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ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΚΔΦΖ 

 

Τπέξηαηε θαηεγνξία ηεο Κηλέδηθεο θέςεο είλαη ε Σάμε ή ε 

Οιφηεηα. Δκβιεκαηηθφ χκβνιν ηεο Οιφηεηαο είλαη ην Σάν. Σν 

Δκβιεκαηηθφ χκβνιν δελ απεηθνλίδεη απιψο ηνλ Φπζηθφ Κφζκν, 

αιιά ζπληζηά ηελ δχλακε πνπ ηνλ εκςπρψλεη θαη ηνλ νξγαλψλεη. Ζ 

Κηλέδηθε ζθέςε αξλήζεθε ηελ κεηαθπζηθή δηάθξηζε ηνπ Λφγνπ θαη 

ηνπ Κφζκνπ, ν Λφγνο θαη ν Κφζκνο θαηνπηξίδνληαη, ην Σαφ είλαη ην 

αφξαην θέληξν απηήο ηεο ζρέζεο. Αθξηβψο γη’ απηφ είλαη κηα θέςε 

εμίζνπ “ζπκπαληηθή” φζν θαη “αλζξσπηζηηθή”.  

Σν Σάν δελ ζπληζηά ηελ παξάζηαζε κηαο κλεκεηαθήο ή 

ππεξθπζηθήο ή ππεξαηζζεηήο νληφηεηαο, ε νπνία φπσο ζηελ 

απνθαηηθή ζενινγία ηεο ρξηζηηαληθήο κεηαθπζηθήο, εθθξάδεηαη 

κφλν κε αξλεηηθέο κνξθέο. Σν Σάν ζπληήθεηαη κε ηνλ θφζκν, κε ην 

είλαη ησλ πξαγκάησλ πνπ ζπλερψο ζπλ-βαίλνπλ, δίρσο λα 

θαηαηείλεη ζ’ έλα ηέινο, είηε κε ηελ έλλνηα ηεο ρξνληθήο θαηάιεμεο 

είηε κε ηελ έλλνηα ηνπ ζθνπνχ. Ο ζεκειηαθφο ηφπνο ηεο θηλέδηθεο 

ζθέςεο δελ είλαη ηη Δίλαη, φπσο ζηε Γπηηθή θηινζνθία, αιιά ν 

δξφκνο (Σάν). ηνλ Γξφκν απνπζηάδεη θάζε κνληκφηεηα ηνπ Δίλαη 

θαη ηεο νπζίαο, θάζε δπλαηφηεηα λα εληνπηζηνχλ ίρλε ηεο πνξείαο 

θαη βέβαηα απνθιείεηαη ε ηειενινγηθή ζεψξεζε ηνπ Δίλαη θαη ε 

γξακκηθή αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ.   

Ο Γξφκνο δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη, λα ελίζηαηαη ή λα θαζίζηαηαη, 

έηζη απνπζηάδεη θάζε δπλαηφηεηα ππνζηαζηαθήο θιεηζηφηεηαο θαη 

παγίσζεο ησλ νληνηήησλ. Ο δξφκνο είλαη δηάβαζε θαη φρη 

θαηνίθεζε, απ-νπζία θαη φρη ίρλνο, θελφηεηα θαη φρη λφεκα, άλνηγκα 
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θαη φρη θαηεχζπλζε πξνο έλαλ ζθνπφ. Ο δηαβάηεο δελ θαηνηθεί 

πνπζελά, δηαβαίλεη κέζσ ηνπ κε είλαη, ηεο θελφηεηαο, κε απηή ηελ 

έλλνηα είλαη δίρσο εγψ, αλψλπκνο θαη απψλ. Ο δξφκνο είλαη ν 

ηφπνο ηεο απ- νπζίαο θαη ν δηαβάηεο, δίρσο εγψ, δίρσο εαπηφ, 

δίρσο φλνκα, δελ πξνζθνιιάηαη ζε ηίπνηα, ά- ηνπνο, κφληκα θαζ’ 

νδφλ. Ο δηαβάηεο δελ αθήλεη ίρλε επεηδή ζπκπνξεχεηαη κε ην 

δηάβα ησλ πξαγκάησλ. Σν Σάν δελ είλαη ππεξβαηηθφ Τπνθείκελν 

πνπ απηνπξνζδηνξίδεηαη, νχηε κηα κπζηεξηαθή κεηαθπζηθή 

νληφηεηα πνπ “θαηνηθεί” ζην επέθεηλα ησλ θνζκηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Σν Σάν είλαη ε Οιφηεηα ηεο ζρέζεο ησλ αληηζέησλ, ε Οιφηεηα, 

αφξαηε σο ηέηνηα, κεηέρεη ζηα αληίζεηα θαη δηέπεη ην “βίν” ηνπο. 

Ζ Κηλέδηθε θέςε ζπιιακβάλεη ηηο αληηηηζέκελεο δπλάκεηο ηεο 

Φχζεο (Γίλ θαη ην Γηάλγθ), ην Γίλ θαη ην Γηάλγθ απνηεινχλ 

εκβιεκαηηθά ζχκβνια πνπ επηηεινχλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

ηαμηλφκεζεο θαη ηεο εκςχρσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηζεηηθψλ 

πιεπξψλ ηεο Κνζκηθήο Σάμεο (Σαφ). Σν Γίλ θαη ην Γηάλγθ 

ζπλδένληαη αξκνληθά θαη δηέπνπλ ηε δσή ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ 

πλεχκαηνο. Ζ Κηλέδηθε θέςε δηέπεηαη απφιπηα απφ ηηο ηδέεο ηεο 

Σάμεο, ηνπ πλφινπ θαη ηνπ Ρπζκνχ ζηελ ακνηβαία ζρέζε ηνπο. 

Σν γηάλγθ είλαη ην άξηην ή ην αξζεληθφ, ην δεζηφ θαη ην θσηεηλφ θαη 

ην γηλ, ην ιεηςφ ή ην ζειπθφ, ην θξχν θαη ην ζθνηεηλφ. Απηέο νη δχν 

αληηηηζέκελεο, αιιά ζπκπιεξσκαηηθέο δπλάκεηο απνθαιχπηνπλ ην 

Ρπζκφ ηνπ Κνζκηθνχ Γίγλεζζαη (γη), ξπζκνχ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα 

θνζκηθφο, θνηλσληθφο, πνιηηηθφο θαη πνπ απνηειεί ηελ νπζία ηνπ 

Σαφ, ηεο “Οδνχ”. Σν Σάν ξπζκίδεη ην ξπζκφ ηνπ θνζκηθνχ γίγλεζζαη 

θαη ηελ ελαιαζζφκελε εθδήισζή ηνπ (Γίλ-Γηάλγθ), δελ ζπληζηά 

φκσο ππεξβαηηθή αξρή πνπ δεκηνπξγεί ηα φληα. Σν Σάν θάλεη ηα 
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φληα λα είλαη, δίρσο ην ίδην λα είλαη νλ. Σν Σαφ «είλαη» νη 

κεηακνξθψζεηο ησλ αληηζέησλ. 

Σν Γίλ θαη ην Γηάλγθ δελ είλαη αληηηίζεληαη φπσο ην Δίλαη θαη ην κε 

Δίλαη ζηελ Γπηηθή Μεηαθπζηθή, νχηε ζεσξνχληαη αληηθαηηθά, φπσο 

δχν γέλε (θιάζεηο) ζηελ ηππηθή ινγηθή ηεο Γχζεο. Σν Γίλ θαη ην 

Γηάλγθ φρη κφλν δελ αληηθάζθνπλ, αιιά αιιεινζπκπιεξψλνληαη 

θαη αιιεινηειεηνπνηνχληαη ζηε θχζε θαη ηε ζθέςε. ε αληίζεζε κε 

ηελ νληνινγηθή αξρή ηεο κε αληίθαζεο πνπ δεζπφδεη ζηελ ζθέςε 

ηνπ Γπηηθνχ πλεχκαηνο θαη θαζνξίδεη ηζηνξηθά ηελ δξαζηεξηφηεηά 

ηνπ, ε Κηλέδηθε ζθέςε απνδίδεη ζηελ αξρή ηεο αξκνλίαο ησλ 

αληηζέησλ θαη ησλ αληηθαηηθψλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ξπζκηζηή ηεο 

θνζκηθήο θαη πλεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ Σάμε (Σάν), ε νπνία 

δηέπεη ηε ζθέςε θαη ηε δξάζε απνηειεί ζχλνιν απφ αληηζέζεηο, 

αιιά απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα αληηζέησλ κε ηελ ζρεηηθή ή απφιπηε 

αμία ηεο έλλνηαο. 

’ απηφ ην ζεκείν ε “ζηνηρεηψδε δηαιεθηηθή” ηεο Αξραίαο Κίλαο 

ζπλαληά ηελ Υεγθειηαλή ππεξβαηηθή δηαιεθηηθή. Σν Γίλ θαη ην Γηάλγθ 

δελ είλαη αληηηίζεληαη φπσο ην Δίλαη θαη ην κε Δίλαη ζηελ Γπηηθή 

Μεηαθπζηθή, νχηε ζεσξνχληαη αληηθαηηθά, φπσο δχν γέλε (θιάζεηο) 

ζηελ ηππηθή ινγηθή ηεο Γχζεο. Σν Γίλ θαη ην Γηάλγθ φρη κφλν δελ 

αληηθάζθνπλ, αιιά αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη 

αιιεινηειεηνπνηνχληαη ζηε θχζε θαη ηε ζθέςε. ε αληίζεζε κε ηελ  

νληνινγηθή αξρή ηεο κε αληίθαζεο πνπ δεζπφδεη ζηε ζθέςε ηνπ 

Γπηηθνχ πλεχκαηνο θαη θαζνξίδεη ηζηνξηθά ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ε 

Κηλέδηθε ζθέςε απνδίδεη ζηελ αξρή ηεο αξκνλίαο ησλ αληηζέησλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ξπζκηζηή ηεο θνζκηθήο θαη πλεπκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ Σάμε (Σάν), ε νπνία θπβεξλάεη ηε ζθέςε θαη ηε 

δξάζε απνηειεί ζχλνιν απφ αληηζέζεηο, αιιά απνθιείεη ηε 
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δπλαηφηεηα αληηζέησλ κε ηελ ζρεηηθή ή απφιπηε αμία ηεο έλλνηαο. 

Γελ ππάξρεη ιφγνο λα ζπγθξνηεζνχλ δηαθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, 

γέλε θαη είδε, ε Σάμε πξαγκαηψλεηηαη κέζσ ησλ εκβιεκαηηθψλ 

ζπκβφισλ πνπ έρνπλ αμία δξαζηηθψλ επηθεθαιίδσλ. 

 

Ζ ΗΓΔΑ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΣΖ ΓΤΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

 

Ηζηορική Αναδρομή 

Ζ ηδενζεσξία ηνπ Πιάησλα ζεκαηνδνηεί ηε κεηακφξθσζε ηεο 

πξνζσθξαηηθήο αληίιεςεο γηα ην Δίλαη. Ζ Παξκελίδεηα ηαπηφηεηα 

Δίλαη=Φχζε, κεηαιιάζζεηαη απφ ηνλ Πιάησλα, ν νπνίνο εξκελεχεη 

ηε Φχζε σο Ηδέα θαη έηζη ην Δίλαη εμηζψλεηαη κε ηελ Ηδέα. Απφ απηή 

ηελ εμίζσζε ζπλεπάγεηαη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηεο Ιδέαρ, ε νπνία 

εθιακβάλεηαη, απφ ηε κηα σο “ηί εζηίλ”, δειαδή απηφ πνπ έλα 

πξάγκα είναι, ε οςζία ηνπ θαη απφ ηελ άιιε, σο “φηη εζηίλ”, δειαδή 

φηη έλα πξάγκα ςπάπσει. Ζ δηάθξηζε απηή είλαη ζεκαληηθή γηα ηε 

κεηέπεηηα δηάθξηζε κεηαμχ “νπζίαο” (essentia) θαη “χπαξμεο” 

(existential) πνπ παξνπζηάζηεθε ζηνπο ζρνιαζηηθνχο ζενιφγνπο 

ηνπ Μεζαίσλα θαη ηνπο θηινζφθνπο ηνπ 17νπ αηψλα. Τπφζηαζε 

ζεσξήζεθε απηφ πνπ ππάξρεη απφ κφλν ηνπ ή έρεη αλεμάξηεηε 

χπαξμε. Απηφ ην ελλνηαθφ πιέγκα - ε ππφζηαζε σο ππνθείκελν 

πνπ είλαη αλζεθηηθφ ζε αιιαγέο, ε ππφζηαζε σο νπζία, σο 

ππνθείκελν ζην νπνίν απνδίδεηαη έλα θαηεγνξνχκελν - είρε 

δηακνξθψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα θπξίαξρα παξαδείγκαηα ζθέςεο 

ηνπ 16νπ θαη 17νπ αηψλα. “ηνλ Λφγν γηα ηε Μεηαθπζηθή”, ν 

Leibnitz, μεθηλά ηηο έξεπλέο ηνπ κε ηελ παξαηήξεζε φηη “φηαλ 
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αξθεηά θαηεγνξνχκελα απνδίδνληαη ζε έλα θαη ην απηφ ππνθείκελν 

θαη απηφ ην ππνθείκελν δελ απνδίδεηαη σο θαηεγνξνχκελν ζε 

θαλέλα άιιν, ηφηε ην ππνθείκελν απηφ θαιείηαη ηνκηθή ππφζηαζε” 

(GP IV 432 P 18).  

Ο Descartes ζηηο “Αξρέο ηεο Φηινζνθίαο”: Με ηνλ φξν ππφζηαζε 

κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε κφλν ην πξάγκα εθείλν πνπ ππάξρεη κε 

ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα κελ εμαξηάηαη απφ θαλέλα άιιν πξάγκα 

φζνλ αθνξά ηελ χπαξμή ηνπ’’ (Αξρέο 1, 51). ’ έλα άιιν ζεκείν 

ππνζηεξίδεη “ε έλλνηα ηεο ππφζηαζεο είλαη απηφ αθξηβψο φηη 

κπνξεί λα ππάξρεη απφ κφλε ηεο, δίρσο ηε βνήζεηα άιιεο 

ππφζηαζεο” (ΑT VII 226 CSM P.159). Απηή ε έλλνηα ηεο 

απηφλνκεο χπαξμεο θαη ηεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππφζηαζεο, παίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε ζεσξία ηνπ Spinoza γηα 

ηελ ππφζηαζε θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή ηεο κνληζηηθήο ζεσξίαο 

ηνπ γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη ε ππφζηαζε γηα ηνλ spinoza δελ 

κπνξεί λα εμαξηάηαη αηηηαθά απφ θάηη άιιν, αιιά πξέπεη λα είλαη 

causa sui  - απηναίηην - (Ζζηθή Η πξφηαζε 6 θαη 7). ηνλ Kant ε 

έλλνηα ηεο ππφζηαζεο αληηζηνηρίδεηαη κε ηε κνληκφηεηα ησλ φλησλ 

θαη είλαη απηή πνπ καο βνεζά λα θαηαιάβνπκε φηη ηα φληα δελ 

εμαθαλίδνληαη, αιιά ραξαθηεξίδνληαη απφ δηάξθεηα. Ζ έλλνηα ηεο 

ππφζηαζεο καο νδεγεί ζηελ εκπεηξία ησλ αηζζεηψλ φλησλ θαη 

απηφ γηαηί κέζσ ηεο ππφζηαζεο θαηνξζψλνπκε λα θαηαιάβνπκε 

θαη λα βηψζνπκε ηηο κεηαβνιέο.  

Ζ έλλνηα ηνπ είδνπο, ηεο Ηδεαηήο κνξθήο, ηελ νπνία εηζεγήζεθε ε 

Πιαησληθή θηινζνθία, εγθαζίδξπζε ηελ θπξηαξρία ηεο ζθέςεο ηνπ 

αθεξεκέλνπ (ηδεαηνχ) πξνηχπνπ. Σν “αηψλην” πξφηππν απφ ην 

νπνίν εκπλέεηαη ε Θετθή δξάζε είλαη ηα “φλησο φληα”, νη άρξνλεο 

ηδέεο. Μνληέιν ησλ άρξνλσλ ηδεψλ απνηεινχλ νη άρξνλεο θαη 
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αηψληεο καζεκαηηθέο νληφηεηεο πνπ είλαη θαζνξηζκέλεο θαη 

αλεμάξηεηεο απφ ηε δπλαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν γλψζεο ηνπο. Σα 

αληηθείκελα ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο καζεκαηηθήο πξαθηηθήο, 

δειαδή έλα ζεψξεκα ή νη αιεζείο καζεκαηηθέο πξνηάζεηο, 

πεξηγξάθνπλ ηηο άρξνλεο θαη αηψληεο καζεκαηηθέο αιήζεηεο θαη ηηο 

δνκηθέο ζρέζεηο ηνπο. Οη αιεζείο καζεκαηηθέο πξνηάζεηο είλαη γηα 

ηνλ Πιάησλα αιεζείο απφ ηε θχζε ηνπο, δειαδή αλαγθαίεο 

πξνηάζεηο. Αλαγθαίεο γηαηί εθφζνλ αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθέο 

δνκηθέο ζρέζεηο ηνπ ζχκπαληνο ησλ ππεξβαηηθψλ ηδεψλ, δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη ςεπδείο. Απηή ε αλαγθαηφηεηα ζηελ απφδνζε 

αιεζνηηκήο, ε νπνία δηέπεη ηηο αιεζείο καζεκαηηθέο πξνηάζεηο, 

δηαθνξίδεηαη απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ελδερνκεληθφ 

ραξαθηήξα θαη ζηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ, κε 

βεβαηφηεηα, ηηκέο αιεζείαο. Απηή ε δηάθξηζε, αλαγθαίσλ θαη 

ελδερνκεληθψλ πξνηάζεσλ, απνδεηθλχεη φηη ν Πιαησληθφο θφζκνο 

ησλ Ηδεψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ αρξνληθφηεηα, αθξίβεηα θαη 

αλεμαξηεζία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ γλψζηε ηνπ. 

Απηή ε δηάθξηζε αλαπαξάγεη ηελ νληνινγηθή δηρνηφκεζε ηνπ 

αηψληνπ θαη αλαγθαίνπ Δίλαη θαη ηνπ εθήκεξνπ, αβέβαηνπ θαη 

ελδερνκεληθνχ γίγλεζζαη. Αλ βαζχλνπκε ηνλ ζπιινγηζκφ καο, ζα 

αλαδείμνπκε θαη κηα άιιε δηάθξηζε, ηε δηάθξηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ θαη ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, ε νπνία έρεη ηνλ ραξαθηήξα 

ηεο (ελδερνκεληθφηεηαο) θαηλνκεληθφηεηαο. 

Ο Γπηηθφο ηξφπνο ζθέςεο κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζην εμήο: Γηα φια 

ηα ζέκαηα, ζρεδηάδνπκε έλα πξφηππν ζην λνπ καο, κηα ηδεαηή 

κνξθή γηα ην “πξαγκαηηθφ” ζέκα πνπ καο ελδηαθέξεη, ην νπνίν  

ζέηνπκε σο ζηφρν, Σν πξφηππν ηίζεηαη σο ζηφρνο, επηιέγνληαη ηα 

κέζα γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ελεξγνχκε 
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ζχκθσλα κ’ απηφ ην ζρέδην, κε βάζε απηφ ην ζηφρν. Πξψηα 

δηακνξθψλεηαη ην πξφηππν, καηόπιν ην πξφηππν πξέπεη λα 

εθαξκνζηεί. Έηζη γηα Γπηηθή ζέςε απαηηείηαη ε ζπλδξνκή δχν 

αλζξψπηλσλ ηθαλνηήησλ: ηεο νόηζηρ, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Πιάησλα «ζπιιακβάλεη ην άξηζην», ην πξφηππν θαη δεχηεξνλ, ηεο 

θέληζηρ, ε νπνία πξαγκαηψλεη ην πξφηππν ζηελ πξάμε. Σν 

θαηεμνρήλ πξφηππν ζθέςεο ζηελ Γπηηθή παξάδνζε, απφ ηελ 

Αξραία Διιάδα κέρξη ηηο εκέξεο καο είλαη ηα καζεκαηηθά θαη ε 

γεσκεηξία. Απφ ηελ Αλαγέλλεζε, θπξίσο, ηνλ 17ν αηψλα, ηα 

καζεκαηηθά γίλνληαη ε γιψζζα πνπ πεξηγξάθεη ηα θαηλφκελα ηεο 

θχζεο θαη ηεο δσήο.  

Ζ ηερλν-επηζηεκνληθή εμέιημε πνπ παξαηεξείηαη ζηε Γχζε 

νθείιεηαη ζηελ ινγηθή θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ηδεαηνχ πξνηχπνπ, ην 

νπνίν εθθξάδεηαη κε καζεκαηηθφ ηξφπν. Καλέλαο δελ κπνξεί λα 

εμεγήζεη γηα πνηφ ιφγν ηα θαηλφκελα ηεο θχζεο κπνξνχλ λα 

πεξηγξαθνχλ ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθέο θαηαζθεπέο θαη 

καζεκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο πνπ απνδεηθλχνληαη ζηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηνπο ηδηαίηεξα γφληκνη θαη απνηειεζκαηηθνί. Ζ 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ καζεκαηηθψλ ζηε θχζε γέλλεζε ηε 

θιαζηθή κεραληθή θπζηθή, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο παξήγαγε κηα 

αηειείσηε ζεηξά ηερληθψλ αλαθαιχςεσλ θαη εθεπξέζεσλ πνπ 

κεηακφξθσζαλ ηνλ πιαλήηε. 

Ο Γαιηιαίνο ζεκεηψλεη φηη ην ζχκπαλ “είλαη έλα απέξαλην βηβιίν 

πνπ είλαη κνλίκσο αλνηρηφ κπξνζηά ζηα κάηηα καο” θαη ην νπνίν 

δελ ζα κπνξέζνπκε λα ην θαηαλνήζνπκε εάλ “δελ κάζνπκε ηε 

γιψζζα θαη ην αιθάβεην ζηα νπνία είλαη γξακκέλν”. Ζ γιψζζα 

θαη ην αιθάβεην πνπ είλαη γξακκέλν ην βηβιίν ηεο θχζεο “είλαη 

γξακκέλν ζε καζεκαηηθή γιψζζα θαη ην αιθάβεηφ ηνπ απαξηίδεηαη 
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απφ ηξίγσλα, θχθινπο θαη άιια γεσκεηξηθά ζρήκαηα”. Πνηα είλαη ε 

πξνζεηηθφηεηα απηνχ ηνπ πλεχκαηνο θαη ζε ηη απνβιέπεη; Ση ζα 

θαηαθέξνπκε αλ δηαβάζνπκε ην κεγάιν βηβιίν ηνπ θφζκνπ πνπ 

είλαη γξακκέλν ζε καζεκαηηθή γιψζζα; Σελ απάληεζε καο ηελ 

δίλεη ν Καξηέζηνο ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ηνπ “Πεξί κεζφδνπ”:  

“άξρσλ θαη θηήησξ ηεο θχζεσο”. 

Πνηα είλαη φκσο ε ζρέζε ηεο λνεζηαξρηθήο ζχιιεςεο ηνπ θφζκνπ 

κέζσ ησλ ηδεαηψλ πξνηχπσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζην πεδίν 

ηεο δσληαλήο εκπεηξίαο; Με άιια ιφγηα πνηά είλαη ε ζρέζε ηεο 

ζεσξίαο κε ηελ πξάμε; Αληηζηνηρίδνληαη ή δηαθνξνπνηνχληαη; Αο 

εμεηάζνπκε πεξηεθηηθά ηελ Αξραηνειιεληθή ζεψξεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Δλψ ν σθξάηεο θαη ν Πιάησλαο ηαχηηδαλ ην Λφγν κε ηελ αξεηή, ν 

Αξηζηνηέιεο αλέδεημε ηε δηαθνξά ηνπο. Ο Αξηζηνηέιεο δηέθξηλε ηελ 

εζηθή γλψζε απφ ηε ζεσξεηηθή γλψζε ηεο επηζηήκεο, ηε θξφλεζε 

απφ ηελ αθξίβεηα, ηε ζνθία απφ ην Λφγν θαη ηε ινγηθή. Αλ ε 

ζεσξεηηθή γλψζε ηεο επηζηήκεο θαη ην ηδεψδεο ηεο ηα καζεκαηηθά 

απνβιέπνπλ ζηελ αλαθάιπςε ησλ θαλνληθνηήησλ πνπ δηέπνπλ 

ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη ζηελ απφδεημε ησλ αηψλησλ θαη 

ακεηάβιεησλ θπζηθψλ λφκσλ πνπ ηνλ δνκνχλ, ε εζηθή γλψζε, ε 

γλψζε ηεο αλζξψπηλεο πξάμεο, δίρσο λα ζηεξείηαη θαλνληθφηεηαο, 

ηειεί πάληνηε ζε θαζεζηψο κεηαβνιήο. Οη άλζξσπνη, πξάγκαηη, 

ζέηνπλ ζθνπνχο θαη επηιέγνπλ κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή 

ηνπο. κσο ην δήηεκα έγθεηηαη φηη δελ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζπλείδεζε ησλ νξζψλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε 

ελφο ζθνπνχ θαη απηφ γηαηί νη ζθνπνί δελ δίλνληαη κε απφιπηα 

θαζνξηζκέλε κνξθή. Άιισζηε θαηά ηε δηαδηθαζία επίηεπμεο ησλ 

ζθνπψλ θαηλνχξγηα θαη έθηαθηα ζηνηρεία αλαθχπηνπλ απφ ηελ 

αλζξψπηλε πξάμε θαη επηβάιινπλ δηαθνξεηηθά κέζα ή δηαθνξεηηθή 
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ρξήζε ησλ κέζσλ πνπ είραλ επηιεγεί αξρηθά γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ. Έηζη ε εζηθή γλψζε ησλ ζθνπψλ 

θαη ε εζηθψλ γλψζε ησλ κέζσλ δελ ηαπηίδνληαη, ρσξίο βέβαηα θαη 

δηαθξίλνληαη. Ζ εζηθή γλψζε ζπζζσξεχεη γλψζε θαη πείξα απφ 

ηελ ηζηνξία ηεο θνηλσληθήο πξάμεο, φκσο δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί έηνηκεο γλψζεηο θαη ιχζεηο γηα ηελ θάζε θαηάζηαζε. 

Κάζε θαηάζηαζε είλαη ηδηαίηεξε θαη απαηηεί κηα δηαθνξεηηθή ζηάζε 

θαη δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο. Σν άηνκν ζηαζκίδεη ζπλερψο ηα κέζα 

πνπ κεηέξρεηαη γηα λα επηηχρεη έλαλ ζθνπφ, αλάινγα κε ηε “θχζε” 

ηνπ ζθνπνχ θαζνξίδεηαη θαη ην κέζν πνπ ελδέρεηαη λα επηηειέζεη 

πην απνηειζκαηηθά ηνλ πξνζδνθψκελν ζθνπφ. 

σνοψίζονηας: Ζ Γπηηθή Ηζηνξία ζεκειίσζε ηε ζθέςε ηεο ζην 

Τπεξβαηηθφ Τπνθείκελν. ηελ αξραηνειιεληθή παξάδνζε θαη ζηνλ 

Υξηζηηαληθφ Μεζαίσλα ην Τπνθείκελν είλαη Αληηθεηκεληθφ (Φχζε θαη 

Θεφο).  Απφ ηελ Αλαγέλλεζε θαη κέρξη ηελ επνρή καο ζπληειείηαη 

κηα κεηαζηξνθή ζηνλ Γπηηθφ Πνιηηηζκφ θαη ζην Πλεχκα ηνπ, 

Αληηθεηκεληθφ πιένλ ζεσξείηαη ην Τπνθεηκεληθφ Δγψ ηεο 

Δλζπλείδεηεο Οξζνινγηθφηεηαο. Απφ ην ego cogito ηνπ Καξηέζηνπ  

θαη κεηά ε Γπηηθή ζθέςε ζηνράδεηαη ζε ζρέζε κε ην Δγψ-

Τπνθείκελν.  

Σν Ηδεαηφ Πξφηππν ηίζεηαη σο θνπφο θαη αλαδεηψληαη ηα Μέζα γηα 

ηελ επίηεπμή ηνπ. ηνλ Πιάησλα ην Ηδεαηφ πξφηππν κπνξνχκε λα 

ην πξνζπειάζνπκε γλσζηηθά κέζσ ηεο αθαηξεηηθήο λφεζεο θαη 

ζθνπφο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν Αγαζφο Βίνο. ηελ ρξηζηηαληθή 

ζενινγία σο ηδεαηφ πξφηππν ηίζεηαη ν Λφγνο ηνπ Θενχ ηνλ νπνίν 

κπνξνχκε λα ηνλ πξνζπειάζνπκε κέζσ ηεο πίζηεο πνπ 

απνθαιχπηεη ηνλ Λφγν ηνπ θαη φρη κε ηελ αθαηξεηηθή λφεζε. ηνπο 

ζχγρξνλνπο ην ηδεαηφ πξφηππν ην ζρεδηάδεη ν ελζπλείδεηνο θαη 
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νξζνινγηθφο λνπο ηεο αλζξψπηλεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηα κέζα 

γηα λα ην επηηχρεη είλαη ν Λφγνο ηνπ Τπεξβαηνινγηθνχ Δγψ. Καη ζηηο 

ηξεηο παξαδφζεηο ηεο Γχζεο (Αξραηνειιεληθή – Υξηζηηαληθή - 

χγρξνλε) ην ηδεαηφ πξφηππν θαη ε ζρέζε κέζσλ θαη ζθνπψλ 

θαζφξηζε ην πνηφλ ηεο πξάμεο, ε νπνία απνηειεί ην θπζηθφ 

επαθφινπζν απηήο ηεο ζρέζεο. Ζ δηαθνξά είλαη φηη ζηελ 

αξραηνειιεληθή θαη ηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε ην ηδεαηφ πξφηππν 

επεηδή ήηαλ Αληηθεηκεληθφ (Έλζεε Φχζε – Θεφο) θαζφξηδε ηελ 

πξάμε. θνπφο ηεο ζεσξίαο ήηαλ λα ελαξκνλίζεη ηελ πξάμε ζηηο 

αξρέο ηνπ (Αληηθεηκεληθνχ) ηδεαηνχ πξνηχπνπ. ε αληίζεζε ζηνπο 

χγρξνλνπο θαηξνχο ην (Τπνθεηκεληθφ) ηδεαηφ πξφηππν 

θαηαζηξψλεηαη  απφ ην νξζνινγηθφ Δγψ πνπ ελζπλείδεηα ην ζέηεη 

ζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. Έηζη ε πξάμε πξνζαξκφδεηαη ζηα 

ζρήκαηα πνπ ζέηνπλ ηα λνεηηθά πξφηππα ηνπ Τπνθεηκεληθνχ Δγψ.  

Καη ζηηο ηξεηο παξαδφζεηο πέξαλ ηεο λφεζεο πνπ γλσξίδεη, 

απαηηείηαη θαη ε βνχιεζε, ε βνχιεζε σο δχλακε επηβνιήο απηνχ 

πνπ ε λφεζε γλσξίδεη. ηηο δχν παξαδφζεηο (Αξραηνειιεληθή – 

Υξηζηηαληθή) ε βνχιεζε είλαη βνχιεζε απνδνρήο ησλ αξρψλ ηνπ 

Αληηθεηκεληθνχ Ηδεαηνχ πξνηχπνπ, είλαη κηα βνχιεζε πνπ δέρεηαη, 

θπξίσο. ε αληίζεζε, ζηε χγρξνλε επνρή ε βνχιεζε δξα ζηνλ 

θπζηθφ θφζκν θαη επηρεηξεί λα εθπνξζήζεη ηελ αληηζηεθφκελε χιε, 

ζχκθσλα κε ηε γλψζε πνπ ηελ ηξνθνδνηεί ε λφεζε ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Δγψ. Δλψ φκσο ε γλψζε ηεο λφεζεο είλαη 

πεπεξαζκέλε, ζχκθσλα κε ηνλ Καξηέζην, θαη κπνξεί λα 

εμαπαηήζεη ηνλ άλζξσπν, ε δχλακε ηεο βνχιεζεο, φπσο εθείλε 

ηνπ Θενχ είλαη άπεηξε. Αθξηβψο γη’ απηφ ην ιφγν ν άλζξσπνο ζα 

πξέπεη λα εκπηζηεπζεί ηε βνχιεζε θαη λα ζεκειηψζεη ηα ζρέδηα ηνπ 

ζηελ ελέξγεηά ηεο. ΄Δηζη ζηαδηαθά ε λφεζε ππνηάζζεηαη ζηε 
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βνχιεζε, πξνζθηάηαη βνπιηαξρηθφ ραξαθηήξα. Ζ αλζξσπνθεληξηθή 

έπαξζε θαη αιιαδνλία, ε ύβπιρ έλαληη ηνπ θφζκνπ, θπξηεχεη ηνλ 

θνηλσληθφ θαη θπζηθφ θφζκν θαη νδεγεί ζηα ζεκεξηλά αδηέμνδα.  

Δλψ φκσο ε Γπηηθή ζθέςε ζηνράδεηαη κε νληνινγηθφ άμνλα 

αλαθνξάο ην Δγψ ηεο Αλζξψπηλεο Τπνθεηκεληθφηεηαο αδπλαηεί λα 

ζπιιάβεη ηελ απηνδχλακε εθδήισζε ησλ δηαδηθαζηψλ (θπζηθψλ, 

ςπρηθψλ, λνεηηθψλ, θνηλσληθψλ), ζηηο νπνίεο ε Κηλέδηθε ζθέςε 

εζηίαδε. Απφ ηελ άιιε φκσο επεηδή ε Γπηηθή ζθέςε εζηίαζε ζην 

Δγψ-Τπνθείκελν αλέδεημε ην αληίζεην ηεο απηνδχλακεο εθδήισζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ, αλέδεημε δειαδή ηελ ελεςθεπία. Ζ αλζξψπηλε 

βνχιεζε δξα θαη δξψληαο παξάγεη θαηαζηάζεηο πνπ αιιάδνπλ ηνλ 

θπζηθφ θφζκν, αιιά θαη ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ. Ζ αλζξψπηλε 

πξάμε αλαδεκηνπξγεί ηνλ θφζκν ηεο εκπεηξίαο παξάγνληαο 

θαηλνηφκεο θαηαζηάζεηο. 

            

Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΔΦΖ 

Από ηο Ηδεαηό πρόησπο ζηο “πεδίο” και ηο “δσναμικό ηης 

περίζηαζης” 

 

Ζ Κηλέδηθε θέςε δελ δηαλνήζεθε φηη ηα καζεκαηηθά κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ κηα γιψζζα ηθαλή λα πεξηγξάθεη ηα θαηλφκελα ηεο 

θχζεο θαη ηεο δσήο, δελ ζπλέιαβαλ ηελ ηδέα φηη ν Θεφο 

δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηψληαο εμηζψζεηο. Απηφ φκσο 

δελ ζεκαίλεη φηη ν Κηλέδηθνο πνιηηηζκφο δελ παξήγαγε καζεκαηηθή 

ζθέςε θαη καζεκαηηθή ινγηθή, σο αιγνξηζκηθήο θχζεο 

κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Ζ 
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Κηλέδηθε ζθέςε ζηνράδεηαη φρη κε βάζε έλα ηδεαηφ πξφηππν θαη ηεο 

ινγηθήο ησλ κέζσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ, αιιά κε βάζε 

ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηάζεσλ, ηελ αμηνιφγεζε 

δειαδή ηνπ δπλακηθνχ ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ηελ ινγηθή ησλ 

ξνπψλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη ξεπζηέο θαη αδηάθνπα 

κεηαβαιιφκελεο πεξηζηάζεηο. Οη πεξηζηάζεηο απνηεινχλ πάληα ην 

πξντφλ κηαο δηπνιηθήο, ακνηβαίαο θαη ζπλεπψο δηαδξαζηηθήο 

ζρέζεο αλάκεζα ζε δχν αληίζεηεο θαηαζηάζεηο (ην Γηλ θαη ην 

Γηαλγθ εκπιέθνληαη ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο). Σν πεδίν πνπ 

απνθαιχπηεηαη φηη ε κεηαθπζηθή - ηδεαιηζηηθή ζθέςε, ε ζθέςε ηνπ 

ππεξβαηηθνχ πξνηχπνπ, δελ αληηζηνηρίδεηαη κε ηελ πξάμε είλαη ν 

πφιεκνο. Ζ πξάμε ηνπ πνιέκνπ απνθιίλεη απφ ηνλ ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ γηα ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, ν πφιεκνο δελ 

εθηπιίζζεηαη πνηέ φπσο ην ηδεαηφ πξφηππν είρε πξνβιέςεη θαηά 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ. Άιισζηε θαη ν Γεξκαλφο ζεσξεηηθφο ηνπ 

πνιέκνπ, Κιανχδεβηηο, αλαγλψξηδε φηη ην βηβιίν ηνπ “Πεξί ηνπ 

Πνιέκνπ” δελ πξνηείλεη κηα ζεσξία ηεο ζηξαηεγηθήο, αιιά 

πξνζθέξεηαη ζηνλ ζηξαηεγφ θαη ηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν γηα ηελ 

“πξνζσπηθή ηνπ παηδεία θαη θαιιηέξγεηα”. Ο Κιανχεβηηο 

ππνζηήξηδε φηη κπνξνχκε λα δηακνξθψζνπκε έλα πξφηππν 

δξάζεο κφλν ζην ζηνηρεηψδεο επίπεδν ηεο ζηξαηησηηθήο ηεξαξρίαο. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο ζηξαηηψηεο πινπνηεί έλα πξφηππν πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί απφ ηελ ηεξαξρία ηνπ ζηξαηεχκαηνο. Σν πψο ζα θξαηά 

ην φπιν, ην πψο ην ζεθψλεη θαη ην ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ κάρε 

απνηειεί εθηέιεζε νδεγηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζρέδην 

εθπαίδεπζεο θαη ην ζρέδην κάρεο. ζν φκσο αλεξρφκαζηε ζηε 

ζηξαηησηηθή ηεξαξρία ηφζν ιηγφηεξν πξέπεη λα εκπηζηεπφκαζηε ηα 

λνεηηθά ζρήκαηα θαη ηα ηδεαηά πξφηππα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κάρεο. ηελ θνξπθή ηεο ζηξαηησηηθήο ηεξαξρίαο κπνξνχκε λα 
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ειπίδνπκε θαη λα πξνζδνθνχκε ζε κηα “έθιακςε ηεο ηδηνθπίαο”, 

δειαδή ζε κηα αθαξηαία έιακςε ςπρηθήο αληίδξαζεο, φπνπ 

ζπιιακβάλνληαη ελνξαηηθά νη εζσηεξηθέο απαηηήζεηο ηεο 

πεξίζηαζεο θαη φπνπ φια ηα ζρέδηα θαη ηα ζρήκαηα 

παξακεξίδνληαη. Ο Κιανχδεβηηο ππαηλίζζεηαη φηη ε νξζνινγηθή 

δηάλνηα δελ κπνξεί λα ζπιιάβεη ηε πνιχπινθε δπλακηθή ησλ 

πεξηζηάζεσλ, ηελ αδηάθνπε κεηαβιεηφηεηά ηνπο θαη έηζη 

επηθαιείηαη ηε θαληαζία, ηελ έκπλεπζε, ηνλ απηνζρεδηαζκφ. 

Άιισζηε ε νξζνινγηθή δηάλνηα θαηαζηξψλεη ηα ζρέδηα κε γλψκνλα 

ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία, απηφ δείρλεη ηελ πξνθαηάιεςε ηεο 

Ηδεαιηζηηθήο ζθέςεο, ε νπνία ζεκειηψλεηαη ζηελ κεηαθπζηθή 

παξάζηαζε φηη ν θφζκνο δηέπεηαη απφ αλαγθαηφηεηα. ηη έρεη 

παξαηεξεζεί ζην παξειζφλ, νη θαλνληθφηεηεο πνπ δηέπνπλ ηνλ 

θφζκν θαη ηα θαηλφκελα, ζα επαλαιεθζνχλ ίδηα θαη απαξάιιαθηα 

θαη ζην κέιινλ. Αξλείηαη δειαδή ηελ ελδερνκεληθφηεηα, ην έθηαθην 

ην ηπραίν, ην εκβφιηκν ζηνηρείν. 

Σν εξψηεκα πνπ εγείξεηαη είλαη αλ ην γεγνλφο φηη ν πφιεκνο πνπ 

καηαηψλεη ηα ηδεαηά ζρήκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη ηαπηφρξνλα 

ζηεξείηαη ινγηθήο ζπλνρήο; Ζ Κηλέδηθε ζηξαηεγηθή ζθέςε ζηεξείηαη 

ινγηθήο ζπλνρήο θαη εδξάδεηαη ζε ξηδηθά δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα 

ηνλ πφιεκν; Ζ Κηλέδηθε ζηξαηεγηθή ζθέςε δελ αλαγλσξίδεη ζηνλ 

πφιεκν ηε δηάθξηζε ζρεδίνπ θαη εθαξκνγήο θαη απηφ γηαηί ε 

Κηλέδηθε ζθέςε δελ αλαγλσξίδεη ηε κεηαθπζηθή αληίζεζε Θεσξίαο 

και Πξάμεο. Οη θεληξηθέο έλλνηεο ηεο Κηλέδηθεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο 

είλαη ην “πεδίν” θαη ην “δπλακηηθφ ηεο θαηάζηαζεο”. Ο Κηλέδνο  

ζηξαηεγφο δελ εθνξκάηαη απφ θάπνην ηδεαηφ πξφηππν πνπ έρεη 

θαηαζθεπάζεη ζην λνπ ηνπ, αιιά κειεηά ηε ζπγθεξηκέλε θαηάζηαζε 

πνπ αληηκεησπίδεη θάζε θνξά θαη πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ην 
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δπλακηθφ πνπ ηελ δηέπεη θαη ηηο ξνπέο πνπ αλαπηχζζεη θαη λα ηηο 

αμηνπνηήζεη πξνο φθειφο ηνπ. ε αληίζεζε κε ηελ 

αλζξσπνθεληξηθή ζεψξεζε ηεο Γπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο πνπ 

ζηνράδεηαη ηηο πεξηζηάζεηο κε βάζε ηηο πξνβνιέο ησλ λνεηηθψλ 

ζρεκάησλ, ε Κηλέδηθε ζθέςε ζηξέθεηαη ζηηο πεξηζηάζεηο θαη 

πξνζπαζεί λα ηηο θαηαζηήζεη πξφζθνξεο θαη απνηειεζκαηηθέο γηα 

ηηο επηδηψμεηο ησλ “ρεηξηζηψλ” ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

είλαη ε ζηξαηεγηθή ζθέςε πνπ δηαηππψλεη ν νπλ Σδνπ ζην βηβιίν 

ηνπ “Ζ ηέρλε ηνπ πνιέκνπ”. Σν βηβιίν μεθηλάεη κε κηα αμηνιφγεζε 

ηνπ δπλακηθνχ ηεο θαηάζηαζεο θαη πεξηγξάθεη ηξφπνπο λα 

αμηνπνηεζνχλ νη ξεπζηέο θαηαζηάζεηο πνπ κεηαβάιινληαη 

αδηάθνπα, ηφζν θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πνιέκνπ φζν θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πνιεκηθήο αλακέηξεζεο. Ο νπλ Σδνπ ζεσξνχζε 

φηη αλ κπνξνχζακε λα αληηιεθζνχκε ην δπλακηθφ ηεο πεξίζηαζεο 

απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ θαη ζηε δπλακηθή ηεο εμέιημήο ηνπ, ηφηε ε 

επηθξάηεζε ζα ήηαλ βέβαηε. Μ’ απηή ηελ έλλνηα ε Κηλέδηθε 

ζηξαηεγηθή ζθέςε, κε ηνπο επηθαλείο ζεσξεηηθνχο ηεο, αξλείηαη 

ηελ “έθιακςε ηεο ηδηνθπίαο”, γηα ηελ νπνία είρε κηιήζεη ν 

Κιανχδεβηηο, φπσο επίζεο αξλείηαη θαη ηνλ παξάγνληα ηεο Σχρεο 

σο θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ έθβαζε ηνπ πνιέκνπ. Ο νπλ Σδνπ 

δελ πίζηεπε ζηελ  παξέκβαζε κηαο εμσηεξηθήο δχλακεο, ζετθήο ή 

θπζηθήο δχλακεο, ζεσξνχζε πσο φ,ηη ζπκβαίλεη ζε θάζε 

πεξίζηαζε είλαη ελζσκαησκέλν ζηε ινγηθή ηεο πεξίζηαζεο πνπ 

είλαη ελ ησ γίγλεζζαη. Απηή ε πεπνίζεζε είλαη θαηαλνεηή κέζα ζην 

πιαίζην ηεο Κηλέδηθεο ζθέςεο, φπνπ ν Κφζκνο, ζηελ Οιφηεηά ηνπ, 

δηέπεηαη απφ απφιπηε αλαγθαηφηεηα. 
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ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΟ (ΚΟΠΟ) 

 

Ζ Κηλέδηθε ζθέςε δελ ιεηηνπξγεί κε βάζε ζπληαθηηθέο δνκέο, νη 

νπνίεο είλαη ζεκειησκέλεο ζηελ αξρή ηεο ηαπηφηεηαο ή ηεο κε 

αληίθαζεο, φπσο ε νληνινγηθή κεηαθπζηθή ηνπ Αξηζηνηέιε θαη 

φιεο ηεο κεηαθπζηθήο ηδεαιηζηηθήο παξάδνζεο, ε νπνία αδπλαηεί 

λα αληηιεθζεί ηνλ κε αιιειναπνθιεηζκφ ησλ αληηζέησλ, δειαδή 

φηη έλαο παξάγνληαο κπνξεί λα αληίθεηηαη ζηνλ άιιν θαη 

ζπγρξφλσο λα πξνθχπηεη απφ ηνλ άιιν. Απηφο ν κε 

αιιειναπνθιεηζκφο ησλ αληηζέησλ ζπληζηά πξνυπφζεζε γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο διαδικαζίαρ. Ζ έλλνηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, πνπ δηέπεη φιν ην πεδίν ηνπ Κηλέδηθνπ ζηνραζκνχ, 

Σαντθνχ ή κε, αληηηίζεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ 

δηέπεη ηελ Δπξσπατθή ζθέςε. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ Κηλέδν 

ζηνραζηή ή ζηξαηεγφ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

εμειίζζεηαη, ε αμηνπνίεζε ησλ ξνπψλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε θίλεζε, ε 

έκκεζε, δηαθξηηηθή θαη επηθνπξηθή βνήζεηα ψζηε λα εθδεισζνχλ 

πιήξσο θαη νινθιεξσηηθά. Ο Λάν Σζε ζπλνςίδεη απηφ ην πλεχκα 

ηεο δηαδηθαζίαο πνπ δηέπεη ηνλ Κηλέδηθν ζηνραζκφ κε ηε θξάζε: 

«λα βνεζάο απηφ πνπ έξρεηαη απφ κφλν ηνπ». Έλαο Γπηηθφο, ν 

νπνίνο ζθέθηεηαη κε ελλνηνινγηθέο αληηζέζεηο, ζα ππνζηήξηδε φηη ην 

Κηλέδηθν πλεχκα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα παζεηηθή ζηάζε, κηα 

ζηάζε αδηαθνξίαο θαη απάζεηαο. Ζ ζηάζε ηνπ Κηλέδηθνπ 

ζηνραζκνχ λνεκαηνδνηείηαη κέζα ζηα πιαίζηα κηαο “δηαιεθηηθήο” 

ζθέςεο πνπ παηδαγσγεί ην πλεχκα ζπγρξφλσο ζην λα κε 

επηβάιιεηαη βνπιεζηαξρηθά ζηα πξάγκαηα, αιιά νχηε θαη λα ηα 

εγθαηαιείπεη. 
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Ζ έλλνηα ηεο Οδνχ δελ ζπλδειψλεη ηελ ηδέα ηνπ ηέλοςρ κε ηε δηηηή 

ζεκαζία πνπ πξνζιακβάλεη ε έλλνηα ζηελ Δπξσπατθή Φηινζνθία, 

δειαδή ηεο ρξνληθήο θαηάιεμεο ή ηνπ ζθνπνχ. Αληίζεηα, ην 

Κηλέδηθν Σάν, είλαη κηα νδφο απφ ηελ νπνία δηέξρνληαη νη εμειίμεηο, 

κέζσ ηεο νπνίαο ηα πξάγκαηα αλαδεηθλχνληαη θαη θαζίζηαληαη 

δπλαηά θαη «βηψζηκα». Σν Σάν (νπδέηεξνπ γέλνπο) είλαη ε νδφο ηεο 

ξχζκηζεο δηακέζνπ ηεο νπνίαο αλαλεψλεηαη αδηάθνπα ε 

δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο εμέιημεο. Ο φξνο “Οπξαλφο”, σο ππέξηαηε 

έλλνηα, πκλεί  ηε δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο εμέιημεο πνπ ράξε ζηελ 

ξπζκηθή ελαιιαγή ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο, ηνπ δεζηνχ θαη ηνπ 

θξχνπ, ηελ ελαιιαγή ησλ επνρψλ, θάλεη ηνλ θφζκν λα 

αλαλεψλεηαη δηαξθψο. Ζ ξπζκηθή ελαιιαγή ησλ αληηζέησλ ζπληζηά 

ηελ αξρεηππηθή δνκή ησλ ακεηάβιεησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζχκπαληνο, 

έλα θνζκηθφ πξσηφθνιιν, ην νπνίν ππνβάιιεη ηνλ ζεβαζκφ ζηελ 

εζηκνηππία ηνπ. Ο “Οπξαλφο” είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ θφζκνπ πνπ 

ζπλερψο αλαλεψλεηαη, δίρσο λα εμαληιείηαη θαη απνδίδεη γφληκνπο 

θαξπνχο. ε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο διαδικαζίαρ, ζηελ Γπηηθή 

ζθέςε ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ (βαζηθά ζεηηθηζηηθή), έρνπκε ηελ 

έλλνηα ηεο πποόδος, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ έλλνηα ηος ζκοπού.   

ε αληίζεζε κε ηελ Κηλέδηθε έλλνηα ηεο Οδνχ, ζηελ Δπξσπατθή 

Φηινζνθία, ε νδφο κεηαηξέπεηαη ζε κέζνδν θαη θαηαηείλεη ζ’ έλα 

ηέλορ, ζηελ Αιήζεηα, φπσο δηαηππψζεθε ζηελ απγή ηεο Γπηηθήο 

Φηινζνθηθήο θέςεο απφ ηνλ Παξκελίδε ή φπσο εθθξάζηεθε ζηελ 

κεηαθπζηθή ζξεζθεπηηθφηεηα ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, ε νπνία νδεγεί 

πξνο ηελ Αηψληα Εσή, ε ζηελ εζηθή ηειείσζε ηνπ αλζξψπνπ, ε 

νπνία ζα πξνέιζεη απφ ηελ ηερλν-επηζηεκνληθή πξφνδν, φπσο  

πίζηεςε ν λεψηεξνο θφζκνο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ 

νξζνινγηθνχ εγψ. 



 

20 

πσο είπακε, θεληξηθέο θαηεγνξίεο ηεο Κηλέδηθεο ζθέςεο είλαη ε 

Οδφο θαη ε δηαδηθαζία. ’ απηφ ην ζεκείν λα επηζεκάλνπκε ηε 

ζεκειηψδε γλσζηνζεσξεηηθή θαη κεζνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

νδνχ θαη ηεο κεζφδνπ, κηα δηαθνξά πνπ κπνξεί λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ αληίιεςε γηα ηε κάζεζε θαη ηελ παηδεία θαη 

λα παξάμεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο γλψζεο. Ζ κέζνδνο ππαθνχεη ζ’ 

έλα ζχλνιν πξνδηαηεηαγκέλσλ θαλφλσλ πνπ απνβιέπνπλ ζ’ έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ζθνπφ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ είλαη ηερληθν-

επηζηεκνληθή, δειαδή ζεκειηψλεηαη ζε αηηηαθά θαη επεμεγεκαηηθά 

ζρήκαηα πνπ απνβιέπνπλ κέζσ ησλ παξαζηάζεσλ θαη ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπο ζηνλ ππνινγηζκφ, ηελ κέηξεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ηνπ “αληηθεηκέλνπ ηνπο”, απφ ηα νξζνινγηθά θαη ελζπλείδεηα 

“ππνθείκελα”. Ζ ινγηθή ηεο κεζφδνπ είλαη ηερληθή θαη ε ηερληθή είλαη 

ην εξγαιείν ηεο νξγάλσζεο. Πξάγκαηη ε αλφξγαλε θαη νξγαληθή 

θχζε ελέρεη κία νξγάλσζε, ηελ νπνία ν άλζξσπνο αλαγλσξίδεη, 

αιιά ζπγρξφλσο ηελ αλαδηακνξθψλεη. Ζ Φηινζνθηθή θέςε 

αλαξσηηέηαη γηαηί γίλνληαη φια απηά; Πνηα είλαη ηα ζεκέιηα ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Γλψζεο; Σί γίλεηαη κ’ απηφ πνπ δελ κπνξεί λα 

δακαζηεί, πνπ δηαθεχγεη ηεο δπλαηφηεηαο, ππνινγηζκνχ, ηεο 

κέηξεζεο, ηεο πξφβιεςεο θαη ηνπ ειέγρνπ; Σί γίλεηαη δειαδή κ’ 

απηφ πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη έλλνηα, ηδέα ή ζχκβνιν; κε ην ράνο, ην 

θελφ, ην ηίπνηα, ην κεδέλ;  Ζ ζθέςε, αλνηρηή, πνηεηηθή απφ ηε θχζε 

ηεο, δνθηκάδεη ηελ εκπεηξία ηνπ θφζκνπ, δειαδή επηρεηξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηνπο ξπζκνχο ηνπ θφζκνπ θαη ζηηο κεηακνξθψζεηο 

ηνπ, φπσο θαη ησλ απνζπαζκάησλ ηνπ. Ξεηπιίγεηαη πξηλ απφ ηελ 

έιεπζε ηεο κεηαθπζηθήο δηάθξηζεο ηνπ θφζκνπ ζε “αληηθείκελν” θαη 

“ππνθείκελν” θαη πνξεχηαη πέξαλ απφ απηήλ. Δξσηά γηα ηελ 

πξνέιεπζε θαη ηνπ πξννξηζκφ ηνπ Κφζκνπ, ηνπ Κφζκνπ, σο Δλ-



 

21 

Παλ θαη παζρίδεη λα κηιήζεη γηα απηφ πνπ καο αθνξά δσηηθά,  

άζρεηα αλ ην αγλννχκε: ηνλ Κφζκν ζηελ Οιφηεηά ηνπ. 

 

 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ 

 

ηελ Κηλέδηθε θέςε απνθαιχπηεηαη κηα ζπζηεκαηηθή ελλνηνινγηθή 

αληηδηαζηνιή κεηαμχ μεηαμόπθωζηρ και ππάξηρ. Ζ πξάμε, α) 

κπνξεί λα είλαη ζηηγκηαία ή λα δηαξθέζεη κεγαιχηεξν δηάζηεκα 

(ρξφληα), β) είλαη ηνπηθή, ζπκβαίλεη εδψ θαη ηψξα, hic et nunc, γ) 

παξαπέκπεη ξεηά ζ’ έλα ππνθείκελν (αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ) πνπ 

είλαη θνξέαο ηεο πξάμεο. Δπεηδή ε πξάμε είλαη ζηηγκηαία, ηνπηθή 

θαη παξαπέκπεη ζ’ έλα Δγψ-Τπνθείκελν, ε πξάμε δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηε θπζηθή πνξεία ησλ πξαγκάησλ. Γη’ απηφ θαη δηαθξίλεηαη 

απφ ηε θπζηθή πνξεία ησλ πξαγκάησλ θαη απνηειεί ην αληηθείκελν 

κηαο αθήγεζεο. 

Ζ κεηακφξθσζε ελλνείηαη απφ εληειψο αληίζηξνθε πξννπηηθή, α) 

ε κεηακφξθσζε δελ είλαη ηνπηθή, αιιά ζθαηξηθή: απηφ πνπ 

κεηακνξθψλεηαη είλαη ην ζχλνιν ηνπ πξάγκαηνο, β) δελ κπνξεί λα 

κεηακνξθψλεηαη ζηηγκηαία, αιιά εθηείλεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ – είλαη 

πξννδεπηηθή θαη ζπλερήο, πξέπεη δειαδή λα μεηπιηρζεί πιήξσο 

κηα δηαδηθαζία, γ) ε κεηακφξθσζε παξαπέκπεη ιηγφηεξν ζ’ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ππνθείκελν, θαζψο πξνθχπηεη κέζσ ηεο αθαλήο 

επηξξνήο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ζηνραζηηθήο απνδνρήο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ απηήο ηεο επηξξνήο. Ζ αθαλήο επηξξνή ηνπ 

πεξηβάιινληνο εθδειψλεηαη κε ηξφπν έκκεζν θαη δηάρπην 

(ελδεηθηηθά ζεκεία), βιέπνπκε κφλν ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη φρη 

ηηο δηεξγαζίεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηα απνηειέζκαηα. Ωο παξάδεηγκα 
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ζα αλαθέξακε ηνλ θαξπφ θαζψο απηφο σξηκάδεη, δελ βιέπνπκε ην 

θπηφ λα αλαπηχζζεηαη, δηφηη ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο είλαη 

ζθαηξηθφ, ζηαδηαθφ θαη καθξνπξφζεζκν. Ζ Κηλέδηθε θέςε ζα 

ραξαθηεξίζεη ην χλνιν ηνπ Φπζηθνχ Κφζκνπ σο κηα δηαδνρή 

κεηακνξθψζεσλ, νη κεηακνξθψζεηο δηαηεξνχληαη αθαλείο θαη 

αφξαηεο. Σν αθαλέο θαη ην αφξαην απηφ, ην νπνίν πξνζδίδεη ζηνλ 

θπζηθφ θφζκν ηελ νληνινγηθή ηνπ ππφζηαζε, δελ είλαη κεηαθπζηθφ 

(ηδεαηφ ή ζενινγηθφ), αιιά ζπληζηά ηνλ αλεπαίζζεην ραξαθηήξα 

ηεο ζπλερνχο θαη ζηαδηαθήο “κεηαηφπηζεο” ή “κεηακφξθσζεο”. Οη 

κεηακνξθψζεηο είλαη αθαλείο, αζφξπβεο θαη ζησπειέο, ελψ νη 

πξάμεηο δεζκεχνπλ ηελ πξνζνρή, παξάγνπλ ζφξπβν θαη αζθνχλ 

πίεζε ζηηνλ απνδέθηε ηνπο πξνζπαζψληαο λα ηνλ πείζνπλ ή λα 

ηνπ επηβιιεζνχλ κε ζπλέπεηα λα αληηδξά, λα ακχλεηαη ή λα 

επηηίζεηαη. πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ην Δίλαη είλαη νη αέλαεο 

κεηακνξθψζεηο ηνπ, αφξαηεο θαη αθαλείο σο ηέηνηεο. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ, εθφζνλ φληα, πξάγκαηα, πξφζσπα κεηακνξθψλνληαη 

ηαπηφρξνλα θαη απφ θνηλνχ, θακία κεηαβνιή δελ κπνξεί λα 

απνκνλσζεί, λα δηαθξηζεί (ελ είδεη “θαηεγνξήκαηνο”) ή λα 

μερσξίζεη. 

Αθξηβψο γη’ απηφ ε Kηλέδηθε θέςε δελ νξγαλψλεηαη ελλνηνινγηθά 

κε αλαθνξά ηηο έλλνηεο ηνπ ληνο θαη ηεο Γλψζεο θαη ηηο ζπλαθείο 

αληηζέζεηο, π.ρ. “δπλάκεη–ελεξγεία”, “νπζίαο-ζπκβεβεθφηνο’’, “a 

priori–a posteriori” θ.ι.π, αιιά κε αμνληθφ θέληξν ηελ θαηεγνξία 

ηεο εθηπιηζζφκελεο δηαδηθαζίαο. Απηή ε θαηεγνξία δελ εδξάδεηαη 

ζηελ δηάθξηζε Δίλαη θαη Γίγλεζζαη. Ζ δηαδηθαζία απνηειεί ηελ 

Οιφηεηα ηνπ Φπζηθνχ Κφζκνπ (ην Σάν)… 
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Ζ Σαντζηηθή ζθέςε αξλείηαη ηελ νπζηνθξαηηθή ζεψξεζε ηνπ 

θφζκνπ, ηελ κεηαθπζηθή ππνζηαζηνπνίεζε ηεο άρξνλεο νπζίαο 

ηνπ θφζκνπ. Ζ κε -νπζία, ε απνπζία, δηαθεχγεη θάζε δπλαηφηεηαο 

κεηαθπζηθήο ζεκειίσζεο θαη ζπλδέεηαη κε ην δηάβα, ην πέξαζκα, 

ηε κε -θαηνίθεζε. Ο ζνθφο δηαβαίλεη εθεί φπνπ δελ έρεη "νχηε πχιε 

νχηε ζπίηη", ζπθξίλεηαη κε έλα νξηχθη πνπ δελ έρεη θσιηά, άξα θαη 

θακηά ζηαζεξή δηακνλή. "Γηαβαίλεη ζαλ πνπιί θαη δελ αθήλεη ίρλε" 

Οπσζδήπνηε ην ηαντζηηθφ δηάβα δελ είλαη ηειείσο ηαπηφζεκν κε ηε 

βνπδηζηηθή “κε-θαηνίθεζε” (wu zhu). κσο ηα δχν ηα ζπλδέεη ε 

αξλεηηθφηεηα ηεο απ-νπζίαο, ε θαηνηθία ηνπ πνπζελά. "Έλαο 

κνλαρφο ηνπ δελ πξέπεη λα είλαη ζαλ ηα ζχλλεθα δίρσο κφληκε 

θαηνηθία θη φπσο ην λεξφ δίρσο ζηαζεξφ θξάηεκα.”
 
Ο θαιφο 

δηαβάηεο δελ αθήλεη ίρλε. Σν ίρλνο δείρλεη πξνο κηα νξηζκέλε 

θαηεχζπλζε. Καη παξαπέκπεη ζ' έλαλ δξάζηε θαη ζηνλ ζθνπφ ηνπ. 

Αληίζεηα ν δηαβάηεο δελ έρεη θάπνηνλ ζθνπφ. Καη δελ πεγαίλεη 

πνπζελά. Πξνρσξεί "δάρσο θαηεχζπλζε". πληήθεηαη νιφηεια κε 

ηνλ δξφκν, θη απηφο πάιη δελ νδεγεί πνπζελά. Μφλν ζην Δίλαη 

πξνθχπηνπλ ίρλε. 

Ο ζεκειηαθφο ηφπνο ηεο θηλέδηθεο ζθέςεο δελ είλαη ην Δίλαη αιιά ν 

Γξφκνο. ην Γξφκν απνπζηάδεη θάζε ζηαζεξφηεηα ηνπ Δίλαη θαη 

ηεο νπζίαο, πνπ ζα έθαλε λα πξνθχπηνπλ ίρλε. Μ’ απηή ηελ έλλνηα 

δελ παξάγεηαη θαλελφο είδνπο ηειενινγηθή ζεψξεζε πνπ λα 

ππνηείλεη ζε κηα γξακκηθή αληίιεςε γηα ηνλ ρξφλν. 

Ζ Γπηηθή θηινζνθία έρεη σο αθεηεξία κηα α-πνξία (α-πφξνο: 

αδπλακία πεξάζκαηνο) θαη ε γλψζε ζππλίζηαηαη ζην πέξαζκα, 

ζηνλ πφξν. Σν Σάν δελ είλαη πφξνο. Μ’ απηή ηελ έλλνηα είλαη 

απειεπζεξσκέλν ηφζν απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο θηήζεο φζν θαη απφ 
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ην αδχλαην ηεο απνξίαο. Απηή ε δηαθνξά Δίλαη θαη Γξφκνπ, 

θαηνίθεζεο θαη δηάβαζεο, νπζίαο θαη απ-νπζίαο είλαη θεληξηθή. Ο 

Γξφκνο, ζε αληίζεζε κε ην Δίλαη, δελ επηηξέπεη θακηά ππνζηαζηαθή 

θιεηζηφηεηα. Ζ αηειείσηε πξννδεπηηθφηεηα ηνπ, εκπνδίδεη θάηη λα 

πθίζηαηαη, λα ελ- ίζηαηαη ή λα θαζίζηαηαη. Έηζη δελ δεκηνπξγνχληαη 

ζηαζεξέο νληφηεηεο. Ζ ςπρή επίζεο ελ-ίζηαηαη. πλ-ίζηαηαη ηξφπνλ 

ηηλά απν ίρλε. Ζ απ-νπζία ηα ζβχλεη. ε απηφ ζπλίζηαηαη ε 

θελφηεηα. Ο Zhuangzi πεξηγξάθεη ην δηάβα κέζα ζηελ απ-νπζία σο 

εμήο: "Δθεί φιεο νη δηαθνξέο έρνπλ ραζεί. Ζ ζέιεζε κνπ δελ έρεη 

ζηφρν θαη δελ μέξσ πνπ πάσ. Πάσ θη έξρνκαη θαη δελ μέξσ πνπ 

πάσ. Πάσ θη έξρνκαη θαη δελ μέξσ πνπ ζα ζηακαηήζσ. Γηαβαίλσ 

πέξα-δψζε θαη δελ μέξσ πνπ ηειεηψλεη." 
 
 

Ο Heidegger ρξεζηκνπνηεη ζπρλά ην ζχκβνιν ηνπ "δξφκνπ". κσο 

ν "δξφκνο" ηνπ Heidegger δηαθέξεη απφ ηνλ δξφκν ηνπ Σάν. ην 

βηβιίν "Γξφκνη ηνπ δάζνπο", ν Heidegger ζηακαηά "απξφζκελα" 

"ζην απάηεην", ζην "απαγνξεπηηθφ ηνπίν ηνπ άβαηνπ".
 
Ο δξφκνο 

ηνπ Σαντζκνχ δελ γλσξίδεη εθείλν ην απξφζκελν, ή ην βάζνο. Γελ 

απνζχξεηαη ζην "απάηεην", ή ζην "άβαην". Σν Σάν είλαη 

βεκαηηζκφο. Γηαθεχγεη θάζε ελλνηνινγηθφ θαζνξηζκφ θαη απηφ γηαηί 

κεηαβάιιεη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζπλερψο. Ζ δηαιεθηηθή ζθφηνπο θαη 

θσηφο, ιήζεο θαη α-ιήζεηαο, απνθάιπςεο θαη απφζπξζεο
 
δελ είλαη 

ε νληνινγηθή ξνπή ηνπ Σάν. Ο Heidegger δελ είλαη θηιφζνθνο ηνπ 

δξφκνπ, πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε ζεκειηαθή έλλνηα ηνπ Δίλαη. Ζ 

δηαδηθαζία θαη ε κεηαβνιή, πνπ ζπληζηνχλ ην Σαφ, δελ είλαη 

νπζηαθή ηάζε ηνπ Δίλαη: "Γηάγσ ζα πεη: δηαξθψ, κέλσ αθίλεηνο, 

ζηέθσ ζηνλ εαπηφ κνπ θαη εληφο κνπ, δειαδή ζηελ εζπρία. 
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Ο Goethe ιέεη ζ’ έλαλ ζηίρν: “Σν βηνιί παχεη, ν ρνξεπηήο δηάγεη.” 

κσο δηάγεηλ, δηαξθείλ, δηαξθείλ ζην δηελεθέο, είλαη ην παιαηφ 

λφεκα ηεο ιέμεο “είλαη”.
 
Αθφκε ην Δίλαη ηνπ Heidegger, ην νπνίν 

απνζχξεηαη ζηε ιήζε, δελ ζπιιακβάλεη ην εγγελέο ηνπ Έηζη-είλαη, 

ην νπνίν θπξηαξρεί ζηελ Αζηαηηθή ζθέςε. Σν Έηζη-είλαη είλαη ε 

“επηζηξνθή” ηνπ θαζεκεξηλνχ θφζκνπ ζηε γε απφ ηνλ νπξάλην 

θφζκν ησλ αθεξεκέλσλ ηδεψλ θαη ησλ λνεηηθψλ ζρεκάησλ. 

 

ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΚΔΦΖ ΚΑΗ ΒΟΤΓΗΣΗΚΟ ΕΔΝ 

 

 

Ο θηλέδηθνο πνιηηηζκφο αλέπηπμε κηα βαζηά δεθηηθφηεηα γηα ηελ 

παξνδηθφηεηα θαη ην θεπγαιέν ηνπ Δίλαη. Απηφ ζπληζηά απφξξνηα 

ηεο επηξξνήο ηεο ζθέςεο ηνπ Βνπδηζηηθνχ δελ. Ζ ζξεζθεπηηθφηεηα 

ηνπ βνπδηζκνχ εηλαη κηα ζξεζθεία ηεο απνπζίαο, ηεο απφζβεζεο, 

κηα ζξεζθεία ηεο "θαηνίθεζεο-πνπζελά". Βέβαηα, νη ηδέεο ηνπ Εελ 

ππήξραλ ήδε ζηελ Κίλα ζρεδφλ δχν αηψλεο πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ 

βνπδηζηψλ κνλαρψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ηδέεο πνπ νκνηάδνπλ κε ην 

βνπδηζηηθφ δελ ππήξραλ ζηε ζθέςε ηνπ ελγθ Σζάν θαη ηνπ Σάν 

εγθ, πνπ έδεζαλ κεηαμχ ηνπ 4νπ θαη ηνπ 5νπ αηψλα κ.Υ. Ο πξψηνο 

ππνζηήξηδε φηη ε ζπγρψλεπζή καο κε ην Κελφ ή Με Ολ γηα λα είλαη 

πξαγκαηηθή πξέπεη λα είλαη νινθιεξσηηθή. Ο δεχηεξνο δίδαμε φηη ε 

βνπδηζηηθή θψηηζε επηηπγράλεηαη αθαξηαία. Καη νη δχν απηέο 

αληηιήςεηο απνηεινχλ ηηο θεληξηθέο ηδέεο πνπ ζα ραξαθηεξίζνπλ ηνλ 

κεηαγελέζηεξν βνπδηζκφ Εελ, ηφζν ζηελ Κίλα φζν θαη αξγφηεξα 

ζηελ Ηαπσλία. Ζ δηδαζθαιία ηνπ Εελ απνβιέπεη ζηελ ππέξβαζε 

ησλ κεηαθπζηθψλ αληηζέζεσλ θαη ηεο λνεζηαξρηθήο ζεψξεζεο ηνπ 
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θφζκνπ. Δπηρεηξεί φρη λα εξκελεχζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηελ αιήζεηα 

κε ηελ νξζνινγηζηηθή δηάλνηα, αιιά λα ηελ ληψζεη, φξγαλν ηεο 

κάζεζεο γίλεηαη ε δηαίζζεζε. Ζ κάζεζε ζηνρεχεη ζην λα γίλεη ν 

άλζξσπνο απζφξκεηνο, λα δέρεηαη ηε “θπζηθή ξνή” ηνπ 

Πξαγκαηηθνχ, ηνπ Δλφο-Παληφο.  

Αο παξαζέζνπκε δχν παξαδείγκαηα, ελδεηθηηθά ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

βνπδηζηηθνχ δελ: Σν πξψην αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ δαζθάινπ 

Εελ, Ίγθηνπ. 

“Λίγν πξηλ πεζάλεη ν Νηλαθάβα ηνλ επηζθέθζεθε ν Ίγθηνπ, ν νπνίνο 

ηνλ ξψηεζε: 

- Να ζε νδεγήζσ παξά πέξα; 

Ο Νηλαθάβα απνθξίζεθε: 

- Ήξζα εδψ κφλνο θαη ζα θχγσ απφ εδψ κφλνο. Ση βνήζεηα κπνξείο 

λα κνπ δψζεηο εζχ; 

Ο Ίγθηνπ απάληεζε: 

- Αλ λνκίδεηο φηη πξαγκαηηθά έξρεζαη θαη πεγαίλεηο, απηή είλαη ε 

απηαπάηε ζνπ. Αο ζνπ δείμσ ηελ Οδφ φπνπ δελ ππάξρεη εξρνκφο 

θαη πεγαηκφο. Με ηα ιφγηα απηά ν Ίγθηνπ είρε απνθαιχςεη ηελ Οδφ 

ηφζν θαζαξά, πνπ ν Νηλαθάβα ρακνγέιαζε θαη πέζαλε.” 

Σν δεχηεξν παξάδεηγκα αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ καζεηή Γηνζνχ, ν 

νπνίνο ξσηάεη  ηνλ Γάζθαιν Νάλζελ: 

- Πνηα είλαη ε Οδφο; 

Ο Νάλζελ είπε: 

- Ζ θαζεκεξηλή δσή είλαη ε Οδφο. 

Ο Γηνζνχ μαλαξψηεζε:  

- Μπνξεί λα κειεηεζεί; 
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Ο Νάλζελ είπε: 

- Αλ πξνζπαζήζεηο λα ηε κειεηήζεηο ζα βξεζείο πνιχ καθξηά ηεο. 

Καη ν Γηνζνχ ξψηεζε: 

- Αλ δελ ηελ κειεηήζσ πψο ζα θαηαιάβσ φηη είλαη ε Οδφο; 

Ο Νάλζελ είπε: 

- Ζ Οδφο δελ αλήθεη ζηνλ θφζκν ηεο αληίιεςεο νχηε θη αλήθεη ζηνλ 

θφζκν ηεο κε αληίιεςεο. Ζ λνεηηθφηεηα είλαη απηαπάηε θαη ε κε 

λνεηηθφηεηα είλαη ρσξίο λφεκα. Αλ ζέιεηο λα θζάζεηο ηελ 

πξαγκαηηθή νδφ πέξα απφ θάζε ακθηβνιία, βάιε ηνλ εαπηφ ζνπ 

ζηελ ίδηα ειεπζεξία κε ηνλ Οπξαλφ. Μελ ηνλ νλνκάδεηο νχηε θαιφ 

νχηε φρη θαιφ. Με απηά ηα ιφγηα ν Γηνζνχ θσηίζηεθε.” 

 

Ζ νληνινγηθή ζεκειίσζε ηεο ηαντθήο δηδαζθαιίαο ζπλνςίδεηαη ζηελ 

παξαθάησ θξάζε: 

 

Ο γπξηζκφο εηλ’ ε θίλεζε ηνπ Σάν. 

Σνχην θαλεξψλεηαη ζην λα’ λαη θαλείο έμσ απ’ ηε δχλακε.  

ια ηα φληα πεγάδνπλ απ’ ην Δίλαη 

ην Δίλαη πεγάδεη απ’ ην Με-Δίλαη 

 

(Λάν Σζε: Σαν ηε θηλγθ, 40) 

 

Σν κε Δίλαη, ε απνπζία ζεκειηαθήο ππφζηαζεο θαη εγγελνχο 

νπζίαο, άρξνλεο θαη ακεηάβιεηεο, αξλείηαη ηελ εκκνλή ζηνλ εαπηφ, 

σο πεξίθιεηζηε νληφηεηα-ππφζηαζε. Ζ Σαντζηηθή ζθέςε, φπσο θαη 

ε βνπδηζηηθή ζνθία νκηινχλ γηα ηελ θέλσζε ηεο ςπρήο,  ηνλ κε - 

εαπηφ, ηνλ θαλέλα, ν αλψλπκν, ηνλ απφληα. Σν Σάν είλαη ν δξφκνο 
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πξνο ηελ θέλσζε ηεο λαξθηζζηζηηθήο αηνκηθφηεηαο, ε νπνία 

απνηειεί ην αίηην ηεο θηεηηθφηεηαο θαη ηεο θπξηαξρηθφηεηαο. Σν Σάν 

είλαη ν δξφκνο πξνο ηελ απξαμία θαη ηελ αηαξαμία, ην νπνίν 

ζεκαίλεη πξσηαξρηθά ηελ απνδέζκεπζε απφ ηηο λαξθηζζηζηηθέο 

ηαπηφηεηεο-ηαπηίζεηο θαη πξνζθνιιήζεηο, είηε απηέο είλαη πιηθέο ή 

ηδεαηέο.  

Ζ θελφηεηα, σο απ-νπζία δελ επηηξέπεη θακκηά θαζαξά ιεηηνπξγηθή 

εξκελεία θαη κ’ απηή ηελ έλλνηα αγλνεί ηελ ηερληθή ζθέςε ηνπ 

ππνινγηζκνχ θαη ηεο κέηξεζεο, ε νπνία βέβαηα απνβιέπεη ζηνλ 

έιεγρν θαη ηε ρεηξαγψγεζε. Ζ θελφηεηα θαη κε -δξάζε δελ 

δηαζέηνπλ θακκηά σθειηκηζηηθή ή ρξεζηκνζεξηθή ζεκαζία. 

Αθξηβψο απηή ε ειεπζεξία απν ην λφεκα, απφ ηελ θαηεχζπλζε, 

απν ηνλ ζηφρν θαη ηνλ ζθνπφ, απηή ε θελφηεηα λνήκαηνο κε 

ηδηαίηεξε έλλνηα θαζηζηά δπλαηή κηα πςειφηεξε ειεπζεξία, κάιηζηα 

πξσηίζησο ην ίδην ην Δίλαη. Ζ ζπλήρεζε κε ην ρσξίο θαηεχζπλζε, 

κε ην ρσξίο πέξαηα ινλ, κε ηελ θαηάζηαζε πξίλ απφ ηελ 

θαηάζεζε κηαο δηαθνξάο, θέξλεη κηα "νπξάληα ραξά" κηα "χςηζηε 

ραξά". Αληίζεηα ε επηπρία έγθεηηαη ζε κηα δηάθξηζε ή πξνηίκεζε, ζε 

κηα κεξηθή αληίιεςε. πνηνο επηδηψθεη ηελ επηπρία, εθηίζεηαη κ' 

απηφ ζηε δπζηπρία. Έηζη ηζρχεη "λα κελ επηδηψθεηο ηελ επηπρία, λα 

κελ πξνθαιείο ηε δπζηπρία" . Ζ απνπζία ηνπ λνήκαηνο δελ νδεγεί 

ζε κεδεληζκφ αιιά ζε νπξάληα ραξά γηα ην Δίλαη πνπ είλαη ρσξίο 

θαηεχζπλζε, ρσξίο ίρλνο. Σν Σάν ζπληζηά ηελ θίλεζε πξνο ηελ 

πλεπκαηηθή κεηακφξθσζε ηεο χπαξμεο, πξνο ηελ εμνπδεηέξσζε 

ηεο αγσλίαο, πξνο ηελ κεηακφξθσζε ηεο χιεο ζε πλεχκα: ηελ 

αηαξαμία. 

 

Φηάζε ζηελ θελφηεηα ηελ χςηζηε 

θαη ζ’ αηαξαμία δηαηεξήζνπ…(16) 
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Γηαηί ην είλαη θαη ην κεδέλ γελληνχληαη ην ελ’ απ’ η’ άιιν.(2) 

 

…«ηάζνπ εθεί πνπ αξρίδεη ην ζθνηάδη ηεο χπαξμεο θαη θψλαμε 

ζην θελφ. ίγνπξα ζα ζνπ απαληήζεη». ην απφθζεγκα απηφ, ην 

νπνίν απνδίδεηαη ζηνλ Λάν Σζε, ππνδειψλεηαη ε ππέξβαζε ησλ 

κεηαθπζηθψλ δπτζκψλ, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ θσηφο θαη ηνπ ζθφηνπο 

σο αληηζεηηθψλ δπλάκεσλ. Ζ έλσζή ηνπο είλαη εθεί πνπ ζβήλεη ην 

έλα θαη αλάβεη ην άιιν. Ο ιφγνο απηφο δελ είλαη εμνπζηαζηηθφο, 

ζρνιαζηηθφο, ζεζκηθφο. Δίλαη αλνηρηφο, πνηεηηθφο θαη ζηνραζηηθφο, 

αμηψλεη ην Παηρλίδη ηνπ Κφζκνπ πνπ θαηνπηξίδεηαη ζηε δνκή ηεο 

ζθέςεο θαη ζηε κνπζηθή ηεο γιψζζαο. 

Ο Σζνπάγθ Σζένπ, ηαντθφο ζηνραζηήο ηνπ 4νπ αηψλα, ππήξμε έλαο 

πξφδξνκνο ηνπ Υέγθει. Ο ζηνραζηήο απηφο θαηαγγέιιεη ηε 

ζρεηηθφηεηα ηνπ ναι θαη ηνπ όσι θαη δηδάζθεη ηε ζπγρξνληθή 

ζχιιεςε ησλ αληηζέησλ, αληίζεηα ηα νπνία αλαβιχδνπλ απφ ηελ 

ίδηα κήηξα, ηελ κήηξα ηνπ ζπκπαληηθνχ γίγλεζζαη. Απηφο ν 

ζηνραζηήο απαηηεί ηελ έθθξαζε ηεο Αιήζεηαο κε κηα έκπξαθηε 

ζθέςε πνπ εζηηάδεη ζηνλ ξπζκφ ησλ αληηζέησλ. 
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