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Ας αρχίσουμε με μιαν αναγνώριση αδυναμίας: ο τίτλος της
παρούσης εκδόσεως συνιστά σύζευξη δύο όρων, των οποίων η
σάρκωση είναι υπό συζήτησιν και διόλου γενικώς αποδεκτή.
«Ορισμένοι συγγραφείς αμφιβάλλουν αν ο Νέος Ελληνισμός
κατόρθωσε να σχηματίσει δικό του πρόσωπο· άλλοι χαρακτηρίζουν
τη σχετική συζήτηση σαν προσπάθεια καλύψεως των μυθολογικών
αναγκών της κοινωνίας· άλλοι διερωτώνται αν μπορεί να νοηθεί
διάσταση προσωπική μέσα στο ναζισμό που εκτρέφει η τεχνολογική
κοινωνία· άλλοι αμφισβητούν τη δυνατότητα συστάσεως προσώπου
με κάποια σταθερά χαρακτηριστικά μέσα στη δίνη των συνεχών
αλλαγών στις όποιες υπόκεινται τόσο το κοινωνικό σύνολο όσο
και τα επί μέρους άτομα.
Η χωρίς συζήτηση απόρριψη αυτών των ενστάσεων θα ήταν όχι
μόνον άγονη αλλά και άδικη. Πράγματι, ο νέος Ελληνισμός δεν
έχει κατορθώσει να προσφέρει ως αυτονόητη παρουσία το όποιο
πρόσωπό του —στο βαθμό, τουλάχιστον, πού το προσφέρουν η
αρχαιότητα και οι μέσοι χρόνοι. Πρέπει επίσης να παραδεχθούμε
πως κάθε κοινωνία δημιουργεί μια μυθολογία και συνίσταται από
αυτήν ιδιαιτέρως, η συγκρότηση του νεοελληνικού μύθου υπήρξε,
επί δεκαετίες, το «θεωρητικό» όργανο και άλλοθι συγκεκριμένων
πολιτικών σκοπουμένων των οποίων η παράκαμψη είναι, πλέον,
πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε, εξ άλλου,
το γεγονός ότι η τεχνολογική ανάπτυξη -μέχρι στιγμής- τείνει
να εκπραγματώσει τον άνθρωπο και όχι να τού επιτρέψει τη

συγκρότηση προσώπου. Τέλος, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε
ότι οι ραγδαίες αλλαγές και η συρρίκνωση κάθε διαρκείας,
δυσχεραίνουν τη συζήτηση περί προσώπου.
Είναι φανερό ότι οι ενστάσεις αυτές δεν μπορούν και δεν πρέπει
να απορριφθούν. Η παρούσα σπουδή τις δέχεται ως μερικά από τα
σημεία του ορίζοντος όντος του οποίου θα επιχειρήσει τη
συνάντηση με το ερώτημα περί ιδιοπροσωπίας.
Θα πρέπει όμως να διευκρινίσουμε ευθύς αμέσως ότι οι
συγγραφείς πού χρησιμοποιούν τον ορό «ταυτότητα» αντί τού
«ιδιοπροσωπία» ακυρολεκτούν. Ο όρος «ταυτότητα» (Identity,
Identitat) είναι παράγωγο του λατινικού idem (απ’ όπου και το
Identicus) και αναφέρεται σε σχέσεις ταυτοσημίας. Γι’ αυτό και
σημειώνεται είτε με το γνωστό «Α είναι Α», είτε —επειδή η
χρήση τού copula οδηγεί σε παρερμηνείες —με θεωρήματα της
μορφής Χ = Χ, p = q, p≡q και, πληρέστερα ακόμη, με το θεώρημα
F(x) = x F(x). Ο Θωμάς ο Ακινάτης ανέπτυξε πολλές διακρίσεις
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της ταυτότητος (idem materi, idem specie, idem numero κ.ά.) ,
διακρίσεις πού καλλιέργησε και η νεώτερη φιλοσοφία. Οι
διακρίσεις αυτές δεν έχουν ως πεδίο αναφοράς την ιδιοπροσωπία,
αλλά εκφράζουν κανόνες ή ιδιότητες ή σχέσεις ουσιολογικές και
επιστημολογικές. Ακόμη και ο Όρος «personal identity»
αναφέρεται στην εαυτότητα, στο γεγονός ότι έχουμε συνείδηση
πως είμαστε ένας εαυτός καθ’ όλη τη διάρκεια τού βίου μας, πως
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είμαστε αυτό το ίδιο παρά τις αλλαγές μας .
Η ιδιοπροσωπία προϋποθέτει ρήξη με την ουσιολογική οντολογία
και αναγνώριση τού γεγονότος ότι δεν υπάρχει ουσία ανυπόστατη,
απρόσωπη. Το πρόσωπο είναι τόσο η υπόσταση του όντος όσο και η
αιτία του 3 . Ιδιοπροσωπία είναι η έκφραση ενός προσώπου, η
ιδιαίτερη διάθεση του, ο τρόπος με τον οποίο το πρόσωπο
ίσταται έναντι τινός4. Έπεται ότι η σπουδή της ιδιοπροσωπίας
δεν μπορεί να είναι μια ουσιολογία. Πρόκειται για σπουδή της
τροπικότητος, των τρόπων διά των οποίων το πρόσωπο εκφράζεται.

Τί συνιστά την έκφραση ενός λάου; Πρώτον το γεγονός ότι,
δεύτερον ο τρόπος με τον οποίο και τρίτον αυτά τα οποία ο λαός
συντηρεί και παραδίδει ως προϋποθέσεις της υπάρξεως του, ως
συνιστώσες του5.
Πως διαχωρίζουμε ένα τμήμα από το σύνολο των ανθρώπων (και
ό,τι συνθέτει το ανθρώπινό τους) και το ονομάζουμε
«Ελληνισμό»; Ποιο είναι το οντολογικό θεμέλιο του
συγκεκριμένου μορφώματος; Το φυλετικό; Ασφαλώς όχι, αφού δεν
έχουμε αψευδή τεκμήρια για τη φυλετική καθαρότητα (εάν
υποθέσουμε ότι αυτό το λεκτικό σχήμα εκκαλεί οιαδήποτε
πραγματικότητα) των περισσοτέρων Ελλήνων —αρχαίων, μέσων η
νεωτέρων. Το χωρικό; Κι αυτό απορρίπτεται, αφού τα σύνορα του
Ελληνισμού ήσαν πάντοτε ρευστά και, πολύ συχνά, δεν υπήρχαν
διόλου. Το θρησκευτικό; Και πάλιν όχι, αφού η θρησκεία των
Ελλήνων δεν είναι μια και μόνη σ’ όλες τις «ιστορικές
περιόδους, ούτε αποκλειστικώς ελληνική. Χωρίς να θέλω να
περιορίσω τη βαρύνουσα σημασία πού έχει για τη συγκρότηση του
Ελληνισμού η φυλετική του ιδιαιτερότητα, η γεωγραφική του
τοποθέτηση και η θρησκευτική του (έστω έμμεση), συνάφεια,
ισχυρίζομαι ότι το θεμελιώδες οντολογικό στοιχείο του
Ελληνισμού είναι η γλώσσα του. ‘Εδώ δεν αναφέρομαι στους
ελληνομαθείς, στον Μάρκο Αυρήλιο η στον Κρουμβάχερ, αλλά σε
εκείνους των οποίων η συνείδηση συγκροτείται από την ελληνική
γλώσσα.
Δεν συμβαίνει το ίδιο με όλους τους λαούς. Για παράδειγμα, το
οντολογικό θεμέλιο των Εβραίων δεν είναι η γλώσσα, αλλά η
θρησκεία· των Τούρκων είναι η φυλή. Είναι προφανές ότι οι
συγγραφείς πού επιχειρούν να ερμηνεύσουν την ιδιοπροσωπία μας
με βάση κυρίως ή και μόνο τη θρησκεία ή τη φυλή, διαστρέφουν
τα οντολογικά θεμέλια του Ελληνισμού και γι’ αυτό αναγκάζονται
να απομακρύνουν από τον ελληνικό κορμό τούτο η εκείνο το
μέλος, τούτη η εκείνη την περίοδο.
Η ελληνική συνείδηση, όπως συγκροτείται από τη γλώσσα, είναι
ριζικώς διάφορη από οποιαδήποτε άλλη. Οι ποιότητές της είναι

αδύνατο να μεταφερθούν σε άλλες γλώσσες και συνειδήσεις,
οσοδήποτε συγγενείς κι αν είναι. Εδώ, ασφαλώς, πρέπει να
θυμηθούμε τη θεωρία της απολύτου ιδιαιτερότητος κάθε γλώσσας.
Κατά τη θεωρία αυτή, η λέξη δεν είναι απλώς και μόνο απείκασμα
τού σημαινομένου, αλλά εμπεριέχει τον αντιληπτικό τρόπο μέσω
τού οποίου το υποκείμενο προσλαμβάνει τον κόσμο. Έτσι, οι
τρόποι προσλήψεως και συνθέσεως τού περιβάλλοντος επιβάλλονται
από τη γλώσσα εκ των προτέρων. Αυτοί οι τρόποι δεν μπορούν να
μεταφερθούν σε άλλη γλώσσα, ούτε να αντικατασταθούν με
παραστατικά σύμβολα κοινά σε όλες τις γλώσσες όπως συμβαίνει
με τούς αριθμούς6.
Εν τούτοις, η ιδιαιτερότητα της ελληνικής δεν έγκειται στο μη
μεταφράσιμό της, αλλά σε αυτό πού συγκροτεί την ελληνική
συνείδηση εγκλωβιζόμενο σε αυτήν και χάνοντας τη μεταβατική
του δυνατότητα. Πρόκειται ακριβώς για γλώσσα πού παρέχει συνείδηση, πού δια-κρίνει όντα και φαινόμενα, που κόσμο-θετεί,
που φυσιο-ποιεί, που υπερθέτει λόγον. Πρόκειται για γλώσσα
κοινωνίας. Αυτή η κοινωνία παρ-ουσιάζει τον κάθε άνθρωπο ως
μιαν όλως ιδιαίτερη και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Και, όπως
είναι ευνόητο, τον αποσπά από τη μάζα των όντων
αντικαθιστώντας την συσσώρευση πείρας ή τις δοσμένες γνώσεις
με την παιδεία. Η ελληνική συνείδηση εισάγει στο σύμπαν τη
μόρφωση και, μάλιστα, την θεωρεί ως έργο τού κοινωνικού
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ανθρώπου, ως έργο πολίτικο .
Πιστεύω πως θα κατανοήσουμε καλύτερα την ελληνική παιδεία εάν
τη συγκρίνουμε με μιαν άλλη —και επιλέγω τη ρωμαϊκή, διότι δεν
θα ήταν ουσιαστική η σύγκριση με τις άλλες, τις χαμηλές και
ατελέσφορες προσπάθειες.
Το ρωμαϊκό αντίστοιχο της ελληνικής παιδείας υπήρξε η
μεθοδοκρατία. Η Ρώμη δεν θεώρησε ποτέ την προσωπικότητα ως
οντότητα — πολύ περισσότερο: δεν διενοήθη ποτέ ότι το πρόσωπο
φέρει χαρίσματα. Ο Ρωμαίος ήταν μέλος της πολιτείας («res
publica» — δίνω και τις λατινικές λέξεις, διότι στη μετάφραση
οι έννοιες εξανθρωπίζονται. Ο αναγνώστης παρακαλείται να

προσέχει: το «res publica» δεν έχει τίποτα κοινό με την
πολιτεία…). Η αξιοπρέπεια («dignitas») ήταν η υπάτη αρετή —
και αυτή, όχι ως σταθερή υπακοή σε εσωτερικό κριτήριο, αλλά ως
αναγνώριση από τούς τρίτους· την «dignitas» παραχωρούσε μόνο η
«res publica». Η ιδιωτική ζωή («privatus») σημαίνει και
συνεπάγεται μείωση, στέρη¬ση, ατέλεια. Για τη Ρώμη, παιδεία
δεν μπορούσε να είναι άλλο από «disciplina» και «pietas». Η
«disciplina» είναι πρωτίστως πειθαρχημένη διάκριση ενόσω η
«pietas» είναι πειθαρχημένη ευσέβεια. Η ιδιοφυία («ingenium»)
είναι άχρηστη ή βλαβερή· μόνον η πειθαρχία έχει αξία. Γι’ αυτό
και η «παιδεία» (disciplina — pietas) ολοκληρώνεται με δύο
άλλες αρετές: εργασία («labor» —ορθότερη απόδοση: κάματος) και
λογισμός («ratio» — ορθότερη απόδοση: αποδεικτικός λογισμός).
Disciplina — pietas — labor — ratio είναι τα 4 σημεία πού
ορίζουν τη ρωμαϊκή «παιδεία». Η ελευθερία περιχαρακώνεται από
μια κοπιώδη μεθοδογία, το ήθος από τον ευσεβισμό και το
μανθάνειν από το υπακούειν. Μόρφωσις εδώ σημαίνει «έξωθεν καλή
μαρτυρία». Η μέθοδος αποσπά τα πρωτεία από την ουσία και
απόκτα μεγαλύτερη σημασία από την αλήθεια: το φαίνεσθαι
συντρίβει το είσθαι.
Στην ιστορική της έκπτυξη, η ρωμαϊκή αντίληψη παιδείας οδήγησε
στον ωφελιμισμό, στον ευσεβισμό (πιετισμό), στη λατρεία του
αποτελέσματος. Αλλά τί είναι ωφέλιμο; Τι είναι το αποτέλεσμα;
Η απάντηση είναι απλή: κριτήριο είναι η αποδοχή από την
κοινωνία (societas — το κοινόν εδώ νοείται υπό την εταιρική
του μορφή, η societas είναι συνεταιρισμός και όχι πνευματικό
γεγονός), και επίσης η τιθάσευση (πειθαρχία) της φύσεως. Αυτές
είναι οι βάσεις τού ρεαλισμού (ο realismus δεν έχει σχέση με
την πραγματικότητα του όντος· οι Ρωμαίοι ερμήνευσαν στις δικές
τους συντεταγμένες το αντικείμενον τού Αριστοτέλους. Ο
Σταγιρίτης δεν είναι διόλου ρεαλιστής και δεν οδηγεί στη
reification. Η μετάφραση τού αντικειμένου ως objectum είναι
λάθος των Ρωμαίων. Στον Αριστοτέλη δεν υπάρχει αντίθεση
subjectum — objectum· η αντίθεση είναι αντικείμενον8. Έτσι, το
αριστοτελικό αντικείμενο ούτε σημαίνει ούτε δύναται να
συνεπάγεται ξένωση από το οντολογικώς αληθές, όπως αναγκαίως

συμβαίνει με τον realismus). Η Ρώμη είναι πρωτεύουσα-μήτηρ της
αποπνευματοποιήσεως, της ταυτίσεως όντος και res.
Η ελληνική παιδεία συνιστά μυητική λειτουργία. Η αγωγή είναι —
όπως δηλώνει η λέξη — προχώρημα, βάδισμα. Παιδεία σημαίνει
ανύψωση από τη διάσπαση και τον πολυμερισμό των φαινομένων
στην ενότητα του όντως όντος9, στην κατανόηση της ενοείδιας του
επιστητού 1 0 . Η μυητική αυτή λειτουργία της παιδείας,
επιβεβαιώνεται σταθερώς σε όλες τις περιόδους της ελληνικής
γραμματείας 11 . Ούτε για μια στιγμή — έως, τουλάχιστον, τις
αρχές του χθαμαλού αιώνα μας — ο «Έλληνας δεν λησμόνησε ότι
παιδεία είναι μέθεξη στο επέκεινα, είναι άνοιξη της ψυχής στο
φανέρωμα το πάντοτε απo-καλυπτικό της αλήθειας, είναι διάθεση
στον Λόγο του κόσμου, στον Ένα Λόγο — όπως τούτος ορίζεται και
εκκαλείται ήδη από τις ηρακλείτειες και παρμενίδειες απαρχές
τού φιλοσοφείν. Διά της παιδείας η ψυχή καλείται όχι να
«τιθασεύσει» το σύμπαν των όντων αλλά να το κοσμώσει, διότι ο
κόσμος μεταβάλλει τα όντα από αντί-δικα, από τυχαιότητες
12

(σάρμα) και ατέλειες σε αγαθές δυνάμεις .
Η ανάγωγη στην ενοείδια επιτυγχάνεται με άσκηση – έννοια πού
δεν έχει τίποτα το κοινό με τη ρωμαϊκή disciplina. Η άσκηση
δεν είναι πειθαρχία, είναι έργον. Αποβλέπει όχι στην καταστολή
της φύσεως και των δυνάμεων της αλλά, όλως αντιθέτως, στην
επίτευξη της καθαρότητος εκείνης που επιτρέπει στον άνθρωπο
την φυσιοποίησή13 του. Η φύση δεν είναι άθροισμα πραγμάτων ούτε
άθυρμα όρμων — όπως πιστεύει το ρωμαϊκό πνεύμα. Η φύση είναι
πρωτίστως πνευματικό γεγονός. Για τον Έλληνα φύση είναι ο
Άγιος· για τον Ρωμαίο η πόρνη. Για την παιδεία, το πνεύμα
είναι απόδοση στη φύση· για την disciplina, το πνεύμα είναι
απόσπαση από τη φύση. Για τον Έλληνα, η φύση δεν είναι κάτι
παγιωμένο, σταθερό· δεν είναι το res, αλλά το φύναι. Για την
ρωμαϊκή αντίληψη, η φύση ταυτίζεται με το κατώτερο· υπάρχει
μια ριζική σχάση πνεύματος – φύσεως. Η φύση, ως όλον
πραγμάτων, στερείται παντελώς πνεύματος. Αυτή η άποψη οδήγησε
κατ’ αναπότρεπτη φορά την μεν δυτική θεολογία στην αξιολογική

ταξινόμηση του σύμπαντος (Θεός – άγγελοι – άνθρωποι – ζώα φυτά – ορυκτά – διάβολος), την δε ευρωπαϊκή φιλοσοφία σε
άγονους νατουραλισμούς και σχιζοφρενογόνους σχάσεις. Η
θεολογία και η φιλοσοφία της δύσεως, κληρονόμοι των ρωμαϊκών
principia πού αναφέραμε πιο πάνω, βυθίστηκαν στην προσπάθεια
να μεθοδεύσουν την συνύπαρξη ύψιστου και κτηνώδους, θέσεως και
αρνήσεως, υποκειμένου και αντικειμένου· έβαλαν τον άνθρωπο να
θηρεύη εναγωνίως τη γεφύρωση ενός ανύπαρκτου γκρεμού.
Για το ρωμαϊκό-ευρωπαϊκό πνεύμα, η φύση αντιτίθεται στον
άνθρωπο και στον πολιτισμό. Ο Ρουσσώ με τα νατουραλιστικά
οράματά του δεν διαφέρει από τον ιδεαλιστή Έγελο: και οι δύο,
βλέπουν στην φύση την άρνηση τού πνεύματος, και στην αγωγή την
άρνηση της φύσεως. Στην ίδια γραμμή στοιχιζόμενος ο Φρόυντ θα
θεώρηση το πνευματικό ως καταπιεστή τού φυσικού14.
Για τον Έλληνα, η φύση συμπάσχει με τον άνθρωπο15. Η υπέρβαση
δεν νοείται ως υπερκερασμός της φύσεως αλλά ως κοινή άνοδος. Η
έκπτωση δεν έγκειται στο πλησίασμα προς την φύση αλλά στην
ξένωση από αυτήν, στην διάλυση της αρμονικής σχέσεως 16 . Δεν
μπορεί να νοηθεί πολιτισμός που ανεβάζει τον άνθρωπο
κατεβάζοντας τη φύση· το κακό δεν είναι οντότης αλλ’ αποτελεί
το μη είναι τού καλού· η φαινομενολογία της συνειδήσεως δεν
ορίζεται από διαστρωματώσεις αγριότητος αλλ’ από εκφάνσεις της
αλήθειας.
Ως μυητική λειτουργία η παιδεία, δεν δύναται να στοχεύει στην
παραγωγικότητα, ούτε στην απόκτηση ισχύος, ούτε στην πρόσκτηση
τιμών κι αξιωμάτων17. Δεν αποβλέπει στην πειθ-αρχία αλλά στην
ελευθερία. Και η ελευθερία τού άνθρωπου δεν έγκειται στην
απόσπαση του από τις εξουσιαστικές δυνάμεις αλλά στη σύνδεση
του με τις πηγές του. Ως μυητική λειτουργία η παιδεία, μυεί
στο φως, στη θέαση τού όντος· είναι λοιπόν πρωτίστως φανέρωση
και θεωρία και συνείδηση και ιδέα — όπως αποκαλύπτει η κοινή
ρίζα όλων αυτών των λέξεων. Τούτη η μύηση είναι αναβαθμιστική.
Η παιδεία δεν ακολουθεί μιαν ευθεία χωριζόμενη σε διάφορα

σημεία, άλλ’ ανεβαίνει μια κλίμακα. Η κλίμαξ δεν έχει ως
βαθμίδες της σωρεύσεις και ταξινομήσεις γνώσεων, αλλά
καθάρσεις από το σκότος του μερισμού και μεθέξεις σε
ενοείδια 18 . Σε κάθε βαθμίδα η άσκηση ενδυναμώνει: από την
φυσιοποίηση του άνθρωπου οδεύει προς την ανθρωποποίηση της
φύσεως και εκείθεν, προς μία κοινή άνοδο, προς το αρχέτυπον,
προς τον Ένα Λόγο19. Δεν δύναται να γίνει σοβαρός λόγος για μια
παιδεία πού σωρεύει γνώσεις χωρίς άνοιγμα στον Λόγο, στο
δίκαιο 20 , στο αγαθό- δεν πρόκειται για ηθική: πρόκειται για
οντολογία. Ο ά-δικος λόγος είναι έκπτωση, βαρβαρότητα,
δουλεία· είναι βύθιση του όντος στο μη είναι.
Το μέσον αγωγής δεν μπορεί να είναι άσχετο η αδιάφορο προς το
τέλος της παιδείας. Η παιδεία δεν έχει ως μέσον της την
21

disciplina αλλά τον έρωτα. Ο έρως είναι θεία ενέργεια . Είναι
22

ενοποιός δύναμη, επιζητεί πάντοτε το κάλλος, το καλόν .
23

Αντιτίθεται σφοδρά στην πειθαρχία ενώ εκζητά και θερμαίνει
την άσκηση. Είναι η μόνη δύναμη πού απαλλάσσει τον άνθρωπο από
τα όριά του κατευθύνοντας τον στην ολοκληρωτική ρήξη με τα
24

όρια του σώματός του, στο ολοκληρωτικό δόσιμο στον Άλλον. Ο
έρως είναι γεννήτωρ αρετών. Όχι μόνο δεν είναι τυφλός, αλλά
διατελεί το άνοιγμα στην εξισταμένη αλήθεια. Ο έρως είναι το
μόνο μέσον κοινωνίας πού δεν είναι μέσον αλλά ενέργεια.
Η παιδεία εδράζεται στην άμεση επαφή με τα κλασικά κείμενα.
Κατά την αρχαιότητα, αμέσως μετά την εκμάθηση τού αλφαβήτου ο
μαθητής άρχιζε τη μελέτη Ομήρου και Ησιόδου, παρά τις
αδιανόητες δυσκολίες κατανοήσεως των κείμενων 25 — η μάλλον:
ακριβώς γι’ αυτές. Η σπουδή των κλασικών δεν έπαυε ποτέ: η
συγκρότηση της ελληνικής συνειδήσεως είναι το προϊόν μιας
συνεχούς ανα-μετρήσεως με τη γλώσσα στις πιο απρόσιτες κορυφές
της. Η αναμέτρηση αυτή οδηγεί τον άνθρωπο σε μια κατανόηση της
θεμελιώδους αναφορικότητός του, της οντότητός του ως προσώπου.
Ζητούμενο της ελληνικής παιδείας δεν υπήρξε ποτέ η
ατομικότητα, η αυταξία την οποία μπορεί ή πρέπει να

αναγνωρίσουμε ή να αποδώσουμε σε κάθε ιδιαίτερη ανθρώπινη
μονάδα —όπως πιστεύει το δυτικό πνεύμα. Ούτε, ασφαλώς, η
ένταξη ή η υπαγωγή της βουλήσεως και της εαυτότητος μέσα σ’
ένα νομοτελειακό παίγνιο πλάνης, απ’ το όποιο ίσως μπορούμε να
αποδράσουμε στο βαθμό πού εκμηδενίζουμε την εαυτότητα — όπως
πιστεύει το ανατολικό πνεύμα. Για την ελληνική παιδεία, ο
άνθρωπος είναι προθετική σχέση — δεν υπάρχει προ αυτής ή πέραν
αυτής. Η προθετική σχέση δεν είναι προϊόν ανάγκης ή ό,τινος
αποκαλούμε «ένστικτο»; είναι αίτιον υπάρξεως. Γι’ αυτό ακριβώς
η παιδεία διδάσκει πως είναι αδύνατη η ατομική ύπαρξη ή η
ατομική σωτηρία· πως το κοινόν υπάρχει και σωζόμενο σώζει. Η
πρόσληψη της παιδείας ως μηχανισμού διοχετεύσεως στα άτομα του
«λόγου» της κοινωνικής τάξεως ισχύει ίσως για το δυτικό πνεύμα
(το οποίο περιφρουρεί τα δικαιώματα του άτομου από τη
δεσποτεία του συνόλου, πού σημαίνει ότι γνωρίζει την ύπαρξη
δύο λόγων), όχι όμως για τον Ελληνισμό ο οποίος πίσω από τούς
μερισμούς οικειώνεται τον Ένα Κοινό Λόγο.
Ο Λόγος είναι Κοινός: αυτή η επίνοια προσδίδει στο μόρφημα που
καλούμε «Ελληνισμό» μιαν αναντιρρήτως ιδία θέση. Πρόκειται για
μόρφωμα όχι μόνο στραμμένο προς τον Κοινό Λόγο, αλλά και
αναγνωρίζον ως Λόγο του το γεγονός ότι στρέφεται προς τον
Λόγο. Συνεπώς, η ιδιοπροσωπία του Ελληνισμού είναι η ένθεση
του αιτίου μέσα στον ορίζοντα του τρόπου υπάρξεως, και όχι η
πιθανή ή καθορισμένη στάση μιας οντότητος έναντι του
περιβάλλοντος της, όχι τα χαρακτηριστικά μιας ουσίας. Κατ’
ακολουθία, δεν μπορούμε να μιλάμε για ιδιοπροσωπία τού ινδικού
ή του αζτεκικού ή του ευρωπαϊκού πνεύματος. Στις περιπτώσεις
αυτές, ορθόν είναι να μιλάμε για «πνευματικά χαρακτηριστικά» ή
για «ιδιομορφία» ή για «στοιχεία» του πνεύματος.
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