
Γημήτρης Βλάτος 

τολικός ύμβοσλος Φιλολόγων Ροδόπης 

 

 

Η ΠΔΡΙΠΔΣΔΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
1
 

 

Ζ κεηξεκέλε δηαθήξπμε αξρώλ ηνπ πεξηνδηθνύ (Ίλδηθηνο, «ΓΗΑ ΣΖ ΓΛΩΑ», 

ηεύρνο 12 – 13) ππνγξακκέλε από ην δηεπζπληή ηνπ ηαύξν Γηαγθάδνγινπ (ζει. 3-5) κε 

ελζάξξπλαλ  λα εθθξάζσ ηηο παξαθάησ ζθέςεηο κε αθνξκή ηα ζρεηηθά θείκελα ηνπ 

αθηεξώκαηνο ζηε γιώζζα. Αλ ν ζηόρνο ησλ ζπγγξαθέσλ ήηαλ  λα  πξνζθαιέζνπλ ηνλ 

αλαγλώζηε  ζε έλα αλνηρηό δηάινγν, λνκίδσ όηη ηνλ  πέηπραλ. Όζα αθνινπζνύλ απνηεινύλ 

κηα απζόξκεηε  αληαπόθξηζε ζηελ παξαπάλσ πξόζθιεζε.  

 

 Παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο ηνπο σο πξνο ην ζέκα, ην ύθνο θαη ηε ζηόρεπζε   

απνηεινύλ ηα θείκελα ηνπ αθηεξώκαηνο κηα ελόηεηα. Αο κνπ επηηξαπεί, λα ηα ζηεγάζσ  θάησ 

από ηνλ ηίηιν «Ζ  ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΑ  ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ». Ζ πιήξεο λνήκαηνο γιώζζα σο «ιόγνο»  

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηνλ έιινγν άλζξσπν θαη ηελ Ηζηνξία ηνπ. Ζ ίδηα ε Ηζηνξία ηνπ 

αλζξώπνπ σο αθήγεζε θαη εξκελεία, σο ιόγνο δειαδή, ππνδειώλεη θαη ην πεξηπεηεηώδεο 

ηαμίδη ηνπ ιόγνπ κέζα ζην ρξόλν
i
. Ζ ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλε ιέμε «πεξηπέηεηα» 

(κεηαβνιή, ελαιιαγή, κεηάπησζε) ππαηλίζζεηαη άιισζηε θαη ην ζηνηρείν ηεο ηξαγηθόηεηαο 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Ηζηνξία ηνπ αλζξώπνπ αθόκε θαη κεηά ην ζάλαην ηεο ηξαγσδίαο
ii
. 

Βέβαηα ν θίλδπλνο λα εθθπιηζηεί ε «πεξηπέηεηα»  ηνπ ιόγνπ ζην αληίζεην ηεο ζσθξνζύλεο , 

ηελ  «πξνπέηεηα» (νξκή , βία , ζξαζύηεηα), είλαη πάληνηε νξαηόο. Θα επηρεηξήζσ όκσο απηή 

ηε ζρνηλνβαζία. 

 

Ζ πξώηε κνξθή ιόγνπ είλαη ν κύζνο. Ο «κύζνο»  είλαη θαη απηόο ιόγνο , νκηιία, 

δηήγεζε. Έρεη ηε δηθή ηνπ ινγηθή θαη εθθξάδεη εθείλνλ ηνλ ηξόπν ζεώξεζεο θαη εμηζηόξεζεο 

όπνπ ν θόζκνο ηνπ αλζξώπνπ, ν θόζκνο ηεο θύζεο θαη ν θόζκνο ησλ ζεώλ απνηεινύλ κηα 

ελόηεηα θαη είλαη αδύλαηνο ν δηαρσξηζκόο ηνπο
iii
 .Ο έκκεηξνο ιόγνο θπξηαξρεί ζ΄ απηή ηε 

θάζε. Σα έπε ηνπ Οκήξνπ θαη ε Θενγνλία ηνπ Ζζηόδνπ (δεη γύξσ ζηα 700 π.ρ) απνηεινύλ ηε 

καξηπξία  ηεο κπζηθήο ζθέςεο θαη ηνπ κπζηθνύ ιόγνπ. Ο Ζζίνδνο «κπζνινγεί»   (δηεγείηαη) : 

«Έηζη ινηπόλ πξηλ απ΄ όια γελλήζεθε ην Υάνο , θη έπεηηα ε επξύζηεξλε ε Γαία , ησλ πάλησλ 

ζηέξεε έδξα παληνηηλή, θαη ηα θαηαρληαζκέλα Σάξηαξα ζε  κηα θόρε ησλ απισηώλ ηεο γεο 

εγθάησλ, θη ν Έξσο, ν σξαηόηεξνο απ ηνπο αζαλάηνπο ζενύο, απηόο πνπ ιύλεη ηνπ θνξκηνύ ηα 

κέιε θαη ζε ζεώλ θη αλζξώπσλ ηα ζηήζηα δακάδεη ην λνπ θαη ηε ζπλεηή νξκήληα…» 

(Ζζίνδνο, Θενγνλία, 116).  

 

                                                 
1
 Γεκνζηεύηεθε ζε πνιπηνληθή κνξθή ζην πεξηνδηθό Ίλδηθηνο, ηεύρνο 14, Ηνύληνο 2001, ζζ. 263-268.  



Ζ Ησλία απνηειεί ην δεύηεξν κεγάιν ζηαζκό ζην πεξηπεηεηώδεο ηαμίδη ηνπ ιόγνπ 

εληόο ηεο Ηζηνξίαο. Οη Πξνζσθξαηηθνί θηιόζνθνη, παξά ηηο κεηαμύ ηνπο δηαθνξέο, ζηέθνληαη 

εθζηαηηθνί απέλαληη ζηνλ θόζκν (ζαπκάδεηλ) θαη  αθεγνύληαη ηελ ηζηνξία ηνπ (θνζκνινγία). 

Ο ιόγνο ησλ Πξνζσθξαηηθώλ, δύζθνινο ζηελ θαηαλόεζή ηνπ ίζσο όρη κόλν  ιόγσ ηεο 

απνζπαζκαηηθόηεηάο ηνπ αιιά θαη ιόγσ ηεο απόζηαζεο  πνπ καο ρσξίδεη από απηόλ, ζπληζηά 

ηε κεηάβαζε από ην κπζηθό ιόγν  ηεο εζηόδεηαο αγξνηηθήο θνηλόηεηαο  ζηνλ πνιηηηθό ιόγν 

ησλ ζνθηζηώλ θαη ηνπ σθξάηε (αλζξσπνθεληξηθόο ιόγνο ).  Ο ιόγνο ησλ Πξνζσθξαηηθώλ , 

έκκεηξνο θαη πεδόο ,ειιεηπηηθόο θαη απνζπαζκαηηθόο , ζεκαηνδνηώληαο  ηελ αλάδπζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ θαη  ηελ απνκάθξπλζή ηνπ από ηε θύζε ,  ζέηεη  εξσηήκαηα γηα ηελ πξώηε αξρή 

ηνπ θόζκνπ  θαη  εξκελεύεη – νξίδεη  ηνλ  θόζκν. Ο Δθέζηνο Ζξάθιεηηνο (540 – 475 π.ρ) , ν 

ζθνηεηλόο θηιόζνθνο (γηα ηνπο κεηαγελέζηεξνπο) , μεπέξαζε ηα όξηα ηνπ πιηζηηθνύ κνληζκνύ 

θαη ,δηαηεξώληαο ηελ ηδέα κηαο βαζηθήο  νπζίαο, αλαθάιπςε ηε βαζύηεξε ελόηεηα ησλ 

πξαγκάησλ (Λόγνο).  «Έρνληαο αθνύζεη όρη εκέλα , αιιά ην Λόγν , είλαη θξόληκν λα 

παξαδερηείηε όηη ηα πάληα είλαη έλα» , νπθ εκνύ αιιά ηνπ ιόγνπ αθνύζαληαο νκνινγείλ ζνθόλ  

ελ πάληα είλαη (Απόζπ. 50 , Ηππόιπηνο, ΄Ειεγρνο, ΗΥ, 9,1), δηαθεξύζζεη ν Ζξάθιεηηνο. 

«Λόγν» απνθαιεί ν Ζξάθιεηηνο ηελ ελνπνηεηηθή αξρή , ηε ζπκκεηξηθή δηάηαμε ησλ 

πξαγκάησλ. Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο ιόγνο από ηνλ Ζξάθιεηην ζρεηίδεηαη πηζαλόηαηα κε ην γεληθό 

λόεκα όξσλ όπσο «κέηξν», «ππνινγηζκόο», «αλαινγία». Γηα ηνλ Ζξάθιεηην ν Λόγνο είλαη 

θνηλόο (μπλόο ιόγνο), αιιά νη πην πνιινί άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα δηέζεηε ν 

θαζέλαο θαη από κηα ηδησηηθή κέζνδν λα θαηαλνεί ηα πξάγκαηα, δηό δεη έπεζζαη ησ <μπλσ> 
.
 

ηνπ ιόγνπ δ’  εόληνο μπλνύ δώνπζηλ νη πνιινί σο ηδίαλ έρνληεο θξόλεζηλ (Απόζπ. 2. έμηνο , 

Πξνο καζεκαηηθνύο VII, 133)
iv
.  

 

Ο ηξίηνο ζηαζκόο ζην έγρξνλν ηαμίδη ηνπ ιόγνπ είλαη ην Άζηπ. Αο έρνπκε σο ζεκείν 

αλαθνξάο ηελ  ηνπν-ινγία ηνπ θαηεμνρήλ άζηεσο ηεο θιαζζηθήο Διιάδαο , ηεο Αζήλαο ηνπ 

5
νπ

 αηώλα π.Υ.  Ζ Αγνξά, ε Πλύθα, ε Αθξόπνιε , ην ζέαηξν ηνπ Γηνλύζνπ ζπγθξνηνύλ 

«ηόπνπο»
v
 νη νπνίνη αλαπηύζζνπλ ιόγν θαη ζηνπο νπνίνπο δνθηκάδεηαη ν ιόγνο ζε όιεο ηνπ 

ηηο κνξθέο: πνιηηηθόο θαη δηθαληθόο , θηινζνθηθόο θαη  ζενινγηθόο , γξαπηόο θαη πξνθνξηθόο, 

πεδόο θαη  πνηεηηθόο. Ο «αγώλαο» ιόγσλ, κε ηε κνξθή ηεο ζύγθξνπζεο επηρεηξεκάησλ θαη 

αληεπηρεηξεκάησλ κε απώηεξν ζηόρν ηελ επηθξάηεζε δηα ηεο πεηζνύο , δελ νδεγεί ζηελ 

απνζύλζεζε ηεο πόιεο. Ζ πόιε, δειαδή ε ζπγθξνηεκέλε δηα ηνπ ιόγνπ πνιηηηθή θνηλσλία 

(Αξηζηνηέιε, Πνιηηηθά 1252b27 - 1253a24, δηαηεξεί ηελ ελόηεηά αθόκε θαη όηαλ εληόο ηεο 

ζπγθξνύνληαη αληίπαινη ιόγνη. Δγγπεηέο ηεο ελόηεηαο ηεο πόιεο είλαη νη ζενί ηεο. Απηνί   

είλαη παξόληεο εθεί όπνπ νη Αζελαίνη πνιίηεο δηαβνπιεύνληαη, θηινληθνύλ, δηαζθεδάδνπλ, 

δηθάδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ, ζηνράδνληαη κεγαιόθσλα, βξίζθνληαη ζε ακεραλία.  Άιισζηε ε 

Αθξόπνιε κε ηα ηεξά θαζηδξύκαηα ησλ ζεώλ δεζπόδεη πάλσ από ηα θεθάιηα ησλ Αζελαίσλ, 

ζπκίδνληάο ηνπο πσο νη ζενί ηνπο βξίζθνληαη ςειόηεξα από απηνύο θαη ηνπο επνπηεύνπλ.  Ο 



αλζξώπηλνο ιόγνο δνθηκάδεηαη κέζα ζηελ πόιε, ειέγρεη θαη ειέγρεηαη. Ο Πεξηθιήο εμνπζίαδε 

ηνπο πνιίηεο  κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο  ράξε ζηε δύλακε ησλ ιόγσλ ηνπ (θαηεηρε ην πιήζνο 

ειεπζέξσο…, Θνπθπδίδε Ιζηνξία 2, 65). Με ην ιόγν ηνπ άιινηε ηνπο ελζάξξπλε θαη  άιινηε 

ηνπο απνζάξξπλε (Θνπθ. Ιζηνξία, 2, 65). Ο αλζξώπηλνο ιόγνο όκσο δείρλεη  θαη ηα όξηα ηνπ  

ελώπηνλ ηνπ άξξεηνπ ιόγνπ ησλ ζεώλ. ηνλ Οηδίπνδα Σύξαλλν ηνπ νθνθιή ν  Οηδίπνδαο, 

αξρέηππν ηεο ζνθίαο ηνπ αλζξώπηλνπ ιόγνπ, ράξε ζηε δύλακε ηνπ κπαινύ ηνπ (γλώκε 

θπξήζαο, ζη. 398) ιύλεη ην ιεθηηθό γξίθν ηεο θίγγαο (νο ηα θιεηλά αηλίγκαηα ήδεη.., ζη. 

1525),  αλαθαιύπηεη  ράξε ζηνλ  επξεηηθό ηνπ ιόγν όηη απηόο είλαη ν θνληάο  ηνπ Λάηνπ, γηα 

λα θαηαλνήζεη ζην ηέινο, ηπθιόο θαη απηνεμόξηζηνο (ην πάζεη κάζνο..), ηα όξηα ηνπ 

αλζξώπηλνπ ιόγνπ ελώπηνλ ηνπ  αλεμηρλίαζηνπ  άξξεηνπ Λόγνπ ησλ ζεώλ.  

 

Ο ιόγνο ζε όιεο ηνπ ηηο κνξθέο  παξαθνινπζεί ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπληεινύληαη από ην ηέινο ηεο θιαζηθήο επνρήο (5
νο

 αηώλαο π.Υ) 

κέρξη ην ηέινο ηεο ύζηεξεο  αξραηόηεηαο (3
νο

 αηώλαο κ.Υ). ην ηέινο ηεο ύζηεξεο 

αξραηόηεηαο θαη θαηά ηε κεηάβαζε από ηελ ύζηεξε παγαληζηηθή αξραηόηεηα ζηελ  

πξσηνρξηζηηαληθή επνρή ν ιόγνο δνθηκάδεηαη εθ λένπ. Γηα λα ζπληνκεύζνπκε ην ηαμίδη  καο  

αο παξαθάκςνπκε ην λενπιαησληζκό, έρνληαο θαηά λνπ πσο απηόο ζηελ νπζία ηνπ είλαη 

«Πιαησληζκόο ρσξίο σθξάηε», θαη αο ζπγθξαηήζνπκε κόλν ηελ θεληξηθή ζέζε πνπ 

θαηέρνπλ  ζηε δηδαζθαιία ηνπ Πισηίλνπ (204 – 270 κ.Υ.)  ε ηαύηηζε ηνπ «Αγαζνύ» κε ην 

«Δλ», ε κπζηηθή ελόηεηα κε ην «Δλ» (κέζεμηο) θαη  ε αδπλακία ηεο γιώζζαο λα εθθξάζεη ην 

κπζηηθό βίσκα
vi
.  ην Καηά Ησάλλε Δπαγγέιην ν ρξηζηηαληθόο ιόγνο πεξηγξάθεη ηνλ Λόγν – 

Υξηζηό (Καηά Ισάλλελ, α΄, 1-5 θαη α΄, 14). Ζ ςπρξή ππνδνρή πνπ βξήθε ν απόζηνινο 

Παύινο θεξύηηνληαο ζηνλ Άξεην Πάγν ελώπηνλ ησλ Αζελαίσλ θηινζόθσλ (..αθνύζαληεο δε 

αλάζηαζηλ λεθξσλ νη κελ εριεύαδνλ, νη δε είπνλ
.
 αθνπζόκεζά ζνπ πάιηλ πεξί ηνύηνπ…, 

Πξάμεηο, ηδ  31) απνθαιύπηεη αθόκε κηα θνξά  ηελ ακεραλία ηνπ αλζξώπηλνπ (θηινζνθηθνύ)  

ιόγνπ κπξνζηά ζην κπζηήξην ηνπ Λόγνπ. Σε ζύγθξνπζε ηνπ θηινζνθηθνύ ιόγνπ (αλζξώπηλε 

ινγηθή) κε ηνλ εμ απνθαιύςεσο ιόγν απνδίδεη κε εθπιεθηηθή ακεζόηεηα ν ίδηνο ν απόζηνινο 

Παύινο ζηελ Πξνο Κνξηλζίνπο , Α΄, θεθ. 1, 22 – 25.  Σν ηηηάλην έξγν ηεο ζπκθηιίσζεο ηνπ 

θηινζνθηθνύ  ιόγνπ κε ηνλ εμ απνθαιύςεσο  ιόγν αλέιαβαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη 

Έιιελεο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο. Ο Mάξηπξαο – Απνινγεηήο  Ηνπζηίλνο (2
νο

 αηώλαο )  

απνθαζηζηά ηελ ελόηεηα   κεηαμύ  ηνπ θηινζνθηθνύ ιόγνπ θαη ηνπ εμ απνθαιύςεσο ιόγνπ 

αλαγλσξίδνληαο βέβαηα θαη ηα κεηαμύ ηνπο όξηα (Apologia Secunda, 13, 4) .  

 

Ζ δνθηκαζία ηνπ ιόγνπ ζπλερίδεηαη ζηε Γύζε θαη θαηά ην ρξηζηηαληθό Μεζαίσλα. 

Πξηλ αθόκε από ηε Μεηαξξύζκηζε θαη πξνηνύ θαηαξξεύζεη ε ελόηεηα ηνπ δπηηθνύ 

ρξηζηηαληθνύ θόζκνπ  ζεκεηώλνληαη ξήγκαηα κέζα ζηνπο θόιπνπο ηνπ ζρνιαζηηθηζκνύ 

(ζύγθξνπζε κεηαμύ λνκηλαιηζηώλ θαη ξεαιηζηώλ / νπζηνινγηζηώλ γηα ηηο θαζνιηθέο  έλλνηεο , 



universalia)
vii

 . Ζ   Αλαγέλλεζε, ν Οπκαληζκόο,  ε Μεηαξξύζκηζε νδεγνύλ ζηελ θαηάξξεπζε 

ηνπ εληαίνπ ζξεζθεπηηθνύ θνζκνεηδώινπ (Weltanschauung) ηνπ δπηηθνύ Μεζαίσλα. Οη  Νένη 

Υξόλνη, αο  ζέζνπκε σο όξηά ηνπο ζρεκαηηθά θαη ζπκβνιηθά ηε γέλλεζε ηνπ Καξηέζηνπ 

(1596) θαη ην ζάλαην ηνπ  Υέγθει (1831), ζθξαγίδνληαη από ην ιόγν (θηινζνθηθό , 

επηζηεκνληθό, ινγνηερληθό, ζενινγηθό) ηεο αζηηθήο ηάμεο . Ο νξζόο ιόγνο (Ratio) εξκελεύεη 

ηνλ θόζκν κε απώηεξν ζηόρν πάιη  ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελόηεηάο ηνπ . Ο εμ απνθαιύςεσο 

ιόγνο εθθνζκηθεύεηαη . Ο ληετζκόο, ε ζξεζθεία ηνπ Γηαθσηηζκνύ, αλαγθάδεηαη γηα θαζαξά 

πξαθηηθνύο ιόγνπο  λα απνδερηεί ηελ ύπαξμε ηνπ ζενύ σο εγγπεηή ηεο ηάμεσο. Όκσο ν ζεόο 

ησλ ληετζηώλ δελ είλαη ν πξνζσπηθόο ζεόο ηεο Βίβινπ ,  αιιά έλαο «σξνινγνπνηόο» ν νπνίνο 

έθηηαμε ηνλ θόζκν, ηνλ θνύξληηζε θαη ηνλ άθεζε λα δνπιεύεη ρσξίο ν ίδηνο λα επεκβαίλεη. Σα 

επόκελν βήκα ήηαλ λα θαηαιάβεη ε Ηζηνξία   ηε ζέζε πνπ θαηείρε παιαηόηεξα ν  πξνζσπηθόο 

ζεόο. Ζ «παγθόζκηα ηζηνξία είλαη ην παγθόζκην δηθαζηήξην» (Die Weltgescichte ist das 

Weltgericht) νκνινγεί ν Υέγθει
viii

. Σα έζλε σο ζπιινγηθά ππνθείκελα απνηεινύλ ηηο 

εθδειώζεηο ηνπ  ρεγθειηαλνύ Παγθόζκηνπ Πλεύκαηνο (Weltgeist), δειαδή ηνπ ρεγθειηαλνύ 

Λόγνπ, εληόο ηεο έιινγεο Ηζηνξίαο
ix
. Ζ αζηηθή ζθέςε βξίζθεη ζην ιόγν ηνπ Υέγθει ην 

κεγάιν ηεο ζεσξεηηθό. 

 

Ο εζληθόο ιόγνο θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ κεηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε πξώηα ζηε 

Γπηηθή Δπξώπε (ηέιε 18
νπ

 αηώλα). Ο εζληθή ηδενινγία σο εθθνζκηθεπκέλε ζξεζθεία  δίλεη ηε 

δηθή ηεο  απάληεζε ζην εξώηεκα  πνπ απαζρνιεί ηνλ άλζξσπν από ηόηε πνπ άξρηζε λα 

βηώλεη ηελ εκπεηξία  ηεο απνζπαζκαηηθήο ηνπ ύπαξμεο σο ππνθεηκέλνπ  κέζα ζηελ Ηζηνξία. 

Σν εξώηεκα νπζηαζηηθά παξακέλεη ην ίδην κέζα ζην ρξόλν: Πώο είλαη δπλαηό λα 

απνθαηαζηαζεί ε ελόηεηα – ε νιόηεηα (Totalität)  κέζα ζε κηα θαηαθεξκαηηζκέλε  (πνιηηηθά , 

ζξεζθεπηηθά , ηδενινγηθά) θνηλσλία αηόκσλ; Από ην  Γηαθσηηζκό  (ζεσξία ηνπ ξνπζζντθνύ 

Κνηλσληθνύ πκβνιαίνπ) θαη ην Ρνκαληηζκό (Υέξληεξ, Φίρηε, Γεξκαλνί ξνκαληηθνί)  

αξδεύεηαη ν εζληθόο ιόγνο  θαη ζηηο δύν ζρεκαηηθά δηαηππσκέλεο εθδνρέο ηνπ , Nation (έζλνο 

σο πνιηηηθή θνηλόηεηα) θαη Volk – Kulturnation (έζλνο σο γισζζηθή – πνιηηηζκηθή 

θνηλόηεηα)
x
.  

 

Ζ πξσηνθαζεδξία ηνπ αζηηθνύ πνιηηηζκνύ δελ είρε κεγάιε δηάξθεηα , αλ  ηε 

κεηξήζνπκε κε ηα κέηξα ηεο παγθόζκηαο ηζηνξίαο . Σα ξήγκαηα ζην αζηηθό νηθνδόκεκα ηεο 

ζθέςεο θαη ηνπ ιόγνπ έγηλαλ νξαηά ήδε από ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 -  αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα (Νίηζε , 

Φξόηλη) γηα λα αθνινπζήζεη ζηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηώλα  ε θαζνιηθή ακθηζβήηεζή ηνπ . Σν 

ιόγν ηεο θηιειεύζεξεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο ηνπ 19
νπ

 αηώλα δηαδέρηεθε ν ιόγνο ηεο καδηθήο 

δεκνθξαηίαο θαη ηεο καδηθήο θνπιηνύξαο. Μεγάινη ζηνραζηέο ηεο γιώζζαο  (Βηηγθελζηάηλ, 

1889 – 1951 ,  Υάηληεγθεξ, 1889 – 1976)  θαη  απνδνκηζηέο  (Νηεξηληά , 1930 - )
xi
 θινλίδνπλ 

ηηο βεβαηόηεηεο ηεο αζηηθήο θηινζνθίαο γηα ηε γιώζζα. Ο Παλαγηώηεο Κνλδύιεο 



αλαιύνληαο ηε κεηάβαζε από ηε κνληέξλα ζηε κεηακνληέξλα επνρή θαη από ην 

θηιειεπζεξηζκό ζηε καδηθή δεκνθξαηία κηιάεη γηα ηελ παξαθκή ηνπ αζηηθνύ πνιηηηζκνύ
xii

. 

Σέινο επνρήο ινηπόλ ! Σέινο θαη ηνπ ιόγνπ ;  

 

Πεξηγξάθνληαο θάπνηνπο ζηαζκνύο ζην πεξηπεηεηώδεο ηαμίδη ηνπ ιόγνπ κέζα ζην 

ρξόλν ζέιεζα λα δείμσ όηη ν ιόγνο ζε όιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο  εθθξάδεη ηελ αγσληώδε 

πξνζπάζεηα  ηνπ αλζξώπνπ   λα ππεξβεί ηελ απνζπαζκαηηθή ηνπ ύπαξμε θαη λα βηώζεη ηελ 

ελόηεηα σο αδηάζπαζην κέινο ελόο ελλνεκαησκέλνπ όινπ
xiii

.  Ζ αγσληώδεο απηή πξνζπάζεηα 

ηνπ αλζξώπνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ειπίδα ηνπ όηη ππάξρεη λόεκα ζην ιόγν , όηη ππάξρεη έλαο 

ζύλδεζκνο κεηαμύ ιέμεο θαη θόζκνπ , κεηαμύ λνήκαηνο θαη είλαη
xiv

. «Ζ γιώζζα είλαη ν νίθνο 

ηνπ Δίλαη. Ο άλζξσπνο δεη θάησ από ηε ζηέγε ηεο. Οη ζηνραζηέο θαη νη πνηεηέο είλαη νη 

θύιαθεο απηήο ηεο ζηέγεο…», γξάθεη ν «Πξνζσθξαηηθόο» Υάηληεγθεξ ζηελ Δπηζηνιή ηνπ 

γηα ηνλ Αλζξσπηζκό (1947)
xv

.  

 

Σα εξσηήκαηα  όκσο ζηέθνπλ ακείιηθηα ζηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηώλα: Έρεη ζήκεξα ν 

ιόγνο λόεκα; Ενύκε ην ηέινο ηνπ ιόγνπ; Σελ απάληεζε ηε δίλεη ν Παλαγηώηεο Κνλδύιεο 

αλαθεξόκελνο ζηελ πξνζθηιή ζήκεξα «πξνθεηεία» γηα ην ηέινο ηνπ αλζξώπνπ: «…ν ιόγνο 

πεξί ηνπ ηέινπο ηνπ  αλζξώπνπ δελ κπνξεί λα ζεκαίλεη νύηε ηε θπζηθή νύηε ηελ ηζηνξηθή 

εμάιεηςε ηνπ αλζξώπνπ, παξά κόλν ηελ παξαθκή εθείλνπ ηνπ πνιηηηζκνύ θαη εθείλεο ηεο 

θνζκνζεσξίαο πνπ έζεηαλ ζηελ πξώηε ζεηξά ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπο αλζξσπνινγηθέο 

ζθέςεηο ή αλζξσπηζηηθέο κέξηκλεο». Μηα πξαγκαηηθά  εξσηθή απάληεζε από έλαλ γελλαίν 

ζηνραζηή. Ννκίδσ πσο απηή κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί θαη από κηα εξσηθή εξώηεζε. Ο  

γλσζηόο ζεσξεηηθόο ηεο ινγνηερλίαο Σδσξηδ  ηάηλεξ αθεγείηαη: «…Έλα  από ηα πην 

αλεζπρεηηθά αιιά πξνηθηζκέλα πξόζσπα ηεο απνδόκεζεο, θαη ην πην αηληγκαηηθό απ΄ όια , ν 

Πσι ΝηεΜάλ, έδηλε εηνηκνζάλαηνο (πέζαηλε από θνβεξό θαξθίλν) ην ηειεπηαίν ηνπ 

ζεκηλάξην ζην Γέει, ζην ζπίηη ηνπ – ηνπ ην επέηξεπαλ, θπζηθά … Έλαο θνηηεηήο , ηνλ νπνίν 

θαη γλώξηζα, πξνζπαζεί λα είλαη πην απνδνκηζηήο από ηνλ δεμηνηερληθό απνδνκηζκό ηνπ 

ιακπεξνύ κεδεληζηή. Κη ν Πσι δελ αληέρεη άιιν θαη νπξιηάδεη (ην θαηέγξαςαλ) : «Πάςηε ! 

Πάςηε ! Γελ ην μέξεηε πσο κόλν έλα εξώηεκα έρεη ζεκαζία : ππάξρεη ζεόο ή δελ ππάξρεη ;»
xvi

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Theodor Lessing, Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen – oder die Geburt der Geschichte aus dem 

Mythos, Rütten  & Loening Verlag , Hamburg, 1962.  
ii
 Βι. Σδσξηδ  ηάηλεξ, Ο ζάλαηνο ηεο ηξαγσδίαο , εθδόζεηο Γσδώλε , Αζήλα – Γηάλλελα 1988. 

iii
 Βι. Jean Pierre Vernant , Μύζνο θαη ζθέςε ζηελ αξραία Ειιάδα,  εθδόζεηο Δγλαηία, ρ.ρ. 

iv
 G. S. Kirk – J. E. Raven – M. Schofield, Οη  Πξνζσθξαηηθνί Φηιόζνθνη, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1990

2
, ζει. 

195 θ. εμήο. Δπάγγεινπ Ν. Ρνύζζνπ , Ηξάθιεηηνο Πεξί Φύζεσο , εθδ. Παπαδήκα , Αζήλα 1992
2
.  

v
 Γηα ηελ  αιιειεπίδξαζε ιόγνπ θαη ηόπνπ  πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ έλλνηα ηεο  «ηνπνινγίαο»   βι. 

Άξηεκηο Λενληή, Τνπνγξαθίεο ηνπ Ειιεληζκνύ  - Χαξηνγξαθώληαο ηελ παηξίδα, εθδ. SCRIPTA; Αζήλα, 

1998  (ηδηαίηεξα νη ζειίδεο 21 –79). 
vi
 Βι. Christoph Helferich, Geschichte der Philosophie , Deutscher Taschenbuch Verlag, , München, 

2000
4
, ζει. 66-69. 

vii
 Βι. Helferich, Geschichte.... , ζει. 90. Πίζσ από ηελ αληηπαξάζεζε λνκηλαιηζκνύ – ξεαιηζκνύ 

ιαλζάλεη  ε αληηπαξάζεζε Αξηζηνηέιε θαη Πιάησλα . Σν δήηεκα απαζρνιεί ηνπο ζηνραζηέο κέρξη θαη 

ηνλ 20
ν
 αηώλα . Βι. Καξι Πόππεξ, Η αλνηρηή θνηλσλία θαη  νη ερζξνί ηεο, εθδ. Γσδώλε, 1991,  ηόκνο 

1
νο

. 
viii

 Καξι Λέβηη, Τν λόεκα ηεο Ιζηνξίαο , εθδ. Γλώζε, Αζήλα 1985, ζει. 93.  
ix

 Βι. G. W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (1830), Reclam Verlag , 1997. 

Βι. επίζεο W.H. Walsh, Εηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ηεο Ιζηνξίαο , ΜΗΔΣ, Αζήλα 1982, ζει. 208 – 232.  
x
Βι.  Hans Kohn, The Idea of Nationalism , New York, The Macmillan Company, 1961. Elie Kedourie, 

Nationalism , Blackwell Publishers, 1994. Isaiah Berlin, Der Nationalismus , Verlag Anton Hain , 

Frankfurt am Main, 1990. 
xi

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δσεξή ζπδήηεζε – αληηπαξάζεζε ηνπ απνδνκηζηή Νηεξηληά κε ην 

ζεκειησηή ηεο εξκελεπηηθήο θηινζνθίαο Γθαληάκεξ όζνλ αθνξά ην θείκελν (Text). O Νηεξηληά 

ζηέθεηαη ζηνπο αληίπνδεο ηεο θηινζνθηθήο εξκελεπηηθήο ηνπ Γθαληάκεξ θαη ζεσξεί  ην θείκελν (text) 

σο «πθαληό» (γαι. tisser)  ηoπ  νπνίνπ ε «ύθαλζε» δελ κπνξεί λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή . Βι. Bernd 

Lutz (εθδόηεο) , Die großen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Deutscher Taschenbuch Verlag, 

München , 1999, ιήκκα: Derrida (ζει. 120 – 125). 
xii

 Βι. Παλαγηώηε Κνλδύιε, Η παξαθκή ηνπ  Αζηηθνύ Πνιηηηζκνύ , εθδ. ζεκέιην –ηζηνξηθή βηβιηνζήθε,  

Αζήλα 2000
3
.  Δπίζεο ηνπ ηδίνπ, Από ηνλ 20

ν
 ζηνλ 21

ν
 αηώλα, εθδ. ζεκέιην, Αζήλα 1998

2
. 

xiii
Από ηελ αξραηόηεηα κέρξη θαη ηνλ 20

ν
 αηώλα ζπλαληνύκε ζε θηινζνθηθά, ζενινγηθά θαη 

ινγνηερληθά θείκελα ην κύζν γηα ηελ απνζπαζκαηηθή ύπαξμε ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνλ πόζν ηνπ γηα ηελ 

αλάθηεζε ηεο ρακέλεο αξρηθήο  νινθιεξσκέλεο ηνπ ύπαξμεο. ηνπο Πιάησλα (Σίκαηνο: 29a - c, 32c - 

33b θαη πκπόζην: 189d θαη εμήο), Πισηίλν, Νενπιαησληθνύο, Απγνπζηίλν, Θσκά Αθηλάηε, 

εκπεηξηθνύο θηινζόθνπο (John Locke, David Hume), ςπρνιόγνπο ηνπ 20
νπ

 αηώλα (Erik Erikson, C.G. 

Jung) ζπλαληάκε ην κύζν γηα ηελ απνζπαζκαηηθή ύπαξμε ηνπ αλζξώπνπ θαη βξίζθνπκε πξνηάζεηο γηα 

ηε ζεξαπεία απηήο ηεο «παζνινγηθήο» θαηάζηαζεο. Βι.  Lothar Fietz  ,Fragmentarisches Existieren , 

Tübingen : Niemeyer, 1994. 
xiv

 Βι. Υαλο  - Γθένξγθ  Γθαληάκεξ, Τν πξόβιεκα ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο,  εθδ. Ίλδηθηνο , Αζήλα 

1998. Ο Hans – Georg Gadamer , καζεηήο ηνπ Υάηληεγθεξ ,  κε ην έξγν ηνπ  Wahrheit und Methode 

(Αιήζεηα θαη Μέζνδνο) , 1960 , ζεκειηώλεη ηε θηινζνθηθή εξκελεπηηθή σο κέζνδν θαηαλόεζεο ηνπ 



                                                                                                                                            
θεηκέλνπ. Φπζηθά ν Γθαληάκεξ ζεσξεί όηη ζην ιόγν (γξαπηό θαη πξνθνξηθό) ππάξρεη λόεκα ην νπνίν 

κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηό.   
xv

 Martin Heidegger , Επηζηνιή γηα ηνλ «Αλζξσπηζκό» [Brief über den „Humanismus“], κεηάθξαζε – 

εηζαγσγή: Γ. Ξεξνπατδε, εθδ. Ρνέο, 2000
2
. 

xvi
 George Steiner  -  Antoine Spire, Η βαξβαξόηεηα ηεο άγλνηαο, εθδ. SCRIPTA, ζει. 89 – 90. 


