γιορτές, τίς 
τελετές καί τούς άγώνες'. ’Αθηναϊκό δημι
ούργημα είναι καί ή φιλοσοφία, πού ολο
κληρώνει τόσο-στέρεα μέσα μας τή συνει- 
δησι τοΰ Άνθρώπου, ώστε νά μάς άνυψώνη 
έλεύθερους πάνω άπό κάθε υλικό καί έ-

1. Πρβλ. E n g e l ,  Isokrates, M accb iave lli, F i 
chte, Magdburg 1889.

2. 4, 23.
3. 23 κ.έ.
4. 34 κ.έ.
5. 38 κ.έ.
6 . 43 κ.έ.
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ξωτερικό δεσμό καί κάθε δυστυχία ·.
'Είναι βέβαια καί ή Σπάρτη μεγάλη δύ- 

ναμις, άλλά πόση διαφορά στίς στρατιω
τικές έπιτυχίες της καί στίς πνευματικές 
καί στρατιωτικές κατακτήσεις τών ’Αθη
νών ! “Οσες φορές πολέμησε έναντίον τών 
βαρβάρ’ων ή Σπάρτη, πολέμησε μόνον άπό 
φθόνο καί φιλοδοξία,ποτέ άπό τήν έκούσιαν 
έκείνη καί έγκάρδια «φιλανθρωπία», πού χα
ρακτηρίζει τούς ’Αθηναίους. Αύτή άλλωστε 
ή σύγκρισις τής ’Αθηναϊκής καί τής Σπαρ
τιατικής ηγεμονίας φανερώνει άμέσως τόν 
πολιτισμό τής μιάς καί τής άλλης 3.

Τίς απόψεις αύτές ό ’Ισοκράτης τίς υπο
στηρίζει καί μέ τήν κοινήν "Ελληνική γνώμη, 
πού Μχ:ι άναγνωρίσει άνεπιφύλακτα τήν 
’Αθήνα, ήδη άπό τή μυθικήν έποχή, σέ 
πολλές περιπτώσεις 3. ”Ολ’ αύτά είναι γνω
στά, κι’ άν τώρα τά υπενθυμίζει, τό κάνει 
γιά νά δείξη στούς "Ελληνες τό μόνο μέ
σον άπαλλαγής άπό τήν άθλιότητα πού 
τούς βασανίζει : τήν ενωσι τήςΈλλάδος ο
λόκληρης ύπό τήν ήγεμονία τών ’Αθηνών. 
Βάσις τής όργανώσεως αύτής θά είναι άπό 
τή μιά μεριά συντηρητική δημοκρατία στήν 
’Αθήνα κι’ άπό τήν άλλην αύτονομία δλων 
τών μετεχόντων κρατών.

Μεγάλα τμήματα τοΰ λόγου του άφιε· 
ρώνονται καί σέ είδικώτερες υποδείξεις, 
πού δέ μάς ένδιαφέρουν δμως έδώ παρά 
μόνον ώς πρός τό γενικό πνεΰμα πού τίς 
διέπει : ’Εκ  μέρους τών ’Αθηνών θά χρεια- 
σθή προσοχή, γιά νά μήν ξαναγίνουν τά 
σφάλματα τής πρώτης συμμαχίας, πού, χω
ρίς νά τό θελήσουν οί άλλοι “ Ελληνες, καί 
μάλιστα είς βάρος τους, έξελίχθηκε σιγά- 
σιγά σέ ήγεμονία. Τό πρόβλημα,τότε καί 
τώρα. ήταν νά διασωθή ό ‘Ελληνισμός, καί 
δχι νά άναπτυχθή είς βάρος δλων τών άλ
λων ενα δποιοδήποτε κράτος, εστω καί ή 
’Αθήνα.

Τά άποτελέσματα τής ένώσεως αύτής 
θά εΐναι, φυσικά, ή ειρήνη μεταξύ δλων 
τών έλληνικών κρατών. Οί συμφορές πού 
είδαμε, προέρχονται δλες άπ’ τούς έμφυ- 
λίους πολέμους. "Οταν θά σταματήσουν 
αύτοί. θά ξαναγυρίσουν καί πάλιν δλες οί 
δυνατότητες γιά μιά καινούργια περίοδο 
άκμής. Οί εσωτερικές εοιδες, άποτελέσμα
τα κι’ αύτές τών οικονομικών καί κοινωνι
κών άναστατώσεων τοΰ πολέμου, θά στα
ματήσουν. θά σταματήση έπίσης κάτι τό 
τόσο έπαίσχυντο γιά τήν έλληνικήν ιστο
ρία, ή άδυναμία ένιαίας καί άνδρικής πο
λιτικής πρός τά ξένα κράτη καί κυρίως

1. 47 κ. έ. Φιλοσοφίαν τοίνυν, ή πάντα ταΰτα συ- 
νεξεΰρε και συγκατεσκεύασε, καί πρός τε τάς πρά
ξεις ημάς έπαίδευσε και πρός άλλήλους έπράϋνε 
καί τών συμφορών τάς τε δ ι ’ άμαθίαν καί τάς έξ 
ά νάγκης γιγνομένα ς διε ΐλε, καί τάς μέν ψυλάξα- 
σθαι, τάς δέ κακώς ένεγκεϊν  έδίδαξεν, ή πόλις ή- 
μών κατέδειξε . . .

2. Passim. Πρβλ. 18 κ.έ. 122 κ.έ.
3. 31. 100. κ.ά.

πρός τό κράτος τών Περσών. Είδικώτερα 
μάλιστα, ή πολιτική τών Έλλήνων άπέναντι 
τών Περσών άποτελεΐ τό δεύτερο σημείο 
τοΰ πανελληνίου προγράμματος τοΰ Ίσο· 
κράτους. Γιά νά στερεωθή άκόμη καλύ
τερα ή ενωσις αύτή, γιάνά λυθοΰν τά με
γάλα οικονομικά προβλήματα καί νά στα
ματήσουν ετσι οί κοινωνικοί άνταγωνισμοί, 
γιά νά έκμηδενισθή ή «ϋβρις» τών βαρβά
ρων καί γιά νά έλευθερωθοΰν οί ύπόδου- 
λοι τής Μικράς ’Ασίας άδελφοί, χρειάζε
ται έπιθετική εκστρατεία κατά τών Περσών. 
“ Ενα κράτος έ'χει τότε μόνο δικαίωμα νά 
ζήση, δταν στερεώση καί δικαιώση τήν δ- 
παρξί του στό πεδίο τής μάχης. Ό  πόλε
μος εΐναι ή μόνη περίπτωσις πού μπορεί 
νά ένώση Μνα όλόκληρο έθνος, άπό τόν 
πρώτο μέχρι τόν τελευταίο πολίτη, σέ μιά 
κοινή προσπάθεια γιά Μνα κοινό ιδανικό. 
'Η έκστρατεία άλλωστε αύτή είναι ήθικά 
άπολύτως δικαιωμένη. Γιατί δέν ταιριάζει 
καθόλου νά ζή Μνας λαός βάρβαρος μέσα 
σέ μεγάλα ύλικά πλούτη, ένώ μιά χώρα 
πολιτισμένη δυστυχεί. Μεταξύ ένός πολι
τισμένου εύρωπαϊκοΰ λαοΰ καί μιάς άτα
κτης μάζας άπό άσιατικά στίφη, τό δικαίω
μα ζωής άνήκει μόνο στούς Εύρωπαίους. 
’Αλλά καί έθνικό χρέος έπιβάλλει τήν έκ
στρατεία : Ή  ’Ασία εΐναι ό προαιώνιος ε
χθρός τής Ελλάδος, πού πάντα τή συνα
γωνίζεται καί πάντοτε τήν ένοχλεΐ ‘ .

θά ήταν βέβαια ύπερβολικό νά λέ
γαμε δτι ό «Πανηγυρικός», μόνος αύτός, 
είχε ώς άποτέλεσμα τήν ΐδρυσι, τό 378, 
τής δεύτερής ’Αθηναϊκής συμμαχίας. Συνέ
πεσε δμως μέ τίς πεποιθήσεις μεγάλης 
πολιτικής μερίδος τών’Αθηνών, διαμόρφω
σε nto οριστικά καί θετικά τήν κοινή γνώμη, 
καί ετσι ύποστήριξε τήν προσπάθεια τοΰ Τ ι
μοθέου, πού ήταν άλλωστε καί μαθητής τοΰ 
Ίσοκράτους ’. Είναι ή έποχή άκόμη, πού 
ό ’Ισοκράτης πιστεύει στήν ’λθήνα. «Δέν 
εΐναι καθόλου τοπικός πατριωτισμός, πού 
τόν κάνει νά έπιζητή τήν ενωσι δλων τών 
Έλλήνων μέ έπικεφαλής τήν ’Αθήνα. Είναι 
ή βαθύτατη πεποίθησις, δτι τήν ήγεσίαν 
αύτή τήν άπαιτεΐ τό κοινό συμφέρον δλου 
τοϋ Έλληνισμοΰ».

Άμέσως δμως μετά τήν ΐδρυσι τής δεύ
τερης αύτής συμμαχίας, άρχίζει νά βλέπη 
τά μεγάλα έλαττώματα τής ’Αθηναϊκής 
του ιδεολογίας, ιδεολογίας, δπως άπέδει-

1. Πρβλ. Κ  e s s 1 e r, Isokrates und die Panhelle- 
nische Idee, Padeborn 1910 (στά Studien του Eng . 
Drerup).

2. Τά  σχετικά προβλήματα τά συζητεί ό D r e 
r u p ,  Ep ikritisches zura Panegyrikos des Isokrates, 
Ph ilo logus 1895, 636-653. *Εκεΐ βρίσκεται καί ή γνώ 
μη τοϋ W ilam ow itz  γ ιά  τόν Π ανηγυρικό, πολύτιμη 
γιά  τήν κατανόησι τοΟ £ργου τοΰ Ίσοκράτους.Πρβλ. 
καί W i l a m o w i t z ,  Staat und Gesselschaft 
der Griechen, στό K u ltu r  der Gegenwart 1910 ( I I ,  
4), σ. 134. Aristoteles undAthen, II 380 κ.έ. P la to n 2 I, 
σ. 265 καί I I,  107-124.
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ξαν σέ λίγο τά πράγματα, ρομαντικής καί 
άνεδαφικής . . .

Ή  Μνωσις αύτή δέ θά μποροΰσε νά πραγ
ματοποιηθώ ποτέ, δσο θά κυβερνοΰσαν 
τήν ’Αθήνα οί δικηγόροι. Μόλις Ιδρύθηκε 
ή συμμαχία, λησμόνησαν τό μόνο μέσο 
πού θά πραγματοποιούσε καί τήν Μνωσι 
όριστικά καί τήν άνακούφισι άπό τήν οι
κονομική δυστυχία: Τήν περσικήν έκστρα
τεία.Μετέβαλαν τή συμμαχία σέ ήγεμονία, 
ξανάπεσαν στά λάθη τής συμμαχικής πολι
τικής τοΰ 5. αίώνος, καί έ'τσι έτοίμασαν εύ- 
θύς έξ άρχής τή διάλυσί της.

Τό δημοκρατικό καθεστώς ήταν άνίκανο 
νά πραγματοποιήση τήν Μνωσι δλων τών 
έλληνικών κρατών. "Οπότε δέν ήταν έμπό- 
διο ή θεμελιώδης δημοκρατική άρχή, τό 
δικαίωμα τής αύτοδιαθέσεως τών λαών,ώς 
έμπόδιο έμφανιζόταν ή φιλοχρηματία τών 
άρχόντων, ό πολυκέφαλος δήμος, ή όχλο· 
κρατία καί ή δημοκοπία. Μέ τό πρόσχημα 
τής δημοκρατίας έτυραννοΰσε τό λαό Μνα 
στίφος άπό, δημαγωγούς καί δημοκόπους, 
πού ένώ δέν ήταν τίμιοι οΰτε σ’ αύτή τήν 
ιδιωτική τους ζωή, ζητούσαν έν τούτοις νά 
κυβερνήσουν μιάν όλόκληρη πολιτεία.

Πολυπρόσωπο έξ άλλου καί έξατομι- 
κευτικό πολίτευμα, ή άθηναϊκή δημοκρα
τία τής έποχής του δέ θά μποροΰσε 
ποτέ νά πραγματοποιήση τό άπρόσωπο 
καί ύπερατομικό του ιδανικό. ’Ανεξάρτητα 
άπό τίς προσωπικές άδυναμίεςκαί τά συμ
φέροντα τών πολιτικών ήγετών, άνεξάρτη- 
τα άκόμη άπό τόν άσύντακτον ‘άθηναΐκόν 
δχλο, πού, κι’ άν τύχαινε ποτέ ν’ άκούση 
ούσιαστικώτερες πολιτικές γνώμες, δέ θά 
μποροΰσε νά τίς καταλάβη, ή Δημοκρατία 
τοΰ 4. αίώνος ώς πολιτικό πιά σύστημα 
δέ θά είχε τή δύναμι νά υίοθετήση εύρύ
τερη έθνική πολιτική.

Ή Μλλειψις μιάς κεντρικής καί πολύχρο
νης έξουσίας, πού νά διατηρή σταθερή πο
λιτική παράδοσι καί σταθερό πολιτικόν ά- 
γώνα, πάνω άπό τίς διαθέσεις τής στιγμής, 
θά έμπόδιζε τή σκληρή καί πολύχρονη 
προσπάθεια τής περσικής έκστρατείας. 
Κι’ Μτσι καί στά δυό αύτά πολιτικά αιτή
ματα, ή ’Αθήνα δέν είχε τίποτε θετικό 
νά προσφέρη.

Στήν κατοπινήν έξέλιξι τών πολιτικών πε·· 
ποιθήσεων τοϋ’ΐσοκράτους,έξαιρετική σημα
σίαν είχε ή Ιδέα τής προοωπιχότητος, πού γιά 
πρώτη φορά δημιουργεΐται στήνΈλλάδα τήν 
έποχήν αύτή : “Οταν οί σοφιστές έχώρισαν 
τό κοινωνικώς καί ήθικώς Δέον σέ «φύσει» 
καί «νόμω», τό άτομο, διεκδικώντας τή δική 
του αύτόνομην ϋπαρξι άπέναντι σέ έξωτε- 
ρικά καί κατά συνθήκην δεσμά, γιά πρώ
τη τότε φορά άποσπάσθηκε άπ’ τήν ό 
λότητα τής πολιτείας καί κοινωνίας. «Τό 
φυσικό δίκαιο δέν καθιερώνει ισότητα, άλλ’ 
άκριβώς άνισότητα άπεριόριστη μεταξύ 
τών άνθρώπων. Στή φύση, τό δυνατώτερο 
ζώο κατατρώγει τό πιό άδύνατο. Ή  έπι-

κράτηση τοΰ ίσχυρώτερου είναι ό μόνος 
φυσικός νόμος. Ποΰ στηρίζεται ή ισότητα, 
άφοΰ στή φύση είναι άνύπαρκτη; Φύσει δί
καιο λοιπόν εΐναι τό δίκαιο τοΰ δυνατώτε- 
ρου, τό συμφέρον τοΰ δυνατώτερου, ιό τον 
χρείττόνος συμφέρον. Κρείττων γιά τή φύση 
εΐναι ό ύλικά δυνατώτερος. Καί ό δυνατώ- 
τερος δέ δέχεται κανένα περιορισμό. Ε 
πιδιώκει δ,τι θέλει, δ,τι τοΰ_ πρέπει, δ,τι 
τοΰ συμφέρει. Καί οί νόμοι τής πολιτείας 
δέν έκφράζουν παρά τή θέληση ένός δυνα- 
τοΰ ή πολλών δυνατών . . . 01 δυνατοί ντύ
νουν άπλώς κάθε φορά τή θέλησή τους μέ 
τό σχήμα ή, καλλίτερα, τό πρόσχημα τοΰ 
νόμου, καί ετσι καλυμμένη τήν έπιβάλλουν 
στούς άλλους» ·.

Τό άπομονωμένο ετσι άτομο άπό τήν ό
λότητα είναι βέβαια άτομο προλογικό — ά
τομο καί δχι προσωπικότης. Μέ τή δυνα
μικότητα δμως τής αύτοτελείας καί τής ύ- 
περοχής του, δημιουργεί τίς προϋποθέσεις 
έκεΐνες πού θά θεμελιώσουν Μπειτα τήν ή
θική προσωπικότητα. Γιά τή διαμόρφωσί 
της τελικώς συνετέλεσεν ό βασιλικός ή μοναρ- 
χιχος άνήρ τής φιλοσοφίας τών Σωκρατικών 
καί τοΰ Πλάτωνος. Τό έλευθερωμένο άπό 
τά φυσικά δεσμά του άτομο, χάρις στή δύ- 
ναμι τοΰ Λόγου, άποτελεΐ Νόμο δχι μόνο 
γιά τόν έαυτό του, άλλά καί γιά δλα τά 
άλλα πρόσωπα τής Πολιτείας, πού δέν ε- 
φθασαν στήν πνευματική τους πληρότητα. 
’Ελεύθερα τά ίδια, Μχουν δικαίωμα καί κα
θήκον νά έπιβάλλουν άπεριόριστα τή θέλη- 
σί τους στούς πολίτες, θέλησι άλλωστε 
πού κατευθύνεται δπωσδήποτε πρός τό δι
κό τους άγαθό, μιά καί θεμελιώνεται στήν 
έλευθερία τοϋ Λόγου. Οί δυό αύτές κατευ
θύνσεις στή σοφιστική καί στή σωκρατική 
φιλοσοφία εισάγουν ήδη κατά τίς άρχές 
τοΰ 4. αίώνος τήν ίδέα τής προσωπικότη- 
τος στόν Έλληνικό κόσμο.’Απ’ αύτό τόν κύ
κλο τών ιδεών έπηρεάζεται ήδη καί ή έ- 
ξέλιξις τής πολιτικής ιδεολογίας τοΰ Ίσο
κράτους *.

Μιά ισχυρή προσωπικότης, πού νά μπο- 
ρή νά έπι,βάλη είτε βιαίως είτε μέ τήν πει
θώ τίς σωστές κατευθύνσεις . . . Ελεύθε
ρη άπό τή φλυαρία τής άγοράς, άπό τίς 
παλινωδίες τοΰ δήμου, έλεύθερη άπό τόν 
ίδιο τόν έαυτό της .. . Πόσο μακρυά βρι
σκόμαστε ήδη άπό τήν ’Αθηναϊκή δημοκρα
τία στόν 4.αίώνα — τό άνελεύθερο αύτό κα
θεστώς τής δημοκοπίας καί τών προσωπι
κών άγώνων!

1. Ά π ό  τό ώραΐο βιβλίο τοΰ Κ. Τσάτσου, ΓΗ 
κοινωνική φιλοσοφία τών άρχαίων 'Ελλήνω ν, ’Α 
θήνα 1938, σ. 65 κ. έ.

2. Γιά  τή δημιουργία καί τήν ιστορική δια- 
μόρφωσι τής ιδέας αύτής πραγματεύεται διεξοδικά ό 
Ju liu s  Κ  a e r s t, Studien zur En tw icke lu n g  und theo- 
retiscben Begrundung der M onarch ic im  Altertum  (Hi* 
storische B ib lio thek, i ) ,  M uncben und Le ipzig  1898- 
Πρβλ. Ιδίως τό β' κεφάλαιο (σ. 12 - 38), D ie E n tw i
ckelung der monarchischen Theorie unter dem Ein- 
flusse der Sophistik und der Sokratischen Philosophic.
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2. Ίάσων
Ή  πολιτική τώρα δρδσις τοϋ Ίσοκρά

τους χαρακτηρίζεται άπό τή σκληρή προσ
πάθεια τής άνευρέσεως ένός άρχηγοΰ, πού 
θά ένσαρκώση καί θά πραγματοποιήση τά 
‘Ελληνικά του ιδανικά. Ό  ίδιος δέ μάς 
μιλάει πουθενά γιά τή μεταβολή τής πο
λιτικής του θέσεως, άλλ’ είναι εΟκολο νά 
αίσθανθοΰμε πόσο θά έστοίχισεν ή άλλαγή 
αύτή στόν ’Αθηναίο καί ’Αθηνολάτρη δι
δάσκαλο, μέ τί πόνο θά χρειάστηκε νά ύ- 
περνικήση ό ίδιος πρώτα μέσα του τήν ’Α 
θηναϊκή του πίστι, γιά νά ζητήση έπειτα 
νά τόν άκολουθήσουν καί οί "Ελληνες. 
Μεταξύ τοΰ 380 - 370 δημιούργησε φιλικές 
σχέσεις μέ τόν Ίάσονα τών Φερών, τό 
θεσσαλό ήγεμόνα πού φιλοδόξησε, ξε
κινώντας άπό τήν άνήσυχη χώρα του, νά 
γίνη ό ήγεμών τών Ελλήνων. Ή  μεγάλη 
μορφή του μάς εξηγεί τή φιλία καί προφα
νώς τό θαυμασμό τοϋ Ίσοκράτους. Τό πα
νελλήνιο έπίσης πρόγραμμα τοΰ-Ίσοκρά
τους μάς βοηθεϊ νά καταλάβουμε τήν κατα
γωγή τής εύγενικής του φιλοδοξίας. ’Αλλά 
οί ελπίδες τοΰ διδασκάλου ματαιώθηκαν 
γρήγορα, γιατί τό 370 ό Ίάσων έπεφτε δο
λοφονημένος, ΘΟμα έσωτερικών πολιτικών 
διχονοιών 1

Μάταιες έπίσης άπόδείχτηκαν καί οί έλ- 
πίδες πού έστήριξε στόν Κύπριον ήγεμόνα 
Νικοκλή, άσήμαντο διάδοχο ένός μεγάλου

1. Τήν  πολιτικήν ιδεολογία του Ίάσονος τή 
γνωρίζουμε άπό  ̂ τήν όμιλία του Φαρσάλιου Πολυδά- 
μα στό κοινό τών Λακεδαιαονίων κατά τις κρίσιμες 
στιγμές πού περνοϋσεν ή Σπάρτη μέ τήν απειλή τής 
θηβα ικής εισβολής (Ξενοφ . 'Ελ λ η ν ικά , V I ,  1, 4-16). 
ΤοΟ Ίσοκράτους σώζεται άπόσπασμα έπιστολής τοΐς 
Ίά σ ονος  παισίν, σταλμένης σέ πολύ κατοπινά χρό
νια (359), άπ* δπου μαθαίνουμε καί γιά  τούς προσω
πικούς δεσμούς του μέ τόν θεσσαλό ταγό ( I.  ένε
κα τής Ίά σ ονος  και ΠολυαλκοΟς ξενίας). ’Ά ν  είχε 
στείλει άνοικτήν έπιστολή στόν Ίάσονα , δέ γνω 
ρίζουμε, ό Σπεύσιππος δμως μας πληροφορεί δτι μέ 
τό ίδιο θέμα είχε στείλει έπιστολή στόν Α λέξα νδρο  
τόν θεσσαλό, τόν διάδοχο του Ίάσονος (367: Πρβλ. 
M ath ieu , op. cit. σ. 101). eH πληροφορία τού Σπευ- 
σίππου βρίσκεται στήν 30. Σω κρατική έπιστολή (13 
άπέσταλκε δέ σοι λόγον, δν τό μέν πρώτον έγρα- 
φεν Ή γησ ιλά ω , μικρά δέ διασκευάσας ύστερον 
έπώλει τώ Σικελ ία ς  τυράννω Διονυσίω, τό δέ τρ ί
τον τά μέν άψειλών τά δέ 'π ρ οσ θε ίς ' έμνήστευσεν 
Ά λεξά νδρ ω  τω θετταλώ ) πολύτιμη καί άλλως γιά  
τή γνώσι τής έποχής έκείνης και γ ιά  τήν ιστορική 
τοποθέτησι τοΰ «Φιλίππου»; Δημοσιεύτηκε τό 343, 
τρία χρόνια μετά τήν έκδοσι τοΰ «Φιλίππου», άπευ- 
θύνεται πρός τό Φίλιππο και άποτελεΐ δριμύτατη 
κριτική του λόγου τοΟ Ίσοκράτους καί γενικώ τε
ρα τής παιδαγωγικής καί πολιτικής του δράσεως. 
'Ο  Σπεύσιπ^τος δέ  ̂ διαφωνεί μέ τό πολιτικό περιε
χόμενο τοΰ «Φιλίππου»: Τοΰ φαίνονται δμως πολύ 
πενιχρά τα έπιχειρήματα πού χρησιμοποιεί ό Ίσο- 
κράτης γ ιά  νά δείξη στό βασιλέα τίς έλληνικές 
του υποχρεώσεις (Πρβλ. 2 :  Ισ ο κρ ά τ η ς  μέν γά ρ  ου 
τε τάς είς^ τήν Ε λ λ ά δ α  γενομένας ευεργεσίας ύπό 
σου και τών σών προγόνων δεδήλω κεν ουτε τάς 
ύπό τινων κατά σου γεγενημένας διαβολάς λέλυ- 
κεν ουτε Πλάτωνος έν τοΐς πρός σέ πεμφθεΐσι λό- 
γο ις  άπέσχηται). Κατά τό γενικό  πνεΰμα της, ή έπι
στολή αύτή είναι ένα άκόμη κείμενο άπό τή φιλο- 
μακεδονική παράταξι τών Α θη νώ ν  (πού, δπως φαί- 
νεται, τήν άποτελουσε τότε δλη ή άθηναική πνευ
ματική Slite), πολύτιμο έξ άλλου τεκμήριο γ ιά  τίς

μονάρχου, τοΰ Ευαγόρα1. Και οί προσ- 
πάθειές του συνεχίζονται: Τό 368 άπευθύ- 
νεται μέ άνοικτήν έπιστολή στό Διονύσιο 
τών Συρακουσών καί τοϋ υποδεικνύει τό 
ίδιο έλληνικό καθήκον, τά ίδια έλληνικά 
δικαιώματα. Ή  έξαιρετική δραστηριότης, 
ή_όξυδέρκεια καί ή έπιμονή τοΰ ήγεμόνος 
τής Σικελίας, τόν είχαν ένθουσιάσει ιδιαι
τέρως.

3. ’Επιστολή πρός Διονύσιον
'Ο Διονύσιος,άπό άσήμαντη στρατιωτικήν 

οικογένεια, κατώτερος ό ίδιος άξιωματι- 
κός στό στρατό τών Συρακουσών, είχε 
κατορθώσει σιγά-σιγά νά γίνη δικτάτωρ 
στις Συρακούσες, Οστερ’ άπό μακριά σειρά 
πολιτικών καί στρατιωτικών έπιτυχιών. 
Σέ_αιάν έποχή ποΰ οί Καρχηδόνιοι άπει- 
λοϋσαν νά συντρίψουν τίς έλληνικές πό
λεις στή Σικελία καί κάτω Ιταλία, κατόρ
θωσε νά όργανώση ισχυρότατο κράτος, καί, 
άποκρούοντας τούς άφρικανούς έπιδρομείς, 
νά δώση καινούργιες δυνάμεις στό δυτι
κόν Ελληνισμό. Φυσικά, ή έλληνική αύτή 
κυρίως ιδεολογία του είχε προκαλέσει τήν 
άνοικτήν έπιστολή τοΰ Ίσοκράτους 2. “ Ενα 
χρόνο δμως άργότερα, τό 367, ό Διονύ
σιος πεθαίνει, κι’ έτσι και πάλι οί έλληνικές 
έλπίδες τοϋ Ίσοκράτους ματαιώνονται. Καί 
στήν πολιτική τώρα δράσι του μεσολαβεί 
ενα μεγάλο διάστημα σιγής. Είναι δύσκο
λο νά βροΰμε σέ τί όφείλεται. Ή  πικρία 
πάντως γιά τίς άποτυχίες του, γιά τή 
διαρκώς έπιτεινόμενην έλληνικήν άθλιό- 
τητα, θά είναι μεγάλη. Άπό δώ καί πέρα

διαμάχες μεταξύ τής Ά κα δημ εία ς  και τής σχολής 
τοΰ Ίσοκράτους.Πρβλ. Ε· B i c k e r m a n n  und J  ο h. 
S y k  u t r i s ,  Speusipps Brie f an Kon ig  Ph ilip p . Text, 
tibersetsung, Untersuchungen (Berich te iiber die Ver- 
bandlungen der S&chsischen Akadem ie der Wissen· 
schaften zu Leipzig. Philo logish-historische klasse. 80 
Bd. 3 Heft) Le ipzig  1928 (ιδιαιτέρως σ.44-47 καί 78-52).

1. Στήν  προσπάθειαν αύτήν άνάγονται οί τρεις 
λόγοι του : «Εύαγόρας», «Νικολής» καί «Πρός Νικο- 
κλέα»,γραμμένοι σέ μικρά χρονικά  διαστήματα ό ένας 
άπ5 τόν άλλον.Τόν πρώτο τόν έγραψε λίγο μετά τόν 
θάνατο τοΰ Εύαγόρα (374-373 ; W i l a m o w i t z ,  P la 
ton I I 2 103) γ ιά  νά τιμήση τό φίλο του καί γ ιά  νά 
προβάλη ώς ιδεώδες τή ζωή καί τό έργο του στό 
γυιό τοΰ Εύαγόρα, τόν Ν ικοκλή. eO δεύτερος, μέ 
τή μορφή παραινέσεως, έγράφτηκε λίγο άργότερα, 
δταν ό Ισοκρά της είδε δτι ό Νικοκλής είχεν άρχίσει 
νά παρασύρεται σέ άκρισίες· ό τρίτος άποτελεΐ 
προσπάθεια, ό αποτυχημένος ήγεμών τουλάχιστον νά 
διασωθή ό ίδιος άπό τή δικαιολογημένην άγανά- 
κτησι τών συμπατριωτών του. Χρησιμοποιώ τά πο
ρίσματα τής έρεύνης τοΰ Ίω ά ννου  Συκουτρή , iso
krates5 Euagoras. Herm es 62 ( 1927) 24-53.

2. Γ  ιά τόν Διονύσιο πρβλ. τόν χαρακτηρισμό τής
Η. Ε . Κορμπέτη, Πλάτωνος ‘ Επιστολή Ζ ', ΕΙσαγω γή 
(«Προπύλαια», τεύχος 1, σ. 30-32).Ά π ό  τήν Έπιστολή 
τοΰ Ίσοκράτους σώζεται σήμερα μόνο ό πρόλογός 
της, πού προφανώς τόν έδημοσίευσε ό Ισοκρά της  γιά  
τό έξαιρετικά του γράψιμο καί γ ιά  τίς γενικώτερες 
σκέψεις πού περιέχει. Τά  άλλα δλα, μιά καί δέν 
είχαν πιά, μετά τό θάνατο τοΰ Διονυσίου, ένδιαφέ- 
ρον, τά παρέλειψε. Πρβλ. διαφορετικές κρίσεις γιά 
τό σωζόμενο πρόλογο : W i l a m o w i t z ,  Platon
I I 2, 107. Β e 1 ο c h, Griechische Geschichte I I I 2, 2,
15-16, M a t h i e u ,  Les id^es politiques d’Isocrate 104.
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οί λόγοι του δέ διακρίνονται πιά γιά τήν 
ήρεμη καί μεθοδική τους άνάπτυξι καί σύν- 
θεσι. Κυριαρχεί ενας τόνος οργής καί 
βίαιης πολεμικής, πόνου καί πάθους, γιατί 
οί δοκιμασίες πού έπέρασεν ή έλληνική 
του πίστις άρχισαν τώρα νά γίνωνται πολ
λές. Τό διάστημα πάντως αύτό τό άψιέρω- 
σε σ’ έντατικώτερη έργασία μέσα στή 
σχολή του, γιατί κι’ ό ανταγωνισμός μέ 
τήν Άκαδήμεια είχε όξυνθή σ’ έκείνη τήν 
περίοδο πολύ. Αύτό τό ολόψυχο άλλωστε 
δόσιμό του στήν καινούργια γενεά Ισο
σταθμίζει μέσα του τήν πικρία γιά τίς με 
γάλες άποτυχίες *.

4. Επιστολή πρός ’Αρχίδαμον

Στήν ανοικτή καί πάλιν έπιστολή του, 
πού άπηύθυνε τό 356 πρός τό βασιλέα τής 
Σπάρτης ’Αρχίδαμο, συνεχίζει τήν πολι
τική τών προηγουμένων λόγων του. Χα
ρακτηριστικός δμως δέν είναι αύτός ό λό
γος μόνο γιατί μάς παρουσιάζει καί μιάν 
άκόμη καινούργια προσπάθεια άνευρέσεως 
ήγεμόνος. Ό  ’Ισοκράτης, πού τό 380 κα- 
λουσε τήν ’Αθήνα νά άναλάβη τήν ήγεμο- 
νία τής Ελλάδος, πού, έν όνόματι του α
θηναϊκού πολιτισμού, άπέκρουσε βιαιότατα 
τήν ιδέαν ήγεμονίας τών Σπαρτιατών, ώς 
σέ τελευταίο καταφύγιο απευθύνεται τώρα

1. Στήν άρχή ό Πλάτων είχε παρακολουθήσει μέ 
μεγάλη συμπάθεια τήν προσπάθεια τοΰ Ίσοκράτους, 
δπως φανερώνει τό θερμό έγκώμιο, πού τοΰ πλέκει 
στό Φαιδρό» 279a : Φ ά ϊ  δ ρ ο ς : τί δέ ; σύ_ πώς 
ποιήσεις ; ούδέ γά ρ  ούδέ τόν σόν έταΐρον δει πα· 
ρελθεϊν. Σ ω κ ρ ά τ η / ; :  Τίνα_ τοΰτον ; Φ α ι 
δ ρ ό  ς : Ισ ο κρ ά τ η  τόν καλόν* ω τί άπ αγγελεΐς ,
ώ Σώ κρατες ; Τ ιν5 αύτόν φήσομεν είναι ; Σ  ω- 
κ ρ ά τ η ς :  Νέος έτι, ώ Φαιδρέ, Ισ ο κρ ά της* δ 
μέντοι μαντεύομαι κατ’ αύτοΰ, λέγειν έθέλω. 
Φ α ι δ ρ ό ς :  Γό ποιον δ ή ;  Σ ω κ ρ ά τ η ς :
Δοκεΐ μοι άμείνων ή κατά τούς περί Λυσίαν είναι 
λόγους τά τής ψύσεως, έτι δέ ήθει γεννικω τέρω  
κεκράσθαι. ώστε ούδέν αν γένοιτο θαυμαστόν 
προϊούσης τής ήλ ικ ίας εί περί αύτούς τε τούς λό 
γους, οίς νΰν επ ιχειρεί, πλέον ή παίδων διενεγκει 
τών πώποτε άψαμένων λόγων, έτι δέ εί αύτώ μή 
άποχρήσαι ταΰτα, έπί μείζω δέ τις αύτόν ά γοι 
όρμή θειοτέρα. Φύσει γάρ, ώ φίλε, ένεστί τις φι
λοσοφία τή τοΰ άνδρός διανοίοΕ. _

’Αργότερα δμως ή θεωρητική προσπάθεια του ενός 
καί δ πρακτικός προσανατολισμός τοΰ άλλου τούς έ- 
χώρισεν άποφασιστικά. 'Ο  Πλάτων τόν άγνόησε στά 
μεταγενέστερα εργα του έντελώς. eO Ισοκρά της δ 
μως σέ πολλούς άλλους λόγους του κάνει άμεσους 
ή έμμέσους έπιθετικούς ύπαινιγμούς στήν Ά κα δήμ εια  
καί στόν ίδιο τόν Πλάτωνα (Πρβλ. 4, 110. 5, 12. κ.ά.). 
’ Εναντίον τής Σω κρατικής παραδόσεως γεν ικά  στρέ
φεται καί τό προγραμματικό του φυλλάδιο, «Κατά τών 
Σοφιστών», πού τό έκυκλοφόρησε τό 393 γιά  νά άνα- 
πτύξη στό έλληνικό κοινό τούς σκοπούς τής σχολής 
του. Πρβλ. S p e n g e l ,  Isokrates und Platon (Abhan- 
dlungen d. Bayerischen Ak. d. Wiss).1885. T  e i c h m i i l -  
1 e r, Literarische Fehden im  IV . jahrhundert, 1, passim. 
M a t h i e u ,  Les idees κ.τ.λ. 177-181. Σημαντικώτα- 
τα τοΰ W i l a m o w i t z ,  P laton I I 2 107-124. Χαρα
κτηριστική γιά  τήν πολεμική μεταξύ τών δύο σχο
λών είναι καί ή έπιστολή του Σπευσίππου πρός τόν 
Φίλιππο, στήν δποίαν ό διάδοχος τοΰ Πλάτωνος 
στήν ήγεσία  τής σχολής χρησιμοποιεί τά πιό τα
πεινά δπλα γ ιά  νά έκμηδενίση τόν άντίπαλό του 
στή συνείδησι τοΰ Φιλίππου.

πρός τή Σπάρτη, τήν έζυμνεΐ μέ τά θερμό
τερα λόγια, καί καλεΐ τόν Άρχίδαμο νά 
άναλάβη αύτός, συνεχίζοντας τήν άπόπει- 
ρα τοΰ' ’Αγησιλάου, νά πραγματοποίηση 
τήν ένωσι τών 'Ελλήνων καί τήν ύποταγή 
τών βαρβάρων.

Ό  ’Αθηναίος καί Άθηνολάτρης διδά
σκαλος ξεπέρασε ήδη έντελώς τόν_τοπικό 
πατριωτισμό του. Έ χ ε ι  γίνει άπλώς ένας 
Έλλην, ό πρώτος Έ λλην , πού, πάνω άπό 
τοπικές Ιριδες καί καιρικά μίση, άπό περα
στικά έπεισόδια καί μικρόπνοες άντιδρά- 
σεις, αισθάνεται μέσα του νά ζή ή 'Ελλάδα, 
μιά καί άδιαίρετη σάν ιστορική πραγματι
κότητα καί σάν Ίδέα τής ιστορίας.

"Οπως καί οί άλλοι ήγεμόνες, πού ό ’ Ι 
σοκράτης έζήτησε τή βοήθειά τους, ό Άρ· 
χίδαμος ύπήρξε μιά άπ’ τίς πιό ξεχωριστές 
μορφές τοϋ 4 αίώνος. ’Ανήσυχη καί ριψο
κίνδυνη φύσις, έπέρασεδλη σχεδόν τή ζωή 
του στό στρατόπεδο καί στις μάχες, πολε
μώντας άλλοτε γιά τή Σπάρτη καί άλλοτε 
μόνο καί μόνο γιά νά χαρή τίς περιπέτειες 
τοϋ πολέμου. Γιά λίγο διάστημα, μέ τά έ- 
ξαιρετικά του κατορθώματα, έδωσε τήν έλ· 
πίδα στούς συμπολίτες του καί στούς άλ
λους "Ελληνες τό φόβο άνασυστάσεως τής 
ήγεμονίας τής Σπάρτης, ξανακέρδισε τό 
πολεμικό γόητρο τής Σπάρτης μέ τή μάχη 
στή Μίδεα, διεκδίκησε παλιές Σπαρτια
τικές άποικίες, δημιούργησε νέες καί στέ
ρεες συμμαχίες . .. Ά λ λ ’ ή γενική του πολι
τική ήταν περισσότερο Σπαρτιατική παρά 
Έλληνική. Γι’ αύτό καί ή πρότασις τοϋ Ί 
σοκράτους δέ φαίνεται νά είχε καμμιάν 
άπήχησι *.

'Αμέσως μετά τήν «’Επιστολήν πρός Άρ· 
χίδαμον» ό ’Ισοκράτης έκυκλοφόρησε δύο 
άκόμη λόγους του, τό 356 τόν «Περί Εί- 
ρήνής» καί τό 355 τόν «’Αρεοπαγιτικό».

Καί στούς δυό ξαναγυρίζει καί πάλι 
στήν ’Αθήνα, υστερ’ άπό τή μεγάλη καί 
χωρίς κανένα θετικό άποτέλεσμα περιπλά- 
νησι. Δέ γυρίζει δμως γιά νά τή συμβου- 
λεύση : Κατά βάθος αισθάνεται κι’ ό ίδιος 
πώς δλοι αύτοί οί ξένοι καί κάπως έξωτι- 
κοί ήγεμόνες, ό Διονύσιος, ό Νικοκλής, ό 
Μάσων, πολύ λίγο έχουν νά κάνουν μέ τήν 
'Ελληνική σωτηρία. Ή  ’Αθήνα θά έπρεπε 
γιά δλ’ αύτά νά φροντίση, ή ’Αθήνα νά

1. Γ ιά  τά πολλά προβλήματα πού συνδέονται μέ 
τή χρονολόγησι τοΰ λόγου «Ά ρχίδα μος» καί τής «’Ε 
πιστολής πρός Ά ρ χ ίδα μ ον»,δέν  είναι δυνατόν νά γί- 
νη λόγος έδώ. Προϋπόθεσις πάντως γ ια  δσα λέγον
ται στήν άλληλουχία τής εισαγωγής είναι δτι α) ή 
έπιστολή είναι γνήσιο έργο τοΰ Ίσοκράτους (άντι- 
θέτως ό W ilam ow itz  καί άλλοι) καί β) δτι πάντως 
έξεδόθη μετά τούς κυπριακούς λόγους τοΰ ρήτορος 
(άντιθέτως π.χ. ό M athieu ). Γενικώ ς, κατά τής γνη- 
σιότητος τής έπιστολής δέν μπορεί νά χρησιμοποιη- 
θή ώς έπιχείρημα δτι μόνο τμήμα της έχουμε σή
μερα. Τότε θά 'ήτα ν  νόθα έργα καί άλλα, π.χ. 6 
«Κατά  τών σοφιστών» καί ή «Έπιστολή πρός Διονύ
σιον». Γιά  τή χρονολόγησι έξ άλλου τών κυπρια
κών λόγων προσεπάθησα νά άκολουθήσω τήν έρμη
νεία τοΰ Ίω ά ννου  Συκουτρή.
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έκπληρώση τή μεγάλην Ελληνικήν απο
στολή.

’Αλλά ή πόλις χοΰ Θεμιστοκλέους καί 
τοϋ Περικλέους άπό πολλά χρόνια τώρα 
μεριμνά καί τυρβάζει περί πολλά, άλλό- 
τρια καί ξένα . . .  Γι’ αύτό κι’ οί δυό λόγοι 
του, πού περιέχουν έλάχιστες θετικές ύπο- 
δείξεις, είναι κυρίως ένα σκληρό μαστί- 
γωμα τής φαυλοκρατίας τών δικηγόρων, 
τελευταίο ξέσπασμα ένός άπελπισμένου 
άπ’ τήν 'Ελλάδα παλαιού έραστοΰ τών ’Α
θηνών.

Ό  ίδιος στούς παλαιότερους λόγους του 
δέν είχε συμβουλεύσει τίποτε τό κακό γιά 
τήν Πόλι. Ειχε μιλήσει μάλιστα τόσο θερ
μά καί τόσο έπαινετικά γιά τό μεγάλο 
παρελθόν, τό θαυμαστό μεγαλείο της. Κι’ 
όμως οΰτε αύτός, οϋτε κανένας άλλος άπό 
τούς λιγοστούς πού Μκαναν συνετές υπο
δείξεις,άκούστηκε ποτέ. Στήν ’Αθήνα ύπάρ·
χεί δημοκρατία  καί δημοχρ ιτια ς  οϋαης οΰκ έοτι 
παορηοια TTOCpOC μ ό ν ο ν  σ τ ο ύ ς  άφρονεστάνονς 
καί σ’ αύτούς πού άδιαφοροΰνε γιά δλα. 
Μερικές φράσεις κτυπητές, ώραΐα λόγια 
καί λίγα παρασκήνια, μποροΰν νά όδηγή- 
σουν στή μεγαλύτερη πολιτικήν άκρισία. 
Δτεφ&άρμεΰα, παρατηρεί μέ πικρία, πολνν 
ηδη χρόνον ΰπ' ανθρώπων ονδ'εν αλλο ή φενακί- 
ζειν δνναμένω ν.

5. Περί Ειρήνης.
Κατά τίς θετικές ύποδείξεις του ό λόγος 

«Περί Ειρήνης» είναι πράγματι έκπληκτι- 
κός : Ό  Ισοκράτης συμβουλεύει τούς ’Α 
θηναίους νά παραιτηθούν άπό τήν ήγεμο
νία στή θάλασσα, νά ύποστηρίξουν όριστι- 
κά τούς δρους τής ειρήνης τοΰ ’Ανταλκίδα, 
ν’ άφήσουν, γενικώτερα, τήν πολιτική τών 
μεγάλων όνείρων, καί ν’ άκολουθήσουν τή 
σώφρονα πολιτική πού τηροΰν τά μικρά 
κρατίδια, π.χ. τό κράτος τής Μεγάρων . . . 
Ό  πόλεμος, πού διεξάγεται τήν έποχήν 
αύτή μεταξύ τών ’Αθηναίων καί τών συμ
μάχων, θά πρέπη νά σταματήση, έστω καί 
μέ όποιαδήποτε έξαγορά, και νά άκολου- 
θήση επειτα άποφασιστικός άφοπλισμός.

Κι’ οί ύποδείξεις αύτές άπευθύνονται 
στούς ’Αθηναίους πολίτες, στούς ’Αθηναί
ους πού έκατό χρόνια πρίν ήταν αΰτοκρά 
τορες, καί προσπαθοΰσαν πάλι νά ξαναγί- 
νουν καί τώρα . . .

Πιό πεζές, πιό άφτερες πολιτικές συμ
βουλές δέ δόθηκαν ίσως ποτέ σ’ Μνα με
γάλο κράτος, πάντως δέν άκούστηκαν πο
τέ άλλοτε νά λέγωνται στούς ’Αθηναίους. 
Ό  ’Ισοκράτης τό ξέρει. Ξέρει δτι 6λ' αύτά 
είναι άντίθετα πρός τό κοινό αίσθημα τών 
’Αθηναίων, πρός αύτή τή μυθική καί ιστο
ρική τους παράδοσι. ”Αν δέν προκαλέσουν 
τήν κοινήν άγανάκτησι, θά συναντήσουν 
άσφαλώς τή γενικήν άδιαφορία. Καί δμως 
δλ’ αύτά είναι άπολύτως σωστά : Οί ’Α 
θηναίοι δέν έχουν κανένα δικαίωμα νά έ-

πικαλοϋνται γιά τούς μικρούς καί άσημους 
έαυτούς των τή μεγάλη παράδοσι. "Αξιος 

£χϋζ τέτοιους προγόνους γίνεσαι 
μόνον, δταν κι’ έκεϊνοι θά μποροΰν νά 
είναι γιά σένα υπερήφανοι.

’Εκείνοι πολεμούσαν έν όνόματι τοΰ Ε λ 
ληνισμού κατά τών βαρβάρων' αυτοί έδώ 
καλοΰν άπ’ τή Μικράν ’Ασία "Ελληνες 
γιά βοηθούς σέ πολέμους κατά τών Έ λλή 
νων. Εκείνοι άξιώθηκαν τήν ήγεμονία έ- 
λευθερώνοντας τίς πόλεις τίς Ελληνικές, 
καί αυτοί έδώ — μάζα άπόλεμη καί μαλ
θακή — χωρίς ουτε κάν νά στρατεύωνται, 
θυμώνουν γιατί δέν τούς άναγνωρίζουν ώς 
ήγεμόνες. Τούς πολέμους των έκεϊνοι τούς 
είχαν κάνει πολεμώντας οί ίδιοι. Τά μι
σθοφορικά στρατεύματα πού διαθέτουν οί 
σημερινοί (άπό άνθρώπους άπόλιδας, αντομό-
λονς, οννερρνηχότας εχ τών άλλων χα χουργιώ ν),
ποτέ δέ θά μπορούσαν ν’ άντιμετρηθοϋνε 
μ’ έκεϊνα, οϋτε ώς στρατιωτική δύναμις, 
οϋτε ώς ήθική. Ή  σύγκρισις μάλιστα ώς 
πρός τήνέσωτερική πολιτική είναι πιό χτυ
πητή άκόμη : Ή  παλιά ’Αθηναϊκή φυλή άρ· 
χίζει νά σβύνη· ή δημοκρατία, καί σ’ αύτό 
έλαττωματική, προσφέρει τόν τίτλο τοΰ πο
λίτου σ’ όποιοδήποτε, οποιοσδήποτε φυ
λετικής ή οικογενειακής καταγωγής, ξένο. 
Νόμοι άκριτοι καί άντιφατικοί ψηφίζονται, 
πόλεμοι έπιχειροΰνται χωρίς σκοπούς καί 
προπαρασκευή, άποφάσεις πέρνονται δια
φορετικές άπό τή μιά στιγμή ώς τήν άλ
λη, πολιτικοί γίνονται οί πονηρότατοι τών πο
λιτών, άναλαμβάνουν τήν πολιτική καί 
στρατιωτικήν ήγεσία τοΰ κράτους οί άπό· 
λεμοι δικηγόροι . . .

Τί έλπίδες θά μπορούσαν νά στηριχθοΰν 
σ’ Μνα τέτοιο πολιτικό καθεστώς ; Μόνον 
ϋστερ’ άπό ριζική μεταβολή θά ύπήρχεν ή 
δυνατότης, ή ’Αθήνα νά ξανακερδίση καί 
πάλι τήν παλιά της λαμπρότητα,—μεταβολή 
δχι μόνο  ̂στούς έξωτερικούς θεσμούς, άλλά 
καί σ’ αύτά τά ίδια τά ήθη, στή φιλάνθρω
πε συμπεριφορά πρός τά μέλη τής συαμα- 
χίας, στήν προσωπικήν έκτίμησι τών πολι
τικών, στή σωστήν άντίληψι τοΰ χρέους 
πού Μχουν ώς Έλληνες πρός τόν Ελληνι
σμό. .. Γενικώς, ό Λόγος«Περί Ειρήνης», ώς 
πρός τό θετικό του περιεχόμενο, μάς πα
ρουσιάζει τήν ’Αθηναϊκή πίστι τοΰ Ίσοκρά- 
τους νά βρίσκεται σ’ Μνα άμφιταλαντευό- 
μενο σημείο, άπό τή συμβουλή όριστικώς 
νά έγκαταλείψουν οί ’Αθηναίοι τήν πολι
τική τών μεγάλων σχεδίων, ώς τήν έλπίδα 
νά ξανακερδίσουν τήν πολιτικά καί ήθικά 
μεγάλη θέσι των, άν όριστικά καί ριζικά 
δεχθοϋν νά μεταβάλουν ήθη πολιτικά.

Χαρακτηριστικό γι’ αύτό τό δίλημμα 
πού εφερε στή συνείδησι τοΰ Άθηναϊκοΰ 
κοινοΰ ό «Περί Ειρήνης», είναι δτι πουθενά 
δέ γίνεται μνεία γιά τό δεύτερο μέρος 
τής Πανελληνίου Ίδέας τοΰ Ίσοκράτους, 
τήν έκστρατεία κατά τών Περσών. Καί δ
μως ό ίδιος παλαιότερα είχε γράψει, δτι ή
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έκστρατεία αύτή ήταν ή άσφαλέστερη προϋ- 
πόθεσις γιά τήν Ελληνικήν εύδαιμονια !

Γραμμένος ό λόγος σέ μιάν έποχή κρί
σιμη γιά τό άθηναϊκό κράτος—τήν έποχή 
τοϋ συμμαχικοϋ πολέμου—θά ήταν παρά
τολμο καί άσκοπο νά θίξη προβλήματα γε- 
νικώτερης Έλληνικής πολιτικής, άφοΰ δέν 
ύπήρχαν γι’ αύτό οΰτε οί στοιχειώδεις 
δροι.

6. Άρεοπαγιτικός
Ό  «Άρεοπαγιτικός» θά μποροΰσε νά χα- 

ρακτηρισθή, κατά τό θετικό του περιεχό
μενο, ώς Μνα σχέδιο νέου συνταγματικού 
χάρτου. Πρόκειται γιά μιά νοσταλγικήν ά- 
ναδρομή στό πολίτευμα τοϋ Κλεισθένους 
καί τοϋ Σόλωνος, πού είχε έξασφαλίσει 
τόσην εύδαιμονία στό έσωτερικό τών ’Αθη
νών καί τόσην άσφάλεια στίς σχέσεις της 
μέ έξωτερικούς έχθρούς. Περιέχει διεξο
δική του άνάλυσι μέ συνεχή άναφορά στά 
σύγχρονα πράγματα—γιατί ό κύριος λόγος 
τής σημερινής κακοπραγίας τών ’Αθηνών καί 
τών Έλλήνων όφείλεται άποκλειστικώς 
στό πολίτευμα τών ’Αθηνών, στήν άθηναϊ- 
κή δημοκρατία. "Οπως καί στόν «Περί Ε ι 
ρήνης», ή περιγραφή τής συγχρόνου άθη- 
ναϊκής πολιτικής ζωής γίνεται μέ τά 
σκοτεινότερα χρώματα. Ή  όχλοκρατία, 
ή δημοκοπία, τό — πολιτικό δήθεν — κου
βεντολόι . . . Τήν άκολασία τή λένε δη
μοκρατία, τήν παρανομία, έλευθερία, τό 
δικαίωμα νά λέη ό καθένας δ,τι άνοη- 
σία τοϋ Μλθη στό νοϋ, ισονομία, τήν εξου- 
αίαν τον ταντα π οιεϊν , ευδαιμονίαν.

Σ ’ άντίθεσι μ’ αύτά, τό «καθεστώς τοΰ 
’Αρείου Πάγου» είχε έξασφαλίσει μαζί τήν 
Ολική τοΰ κράτους στερεότητα καί τήν ηθι
κήν άρτιότητα τών πολιτών του : Τά πολι
τικά άξιώματα τά άπένεμε κα τ ' αξίαν— ποτέ 
έν όνόματιτής περίφημης ίσότητος δλων 
{τής χ αν τον απαοτν άπ ονεμονοης). Οί δίκαιοι ευ- 
ρισκαν πάντοτε άναγνώρισι, οί άδικοι έτι- 
μωροΰνταν καθώς έταίριαζε' ή θρησκευτική 
λατρεία είχε συνέπεια καί ήθική_δικαίωσι' 
στήν ιδιωτική τους ζωή οί πολίτες ήταν 
τίμιοι καί φιλάνθρωποι, έργατικοί καί προ
σεκτικοί, φιλομαθείς καί ειλικρινείς' στήν 
πολιτική δράσι κατέβαιναν λίγοι κοΰ υστέ
ρα άπό σκληρή προετοιμασία—ον γάρ εμπο
ρίαν ά//.ά λειτουργίαν ενόμιζον εΐναι την των κ ο ι
νών επιμέλειαν, ονδ ' άπό τής πρώτης ημέρας εσχο- 
πονν ελΰΰντες, ε ΐ  τι λήμμα παραλελοίπαοιν οι προ- 
τερον αοχοντες, άλλά πολύ μάλλον ε ΐ  τίνος πράγμα
τος κατημελήχαοι τών τέλος εχειν κατεπειγόντων.^

Ό  γενικώτερος λόγος τής^διαφοράς τών 
δύο έποχών οφείλεται στήν υπαρξι καί τήν 
κατάργησι τής βουλής τοϋ ’Αρείου Πάγου. 
Τό συντηρητικό αύτό σώμα,—πού τό άποτε- 
λοΰσαν οί πιό καλοί πολίτες, δσοι είχαν 
πρώτα δοκιμασθή ώς άρχοντες,—μέ τήν αύ- 
στηρή του καί άγρυπνη έποπτεία, έξασφά- 
λιζε, σ’ δλες τίς περιπτώσεις τής δημοσίας 
ζωής, τό συμφέρον τοΰ κράτους καί τών

Τά Προπύλαια

πολιτών κατά τόν καλύτερο τρόπο. Άπό 
τή μιά μεριά βοηθοΰσε τήν πολιτεία στίς 
δύσκολες στιγμές της, κι’ άπό τήν άλλην 
έμπόδιζε τούς κακούς νά τή βλάψουν. Μέ 
τήν έπίμονη έξ άλλου έποπτεία, πού έξα· 
σκοϋσε άπάνω στούς νέους, τούς προετοί
μαζε σιγά-σιγά νά όλοκληρωθοΰν σέ χρή
σιμα μέλη τής κοινωνίας καί τής πολι
τείας.

Ό  Ισοκράτης πιστεύει δτι ή σημερινή 
άθλιότης όφείλεται έξ ολοκλήρου στήν κα- 
τάργησι τοΰ Άρείου Πάγου καί στήν έπι· 
κράτησι τής όχλοκρατίας Τό πολίτευμα δέν 
είναι κάτι εξω άπό τόν άνθρωπο καί τόν 
πολιτικό, είναι ή ψυχή τής πόλεως, πού 
διαμορφώνει τά ήθη, τούς πολιτικούς 
καί τούς ιδιώτες. "Οπως τό παλιό Α 
θηναϊκό μεγαλείο τό είχε προετοιμάσει 
καί τό διατηρούσε ή βουλή τοΰ Άρείου Πά
γου, Μτσι τή σημερινήν άθλιότητα τήν έδη- 
μιούργησε ή άχαλίνωτη δημοκρατία. Α 
πό τά ίδια πολιτικά καθεστώτα δημιουρ- 
γοΰνται πάντοτε τά ίδια ιστορικά γεγονό
τα (Άρεοπ. 78). Μόνο λοιπόν μετά τήν έπα- 
ναφορά τοϋ Άρείου Πάγου θά μποροϋσεν 
ή Αθήνα νά διεκδικήση τά παλιά της δι
καιώματα."Ωστε δχι νέο πολίτευμα, επαναφορά 
τοΰ παλαιού, —  έκεΐ βρίσκεται τής Αθήνας 
καί τής Ελλάδος ή σωτηρία.

Τό σημείο αύτό Ιχει έξαιρετικό ένδιαφέ
ρον γιά νά κατανοήσουμε γενικώτερα τή 
σημασία τής πολιτικής ιδεολογίας τοΰ Ίσο
κράτους.Ή ξεχωριστή θέσι του στήν έξέλι
ξι τής έλληνικής ιστορίας βρίσκεται στό 
δτι, ζώντας κατά τή μεταβατική γιά τόν 
Ελληνισμό περίοδο άπό τό Κράτος-Πόλις 
στό ένιαίο κράτος, αίσθάνεται βαθύτατα 
τίς άδυναμίες τοΰ ένός, τά προτερήματα 
τοΰ άλλου. Τά χαρακτηριστικά τής οχλο
κρατούμενης δημοκρατίας, έκτός άπό τόν 
Πλάτωνα, δέν τά περιέγραψε κανένας σύγ
χρονός του καλύτερα άπ’ αύτόν. Τά πλεο
νεκτήματα ένός μεγάλου κράτους πρώτος 
αύτός τά έτόνισε. Ένώ  δμως περιγράφει 
τήν άθλιότητα τής όχλοκρατίας, προβαί
νει σέ συστηματική άντίκρουσί της καί 
θαυμάζει τίς μεγάλες προσωπικότητες τοΰ 
καιροΰ του, έν τούτοις ώς κατάλληλο^πο
λίτευμα προτείνει τήν έπαναφορά τοΰ Ά 
ρείου Πάγου.

Ή  πρότασις αύτή δέν εχει φυσικά καμ- 
μιά πολιτικήν άξία. Στό βάθος βρίσκεται ή 
πολύ λαϊκή καί πολύ άφελής πίστις, δτι 
δλες οί σημερινές άθλιότητες μποροΰν νά 
γιατρευτούν μόνο άν ξαναγυρίσουμε στά 
παλαιά καλά ήθη, στούς παλαιούς καλούς 
χρόνους, τότε πού δλα ήταν καλά καί 
άγια.

Ό  θαυμασμός τουπρός τίς μεγάλες προ
σωπικότητες δέν τόν βοηθεί καθόλου ούτε 
νά ίδή σέ δλη τήν Μκτασί του καί τή ση
μασία του τήν έμφάνισι ένός νέου πολι
τικού καθεστώτος, πολύ λιγώτερο φυσικά 
νά προβή στή συστηματική του άνάλυσι καί
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θεμελίωσι. Ή  δλη σημασία του στήν έλ
ληνική πολιτειολογία βρίσκεται στήν *οι- 
τική  τής όχλοκρατίας καί στό θαυμασμό  
πρός τή μοναρχία. Κριτικός μελετητής στό 
’ένα—ένθουσιώδης, στό άλλο, θαυμαστής. 
Ανάμεσα στή δημοκρατία καί στή μοναρ
χία,—ώς πολιτικός βρίσκεται πέρ’ άπό τή 
μιά καί πρίν άπό τήν άλλη. Τό ίδιο άκρι
βώς δπως καί στίς πολιτικές έθνικές πε
ποιθήσεις του. Τίςάδυναμίες τοϋ καθεστώ
τος Πόλεως · Κράτους τίς γνώρισε καί τίς 
άπέδωσε μέ άρτιώτατο τρόπο. Τά μεγάλα 
πλεονεκτήματα ένός ένιαίου Έλληνικοΰ 
έ’θνους κι’ αύτά τά περιέγραψε μέ τρόπο 
συναρπαστικό. Ά λ λ ’ ένώ έχει μέσα του 
ύπερνικήσει τό παλιό πολιτικό καθεστώς 
τής Ελλά δος— ώς τόν άρτιώτερο τρόπο 
όργανώσεως δλου τοΰ Ελληνισμού προ
τείνει τή συμμαχία, κι’ δχι τήν ίδρυσι ένι
αίου έθνικοΰ Έλληνικοΰ κράτους.

Περισσότερο άλλωστε κι' άπ’ τίς προτά
σεις του γιά τή συμμαχία, έμεινε στήν 
Ελληνικήν ίστορία άπλώς ώς ό έμπνευ- 
σμένος έξαγγελτής τής Έλληνικής ένότη- 
τος, θερμός προφητικός προάγγελός της. 
Πέραν άπ’ τό καθεστώς τής Πόλεως - Κρά
τους, βρίσκεται πρίν άπό τό ένιαΐο Ε λ λ η 
νικό Κράτος,—κατά τήν πολιτική του βέ
βαια έννοια, γιατί στά ήθικά ένωτικά στοι
χεία άκριβώς στηρίζει τις ένωτικές πεποι
θήσεις του.

Μέ τό νά βρίσκεται πέρ’ άπό τό ένα καί 
πρίν άπό τό άλλο, δέν βρίσκεται ουτε στό 
ένα, οϋτε στό άλλο. Γι’ αϋτό ό ’Ισοκράτης 
θά πρέπη νά θεωρηθή σά μιά άπό τίς 
πιό τραγικές μορφές της έλληνικής πολι
τικής Ιστορίας.

Άλλά τό σημείο αύτό δέν πρόκειται νά 
μάς άπασχολήση έδώ. Ή  πολιτική του άλ
λωστε προσπάθεια συνεχίστηκε καί μετά 
τόν «Άρεοπαγιτικό», μέ τό «Φίλιππο», πού 
κλείνει καί ολοκληρώνει μαζί τήν έλληνι- 
νικήν άγωνία του.

7. Φίλιππος
Οί Αθηναίοι καί ό Φίλιππος συγκρού

ονται γιά πρώτη φορά τό 356, έξ αίτιας 
τής’Αμφιπόλεως *. Ό  Ισοκράτης, πού είχε

1. ’Αμέσως μετά τήν άνοδό τοο στό θρόνο (359), 
κα ! άφοΰ έξουδετέρωσε τίς άντιδράσεις των δ ιεκ 
δικητώ ν τοϋ θρόνου, ό Φίλιππος άρχισε νά έπε- 
κτείνη τό κράτος του, προσπαθώντας κυρίως νά 
βρή διέξοδο στό Α ιγαίο καί νά καταλάβη τίς εύφο- 
ρες θρακικές πεδιάδες. 'Η  ’Αμφίπολις, ‘ στίς έκβο- 
λές τοΰ- Στρυμόνος, άποτελοϋσε σημαντικώτατη στρα
τηγική θέσι, καθώς βρισκόταν καί στήν είσοδο πρός 
τή Θράκη καί κοντά στή θάλασσα, πρός τό θρακι- 
κό καί τά Α ιγα ίο  πέλαγος. Ή  πόλις είχε κτισθή 
άπό τούς ’Αθηναίους λίγο μετά τά Μ ηδικά  (465) καί 
τούς έξυπηρετοϋσε κυρίως έμπορικώς, γ ια τί ήταν 
τό σπουδαιότερο κέντρον εισαγωγής ’Αθηναϊκών 
προϊόντων πρός τή Μ ακεδονία καί Θράκη, καί έξα- 
γω γής διαφόρων θρακικών ύλών π. χ. ξυλείας. Τό 
424, τήν έποχή τοΰ ΠελοποννησιακοΟ πολέμου, 
ϋστερ’ άπό δραματικόν άγώνα μεταξύ σπαρτιατικών 
καί άθηναϊκών στρατευμάτων, μέ άρχηγους τό Βρα 
σίδα καί τό Θουκυδίδη (τόν ιστορικό), ή πόλις πα-

άφιερωθή τήν ίδιαν έποχή στήν προσπά
θεια _νά πείση τούς Αθηναίους νά παραι- 
τηθοΰν άπό τίς άσυνάρτητες πολιτικές πε· 
ριπέτειές των καί νά άκολουθήσουν πολι
τικήν ειρήνης, άρχισε νά σχεδιάζη ύπό τό 
ίδιο αύτό πνεΰμα έναν ειδικό λόγο γιά τήν 
Άμφίπολι καί γιά τά γενικώτερα συμφέ
ροντα τών Αθηναίων καί Μακεδόνων.

Τά διάφορα δμως πολιτικά γεγονότα, 
πού άκολουθοΰσαν ραγδαία τό ένα τό 
άλλο μετά τήν έριδα γιά τήν Άμφίπολι, 
τόν έμπόδιζαν νά συμπληρώση δ,τι είχε 
άρχίσει. Τό 346, δταν έγινε ή ειρήνη τοΰ 
Φιλοκράτους, ό λόγος γιά τήν Άμφίπολι 
δέν είχε τελειώσει άκόμη. Μέ τήν είρή,. 
νη δμως αύτή είχε γίνει καί περιττός.

Ά π ’ τή δεκάχρονη τώρα περιπέτεια, ό 
’Ισοκράτης βλέπει νά άνοίγεται μιά και
νούργια δυνατότης γιά τή σωτηρία τοϋ 
Έλληνισμοΰ. "Ολα τά πολεμικά καί τά 
πολιτικά γεγονότα έφανέρωναν συντριπτι
κή τήν υπεροχή τοΰ Φιλίππου : Ή  έξαιρε- 
τική του έπιβολή στήν έσωτερική πολιτική 
τής Μακεδονίας, οί πολεμικές του έπιχει- 
ρήσεις στή Θράκη, στήν "Ηπειρο καί στή 
Θεσσαλία, οί διπλωματικές έπιτυχίες του 
στά ίδια αύτά μέρη καί στήν ειρήνη τοϋ 
Φιλοκράτους . . .

"Οπως είχε συμβή καί μέ τούς άλλους ή- 
γεμόνες, πού τούς είχε καλέσει γιά τίς έλ- 
ληνικές αύτές πράξεις, στό πρόσωπο τοϋ 
Φιλίππου ό ’Ισοκράτης δέν θαυμάζει ουτε 
τό μακεδονικό λαό, οϋτε καί τόσο τήν 
άπολυταρχικήν όργάνωσι τοΰ Μακεδονικοΰ 
κράτους. Ό  λαός—κι’ αύτό είναι θεμελιώ
δης πεποίθησίς του—είναι τό ύλικό άπλώς, 
πού πέρνει τή μορφή του άπό τόν ήγεμόνα 
πάντα καί τό πολίτευμα. 'Ως ιστορικός πα
ράγων είναι άνύπαρκτος — έκεΐνα πού 
δροΰν μέσα στήν ίστορία, είναι οί πολι
τειακές μορφές καί ή προσωπικότης τοϋ 
ήγέτου. ‘Η όργάνωσις τοΰ Μακεδονικοΰ 
κράτους ύπήρχε καί πρίν, άλλά τί ήταν 
καί τί θά έξακολουθοΰσε νά έμενε δίχως 
τόν Φίλιππο !

ραδίδεται στούς Σπαρτιάτες (Θουκυδίδης IV  103, 
V f p a s im — 45. Πρβλ. καί Ισ ο κρ ά τ η ς  6,53), κατορ
θώνει δμως άργότερα, μέ τήν Ν ικίειον ειρήνη (422 - 
421) νά νίνη άνεξάρτητη πόλις ύπό τήν έμμεση 
πάντως ήγεσία τής ’Αθηναϊκής πολιτικής. Οί Α θ η 
ναίοι περίμεναν τήν εύκαιρία νά κυριαρχήσουν καί 
έπισήμως στήν 'Αμφίπολι, άλλ* ό Φίλιππος τούς έ- 
πρόλαβε καί τήν κατέλαβε, γ ιά  νά τήν άποδώση δ 
μως άμέσως στούς ’Αθηναίους, άπό τούς όποίους έ- 
ζήτησαν βοήθεια οί Άμφιπ ολΐτες. eO Φίλιππος υπο
χω ρ εί γιατί πρέπει νά πολεμήση^μέ τούς Παίονες 
καί τούς Ίλλυριους, πού τόν άπειλοϋν άπό βορρά, καί 
άντί τής *Αμφιπόλεως πέρνει τήν ύπόσχεσι νά κρα- 
τήση τήν Πύδνα (παραλιακή πόλι στήν Πιερία, κον
τά στίς έκβολές τοΰ Άλιά κμονος ). Μόλις δμως έ· 
λευθερώθηκε άπό τούς βορινούς έχθρούς του, στρέ
φεται τό ίδιο έτος (357. Διόδωρος χ ν ΐ ,  3, 3) καί 
πάλι πρός τήν ’̂Αμφίπολι, τήν κυριεύει, καί έγκαθί- 
σταται δριστικώς, παρά τήν ισχυρήν άντίδρασι πού 
βρήκε. Λ ίγο 'άργότερα καταλαμβάνει διαδοχικςος 
τήν Πύδνα (357), τήν Ποτίδαια (356) κ.τ.λ. "Έτσ ι, ή 
’Αμφίπολις άπετέλεσε τήν άρχή του πολέμου μεταξύ 
Φιλίππου καί ’Αθηνών.
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Καί δμως ή έξαιρετική αύτή μορφή φθεί
ρεται άσκοπα καί μάταια σέ μικρόπνοες 
έριδες καί σέ άσήμαντους άγώνες. ”Αν 
ύπήρχε ή δυνατότης νά καθοδηγηθή σέ 
πράξεις σωφρονέστερες καί πιό έλληνικές, 
πόση κι’ δ ίδιος θά έκατακτοΰσε τιμή καί 
πόσην εύτυχία θά έχάριζε στήν Ελλάδα !

Στό σκοπόν αύτό άφιερώνει τώρα ό 
’Ισοκράτης τό «Φίλιππο», νέα προσπάθεια 
στό σκληρό του άγώνα.

Οί δυσκολίες τοΰ είναι γνωστές : Ό  ίδιος, 
πού τώρα τόν γράφει, είναι πολύ γέρος κι’ 
άνίκανος νά στολίση τό λόγο του μέ φρα
στικά κατασκευάσματα καί μέ περίτεχνες 
φράσεις. Αύτούς τούς λόγους ό κόσμος 
συνήθως άγαπά, κι’ δχι τήν πειθώ τών πρα
γμάτων. Άλλά  καί μετά τίς έξαιρετικές 
του έπιτυχίες, ό Φίλιππος θά θελήση άραγε 
νά προσέξη τίς συμβουλές ένός άλλου, ή 
θά έχη γίνει τόσον αγέρωχος, ώστε κανέ- 
ναν άλλον νά μήν άκούη ;
'Σκέψεις σοβαρές, πού δέν έχουν δμως 

τή δύναμι νά σταματήσουν τόν πιστό στήν 
άποστολή του.

Ό  λόγος του χωρίζεται σέ δυό κυρίως μέρη, 
ΰστερ’ άπό 2ναν άρκετά μεγάλο πρόλογο (§ 1 - 30) : 
Στήν άνάγκη τής συνδιαλλαγής τών 'Ελλήνω ν (§§ 
30-62) καί στήν Περσικήν έκστρατεία (§§ 83 - 153).

Κα ί γ ιά  τά δυό θεμελιώδη αύτά προβλήματα ό 
’ Ισοκράτης μεταχειρίζεται ώς έπιχειρήματα τή μυ* 
θολογία καί τήν ίστορία, τήν ήθική τών άτόμων 
κάί τά δίκαια τής όλότητος, τά δικαιώματα τών 
'Ελλήνω ν καί τά καθήκοντα τοΰ Φιλίππου, άδιακρι- 
τως. Τά  μεγαλύτερα “Ελληνικά  κράτη τιμοΟν ξε
χωριστά τόν άρχηγό του γένους τοΰ Φιλίππου. Δέν 
είναι χρέος λοιπόν εύγνωμοσύνης νά τά συνδιαλ
λάξω καί νά τούς κάνη καλό (§§ 32-39) ; Δέν είναι 
παράξενο πώς θά συμφιλιωθούν κράτη, πού άλλοτε 
τόσο έπολεμοΰσαν τό £να τό άλλο. Τά  παραδείγ
ματα γ ι ' αύτό είναι άφθονα (§§ 42-45). Κα ί ή συμ- 
φίλίωσις θά γ ίνη , για τί είναι τόσο άθλιαή κοινωνι
κή και οικονομική κατάστασις τής 'Ελλά δος , ώστε 
δλα τά κράτη θά τήν ύποστηρίξουν άσφαλώς (§§ 
46-57). “ Αλλωστε, είναι καί εύκολη, δπως άποδει- 
κνύουν πολλές παρόμοιες περιπτώσεις (§§ 58-67).

Τή μετάβασι στό β ' μέρος τήν άποτελεϊ ζωηρή 
έξύμνησις μιάς τέτοιας προσπαθείας (§§ 68-72) καί 
βίαιη έπίθεσις κατά τών πολιτικών έχθρώ ν τοΰ Φ ι
λίππου (§§ 73-80). *Η άνάγκη τής ’ Ασιατικής έκστρα- 
τείας' είναι φανερή (§§ 83-89). Μ ιά  τέτοια έκστρα
τεία άλλωστε είναι καί εύκολη (§§ 90-104). Γ  ιά τήν 
έπιχείρησι αύτή ό Φίλιππος 6χε ι, θαυμαστή βοήθεια, 
τή μυθική παράδοσι τοΰ γένους του, τά κατορθώ
ματα τοΰ 'Ηρακλέους (§§ 108-127), πού θά τόν ένι- 
σχύσουν καί θά τόν έμπνεύσουν.

’Από τό σημείο αύτό μέχρι τά τέλος, ό λόγος δέν 
άκολουθεΐ πιά σύστημα. Στά  έπιχειρήματα πού ά- 
νέπτυξε, προσθέτει άκόμη άλλα ειδικώτερα, μέ πιό 
ίντονη ήθικήν άπόχρωσι, καί τελειώνει άνακεφαλαιώ- 
νοντας τίς προτάσεις καί τις ώφέλειες πού θά προ- 
έλθουν άπ’αύτές, δν ό Φίλιππος τίς πραγματοποιούσε.

Σέ ειδικήν άνάλυσι τοϋ Λόγου θά είναι

περιττό νά είσέλθουμε, μιά κι’ ό άναγνώ- 
στης τόν έχει μπροστά του. Οί σημειώσεις 
άλλωστε, πού συνοδεύουν τή μετάφρασι, έ
χουν γραφή έτσι, ώστε νά τόν βοηθήσουν 
στίς δυσκολίες.

Περιττό έπίσης είναι νά παρακολουΒή- 
σουμετήν άπήχησι πού είχε αύτόςτου ό 
λόγος στό Φίλιππο καί στόν Ελληνισμό. 
Νά ύποστηριχθή δτι τό Κορινθιακό συνέ
δριο, ή έθνική, γενικώτερα, ένωτική προ
σπάθεια τοΰ Φιλίππου, καί ή άσιατική έκ- 
τρατεία τοϋ Αλεξάνδρου έγιναν δίχως τήν 
έπίδρασι τών ιδεών τοΰ Ίσοκράτους, θά 
ήταν βέβαια άστοχο. Ά στοχο  δμως θά ή
ταν κι’ άν λέγαμε δτι δλ’ αύτά έγιναν ά- 
ποκλειστικώς χάρις στό κήρυγμα τοϋ Ίσ ο 
κράτους. Τά ιστορικά φαινόμενα, πολυσύν
θετα καθώς είναι, δέν έξηγοΰνται βέβαια 
μ’ Μνα καί μόνον ιστορικό παράγοντα.ΌΊ- 
σοκράτης συνειδητοποίησε τίς σκέψεις πολ
λών τιμίων καί άφρατρίαστων Ελλήνων, τίς 
διεμόρφωσε κατά τρόπο πιό οριστικό, καί 
μέ τό πασίγνωστο δνομά του καί τό έξαι- 
ρετικό λογοτεχνικό ταλέντο του τίς μετέ
τρεψε σέ κτήμα όλοκλήρου τοΰ τότε Έλλη· 
νισμοΰ. Στήν όριστικώτερη καί τελική δια- 
μόρφωσι τής ιστορικής έξελίξεως πρός τό 
νέο πνεΰμα τής Αλεξανδρινής περιόδου, 
συνετέλεσαν βέβαια δλοι οί άλλοι έκεΐνοι 
ιστορικοί παράγοντες, πού έφεραν καί 
στόν ’Ισοκράτη τίς ένωτικές καί ιμπεριαλι
στικές πεποιθήσεις του. "Οτι άλλωστε 
ποτε δέν έπραγματοποιήθηκε απολύτως τό ι
δεολογικό κήρυγμά του, είναι φανερό : Τά 
έλληνικά κράτη, παρ’ δλα τά συνέδρια καί 
τίς «κοινωνίες τών κρατών», έξακολούθη- 
σαν νά πολεμοΰν τό ένα τό άλλο μέ πει-, 
σμα καί φανατισμό, μέχρις δτου_έκμηδε- 
νίσθηκαν άπό τίς ρωμαϊκές λεγεώνες. Κα
λύτερη τύχη είχε μόνο τό κήρυγμα τής ιμ
περιαλιστικής πολιτικής του : "Ενας μεγά
λος άριθμός Ελλήνων έγκατέλειψε τήν 
Ελλάδα, δπου ύπήρχαν τόσες δυσκολίες 
ζωής, έγκαταστάθηκε στήν Άσία, ίδρυσε 
νέες πόλεις, κι’ έτσι δχι μόνο έλυσε τά με
γάλα οικονομικά καί κοινωνικά προβλήμα
τα τοΰ 4. αίώνος, άλλά καί προσέφερε τό 
πνεΰμα του καί τήν ψυχή του στή νέα κο
σμοθεωρία, πού έξεκίνησε άπό τήν Παλαι
στίνη. Ά π ’ αύτή τουλάχιστον τήν πλευρά 
του, άλλά μόνον άπ’ αύτή, ή προσπάθεια 
τοΰ διδασκάλου δικαιώθηκε πλήρως *.

1. Διεξοδικά έξετάζεί τό πρόβλημα ό V . W  i 1 c k e n, 
Ph ilip p  I I  von Makedonien und die panhellenische 
Idee. SB  der Berl. Akaderaie κτλ. 1929. Μέ τό ίδιο 
πρόβλημα άσχολεΐται διεξοδικά κι* ό W e r n e r  
J a e g e r  στό έντελώς πρόσφατο βιβλίο τοΟ Demos
thenes. The orig in  and growth of his po licy (Sather 
classical lectures, Volum e thirteen) Cambridge 1938. 
Τό έξαιρετικό αύτό fp yo  του μεγάλου φιλολόγου 
ήλθε δυστυχώς στά χέρια  μου δταν ή εισαγωγή 
εΐχε πιά έκτυπωθή, κι* 2τσι δέν μοΰ δόθηκε ή εύκαι
ρία να παραπέμψω σ* αύτό στήν κατάλληλη θέσι. 
Στήν  έρμηνεία τοϋ πολίτικου άγώνος του Δημοσθέ
νους ό συγγραφεύς συνεχίζει τήν παράδοσι τών 
θαυμαστών τοϋ Δημοσθένους, τήν βαθαίνει δμως καί
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8. Παναθηναϊκός 
ή ή ’Αθήνα ώς Μΰθος.

Άνάμεσα στά τελευταία εργα τοΟ Ίσο- 
κράτους, τά μετά τό346, είναι καί ό «Πα
ναθηναϊκός» του, διεξοδικώτατος λόγος μέ 
θέματα α) τήν άνάπτυξι τών γενικωτέρων 
του πεποιθήσεων καί β) έγκώμιο στήν Α 
θήνα.

Είναι πιά ήλικίας 97 έτών. Στό μεγάλο 
διάστημα τής ζωής του έγνώρισε άπειρους 
άνθρώπους καί πράγματα, δζησε πολυά
ριθμες ιδέες καί γεγονότα, πίστεψε καί 
άπαρνήθηκε, άγάπησε καί μίσησε, λαχτά
ρισε καί πολέμησε, μ* δλο τό πάθος τής 
ύπάρξεώς του — πάθος βαθύτατα Έ λλη 
νικό.

Τώρα, κοντά στις στιγμές τοΰ θανάτου, 
ξαναμετράει καί σταθμίζει τή ζωή καί τή 
δράσι του, τή σκέψι του καί τίς πράξεις. 
Ή  συνείδησις τοϋ θανάτου, πού ολοκληρώ
νει πάντα τή ζωή μας καί στεφανώνει τό 
νόημά της, τόν γυρίζει στόν ίδιον έαυτό 
του — στήν πιό κρυφή καί πιό βαθειά μυ
στική του ούσία.

Τό άλλο περιεχόμενο τοΰ «Παναθηναϊ
κού» του_ δέν πρόκειται νά μάς άπασχο- 
λήση έδώ. Τό έγκώμιο δμως, πού άπευθύ- 
νει στήν Αθήνα, είναι τόσο άποκαλυπτικό, 
ώστε δέν θάπρεπε νά κλείσουμε τήν εισα
γωγήν αύτή, χωρίς νά τό ίδοΰμε άπό κοντά 
γιά λίγο.

Ά ν  πολέμησε κι* άν έπόνεσε στή ζωή 
του, πολέμησε καί πόνεσε μόνο καί μόνο 
γιοι τήν Ελλάδα. Άλλά  τή στιγμή αύτή 
πού γράφει τόν «Παναθηναϊκό» του, δέν 
είναι πιά οΰτε ό Αθηναίος ’Ισοκράτης, 
οΰτε ό "Έλλην, — ό ρητοροδιδάσκαλος καί 
ό πολιτικός.

Τήν ιερήν αύτή στιγμή τοΰ «λόγον δι- 
δόναι», πέραν άπό τά φθαρτά, περαστικά 
καλύμματα τής ψυχής του, άνθίζει μέσα 
τ,ου, ° ,  Πνευματικός Άνθρωπος, πού πίσω 
άπό τή δράσι του, πλάϊ στόν άγώνα του, 
μέσα στις πράξεις του καί μέσα στά έ'ργα 
του, έζοΰσε καί πονοΰσε. Τόν πνευματι
κόν αύτόν Άνθρωπο άνακαλύπτει τώρα 
στή στιγμής πού ή λογοδοσία στόν ίδιο 
έαυτό του ένώνει μέσα του τής ζωής του 
τήν Άρχή καί τό Τέλος.

Μία Πίστιν είχε πάντα του, μιάν Αγάπη 
έπίστευε : Τήν Ά & ή ν α .  Ό χ ι τή φθαρτή,

τήν όλοκληρώνει τόσο, ώστε νά μάς φέρη σ ’ αύτόν 
τον πυρήνα της Μοίρας τοΟ 4. αίώνος, νά 'μάς δείξη 
τήν ιστορικήν άναγκαιότητα τής έλληνικής ψυνής' 

Ο συγγραφείς τής εισαγωγής πού δημοσιεύεται 
στα «Προπύλαια», είχε τήν εΰτυχία νά διαπιστώση 
οτι _ή_ περιγραφή των πολιτικών προβλημάτων στόν
4. αιωνα^ δπως γίνεται έδώ, συμφωνεί μέ τήν περι- 
γραψή των προβλημάτων, πού γίνετα ι άπό τόν Jae
ger, σέ μερικά μάλιστα μέρη σχεδόν μέ τις ίδιες 
διατυπώσεις (πρβλ. τό κεφάλαιο The po litica l reco
very  of Athens σ. 1-21). Γ ιά  τό βιβλίο τοϋ jaeger θά 
γ ινη  διεξοδικώτερος λόγος άλλοΟ.

περαστικήν έκείνη, πού άλλοτε έφτιαχνε 
ήγεμονίες _κι* άλλοτε τίς έχαλοΰσε, πού έ- 
δημιουργοΰσε μεγάλους άντρες γιά νά τούς 
στείλη στό θάνατο, πού εφασκε κι* άντέ- 
φασκε, πού ΰψωνε καί γκρέμιζε, χωρίς 
ρυθμό καί χωρίς λόγο. Πίστεψε κάποτε 
καί σ’ αύτήν, άλλ’ δταν είδε πώς δέν ώφε- 
λοΰσε πιά «καί μάλλον θόρυβον έκαμνε», 
τήν άπαρνήθηκε μέ συντριβή καί μέ πόνο— 
πάντως τήν άπαρνήθηκε.

Στή ζωή του όλόκληρη άγάπησε κι’ έπί- 
στεψε τήν Αθήνα ώς ’/ίεα, ώς άρχή τής 
ζωής μας.

Τί είναι αύτή ή Ίδέα δέν γράφεται. Ά 
πλώς περιγράφεται. Ή  άλήθεια της δέν 
άποδείχνεται. Δείχνεται. Μόνο νά τήν πι
στέψουμε  μποροϋμε. Ποτέ νά τήν παραδε
χτούμε. Υπάρχει σέ κάθε καλή σκέψι, σέ 
κάθε ώραΐο αίσθημα, σέ κάθε μεγάλη πρά- 
ξι,_ σέ κάθε ώραία γραμμή. Στό θάνατο 
τοΰ Σωκράτους καί στις γραμμές τοϋ Υ 
μηττού. Στις σελίδες τοΰ θουκυδίδου καί 
στά κεραμεικά έπιτύμβια, στόν Παρθενώνα 
καί στά γυμναστήρια, στήν τραγωδία καί 
στήν κωμωδία, στόν έλληνικόν Έρωτα καί 
στόν έλληνικό Λόγο.

Κι* είναι χρέος μας, χρέος πρός τόν πιό 
άξιο, τόν πιό ώραΐο έαυτό μας, νά τή σώ
ζουμε καί νά τήν καλλιεργούμε. Πολιτεύ
ματα μποροΰν νά ρθοϋν καί νά περάσουν* 
τά πιό άντιφατικά, τά πιό άνισα, κι* ομως 
μπορεί (καί πρέπει) νά κρατάν ύψωμένη„ 
πάντα ιερή μέσα πίστι τους, τήν Αθήνα 
ώς Ίδέα. Ή  Αθήνα δέν είναι δεμένη μέ 
κανένα καθεστώς κοντά, μέ κανένα πρόσω
πο, μέ κανένα πολίτευμα. Είναι μαζί μέ 
δλα, είναι μέσα σέ δλα, δσα πιστεύουν 
σάν άνώτατην άξία τό Πνεΰμα καί τόν 
’Ανθρωπο. Χώρες καί λαοί μποροΰν νά τήν 
κάνουν δική τους — οί πιό άντίθετοι, οίπιό 
άντίπαλοι μεταξύ τους : Μέσα σ’ δλ’ αύτά 
ζή, μέσα σ’ δλα μεγαλώνει, δσο δέν ά- 
φήνουν μέ_σα τους νά σβύση ή όμορφιά καί 
ή άξία τοΰ Πνεύματος καί τοΰ Άνθρώπου.

"Ανθρωποι, οί πιό άντίθετοι καί πιό άνι- 
σοι, _θά τήν έρωτευθοΰν : Καμμιά σημασία 
δέν εχει. Ή  Αθήνα ώς Ίδέα είναι τόσο με
γάλη, ώστε μπορεί νά κλείση μέσα της τίς 
πιό άντίθετες καί πιό έπίφοβες άγάπες. 
"Οσο μάλιστα καί πιό πολύ τή λατρεύεις, 
τόσο καί πιό άπέραντη σοΰ δείχνεται, πά
νω άπό τίς στενότητες καί μονομέρειες τοΰ 
άνθρώπου, Έκείνη πού συναιρεί μέσα της 
άρμονικά τίς έντονώτερες άντινομίες.

Γιά νά σώση τήν Αθήνα αύτή κι* ό 'Ισο
κράτης άγωνίστηκε στή ζωή του. Αύτό τό 
νόημα είχε ή σκληρή του πολιτική προσπά
θεια, ό τραγικός του άγώνας, άνάμεσα στά 
καιρικά καί τά περαστικά, σέ άντιφάσεις 
καί σ' άσίγαστην άγρύπνια.
, "Οταν συντρίβεται ή πίστις του στήν 
ιστορικήν Αθήνα, «πιό δμορφη καί πιό δυ
νατή τήν ξαναχτίζει πάλι, μέσα στά στήθη 
του τώρα» τήν Αθήνα ώς Μΰθο, ώς Ίδέα.
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Ή  ιμπεριαλιστική του ιδεολογία δέν εί
ναι ίδεο.λογία έμπορων : Στηρίζεται στήν 
ήθική κι’ έκπολιτιστικήν άνάγκη, δ Ελληνι
κός · Αθηναϊκός Μΰθος νά διατηρηθή, εστω 
καί μέ τή θυσία τών βαρβάρων, νά μετα- 
δοθή καί σ’ αύτούς τούς βαρβάρους άκόμη.

Κολακεία καί χρηματοθηρία δέν είναι οί 
άπέλπιδες έπικλήσεις καί οί θαυμασμοί 
του στούς ισχυρούς τής ήμέρας : Μόνο μέ 
τήν έπέμβα^ί τους θά μποροΰσε νά διατη· 
ρηθή ό Ελληνικός Μΰθος.

"Υστερ* άπό τήν έμφάνισι τοΰ Φιλίππου

Σ Η Μ Ε

Τό κε ίμ εν ο  που συνοδεύει τή  μετάφρασι, δίνεται 
κ α τ ά  τήν ί-κδοσι τοΟ F r i e d r i c h  B l a s s ,  Iso- 
cratis Orationes, L e ip z ig , Teubner 1913 (α ' τόμος).
Ώ ς  βοηθητικές έκδόσεις χρησιμοποιήθηκαν καί 
G- Β e n s e 1 e r, Isocratis Orationes, Le ipzig , Teu
bner 1851. Τοΰ ΐδιου, Isokrates* W erke , Le ipzig  1854 
(μέ  μετάφρασι στή γερμανική γλώσσα). * Α  δ. Κ ο· 
ρ α  ή,  Ισ ο κρ ά τη ς , Παρίσιοι 1807. G. M a t h i e u ,  
Isocrate Ph ilippe  κτλ. Pa ris  1924 (μέ μετάφρασι στή 
γαλλική). G. Ν ο r 1 i n, Isocrates I London and New 
Yo rk  1928 (μέ μετάφρασι στήν ά γγλική  γλώσσα) καί 
O t t o S c h  n e i d e r ,  Isokrates ausgewahlte Reden 
I I ,  Leipzig 1886 - 1888. Ύ στερ* άπ’ τήν άνακάλυψι 
τοΟ Cod. Urbinas 111 (Γ ),  ή Ικδοσ ις  του Ίσοκράτους 
Ι χ ε ι  διευκολυνθή πολύ [ J .  S y k u t r i s *  Gnomon 
6 ( 1930) 348 349 σέ κριτική τοΟ Isocrate : Discours 
I  texte etabli et tradu it par G. M ath ieu et E- Br£-

καΐ τής Μακεδονίας, αισθάνεται νά προβά- 
λη στήν Ελληνικήν ιστορία μιά νέα έποχή. 
Τήν έποχήν αύτή δέν τήν ξέρει καλά άκό
μη, κι* οΰτε θά προφθάση, ώς τό τέλος τής 
ζωής του, νά τή χαρή : Σάν ιερήν δμως καί 
άπαράβατην έντολή στή νέα περίοδο πού 
άνοίγεται, άφήνει τήν Αθήνα ώςΊδέα, γιατί 
χωρίς αύτήν οΰτε 'Ιστορία, οϋτε Πολιτεία, 
οΰτε Άνθρωπος θά μπορή νά ύπαρξη. Για 
τήν Αθήνα αύτή, δπως δ ίδιος τώρα βαθύ
τατα αισθάνεται, καί Μζησε καί έπίστεψε 
καί πολέμησε.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ 

I Ω Μ Α

mond, Paris  1928!· "Οπου τό κείμενο, καθώς δημο- 
σιεύεται έδώ, άποκλίνει άπ* τίς έκδόσεις τοΟ Blass 
ή του M ath ieu , άκολουθεΐ τόν κώδικα Γ . Διεξοδική 
περιγραφή του Γ , δπως καί δλης της άλλης χειρο
γράφου παραδόσεως του Ίσοκράτους, δίνει 6  Ε  η. 
D r e r u p ,  Isocratis Opera om nia. Le ipz ig , Teubner 
1 9 0 7 .

Σ τ Ις  ύποσημειώσεις της είσαγωγής καί τής μετά- 
φράσεως δίνεται ή σπουδαιότερη βιβλιογραφία γιά 
τό έργο τοΰ Ίσοκράτους. Λεπτομερέστερη ύπάρχεί 
στό άνωτέρω βιβλίο του Drerup, στό διεξοδικό άρ. 
θρο Isokrates στήν R E  (Κ . M flnscher) καί στά 
Bursians, Jahresberichte (Κ· Em m inger). Επ ιστημ ο 
νική έλληνική έκδοσις του έργου του Ίσοκράτους ή 
μόνο του «Φιλίππου», μετά τοϋ Κοραή, δέν υπάρχει 
άκόμη. Έπ ίσης δέν ύπάρχει, δσο γνωρίζω, νεοελλη
νική μετάφρασις τοΟ «Φιλίππου».

Β Α Σ . Λ·
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°   ̂ Μί1 θαυμάσης, ω Φίλιππε, διότι τοϋ λόγου ποιήσομαι τήν άρχήν 82
ού του πρός σέ φηθησομένου καί νυν δειχθήσεσθαι μέλλοντος άλλά τοϋ 
περί Αμφιπόλεως γραφέντος. περί οΰ μικρά βούλομαι προειπεΐν, ϊνα δηλώσω 
καί σοί καί τοΐς άλλοις, ώς οΰ δι’ άγνοιαν 1 ούδέ διαψευσθείς τής άρρω· 
στίας τής νΰν μοι παρούσης έπεθέμην γράφειν τόν πρός σέ λόγον άλλ* εί- b 
κότως καί κατά μικρόν ύπαχθείς.

β 2 Ορών γάρ τόν πόλεμον τόν ένστάντα σοί καί τή πόλει περί Άμ·
φιπόλεως πολλών κακών αίτιον γιγνόμενον έπεχείρησα λέγειν περί τε τής 
πόλεως ταύτης καί τής χώρας ούδέν τών αύτών οϋτε τοΐς υπό τών σών 
έταίρων λεγομένοις οΰτε τοίς ύπό τών φητόρων a τών παρ’ ήμΐν άλλ’ ώς

3 οίόν τε πλεΐστον άφεστώτα τής τούτων διανοίας. οΰτοι μέν γάρ παρώξυνον 
έπί τόν πόλεμον, συναγορεύοντες ταϊς έπιθυμίαις ύμών' * έγώ δέ περί μέν c 
των άμφισβητουμένων 4 ούδέν άπεφαινόμην, δν δ’ ύπελάμβανον τών λόγων 
ειρηνικώτατον είναι, περί τοΰτον διέτριβον, λέγων, ώς άμφότεροι διαμαρ- 
τάνετε τών πραγμάτων, καί σύ μέν πολεμείς υπέρ τών ήμΐν συμφερόντων, 83 
ή δέ πόλις ύπέρ τής σής δυναστείας· λυσιτελεϊν γάρ σοί μέν ήμάς εχειν τήν

4 χώραν ταύτην, τή δέ πόλει μηδ’ έξ ένός τρόπου λαβεϊν αύτήν 5. καί περί τού
των^ ούτως έδόκουν διεξιέναι τοΐς άκούουσιν «, ώστε μηδένα τόν λόγον 
αύτών μηδέ τήν λέξιν έπαινεΐν ώς άκριβώς καί καθαρώς εχουσαν ', δπερ 
εϊώθασί τινες  ̂ποιεϊν, άλλά τήν άλήθειαν τών πραγμάτων θαυμάζειν καί νο- 
μίζειν ούδαμώς άν άλλως παύσασθαι τής φιλονικίας υμάς, πλήν εί σύ μέν b 
πεισθείης πλείονος άξίαν εσεσθαί σοι τήν τής πόλεως φιλίαν ή τάς προ
σόδους 8 τάς έ ξ ’Αμφιπόλεως γιγνομένας, ή δέ πόλις δυνηθείη καταμαθεΐν. 
ωζ ΧΡή χάς μέν τοιαΰτας φεύγειν άποικίας, αϊτινες τετράκις ή πεντάκις άπο- 
λωλέκασι τούς έμπολιτευθέντας 9, ζητεΐν δ' έκείνους τούς τόπους τούς πόρρω

1. Τής γενικής πολιτικής καταστάσεως.
 ̂ «Ρήτωρ> στόν Ισοκράτη είναι είδικώς ό πολιτικός, ύπό τήν κυρία ιδιότητά του, ώς 

όμιλητου στίς συνεδριάσεις τής έκκλησίας. Πρβλ. Μ. Πανταζή, « 'Η  Ίσοκράτειος ρητορική»,
« Αθήνα» 16, 88 - 115-

• ία  3\ ° [ ‘ ^ Τω,Ιόλε^01* τής έποχής έκείνης, δπως έφάνηκεν ϋστερα, ήταν οί ρομαντικοί
ηνολάτρες, πθύ τώ 33 8  θά * * °ο υ ν  Χαιρώνεια, άνωφελή θύματα τής μεγαλουανοϋς πολι. 

τικης_ του Δημοσθένους καί τών φίλων του. Γενικώ τερα, στήν πολιτική τοϋ Ίσοκράτους κυρι
αρχεί πάντοτε ή ιδέα τής ειρήνης, κάποτε καί μέ μεγάλες θυσίες, 8 , 16. Γ ι ’ αύτό έβλεπε 
πάντοτε μέ πολύ δισταγμό τούς μεγάλους έξοπλισμούς τοΰ άθηναϊκοΰ κράτους, 8 , 1 2  καί 128.
Ο .φιλειρηνισμός του δμως αύτός ήταν για τί ίβλεπε πώς οί φιλοπόλεμες διαθέσεις κατέλη- 

γα ν πάντοτε σέ άνωφελεις έμφυλιους πολέμους, πού μεγάλωναν τήν έθνική, οικονομική καί 
κοινωνική άθλιότητα. Ή θ ε λ ε  είρήνη χάριν τοϋ πολέμου έναντίον τών Περσών. Πρβλ.καί 4, 106·

4. Σ έ  ποιόν άνήκε ή Άμψ ίπολις κτλ.
5.  ̂Για  τό Φίλιππο, ή  ̂κατοχή τής ’Αμφιπόλεως ήταν έπικίνδυνη, έπειδή θά συναντούσε 

συνεχώς τήν άντίδρασι τοϋ φιλαθηναΐκοϋ κόμματος καί, φυσικά, τήν άντίδρασι τοΰ άθη- 
ναικου κράτους. Γιά  τούς ’Αθηναίους πάλι ήταν ένοχλητική, έπειδή συνεχώς τούς έφερνε σέ 
πολεμικές συγκρούσεις μέ τούς Μακεδόνες. Πρβλ. Δημοσθένους X X I I I  111 (Syku tris ) καί 
Ίσοκρά τους  8 , 2 2 .
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α' 1 Μήν άπορήσης, Φίλιππε, πού θ’ άρχίσω τό λόγο μου όχι μέ δσα 82 
πρόκειται νά σοΰ πώ καί νά σοΰ παρουσιάσω, άλλά μέ δσα έγραψα γιά 
τήν Άμφίπολι. Γιά τό λόγον έκεϊνο θέλω νά πώ στήν άρχή λίγες λέξεις, 
γιά νά φανερώσω καί σέ σένα καί στούς άλλους, δτι δέν άποφάσισα, 
είτε άπό άγνοια 1 είτε ξεγελασμένος άπό τήν τωρινή μου άρρώστια, νά 
γράψω τό λόγο πού σοΰ άπευθύνω, άλλά άφοΰ σιγά-σιγά ώρίμασε μέσα b
μου μέ τρόπο φυσικό, 

β’ 2 Βλέποντας πράγματι δτι ό πόλεμος, πού ξέσπασε άνάμεσα σέ °ένα 
καί στήν ’Αθήνα γιά τήν Άμφίπολι, γίνεται άφορμή πολλών συμφορών, 
σκέφθηκα νά μιλήσω γιά τήν πόλιν αύτή καί γιά τήν περιοχή της, χω
ρίς δμως ή όμιλία μου νά εχη καμμιά σχέσι μέ δσα καί οί συνεργάτες 
σου σοΰ λένε καί οί δικοί μας πολιτικοί έδώ 1' άπεναντίας μόιλιστα, 
δσο τό δυνατόν πιό μακρυά άπ’ δ,τι σκέπτονται καί πιστεύουν γιατί αύτοϊ

3 παρακινούσαν νά γίνη ό πόλεμος, υποστηρίζοντας τίς δικές σας έπιθυμίες s. < 
Έγώ  δμως γιά τά έπίμαχα ζητήματα 4 καθόλου δέ μιλούσα, καί είχα άφιε· 
ρωθή στή σύνταξη τοΰ Χόγου, πού μου φαινόταν ό καταλληλότερος νά βοη- 
θήση στήν είρήνη, λέγοντας δτι καί οί δυό σας κάνετε λάθος καί πώς έσύ 
άγωνίζεσαι γιά τά συμφέροντά μας καί ή ’Αθήνα γιά τή δική σου έπικρά- 83 
τεια. Γιατί πραγματικά τό συμφέρον σου εΐναι τή χώρα αύτή έμεΐς νά τήν 
Εχουμε,-}ένώ τοΰ κράτους μας είναι μέ κανένα τρόπο νά μή τήν πάρη °.

4 Καί στους άκροατές μου» τέτοιαν έντύπωσι κάναν τά λόγια μου, 
ώστΞ κανένας άπ’ αύτούς νά μήν έπαινή, δπως συνηθίζουν μερικοί, τή 
φραστικήν άπλώς διατύπωσι, δτι εΐναι σωστή καί καθαρή 1, άλλά νά 
θαυμάζουν τήν άλήθεια τών πραγμάτων, καί ·νά πιστεύουν πώς δεν 
ύπάρχει καμμιά άλλη λύσις στό σκληρό μεταξύ σας άγώνα παρά μόνον : b

5 άν άπό τή μιά μεριά έσύ παραδεχόσουν πώς θά εχη μεγαλύτερην άξία 
γιά σένα ή φιλία τής ’Αθήνας, παρά τά κέρδη 8, δσα προέρχονται άπό τήν 
Άμφίπολι, κι* άπό τήν άλλη μποροΰσε τό κράτος μας νά καταλάβη καλά, 
δτι πρέπει ν’ άποφεύγη κάθε ΐδρυσι άποικιών τοΰ είδους αύτοΰ, πού τέσσε
ρις ή πέντε φορές ώς τώρα κατέστρεψαν όσους έγκαταστάθηκαν έκεΐ »,

5. Στούς μαθητές καί τούς φίλους του.
7. Αύτό θά γινόταν μόνον δν  ό λόγος είχε έπ ιδεικτική, καθαρώς «λογοτεχνική» προθεσι, 

ή άν δσες πολιτικές σκέψεις περιείχε ήταν πρακτικώς άνεφάρμοστες.
8 . Ο ί πρόσοδοι ήταν πάντως μεγάλες, θο υ κυ δ . IV  108, 1.
9. Σ έ  μάς δυό μόνο μεγάλες περιπτώσεις καταστροφής ’Αθηναίω ν άπο^ίκων στήν Αμφί- 

πολι είναι γνωστές : Τό 475, δταν κατεστράφησαν άπό τούς' Θράκες δσοι πήγαν μέ τό Λυσί- 
στρατο, τό Λυκούργο καί τόν Κρατίνο. καί τό 465 (θουκυδ . 1,100) δταν, μετά τήν έγκαταστασί 
τους έκεΐ, προχώρησαν πρός βορραν δέκα χιλιάδες άποικοι καί κατεσιραφησαν άπό τό 
θράκα ήγεαόνα Δραβήσκο. Ό  σχολιαστής δμως του Αίσχίνου ( I I ,  31) άναφερει έννέα ά ρ χ ε ις  
έπιχειρήσεις έγκαταστάσεως ’Αθηναίων έκεΐ. -Ισως ό Ισοκρά της  νά Ιχ η  Cm 5ψι του 
τήν προσπάθειαν τοϋ Βρασίδα τό 424 (θουκυδ . IV ,  102 - 104) καί του Τιμοθέου

ό 360.
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μέν κειμένους τών άρχειν δυναμένων *, έγγύς δέ τών δουλεύειν είθισμένων
6 είς οίόν περ Λακεδαιμόνιοι Κυρηναίους άπφκισαν '· πρός δέ τούτοις, εί σύ c 

μεν γνοίης^ότι λόγω παραδοϋς τήν χώραν ήμιν ταύτην αύτός έργφ κρα
τήσεις αύτής καί προσέτι τήν εΰνοιαν τήν ήμετέραν κτήσει- τοσούτους γάρ 
όμηρους λήψει παρ’ ήμών τής φιλίας, δσους περ αν έποίκοϋς 3 εις τήν σήν 
δυναστείαν άποστείλωμεν, τό δέ πλήθος ήμών εί τις διδάξειεν, ώς αν λά- 
βωμεν Άμφίπολιν, άναγκασθησόμεθα τήν αύτήν εΰνοιαν έχειν τοΐς σοΐς ιΐ 
πράγμασι διά τούς ένταΰθα κατοικοΰντας, οίαν περ είχομεν Άμαδόκω τώ

7 παλαιφ 4 διά τούς έν Χερρονήσω γεωργοΰντας 5. τοιούτων δέ πολλών λεγο- 
μενών ήλπισαν, δσοι περ ήκουσαν, διαδοθέντος τοΰ λόγου διαλύσεσθαι τόν 
πόλεμον υμάς καί γνωσιμαχήσαντας βουλεύσεσθαί τι κοινόν άγαθόν περί 
υμωναύτων. εί μέν ουν άφρόνως ή καί νοΰν έχόντως ταΰτ’ έδόξαζον, δικαίως e 
άν έκεΐνοι τήν αιτίαν έχοιεν' δντος δ’ ουν έμοΰ περί τήν πραγματείαν ταύτην 
έφθητε ποιησάμενοι τήν ειρήνην 6 πρίν έξεργασθήναι τόν λόγον, σωφρο- 
νοΰντες· δπως γάρ ουν πεπράχθαι κρεΐττον ήν αύτήν ή συνέχεσθαι τοΐς 84

8 κακοΐς τοΐς διά τόν πόλεμον γιγνομένοις. Συνησθείς δέ τοΐς περί τής 
ειρήνης ψηφισθεΐσι καί νομίσας ου μόνον ήμιν άλλά καί σοί καί τοΐς άλλοις
Ελλησιν άπασι συνοίσειν, άποστήσαι μέν τήν έμαυτοΰ διάνοιαν τών έχο· 

μένων ούχ’ οίός τ’ ήν, άλλ' οϋτω διεκείμην ώστ’ εύθύς σκοπεΐσθαι, πώς άν 
τά πεπραγμένα παραμείνειεν ήμιν καί μή χρόνον όλίγον ή πόλις ήμών δια· b 
λιπουσα πάλιν έτέρων πολέμων έπιθυμήσειε7. διεξιών δέ περί τούτων 
πρός έμαυτόν εϋρισκον ούδαμώς άν άλλως αύτήν ήσυχίαν άζουσαν, πλήν εί 
δόξε̂ ιε ταΐς πόλεσι ταΐς μεγίσταις διαλυσαμέναις τα πρός σψας αύτάς είς 
τήν ’Ασίαν τόν πόλεμον έξενεγκεΐν, καί τάς πλεονεξίας, άς νΰν παρά τών 
Ελλήνων άξιοΰσιν αύταΐς γίγνεσθαι, ταύτας εί παρά τών βαρβάρων ποιήσα- 

' in σ^αι β °υληθεΐεν· άπερ έν τώ πανηγυρικώ λόγω " τυγχάνω συμβεβουλευκώς. c 
ε , Ταΰτα δέ διανοηθείς καί νομίσας ούδέποτ’ άν εύρεθήναι καλλίω ταύτης 

υπόθεσιν ουδέ κοινοτέραν ούδέ μάλλον άπασιν ήμιν συμφέρουσαν, έπήρθην

1. Οί .ά ρχειν  δυνάμενοι» είναι φυσικά έδω οί Μακεδόνες, πού διεκδικοΰν τήν 49η-
ναικήν άποικία. θ ά  μπορούσε κανείς νά παραλληλίση τίς συμβουλές αύτές τοϋ Ίσοκράτους
. I  , " otKlot'cf| ΤΙολιτικι>1 τής Μ εγάλης Βρεττανίας, πού καί παλαιότερα άπέφευγε δλες 

τις επικίνδυνες αύτές άποικίσεις.
-η2'. Κ ° ντα στίΙν Αίγυπτο, στούς «είθισμένους δουλεύειν» φελλάχους. Ή  Κυρήνη (βλ. καί 

6 , 73) υπήρξε σημαντικό έμπορικό καί πνευματικό κέντρο, δπως γνωρίζουμε άπό τίς αρχαίες 
πηγές, καί δπως πρόσφατα άπέδειξαν οί σχετικές άνασκαφές έκεΐ. Γ ιά  τήν ϊδρυσι τής άποι- 
κιας πρβλ. Ιδίως Ή ρ ό δ . IV  154 - 164.

3. Ή  λεξις έν σχέσει μέ τή νέα πατρίδα, ένώ «άποικοι> έν σχέσει μέ τή παλαιά 
(Schneider). Ο ί «Ιποικοι» θά είναι «δμηροι,, για τί, δποτε ήθελε δ Φίλιππος, θά μπορούσε νά 
τσυς εχη στό χέρι του. Γι αυτό οί ‘Αθηναίοι θ* άπέφευγαν νά τόν ένοχλήσουν.

, , 4' €' °  παλαι5ς», γ ιά  νά ξεχωρίζη άπό τόν Ά μ ά δ οκο  τό νέο, πού ε ίχε συμμαχήσει κ ι ’ 
αυτός .μέ τους 'Αθηναίους, περί τό 350, Δημοσθ. X X I I I ,  8 . ΤΗταν ήγεμώ ν τής Θράκης άπό 
τους πιο ισχυρούς, καί έπικίνδυνος στίς άθηναΐκές άποικίες. Ο Ι ’Αθηναίοι δχι μόνον είχαν 
συμμαχήσει μαζί του, άλλά καί παρακολουθούσαν πολύ εύνοϊκά δλες τίς ύποθέσεις του. Μέ 
τή μεσολάβησι π.χ. τοϋ Θρασυβούλου είχε συμφιλιωθή μέ τόν Σεύθη, έναν άπό τούς Ισχυ 
ρούς άντιπάλους του. Ξενοφ. 'Ε λ λ η ν ικ ά  I V ,  8,26. Πρβλ.' καί Ίσ οκρά τους  8,22.

5 Η Χερσόνησος, μιά άπ* τίς πιό παλιές καί πιστές άθηναΐκές άποικίες, κοντά σέ εύ
φορη πεδιάδα καί σέ θέσι στρατιωτικώς έξαιρετική, ήταν πάντοτε τό άντικείμενό ιδιαιτέρων 
φροντίδων τής άθηναϊκής διπλωματίας. Τό σιτάρι πού παρήγε περνούσε όλόκληρο στήν άθη- 
ναικήν άγορά, καί γ ι ’ αύτό οί «γεωργούντες» έκεΐ είχαν προστατευθή μέ τίς φιλικές σχέσεις 
των ήγεμόνων τής Θράκης πρός τούς ’Αθηναίους. Καί στήν περίπτωσιν αύτή παράλληλα 
έχουμε άπό τή Βρεττανική διπλωματία, πού διατηρεί τήν ίδια  τακτική μέ τούς έπικίνδυνους 
φυλάρχους των ’ Ινδιών. Πρβλ. καί 8,22. 15,122. Ή  Χερσόνησος άποσπάσθηκε άπό τούς Ά θ η .  
ναίους άμέσως μετα τή μάχη τής Χαιρώνειας καί ύπήχθη στό κράτος τοΰ Φιλίππου.

6 . Είνα 4 ή γνωστή ώς Φιλοκράτειος ειρήνη τό 346 πρβλ. Δημοσθένους X V I I I ,  21. Τήν 
έπεδίωξαν οί ’Αθηναίοι κυρίως, Οστερ’ άπό τή μακρυά σειρά τών άτυχημάτων στίς διάφο-
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καί νά έπιδιώκη τά μέρη πού βρίσκονται μακρυά άπ’ δσους έχουν τή δύ· 
ναμι νά κυβερνάνε *, κοντά δμως στούς συνηθισμένους σάν δοΰλοι νά ζουν,

6 δπως π. χ. τό μέρος, δπου οί Λακεδαιμόνιοι έγκάτέστησαν ώς άποίκους 
τούς Κυρηναίους 3. ’Ακόμη, άν έσύ καταλάβαινες, δτι μέ τήν τυπική πα- c 
ράδοσι τής χώρας αύτής σ’ έμάς, πραγματικά ό ίδιος θά γίνης κυρίαρχός της, 
καί δτι, κοντά σ’ αύτό, θ’ άποκτήσης καί τή δική μας τήν εύνοια (άφοΰ δσους 
έποίκους 8 στείλουμε στήν περιοχή τοΰ κράτους σου, τόσους όμήρους θά έχης 
γιά τή φιλία μας). Καί τέλος, άν κανένας έπειθε τό λαό μας έδώ, δτι μό
λις πάρουμε τήν ’Αμφίπολι, θ’ άναγκασθοΰμε νά παρακολουθοΰμε δ,τι σ έν- d 
διαφέρει τό ίδιο εύνοϊκά, έξ αιτίας τών έγκαταστημένων έκεΐ, δπως είχε 
συμβή καί μέ τόν παλαιό τόν Άμάδοκο 4, έξ αιτίας τών γεωργών τής Χερ-

7 σονήσου δ.
Τέτοια πολλά έλέγονταν καί, δσοι τ’ άκουσαν, έμειναν μέ τήν έλπίδα, 

πώς, άμα κυκλοφορήση ό λόγος, θά σταματήσετε τόν πόλεμο, θ άλλάξετε 
γνώιαη καί θά σκεφθήτε κάτι τό κοινά ώφέλιμο γιά τούς ίδιους τούς εαυ
τούς σας. Ά ν  αύτή τή γνώμη τήν είχαν άπό άπερισκεψία ή άπό σω· e 
φροσΰνη, είναι βέβαια δικός τους λογαριασμός. Ένώ  πάντως έγώ ήμουν 
άπασχολημένος μέ τήν υπόθεσιν αύτή, προλάβατε καί κλείσατε τήν ειρήνη , 
προτοΰ άκόμη έπεξεργασθώ τό λόγο τελικώς. Καί έκάνατε καλά. Πολύ κα
λύτερα δμως θά ήταν νά είχε ήδη γίνει άπό καιρό, παρά νά ύποφέρετε τίς 84 
δυστυχίες, δσες φέρνει μαζί του ό πόλεμος, 

ΐ '  8 Εύχαριστημένος έπειτα μέ δσα ψηφίστηκαν γιά τήν ειρήνη, κοιί νομίζον
τας δτι θά είναι ώφέλιμο, δχι μόνο σέ μάς, άλλά καί σέ σένα καί στόν άλ
λον 'Ελληνισμό, δέν μπορούσα ν’ άπομακρύνω τή σκέψι μου άπό τίς φυσικές 
συνέπειες, άλλ’ άμέσως άρχισα νά συλλογίζωμαι, πώς θά μποροΰσαν νά 
διατηρηθούν δσα είχαμε συμφωνήσει, χωρίς τό κρόιτος μας ν’ άρχιση να 
έπιθυμή καινούργιους καί πάλι πολέμους, ϋστερ’ άπό μικρή διακοπή . Κα-

9 θώς λοιπόν τά άναλογιζόμουν αύτά, έφθασα σιγά-σιγά στό συμπέρασμα, πώς b 
κανένας τρόπος δέν θά ύπήρχε γιά νά ήσυχάση τό κράτος μας, παρά μονον 
άν άποφάσιζαν οί πιό μεγάλες δυνάμεις νά διαλύσουν τίς διαφορές που 
έχει ή μιά μέ τήν άλλη, καί νά μεταφέρουν στήν Άσία τόν πόλεμο, κι αν 
ήθελαν άπ’ τούς βαρβάρους νά διεκδικοΰν τά κέρδη έκεΐνα, πού άπαιτουν
τώρα νά έχουν άπ’ τούς “ Ελληνες.

Μέ τό πνεΰμα αύτό έχω συμβουλεύσει ήδη στόν Πανηγυρικό s μου λογο. c 
ε' 10 Έ τσ ι σκέφθηκα, καί νόμισα δτι ποτέ δέν θά μποροΰσε νά βρεθή κα

λύτερο θέμα άπ’ αύτό, οΰιε περισσότερο ένδιαφέρον, οϋτε καί πιό ωφέλιμο

ρες πολεμικές έπ.χειρήσεις των μέ τό Φίλιππο, τήν ήθελαν δμως καί οί Υ ιώ νά
τακτοποιήσουν τά μεγάλα διοικητικά  καί οικονομικά προβλήματα, δσα συνεπέφερε ή κατα
κτητική των πολιτική. Ο ί δροι ήταν είρήνη μεταξύ των δυο παρατάξεων έπι τη βάσει του 
status quo - Ο Ι ’Αθηναίοι παραιτούνται άπό τήν Άμφ ίπ ολι καί τή Χαλκιδική , άναγνωριζεται 
ή “  "κ υ ρ ια ρ χ ία  τού Φιλίππου στή Μ ακεδονία καί Θράκη : καί συνάπτεται συμμαχία μεταξύ 
’Αθηναίων καί Μακεδόνων. Ή - α Ι σ χ ρ ά  κ α ί  ά ν α ξ ία  τ ή ς  πόλεως. (Δημοσθενους X I X  150)
ειρήνη αύτή, λ ίγο  καιρό μετά τήν σύναψί της, φάνηκε πόσο έπικινδυνη ήταν γ ιά  τήν Αθήνα, 
για τί έπέτρεψε σιό Φίλιππο μέ διάφορα προσχήματα νά έξαπλωση άκομη περισσότερό τήν 
κυριαρχία του καί V  άναμιχθή ένεργώτερα στήν κεντρικήν ' ε λλάδα 'Ο  Ισοκρά της δμως 
γρά φ 'ΐ τό λόγο του λ ίγο  μετά τήν ύπογραφή τής συνθήκης, κ ι’ έτσι δέν μπορεί νά ξέρη
δλέθρια άποτελέσματά της. ’ Ιδιαιτέρως άλλωστε τόν εύχαριστεϊ ό δρος περί .συμααχίας.·

7 -Οπως καί ό Θουκυδίδης ( I,  70 κ.έ.) έτσι καί ό Ισοκρά της  γνωρίζει τήν άσιγαστην 
άνηο-χία καί τήν άδιάκοπη χαρά τοϋ πολέμου, πού χαρακτηρίζει τούς ’Αθηναίους. Ενω 
δ-ΐω- ό ένας τή χαίρεται, 6 άλλος τή φοβάται, σέ μιάν έποχή άλλωστε που ή πολεμική αυτή 
διάθ\σις, χωρίς καθόλου νά καταπιεσθή, θά μποροΰσε νά διοχετευθή σέ σκοπούς καλυτέρους.
Πρβλ. καί 8,25,44. „  ,

3. Πρβλ. πώς χαρακτηρίζει δ ίδιος τόν «Π α νηγυρικό , του : 15,57 κ.έ.
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πάλιν γράψαι περί αύτής, ούκ άγνοών ούδέν των περί έμαυτόν, άλλ’ είδώς 
μέν τόν λόγον τοΰτον ού τής ήλικίας τής έμής δεόμενον ■ άλλ’ άνδρός 
άνθουσαν τήν άκμήν εχοντος καί τήν φύσιν πολύ τών άλλων διαφέροντος,

11 όρών δ’ δτι χαλεπόν έστι περί τήν αύτήν ύπόθεσιν δύο λόγους άνεκτώς d 
είπεΐν, άλλως τε κάν ό πρότερον έκδοθείς οϋτως ή γεγραμμένος, ώστε καί 
τούς βασκαίνοντας ήμάς 3 μιμεΐσθαι καί θαυμάζειν αύτόν μάλλον τών καθ’

12 υπερβολήν έπαινούντων. άλλ’ δμως έγώ ταύτας τάς δυσχερείας ύπεριδών 
οϋτως έπί γήρως γέγονα φιλότιμος, ώστ' ήβουλήθην άμα τοΐς πρός σέ λεγο- e 
μένοις και τοΐς μετ έμου διατριψασιν ύποδεΐξαι καί ποιήσαι φανερόν, δτι 
τό μέν ταΐς πανηγύρεσιν ένοχλεΐν * καί πρός άπαντας λέγειν τούς συντρέ
χοντας έν αυταΐς πρός ουδένα λέγειν έστίν, άλλ’ όμοίως οί τοιοΰτοι τών 
λόγων άκυροι τυγχάνουσιν δντες τοΐς νόμοις καί ταΐς πολιτείαις ταΐς υπό

13 τών σοφιστών γεγραμμέναις *, δει δέ τούς βουλομένους μή μάτην φλυαρεΐν 
άλλά προϋργου τι ποιεΐν, καί τούς οίομένους άγαθόν τι κοινόν εύρηκέναι 85 
τούς μέν άλλους έάν πανηγυρίζειν, αύτούς δ’ ών είσηγοϋνται ποιήσασθαί 
τινα προστάτην τών καί λέγειν καί πράττειν δυναμένων καί δόξαν μεγάλην

ς 14 έχόντων, ειπερ μέλλουσί τινες προσέξειν αύτοΐς τόν νουν 5. Ά π ερ έγώ 
γνούς διαλεχθήναι σοί προειλόμην, ού πρός χάριν έκλεξάμενος, καίτοι πρό 
πολλοϋ ποιησαίμην άν σοι κεχαρισμένως είπεΐν, άλλ’ ,ούκ έπί τούτω τήν b 
διάνοιαν εσχον. άλλά τούς μέν άλλους έώρων τούς ένδοξους τών άνδρών 
ύπό πόλεσι καί νόμοις οίκοϋντας, καί ούδέν έξόν αύτοΐς άλλο πράττειν 
πλήν τό προσταττόμενον, £τι δέ πολύ καταδεεστέρους δντας τών πραγ-

15 μάτων τών φηθησομένων, σοι δέ μόνω πολλήν έξουσίαν ύπό τής τύχης 
δεδομένην καί πρέσβεις πέμπειν πρός ουστινας άν βουληθής καί δέχεσθαι 
παρ ών άν σοι δοκή δ, καί λέγειν δ,τι άν ήγή συμφέρειν, πρός δέ τούτοις e 
καί πλούτον 7 καί δύναμιν κεκτημένον, δσην ούδείς τών Ελλήνων, ά μόνα 
τών δντων καί πείθειν καί βιάζεσθαι πέφυκεν ών οίμαι καί τά φηθησόμενα

16 προσδεήσεσθαι. μέλλω γάρ σοι συμβουλεύειν προστήναι τής τε τών ’Ελλήνων 
όμονοίας καί τής έπί τούς βαρβάρους στρατείας· εστι δέ τό μέν πείθειν

1. Ό  ’ Ισοκράτης γεννήθηκε τό 436. Τό «Φίλιππο, τόν έγραψε τό 346.
2. Πολιτικός άντίπαλος τοΰ Ίσοκράτους είναι δ Δημοσθένης καί τό κόμμα του. Στή λο

γοτεχνία  καί στή ρητορική άναφέρονιαι τά άνόματα τοϋ Πολυδάμα, τοΰ Άριστστέλους κ .δ .
Για  τή «μίμησι», πού άναφέρει έδώ, δέν ξέρουμε δν είναι υπερβολικός αϋτοθαυαασμός ή άλή- 
θεια. Πρβλ. καί 12,16 κ.έ.

3.̂  'Υπαινιγμός στις πανηγυρικές όμιλίες τοΰ Γοργίου καί τοϋ Λυσίου γ ιά  τό ίδιο θέ-ια 
στήν ’Ολυμπία. Καί οί δυό αύτοί ρήτορες είχαν γράψει ειδικούς λόγους καλώντας τούς *£λ- 
ληνες σε κοινή έκστρατεία καχά τών βαρβάρων, άλλά ή πολύ άφηρημένη καί γενική  πρόσ- 
κλησίς των^δέν είχε, δπως ήταν φυσικό, καμμίαν άπήχησι. Διαβάστηκαν ύπό τύπον διαλέ- 
ξεως στήν ’Ολυμπία, έπομένως σέ «πανήγυριν», δέν φαίνεται δμως οΟιε οί ίδιοι νά θέλησαν 
να έπιδιώζουν συγκεκριμένους πολιτικούς σκοπούς. ’Ή τα ν μιά λογοτεχνική  έκμετάλλευσις 
ένός «κοινού τόπου» στή συνείδησι τής έποχής έκείνης. 'Ο  Ίσ οκρ ά ιη ς  δμως τονίζει δ η  δέν 
πρόκειται νά κάνη έπίδειξιν, άλλά πολιτική π ρα 'ι. Πρβλ. καί Έ π ισ το λ ή ς  είς Δ ιονύ" 
σιον 5-7 .

4. Παλαιότερα, έπειδή οί λέξεις πού χρησιμοποιεί ό Ισοκρά της έδώ, θυμίζουν „τούς 
τίτλους έργων του Πλάτωνος (Νόμοι, Πολιτε(α), είχε ύποτεθή πώς γίνεται άμεσος ύπαινιγμός 
στά^ εργα του καί στήν πολιτική του θεωρία (Πρβλ. ήδη τόν Σπεύσιππο, Έπ ιστολαί Σω κρα 
τικών X X X  2). ’’Ή ταν άλλωστε φυσικό, ό ρεαλιστικός καί θετικός νοϋς τοϋ Ίσ ο κρ ά το υ ; νά 
έβλεπε σάν σοφιστικά κατασκευάσματα τίς πολιτικές θεωρίες τοϋ φιλοσόφου, πού δέν έκανε 
πολιτική, άλλά θεωρία τής πολιτικής, πολιτική φιλοσοφία. Πάντως, τήν έποχή αΟτή τά 
πολιτικά προβλήματα προκαλοΟσαν τό ζωηρότερο ένδιαφέρον, καί μέ τούς τίτλους αύτούς 
είχαν γραφή καί άλλα πολιτικά συ>Ύράμματα. Πρβλ. Δ ιογένης Λαέρτιος V I  1,16.— Άριστο-  
τέλους, Πολιτικά  1265β 31, 1267β 22, 1293α 13.

5. Αν πρόκειται δηλ. νά μή μείνη δίχως άνταπόκρισιν δ λόγος των, άλλά νά βρεθί) κά.
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σ’ δλους μας. ’Ετόλμησα λοιπόν γιά τό ίδιο θέμα καί πάλι νά σοΰ γράψω, 
δχι έπειδή δέν είχα συνείδησι τής καταστάσεώς μου. Γνωρίζω πολύ καλά 
δτι ό λόγος αύτός δέν χρειάζεται τά δικά μου τά χρόνια ·, άλλ εναν άν-

11 τρα άκμαΐο καί ξεχωριστό, καί βλέπω άκόμη δτι γιά τό ίδιο θέμα δύσκολο d 
είναι νά γράφουν δυό λόγοι μέ τρόπον άνεκτό, καί μάλιστα δταν ό πρώτος 
έχει γραφή ετσι, ώστε νά τόν μιμούνται καί νά τόν θαυμάζουν οί άντίπα- 
λοί μας 2 περισσότερο κι* άπ’ δσους ύπερβολικά τόν έπαινοΰν.

12 Ά λ λ ’ δμως έγώ αύτές τίς δυσκολίες καθόλου δέν τίς λογάριασα, καί 
τόσο φιλόδοξος Μγινα τώρα, στά γηρατειά μου, ώστε θέλησα, μαζί μ αύτά e 
πού σοΰ άπευθύνω, νά ύποδείξω συγχρόνως στούς φίλους μου καί μαθητές 
μου καί νά τούς φανερώσω πρώτα : δτι τό νά κάνουμε θόρυβο στις πανηγύ- 
ρεις5 καί νά άποτεινώμαστε σ’ δσους μαζεύονται σ’ αύτές, είναι τό ίδιο 
σά νά μήν άποτεινώμαστε σέ κανένα — αύτοΰ τοΰ είδους οί λόγοι είναι 
άγονοι, δπως άκριβώς οί νομοθεσίες καί τά πολιτεύματα πού κατασκευά-

13 ζουν οί σοφιστές * — κι* Μπειτα δτι πρέπει, δσοι θέλουν νά μήν άερολο- 
γοΰν, άλλά νά κάνουν κάτι τό χρήσιμο, κΓ άκόμη δσοι πιστεύουν πώς έχουν 85 
κάτι γενικά ώφέλιμο βρή, νά τούς άφήσσυν αύτούς νά κάνουν έπιδείξεις μέ 
τούς λόγους των καί νά έπιζητήσουν οί ίδιοι, γιά νά ένσαρκώσουν τά σχέ
διά τους, τούς άνθρώπους τούς ικανούς στούς λόγους καί στις πράξεις, 
καί τούς μέ άναγνωρισμένο κΰρος, άν θέλουν βέβαια κάποιοι νά βρεθούν 
πού θά τούς προσέξουν 5.

7 ’ 14 Αύτά έσκέφθηκα, καί γι’ αύτό άποφάσισα ν’ άποταθώ πρός έσένα, όχι
θέλοντας νά σ’ εύχαριστήσω — άν καί, φυσικά, πολύ θά μ’ ένδιέφερε νά σοΰ 
ήταν εύχάριστα δσα θά σου πώ' πάντως αύτό δέν ήταν ό σκοπός μου . b 
Έβλεπα δμως οί άλλοι έξέχοντες άνδρες νά πολιτεύωνται δ ε σ μ ε υ μ έ ν ο ι  άπό 
νόμους κι’ άπό τήν ψήφο τοΰ λαού, καί νά μήν Ιχουν τή δύναμι τίποτ άλλο 
νά κάνουν, παρά μόνον δ,τι τ ο ύ ς  προστάσσεται — καί περισσότερον άκόμη. 
Τούς έβλεπα νά είναι πολύ κατώτεροι άιιό τά θέματα πού θά άναπτυχθοΰν

15 έδώ, καί μόνο σέ σένα νά 2χπ δοθή άπ’ τήν τύχη μεγάλη δύναμις πολιτική 
καί κάθε εΰχέρεια νά στέλνης, σ’ δσους θά ήθελες, πρέσβεις, καί νά δέχε
σαι άπ’ δπου θά ένόμιζες καλό β, νά λές δ,τι θά θεωρούσες πώς είναι συμ
φέρον καί, έκτός άπ’ αύτό, νά έχης πλούτο ' καί στρατιωτική δύναμή δση 
κανένας άλλος "Ελληνας, πλούτο καί δύναμι, τά μόνα πού μποροΰν να 
πείθουν καί νά έξαναγκάζουν βιαίως.

Τά πλεονεκτήματα αύτά είμαι βέβαιος δτι θά χρειασθοΰν γιά δσα θ
16 άναπτύξω : Γιατί πρόκειται νά σέ συμβουλεύσω νά ήγηθής καί στή συμφι- 

λίωσι τών Ελλήνων καί στήν έκστρατεία κατά τών βαρβάρων. Νά πεισθουν

ποιος, πού θά τόν μετατρέψπ σέ έργο, κάποιος ισχυρός σέ ήθικές καί ύλικές δυνάμεις πο
λιτικός. Ή  γραφή των κω δίκω ν.Γ καί, ξ  .(αύτφ άντι αύτοΐς) δ ίνει νομίζω νόημα λιγωτερο 
πιθανό. .■, . ·■ ..

6 . Τά είχε διαπιστώσει πολλές φορές ήδη 6  Ισοκρ ά της , στήν προσπάθειά του νά βρή 
τόν κατάλληλον ήγέτη γ ιά  τά 'Ελ λη ν ικά  του σχέδια. Αύτός, πού χρειάζεται, είναι ένας αν- 
τρας άνώτερος άπό κάθε νομική καί συνταγματική έπιταγή, δπως ό περίφημος του Ά ρ ι-  
στοτέλους (Πολιτικά  1284α 14). "Ε να ς  άληθινά «έμψυχος νόμος*. Τό πρόβλημα λοιπόν δέν έ γ 
κειται μδνο στήν κατάλληλη πολιτική, άλλά στήν ήγεσία . Πρβλ. καί 127 σέ δ ’ ώσπερ άφετον 
γεγενημένον. Στις  νομικές καί συνταγματικές έπιταγές εΐχεν  ύποχωρήσει ήδη ένας μεγά 
λος, ό ’Αγησίλαος, πού άναγκάστηκε ν ’ άφήση τήν έπίθεσι πού έτοίμαζε κατά τών Περσών 
καί νά γυρίση στή Σπάρτη, μόλις τόν άνακάλεσαν.

7. Τό 356 δ Φίλιππος άναγκάζει τό βασιλέα τών Θρακών Κετρίποριν νά τοϋ έκχωρήσβ 
δλη τήν έκτασι ώς τό Νέστο. -Ετσι γίνετα ι κύριος τών χρυσωρυχείων, τών πεδιάδων καί 
τοϋ Παγγαίου, πού τοϋ έδιναν κάθε χρόνο 1000 περίπου τάλαντα. Πρβλ. καί Δ ημοσθ. 
X V I I I  235.

V
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πρός τούς Έλληνας συμφέρον, τό δέ βιάζεσθαι πρός τούς βαρβάρους χρή
σιμον. ή μέν ούν περιβολή παντός τοΰ λόγου τοιαύτη τίς έστιν. d

ζ  17 Ούκ όκνήσω δέ πρός σέ κατειπεϊν, έφ’ οϊς έλύπησάν τινές με τών'πλη- 
σιασάντων οΐμαι γάρ έσεσθαί τι προΰργου. δηλώσαντος γάρ μου πρός αύ
τούς, δτι μέλλω σοι λόγον πέμπειν ούκ έπίδειξιν ποιησόμενον 1 ούδ’ έγκω- 
μιασόμενον 2 τούς πολέμους τούς διά σοΰ γεγενημένους, ετεροι γάρ τοΰτο 
ποιήσουσιν, άλλά πειρασόμενόν σε προτρέπειν έπί πράξεις οίκειοτέρας καί e 
καλλίους και μάλλον συμφερούσας ών νυν τυγχάνεις πρ'οηρημένος, οΰτως 
έξεπλάγησαν, μή διά τό γήρας έξεστηκώς ώ τού φρονεΐν, ώστ’ έτόλμησαν 
έπιπλήξαί μοι πρότερον ούκ είωθότες τοΰτο ποιεϊν, λέγοντες, ώς άτόποις 86 
και λίαν άνοήτοις έπιχειρώ πράγμασιν, « δστις Φιλίππω συμβουλεύσοντα 
λόγον μέλλεις πέμπειν, δς εΐ καί πρότερον ένόμιζεν αύτόν είναι τίνος πρός 
τό φρονεΐν καταδεέστερον, νΰν διά τό μέγεθος τών συμβεβηκότων ούκ 
εστιν δπως ούκ οίεται βέλτιον δύνασθαι βουλεύεσθαι τών άλλων. έπειτα,

19 καί Μακεδόνων έ'χει περί αυτόν τούς σπουδαιοτάτους, οΰς εΐκός, εΐ καί 
περί τών άλλων άπείρως έχουσιν ", τό γε συμφέρον έκείνω μάλλον ή σέ b 
γιγνώσκειν. έτι δέ καί τών Ελλήνων πολλούς άν ϊδοις έκεΐ κατοικοΰντας *, 
ούκ άδοξους άνδρατς ούδ’ άνοήτους, άλλ* οϊς έκεΐνος άνακοινούμενος ούκ 
έλάττω τήν βασιλείαν πεποίηκεν άλλ’ εύχής άξια διαπέπρακται. τί γάρ έλ- 
λέλοιπεν; ού θετταλούς 5 μέν τούς πρότερον έπάρχοντας Μακεδονίας 8 
οϋτως οίκείως πρός αύτόν διακεΐοθαι πεποίηκεν, ώσθ’ έκάστους αύτών μάλ
λον  ̂έκείνω πιστεύειν ή τοΐς συμπολιτευομένοις 1 ; τών δέ πόλεων τών c 
περί τόν τόπον έκεϊνον " τάς μέν ταϊς εύεργεσίαις πρός τήν αύτοΰ συμμα- 

21 χίαν προσήκται 9, τάς δέ σφόδρα λυπούσας αύτόν άναστάτους πεποίηκεν 10 ; 
/Λάγνητας 11 δέ καί Περραιβούς 11 καί Παίονας "  κατέστραπται καί πάντας

1. «Επ ιδ ε ικτ ικο ί λόγοι» (Prunkreden ) ήταν ρητορικά έργα ύπό τόπον άγορεύοεως, 
που 6  σκοπός τους δμως είναι καθαρά λογοτεχνικός, χωρίς καμμιά πρακτική έπιδίωξι. ’Απο
τελούσαν μαζι μέ τούς διαλόγους τό μόνο λογοτεχνικό είδος πεζογραφίας τήν έποχή έκείνη.
1 ους ρητορικούς λόγους ένός Δημοσθένους π .χ., «λογοτεχνικά , οί άρχαϊοι καθόλου δέν τούς 
εκτιμούσαν.

• 2' , Έ γ κ ώ Ιη ° ν '  εΓναι ώρισμένο λογοτεχνικό είδος, πού τό καλλιέργησε πρώτος ό Γορ 
γίας. θέματα έγκω μίω ν ήταν ή μυθικές μορφές (π.χ. τό Έ γ κ ώ μ ιο ν  ’Αχιλλέω ς άπό τό Γοργία  
’Αριστ. Ρητορική 1418α32) ή άξιομνημόνευτα δμαδικά γεγονότα (π.χ. ένας πόλεμος- τέτοιου 
είδους έγκώ μια ήταν οί έπιτάφιοι) ή έθνη (έγκώ μιον 'Η λείω ν τοΰ Γοργίου, ’Α ριστ. Ρητορική 
1415β38) ή άλλα παράδοξα καί άπίθανα ( Ί .  Συκουτρή , Πλάτωνος Συμπόσιον 1934 σ. 26). Πρώτος 
ί> Ισοκρά της άρχισε σέ πεζό λόγο νά έγκωμιάζη συγχρόνους καί ζώντας ( J.  S y k u t r i s ,  Iso 
krates’ Euagoras, Hermes 1925, 24-53). Έ μ μ ε τ ρ α  έγκώμια ήταν ήδη οί έπίνικοι.

,  a3· T Iv o ? πράγματος «άπείρως έχουσι» οί Μακεδόνες ; ’Ασφαλώς εΐναι άμεση άπάντησις 
του Ίσοκράτους σέ δσους χαρακτήριζαν βαρβάρους τούς Μ ακεδόνες, δθεν ούδ’ άνδράποδον 
σπουδαίον ήν πρότερον (Δημοσθ I X  31). Μπορεί οί Μακεδόνες νά μήν ξέρουν φιλοσοφία 
και λογοτεχνία, ρητορική καί διαλεκτική , έχουν δμως τή δυνατότητα τής όρθής καί συμφε- 
ρούσης πολιτικής πράξεως, κάτι πού τόσο λείπει άπ’ τούς ’Α θηνα ίους !

4. « Ελληνες» (τής νοτίου 'Ελλά δος  κυρίως) άρχισαν νά συχνάζουν στήν αύλή τών ήγε- 
μόνων τής Μ ακεδονίας άπό τό 413, δταν άνέβηκε στό θρόνο τής Πέλλας δ ’ Αρχέλαος, γ ιά  
τόν όποιον θά μπορούσε κανείς νά έπαναλάβη δ,τι είπαν γ ιά  τόν Πέτρο τό Μ εγάλο τής 
Ρωσίας, δτι «άνοιξε Ινα  παράθυρο στόν εύρωπαϊκό -πολιτισμό». Ε ίχ ε  μείνει έκεΐ ό Ά γά θω ν , 
ό Ζεΰξις, δ Ευριπίδης, είχε προσκληθή ό Σω κράτης, καί τήν έποχή τοϋ Φιλίππου γνωστοί 
"Ελλη νες  είναι Πύθων δ Βυζάντιος, Εύμένης δ Καρδιανός, άργότερα ό ’Αριστοτέλης.

5. Γιά  πρώτη φορά ό Φίλιππος άσχολεϊται μέ τούς θεσσαλούς τό 357. Τό 354 ξανάρ
χεται ϋστερ άπό πρόσκλησι τών Ά λευα δώ ν τής Λαρίσσης, -πού πολεμούσαν μέ τόν τύ
ραννο τών Φερών Λυκόφρονα, άλλ’ οί Φεραϊοι συμμαχοΟν μέ τούς Φωκεΐς καί, ϋστερ’ άπό 
μ ερ ικέ ί δευτερευούσης σημασίας έπιτυχίες του, δ Φίλιππος άναγκάζεται νά ύποχωρήση καί 
νά έπιστρέψη στή Μακεδονία. Τό 353 έκστρατεΰει μέ μεγαλύτερη προετοιμασία καί ύποβοηθού- 
μενος άπ’ τό κοινό τών θεσσαλών, πού τό προσείλκυσε μέ κατάλληλη διπλωματία, συναν- 
ταται στόν 'Αλμυρό μέ τούς Φωκεΐς (άρχηγός των ήταν ό Ό νόμαρχος), τούς συντρίβει, στρέ
φεται έπειτα πρός τίς Φερές καί τίς άναγκάζει νά παραδοθοΰν. Ή  διείσδυσις αύτή τοϋ
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οί "Ελληνες είναι συμφέρον βιαίως νά έξαναγκασθοΰν οί βάρβαροι 
χρήσιμο.

Αύτός λοιπόν είναι περίπου όλόκληρης τής ομιλίας μου ό σκελετός, 
ζ' 17 Δέν θά διστάσω δμως νά σου φανερώσω μέ τί άπόψεις μέ δυσαρέστη- 

σαν μερικά πρόσωπα τοΰ περιβάλλοντος μου. Νομίζω άλλωστε πώς κάπως θά 
ώφελήση."Οταν τούς άνακοίνωσα πώς πρόκειται νά σοΰ στείλω ενα λόγο, πού · 
δέν θά είχε καμμιάν έπιδεικτική πρόθεσι *, οΰτε θά έγκωμίαζε · τούς πο
λέμους πού έκανες (αύτό άλλωστε θά γίνη άπό άλλους), άλλά πού θά 
προσπαθούσε νά'σέ κάνη νά στραφής σέ πράξεις περισσότερον ελληνικές, e 
καλύτερες καί πιό ώφέλιμες άπ’ δ,τι έως τώρα έτυχε νά προτιμήσης, τόσο

18 ξαφνιάστηκαν, μήπως άπό τά γεράματα δέν ξέρω τί κάνω, ώστε τόλμησαν 
νά μου κάνουν παρατήρησι, πράγμα πού δέν τό συνήθιζαν άλλοτε, και να 
μοΰ λέν δτι άσχολοΰμαι μέ άπίθανα καί έντελώς παράλογα πράγματα, «πού 8ο· 
πρόκειται στό Φίλιππο νά στείλης λόγο συμβουλευτικό, στό Φίλιππο, πού 
■κι’ άν παλαιότερα έθεωρουσε τόν έαυτό του λιγώτερο ικανόν άπό άλλους 
νά βρίσκη τό σωστό, τώρα, έπειδή είναι πολύ μεγάλα δσα έγιναν, δέν είναι 
δυνατόν νά μή νομίζη πώς είναι ικανός καλύτερα άπ’ τούς άλλους νά σκέ-

19 π τ ε τ α ι .Άλλωστε, περιστοιχίζεται κι' άπ- τους σπουδαιότερους Μακεδόνες, 
πού είναι φυσικό, κι’ άν τίποτε άλλο δέν ξέρουν s, νά ξέρουν πάντως κα· b 
λύτερ’ άπό σένα νά ξεχωρίζουν δσα συμφέρουν σ’έκεϊνον. Μπορείς άκόμη 
νά ίδής νά κατοικούν έκεΐ πολλοί "Ελληνες4, οΰτε άσήμαντοι, οΰτε άκριτοι, 
πού μέ τή συνεργασία τους μάλιστα δχι μόνο δέν έβλαψε τήν ήγεμονία του,

20 άλλά καί κατώρθωσε πράγματα άντάξια μ’δσα μπορούσαμε νά εύχηθοΰμε. 
Γιατί που εχει φανή κατώτερος; Δέν έχει κατορθώσει νά παρασύρη 
τόσο μέ τό μέρος του τούς θεσσαλούςδ, τούς παλιούς έπικυρίαρχους 
τής Μακεδονίας «, ώστε καθένας τους νάχη περισσότερην έμπιστοσύνη 
σ’ έκεϊνον παρά στούς συμπολίτες του7 ; Κι* άπ’ τά γειτονικά του κράτη , c 
άλλα μέ τίς εύεργεσίες του δέν τά τράβηξε νά συμμαχήσουν μαζί του ,

21 κι* άλλα, πού τόν ένοχλουσαν πολύ, δέν τά κατέστρεψε όλότελα 10 ; Δέν 
έχει έκμηδενίσει τούς Μάγνητες “ , τούς Περραιβούς »*, τούς Παίονες ■’ καί

Φιλίππου στή Θεσσαλία είχε πολλά άποτελέσματα : α) Τό μακεδονικός κράιος έπεκτείνεται 
πρός νότον έως τις θ£ραοπϋλες καί άποκτά έτσι 8 χι μόνο νέες έδαφικες έκτάσεις, άλλα και 
ση^ιαντικώτατην ένίσχυσι, στρατιωτική καί οικονομική, άπό τίς πλούσιες θεσσαλικές πόλεις 
(πρβλ. 15, 155). β) Γ ιά  πρώτη φορά τώρα οί Μακεδόνες συνδέονται μέ τούς Θηβαίους 
ϋστερ’ άπό έκστρατεία πού έκανε έναντίον τών θηβώ ν δ νικητής τοϋ Φιλίππου τό 354 Ό ν ο . 
μαρχος. γ ) Ό  Φίλιππος, δν καί ύποτάσση τή Θεσσαλία, τή διοικεί μέ τό παλαιό όμο- 
σπονδιακό σύστηιια τών Μακεδόνων, πού έπιτρέπει μιά σχετικήν αύιονομία. Έ τ σ ι  οι θεσσα- 
λοί, S v  καί διατηρούν τήν παλιά τους αύτονομία κατά πόλεις, σταματούν πια τους συνε
χείς παλιούς ιιεταξύ των άγώνες (8,118) καί φυσικά εύγνω,μονοϋν τό Φίλιππο γ ι ’ αυτο

6  Κυριαρχία  ιών θεσσαλών στή Μακεδονία δέν μάς είναι γνωστή. Φαίνεται δτι ό ίσο- 
κράτης έχει μάλλον ύ π ’ δψι τ ο υ  έδώ τίς έπεμβάσεις τής θεσσαλικής διπλωματίας στήν 
έσωτερική πολιτική τών Μακεδόνων, κατά τήν έποχή τών πολιτικών άνωμαλιων άπό το 
θάνατο τ ο ϋ ’ Αρχελάου (399), έως τή άνάρρησι τού Φιλίππου (M ath ieu ). Πρβλ. Δημοσθ. X X I I I ,
111 καί Σχόλια  Α ίσχίνου I I ,  25. . . .  ., . -

7  Ίσ ω ς  άναφέρεται σέ συγκεκριμένα  πολιτικά γεγονοτα, άγνωστα ομως σέ μας.
3 . Δέν έννοεί φυσικά μόνο τή Θεσσαλία, άλλά καί τίς πόλεις πού βρίσκονται κοντά

9 Π. χ. τίς Φερές, στίς όποιες ξανάδωσε τήν «έλευθερία», τίς άπήλλαξε δηλ. άπό τό τυ
ραννικό καθεστώς καί τίς συνέδεσε μέ τή νέα διοίκησι τής Θεσσαλίας. Διόδωρος X V I3 8 .

10 Τήν τύχην αύτή ύπέστησαν ή Μεθώνη, ή Ό λ υ νθ ος , ή Ποτίδαια καί άλλες πόλεις 
στή Χαλκιδική . Ο ί άθηναϊκές αύτές πόλεις, πού χάθηκαν, δσο πόνο κ ι’ δν  δίνουν στόν ’Αθη- 
ναΐον ’ Ισοκράτη, είναι δμως ένα μεγάλο έπιχείρημα γ ιά  τήν πανελλήνια πολιτική του.

11. Στήν άνατολική Θεσσαλία μεταξύ τοϋ 354 καί 352.
12. Στή  βορειοδυτική Θεσσαλία, τήν ίδιαν έποχή.
13. Στή βορειοανατολική Μ ακεδονία , άμέσως μόλις άνέβηκε στό θρόνο.
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υπηκόους αύτούς είληφεν ; τοϋ δ’ ’Ιλλυριών πλήθους πλήν τών παρά τόν 
Άδρίαν οίκούντων έγκρατής καί κύριος γέγονεν ; άπάσης δέ τής Θράκης 
οΰς ήβουλήθη δέσποτας κατέστησεν ' ; τόν δή τοσαϋτα καί τηλικαϋτα δια- d 
πεπραγμένον ουκ οιει ιιολλήν μωρίαν καταγνώσεσθαι του ττέμψαντος χό βι- 
βλίον και πολύ διεψεΰσθαι νομιεΐν της τε τών λόγων δυνάμεως καί της αυ-

22 τοϋ διανοίας ;» ταΰτ’ άκούσας ώς μέν τό πρώτον έξεπλόγην, καί πάλιν 
ώς άναλαβών έμαυτόν άντεΐπον πρός έκαστον τών φηθέντων, παραλείψω, μή 
καί δόξω τισί λίαν όγαπάν, εί χαριέντως αύτούς ήμυνάμην- λυπήσας δ’ οϋν 
μετρίως, ώς έμαυτόν επειθον, τούς έπιπλήξαί μοι τολμήσαντας, τελευτών e 
ύπεσχόμην μόνοις αύτοΐς τόν λόγον τών έν τή πόλει δείζειν καί ποιήσειν

23 ουδέν άλλο περί αυτοΰ, πλήν δ τι άν έκείνοις δόξη. τούτων άκούσαντες
άπήλθον, ούκ οίδ’ δπως τήν διάνοιαν εχοντες. πλήν ού πολλαΐς ήμέραις 87 
ύστερον έπιτελεσθέντος τοΰ λόγου καί δειχθέντος αύτοΐς τοσοΰτον μετέ- 
πεσον, ώστ’ ήσχύνοντο μέν έφ’ οϊς έθρασύναντο, μετέμελε δ’ αύτοΐς
απάντων τών είρημενων, ωμολόγουν δέ μηδενός πώποτε τοσοΰτον πράγ
ματος διαμαρτεΐν, εσπευδον δέ μάλλον ήγώ πεμφθήναί σοι τόν λόγον 
τοΰτον, έ'λεγον δ’ ώς έλπίζουσιν ού μόνον σέ καί τήν πόλιν ϊξειν μοι χάριν b 
υπερ τών ειρημένων άλλά καί τούς "Ελληνας άπαντας.

θ 24 Τούτου δ’ Μνεκά σοι ταΰτα διήλθον, ΐν’ άν τί σοι φανή τών έν άρχή
λεγομένων ή μή πιστόν ή μή δυνατόν ή μή πρέπον σοι πράττειν, μή δυσχε-
ράνας άποστής τών λοιπών, μηδέ πάθης ταύτό τοΐς έπιτηδείοις τοΐς έυοΐς 
άλλ έπιμεινης ήσυχάζουσαν εχων τήν διάνοιαν, Μως άν διά τέλους άκούσης 
απάντων τών λεγομένων, οίμαι γάρ έρεΐι/ τι τών δεόντων καί τών σοι συμ- 

ι 25 φερόντων. Καίτοι μ ού λέληθεν, δσον διαφέρουσιν τών λόγων είς τό πεί- c 
θειν οί λεγόμενοι τών άναγιγνωσκομένων, ούδ’ δτι πάντες ύπειλήφασι τούς 
μέν περί σπουδαίων πραγμάτων καί κατεπειγόντων φητορεύεσθαι, τούς δέ

26 πρός έπίδειξιν καί πρός έργολαβίαν γεγράφθαι 5. καί ταΰτ’ ούκ άλόγως 
έγνώκασιν έπειδάν γάρ.ό λόγος άποστερηθήτής τε δόξης τής τοϋ λέγοντος 
καί τής φωνής καί τών μεταβολών τών έν ταΐς φητορείαις γιγνομένων, ετι d 
δέ τών καιρών καί τής σπουδής τής περί τήν πράξιν, καί μηδέν ή τό συνα- 
γωνιζόμενον καί συμπεΐθον 4, άλλά τών μέν προειρημένων απάντων 
έρημος γένηται καί γυμνός, άναγιγνώσκη δέ τις αύτόν άπιθάνως καί μηδέν

27 ήθος ένσημαινόμενος άλλ’ ώσπερ άπαριθμών s, εικότως, οίμαι, φαϋλος 
είναι δοκεί τοΐς άκούουσιν. άπερ καί τόν νΰν έπιδεικνύμενον μάλιστ’ άν 
βλάψειε καί φαυλότερον φαίνεσθαι ποιήσειεν- ούδέ γάρ ταΐς περί τήν λέξιν e

1. Λεπτομέρειες γ ιά  τήν πολιτική του αύτή δέν ξέρουμε πολλές (πρβλ. και Δημοσθένους 
I, 13 ώχετ εις Θράκην· είτ* έκεΐ τούς μέν έκβαλών, τούς δέ καταστήσας τών β α σ ιλέω ν...).
Πάντως δ Φίλιππος θά φρόντισε νά άνεβάση στό θρόνο ήγεμόνες πού θά άκολουθοϋσαν
τή δική του πολιτική καί θά τόν βοηθούσαν. Στή Θράκη περνάει γ ιά  πρώτη φορά τό 356, 
μέ τό πρόσχημα νά βοηθήση * °ύ ς  θάσιους άπό τόν ήγεμόνα Κετρίποριν, πού τούς έπίεζε μέ 
τόν θρα κικό  του στρατό καί τούς Ίλλυριοΰς  συμμάχους του. Τό  351 εισβάλλει γ ιά  δεύτερη 
φορά καί, έκαεταλλευόμενος Ιρ ιδες  μεταξύ τών Θρακών ήγεμόνων, συμμαχεί μέ τούς 
πρώην έχθρούς του Κετρίποριν καί Ά μά δοκο. Τό γεγονός πού άναφέρει ό Ισοκρά της , 
Ιγ ιν ε ,  κατά πάσαν πιθανότητα, τήν έποχήν αύτή. Γιά  τρίτη φορά βρίσκεται στή Θράκη 
τήν έποχή τής συνάψεως τής Φιλοκρατείου ειρήνης.

, 2. Τά έπιχειρήματα αύτά κατά τής προθέσεως τοϋ Ίσοκράτους δέν ήταν μόνον από
ψεις τών μαθητών του καί φίλων του. Ό  ίδιος ό ‘ Ισοκράτης τά αισθάνεται πολύ Ισχυρά, 
γ ι ’ αύτό άλλωστε καί τά συζητεϊ. Δέν τά παρουσιάζει δμως σάν δικά του, για τί δέν θά 
ταίριαζε στόν υμνητή τοΰ Φιλίππου ό ίδιος νά τά τονίσΓ) — θά ήταν άδυναμία καί τοϋ λόγου 
του καί τής διπλωματικής λεπτότητος ένός πολιτικού.

3. Ο ί πολιτικοί λόγοι έξεφωνοϋντο στή βουλή καί στήν έκκλησία τοΰ δήμου — έκεΐ 
δπου ό ^άνταγωνισμός ήταν άμεσώτερος καί σκληρότερος. Ό  χαρακτήρας μάλιστα αύτός τής 
πολιτικής διαμάχης ήταν τόσο γενικός, ώστε καί φυλλάδια μέ περιεχόμενο πολιτικό, πού δέν
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δέν τούς εχει μεταβάλει δλους σέ ύπηκόους; Δέν εγινε κύριος καί έξου- 
σιαστής δλων τών ’Ιλλυριών, έκτός άπ’ δσους βρίσκονται κοντά στήν 
’Αδριατική ; Δέν άνέβασε δποιους θέλησε στό άξίωμα τών ήγεμόνων τής 
Θ ρ ά κ η ς Κ α ί  δέν νομίζεις λοιπόν, έκεΐνος πού τ ό σ α  πολλά καί μεγάλα d 
έπραγματοποίησε. πώς θά χαρακτηρίση πολύ άνόητο τόν άποστολέα τοΰ 
φυλλαδίου, καί πώς θά σχηματίση τήν έντύπωσι, δτι πολύ γελάστηκε καί

22 γιά τή δύναμι τών λόγων καί γιά τίς πνευματικές του Ικανότητες 1;»
Πώς ξαφνιάστηκα στήν άρχή, δταν τ’ άκουσα αύτά, και πώς υστέρα συ

νήλθα καί άντέκρουσα δσα είπανε, Μνα - Μνα, θά παραλείψω, γιά νά μή 
νομίσουν μερικοί πώς αύτοκολακεύομαι ύπερβολικά μέ τή δεξιότητα τών 
άπαντήσεών μου. Άφοΰ πάντως στενοχώρησα άρκετά, καθώς τουλάχιστον 
μοΰ φαινόταν, δσους έτόλμησαν νά μοΰ κάνουν παρατήρησι, στό τέλος e 
τούς Μδωσα τήν ύπόσχεσι, δτι μόνο σ’ αύτούς, άπ’ δλους τούς συμπολίτες 
μου, θά παρουσιάσω τό λόγο, καί δέν θά κάνω τίποτ’ άλλο σχετικως, παρά

23 μόνον δ,τι νομίσουν έκεΐνοι καλό.
Τά άκουσαν καί φύγανε, δέν ξέρω μέ τί σκέψεις. Ά λ λ ’ δμως, Οστερ’ 87 

άπό λίγες μέρες, άφοΰ τελείωσα τό λόγο καί τούς τόν διάβασα, τόσο 
πολύ άλλαξαν στάσι, ώστε τώρα ντρέπονταν γιά δσα είχαν τό θράσος 
νά ποΰν, μετανοούσαν γιά τίς προηγούμενες κρίσεις των καί ομολογούσαν 
δτι ποτέ άλλοτε δέν Ικαναν τόσο μεγάλο σφάλμα. Έφρόντισαν μάλιστα 
περισσότερο άπό μένα νά σοΰ σταλή αύτός ά λόγος, λέγοντας πώς έλ- 
πίζουν δτι γιά τίς συμβουλές μου δχι μόνον έσύ καί ή πόλις, άλλά καί δλ’ b  

οί "Ελληνες θά μ* εύγνωμονεΐτε. 
θ’ 24 "Ο λ’ αύτά σοΰ τά άνέπτυξα γιά νά μή δυσφορήσης καί δέν διαβάσης τά 

ύπόλοιπα, άν σοΰ φανή κάτι άπ’ δσα λέγονται στήν άρχή έπισφαλές ή 
άπραγματοποίητο είτε άταίριαστο σέ σένα, καί γιά νά μήν πάθης τ-ό ίδιο 
μέ τούς φίλους μου, άλλά γιά νά έπιμείνης μέ ήρεμία μέχρις δτου άκούσης 
ώς τό τέλος τά λόγια μου. Γιατί πιστεύω πράγματι πώς θά σοΰ πώ κάτι, 

ι' 25 πού σοΰ ταιριάζει καί σέ συμφέρει.Άν καί βέβαια δέν μοΰ διαφεύγει, πόσο c 
διαφέρουν κατά τήν πειστικότητα οί λόγοι πού έκψωνοΰνται άπ’ αύτούς πού 
διαβάζονται, οϋτε δτι δλοι νομίζουν, πώς οί άφιερωμένοι σέ σοβαρά καί 
κατεπείγοντα θέματα λόγοι έκφωνοΰνται, ένώ κατά κανόνα γράφονται δσοι

26 προορίζονται γιά έπίδειξιν ή γιά κερδοσκοπία ·. Ή  γνώμη βέβαια αύτή δέν  ̂
είναι έσφαλμένη. Γιατί δταν δ λόγος στερηθή καί τήν προσωπική γοητεία του 
όμιλητοΰ καί τή φωνή του καί τις ρητορικές άποχρώσεις, μαζί μ* °ΰτά καί d 
τήν έπικαιρότητα καί τήν άνάγκη γρήγορα νά γίνη ή πράξις, καί δέν ύπάρχει 
τίποτε πού νά συμβοηθή καί νά συμπείθη *’ δταν άπ’ δλ’ αύτά ό λόγος εί
ναι έρημος καί γυμνός, καί τόν διαβάζει κάποιος χωρίς πειστικότητα καί 
χωρίς κανένα χρωματισμό, άκριβώς σά νά κάνη άπαρίθμησι s — εϋλογα,

27 νομίζω, φαίνεται άσήμαντος σέ δσους τόν άκοΰνε. "Ολ’ αύτά βέβαια θά 
μπορούσαν νά βλάψουν καί νά κάνουν χειρότερος νά φαίνεται δ λόγος πού

προωρίζονταν γ ιά  τό βήμα, κυκλοφορούσαν 6 πό τύπον άγορεύσεως, στό δικαστήριο π. χ . — 
Τέτοιος είναι δ X X V  λόγος τοΰ Λυσίου.

4. Γενικώ τερα είναι ή γνήσια  έλληνική άντίληψις, πώς μόνον ή αισθητή παρουσία 
τοΰ άλλου μπορεί νά πείση καί νά μεταβάλη μιά σκέψι, £να αίσθημα, μιά άπόψασι. Μέ 
τήν άμεση παρουσία τού θά μπορή νά παρακολουθή δλες τις ψυχολογικές άποχρώσεις του 
συνομίλητοΰ, θά ρυθμίζη τή φωνή του, τά έπιχειρήματα, σύμφωνα μέ τήν άνάγκη τής στιγ
μής. Πρβλ. καί ’ Επ ιστολής είς Διονύσιον 2-3. Περίφημό γ ιά  τήν ϊδιαν άποψι είναι τό χωρίο
τοϋ Πλάτωνος Φαιδρός 275c*e.

5. cO Φίλιππος θά άκουε τό λόγο διαβαζόμενον άπό τόν γραμματέα του. Οπως είναι 
γνωστό, οί άρχαϊοι έδιάβαζαν πάντοτε δυνατά -  καί δταν έδιάβαζαν μόνοι τους.
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εύρυθμίαις καί ττοικιλίαις κεκοσμήκαμεν 1 αυτόν, αις αυτός τε νεώτερος &ν 
έχρώμηνs καί τοΐς άλλοις υπέδειξα δι' ών τούς λόγους ήδίους αν άμα

28 καί πιστοτέρους ποιοϊεν *. ών ούδέν έ'τι δύναμαι διά τήν ήλικίαν, άλλ’ 88 
άπόχρη μοι τοσοΰτον, ήν αύτάς τάς πράξεις άπλώς δυνηθώ διελθεΐν. ήγοΰμαι 
δέ καί σοι προσήκειν απάντων τών άλλων άμελήσαντι ταύταις μόναις προ·

29 σέχειν τόν νοΰν. ουτω δ’ άν άκριβέστατα καί κάλλιστα θεωρήσειας, εϊ τι τυγ- 
χάνομεν λέγοντες, ήν τάς μέν δυσχερείας τάς περί τούς σοψιστάς καί τούς 
άναγιγνωσκομένους τών λόγων άφέλης, άναλαμβάνων δ’ έκαστον αύτών είς b 
τήν διάνοιαν έξετάζης, μή πάρεργον ποιούμενος μηδέ μετά ραθυμίας, άλλά 
μετά λογισμού καί φιλοσοφίας, ής καί σέ μετεσχηκέναι φασίν 6' μετά γάρ 
τούτων σκοπούμενος μάλλον ή μετά τής τών πολλών δόξης άμεινον άν 
βουλεύσαιο περί αύτών.

( "Επεται τό τέλος)

1 . Κανονικώς θά έπρεπε νά είχε ένικόν άρ^θμί), άλλά πολλές φορές δ Ισοκρά της , μι- 
λώντας γ ιά  τόν έαυτό του, χρησιμοποιεί καί πληθυντικό. Ή  έναλλαγή αύτή γίνετα ι κάποτε 
(μέσα πάντως στήν ίδ ια  φράσι. Σπανίως χρησιμοποιείται στήν ίδιαν όλόκληρη φράσι μόνον 
ό πληθυντικός. Πρβλ. 1,11. ήμας δ πας χρόνος — καταριθμησαίμεθα) γ ιά  ν 3 άποφευχθή ή 
χασμωδία, πού ό Ισοκρά της  δέν τή χρησιμοποιεί ποτέ, έπομένως γ ιά  τεχνικούς λόγους, 
3,60. 5,27. 5,83 κ.ά. Πολλές φορές δμως ή έναλλαγή αύτή ρυθμίζεται άπό ψυχολογικούς λό
γους — δπως δταν πρόκειται νά μετριασθη δ προσωπικός τόνος μιάς έκφράσεως μέ τή συμ* 
μετοχή ένός άλλου (p lu ra lis  mediocritatis, δπως έδώ), ή δταν θέλη νά δώση θερμότερο τόνο 
στό λόγο του μέ τό νά συμπεριλάβη σ* αύτόν καί τόν άμέσως ένδιαψερόμενον άκροατή.

2. Τέτοιοι λόγοι είναι ή 'Ε λ έν η  καί δ Βούσειρις , άληθινά πεζοτράγουδα.
3. Ά π ό  τή σχολή του προήλθαν οί γνωστοί γ ιά  τό style τους ιστοριογράφοι Θεόπομπος, 

"Έφορος, Ά νδροτίω ν , οί ρήτορες Ίσ α ίος , 'Υπερείδης, Λυκούργος, οί πολιτικοί Τιμόθεος, Κά- 
λιππος, Χαρμαντίδης κ.ά. Γιά  τούς μαθητές του γενικά  ε ίχε γράψει ειδικό σύγγραμμα, πού 
δέν σώζεται σήμερα, ό Έρμιπ π ος.

4. 'Η  άντίληψις αύτή τοΟ ’ ίσοκράτους Εγινε σέ άλλους σοφιστές καί πολιτικούς θαυ-
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σοΰ παρουσιάζω τώρα. Γιατί, έκτός άπ’ αύτά, οΰτε μέ τίς ευρυθμίες και τις 
λεκτικές ποικιλίες τόν στολίσαμε *, αύτές πού κι’ ό ίδιος νεώτερος 
χρησιμοποιούσα 2 καί σ’ άλλους τίς έδίδαξα *, γιά νά μποροΰν νά κάνουν

28 πιό εύχάριστους τούς λόγους καί πίό πειστικούς 4. ’Εξ αιτίας τής ήλικίας 88 
μου, τίποτε τώρα δέν μπορώ άπ’ αύτά, μέ τόσο μόνο ικανοποιημένος : ’Ά ν  
κατορθώσω νά διαπραγματευθώ χωρίς κανένα στολίδι τίς Ιδιες τίς πρά 
ξεις. Πιστεύω μάλιστα δτι καί σέ σένα ταιριάζει ν’ άμελήσης δλα τ’ άλλα

29 καί νά προσέξης μόνο σ’ αύτές. *0 καλύτερος άλλωστε κι’ ό πιό σωστός 
τρόπος γιά νά καταλάβης άν λέμε τίποτε τό ούσιώδες, θά ήταν δ έξής: ’Ά ν  
παραμερίσης δσα χαρακτηρίζουν τά σοφιστικά καί έπιδεικτικά κατασκευά- b  
σματα καί, πέρνοντας Μνα - Μνα τά λόγια μου, τά έξετάζης προσεκτικά, δχι 
μέ άδιαφορία, άλλά μέ θετική σκέψι, μέ πνεΰμα εύρύτερο καί μέ νοΰ κριτι 
κό, πού, δπως λένε, σέ χαρακτηρίζει καί σένα5. Μ’ αύτόν τόν τρόπο μόνο, 
δχι μέ τό τί νομίζουν ώραΐο οί πολλοί, θά μποροΰσες γιά τά θέματα τοΰ 
λόγου μου σωστά νά σκεφθής.

( "Επεται τό τέλος)

μάσιο δργανο καπηλείας. 'Ο  έξαιρετικά εύαίσθητος στή φόρμα ένός λόγου ’Αθηναϊκός λαός, 
πού τόν 4 . αίώνα ήταν πιά άγέλη στά χέρια  τών έπιτήδειων δημοκόπων, παρασυρόταν άπό 
ϊνα ν καλογραμμένο λόγο, χωρίς νά Ιχπ τή δύναμι πιό πέρα καί πιό βαθειά νά σκεφθή καί 
νά κρίνη- ’ Εναντίον τής καπηλείας αύτής τοΰ αισθήματος τοΰ ώραίου, καί τής άδυναμίας 
τής μάζας, έπολέμησε δριμύτατα δ Πλάτων, κυρίως στόν -Γοργία  443 Α - 465 Α καί στόν
Φαϊδρο 237d ϊως τό τέλος.

5. 'Ο  Φίλιππος είχε ζήσει τήν παιδική του ήλικία στή Θήβα ώς δμηρος καί είχε γνωρι- 
στή μέ δλη τήν πνευματική κίνηαι, πού έδημιούργησε ή έξαιρετική μορφή τοϋ ’ Επαμεινώνδα.

Τά Προπύλαια



ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ζ *
Οΰ πολύν χρόνον διαλιπών τό μετά τοΰτο‘ ,έντώ πρόσθεν Δίωνα έών τά έαυ- 

τοϋ κεκτήσθαι και καρποΰσθαι χρήματα, τότε ούκέτ* εία τούς έπιτρόπους αύτοΰ 
■πέμπειν είς Πελοπόννησον, καθάπερ έπιλελησμένος τής έπιστολής 2 παντάπασιν' 

345d είναι γάρ αυτά ου Δίωνος άλλά τοΰ ύέος 8, όντος μέν £άδελφιδοΰ αύτοΰ κατά νό
μους έπιτροπεύοντος. τά μέν δή πεπραγμένα μέχρι τούτου ταΰτ’ ήν έν τω τότε 
χρόνω, τούτων δέ οδτω γενομένων, έωράκη τε έγώ άκριβώς τήν έπιθυμίαν τήν 
Διονυσίου φιλοσοφίας, άγανακτεΐν τε έξήν είτε βουλοίμην είτε μή. ήν γάρ θέρος 
ήδη τότε καί έ'κπλοι τών νεών έδόκει δή χαλεπαίνειν μέν ού δεΐν έμέ Διονυσίω 
μάλλον ή έμαυτφ τε καί τοΐς βιασαμένοις έλθεΐν έμέ τό τρίτον είς τόν πορθμόν 
τόν περί τήν Σκύλλαν,

e οφ ρ’ s tt τήν όλοήν άναμετρήσαιμι Χ ά ρ υ β δ ιν  *,

λέγειν δέ πρός Διονύσιον δτι μοι μένειν άδύνατον είη Δίωνος οΰτω προπεπηλα- 
κισμένου. ο δέ παρεμυθεΐτό τε και έδείτο μένειν, ούκ οίόμενός οι καλώς εχειν 
έμέ άγγελον αύτόν τών τοιούτων έλθεΐν δ τι τάχος· ού πείθων δέ αύτός μοι πομ- 

346 πήν παρασκευάσειν εφη. ένώ γάρ έν τοΐς άποστόλοις πλοίοις έμβάς διενοούμην 
πλεΐν, τεθυμωμένός, πάσχειν τε οίόμενος δεΐν, εί διακωλυοίμην, ότιοΰν, έπειδή 
περιφανως ηδίκουν μέν ουδέν, ήδικούμην δέ- ό δέ ούδέν με τοΰ καταμένειν προσ- 
ιέμενον δρών, μηχανήν τοΰ μεΐναι τόν τότε έκπλουν μηχανάται τοιάνδε τινά. τή 
μετά ταΰτα έλθών ήμέρα λέγει πρός με πιθανόν λόγον’ «Έμοί καί σοί Δίων» 

b έφη, «καί τά Δίωνος έκποδών άπαλλαχθήτω τοΰ περί αύτά πολλάκις διαφέρεσθατ 
ποιήσω γάρ διά σέ, εφη, Δίωνι τάδε. άξιώ έκεϊνον άπολαβόντα τά έαυτοΰ οίκεϊν 
μέν έν Πελοποννήσω, μή ώς φυγάδα δέ, άλλ' ώς αύτώ καί δεΰρο έξόν άποδημεΐν, 
δταν έκείνω τε καί έμοί καί ύμΐν τοΐς φίλοις κοινή συνδοκή" ταΰτα δ’ είναι μή 
έπιβουλεύοντος έμοί, τούτων δέ έγγυητάς γίγνεσθαι σέ τε καί τούς σούς οικείους5, 

c K0CL τούς ενθάδε Διωνος, υμΐν δέ τό βέβαιον έκεΐνος παρεχέτω. τά χρήματα δέ ά 
άν λάβη, κατά Πελοπόννησον μέν καί ’Αθήνας κείσθω παρ’ οίστισιν άν ύμΐν δοκή, 
καρπούσθω δέ Δίων, μή κύριος δέ άνευ ύμών γιγνέσθω άνελέσθαι. έγώ γάρ έκεί
νω μέν ου σφόδρα πιστεύω, τουτοις χρωμενον αν τοΐς χρήμασιν δίκαιον γίγνεσθαι 
περί έμέ - ού γάρ όλίγα έσται —, σοί δε καί τοΐς σοΐς μάλλον πεπίστευκα. δρα 
δή ταΰτα εί σοι άρέσκει, καί μένε έπί τούτοις τόν ένιαυτόν τοΰτον, είς δέ ώρας 

d άπιθι λαβών τά χρήματα ταΰτα' και Δίων ευ οΐδ’ δτι πολλήν χάριν έξει σοι διαπραξα· 
μένω ταΰτα ύπέρ έκείνου » τοΰτον δή έγώ τόν λόγον άκούσας έδυσχέραινον μέν, 
δμως δέ βουλευσάμενος εφην είς τήν ύστεραίαν αύτώ περί τούτων τά δόξαντα

(*1 Συνέχεια  άπό τό προηγούμενο καί τέλος.
1. Μετά τήν άφιξη τοϋ Πλάτωνος. Επ αναλα μβά νετα ι έδώ ή διήγηση πού είχε διακοπή στό 341b 

μέ τή μνεία τοΰ βιβλίου τοΰ Διονυσίου καί τή φιλοσοφική παρέκβαση πού άκολουθεΐ.
2. Βλ. 339b-c.

.Ι* 3· Προ.κειται για Ίππαρΐνο (πρβλ. 324a, σημ. 5)· ή μητέρα του Ά ρ ετή  ήταν έτεροθαλής
αδελφή του Διονυσίου τοϋ νεωτέρου. Πρβλ. γενεαλ. πίνακα («Προπύλαια., τεΰχος 1. σελ. 31).

4. Ό μ . *Οδυσσ. μ 428.

ε · Ενας αώΓούς πρέπει ν “  ^τ<χν 6 Σπεύσιππος, άνεψιός καί μαθητής τοϋ Πλάτωνος καί 
διάδοχος του στήν Ά κα δ ή μ εια , πού τόν είχε συνοδεύσει στό τρίτο του ταξίδι στή Σικελία .

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ζ *
Δέν άφησε νά περάσει πολύς καιρός ϋστερα άπ' αύτό ·, καί, ένώ πρίν άφηνε 

στό Δίωνα τήν κυριότητα καί τήν κάρπωση τής περιουσίας του, τότε απαγόρευσε 
στούς πληρεξουσίους του νά στέλνουν χρήματα στήν Πελοπόννησο, σά νά είχε ξε- 
χάσει όλωσδιόλου τό γράμμα2. Γιατί, έλεγε, ή περιουσία δέν άνήκε στό̂  Δίωνα, 

345d άλλά στό γιό του3, πού ήταν δικός του άνιψιός, καί κατά τούς νόμους αύτός τόν 
έπιτρόπευε. Αύτά είναι δλα δσα εΙχαν\ίνει ώς τότε. "Οταν δμως έγιναν αύτα τα 
πράγματα, καί μέ τέτοιον τρόπο, τότε κατάλαβα καλά τί σήμαινε  ̂ό ζήλος του 
Διονυσίου γιά τή φιλοσοφία,καί δέν μπορούσα παρά ν’ άγανακτώ, είτε τό ήθελα, 
είτε δχι. ΤΗταν πιά καλοκαίρι τότε, καί τά πλοία άρχιζαν νά ταξιδεύουν σκεπτό
μουνα λοιπόν δτι ό θυμός μου βέβαια δέν έπρεπε νά στρέφεται τόσο έναντίον τοΰ 
Διονυσίου, δσο έναντίον τοΰ ίδιου τοΰ έαυτοΰ μου καί έκείνων πού μέ βίασαν 
νάρθω γιά τρίτη φορά στόν πορθμό τής Σκύλλας,

€  γιά νά ξαναντικρνσω ιη ν  απαίσια Χ ά ρ υ βδ η  4,

δτι επρεπε δμως νά πώ στό Διονύσιο πώς έπειτα άπό τίς προσβολές πού 
είχαν γίνει στό Δίωνα, μοΰ ήταν άδύνατο νά μείνω. Έκεΐνος πάλι, βρί
σκοντας πώς θά ήταν άσχημο γι’ αύτόν νάρθω έγώ ό ίδιος, τόσο γρήγορα, 
άγγελιαφόρος τέτοιων ειδήσεων, προσπαθοΰσε νά μέ πείσει καί μέ παρα- 
καλοΰσε νά μείνω' κι’ έπειδή δέν κατώρθωνε νά μέ πείσει, ύποσχέθηκε^νά 

346 μοΰ φροντίσει ό ίδιος τό ταξίδι τής έπιστροφής.'Εγώ δηλαδή σκόπευα νά μπω σ 
ενα άπό τά πλοία πού ήταν έτοιμα γιά ταξίδι καί νά φύγω, θυμωμένος καθώς ήμουν 
καί',άποφασισμένος νά ύποστώ ότιδήποτε, άν ζητοΰσαν νά _μ’ έμποδίσουν, άφοΰ 
ήταν όλοφάνερο δτι καθόλου δέν άδικοΰσα, άλλά μέ άδικοΰσαν' κι’ αύτός, βλέ
ποντας πώς καμμιά όρεξη δέν είχα νά μείνω, γιά νά ματαιωθεί έκεϊνο μου τό τα- 
ξίδι, σοφίζεται ένα τέτοιου είδους τέχνασμα : Έρχεται τήν έπόμενη μερα και μου 
κάνει μιά έλκυστική πρόταση : «’Ά ς  πάψουν, είπε, νά μάς χωρίζουν, έσένα κι έμένα, 

b ό Δίων καί οί ύποθέσεις του, καί ν' άποτελοΰν γιά μάς κόιθε τόσο άφορμή δυσ
αρέσκειας. Γιά χάρη σου, είπε, θά κάνω γιά τό Δίωνα ?ά  εξής : Ζητώ άπό κεί
νον άφοΰ πάρει πίσω τήν περιουσία του, νά έγκατασταθεΐ μονίμως στήν Πελο
πόννησο, δχι δμως σάν έξόριστος, άλλά μέ τή δυνατότητα νά γυρίσει έδώ, δταν 
συμφωνήσομε σ'αύτό δλοι μαζί, έκεΐνος κι’ έγώ κι’ έσεϊς οί φίλοι του.Ή συμφωνία 
αύτή νά ισχύει έφόσον δέ ζητεί νά μέ βλάψει, καί έγγυητές της νά γίνετε 
έσύ καί οί δικοί σου 1 καί οί έδώ συγγενείς τοΰ Δίωνος' σ’ έσάς άς έγγυηθει 

c έκεΐνος. Τά χρήματα πού θά πάρει, νά εΐναι κατατεθειμένα στήν Πελοπόννησο 
καί στήν 'Αθήνα, σέ όποιουσδήποτε νομίζετε έσεΐς καλό, καί τούς τόκους άς 
τούς εισπράττει ό Δίων, τά κεφάλαια δμως νά μήν έχει τό δικαίωμα νά τά άποσύρει 
χωρίς τή δική σας συγκατάθεση' γιατί έγώ σ' έκεϊνον δέν έχω καί πολύ μεγάλη έμ- 
πιστοσύνη, πώς χρησιμοποιώντας αύτά τά χρήματα θά φανεί δίκαιος άπέναντι μου 
— γιατί δέ θά είναι καί λίγα —, ένώ σ’ έσένα καί τούς δικούς σου έχω μεγαλύτερη 
έμπιστοσύνη. Κοίταξε λοιπόν άν είσαι έτσι εύχαριστημένος, καί μείνε άκόμα φέτος' 
καί τήν άνοιξη φεύγεις, παίρνοντας μαζί σου καί τά χρήματα. "Οσο γιά τό Δίωνα, 

d είμαι βέβαιος δτι θά σοΰ χρωστάει μεγάλη εύγνωμοσύνη, άν τοΰ έπιτύχεις σύτά τά 
πράγματα.» "Οταν άκουσα έγώ αύτή τήν πρόταση, στενοχωρέθηκα, σκέφθηκα δμως
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άπαγγελεΐν. ταΰτα συνεθέμεθα τότε. έβουλευόμην δή τό μετά ταΰτα κατ' έμαυτόν 
γενόμενος, μάλα συγκεχυμένος' πρώτος δ’ ήν μοι τής βουλής ήγούμενος δδε λό- 

e γος' « Φέρε, εί διάνοεΐται τούτων μηδέν ποιεΐν Διονύσιος ών φησιν, άπελθόντος 
δ* έμοΰ έάν έπιστέλλη Δίωνι πιθανώς, αυτός τε καί άλλοις πολλοΐς τών αΰτοΰ 
διακελευόμενος, ά νΰν πρός έμέ λέγει, ώς αύτοΰ μέν έθέλοντος, έμοΰ δέ ούκ έθε. 
λήσαντος ά προυκαλεΐτό με δράν, άλλ’ δλιγωρήσαντος τών έκείνου τό παράπαν 
πραγμάτων, πρός δέ καί τούτοισιν έτι μηδ’ έθέλη με έκπέμπειν, αύτός τών ναυ-

347 κλήρων μηδενί προστάττων, ένδείξηται δέ πάσιν φαδίως ώς άβουλών έμέ έκπλεΐν, 
άρά τις έθελήσει με άγειν ναύτην όρμώμενον έκ τής Διονυσίου οικίας; » — ώκουν 
γάρ πρός τοΐς άλλοισιν κακοΐς έν τώ κήπω τώ περί τήν οικίαν, δθεν ούδ’ άν 6 
θυρωρός ήθελέν με άφεΐναι μή πεμφθείσης αύτώ τίνος έντολής παρά Διονυσίου — 
< άν δέ περιμείνω τόν ένιαυτόν, έξω μέν Δίωνι ταΰτα έπιστέλλειν, έν οίς τ’ αυτ’ 
είμί καί ά πράττω- καί έάν μέν δή ποιή τι Διονύσιος ών φησιν, ού παντάπασιν

b έσται μοι καταγελάστως πεπραγμένα — ·»άλαντα γάρ ίσως έστιν ούκ έλαττον 
άν έκτιμά τις όρθώς, έκατόν ή Δίωνος ούσία — άν δ’ ουν γίγνηται τά νΰν ύπο- 
φαίνοντα οΐα είκός αύτά γίγνεσθαι, άπορώ μέν δ τι χρήσομαι έμαυτώ, δμως δέ 
άναγκαΐον ίσως ένιαυτόν γ ’ έτι πονήσαι καί έργοις έλέγξαι πειράσθαι τάς Διο
νυσίου μηχανάς.» ταΰτά μοι δόξαντα, είς τήν ύστεραίαν είπον πρός Διονύσιον δτι 

c «Δέδοκταί μοι μένειν' άξιώ μήν», έφην, «μή κύριον ήγεΐσθαί σε Δίωνος έμέ, πέμ' 
πειν δέ μετ’ έμοΰ σέ παρ’ αύτόν γράμματα τά νΰν δεδογμένα δηλοΰντα καί έρω- 
τάν είτε άρκεΐ ταΰτα αύτώ, καί εί μή, βούλεται δέ άλλ’ άττα καί άξιοι, καί ταΰτα 
έπιστέλλειν δ τι τάχιστα, σέ δέ νεωτερίζειν μηδέν πω τών περί έκεΐνον.» ταΰτα 
έρρήθη, ταΰτα συνωμολογήσαμεν, ώς νΰν είρηται σχεδόν, έξέπλευσεν δή τά πλοία 
μετά τοΰτο, καί ούκέτι μοι δυνατόν ήν πλεΐν, δτε δή μοι καί Διονύσιος έμνή- 

d σθη λέγων δτι τήν ήμίσειαν τής ούσίας είναι δέοι Δίωνος, τήν δ’ ήμίσειαν 
τοΰ ύέος1- έφη δή πωλήσειν αύτήν, πραθείσης δέ τά μέν ήμίσεα έμοί δώσειν άγειν, 
τά δ’ ήμίσεα τώ παιδί καταλείψειν αύτοΰ' τό γάρ δή δικαιότατον οϋτως έχειν· 
πληγείς δ’ έγώ τώ λεχθέντι πάνυ μέν ώμην γελοΐον είναι άντιλέγειν έτι, δμως 
δ* είπον δτι χρείη τήν παρά Δίωνος έπιστολήν περιμένειν ήμάς καί ταΰτα πάλιν 
αύτά 2 έπιστέλλειν. ό δέ έξής τούτοις πάνυ νεανικώς έπώλει τήν ούσίαν αύτοΰ 

e πάσαν, δπη τε καί δπως ήθελε καί οίστισιs, πρός έμέ δέ ούδέν δλως έφθέγγετο 
περί αύτών, καί μήν ώσαύτως έγώ πρός έκεΐνον αυ περί τών Δίωνος πραγμάτων 
ούδέν έτι διελεγόμην ούδέν γάρ έτι πλέον ώμην ποιεΐν.

Μέχρι μέν δή τούτων ταύττ) μοι βεβοηθημένον έγεγόνει φιλοσοφία καί φίλοις-
348 τό δέ μετά ταΰτα έζώμεν έγώ καί Διονύσιος, έγώ μέν βλέπων έξω, καθάπερ 6ρ- 

νις ποθών ποθεν άναπτέσθαι, ό δέ διαμηχανώμενος τίνα τρόπον άνασοβήσοι με 
μηδέν άποδους τών Δίωνος*' δμως δέ έφαμεν έταΐροί γε είναι πρός πάσαν Σικε
λίαν. τών δή μισθοφόρων τούς πρεσβυτέρους Διονύσιος έπεχείρησεν όλιγομισθο- 
τέρο'υς ποιεΐν παρά τά τοΰ πατρόςέθη5, θυμωθέντεςδέ οί στρατιώται συνελέγησαν 
άθρόοι καί ούκ έ’φασαν έπιτρέψειν. ό δ’ έπεχείρει βιάζεσθαι κλείσας τάς τής άκρο-

b πόλεως πύλας, οί δ* έφέροντο εύθΰς πρός τά τείχη, παιώνά τινα άναβοήσαντες

1. Πρόκειται γιά  τό γιό  τοϋ Δίωνος, τόν Ίππαρϊνο.
2. *Εννοεΐ τή δεύτερη άπόψαοη τοΟ Διονυσίου σχετικά  μέ τήν περιουσία τοΰ Δίωνος : λέγω ν 

ότι τήν ήμίσειαν τής ούσίας είναι δέοι Δίωνος . . . έφη δή πωλήσειν αύτήν, . . .  τά δ ’ ήμίσεα τω 
παιδί καταλείψειν αύτοΰ.

3. Γ  ιά τόν τρόπο πού διαχειρίστηκε τίς περιουσιακές υποθέσεις τοΟ Δίωνος ό Διονύσιος πρβλ. 
*Επ. Γ , 317e · 318b.

4. Πρβλ. Έ π . Γ , 318b : μηχανήν γά ρ ουτε καλήν, ουτε κομψήν, οϋτε δικα ίαν, ουτε συμφέ- 
ρουσαν ηδρες, έμέ έκφοβεϊν ώς άγνοοϋντα τά τότε γ ιγνόμενα , ϊνα  μηδέ έγώ ζητοίην τά χρήματα 
άποπέμπεσθαι.

5. eO Διονύσιος ό πρεσβύτερος γιά  νά στερεώσει τήν άρχή του φρόντισε νά 2χει μέ τό μέρος 
του τό στρατό, και τό κύριο μέσο πού μεταχειρίσθηκε γ ιά  νά τό έπιτύχει, ήταν τακτική καί πλούσια 
μισθοδοσία. Πρβλ. Διόδ. 13, 93· 96. Πρβλ. καί Novotny δ. ά.
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καί τοΰ είπα δτι τήν άπόφασή μου σχετικά μ’ αύτό τό ζήτημα θά τοΰ τήν Α να 
κοινώσω  τήν άλλη μέρα. νΕπειτα, δταν έμεινα μόνος μου, πολύ άνήσυχος. 
άρχισα νά σκέπτομαι- καί ή πρώτη σκέψη πού μοΰ ήρθε καθώς συλλογι
ζόμουν ήταν ή έξής: «Καλά, κι’ άν ό Διονύσιος τίποτε άπ δσα λέει 

e δέ σκοπεύει νά κάνει, δταν δμως έγώ φύγω, γράψει στό Δίωνα μέ τρόπο 
πειστικό, καί ό ίδιος καί άλλοι πολλοί δικοί του παρακινημένοι άπ αύ
τόν, καί ιοΰ άνακοινώνει τίς προτάσεις πού μοΰ κάνει τώρα, άφήνοντας νά φανεί 
πώς τάχα έκείνος ήθελε, έγώ δμως δέ θέλησα νά κάνω δσα μέ παρακινούσε νά 
κάνω, άλλά άδιαφόρησα όλωσδιόλου γιά τά συμφέροντά του (τοΰ Δίωνος), καί άν, 
κοντά σ’ αύτά, δέ θέλει κάν νά μ' άφήσει νά ταξιδέψω, καί ό ίδιος δέ δίνει σέ

347 κανένα πλοιοκτήτη τή σχετική έντολή, άπεναντίας δείξει σ’δλους—πράγμα εύκολο- 
δτι δέ θέλει νά φύγω, — σέ τέτοια περίπτωση θά βρεθεί κανείς πού θά θελήσει νά 
μέ πάρει έπιβάτη στό πλοΐο του, προκειμένου μάλιστα νά ξεκινήσω άπό τό σπίτι 
τοΰ Διονυσίου ; (γιατί, κοντά στά άλλα κακά, έμενα μέσα στόν κήπο ποΰ είναι 
γύρω άπό τό σπίτι του, καί άπό κεΐ μέσα ούτε ό θυρωρός δέ θά δεχόταν 
νά μ’ άφήσει νά βγώ, άν δέν τοΰ είχε σταλή σχετική έντολή άπό τό Διονύσιο) 
ένώ, άν περιμένω τόν ένα χρόνο, θά μπορέσω νά τά γράψω αύτά στό Δίωνα, κα
θώς καί σέ τί θέση βρίσκομαι καί τί ένέργειες κάνω' καί άν ό Διονύσιος πραγμα
τοποιήσει κάτι άπ’ δσα ύπόσχεται, θά άποδειχθεΐ πώς οί ένέργειές μου δέν ήταν

b όλωσδιόλου γελοίες — γιατί ή περιουσία τοΰ Δίωνος, άν λογαριάζουν σωστά, δέν 
πρέπει νά είναι κάτω άπό έκατό τάλαντα' άν δμως αύτά πού τώρα διαγράφον
ται στόν ορίζοντα, γίνουν δπως είναι τό πιθανώτερο νά γίνουν, δέν ξέρω τί θά 
κάνω μέ μένα, πάντως δμως είναι, νομίζω, άνάγκη νά κοπιάσω άκόμα ένα χρόνο 
καί μέ τήν πράξη νά προσπαθήσω ν’ άποκαλύψω τίς σκευωρίες τοΰ Διονυσίου.» 
Σ ’ αύτές τίς άποφάσεις κατέληξα, καί τήν άλλη μέρα είπα στό Διονύσιο δτι : 

c «’Αποφάσισα νά μείνω' σέ παρακαλώ δμως νά μή μέ θεωρείς κηδεμόνα τοΰ Δίω
νος, παρά νά τοΰ στείλεις έκ μέρους καί τών δυό μας ένα γράμμα, πού νά τοΰ 
κάνει γνωστές τίς τωρινές άποφάσεις, καί νά τόν ρωτήσεις άν τόν ικανο
ποιούν καί άν δέν τόν ικανοποιούν, παρά θέλει καί άπαιτεΐ άλλα πράγματα, νά 
τά γράψει κι’ αύτά τό γρηγορώτερο, κι’ έσύ έν τφ μεταξύ νά μήν αλλάξεις τίποτε 
άπ’ δ τι τόν άφορά.» Αύτά είπαμε, έτσι συμφωνήσαμε, σχεδόν μ’ αύτά τά ίδια τά 
λόγια. "Έπειτα έφυγαν τά πλοία καί μοΰ ήταν πιά άδύνατο νά ταξιδέψω, δταν ό 

■d Διονύσιος, άπάνω στήν κουβέντα, μοΰ είπε πώς ή μισή περιουσία πρέπει ν’ άνή- 
κει στό Δίωνα καί ή άλλη μισή στό γιό του ' '  είπε λοιπόν πώς θά τήν πουλήσει, 
καί άφοΰ τήν πουλήσει, τά μισά χρήματα θά μοΰ τά δώσει έμένα νά τά πάρω μαζί 
μου, καί τά μισά θά τ’ άφήσει γιά τό παιδί του' αύτό, είπε, ήταν τό πιό σωστό_ 
■Έκπληκτος έγώ άπ’ αύτά τά λόγια, σκέφθηκα πώς ήταν πιά όλωσδιόλου γελοϊσ 
νά φέρνω άντιρρήσεις, έν τούτοις είπα δτι πρέπει νά περιμένομε τό γράμμα τοΰ 
Δίωνος καί νά τοΰ γνωστοποιήσομε πάλι μ’ Μνα γράμμα τά παραπάνω2. ’Εκείνος 

€ δμως άρχισε άμέσως, όλωσδιόλου άψήφιστα, νά πουλάει όλόκληρη τήν περιουσία 
τοΰ Δίωνος, δπου καί δπως καί σέ δποιους ήθελε 3' σ’ έμένα δέν έλεγε γι’ αύτό τό 
ζήτημα οϋτε λέξη' κι’ έγώ δμως δέν τοΰ μιλοΰσα πιά καθόλου γιά τίς ύποθέσεις τοΰ 
Δίωνος, γιατί σκεπτόμουνα πώς ήταν πλέον άδύνατο νά φέρω καμμιά ώφέλεια.

"Ως έδώ έτσι είχα ύπερασπισθή τή φιλοσοφία καί τούς φίλους. "Υστερα άπ’
348 αύτά τά γεγονότα, ζούσαμε έγώ καί ό Διονύσιος, έγώ μέ τό βλέμμα πρός τά έξω, 

σάν τό πουλί πού ποθεί νά πετάξει άπό κάπου καί νά φύγει, έκείνος κοιτάζοντας 
πώς νά μέ τρομάξει καί νά μή δώσει τίποτε άπ’ τήν περιουσία τοΰ Δίωνος*. Καί 
δμως διακηρύτταμε σ’ όλόκληρη τή Σικελία πώς είμαστε φίλοι. ’Εκείνη τήν έποχή 
ό Διονύσιος, άντίθετα πρός τίς συνήθειες τοΰ πατέρα του δ, έπιχείρησε νά περικόψει 
τούς μισθούς τών πιό ήλικιωμένων μισθοφόρων, καί οί στρατιώτες, έρεθισμένοι, 
συγκεντρώθηκαν δλοι μαζί καί είπαν πώς αύτό δέ θά τό άφήσουν νά γίνει. Ό

b  Διονύσιος τότε έπιχείρησε νά μεταχειρισθεΐ βία, κι’ έκλεισε τίς πύλες τής άκρόπο-
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βάρβαρον καί πολεμικόν οδ δή περιδεής Διονύσιος γενόμενος άπαντα συνεχώρη- 
σεν καί έτι πλείω 1 τοΐς τότε συλλεχθεΐσι τών πελταστών, λόγος δή τις ταχύ 
διήλθεν ώς Ήρακλείδης ’ αίτιος είη γεγονώς πάντων τούτων’ δν άκούσας ό μέν 
Ήρακλείδης έκποδών αύτόν έσχεν άφανή, Διονύσιος δέ έζήτει λαβεΐν, άπορών 

c δέ, θεοδότην 3 μεταπεμψάμενος είς τόν κήπον—έτυχον δ’ έν τώ κήπω καί έγώ 
τότε περιπατών—τά μέν οδν άλλα οΰτ' οΐδα οΰτ' ήκουον διαλεγομένων, ά δέ 
έναντίον είπεν θεοδότης έμοΰ πρός Διονύσιον, οίδά τε καί μέμνημαι. «Πλάτων», 
γάρ £φη, «Διονύσιον έγώ πείθω τουτονί, έάν έγώ γένωμαι δεΰρο Ήρακλείδην κο. 
μίσαι δυνατός ήμιν είς λόγους περί τών έγκλημάτων αύτώ τών νΰν γεγονότων, 

d άν άρα μή δόξη δεϊν αύτόν οίκεΐν έν Σικελία, τόν τε υιόν λαβόντα καί τήν γυ
ναίκα άξιώ είς Πελοπόννησον άποπλεΐν, οίκεΐν τε βλάπτοντα μηδέν Διονύσιον 
έκεΐ, καρπούμενον δέ τά έαυτοΰ. μετεπεμψάμην μέν ουν καί πρότερον αύτόν, με- 
ταπέμψομαι δέ καί νΰν, άντ’ οδν άπό τής προτέρας μεταπομπής άντε καί άπό 
τής νΰν ύπακούση μοι' Διονύσιον δέ άξιώ καί δέομαι, άν τις έντυγχάνη Ήρακλείδη 
έάντ’ έν άγρω έάντ* ένθάδε, μηδέν άλλο αύτώ φλαΰρον γίγνεσθαι, μεταστήναι 

e δ’ έκ τής χώρας, έως άν άλλο τι Διονυσίω δόξη ταΰτα,» έφη, «συγχωρεΐς;» λέγων 
πρός τόν Διονύσιον. «Συγχωρώ' μηδ’ άν πρός τή σή», εφη, «φανή οίκία, πείσεσθαι 
φλαΰρον μηδέν παρά τά νΰν είρημένα.» τή δή μετά ταύτην τήν ήμέραν δειλής 
Εύρύβιος καί θεοδότης προσηλθέτην μοι σπουδή τεθορυβημένω θαυμαστώς, καί 
θεοδότης λέγει, «Πλάτων», εφη, «παρήσθα χθές οίς περί Ήρακλείδου Διονύσιος 
ώμολόγει πρός έμέ καί σέ ;» «Πώς δέ οΰκ ;» έφην. «Νΰν τοίνυν», ή δ’ δς, «περι- 
θέουσιν πελτασταί λαβεΐν Ήρακλείδην ζητοΰντες, ό δέ είναι πη ταύτη κινδυνεύει' 

349 άλλ’ ήμιν», έ'φη, «συΛχκολοΰθησον πρός Διονύσιον άπάση μηχανή», φχόμεθα οδν 
καί είσήλθομεν παρ’ αύτόν, καί τώ μέν έστάτην σιγή δακρύοντε, έγώ δέ είπον 
«Οίδε πεφόβηνται μή τι σύ παρά τά χθές ώμολογημένα ποιήσης περί Ήρακλείδην 
νεώτερον δοκεΐ γάρ μοι ταύτη πη γεγονέναι φανερός άποτετραμμένος». ό δέ 
άκούσας άνεφλέχθη τε καί παντοδαπά χρώματα ήκεν, οί’ άν θυμούιαενος άφείη' 

b προσπεσών δ’ αύτώ ό θεοδότης, λαβόμενος τής χειρός έδάκρυσέν τε καί ίκέτευεν 
μηδέν τοιοΰτον ποιείν, ύπολαβών δ’ έγώ παραμυθούμενος, «θάρρει, θεοδότα», 
έφην' «ού γάρ τολμήσει Διονύσιος παρά τά χθές ώμολογημένα άλλα ποτέ δράν». 
καί δς έμβλέψας μοι καί μάλα τυραννικώς, «Σοι», έφη, «έγώ οΰτε τι σμικρόν οΰτε 
μέγα ώμολόγησα». «Νή τούς θεούς», ήν δ’ έγώ, «σύ γε, ταΰτα ά σοΰ νΰν 
οδτος δεΐται μή ποιείν» καί είπών ταΰτα άποστρεφόμενος φχόμην έξω. τό 

c μετά ταΰτα ό μέν έκυνήνει τόν Ήρακλείδην, θεοδότης δέ άγγέλους πέμπων 
Ήρακλείδη φεύγειν διεκελεύετο. ό δέ έκπέμψας Τεισίαν καί πελταστάς διώ" 
κειν έκέλευε' φθάνει δέ, ώς έλέγετο, Ήρακλείδης είς τήν Καρχηδονίων έπι- 
κράτειαν4 έκφυγών ήμέρας σμικρω τινι μέρει. τό δή μετά τοΰτο ή πάλαι έπι- 
βουλή Διονυσίω τοΰ μή άποδοΰναι τά Δίωνος χρήματα εδοξεν εχθρας λόγον έχειν 

d άν πρός με πιθανόν, καί πρώτον μέν έκ τής άκροπόλεως έκπέμπει με, ευρών πρό- 
φασιν ώς τάς γυναίκας έν τώ κήπω, έν ώ κατφκουν έγώ, δέοι θΰσαι θυσίαν τινά 
δεχήμερον' έξω δή με παρ’ Άρχεδήμω 1 προσέταττεν τόν χρόνον τοΰτον μεΐναι. 
δντος δ’ έμοΰ έκεΐ, θεοδότης μεταπεμψάμενος με πολλά περί τών τότε πραχθέν- 
των ήγανάκτει και έμέμφετο Διονυσίφ* ό δ’ άκούσας δτι παρά θεοδότην είην είσ-

1. Περισσότερα άπ’ δσα είχαν πριν άπό τήν έπέμβαση τοϋ Διονυσίου.
2. Εύγενής Συρακόσιος, άρχηγός τών μισθοφόρων. Φίλος, στήν άρχή, τοϋ Δίωνος, ίγ ινε  άντί· 

παλός του μετά τήν έπιστροφή τοΰ τελευταίου στή Σ ικελ ία  καί τήν πολιτική του έπικράτηση.
3. ‘Ο θεοδότης ήταν θείος τοϋ Ή ρα κλείδη . Βλ. Πλουτ. Δίων, 35.
4. *Η έπικράιεια τών Καρχηδονίω ν ήταν τό δυτικό τμήμα τής Σικελ ίας, πού τά άνατολικά 

του σύνορα έπί Διονυσίου τοϋ νεωτέρου ήταν πρός Β. ή Ίμ έρ α  καί πρός ' Ν. ό “ Αλυκος ποταμός.
5. Γιά  τόν Ά ρ χέδ η μ ο  βλ. 339a ύποσ. 3.
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λης, έκεΐνοι δμως ώρμησαν άμέσως π^ός τά τείχη άλαλάζοντας κάποιο βαρβα- 
ρικό καί πολεμικό παιάνα' τρομαγμένος άπ’ αύτές τίς έκδηλώσεις ό Διονύσιος, τά 
παραχώρησε δλα στούς συγκεντρωμένους τότε πελταστές, κι’ άκόμα περισσότερα*.
Γρήγορα τότε διαδόθηκε ή φήμη, πώς δλων αύτών τών γεγονότων αίτιος ήταν ό 
Ήρακλείδης “."Οταν τήν έμαθαν, αύτός καί ό Διονύσιος, έκεΐνος έξαφανίσθηκε, 
καί ό Διονύσιος ζητούσε νά τόν συλλάβεΓ καί μή ξέροντας πώς νά τό 

c κατορθώσει, κάλεσε στόν κήπο τό θεοδότη s' έτυχε τότε νά κάνω κι’ έγώ περίπατο 
στόν κήπο' λοιπόν τά άλλα οϋτε τά ξέρω, οΰτε τ’ άκουσα δταν τά συζητοΰσαν δσα 
δμως είπε δ θεοδότης στό Διονύσιο μπροστά μου, αύτά καί τά ξέρω καί τά θυ- 
μοΰμαι. «Πλάτων, είπε, έγώ προσπαθώ νά πείσω τό Διονύσιο άπό δώ, άν κατορ
θώσω νά φέρω έδώ τόν Ήρακλείδη γιά νά μάς δώσει λόγο γιά τίς κατηγορίες πού 
τώρα τοΰ γίνονται, στήν περίπτωση πού θά κριθεΐ δτι δέν πρέπει νά μένει στή 

d Σικελία, ζητώ νά πάρει τό γιό του καί τή γυναίκα του καί νά πάει στήν Πελο
πόννησο, κι’ έκεΐ νά ζή χωρίς νά βλάπτει καθόλου τό Διονύσιο, έχοντας δμως τήν 
κάρπωση τής περιουσίας του. Τόν κάλεσα καί προηγουμένως καί θά τόν καλέσω 
καί τώρα, μήπως μ’ άκούσει ή μέ τήν πρώτη ή μέ τή δεύτερη πρόσκληση' άπ’ τό 
Διονύσιο δμως ζητώ καί τόν παρακαλώ, άν συναντήσει κανείς τόν Ήρακλείδη, είτε 
εξω είτε στήν πόλη, τίποτε άλλο κακό νά μήν τοΰ γίνει, παρά νά άπομακρυνθεΐ 

e άπό τή χώρα, ώς δτου άποφασίσει τίποτε άλλο ό Διονύσιος.—Αύτά», είπε καί άπευ- 
θύνθηκε πρός τό Διονύσιο, *τά δέχεσαι;». «Τά δέχομαι», είπε'«άκόμα κι’ αύτό : καί 
κοντά στό σπίτι σου άν φανεί, νά μήν πάθει κανένα κακό άντίθετο πρός δσα συμ
φωνήσαμε». Τήν άλλη μέρα τό βράδυ ήρθαν σπίτι μου βιαστικοί ό Εύρύβιος καί ό 
θεοδότης, φοβερά ταραγμένοι' καί λέει ό θεοδότης: «Πλάτων», είπε, «ήσουνα χθές 
μπροστά δταν ύποσχέθηκε ό Διονύσιος σ’ έσένα καί σ’ έμένα τά σχετικά μέ τόν 
Ήρακλείδη;» «Πώς δέν ήμουνα;» είπα.—« Έ  λοιπόν, τώρα τριγυρίζουν πελταστές ζη
τώντας νά συλλάβουν τόν Ήρακλείδη, κι' αύτός φαίνεται πώς,είναι κάπου έδώ.Κάνε 

349 δμως δπως μπορείς», είπε «νάρθεις μαζί μας στοΰ Διονυσίου».Ξεκινήσαμε λοιπόν καί 
παρουσιαστήκαμε μπροστά του' έκεΐνοι στάθηκαν δακρυσμένοι, χωρίς νά λέν τίπο
τα, κι’ έγώ είπα; «Οί φίλοι άπό δώ φοβούνται μήπως κάνεις τίποτε κακό στόν Ήρα
κλείδη παρά τή χθεσινή συμφωνία. Γιατί θαρώ πώς τόν είδαν νά κρύβεται κάπου 
έδώ». ’Εκείνος, δταν τάκουσε, άναψε καί άλλαξε δλων τών ειδών τά χρώματα, δπως 
συμβαίνει σ’ έναν άνθρωπο πού τόν κυριεύει ή όργή' ό θεοδότης τότε έπεσε στά γό- 

b νατα μπροστά του, τοΰ έπιασε τό χέρι, καί δακρυσμενος τόν έξώρκιζε νά μήν κάνει 
τίποτε τέτοιο. Τότε έγώ παρεμβαίνοντας τοΰ είπα, γιά νά τόν παρηγορήσω: « Έ ν 
νοια σου, θεοδότη, δέ θά καταδεχθεί ό Διονύσιος νά κάνει άλλα άπό κείνα πού 
ύποσχέθηκε χθές». Κι’ έκεΐνος μοΰ έρριξε ένα βλέμμα καί μέ πολύ αύταρχικό 
τρόπο μοΰ είπε : «Έγώ σ’ έσένα δεν έδωσα καμμιά υπόσχεση, ουτε μεγάλη οΰτε 
μικρή». «Μά τούς θεούς», είπα έγώ, «καί βέβαια έδωσες' τήν ύπόσχεση νά μήν κάνεις 
δσα αύτός τώρα σέ παρακαλεΐ νά μήν κάνεις.» Καί άφοΰ τά είπα αύτά, γύρισα 
καί βγήκα. "Υστερα άπ’ αύτή τήν ομιλία, έκεΐνος άρχισε νά κυνηγάει τόν Ήρα- 

c κλείδη, καί ό θεοδότης έστελνε άνθρώπους καί μηνοΰσε τοΰ Ήρακλείδη νά φύγει' 
έκεΐνος έστειλε τόν Τεισία καί πελταστές μέ τήν έντολή νά τόν καταδιώξουν' καί 
δπως έλεγαν, ό Ήρακλείδης έφθασε στήν έπικράτεια τών Καρχηδονίων 4, ξεφεό- 
γοντας έτσι τούς διώκτες του γιά λίγες μόνο ώρες. Έπειτα άπ’ αύτά τά γεγο
νότα, σκέφθηκε ό Διονύσιος πώς τό παλιό του σχέδιο, νά μή δώσει τά χρήματα τοΰ 
Δίωνος, μποροΰσε νά έχει μιά πιστευτή δικαιολογία, τήν Μχθρα του πρός έμένα. 

d Καί πρώτα-πρώτα, μέ διώχνει άπ’ τήν άκρόπολη μέ τήν πρόφαση πώς μέσα στόν 
κήπο πού κατοικοΰσα έγώ είχαν νά κάνουν οί γυναίκες κάποια δεκαήμερη θυσία' 
σ’ αύτό λοιπόν τό διάστημα, μοΰ είπε νά μείνω στοΰ Άρχεδήμου 5. Ένώ  δμως 
ήμουν έκεΐ, μέ κάλεσε σπίτι του ό θεοδότης καί μοΰ έξέφρασε μεγάλη άγανά· 
κτηση καί μεγάλα παράπονα έναντίον τοΰ Διονυσίου γιά δσα έκανε τότε. Κι’
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εληλυθώς, πρόφασιν αΰ ταύτην άλλην τής πρός έμέ διαφοράς ποιούμενος, άδελ- 
e φήν τής πρόσθεν πέμψας τινά ήρώτα με εί συγγιγνοίμην δντως μεταπεμψαμέ- 

νου με θεοδότου, κάγώ, «Παντάπασιν», έφην' ό δέ, «Έκέλευε τοίνυν», έφη, «σοι 
φράζειν δτι καλώς ούδαμή ποιείς Δίωνα καί τούς Δίωνος φίλους άεί περί πλείο- 
νος αύτοΰ ποιούμενος», ταΰτ’ έρρήθη, καί ούκέτι μετεπέμψατό με είς τήν οίκησιν 
πάλιν, ώς ήδη σαφώς θεοδότου μέν δντος μου καί Ήρακλείδου φίλου, αύτοΰ 
δ έχθροΰ, καί ούκ εύνοεΐν ώετό με, δτι Δίωνι τά χρήματα ερρει παντελώς, ώκουν

350 δή τό μετά τοΰτο εξω τής άκροπόλεως έν τοΐς μισθοφόροις' προσιόντες δέ μοι 
άλλοι τε καί οί τών υπηρεσιών δντες ’Αθήνηθεν, έμοί πολΐται, άπήγγελλον δτι 
διαβεβλημένος είην έν τοΐς πελτασταΐς καί μοί τινες άπειλοΐεν, εί που λήψονταί 
με, διαφθερεΐν. μηχανώμαι δή τινα τοιάνδε σωτηρίαν, πέμπω παρ’ Άρχύτην καί 
τούς άλλους φίλους είς Τάραντα, φράζων έν οίς ών τυγχάνω' οί δέ πρόφασίν τινα

b πρεσβείας πορισάμενοι παρά τής πόλεως πέμπουσιν τριακόντορόν τε καί Λαμί- 
σκον, αύτών ένα, δς έλθών έδεΐτο Διονυσίου περί έμοΰ, λέγων δτι βουλοίμην 
άπιέναι, καί μηδαμώς άλλως ποιεΐν. ό δέ συνωμολόγησεν καί άπέπεμψεν έφόδια 
δούς, τών Δίωνος δέ χρημάτων ουτ’ έγώ έτι άπήτουν οϋτε τις άπέδωκεν.

Έλθών δέ είς Πελοπόννησον είς ’Ολυμπίαν, Δίωνα καταλαβών θεωροΟντα *, 
ήγγελλον τά γεγονότα' ό δέ τόν Δία έπιμαρτυράμενος εύθύς παρήγγελλεν έμοί 

c καί τοΐς έμοϊς οίκείοις καί φίλοις παρασκευάζεσθαι τιμωρεΐσθαι Διονύσιον, ήμάς 
μέν ξεναπατίας χάριν — ουτω γάρ ελεγέν τε καί ένόει — αύτόν δ’ έκβολής άδικου 
καί φυγής, άκούσας δ’ έγώ τούς μέν φίλους παρακαλεΐν αύτόν έκέλευον, εί βού- 
λοιντο' «Έμέ δ’» είπον δτι «σύ μετά τών άλλων βία 3 τινά τρόπον σύσσιτον καί 
συνέστιον καί κοινωνόν ιερών* Διονυσίω έποίησας, δς ίσως ήγειτο διαβαλλόν- 
των πολλών έπιβουλεύειν έμέ μετά σου έαυτώ καί τή τυραννίδι, καί δμως ούκ 

d άπέκτεινεν, ήδέσθη δέ. οΰτ’ οδν ήλικίαν έχω συμπολεμεΐν έτι σχεδόν ούδενί, κοι
νός τε ήμίν είμι, άν ποτέ τι πρός άλλήλους δεηθέντες φιλίας άγαθόν τι ποιεΐν 
βουληθήτε' κακά δέ έως άν έπιθυμήτε, άλλους παρακαλεΐτε». ταΰτα είπον μεμι- 
σηκώς τήν περί Σικελίαν πλάνην καί άτυχίαν' άπειθοΰντες δέ καί ού πειθόμενοι 
ταΐς ύπ’ έμοΰ διαλλάξεσιν πάντων τών νυν γεγονότων κακών αύτοί αίτιοι έγέ- 

e νοντο αύτοΐς, ών, εί Διονύσιος άπέδωκεν τά χρήματα Δίωνι ή καί παντάπασι κα- 
τηλλάγη, ούκ άν ποτε έγένετο ούδέν, δσα γε δή τάνθρώπινα—Δίωνα γάρ έγώ καί 
τώ βοϋλεσθαι καί τώ δύνασθαι κατεΐχον άν £>αδίως—,νΰν δέ όρμήσαντες έπ’ άλ-

351 λήλους κακών πάντα έμπεπλήκασιν. καίτοι τήν γε αύτήν Δίων ειχεν βούλησιν ήν- 
περ άν έγώ φαίην δειν έμέ καί άλλον, δστις μέτριος, περί τε τής αύτοΰ δυνάμεως 
καί φίλων καί περί πόλεως τής αύτοΰ διανοοΐτ’ άν εύεργετών έν δυνάμει καί τι- 
μαΐσιν γενέσθαι τά μέγιστα έν ταΐς μεγίσταις. έστιν δέ ούκ άν τις πλούσιον έαυ- 
τόν ποιήση καί έταίρους καί πόλιν, έπιβουλεύσας καί συνωμότας συναγαγών, πέ-

1. 'Η  προηγούμενη πρόφασις ήταν ή στάση τοΟ Πλάτωνος στήν υπόθεση τοΰ 'Η ρα κλείδη . Πρβλ. 
Έπ ιστ. Γ , 316c.

2. Πρόκειται γ ιά  τά ’Ολύμπια τοϋ 360 π. X.
3. Πρβλ. 323b καί 333b - 340a.
4. ’ Εννοεί τίς θυσίες καί τους άλλους τύπους θρησκευτικής λατρείας που ό Πλάτων, ώς

σύσσιτος καί συνέστιος τοΰ Διονυσίου, ήταν ύποχρεωμένος νά τελεί μαζί του.
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έκείνος, δταν άκουσε δτι πήγα στοΰ θεοδότη, βρίσκοντας σ’ αύτή μου τήν πράξη 
μιά καινούργια δικαιολογία τής έχθρας του πρός έμένα, ισάξια πρός τήν προη- 

e γούμενη *, έστειλε κάποιον καί μέ ρωτοΰσε, άν πραγματικά δέχθηκα πρόσκληση 
τοΰ θεοδότη καί έπικοινώνησα μαζί του. «Βεβαιότατα», είπα έγώ. «Λοιπόν»- 
άπάντησε έκείνος, «μέ διέταξε νά σοΰ πώ πώς δέν κάνεις καθόλου καλά νά λογα
ριάζεις πάντα περισσότερο άπό κείνον τό Δίωνα καί τούς φίλους του Δίωνος». 
Αύτά είπαμε, καί πιά δέ μέ ξανακάλεσε στό άνάκτορό του, έχοντας τή δικαιολο
γία πώς ήταν πλέον φανερό, δτι ό θεοδότης καί ό Ήρακλείδης ήταν φίλοι μου κι 
έκείνος έχθρός' έπειτα σκεπτόταν πώς δέν μπορούσα νά είμαι καλά διατεθειμένος 
άπέναντί του υστέρα άπό τόν άφανισμό τής περιουσίας του Δίωνος. ’Από δώ καί 

350 πέρα λοιπόν, έμενε έξω άπό τήν άκρόπολη, έκεΐ πού έμεναν οί μισθοφόροι. Καί 
άλλοι τότε, άλλά καί δσοι άπό τά πληρώματα τών πλοίων ήταν’Αθηναίοι,{συμπο
λίτες μου, έρχονταν σπίτι μου καί μου έφερναν τήν είδηση, δτι κάποιοι μέ είχαν 
συκοφαντήσει στούς πελταστές, καί μερικοί άπό τούς τελευταίους μέ άπειλοΰσαν 
πώς άν μέ βροΰν πουθενά, θά μέ σκοτώσουν. Τότε βρίσκω τόν έξής τρόπο γιά νά 
σωθώ : Στέλνω στόν ’Αρχύτα καί στούς άλλους φίλους στόν Τάραντα, καί τούς 
λέω σέ ποιά θέση βρίσκομαι' κι’ έκεΐνοι, βρίσκοντας κάποια πρόφαση πολιτικής 

b πρεσβείας, στέλνουν μία τριακόντορο καί τό Λαμίσκο, έναν άπ’ αύτούς, πού ήρθε 
καί παρακάλεσε τό Διονύσιο γιά μένα, λέγοντας πώς θέλώ νά φύγω καί νά μή μοΰ 
φέρει κανένα έμπόδιο. Εκείνος δέχθηκε καί μέ άφησε νά φύγω, δίνοντάς μου καί 
χρήματα γιά τό ταξίδι' δσο γιά τά χρήματα τοΰ Δίωνος, ούτε έγώ πιά ζήτησα τί
ποτα, ούτε κανένας μοΰ έδωσε.

"Οταν έφθασα στήν Πελοπόννησο, στήν ’Ολυμπία, βρήκα έκεΐ τό Δίωνα. πού 
παρακολουθούσε τήν έορτή5, καί τοΰ άνήγγειλα δσα είχαν συμβή. Kt’ έκείνος, 
άφοΰ έπικαλέσθηκε μάρτυρά του τό Δία, είπε άμέσως σ’ έμένα καί τούς συγγε. 

c νεις καί τούς φίλους μου νά έτοιμαζόμαστε γιά νά πάμε νά τιμωρήσομε τό Διο
νύσιο' έμεΐς, έπειδή είχε άσκήσει είς βάρος μου ξεναπατία—έτσι τό ώνόμαζε 
κι’ έτσι τό σκεπτόταν' αύτός, γιά τήν άδικη άπομάκρυνση καί εξορία. "Οταν 
τ’ άκουσα αύτά έγώ, τοΰ είπα δτι τούς φίλους μου άς τούς καλέσει νά πάν, 
άν θέλουν, μαζί του' «έμένα δμως, είπα, έσύ καί οί άλλοι σχεδόν διά τής βίας 3 
μέ κάνατε ομοτράπεζο τοΰ Διονυσίου καί σύνοικό του καί κοινωνό τής λατρείας 4, 
κι’ αύτός πίστευε ίσως, έπειτα άπό τόσες συκοφαντίες, δτι έγώ μαζί μ’ έσένα συν- 

d ωμοτοΰσα έναντίον τής τύραννίδος, καί δμως δέ μέ σκότωσε, παρά μέ σεβάσθηκε. 
Έτσ ι, δχι μόνο δέν έχω πιά τήν ήλικία πού πρέπει, γιά νά μπορώ νά βοηθήσω 
όποιονδήποτε στόν πόλεμο, άλλά καί είμαι κοινός σας φίλος, άν ποτέ έπιθυμή" 
σετε φιλία άναμεταξύ σας καί θελήσετε νά κάνετε κάτι καλό ό ένας στόν άλλον- 
"Οσο δμως έπιθυμεϊτε τό κακό, άλλους νά καλεΐτε νά σάς βοηθήσουν». Αύτά είπα, 
άηδιασμένος άπό τήν περιπλάνηση καί τήν άτυχία τής Σικελίας. Μέ παράκουσαν 
δμως καί δέν πείσθηκαν στις διαλλακτικές μου προσπάθειες, κι’ έγιναν έτσι οί 
ίδιοι γιά τόν ίδιο τόν έαυτό τους αίτιοι δλων τών κακών πού έχουν γίνει τώρα' 
κακών πού κανένα άπ’ αύτά δέ θά είχε ποτέ γίνει—δσο μπορεί ένας άνθρωπος νά 

e εικάσει—, άν ό Διονύσιος έδινε τά χρήματα στό Δίωνα ή καί, άνεξάρτητα άπ’ 
αύτό, άν συμφιλιωνόταν μαζί του—γιατί τό Δίωνα έγώ καί τή θέληση καί τή δύ
ναμη είχα εύκολα νά τόν συγκρατήσω' ένώ τώρα,μέ τό νά όρμήσουν ό ένας άπάνω 

351 στόν άλλον, γέμισαν τόν κόσμο συμφορές. Καί δμως ό Δίων είχε τίς ίδιες προθέ
σεις πού κατά τή γνώμη μου πρέπει νά έχομε κι' έγώ καί όποιοσδήποτε άλλος 
άνθρωπος, λογικός καί δίκαιος' δηλαδή ό σκοπός του σχετικά καί μέ τή δική του 
πολιτική δύναμη καί μέ τούς φίλους καί μέ τή χώρα του ήταν, νομίζω, νά κάνει 
τά μεγαλύτερα καλά κι’ έτσι νά κερδίσει τή μεγαλύτερη δύναμη καί τίς μεγα
λύτερες τιμές. Αύτό δμως δέν πραγματοποιείται μέ τό νά κάνεις πλούσιους τόν 
έαυτό σου καί τούς πολιτικούς σου φίλους καί τή χώρα σου, άφοΰ όργανώσεις
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νης ών καί έαυτοΰ μή κρατών, ύπό δειλίας τής πρός τάς ήδονάς ήττημένος, εΐτα 
b τούς τάς ούσίας κεκτημένους άποκτείνας, εχθρούς καλών τούτους, διάφορή τά 

τούτων χρήματα καί τοΐς σονεργοΐς τε καί έταίροις παρακελεύηται δπως μηδεΐς 
αύτώ έγκαλει πένης φάσκων είναι' ταύτόν δέ καί τήν πόλιν άν οδτω τις εύεργε“ 
τών τιμάται ύπ’ αύτής, τοΐς πολλοΐς τά τών ολίγων ύπό ψηφισμάτων διανέμων, ή, 
μεγάλης προεστώς πόλεως καί πολλών άρχούσης έλαττόνων, τή έαυτοΰ πόλει τά 

c τών σμικροτέρων χρήματα διανέμη μή κατά δίκην1, οϋτω μέν γάρ ουτε Δίων οΰτε 
άλλος ποτέ ούδείς έπί δύναμιν έκών 2 είσιν άλιτηριώδη έαυτώ τε καί γένει είς 
τόν άεί χρόνον, έπί πολιτείαν δέ καί νόμων κατασκευήν τών δικαιοτάτων τε 
καί άριστων, οΰ τι δι’ όλιγίστων θανάτων καί φόνων γιγνομένην ά δή Δίων νυν 
πράττων, προτιμήσας τό πάσχειν άνόσια του δράσαι πρότερον, διευλαβούμενος 
δέ μή παθεΐν, δμως έπταισεν έπ’ άκρον έλθών του περιγενέσθαι τών έχθρών, 

d θαυμαστόν παθών ούδέν. δσιος γάρ άνθρωπος άνοσίων πέρι, σώφρων τε καί έμ· 
φρων, τό μέν δλον ούκ άν ποτε διαψευσθείη τής ψυχής τών τοιούτων πέρι, κυβερ
νήτου δέ άγαθου πάθος άν ίσως ού θαυμαστόν εί πάθοι, δν χειμών μέν έσόμενος 
ούκ άν πάνυ λάθοι, χειμώνων δέ έξαίσιον καί άπροσδόκητον μέγεθος λάθοι τ’ άν 
καί λαθόν κατακλύσειεν βία. ταύτόν δή καί Δίωνα έσφηλεν' κακοί μέν γάρ δντες 

e αύτόν σφόδρα ούκ έλαθον οί σφήλαντες, δσον δέ ΰψος άμαθίας είχον καί τής άλ
λης μοχθηρίας τε καί λαιμαργίας, ελαθον, ω δή σφαλείς κεΐται, Σικελίαν πένθει 
περιβαλών μυρίω.

352 Τά δή μετά τά νΰν £ηθέντα ά συμβουλεύω, σχεδόν είρηταί τέ μοι καί είρή-
σθω' ών δ’ έπανέλαβον ένεκα τήν είς Σικελίαν άφιξιν τήν δευτέραν, άναγκάΐον 
είναι έδοξέ μοι φηθήναι δεΐν διά τήν άτοπίαν καί άλογίαν τών γενομένων. εί 
δ’ άρα τινί νυν φηθέντα εύλογώτερα έφάνη καί προφάσεις πρός τά γενόμενα 
ίκανάς εχειν έδοξέν τορ, μετρίως άν ήμΐν καί ίκανώς είη τά νΰν εΐρημένα.

ΤΕΛΟΣ

Ί .  Καί οΐ δυο αύτοί τρόποι -πλουτισμού τών πολιτικών άρχηγώ ν, τών φίλων τους και του κρά
τους ήταν γνωστοί στούς ’Αθηναίους. Τοϋ πρώτου τυπικό παράδειγμα είναι ή περίπτωση τών Τριά 
κοντα, πού σκότωναν ή έξώριζαν τούς πλούσιους γ ιά  νά δημεύσουν τίς περιουσίες τους· ό δεύτε
ρος τρόπος είχε έραρμοσθή στήν πρώτη ’Αθηναϊκή συμμαχία (477 - 404) μέ τήν οικονομική έκμετάλ- 
λευση τών συμμάχων έκ μέρους τών ’Αθηνών.

2. Ούδείς έκών κακός.
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συνωμοσία καί μαζέψεις γύρω σου συνωμότες—γιατί είσαι φτωχός καί δέν κυβερ
νάς τόν έαυτό σου, έπειδή έχεις νικηθή άπό τή δειλία άπέναντι στίς ήδονές—, καί 

b ΰστερα, άφοΰ σκοτώσεις έκείνους πού έχουν τίς περιουσίες όνομάζοντάς τους 
έχθρούς, σκορπίζεις τά χρήματά τους, καί παροτρύνεις σ’ αύτό καί τούς συνεργούς 
καί συντρόφους σου γιά νά μή σοΰ παραπονιέται υστέρα κανείς πώς είναι φτωχός, 
τά ίδια ισχύουν καί γιά δποιον τίς τιμές τίς κερδίζει εύεργετώντας μέ τόν τρόπο 
πού είπαμε μιά χώρα, μοιράζοντας δηλαδή μέ ψηφίσματα τά χρήματα τών λίγων 
στούς πολλούς, ή—άν εΐναι άρχηγός μεγάλης χώρας πού έχει ύπό τήν έξουσία 
της πολλές μικρότερες —δταν άδικα μοιράζει στή δική του τά χρήματα τών μι- 

c κρότερων1. Μέ τήν θέλησή του 2 οΰτε ό Δίων οΰτε κανείς άλλος δέ θά έπιδιώ- 
ξει ποτέ ν’ άποκτήσει μ’ αύχό τόν τρόπο πολιτική δύναμη — γιά πάντα όλέθρια’ 
καί γιά τόν ίδιον καί γιά τή γενιά του —, παρά θά ζητήσει νά όργανώσει πολι
τεία καί νά δημιουργήσει νόμους, τούς δικαιότερους καί καλύτερους, πού καμμιά 
θανάτωση καί κανένα φόνο δέ χρειάζονται γιά νά γίνουν. Έ τσ ι έκανε καί ό 
Δίων, προτιμώντας νά ύποστεϊ τό άδικο παρά νά τό κάνει, παίρνοντας δμως συγ" 
χρόνως τίς άναγκαϊες προφυλάξεις γιά νά μήν τό ύποστεϊ' καί δμως τή στιγμή 
άκριβώς πού έφθασε στό σημείο νά νικήσει τούς έχθρούς, έπεσε — καί δέν ήταν κα· 

d θόλου παράξενο. Γιατί ένας δίκαιος άνθρωπος, φρόνιμος καί λογικός, προκειμένου 
γιά άνθρώπους άδικους, δέ θά γελαστεί ποτέ στήν έκτίμηση τής ψυχής τους γε
νικά, δέν είναι δμως ίσως παράξενο άν πάθει τό πάθημα τοΰ καλοΰ καπετάνιου, 
πού δέν μπορεί ποτέ νά διαφύγει τήν πρόβλεψή του τό δ τ ι  θά γίνει τρικυμία,μπορεί 
δμως νά τοΰ διαφύγει ή έξαιρετική καί άπροσδόκητη δύναμη τής τρικυμίας, καί 
μένοντας άπρόβλεπτη νά τόν καταποντίσει μέ τήν όρμή της. Τό ίδιο πράγμα ύπήρξε 
καί γιά τό Δίωνα αιτία καταστροφής: δτι ήταν έξαιρετικά κακοί αύτοί πού προ- 

e κάλεσαν τήν καταστροφή του, δέν τοΰ διέφυγε- πόσο δμως ήταν τό ΰψος τής άνοη- 
σίας καί τής άλλης τους κακίας καί πλεονεξίας, δέν τό άντελήφθηκε καί άκριβώς 
αύτό τόν έκανε νά πέσει καί νά κοίτεται νεκρός, βυθίζοντας τή Σικελία σέ πένθος 
άπροσμέτρητο.

352 Τί σάς συμβουλεύω ΰστερα άπ' δσα είπα παραπάνω, σχεδόν τό είπα, καί 
δσα είπα, άς θεωρηθοΰν άρκετά' τούς λόγους πού μ’ έκαναν νά έπαναλάβω 
γιά δεύτερη φορά τό ταξίδι μου στή Σικελία, έκρινα άναγκαίο νά τούς έκ- 
θέσω γιά τό παράδοξο καί τό παράλογο τών γεγονότων. "Αν λοιπόν τώρα πού τά 
διηγήθηκα, φάνηκαν σέ κάποιον εύλογώτερα, καί άν κάποιος βρει δτι ή διήγησή 
μου παρέχει ικανοποιητικές δικαιολογίες γιά δσα έγιναν, τότε μπορώ νά πώ πώς 
ή διήγησή μου έγινε πρός τήν κατεύθυνση πού έπρεπε καί μέ τρόπον ικανοποιητικό·

ΤΕΛΟΣ

ΣΗ Μ . Ά π ό  τή βιβλιογραφία τής 7. Έπιστολής παραλείφθηκε ή έλληνική μετάφραση τοΰ 
Κ. Ζάμπα (Βιβλιοθήκη  Φέξη, ’Αθήναι, 1911).



Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
Ό  «Φίλιππος » τοΰ 'Ισοκράτη

“Υστερα από τήν «Έ π ισ το λή  Ζ'» τοΰ Π λ ά τω 
νος, πού μας έδωσε κατά ενα τρόπο τόν π ολ ι
τικ ό  κυρ ίω ς άλλά καί τό φ ιλοσοφ ικό του απ ολο
γισμό, δη ιιοσ ιεύετα ι άπό τό τε ίχ ο ς  τοΰτο, στή 
σειρά  τώ ν α ρχα ίω ν κειμένιον, ό «Φ ίλιππος» τοΰ 
’Ισοκράτη, μ ιά  έκφραση δηλαδή συγκεκριμένη 
τής αντίστροφ ης πρός τήν  πλατω νική , κα ί πνευ
μ ατικά  κ α ί π ρα γμ α τικ ά , π ο λ ιτ ικ ή ς δ ιά θεσ η ς.

"Ο ,τι α ντικ ειμ εν ικ ά  συνδέει τά δύο αύτά κεί
μενα, ε ίνα ι κ υρ ίω ς ή Ιστορική ΰπαρξη κ α ί τών 
δύο στήν ίδ ια  κ ρίσ ιμη  έποχή. Κ αί τό πρώ το 
κ α ί τό δεύτερο εκφράζουν ιός ένα βαθμό  καί 
αντιμ ετω π ίζουν  άμεσα τό πνεΰμα κα ί τά  π ρ ο 
βλήματα τοΰ 4. α ιώ να . Ά κ ό μ η  δμώ ς, ή σημασία 
κα ί τώ ν δύο., κα ί μάλιστα  είτε άπλώ ς σάν έκ
φραση τά  θεω ρήσομε, ε ίτε  κα ί σάν αντιμ ετώ π ιση  
τώ ν π ολ ιτικώ ν προβληιιάτω ν, δέν έ ϊα ντλ ε ίτα ι 
κ α ί δέν ισχύει μόνο στήν έποχή κα ί γ ιά  τήν έ
ποχή  τής συγγραφ ής τους. Σ τό  πρώ το, ή προσω 
π ικότητα  κυρίω ς τοΰ συγγραφέα του, στό δεύτε
ρο, καί ή κατάσταση μόνο τ ή ; έ τ ο χ ή ;, επεκτεί
νουν τήν ιστορική  τους παρουσία , ε ίτε  σέ κ ά θ ε  
έποχή  τής ιστορίας, δπ ω ς τοΰ πριότου, ε ίτε, δπω ς 
τοΰ δεύτερου, ε ιδ ικ ά  στή δική  μας έποχή.

Κατά τήν άποστολή πού συνδέεται πρός τά  
α ρ χα ία  κείμενα, κα ί ε ιδ ικ ώ τερ α  στό π ερ ιοδικό  
τοΰτο, δέν π ρέπ ει \ά  θ ε ω ρ η θ ε ί απλή  καί α σ ή 
μαντη σύμπτωση, δ τ ι κα ί τό πρώ το κα ί τό δεύ
τερο κείμενο τής σειράς εμπ ίπτουν  κ α ί τά  δύο 
στό δεύτερο κλασικό α ιώ να  τοΰ έλληνικοΰ πνεύ
ματος.

Α λ η θ ιν ά , ό 5. α ιώ νας, στήν ολότητα τώ ν εκ 
φ άνσεω ν του — είτε στή δ ιίρ θ ρ ω σ η  τής π ο λ ι
τε ίας, είτε στήν έκφραση τοΰ ω ρα ίου, είτε στή 
μορφή κα ί στό β ά θ ο ς τοΰ λόγου — κατέχει παν- 
τοΰ κα ί ένσαρκώ νει άπόλυτα τήν  κλασική έντέ- 
λ ε ια ’ καί έτσι θ ά  π αραμ ένει γ ιά  πάντα  πρότυπο 
κα ί νόμος στή δράση μας, στήν α ισ θ η τ ικ ή  μας, 
στή σκέψη μας. Τ αυτόχρονα δμω ς, καί άλλωστε 
γ ιά  τόν ίδ ιο  λόγο, δέν εμ φ ανίζε ι ό 5 α ιώ νας 
κάπο ια  κοινότητα  μο ίρας μέ τή δ ικ ή  μας τή 
ζω ή, δπω ς αύτή πού π αρουσ ιάζει κ α τ’ έξοχήν 
ό 4. α ιώ να ς.-

Κ αί δέν ε ίνα ι καθόλου δυσδιάκριτη  ή ση μ α ντι
κή αύτή ιδ ιό τη τα  τοΰ 4. α ιώ να . Δέ χρειά ζοντα ι 
δ ιε ισ δυτικές έρευνες γ ιά  νά τήν άντικρύσομε 
στήν άνάπτυξη τής ζ ω ή : του. Ά ς  άφ ίσομε τήν 
π ερ ιοχή  τής τέχνης κα ί τοΰ κ α θα ροΰ  λογισμού. 
Σ ’ αύτές τ ίς  π ερ ιοχές , κα ί δταν ε ίνα ι άντικ ει-

μενικά δυνατές, ε ί ια ι  επ ικ ίνδυνες πάντοτε ο ϊ 
γενικευτικές κατά π ερ ιόδους π αρατηρήσεις . Ό  
ιστορισμός σέ δπ ο ια  του μορφή ε ίνα ι αδύνατο 
νά ευδοκιμήσει στή σ φ α ίρ α  δπου θ ρ ια μ β εύ ε ι ή 
έλεύθερη δημ ιουργ ικότητα  τοΰ άτόμου ' καί τέ 
το ια  άκ ρ ιβ ώ ς ε ίνα ι, κατ’ έξοχήν μάλιστα , ή 
σφ α ίρα  τή ς έκφρασης τοΰ ω ρα ίου καί τοΰ κ α 
θαροΰ  λογισμοΰ. "Ε τσ ι λοιπόν, κα ί τόν 4. α ιώ να  
θ ά  μπορέσομε νά τόν θεω ρήσομ ε ούσιαστικά  
κα ί α λ η θ ινά , δταν μελετήσομε στή σφ α ίρα  τής 
π ολ ιτεία ς κυρίω ς τή σκέψη του κα ί τή δράση 
του. Τότε κα ί θ ά  αναγνω ρίσομε ε υ θ ύ ; τά  π ρ ο 
βλήματα  κα ί τ ίς  α γω νίες πού συνέχουν τή σύγ- 
χρονη ίστορία .

Ε ίνα ι καταπληκτική  ή ένάργεια  τής άντιστο ι- 
χ ία ς. Θ ά έφ θα νε  μάλιστα, γ ιά  νά τή δ ια π ισ τώ - 
σομε, κα ί μόνο τό Η ’ β ιβλ ίο  τής πλατω νικής 
«Π ολιτε ίας» . Ν ομ ίζε ι κανείς δ τι μελετά κοινώ ν ι
ολογία  τοΰ 19. κ α ί τοΰ 20. α ιώ να . Π ερ ιγ ρ ά - 
φ οντα ι καί ερμηνεύοντα ι γνώ ρ ιμ α  ισ τορ ικ ά  
φ α ιν ό μ ε ν α : Σ τρατοκ ρατικές κυβερνήσεις πού 
έκτραχύνουν τούς δρους τής ζω ή ς κα ί αντιδρούν  
στόν πνευματικό  πολιτισμό- δ ια δ οχή  τους άπό 
έ ;θυσ ίες χ ρη μ α τισ τική ς ο λ ιγα ρχ ία ς , άδιάκ οπη  
συγκέντρωση τοΰ κεφαλαίου , αντίστο ιχη  έξάπλω- 
ση τής φ τώ χ ια ς  κα ί τής ανεργίας, ό ταξικός 
δ ιαφ ορ ισ μ ός σάν κ ίνητρο επαναστατικώ ν έξε- 
γέρσε "V έπε ιτα , ή δημ οκρατία  μέ δη μ α γω γικ ή  
καθοδήγηση , έκφυλισμός τής δη μ οκρα τία ς μέ 
τούς κομματικούς έκτραχηλισμούς' τέλος, ή δ ι 
κτατορ ία  σάν τελευτα ία  έλπίδα  σ ω τηρ ίας, έξωτε- 
ρ ικές π ολ ιτικές περ ιπλοκές, ο ικονομ ικό  κα ί π ο 
λ ιτ ικ ό  αδιέξοδο.

Κ α ί μέ τήν  άναγνοίριση δμο>ς τής δ ιε ισ δ υ τ ι
κ ό τη τα : κα ί τής ούσ ια στικότητας τώ ν κ ο ινω ν ιο 
λογικώ ν αύτώ ν π αρατηρήσεω ν, δέ θ ά  π ρέπ ει 
βέβα ια  νά θ ε ω ρ η θ ε ί  ό Π λάτω ν δτι ε ίνα ι, στήν 
ούσία τοΰ έργου του, κο ινω νιολόγος τής π ο λ ι
τε ίας. Ά π λ ώ ς , δταν γ ιά  μ ιά  σ τιγμή  θέλησε νά 
άντικρύσει μέ θ εω ρ η τ ικ ό  θετ ικ ισ μ ό  τήν ισ το ρ ι
κή π ραγμ ατικ ότητα , άνα δείχτη κε κ α ί στόν τρό
πο αύτό τής θ ε ω ρ ία ς  ανυπέρβλητος κα ί α λ ά θ η 
τος. Σ τή ν  ούσία δμω ς τής πολ ιτική ς θ ε ω ρ ία ς  
του, ε ίνα ι πάντοτε δ Π λάτω ν, κ α ί ε ίνα ι κ α τ ' έ 
ξοχήν, νομ οθετ ικός κα ί ίσ τορ ιοπλαστικός νοΰς’ 
δέν έκφ ράζει άπλώ ς τό πνεΰμ α τ* ς έποχής του, άν- 
τιπαρατάσσει τή βούλησή το ' στήν έποχή του κ α ί 
ζη τά ε ι νά τή δ ιαπλάσσει κατά  τό πνεΰμα του .Κ α
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θ ώ ς  δμω ς ε ίνα ι ή πρώ τη μεγαλοφυΐα  τής ισ το 
ρ ίας, τά  α ιτή μ α τα  πού δ ιατυπ ιόνει γ ιά  τήν π ο 
λ ιτική  δ ιαμόρφ ω ση τής κοινω νίας, δέν τά συν
δέει άπλώ ς μέ τ ίς  συνθήκ?ς τή : έποχής, δέν τά  
ά να θ έτε ι κάν σ τίς δυνά μεις άπλώ ς τής έποχής 
του, άλλά τά  διατυποινει ώστε νά ισχύουν σάν 
κρ ιτή ρ ια  τής π ο λ ιτικ ή ς δη μ ιουργ ία ς γ ιά  τήν 
π α νανθρ ιόπινη  ίστορ ία  σέ κ ά θε  της στιγμή . Σ τό  
κύριο αύτό ή θ ο ς  τοϋ έργου του ά νταπ οκρ ίνετα ι 
καί ή άφ ήγηση τή ς «Ζ' ’Επιστολής».

'Υ π ολε ίποντα ι δμω ς κ<ιί χα ρακτηρίζουν  τήν πο 
λ ιτ ικ ή  δη μ ιουργ ία  τοΰ 4. α ιώ να  κ α ί άλλα άκό
μη βαρύτατα πνευμ α τικ ά  καί ιστορ ικά  γεγονότα. 
‘Υ πάρχει κυρίω ς ή π ολ ιτε ιολογ ία  τοΰ ’Α ρ ισ το 
τέλη, πού ολοκληρώ νει θ εω ρ η τ ικ ά  τήν  π ολ ιτική  
δη μ ιο υ ρ γ ία  τού α ιώ να . Καί υπάρχει άκόμη κα ί 
βαρύνει κατ’ έξοχήν ή πολύπτυχη π ο λ ιτικ ή  δρά 
ση, πού άδιάκοπη  π ληρώ νει τόν α ιώ να  καί πού 
στό τέλος μέ τήν έκπαγλη εξόρμηση τοΰ Α λ έ 
ξανδρου ορ ίζε ι κ α ί άμεσα τήν ιστορική π ορεία  
τής άνθρω πότητας.

Γ ιά  τήν άνεξάντλητη αύτή σέ μετασχημ α
τισμούς καί σέ ιστορ ικές συνέπειες π ολ ιτική  ά
ναζήτηση κ α ί δ η μ ιο υ ρ γ ία , ύ π ά ρχει μέσα στόν 
ίδ ιο  τόν α ιώ να  μ ιά  σύντονη ιδεολογική ε το ιμ α 
σ ία  κα ί μ ιά  εύγλω ττη θεω ρ η τ ικ ή  έκφραση. Κ α ί 
στό κέντρο της, μπορούμε νά πούμε, βρ ίσκετα ι ή 
π ροσ ω π ικότητα , ε ίτε  κ α ί ή προσω πικότητα  τοΰ 
’Ισοκράτη , μέ τήν ευρύτατη π ολ ιτική  κα ί συγ
γραφ ικ ή  δράση του.

Ό  ’Ισοκράτης δέν ε ίνα ι βέβαια  ή μεγαλο
φ υΐα  πού ονομά ζει καί ορ ίζε ι μέ τό έργο του 
τόν α ιώ να . Δέν εί α ι κάν ό ά λά θ η τος π ολ ιτικός 
κ α θο δη γη τή ς . Μ άλιστα, στούς συγκεκριμένους 
πολιτικούς του προσανατολισμούς, π ιό τερο  εύκι- 
νησία έλ ιγμώ ν παρουσ ιά ζει, π α ρ ά  π ρ ο γρ α μ μ α τ ι
κή σ ταθερότητα . Έ τ σ ι  δμω ς ά<ριβώ ς, π ιστότερα  
ερμηνεύει κα ί έκφ ράζει τήν άπαυστη πολιτική  
άναζήτηση τής πολυκύμαντης αύτής έποχής. Ό  
ίδ ιο ς ποτέ δέν έπαυσε ν’ ά ντ ιμ ετω π ίζε ι τό π ο λ ι
τικό  κα ί τό κοινω νικό πρόβλη ια. Σ τή ν  άντιμε- 
τώ πιση  δμω ς αύτή δέ μπόρεσε κ α ί δέ θέλησε 
ποτέ νά φτάσει στόν πυρήνα  κα ί στήν ούσία  τοϋ 
π ροβλήματος. Ό  Π λάτω ν, τήν α ίτ ία  δλων τών 
κακώ ν τήν ε ίδε  στήν έλλειψ η κο ινω νικής δ ι 

καιοσύνης κα ί ά λ η θ ιν ή ς  π α ιδε ία ς . Α ύτός, π ε 
ρ ιο ρ ίζετα ι νά  κ α κ ίζε ι άπ λώ ς τή  δη μ οκρα τική  
π ο λ ιτε ία  τοΰ κα ιροΰ του' κα ί εξα ντλείτα ι έξ άλ
λου σέ ρ ο μ α ντ ικ ή  προσφυγή στούς θεσμούς κ α ί 
στούς τύπους τοΰ π α ρελθόντος' κα ί τέλος, θ ε τ ι-  
κο’ιτερα  όπ ιυσδήποτε, σέ καταφ υγή  κ α ί γ ιά  τοϋ 
έσω τερικοΰ προβλήματος τή λύση στήν εξω τερ ι
κή έλληνική π ο λ ιτ ικ ή .

Μέ τήν τελευ τα ία  αύτή στροφή τής πολ ιτική ς 
του ιδεολογίας ιδ ια ίτ ερ α  συνδέεται κα ί π ιό  άμε
σα τήν έκφ ρά ζε ι ό «Φ ίλιππος». Ή  σημασία  του 
είνα ι ευθύτερη άπό τό άπλώ ς π ο λ ιτ ικ ό  του π ε 
ριεχόμενο. Κ αί τό π ο λ ιτ ικ ό  του άλλωστε π ερ ιε 
χόμενο ε ίνα ι πολλαπλά σηιιαντικό. Τ ή στιγμή  δ 
μως τούτη ιδ ια ίτερ α  α ξ ίζε ι νά π ρ ο β λ η θ ε ί τό 
π ιό  χα ρα κτη ρ ισ τικό  σ το ιχε ίο  του : στό κ είμ ενο  
τοΰ «Φ ιλίππου» υ π οσ τη ρ ίζετα ι μέ πολ ιτική  όγ· 
χ ίνο ια  κα ί προσαρμόζετα ι σ τίς ε ιδ ικ ές  σ υ νθ ή 
κες τής έποχής ή κ α τ’ έξοχήν σήμερα γνώ ρ ιμη  
ά ντίληψ η , δ τ ι, γ ιά  νά ε π ιλ υ θ εί ορ ιστικά  τό κ ο ι
νω νικό πρόβλημα , πού όξύτατο υπ άρχει στίς ελ
ληνικές π ολ ιτε ίες , ε ίνα ι άνάγκη κ α ί ε ίνα ι δ ίκ α ιο  
νά κ α τα κ τη θ ε ί ή γε ιτον ική  πλούσια  χώ ρα, πού, 
ά ντίσ τροφ α  πρός τήν Ε λ λ ά δ α , κ α το ικ ε ίτα ι άπό  
ελάχιστο  πληθυσ μ ό , κ α ί μάλιστα  κατώ τερο στόν 
π ολ ιτισ μ ό  κα ί χω ρ ίς  δύνα μη δημ ιουργ ίας.

Ή  δ ιατύπ ω σ η  τής π ο λ ιτ ικ ή ς  αύτής ά ντίλη ψ η ς 
στήν έποχή έκείνη  ιιποκτά άπό τή δύναμη τής 
έποψής ιδ ια ίτερ ο  ιστορ ικό  ενδ ιαφ έρον. "Υ’στερα 
άπό ελάχιστα  χρόνια , μιέ τήν  κατάκτηση τής 
Ά σ ία ς , δό θ η κ ε  ή μονα δική  ισ τορ ική  ευκα ιρ ία  
νά δ ο κ ιμ α σ θ ε ί στήν πράξη , κα ί μάλιστα  νά 
π ρ ο β λ η θ ε ί στήν π ρ α γμ α τικ ό τη τα  τής π ο λ ιτ ικ ή ς 
ζω ής, ή ά λ ή θ ε ια  δση π ρ α γμ α τικ ά  ενυπάρχει 
στήν π ο λ ιτικ ή  αύτή ά ντίληψ η , είτε έξ άλλου ή 
π ρα κτικ ή  άνεπ άρκ εια  κα ί οί άφ ευκτες ελλείψ εις 
τη ς . Έ τ σ ι ,  τό ιστορικό  ένδ ιαφ έρον  της γ ίνετα ι 
βέβ ιια  άκόμη π ιό  ουσιαστικό ' ή ε μ π ε ιρ ία  τής 
πρότασης κα ί τή ς δη μ ιο υ ρ γ ία ς της πα ίρνει, δ 
πω ς ε ίνα ι φυσικό, κ α ί πολ ιτικό  ενδ ιαφ έρον . 
"Οσο κ α ί άν β α θ ύ τα τα  άλλάζουν στίς άνάγκες 
κα ί στίς δυνά μεις τους ο ί έποχές τή ς π ο λ ιτ ικ ή ς 
ιστορίας, ύπ άρχει δ μ ω ς καί κ ά τι, πού μένει κ ρ ί
σ ιμα  άναλλοίω το στήν π ο λ ιτ ικ ή  ίστορ ία  δλων 
τώ ν εποχώ ν.

Κ. I. Δ Ε Σ Π Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

"Ενα γράμμα.
Α γ α π η τ ά  «Π ροπύλαια» ,

Σ τό  τεύχος σας 3 - 4, ό κ. Δεσποτόπουλος έδη- 
μοσίευσε μ ιά  κ ριτ ική  τοΰ β ιβλίου μου « Ή  Π α 
ρουσία τοϋ Ά νθρ ώ π ο υ » . Ή  έκταση ήδη τής 
κ ρ ιτ ικ ή ς αύτής δε ίχνει δ τι ό κ. Δ εσποτόπουλος 
πρόσεξε κ α ί έκρινε τό β ιβλ ίο  μου κατά  τρόπο 
άσυνείθ ιστο  γ ιά  τ ίς  στήλες ελληνικού περιοδικοΰ. 
Τ ο ΰ το  δμω ς άκριβ ώ ς μέ υποχρεώ νει ν’ άναπτύξω  
ορισμένα σημ εία  τής σκέψ ης μου, πού ή κριτ ική , 
νομ ίζω , δέν τά ερμηνεύει π ιστά .

Ό  κ. Δ εσποτόπουλος υποστηρίζει π ώ ς έγώ  άρ- 
νοϋμαι φ ιλοσοφ ικ ά  τή γνώ ση ' τά πρά μα τα  δέν 
ε ίνα ι έτσι. Τ ή ν  άποψ ή  μου γ ιά  τή σχέση τής

γνώ σης μέ τό άπόλυτο, τήν εξέθεσα  στήν π ροη 
γούμενη μελέτη μου «Συμβολή σέ μ ιά  φ ιλο σ ο 
φ ία  τής ύπαρξης». Δέν ξέρω  άν ό κ. Δεσποτό
πουλος διάβα σε π ροσ εχτικ ά  τή  μελέτη μου τού
τη. ’Ε κεί δ ιατυπ ώ νω  τήν άποψ η π ώ ς ή συνείδη
ση σά γνώ ση, έφόσο ζη τά  τή σχέση μέ τό α π ό 
λυτο, δέ μ πορεί \ά  προχω ρήσει πέρα  άπό τή 
θέση Α =  Α , άπό τήν άρχή δηλαδή τής ταυτό
τητας. Κ ατά  τή γνο’ηιη μου, ή θέση  τής γνώ σης 
ε ίνα ι ή θέση  Α =  Α, ή άρχή  τής ταυτότητα ς. 
Κ α ί δ ια φ ω νώ  ρ ιζ ικ ά  σέ τοΰτο τό σημείο  μέ τό 
φ ιλόσοφ ο πού έφερε μέ άπαράμ ιλλη  συνέπεια
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στοχασμοί) σ ιό  άπροχαίοητο τήν ιδεοκρα τία  του 
Φ ίχτε και τοΰ Χ έγκελ ' εννοώ τό σύγχρονο Ιτ α λ ό  
φ ιλόσοφ ο Τ ζεντίλε. 'Υ π ο σ τη ρ ίζε ι ό Τ ζεντίλε  
στή Λ ογική του (άναφ έρομα ι στό έργο του : 
« S is te m a  Λϊ L o g ic a  c o m e  T e o r ia  d e l C ono- 
sce re» ), π ώ ς θέτοντας ή γνώ ση τό Α =  Α, θ έ 
τε ι συνάμα τήν άρχή τής μή α ντίφ ασ ης, τό Α 
πού δέν ε ίνα ι -Α. Τ ό  γ ια τ ί δέν τό π α ρ α δέχο μ α ι 
τοΰτο, εξηγώ  στό πρώ το κεφ ά λα ιο  τής^ μελέτης 
μου «Συμβολή σέ μ ιά  φ ιλοσ οφ ία  τής ύπαρξης».

"Ο μω ς ή παραδοχή  γ ιά  τή γνώ ση τής άρχής 
τής ταυτότητας, κι* δταν τήν άρχή τούτη δέν α 
κ ολουθε ί ή άρχή τής μή άντίφ ασης, δέ σ η μ α ί
νει άρνηση φ ιλοσοφ ική  τής γνώ σης. Γ  ιά μένα, 
ή  γνώση εχει νόημα γ ιά  τή σχέση μου μέ τή 
φύση , μέ τόν «Ιςο> κόσμο». Γ ιά  τή σχέση μου 
μ ’ εκείνο τό μή · έγώ , πού δέ μ πορεί νά γ ίν ε ι 
ένα μέ τόν έαυτό μου, κα ί πού γ ι ’ αύτό τό λό
γο δέ μπορώ  νά π ισ τέψ ω  σ’ αύτό. Σ έ  τοΰτο τό 
μή - έγώ  (πέστε το «έξω κόσμο», πέστε το φ ύ 
ση) έφ αρμόζετα ι τό Α =  Α. Ο ί φυσικές ε π ι
στήμες βασ ίζοντα ι σήμερα φ ιλοσ οφ ικ ά  μόνο 
στήν άρχή  τής ταυτότητας, καί αύτή ή άρχή ε ί 
ν α ι κτήμα  τής γνώ σης. "Ο ταν ό κ. Δ εσποτόπου- 
λος λέει « . . .  δ ,τι λοιπόν εκφ ρά ζετα ι κ ά θ ε  φ ο 
ρά , μέ τό λόγο π ροπάντω ν, ε ΐνα ι πάντοτε  κα ί ο
πω σδήποτε γνώ ση, γνώ ση μάλιστα καί στούς 
άλλους δ ιά  μέσου τής έκφρασης προσιτή», μήτε 
συμφω νεί, μήτε δ ια φ ω νε ί μ αζί μου" έγώ  θέτω  
τό πρόβλημα τής σχέσης μου μέ τό άπόλυτο, 
κα ί υστέρα σκέπτομαι τί ε ίνα ι γνώση (χω ρίς νά 
λησμονώ  ν’ άναφ έρομ α ι στό άπόλυτο)' γ ιά  τόν 
κ. Δ εσ π ο τό .ιο υ λο , γνώση ε ίνα ι ό κύριος τρόπος 
τής άναμεταξύ μας επ ικο ινω νίας.

"Ε π ειτα , ό κ. Δεσποτόπουλος ξαφ ν ιά ζετα ι ό 
ταν βλέπει πώ ς, άς ποΰμε, γεμ ίζω  τήν Ιστορία 
μέ τήν άνάγκη τής σχέσης άτουο-άν& ρωπος, καί 
γρ ά φ ε ι : « ■ . ■ ένας τέτο ιος ισχυρισμός ε ίνα ι α 
ναίρεση τή ς  ούσίας τής ιστορίας, γ ια τ ί στοιχείο  
ουσ ιαστικό τής ιστορ ίας ε ΐνα ι γ ιά  πάντ ι κα ί τό 
σ το ιχε ίο  τής τ ύ χ η ς . . . »  Δέν έχω  τ ίπ ο τ’ άλλο ν ’ 
άπαντήσο) π α ρ ά  τοΰτο' πώ ς άπό τή στιγμή  πού 
συλλογιζόμαστε π ώ ς κα ί ή τύχη δη μ ιουργεί τήν 
πραγμ α τικ ότη τα , δ χ ι μονάχα  παύουμε νά φίλο- 
σοφοΰμε, άλλά μήτε έπ ισ τήμη  κάνουμε π ιά ' δ ,τ ι 
γνω ρ ίζου μ ε, ά φ α ιρ ε ϊτα ι αύτονόητα  άπό τήν τύ
χ η ' κα ί ΰ φ ίσ τα τα ι μ ιά  ιστορ ία , πού μήτε τήν π ι 
στεύουμε, μ ή ιε  τή γνω ρίζουμ ε ;

Γ ιά  δσα γράφ ω  πάνω  στήν π ίσ τη , ό κ. Δ εσπο
τόπουλος λέει συμπερασματικά  πώ ς ή προσπά- 
θ ε ιά  μου « . . .  δέ φ έρνει τ ίπ οτε  τό ανατρεπτικό 
κ α ί άποφ ασ ιστικό  γ ιά  τή σ υνειθ ισ μ ένη  στή <ι ι- 
λοσοφία  έρμ ηνεία  τής π ίστης» . Ι Ιο ιά  ε ίνα ι το ύ 
τη ή «συνειθισμένη  έρμηνεία» ; ’Ε ννοεί ό κ. Δε
σποτόπουλος τήν έρμ ηνεία  ένός Π ασκολ, ένός 
Κ ίρκεγκω ρντ, ή (γιά  νά κατεβοΰμε χαμηλότερα, 
κα ί ν’ άνάφέρουμε κ α ί τήν περίπτω ση μ ια ς π ί
στης πού δέ στρέφ ετα ι μήτε στό Θ εό μήτε στόν 
Ά ν θ ρ ω π ο ) ένός Γ ιάσπερς ; Δέν ξέρω πολλούς φ ι 
λοσόφους πού νά στοχάστηκαν μ’ επιμονή  καί 
γό ν ιμ α  τό πρόβλημα  τής π ίστης. "Οσο γ ιά  μένα, 
άπό τό γεγονός εκείνης τής δ ικ ής μου ζω ης, πού, 
προτοΰ π ιστέψ ω , δέν τά  συλλογίζομα ι μήτε σά

φυσική , μήτε σάν άτομ ική ζω ή, άλλά μονάχα σά 
δική μου ζωή, φτάνω  στήν π ίστη . Τ ό  γεγονός 
τής δ ικ ής μου ζω ή ς ε ίνα ι ή ά φ ετη ρ ία  τοΰ σ το 
χασμού μου. Γ ι ’ αύτό στό δεύτερο κ εφ άλαιο  τής 
μελέτης μου «Συμβολή κτλ.» γράφ ω  : « . . .  Ή  
ζω ή τοΰ άνθριόπου υπονοεί μ ιά  π ίστη  σάν ά 
ναγκ α ία  π ροϋπόθεση  δυνατής συνολικής π ρ τ γ -  
μ ατικ ότη τα ς ή κ α ί άπλώ ς αύτάρκειας . . . »  ”Α ς 
προσέξει ό κ. Δεσποτόπουλος νά μή φτάσει σχε
τ ικ ά  μέ τήν π ίστη  έκεΐ δπου έφτασε ό Κ ρότσε, 
πού κάπου στό β ιβλ ίο  τοΰ « Α π ο σ π ά σ μ α τα  ή θ ι 
κής» άποκαλεί τήν π ίστη r i s u l t a to  d i p e n s ie ro ,  
άποτέλεσμα σκέψης.

’Ά ν  ε ίχε  θ υ μ η θ ε ί  ό κ. Δ εσποτόπουλο: τό χ ω 
ρ ίο  δπου γράφ ω  πώ ς « . . .  ή σχέση άιομο-άν· 
θ ρ ω π ο ς ε ίνα ι τό θ έ μ α  φ ιλοσ οφ ίας » ,δ έ  θ ά  άπο- 
ροΰσε δ ια β ά ζο ντα ς τά  λόγια  μου τοΰτα : « Κ είνο 
πού δλο ι οί λαοί τής γής ενδόμυχα  ζητοΰν, ε ί
ναι μ ιά  καί μόνη θρη σ κ εία  κτλ. » Γ ιά  δποιον 
συνολικός φ ιλοσοφ ικός σκοπός ε ί \α ι ,  τό άτομο 
νά π ισ τέψ ει στόν ά νθρω πο, ε ίνα ι φανερό π ώ ς 
ίδ ιο ς  συνολικός φ ιλοσοφ ικός σκοπός θ ά  τοΰ γ ί 
νει, κα ί ό λαός νά π ιστέψ ει σ ιή ν  ά νθρ ω π ό τη τα . 
Φ τάνει νά δοΰμε πώ ς άπό  μ ιά  άποψ η φ ιλ ο σ ο φ ι
κή (δχι, έννοεϊτα ι, άπό τήν άποψ η οπο ίας σημε 
ρ ινή ς-κ ο ινω νιολογία ς), ό δρος « άτομο » τα υ τ ί
ζετα ι μέ τόν δρο « λαός ». Μ ονάχα π ώ ς μέ κ ά 
π ο ια  ιδ ια ίτερ η  περίσκεψ η θ ’ ά ντιμ ετω π ίσ ω  τό 
πρόβλημα ένός λαοΰ, μέ μ ιά  περίσκεψ η πού ό 
μ οια  κ α ί τόση δέν έχω  δταν ά ντιμ ετω π ίζω  τό 
π ρόβλημα ένός άτόμου ' γ ια τ ί ε ίνα ι τόσο δύσκο
λο ό φ ιλόσοφος νά ύποτάξει, \ά  κατανοήσει μέ 
ά κ ρ ίβ εια  τή ζω ή  ένός λαοΰ . . .

Τέλος, ό κ. Δεσποτόπουλος μέ κα τη γορεί πώς 
ζήτησ α  στό β ιβ λ ίο  μου νά σβύσω τή μεγάλη ε λ 
ληνική φ ιλοσοφ ική  παράδοση , κ ι ’ εννοεί τήν 
π ρ ο χρ ισ τια ν ικ ή . ’Ο φ είλω  νά δηλώ σω  α π ε ρ ί
φ ραστα  πώ ς δέν ε ίχα  μ ιά  τέτ ια πρόθεσ η . Ά -  
να φ έρομ α ι βέβα ια , κα ί υποστασιακά κα ί ισ το 
ρ ικά, στό Χ ρ ιστιαν ισμ ό , στό πρ σιοπο τοΰ Χ ρι- 
στοΰ, γ ιά  νά  ε ίμ α ι άκριβέστερος" ό στοχασμός 
μου, δταν έγκαταλείπει τή δ ικ ή  μου ζω ή , καί 
ζη τά  μ ιά ν  άρχή πού ά μ φ ισβήτησα  νικά τά θ ά ν α 
το, άνακαλύπτει μονάχα  τό πρόσω πο τοΰ Χ ρ ι- 
στοΰ' τοΰτο δέ σ ημα ίνει δμω ς π ώ ς άρνοΰμ αι τήν 
ά ρ χα ία  έλληνική φ ιλοσοφ ία . Μ ονάχα, πού τή 
συμβολή της στόν πολιτισμό τής οικουμένης 
θ ά  τήν εκτιμήσω  ά π ’ τή σχέση της μέ τό Χ ρ ι 
στιανισμό, κα ί δ χ ι ά π ' τή σχέση της μέ τό λ ε 
γόμενο σημερινό  εύρω π α ϊκ ό  πολ ιτισμ ό . "Ο ταν 
κ α τα δ ικ ά ζει κ α νε ίς  σήμερα τό λεγόμενο π ο λ ιτ ι
σμό τής Δύσης, γ ια τ ί παρερμήνευσε τήν ά λή θ ε ια  
τοΰ Χ ριστοΰ, δέν ε ίνα ι κατ’ άρχήν άδικος, γ ια τ ί  
μπορεί νά βρεϊ ε π ιχε ιρ ή μ α τα  πρός υποστήριξη 
τής θέσ η ς του ' ά δ ικ ος δμω ς, κα ί ανόητος, θ ά  
ήταν  πασ ιφ ανώ ς έκεΐνος πού θ ά  έφερνα ιήν ί 
δ ια  κ ατηγορ ία  ενάντια  στούς άρχα ίους "Ε λλη
ν ε ς ! Μέ άλλο κ ρ ιτή ρ ιο  μποροΰμε κα ί π ρ έπ ε. νά 
κρίνουμε δ ,τ ι γ ίνηκε π ρώ τα  ά π ’ τήν ενσάρκωση 
τοϋ Χ ριστοΰ, μέ άλλο δ ,τ ι γ ίνηκε ΰστερα.

Λέν θ ’ άπαντήσω  σέ άλλα σημ εία  τής κ ρ ιτ ι
κής τοΰ κ . Δεσποτοπουλου, γ ια τ ί  σκοπός μου 
έδώ ε ίνα ι μονάχα νά δ ια σ α φ η νίσ ω  τή σκέψη μου,
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ά ς πώ , στήν πη γή  της. Ά ν  ή κ ριτ ική  τοΰ κ. 
Δεσποτοπουλου καί ή άπάντησή  μου βοηθήσουν 
νά κατανοήσει ό αναγνώ στης τήν αλληλεξάρτη
ση π ροβλημάτω ν, πού στούς περισσότερους δ ε ί
χνοντα ι γρονθοκοπούμ ενα  άνάμεσά τους, δπ ω ς ε ί
να ι τό π ρόβλημα  τής σχέσης π ίσ τη ς κ α ί γνώ σης 
μέ τό άλλο τής νεοελληνικής πολ ιτεία ς, τότε τά 
λόγια  μας δέν π ήγανε χαμένα.

Μέ τιμή ,
Γ ί α Ρ Γ Ο Σ  Σ Α Ρ Α Ν Τ Α Ρ Η Σ

** *

Σ τ ή ν  επιστολή τον κ. Σαραντάρη, ό κ. 
Δεσποτόπουλος άπαντα τά έ ξ η ς :

Ό  κ. Σ α ρα ντά ρη ς, άντί ν’ ά ντιμ ετω π ίσ ει τό 
κεντρικό  συμπέρασμα τής^ κ ρ ιτ ικ ή ς  μου καί τ ίς  
π α ρ α τη ρ η θε ίς  μου πού αμεσα καί εμπράγματα  
τό στηρ ίζουν , κ α το ρ θ ώ νε ι νά π ρ ο σ δ εθ ε ΐ σέ ο
ρ ισμένα  ε ίδ ικ ά  ζη τή μ α τα , πού μέ τόση ε ύ θ ιξ ία  
τά  συζητεϊ καί πού δμω ς, δσο σ ημ αντικά  φ ιλοσ ο
φ ικ ά  προβλή μ α τα  κα ί αν ε ίνα ι κ α θ ’ έαυτά, ο ία 
δήποτε  άντιμετιόπισή  τους, έξ α ιτ ία ς  άκριβ ώ ς 
τής φύσης τους, δέ θ ά  μποροΰσε ποτέ νά στηρίξει 
άμ φ ισβήτηση  τώ ν συμπερασμάτω ν μου γ ιά  τήν 
κ ύρ ια  π ρόθεσ η  τής μελέτης του. Ή  κ ριτ ική  δ η 
λαδή γ ιά  τή μή τελεσφόρηση τής κεντρ ικής έπι- 
δ ίω ξης τοΰ κ. Σ αρα ντά ρη , σ τη ρ ίχθ η κ ε  σέ άπλή 
βήμα πρός βήμα  παρακολούθηση  τώ ν επάλληλω ν 
θ εω ρ ιώ ν  τής μελέτης του, πού α ύ ιές οί ίδ ιες  κατά 
λογική  άνάγκη όδηγοΰν τελ ικά  σέ άδιέξοδο.

Τ ήν  κ ρίσ ιμ η  αύτή άδυ να μ ία  τής μελέτης δέν 
έχουν τή δύναμη νά τήν  άναιρέσουν ο ίεσδήποτε 
ά μ φ ισ β η τή σ εις  καί άντιλή ψ εις  του γ ιά  τή σχέση 
γνώ σης κ α ί π ίσ τη ς, γ ιά  τή φ ιλοσοφ ική  έρμ η 
νεία  τής ισ τορ ίας, ε ίτε γ ιά  τήν έρμ η νεία  ιώ ν  
π ο λ ιτ ικ ώ ν  άναζητήσεω ν τοΰ κα ιροΰ μας.

Ά φ ο ΰ  δμω ς τά  ε ίδ ικ ά  αύτά θ έμ α τα  μάς τά 
π ροβάλλει κα ί π άλ ι ό κ. Σ αρα ντά ρη ς, κα ί μ άλ ι
στα μέ τόν ισχυρισμό, δ τι παρερμήνευσα  τ ίς  γύ 
ρω ά π ’ αύτά  άντιλή ψ εις  του, α ς δοΰμε συγκεκρ ι
μένα, άν κ α ί ποΰ υπάρχουν π ρ α γμ α τικ ές π α ρερ 
μηνείες.

Σ τό  πρώ το ζή τη μ α , στήν π α λ ιλλο γ ία  του γ ιά  
τή γνώ ση, ή μόνη π ρ α γμ α τικ ή  π α ρ ερ μ η νεία  ε ί
ναι τώ ν έκφράσεω ν τή ς κ ρ ιτ ικ ή ς  μου άπό τόν 
κ. Σ α ρ α ντά ρ η .Ά λ λ ω σ τε , χω ρ ίς  αύτή τήν π α ρ ερ 
μ ηνεία , δέν θ ά  χρησ ιμοπο ιούσε, γ ιά  νά άντικρού- 
σει τ ίς  πα ρα τη ρή σ εις  μου, τέτοιες ε ιδ ικ ά  σ κ έ
ψ ε ις , πού ά κ ρ ιβ ώ ς άλλη μ ιά  φορά τίς  σ τη ρ ί
ζουν κα ί τ ίς  έπικυρώ νουν. Ό τ α ν  δηλαδή  έγραφα 
«υποτιμ ητική  πολεμ ική  κα ί φ ιλοσοφ ική  άρνηση 
τ ή : γνώ σης», ε ίχα  ύπ ’ δψ η μου β έβα ια  κα ί τής 
π ρ ώ τη ς του μελέτης τ ίς  άναπτύξεις, κ α ί εννοού
σα ε ίδ ικ ώ τερ α  τή θ εω ρ ία , πού κ ιιί τώ ρα ρητά  
τήν έκφ ράζει, δ τι δή θ εν  εξαντλείτο ι ή γνιόση 
σ τίς φυσικές έπ ισ ιή μ ες , καί μέ τήν έφ αρμογή  ά 

πλώ ς τοΰ νόμου τής ταυτότητας. Τ οϋτο δμω ς ά 
κ ρ ιβ ώ ς ε ίνα ι ή ύποτίμηση  τής γνώ σης κα ί ή φ ι 
λοσοφική της άρνηση, ή άρνηση δηλαδή  τής 
φ ιλοσ οφ ικ ής γνώ σης, τής φ ιλοσ οφ ικ ή ς αύτογνω-

σ ίας. Τ ή  γνώση αύτή άλλω στε ρητά  π ρ ο σ π α θ εί 
ό κ. Σ α ρ α ντά ρ η ς νά τήν  κηρύξει άδύνατη κα ί 
νά τήν ύποκαταστήσει μέ τήν π ίστη .

Τ ώ ρα, αύτά πού άναπτύσσει ε ίδ ικ ώ τερ α  «γιά  
τή θέση  Α = Α »  σάν δρ ιο  άνυπέρβλητο, δπω ς 
κ α ί γ ιά  τήν Φύση σά χώ ρο  εξαντλητικό, στή 
γνω στική  λε ιτουργ ία  τής συνείδησης, κα ί μ ά λ ι
στα α κ ρ ιβ ώ ς κατά  τή σχέση της π ρός τό ά π όλυ
το, όλα αύτά κ α τ’ έξοχήν βέβα ια  άπ ό  τήν ισ το 
ρ ία  τής φιλοσοη ίας δέν θ ά  μποροΰσαν ποτέ νά 
δ ικ α ιω θ ο ύ ν , δπ ω ς τό ε π ιδ ιώ κ ε ι κα ί τό υπ οσ τη
ρ ίζ ε ι ό κ. Σ αρα ντά ρη ς.

Δέν χρ ε ιά ζετα ι δμω ς λεπτομερειακή  σ υζήτη
ση. Ά λ λ ω σ τε , σέ κ ά θ ε  σ τιγμή  της, ή ά λη θ ινή  
φ ιλοσοφ ία , κ α ί ε ίδ ικ ά  βέβα ια  ή ΐδεαλιστική  φ ι
λοσοφία, δ ια ψ εύ δτΐ τή νοητική  στενότητα πού 
τής κα τα λογίζε ι ό κ. Σ αρα ντά ρη ς. Τ ό  π α ρ ά δ ε ιγ 
μα τοΰ G e n ti le  τ ίπ ο τα  δέν ά π ο φ α σ ίζε ι, κα ί 
άν τυχόν δέν χρ η σ ιμ ο π ο ιή θ η κ ε  μέ άνα κ ρ ίβεια . 
Τ όν ισχυρισμό τοΰ κ. Σ αραντάρη  γ ιά  τήν π ε ρ ι
ορισμένη άποστολή τής γνώ σης τόν δ ιαψ εύδει 
όλόκλ,,ηρη ή κ ριτ ική  φ ιλοσ οφ ία , ολόκληρη ά κ ό 
μη ή γνω σ ιο θ εω ρ ία  τοΰ επώ νυμου φιλόσοφου 
τοΰ ιδεαλισμού. ’Ά ς  θ υ μ η θ ο ύ μ ε  άπλώ ς τόν ο ρ ι
σμό τής δ ια λ εκ τ ικ ή ς  στό « Θ ε α ίτ η τ ο » (189e). 
Μ ήπω ς κ α ί έκεΐ άρα  γε, κατά τόν ά ιλουσ τευ τικό  
ισχυρισμό τοΰ κ. Σ αραντάρη , «ή θέσ η  τής γνώ 
σης ε ίνα ι ή θέσ η  Α = Α » , κ α ί έξ άλλου ή γνώση 
δέν « έχε ι νόημα » π α ρ ά  μόνο στή σχέση « μέ 
τή  Φύση » ; "Οσο γ ιά  τή σημασία  καί τή δυ να 
τότητα  τής άπό τόν έαυτό του, κατά  ο ίοδήποτε 
τρόπο ξεκ ινήμα τος ή κ α ί σύναψ ης σχέσεων μέ 
τό άπόλ,υτο, προήγησ ης είτε  υπέρβασης τής λ ε ι
του ργ ία ς τή ς γνώ σης, κα ί προήγησ ης συγκεκρι
μένα άπέναντι της τής θ έσ η ς όπο ιω ν π ρ ο β λη μ ά 
τω ν του, γ ιά  τή σημ ασ ία  κ α ί τή  δυνατότητα 
τώ ν ιδ ιότυπω ν καί βέβα ια  δογμα τικώ ν αύτών 
άντιλήψ εω ν δέν νομ ίζω  δ τ ι χρ ειά ζετα ι νά προσ 
θέσ ω  ό ,τ ιδή π οτε  στίς ά ντίσ το ιχες π α ρ α τη ρ ή 
σεις τής κ ρ ιτ ικ ή ς  μου.

"Ε π ε ιτα , ά μ φ ισ β η τε ΐ τ ίς  κ ρ ίσ εις μου γ ιά  τόν 
ά ντιϊσ τορ ικ ό  τρόπο  πού δ ια νο ε ίτα ι τήν ιστορ ία . 
Δέν έχω  π αρά  νά τονίσω  π ιό  ρητά , δ τι ο ί σκέ
ψ ε ις  του γ ιά  τήν ιστορία , κ α ί μάλιστα κ α τ’ έ 
ξοχήν αύτές πού π ρ ο σ θ έτε ι τιόρα, άποτελοϋν 
« μετάβασιν  ε ις άλλο γένος ». Έ ν ώ  δηλαδή ή 
παρατήρησή  του ισχύει, δταν δεοντολ,ογικά άν- 
τ ικ ρ ύ ζει τήν  ιστορ ία , δ ια ψ εύ δετα ι βέβα ια  εύθύς, 
μ όλις ή όρθή  αύτή δεοντολογική κρίση — τό 
π ερ ιεχόμ ενό  της δηλαδή  — έμ φ α ν ισ θ ε ϊ κα ί σάν, 
άτεγκτη μάλιστα, όντολογική  διαπ ίστω ση . Ε ίνα ι 
άναμ φ ίβολα  ορ θό , δ τι πρέπει στήν ισ τορ ία  τό 
« άτομο > νά τε ίνε ι π ρός τό ιδαν ικ ό  τοΰ « ά νθ ρ ώ 
που », κατά  τ ίς  ε ιδ ικ ές  εκφ ράσεις τοΰ κ. Σ α 
ραντάρη , π ρ έπ ε ι δηλαδή  δλα  τά  πρόσω πα τής ι 
σ τορ ίας νά τείνουν στήν ιδαν ική  πλήρω ση τής 
ζ ω ή ς τους. Ά λ λ ά  π ώ ς μποροΰμε νά βεβαιώ σο· 
με, δ τ ι αύτό πού πρέπει νά γ ίνετα ι, γ ί- ε τ α ι κ ιόλα, 
ά να γκ α ία  μάλιστα , στήν ισ το ρ ία ; Π ώ ς τό ά- 
πλώ ς Λ«ον θ ά  τό ονομάσομε άδίστακτα  άνάγκη !

Ή  ισ τορ ία  στήν ούσίά της ε ίνα ι ελευ θερ ία ' 
κα ί η π ο ρ εία  τής έλευ θερ ία ς ε ίνα ι άπό τή φύση 
τη ς  ανεξάντλητη. Σ τή  ζω ή μας, στήν ιστορία ,
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στόν αδιάκοπο  άγώ να  μας πρός τήν έλευθερ ία , 
πάντοτε ά ναγκ α ϊα  θά  υπολείπετα ι καί κ άποιο  ό 
ρ ιο , πού δέν έφ θασε νά τό καλύπτει ή σ υ νε ιδ η 
τή  μας δημ ιουργ ία . Τοΰτο ε ίνα ι τό αρνητικό , 
τό νεκρό στο ιχε ίο  τής ιστορίας, ή τύχη . Κ α ί ε ί 
να ι αύτό ά κ ρ ιβ ώ ς ή μ ο ιρ α ία  άνελευθερ ία  τής 
ζω ή ς μας, ή τραγική  ούσία τής ιστορίας. Ούτε 
καταλύετα ι, οΰτε συγκαλύπτεται μέ τούς έξορκι- 
σμούς μάλιστα, ο τι, δταν τό όμολογήσομε, φ ε ύ 
γομε δή θ εν  άπό τή φ ιλοσοφ ία .

Ο ί α ιτ ιά σ ε ις  του τιόρα, δ τ ι τοϋ άμφ ισβήτησα 
τήν ιδ ιο τυ π ία  τής θ εω ρ ία ς  του γ ιά  τήν π ίσ τη , 
οφ είλοντα ι πάλι σέ πολλαπλή παρανόηση τώ ν 
π αρατηρήσεω ν κ α ί τώ ν έκφράσειόν του. Δέν έ 
γρα ψ α  συγκριτική επισκόπηση τώ ν θ εω ρ ιώ ν  
γ ιά  τήν π ίσ τη , ω σ ιε  νά ε ίχα  χρέος ε ιδ ικ ά  νά το
νίσω  δπ ο ια  ιδ ιο τυ π ία  κ ατέχει τυχόν ή διανόηση 
τής π ίσ τη ς άπό τόν κ. Σ αραντάρη . ’Ά λλω σ τε, τή 
σημ ασ ία  πού έχε ι, γ ιά  τήν όλική πνευματική  
στάση του, ή δύναμη τής π ίστης του στό ιδ α 
νικό τοϋ άνθρώ που , κ α τ’ έξοχήν φ ρόντισα  νά 
τήν έξάρω  κα ί νά τήν εξηγήσω ., Μ ιλώ ντας 6 
μω ς ε ιδ ικ ά  γ ιά  τήν π ρ ο σ π ά θ ε ια  νά  έκτοπισΟ-εί 
στό φ ιλοσοφ ικό έπ ίπεδο  ή λειτουργ ία  τής γ ν ώ 
σης καί ν ' ά ν τ ικ α τα σ τα θ ε ί άπό τήν παρουσία  
τής π ίστης, γ ιά  τό ζή τη μ α  τοΰτο ε ιδ ικ ά  υποστή

ρ ιξα, δ τ ι καί ή θ ε ω ρ ία  τοΰ κ. Σ αρα ντά ρη  γ ιά  
τήν πίστη τ ίποτα  τό α π οφ ασ ιστικό  κα ί τό άνατρε- 
π τικ ό  δέν κ α τορθώ νε ι νά επ ιφ έρ ε ι στή συνειθ ι- 
σμένη έπ ίδρασ η  — καί έρμ ηνεία  βέβα ια  τής έπί- 
δρασης — πού ή π ίσ τη  μ πορε ί νά έχει έπάνω  στή 
γνιόση. Ή  γνω στική ένέργεια  δηλαδή  πα ρ α μ ένει 
πάντοτε άνεκτόπ ιστη  είτε άπό τήν π ίσ τη  ε ίτε  
άπό όπ ο ια  άλλη δύναμη, σάν ή προϋπόθεση  καί 
ή κατ’ έξοχήν ενέργεια  τοϋ φ ιλοσοφ είν.

ΟΪ άλλες λεπτομ ερειακές συζητήσ εις του δέν 
χρ ειά ζο ντα ι άπάντηση ειδ ική . Σ τή ν  κ ρ ιτ ικ ή  μου 
άλλω στε προκαταβολ ικά  άντικρούοντα ι κατά  τρ ό 
πο ορ ισ τικ ό . Ή  άπ όπειρά  του μάλιστα  νά έρμ η  
νεύει κα ί ν’ ά ντ ιμ ετω π ίζε ι τά πο λ ιτικ ά  π ροβ λή 
μ ατα  μέ τήν άβασάνιστη μεταφορά τής σκέψ ης 
του άπό τό άτομο στό λαό, ε ίνα ι τό π ιό  άτυχο 
σημείο  τής έπιστολής του. Α ν τ ίσ τρ ο φ α , θ ε τ ικ ή  
σημασία  έχε ι ή έπανόρθω ση τής άδια λλ α ξία ς 
ε ίτε  άπλώ ς τής α δ ια φ ο ρ ία ς  του πρός τήν έλ λ η νι
κή παράδοση. Σ τή  μελέτη του όμω ς άνασ ιισβή- 
τητα  υπήρχε καί π α ράλειψ η  άλλά κα ί άρνηση 
τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου. Γ ρ ά φ ε ι έκεί, «δποιος π α 
ρα δέχετα ι τήν ά λ ή θ ε ια  τοΰ Χ ριστοΰ, δέν μπορεί 
νά π α ρα δεχτεί άλλην ά λή θε ια »  (σελ. 35). Κ αί βέ
βα ια  όλόκληρη ή μελέτη του δ χ ι μόνο π α ρ α δέχε 
τα ι, άλλά κα ί κηρύττει τήν  ά λ ή θ ε ια  τοΰ Χ ριστοΰ.

ΟΙ Ν Ε Ε Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Τ ά « Π ρ ο π ύ λ α ια  », σέ ε ιδ ική  τακ τικ ή  στήλη, θ ά  αναγγέλλουν β ιβ λ ιο γρ α φ ικ ώ ς τά  β ι
βλία καί τά π ερ ιο δ ικ ά  πού τούς στέλνονται.
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