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Η ευρεία θετική αποδοχή της Πρώτης έκδοσης του λεξικού υπήρξε ικανοποιητική, ενώ τη στιγµή που
γράφω βρίσκονται εν εξελίξει µια σειρά από µεταφράσεις, στα κινεζικά, στα ιταλικά, στα κορεατικά, στα
ρωσικά και στα ισπανικά. Ωστόσο, το πεδίο της φιλοσοφίας έχει διευρυνθεί και, εκτός αυτού, έχω αντιλη-
φθεί ότι, από διάφορες απόψεις, το Φιλοσοφικό Λεξικό του Kαίµπριτζ µπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα
τους αναγνώστες του. Το αποτέλεσµα είναι πλήθος από επιπλέον στοιχεία στα υπάρχοντα λήµµατα, κα-
θώς και η προσθήκη περίπου τετρακοσίων νέων ληµµάτων. Στην εκτεταµένη αυτή κάλυψη συνεισέφεραν
εξήντα νέοι συγγραφείς, µε τους µισούς περίπου από αυτούς να βρίσκονται εκτός Βορείου Αµερικής.

Τα νέα λήµµατα αφορούν σε ολόκληρο το φάσµα της φιλοσοφίας. Καταβάλαµε ιδιαίτερη προσπάθεια
να διευρύνουµε την κάλυψη της ηπειρωτικής φιλοσοφίας, καθώς και επιµέρους πεδίων, όπου η ανάπτυξη
είναι εξαιρετικά ταχεία, όπως της ηθικής, της φιλοσοφίας του νου και της πολιτικής φιλοσοφίας. Προ-
σθέσαµε, επίσης, πολυάριθµες εσωτερικές παραποµπές µεταξύ ληµµάτων. Πολλοί αναγνώστες διατύπω-
σαν την άποψη ότι οι παραποµπές συνιστούν ένα στοιχείο στο λεξικό το οποίο βρήκαν όχι µόνο πολύτιµο
για τη βελτίωση της αρχικής τους κατανόησης ενός λήµµατος, αλλά και ευπρόσδεκτο ως πηγή απρόσµε-
νων συνδέσεων, καθώς και ως πρό(σ)κληση για αναζήτηση.

Εκτός της αναφοράς πολλών εν ζωή φιλοσόφων στο ευρετήριο, υπάρχει τώρα µια επιλεκτική αναφορά
σε εν ζωή φιλοσόφους, στους οποίους αφιερώσαµε ξεχωριστά λήµµατα. Εκτός πολύ λίγων εξαιρέσεων, η
«µάλλον µικρή» αυτή οµάδα περιλαµβάνει µόνο στοχαστές ηλικίας εξήντα πέντε ετών και µεγαλύτερους.
Ο περιορισµός αυτός υπαγορεύεται, εν µέρει, από τη δυσκολία παροχής µιας επαρκούς παρουσίασης των
φιλοσόφων που εξακολουθούν να προάγουν ενεργώς τις θέσεις τους και κατέστησε αναγκαία την παρά-
λειψη κάποιων από τους διακεκριµένους νεότερους φιλοσόφους οι οποίοι συνεχίζουν να επιφέρουν µείζο-
νες αλλαγές στις απόψεις τους. Ακόµη και στην περίπτωση των πολύ πιο ηλικιωµένων στοχαστών, δεν
προϋποθέτουµε ότι δεν θα υπάρξουν σηµαντικές εξελίξεις, παρά µόνο µεγαλύτερη πιθανότητα να διακρί-
νει κανείς µια ολοκληρωµένη θέση η οποία δεν είναι πιθανόν να εγκαταλειφθεί.

Στο δύσκολο – και, µε µια έννοια, ατελέσφορο – έργο του καθορισµού των ληµµάτων για εν ζωή στο-
χαστές, αναζητήσαµε τη συµβουλή της Επιτροπής Σύνταξης, καθώς και άλλων πηγών. Οδηγός µας στά-
θηκε, επίσης, εν µέρει το εύρος αναφορών σε ορισµένους εν ζωή φιλοσόφους, στο οποίο οι συγγραφείς
της Πρώτης έκδοσης στηρίχτηκαν. Με δεδοµένη τη γενική στοχοθεσία του λεξικού, αλλά και το ευρύ κοι-
νό στο οποίο απευθύνεται, το οποίο περιλαµβάνει πολλούς αναγνώστες εκτός του πεδίου της φιλοσο-
φίας, κατά την επιλογή το βάρος έπεσε σε συγγραφείς στους οποίους θα ήθελαν να ανατρέξουν πολλοί
µη φιλόσοφοι, ενώ σχετικό βάρος δόθηκε και στη µέριµνα για ποικιλία. Σε συµφωνία µε τη γενική στοχο-
θεσία του έργου και τα ποικίλα ενδιαφέροντα των αναγνωστών του, αποφασίσαµε να µην αναλάβουµε το
µεγάλο έργο της κάλυψης των εν ζωή στοχαστών που συνεισέφεραν σε εξαιρετικά εξειδικευµένα πεδία 
– όπως είναι η λογική, η θεωρία των υπολογιστών ή µεγάλο µέρος της θεωρίας της επιστήµης –, είτε των
φιλοσόφων, η κύρια συνεισφορά των οποίων εντοπίζεται στην Iστορία της φιλοσοφίας. Ωστόσο, στα πε-



δία αυτά υπάρχουν πολλοί σηµαντικοί φιλόσοφοι. Κάποιοι από αυτούς αναφέρονται στο ευρετήριο στο
οποίο καταλογογραφούνται, επίσης, πολλοί από τους στοχαστές που αναφέρονται από έναν ή περισσό-
τερους συγγραφείς του λεξικού, αλλά δεν συνιστούν αντικείµενο ξεχωριστών ληµµάτων.

Λαµβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις από αναγνώστες της Πρώτης έκδοσης, προσπαθήσαµε να κά-
νουµε όσο το δυνατόν περισσότερα, χωρίς να επεκτείνουµε την ύλη του λεξικού, ώστε να γίνει ιδιαιτέρως
πολυσέλιδο ως επίτοµο έργο. Oι αντιδράσεις εκείνες που ήταν θετικές υπήρξαν τόσο πολλές που, αν και
πολλά από τα προϋπάρχοντα λήµµατα αναθεωρήθηκαν, προσπαθήσαµε να επιφέρουµε βελτιώσεις στο
βιβλίο, κυρίως προσθέτοντας νέα λήµµατα. Κάποιοι, λίγοι, αναγνώστες εξέφρασαν την απορία ή την
απογοήτευσή τους για την απουσία βιβλιογραφίας στο τέλος κάθε λήµµατος. Γενικά, έχουµε αναφορές σε
πρωτογενή έργα του στοχαστή που παρουσιάζεται ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, σε δευτερεύοντα έργα
που αξίζει αυτά καθ’ εαυτά να επισηµανθούν από µόνα τους. Εν προκειµένω, η πολιτική µας διαµορφώνε-
ται εν µέρει από ποικίλους περιορισµούς χώρου και, ειδικά δεδοµένων αυτών, από µια επιθυµία να απο-
φύγουµε να κατευθύνουµε τους αναγνώστες σε πηγές που δεν είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές ή σε έρ-
γα που ενδέχεται σύντοµα να καταστούν απαρχαιωµένα. Βασίζεται, επίσης, σε µια αίσθηση της διαφοράς
µεταξύ ενός λεξικού και µιας εγκυκλοπαίδειας. Έστω και αν η διαφορά αυτή δεν είναι απολύτως σαφής,
ένα λεξικό παρέχει, πάνω από όλα, ορισµούς, ενώ οι εγκυκλοπαίδειες έχουν κυρίως πληροφοριακό, ιστο-
ρικό και βιβλιογραφικό χαρακτήρα. Ένα λεξικό αποσαφηνίζει τις βασικές έννοιες µε τρόπο που δεν χρειά-
ζεται να γίνει από τις εγκυκλοπαίδειες. Πράγµατι, κάποιες εγκυκλοπαίδειες δεν γίνονται άριστα κατανοη-
τές παρά µε τη βοήθεια ενός καλού λεξικού, ενώ ορισµένες, χωρίς το συγκεκριµένο βοήθηµα, είναι δύσκο-
λο ακόµη και να διαβαστούν.

Όπως και στην Πρώτη έκδοση, θα ήµουν ευτυχής αν λάµβανα σχόλια ή διορθώσεις, και θα προσπα-
θήσω να τα αρχειοθετήσω και να τα αποστείλω στους αντίστοιχους συγγραφείς. Πολλοί από τους συγ-
γραφείς του Φιλοσοφικού Λεξικού της Oξφόρδης, όπως και κάποιοι από τους προσεκτικούς αναγνώστες,
πρότειναν διορθώσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων ακολουθήθηκαν ή ελήφθησαν υπόψη κατά την
προετοιµασία αυτής της έκδοσης. Οφείλω να επαναλάβω ότι, όπως και στην περίπτωση της Πρώτης έκ-
δοσης, αυτά τα έτη της εντατικής εργασίας µε µια επίλεκτη οµάδα από τους καλύτερους φιλοσόφους
στον κόσµο µού έδωσαν µια έντονη αίσθηση ότι ο κλάδος της φιλοσοφίας διαθέτει µεγάλη ζωντάνια και
διανοητική ενέργεια. Τόσο στους συγγραφείς όσο και στους συµβούλους διέκρινα µια ακλόνητη αφοσίω-
ση στη λόγια εργασία, µια ακατάβλητη µέριµνα για την ακρίβεια και το θεωρητικό βάθος, µια πληθωρική
φιλοσοφική φαντασία και µια πιστότητα στα υψηλά πρότυπα, η οποία θριαµβεύει επί των γοητευτικών
συχνά ρευµάτων των σχολών, των κοινών τόπων ή των πολεµικών. Ίσως δεν αρµόζει εκ µέρους µου να
αφιερώσω κάπου ένα συλλογικό έργο αυτού του είδους, αλλά, αν το έκανα, θα το αφιέρωνα στους συγ-
γραφείς, µε την ελπίδα ότι αυτό θα ανταποδώσει ως αντίδωρο, στους ίδιους αλλά και στους αναγνώστες,
µέρος της ευχαρίστησης που προσέφερε σ’ εµένα η επιµέλεια του λεξικού.
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Κατά τη δηµιουργία αυτού του λεξικού σε ένα διάστηµα πολλών ετών επωφελήθηκα από σχόλια και αντι-
δράσεις που δεν είναι δυνατόν να θυµηθώ στο σύνολό τους και ζητώ συγγνώµη από όλους όσοι τυχόν πα-
ραλείπονται στο πλαίσιο της οφειλόµενης ευγνωµοσύνης.

Στην Επιτροπή Σύνταξης αξίζουν εγκάρδιες ευχαριστίες για την επιλογή των νέων ληµµάτων και των
νέων συγγραφέων. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους William P. Alston, Arthur W. Burks, Fred
Dretske, Terence Irwin, τον εκλιπόντα Norman Kretzmann, τους John Lucas, Sally McConnel-Ginet,
Alexander Nehamas, Onora O’Neill, John Perry, Richard Rorty, John Searle, Raimo Tuomela και Baas
von Fraassen, πολλοί εκ των οποίων συνεισέφεραν επανειληµµένως µε σχόλια ή µε συµβουλές. Οι εκδοτι-
κές συµβουλές του Terence Moore, υπεύθυνου εκδόσεων στο Cambridge University Press, και οι τακτικές
µου συζητήσεις µαζί του σχετικά µε ζητήµατα πολιτικής και σχεδιασµού υπήρξαν ανεκτίµητα πολύτιµες.
H έκδοση του λεξικού δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συνεισφορά του.
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Η ∆εύτερη έκδοση επωφελήθηκε από τις συµβουλές πολλών άλλων, στους οποίους περιλαµβάνονται
ορισµένοι οι οποίοι βοήθησαν στην προετοιµασία της Πρώτης έκδοσης. Μεταξύ αυτών είναι οι John
Corcoran, Gary Cutting, George Schuman, Kwong-loi Shun και Keith Yandell: όλοι τους συνεισέφεραν µε
εκδοτικές συµβουλές και συνέστησαν την προσθήκη συγκεκριµένων ληµµάτων στα πεδία της φιλοσοφικής
εργασίας τους, ή την αναθεώρηση κάποιων άλλων. Στον John Corcoran οφείλεται πολύ µεγάλο χρέος για
τον εντοπισµό, αλλά και τη συµπλήρωση κενών. Επίσης, σχόλια και συµβουλές παρείχαν περισσότεροι
από όσους µπορώ να αναφέρω. Σ’ αυτούς περιλαµβάνονται οι εξής: Margaret Atherton, Claudio de
Almeida, Lynne Rudder Baker, Joseph Bien, Noël Carroll, Roger Crisp, Wayne Davis, Philip Gasper,
Berys Gaut, Lenn Goodman, Paul Griffiths, Oscar Haac, Mike Harnish, John Heil, Brad Hooker, Patricia
Huntington, Dale Jacquette, Robert Kane, George Kline, Manfred Kuehn, Steven Kuhn, Brian
McLaughlin, William Mann, Ausonio Marras, Al Martinich, Alfred Mele, Joseph Mendola, David W.
Miller, Paul Moser, James Murphy, Louis Pojman, William Prior, Wesley Salmon, Mark Sainsbury,
Charles Sayward, Jerome Schneewind, Calvin Schrag, David Sedley, Roger Shiner, Marcus Singer, Brian
Skyrms, M.A. Stewart, William Wainwright, Paul Weirich, και ειδικά οι Hugh McCann, Ernest Sosa και
J.D. Trout.

Οι ευσυνείδητοι κριτές, καθώς και οι συνάδελφοι και οι αναγνώστες που συνεισέφεραν σχόλια, µε
βοήθησαν στη διεύρυνση και στην αναθεώρηση της Πρώτης έκδοσης. Aπό τους αναγνώστες – κυρίως
τους φιλοσόφους – θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους Alasdair McIntyre, Ruth Marcus, Dan Mueller,
Eleonore Stump και Mark von Roojen.

Τεχνική και εκδοτική βοήθεια προσέφεραν πολλοί. Στον εκδοτικό οίκο βοήθησαν ή συνεισέφεραν 
µε συµβουλές οι Michael Agnes, Janis Bolster – που επέβλεψαν την όλη διαδικασία διόρθωσης των δοκι-
µίων –, Alan Gold, Kenneth Greenhall, Cathy Hennessy, Nicholas Mirra, Christine Murray, Gwen Seznec,
και άλλοι. Ο M. Havighurst ανέλαβε και πάλι το κύριο έργο της αντιγραφής για την έκδοση. Η ικανή και
επίπονη εργασία του προσέφερε µεγάλη βοήθεια σε όλες τις φάσεις. H Allison Nespor και οι βοηθοί µου
στο Τµήµα Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο της Νεµπράσκα (Λίνκολν) Jonathan Evans και Xiaomei Yang
συνέβαλαν επίσης. Η υποστήριξη του Πανεπιστηµίου της Νεµπράσκα και των συναδέλφων µου στο Τµή-
µα Φιλοσοφίας υπήρξε απαραίτητη. Είµαι, επίσης, ευγνώµων για τη βοήθεια από το Τµήµα Φιλοσοφίας
του Πανεπιστηµίου Σάντα Kλάρα κατά τη διάρκεια της παραµονής µου ως Distinguished Professor of the
College of Arts and Sciences το 1999.

Όπως και στην περίπτωση της Πρώτης έκδοσης, οφείλω ανυπολόγιστο χρέος στην οικογένειά µου. 
Η γυναίκα µου, Marie-Louise, µου προσέφερε συµβουλές για φιλολογικά ζητήµατα και ζητήµατα που
αφορούσαν στα κείµενα, αλλά και µε βοήθησε στην οργάνωση των αρχείων και ορισµένων από τις πολλές
επιστολές των συγγραφέων. Εκείνη και τα παιδιά µου ανέχτηκαν αδιαµαρτύρητα τα προβλήµατα που εί-
ναι αναπόφευκτα κατά τη ∆εύτερη έκδοση ενός έργου αυτού του φάσµατος.

Robert Audi
Λίνκολν, Νεµπράσκα

Ιούνιος 1999
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Kατά τη µακρόχρονη ιστορία του εκδοτικού µας οίκου, υπήρξαν βιβλία για την

έκδοση των οποίων απαιτήθηκε υψηλό κόστος, χρόνος, ειδικοί συνεργάτες και

έντονος προβληµατισµός, ώστε να αναζητηθούν και να επιλεγούν οι καλύτερες

λύσεις σε ό,τι αφορά στην τελική µορφή του κειµένου.

Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας ξεπεράσαµε κάθε προηγούµενο. Από

τη στιγµή που κλείσαµε τη συµφωνία µέχρι την έκδοσή του έχουν περάσει δέκα

χρόνια. Tα λήµµατα χωρίστηκαν σε θεµατικές ενότητες και η µετάφραση ανατέ-

θηκε σε δεκαέξι εξειδικευµένους µεταφραστές. Για αρκετά λήµµατα απαιτήθηκε

η συνεργασία οµάδας µεταφραστών, γιατί κρίναµε απαραίτητο να βρεθούν οι

ακριβείς νοηµατικές αποχρώσεις.

Όλα τα λήµµατα τέθηκαν υπό την εποπτεία των δύο βασικών επιστηµονικών

συνεργατών µας, ώστε να ελεγχθεί η µετάφραση και να ενοποιηθούν ως προς

την ουσία και το ύφος.

Οι συνεργάτες, στον εκτεταµένο πρόλογο που ακολουθεί, περιγράφουν τη

διαδικασία που ακολουθήθηκε και δίνουν στον αναγνώστη χρήσιµες οδηγίες για

πληρέστερη κατανόηση των ποικίλων φιλοσοφικών εννοιών που δηµιούργησε το

ανθρώπινο πνεύµα από την προϊστορία µέχρι τη σηµερινή εποχή.

Το κάθε λήµµα συνιστά µια ευσύνοπτη αλλά περιεκτική σύνθεση µιας φιλο-

σοφικής έννοιας ή ενός προσώπου, έτσι που να συγκροτεί από µόνο του µια σύ-

ντοµη πραγµατεία. Κατά συνέπεια, ο αναγνώστης µπορεί να χρησιµοποιήσει το

λεξικό για να περιηγηθεί και να ταξιδεύσει στις πολλές και ποικίλες σχολές σκέ-

ψης oι οποίες έχουν επηρεάσει, ή και καθορίσει, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο

βαθµό τη ζωή ανθρώπων, εθνών και πολιτισµών.

Kάτια Λεµπέση

Eυάγγελος Παπαθανασόπουλος
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Για την ολοκλήρωση της ελληνικής έκδοσης του Φιλοσοφικού Λεξικού του Καίµπριτζ, ενός διεθνώς κατα-
ξιωµένου βιβλίου αναφοράς, απαιτήθηκαν αρκετά χρόνια. Αρχικά, τα λήµµατα κατανεµήθηκαν σε θεµατι-
κές περιοχές και η µετάφραση, καθώς και µια πρώτη επιµέλειά τους, ανατέθηκε σε επιστήµονες εξοικειω-
µένους µε την ειδική ορολογία της κάθε περιοχής. Ωστόσο, έγινε σύντοµα σαφές ότι θα ήταν απαραίτητη
µια συνολική επεξεργασία των κειµένων, ώστε να επιτευχθεί η εναρµόνιση των διαφορετικών αποδόσεων
και, κατά το δυνατόν, η οµοιογενοποίηση του ύφους. Στη σύντοµη αυτή εισαγωγή θα επιχειρήσουµε να πε-
ριγράψουµε τις σηµαντικές δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε και θα αναφερθούµε στη µεθοδολογία την
οποία ακολουθήσαµε, καθώς και στις βασικότερες συµβάσεις που υιοθετήσαµε, δίνοντας ορισµένα αντι-
προσωπευτικά παραδείγµατα λύσεων τις οποίες επιλέξαµε. Τέλος, θέλουµε να διατυπώσουµε και κάποιες
γενικές σκέψεις για τη σωστή προσέγγιση της µετάφρασης του Φιλοσοφικού Λεξικού του Kαίµπριτζ και για
την αξιοποίησή του από την ελληνική φιλοσοφική κοινότητα και όχι µόνο.

΄Oσον αφορά στα κύρια ονόµατα, αρχική µας πρόθεση ήταν να καταγράψουµε τη φωνητική απόδοσή
τους στα νέα ελληνικά. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις ονοµάτων, τόσο από οικείες όσο και από λιγότε-
ρο οικείες γλώσσες, όπως τα κινεζικά ή τα αραβικά, διαπιστώσαµε ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολη η εξακρί-
βωση της σωστής προφοράς τους. Ως εκ τούτου, αποφασίσαµε να περιοριστούµε στην πιστή αναπαραγω-
γή τους µε λατινικούς χαρακτήρες από την πρωτότυπη αγγλική έκδοση, µε εξαίρεση τα κύρια ονόµατα φι-
λοσόφων και επιστηµόνων στους οποίους αφιερώνονται ειδικά λήµµατα. Μεταφέραµε στα ελληνικά τους
τίτλους φιλοσοφικών έργων και διατηρήσαµε σε παρενθέσεις και τον πρωτότυπο τίτλο σηµαντικών έργων
της Iστορίας της φιλοσοφίας, όπως, λόγου χάριν, Kριτική του καθαρού Λόγου (Kritik der reinen Vernunft ).

Φυσικά, τα πλέον σοβαρά προβλήµατα παρουσιάστηκαν κατά τη µετάφραση τεχνικών όρων που απα-
σχολούν πολύ συχνά όλους όσοι επιχειρούν να µεταφέρουν στη γλώσσα µας κείµενα γραµµένα στα αρχαία
ελληνικά, στα λατινικά και στις κυριότερες γλώσσες της δυτικής φιλοσοφικής παράδοσης. Εξετάσαµε τις
ήδη υπάρχουσες εναλλακτικές αποδόσεις, συζητήσαµε το ενδεχόµενο νέων βελτιωτικών επιλογών και, σε
πολλές περιπτώσεις, αφού επιλέξαµε την επικρατέστερη, κατά τη γνώµη µας, εκδοχή, παραθέτουµε µέσα
σε αγκύλες και ορισµένες επιπλέον από τις συνηθέστερες δόκιµες µεταφράσεις που µπορεί να συναντήσει
και να προτιµήσει να χρησιµοποιήσει ο αναγνώστης. ∆εν επιµείναµε στην αποκλειστική χρήση της πρώτης
µας επιλογής για κάποιους όρους σε όλα τα λήµµατα, χάριν της εντελούς συνέπειας και οµοιογένειας, γιατί
πιστεύουµε ότι διαφορετικές αποδόσεις ταιριάζουν καλύτερα σε συγκεκριµένα συµφραζόµενα. Βέβαια, η
λεπτοµερής δικαιολόγηση της κατά περίπτωση προτίµησής µας θα προϋπέθετε ερµηνευτικά σχόλια και
εκτενή φιλοσοφική ανάλυση που δεν ήταν δυνατόν να συµπεριληφθούν στην παρούσα έκδοση του λεξικού.
Εκτός από την εφαρµογή κριτηρίων επάρκειας και σαφήνειας σε ό,τι αφορά στη φιλοσοφική κατανόηση,
καθώς και στη συµµόρφωση µε περιορισµούς γραµµατικής ορθότητας και υφολογικής ακρίβειας, αισθανθή-
καµε την υποχρέωση να µην αγνοήσουµε και τη µεταφραστική παράδοση της νεότερης και της σύγχρονης
γραµµατείας µας. Στη σύντοµη εισαγωγή µας µπορούµε µόνο ενδεικτικά να αναφέρουµε µερικούς από
τους όρους που µας προβληµάτισαν ιδιαίτερα. 



Για τo intentionality (intentional) δώσαµε προτεραιότητα στο προθετικότητα (προθετικό), αλλά αναφέ-
ρουµε και το καθιερωµένο σε συµφραζόµενα φαινοµενολογικών αναλύσεων αποβλεπτικότητα (αποβλε-
πτικό) και το γνωστό από το χώρο της θεωρίας της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής κριτικής προθεσιακό
(κατά την απόδοση του intentional fallacy ως προθεσιακής πλάνης).

Κατά τη µετάφραση του όρου substance (substantia) τονίσαµε την αρχική αντιστοιχία µε την αριστοτε-
λική ουσίαν*, υιοθετώντας το νεολογισµό ουσιότητα για το essence (essentia), που ανάγεται στο αριστοτελικό
*το τι ην είναι*. Ωστόσο, δεχόµαστε και την ευρέως διαδεδοµένη χρήση των αποδόσεων υπόσταση και ου-
σία, αντίστοιχα για τα substance και essence, κυρίως για κείµενα της νεότερης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας,
όπου δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης της χρήσης του όρου υπόσταση, µε τη σηµασία της πραγµάτωσης ή
έκφανσης που του προσέδιδαν νεοπλατωνικοί και χριστιανοί συγγραφείς.

Ανάµεσα στους πλέον επικίνδυνους σκοπέλους στους οποίους προσκρούουν τα τελευταία χρόνια τα
µεταφραστικά εγχειρήµατα στο πεδίο της φιλοσοφίας της γλώσσας, αξίζει να αναφερθούν οι οµάδες
όρων sense, meaning, reference (Sinn, Bedeutung, Βezugnahme, στα γερµανικά) και sentence, statement,
proposition. Ύστερα από µελέτη των τρεχουσών αποδόσεων τις οποίες αποδέχονται οι περισσότεροι φι-
λόσοφοι και µεταφραστές και κατόπιν πολλών συζητήσεων µε ειδικούς συναδέλφους, καταλήξαµε στο
νόηµα για το sense και το σηµασία για το meaning (αναφορά για το reference). Ωστόσο, υπάρχουν χρήσεις
όπου δεν µπορούσαµε παρά να υιοθετήσουµε ήδη καθιερωµένες λύσεις, όπως στην έκφραση the meaning
of life, η οποία µεταφράζεται ως το νόηµα της ζωής. Προκρίνουµε το νοηµατικό περιεχόµενο για το
proposition (που παραπέµπει στο λεκτόν* των στωικών), το δήλωση ή δηλωτική πρόταση για το statement
και το πρόταση για το sentence· σε συµφραζόµενα, ωστόσο, όπου το proposition δεν έχει τεχνική σηµασία,
χρησιµοποιούµε και το απλό πρόταση.

Για το mind (esprit, Geist), ανάλογα µε τα συµφραζόµενα, επιλέγουµε ως πρώτη λύση το νους ή πνεύµα,
όπως σε συζητήσεις για σχέσεις νου και σώµατος ή για φιλοσοφία του νου ή για τη φαινοµενολογία του πνεύ-
µατος, και ο αναγνώστης καλείται να διερευνήσει τις έννοιες όπως παρουσιάζονται στις σχετικές αναλύ-
σεις στο πλαίσιο των ληµµάτων.

Eπίσης, ένα παράδειγµα πολλαπλών εναλλακτικών αποδόσεων που παραθέτουµε αφορά στην περι-
γραφή των διαφόρων οµιλιακών ενεργηµάτων (speech-acts – όρος που έχει αποδοθεί από γλωσσολόγους
και ως λεκτικές πράξεις), ως λεκτικών, ενδολεκτικών και περιλεκτικών (λεκτικών, ελλεκτικών, προσλεκτικών
ή φραστικών, εµφραστικών, διεκφραστικών, κ.ο.κ.), σηµειώνοντας, έτσι, µια ποικιλία όρων διαθέσιµων
στην ελληνική βιβλιογραφία, αντίστοιχα για τους αγγλικούς locutionary, illocutionary, perlocutionary.

Oι λέξεις της αρχαίας ελληνικής τυπώνονται µε πλάγια στοιχεία και έναν ανωφερή αστερίσκο, ενώ
όταν οι λέξεις αυτές είναι περισσότερες από µία αστερίσκος τίθεται και πριν από την πρώτη λέξη. Στο
τέλος κάθε λήµµατος σηµειώνονται τα αρχικά του συγγραφέα και του µεταφραστή (λόγου χάριν:
D.Bo./∆.X.). Mέσα σε αγκύλες έχουν σηµειωθεί διευκρινιστικές παρεµβάσεις των συγγραφέων που αφο-
ρούν σε πραγµατολογικά ζητήµατα ορολογίας ή ζητήµατα χρονολογιών. Mε πλάγια στοιχεία τυπώνονται
όροι, φράσεις και εκφράσεις που προέρχονται από τα λατινικά, τα γερµανικά, τα κινεζικά και τα σανσκρι-
τικά. ∆ιατηρήσαµε τη γραφή στα ελληνικά για τα κύρια ονόµατα που αναφέρονται στα λήµµατα (λόγου
χάριν: µηχανή Tιούρινγκ) σε όλες τις σχετικές αναφορές στο πλαίσιο του λεξικού.

Tέλος, για να διευκολύνουµε στην αναζήτηση των ληµµάτων και να συνεισφέρουµε ώστε να γίνει το
λεξικό περισσότερο εύχρηστο, προσθέσαµε στο τέλος του κυρίου σώµατος έναν κατάλογο όρων, όπου ση-
µειώνονται όλοι οι όροι του λεξικού µε λατινικούς χαρακτήρες και παρατίθεται η µετάφραση που επιλέξα-
µε στη γλώσσα µας.

Tο Φιλοσοφικό Λεξικό του Καίµπριτζ, όπως και κάθε λεξικό, έχει τους αναπόφευκτους περιορισµούς
του. Όσον αφορά στην περιγραφική και στην πληροφοριακή του διάσταση, παρά τις επανειληµµένες
επανεκδόσεις, είναι φυσικό να απαιτούνται πάντοτε συµπληρώσεις και διορθώσεις. Για τούτο, προσπαθή-
σαµε να προβούµε σιωπηρά στην απαραίτητη ενηµέρωση σε όσα σηµεία υπήρχαν προφανή κενά, κυρίως
στα λήµµατα τα σχετικά µε φιλοσόφους που έχουν αποβιώσει τα τελευταία χρόνια (από τη ∆εύτερη έκδο-
ση του Λεξικού [1999-112006] µέχρι το 2011). Ως προς τις κανονιστικές µας προτάσεις, έχουµε επίγνωση
του ενδεχόµενου γενικότερων αντιρρήσεων για τη µεθοδολογία µας και επιµέρους ενστάσεων για τις συ-
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γκεκριµένες λύσεις τις οποίες έχουµε επιλέξει. Ωστόσο, θα καλωσορίσουµε αυτές τις αντιρρήσεις και εν-
στάσεις, στο βαθµό που είναι καλοπροαίρετες και µπορούν να µας βοηθήσουν να προχωρήσουµε σε ανα-
θεωρήσεις και διορθώσεις σε επόµενη έκδοση. Το συγκεκριµένο λεξικό δεν διεκδικεί το αλάθητο, ούτε
στην πρωτότυπη ούτε στη µεταφρασµένη µορφή του. Θα πάρει τη θέση του ανάµεσα στα ήδη υπάρχοντα
στη χώρα µας φιλοσοφικά λεξικά, θα µελετηθεί, θα κριθεί, θα συγκριθεί µε αυτά και ελπίζουµε ότι θα
αποτελέσει την αφορµή για έναν δηµιουργικό διάλογο που δεν θα αφορά µόνο σε µεταφρασεολογικά, αλ-
λά και σε ουσιώδη φιλοσοφικά ζητήµατα.

Με τούτη τη βάσιµη ελπίδα, καταθέτουµε το προϊόν της πρώτης προσπάθειάς µας να µεταφέρουµε µε
υπεύθυνο τρόπο ένα σύνθετο και υψηλών αξιώσεων έργο στη γλώσσα µας, απευθύνοντας τις ευχαριστίες
µας σε όλους όσοι συνέβαλαν στο εγχείρηµα της έκδοσης, στους αρχικούς συνεργάτες και στους συναδέλ-
φους που µας συµπαραστάθηκαν πρόθυµα κάθε φορά που χρειάστηκε να ζητήσουµε τη συµβουλή τους. 

Στέλιος Βιρβιδάκης
Γιώργος Ξηροπαΐδης
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·‚·Ù¿Ú [avatar], από το σανσκριτικό avat -ara.
Στην ινδουιστική σκέψη, οιαδήποτε από τις επα-
νειληµµένες «καθόδους» του Υπέρτατου Όντος
στον φυσικό κόσµο υπό µορφή ζώου, ανθρώπινου
πλάσµατος ή συνδυασµού των δύο, προκειµένου
να καταπολεµήσει το κακό και να επαναφέρει την
τάξη. Ταυτιζόµενες κατ’ εξοχήν µε τις ενέργειες
του θεού Βισνού, αυτές οι είσοδοι στον κόσµο
υποδεικνύουν ότι ο Βισνού ως κύριος πρόκειται
να διορθώσει τον κύκλο του κάρµα. Η πρωιµότε-
ρη αναφορά του βρίσκεται στην Μπαγκαβάτ Γκίτα
(150 π.Χ.), όπου ο Κρίσνα λέει ότι όποτε το
ντάρµα φθίνει, αυτός ενσαρκώνεται πάλι και πάλι
για να καταστρέψει τους φαύλους και να στηρίξει
το καλό. Μεταγενέστεροι κατάλογοι των αβατάρ
του Βισνού παραθέτουν είκοσι και πλέον ενσαρ-
κώσεις, µε σπουδαιότερα παραδείγµατα τον Κρίσ-
να και τον Βούδα. Η συµπερίληψη στον κατάλογο
σηµαντικών τοπικών θεοτήτων τις έσυρε στη
σφαίρα επιρροής των πιστών του Βισνού, και σή-
µερα µπορούν να συµπεριλαµβάνονται ακόµη και
ο Ιησούς ή ο Μωάµεθ. Σύγχρονοι φιλόσοφοι, όπως
ο Ραντακρίσναν (Radhakrishnan, 1888-1975), επα-
νερµηνεύουν την έννοια κατά µη θεϊστικό τρόπο
ταυτίζοντας την ιδέα του αβατάρ µε ένα ανθρώπι-
νο ον που έχει επιτύχει φώτιση. R.N.Mi. / Φ.Τ.

∞‚‰ËÚ›ÙÂ˜ [Abderites]. Ο λόγος για τους αρχαίους
Έλληνες φιλοσόφους Λεύκιππο και ∆ηµόκριτο,
τους δύο φιλοσόφους που πρώτοι ανέπτυξαν τον
ατοµισµό. Μολονότι τα Άβδηρα της Θράκης (Βό-
ρεια Ελλάδα) ήταν πατρίδα τριών προσωκρατικών
φιλοσόφων – του Λεύκιππου, του ∆ηµόκριτου και
του Πρωταγόρα –, οι όροι «Αβδηρίτες» και «Σχο-
λή των Αβδήρων» αναφέρονται µόνο στον Λεύκιπ-
πο και στον ∆ηµόκριτο. Μπορούµε έτσι να δια-
κρίνουµε τον πρώιµο ελληνικό ατοµισµό από την

επικούρεια φιλοσοφία, η οποία αποτελεί τη µετέ-
πειτα µορφή του ατοµισµού και αναπτύχθηκε από
τον Επίκουρο τον Αθηναίο. Η σύγχρονη χρήση
του όρου δεν είναι κατάλληλη υπό την εξής έν-
νοια: στην αρχαιότητα, ο όρος «Αβδηρίτης, -αι»,
χρησιµοποιείτο ως συνώνυµος του όρου «ανόη-
τος», όχι προς απαξίωση κάποιου από τους τρεις
φιλοσόφους των Αβδήρων, αλλά ως προσβολή
που παραπέµπει στη µαταιόδοξη συµπεριφορά
των κατοίκων του συγκεκριµένου τόπου. Βλ. επίσης

ΑΡΧΑΙA ATOMIKH ΘEΩPIA, ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ.
A.P.D.M. / A.Σ.

∞‚ÂÏ¿Ú‰Ô˜, ¶¤ÙÚÔ˜ [Abelard, Peter], στα γαλλικά:
Pierre Abailard ή Abélard (1079-1144). Γάλλος θεο-
λόγος, τα έργα του οποίου, ιδιαίτερα το Theologia
Christiana, συνιστούν µία από τις πλέον εντυπω-
σιακές προσπάθειες του Μεσαίωνα στη χρησιµο-
ποίηση τεχνικών της λογικής, προκειµένου να ερ-
µηνευτούν τα χριστιανικά δόγµατα. Γεννήθηκε
από µια οικογένεια κατώτερων ευγενών στη Βρε-
τάνη και σπούδασε λογική και θεολογία υπό την
επίβλεψη ορισµένων εκ των επιφανέστερων διδα-
σκάλων των αρχών του 12ου αιώνα, συµπεριλαµ-
βανοµένων του Roscelin, του Γουίλλιαµ του Σα-
µπώ και του Άνσελµου της Λαόν. Ταχύτατα ξεπέ-
ρασε τους διδασκάλους του στη λογική και προ-
σέλκυσε σπουδαστές απ’ όλη την Ευρώπη. Οι
εφορµήσεις του στο χώρο της θεολογίας έγιναν
αποδεκτές µε µικρότερο ενθουσιασµό. Οι αντιλή-
ψεις του για την Τριάδα καταδικάστηκαν δύο φο-
ρές ως αιρετικές. Ο Αβελάρδος διήγε δραµατικό
βίο που τονιζόταν από πικρές διαµάχες µε τους
αντιπάλους του και µ’ έναν επικίνδυνο όσο και φη-
µισµένο ερωτικό δεσµό µε την Ελοΐζα (1117). Στο
αυτοβιογραφικό του έργο Historia calamitatum
διηγείται πολλά στοιχεία από αυτή την ιστορία.

A



Τα δύο σηµαντικότερα έργα του Αβελάρδου
στη λογική είναι το Logica ingredientibus και τo
Dialectica. Στις πραγµατείες αυτές, όπως και σε
άλλες, είναι ο πρώτος σχολαστικός του Μεσαίωνα
που κάνει πλήρη χρήση του Περί ερµηνείας του
Αριστοτέλη και των σχολίων του Βοήθιου σ’ αυτό,
προκειµένου να αναπτύξει µια εξεζητηµένη θεω-
ρία για τη σηµασία των λέξεων και των προτά-
σεων. Η θεωρία διακρίνει τη σηµασία µιας έκφρα-
σης τόσο από το τι ονοµατοδοτεί η έκφραση όσο
και από την ιδέα στο νου του οµιλητή που συνδέε-
ται µε την έκφραση. Ο Αβελάρδος επιτρέπει κά-
ποιο ρόλο για τις νοητικές εικόνες κατά τη διαδι-
κασία του σκέπτεσθαι, προσεχτικά όµως αποφεύ-
γει να ισχυριστεί πως αυτές συνιστούν το περιεχό-
µενο των λέξεων. Στο σηµείο αυτό έχει πλήρη
επίγνωση των παγίδων των υποκειµενιστικών θεω-
ριών του νοήµατος. Οι θετικοί του κανόνες για το
τι υποδηλώνουν οι λέξεις είναι στενά συνδεδεµέ-
νοι µε τις απόψεις του για τη σηµασιοδότηση των
προτάσεων και των καθολικών εννοιών. Για τον
Αβελάρδο οι προτάσεις είναι φράσεις που είτε εί-
ναι αληθείς είτε ψευδείς· τα λεγόµενά τους (τα δι-
κά τους dicta) είναι ό,τι σηµαίνουν, και τα dicta εί-
ναι οι πρωταρχικοί φορείς της αληθείας ή του
ψεύδους. Ο Αβελάρδος ανέπτυξε µια ιδιοφυή
προτασιακή λογική, την πρώτη µετά τους στωι-
κούς. Μια καθολική έννοια, από την άλλη µεριά,
είναι ένα κοινό ουσιαστικό ή επίθετο, και το πε-
ριεχόµενό της είναι ό,τι υποδηλώνει και το ρήµα
µέσα σε µια πρόταση. Είναι ένα είδος κολοβωµέ-
νου dictum, το οποίο ο Αβελάρδος ποικιλοτρόπως
ονόµαζε status, φύση ή ιδιότητα. Ούτε το status
ούτε τα dicta είναι πράγµατα, έλεγε ο Αβελάρδος,
αλλά αντικείµενα της σκέψης ανεξάρτητα από το
νου. Ο Αβελάρδος άσκησε σφοδρή επίθεση στις
ρεαλιστικές θεωρίες των καθολικών εννοιών, όµως
η άποψή του ότι οι καθολικές έννοιες είναι λέξεις,
δεν σήµαινε πως αρνιόταν την αντικειµενικότητα
της γνώσης που έχουµε για τον κόσµο.

Οι θεωρίες του Αβελάρδου στη λογική και
στην οντολογία πήγαν παραπέρα από τις παρα-
δοσιακές ιδέες που είχαν διοχετευτεί από τον
Αριστοτέλη µέσω της διαµεσολάβησης των ύστε-
ρων αρχαίων σχολιαστών, ειδικότερα του Βοή-
θιου. Θα µπορούσαν να σχηµατοποιήσουν τη βά-
ση µιας ριζικά νέας σύνθεσης στη λογική της ∆ύ-
σης, όµως µόλις το µεγαλύτερο µέρος του αριστο-
τελικού έργου έγινε διαθέσιµο στη ∆υτική Ευρώπη

κατά τον 12ο αιώνα, το ενδιαφέρον µετατοπίστη-
κε προς την αφοµοίωση αυτού του ήδη επεξεργα-
σµένου συστήµατος ιδεών. Συνεπώς, η επίδραση
του Αβελάρδου στην Ύστερη σχολαστική σκέψη,
µολονότι αξιοµνηµόνευτη, δεν είναι τόσο σπου-
δαία όσο θα ανέµενε κάποιος, δοθέντος της οξυ-
δέρκειας και της αυθεντικότητας των αντιλήψεών
του. Βλ. επίσης ΒΟΗΘΙΟΣ, ΡΟΣΚΕΛΙΝOΣ, ΣΧΟΛΑ-

ΣΤΙΚΙΣΜΟΣ. Μ.Μ.Τ. / Γ.Μ.

∞‚ÂÓ¿ÚÈÔ˘˜, ƒ›¯·ÚÓÙ [Avenarius, Richard] (1843-
1896). Γερµανός φιλόσοφος που γεννήθηκε στο
Παρίσι και σπούδασε στο Πανεπιστήµιο της Λει-
ψίας. Έγινε καθηγητής στη Λειψία και διαδέχτη-
κε τον Windelband στο Πανεπιστήµιο της Ζυρί-
χης το 1877. Για ένα διάστηµα, ήταν εκδότης του
περιοδικού Zeitschrift für wissenschaftliche Philoso-
phie. Το πρώιµο έργο του ήταν το Περί των δύο
πρώτων φάσεων του σπινοζικού πανθεϊσµού (Über
die beiden ersten Phasen des Spinozischen Pantheis-
mus, 1868). Το βασικότερο έργο του, Κριτική της
καθαρής εµπειρίας (Kritik der reinen Erfahrung, 
2 τόµοι, 1888-1890), ακολούθησε η τελευταία του
µελέτη Η ανθρώπινη έννοια του κόσµου (Der
menschliche Weltbegriff , 1891).

Στη µετακαντιανή Κριτική του, ο Αβενάριους
παρουσίασε έναν ριζοσπαστικό θετικισµό που ανα-
ζητούσε τη θεµελίωση της φιλοσοφίας πάνω σε
επιστηµονικές αρχές. Αυτός ο «εµπειριοκριτικι-
σµός» υπογράµµιζε την «καθαρή εµπειρία» και τις
περιγραφικές και γενικές οριοθετήσεις της εµπει-
ρίας. Οι µεταφυσικοί ισχυρισµοί για τη δυνατότητα
υπέρβασης της εµπειρίας απορρίφθηκαν ως απλές
κατασκευές του πνεύµατος. Παρόµοια µε τον Hu-
me, ο Αβενάριους δεν αποδέχτηκε την οντολογική
εγκυρότητα της ουσίας και της αιτιότητας. Αναζη-
τώντας έναν επιστηµονικό εµπειρισµό, προσπάθη-
σε να σκιαγραφήσει την περιγραφική αποτίµηση
της µορφής και του περιεχοµένου της καθαρής
εµπειρίας. Πίστευε πως η διχοτοµία υποκειµένου-
αντικειµένου, ο διαχωρισµός της έσωθεν και έξω-
θεν εµπειρίας, παραποιούσαν την πραγµατικότητα.
Αν µπορούσαµε να αποφύγουµε την «ενδοπροβολι-
κή» αίσθηση, σκέψη και βούληση στο πλαίσιο της
εµπειρίας (άρα, τέµνοντάς τη σε υποκείµενο και
αντικείµενο), θα ήταν εφικτή η επίτευξη της πρω-
τογενούς «φυσικής» θεώρησης του κόσµου.

Μολονότι ο Αβενάριους στην Κριτική της κα-
θαρής εµπειρίας πίστευε πως οι µεταβολές στην
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κατάσταση του εγκεφάλου παραλληλίζονται µε
την κατάσταση στη συνείδηση, δεν περιόρισε τις
αισθητηριακές ή συνειδησιακές καταστάσεις στις
φυσιολογικές µεταβολές του εγκεφάλου. Επειδή η
θεωρία του για την καθαρή εµπειρία υπέσκαπτε
τον δογµατικό υλισµό, ο Lenin, µε το έργο του
Υλισµός και Εµπειριοκριτικισµός (µετάφραση στα
αγγλικά: 1952), άσκησε κριτική στη φιλοσοφία
του. Η γνωσιολογία του επηρέασε τον Mach και η
έµφαση που έδινε στην καθαρή εµπειρία είχε
αξιοσηµείωτη επίδραση στον James. Βλ. επίσης ∆Ι-

ΧΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.
G.J.S. / Γ.Μ.

∞‚ÂÚÚfiË˜ [Averroes], στα αραβικά: Ιµπν Ρουσντ
(Ibn Rushd, 1126-1198). Μουσουλµάνος φιλόσο-
φος, νοµικός και γιατρός. Βλαστός µιας µακράς γε-
νεαλογίας κάδι (q -ad-ıs, ιεροδικαστών), γεννήθηκε
στην Κόρδοβα και εκπαιδεύθηκε στον ισλαµικό νό-
µο. Όταν ο Ιµπν Τουφάιλ (Ibn Tufayl), ο συγγρα-
φέας της φιλοσοφικής αλληγορίας Χάι Ιµπν Γιακτζάν
( .Hayy Ibn Yaq.z -an), τον παρουσίασε στον Αλµοχά-
δα ηγεµόνα, προσποιήθηκε άγνοια της φιλοσο-
φίας, µόνο και µόνο για να µάθει ότι ο ηγέτης της
δυναστείας που ενέπνεε τόσο φόβο για την ορθο-
δοξία της ήταν εξαιρετικά εξοικειωµένος µε τα φι-
λοσοφικά ζητήµατα. Του χάρισε µία τιµητική τή-
βεννο κι ένα άλογο ιππασίας και αργότερα τον
κάλεσε να γράψει τα περίφηµα υπόµνηµατά του
στον Αριστοτέλη και τον διόρισε κάδι της Σεβί-
λης· τελικά διαδέχθηκε τον Ιµπν Τουφάιλ ως βα-
σιλικός γιατρός και έγινε αρχιδικαστής της Κόρ-
δοβα. ∆ιώχθηκε όταν ο διάδοχος του σουλτάνου
χρειάστηκε ορθόδοξη υποστήριξη στον πόλεµό
του µε τη χριστιανική Ισπανία, αλλά πέθανε ειρη-
νικά στο Μαρακές, καθώς τα διατάγµατα ενα-
ντίον του είχαν πλέον ανακληθεί.

Τα έργα του, που συχνότατα διασώζονται σε
εβραϊκές ή λατινικές µεταφράσεις (το «Αβερρόης»
αντιπροσωπεύει µια προσπάθεια εκλατινισµού
του «Ιµπν Ρουσντ»), περιλαµβάνουν αστρονοµικά
και ιατρικά γραπτά· σύντοµα, µεσαία και µακρά
υποµνήµατα στον Αριστοτέλη («ήταν το ύψιστο
ανθρώπινο πνεύµα»)· ένα υπόµνηµα στην Πολι-
τεία του Πλάτωνος, και δύο εµπνευσµένες δικανι-
κές συνηγορίες της φιλοσοφίας: την Αποφασιστική
πραγµατεία και την Ασυνέπεια της ασυνέπειας. Η
πρώτη υποστηρίζει πως η φιλοσοφία, παρότι πε-
ριορίζεται στον ειδήµονα, έχει παραγγελθεί µέσω

της προτροπής του Κορανίου (59, 2) να διαλογίζε-
ται ο άνθρωπος πάνω στο Θείο Σχέδιο. Η δεύτε-
ρη αντικρούει την Ασυνέπεια των φιλοσόφων του
αλ-Γκαζάλι (al-Ghaz-al-ı), υπερασπίζοντας τη φυ-
σιοκρατία και τη θεωρούµενη ως συνεπαγωγή της,
την ιδέα της αιωνιότητας του κόσµου, ωστόσο συ-
χνά αποµακρύνεται από τα περισσότερο πλατωνί-
ζοντα και πρωτότυπα δόγµατα του Αβικέννα, κυ-
ριότερου αντιπάλου του αλ-Γκαζάλι. Έτσι, ο
Αβερρόης απορρίπτει την ιδέα του Αβικέννα ότι ο
ίδιος ο κόσµος είναι τυχαίος, καθόσον εξαρτάται
µόνο από τις εµµενείς του αιτίες, υποστηρίζοντας
ότι η απάλειψη της αναγκαιότητας, που είναι το
αναγνωριστικό γνώρισµα της σοφίας του Θεού,
δεν θα µας άφηνε τρόπο να συναγάγουµε έναν
σοφό γεννήτορα της φύσης. Εντέλει, ο Αβερρόης
αρνείται την εκπόρευση και ζητάει να επαναφέρει
τη φυσική θεολογία σε µια φυσική της ύλης και
της κίνησης, αποφεύγοντας τη µεταφυσική προ-
σέγγιση του Αβικέννα και εντοπίζοντας τη δράση
του Θεού στην επιβολή τάξης στην αιώνια ύλη.
Σε ό,τι αφορά στη σωµατική ανάσταση, στην
ατοµική πρόνοια και στα θαύµατα, προσφεύγει
στην παραδεδοµένη αυθεντία, στα παραµύθια και
στην µπλόφα· ακόµη και η υπεράσπιση εκ µέρους
του της αιτιακής αναγκαιότητας αναδίδει έναν
δογµατισµό ο οποίος εκφράζει την αµηχανία της
θέσης του και τη σκλήρυνση της περιπατητικής
σκέψης. ∆ιατηρεί, ωστόσο, την ιδέα ότι ο νους εί-
ναι αθάνατος, και στην πραγµατικότητα απρόσω-
πος: αφού µόνο η ύλη διαφοροποιεί τα άτοµα,
όλοι οι νόες είναι, σε τελευταία ανάλυση, ένας·
οδηγούνται στην εκπλήρωση και στη µακαριότητα
ερχόµενοι σε επαφή (itti.s -al· πρβλ. την αφή του
Πλωτίνου) µε τον Ενεργό Νου.

Πολλοί Ιουδαίοι φιλόσοφοι, όπως ο Narboni
και ο Albalag, ακολούθησαν ρητά τα επιχειρήµατα
του Αβερρόη, επανερµηνεύοντας, αντιστοίχως,
τον Μαϊµονίδη. Αλλά οι προσπάθειες του Αβερ-
ρόη να συσσωµατώσει το ρητορικό και το διαλε-
κτικό µε το φιλοσοφικό λόγο οδήγησαν στο στιγ-
µατισµό των χριστιανών οπαδών του ως υποστη-
ρικτών µιας «διπλής αλήθειας», µολονότι κανένα
κείµενό του δεν υποστηρίζει ένα τέτοιο δόγµα. Ο
Σιγήρος της Βραβάντης, ο Βοήθιος της ∆ακίας
και ο Μπερνιέ της Νιβέλ καταδικάστηκαν για
αβερροϊκή αίρεση στο Παρίσι το 1270. Ωστόσο,
από τον 13ο µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα οι λα-
τινόφωνοι λόγιοι διάβαζαν κατά κανόνα τον Αρι-
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στοτέλη µέσα από τα σχόλια του Αβερρόη. Στους
φιλοσόφους που ανταποκρίθηκαν στη σκέψη του
περιλαµβάνονται ο Ιµπν Ταϊµίγια (Ibn Taymiyya,
απεβ. το 1327), ο Γκερσονίδης, ο Αλβέρτος ο Μέ-
γας και ο Ακινάτης. Η πεισµατική εµµονή του
Spinoza στην αιωνιότητα του κόσµου τον συνδέει
ζωηρά µε τον Αβερρόη. Βλ. επίσης ΑΡΑΒΙΚΗ ΦΙΛΟ-

ΣΟΦΙΑ. L.E.G. / Φ.Τ.

∞‚ÈÎ¤ÓÓ·˜ [Avicenna], στα αραβικά: Ιµπν Σίνα
(Ibn Sin-a, 980-1037). Μουσουλµάνος φιλόσοφος
και γιατρός. Γεννηµένος κοντά στην Μπουχάρα,
όπου ο πατέρας του υπηρετούσε ως επαρχιακός
διοικητής, ο Αβικέννας ανδρώθηκε την εποχή που
κατέρρεε η περσική δυναστεία των Σασσανιδών
και πέρασε µεγάλο µέρος της ζωής του καταφεύ-
γοντας από αυλή σε αυλή για να αποφύγει τους
κινδύνους της ληστρικής κατάκτησης του Μαχ-
µούντ της Γκάζνα. Η αυτοβιογραφία του τον πε-
ριγράφει ως έναν διορατικό µελετητή της φιλοσο-
φίας και άλλων ελληνικών επιστηµών ο οποίος
δεν µπορούσε να αντιληφθεί το στόχο των Μετά
τα Φυσικά του Αριστοτέλη, µέχρις ότου διάβασε
ένα σύντοµο δοκίµιο του αλ-Φάραµπι (al-F-ar-ab-ı,
870-950) που του έδειξε τι σηµαίνει να αναζητείς
τη φύση τού είναι ως τέτοιου.

Στη µεταφυσική ακριβώς επρόκειτο ο Αβικέν-
νας να συµβάλει τα µέγιστα στη φιλοσοφία, συν-
θέτοντας µε λαµπρό τρόπο τις αντιτιθέµενες προ-
σεγγίσεις της αριστοτελικής-νεοπλατωνικής πα-
ράδοσης µε το µονοθεϊσµό της δηµιουργίας που
υποστήριζε η ισλαµική διαλεκτική θεολογία (κα-
λάµ). Εκεί που ο Αριστοτέλης αναζητούσε και
έβρισκε το είναι στην πληρέστερη έννοιά του σε
αυτό που είναι από τη φύση του αµετάβλητο
(πρωτίστως, στα γένη των πραγµάτων, στα ουρά-
νια σώµατα και στον κόσµο ως όλον), το καλάµ
αντιλαµβανόταν το είναι ως άµεσα δεδοµένο, µην
επιτρέποντας καµία αναγωγή από το απλό ενδε-
χοµενικό συµβάν σε οιεσδήποτε αναγκαίες ιδιότη-
τες, συστοιχίες, συνέχειες ή ακολουθίες. Το απο-
τέλεσµα ήταν µια αυστηρά ατοµιστική περιστα-
σιοκρατία [occasionalism = οκκαζιοναλισµός, θεω-
ρία των περιπτωσιακών αιτιών] που, σε τελευταία
ανάλυση, βασιζόταν σε µία πρώιµη εκδοχή λογι-
κού ατοµισµού. Ο Αβικέννας διατήρησε έναν αρι-
στοτελικό νατουραλισµό παράλληλα µε την ιδέα
των Γραφών περί ενδεχοµενικότητας του κόσµου
υποστηρίζοντας ότι κάθε πεπερασµένο ον είναι

ενδεχοµενικό καθ’ εαυτό αλλά αναγκαίο σε σχέση
µε τα αίτιά του. Προσάρµοσε τη νεοπλατωνική
θεωρία της εκπόρευσης του αλ-Φάραµπι σε τούτη
τη σχηµατοποίηση και πολιτογράφησε στη φιλο-
σοφία τη δική του ιδιάζουσα εκδοχή του θεολογι-
κού επιχειρήµατος της ενδεχοµενικότητας: κάθε
ον πρέπει να είναι είτε αναγκαίο είτε ενδεχοµενι-
κό, εάν όµως είναι ενδεχοµενικό, απαιτεί µια αι-
τία· δεδοµένου ότι δεν είναι δυνατή µια άπειρη
αναδροµή, πρέπει να υφίσταται ένα Αναγκαίο Ον,
που είναι, ως εκ τούτου, απλό, έσχατη αιτία όλων
των άλλων πραγµάτων.

Ο Αβικέννας βρήκε καταφύγιο στην αυλή κά-
ποιου Άλα αλ-Ντάουλα, ο οποίος αντιστάθηκε
γενναία στις στρατιωτικές επιθέσεις του Μαχ-
µούντ στην επικράτειά του γύρω από το Ισφαχάν
και έκανε το φιλόσοφο και διακεκριµένο λόγιο βε-
ζίρη του. Εδώ ο Αβικέννας ολοκλήρωσε το περίφη-
µο φιλοσοφικό του έργο Σίφα’ (γνωστό στα λατινι-
κά ως Sufficientia) και συνέταξε το Κάνουν φι Τιµπ
(Canun fi Tibb, o γαληνικός Κανόνας), που παρέ-
µεινε εν χρήσει ως ιατρικό εγχειρίδιο µέχρις ότου
υποχώρησε από τις επικρίσεις που δέχθηκε κατά
την Αναγέννηση. Η φιλοσοφία του Αβικέννα ήταν
ο κεντρικός στόχος της πολεµικής του µουσουλµά-
νου θεολόγου αλ-Γκαζάλι (al-Ghaz-al-ı) στο έργο
του Η ασυνέπεια των φιλοσόφων, βάσει κυρίως του
επιχειρήµατος ότι η διατήρηση του αριστοτελικού
δόγµατος περί αιωνιότητας του κόσµου εκ µέρους
του φιλοσόφου αντιφάσκει µε τον ισχυρισµό του
ότι ο Θεός είναι ο δηµιουργός του κόσµου. Οι
επαναλαµβανόµενες διαβεβαιώσεις του Αβικέννα
περί των αναγκαίων αιτιακών δεσµών και του κα-
θολικά δεσµευτικού χαρακτήρα της θεϊκής γνώσης,
υποστήριζε ο αλ-Γκαζάλι, καθιστούσαν αδύνατα
τα θαύµατα και τη θεία διακυβέρνηση υπερβολικά
απρόσωπη για να δικαιούται αυτό το όνοµα.
Ωστόσο, τα φιλοσοφικά έργα του Αβικέννα (που
αριθµούν πάνω από µια εκατοντάδα στο αραβικό
και, µερικές φορές, περσικό τους πρωτότυπο) συ-
νέχισαν να ασκούν τεράστια επιρροή στους Μου-
σουλµάνους και Ιουδαίους φιλοσόφους και (µέσω
των λατινικών τους µεταφράσεων) στους φιλοσό-
φους της ∆ύσης. Βλ. επίσης ΑΡΑΒΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.

L.E.G. / Φ.Τ.

·‚›ÓÙÈ· [avidya]. Σανσκριτική λέξη που σηµαίνει
«άγνοια», «έλλειψη σοφίας». Η αβίντια είναι κε-
ντρική έννοια των ινδικών φιλοσοφικών συστηµά-
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των, τα οποία προσπαθούσαν να εξηγήσουν τους
λόγους της υποδούλωσης στο κάρµα που οδηγούν
στον πόνο και στη λύτρωση από αυτή τη υποδού-
λωση µέσω πνευµατικής απελευθέρωσης. Η γενι-
κή ιδέα ήταν πως τα δεσµά του κάρµα προκαλού-
νται εξαιτίας της αβίντια που αποτελεί άγνοια της
πραγµατικής φύσης της πραγµατικότητας. Όταν
η σοφία διώχνει την αβίντια, το άτοµο απαλλάσ-
σεται από τα δεσµά. Στην ινδική φιλοσοφία ανα-
πτύσσονται πολλές θεωρίες για τη φύση και το
µεταφυσικό status της αβίντια. Αν η αβίντια προκα-
λεί υποδούλωση και παγιδεύει το άτοµο στον κύ-
κλο µετενσαρκώσεων µέσα από τη ζωή και το θά-
νατο, που ακριβώς εδράζεται και πώς δηµιουργεί-
ται; D.K.C. / Σ.Β.

·Á·ıfi. Βλ. HΘIKH.

·Á·ıfi, ÎÔÈÓfi. Βλ. KOINO AΓAΘO.

·Á·ıfiÓ *. Αρχαίος ελληνικός όρος που σηµαίνει»
καλό» ή «το καλό». Από τον Σωκράτη και ύστερα,
το αγαθόν* αποτέλεσε το κεντρικό αντικείµενο της
φιλοσοφικής έρευνας· συχνά θεωρήθηκε ως ο σκο-
πός κάθε ορθολογικής πράξης. Ο Πλάτων, στην
παροµοίωση του ήλιου στην Πολιτεία, το ταύτισε
µε την Ιδέα του Αγαθού, την πηγή της πραγµατι-
κότητας, της αλήθειας και της κατανοησιµότητας
των πραγµάτων. Ο Αριστοτέλης το ερµήνευσε ως
ευδαιµονία*, δηλαδή ως διανοητική ή ηθική αρετή,
άποψη που διαµέσου του στωικισµού και του νεο-
πλατωνισµού έφτασε στο χριστιανισµό. Θα µπο-
ρούσε να υπσστηριχτεί ότι οι σύγχρονες θεωρίες
της ωφελιµότητας (utility) ουσιαστικά ασχολού-
νται µε το ίδιο σωκρατικό ερώτηµα. R.C. / A.Σ.

·Á·ıÔÔÈËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi [good-making cha-
racteristic]. Ένα χαρακτηριστικό που καθιστά
αγαθό οτιδήποτε είναι εγγενώς ή εµφύτως αγαθό.
Οι υποστηρικτές της ηδονοκρατίας θεωρούν ότι η
ηδονή και ό,τι συµβάλλει σε αυτήν αποτελούν τα
µοναδικά αγαθοποιητικά χαρακτηριστικά. Οι
πλουραλιστές υποστηρίζουν πως τα παραπάνω
χαρακτηριστικά είναι µόνο µερικά µεταξύ πολλών
άλλων αγαθοποιητικών χαρακτηριστικών, στα
οποία συµπεριλαµβάνονται, για παράδειγµα, η
γνώση, η φιλία, η οµορφιά και το πράττειν από
αίσθηµα καθήκοντος. Βλ. επίσης ΗΘIKH, Η∆ONO-

KPATIA. B.R. / Γ.Λ.

·Á·ıÔÚ·Í›·. Βλ. APETOΛOΓIKH HΘIKH.

·Á·ıÔÊÚÔÛ‡ÓË. Βλ. APETOΛOΓIKH HΘIKH.

·Á¿Ë *. Αρχαίος ελληνικός όρος που σηµαίνει
την ανιδιοτελή αγάπη για όλους τους ανθρώπους.
Αγαπισµός ονοµάζεται µερικές φορές µια ηθική
θεωρία σύµφωνα µε την οποία η αγάπη αυτού του
είδους συνιστά την κύρια αρετή και οι πράξεις εί-
ναι καλές στο βαθµό που την εκφράζουν. Η αρ-
χαία ελληνική λέξη αγάπη* συχνά χρησιµοποιείται
στην Καινή ∆ιαθήκη, όπως, επίσης, συχνά χρησι-
µοποιείται και στις σύγχρονες γλώσσες για να
υποδηλώσει το είδος αγάπης που ο εκάστοτε συγ-
γραφέας εξιδανικεύει. Στην Καινή ∆ιαθήκη, όµως,
χρησιµοποιείται µε ευρύτερη σηµασία, έτσι ώστε
το όποιο ηθικό ιδεώδες πρέπει µάλλον να αναζη-
τηθεί στους ουσιώδεις ισχυρισµούς του κειµένου
και όχι στο γλωσσικό νόηµα της λέξης. R.M.A. / A.Σ. 

·Á¿Ë˜, ËıÈÎ‹ ÙË˜. Βλ. HΘIKH TΩN ΘEIΩN ENTO-

ΛΩN.

AÁ›, ¶ÈÂÚ ÓÙ’. Βλ. NT’ AΓI.

·ÁÎ¿Ì· [ -agama], σανσκριτικά: «αυτό που έχει φα-
νερωθεί». Θρησκευτικό κείµενο µεγάλου κύρους
κάποιου ινδικού δόγµατος. Υπάρχουν ινδουιστι-
κές, τζαϊνιστικές και βουδιστικές αγκάµα. Οι ιν-
δουιστικές αγκάµα ανήκουν σε τρεις κύριες κατη-
γορίες: τα κείµενα Βαϊσνάβα αφορούν στη λα-
τρεία του Βισνού, τα κείµενα Σαΐβα αφορούν στη
λατρεία του Σίβα και τα ταντρικά κείµενα στη λα-
τρεία της Σάκτι. Ο σιβαϊσµός, για παράδειγµα,
έχει είκοσι οκτώ αγκάµα. Μία αγκάµα µπορεί να
δίνει οδηγίες σχετικά µε το πώς να κατασκευάζο-
νται ναοί ή αγάλµατα, να παρουσιάζει τεχνικές
διαλογισµού ή να σχολιάζει µεθόδους λατρείας. Ο
βουδισµός Μαχαγιάνα χρησιµοποιεί τον όρο
αγκάµα για τις θεµελιώδεις διδασκαλίες του βουδι-
σµού Θεραβάντα. K.E.Y. / Φ.Τ.

·ÁÓÔÈÔÏÔÁ›· [agnoiology], από την ελληνική λέξη
άγνοια*. Η µελέτη της ποιότητας και των συνθη-
κών της κατάστασης της άγνοιας. L.P.P. / Γ.Λ.

·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌfi˜ [agnosticism] (α-στερητ. + γνω-
στός *). Όρος που επινόησε ο Thomas Henry
Huxley το 1869, προκειµένου να δηλώσει τη φιλο-
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σοφική και θρησκευτική στάση όσων υποστηρί-
ζουν ότι οι µεταφυσικές ιδέες ούτε αποδεικνύονται
ούτε διαψεύδονται. O Huxley γράφει χαρακτηρι-
στικά: «Oύτε βεβαιώνω ούτε αρνούµαι την αθανα-
σία της ψυχής. ∆εν βλέπω το λόγο να το πιστέψω,
αλλά, από την άλλη, δεν έχω τρόπο να το διαψεύ-
σω. ∆εν έχω a priori αντίρρηση στο δόγµα».

Aγνωστικισµός είναι µια µορφή σκεπτικισµού
έναντι της µεταφυσικής και ιδιαίτερα του θεϊσµού.
H θέση ενίοτε αποδίδεται στον Kant, ο οποίος
υποστήριζε ότι δεν µπορούµε να γνωρίσουµε τον
Θεό ή την αθανασία, αλλά θα πρέπει να αρκε-
στούµε στην πίστη. O αγνωστικισµός δεν πρέπει
να συγχέεται µε τον αθεϊσµό, την άποψη ότι ο
Θεός δεν υπάρχει. Bλ. επίσης AΘEΪΣMOΣ.

L.P.R. / Θ.Π.

∞‰ÂÏ¿Ú‰Ô˜ ÙÔ˘ ª·ı [Adelard of Bath] (περ. 1070 -
περ. 1145). Άγγλος βενεδικτίνος µοναχός, προ-
σωπικότητα σηµαντική για τη συνεισφορά του
στην εισαγωγή της αραβικής επιστήµης στη ∆ύση.
Αφού αποπεράτωσε τις σπουδές του στην Tουρ,
δίδαξε στη Λαόν, έπειτα πέρασε τα επόµενα επτά
χρόνια ταξιδεύοντας στην Ιταλία, πιθανότατα
στην Ισπανία, στη Σικελία και στη Συρία, πριν
επιστρέψει στην Αγγλία. Στο διάλογό του Περί
του ίδιου και του διαφορετικού παρατηρεί, σχετικά
µε τις καθολικές έννοιες, πως τα ονόµατα των
ατοµικών πραγµάτων, των ειδών και των γενών
επιβάλλονται επί της ιδίας ουσίας εν σχέσει προς
διαφορετικά επίπεδα. Έγραψε, επίσης, τα Εβδο-
µήντα έξι ερωτήµατα περί της φύσεως, που βασί-
στηκαν σε αραβικές γνώσεις· έργα πάνω στη χρή-
ση του άβακα και του αστρολάβου· ένα έργο σχε-
τικά µε την εκτροφή γερακιών και µετέφρασε την
αραβική Ευσύνοπτη εισαγωγή στην Αστρονοµία του
Αµπού Μα’σαρ (Abu Ma’shar’s), τους αστρονοµι-
κούς πίνακες του Αλ Κουαρίζµι (al-Khwarizmi)
και τα Στοιχεία του Ευκλείδη. J.Lo. / Γ.Μ.

·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ. Βλ. ΠPONOMIAKH ΠPOΣBAΣH.

·‰È·Ê¿ÓÂÈ·. Βλ. ΠOΣO∆EIΞH ENTOΣ, ANAΦOPIKA

∆IAΦANHΣ.

·‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ·Ó·ÊÔÚÈÎ‹. Βλ. ANAΦOPIKA ∆IAΦA-

NHΣ.

·‰È·Ê·Ó¤˜ Ï·›ÛÈÔ. Βλ. ΠOΣO∆EIΞH ENTOΣ.

·‰È·Ê·Ó‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹. Βλ. ΠOΣO∆EIΞH ENTOΣ.

·‰È¿ÊÔÚ· *. Βλ. ΣTΩIKIΣMOΣ.

·‰È·ÊÔÚ›·˜, ·Ú¯‹ ÙË˜. Βλ. APXH THΣ A∆IAΦOPIAΣ.

·‰È·ÊÔÚ›·˜, ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜. Βλ. ΠPOBΛHMA THΣ

EΛEYΘEPHΣ BOYΛHΣH, XIOYM.

·‰˘Ó·Ì›· ÙË˜ ‚Ô‡ÏËÛË˜. Βλ. AKPAΣIA*.

·ı·Ó·Û›·. Βλ. EΞAΫΛΩΣH, ΨYXH.

∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ [Athanasius] (περ. 297-373). Από τους
πρώτους χριστιανούς Πατέρες, επίσκοπος Αλε-
ξανδρείας (µολονότι συχνά εξοριζόταν από το
θρόνο του) και κυρίαρχος πρωταγωνιστής στις
έριδες του 4ου αιώνα γύρω από τη σχέση του Χρι-
στού προς τον Θεό Πατέρα. Μέσω σηµαντικότα-
των έργων, όπως Περί ενανθρωπήσεως, Κατά αρεια-
νών, και Επιστολές περί του Αγίου Πνεύµατος, ο
Αθανάσιος συνέβαλε τα µέγιστα στη διατύπωση
των κλασικών δογµάτων της Ενσάρκωσης και της
Τριαδολογίας. Αντιτιθέµενος σε όλες τις µορφές
αρειανισµού που απέρριπταν τη θεία φύση του
Χριστού, υποβιβάζοντάς τον σε κτίσµα, ο Αθανά-
σιος δίδασκε, µε τη φρασεολογία του Συµβόλου
της Νίκαιας, πως ο Χριστός ο Υιός, και συνακό-
λουθα το Άγιο Πνεύµα, ήταν οµοούσιοι * µε τον
Θεό Πατέρα. Εποµένως, µε ορολογία και έννοιες
που αντλήθηκαν από την ελληνική φιλοσοφία,
βοήθησε στη σφυρηλάτηση του διακεκριµένου
χριστιανικού και αντιελληνιστικού δόγµατος του
αιώνιου τριαδικού Θεού που σαρκώθηκε πραγµα-
τικά εν χρόνω, αποκαθιστώντας στην αθανασία
την ανθρώπινη φύση, την οποία είχε απολέσει λό-
γω της αµαρτίας, προσκολλούµενη στην κατάστα-
ση της φθοράς και της πνευµατικής παρακµής. Βλ.

επίσης ΑΡEΙΑΝΙΣΜΟΣ. A.E.L. / Γ.Μ.

·ıÂ˚ÛÌfi˜ [atheism] (α-στερητ. + θεός *). Η άποψη
πως δεν υπάρχουν θεοί. Η ευρέως διαδεδοµένη
αντίληψη ισχυρίζεται απλώς πως δεν πιστεύει
στον Θεό και είναι συνεπής προς τον αγνωστικι-
σµό. Η αυστηρότερη αντίληψη διατυπώνει τον
ισχυρισµό πως δεν υπάρχει κανένας Θεός: αυτή
είναι η άποψη που κυρίως χρησιµοποιείται. Στην
Απολογία του, ο Σωκράτης κατηγορείται για αθεϊ-
σµό επειδή δεν πιστεύει στους επίσηµους αθηναϊ-
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κούς θεούς. Ορισµένοι διακρίνουν ανάµεσα στον
θεωρητικό και στον πρακτικό αθεϊσµό. Θεωρητι-
κά άθεος είναι αυτός που συνειδητά απορρίπτει
την ύπαρξη ενός υπέρτατου όντος, ενώ ο πρακτι-
κά άθεος ίσως πιστεύει πως υπάρχει ένα υπέρτα-
το ον, ωστόσο ζει σαν να µην υπάρχει θεός.

L.P.P. / Γ.Μ.

·ı¤ÌÈÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ [fiÚÔ˘]. Βλ. ΣYΛ-

ΛOΓIΣMOΣ.

·ı¤ÌÈÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÂ›˙ÔÓÔ˜ [fiÚÔ˘]. Βλ. ΣYΛ-

ΛOΓIΣMOΣ.

A-ıÂˆÚ›· ¯ÚfiÓÔ˘. Βλ. XPONOΣ.

ÕÈÁÂÚ, Õ(ÏÊÚÂÓÙ) ∆˙(Ô˘Ï˜) [Ayer, A(lfred) J(ules)]
(1910-1989). Βρετανός φιλόσοφος, από τους ση-
µαντικότερους Βρετανούς λογικούς θετικιστές.
Kατείχε δεσπόζουσα θέση στην αναλυτική φιλο-
σοφία, καθώς σταδιακά τροποποιούσε την προ-
σκόλλησή του σε βασικά σηµεία των απόψεών
του. Σπούδασε στο Ήτον και στην Οξφόρδη, και
ύστερα από µια σύντοµη περίοδο στο Πανεπιστή-
µιο της Βιέννης άρχισε να παραδίδει διαλέξεις
στη φιλοσοφία στο Christ’s College το 1933. Με-
τά τον πόλεµο επέστρεψε στην Οξφόρδη ως διδά-
σκων και έπειτα ως κοσµήτορας του Wadham
College. Κατείχε ως καθηγητής της φιλοσοφίας
του νου και της λογικής την έδρα Grote στο Πα-
νεπιστήµιο του Λονδίνου (1959-1978), καθηγητής
της λογικής στην έδρα Wykeham του Πανεπιστή-
µιου της Οξφόρδης και µέλος του New College
(1959-1978) και του Wolfson College της Οξφόρ-
δης (1978-1983). Ο Άιγερ έλαβε τον τίτλο του ιπ-
πότη το 1973 και υπήρξε ιππότης της Λεγεώνας
της Τιµής. Στο πρώιµο έργο του ανέπτυξε καθα-
ρά και επιτακτικά τις συνέπειες των θεωριών των
θετικιστών πως όλες οι γνωστικές προτάσεις, είτε
είναι αναλυτικές και a priori είτε συνθετικές, ενδε-
χοµενικές και a posteriori, και πως οι εµπειρικά έλ-
λογες πρέπει να είναι επαληθεύσιµες (πρέπει να
αποδέχονται την επιβεβαίωση ή τη διάψευση). Σε
αυτό το πλαίσιο, υπερασπίστηκε τις αναγωγικές
αναλύσεις του εγώ, του εξωτερικού κόσµου και
άλλων νόων. Προτάσεις που αναφέρονται σε
αξίες και αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν το κρι-
τήριο νοήµατος που θέτει ο εµπειριστής, αλλά
αψηφούν τη φυσιοκρατική ανάλυση, στερούνταν

την αξία της αλήθειας, τους αποδιδόταν, ωστόσο,
συγκινησιακό περιεχόµενο. Σε όλα τα έργα του
υποστήριζε µια θεµελιοκρατική προοπτική στη
γνωσιολογία, στην οποία τα δεδοµένα των αισθή-
σεων (αργότερα θα περιγραφούν περισσότερο ου-
δέτερα) διακατείχαν όχι µόνο µια προνοµιούχο
επιστηµική θέση, αλλά αποτελούσαν το θεµατικό
αντικείµενο των βασικότερων προτάσεων, προκει-
µένου να χρησιµοποιηθούν σε αναγωγικές αναλύ-
σεις. Μολονότι στο όψιµο έργο του τροποποίησε
ουσιαστικά πολλές από τις πρώιµες ιδέες του,
εγκαταλείποντας το µεγαλύτερο µέρος του αυστη-
ρού αναγωγισµού τους, παρέµεινε πιστός στην
εµπειριστική εκδοχή της θεµελιοκρατίας και στη
βασική ιδέα του για το κριτήριο της επαληθευσι-
µότητας του νοήµατος. Στα βασικά του έργα πε-
ριλαµβάνονται τα εξής: Γλώσσα, αλήθεια και λογι-
κή (Language, Truth and Logic)· Η θεµελίωση της
εµπειρικής γνώσης (The Foundation of Empirical
Knowledge)· Τα προβλήµατα γνώσης (The Problems
of Knowledge)· Φιλοσοφικά δοκίµια (Philosophical
Essays)· Η έννοια ενός προσώπου (The Concept of a
Person)· Οι απαρχές του πραγµατισµού (The Origins
of Pragmatism)· Μεταφυσική και κοινός νους
(Metaphysics and Common Sense)· Ράσσελ και Μουρ:
Η αναλυτική κληρονοµιά (Russell and Moore: The
Analytical Heritage)· Τα κεντρικά ζητήµατα της φι-
λοσοφίας (The Central Questions of Philosophy)· Πι-
θανότητα και τεκµήριο (Probability and Evidence)· Η
φιλοσοφία τον 20ό αιώνα (Philosophy in the Twen-
tieth Century)· Ράσσελ (Russell )· Χιουµ (Hume)·
Ελευθερία και ηθικότητα, Λουδοβίκος Βιττγκενστάιν
(Freedom and Morality, Ludwig Wittgenstein)· και
Βολταίρος (Voltaire). Βλ. επίσης ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΟΚΡΑ-

ΤΙΑ, ΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ. R.A.F. / Γ.Μ.

AÈÓËÛ›‰ËÌÔ˜. Βλ. EΛΛHNIΣTIKH ΦIΛOΣOΦIA, ΣKE-

ΠTIKIΣMOΣ, ΣKEΠTIKOI.

∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ, ÕÏÌÂÚÙ [Einstein, Albert] (1879-1955).
Αµερικανός φυσικός, γεννηµένος στη Γερµανία, ο
οποίος διατύπωσε τις θεωρίες της ειδικής και γε-
νικής σχετικότητας και συνέβαλε καθοριστικά σε
διάφορους κλάδους της φυσικής, της φιλοσοφικής
ανάλυσης και κριτικής της νεότερης φυσικής, κυ-
ρίως στις θεωρίες της σχετικότητας και της κβα-
ντικής. Ο Αϊνστάιν βραβεύτηκε µε το Νόµπελ
Φυσικής το 1922, «ιδιαίτερα για την ανακάλυψη
του νόµου του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου».
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Γεννηµένος στο Ουλµ του γερµανικού κρατι-
δίου Βύρτεµπεργκ, ο Αϊνστάιν σπούδασε φυσική
στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης στην Ελβετία. Κλή-
θηκε στο Βερολίνο ως διευθυντής του Ινστιτούτου
Φυσικής Kaiser Wilhelm (1914), στο αποκορύφω-
µα του γερµανικού υπερεθνικισµού που επικράτη-
σε κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο πόλεµο. Η αντί-
δρασή του ήταν να κυκλοφορήσει ένα διεθνιστικό
«Μανιφέστο προς τους Ευρωπαίους» και να υπο-
στηρίξει σιωνιστικά και ειρηνιστικά προγράµµα-
τα. Η δραµατική επικύρωση της γενικής θεωρίας
της σχετικότητας (1919) έκανε τον Αϊνστάιν διά-
σηµο διεθνώς. Όµως, η φήµη του τον κατέστησε
συχνό στόχο των Γερµανών αντισηµιτών οι οποίοι,
κατά τη διάρκεια ενός χαρακτηριστικού επεισο-
δίου, κατηγόρησαν τη θεωρία της σχετικότητας
ως «εβραϊκή απάτη». Το 1933 ο Αϊνστάιν έφυγε
από τη Γερµανία για το Institute for Advanced
Study του Πρίνστον. Παρ’ όλο που η ζωή του
ήταν πάντα επικεντρωµένη στην επιστήµη, ασχο-
λήθηκε, επίσης, µε την πολιτική και τον πολιτισµό
της εποχής του. ∆ιατηρούσε εκτεταµένη αλληλο-
γραφία (η δηµοσίευσή της θα ξεπεράσει τους σα-
ράντα τόµους) τόσο µε διάσηµους όσο και µε
απλούς ανθρώπους, συµπεριλαµβανοµένης της
σηµαντικής φιλοσοφικής αλληλογραφίας µε τον
Cassirer, τον Reichenbach, τον Mortiz Schlick, και
άλλους. Παρ’ όλες τις επιφυλάξεις του απέναντι
στο λογικό θετικισµό, αποτέλεσε κάτι σαν προ-
στάτης του κινήµατος βοηθώντας στην εξασφάλι-
ση ακαδηµαϊκών θέσεων σε διάφορες από τις ηγε-
τικές µορφές του. Το 1939 ο Αϊνστάιν υπέγραψε
ένα γράµµα που συνέταξε ο πυρηνικός φυσικός
Leo Szilard, το οποίο πληροφορούσε τον πρόεδρο
Ρούζβελτ για τις προοπτικές τιθάσευσης της ατο-
µικής ενέργειας και προειδοποιούσε για τις γερ-
µανικές προσπάθειες να φτιάξουν τη βόµβα. Ο
Αϊνστάιν δεν συµµετείχε περαιτέρω στην ανάπτυ-
ξη ατοµικών όπλων και αργότερα έπαιξε σηµαντι-
κό ρόλο στο κίνηµα εναντίον τους. Το 1952 του
προσφέρθηκε η θέση προέδρου του Ισραήλ, αλλά
την απέρριψε. Μέχρι το θάνατό του εργαζόταν
για τη δηµιουργία µιας ενοποιηµένης θεωρίας πε-
δίου, και ως ιδρυτής του κινήµατος Pugwash για
τον πυρηνικό αφοπλισµό συνυπέγραψε µε τον
Russell ένα σχετικό µανιφέστο.

H φιλοσοφική σκέψη του Αϊνστάιν επηρεά-
στηκε αρχικά από τον Kant και αργότερα από τη
µελέτη του Hume και του Mach, των οποίων η

επιρροή φαίνεται στον οπερασιοναλισµό που υιο-
θέτησε για να χειριστεί το χρόνο στο διάσηµο άρ-
θρο για την ειδική σχετικότητα το 1905. Σε αυτό
το έργο διαφαίνεται, επίσης, το πάθος για ενότη-
τα στην επιστήµη, χαρακτηριστικό σχεδόν όλης
της επιστηµονικής του σκέψης, το οποίο µπορεί
να συσχετιστεί µε το µονισµό του Spinoza, έναν
φιλόσοφο τον οποίο διάβαζε και ξαναδιάβαζε. Ως
προς τη σχετικότητα, ο Αϊνστάιν τόνιζε τη µη µε-
ταβλητότητα του χωροχρονικού διαστήµατος και
πρόκρινε το ρεαλισµό όσον αφορά στη δοµή του
χωροχρόνου. Ο ρεαλισµός εµφανίζεται και στο
έργο του για την κίνηση Brown (1905), το οποίο
εµφανώς παρακινήθηκε από το έντονο ενδιαφέ-
ρον του να αποδείξει την πραγµατικότητα των
µορίων (και των ατόµων), καθώς και στη ρεαλιστι-
κή θεώρηση των κβάντων φωτός στην ανάλυσή
του για το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο (1905).
Παρ’ όλο που πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη της
στατιστικής φυσικής, ιδίως µε τις πολύτιµες έρευ-
νές του στα κβαντικά φαινόµενα (1905-1925),
ποτέ δεν έπαψε να ασπάζεται τον ντετερµινισµό
[αιτιοκρατία] ως τη µοναδική, αληθινά θεµελιώδη
προσέγγιση στις φυσικές διαδικασίες. Εδώ πάλι
µπορεί κανείς να δει µια συγγένεια µε τον Spi-
noza. Ο ρεαλισµός και ο ντετερµινισµός έφεραν
τον Αϊνστάιν σε σύγκρουση µε τη νέα κβαντική
θεωρία (1925-1926), της οποίας η εξάρτηση από
τον παρατηρητή και η «προσφυγή στη στατιστι-
κή» τον έπεισαν ότι δεν θα µπορούσαν να συγκρο-
τήσουν τη γνησίως θεµελιώδη φυσική. Παρά τη
µεγάλη του επιρροή κατά την ανάπτυξή της, έγινε
ο πιο δριµύς επικριτής της, δεν συνεισέφερε ποτέ
στην εκλέπτυνσή της και απεναντίας στράφηκε
στο πρόγραµµα της ενοποίησης των ηλεκτροµα-
γνητικών και βαρυτικών πεδίων σε µία µεγάλη,
ντετερµινιστική σύνθεση που µε κάποιο τρόπο θα
περιλάµβανε τα κβαντικά φαινόµενα ως οριακές ή
ενικές περιπτώσεις. Είναι γενικά αποδεκτό ότι το
πρόγραµµά του για το ενοποιηµένο πεδίο δεν
ήταν επιτυχές, παρ’ όλο που τα οράµατά του συ-
νεχίζουν να εµπνέουν άλλα ενοποιητικά προγράµ-
µατα, και οι κριτικές εκτιµήσεις του για την κβα-
ντική µηχανική ακόµη προσβάλλουν την εργαλειο-
κρατία που συνδέεται µε τη συγκεκριµένη θεωρία.

Οι φιλοσοφικοί στοχασµοί του Αϊνστάιν συ-
γκροτούν ένα σηµαντικό κεφάλαιο στη σκέψη του
20ού αιώνα. Αντιλαµβανόταν το ρεαλισµό λιγότε-
ρο ως ένα µεταφυσικό δόγµα και περισσότερο ως
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ένα προγραµµατικό κίνητρο, και υποστήριζε ότι ο
ντετερµινισµός ήταν ένα χαρακτηριστικό των
θεωριών παρά µια άµεση έκφανση του κόσµου.
Παράλληλα µε την ενότητα της επιστήµης, άλλα
κεντρικά θέµατα που περιλαµβάνονται στη σκέψη
του είναι η απόρριψη του επαγωγισµού και η
αποδοχή του ολισµού και της κατασκευασιοκρα-
τίας ή συµβατισµού: υπογράµµιζε ότι τα νοήµατα,
οι έννοιες και οι θεωρίες είναι ελεύθερα δηµιουρ-
γήµατα και δεν συνιστούν λογικές παραγωγές από
την εµπειρία, αλλά υπόκεινται κατά βάση στα γε-
νικά κριτήρια της κατανοησιµότητας, της εµπειρι-
κής επάρκειας και της λογικής απλότητας. Ο ολι-
σµός είναι, επίσης, εµφανής στην οξυδερκή του
ανάλυση της ελεγξιµότητας της γεωµετρίας και
στην από µέρους του απόρριψη του γεωµετρικού
συµβατισµού του Poincaré. Βλ. επίσης ΝΤΕΤΕΡΜΙ-

ΝΙΣΜΟΣ [AITIOKPATIA], ΘΕΩΡΙΑ ΠΕ∆ΙΩΝ, ΚΒΑΝΤΙ-

ΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. A.F. / Α.Κ.

·ÈÛıËÌ·ÙÔÎÚ·Ù›· [sensationalism = ·ÈÛıËÛÈ·Ú¯›·].
Η πεποίθηση πως όλες οι νοητικές καταστάσεις –
ιδίως οι γνωστικές καταστάσεις – προκύπτουν,
µέσω σύνθεσης ή συνειρµού, από την αίσθηση.
Συχνά συνδέεται µε την άποψη πως οι αισθήσεις
παρέχουν τη µόνη ένδειξη για τις πεποιθήσεις
µας, ή (σπανιότερα) µε την άποψη πως οι δηλώ-
σεις περί του κόσµου µπορούν να αναχθούν, δί-
χως απώλειες, σε δηλώσεις περί των αισθήσεων.

Ο Hobbes ήταν ο πρώτος σηµαντικός αισθη-
σιοκράτης των νέων χρόνων. «∆εν υπάρχει καµία
αντίληψη στον ανθρώπινο νου», έγραψε, «που να
µην έχει αποτυπωθεί προηγούµενως, εν όλω ή εν
µέρει, στα αισθητήρια όργανα. Τα υπόλοιπα συ-
νάγονται από αυτή την πρωταρχή». Όµως, αυτή
η πεποίθηση έγινε δηµοφιλής κατά τον 18ο αιώνα,
σε µεγαλο βαθµό χάρη στην επίδραση του Locke.
Ο ίδιος ο Locke δεν ήταν αισθησιοκράτης, επειδή
θεωρούσε πως ο αναστοχασµός του νου επί των
ενεργηµάτων του συνιστά µια ανεξάρτητη πηγή
ιδεών. Ωστόσο, η διάκρισή του µεταξύ απλών και
σύνθετων ιδεών χρησιµοποιήθηκε από τους αισθη-
σιοκράτες του 18ου αιώνα, όπως ο Condillac και ο
Hartley, για να εξηγήσουν πώς αντιλήψεις οι οποί-
ες µοιάζουν τόσο µακρινές από την αίσθηση µπο-
ρούν, µολαταύτα, να προκύπτουν από αυτές. Και
προκειµένου να εξηγήσουν τους ιδιαίτερους τρό-
πους µε τους οποίος συνδυάζονται στην πραγµα-

τικότητα οι απλές ιδέες, ο Condillac και ο Hartley
επικαλέστηκαν ένα δεύτερο µηχανισµό που περιέ-
γραψε ο Locke: το συνειρµό των ιδεών.

Τα «στοιχειώδη» αισθήµατα – οι δοµικοί λίθοι
της πνευµατικής µας ζωής – θεωρούνταν από
τους αισθησιοκράτες ως ακούσια, ανεξάρτητα της
κρίσεως, ελεύθερα από ερµηνεία, διακριτά ή ατο-
µικά, και αδιάψευστα. Οι αισθησιοκράτες του
19ου αιώνα προσπάθησαν να εξηγήσουν την κατ’
αίσθηση αντίληψη επί τη βάσει αυτών των δοµι-
κών λίθων· πάλεψαν ιδιαίτερα για την εξήγηση
της αντίληψης του χώρου και του χρόνου. Οι κρι-
τικοί του Ύστερου 19ου αιώνα, όπως ο Ward και
ο James, παρουσίασαν ισχυρά επιχειρήµατα κατά
της αναγωγής της αντίληψης στην αίσθηση. Η
αντίληψη, υποστήριξαν, περιλαµβάνει και άλλα
πράγµατα πέρα από την παθητική πρόσληψη (ή
τον ανασυνδυασµό ή το συνειρµό) των διακριτών
µορίων µιας πληροφορίας η οποία δεν επιδέχεται
διόρθωση. Πρότειναν µια αλλαγή προοπτικής
προς µια λειτουργιστική σκοπιά που συµβάδιζε
στενά µε τις επικρατούσες τότε τάσεις στη βιολο-
γία από την οποία η αισθηµατοκρατία δεν κατά-
φερε πλέον να αποµακρυνθεί πλήρως. Βλ. επίσης

ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΧΟΜΠΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗ. K.P.W. / A.Σ.

·ÈÛı‹ÛÂÈ˜, ÂÈ‰ÈÎ¤˜. Βλ. ΨYXOΛOΓIA TΩN IKANO-

THTΩN.

·›ÛıËÛÈ˜ *. Βλ. APIΣTOTEΛHΣ.

·ÈÛıËÙ¿ [sensibilia, ενικός: sensibile]. O όρος χρη-
σιµοποιήθηκε από τον Russell για εκείνες τις
οντότητες για τις οποίες κανένας (τη συγκεκριµέ-
νη στιγµή) δεν έχει αντιληπτική επίγνωση, αλλά
οι οποίες είναι, από κάθε άλλη άποψη, ακριβώς
σαν τα αντικείµενα της αντιληπτικής επίγνωσης.

Αν κάποιος είναι άµεσος ρεαλιστής και πι-
στεύει ότι τα αντικείµενα των οποίων έχει επίγνω-
ση στην αισθητηριακή εµπειρία είναι συνήθη φυ-
σικά αντικείµενα, τότε βέβαια τα αισθητά δεν εί-
ναι παρά φυσικά αντικείµενα των οποίων κανένας
(τη συγκεκριµένη στιγµή) δεν έχει επίγνωση. Υπο-
θέτοντας (µαζί µε τον κοινό νου) ότι τα συνήθη
αντικείµενα εξακολουθούν να υπάρχουν όταν κα-
νένας δεν έχει επίγνωσή τους, προκύπτει ότι τα
αισθητά υπάρχουν. Αν όµως κάποιος πιστεύει
(όπως ο Russell) ότι αυτό του οποίου έχει επίγνω-
ση στη συνήθη αισθητηριακή εµπειρία είναι κά-
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ποιο είδος ιδέας στο νου, ένα – όπως αποκαλεί-
ται – αισθητηριακό δεδοµένο, τότε το status των
αισθητών είναι προβληµατικό. Ένα αισθητό κα-
ταλήγει τότε να είναι ένα µη αντιληπτό αισθητη-
ριακό δεδοµένο. Σύµφωνα µε ορισµένες (συνή-
θεις) έννοιες περί αισθητηριακών δεδοµένων, αυ-
τό µοιάζει µε έναν πόνο που δεν αισθανόµαστε,
αφού η ύπαρξη ενός αισθητηριακού δεδοµένου
(όχι ως αισθητηριακού δεδοµένου, αλλά ως οποι-
ουδήποτε πράγµατος) εξαρτάται από το ότι κά-
ποιος το αντιλαµβάνεται. Το να υπάρχουν (τέτοια
πράγµατα) είναι να γίνονται αντιληπτά (βλέπε το
«esse ist percipii»). Αν όµως κάποιος επεκτείνει την
έννοια του αισθητηριακού δεδοµένου (όπως έτεινε
να κάνει ο Moore) σε οτιδήποτε του οποίου έχουµε
(άµεση) επίγνωση στην αισθητηριακή αντίληψη,
τότε τα αισθητά µπορεί να υπάρχουν ή να µην
υπάρχουν. Εξαρτάται από αυτά – τα φυσικά αντι-
κείµενα ή τις ιδέες στο νου – για τα οποία έχουµε
άµεση αντίληψη στην αισθητηριακή εµπειρία (και
φυσικά από τα εµπειρικά γεγονότα, που αφορούν
στο κατά πόσο τα αντικείµενα εξακολουθούν να
υπάρχουν όταν δεν γίνονται αντιληπτά). Αν οι
άµεσοι ρεαλιστές έχουν δίκιο, τα άλογα και τα
δένδρα, όταν δεν παρατηρούνται, είναι αισθητά.
Το ίδιο και οι εξωτερικές επιφάνειες των αλόγων
και των δένδρων (πράγµατα που κάποτε ο Moore
θεώρησε ότι είναι αισθητηριακά δεδοµένα). Αν οι
άµεσοι ρεαλιστές κάνουν λάθος, και αυτά των
οποίων έχουµε αντιληπτική επίγνωση είναι «ιδέες
στο νου», τότε το αν τα αισθητά υπάρχουν εξαρ-
τάται από το αν τέτοιες ιδέες µπορούν να υπάρ-
χουν ξέχωρα από το νου. Βλ. επίσης ΑΝΤΙΛΗΨΗ,

ΡΑΣΣΕΛ. F.D. / Τ.Μ.

·ÈÛıËÙ¿, ÂÈ‰ÈÎ¿. Βλ. APIΣTOTEΛHΣ.

·ÈÛıËÙ¿, ÎÔÈÓ¿. Βλ. APIΣTOTEΛHΣ, SENSUS COM-

MUNIS.

·ÈÛıËÙ¿, ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿. Βλ. APIΣTOTEΛHΣ, ΨYXOΛO-

ΓIA TΩN IKANOTHTΩN.

·ÈÛıËÙ¤˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÂ˜ ÔÈfiÙËÙÂ˜. Βλ. ΦAINOMENEΣ

ΠOIOTHTEΣ.

·ÈÛıËÙËÚÈ·Î¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·. Βλ. ANTIΛHΨH.

·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ [sensorium]. Η θέση και η αιτία της

αίσθησης στον εγκέφαλο των ανθρώπων και άλ-
λων ζώων. Ο όρος δεν είναι µέρος της σύγχρονης
ψυχολογικής ορολογίας· ανήκει στην προσυµπερι-
φορική, προεπιστηµονική ψυχολογία, ειδικά του
17ου και του 18ου αιώνα. Μόνο πλάσµατα που
διαθέτουν αισθητήριο θεωρούνταν ικανά για σω-
µατικές και αντιληπτικές αισθήσεις. Μερικοί στο-
χαστές πίστευαν ότι το αισθητήριο, όταν ερεθιζό-
ταν, παρήγαγε, επίσης, µυϊκή δραστηριότητα και
κίνηση. G.A.G. / Α.Κ.

·ÈÛıËÙÈÎ‹ [aesthetics]. Ο κλάδος της φιλοσοφίας
που εξετάζει τη φύση της τέχνης, αλλά και το χα-
ρακτήρα της εµπειρίας της τέχνης και του φυσικού
µας περιβάλλοντος. Εµφανίστηκε ως διακριτός
κλάδος της φιλοσοφίας κατά τη διάρκεια του 18ου
αιώνα στη Μ. Βρετανία και στην Ηπειρωτική Ευ-
ρώπη. Η αναγνώριση της αισθητικής ως διακριτού
κλάδου της φιλοσοφίας συνέπεσε µε την ανάπτυξη
θεωριών της τέχνης που οµαδοποιούσαν τη ζω-
γραφική, την ποίηση, τη γλυπτική, τη µουσική και
το χορό (συχνά και την αρχιτεκτονική τοπίων) σε
ένα οµοειδές σύνολο, les beaux arts, ή τις καλές τέ-
χνες. Ο Baumgarten δηµιούργησε τον όρο «αισθη-
τική» στο βιβλίο του Σκέψεις για την ποίηση (1735)
για να ονοµάσει τον έναν από τους δύο κλάδους
µελέτης της γνώσης, και πιο συγκεκριµένα τον
κλάδο που µελετά τις αισθητηριακές εµπειρίες
που συνοδεύονται από το συναίσθηµα. Ο Baum-
garten υποστήριζε πως αυτός ο κλάδος προσφέρει
έναν τύπο γνώσης διαφορετικό από τις διακριτές
αφηρηµένες ιδέες που µελετά η «λογική». Ο όρος
προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήµα αισθάνο-
µαι* και έτσι «το αισθητικό» συνδέεται πάντα στε-
νά µε την αισθητηριακή εµπειρία και τα είδη συ-
ναισθηµάτων που προκαλούνται από αυτήν.

Ζητήµατα που σχετίζονται µε τον κλάδο της
αισθητικής είναι τα παρακάτω: Υπάρχει µια ειδι-
κή στάση, η αισθητική στάση, την οποία θα πρέ-
πει να υιοθετούµε απέναντι στα έργα τέχνης και
στο φυσικό περιβάλλον, και πώς διαµορφώνεται
αυτή; Υπάρχει ένα ξεχωριστό είδος εµπειρίας, η
αισθητική εµπειρία, και ποια είναι αυτή; Υπάρχει
ένα ειδικό αντικείµενο το οποίο έλκει την προσο-
χή µας και αποτελεί το αισθητικό αντικείµενο;
Τέλος, υπάρχει µια διακριτή αξία, η αισθητική
αξία, που είναι συγκρίσιµη µε τις ηθικές, επιστη-
µονικές και θρησκευτικές αξίες; Μερικά ζητήµατα
ταυτίζονται µε αυτά που εµπίπτουν στη φιλοσο-
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φία της τέχνης, όπως αυτά που αφορούν στη φύ-
ση του ωραίου και στην ύπαρξη µιας ικανότητας
του γούστου που ενεργοποιείται όταν κρίνουµε
τον αισθητικό χαρακτήρα και την αισθητική αξία
των φυσικών αντικειµένων ή των έργων τέχνης.

H αισθητική περιλαµβάνει, επίσης, και τη φι-
λοσοφία της τέχνης. Το πιο κεντρικό ζήτηµα στη
φιλοσοφία της τέχνης είναι ο ορισµός της «τέ-
χνης». ∆εν έχουν όλοι οι πολιτισµοί, αλλά ούτε
και είχαν, µια έννοια της τέχνης που να συµπίπτει
µε αυτή που εµφανίστηκε στη ∆υτική Ευρώπη κα-
τά τη διάρκεια του 17ου και του 18ου αιώνα. Τι,
λοιπόν, δικαιολογεί την εφαρµογή της έννοιας αυ-
τής σε πράγµατα τα οποία έχουν δηµιουργήσει
άνθρωποι άλλων πολιτισµών; Επίσης, υπάρχουν
πολλές εικόνες (ανάµεσα στις οποίες και πίνα-
κες), τραγούδια, κτίρια και κείµενα τα οποία δεν
είναι τέχνη. Τι διακρίνει τότε τις εικόνες, τα µου-
σικά κοµµάτια, κ.λπ., που είναι τέχνη, από αυτά
που δεν είναι; Ποικίλες απαντήσεις έχουν προτα-
θεί, που ταυτίζουν την τέχνη µε τη µορφή, µε την
εκφραστικότητα, µε τις προθέσεις του δηµιουρ-
γού, µε τον κοινωνικό ρόλο και µε τις χρήσεις των
αντικειµένων.

Ήδη από τον 18ο αιώνα είχαν ξεκινήσει δια-
µάχες για το τι µπορεί να θεωρηθεί ως «τέχνη».
Μερικοί υποστήριζαν πως η αρχιτεκτονική και η
κεραµική δεν αποτελούν τέχνη επειδή εξυπηρε-
τούν, κατά κύριο λόγο, χρηστικούς σκοπούς, ενώ
τα µυθιστορήµατα για πολύ καιρό δεν συµπερι-
λαµβανόταν στις «καλές τέχνες», διότι δεν λαµβά-
νουν υπόσταση σε ένα απευθυνόµενο στις αισθή-
σεις µέσο. Τέτοιου είδους διαµάχες συνεχίζουν να
γεννιούνται όσον αφορά στα νέα µέσα και στο τι
µπορεί να συνιστά νέες µορφές τέχνης, όπως ο κι-
νηµατογράφος, το βίντεο, η φωτογραφία, η per-
formance art, η found art, τα έπιπλα, οι αφίσες, η
γλυπτική τοπίου, η ψηφιακή και η ηλεκτρονική
τέχνη. Σήµερα, τα γλυπτά µπορεί να γίνονται από
ακαθαρσίες ή περιττώµατα, ή από διάφορα άλλα
πεταµένα προϊόντα της µαζικής παραγωγής, αντί
να είναι φτιαγµένα από µάρµαρο ή χαλκό. Συχνά
εκφράζεται από τους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα
µια ρητή απόρριψη της δεξιοτεχνίας και της τε-
χνικής, ενώ το καλλιτεχνικό αντικείµενο περιλαµ-
βάνει πια στοιχεία καθηµερινά και κοινότοπα και
όχι µόνο τα µυθολογικά, ιστορικά και θρησκευτικά
θέµατα, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Όλες αυ-
τές οι εξελίξεις εγείρουν ερωτήµατα για τη σχετι-

κότητα της κατηγορίας της «καλής» ή «υψηλής»
τέχνης.

Μια άλλη βασική θεµατική της φιλοσοφίας
της τέχνης αφορά στο πώς θα πρέπει τα αντικεί-
µενα της τέχνης να ερµηνεύονται, να εκτιµώνται
και να κατανοούνται. Μερικές απόψεις υπογραµ-
µίζουν το γεγονός ότι τα έργα τέχνης αποτελούν
προϊόντα ατοµικών προσπαθειών και γι’ αυτό ένα
έργο τέχνης θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µέσα
από το πρίσµα του δηµιουργού, των γνώσεων, της
δεξιοτεχνίας και των προθέσεών του. Άλλες απο-
δίδουν νόηµα στο έργο τέχνης, σύµφωνα µε τον
τρόπο που αυτό εδραιώνεται από τις κοινωνικές
συµβάσεις και πρακτικές της εποχής του καλλιτέ-
χνη, ακόµη και αν αυτές αγνοούνται ή δεν έχουν
γίνει κατανοητές από τον ίδιο. Ενώ πάλι άλλες
νοηµατοδοτούν το έργο σύµφωνα µε τον τρόπο
που γίνεται αποδεκτό από τους χρήστες του, ακό-
µη και αν δεν ήταν στην πραγµατικότητα παρό-
ντες την περίοδο που αυτό δηµιουργήθηκε.

Άραγε, υπάρχουν αντικειµενικά κριτήρια για
την αξιολόγηση συγκεκριµένων έργων τέχνης;
Έχουν υπάρξει έντονες διαφωνίες για το αν οι
αξιολογικές κρίσεις έχουν καθολική ισχύ ή για το
αν µπορεί να διαφωνεί κανείς σχετικά µε ζητήµα-
τα γούστου, εφόσον οι αξιολογικές κρίσεις εξαρ-
τώνται από τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα
κάθε ατόµου (ή κάποιας οµάδας ατόµων που
έχουν τις ίδιες προτιµήσεις και τα ίδια ενδιαφέρο-
ντα). Μια κρίση όπως «Αυτό είναι καλό» σίγουρα
φαίνεται να αποτελεί µια διαπίστωση που αφορά
στο ίδιο το έργο, αν και συχνά µια τέτοια διαπί-
στωση βασίζεται στο είδος συναισθήµατος, κατα-
νόησης ή εµπειρίας που αποκοµίζει κανείς από το
έργο. Σε γενικές γραµµές, η αισθητική ή η καλλι-
τεχνική αξία ενός έργου διαχωρίζεται από την αί-
σθηση ότι είναι απλώς αρεστό. Είναι όµως, άρα-
γε, δυνατόν να προσδιοριστεί το είδος γνώσης ή
εµπειρίας που πρέπει να προσφέρει ένα έργο τέ-
χνης στον κατάλληλα προετοιµασµένο δέκτη, και
τι θα συνιστούσε την κατάλληλη αυτή προετοιµα-
σία; Αποτελεί θέµα αντιγνωµίας αν ένα έργο τέ-
χνης και οι καλλιτεχνικές αξίες νοούνται ανεξάρ-
τητα από την ηθική, πολιτική και επιστηµική του
θέση ή τον αντίκτυπο που αυτό προκαλεί.

Η φιλοσοφία της τέχνης πραγµατεύεται, επί-
σης, τη φύση του γούστου, του ωραίου, της φαντα-
σίας, της δηµιουργικότητας, της αναπαράστασης,
της έκφρασης και της εκφραστικότητας· το ύφος·
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το αν τα έργα τέχνης µεταδίδουν γνώση ή αλή-
θεια· τη φύση της αφήγησης και της µεταφοράς·
τη σηµασία του είδους· την οντολογική θέση των
έργων τέχνης και το χαρακτήρα των συναισθηµα-
τικών µας αντιδράσεων απέναντι στην τέχνη.

Η έρευνα στον κλάδο της αισθητικής πάντα
επηρεαζόταν από τις φιλοσοφικές θεωρίες της
γλώσσας ή του νοήµατος, τις θεωρίες της γνώσης
και της αντίληψης· και συνεχίζει να επηρεάζεται,
σε µεγάλο βαθµό, από θεωρίες της ψυχολογίας
και των πολιτισµών, που περιλαµβάνουν εκδοχές
της σηµειωτικής, της ψυχανάλυσης, της γνωσια-
κής ψυχολογίας, του φεµινισµού και του µαρξι-
σµού. Μερικοί θεωρητικοί στα τέλη του 20ού αιώ-
να δεν δέχονται το διαχωρισµό της αισθητικής
από τις «καλές τέχνες» και θεωρούν πως δεν είναι
δυνατόν να νοηθούν ως ξεχωριστά αυτόνοµα αν-
θρώπινα φαινόµενα. Αντίθετα, υποστηρίζουν πως
αυτές οι ίδιες οι κατηγορίες καταδεικνύουν και
ενισχύουν συγκεκριµένα είδη πολιτισµικών προ-
σεγγίσεων και σχέσεων εξουσίας. Αυτοί οι θεωρη-
τικοί επιµένουν πως η αισθητική µπορεί και πρέ-
πει να πάψει να υφίσταται ως ξεχωριστός κλάδος
µελέτης και πως, αντίστοιχα, οι «αισθητικές»
αξίες θα πρέπει να πάψουν να θεωρούνται ως ξε-
χωριστές. Αντιπροτείνουν µια κριτική του ρόλου
που οι εικόνες (όχι µόνο της ζωγραφικής αλλά και
του κινηµατογράφου, της φωτογραφίας και της
διαφήµισης), οι ήχοι, η αφήγηση και οι τρισδιά-
στατες κατασκευές διαδραµατίζουν στην έκφραση
και στη διαµόρφωση ανθρώπινων συµπεριφορών
και εµπειριών. Βλ. επίσης ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ,

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ, ΩΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕ-

ΧΝΗΣ. S.L.F. / Α.Α.

·ÈÛıËÙÈÎ‹ È‰ÈfiÙËÙ· [aesthetic property]. Ιδιότητα ή
ποιότητα, όπως, για παράδειγµα, το να είναι κάτι
εκλεπτυσµένο, φανταχτερό, γεµάτο χάρη, ισορρο-
πηµένο, γοητευτικό, µεγαλειώδες, κοινότοπο,
κοµψό, άτονο, άσχηµο ή ωραίο. Αντίθετα, οι µη
αισθητικές ιδιότητες είναι ιδιότητες που δεν απαι-
τούν ιδιαίτερη ευαισθησία ή αντιληπτικότητα για
να γίνουν αντιληπτές – όπως, για παράδειγµα, το
ότι ένας πίνακας είναι κατά κύριο λόγο µπλε, το
ότι έχει σε µία γωνία ένα κόκκινο τετραγωνάκι ή
τη φιγούρα κάποιου που γονατίζει στο κέντρο, ή
το ότι η ένταση της µουσικής αυξάνει σε µια δε-
δοµένη στιγµή. Μερικές φορές, υποστηρίζεται

πως χρειάζεται ειδική αντιληπτικότητα ή γούστο
για να γίνουν αντιληπτές οι αισθητικές ποιότητες
ενός έργου τέχνης και πως αυτό αποτελεί ένα κα-
θοριστικό στοιχείο για να χαρακτηριστεί ένα αντι-
κείµενο ως αισθητικό. Η συγκεκριµένη άποψη συ-
νεπάγεται ότι οι αισθητικές ποιότητες δεν µπο-
ρούν να οριστούν µε όρους που ανήκουν στις µη
αισθητικές ποιότητες, παρ’ όλο που µερικοί έχουν
υποστηρίξει ότι οι αισθητικές ποιότητες συνι-
στούν προϊόντα επιγένεσης από µη αισθητικές
ποιότητες. Βλ. επίσης ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΩΡΑΙΟΤΗΤΑ,

ΕΠΙΓΕΝΕΣΗ. S.L.F. / Α.Α.

·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË [aesthetic attitude]. H κατάλληλη
στάση ή ψυχική κατάσταση για να προσεγγίσει
κάποιος την τέχνη (ή τη φύση ή άλλα αντικείµενα
ή γεγονότα), έτσι ώστε να µπορεί και να εκτιµήσει
τις εγγενείς ποιότητες του έργου τέχνης που γίνο-
νται αντιληπτές και να βιώσει, ως αποτέλεσµα αυ-
τής της ενέργειάς του, µια αισθητική εµπειρία.

Η αισθητική στάση έχει ερµηνευτεί µε πολ-
λούς τρόπους: πρώτον, ως α-διάφορη [disinte-
rested = α-διάφορη <µη ενδιαφερόµενη, ανιδιοτε-
λής>], έτσι ώστε η εµπειρία ενός έργου τέχνης να
µην επηρεάζεται από οποιοδήποτε ενδιαφέρον
στις πιθανές πρακτικές του χρήσεις· δεύτερον, 
ως µέσο «αποστασιοποίησης» κάποιου από τον
ίδιο του τον εαυτό και από τις προσωπικές του
έγνοιες· τρίτον, ως ετασµός ενός αντικειµένου,
απλώς και µόνο ως απευθυνόµενου στις αισθή-
σεις µας αντικειµένου, όπως τούτο είναι καθ’
εαυτό και δι’ εαυτό, κατά κάποιον τρόπο ανεπη-
ρέαστο από την αντίληψη ή τη γνώση που µπο-
ρεί να έχει κάποιος για αυτό. Αυτές οι διαφορετι-
κές έννοιες της αισθητικής στάσης έχουν κατά
καιρούς συγκεραστεί και έχουν συγκροτηθεί σε
µία ενιαία θεωρία.

Είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν αυτό που απο-
καλείται «αισθητική στάση» πράγµατι υφίσταται.
∆εν υπάρχει ούτε ένα συγκεκριµένο είδος πράξης
ούτε ένας συγκεκριµένος τρόπος εκτέλεσης µιας
καθηµερινής πράξης που να διασφαλίζει ότι βλέ-
πουµε ένα έργο τέχνης όπως «πραγµατικά είναι»
και που να συµβάλλει στο να έχουµε µια αισθητι-
κή εµπειρία. Επίσης, δεν υπάρχουν αµιγώς αισθη-
τηριακές εµπειρίες αποκοµµένες εντελώς από
οποιοδήποτε γνωστικό περιεχόµενο. Οι κριτικές
που ασκούνται στην έννοια της αισθητικής στά-
σης ενισχύουν τις απόψεις που εναντιώνονται
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