YI'IAPXEI ΗΘΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ KAI ΕΙΣ TI XYNIZTATAI;
Ὑπὸ A. ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ὁ παρατηρῶν τοὺς ἀνθρώπους ἐντὸς μιᾶς κοινωνίας (εἶναι δὲ 6 ἄνθρωπος γνωστὸς μόνον ὡς ζῶον κοινωνικὸν) διακρίνει ἀμέσως τέσσαρα εἴδη
ἐνεργείας αὐτῶν· ήτοιῑ
α) μίαν ὑλικήν, οἰκονομικήν ἐνέργειαν· οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦν
νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν οἰκονομικὴν ὕπαρξιν,
β) μίαν πνευματικὴν ἐνέργειαν, (ἐπιστήμη, θρησκεία)· οἱ ἄνθρωποι
προσπαθοῢν νά κατανοήσουν τὸ περιβάλλον των, τὸν κόσμον, τὸ σύμπαν

καὶ τὴν θέσιν των ἐντὸς αὐτοῦ.
γ) μίαν καλλιτεχνικὴν ἐνέργειαν· οἱ ἅνθρωποι προσπαθοῦν νά καταρτίσουν οὕτως εἰπεῖν τὸ περιβάλλον των νέον, παριστάνουν τὸν κόσμον, τ’ ἀντικείμενα καὶ τὸν ἑαυτόν τους κατά μίαν ἰδιαιτέραν μορφικὴν ἄποψιν.

δ) μίαν «ἠθικὴν» λεγομένην ἐνέργειαν·

οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦν νά

κανονίσουν τὰς σχέσεις των, καὶ γενικῶς τὴν συμπεριφοράν των.

Τὰ τέσσαρα αὐτά εἴδη ἐνεργείας εἶναι γενικά ἀνθρώπινα, ἀπαντοῦν καὶ
εἰς αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς λεγομένους (ςπρωτογόνουῳ) ἀνθρώπους, δηλαδὴ εἶναι
ἐνέργειαι ἐκ φύσεως ἀνθρώπιναι. Γεννᾶται μόνον τὸ ἐρώτημα, ἐὰν δι’ ὅλης
τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου αἱ ἐνέργειαι αὐταὶ παρουσιάζωνται κατά τὸν ’ἴδιον ,

τρόπον καὶ μὲ τὸ ἴδιον περιεχόμενον,
φὴν καὶ νέον περιεχόμενον.
ξΗ

ἀπάντησις

εἰς

τὸ

ἐρώτημα

μήπως λαμβάνουν ἑκάστοτε νέαν μοραὐτὸ

δὲν

ἀπαιτεῖ παλλάς σπουδὰς

καὶ ἐρεύνας. Ἀκόμη καὶ 6 ἐπιπολαίως παρατηρῶν τὴν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωτητος εὑρίσκει ἀμέσως, ὅτι αἱ ἐνέργειαι ἐκεῖναι, κατ’ εἶδος, ὡς τάσεως
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως δι’ ὅλης τῆς ἱστορίας αἱ αὐταί, ἐξελίσσονται κατά

περιεχόμενον καὶ κατ’

οὐσίαν διαρκῶς. Βέβαια φροντίζει καὶ σήμερον

κάθε ἄνθρωπος διὰ τὴν οἰκονομικήν του ὕπαρξιν, σχηματίζει

(ἔχει) μίαν

οἱανδήποτε ἰδέαν περὶ κόσμου, δρᾷ καλλιτεχνικῶς καὶ κανονίζει τὴν συμπεριρῑφοράν του, ἀλλὰ ἔχει μεταβληθῆ, ἐξελιχθῆ διαρκῶς, ἀδιάφορον εἷς ποιον
βαθμὸν καὶ κατὰ τίνα τρόπον, 6 τρόπος καὶ τὸ ποσὸν οὕτως εἰπεῖν τῶν ἐνεργειῶν ἐκείνων. Διά νά ἀναφέρω δύο εὐκολονόητα παραδείγματα, οὔτε ἡ ση-

μερινὴ ἰδέα περὶ κόσμου εἶναι ἡ αὐτὴ μὲ τὴν πρὸ αἰῶνος, Οὔτε δὲ καὶ ἡ mo"

λιτεχνία τοῦ Φειδίου ἡ αὐτὴ μὲ τὴν πρωτόγονο κ-τ-λἘγὼ θέλω ,νά ἐξετάσω ἐδῶ εἰδικῶς τὴν «ἠθικὴν» λεγομένηνγὲνὲργειαν

Ἀ. Ἐλευθεροπούλου :
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τοῦ ἀνθρώπου, διότι πάντως εἶναι βασική, ἔστω, μετὰ τὴν βιοτικήν. Εἶναι

βασικὴ διότι καὶ 6 τελευταῖος ἀπαίδευτος καὶ ἀκαλαίσθητος ἄνθρωπος, ὡς
κοινωνικὸν ζῶον, κανονίζει κάπως τὰς σχέσεις του πρὸς τοὺς ἄλλους. Θέτω τὸ ἐρώτημα : ὑπέστη καὶ ἡ ἐνέργεια αὐτὴ ἡ φυσικὴ τοῦ ἀνθρώπου,ἡ κανονίζουσα τὰς σχέσεις του πρὸς τοὺς ἄλλους, ἐξέλιξιν, δηλαδὴ ὑπάρχει

’
καὶ «ἠθικὴ» λεγομένη ἐξέλιξις καὶ εἰς τί συνίσταται;
Τὸ πρόβλημα αὐτὸ εἶναι κατ’ ἀρχὴν παλαιόν, παλαιότατον. ”Ηδη 6 μῦθος περὶ χρυσοῦ αἰῶνος εἶναι κυρίως μία λύσις τοῦ προβλήματος αὐτοῦ καὶ
ἀπαντᾷ σχεδὸν εἰς ὅλους τοὺς λαούς. Κατὰ τὸν μῦθον αὑτὸν οἱ ἄνθρωποι καὶ

αἱ σχέσεις των ἕγιναν σὺν τῷ χρόνῳ χειρότεροι, ἡ ἑλληνικὴ φαντασία καθώρισε μάλιστα τὴν χειροτέρευσιν αὐτὴν καὶ ἀκριβέστερον; τέσσαρες ἀνθρώπιναι γενεαὶ διεδέχθησαν ἠ μία τὴν ἄλλην καὶ πάντοτε ἡ μία εἶναι χειροτέρα

τῆς προηγουμένης καὶ 6 εΗσίοδος ὁμιλεῖ καὶ περὶ μιᾶς πέμπτης γενεᾶς,
περὶ τῆς γενεᾶς τῆς ἐποχῆς του, ὡς τῆς χειρίστης. Δὲν ἀποκλείεται ὅμως καὶ
ἡ ἄλλη ἄποψις, ὅτι κάθε νέα γενεά εἶναι καλυτέρα τῆς προηγουμένης, διότι καὶ
6 (Ησίοδος 6 ἴδιος ἐλπίζει ὅτι θα ἔλθῃ μία ἄλλη νέα γενεά καλυτέρα τὸ

ἐλπίζει, διότι ἄλλως δὲν θά εἶχον σημασίαν οἱ ἀναστεναγμοί τουῖ
μηκέτ’ ἔπειτ’ ὤφειλον ἐγὼ πέμπτοισι μετεῖναι
ἀνδράσιν, ἀλλ’
πρόσθεν θανεῖν
ἔπειτα γενέσθαι.

Καὶ γενικῶς κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὴν γνώμην αὐτήν, δηλαδὴ

ὅτι οἱ ἄν·

θρωποι ζοῦσαν πρὶν καλύτερα ὅτι τώρα ζοῦν καλά, αὐτὴ δὲ ἡ διαφορὰ εἰς
Ιτάς ἀπόψεις ἔχει ψυχολογικὴν βάσιν καὶ εἶναι ἀναγκαίως διάφορος : 6 εὐτυχὴς
(δηλαδὴ · ἐκεῖνος, 6 ὁποῖος εἶναι εὐχαριστημένος μὲ τὴν κατάστασίν του)

νομίζει ὅτι ζῇ εἰς τὴν καλυτέραν (καλὴν) ἐποχήν, ἐνῷ 6 δυ στυχὴς (δηλαδὴ
ἐκεῖνος ποὺ δὲν εἶναι εὐχαριστημένος μὲ τὴν κατάστασίν του)
ὀνειρεὺεται
μίαν καλυτέραν μελλοντικὴν ἐποχήν, μία ἐλπίς, ἡ ὁποία παρήγαγε καὶ τὴν
θρησκευτικὴν ἄποψιν περὶ ἀμοιβῆς καὶ τιμωρίας εἰς ἕνα ἄλλον κόσμον μετὰ.
θάνατον,
φαντάζεται ἕνα παρελθόντα χρυσοῦν αἰῶνα. cH ἐκτίμησις τῆς ἐποχῆς ὅμως ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὴν ἡλικίαν : 6 νέος ἔχει ἐμπρός του τὸ μέλλον

καὶ σκέπτεται μίαν καλυτέραν μελλοντικὴν ἐποχὴν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ Τῆς
κοινωνίας, πρὸς ἐπίτευξιν τῆς ὁποίας ἐλπίζει νά συντελέσῃ καὶ 6 ἴδιος, ἀπεναν-

τίας 6 γέρων θεωρεῖ τὴν ἐποχὴν τῆς νεότητός του ὡς τὴν καλυτέραν ἐποχήνΤὸ πρόβλημα λοιπόν, ἐὰν καὶ κατά πόσον κατὰ τήν ἐξέλιξιν τῆς κοινωνίας

καὶ γενικῶς τῶν ἀνθρώπων ἐπέρχεται καλυτέρευσις χειροτέρευσις τῆς καταστάσεως τοῦ βίου, τῆς συμπεριφορᾶς, τῶν σχέσεων, ἀπασχολεῖ κάθε ἄνθρωπον
καὶ εἶναι ψυχολογικῶς θεμελιωμένον. “Ως ἐκ τούτου ὅμως ἀκριβῶς καὶ ἡ
λύσις του ἐπηρεάζεται ὑποκειμενικῶς. Παρουσιάσθησαν λοιπὸν καὶ εἰς τὴν
ἐπιστήμην ἐν σχέσει πρὸς τὸ πρόβλημα τῆς ἐξελίξεως τῆς κοινωνίας
καὶ
γενικῶς τῆς ἀνθρωπότητος, ὅσον ἀφορᾷ τὰς σχέσεις τῶν ἀνθρ
ώπων, δηλαδὴ
ᾲ

Ὑπάρχει ἠθικὴ ἐξέλιξις καὶ εἰς τί συνίσταται;
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τὴν ἠθικήν των συμπεριφορὰν (κατάστασιν), δύο διάφοροι (ἀντίθετοι) γνῶμαι. Ἀφήνω κατὰ μέρος παλαιὰς δοξασίας περὶ μετεμψυχώσεως, κατὰ τὰς

ὁποίας ἠ ἀνθρωπότης ὁλοὲν ἠθικῶς τελειοποιεῖται, διότι οἱᾶνθρωποι, ἀποθνήσκοντες ἐπανέρχονται εἰς τὸν βίον ἕως ὅτου τελειοποιηθοῦν. Ἀφήνω ὅμως
κατὰ μέρος καὶ τήν δοξασίαν τοῦ ((Αγίου) Αὐγουστίνου, ὅτι ἠ προχρι-

στιανική ἐποχὴ τῆς ἀνθρωπότητος ἧτο προπαρασκευαστικὴ ἐποχὴ καὶ ὅτι
ιμόνον διὰ τοῦ χριστιανισμοῦ ἡ κοινωνία καὶ ἠ ἀνθρωπότης ὀλίγον κατ’ ὀλίγον
ἀνυψοῦται, εἶναι δυνατὸν ν’ ἀνυψωθῆ, ἀνυψοῦται, γίνεται ἠθική. Τοιαῦται

δοξασίαι δὲν ἔχουν καμμίαν ἐπιστημονικήν σημασίαν (ἀξίαν). Φιλοσοφοκάς
ἐπιστημονικὰς γνώμας περὶ τοῦ προβλήματος ἐξέφρασαν πρῶτος 6 Leibniz,
ἔπειτα 6 Kant, οἱ φιλόσοφοι τῆς γερμανικῆς θεωρητικῆς (spekulative)
ἰδεολογίας (6 Fichte, 6 Hegel καὶ ἄλλοι), 6Wundt, ἀπὸ τοὺς Γάλλους 6
Turgot, 6 Condor-Get καὶ ὅλοιαὺτοὶ παραδέχονται ἐξέλιξιν πρὸς τὰ ἐμπρός,

πρὸς τὰ ἄνω (πρόοδον) τοῦ ἠθικοῦ βίου τῆς ἀνθρωπότητος· ἀπεναντίας πρῶτος
6 Ἀντισθένης καὶ οἱ κυνικοὶ λεγόμενοι φιλόσοφοι γενικῶς, πρὸ πάντων
ἔπειτα 6 Rousseau παραδέχονται κατάπτωσιν τῆς ἀνθρωπότητος κατά τήν
ἐξέλιξιν (σὺν τῷ χρόνῳ), καταστροφὴν τῆς φυσικῆς ἠθικῆς καταστάσεως τῆς
ἀνθρωπότητος, εἶναι ὅμως ἀξιοσημείωτον ὅτι πολλοὶ καὶ τῶν ὀπαδῶν τῆς
ἀπόψεως, ὅτι ἡ ἀνθρωπότης σὺν τῷ χρόνῳ ὑψοῦται, ἀμφιβάλλουν τὴν ἠθικὴν

τελειοποίησιν, τήν ἠθικὴν πρόοδον τῶν ἀνθρώπων, π.χ. 6 ἱστορικὸς Ranke,
6 φιλόσοφος Lotze, 6 ἄγγλος κοινωνιολόγος Buchle, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 6
Kant εἶναι κάπως σκεπτικὸς προκειμένου περὶ τῆς ἠθικῆς τελεῑῡπθῑήσεως
τῶν ἀνθρώπων, ((εἴμεθα πολιτισμένοι», λέγει, «μέχρι κόρου» (γιά νά συχαθῇς), ((ἀλλά διὰ να νομίζωμεν ὅτι εἴμεθα ἠθικοποιημένοι, λείπει ἀκόμη περισ-

σότερον ἀπὸ πολὺ» (wir sind ziVilisiert bis zum Uberléstigen. .. aber
uns fiir moralisiert zu halten, dafiir fehlt noch mehr als Viel).
>Κατά τήν γνώμην μου αἱ ἀπόψεις αὑταὶ παρουσιάσθησαν, διότι τὸ πρόβλημα δὲν εἶχε τεθῆ ὀρθῶς. Τὸ πρόβλημα εἶναι διπλοῦν : 16 πρῶτον εἶναιε
’τί πρέπει νά νοηθῆ ὅταν λέγωμεν ((ἠθική ἐξέλιξις» καὶέἀν ὑπάρχει ;

τὸ ἄλλο εἶναι ; ποῖος εἶναι 6 φορεὺς τῆς ἧθῑκῆς αὐτῆς ἐξελίξεως ἶ
Τὸ πρόβλημα : τὶ σημαίνει «ἠθικὴ» καὶ «ἠθικὴ πρόοδος» εὕρηκεν εἷς τοὺς
διαφόρους φιλοσόφους διάφορον λύσιν. Ἐγὼ δὲν θά εἰσέλθω ἐδῶ εἰς τοιαύτας

συζητήσεις· θεωρῶ τὸ πρόβλημα ὡς λυθὲν ὑπὸ τῆς γενικῆς ἀνθρωπίνης
συνειδήσεως κατ’ ἄμεσον τρόπον. Αὐτὴ δηλαδὴ ἀρχῆθεν ἤδη ἐγκρίνει
ἢκατακρίνει τὴν τοιαύτην τοιαύτην διαγωγὴν καὶ ἐγκρίνεται θετικῶς ἠ δια-

γωγὴ (ἡ ὃρᾶσις, ἠ συμπεριφορὰ) Οὕτως εἰπεῖνῆ φιλικὴ πρὸς τὸν ἀῇλονν
τὸν οἰκεῖον. ”Ηδη τὰ ἀνώτερα ζῶα ἐξασκοῦν ἐκ φύσεως τὴν ἀρχὴν αυῖῆν,
τὰ φιλικὰ αἰσθήματα μεταξὺ τοῦ στενωτέρου, τοῦ οἰκείου κύκλου των, ρὺτῳ
ς τὸ κριτήριον αυτο, το
δὲ καὶ ὅ πρωτόγονος ἄνθρωπος. Εἶναι δὲ κατὰ βάθο

έστερον
ὁποῖον εἰς τὰς μετά ταῦτα γενεὰς καταφαίνεται γενικώτερον καὶ ἀκριβ
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Ἀ. ﬁle-10500710137100 :'

ὡς ἀγάπη τοῦ πλησίον, ὡς ἀγάπη ἑκάστου πρὸς ἕκαστον, πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ἀνθρώπους ἐξ ἴσου καὶ μὲ ὅλα 101 ἔργα τῆς ἀγάπης, ὡς ἀνθρωπισμός, Δηλαδή : 16 ἁπλοῦν αἴσθημα τῆς φιλίας, τῆς ἀγάπης πρὸς τοὺς
οἰκείους, κοινὸν εἰς 101 ἀνώτερα ζῶα καὶ τὸν πρωτόγονον ἄνθρωπον, γίνεται

εἰς τὸν ἐξελισσόμενον ἄνθρωπον ἀπὸ φυσικὸν ἁπλοῦν περιωρισμένον αἴσθημά
εἰς ἰδεολογίαν. Τὸ ζήτημα, πόθεν πηγάζει, ποία αἰτία παράγει τὴν 101αύτην ἰδεολογίαν εὑρίσκει τὴν λύσιν του ὀρθῶς, ὅπως ἐγὼ νομίζω, μόνον εἰς
μίαν ἐσωτερικήν τάσιν τοῦ ἀνθρώπου, 1101 δώσῃ εἰς τὸν ἑαυτόν τ.ου μίαν

ἰδιάζουσαν (εἰς τήν ἐπίλοιπον φύσιν μὴ ὑπάρχουσαν) ἀξίαν ὡς ἄνθρωπος,
δηλαδή 1101 μή πράττῃ (ἀλλά καὶ νά μὴ λέγῃ) τίποτε, τὸ ὁποῖον καταβιβάζει.
τὸν πράττοντα
λέγοντα) ἀπὸ τήν ἀξίαν του ὡς ἄνθρωπον, ὥστε καὶ νὰ μὴ
ἀγνοῇ (νὰ σέβεται) καὶ τὴν ἀξίαν τοῦ ἄλλου ὡς ἀνθρώπου. Τὸ ἐκφράζω γενικῶς : ἠ πηγή καὶ ἠ οὐσία τῆς λεγομένης ((ἠθικότητος» καὶ «ἠθικῆς συμ-

περιφορᾶς» τοῦ ((ἠθικοῦ βίου» εἶναι ἠ ἰδεολογική τάσις τοῦ ἀνθρώπου,
((6 ἄνθρωπος νά λάβῃ (ὀφείλει νὰ λάβῃ) ἀξίαν ἀνθρώπου» 1.
’Ότι δὲ ἠ ἰδεολογικὴ αὐτὴ τάσις ((6 ἄνθρωπος 1101 λάβῃ ἀξίαν ἀνθρώπου»
ὡς ἠθικὴ ἀρχὴ παρουσιάσθη 1101101 τὴν ἐξέλιξιν τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι δηλαδή ὑπάρχει τοιαύτη ἐξέλιξις καταφαίνεται εἰς τὴν ἐξέλιξιν τῆς κοινωνικῆς συνυπάρξεως τῶν ἀνθρώπων. Δὲν εἶναι βέβαια δυνατὸν 1101 δείξω ἔστω καὶ μόνον δι’

ἑνὸς κοινωνικοῦ νόμου, κοινωνικοῦ θεσμοῦ ὅτι ἐξελίσσεται κατά τὴν τάσιν
ἐκείνην. Ἀλλά νομίζω ὅτι κάθε ἀντικειμενικὸς παρατηρητὴς τῶν διαδοχικῶς

παρουσιαζομένων κοινωνικῶν καταστάσεων εὑρίσκει τήν τοιαύτην ἐξέλιξινῖ
ἡ ἑλβετική σημερινή κοινωνία, ἠ ὁποία μεριμνᾷ 3101 πάντα ἐργαζόμενον καὶ
δι’ ὅλα 101 710113101 3101 1101 ζοῦν καὶ νά ἀναπτύσσωνται, εἶναι ἁπλούστατον καὶ

ὀφθαλμοφανέστατον παράδειγμα καὶ ἠ σοσιαλιστική (συντροφιστικὴ) τάσις
πρὸς διαμόρφωσιν τῆς κοινωνικῆς συμβιώσεως παράγεται ἐπίσης ἐκ τῆς αὐ-

τῆς πηγῆς.
(Η κοινωνική συμβίωσις, πᾶσα κοινωνία (ἀνεξαιρέτως τῆς φυλετικῆς διαφορᾶς τῶν ἀνθρώπων) ἐξελίσσεται λοιπὸν εἰς τήν κατεύθυνσιν «6 ἄνθρωπος

νὰ λάβῃ ἀξίαν ἀνθρώπουί», δηλαδὴ ἐπέρχεται 1101101 τὴν ἐξέλιξιν αὐτὴν κατὰ
περιεχόμενον ἀνθρωπισμός, οἱ νόμοι, οἱ θεσμοί, αἱ διατάξεις τῆς κοινωνίας

γίνονται ἠθικώτεραι, ιγίνονται ἠθικαί, κανονίζονται σύμφωνα μὲ τὴν τάσιν
ἐκείνην τήν ἰδεολογικήν τοῦ ἀνθρώπου ἐν διακρίσει ἀπὸ τήν ἐπίλοιπον φύσιν
(ἀπὸ 101 ἄλλα ζῶα). Γεννᾶται ὅμως ἀκριβῶς τὸ ζήτημα περὶ τοῦ φορέως

τἧς ἐξελίξεως αὐτῆς, δηλαδὴ τὸ ζήτημα εἶναι, ἐὰν οἱ ἄνθρωποι, ὁ καθὲνας ἐξ
ἴσου, ἠθικοποιοῦνται διαρκῶς (ζοῦν κατά τὴν τάσιν ἐκείνην ((6 ἄνθρωπος νᾶ
λάβῃ ἀξίαν ἀνθρώπουὲ») καὶ ἠθικοποιεῖται ἑπομένως καὶ ἠ συμβίωσίς των.
θ 1. ,Πρβλ Έλευθ εροπο ύλου, Φιλοσοφία. Γενικὴ ἄποψις τοῦ κόσμου,
σμο εωρια.

ἢκο·

«Υπάρχει ἠθικὴ ἐξέλιξις καὶ εἰς τί συνίσταται;
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Διὰ 1101 κατανοηθῇ τὸ πρόβλημα 01616 καλῶς καὶ v01 τύχῃ ὀρθὴν λύσιν ἀνα-φέρω ὡς παραδείγματα δύο σχετικὰς καταστάσεις : 1611 πρωτόγονον ἄνθρωπον

δὲν ὠφελεῖ ἐὰν ἠξεύρη ὅτι κάθηται ἐπὶ ἐδάφους χαλκοφόρου, ἐὰν δὲν κατορθώνει,
(ἐὰν κωλύεται) νὰ χρησιμοποιήσῃ τὸν χαλκὸν αὐτόν, οὔτε δὲ καὶ τὸν ἄνθρω-

πον ὠφελεῖ ἠ συνείδησίς του ὅτι εὑρίσκεται ὑπὸ τυραννίαν, ἐὰν κωλύεται ἐκ
διαφόρων λόγων νὰ τὴν μεταβάλῃ. Ἀκριβῶς δὲ τὸ 01616 συμβαίνει καὶ μὲ
τὴν ἰδεολογικὴν ἐκείνην τάσιν τῶν ἀνθρώπων; τήν αἰσθάνονται ὅλοι, ποιὸς·

ὀλίγο ποιὸς πολύ, καὶ ὑπάρχουν καὶ τὰ (φυσικὰ) κωλύματα πρὸς ἐξάσκησιν,
πραγματοποίησιν αὐτῆς. Ἰδοὺ παρουσιάζεται ὅμως ἕνας, 6 ὁποῖος ξεύρει καὶ

κατορθώνει νὰ χρησιμοποιήσῃ τὸν χαλκὸν ἐκεῖνον

εὑρίσκει τὸν τρόπον καὶ

καταπατεῖ τὴν τυραννίαν, ἔχει τὴν τάσιν ἐκείνην (6 ἄνθρωπος νὰ λάβῃ ἀξίαν
ἀνθρώπουί) ἰσχυρότατα καὶ μεταδίδει τήν πυράν του 11011 εἰς τοὺς ἄλλους,
ἔστω καὶ μόνον ἀναλόγως τῆς ἀντιληπτικότητός των, καὶ ἔστω μόνον παροδικῶς καὶ ἐπιτυγχάνει κάτι. Εἶναι οἱ μεγάλοι ἄνδρες καὶ αἱ μεγάλαι γυναῖκες,
ἕκαστος εἰς τὸ εἶδος του, οἱ ὁποῖοι γίνονται ἀρχηγοὶ ἐξελίξεως, ἀνατρέπουν,

μεταβάλλουν τὴν κοινωνικὴν κατάστασιν, παρασύροντες καὶ τοὺς ἄλλους
ἔστω 11011 μόνον στιγμιαίως, δηλαδὴ ὑποβοηθούμενοι κατά τινα τρόπον ἀπὸ

0161060 διὰ τὸ ἔργον των.
εΗ πορεία αὑτή τῆς ἐξελίξεως δὲν ἔχει ἀνάγκην ἰδιαιτέρας ἐξηγήσεως
καὶ ἀποδείξεως, τὰ’ἱστορικὰ γεγονότα τήν ἀποδεικνύουν κατ’ ἄμεσον τρόπον.
Λέγει δὲ δύο τινάῑ πρῶτον ὅτι τὸ πλῆθος παρασύρεται παροδικῶς

καὶ δεύτερον ὅτι πρόκειται ὅχι περὶ μεταβολῆς ἑνὸς ἑκάστου, ἀλλὰ
περὶ

μεταβολῆς

τῆς

κοινωνικῆς

καταστάσεως

(ἐδῶ, ἐννοεῖται,

πρόκειταιπερὶ τῆς ἑκάστοτε ἀνθρωπιστικωτέρας μεταβολῆς τῆς κοινωνίας).

’Ότι τὸ πλῆθος μόνον ἐνθουσιαζόμενον συμπράττει στιγμιαίως καὶ ὅχι ἐσωτερικῶς μεταβαλλόμενον, τὸ ἀποδεικνύει τὸ εἶδος-τῆς δράσεως τῶν μεγάλων

ἐκείνων προσώπων καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δράσεώς 110v: παρουσιάσθη 6
Σωκράτης διδάσκων ὅτι 6 καλὸς ἄνθρωπος εἶναι καλὸς ὅχι μόνον ἀπέναντι
τῶν φίλων του, ἀλλὰ ἀπέναντι ὅλων καὶ τῶν ἐχθρῶν του, 6 Σοφοκλῆς ἐδί-

δαξε τὸ 01616 11011 μάλιστα μὲ παράδειγμα τοιαύτης δράσεως (τὴν Ἀντιγόνην,
ἡ ὁποία ἐφαρμόζει τὸ
διδάσκουν ἔπειτα καὶ
Ἰουδαίαν 6 Ἰησοῦς
δύο χιτῶνας δότω τῷ

((06 101 συνέχθειν, ἀλλὰ συνφιλεῖν ἔφηνί))), παρόμοια
οἱ Κυνικοὶ καὶ οἱ Στωϊκοὶ καὶ 16 01616 διδάσκει εἰς-τήν
(ἀγάπην καὶ τοῦ ἐχθροῦ, ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ 6 ἔχων
μὴ ἔχοντι !) 11011 οἱ λαοὶ τοὺς ἀκούουν μὲν πολὺ ὀλίγο

μὲ συγκίνησιν, ἐγκρίνουν μὲν ἐσωτερικῶς τὰ λεγόμενά των, προκειμένου ὅμως
νὰ τεθοῦν εἰς ἐφαρμογήν ἐπῆλθε καὶ ἐπέρχεται πάντοτε σύγκρουσις μεταξὺ

αὐτῶν καὶ τῶν φυσικῶν, ὑλικῶν ἀπαιτήσεων τοῦ βίου καὶ ὑπερίσχυσαν καὶ ὑπερισχύουν διαρκῶς τὰ ὑλικὰ συμφέροντα. Ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν κατάστασιν αὐτὴν

γχνου,
παρήχθη ’ἥ θρησκευτική ἄποψις περὶ Θεοῦ ὡς παναγάθου καὶ πολυευσπλά
τιὁ ὁποἷΟς συγχωρεῖ ἑβδομηκοντάκις ἑπτά, οὕτως ὥστε 6 ἐκ φυσικῶν (σωμα
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’κῶν καὶ ψυχικῶν ἀναγκῶν, ἐξ ὑλικῶν) κωλυμάτων μὴ δυνάμενος νὰ συμμορφωθῇ πρὸς ἐκείνας τὰς ἠθικὰς διδαχὰς (ἐντολάς), τὰς ὁποίας αἰσθάνεται κάπως καὶ ἐντός του, καταφεύγει ἑκάστοτε εἰς τὸν θεόν του ζητῶν συγχώρησιν
καὶ ἡ ἐκκλησία ἀπολύει, βγαίνουν ὅλοι δυναμομένοι, 1060 ἐσυγχώρησε 110111060

,εὐλόγησε 6 πανάγαθος θεὸς καὶ τὸ παλαιὸ παιγνίδι ἀρχίζει πάλιν ἀπ’ τὴν ἀρχή Ῑ.
”Εξ ἄλλου ἂς ληφθῇ τώρα ὑπ’ ὄψιν καὶ ἠ δρᾶσις τοῦ Πεσταλότζι (Pesta‘lozzi) 016160 δὲν περιφέρεται διδάσκων (κηρύττων) περί καλοῦ καὶ κακοῦ ἀν·
θρώπου, ἀλλὰ ἐμπράκτως μαζεύει ὅλα τὰ πτωχὰ παιδιά, τὰ ἐνδύει, τὰ τρέφει,

τὰ περιθάλπει, ἱδρύει παντοῦ μὲ ἰδικάς του δαπάνας ἐδῶ καὶ ἐκεῖ εἰς τὴν Ἑλ-βετίαν τὰ ἀναγκαία ἱδρύματα κτλ. κτλ. ἠ δὲ ἀνθρωπιστική του αὐτὴ δρᾶσις
ἐνθουσιάζει τὸν λαὸν καὶ ὅταν ἀπέθανε δὲν εἷπε 6 λαὸς 016160 μόνον ((τὶ κρῖμα

7106 716001115!», 3611 εἷπε μόνον

((τέτοιος ἔπρεπε νὰ εἶναι 6 καθένας μας»,

ἀλλὰ εἰς τὴν ἐνθουσιασμένην αὐτὴν κατάστασίν του ἀνέθεσε τὸ ἔργον τοῦ ἠθικοῦ του πρωτοτύπου εἰς τὴν κοινωνίαν, κατέστησε τὴν κοινωνίαν, τὴν κοινωνι-

κήν του συμβίωσιν ἠθικωτέραν, ἀνθρωπιστικωτέραν.
Δηλαδή; κατὰ τὰ πρῶτα παραδείγματα ἐξειλίχθη, ἦλθεν εἰς συνείδησινι
ἠ ἰδεολογία τῆς ἠθικῆς συμπεριφορᾶς ἐγκρινομένη μὲν
διδασκαλία), ἀλλὰ ὡς μὴ πραγματοποιουμένη ποτὲ
σπανίως ποτὲ πραγματοποιουμένη, διότι πρόκειται περὶ μεταβολῆς τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ κατ’ ἰδίαν ἀνθρώπου, ἠ ὁποία εὑρίσκει κωλύματα φυσικά, ὑλικὰ κατὰ τὸ δεύτερον παράδειγμα
ἀπεναντίας μεταβάλλεται ἡ κοινωνική κατάστασις (ἡ πολιτειακὴ
συμβίωσις) ἐμπράκτως διὰ τὸν αἰῶνα τὸν ἄπαντα, ἅπαξ διὰ παντός.

tO ἀντικειμενικῶς παρατηρῶν καὶ ἐρευνῶν τὰ πράγματα καταλήγει λοιπόν, ὅσον ἀφορᾷ τὸ θέμα, τὸ ὁποῖον ἥθελα νὰ καθορίσω εἰς τὴν μελέτην μου
αὐτήν, εἰς τὸ ἑξῆς συμπέρασμα :
'
A’) ‘H ἄποψις περὶ ἠθικῆς συμπεριφορᾶς ἐξελίσσεται, ὁ πυρὴν εἶναι ὅτι
6 611100107100 θέλει νὰ εἶναι ὡς ἄνθρωπος κάτι τὸ ἰδιαίτερον ὅν,
’νὰ μὴ συνδέεται (ὅπως τ’ ἀνώτερα ζῶα) μόνον μὲ 1060 ἰδικούς του (1060 οἰκείους) συναισθηματικῶς. ἀλλὰ νὰ συνδέεται ἀπὸ ἰδεολογίαν κατὰ τὸν
ἴδιον τρόπον μὲ ὅλους γενικῶς 1060 ἀνθρώπους ὡς ἄνθρωπος μὲ ἀνθρώ-

πους.
ΒΙ) (Η ἠθικὴ κατάστασις,ἦ ἦθῑκότης τῶν κατ’ ἰδίαν ἀνθρώπων, ἐξαιρουμένων ὀλίγων ἰδιαζόντων προσώπων, δὲν ἐξελίσσεται, διὰ νὰ τὸ ἑκφράσω
ἀκριβέστερα, ἐξελίσσεται μὲν 6 611100107100 (καὶ ὁ κοινὸς) καθ’ ὅσον ἔρχεται
εἰς συνείδησίν του ὅτι 6 611100107100 ὀφείλει νὰ λάβῃ ἀξίαν ἀνθρώπου, ἀλλὰ
ἡ διαγωγή του μένει ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῶν φυσικῶν, τῶν βιο-

“MT” ἀναγκῶν· Δηλαδὴ ὁ κοινὸς (ὁ γενικὸς τύπος) ἄνθρωπος αἰσθάνεται
μὲν καὶ αὐτὸς κάπως ἐντός του τὴν τάσιν αὐτὴν πρὸς ἠθικὸν βίον, ὅπως τὸν
1. Πρβλ, ’E λε υ θ ε ρ 0 71 0 6 λ 0 υ, Θρησκεία, θεός, ἠθικότης καὶ οἱ ἅνθρωποι.
k
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(ΥπάΡΧΕῑ ἠθικὴ ἐξέλιξις καὶ εἷς τί συνίσταται;

ὀνομάζει, πρὸς «τιμιότητα» (νὰ μὴ εἶναι κατεργάρης, νὰ μή ψεύδεται, νὰ μὴ

κλέπτῃ, νὰ μὴ συκοφαντῇ, νὰ μὴ φθονῇ, νὰ μὴ. . . νὰ μὴ. . . ), ἀλλὰ ἀναγκάζεται ἀπὸ τὸν κοινὸν βίον, ἀπὸ τὰς ἀνάγκας του, νὰ μὴ τὴν πραγματοποιῇ,

κωλύεται ὡσὰν νὰ λέγῃ :
ἡ τιμιότητα εἶναι μιὰ θαῦμα στολὴ
μόνο ποὺ δὲν μπορεῖς δρόμο νὰ πάρῃς μ’ αὑτήέ
’Έχει δίκαιον 6 Kant ν’ ἀρνῆται τὴν ἠθικήν ἐξέλιξιν, τήν ἐξέλιξιν τοῦ
ἀνθρώπου πρὸς ἠθικώτερον βίον καὶ ἀπατῶνται ὅλοι ὅσοι ταυτίζουν τὴν ἐκπολιτιστικήν κατάστασιν μὲ ἠθικὸν βίον· πολιτισμὸς εἶναι τύποι συμπεριφορᾶς
’χωρὶς περιεχόμενον, πρόσοψις ψευδής.,Ἀλλὰ πάλιν ἀπατᾶται καὶ ὁ Rous,seau νομίζων ὅτι 6 πρωτόγονος ἄνθρωπος ἧτο ἠθικὸς ἠθικώτερος τοῦ σημερινοῦ (τοῦ πολιτισμένου)· 6 πρωτόγονος ἄνθρωπος ζοῦσε σὲ βίον περιωρισμένων ἀναγκῶν καὶ ἡ διαγωγή του δὲν ὑπεβάλλετο εἰς δοκιμασίας, ἐννοεῖται

δὲ ὅτι δὲν εἶχε ἀκόμη καὶ τήν ἰδεολογίαν «ὁ ἄνθρωπος νὰ λάβῃ ἀξίαν ἀνθρώπου !» 1.

Γ’ ) εΟ φορεὺς τῆς ἠθικῆς ἐξελίξεως εἶναι ἠ κοινωνικὴ κατάστασις(ὁ τρόπος
τῆς συμβιώσεως, ἠ ὀργάνωσις τῆς πολιτείας), αὐτὴ ἀλλάσσει, γίνεται διὰ
’τοῦ πυρὸς τῶν ἰδιαζόντων προσώπων, παρασυρόντων τοὺς
ἄλλους, ἑκάστοτε ἀνθρωπιστικωτέρα, μεταβάλλεται εἰς τὴν κατεύθυνσιν ((6 ἄνθρωπος νὰ λάβῃ ἀξίαν ἀνθρώπουῑ» τὴν εἰς συνείδησιν ἐρχομένην

αὐτὴν ἠθικὴν ἰδεολογικήν τάσιν ’τοῦ ἀνθρώπου.
A’) ‘H ἐξέλιξις αὐτη ἅπαξ παρουσιασθεῖσα, καὶ ὡς ἁπλῶς μόνον ἐγκρινομένη ἠθικὴ ἰδεολογία εἰς τὸν κοινὸν ἄνθρωπον καὶ ὡς κοινωνικὴ μεταβολὴ
σύμφωνα πρὸς τὴν ἰδεολογίαν αὐτὴν μεταδίδεται καὶ ἀπὸ λαὸν εἰς λαόν, καθ’
ὅσον ἀκριβῶς οἱ ἄνθρωποι ὅλοι εἶναι κατ’ οὐσίαν οἱ ἴδιοι. Ἐὰν δέ ποτε ἠ κοι-

νωνία

πολιτεία) καταρτισθῇ τελείως ἀνθρωπιστική συντροφιστικήῐσοσια-

λιστική 2, ὥστε νὰ λείψουν τὰ ὑλικά, τὰ βιοτικὰ ἐμπόδια, θὰ μεταβληθῇ τότε

ἴσῶς καὶ ἡ διαγωγὴ καὶ τοῦ κατ’ ἰδίαν ἀνθρώπου σύμφωνα πρὸς τὴν ἠθικὴν
τάσιν «ὁ ἄνθρωπος νὰ λάβῃ ἀξίαν ἀνθρώπουέ» ἔστω καὶ ἐὰνΙ δὲν θὰ λείψουν

(ἴσως) ποτὲ ψυχικά τινα κωλύματα (μῖσος, φθόνος, φιλοδοξία καὶ ψυχικὰ
’παθήματα π.χ. κλεπτομανία).

σ

1. Πρβλ. Ἐλευθεροπούλου,“0 ἀτομικὸς ἄνθρωπος καὶ Κοινωνία, (((ἰΑρχεῖον)) 1:326) .
ς του κόσμου, η κοθ 2' ,Πρβλ Έ λ ε υ θ ε ρ ο π ο ύλο υ, Φιλοσοφία. Γενικὴ ἄποψι
μῡ εωρια.

«ΑΡΧΕΙΟΝ» Δ. E. Καλιτσουνάκη, Τόμος 3505 (1955) ΤΕῦΧΟς B"

”

7

