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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή  άρχή τής φιλοσοφίας είναι σαν τήν αρχή τοΰ κόσμου: όσο μοναδικά 
σημαντικό είναι νά τή γνωρίσουμε, τόσο έξαιρετικά δύσκολο είναι νά 
πετύχουμε μιά ικανοποιητική προσέγγισή της. "Αν θέλουμε νά ρίξουμε 
μιά έποπτική ματιά στήν όλη σταδιοδρομία τής φιλοσοφίας, δέν μπο
ρούμε, βέβαια, παρά νά ξεκινήσουμε άπό τίς πρωταρχικές πηγές πού 
τροφοδότησαν τή φιλοσοφική προβληματική. Μ’ αύτό τό νόημα, ή 
πρώτη φιλοσοφική σκέψη είναι μοναδικά σημαντική όχι μόνο σάν άρ
χή παρά καί σάν μήτρα τής φιλοσοφίας. Μιά μεγάλη καί τιμημένη στα
διοδρομία σάν τή σταδιοδρομία τής φιλοσοφίας μάς άνάγει πάντοτε 
στήν άρχή της καί μάς κάνει νά άναρωτιόμαστε γιά τό ξεκίνημά της. 
Είναι σάν νά ένδιαφερόμαστε γιά τήν καταγωγή τού δικού μας φιλοσο
φικού καί επιστημονικού πνεύματος.5 Αλλά τό πνεύμα αύτό, κατακτητι
κό πάντοτε καί ορμητικό, ύποτίμησε τό πρώτο ξεκίνημά του καί επί
σκιασε τίς πρώτες κατακτήσεις του. Αύτός είναι ένας σοβαρός λόγος 
πού εξηγεί γιατί δέν έχουμε άπό τά έργα τών προσωκρατικών καί τών 
σοφιστών ολοκληρωμένα κείμενα. Καί τά έλάχιστα άποσπάσματα πού 
σώζονται άντανακλούν τά ένδιαφέροντα μερικών μετασωκρατικών 
συγγραφέων. Ό  ’Αριστοτέλης, μάλιστα, άναφέρθηκε στή σκέψη τών 
πρώτων στοχαστών θεωρώντας την σάν προανάκρουσμα τής δικής του 
φιλοσοφίας. Καί ό μαθητής του Θεόφραστος έγραψε τό βιβλίο του Φυ
σικών Δόξαι, βασική πηγή τής άρχαίας δοξογραφίας, παρωθημένος 
άπό περιπατητικά ένδιαφέροντα. Γενικά, τά άποσπάσματα τών προσω- 
κρατικών σώζονται μέσα σέ συμφραζόμενα πού άλλοιώνουν τό νόημα 
τής σκέψης τους, μιά καί φέρονται μέ πλατωνικό, περιπατητικό, σκε- 
πτικιστικό, στωϊκό, χριστιανικό ένδυμα. "Αν καί είναι άδύνατο νά τά 
δούμε σήμερα γυμνά, μπορούμε ώστόσο νά τά δούμε διακριτικά καί κρι
τικά.
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Τό βιβλίο αύτό περιέχει αναλύσεις κειμένων πού άποσκοποϋν νά δώ
σουν μιά, όσο γίνεται, συνεκτική καί εύλογη εικόνα τοΰ στοχασμού πού 
αναπτύχθηκε στήν Ελλάδα κυρίως άπό τούς Μιλήσιους, τόν Ξενοφά
νη, τόν Ηράκλειτο, τόν Πυθαγόρα καί τούς πρώτους Πυθαγόρειους, 
τόν Παρμενίδη καί τούς Έλεάτες, τόν Εμπεδοκλή, τόν Αναξαγόρα καί 
τούς ’Ατομικούς. Χωρίς νά φιλοδοξεί νά δώσει μιά πλήρη εικόνα αύτοϋ 
τοϋ στοχασμοΰ, θέλει νά εισδύσει κριτικά στά κύρια προβλήματα πού 
άντιμετώπισαν οί πρώτοι στοχαστές, στίς μεθόδους μέ τίς όποιες τά άν- 
τιμετώπισαν καί στά κύρια άποτελέσματα τής δράστηριότητάς τους.

Οί δύο κύριες μορφές σκέψης πού κυριαρχούν κατά τή διάρκεια αύ- 
τής τής περιόδου εΐναι ό ύλισμός, πού καλύπτει ιδιαίτερα τήν ιωνική έ
πιστήμη, καί ό διαφωτισμός πού καλύπτει άκόμα τό Σωκράτη καί τή σο
φιστική. Ά ν ό ύλισμός καί ό διαφωτισμός εΐναι κυρίαρχα ρεύματα ι
δεών πού άναπτύχθηκαν στίς άπαρχές τοϋ έλληνικοϋ φιλοσοφικού στο
χασμού, αύτό εΐναι φαινόμενο πού έξηγειται μέσα στά όρια τοϋ κοινω
νικού καί ιστορικού κόσμου πού γέννησε τά πρώτα φιλοσοφήματα. Γ ε
νικά, ή άνάπτυξη τοϋ πρωτοφιλοσοφικοΰ καί πρωτοεπιστημονικοΰ 
στοχασμού στήν Ελλάδα δείχνει τίς κριτικές δυνατότητες καί τίς άνοι- 
χτοκοινωνικές τάσεις τής έλληνικής πόλης άπέναντι στόν κλειστό κό
σμο τής μυθικής παράδοσης.



ΠΡΩΤΟ Μ£ΡΟΣ 

ΠΡΩΤΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ



1. ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ ΣΤΟ ΛΟΓΟ

Ή  φιλοσοφία, σάν εκδήλωση του ανθρώπινου πνεύματος, δέν ύπήρξε 
ποτέ αύτονόητη. ’Αντίθετα, αυτή άπαιτούσε άπό τήν άρχή καί άπαιτει 
πάντοτε εξήγηση τής γέννησής της, τής άνάπτυξης καί τής όλης στα
διοδρομίας της διαμέσου τής ιστορίας.

Ή  φιλοσοφία, όπως παρουσιάζεται στήν ιστορία τού έλληνικού καί 
τού δυτικού πολιτισμού, δέν ήρθε στόν κόσμο σάν ένα ξαφνικό ξέσπα
σμα τής άνθρώπινης σκέψης, σάν μιά έπαναστατική καινοτομία, ριζο
σπαστική καί ξαφνική άλλαγή, παρά σάν άποτέλεσμα μιας βαθμιαίας 
άνάπτυξης πού άρχισε άπό παλιά. Είναι σάν νά προηγήθηκε μιά περίο
δος κύησης καί κάποτε γεννήθηκε ή φιλοσοφία σάν ένας καινούργιος 
ζωντανός οργανισμός, γεμάτος δίψα γιά ζωντανή άνάπτυξη.

Άπό ποιές άρχές, λοιπόν, ξεπήγασε ή φιλοσοφία στήν Ελλάδα; 
Ποιά είναι ή καταγωγή τού φιλοσοφικού πνεύματος στήν παράδοση 
τού έλληνικού καί τού εύρωπαϊκού πολιτισμού; Είναι ό μύθος καί ή 
θρησκεία άπ’ όπου άναδύεται βαθμιαία ό φωτεινός λόγος, είναι ή λαμ
πρότητα, ή εύκινησία καί ή πλαστικότητα τού έλληνικού πνεύματος 
στά εύρύτερα πλαίσια τής όλης προηγμένης οικονομικής καί πολιτι
στικής άνάπτυξης, πού έξηγούν τό ζωηρό θεωρητικό ένδιαφέρον τών 
άρχαίων Ελλήνων γιά τόν κόσμο, ή τό πρακτικό καί ορθολογιστικό 
πνεύμα, ή τάση γιά οργανωμένη καί συστηματική γνώση; Είναι άλή- 
θεια πώς οί Έλληνες δέν άπέβλεπαν άπλά καί μόνο σέ πρακτικούς σκο
πούς, όπως π.χ. οί Βαβυλώνιοι, άλλά επιζητούσαν γνώση ορθολογικά 
καί συστηματικά οργανωμένη, πράγμα πού έξηγεΐ γιατί στήν Ελλάδα 
καλλιεργήθηκε βαθμιαία έπιστημονική γνώση καί δέν συσσωρεύτηκε 
(όπως π.χ. στούς Βαβυλώνιους καί στούς Αιγύπτιους) μόνο τεχνική καί 
πρακτική γνώση (κυρίως μαθηματική καί άστρονομική). Έτσι στήν
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Ελλάδα ή άνάπτυξη τής φιλοσοφίας συνυφάνθηκε μέ τήν άνάπτυξη 
τής επιστήμης, γιατί άκριβώς υπήρξε μεγάλο ένδιαφέρονγιά δσο γίνε
ται θεμελιωμένη, άκριβολογικά καί συστηματικά οργανωμένη γνώση.

Άλλά ή πρώιμη φιλοσοφική καί έπιστημονική σκέψη εΐναι διάσπαρτη 
άπό πολλά μυθικά στοιχεία. Αύτό είναι, βέβαια, εύλογο. Οί πρώτοι- 
πρώτοι Έλληνες στοχαστές ήταν πολύ κοντύτερα άπό άλλους (π.χ. τόν 
Πλάτωνα καί τόν Αριστοτέλη) στή μυθική, μαγική καί θρησκευτική 
σκέψη καί έπειδή αύτοί ήταν οί πρωτοπόροι, είναι φυσικό οί πρώτες φι
λοσοφικές δοκιμές, πού αύτοί έπιχείρησαν, νά περάσουν πιό άμεσα άπό 
τήν άχλύ τοΰ μύθου. Άλλά καί ό Πλάτων παρουσιάζει σέ μεγάλο βαθμό 
μυθική καί θρησκευτική σκέψη. Ό  ϊδιος, μάλιστα, ό Αριστοτέλης 
πρόβαλε ορισμένες άπόψεις πού φαντάζουν όλότελα μυθικές, όπως π.χ. 
ότι τά ούράνια σώματα εΐναι ζωντανά πλάσματα, ότι ό άριθμός 3 έχει 
προτεραιότητα κ.λπ. Όταν, λοιπόν, λέμε πώς τό πέρασμα άπό τό μύθο 
στό λόγο, ή άπό τή θρησκεία στή φιλοσοφία, άποτελεΐ τή ληξιαρχική 
πράξη γέννησης τής έλληνικής καί εύρωπαϊκής φιλοσοφίας, έννοοΰμε 
κανονικά ένα βαθμιαίο πέρασμα. Εΐναι λάθος νά φανταζόμαστε τή φι
λοσοφία νά άναδύεται ξαφνικά σάν ένας φωτεινός κόσμος τοΰ λόγου 
μέσα άπό τόν κόσμο τοΰ ζοφεροΰ μύθου. Δέν εΐναι δυνατό κανένα πέρα
σμα άπό τόν καθαρό μύθο στόν καθαρό λόγο. Άπό τόν Παρμενίδη, τόν 
Πλάτωνα καί τόν Αριστοτέλη ώς τόν Locke καί τόν Wittgenstein ό μύ
θος έξακολουθεΐ νά λειτουργεί μέσα στήν ορθολογική σκέψη. Μαζί, 
λοιπόν, μέ τό παρατηρημένο ιστορικό γεγονός ότι στίς άπαρχές τοΰ φι
λοσοφικού στοχασμού μύθος καί λόγος, θρησκεία καί φιλοσοφία είναι 
συνδεδεμένα, πρέπει νά λαμβάνουμε ύπόψη πώς καί σέ προχωρημένα 
άκόμη στάδια άνάπτυξης τής φιλοσοφικής σκέψης ό σύνδεσμος αύτός 
ποτέ δέν λύνεται όλότελα. Τό σταθερό χαρακτηριστικό τής φιλοσοφι
κής πορείας εΐναι μιά συνεχώς άνίηχτή διαδικασία μετασχηματισμού 
τών μύθων καί μυθικών στοιχείων σέ τάξεις εννοιών καί σέ ορθολογικά 
σχήματα έρμηνείας τοΰ κόσμου.

Τό ζήτημα πώς καί σέ ποιό μέτρο ή γένεση καί άνάπτυξη τής φιλοσο
φίας παριστάνει μιά πορεία όρθολογικοποίησης, καί έπομένως άπομυ- 
θοποίησης τής εικόνας τοΰ κόσμου, μιά καί αύτό συνεπάγεται πορεία 
κατά τήν όποία έξουδετερώνονται ορισμένες καθοδηγητικές μυθικές 
εικόνες κατανόησης τοΰ κόσμου, θά πρέπει νά άντιμετωπιστεΐ μέ άφε
τηρία τό μύθο. Όπως λέει ό Ernst Cassirer1, ό μύθος «άρχίζει μέ τή θεώ

1. Cassirer, Das mythische Denken, 64.
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ρηση τής σκόπιμης ένέργειας -γιατί όλες οί δυνάμεις τής φύσης δέν εί
ναι παρά δαιμονικές ή θεϊκές βουλητικές έκδηλώσεις». Οί άνθρωποι 
πού έργάζονται νιώθουν νά βρίσκονται μέσα σ’ έναν κόσμο άπό όντα 
πού δρούν καί πού μέ ορισμένα μέτρα είναι συνέταιροι τής βούλησης 
καί τής πράξης τους. Ό  κόσμος παριστάνεται έτσι σάν ένα παιχνίδι 
κοινωνικών ρόλων, σάν ένα πλέγμα άπό κοινωνικόμορφες συνάφειες 
δράσης. Ό  περιβάλλων κόσμος είναι «συμπαίκτης τού άνθρώπου»2.

Τά «κοινωνικόμορφα» μοντέλα παράστασης τού κόσμου, σύμφωνα 
μέ τά όποια όλα τά πράγματα παριστάνονται νά συμμετέχουν μαζί μέ 
τούς άνθρώπους σ’ ένα παιχνίδι κοινωνικών ρόλων καί ό κόσμος νά λει
τουργεί σύμφωνα μ’ ένα κοινωνικό σχήμα (οικογένεια, φυλή, οίκος, πο
λιτεία), δέν είναι τά μόνα πού λειτουργούν στή μυθική σκέψη. Κοντά σ’ 
αύτά λειτουργούν «τεχνόμορφα» μοντέλα (τέχνη μέ τήν έλληνική ση
μασία, ώς έτοιμότητα γιά τέχνη μέ μορφές καί εικόνες πού ξεπηδούν 
άπό τή δημιουργικότητα τού χεριού), σύμφωνα μέ τά όποια ό κόσμος 
παριστάνεται σάν ένα έργο ύπεράνθρωπης τέχνης, καί άκόμα «βιόμορ
φα» μοντέλα μέ τά όποια ό κόσμος παριστάνεται σάν ζωντανός οργανι
σμός3.

Βέβαια, ή σχέση μύθου καί ορθολογικής σκέψης δέν είναι άντίθεση 
πλάνης καί άλήθειας, όπως διδάσκει ό θετικισμός. Μέ τά λόγια τού 
Descombes4, «ό μύθος δέν είναι τραύλισμα τής επιστήμης, όπως διατεί
νεται ή θεωρία τού συνεχούς τής ιστορίας τών επιστημών... Ό  μύθος 
βρίσκεται στό έσωτερικό τής επιστήμης». Ό  Descombes προτείνει μιά 
άναθεώρηση τής έννοιας τού λόγου. «Δέν είναι άλήθεια», παρατηρεί, 
«πώς στήν άρχαία Ελλάδα, μέ μιά νικηφόρα “επιστημολογική τομή” ό 
λόγος θριάμβευσε έπί τού μύθον (όπως καί ή κοινή λογική θριαμβεύει 
επί τού παραληρήματος)».

Συνοπτικά, τηρούνται εδώ οί άκόλουθες τουλάχιστο θέσεις: 
α. Ή  γέννηση τού φιλοσοφικού στοχασμού στήν Ελλάδα σήμαινε μα
ζί καί μιά ριζοσπαστική κριτική τής μυθικής παράδοσης. 
β. Ή  κριτική αύτή άναπτύχθηκε μαζί μέ μιά σειρά κοινωνικών άλλα- 
γών πού συντελέστηκαν στήν Ελλάδα μέ τό εμπόριο, τά ταξίδια, τήν

2. Kraft, 84.
3. Πβ. Topitsch, 24 κ.έ., 79. "Ενα πλούσιο ύλικό άπό κείμενα προσωκρατικών στο

χαστών τά όποια δείχνουν πώς αύτοί παρίσταναν τόν κόσμο σάν πολιτεία, σάν ζωντα
νό οργανισμό καί σάν έργο τέχνης, παρουσιάζει καί έρμηνεύει ό Lloyd, 210 κ.έ.

4. Descombes, Τό Ίδιο καί τό "Αλλο, 117.
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παραγωγή, τήν άνάπτυξη έπιστημονικών γνώσεων καί τή διαμόρφωση 
άνοιχτών, δημοκρατικών πόλεων-κρατών.
γ. "Αν ή άνάπτυξη φιλοσοφικού στοχασμού στήν Ελλάδα ήταν μαζί 
καί μιά διαδικασία όρθολογικοποίησης τής γνώσης, αύτό δέν σήμαινε 
κάθαρση τής σκέψης άπό τά μυθικά στοιχεία της καί πορεία πρός τό βα
σίλειο τοΰ καθαρού λόγου. Ό  φιλοσοφικός λόγος λειτουργεί πάντοτε 
μέ φανερά ή λανθάνοντα μυθικά στοιχεία (εικόνες, μεταφορές, άλληγο- 
ρίες) καί ϊσως σ’ αύτά οφείλει πιό πολύ τή γοητεία του. 
δ. Ό  μύθος έχει μοναδική διαφάνεια, λαμπρότητα καί γοητεία. Ή  ά- 
λήθεια, πού λέει, είναι ολοκληρωμένη καί οριστική -δέν συζητεΐται, 
λοιπόν. Μονάχα μιά νέα σκέψη μπορούσε νά τήν κλονίσει. Έτσι, ή φι
λοσοφία μπορει νά θεωρηθεί σάν ισχυρή δύναμη πού προώθησε τή δια
δικασία άλλαγής τής γνώσης καί μεταμόρφωσε τόν έλληνικό πολιτι
σμό πού έτεινε νά μένει σταθερά κλεισμένος μέσα στό μύθο. Όπως πα
ρατηρεί ό Kirk5, «κανένας άλλος σημαντικός δυτικός πολιτισμός δέν έ- 
λέγχονταν τόσο πολύ (όσο αύτός) άπό μιά άναπτυγμένη μυθική παράδο
ση». Ό  Kirk6 κρίνει θεωρητικά δυνατή τήν άκόλουθη ύπόθεση: «.... ή 
μυθική παράδοση είχε ή ϊδια καθιερωθεί τόσο σταθερά στόν πολιτισμό 
τής Ελλάδας τού τέλους τής έποχής τοΰ χαλκού καί τής πρώιμης έπο- 
χής τού σιδήρου καί ένισχύθηκε τόσο ρωμαλέα άπό τόν Όμηρο καί τόν 
Ησίοδο, ώστε δέν μποροΰσε κανένας νά δραπετεύσει άπ’ αύτήν. Οί άν
θρωποι τοΰ 7ου, τοΰ 6ου καί τοΰ 5ου αιώνα έκφράζονταν μέ δικούς της 
όρους, όχι έπειδή συγκινησιακά εμπλέκονταν μέσα στήν ποικιλία καί 
τό ρεαλισμό της, άλλά έπειδή δέν μπορούσαν νά καταπολεμήσουν τήν 
παντού στείρα παρουσία της». Τό ποίημα τοΰ Παρμενίδη είναι γεμάτο 
μυθικά στοιχεία (θεές, πύλες, άλογα, έναν ήνίοχο, καί άλλες μυθικές πα
ραστάσεις), άν καί τό κύριο περιεχόμενο τοΰ δρόμου τής άλήθειας άνή- 
κει σ’ έναν διαφορετικό κόσμο άπό έκεΐνον τοΰ Ησίοδου. Καί σέ προ
χωρημένες μορφές ορθολογικής καί υλιστικής σκέψης (όπως στόν ’Α
ναξαγόρα καί στούς ’Ατομικούς) ή κυριαρχία τοΰ μύθου έχει φανερά ά- 
τονήσει καί τό όλο σύστημα τού μυθικού στοχασμού έχανε τίς λεπτές 
ισορροπίες του καί έβαινε πρός τή συντριβή του (ιδιαίτερα μέ τήν ορμή 
τοΰ σοφιστικοΰ ορθολογισμού). 'Η έλευση, λοιπόν, τής φιλοσοφίας 
στήν Ελλάδα καί ή κυριαρχία της στήν ιστορική σκηνή τοΰ ελληνικού 
κόσμου δείχνει τήν ξεχωριστή δύναμη τοΰ νέου πνεύματος πού έφεραν

5. Kirk, Myth, 250.
6. Myth, 245.
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οί φιλόσοφοι. Τό πνεύμα αύτό, βέβαια, παρόλο πού άλλαζε συχνά τή 
λειτουργία τών μύθων, δέν σήμαινε άπαραίτητα καί καταδίκη τού όλου 
κόσμου τού μύθου σέ μαρασμό.

Δέν είναι, λοιπόν, μόνο τό πρακτικό ορθολογιστικό πνεύμα πού συνε- 
τέλεσε στή γένεση καί άνάπτυξη φιλοσοφικού στοχασμού στήν Ε λ
λάδα ούτε ή τάση γιά ένότητα, σύνθεση καί οργάνωση τής γνώσης πού 
κάνει τήν έπιστήμη, παρά καί ή μυθική σκέψη πού έκφράζεται μέ εικο
νική, παραστατική, μεταφορική καί άναλογική γλώσσα7. Υπήρξαν 
π.χ. ποιητές καί στοχαστές, πού ό Αριστοτέλης τούς ονόμασε «θεολό
γους», άνθρωποι δηλαδή πού βρίσκονται σέ ένα προεπιστημονικό καί 
προφιλοσοφικό στάδιο σκέψης καί πού προαναγγέλλουν κάποια ορθο
λογική θεώρηση τού κόσμου. Είναι ό "Ομηρος καί ό Ησίοδος, παλιές 
ορφικές κοσμογονίες, ό Επιμενίδης, ό Άκουσίλαος, ό Φερεκύδης, κ.ά.

2. ΜΥΘΙΚΕΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΕΣ

’Ήδη, πρίν άπό τόν5Αριστοτέλη8 έπικρατούσε σέ πλατωνικούς κύκλους 
ή άποψη ότι οί πρώτοι φιλόσοφοι έχουν μιά συγγένεια μέ τούς παλιότε- 
ρους ποιητές, τόν Όμηρο καί τόν Ησίοδο9. Παρατηρήθηκε, ιδιαίτερα, 
ότι σέ ομηρικούς στίχους άνευρίσκονται προανακρούσματα τής ύποτι- 
θέμενης άποψης τού Θαλή ότι πηγή όλων τών πραγμάτων είναι τό νερό. 
Πραγματικά, κατά τήν άριστοτελική έκφραση10 στήν Ίλιάδα λέγεται 
ένμύθον σχήματν.

Ξ 200
εΐμι γάρ όψομένη πολνφόρβον πείρατα γαίης,
Ωκεανόν τε, θεών γένεσι ν, καί μητέρα Τηθύν

[ Πάω έγώ νά δώ στά πέρατα τής πολύτροφης γης τόν 'Ωκεανό, τόν γεννή
τορα τών θεών, καί τή μητέρα Τηθύν].

7. ’ Αλλωστε καί μέσα στό μύθο θά μπορούσε νά καταδειχθει πώς ύπάρχει, μέ κά- 
ποια μορφή, έπιστημονική γνώση.

8. Μεταφυσ., A 3.983 b 27.
9. Πλάτ., Θ ε α ιτ 181b καί τά χωρία πού σημειώνει ό W.D. Ross, I 130.
10. Μεταφυσ., Λ 8. 1074 b 1.
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Ξ 244
άλλον μέν κεν έγωγε θεών αίειγενετάων 
ρεΐα κατεννήσαιμι, καί άν ποταμοιο ρέεθρα 
Ωκεανόν, δς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται

[άλλον άπό τούς αιώνιους θεούς άν μού έλεγες νά σού κοιμήσω, εύκολα 
θά τό έκανα, κι άς ήταν τό ρεύμα τοΰ ποταμοΰ ’Ωκεανού, πού στάθηκε ή 
πηγή άπ’ όπου γεννήθηκαν όλα τά πράγματα]. ■

Ή  πίστη αύτή, δτι δηλαδή ό Ωκεανός είναι ή πρωταρχική πηγή τών 
θεών καί όλων τών πραγμάτων, έκφράζει ποιητικά τή βασική άρχή μιας 
κοσμογονίας καί μαζί τήν κοσμολογική άρχή τής καθολικής ροής11.

Ό  Ησίοδος δέν έκφράζει άπλά τήν άλήθεια του μέ μυθικούς τρό
πους, άλλά έκφράζεται μυθικά μέ συγκροτημένα προβλήματα καί προσ
παθεί νά κερδίσει δικές του, προσωπικές λύσεις. ’Ήδη, μέσα στόν ϊδιο 
τό μύθο διαγράφεται ή πορεία γιά άπομυθοποίηση τής σκέψης, πράγμα 
πού άποτελεΐ, βέβαια, χαρακτηριστικό γνώρισμα τής πρώτης φιλοσο
φίας καί έπιστήμης.

Στήν άρχή τής Θεογονίας οί Μούσες λένε στόν ποιητή πώς ξέρουν νά 
διηγούνται ψεύδεα πολλά έτύμοισιν όμοΐαη καί πώς ξέρουν, ώστόσο, 
όταν θέλουν, νά λένε έπίσης τήν άλήθεια13. Ό  Ησίοδος προβαίνει σέ 
μιά άνακατασκευή τών μύθων εϊσάγοντας νέα στοιχεία καί νέους συν
δυασμούς μεταξύ τους, ώστε νά πει τήν άλήθεια γιά τή γένεση τών θεών 
καί μαζί γιά όλο τόν κόσμο καί τή διάταξή του. Έδώ ή γένεση προϋπο
τίθεται σάν μιά βιολογική άνάπτυξη, κι αύτό ισχύει όχι μόνο γιά τούς 
θεούς, πού σχηματίζουν μιά κανονική γενεαλογία, άλλά γιά όλο τό κο
σμικό γίγνεσθαι. Βέβαια, καθαρές φυσικές δυνάμεις, όπως ούρανός καί 
γή, δέν είναι έδώ άκόμα άντιληπτές παρά σάν προσωπικές θεϊκές οντό
τητες. Επιπλέον, ό Ούρανός καί ή Γή θεωρούνται σίγουρα άπό τόν Η 
σίοδο σάν τά δύο βασικά στοιχειακά σύνολα τοΰ ορατού κόσμου, άλλά 
δέν άποτελοϋν τίς πρωταρχικές πηγές τοΰ κόσμου. Προηγείται μία καί 
μόνη πρώτιστη άρχή, μιά μάζα άμορφη, άμετρη, χωρίς έσωτερική διάρ
θρωση, ένας άδιακόσμητος χώρος ή άβυσσος άνάμεσα στή Γή καί στόν 
Ούρανό: τό Χάος. Αύτό άποτελεΐ τήν άρχή τοϋ κόσμου. Ό τι όμως τό 
Χάος δέν ύπήρχε προαιώνια, άλλά γεννήθηκε κι αύτό κάποτε άποτε-

11. Πλάτ., Θ ε α ιτ 152 e.
12. Πβ. Ξενοφ. Β 35. έοικότα τοΐςέτύμοισι.
13. Θεογ.,21.



Μ ΥΘΙΚΕΣ ΚΟΣΜ ΟΓΟΝΙΕΣ 19

λώντας τήν πρώτη φάση τής κοσμογονικής λειτουργίας, προκύπτει άπό 
τό ϊδιο τό ήσιόδειο κείμενο:

Θεογ., 116
Ή  τοι μέν πρώτιστα Χάος γένετ’ αύτάρ έπειτα
(Γή, Τάρταρος, Έρως)

[Πρώτα-πρώτα έγινε τό Χάος· ύστερα (ή Γή, τά Τάρταρα, ό Έρως)].

Δέν λέγεται ότι στήν άρχή ήταν τό Χάος, άλλ’ ότι στήν άρχή έγινε τό 
Χάος, μετά ή Γή κ.λπ. Ό  Ησίοδος, λοιπόν, ένδιαφερόταν νά δώσει ά- 
πάντηση στό ερώτημα τί έγινε πρώτα καί όχι τί ήταν πρωταρχικά14. Δέν 
ύπάρχει έδώ θέση γιά τό έρώτημα άν πρέπει νά ύπάρχει μιά άρχή τού γί
γνεσθαι, πού είναι ή ίδια άγέννητη. Ό  Ησίοδος άφήνει ένα τέτοιο έ
ρώτημα άναπάντητο15, όχι γιατί τό παρέκαμψε, άλλά γιατί δέν είχαν 
σχηματιστεί τά κατάλληλα πλαίσια σκέψης γιά νά τεθεί αύτό τό έρώτη
μα. Στίς παλιές κοσμογονίες δέν ύπάρχει πριν: ό κόσμος ήταν προαιώ
νια, είναι καί θά είναι. Τό έρώτημα, λοιπόν, τί ήταν πρίν άπό τό Χάος, 
δέν έχει έδώ κανένα νόημα καί δέν ήταν άνάγκη νά έχει οπωσδήποτε ε
ξετάσει ό Ησίοδος αύτό τό έρώτημα. ’Ανάλογα καί στή Γένεση τής 
Παλαιάς Διαθήκης16 δέν δικαιολογείται νά ρωτήσει κανείς τί ύπήρχε 
πρίν άπ’ αύτό πού ό δημιουργός κατασκεύασε πρώτο, γιατί ή ερώτηση t ί 
ύπήρχε πρίν άπό τό πρώτο συμβάν δέν έχει νόημα. Στόν Ησίοδο, βέ
βαια, καθώς καί σ’ όλες τίς έλληνικές κοσμογονίες, δέν νοείται μιά 
προαιώνια προσωπική θεϊκή βούληση πού εν άρχή έποίησε..., άλλά 
αύτό πού γίνεται πρώτα καί ό,τι έξακολουθεί νά γίνεται καθ’ όλη τήν κο- 
σμογονική πορεία γίνεται αύτοδύναμα.

Πρώτιστα λοπόν έγινε τό Χάος. Γιά τήν άκρίβεια τό πρώτιστα δηλώ
νει όχι μόνο τό χρόνο πού προηγείτο τού σχηματισμού τού κόσμου, άλ
λά καί τό πρώτο-πρώτο μέλος άνάμεσα σέ πρώτα μέλη μιας σειράς κο
σμογονικών παραγόντων πού οδήγησαν στή διαμόρφωση τού κόσμου: 
μετά τό πρώτιστο αύτό γεγονός άκολουθούν άλλα, σύμφωνα μέ μιά ορι
σμένη σειρά:

14. Ό  Gigon, Ursprung, 23, άν καί έπιχειρεΐ μιά διεξοδική καί προσεχτική γενικά 
ανάλυση τής σκέψης τού 'Ησίοδου, ώστόσο σκέφτεται σ’ αύτό τό σημείο ώσάν στό 
κείμενο νά ύπήρχε ήν.

15. Πβ. Jaeger, 23.
16. Γεν.. A, 1. Ήν άρχή έποίησεν ό θεος τόν ουρανόν και τήν γήν.
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Θεογ., 123
έκΧάεος δ ’ Έρεβός τεμέλαινά τε Νύξ έγένοντο’
Νυκτός δ ’αύτ’Αίθήρ τε καί Ή  μέρη έξεγένοντο, 
οϋς τέκε κνσαμένη Έρέβει φιλότητι μιγεΐσα.
Γαΐα δέ τοι πρώτον μέν έγείνατο ίσον έαυτή 
Ουρανόνάστερόενθ\ ιναμινπερί πάντα καλύπτοι, 
όφρ’εϊη μακάρεσσι θεοΐς έδος άσφαλές αίεί.
(ακολουθεί ή γένεση τών Όρέων, του Πόντου, 
του Ωκεανού, τών Τιτάνων).

[Κι άπό τό Χάος γεννήθηκε τό ’Έρεβος καί ή μαύρη Νύχτα’ κι άπό τή 
Νύχτα πάλι γεννήθηκαν ό Αιθέρας καί ή Μέρα, πού τούς γέννησε άπό τό 
σπέρμα του Ερέβους έχοντας σμίξει ερωτικά μαζί του. Καί ή Γή λοιπόν 
γέννησε τόν άστερόεντα Ουρανό ϊσο μέ τόν έαυτό της γιά νά τή σκεπάζει 
ολάκερη καί γιά νά είναι στέρεο βάθρο τών μακαρίων θεών],

Οί τρεις πρωταρχικοί κοσμογονικοί παράγοντες είναι τό Χάος, ή Γή 
καί ό ’Έρως. Τό πρώτιστο, τό Χάος, είναι ή υποδοχή κάθε γένεσης καί ή 
Γή τό στερεό θεμέλιο, τό άδιάσπαστο βάθρο όλων τών πραγμάτων καί 
τών ζωντανών όντων. Ό  ’Έρως είναι κάτι άλλο: είναι ή δύναμη πού κά
νει τά πράγματα νά βρίσκονται άδιάκοπα πάνω στό δρόμο τής γένεσής 
τους. Δέν πρόκειται, βέβαια, μόνο γιά τόν κοσμογονικό ’Έρωτα. Ό  Έ 
ρως έδώ είναι βασικός παράγοντας τόσο τής άνθρώπινης ζωής όσο καί 
τής ζωής τού εύρύτερου κοσμικού συνόλου17. Γιατί ό άνθρωπος δέν 
νοείται στήν πρώιμη έλληνική σκέψη σάν ένα άποσπασμένο μέρος τού 
σύμπαντος άλλά σάν λειτουργικό καί άναπόσπαστο μέλος τού όλου κο
σμικού οργανισμού.

Όπως φαίνεται σ’ άλλο στίχο τής Θεογονίας18, τό Χάος είναι συγκε
κριμένα τό μεσοδιάστημα τού χώρου (τόπος)19 πού χάσκει άνάμεσα 
στόν Ούρανό καί στή Γή. Γι’ αύτό, λοιπόν, ή Νύχτα καί ή Μέρα παρου
σιάζονται στούς παραπάνω στίχους νά γεννιώνται άπό τό Χάος20. Γιατί, 
άνάμεσα στόν Ούρανό καί στή Γή άπλώνεται ό άμορφος καί άδιαφορο- 
ποίητος χώρος, πού άποτελεΐ τό ύπόστρωμα τών συνεχών άμοιβαίων με

17. Πβ. Gigon, Ursprung, 26.
18. Πβ. Θεογ., 700.
19. 'Η άποψη πώς τό ήσιόδειο Χάος είναι χώρος, είχε διατυπωθεί κιόλας άπό τόν 

Αριστοτέλη, Φνσ., Δ L 208 b 28.
20. ϊΐρ.Θεογ., 123-124.
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τασχηματισμών άπό τή Νύχτα στή Μέρα. Ό  χώρος αύτός είναι κάτι τό 
άπροσδιόριστο, χωρίς έσωτερική διάρθρωση, ένας άχανής χώρος πού 
δέν έπιδέχεται ποιοτικούς προσδιορισμούς. Μέ μιά άπλή έκφραση, ό 
Ησίοδος θά πρέπει νά φανταζόταν τό Χάος του σάν μιά χαίνουσα άβυσ
σο χωρίς ορατά όρια καί μαζί σάν ποιοτικά άπροσδιόριστη ϋλη.

Στή Θεογονία δέν συναντάμε άλλη έννοια πιό άφηρημένη άπ’ αύ
τήν21. Τό Χάος είναι ένα δυναμικό μηδέν άπό τό όποιο γεννιώνται τά 
πάντα. Αύτό δέν σημαίνει, βέβαια, ότι πρόκειται έδώ γιά «δημιουργία» 
έκ τοϋ μηδενός -μιά τέτοια ιδέα είναι έντελώς ξένη πρός τήν έλληνική 
κοσμογονία22. Γιά τήν άκρίβεια, τό Χάος μπορει νά οριστεί σάν μηδέν 
μόνο μέ τό νόημα ότι αύτό εΐναι κενό άπό ποιότητες καί άπροσδιόριστο. 
Μ’ αύτό μόνο τό νόημα προαναγγέλλει τό άπειρο τοϋ ’Αναξίμανδρου.

Τό Χάος, σάν τό πιό άμορφο καί άπροσδιόριστο, γεννά κάτι πιό συγ
κεκριμένο ή πιό λίγο άμορφο: τή Νύκτα. Ή  Νύξ γεννά μέ τή σειρά της 
τήν Ημέραν. Γιά πρώτη φορά παρουσιάζεται έδώ ένα κοσμολογικό 
ζευγάρι άντιθέτων, πού έναλλάσσονται συνεχώς μέ τό γύρισμα τοϋ χρο
νικού κύκλου. Καθώς θά δούμε, ό Παρμενίδης θεμελιώνει άργότερα όλη 
τήν κοσμολογία του πάνω στό κοσμολογικό αύτό ζευγάρι: φάος ή ήμέ- 
ρα-νύξ. Στόν Ησίοδο έχουμε έπιπλέον τά άντίθετα Έρεβος-Αιθήρ, στά 
όποια άντιστοιχοϋν τά άντίθετα Νύξ-Ήμέρα. Τό Έρεβος είναι κάτω 
άπό τή Γή καί άφήνει νά πηγάζει άπ’ αύτήν τό σκοτάδι. Ό  Αιθέρας εΐ-

21. Ό  Gigon, Ursprung, 29-30, παρατηρεί έξυπνα ότι τό Χάος εΐναι ένα άπό τά πο
λύ λίγα πράγματα στή Θεογονία πού γραμματικά εΐναι ένα ούδέτερο. Τά διαφορο
ποιημένα άρσενικά καί θηλυκά γεννιώνται πρώτα άπ’ αύτό. Τό έπόμενο μεγάλο βήμα 
γίνεται άπό τόν Αναξίμανδρο, όπου τό άπειρο δέν είναι άπλά ούδέτερο άλλά καί άρ- 
νητικό.

22. Άκόμα καί ό δημιουργός τοϋ Πλάτωνα δέν ένεργεΐ παρά πάνω σέ προϋπάρχου- 
σα ύλη ( Τίμ., 28 a κ.έ.), τό άρχέγονο δηλαδή χάος, τόν προαιώνιο χώρο, πού προη
γείται άκριβώς τής γένεσης τοΰ κόσμου, δικαιολογώντας έτσι τήν πίστη ότι ό κόσμος 
δέν δημιουργήθηκε άπό τό μηδέν. Ένώ στίς πρώτες κοσμογονίες αύτό είναι αύτονόη- 
το, ή περίπτωση τοϋ Πλάτωνα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί αύτός έπρεπε νά άντιμε- 
τωπίσει τό δυσάρεστο συμπέρασμα τοϋ Παρμενίδη ότι άπό τό μηδέν δέν γεννιέται πα
ρά μηδέν. Τό παρμενίδειο όμως αυτό άξίωμα δέν δεσμεύει, όπως θά περίμενε ϊσως κα
νείς, τήν παραπέρα πορεία τής έλληνικής κοσμολογίας. Καί τό τελευταίο μεγάλο κο
σμολογικό επίτευγμα τής προσωκρατικής φιλοσοφίας, ή άτομική θεωρία, άποτε- 
λοϋσε διάψευση τής άποψης τοΰ Παρμενίδη. Μετά τίς τελευταίες μεγάλες προσπά
θειες (τοΰ Εμπεδοκλή, τοΰ Αναξαγόρα, τών Ατομικών) νά ύπερνικηθεΐ ή κριτική 
τοϋ Παρμενίδη καί νά έξουδετερωθεΐ ή ανασταλτική έπίδρασή της στήν περιοχή τής 
φυσικής έρευνας, πρώτος ό Πλάτων έκτιμά ούσιαστικά καί έμπρακτα τό διορθωτικό 
ρόλο τής παρμενίδειας άνάσχεσης.
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ναι κάτω άπό τό ούράνιο στερέωμα καί άφήνει νά ξεπροβάλει τό φώς.
Ή  κατασκευή τοϋ κόσμου συνεχίζεται μέ τή γέννηση τοϋ έναστρου 

Ούρανοϋ άπό τή Γή, ϊσου μ’ αύτήν, ώστε νά τήν καλύπτει ολόκληρη, 
καί μέ τή γέννηση τών Όρέων καί τής Θάλασσας άπό τήν ϊδια τή Γή23. 
Ή  ισότητα Ούρανοϋ καί Γής δικαιολογείται, βέβαια, άπό τόν ϊδιο τόν 
ποιητή μέ άναφορά στήν έννοια τοΰ χώρου: ή Γή γεννά τόν Ούρανό ϊσο 
μέ τόν έαυτό της, γιά νά τόν έχει σάν προστατευτικό κάλυμμα πάνω σ’ 
όλη τήν έκτασή της. ’Ίσως δέν είναι ύπερβολικό νά πούμε πώς έχουμε 
έδώ κάποια έννοια ισορροπίας θεμελιακών στοιχειακών μαζών τοΰ ορα
τού κόσμου.

Ή φιλοσοφική σημασία τής ήσιόδειας κοσμογονίας έγκειται βασι
κά στό γεγονός ότι γιά πρώτη φορά συλλαμβάνεται μιά πρωταρχική πη
γή καί άπ’ αύτήν διαμορφώνεται ό κόσμος σάν σύνολο, χωρίς κενά καί 
χάσματ™24. Μέσα άπό τόν ϊδιο τό μύθο άρχίζει κιόλας νά διαγράφεται ή 
τάση γιά άπομυθοποίηση τοΰ κόσμου. Το μοτίβο μάλιστα μιας πρωταρ
χικής γεννητικής άρχής άπό τήν όποία πηγάζουν καί μέ τήν όποία συγ
γενεύουν τά πάντα θά άποβει καθοδηγητικό στήν πορεία τής έλληνικής 
κοσμολογίας. ’Έτσι διασφαλίζεται ή ένότητα τοΰ κόσμου: τά πάντα 
συλλαμβάνονται σάν διακοσμημένο καί τακτοποιημένο σύνολο, μέσα 
στό όποιο όλα συνδέονται μέ όλα (κόσμος).

Μιά άνάλογη πρός τό ήσιόδειο Χάος πρωταρχική παράσταση πα
ρουσιάζεται άργότερα στήν ορφική λεγόμενη κοσμογονία, έκείνη δη
λαδή πού άποδίνεται στόν Όρφέα μέ ποικίλες μορφές. Σέ μιά μορφή 
αύτής τής κοσμογονίας τοποθετείται σάν πηγή όλων τών πραγμάτων ή 
Νύξ, ή τροφός τών θεών25 καί ή ύποδοχή τών πάντων26.

Όπως στόν Ησίοδο τό Χάος, ή Γή καί ό Ούρανός είναι (μαζί μέ τόν 
’Έρωτα) τά πρωταρχικά γεγονότα μέ πρώτιστο γεγονός τό Χάος, άνάλο
γα κι έδώ παρουσιάζονται τρεις πρωταρχικές παραστάσεις, Νύξ, Γή καί 
Ούρανός, καί πρώτη-πρώτη άνάμεσά τους ή Νύξ, πού άναλογεΐ στό ή-

23. Στή συνέχεια σχηματίζονται τρία γενεαλογικά δέντρα, τής Νύχτας, τοΰ ζεύ
γους Ούρανός-Γή καί τής Θάλασσας.

24. Μιά εικόνα τοΰ Χάους ώς χαίνουσα άβυσσος ύπάρχει καί σέ προγενέστερες ά- 
νατολικές κοσμογονίες, άλλ’ αύτό δέν εμποδίζει τή θέση ότι ή εικόνα τοΰ Χάους 
πλάστηκε άπό τόν ϊδιο τόν 'Ησίοδο.

25. Kern, άπ. 106. Πβ. Όμ., XL, Ξ 258.
26. Kern, άπ. 109. Γ ιά τή Νύχτα σέ ποικίλες αρχαίες κοσμογονίες, βλ. Kirk-Raven, 

19 κ.έ.
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σιόδειο Χάος: είναι αύτή ή πιό άφανής, ή πιό άμορφη καί απροσδιόρι
στη ποιοτικά παράσταση γιά νά δικαιολογείται άκριβώς σάν πρωταρχι
κή πηγή όλου του συγκεκριμένου καί διαφοροποιημένου κόσμου.

Μιά άλλη πρωταρχική πηγή προβάλλεται μέ τό όνομα Χρόνος, καί 
άποτελει τή βάση σέ ποικίλα ορφικά κοσμογονικά σχήματα27. Πρόκει
ται γιά σχήματα πού δέν άποδίνουν, βέβαια, μορφές τής άρχαιότερης 
ορφικής θεογονίας καί κοσμογονίας, άλλ’ οπωσδήποτε άντανακλοΰν, 
έστω καί θαμπά ή συγκεχυμένα, ένα μυθικό κλίμα σκέψης προεπιστη- 
μονικό.

Κοντά στίς άνώνυμες κοσμογονίες πού άποδίνονται στόν Όρφέα πα
ρουσιάζονται καί επώνυμα κοσμογονικά σχήματα όπως τού Επιμενίδη 
άπό τήν Κρήτη, τού Άκουσίλαου άπό τό ’Άργος καί κυρίως τού Φερε- 
κύδη άπό τή Σύρο.

Ό  Επιμενίδης (7/6 αί.) συλλαμβάνει μιά δυάδα πρωταρχικών πηγών: 
Αήρ  καί Νύξ. Α π’ αύτές γεννιέται ό Τάρταρος, ό χώρος δηλαδή τού 
κόσμου πού είναι γεμάτος άπό σκοτάδι καί χαοτική ύλη. Μέ τή σειρά 
γεννιώνται δύο Τιτάνες, οί όποιοι άφήνουν νά γεννηθεί ένα φόν, κι αύτό 
δίνει τήν παραπέρα συνέχεια στή γενεαλογική σειρά28.

'Λίγο αργότερα τοποθετούνται οί Γενεαλογίες τού Άκουσίλαου, πού 
δίνουν μιά πιό άπλή παράσταση τής ήσιόδειας κοσμογονίας29. Σύμφω
να μέ τό δικό του κοσμογονικά σχήμα, τό Χάος γεννά τόν Έρεβο καί τή 
Νύχτα. Ό  ’Έρεβος είναι ή άρσενική καί ή Νύξ χ\ θηλυκή άρχή. Άπό 
τήν ένωσή τους γεννιέται ο Αιθήρ, ό Έρως καί ή Μήτις, δηλαδή τό φώς, 
ή γενεσιουργική ενότητα καί ή δύναμη τής σκέψης.

Κοντά στόν Ησίοδο καί στίς αρχαιότερες ορφικές κοσμογονίες 
βρίσκεται ή διδασκαλία τού Φερεκύδη. Σάν πηγή, άπέναντι στό μυθικό 
ζευγάρι Ούρανός-Γή, ορίζεται ό Χρόνος®. Ό  Χρόνος πρέπει νά σημαί

27. VS, 1 Β 12, Β 13.
28. VS, 3 Β 5.
29. VS, 9 Β 1.
30. VS,7B 1. OFrankel, 19, ύποθέτει ότι ό στό κείμενο του Φερεκύδη εί

ναι μεταγενέστερη παραλλαγή τού Κρόνος. Ό  Kahn, 171, σημ. 1, τού παρατηρεί ότι 
ό Φερεκύδης «θά μπορούσε νά έχει γράψει καί τούς δύο τύπους (όπως Γή καί Χθονίη) 
άλλά σέ τέτοια ζητήματα ό Διογένης Λαέρτιος είναι μιά καλύτερη πηγή άπό τόν 
"Έρμεία" (VS, 7 A 9). ’Ακόμα κι άν ό Φερεκύδης είχε γράψει Κρόνος, αύτός προφα
νώς τόν έννοούσε νά γίνεται καταληπτός άλληγορικά άπό "εκείνους πού ξέρουν"». 
Πβ. Πινδ., ΌΛ,.,ΙΙ,στ. \Ί .Χρόνος ό πάντων πατήρ στ. 10. παρά Κρόνου τύρσινοτ. 77. 
πόσις ό πάντων 'Ρέας...
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νει έόώ τό κοινό ύπόστρωμα τών μεταλλαγών τής μέρας καί τής νύχτας. 
Πρόκειται, λοιπόν, γιά μιά παράσταση πού μάς προσεγγίζει στό ήσιόδειο 
Χάος31. Γ ιά τήν ακρίβεια, ό Φερεκύδης θέτει δίπλα στό Χρόνο καί δύο άλ
λα ονόματα, έτσι πού νά σχηματίζεται μιά πρωταρχική τριαδική πηγή: 
Ζεύς-Χρόνος-Χθονίη. Ό  Ζεύς άπεικονίζει τήν ύψιστη γενεσιουργική 
δύναμη, τήν πηγή τής ζωής (.Ζάς, Ζής-Ζήν). Χρόνος είναι ό πρωταρχικός 
παράγοντας κάθε μεταβολής καί Χθονίη ή πρωταρχική ϋλη. Ή  άρχή τής 
ζωής ζευγαρώνεται μέ τήν πρωταρχική ϋλη, κι αύτό τό ζευγάρωμα ό Φε
ρεκύδης τό περιγράφει μέ μιά πολύ γραφική εικόνα: ό Ζάς καί ή Χθονίη 
τελοΰν τούς γάμους τους καί ό γαμπρός φιλοτεχνεί καί δωρίζει στή νύφη 
ένα φάρος, πέπλο μεγάλο καί ώραΐο, πάνω στό όποιο ζωγραφίζει τή γή 
καί τή θάλασσα, τίς πηγές τοΰ ’Ωκεανού κ.λπ.32.

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Όλες αύτές οί μυθικές κοσμογονικές συλλήψεις έχουν προφανώς άλ- 
λοιωθεΐ, μιά καί παραδίνονται άπό πολύ μεταγενέστερους, κυρίως νεο
πλατωνικούς, συγγραφείς. Φαίνεται μάλιστα ότι άποτελοϋν ύποκατά- 
στατα τής ήσιόδειας κοσμογονίας. Ή  κοσμογονία τοΰ Ησίοδου φαίνε
ται ότι λειτούργησε ποικιλότροπα ώς πρότυπο γιά τίς μεταγενέστερες 
μυθικές κοσμογονίες, άν καί διακρίνονται σ’ αύτές καί νέες παραστά
σεις πού δέν έξηγοΰνται άπλά σάν άναπτύγματα άπό τήν ήσιόδεια κο
σμογονία, όπως λ.χ. οί παραστάσεις Ά ήρ, φόνμί βιολογική λειτουρ
γία, Χρόνος33. Ή  έπιρροή όμως τοΰ Ησίοδου έκτείνεται λειτουργικά 
ώς τήν πρώιμη έλληνική κοσμολογία34.

Γενικά, τέτοιες προσπάθειες έξήγησης τοΰ κόσμου, όσοδήποτε άφε- 
λεΐς καί άπλοϊκές κι άν φαίνονται σήμερα, σημειώνουν ώστόσο τά ά- 
ναγκαΐα καί πολύτιμα βήματα, πού χωρίς αύτά δέν θά ήταν εύκολο νά 
δημιουργηθοΰν εικόνες τοΰ κόσμου σάν έκεΐνες τού ’Αναξίμανδρου, 
τοΰ Ηράκλειτου, τοΰ Παρμενίδη, τοΰ ’Αναξαγόρα, τού Δημόκριτου.

Τά μυθικά αύτά σχήματα, πού θέλουν νά δείξουν πώς ξεκίνησε καί

31. Πβ. Gigon, Ursprung, 30 καί Jaeger, 83. Ό  Jaeger ύποθέτει ότι ό Φερεκύδης 
προβαίνει σέ μιά διόρθωση τής άποψης τοΰ 'Ησίοδου γιά τό Χάος.

32. VS, 7 Β 1 καί 2, col. 1.
33. Πβ. Holscher, 68-69.
34. ’Αξιόλογη προσπάθεια νά σταθμισθει ή θέση τοΰ 'Ησίοδου στή γένεση τής έλ- 

ληνικής φιλοσοφίας είναι τοΰ Diller, 140-151.
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πώς λειτουργεί ό κόσμος, άφήνουν νά διαφαίνονται βιόμορφα καί κοι- 
νωνικόμορφα κυρίως μοντέλα σκέψης: ό κόσμος παριστάνεται μέ τίς 
άναλογίες ζωντανού οργανισμού πού ξεκινά άπό μιά γενετική άρχή ή 
άπό ένα ζευγάρι γεννητόρων καθώς καί μέ τίς άναλογίες μιας πολιτείας 
ή φυλής πού κυβερνάται μέ ορισμένο τρόπο, συνήθως άπό έναν θεϊκό 
μονάρχη: ό Δίας π.χ. είναι ένας μονάρχης ή δικτάτορας πού συχνά κα
ταστρατηγεί τήν τάξη τοΰ κόσμου κατά τή βουλή του.

Τά ομηρικά έπη, προϊόν τής Ιωνίας, τής πρώτης κοιτίδας τοΰ φιλο
σοφικού στοχασμού, προβάλλουν τό κύρος μιας άριστοκρατικής τάξης 
πραγμάτων. Ένα άριστοκρατικό ιδανικό είναι αύτό πού κυριαρχεί έδώ 
στήν οργάνωση τών πραγμάτων. Ό  κόσμος είναι ένας τεράστιος χώρος 
μοιρασμένος σέ τρεις κυρίως θεούς-κτήτορες: ό Δίας έχει πάρει σάν 
κλήρο τόν Ούρανό, ό "Αδης τόν κάτω κόσμο καί ό Ποσειδώνας τή θά
λασσα. Καί οί τρεις μαζί είναι συνιδιοκτήτες τής γής, δηλαδή τού χώ
ρου όπου ζοΰν οί άνθρωποι35. Όλα φαίνονται νά άποτελοϋν ένα οικο
δόμημα πού ύψώνεται σέ τρεις ορόφους36: ό ύπόγειος χώρος είναι τό έν- 
διαίτημα τών νεκρών, ό μεσαίος είναι ό τόπος τών ζωντανών άνθρώπων 
καί ό πάνω όροφος είναι ό χώρος τών άθάνατων θεών. Σπάνια περνά κα
νείς άπό τόν άνθρώπινο στό θεϊκό χώρο, ένώ περνά εύκολα (καί αναπό
φευκτα) στόν κάτω κόσμο. Οί άνθρωποι είναι παιδιά καί ύπήκοοι τών 
θεών. Άλλά οί θεοί είναι πολύ άνθρώπινοι καί στήν πραγματικότητα 
λίγο ένδιαφέρονται γιά τή διακυβέρνηση τοΰ κόσμου. Άπλά φαίνονται 
νά κατάκτησαν τόν κόσμο καί ύστερα νά ζοΰν πολυτελώς καί νά γλεντο- 
κοποΰν σέ βάρος τών ύπηκόων τους. Ένώ ό Ησίοδος είχε διακηρύξει 
τήν καθησυχαστική ιδέα πώς ό άνώτατος άρχων τοΰ κόσμου, ό Δίας, άν- 
τιπροσωπεύει τήν ύψιστη δικαιοσύνη, ό ϊδιος αύτός βασιλιάς τοΰ κό
σμου καθώς καί τά όργανά του είχαν τή δύναμη νά καταστρατηγούν τή 
φυσική τάξη καί νά διαπράττουν αύθαιρεσίες. Όπως μάς λέει ό Αρχί
λοχος37, ό Δίας δέν είχε κανένα ένδοιασμό νά επεμβαίνει πραξικοπημα
τικά στήν τάξη τοΰ κόσμου καί νά κάνει π.χ. ώστε μέρα μεσημέρι νά 
κρυφτεί ό ήλιος καί νά γίνει νύχτα. Καί στόν Όμηρο παρουσιάζονται 
περιπτώσεις πού θεότητες έχουν τό δικαίωμα νά άναστέλλουν κάποια 
στιγμή τή φυσική τάξη σύμφωνα μέ τή βουλή τους (ή "Ηρα π.χ. κάνει

35. Ό μ .. 7/1., Ο 189-195.
36. Πβ. Vernant, 185 κ.έ.
37. Άπ. 74.
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τόν ήλιο νά δύει νωρίτερα, ή ή Άθηνά παρατείνει αύθαίρετα τή διάρ
κεια τής ήμέρας)38.

Ενάντια σ’ αύτό τό μυθικό βασίλειο τής αύθαιρεσίας καί τού τρόμου 
πού ένέδρευε πίσω άπό τή φαινομενική κανονικότητα καί τάξη τού κό
σμου, οί πρώτοι στοχαστές άντέταξαν λογικές έξηγήσεις τού κόσμου. 
Πρόσφεραν ένα νέο είδος σκέψης, πολύ διαφορετικό άπό τού μύθου καί 
τής θρησκείας στό νοητικό έξοπλισμό, στήν τεχνική τού λόγου καί 
στήν τακτική ή στρατηγική κατάκτησης τού κόσμου.

4. ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

’Αρχίζοντας κανείς νά σπουδάζει φιλοσοφία είναι καλό νά ξεκινά άπό 
τίς άρχικές πηγές της. Ερωτήματα πού άναφέρονται στήν πρώτη άρχή 
καί άνάπτυξη τού φιλοσοφικού στοχασμού έχουν ένα θεμελιακό νόη
μα: πώς έξηγεΐται νά μπαίνουν στήν Ελλάδα τού έκτου καί πέμπτου 
αιώνα τά πρώτα θεμέλια τού φιλοσοφικού καί έπιστημονικού στοχα
σμού; Γιατί τά άποτελέσματα τής πρώτης αύτής φιλοσοφικής δραστη
ριότητας, πού ονομάζουμε γενικά προσωκρατικό στοχασμό, ύπήρξαν 
τόσο παρωθητικά καί γόνιμα γιά παραπέρα φιλοσοφική δημιουργία; 
Ποιά είναι ή σημασία τής προσωκρατικής σκέψης γιά μάς σήμερα;

Τό γεγονός ότι οί "Ελληνες πρώτοι θεμελίωσαν τή φιλοσοφία καί τήν 
έπιστήμη, δηλαδή τήν ορθολογική έξήγηση τού κόσμου, είναι σίγουρα 
γεγονός μοναδικής σημασίας, τό πιό ξεχωριστό, άποφασιστικό καί έκ- 
πληκτικό γεγονός στήν ιστορία τής εύρωπαϊκής σκέψης. Ή  περιγρα
φή, λοιπόν, καί έξήγηση τής διαδικασίας μέ τήν οποία γεννήθηκε καί 
άρχισε νά άναπτύσσεται ορθολογική σκέψη στήν Ελλάδα καί στόν 
κόσμο, είναι μιά δουλειά ξεχωριστά σημαντική γιά τή φιλοσοφία. Μ’ 
αύτήν δέν συμπληρώνει άπλά κανείς τή φιλοσοφική του παιδεία παρά 
τήν άρχίζει. Γιατί θέλοντας νά δώσουμε μιά περιγραφή τού προσωκρα- 
τικού πνεύματος είναι σάν νά θέλουμε νά περιγράψουμε τά άρχικά στά
δια διαμόρφωσης τού δικού μας σημερινού φιλοσοφικού πνεύματος. 
’Αρχή τής φιλοσοφίας δέν σημαίνει άπλώς τήν έναρξη, τή γενετική άρ
χή τής φιλοσοφίας, άλλά καί τήν πηγή39 άπό τήν όποια άντλεΐ καί τρέ
φεται ή φιλοσοφία στή μεταγενέστερη πορεία άνάπτυξής της. Στήν πε

38. Βλ. παρακάτω, 55-56, 71-72.
39. Πβ. Jaspers, 134.
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ρίπτωση άκριβώς τής προσωκρατικής σκέψης πρόκειται γιά άρχή τής 
φιλοσοφίας καί μέ τίς δύο αύτές σημασίες: ή προσωκρατική προβλημα
τική είναι άρχή καί μήτρα, πηγή καί τροφός τοΰ φιλοσοφικού καί έπι- 
στημονικοΰ πνεύματος στήν παραπέρα άνάπτυξή του.

Τό έρώτημα όμως γιά τήν καταγωγή τοΰ εύρωπαϊκοΰ φιλοσοφικού 
καί έπιστημονικοΰ πνεύματος είναι άπό τήν εποχή άκόμα τοΰ ’Αριστο
τέλη άπαιτητικό καί έπίμαχο: άπό ποιές αρχές ξεπήγασε ή φιλοσοφία 
στήν Ελλάδα καί πώς εξηγείται ή γένεσή της; Είναι ό μύθος καί ή θρη
σκεία ή τό ορθολογιστικό καί πρακτικό πνεύμα αύτό πού προκάλεσε 
τήν έμφάνιση τής φιλοσοφικής σκέψης μέσα στόν ελληνικό χώρο άπό 
τίς άρχές τοΰ έκτου αιώνα; Στά έρωτήματα αύτά δόθηκαν ποικίλες άπαν- 
τήσεις πού τά περιεχόμενά τους όμως δέν ήταν δυνατό νά θεμελιωθούν 
πάνω σέ ικανοποιητικά ιστορικά τεκμήρια, αλλά πάνω σέ πληροφορίες 
μόνο μετασωκρατικών συγγραφέων πού είχαν λόγους νά προβάλλουν 
τή μία ή τήν άλλη άποψη.

Ό  φιλοσοφικός στοχασμός δέν είναι τό είδος έκεϊνο τής σκέψης πού 
προκόβει παντού καί πάντοτε. ’Άν κοιτάξουμε πίσω στόν κόσμο καί ζη
τήσουμε νά μάθουμε σέ ποιές χώρες καί έποχές πέτυχε ή φιλοσοφία έ
ναν ύψηλό βαθμό άνάπτυξης, καλλιεργήθηκε καί έδωσε γόνιμους καρ
πούς, θά βρούμε πώς μόνο στήν άρχαία Ελλάδα καί σέ λίγες χώρες τής 
Εύρώπης συνέβη αύτό. Μεγάλοι πολιτισμοί, όπως είναι ό αιγυπτιακός, 
ό κινεζικός, ό ινδικός, ό άσσυριακός, παρήγαγαν σπουδαία έργα στήν 
περιοχή τής θρησκείας καί τής τέχνης, όχι όμως τεχνικά φιλοσοφικά 
έργα. Ή  ινδική σκέψη, πού συχνά μνημονεύεται σάν ιδιαίτερα άξιόλο- 
γη στήν άρχαία φιλοσοφία, έχει μάλλον θρησκευτικό καί ποιητικό χα
ρακτήρα. Αύτή όφείλεται βασικά σέ καθημερινές πρακτικές άνάγκες 
καί, κυρίως, στόν πόθο τών άνθρώπων νά λυτρωθούν άπό τά κακά καί τίς 
δυστυχίες τής ζωής. ’Εκφράζεται μέ παραστατική, μεταφορική καί 
συμβολική γλώσσα καί όχι μέ λογικά έπιχειρήματα. ’Έτσι μοιάζει πιό 
πολύ σάν φιλοσοφική ποίηση ή ποιητικός στοχασμός, μυθική καί θρη
σκευτική σκέψη.

Είναι άλήθεια πώς ό έλληνικός πολιτισμός οφείλει πολλά σέ έπιδρά- 
σεις άπό άνατολικούς πολιτισμούς, όπως άπρ τόν αιγυπτιακό πολιτι
σμό, ιδιαίτερα στήν περιοχή τών μαθηματικών καί τής άστρονομίας. 
Άλλά ή έλληνική φιλοσοφία δέν ήρθε άπό τήν Ανατολή. Πολλές ο
μοιότητες μπορούν νά βρεθούν, καί πραγματικά έχουν παρατηρηθεί ο
μοιότητες καί άναλογίες άνάμεσα στήν έλληνική φιλοσοφία άπό τή μιά 
καί στίς φιλοσοφίες τής Ανατολής άπό τήν άλλη. Άλλά ή θεωρία πώς
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ή φιλοσοφία στήν Ελλάδα ήρθε άπό τήν ’Ανατολή, λ.χ. άπό τήν ’Ινδία, 
βασίστηκε στήν ύποτιθέμενη ομοιότητα άνάμεσα σέ ορισμένες έλληνι- 
κές καί σέ ορισμένες άνατολικές ιδέες40. Τό δόγμα τής μετενσάρκωσης 
π.χ. πού βρίσκουμε στούς Πυθαγόρειους, στόν Εμπεδοκλή καί στόν 
Πλάτωνα παρουσιάζεται σάν δόγμα τυπικά ινδικό.

Δέν ύπάρχει γενικά θέμα νά άναρωτηθούμε άπό πού «εισήχθη» στήν 
Ελλάδα ή φιλοσοφία, όπως δέν ρωτάμε άπό πού εισήχθη ή θρησκεία ή 
ή τέχνη. Ή  έλληνική φιλοσοφία διαμορφώθηκε άπό τήν άρχή στήν 
Ελλάδα. Μέ τά ελάχιστα έστω τεκμήρια λόγου πού έχουμε, προσπα
θούμε νά παρακολουθήσουμε καί νά παραστήσουμε τίς άπαρχές τής έλ- 
ληνικής φιλοσοφίας. Οί πρώτες σκέψεις, άλλωστε, είναι τόσο άγουρες 
καί άσχημάτιστες, πού θά ήταν άνόητο νά υποθέσουμε πώς οί "Ελληνες 
δέν μπορούσαν τότε νά κάνουν αύτές τίς άπλές σκέψεις μόνοι τους41.

Ή  έλλειψη ικανοποιητικής μαρτυρίας γιά τή διερεύνηση τού προ
βλήματος πού άφορά τή γενετική άρχή τής φιλοσοφίας στήν Ελλάδα 
τονίζεται άπό τό γεγονός ότι δέν υπάρχει παρά ελάχιστη γνήσια μαρτυ
ρία γιά τόν Θαλή ώς τόν πρώτο φιλόσοφο. ’Απ’ ό,τι μάς λέει ό ’Αριστο
τέλης γι’ αύτόν, γίνεται φανερό πώς ό πραγματικός Θαλής ήταν άγνω
στος στά κλασικά χρόνια. Ό  ίδιος ό ’Αριστοτέλης δέν γνώριζε τόν Θα
λή παρά άπό τήν προφορική παράδοση καί ό Πλάτων δέν τόν ήξερε πα
ρά ώς έναν άπό τούς έπτά σοφούς. Γ ενικά, ό Θαλής είχε γίνει ένα θρυλι
κό πρόσωπο γύρω άπό τό όποιο κυκλοφορούσαν διάφορα άνέκδοτα καί 
ύποθέσεις, πού άπέβλεπαν νά έξηγήσουν τήν άρχή τής φιλοσοφίας άπό 
επιδράσεις τίς όποιες δέχτηκε ό Θαλής εϊτε άπό τό αιγυπτιακό ιερατείο, 
εϊτε άπό τήν έπική μυθική παράδοση42.

Ή  άβεβαιότητα καί ή πενιχρότητα τών πηγών ισχύει, άν καί σέ δια
φορετικό κατά περίπτωση βαθμό, καί γιά τούς άλλους προσωκρατικούς 
στοχαστές. Έτσι ή προσέγγιση τών ιστορικών άρχών τής έλληνικής 
καί γενικά τής εύρωπαϊκής φιλοσοφίας προσκρούει πάνω στό οξύ καί 
δυσερεύνητο πρόβλημα τών πηγών.

40. Βλ. Teichmuller, Neue Studien zur Geschichte der Begriffe, I καί II (Gotha 
1876 καί 1878). A. Faure, L'Egypte et les Presocratiques, Paris 1923. P. Masson- 
Oursel, La philosophie en Orient, Paris 1941.

41. W.T. Stace, 17-18.
42. Τήν έλλειψη ικανοποιητικής ιστορικής μαρτυρίας γιά τό Θαλή τονίζει ό 

Cherniss, PresocraticPhilosophy, 2 κ.έ. Πβ. όμως Guthrie, I, 45 κ.έ., πού προσπαθεί 
νά δικαιολογήσει τόν παραδοσιακό ισχυρισμό πώς ό Θαλής πρέπει νά θεωρείται ό 
πρώτος Έλληνας φιλόσοφος. Τό πρόβλημα αύτό συζητεΐται παρακάτω, σ. 36 κ.έ.
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5. ΠΗΓΕΣ

'Ολοκληρωμένα έργα τών προσωκρατικών στοχαστών δέν έχουν βέ
βαια διασωθεί. Έχουμε μόνον ελάχιστα καί διάσπαρτα, άσύνδετα μετα
ξύ τους, άποσπάσματα, περασμένα μέσα στά γραπτά μετασωκρατικών 
φιλοσόφων ή μεταγενέστερων σχολιαστών. Είναι εύνόητο πώς τά άπο
σπάσματα αύτά έχουν περιέλθει ώς εμάς γιατί άνταποκρίνονταν στά ι
διαίτερα ενδιαφέροντα διαφόρων συγγραφέων. Έτσι ό ’Αριστοτέλης 
βλέπει τή φιλοσοφία τών προκατόχων του σάν ένα άτελές προανάκρου
σμα τής δικής του φιλοσοφίας καί σχηματοποιεί στό πρώτο βιβλίο άπό 
τά Μετά τά Φυσικά του τόν προσωκρατικό στοχασμό σύμφωνα μέ τίς 
άνάγκες τής δικής του φιλοσοφικής προβληματικής. Ή  οπτική γωνία 
πού παίρνει εΐναι ή δική του θεωρία τών τεσσάρων αιτίων43. Θέλοντας 
νά κάνει μιά ιστορική διερεύνηση τοΰ προβλήματος τών τεσσάρων αι
τίων, επιχειρεί μιά κριτική έκθεση τής προηγούμενης φιλοσοφίας, πού 
δείχνει όχι τί δίδαξαν πραγματικά οί προκάτοχοί του, άλλά τί άπαντή- 
σεις θά έδιναν αύτοί πάνω στό δικό του πρόβλημα. Στήν πραγματικότη
τα ή θέση τοΰ προβλήματος τών τεσσάρων αιτίων στούς προσωκρατι- 
κούς είναι άνιστορική, γιατί ένα τέτοιο πρόβλημα δέν ήταν δυνατό νά 
τεθεί μέσα στά γνωστά μας πλαίσια τής προπλατωνικής φιλοσοφίας. 
Μετά τόν ’Αριστοτέλη ό Θεόφραστος έγραψε μιά ιστορία τής φιλοσο
φίας μέ τόν τίτλο Φυσικών Δόξαι, όπου οί πρώτοι φιλόσοφοι παρου
σιάζονται μέσα άπό τό άριστοτελικό καί περιπατητικό πνεύμα. ’ Αν, 
λοιπόν, λάβουμε ύπόψη πώς ή μεταγενέστερη δοξογραφία έξαρτάται σέ 
μεγάλο βαθμό άπό τόν Θεόφραστο, μπορούμε νά σκεφτοΰμε πόσο λίγο 
άντικειμενική πρέπει νά είναι ή εικόνα τής προσωκρατικής σκέψης πού 
είναι δυνατό νά άνασυγκροτήσουμε μέ βάση τίς πηγές μας.

Αύτή όμως ή εικόνα δέν εΐναι μοιραία γιά μάς. Μέ μιά κατάλληλη έ- 
πεξεργασία τών πηγών, μέ προσεκτική μελέτη τών συμφραζόμενων μέ 
τά όποια μάς έχουν διασωθεί τά άποσπάσματα, μέ έρευνα τών ιδιαίτε
ρων προθέσεων καθενός συγγραφέα πού μάς παραδίνει ένα ή περισσό
τερα άποσπάσματα, μέ παραβολή τών διαφόρων άποσπασμάτων τοΰ ί
διου συγγραφέα μεταξύ τους καί, φυσικά, μέ άναφορά στό ιστορικό, 
κοινωνικό καί πολιτιστικό πλαίσιο όπου ή όλη σκέψη του γίνεται κατα
νοητή, μπορει κανείς νά πετύχει μιά κατά προσέγγιση σωστή άνάγνω- 
ση αύτών τών κειμένων.

43. Μεταφυσ., Α 3.983 a 24 κ.έ.
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Γ ιά τήν άκρίβεια, τά κείμενα, μέσα άπό τά όποια προβαίνουμε σέ μιά 
προσέγγιση τής σκέψης τών προσωκρατικών, διακρίνονται σέ αύθεντι- 
κά καί γνήσια άποσπάσματα, κατά λέξη δηλαδή παραθέματα άπό γρα
πτά τών ϊδιων τών στοχαστών, καί σέ έμμεσες πληροφορίες γιά τή ζωή 
καί τή διδασκαλία τους (testimonia), καί άκόμα σέ παραφράσεις γνή
σιων κειμένων καί σέ άπηχήσεις ή άπομιμήσεις αύθεντικών κειμένων44. 
Αύθεντικά άποσπάσματα οφείλουμε στούς συγγραφείς Πλάτωνα,5 Αρι
στοτέλη, Θεόφραστο καί Σιμπλίκιο, στόν Πλούταρχο, στόν Σέξτο τόν 
Εμπειρικό, στόν Κλήμεντα άπό τήν ’Αλεξάνδρεια, στόν 'Ιππόλυτο, 
στόν Διογένη Λαέρτιο καί σ’ άλλους. Πηγές πού μάς παρέχουν πληρο
φορίες γιά τούς προσωκρατικούς εΐναι, έκτός άπό τούς παραπάνω συγ
γραφείς, ό Άέτιος καί τό έργο Άρέσκοντα τοΐς φιλοσόφοις -  Vetusta 
Placita, ή συλλογή Στρωματεΐς τοΰ Ψευδοπλούταρχου κ.ά.

Τά ποικίλα, λοιπόν, αύτά κείμενα άπαιτοΰν μιά ιδιαίτερα λεπτή καί 
προσεκτική μεταχείριση. Ξεχωριστά, μάλιστα, κρίσιμη είναι ή περί
πτωση τών κειμένων εκείνων πού άλλοτε μέ βεβαιότητα καί άλλοτε μέ 
πολλές πιθανότητες θεωρούμε ότι είναι άποσπάσματα άπό βιβλία τών 
ϊδιων τών προσωκρατικών. Οί έρμηνευτικές δυσκολίες σ’ αύτήν ιδιαίτε
ρα τήν περίπτωση δέν όφείλονται τόσο στό ότι τά κείμενα αύτά είναι δυ- 
σκολονόητα όσο στό ότι είναι πολύ εύκολο νά παρανοηθοΰν καί νά μήν 
έκτιμηθοΰν στά μέτρα κάθε στοχαστή καί στό πλαίσιο τοΰ όλου άρχαϊ- 
κοΰ πνεύματος. Ή  γενική δυσκολία, βέβαια, έγκειται στό γεγονός ότι οί 
προσωκρατικοί στοχαστές μάς είναι γνωστοί μόνον άπό άποσπάσματα, 
άπό σύντομες δηλαδή κατά κανόνα άναφορές σ’ αύτούς μετασωκρατι- 
κών συγγραφέων. Είναι εύνόητο πώς τά άποσπάσματα αύτά είναι κομ

44. Τό ύλικό αύτό έχει συγκεντρωθεί στά μνημειώδη έργα τοΰ Η. Diels, Doxogra- 
phiGraeci, Berolini, 1958 (1879) καί Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin, 1933 
κ.έ., 6η έκδ. W. Kranz, Berlin, 1952. Ά ν  καί τά έργα αύτά, καί ιδιαίτερα τό δεύτερο, 
δέν ικανοποιούν σέ πολλά σημεία τό σύγχρονο μελετητή, ώστόσο δέν ύπάρχει ακόμη 
άλλο πού νά τά ύποκαθιστά. Μιά νεότερη, ιδιαίτερα αξιόλογη, άλλ’ όχι πλήρης συλ
λογή προσωκρατικών κειμένων εΐναι τών G.S. Kirk-J.E. Raven, ThePresocraticPhi
losophers, Cambridge, 1969. Είμαι κάπως ιδιαίτερα ύποχρεωμένος στούς Kirk καί 
Raven καί γΓ αύτό μιά κριτική ή άπλή επισήμανση ελαττωμάτων πού θά έκανα, θά έ
μοιαζε ϊσως σάν πράξη άχαριστίας άπό μέρους μου. Πρόκειται γιά ένα μεθοδικό, δι
δακτικό καί χρήσιμο έργο. Συντίθεται άπό έξυπνα καί προσεκτικά διαλεγμένα κείμε
να καί ούσιαστικές άναλύσεις, άλλά είναι μάλλον ξηρό καί άχρωμο, φιλολογικό μάλ
λον παρά φιλοσοφικό έργο, πλούσιο σέ κείμενα, μόνο πού τά κείμενα καί οί ιδέες δέν 
άφήνονται νά πάρουν νόημα στίς ιστορικές καί κοινωνικές συνάφειές τους. Τό ϊδιο 
ισχύει καί γιά τή δεύτερη έκδοση τοΰ 1983 (Kirk-Raven-Scholfield).
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μάτια άποσπασμένα άπό ένα σύνολο, τό άρχικό βιβλίο μέσα στό όποιο 
λειτουργούσαν διαφορετικά άπ’ ό,τι τώρα πού είναι άπομονωμένα. Τά 
αποσπασματικά, λοιπόν, αύτά κείμενα είναι άνάγκη νά τά χρησιμοποιεί 
κανείς μέ πολλή προσοχή καί έπιφύλαξη, μέ λεπτό νού καί ελεγχόμενη 
φαντασία, διακριτικά καί κριτικά. ’Ήδη οί άρχαΐοι συγγραφείς, πού με
ταχειρίστηκαν πρώτοι τά κείμενα αύτά μέ ποικίλους τρόπους καί γιά 
διάφορους λόγους, μάς διδάσκουν κυρίως μέ τά λάθη καί τίς άπροσεξίες 
τους, τή μεροληπτικότητα καί τήν προκατάληψή τους, μέ τίς επιπό
λαιες έρμηνειες καί τίς παρερμηνείες τους, πόσο προσεκτικοί πρέπει νά 
είμαστε.

6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Δέν ύπάρχει πιό ούσιαστικό καί χαρακτηριστικό γνώρισμα στή σκέψη 
ένός φιλόσοφου άπό τό είδος τής προβληματικής του καί άπό τόν τρόπο 
μέ τόν όποιο αύτός άντιμετώπισε τά προβλήματά του45. Μέ τούς πρώ
τους όμως στοχαστές τό πράγμα είναι παράξενο, γιατί αύτοί παρουσιά
ζονται άπό τούς μεταγενέστερους συγγραφείς καί κυρίως άπό τόν5 Αρι
στοτέλη καί άπό όλη τή δοξογραφική παράδοση σάν φιλόσοφοι πού 
έμφανίζονται διαδοχικά στή φιλοσοφική σκηνή καί δίνουν άπαντήσεις 
σέ στερεότυπα προβλήματα. Τό πιό τυπικό παράδειγμα είναι τό πρό
βλημα τής άρχής τού κόσμου. Ό  όρος όμως άρχή δέν είναι προσωκρα-

45. Στό έργο του Einfiihrungin die Metaphysik (1953), ό Heidegger προσπάθησε 
νά δείξει (καί τό τόνισε σέ μιά συνέντευξή του στό ιταλικό περιοδικό Panorama γιά 
τήν 80ή επέτειο τών γενεθλίων του) πώς στούς προσωκρατικούς βρίσκεται ή άρχή ό
λων τών φιλοσοφικών προβλημάτων. Ή θέση αύτή προϋποθέτει φανερά τή μεταφυ
σική άποψη πώς τά φιλοσοφικά προβλήματα άναπτύχθηκαν σάν ζωντανοί οργανι
σμοί άπό τίς πρωταρχικές έκεινες καταβολές πού ό σπερματικός λόγος τών Προσω- 
κρατικών έμφύτεψε στή γή τής φιλοσοφίας γιά πάντα. Άλλά τά προβλήματα ένός 
στοχαστή τής ’Ιωνίας, όπως τού Αναξίμανδρου ή τού Ηράκλειτου, τά προβλήματα 
ένός φιλόσοφου τής ’Αθήνας όπως του Πλάτωνα, ένός Ρωμαίου συγκλητικού όπως 
τού Κικέρωνα, ένός μοναχού τού μεσαίωνα όπως τού Θωμά τού ’Ακινάτη καί τά προ
βλήματα ένός καθηγητή τής νεότερης εποχής όπως τού Hegel, είναι πολύ διαφορετι
κά μεταξύ τους. Τό πρόβλημα π.χ. γιά τήν άρχή τού κόσμου, πού άπασχολούσε μέ 
ποικίλους τρόπους τή σκέψη τών πρώτων Ελλήνων στοχαστών, περνά κατά καιρούς 
στήν άρμοδιότητα τών θεολόγων καί σήμερα έχει νόημα νά τίθεται μόνο στό χώρο 
τής έπιστημονικής κοσμολογίας.
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τικός φιλοσοφικός όρος, παρά τεχνικός όρος τής περιπατητικής φιλο
σοφίας. Έτσι, άν θέτουμε τό πρόβλημα τής άρχής στούς προσωκρατι- 
κούς καί τό έννοούμε μέ περιπατητικό νόημα, άδικούμε σέ μεγάλο βαθ
μό τόν δυναμικό καί ζωντανό χαρακτήρα τής πρώτης φιλοσοφικής 
σκέψης. Γιατί, άν επιτρεπόταν νά ξεχωρίσουμε ένα πρόβλημα σάν τό 
παραπάνω καί νά άναγνωρίσουμε πώς αύτό εκτείνεται σ’ όλο τό φάσμα 
αύτού τού στοχασμού, θά έπρεπε νά διαπιστώσουμε ότι ή άρχή έδώ ση
μαίνει: τή γενετική βάση, μήτρα ή πηγή άπό τήν οποία ξεπήδησε ό κό
σμος, τήν «άποθήκη» όλων τών στοιχειακών υλικών καί τών συστατι
κών δυνάμεων τού κόσμου ή καί τόν άποδέκτη όλων τών πραγμάτων, 
πού διαλύθηκαν γιατί εξάντλησαν όλες τίς δυνατότητες ύπαρξής τους, 
καί άκόμα τόν κοινό παράγοντα πού διαπερνά, συνέχει καί κυβερνά τόν 
κόσμο. Άρχή, λοιπόν, εΐναι έδώ μιά πολυσήμαντη έννοια. Βασικά ση
μαίνει χρονική άρχή καί αιτία. Τό σύννεφο ύπάρχει πρίν άπό τή βροχή, 
τό σπέρμα πρίν άπό τό φυτό, οί γονείς πρίν άπό τά παιδιά. Έδώ έχουμε 
μιά χρονική προτεραιότητα καί αιτιότητα μαζί. Άλλά υπάρχει μιά σει
ρά άπό έρωτήματα, όπως λ.χ. άπό πού προέρχεται τό σπέρμα ή άπό πού 
προέρχεται τό σύννεφο, πώς γεννιώνται οί ύδρατμοί κ.λπ. Έτσι φτάνει 
κανείς στό έρώτημα γιά τήν πρώτη άρχή, όχι μόνο μέ χρονικό άλλά καί 
μέ λογικό νόημα. Ή  πρώτη άρχή ταυτίζεται μέ τήν άρχή τού κόσμου ή 
θεωρείται μαζί καί σάν διαρκώς παρούσα καί ένεργούσα πρώτη αιτία ό
λων όσων συμβαίνουν στόν κόσμο. Αύτή ή πορεία άπό τίς έπιμέρους 
άρχές τών συγκεκριμένων φυσικών συμβάντων στήν πρώτη άρχή, στό 
πρώτο δηλαδή φυσικό συμβάν τής ιστορίας τού σύμπαντος καί μαζί 
στήν πρωταρχική καί θεμελιακή άρχή τής λειτουργίας του, είναι πο
ρεία άπό τά έπιμέρους πρός τό γενικό.

Τό παράδειγμα αύτό δείχνει πώς κάθε σχηματοποίηση καί τυποποίη
ση τής προβληματικής τών προσωκρατικών στοχαστών, όπως αύτή πα- 
ρατηρεΐται στήν άρχαία γραφή τής ιστορίας τής φιλοσοφίας (Αριστο
τέλης καί δοξογραφία), δέν ταιριάζει στό χαρακτήρα τών στοχαστών 
αύτών, πού, όπως θά φανεί άπό τήν άνάλυση τής σκέψης τους, πρέπει νά 
ήταν οί πιό αύθόρμητοι δημιουργοί στήν ιστορία τού πολιτισμού μας.

Αύτοί, βέβαια, σκέφτηκαν ό,τι σκέφτηκαν καθώς καταγίνονταν μέ ο
ρισμένα προβλήματα. Άκόμα κι άν ένα πρόβλημα, όπως π.χ. τό πρό
βλημα τής άρχής, φαντάζει σάν τυπικό πρόβλημα στό όποιο όλοι οί 
στοχαστές έρχονται νά δώσουν λύση, ώστόσο αύτό δέν μπαίνει σέ κάθε 
περίπτωση μέ τό ϊδιο περιεχόμενο. Άπό τόν Αριστοτέλη κιόλας κρα- 
τάει ή άποψη πώς οί πρώτοι φιλόσοφοι άσχολήθηκαν μέ τό πρόβλημα
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τής φύσης (φυσιολόγοι), ή εΐναι άκόμα διαδομένη ή άποψη πώς αύτή ή 
πρώτη φιλοσοφία εΐναι στήν πραγματικότητα έπιστημονική σκέψη 
(κοσμολογία)46. Έτσι οί προσωκρατικοί παρουσιάζονται σάν νά παρε
λαύνουν μέ τή σειρά πάνω στή φιλοσοφική σκηνή πασχίζοντας νά δώ
σουν λύσεις σέ ϊδια προβλήματα. Πρώτο παράδειγμα ή πρώτη «ιστορία 
τής φιλοσοφίας» πού έπιχείρησε ό ’Αριστοτέλης στό πρώτο βιβλίο άπό 
τά Μετά τά Φυσικά του, όπου οί φιλόσοφοι παρουσιάζονται νά δίνουν ό 
ένας μετά τόν άλλο άπαντήσεις στό πρόβλημα τής αιτιότητας, πού ήταν 
δικό του πρόβλημα καί όχι δικό τους. Άλλά οί στοχαστές αύτοί δέν άν- 
τιμετώπιζαν τά ϊδια προβλήματα. Τά προβλήματα στά όποια έπιχειρει 
νά δώσει λύση ό Αναξίμανδρος δέν εΐναι τά ϊδια μ’ έκεΐνα τού Αναξα
γόρα, τού Πυθαγόρα, τού Παρμενίδη ή τοΰ Δημόκριτου. Άλλωστε, ε
κτός άπό τά κοσμολογικά, ύπάρχει μιά μεγάλη ποικιλία άπό προβλήμα
τα (τής ήθικής καί πολιτικής ζωής, τής γνωσιολογίας, τής ιστορίας τοΰ 
πολιτισμού, τής θρησκείας) πού εΐναι τόσο διαφορετικά καί μεταβλητά 
διαμέσου τοΰ χρόνου, πού μιά τυποποίησή τους τά κάνει άκατανόητα ή 
οδηγεί σέ παρερμηνείες.

Ή  πρώτη, λοιπόν, φιλοσοφική σκέψη έρχεται σέ φώς καθώς μερικοί 
άνθρωποι βρέθηκαν σέ θέση νά δώσουν ορθολογικές άπαντήσεις σέ γε
νικά έρωτήματα γιά τόν κόσμο καί τήν τρέχουσα ζωή (άπό πού ξεκίνησε 
ό κόσμος καί πώς έφτασε στήν παρούσα φάση του, πώς λειτουργεί, άν 
ύπάρχει μιά νομοτέλεια πού τόν διέπει, πώς οί άνθρωποι άρχισαν νά 
συγκροτούν κοινωνίες κ.λπ.). Τέτοια έρωτήματα δέχονταν, βέβαια, καί 
πρίν άπό τήν έποχή αύτή καί σ’ άλλους λαούς έπίσης κάποιες άπαντή- 
σεις (μέσα άπό τή θρησκεία καί τήν τέχνη, κυρίως μέ κοσμογονικά καί 
θεογονικά ποιητικά έργα), άλλά οί ιδέες πού έκφράζονταν άνήκαν στό 
μύθο καί στή θρησκεία -δέν άνήκαν στή φιλοσοφία, μιά καί δέν έδιναν 
λογικές έξη γή σεις τοΰ κόσμου. Πρέπει νά πούμε πώς ή φιλοσοφία, ή έ
πιστήμη, ή θρησκεία, ή τέχνη είναι μορφές μέ τίς όποιες μιά κοινωνία ή 
μιά έποχή δίνει έκφραση στίς άνησυχίες, στά ένδιαφέροντα καί στά ι
δανικά τών άνθρώπων γιά τόν κόσμο. Πρόκειται γιά ποικίλους τρόπους 
άντιμετώπισης τών άνθρώπινων προβλημάτων καί γιά ποικίλους φωτι
σμούς τής πραγματικότητας. Τώρα, άν δέν εΐναι δυνατό νά φέρουμε τά

46. ’Άν καί ό κοσμολόγος περιπτωσιακά ισχυρίζεται σήμερα ότι τό σύμπαν ώς 
σύνολο εΐναι τό άντικείμενο τής μελέτης του, συνηθίζει νά άποκλείει άπό τίς ερευνές 
του θέματα όπως ό άνθρωπος, ή ελευθερία τοΰ άνθρώπου καί ή άρχή τοΰ κακοΰ (τά ό
ποια όλα ό Hegel κατέτασσε άνάμεσα στά κύρια άντικείμενα τής κοσμολογίας).
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πολλά φώτα σέ μιά μοναδική έστία φωτός καί τίς πολλές έκφράσεις τής 
πραγματικότητας νά τίς άναγάγουμε σέ μιά ένιαία έκφραση, είναι μάλ
λον γιατί δέν ύπάρχει επάρκεια ιστορικής γνώσης καί θεμελιωμένες 
σχέσεις άνάμεσα στίς ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες τών άρ- 
χαίων κοινωνιών. Εκτός τούτου, ή άλήθεια μιας κοινωνίας δέν είναι 
ποτέ ή συνισταμένη τών ποικίλων συντελεστών της (οικονομίας, θρη
σκείας, φιλοσοφίας, έπιστήμης, τέχνης, τεχνικής). Τό όλο δέν ισούται, 
βέβαια, έδώ μέ τό άθροισμα τών μερών.

"Οπως στήν τέχνη, τά προβλήματα στή φιλοσοφία έρχονται όχι άπό 
πάνω άλλά άπό κάτω, άπό μιά άπαιτητική καί ζωντανή πραγματικότη
τα, άσχετα άν οί φιλόσοφοι πού τά διατυπώνουν τά δίνουν συχνά μέ 
μορφή πού δέν άφήνει νά διαφανούν οί συγκεκριμένες καταστάσεις πού 
τά γέννησαν. Ή  θεωρία π.χ. τού Εμπεδοκλή γιά τήν εναλλάξ κυριαρ
χία τών ισότιμων δυνάμεων Φιλότητος καί Νείκους στήν κυκλική πο
ρεία τού κόσμου μπορεΐ νά ύποδηλώνει μιά κριτική τού ποιητή γιά τή 
μοναρχική διακυβέρνηση τής πολιτείας ή κριτική γιά τήν έλλειψη ι
σότητας στήν άπόδοση δικαιοσύνης.

"Ως τήν εποχή πού συνταιριάστηκαν τά ομηρικά ποιήματα, ό βασι
λιάς ήταν μιά έξιδανικευμένη μορφή καί μόλις στόν Ησίοδο ή έξουσία 
τών βασιλέων δέν φαίνεται νά είναι αύτονόητη ή άναμφισβήτητη. ’Αλ
λά ύστερα άπό τά τέλη τού έβδομου αιώνα μαρτυρούνται θεμελιακές άλ- 
λαγές στήν έλληνική κοινωνία. Οί παραδοσιακές κυρίαρχες οικογέ
νειες δέν διατηρούν πιά δύναμη. Καί δέν είναι μόνον ή ’Αθήνα θέατρο 
πολιτικών ερίδων. Καθώς στήν Ιωνία τού έκτου αιώνα ή πολιτική έξου
σία βρισκόταν στά χέρια τών έμπορων, ή έμπορική άριστοκρατία έν- 
διαφερόταν, όπως ήταν φυσικό, γιά τή γρήγορη άνάπτυξη τής τεχνολο
γίας. Ό  πολύς κόσμος ένδιαφερόταν γιά τήν κατάργηση τών μεγάλων 
άνισοτήτων καί άπαιτούσε μιά πιό δίκαιη καί ϊση πολιτεία. Ή  κωδικο
ποίηση, βέβαια, τών νόμων καί ή καταγραφή τών θεσμών έκαναν τήν ά- 
πονομή δικαιοσύνης λιγότερο αύθαίρετη. ’Αλλά οί πολιτικές αναστα
τώσεις καί έριδες καθώς καί ή γενική άπαίτηση γιά πιό άνθρώπινη άπο- 
νομή δικαιοσύνης έδειχναν πώς ή δικαιοσύνη άποτελούσε έπίμονο 
πρόβλημα.

Γ ενικά, είναι λάθος νά θεωρούνται οί στοχαστές αύτοί σάν άργόσχο- 
λοι δάσκαλοι πού, έχοντας χάσει τήν έπαφή μέ τήν πραγματικότητα, έ- 
πιδίδονταν σέ άπλές θεωρητικές κατασκευές γιά άπλώς άφηρημένα ζη
τήματα. Αύτοί είχαν κάτι σημαντικό νά ποϋν γιά τρέχοντα προβλήματα 
τής συγκεκριμένης ζωής, άκόμα κι άν διατύπωναν κοσμολογικές θεω-
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ρίες ή άπόψεις γιά τόν ανθρώπινο οργανισμό. Καί θέλοντας νά βοηθή
σουν τούς ανθρώπους στόν άγώνα τους νά κατακτήσουν τόν κόσμο, νά 
τόν τιθασεύσουν καί νά τόν κυριεύσουν τεχνικά, έπρεπε βέβαια νά τόν 
κατανοήσουν, νά έξηγήσουν τή φύση του άναζητώντας τήν άρχή καί 
τούς νόμους τής λειτουργίας του.

Οί έξηγήσεις πού έδιναν μάς φαίνονται ϊσως άφελεΐς ή «παιδικές» 
καί υπάρχουν πολλές άπόψεις πού τίς παραβλέπουμε ή τίς άγνοούμε 
θεωρώντας τις σάν συγχωρητέες πλάνες γιά τή «νηπιακή ήλικία» τής 
σκέψης κατά τήν οποία αύτές εκφράστηκαν. Οί πρώτοι στοχαστές πα
ρουσιάζονται νά διηγούνται τήν ιστορία τού κόσμου άπό τήν άρχή σάν 
νά άναπτύσσονταν τά κοσμικά συμβάντα μπροστά στά μάτια τους μέ 
τόν τρόπο θεατρικής παράστασης, σάν σέ έπιθεώρηση. Ό  Πλάτων47 
είπε γιά τήν παλιά φυσική πώς είναι ένας εικώς μύθος (εύλογη διήγη
ση). Άλλά πιό πολύ μάς ενδιαφέρει όχι τί σκέφτονταν οί πρώτοι στο
χαστές άλλά πώς σκέφτονταν. Καί είναι πολύ σημαντικό νά έπιχειρει 
κανείς νά άνασυγκροτήσει τόν τρόπο τού άρχαίου στοχασμού. Δέν θά 
έπρεπε, βέβαια, νά περιμένουμε άπό τούς άρχαίους αύτούς στοχαστές 
νά προχωρήσουν στή διατύπωση προτάσεων άκολουθώντας έπιστημο- 
νικές μεθόδους, κάνοντας π.χ. πειράματα. Αύτό δέν τό άπαιτεΐ κανείς 
άπό τούς φιλοσόφους ούτε καί σήμερα (δέν ύπάρχουν, βέβαια, φιλοσο
φικά έργαστήρια). Τέτοιες μεθόδους είχαν άναπτύξει διανοούμενοι πού 
τά γραπτά τους άνήκουν στό ιπποκρατικό corpus. Οί ιπποκρατικοί για
τροί έκαναν πραγματικά πειράματα καί άκολουθούσαν μεθόδους πού 
προαναγγέλλουν τή σύγχρονη εμπειρική έρευνα. Ά λλ’ αύτοί ήταν επι
στήμονες καί άνθρωποι πού άσκούσαν μιά τέχνη (τήν ιατρική) πού τούς 
έδενε καθημερινά μέ συγκεκριμένα περιστατικά. Δέν ήταν φιλόσοφοι. 
Ή  διαφορά μεθόδου άνάμεσα στό φιλόσοφο καί στό γιατρό είναι πώς ό 
φιλόσοφος καταγίνεται μέ τόν κόσμο θέτοντας γενικά ερωτήματα γι’ 
αύτόν, ένώ ό γιατρός άσχολεϊται μέ τόν άνθρώπινο οργανισμό. Ό  πρώ
τος άσχολεΐται μέ τόν άνθρωπο, ένώ ό δεύτερος μέ συγκεκριμένους άν- 
θρώπους.

Τό πιό ούσιαστικό γνώρισμα, πού θεμελιώνει τή νομιμότητα τής φι
λοσοφικής σκέψης στά πρώτα βήματά της, δέν είναι τόσο τό είδος τών 
προβλημάτων πού άντιμετώπισαν οί δημιουργοί της όσο ό τρόπος άντι- 
μετώπισής τους. Είναι, δηλαδή, ή λογική καί ή έπιχειρηματολογία πού

47. Πλατ., 77//.,29d.
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νομιμοποιούν άπό τήν άρχή τή φιλοσοφική εργασία διακρίνοντάς την 
άπό τήν κοινή σκέψη, τόν ποιητικό στοχασμό, τή μυθική καί θρησκευ
τική κοσμοθεωρία.

7. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

Ή  πρώιμη έλληνική σκέψη θεωρούσε τόν άνθρωπο σάν οργανικό πα
ράγοντα τής φυσικής πορείας, όχι σάν ένα άποσπασμένο μόριο τοϋ 
σύμπαντος. Ό  άνθρωπος είναι πηγαίο γέννημα τής φύσης. Μιλάει καί 
ένεργεΐ, σκέφτεται καί πράττει σάν κοινωνικά ενεργό όν. Ή  γλώσσα 
καί ή σκέψη του εΐναι άποτέλεσμα καί μαζί συστατικό τής κοινωνικής 
ζωής. Σκοπός τής έλλογης δράσης του εΐναι νά έπιβληθεΐ πάνω στό πε
ριβάλλον, νά όρθολογικοποιήσει τόν κόσμο καί νά τόν κατακτήσει.

Μ’ αύτό τό νόημα, ή σημασία τοΰ πρώτου έλληνικοϋ φιλοσοφικού 
στοχασμού μοιάζει μέ τή σημασία τής πρώτης έλληνικής έπιστήμης. 
Ή  πηγή της είναι ή πείρα πού προέρχεται άπό τήν πράξη, τή δεξιοτε- 
χνία καί τήν ικανότητα τών άνθρώπων νά δίνουν ορθολογικές λύσεις 
στά προβλήματα πού τούς έθετε ό κόσμος, ή φύση καί ή κοινωνία. Έ 
τσι, άν θέλουμε νά κατανοήσουμε τήν ορθολογική σκέψη στίς πρώτες 
καταβολές της μέσα στήν έλληνική κοινωνία, πρέπει νά κατανοήσουμε 
καί τήν κοινωνία αύτή, τίς σχέσεις καί λειτουργίες της, τά προβλήματα 
καί τίς άναμονές της, όχι καταφεύγοντας σέ ψυχολογικές έρμηνεϊες, 
τοΰ τύπου λ.χ. πώς ή φιλοσοφία γεννήθηκε άπό τόν θαυμασμό γιά τά έκ- 
πληκτικά φαινόμενα τοΰ κόσμου, άπό τήν όρεξη τοϋ είδέναι, άπό τή 
θεωρητική περιέργεια.

Ό  λόγος, πού άποδίνεται στόν Αναξαγόρα, πώς ό άνθρωπος σκέφτε
ται γιατί έχει χέρια48, μπορει νά σταθεί σάν άφετηρία γιά τήν έξήγηση, 
άπό μιά άποψη, τής πρώιμης ορθολογικής σκέψης. Πραγματικά, ό άν
θρωπος άρχίζει νά σκέφτεται μέ τά χέρια του. Προέκταση τών χεριών 
του εΐναι, άρχικά, τά λίθινα έργαλεϊα πού κατασκευάζει. Αύτά άποτε
λοϋν μαρτυρία τών διανοητικών του δυνατοτήτων κατά τή διάρκεια τής 
λίθινης έποχής. Βαθμιαία βελτιώνει τά έργαλεϊα του, καί μαζί άνεβαίνει 
ή στάθμη τής ορθολογικής του σκέψης. Κατασκευάζει έργαλεϊα άπό 
πέτρα, λαξεύει τήν πέτρα κατάλληλα γιά τούς σκοπούς του, κατα
σκευάζει εργαλεία άπό μέταλλα, άπό ξύλα, άπό κόκκαλα. ’Από τό νεο-

48. VS, 59 Α 102.
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λιθικό χωριό συντελεΐται μιά βαθμιαία καί μακρά μετάβαση στήν ισχυ
ρή πόλη, πού οργανώνεται μέ τήν άνάπτυξη τής τεχνικής, τής κτηνο
τροφίας, τής γεωργίας, τής άγγειοπλαστικής.

Ά ν ή προσωκρατική σκέψη άνήκει στήν ιστορία τής φιλοσοφίας ή 
στήν ιστορία τής έπιστήμης, είναι ζήτημα πού παρουσιάζει μεγάλο κρι
τικό ένδιαφέρον. Ή  άποψη πώς ή σκέψη αύτή άνήκει στήν ιστορία τής 
φιλοσοφίας, προϋποθέτει τήν άρχαία έννοια τής φιλοσοφίας, σύμφωνα 
μέ τήν όποία αύτή συμπεριλαμβάνει τή φυσική καί τήν άστρονομία (ό
πως π.χ. πίστευαν στήν έποχή τοϋ Πλάτωνα). Άν, βέβαια, ή προσωκρα
τική σκέψη ανήκε στήν ιστορία τής έπιστήμης μάλλον παρά στήν ιστο
ρία τής φιλοσοφίας, τό ένδιαφέρον μας γι’ αύτήν θά είχε πολύ διαφορε
τικό νόημα. Οί γεωγραφικές άπόψεις π.χ. τοϋ Ερατοσθένη δέν διαφω
τίζουν τή σύγχρονη έπιστημονική γνώση γιά τόν πλανήτη μας. Άλλά ό 
Αναξίμανδρος (παρόλο πού κι αύτός άσχολήθηκε μέ τή σχεδίαση ένός 
χάρτη τής γής, πού σήμερα μάς άφήνει άδιάφορους) διατύπωσε μερικές 
σκέψεις γιά τόν κόσμο, γιά μιά τάξη τοΰ χρόνου καί μιά άρχή δικαιο
σύνης πού διέπει τή λειτουργία τοΰ κόσμου, ιδέες γόνιμες καί ύποβλητι- 
κές στήν παραπέρα άνάπτυξη τής έλληνικής σκέψης. 'Ορισμένες ένο- 
ράσεις τοΰ Ηράκλειτου, τοΰ Παρμενίδη, τοΰ Εμπεδοκλή, τοΰ Αναξα
γόρα, τοΰ Δημόκριτου δέν έχουν τό άρχαιολογικό ένδιαφέρον πού έ
χουν όλες έκεΐνες οί άπόψεις (φυσικής, γεωγραφίας, άστρονομίας καί 
μετεωρολογίας, βιολογίας κ.λπ.) πού έχουν προβληθεί άπό προσωκρα- 
τικούς καί έχουν πρό πολλοΰ χάσει τό ένδιαφέρον μας μέσα άπό τίς 
προόδους τής έπιστήμης.

Ή  φιλοσοφική γνώση έχει διαφορετικούς συντελεστές άπό τήν έπι
στημονική γνώση καί προχωρεί μέ διαφορετικές άρχές. Αύτή είναι κα
τανοητή μέ τήν ιστορία της, ένώ ή έπιστημονική γνώση μπορει νά άνα- 
πτύσσεται καί νά καλλιεργείται άνεξάρτητα άπό τή γνώση τής ιστορίας 
της. Ή  φιλοσοφική γνώση έχει μιά πιό μόνιμη σημασία, ένώ ή σημα
σία τής έπιστημονικής γνώσης είναι άνάλογη μέ τό ρυθμό μεταβλητό- 
τητάς της: όσο πιό γρήγορα καί βαθιά μεταβάλλεται ή έπιστήμη τόσο 
πιό σπουδαία φαίνεται νά εΐναι ή γνώση πού παράγεται.

Γενικά, πρίν έπιχειρήσει κανείς μιά άνάλυση τοΰ προσωκρατικοϋ 
στοχασμού, οφείλει νά πάρει θέση άπέναντι στό έρώτημα γιά τό νόημα 
καί τήν άξια του. Παρουσιάζει τάχα ούσιαστικό ένδιαφέρον γιά έναν 
άνθρωπο θρεμμένο μέ τό σύγχρονο έπιστημονικό καί φιλοσοφικό 
πνεύμα μιά τέτοια σκέψη τόσο άπόμακρη καί παράξενη; Οί νέες άπό- 
ψεις γιά τήν ύλη καί τό σύμπαν, γιά τόν άνθρωπο καί τήν ψυχή δέν έ-
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χουν άλλάξει τά πλαίσια καί τίς γενικές προϋποθέσεις του φιλοσοφειν; 
Μπορεΐ, βέβαια, νά δεχτεί κανείς δτι πραγματικά ή προσωκρατική 
σκέψη προσέφερε τά πρώτα καί πηγαία φιλοσοφικά καί έπιστημονικά 
άγαθά μέ τά όποια τράφηκε καί άναπτύχθηκε τό δυτικό πνεύμα ώς τά 
τέλη τουλάχιστο τού 19ου αιώνα. Άλλά δέν είναι τάχα δύσκολο νά έπε- 
κταθει αύτή ή πορεία διαμόρφωσης τού εύρωπαϊκού πνεύματος ώς τίς 
μέρες μας; Γιατί οί αλλαγές στή σύγχρονη έποχή παρουσιάζονται τόσο 
έπαναστατικές, ώστε αναρωτιέται κανείς μήπως θά έπρεπε νά περιμέ
νουμε έναν ριζικό ανασχηματισμό τών βασικών μας θεωρήσεων γιά τόν 
κόσμο49. Μιά καί ή σύγχρονη έπιστήμη δείχνει λ.χ. πώς ό άνθρωπος εί
ναι προϊόν εξέλιξης, ή φιλοσοφική έννοια τού άνθρώπου φυσικά κα
ταρρέει: ό «αιώνιος άνθρωπος» (homo p e re n n is )^  φιλοσοφίας, ϊδιος 
πάντοτε μέ τόν έαυτό του, άποδείχνεται ένας μύθος. Τή θέση τής έν
νοιας αύτής παίρνει ή εικόνα τού άνθρώπου, όπως αύτή προκύπτει μέσα 
άπό τήν έρευνα τών συγκεκριμένων συνθηκών τής άνθρώπινης ζωής. 
Εκείνο, ώστόσο, πού έχει ιδιαίτερη σημασία σέ μιά φιλοσοφία δέν εί
ναι ή συμφωνία της μέ τίς δικές μας, τίς σημερινές επιτεύξεις καί πεποι
θήσεις. Οί πιό πολλές άλλωστε άπό τίς νεότερες φιλοσοφίες έχουν πε
ριοριστεί σέ ποικίλους βαθμούς άπό τήν μετέπειτα έξέλιξη τής έπιστή- 
μης καί τήν άλλαγή τών κοινωνιών καί τών καιρών. Ούσιαστική σημα
σία έχει ή λειτουργία τού φιλοσοφειν, ή ένταση καί ή παρωθητική δύ
ναμη μιας φιλοσοφίας. Όταν μάλιστα πρόκειται γιά τίς πρώτες φάσεις 
τού φιλοσοφικού καί έπιστημονικού πνεύματος, τό ενδιαφέρον μας 
πρέπει νά είναι κατ’ εξοχήν ζωηρό. Έδώ παρουσιάζεται ένα πνεύμα πη
γαίο, κινητικό καί πλαστικό. Αύτό δέν δεσμεύεται άπό τήν άκαμψία έ
νός ιερού status quo. Ή  αιγυπτιακή σκέψη π.χ. χαρακτηριζόταν άπό ά
καμψία, γιατί ήταν άποκλειστικό προνόμιο τού ιερατείου, πού τή σε
βόταν σάν ιερή καί άπαραβίαστη. Στήν Ελλάδα ή σκέψη ήταν άπό τήν 
άρχή προνόμιο όλων ό καθένας μπορούσε, άν ήθελε, νά καρπώνεται τά 
άγαθά τής φιλοσοφίας καί ό διάλογος έκανε τό στοχασμό ρευστό καί 
άνοιχτό σέ συνεχή άνάπτυξη. Ή  φιλοσοφία βρίσκει εύνοϊκές συνθή
κες γρήγορης καί μεγάλης άνάπτυξης μέσα σέ άνοιχτό χώρο έλεύθερου 
διαλόγου, σέ πεδίο έλεύθερου συναγωνισμού ιδεών.

Ή  προσωκρατική σκέψη έχει καταρχήν τή γοητεία τού πρωτόφαν
του καί τού θεμελιακού. Μελετώντας την τή βρίσκει κανείς πολύ πιό

49. Πβ. Guthrie, 1 ,1.
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συναρπαστική άπ’ ο,τι περίμενε. Κοντά στό θεμελιακό της χαρακτήρα 
διαπιστώνει κανείς καί μιά ύπερχρονική σημασία, πού συνίσταται στή 
διαρκώς ένισχυόμενη έντύπωση ότι πολλά στοιχεία τής πρώιμης σκέ
ψης δέν είναι δυνατό παρά νά σχηματίζουν γιά πολύ καιρό άκόμη τήν 
ύποδομή τής δικής μας σκέψης. Άκόμα κι άν μετασχηματιστούν ριζικά 
οί βασικές μας θεωρήσεις γιά τόν κόσμο, οί πρώτες καταβολές τοϋ φι
λοσοφεί ν θά διατηρούν, καθώς φαίνεται, τή σημασία τους. Είναι λάθος 
νά θεωρείται ή πρώτη έλληνική σκέψη άπαρχαιωμένη καί τά κείμενα 
σάν σπαράγματα τέχνης, πού εΐναι άπλώς πολύτιμα γιά τούς άρχαιολά- 
τρες, σάν άποστεωμένα άντικείμενα-έρείπια, μνημεία περασμένης έπο
ψής. Βρίσκουμε έδώ ζωντανές ιδέες, πού έξακολουθοϋν νά μπαίνουν 
στίς άναπόφευκτα ιστορικά φορτισμένες φιλοσοφικές μας συζητήσεις, 
ιδέες πού ένδιαφέρουν ζωντανούς άνθρώπους καί όχι άπλά άρχαιολό- 
γους πού άγαποΰν νά καταγίνονται μέ άπολιθώματα ιδεών.

8. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ

Τό πρώτο βήμα γιά μιά προσέγγιση τοϋ πνεύματος τών προσωκρατικών 
εΐναι νά έπιχειρήσουμε νά δούμε πώς άναδύονται βαθμιαία μέσα άπό τό 
χάος τής προεπιστημονικής καί προφιλοσοφικής έποχής οί πρώτες 
συγκροτημένες δομές σκέψης. Έτσι ξεκινήσαμε άπό μιά προβαθμίδα 
πού τήν άποτελοϋν ποικίλα μυθικά κοσμογονικά σχήματα. Ή  καθαυτό 
όμως προσωκρατική φιλοσοφική σκέψη άρχίζει στήν Ιωνία καί ό 
πρώτος στοχαστής καί έπιστήμονας πού θεμελιώνει σίγουρα τήν ιωνι
κή σκέψη εΐναι ό Αναξίμανδρος. Γιατί ό Θαλής, πού σύμφωνα μέ τήν 
παραδοσιακή καί καθιερωμένη άποψη θεωρείται ό πρώτος φιλόσοφος, 
πρέπει νά συγκαταλέγεται μάλλον άνάμεσα στούς σοφούς παρά άνάμε
σα στούς φιλόσοφους. Τό ιωνικό πνεύμα πλουτίζεται πιό πέρα άπό τή 
δαιμόνια σκέψη τοΰ Ηράκλειτου. Ή  έπιρροή τών Μιλησίων πάνω του 
είναι φανερή άλλά ό προσανατολισμός τής σκέψης του εΐναι πολύ δια
φορετικός. Μιάν άλλη άλλαγή τοΰ φιλοσοφικού καί έπιστημονικοΰ 
πνεύματος διαπιστώνουμε άν μεταφερθοΰμε άπό τά άνατολικά στά δυτι
κά σύνορα τοΰ έλληνικοϋ κόσμου, στή Νότια ’Ιταλία καί τή Σικελία. 
Έκεΐ ό Πυθαγόρας έκφράζει μιάν άλλαγή καί στόν προσανατολισμό 
καί στό περιεχόμενο τοΰ έλληνικοϋ στοχασμού. Οί οπαδοί του σχημά
τισαν κοινότητες πού διέπονταν άπό ορισμένες άρχές καί χαρακτηρί
ζονταν άπό έναν συνδυασμό διανοητικής έργασίας καί θρησκευτικού 
τρόπου ζωής. Τό πυθαγόρειο πνεύμα έπέδρασε πάνω στόν Ηράκλειτο,
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άν καί αύτός επιτίθεται άγρια ένάντια στόν Πυθαγόρα, πάνω στόν Ξενο
φά νη, πού άσκεΐ κριτική ένάντια στό πυθαγόρειο δόγμα τής μετεμψύ
χωσης, πάνω στόν Παρμενίδη καί στόν Εμπεδοκλή. Μαζί μέ τόν Πυθα
γόρα καί τόν Ηράκλειτο, ό Παρμενίδης άντιπροσωπεύει μιά σημαντι
κή στιγμή στήν ιστορία τού προσωκρατικού στοχασμού. Ά ν καί ή αύ- 
στηρή λογική του φαίνεται ανασταλτικός παράγοντας στήν πορεία τής 
ελληνικής σκέψης, ώστόσο όλη ή μεταγενέστερη άνάπτυξη τής προσω- 
κρατικής σκέψης σημαδεύτηκε άπό τίς προσπάθειες στοχαστών νά ά- 
ποκαταστήσουν τό κύρος τού φυσικού κόσμου χωρίς νά άγνοήσουν τίς 
ένστάσεις τού Παρμενίδη. Πρόκειται κυρίως γιά τόν Εμπεδοκλή, τόν 
Αναξαγόρα καί τούς Ατομικούς. Ό  Εμπεδοκλής συνδύασε τή φυσική 
μέ μιά δαιμονολογία, πού έκφράζει τή βαθειά θρησκευτική του φύση. 
Ένώ όμως ό Εμπεδοκλής δεχόταν δύο κινητήριες δυνάμεις μέσα στόν 
κόσμο, τή Φιλύτητα καί τό Νεΐκος, ό Αναξαγόρας άναγκάστηκε νά δε
χτεί μιά κινητήρια οντότητα, τό Νού, πού άποτέλεσε πηγή έμπνευσης 
γιά μεγάλο μέρος τής μεταγενέστερης φιλοσοφίας. Ή  θεωρία, εξάλ
λου, τού Αναξαγόρα γιά τήν ύλη ξεπερνιέται άπό τόν άτομισμό τού 
Λεύκιππου καί τού Δημόκριτου, πού είναι τό πιό άναπτυγμένο, ορθολο
γικό καί κομψό έρμηνευτικό σύστημα τού καιρού αύτού.
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I

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ή γένεση τής φιλοσοφίας καί επιστήμης αρχίζει τόν 6ον αιώνα στή Μίλη
το, τή μητρόπολη του μικρασιατικού έλληνισμοΰ. Ή Μίλητος βρισκόταν 
τότε στό κορύφωμα τής πολιτιστικής, οικονομικής καί πνευματικής της άν
θησης. Ήταν μιά έμπορική πόλη μέ άκμαία ζωή καί μέ ζωηρούς επίσης κοι
νωνικούς άγώνες. Παλιά κυριαρχούσε ό δήμος πού κατάργησε βίαια τήν ά- 
ριστοκρατία. Έπειτα ύπερίσχυσε μιά άριστοκρατία γαιοκτημόνων καί εμ
πόρων καί ύστερα ένας τύραννος ύφάρπασε τήν έξουσία, κι αυτός βρήκε 
μάλιστα, πράγμα πού δέν είναι παράξενο σέ τέτοιες περιπτώσεις, ύποστήρι- 
ξη άπό τό δήμο.

Οί Μιλήσιοι φιλόσοφοι, όπως λέγονται, είναι φυσικό νά χαίρουν ιδιαίτε
ρης εκτίμησης στήν Ιστορία τής φιλοσοφίας, γιατί έχουν τά προνόμια άρ- 
χαιότητας απέναντι σ’ όλους τούς φιλόσοφους: είναι οί πρώτοι έκπρόσωποι 
μιας πρωτόφαντης στήν Ιστορία τού δυτικού πολιτισμού διανοητικής δρα
στηριότητας: τής φιλοσοφίας καί επιστήμης. Ή άποψη πού δικαιολογείται 
μέ βάση τίς πηγές μας καί πού εϊναι επιστημονικά αναπόφευκτη είναι ότι οί 
φιλόσοφοι αύτοί άντιπροσωπεύουν ένα πνεύμα φυσικής φιλοσοφίας καί 
θεωρητικής κοσμολογίας μάλλον παρά μιά μεταφυσική. ’Ονομάστηκαν άρ- 
γότερα φυσικοί1, γιατί αύτοί ένδιαφέρθηκαν νά έρευνήσουν τό πρόβλημα

1. 'Η λέξη'φύσις, πού σημασιοδοτεΐ τό όνομα φυσικοί ή φυσιολόγοι (οί όροι αύ
τοί ξεκινούν άπό τόν Αριστοτέλη, βλ. Bonitz, 835 b 3 κ.έ. καί b 42 κ.έ.), σημαίνει τήν 
πράξη τού φύναι, δηλαδή τή γένεση καί τήν άνάπτυξη τών πραγμάτων. Πρέπει νά ση
μειωθεί κι έδώ ότι μέσα σ’ αύτή τήν έννοια φύσις έμπεριέχεται καί ό άνθρωπος. Μόνο 
στά χρόνια τών σοφιστών, τών ιατρικών συγγραφέων καί τού Σωκράτη διασπάται ή 
ένότητα τής φύσης καί ξεχωρίζει ό άνθρωπος σάν διακεκριμένη ύπόσταση.
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τής φυσικής πορείας τών πραγμάτων, τής γένεσης καί τής ανάπτυξής τους 
καθώς καί άλλα έπιμέρους έπιστημονικά προβλήματα άπό τήν περιοχή τής 
άστρονομίας καί μετεωρολογίας, τής βιολογίας καί φυσιολογίας, τής ζωο
γο νίας καί άνθρωπογονίας, τής γεωγραφίας καί τής ιστορίας. Άν όμως πα
ρουσιάζεται έδώ γιά πρώτη φορά ένα έπιστημονικό πνεϋμα, αύτό δέν ση
μαίνει ότι ύπάρχει μιά σαφής διαχωριστική γραμμή άνάμεσα στήν έπιστη
μονική καί στήν προεπιστημονική, τή μυθική σύλληψη τών πραγμάτων καί 
άκόμη άνάμεσα στήν έπιστημονική καί στή φιλοσοφική θεώρηση τοΰ κό
σμου.

Πραγματικά, δέν ύπάρχουν έπαρκή στοιχεία πού νά επιτρέπουν μιά ικα
νοποιητική έξήγηση τοΰ φαινομένου πού ονομάζουμε πρώτη φιλοσοφία ή 
πρωτοφιλοσοφία. Ή μαρτυρία τοΰ Αριστοτέλη2 ότι ό Θαλής ύπήρξε ό 
πρώτος έκπρόσωπος καί ό άρχηγός τής πρώτης φυσικής φιλοσοφίας, έγινε 
παράδοση καί ή άποψη αύτή καθιερώθηκε σάν άναμφισβήτητη άλήθεια 
στήν ιστορία τής φιλοσοφίας. Στήν πραγματικότητα, όμως, ή θέση ότι ό 
Θαλής ύπήρξε ό πρώτος φιλόσοφος είναι πολύ προβληματική.

2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ

Γεννημένος γύρω στά 625 π.Χ., έγινε διάσημος τόσο γιά τίς γνώσεις του 
(γεωμετρικές, άστρονομικές καί μετεωρολογικές) πού ήταν πολύτιμες γιά 
τούς ναυτικούς, όσο καί γιά τήν πολιτική του δράση. Σέ μιά έποχή άντιπα- 
ράθεσης τών Τώνων τής Μικράς Άσίας πρός τούς Λυδούς, πού έξουσιάζον- 
ταν άπό τόν Κροισο, ό Θαλής συνέστησε στούς συμπατριώτες του νά άντι- 
ταχθοΰν στήν άπειλή πού προερχόταν άπό τούς Λυδούς. 'Ωστόσο, ένώ οί 
άλλες πόλεις τής Μ. Άσίας άντιτάχθηκαν στή λυδική πίεση, ή Μίλητος έ- 
σπευσε νά κλείσει μέ τούς Λυδούς μιά έκτακτη συμφωνία.

Κανένα βιβλίο τοΰ Θαλή δέν ήταν γνωστό στήν άρχαιότητα καί είναι πο
λύ πιθανό ότι ένα τέτοιο βιβλίο δέν ύπήρξε ποτέ3. Ό,τι ξέρουμε γιά τόν Θα
λή διατηρήθηκε άρχικά μέ τήν προφορική παράδοση καί άπ’ αύτήν άκριβώς 
άντλεΐ ό Αριστοτέλης, όπως άλλωστε καί άλλοι συγγραφείς πρίν άπ’ αύτόν 
πού δίνουν πληροφορίες γιά τόν Θαλή (Ηρόδοτος, Πλάτων).

Τό όνομα τοΰ Θαλή συνδέεται μέ μιά δραστηριότητα στήν περιοχή 
τής πρακτικής άστρονομίας καί τοΰ άποδίνεται ότι πρόβλεψε μιά έκλει

2. Μεταφνσ., Α 3. 983 b 20.
3. Διογ. A., I, 23.
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ψη ήλιου4, προφανώς έκείνη τής 28ης Μαΐ'ου του 585 π.Χ.5 ’Αστρονομι
κές, βέβαια, γνώσεις πού θά έπέτρεπαν τήν έξήγηση τής έκλειψης τού 
ήλιου άπό τή θέση τών άστέρων δέν μπορεΐ νά είχαν κατακτηθεί τήν ε
ποχή αύτή. ’Αν πραγματικά ό Θαλής πρόβλεψε αύτή τήν έκλειψη, είναι 
πιθανό πώς χρησιμοποίησε βαβυλωνιακή μέθοδο ύπολογισμοϋ μιας έ
κλειψης βασισμένη σέ έμπειρΐες αιώνων6 καί ειδικά στήν άρχή πώς οί 
εκλείψεις επανέρχονται μ’ έναν ορισμένο κυκλικό ρυθμό στό χρόνο.

Ή  κοσμολογία τού Θαλή, όπως αύτή μάς είναι γνωστή, όφείλεται βα
σικά στόν ’Αριστοτέλη7. Ό  Θαλής, κατά τόν ’Αριστοτέλη, θεωρούσε 
τή γή νά πλέει πάνω στά νερά. Αύτό ό ’Αριστοτέλης τό γνωρίζει, όπως ό 
’ίδιος δηλώνει, άπό τήν προφορική παράδοση8. Όταν όμως άναφέρει 
τήν άποψη τού Θαλή ότι τό ύδωρ είναι ή άρχή όλων τών πραγμάτων, έ- 
ξηγεΐ πώς γι’ αύτό ό Θαλής θεωρούσε τή γή νά επιπλέει στό νερό, ένώ θά 
περίμενε κανείς νά δοθεί ή άντίστροφη έξήγηση: δέν είναι ή γενική 
θεωρία ότι τό ύδωρ είναι ή άρχή όλων τών πραγμάτων πού έξηγεΐ τήν ά
ποψη ότι ή γή έπιπλέει πάνω στό νερό, άλλά ή άποψη αύτή είναι έκείνη 
πού θά χρησίμευε ώς άφετηρία γιά νά όδηγηθει κανείς στό γενικό συμ
πέρασμα πώς τό ύδωρ είναι πηγή τών πάντων: όπως ή γή γεννήθηκε άπό 
τό νερό, καθώς ή θάλασσα πού τή σκέπαζε ολόκληρη άποσύρθηκε (καί 
τώρα πλέει πάνω στό νερό), τό ϊδιο καί όλα τά πράγματα στόν κόσμο ο
φείλουν τήν άρχή τους σ’ αύτό. Γεννιέται, λοιπόν, ή ύποψία μήπως ό ’ί
διος ό ’Αριστοτέλης έπλασε τό συμπέρασμα αύτό μέ άφετηρία καί άλ
λες δικές του εμπειρικές παρατηρήσεις, πού άκριβώς άναφέρει μέ τή δι- 
στακτική δήλωση, πού δείχνει άκριβώς ότι πλάθει μιά δική του ύπόθε- 
ση, ότι ίσως ό Θαλής όδηγήθηκε στήν άποψη αύτή άπό τά παρατηρη
μένα φαινόμενα πώς ή τροφή όλων είναι ύγρή, πώς ή φύση όλων τών

4. Ήρόδ., I, 74 καί Διογ. A., I, 23.
5. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται γΓ αύτή τήν έκλειψη καί όχι γιά τήν ολική έ

κλειψη ήλίου τού 603 π.Χ.
6. Πβ. Kirk-Raven, 80. Ό  Burnet, 42-43 προϋποθέτει έναν άλλο τρόπο ύπολογι- 

σμού έκλειψης ήλίου σύμφωνα μ’ έναν κύκλο άπό 223 σεληνιακούς μήνες.
7. Ούρ., Β 13. 294 a 28* Μεταφυσ, A 3. 983 b 6· Ψυχ., A 2. 405 a 19‘ A 5. 411 a 7.
8. Ούρ., Β 13.294 a 28: ο ΐδ ’έφ ’ϋδατοςκεϊσθαι (ένν. φασι τήνγήν). τούτον γάράρ- 

χαιότατον παρειλήφαμεν τόν λόγον, ον φασιν ειπεΐν Θαλήν τόν Μιλήσιον, ώςδιά τό 
πλωτήν εϊναι μένουσαν ώσπερ ξύλον ή τι τοιοΰτονέτερον... (’ Αλλοι λένε πώς ή γή 
βρίσκεται πάνω στό νερό. Αύτή ή διδασκαλία έχει περιέλθει ώς εμάς άπό πολύ παλιά, 
διδασκαλία πού λένε πώς τήν πρόβαλε ό Θαλής ό Μιλήσιος, ότι δηλαδή ή γή είναι 
πλωτή καί μένει πάνω στά νερά σάν σανίδα ή κάτι τέτοιο...).
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σπερμάτων είναι ύγρή, πώς τό ϊδιο τό θερμό γίνεται άπ’ αύτό τό νερό καί 
ζεϊ μ’ αύτό. Ή  υποψία αύτή ένισχύεται μ’ ένα argumentum e silentio: ό 
Πλάτων9, ένώ αναφέρει στίχους παλαιών ποιητών, όπως τοϋ Όμηρου, 
όπου ό ’Ωκεανός θεωρείται πατέρας τών πάντων, δέν μνημονεύει τόν 
Θαλή σχετίζοντάς τον μ’ αύτή τή θεωρία10. Ό  Πλάτων ξέρει τόν Θαλή 
σάν έναν άπό τούς επτά σοφούς, άνθρωπο δηλαδή πού είχε γίνει περί
φημος σάν πρακτικός άστρονόμος καί γεωμέτρης καί γενικά ικανός νά 
κάνει έξυπνες έπινοήσεις γιά τεχνικές άνάγκες. Ή  εικόνα αύτή τοϋ Θα
λή βρίσκει μιά έπιβεβαίωση καί μέσα άπό πολλά χωρία τοϋ ’Αριστο
φάνη. Είναι καί ή μαρτυρία τοϋ Διογένη Ααέρτιου, πού στό πρώτο βι
βλίο του λέει ότι ή ιωνική φιλοσοφία άρχισε μέ τόν ’Αναξίμανδρο καί 
ότι ό Θαλής συγκαταλέγεται μεταξύ τών σοφών καί όχι μεταξύ τών φι
λοσόφων.

Άν, λοιπόν, ύποθέσουμε ότι ό Θαλής, χωρίς νά θεωρείται σάν ό πρώ
τος έκπρόσωπος τής φιλοσοφίας, συνετέλεσε μέ τίς γνώσεις, τίς έπι- 
νοήσεις καί τίς πρακτικές επιτυχίες του νά δημιουργηθεΐ κατάλληλο 
κλίμα μέσα στό όποιο έξηγεΐται ή δημιουργία φιλοσοφικού στοχα- 
σμοϋ, πρέπει νά κλίνουμε ύπέρ τής άποψης ότι ή φιλοσοφία γεννιόταν 
πιό πολύ από πρακτικές άνάγκες. Μέ τήν ϊδια όμως άφετηρία, όδηγεΐται 
κανείς σέ άλλη άποψη, άν άκολουθήσει ένα διαφορετικό κανάλι τής πα
ράδοσης γιά τόν Θαλή. Ό  Θαλής, κατά τήν παράδοση αύτή, μίλησε γιά 
άθανασία τής ψυχής καί θεωροϋσε τίς κινητικές δυνάμεις τών πραγμά
των ζωικές λειτουργίες. Αύτό τό τελευταίο ήταν ιδιαίτερα φανερό στό 
παράδειγμα λίθων, όπως είναι ό μαγνήτης καί τό ήλεκτρο, καί ό Θαλής 
έλεγε πώς αύτά έχουν ψυχή (δηλαδή «ζωή»), έπειδή άκριβώς προκα- 
λοϋν ένέργεια11. ’Ανάλογο νόημα έχει καί ή άποψη, πού άποδίνεται 
στόν Θαλή, ότι όλα τά πράγματα είναι γεμάτα άπό θεούς12, άπό μιά δη
λαδή θεϊκή καί δαιμονική πνοή πού δίνει ζωή σ’ όλα. Άν, λοιπόν, αύτές 
οί πληροφορίες έχουν κάποιο στοιχείο άλήθειας καί άντανακλοϋν, έ
στω καί θαμπά, ένα κλίμα σκέψης μέσα στό όποιο ζοϋσε ό σοφός Θα
λής, πρέπει νά δεχτούμε πώς παράλληλα μέ τίς πρακτικές άνάγκες έπε- 
νεργοϋσαν κατά τή διάρκεια τής γένεσης τής φιλοσοφίας καί μυστικι
στικές τάσεις. Οί τάσεις όμως αύτές δέν προωθήθηκαν σημαντικά, γιατί

9. Πλάτ., Κραχ., 402 b.
10. Βλ. καί Cherniss, Presocratic Philosophy,?> κ.έ.
11. VS, 11 A 1,24· A3.
12. VS, 11 A 22.



ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 47

δέν εύνοήθηκαν άπό τό άναπτυσσόμενο επιστημονικό πνεϋμα πού δια
μορφωνόταν καί έπικρατοϋσε όλο καί πιό πολύ τήν έποχή αύτή στήν 
Ιωνία.

Γ ιά τούς λόγους πού έχουν εκτεθεί παραπάνω, θά ήταν προτιμότερο ό 
Θαλής νά μή συγκαταλέγεται άνάμεσα στούς πρωτοφιλοσόφους, άλλ’ 
άπλά άνάμεσα στούς ονομαζόμενους σοφούς. Ό  Θαλής είναι μάλλον ό 
πρωτοπόρος στό δρόμο γιά τή δημιουργία έπιστημών, όπως είναι ή φυ
σική καί τά μαθηματικά, παρά ό πατέρας τής ελληνικής φιλοσοφίας. 
Έτσι υιοθετείται έδώ ή άποψη ότι ό ελληνικός φιλοσοφικός στοχα
σμός άρχίζει πραγματικά μέ τόν ’Αναξίμανδρο13.

3. ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ 

α. Τό βιβλίο

Μέ βάση τίς πηγές μας ό ’Αναξίμανδρος γεννήθηκε γύρω στά 610 π.Χ. 
καί πέθανε λίγο μετά τό 546 π.Χ. Δέν ήταν άπλά καί μόνο ένας θεωρητι
κός άλλά καί άνθρωπος τής πράξης. Κατά τήν παράδοση, ύπήρξε ό ι
δρυτής τής ’Απολλωνίας, άποικίας τών Μιλησίων στόν Πόντο14. Τά έν- 
διαφέροντά του, όπως δείχνουν οί λεπτομέρειες τών θεωριών του, άνά- 
γονται στήν περιοχή τής άστρονομίας καί μετεωρολογίας, τής κοσμο
γονίας, ζωογονίας καί άνθρωπολογίας, τής βιολογίας καί γεωγραφίας, 
τής ιστορίας τοϋ πολιτισμού. Πρόθεσή του ήταν νά δώσει μιά καθολική 
εικόνα τής φυσικής πορείας τών πραγμάτων άπό τήν άρχή τους ώς τήν 
παρούσα φάση τους. Ό  ’Αναξίμανδρος εΐναι ό πρωτοπόρος στό πεδίο 
τής επιστήμης15. Βέβαια, δέν πρέπει νά φανταστούμε τήν έπιστήμη κα

13. 'Ως πρός τήν παραπάνω έπιχειρηματολογία καί τό τελικό συμπέρασμα, πβ. 
Cherniss, PresocraticPhilosophy, 3 κ.έ. Ό  Kahn, 7, δικαιολογεί όλο τό βιβλίο του μέ 
τή σκέψη ότι ό ’Αναξίμανδρος κρατάει τό κλειδί γιά νά γνωρίσουμε τή σκέψη τοϋ 6ου 
π.Χ. αιώνα καί ότι μιά έρευνα γιά τίς κοσμολογικές απόψεις τής άρχαϊκής Ελλάδας 
θά έπαιρνε ώραιότατα τή μορφή μιας μελέτης τής κοσμολογίας τοΰ ’Αναξίμανδρου. -  
Πβ. Rod, 32-6, πού όδηγεΐται στό άβάσιμο συμπέρασμα πώς ή θέση τοΰ Θαλή γιά τό 
νερό σάν άρχή όλων τών πραγμάτων περιλαμβάνει «σπουδαίες μεταφυσικές σκέ
ψεις», όπως είναι ή σκέψη τής ένότητας στήν πολλαπλότητα τών πραγμάτων, ή σκέ
ψη ότι τό γίγνεσθαι εΐναι μεταβολή ένός σταθερού ύποστρώματος, ή σκέψη γιά τήν 
ούσία καί τό φαινόμενο καί ή σκέψη μιας πρώτης αιτίας.

14. VS, 12 Α 3.
15. Εΐναι άξιοσημείωτο πώς μελετητές, όπως ό Heidel, 234, ό Th. Gomperz, 42
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τά τήν έποχή αύτή νά αναπτύσσεται σέ περιοχές έξειδικευμένων έρευ- 
νών. Ό  ’Αναξίμανδρος δέν περιορίστηκε περισσότερο στή γεωλογία 
λ.χ. απ’ ό,τι στή βιολογία καί φιλοδοξούσε οί έρευνές του νά καλύψουν 
όλη τή φυσική πορεία τών πραγμάτων. Ό  ’Αναξίμανδρος ήταν ένας 
στοχαστής πού ήθελε νά δώσει μιά γενική περιγραφή τού όλου σύμπαν- 
τος. Μιά γνώση τού όλου κόσμου ήταν τότε φιλοσοφία μαζί καί επι
στήμη (πρωτοφιλοσοφία καί πρωτοεπιστήμη).

Τίς παρατηρήσεις του καί τά συμπεράσματά του ό ’Αναξίμανδρος τά 
έξέθετε μέ συνοπτικό καί περιεκτικό τρόπο στό βιβλίο του πού, όπως ά- 
ναφέρεται στή Σούδα (λ. ’Αναξίμανδρος), είχε τίτλο περί φύσεως. Ό  
τίτλος αύτός είναι κοινός σέ γραπτά προσωκρατικών καί ειδικά έδώ, 
στήν περίπτωση τού ’Αναξίμανδρου, φαίνεται ότι όφείλεται στόν Θεό- 
φραστο ή στούς αλεξανδρινούς γραμματικούς. Δέν ήταν ό τίτλος περί 
φνσεως, κοινός σέ φιλοσοφικά βιβλία αύτής τής έποχής, πού έδωσε λα
βή στόν άριστοτελικό χαρακτηρισμό φυσικοί ή φυσιολόγοι, άλλά ό 
χαρακτηρισμός αύτός είναι έκείνος πού έδωσε λαβή στή δημιουργία ύ- 
ποθέσεων άπό μεταγενέστερους συγγραφείς ότι κάθε ένας σχεδόν άπό 
τούς πρώτους στοχαστές έγραψε καί ένα βιβλίο περί φύσεως. Τό βιβλίο 
τού ’Αναξίμανδρου ήταν πιό πολύ ένα έργο φυσικής έπιστήμης, μιά καί 
περιλάμβανε εκτεταμένες άπόψεις γιά τή γένεση καί τή λειτουργία τού 
κόσμου, γιά τά άστρα καί τή γή, γιά τή ζωή καί τά έμβια όντα, γιά φυσι
κά φαινόμενα (άνέμους, βροχές, βροντές καί άστραπές, κεραυνούς, 
θύελλες καί ανεμοστρόβιλους, σεισμούς κ.λπ.). Φαίνεται πώς ό 'Αναξί
μανδρος έφερε στήν Ελλάδα τή χρήση τού γνώμονα καί τών ήλιακών 
ρολογιών, πού ήταν ήδη γνωστά στούς Βαβυλώνιους. Είναι έπίσης ό 
πρώτος πού σχεδίασε ένα χάρτη τής γης μέ κέντρο τή Μεσόγειο καί γύ- 
ρω-γύρω διαταγμένα τά μέρη τής Εύρώπης, τής ’Ασίας καί τής Άφρι-

κ.έ., ό Cherniss, PresocraticPhilosophy, 5 κ.έ., κ.ά. τονίζουν τήν ανάγκη νά θεωρείται 
ό ’Αναξίμανδρος σάν φυσικός έπιστήμονας καί όχι σάν μεταφυσικός. Ή άποψη του 
Nietzsche, 367 ότι ό «’Αναξίμανδρος δέν πραγματευόταν πιά τό πρόβλημα τής κατα
γωγής του κόσμου σάν πρόβλημα καθαρά φυσικό» καί ότι αύτός «καταφεύγει σ’ ένα 
μεταφυσικό φρούριο απ’ όπου ρίχνει ένα άπέραντο έποπτικό βλέμμα σέ όλα τά όντα», 
έρχεται σέ σύγκρουση μέ τίς πηγές μας. ’Ανάλογες δυσκολίες παρουσιάζει καί ή τά
ση τού Cornford, 147, σημ. 1, νά αναγνωρίζει στό σύστημα τού ’Αναξίμανδρου τήν ύ
παρξη μυστικιστικών στοιχείων. Δέν είναι μόνον οί άμεσοι διάδοχοι τού ’Αναξίμαν
δρου πού προσανατολίζονται πρός τήν επιστήμη, όπως δέχεται ό Cornford, άλλά ό ί
διος ό ’Αναξίμανδρος είναι ό πρωτοπόρος πρός αύτή τήν κατεύθυνση. Καί μέ τόν όρο 
«έπιστήμη» έννοοϋμε αύτή τήν έποχή μιά ορθολογική πιό πολύ γνώση, μέ τήν οποία 
καταβάλλονται προσπάθειες νά δοθούν γενικές εξηγήσεις τών πραγμάτων.
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κής. Τά κενά τής γεωγραφικής γνώσης τά αναπλήρωσε έδώ ή φαντασία 
μέ παραστάσεις δανεισμένες άπό τό μύθο. Ό  Αναξίμανδρος άρχισε μιά 
προσπάθεια άποτύπωσης τής γής πού συνεχίστηκε μέ τόν Έκαταΐο, πού 
άνέπτυξε μέ νέα στοιχεία τόν πρώτο αύτό γεωγραφικό χάρτη. Τό όλο 
σύστημα κινήσεων στόν κόσμο εΐναι γεωκεντρικό, μέ τή γή νά ισορρο
πεί στό κέντρο, επειδή όλα τά ούράνια σώματα άπέχουν έξίσου άπ’ αύ
τήν16. Τό σύμπαν εΐναι σφαιρόμορφο, άλλά ή γή στό κέντρο του δέν εΐ
ναι σφαιρική. Αύτή έχει σχήμα κυλίνδρου, πού τό ύψος του σέ σχέση μέ 
τή διάμετρο έχει λόγο 1:317.

Ποιά ήταν ή τύχη τού βιβλίου τοΰ ’Αναξίμανδρου, μάς εΐναι άγνω
στο. Γνωρίζουμε μόνον ότι ό ’Απολλόδωρος ό ’Αθηναίος (2ος αί. π.Χ.) 
χρησιμοποίησε στά Χρονικά του τό ϊδιο βιβλίο τοΰ ’Αναξίμανδρου18 ή 
κάποια περίληψή του γιά νά προσδιορίσει τά χρόνια τοΰ ’Αναξίμαν
δρου (βεβαιώνει πώς κατά τό δεύτερο έτος τής 58ης ’Ολυμπιάδας, δηλα
δή 547/6 π.Χ., ό ’Αναξίμανδρος ήταν 64 έτών καί πώς μετά άπό λίγο πέ- 
θανε). Εΐναι πιθανό πώς ό ’Αριστοτέλης καί ό Θεόφραστος είχαν οί ’ί
διοι τό έργο τοΰ ’Αναξίμανδρου, πού ένα άντίγραφό του χρησιμοποίη
σε καί ό ’Απολλόδωρος. Ά ν είναι έτσι, πρέπει νά άντιμετωπίζουμε τή 
μαρτυρία τους συγκριτικά πρός τή δική μας άγνοια19. Γιατί ό Αριστο
τέλης καί ό Θεόφραστος, έχοντας τό βιβλίο τοΰ Αναξίμανδρου μπρο
στά τους, βρίσκονταν σέ πολύ πιό πλεονεκτική θέση άπό μάς σήμερα, 
πού ύποβάλλουμε όλες τίς έμμεσες μαρτυρίες σέ άνάλυση προσέχοντας 
μήπως ύπάρχουν σ’ αύτές κενά καί άντιφάσεις, διαφορές καί άποκλί- 
σεις. Ό  Αριστοτέλης, όμως, τόν όποιο άκολουθεΐ ό Θεόφραστος, δέν 
βλέπει τόν Αναξίμανδρο παρά μέσα στό γενικό του σχήμα τής προγε- 
νέστερής του φιλοσοφίας, στό όποιο διακρίνει ότι άντανακλάται ή δι
κή του φιλοσοφία τής φύσης. Οί θεωρίες τών προσωκρατικών δέν ήταν 
γι’ αύτόν παρά ένα άτελές καί άτονο προανάκρουσμα τής δικής του φι
λοσοφίας. ’Έτσι ό Αριστοτέλης δέν άποδίνει μεγάλη βαρύτητα στήν 
άνάγκη νά άποδώσει πιστά τό πνεύμα τών προκατόχων του καί εΐναι φυ
σικό νά μήν κατέχεται άπό αύξημένο αίσθημα εύθύνης καί άντικειμενι- 
κότητας, μιά καί έκεΐνο πού τόν ένδιέφερε πιό πολύ ήταν ή άξία τής δι

16. VS, 12 Α 11.
17. VS, 12 Α 10.
18. F Gr H ist, 244 F 29 (II Β 1028).
19. Guthrie, I, 76.
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κής του θεωρίας τών τεσσάρων αιτίων20. Ά ν πάλι ό Αριστοτέλης δέν 
είχε μπροστά του τό ίδιο τό βιβλίο του Αναξίμανδρου, θά πρέπει νά 
είχε μιά συλλογή Αποφθεγμάτων καί γνωμών, στήν οποία θά δινόταν 
μιά πρώτη θέση στόν Αναξίμανδρο, ή μιά σύνοψη απόψεων πού πε
ριείχε καί ορισμένα χαρακτηριστικά παραθέματα. Μιά τέτοια συλλογή 
ή σύνοψη θά είχε στή διάθεσή του καί ό Θεόφραστος. Αύτός φαίνεται 
καλά πληροφορημένος γιά τήν αστρονομία, τή μετεωρολογία καί τήν 
ανθρωπολογία τού Μιλήσιου στοχαστή, άλλά ή έκθεσή του γιά τή φύ
ση τού άπειρου είναι άνεπαρκής, πράγμα πού μπορει νά σημαίνει ότι 
δέν εΐχε μπροστά του ένα πλήρες βιβλίο τού Αναξίμανδρου άλλά μιά 
συλλογή, όπου δέν περιλαμβάνονταν άποσπάσματα γιά τό άπειρο. Στόν 
Θεόφραστο όμως καί στόν Σιμπλίκιο, πού τόν άκολούθησε, άνήκει ή έ- 
ξαιρετική τιμή ότι παρέθεσαν κατά λέξη ένα κείμενο τού Αναξίμαν
δρου, πού μπορει νά άποδώσει ένα πλήρες νόημα καί πού είναι τό πρώτο 
φιλοσοφικό κείμενο στήν ιστορία τής φιλοσοφίας. Ό  Αναξίμανδρος 
είναι ό πρώτος πρωτοφιλόσοφος καί ό πρώτος πού παρουσίασε ένα φι
λοσοφικό έργο21.

Μιά άνασυγκρότηση τής φιλοσοφικής σκέψης τού Αναξίμανδρου 
μπορει νά πάρει τή μορφή άνάλυσης πρώτα ένός άποσπάσματος πού έκ- 
φράζει τή θεμελιακή σχέση άπειρου καί όλων όσα ύπάρχουν καί πού 
διασώζει έναν μόνο αύθεντικό όρο, τό άπειρον, ύστερα ένός άποσπά
σματος πού άποτελεΐ παράφραση κειμένου τού Αναξίμανδρου καί ό
που άναγνωρίζονται ώς γνήσιες άναξιμάνδρειες έκφράσεις οί γένεσις 
καί κατά τό χρεών καί τέλος ένός αύθεντικού άναξιμάνδρειου κειμένου 
πού κάνει λόγο γιά τή δίκη τού κόσμου. Καί τά τρία αύτά άποσπάσματα 
παρουσιάζονται στίς έκδόσεις τών προσωκρατικών κειμένων σ’ ένα καί 
μόνον άπόσπασμα22. Στήν πραγματικότητα δέν ύπάρχει κανένας ορατός 
λογικός δεσμός άνάμεσά τους καί πρόκειται μάλλον γιά τρία άποσπά
σματα23 πού ονομάζονται έδώ κατά σειρά άποσπάσματα 1, 2 καί 3.

20. Γιά τήν άξία του ίστορικοφιλοσοφικοΰ λόγου του ’Αριστοτέλη έπιχείρησα 
μιά συζήτηση στό βιβλίο μου Ιστορία καί Φιλοσοφία, ’Αθήνα, 1984, σσ. 105-108.

21. Θεμίστιος. Λογ.. 26.383 (Dind.), έϋάρρησε (ένν. ό ’Αναξίμανδρος) πρώτοςών 
ϊσμεν Έλλήνων λόγον έξενεγκεΐν περί φνσεως συγγεγραμμένο ν.

22. VS, 12 Β 1.
23. Διεξοδική συζήτηση καί έπιχειρηματολογία γύρω απ’ αύτή τή θέση, Πβ. Βέι- 

κου, Ά ναξίμανδρος, 54 κ.έ.
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β. Διδασκαλία

"Απειρον καί πάντα

Άπ. 1 Σιμπλ., εις Φνσ., 24, 14 
άρχήν... τών δντων τό άπειρον

[Ά ρχή δλων δσα ύπάρχουν είναι τό άπειρο].

Άλλα άρχαϊκά φιλοσοφικά κείμενα, δπου διαγράφεται ή θεμελιώ
δης σχέση έν-πάντα, δύσκολα μπορούν νά δώσουν μιά ιδέα γιά τή μορ
φή μέ τήν όποία ό Αναξίμανδρος διατύπωσε τή σκέψη του δτι δλα πη
γάζουν άπό τό άπειρο, μιά μορφή λ.χ. σάν τίς άκόλουθες: έξ άπειρον 
πάντα καί εις άπειρον πάντα τελεντα (δπως δηλαδή είναι διατυπωμένο 
τό Β 27 τού Ξενοφάνη) ή έξ άπειρον πάντα καί έκ πάντων άπειρον (δπως 
ή κατάληξη τοϋ Β 10 τοϋ Ηράκλειτου). Ά ν καί δέν ύπάρχει τρόπος νά 
άνασυγκροτηθεΐ μέ βεβαιότητα ή άρχική μορφή αύτού τοϋ κειμένου, 
ώστόσο είναι πολύ πιθανό δτι αύτό άναφερόταν στή σχέση άπειρον- 
πάντα. Ή  ύπόθεση αύτή ένισχύεται άπό μιά σημαντική μαρτυρία τοΰ 
Αριστοτέλη, δπου ό Μιλήσιος στοχαστής άναφέρεται μέ τό όνομά του 
(πράγμα πού σπάνια γίνεται στόν Αριστοτέλη) καί παρατίθεται ή φρά
ση περιέχειν(τό άπειρον) άπαντα καί πάντα κυβερνάν14. Αύτή ή φράση 
ήχει στή σειρά τοΰ άριστοτελικοΰ λόγου ώς άρχαϊκή καί ίσως άπεικο- 
νίζει τή σκέψη καί τό ύφος τοΰ ϊδιου τοΰ Αναξίμανδρου, άν δέν είναι 
κατά λέξη παράθεμα άπό τό κείμενό του.

Μετά τίς εικασίες αύτές εΐναι ούσιαστικό νά προβοϋμε σέ μιάν άνά- 
λυση τής σημασίας τοϋ άπειρου καί τής σχέσης του μέ δλα τά πράγμα
τα.

Τό πρώτο έρώτημα πού προβάλλεται είναι: τί σήμαινε καί τί ήταν γιά 
τόν Αναξίμανδρο τό άπειρον; Δέν ύπάρχει καμιά ένδειξη στά σχετικά 
άριστοτελικά καί δοξογραφικά κείμενα δτι ό Αναξίμανδρος είχε ορί
σει τό άπειρό του καί ϊσως δέν θά έπρεπε νά περιμένουμε κάτι τέτοιο. Ε 
κείνο πού έκανε ήταν νά δώσει μιά περιγραφή τοΰ άπειρου, τής κοσμο- 
γονικής του λειτουργίας καί τοΰ ρόλου πού παίζει στή λειτουργία τοΰ 
κόσμου. Άπό τήν έποχή τοΰ Αριστοτέλη δόθηκαν πάμπολλες ερμη
νείες τοΰ άναξιμάνδρειου άπειρου. Οί πιό χαρακτηριστικές άπ’ αύτές

24. Φνσ., Γ 4.203 b 11.
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είναι πώς τό άπειρο σήμαινε αύτό πού δέν έχει πέρατα, τό άπεριόριστο25 
καί τό ποιοτικά άόριστο, τό άπροσδιόριστο26. Έτσι τό άπειρο μπορού
σε νά σημαίνει ένα χώρο χωρίς εξωτερικά όρια, «αύτό πού δέν μπορει νά 
προσπεραστει ή νά διαπεραστεΐ άπ’ άκρου σ’ άκρο»27 καί πού ήταν γι’ 
αύτό πολύ κατάλληλος όρος γιά νά προσδιορίσει έναν κυκλικό ή σφαι
ρικό χώρο28, ή θά σήμαινε κάτι πού δέν έχει εσωτερικά όρια, μιά πρω
ταρχική δηλαδή χαώδη κατάσταση ή ένα άξεδιάλυτο συγκεχυμένο μίγ
μα29. Ή  τελευταία αύτή ερμηνεία προτάθηκε γιά πρώτη φορά ήδη άπό 
τόν Αριστοτέλη: τό άπειρο ήταν ένα μίγμα όλων τών ορισμένων μορ
φών ύλης30. Σύμφωνα μ’ αύτή τήν έρμηνεία, πρέπει νά φανταστούμε τά 
πάντα μέσα στό άπειρο «διάχυτα σάν τό κρασί καί τό νερό, πού είναι 
διαφορετικά άλλ’ όχι χωρισμένα, όπως είναι τό νερό καί τό λάδι όταν 
προσπαθούμε νά τά άναμίξουμε»31. Ή  έρμηνεία όμως αύτή έχει έλεγ- 
χθεΐ σάν άτοπη καί άδικαιολόγητη στήν περίπτωση τού ’Αναξίμαν
δρου, γιατί οί Μιλήσιοι δέν είχαν καμιά δική τους θεωρία γιά μετασχη
ματισμούς τής ούσίας32. Κυρίως όμως ή άποψη γιά τό άπειρο σάν μίγμα 
συνδέεται μέ άναχρονιστική χρήση μιας έννοιας, πού πρώτος χρησιμο
ποίησε ό Παρμενίδης33. Έτσι είναι άσφαλέστερο νά μήν άποδίνεται 
στόν ’Αναξίμανδρο ή έννοια τού μίγματος, πού τόν χρεώνει μέ δυνατό
τητες σκέψης πού ό ϊδιος δέν ήταν σέ θέση νά έχει. Εξάλλου, άν τό ά
πειρο είναι εν, δέν μπορει νά είναι μίγμα, κι αύτό είναι σημαντικό επι
χείρημα ένάντια σ’ αύτή τήν άποψη, άν πιστέψουμε τή μαρτυρία τού 
Θεόφραστου (μια φυσις)34.

Άν, λοιπόν, τό άπειρο δέν μπορει νά είναι ένα μίγμα, πώς πρέπει νά τό 
φανταστούμε; Τό σκεπτόταν τάχα ό Αναξίμανδρος σάν κάτι πού μάς 
θυμίζει τό χάος τών ’Ορφικών καί τού Ησίοδου, σάν ένα πρωταρχικό 
νεφέλωμα35, άπό τό όποιο ξεπηδούν μέ διαφοροποίηση τά πράγματα, ή

25. Burnet, 58, σημ. 1, Heidel, 213, Jaeger, 35, Diels, 70, Zeller, 272 κ.ά.
26. Gilbert, 39 κ.έ., Tannery, 97 κ.έ., Wisniewski, 53 κ.έ., κ.ά.
27. Kahn, 232.
28. Πβ. Cornford, Principium, 176.
29. Πβ. Guthrie, 186.
30. Μ ετα φ νσ Λ 2.1069 b 22. Φυσ., A 4.187 a 2.
31. Cornford, Principium, 178. Πβ. δμοια Cherniss, 377 κ.έ., Vlastos, 171 κ.έ.
32. Burnet, 57, σημ. 1.
33. Gigon, Ursprung, 78, Kahn, 236 (πβ. 20). Πβ. Reinhardt, 75, Lutze, 102, 121 

κ.έ., Guthrie, 1 ,86-87 καί 87 σημ. 2.
34. Φνσ. Δόξ., άπ. 4.
35. Schuhl, 171,1 καί Diels, 70.



Δ ΙΔΑΣΚ ΑΛ ΙΑ 53

σάν μιά ομογενή γόμωση τοϋ διαστήματος; Δέν θά έπρεπε μάλλον νά 
θεωρείται τό άπειρο σάν μιά έξελιγμένη μορφή τοϋ ήσιόδειου Χάους, 
γιατί, καθώς κατάλληλα παρατηρεί ό Cherniss36, τό Χάος τής Θεογο
νίας «δέν είναι τίποτε άλλο παρά ένα χαώδες κενό, ένώ τό άπειρο είναι 
πλήρες, θετικό καί ένεργητικό έπίσης».

Τό άπειρό του ό ’Αναξίμανδρος τό είχε συλλάβει μέ νόημα ευρύτερο 
άπό ένα άπειρο μέ άκριβή μαθηματική έννοια. Αύτό σήμαινε:

α. Τό χωρικά άπέραντο, σάντή γή ή τή θάλασσα πού χαρακτηρίζεται 
στόν Όμηρο άπειρων*1. Ό  Όμηρος είχε μιά περιορισμένη παράσταση 
τής άπειρότητας στό χώρο. ’Από τήν παρατήρηση συγκεκριμένων φαι
νομένων τής φύσης, ήταν φυσικό νά ονομάζει τή γή ή τή θάλασσα άπει
ρη γιατί έκτείνεται σάν μιά άχανής έκταση καί δέν παρουσιάζει πουθε
νά ορατά όρια. Ό  ’Αναξίμανδρος έβλεπε τή γή νά βρίσκεται στό κέντρο 
τοΰ σύμπαντος καί νά άπέχει έξίσου άπό όλα τά άλλα σώματα38. Τό έ
ρώτημα, πού φαίνεται πώς άντιμετώπισε, είναι: τί έγγυάται τήν ισορρο
πία τής γής στό κέντρο τοΰ σύμπαντος καί τήν ισορροπία όλων τών άλ
λων σωμάτων πού διατηρούνται σέ σταθερά ϊσες άποστάσεις γύρω άπ’ 
αύτό τό κέντρο; Ή  άρχή, πού θά ήταν δυνατό νά έγγυάται τή διατήρηση 
μιας τέτοιας ισορροπίας, θά έπρεπε νά καλύπτει όλο τό χώρο καί σάν ά
χανής μάζα νά μήν παρουσιάζει έξωτερικά όρια. Ό  ’Αναξίμανδρος 
πρέπει, λοιπόν, νά σκέφτηκε ότι οι ορατές στοιχειακές μάζες προϋπο
θέτουν μιά άπεριόριστη χωρικά μάζα πού έγγυάται τήν άτέλειωτη γένε
ση καί άλλαγή, ώστε τά πάντα νά έξηγοΰνται πλήρως άπό χωρική άπο
ψη. Μ’ αύτό τό νόημα, τό άπειρο έξυπηρετοΰσε τήν άπαίτηση νά εξηγη
θεί ή πορεία τοΰ γίγνεσθαι μάλλον παρά νά βρεθεί μιά «πρωταρχική 
ούσία».

β. Τό χρονικά άπέραντο. Μιά άπειρη χωρικά ή ποσοτικά ύλική μάζα 
θά είχε οπωσδήποτε άνάγκη μιας άπεριόριστης ένέργειας στό χρόνο. 
Τό άπειρο δέν νοείται βέβαια στατικά39, γιατί λειτουργεί σάν άνεξάν- 
τλητη γεννήτρα ή μήτρα καί σάν άπληστος άποδέκτης τής ύπαρξης. 
Στόν ’Αναξίμανδρο άποδίνεται ή άποψη ότι τό άπειρο είναι ή πηγή πολ
λών κόσμων40. Είναι πολύ πιθανό ότι έδώ άπεικονίζεται μιά άρχική άνα-

36. Presocratic Philosophy, 8.
37. 7/1., Η 446, Α 350, Ξ 200.
38. VS, 12 ΑΙ(Ι  81,10). Α 2 (I 82, 8).
39. Πβ. λ.χ. Kahn, 235 καί σημ. 4.
40. Σψπλ.,ειςΦνσ., 24,17.
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ξιμάνδρεια σκέψη. Ό  στοχαστής θά ήθελε νά προσβάλει τήν κοινή άν- 
τίληψη, δτι ό μοναδικός κόσμος πού ύπάρχει είναι ό δικός μας ορατός 
κόσμος, ό ούρανός δηλαδή μέ τή γή, τόν ήλιο, τή σελήνη καί τά αστέ
ρια, άντιτείνοντας τή σκέψη πώς πάμπολλοι κόσμοι πηγάζουν άπό τό 
άπειρο καί έπαναπορροφώνται άπ’ αύτό, καθώς καταστρέφονται. ’Έτσι 
τό άπειρο συνδέεται μέ μιά άτελείωτη μέσα στό χρόνο κοσμογονική 
λειτουργία. Αύτό θά φαινόταν ϊσως ότι έχει σάν άναγκαία συνέπεια τήν 
άποδοχή τής άποψης, πού άποδίνεται στόν ’Αναξίμανδρο41, ότι άπειροι 
κόσμοι γεννιώνται καί φθείρονται. Ή  θεωρία όμως αύτή γιά άπειρους 
κόσμους δύσκολα θά μπορούσε νά άναχθει στόν ’Αναξίμανδρο. Όφεί- 
λεται μάλλον σέ σύγχυση τής έννοιας τού άπειρου καί τών παραγώγων 
του καί στή μεταγενέστερη άποψη γιά άπειρους κόσμους πού πρόβαλαν 
ιδιαίτερα οί ’Ατομικοί42.

γ. Τό ποιοτικά άπροσδιόριστο. Όπως ήδη σημειώσαμε, ό Όμηρος 
προσδιορίζει τή γή άπειρη43. Στήν Ίλιάδα έπίσης παρουσιάζεται ή 
"Ηρα νά λέει στήν ’Αφροδίτη:

Ξ 200
εϊμι γάρ όψομένη πολνφόρβον πείρατα γαίης,
Ωκεανόν τε, θεώνγένεσιν, καί μητέρα Τηθύν

[πάω έγώ νά δώ στά πέρατα τής πολύτροφης γής τόν ’Ωκεανό, τόν γεννή
τορα τών θεών, καί τή μητέρα Τηθύν].

’Αντιφάσκει τάχα μέ τόν έαυτό του ό ποιητής, προσδιορίζοντας άπό 
τή μιά μεριά τή γή άπειρη καί άναφέροντας άπό τήν άλλη ότι ή γή έχει 
πέρατα; Ούσιαστικά δέν ύπάρχει διαφορά άνάμεσα στό άπείρονα γαίαν, 
πού σημαίνει ότι ή γή δέν παρουσιάζει ορατά πείρατα (όρια), καί στό 
πείρατα γαίης, πού σημαίνει ότι κανείς άπό τούς θνητούς δέν μπορει

41. VS, 12 Α 17.
42. Γιά μιά θεμελίωση τής ύπόθεσης αύτής, βλ. Βέικου, 'Αναξίμανδρος, 63-64. Ή 

διδασκαλία γιά τήν ταυτόχρονη ύπαρξη άναρίθμητων κόσμων φαίνεται πώς έγινε αρ
γότερα στήν Ελλάδα πολύ δημοφιλής, δπως φαίνεται λ.χ. άπό τό άκόλουθο άνέκδο- 
το: λένε πώς μετά άπό μιά διάλεξη τοΰ φιλόσοφου ’Ανάξαρχου γιά τήν ύπαρξη άπει- 
ράριθμων κόσμων όμοιων μέ τό δικό μας, ό ’Αλέξανδρος ό Μέγας έβαλε τά κλάματα 
σάν μικρό παιδί. Καί όταν τόν ρώτησαν γιατί κλαίει, ό βασιλιάς άπάντησε: «είναι νά 
μήν κλαίω πού άπ’ όλους αύτούς τούς άναρίθμητους κόσμους έγώ δέν μπόρεσα ούτε 
ένα μονάχα κόσμο νά κατακτήσω» (Val. Max., 8,14, 2).

43. Ίλ., Η 446, έπ ’ άπειρο να γαϊαν.
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σάν τήν "Ηρα νά τά διαπεράσει. Έτσι ή γή είναι άπειρη όχι μόνο γιατί 
είναι έκτατικά άπέραντη, άλλά καί γιατί τά όριά της είναι άδιαπέραστα 
καί άπροσδιόριστα. Τό ϊδιο ισχύει καί στόν Ξενοφάνη44: τό κάτω μέρος 
τής γής φτάνει έ ς άπειρον, δηλαδή σέ βάθος άχανές καί άπροσδιόριστο. 
Ανάλογα, ό Ηράκλειτος45 θά πει ότι όποιονδήποτε δρόμο κι άν έπαιρ
νε κανείς μέσα στόν εσωτερικό του κόσμο, πουθενά δέν θά έφτανε σέ 
πείρατα τής ψυχής, γιατί ή ψυχή δέν έχει έσωτερικά όρια, είναι άδιαπέ- 
ραστη, άπύθμενη, ελεύθερη άπό όρια. Τό άπειρο τού ’Αναξίμανδρου 
πρέπει μ’ έναν ανάλογο τρόπο νά θεωρηθεί καί σάν ποιοτικά άπροσδιό
ριστο, σάν κάτι πού ή έσωτερική του δομή δέν ύπόκειται σέ κανέναν 
προσδιορισμό. Ό  Μιλήσιος στοχαστής, θέλοντας νά έξηγήσει τή γε
νετική πορεία τών ορισμένων πραγμάτων έθεσε πίσω τους μιά άκαθόρι- 
στη σέ χαρακτήρα γενετική άρχή, πού περιέγραψε σάν άπειρη.

Τό άπειρο ήταν, λοιπόν, γιά τόν ’Αναξίμανδρο πολύ κατάλληλος ό
ρος γιά νά δηλώσει τό εν μέ τό σύνθετο αύτό νόημα τής άρχής: άπεριό- 
ριστο στό χώρο, άπέραντο στό χρόνο καί επιπλέον ποιοτικά άπροσδιό
ριστο. Δέν μπαίνει έδώ πρόβλημα έκλογής μιας άπ’ αύτές τίς σημασίες, 
ούτε τό έρώτημα ποιά σημασία ήταν κατά βάθος κυρίαρχη στό νού του. 
Ό  ’Αναξίμανδρος μπορούσε νά σκέφτεται τό άπειρο μ’ αύτό τό σύνθετο 
νόημά του46. Γιατί στήν έποχή του δέν ύπήρχε ή γνώση τής γραμματι
κής, τής σημαντικής καί τής λογικής πού έχουμε σήμερα καί πού μάς 
παρωθεί νά άναλύουμε τούς όρους, νά διακρίνουμε διάφορες σημασίες, 
νά τίς χωρίζουμε καί νά τίς άπομονώνουμε* τότε ήταν δυνατό διάφορες 
σημασίες νά είναι μόνο ποικίλες άπόψεις καί πλευρές μιας ένιαίας ση
μασίας47.

Ή  έννοια άπειρον, πού είναι ή πρώτη μιας μακράς σειράς έννοιών 
πού συγκροτούν τή φιλοσοφική καί επιστημονική ορολογία, θά διαφω
τιστεί άκόμα περισσότερο μέσα άπό τήν έξέταση τού προβλήματος, 
ποιά είναι ή σχέση τού άπειρου μέ όλα τά πράγματα. Στό κείμενο τού 
Σιμπλίκιου, τό άπειρο προσδιορίζεται σάν άρχή τώνόντω\f. Τόσο όμως

44. VS, 21 Β 28.
45. VS, 22 Β 45.
46. Guthrie, 185* Rod, 39-40.
47. Ή πολυσημαντότητα είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο στήν αρχαϊκή φιλο

σοφική σκέψη. Βλ. σχετικά Βέικου, Ηράκλειτος, 9 καί ειδικά ώς πρός τόν λόγον 
(Ηράκλειτος), χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυσήμαντου όρου, Kirk-Raven, 188 
καί Guthrie, I, 419 κ.έ.
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ό δρος άρχή, πού συμπληρώνεται μάλιστα μέ τόν περιπατητικό όρο 
στοιχεΐον, όσο καί ό δρος τά δντα, δέν άνάγονται στόν Αναξίμανδρο, 
άλλά εξυπηρετούν τήν άριστοτελική-θεοφράστεια έπεξεργασία τού 
νοήματος τού άναξιμάνδρειου άπειρου48. Ό  ίδιος ό ’Αναξίμανδρος δέν 
εΐχε χρησιμοποιήσει τόν δρο δντα, άλλά άν ήθελε πραγματικά νά ορί
σει τή σχέση τού άπειρου μέ δλα τά συγκεκριμένα πράγματα θά διατύ
πωνε μάλλον τό λόγο του κατά τή σχέση άπειρον-πάντα. Ή  σχέση αύτή 
δέν ήταν έπίσης δυνατό νά προσδιοριστεί μέ τόν δρο αρχή, πού εΐναι 
πολύ μεταγενέστερος, άλλά μέ παραστάσεις πού άπόδιναν στό άπειρο 
τίς άκόλουθες περίπου λειτουργίες: πρώτα τής γενετικής βάσης στήν 
όποία άνάγεται ή καταγωγή όλων τών πραγμάτων, ύστερα τοϋ πρωταρ
χικού χώρου πού άποτελεΐ τήν «άποθήκη» όλων τών συστατικών στοι
χείων τών πραγμάτων καί πού λειτουργεί σάν μήτρα άπό τήν όποία τά 
πάντα γεννιώνται διαφοροποιημένα, έπειτα τού ύποστρώματος τών άν
τιθέτων καί τέλος τοϋ καθοδηγητικοϋ έσωτερικοϋ παράγοντα όλων τών 
πραγμάτων στήν πορεία τής γένεσης καί τής φθοράς τους.

Ό  ’Αναξίμανδρος έδινε έτσι μιά μεγαλοφάνταστη έρμηνεία τοϋ κό
σμου μέ βάση μιά πολύ σημαντική έννοια, πού πραγματικά άδικείται άν 
έχουμε στό νού μας τόν περιπατητικό δρο άρχή (initium). ’Άν όμως τό 
άπειρο ήταν άντιληπτό μόνο σέ σχέση μέ δλα τά πράγματα, ή άν τό ά
πειρο καί τά πράγματα ήταν νοητά σέ σχέσεις άμοιβαίας έξάρτησης, 
πώς πρέπει νά σκεφτοϋμε τίς σχέσεις τών πραγμάτων άνάμεσά τους; Τό 
έρώτημα αύτό είναι πολύ κρίσιμο καί ή άπάντηση σ’ αύτό άνοίγει εύρύ- 
τερους ορίζοντες γιά νά δει κανείς πιό πλούσια τήν εικόνα τοϋ κόσμου 
πού συνέλαβε ό Αναξίμανδρος.

Ξεκινούμε άπό μιά μαρτυρία τοϋ Αριστοτέλη, τήν οποία δέν έχουμε 
κανένα λόγο νά άμφισβητήσουμε (Φνσ., Α 4 .187 a 20): οί δ ’έκ: τοϋ ένός 
ένονσας τάς έναντιότητας έκκρίνεσθαι, ώσπερ Αναξίμανδρός φησι... 
Εΐναι άξιοσημείωτο δτι ό Αριστοτέλης άναφέρει έδώ τό όνομα τοϋ Α 
ναξίμανδρου, ένώ γενικά τό άποφεύγει, κι αύτό ύπογραμμίζει τήν ιδιαί
τερη θέση τοϋ Μιλήσιου άνάμεσα σ’ εκείνους τούς στοχαστές πού θεω
ρούσαν τό έν πολλά, όπως ό Εμπεδοκλής καί ό Αναξαγόρας. Εκείνο 
πού έχει έδώ ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ό Αριστοτέλης άποδίδει στόν 
Αναξίμανδρο τήν άποψη πώς τά άντίθετα βρίσκονται μέσα στό έν (ά

48. Γιά πιό διεξοδική συζήτηση καί έπιχειρηματολογία, βλ. Βέικου, !Αναξίμαν
δρος·, 36-44.
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πειρον) καί βγαίνουν άπ’ αύτό μέ μιά βιολογική λειτουργία αποχωρι
σμού (έκκρίνεσθαι). Άλλά είναι τά παράγωγα τού άπειρου άντιθετικά 
πράγματα; Δέν είναι χωρίς σημασία τό φαινόμενο ότι ή άρχαϊκή σκέψη 
λειτουργεί μέ άντιθετικά ζευγάρια. Ό  κοσμικός πόλεμος, πού βρίσκει 
ξεχωριστή θέση στή σκέψη τού Ηράκλειτου, είναι μιά πολύ παλιά ιδέα 
πού αντανακλάται στήν ομηρική μάχη τών θεών ( 7/L, Φ) καί παρουσιά
ζεται, γιά πρώτη φορά σέ θεωρητικό έπίπεδο, στή σκέψη τού Αναξί
μανδρου49.

Μέ ποιά μορφή περιέχει τό άπειρο μέσα του τά άντίθετα καί πώς αύτά 
άναπτύσσονται γιά νά σχηματίσουν έναν κόσμο, ποιά είναι ή συμπερι
φορά καί ή άμοιβαία τους σχέση, είναι έρωτήματα πού διαφωτίζονται 
μέσα άπό τό περιεχόμενο τών άποσπασμάτων 2 καί 3.

Γένεση καί φθορά τών κόσμων 

Άπ. 2 Σιμπλ., εις Φυσ., 24, 17
(λέγει τήν άρχή ν) φύσιν άπειρον, έξ ής άπαντας γίγνεσθαι τούς 
ούρανούςκαί τούςέναύτοίςκόσμους έξώνδέ ή γένεσίςέστι τοϊς 
ούσι, καί τήν φθοράν εις ταϋτα γίνεσθαι κατά τό χρεών.

[Ά ρχή είναι μιά άπειρη φύση άπό τήν οποία γίνονται όλοι οί κόσμοι καί 
οί καταστάσεις τής διακόσμησης μέσα σ’ αύτούς· καί ή πηγή άπ’ όπου 
γίνονται τά πράγματα είναι έπίσης ή τελική βάση στήν όποία αύτά κατα
λήγουν φθειρόμενα σύμφωνα μέ τήν άναγκαιότητα].

Τό ούρανοί έδώ σημαίνει «κόσμοι» καί τό κόσμοι «καταστάσεις τής 
διακόσμησης»50. Ό  Θεόφραστος, άπό τόν όποιο άκριβώς άντλεΐ ό Σιμ- 
πλίκιος, έκαμε μιά παράφραση, κατά πάσαν πιθανότητα, κειμένου τού 
Αναξίμανδρου λέγοντας έξώνδέ ή γένεσίςέστι τοΐς ούσι, καί τήν φθο
ράν εις ταϋτα γίγνεσθαι κατά τό χρεών. Σ’ αύτή τήν παράφραση διασώ
ζονται σίγουρα άπό τό άρχικό άναξιμάνδρειο κείμενο οί τρεις τελευ
ταίες λέξεις (κατά τό χρεών) καί άπό τίς προηγούμενες μόνον ό όρος 
γένεσις, πού χρησιμοποιείται ήδη στόν Όμηρο μέ κοσμογονικό νόημα 
( Ίλ., Ξ 201, 246). Οί άλλοι όροι καθώς καί όλη ή δομή τού λόγου ανά
γονται στόν Θεόφραστο. Ή  παράφραση όμως αρχίζει μέ τό έξ ών, ένώ

49. Πβ. Heidel, 219,4.
50. Reinhardt, 174, Holscher, 27, 53.
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προηγείται ό ένικός φύσις άπειρος. Έτσι τό έξ ό)ν(ούδ. πληθ., μιά καί 
ακολουθεί εις ταντά) δέν μπορει νά άναφέρεται οϋτε στό άπειρον οϋτε 
στούς ουρανούς καί κόσμους. Ή  λύση πού δίνεται συνήθως γιά νά άπο- 
φευχτεΐ τό γραμματικό tour de force τής χρήσης τών πληθυντικών έξών 
καί εις ταϋτα είναι ότι οί πληθυντικοί αύτοί δέν άναφέρονται άμεσα στό 
άπειρο άλλά στά άντίθετα πού αποκρίνονται άπό τό άπειρο51. Στήν 
πραγματικότητα όμως τά άντίθετα δέν είναι άμεσα παράγωγα τοϋ άπει
ρου, κι αύτό προκύπτει άπό μιά σημαντική έκθεση τής άναξιμάνδρειας 
κοσμογονίας πού βρίσκουμε στούς Στρωματεϊς τοΰ Ψευδοπλούταρ- 
χου52. Μέ βάση τήν πηγή αύτή, εΐναι δυνατό νά επιχειρήσουμε μιά άνα- 
συγκρότηση τής άναξιμάνδρειας κοσμογονίας καί νά συμπληρώσουμε 
τά κενά πού άφήνει τό κείμενο τοΰ Σιμπλίκιου:

Πλούτ., Σ τρ ω μ 2
φησί δέ τό έκ τοϋ άιδίου γόνιμον θερμοΰ τε καί ψυχροϋκατά τήν 
γένεσιν τοϋδε τοΰ κόσμου άποκριθήναι καί τι να έκ τούτου φλο- 
γός σφαίραν περιφυήναι τφ περί τήν γην άέρι ώς τφ δένδρω 
φλοιόν ήστινος άπορραγείσης καί εις τινας άποκλεισθείσης 
κύκλους ύποστήναι τόν ήλιον καί τή ν σελ ήνη ν καί τούς άστέρας.

[Λένε πώς έκεΐνο πού κρατάει άπό τό αιώνιο, τό σπέρμα τοϋ ζεστού καί 
τοΰ κρύου άποχωρίστηκε κατά τή διαδικασία γένεσης αύτοΰ τοΰ κόσμου 
καί πώς ένα είδος σφαίρας άπό φλόγα σχηματίστηκε άπ’ αύτό γύρω άπό 
τόν άέρα πού περιβάλλει τή γή όπως ή φλούδα γύρω άπό τόν κορμό τοΰ 
δέντρου. Όταν αύτή διασπάστηκε καί κόπηκε σέ μερικούς κύκλους, 
σχηματίστηκαν ό ήλιος καί τό φεγγάρι καί τά άστρα].

Άπό τό άπειρο σχηματίζονται σπερματικές δυνάμεις ικανές νά γεν
νήσουν τό ξηρό καί τό ύγρό, τό θερμό καί τό ψυχρό. Αύτά τά άντίθετα 
νοούνται έδώ ώς στοιχειακές μάζες πού κατανέμονται μέ τή σειρά άπο- 
τελώντας τίς διάφορες περιοχές τοΰ κόσμου: στό κέντρο ή μάζα τής γής, 
γύρω της τό ύγρό στοιχείο, μετά ή μάζα τοΰ άέρα καί σέ στενή επαφή 
μαζί τους ό κοσμικός πύρινος «φλοιός». Ό  Αναξίμανδρος άντιλαμβα- 
νόταν τά μεγάλα αύτά κοσμικά σύνολα σάν άντιθετικά ζευγάρια: ή γή 
εΐναι ξηρή καί τό νερό ύγρό, ή φωτιά είναι θερμή καί ό άέρας ψυχρός.

51. Gilbert, Speculation, 309· Jaeger, Paideia, I, 217· Cornford, Principium, 178· 
Kahn, 195, κ.ά.

52. Στρωμ., 1 (Δοξ. 579,13).
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Αύτά βρέθηκαν έτσι άπό τή φύση τους περιπλεγμένα σέ πόλεμο άνάμε- 
σά τους. Ή  σχέση τους συνεπαγόταν άναγκαστικά τήν τάση τού καθε- 
νός νά διεισδύει στό χώρο τού άντιθέτου του καί νά κερδίζει δύναμη σέ 
βάρος του. Τό πύρινο στοιχείο δέν επηρέαζε μόνον τόν άέρα, τόν άμεσο 
δηλαδή εχθρό του, άλλά μπορούσε, μέσω τού άέρα, νά διαβροόσει τό ύ- 
γρό στοιχείο μεταβάλλοντας ένα μέρος του σέ ύδρατμούς. Άπό τό άλλο 
μέρος ό ψυχρός άέρας μπορούσε νά μεταβάλει τούς ύδρατμούς, πού 
προέκυψαν άπό τήν παραπάνω διάβρωση, σέ ύγρή πάλι μορφή ύλης. 
Αποτέλεσμα ένός τέτοιου πολέμου ήταν νά διασπαστεΐ ό πύρινος 
φλοιός σέ δακτυλίους πού σχημάτισαν τόν ήλιο, τή σελήνη καί τά ά- 
στέρια53 καί νά άποκαλυφθεΐ εν μέρει ή γή, πού σκεπαζόταν άρχικά ο
λόκληρη άπό τό ύγρό στοιχείο. ’Έτσι άπό τά ζωντανά όντα, πού γεννή- 
θηκαν καί ζούσαν άρχικά όλα μέσα στή θάλασσα, ορισμένα, καί άνάμε- 
σά τους οί άνθρωποι, βρέθηκαν στήν ξηρά καί άπέβαλαν τά ίχθυόμορφα 
χαρακτηριστικά τους. Είναι, ώστόσο, άδύνατο νά δεχτούμε πώς ό Α να
ξίμανδρος συνέλαβε τήν ιδέα τής έξέλιξης τών ειδών σ’ αύτή τήν τόσο 
πρώιμη φάση τής ιστορίας τής έλληνικής επιστήμης.

Οί κόσμοι στόν Αναξίμανδρο διανύουν συνεχείς κύκλους γένεσης 
καί φθοράς: γένεσης, καθώς σπερματικά στοιχεία αποχωρίζονται κάθε 
φορά άπό τή μήτρα-άπειρο, καί φθοράς, καθώς οί κόσμοι έπαναπορρο- 
φώνται άπό τήν ίδια τήν πηγή τους. Ό  Αναξίμανδρος, όπως ό Η ρά
κλειτος, ό Παρμενίδης καί ό ’Εμπεδοκλής, πιστεύει στό άναπότρεπτο 
κοσμικό γεγονός τού θανάτου, άλλά ό θάνατος αύτός δέν θεωρείται έδώ 
έκμηδένιση παρά προϋπόθεση γιά μιά νέα ζωή. ’Έτσι οί κόσμοι στόν 
Αναξίμανδρο είναι θνητοί καί διαλύονται όταν έξαντλήσουν όλες τίς 
δυνατότητες ύπαρξής τους, άλλά μέ τό θάνατό τους έπιστρέφουν πάλι 
στή σπερματική κατάσταση άπό τήν οποία ξεκίνησαν. Ά πό τά σπέρμα
τα αύτά ξαναγεννιώνται πάλι οί κόσμοι μέ τόν ϊδιο τρόπο: άπορροφη- 
μένα τά σπέρματα άπό τό άπειρο διατηρούνται γόνιμα, ίκανά δηλαδή νά 
γεννήσουν πάλι άντίθετες στοιχειακές κοσμικές μάζες. Είναι λοιπόν πι
θανό, πώς μέ τούς πληθυντικούς έξώ ν-είς ταϋτα έννοούνται στό κείμε
νο κοσμογονικά σπέρματα. Αύτά άποχωρίζονται καί άπορροφώνται 
πάλι στό τέλος άπό τό άπειρο. Είναι ή άφετηρία καί ή τελική φάση τών 
κόσμων. Αύτό πρέπει νά είναι μάλλον τό νόημα τής παράφρασης έξ 
ών... χρεών.

53. Πλουτ.,Στρωμ., 1  Ίππόλ., I 6, 4· Ά έτ ., II 13, 7.
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Ή  παραπάνω εικόνα τής άναξιμάνδρειας κοσμογονίας δείχνει ότι ύ- 
πόκειται έδώ ένα βιολογικό καί ειδικά έμβρυολογικό πρότυπο σκέψης. 
Ό  Αναξίμανδρος συνέλαβε τήν κοσμογονία του πάνω στήν άναλογία 
τών πρώιμων άπόψεων πού άφοροΰν τό σπέρμα σέ σχέση μέ τήν Ανάπτυ
ξη τού έμβρύου54. Τό μυθικό, άλλωστε, φόντχ\ς ορφικής κοσμογονίας 
δείχνει πόσο παλιά μπορούσε νά είναι μιά τέτοια ιδέα55.

Ή  όλη αύτή εικόνα εξηγεί πώς τό άπειρο περιέχει τά πάντα, σύμφωνα 
μέ μιά άρχαϊκή φόρμουλα πού χρησιμοποιεί ό ’Αριστοτέλης σέ σχέση 
μέ τό άναξιμάνδρειο άπειρο: καί περιέχειν(ενν. τό άπειρον) άπαντα καί 
πάντα κυβερνάν56. Τό περιέχειν, σ’ αύτή τήν φράση, πού ϊσως είναι άνα- 
ξιμάνδρεια57, δέν σημαίνει άπλά περικλείω άλλά καί άγκαλιάζω, συγ- 
κρατώ, προστατεύω58. Ή  σημασία αύτή τονίζεται μέ τό κατάλληλο συμ
πλήρωμα τής φράσης, καί πάντα κυβερνάν. Τό άπειρο ήταν έτσι Αντι
ληπτό μέ Αναλογίες πρός τήν εικόνα τού κυβερνήτη πού πηδαλιουχεΐ τό 
πλοίο κρατώντας το σέ ισορροπία κατά τόν πλού του.

Ή  λειτουργία, ώστόσο, τού σύμπαντος δέν είναι άκόμα σαφής. Προ
βάλλονται μερικά ερωτήματα σάν τά άκόλουθα:

α. Πώς οί κόσμοι άκολουθούν συνεχείς κυκλικές πορείες γένεσης 
καί φθοράς; Ή  άπάντηση σ’ αύτό τό έρώτημα προκύπτει άπό τήν κατά
ληξη τού άποσπάσματος 2 κατά τό χρεών. Ή  έκφραση αύτή είναι άρ- 
χαϊκή καί, άναμφίβολα, άποτελεί έκφραση τού ίδιου τού ’Αναξίμαν
δρου. Ό  τύπος τό//?£β)ν'χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά μέ φιλοσο
φικό νόημα στή θέση μιας προσωπικής θεϊκής δύναμης, τής Μοίρας, 
καί εκφράζει, κατά τόν πιό άπρόσωπο τρόπο πού ξέρουμε, τήν άναγ- 
καιότητα. Σύμφωνα μέ τήν άναγκαιότητα, λοιπόν, οί κόσμοι παλινδρο
μούν άνάμεσα σέ δύο πόλους: γένεση καί καταστροφή. ’Απ’ αύτούς τούς 
δύο, τούς άμοιβαια άντιθετικούς πόλους τής πραγματικότητας περνούν 
άναγκαστικά όλοι οί κόσμοι διαγράφοντας κανονικά προσδιορισμένες 
πορείες. Αύτό δέν έξηγείται μόνον άπό τό γεγονός ότι μέσα στήν ίδια τή 
ζωή κυοφορείται ό θάνατος, πού έρχεται έτσι σάν αναγκαίο επακόλου
θο τού γεγονότος τής γέννησης, άλλά καί άπό τό φαινόμενο ότι μέσα

54. Baldry, 27-34.
55. Βλ. Guthrie, I 90 κ.έ.
56. Φνσ., Γ 4. 203 b 11.
57. Όπως ύποθέτουν οί Jaeger, Paideia I, 217 καί Gigon, Ursprung, 64 κ.ά. Πβ.

Deichgraber, 15 καί σημ. 2.
58. Βλ. LSJ, λ. περιέχειν I, 2.
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στόν ϊδιο τό θάνατο φιλοξενείται ή ζωή κάτω άπό μιά σπερματική μορ
φή. Όπως στά φυτά πρέπει τό σπέρμα νά ταφεί καί νά πεθάνει μέσα στή 
γή γιά νά ξεπηδήσει άπ’ αύτό νέα ζωή, άνάλογα καί οί κόσμοι καταλή
γουν άναγκαστικά «σ’ έκεΐνα άπό τά όποια γεννήθηκαν», δηλαδή στά 
σπέρματά τους άπό τά όποια πάλι, όταν αύτά άποχωριστούν άπό τό ά
πειρο πού τά άπορρόφησε, θά ξεκινήσουν γιά νέα ζωή.

β. Πώς γεννιώνται οί κόσμοι; Ό  Σιμπλίκιος59 έκθέτει τήν άποψη τοΰ 
Θεόφραστου ότι γενετικό αϊτιο τών κόσμων είναι μιά άίδιος κίνησις, 
πού τά πρώτα της συγκεκριμένα άποτελέσματα είναι ό άποχωρισμός άν- 
τίθετων στοιχειακών μαζών. Αύτή λοιπόν ή άίδιος κίνησις πρέπει πρω
ταρχικά νά συνδέεται μέ τήν κοσμογονική δύναμη τοΰ άιδίου-άπεί- 
ρον60. Τό άπειρο διεγείρεται συνεχώς έσωτερικά άπό μιά πρωταρχική 
κίνηση πού τό κάνει νά λειτουργεί σάν κοσμογονική μήτρα. Πρόκειται 
γιά μιά βιολογική λειτουργία πού έξηγεΐ γιατί τό άπειρο γεννά σπέρμα
τα ικανά νά γεννήσουν μέ τή σειρά τους άντίθετα στοιχειακά σώματα, 
πού άναπτυσσόμενα θά συγκροτήσουν κόσμους. Ή  πρωταρχική όμως 
αύτή κίνηση τοΰ άπειρου, ή άίδιος κίνησις, δέν πρέπει νά συγχέεται μέ 
τήν κοσμική κίνηση, τήν κίνηση λ.χ. πού παρατηρεΐται στήν έναλλαγή 
τής μέρας καί τής νύχτας, τοΰ χειμώνα καί τοΰ καλοκαιριού.

γ. Έφόσον τό άπειρο διεγείρεται συνεχώς άπό μιά τέτοια κίνηση καί 
λειτουργεί πάντοτε σάν κοσμογονική μήτρα, πώς θά πρέπει νά τό φαν
ταστούμε πρίν άπό τή γέννηση τοΰ πρώτου κόσμου; Τί έκανε τό άπειρο, 
προτού διαμορφωθεί άπ’ αύτό ό πρώτος κόσμος; Τό έρώτημα αύτό δέν 
έχει νόημα έδώ. Ό  ’Αναξίμανδρος δέν ήταν μάλλον άπαραίτητο νά έχει 
έξετάσει ένα τέτοιο έρώτημα. Έπειδή δέν μπορούμε παρά νά δεχτούμε 
στόν ’Αναξίμανδρο μιά πολλαπλότητα κόσμων, πού ό ένας διαδέχεται 
τόν άλλο, τό ερώτημά μας μπορει νά άναφέρεται εϊτε στό χρόνο πρίν 
άπό τό πρώτο μέλος μιας σειράς κόσμων εϊτε στό χρονικό διάστημα ά
νάμεσα σ’ έναν κόσμο καί στόν έπόμενο61. Είναι δυνατό, βέβαια, νά ύπο- 
θέσουμε πώς ό ένδιάμεσος χρόνος άνάμεσα σ’ έναν κόσμο καί στόν έ
πόμενο θά ήταν χρόνος προετοιμασίας. Καί τό ϊδιο θά λέγαμε έπίσης 
καί γιά τό χρόνο πού προηγείται τής γέννησης τοΰ πρώτου κόσμου.

59. Εις Φνσ., 41, 18.
60. 'Η παλιότερη άποψη τον Heidel, « The Δίνη» 279-282, ότι ή δίνη ήταν ή άίδιος 

κίνησις τοΰ απείρου θεωρήθηκε δτι βασίστηκε σέ ύπερβολή. Βλ. Burnet, 13, σημ. 3 
καί Vlastos, 162, 57.

61. Πβ. O’Brien, 42.
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Ά λ λ’ επειδή τό άπειρο προσδιορίζεται μέ κατηγορήματα του θείου (ό- 
θάνατον, άνώλεθρον, άγήρων)62, θά πρέπει νά τό θεωρήσουμε χωρίς άρ
χή. Αύτό ήταν προαιώνια, είναι καί θά είναι, χωρίς άρχή καί τέλος. Ε 
πομένως τό έρώτημα τί έκανε τό άπειρο πρίν γεννηθεί ό πρώτος κόσμος 
είναι τό ϊδιο άνόητο ή άφελές όπως τό έρώτημα τί έκανε ό θεός πρίν 
πλάσει τόν κόσμο.

Ό  ’Αναξίμανδρος ήθελε νά δώσει μιά άπάντηση στό πρόβλημα πώς ό 
κόσμος μας έφθασε στήν παρούσα φάση του. Καί έξηγεΐ κανείς μιά πο
ρεία καταδεικνύοντας τήν πηγή άπό τήν οποία ξεκίνησε. Τό δεύτερο 
πρόβλημα, πού δέν είναι άσχετο μέ τό πρώτο, είναι πώς λειτουργεί ό 
κόσμος. Καί ή λειτουργία τού κόσμου είναι κατανοητή έδώ σάν σύστη
μα άντίρροπων δυνάμεων. Τό ξηρό καί τό ύγρό, τό θερμό καί τό ψυχρό, 
όλα τά άντίθετα πού συνθέτουν τόν κόσμο τείνουν άπό τή φύση τους νά 
διαβρώνονται άμοιβαΐα. Ή  γή καί τό νερό βρίσκονται άναγκαστικά σέ 
κατάσταση διαμάχης (ή ύγρασία λ.χ. πού κυριαρχεί σέ μιά βροχερή έ
ποχή παρουσιάζεται σάν νίκη τού ύγροϋ στοιχείου πάνω στό ξηρό πού 
κυριαρχούσε προηγουμένως). Ή  φωτιά πάλι καί τό νερό είναι άπό τή 
φύση τους άντίθετα, καί, όταν συναντηθούν, ή σύγκρουσή τους είναι ά- 
ναπόφευκτη: ή φυσική τους τάση είναι νά εξουδετερώσει τό ένα τό άλ
λο, δηλαδή ή φωτιά νά μεταβάλει τό νερό σέ ύδρατμούς καί τό νερό νά 
σβήσει τή φωτιά. Ό  κοσμικός αύτός πόλεμος περιγράφεται μέ όρους 
άνταποδοτικής δικαιοσύνης στό γνωστό κείμενο τού ’Αναξίμανδρου 
πού άναλύεται στή συνέχεια.

Ή  κοσμική δικαιοσύνη 

Άπ. 3 Σιμπλ., εις Φυσ., 24,29
διδόναι γάρ αύτά δίκην καί τίσιν άλλήλοις τής άδικίας κατά τήν 
τον χρόνον τάξιν.

[Γιατί αύτά πληρώνουν τίς ζημιές πού κάνουν καί παίρνουν αποζημίωση 
τό ένα άπό τό άλλο γιά τήν άδικία πού δέχονται σύμφωνα μέ τόν ορισμό 
τού χρόνου].

Ό λα τά πράγματα προϋποτίθενται έδώ άντιμαχόμενα. Περιγράφον- 
ται σάν νά λαμβάνουν μέρος σ’ έναν άγώνα καί νά άνταλλάσσουν μετα-

62. VS, 12 Β 2 καί 3.
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ξύ τους ζημίες καί αποζημιώσεις. Δίκην διδόναι σημαίνει ούσιαστικά 
«πληρώνουν τά ϊσα». ’Έτσι ή δικαιοσύνη συνίσταται στήν ισορροπία 
άντίρροπων παραγόντων, πού πετυχαίνεται μέ τήν έξισορρόπηση τής 
άνταπόδοσης πρός τήν ζημία. Γιατί εΐναι φυσικό, όταν συμβαίνει μιά 
άδικία, νά προκαλειται ή αντίδραση τοΰ αδικημένου, πού τείνει νά πά
ρει άργά ή γρήγορα αποζημίωση καί ικανοποίηση γιά τήν προσβολή. 
Στό κείμενο τοΰ Αναξίμανδρου λέγεται πώς ή αποζημίωση γιά κάθε ζη
μία δίνεται άναπόφευκτα σέ τακτό χρόνο (κατά τήν τον χρόνον τάξιν), 
είναι δηλαδή ορισμένα κατά περίπτωση τά χρονικά διαστήματα μέσα 
στά όποια πληρώνει τό καθένα τή ζημία πού έκαμε. Ά ν, λοιπόν, όλες οί 
άποζημιώσεις γίνονται σέ τακτά χρονικά διαστήματα θά πρέπει τήν πε
ρίοδο τής άδικίας νά τή διαδέχεται πάντοτε άνάλογη περίοδος άποζη- 
μίωσης καί ικανοποίησης. Αύτή ή σχέση άναλογίας έκφράστηκε μυθι
κά στό πρόσωπο λ.χ. τοΰ Τάνταλου, πού ή τιμωρία του προσδιορίστηκε 
άπό χρονική άποψη μέσα άπό τό ϊδιο τό γεγονός πού καθόρισε τό σφάλ
μα του: οί θεοί τόν δέχτηκαν στήν κοινωνία τους, έφαγε άπό τή θεϊκή 
τροφή καί έγινε άθάνατος, άλλά έκλεψε τήν τροφή αύτή γιά νά τή δώσει 
στούς θνητούς63. Ή  τιμωρία του, λοιπόν, ήταν άναγκαστικά άτέλειωτη, 
μιά καί δέν ήταν δυνατό νά πεθάνει.

Είναι φανερό πώς έκεΐνα πού συμμετέχουν σ’ αύτό τό κοσμικό παι
χνίδι ζημιών καί άποζημιώσεων είναι κοσμολογικά άντίθετα, πού πλέ
κονται έτσι σέ άμοιβαΐες σχέσεις καί παριστάνονται σάν μέλη μιας πο
λιτείας όπου κυριαρχεί τό άνταποδοτικό δίκαιο (jus talionis). ’Έχει ό
μως διατυπωθεί άπό παλιά μιά άλλη έρμηνεία64, σύμφωνα μέ τήν όποία 
ή ϊδια ή ύπαρξη είναι αύτή πού άποτελεΐ άδικία καί ή άδικία αύτή στρέ
φεται ένάντια στό άπειρο, πού τελικά δικαιώνεται μέ τό θάνατο όλων 
τών πραγμάτων καί τήν έπιστροφή τους σ’ αύτό τό ϊδιο τό θύμα τής πρω
ταρχικής άδικίας. Ή  πρωταρχική γέννηση τών πραγμάτων άπό τό άπει
ρο έρμηνεύεται σάν άδικία καί προδοσία, πού στρέφεται ένάντια στό 
γεννήτορά τους, καί τό άπειρο θεωρείται σάν τό προδομένο άπό τά 
πράγματα θειο καί, τελικά, ό δήμιος πού έκτελεΐ τίς ποινές σέ θάνατο 
σάν τιμωρία όλων τών πραγμάτων γιά τό σφάλμα τους, γιά τό ότι δηλα
δή γεννήθηκαν καί ύπήρξαν. Γένεση τών πραγμάτων μέσα στόν κόσμο 
σημαίνει μιά έπαναστατική έξέγερσή τους ενάντια στό άπειρο, μιά ένο

63. Πινδ., Όλ.,Ι 35 κ.έ.
64. Nietzsche, 365 κ.έ. Άνάλογα, Ritter, 188 κ.έ., 197· Diels, 69· Rohde II, 119, 

σημ. 1 καί 144.
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χη χειραφέτησή τους άπό τό αιώνιο όν, άδικία πού πρέπει νά έξαγορα- 
στεΐ μέ θάνατο. Ή  άδικία αύτή ήχεΐ σάν στεναγμός τού άπειρου, καθώς 
γεννιώνται άπ’ αύτό άτομικά πράγματα πού μπαίνουν στή ζωή, πολε
μούν καί πεθαίνουν στό πεδίο τής μάχης έξαγοράζοντας έτσι τή γέννη
σή τους πρώτα μέ τή ζωή καί τέλος μέ τό θάνατό τους. Τό άπειρο παίρ
νει, λοιπόν, ικανοποίηση καθώς όλα έπιστρέφουν σ’ αύτό καί ή δικαιο
σύνη έπανορθώνεται μέ τήν έκτιση τής ποινής σέ θάνατο πού έπιβάλλε- 
ται σ’ αύτά γιά τήν προδοτική φυγή τους άπό τό άπειρο, τό θύμα τής 
πρωταρχικής άδικίας.

Ή  έρμηνεία αύτή χρεώνει τόν Αναξίμανδρο μέ μιά θεωρία εμπνευ
σμένη άπό τήν όρφικοπυθαγόρεια σκέψη. Σέ ορφικούς καί πυθαγόρει
ους κύκλους ήταν άπό παλιά διαδεδομένη ή άντίληψη πώς ή ζωή κάθε 
άνθρώπου είναι ποινή γιά σφάλματα πού διαπράχτηκαν σέ προηγούμε
νη ζωή, ότι ή ψυχή τιμωρείται μέσα στό σώμα καί έκτίει ποινή σάν νά 
είναι κλεισμένη σέ φυλακή65. Ή  πίστη αύτή θεωρήθηκε66 ότι άποτέλε- 
σε τό πρότυπο, σύμφωνα μέ τό όποιο ό ’Αναξίμανδρος συνέλαβε τήν ι
δέα τής άδικίας καί τής έπανόρθωσης μέσα στόν κόσμο. Τό κείμενο ό
μως τού ’Αναξίμανδρου δέν έπιδέχεται έρμηνεία βασισμένη στό ορφικό 
δόγμα τής ψυχής (ώς δίκηνδιδονσης) καί γιά τούς έξής λόγους: πρώτα, 
στόν ορφισμό ή ζωή τού άνθρώπου άποτελεΐ ποινή πού έκτίεται γιά 
σφάλμα τό όποιο έγινε σέ προηγούμενη φάση ζωής, ένώ στόν ’Αναξί
μανδρο ή άδικία καί ή άποζημίωση λαμβάνουν χώρα μέσα σ’ ένα καί μο
ναδικό πεδίο πάλης, όπου οί διαφορές διευθετούνται άμοιβαΐα άπό τά ί
δια τά ένδιαφερόμενα μέλη* ύστερα, μέ βάση τήν ορφική διδασκαλία 
δέν μπορούμε νά μιλάμε στόν ’Αναξίμανδρο γιά τή γένεση σάν έγκλημα 
πού τιμωρείται μέ θάνατο άλλά σάν σύμπτωμα ένός εγκλήματος πού έγι- 
νε προηγουμένως' επιπλέον, άν ή όρφικοπυθαγόρεια ιδέα τής μετεν- 
σάρκωσης, τής τιμωρίας δηλαδή τής ψυχής νά συνεχίζει τούς «κύκλους 
γενέσεώς της», θεωρηθεί σάν βάση γιά νά έρμηνευτεΐ ή σκέψη τού ’Α
ναξίμανδρου, ορθώνεται ένα άνυπέρβλητο εμπόδιο: τά άντίθετα σώμα- 
ψυχή (θνητό-άθάνατο) ποτέ δέν θεωρήθηκαν στήν όρφικοπυθαγόρεια 
παράδοση μέ σχέσεις άμοιβαίας άνταλλαγής σφάλματος καί έπανόρθω
σης, σάν άντίθετα δηλαδή πού άμοιβαΐα δίνουν καί παίρνουν.

65. Kern, άπ. 8. Άριστ., Π ροτράπ. 10 b Ross.
66. Ritter, 188· Rohde, II, 119, σημ. 1· Diels, 69,74. Πβ. έπίσης Gernet, 47· Dor- 

fler, 217· Guerin, 38,19· Robin, 53.
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’Ανάλογα, δέν μπορει κανείς νά δέχεται δτι στόν ’Αναξίμανδρο εΐκο- 
νίζονται σχέσεις άδικίας καί άποζημίωσης άνάμεσα στό άπειρο καί στά 
πράγματα. Γιατί, ένώ είναι αύτονόητο πώς τά πράγματα θά μπορούσαν 
νά άποτελούν άδικία ένάντια στό άπειρο, δέν θά ήταν δυνατό νά σκε- 
φτούμε τό άντίστροφο, πώς δηλαδή θά μπορούσε νά άνταποδώσει τό ά
πειρο στά πράγματα τήν άδικία πού τού έκαναν. 'Η παραπάνω νεο-όρφι- 
κή έρμηνεία θάήτανϊσως δυνατό νά ύποστηριχθεΐ, μόνον άν έλειπε άπό 
τό κείμενο ή λέξη άλλήλοις67. Γιατί μέ τή λέξη αύτή είναι φανερό πώς 
πρόκειται γιά αντιθετικά μέλη τού κόσμου πού δίνουν καί παίρνουν με
ταξύ τους ζημίες καί άποζημιώσεις. Εκτός άπ’ αύτό, μιά τέτοια έρμη
νεία σάν τήν παραπάνω δέν άποδίνει στόν ’Αναξίμανδρο μιά κοσμική 
δικαιοσύνη, άλλά μιά δικαιοσύνη στό άπειρο. Θά έπρεπε έτσι νά θεω
ρείται ό κόσμος άδικος καί νά βαρύνεται μέ τήν κατηγορία ότι διέπεται 
άπό μιάν άρχή κακού68. ’Ενάντια όμως σ’ αύτό προβάλλεται ένα σοβαρό 
έπιχείρημα: ή άντίληψη ότι ή ύπαρξη άποτελεΐ σφάλμα δέν είναι έλλη- 
νική69.

Πρέπει, λοιπόν, νά έγκαταλειφθεΐ όλότελα ή ύπόθεση ότι ή δικαιο
σύνη, γιά τήν οποία μάς μιλάει ό ’Αναξίμανδρος, έχει θέση στό άπειρο. 
’Επειδή άκριβώς είναι φανερό πώς τά μέλη πού έννοει ό στοχαστής έ- 
νεργούν έχθροπραξίες τό ένα στό άλλο, πρόκειται οπωσδήποτε γιά άν- 
τιμαχόμενα μέλη. Στήν «πολιτεία» έπομένως τού κόσμου ή μικρότερη 
καί βασική «κοινωνική» μονάδα, στήν οποία είναι δυνατό νά νοηθεί 
πώς παίζεται τό παιχνίδι ζημίας καί άποζημίωσης, δέν είναι τό ένα άτο- 
μικό πράγμα, άλλά τό κάθε ένα άντιθετικό ζευγάρι.

Ποιά είναι, λοιπόν, τά άντίθετα αύτά γιά τά όποια μάς μιλάει ό ’Ανα
ξίμανδρος; Πρόκειται, καθώς φαίνεται, γιά τούς κοσμολογικούς παρά
γοντες κάθε είδους καί, συγκεκριμένα, γιά τά δύο βασικά ζευγάρια άντι- 
θέτων: ξηρόν-ύγρόν, θερμόν-ψνχρόν καί γιά όλα τά πράγματα τού κό
σμου μας, γιά τά ζώα καί τούς άνθρώπους. Στήν περίπτωση τών δύο 
πρώτων κοσμογονικών καί κοσμολογικών παραγόντων είναι φανερό 
πώς πρόκειται γιά άμοιβαΐα άντίθετα: όταν τό ένα κερδίζει δύναμη, τό 
άλλο χάνει, καί χάνει τόσο όσο κερδίζει ό άντίπαλός του. Μέ τό χρόνο 
όμως άναπτύσσεται κι αύτό καί έξαναγκάζει τόν άντίπαλό του νά πλη

67. Πραγματικά, ή λέξη αύτή έλειπε στήν Aldina καί άποκαταστάθηκε άπό άλλον 
κώδικα στό κείμενο τό 1835. Βλ. Βέικου, 5Αναξίμανδρος, 88.

68. Πβ. Greene, 92.
69. Jaeger, Paideia 1,218.



66 Α Ν Α Ξ ΙΜ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ρώσει μέ τή σειρά του τήν ποινή γιά τήν προσβολή πού τοΰ έκανε. Είναι 
πολύ φυσικό τό θερμό νά τείνει νά διαβρώσει τό ψυχρό, ή φωτιά τό νε
ρό, ή μέρα τή νύχτα, ό χειμώνας τό καλοκαίρι, καί αντίστροφα. Αύτό ό
μως δέν σημαίνει πώς ό κόσμος άποτελεΐ θέατρο ένός άτακτου πολέμου 
όλων έναντίον όλων. Υπάρχει μιά άρχή μέτρου πού διέπει τίς δράσεις 
καί τίς αντιδράσεις όλων. Όταν λ.χ. ένα θερμό πράγμα συναντηθεί μέ 
νερό άσθενέστερό του, τό «άδικει» έξαναγκάζοντάς το νά μετασχηματι
στεί σέ άέρινη κατάσταση* θά χρειαστεί τότε μιά ισοδύναμη ενέργεια, 
άπό ένα ψυχρό πράγμα, πάνω σ’ αύτή τήν άέρινη μάζα γιά νά τήν επανα
φέρει άπό τήν άτμόσφαιρα στήν προηγούμενη ύγρή κατάσταση. Ύ 
πάρχουν, βέβαια, όρια στίς κατακτητικές τάσεις τών άντιθέτων καί όλα 
έχουν ϊσα δικαιώματα μέσα στόν κόσμο. Ά ν  άναγνωριζόταν λ.χ. στό 
θερμό τό δικαίωμα νά δρά άπεριόριστα μέσα στόν κόσμο, ό κόσμος αύ
τός θά καταστρεφόταν κάποτε άπό τή φωτιά. Καί άν τό ύγρό στοιχείο 
μποροΰσε νά έπεκτείνεται άπεριόριστα σέ βάρος τών άλλων, ό κόσμος 
θά καταστρεφόταν κάποτε άπό πλημμύρα. ’Έτσι ή ύπεροχή τοΰ ένός ή 
τοΰ άλλου εΐναι μερική καί εναλλασσόμενη σέ τακτά χρονικά διαστή
ματα (κατά τήν τοϋ χρόνον τάξιν).

Χαρακτηριστικά φαινόμενα εΐναι τό καλοκαίρι καί ό χειμώνας, πού 
άπεικονίζουν άκριβώς τήν έναλλασσόμενη νίκη τοΰ θερμού καί τοΰ ψυ
χρού στό γύρισμα τοΰ ετήσιου κύκλου. ’Έτσι ή κανονικότητα τής έναλ- 
λαγής αύτής μπορει νά εξηγηθεί άπό τήν έλλειπτικότητα τής τροχιάς 
τοΰ ήλιου, πού προσδιορίζει τή διαδοχή τών έποχών άπό τή διάφορη 
κάθε φορά άπόσταση τοΰ ήλιου άπό τή γή70. Τά άρχικά γεγονότα πού 
προσδιόρισαν τή δομή τοΰ κόσμου συνεχίζουν νά προσδιορίζουν καί 
τήν παραπέρα λειτουργία του. Γ ιά τήν περίπτωσή μας εΐναι χαρακτηρι
στικό τό γεγονός ότι ό ήλιος (όπως ή σελήνη καί τά άστέρια) σχηματί
στηκε άπό μιά διαφοροποίηση τοΰ πύρινου φλοιού καί τέθηκε άκριβώς 
σέ τέτοια κίνηση, ώστε νά προσδιορίσει, μέ τίς βαθμιαία αύξανόμενες 
καί έλαττούμενες άποστάσεις του άπό τή γή, τή χρονική κανονικότητα 
τών διακυμάνσεων θερμού καί ψυχρού, ξηρού καί ύγροΰ71. Ή  χρονική, 
λοιπόν, κανονικότητα στά μετεωρολογικά φαινόμενα τοΰ σύμπαντος 
έγκειται σέ μιά έξισορροπητική τάξη τών άντίρροπων παραγόντων τής 
μεταβολής τών έποχών κατά τόν έτήσιο κύκλο. ’Έτσι, εΐναι δυνατό νά 
γίνει κατανοητό πώς οί διαφορές καί οί άντιδικίες διευθετούνται άπό τά

70. VS, 12 Α 2 (I 82, 8), 27(1 88,15). Πβ. Άριστ., Γεν. Φθορ., 336 a 31.
71. Πβ. Διογ. Ά πολλ., VS, 64 b 3.
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ιδια τά ένδιαφερόμενα μέλη καί ό κόσμος στό σύνολό του άποτελεΐ ένα 
αύτορρυθμιζόμενο σύστημα άντιτιθέμενων παραγόντων. Ό  λόγος έγ
κειται στό ότι ό παράγοντας «χρόνος» προσδιορίζει ούσιαστικά τή λει
τουργία τής δικαιοσύνης μέσα στόν κόσμο. Ό λες οί ατασθαλίες τών 
πραγμάτων σημαδεύονται οπωσδήποτε πάνω στήν πορεία τού χρόνου 
καί τά πράγματα πληρώνουν γι’ αύτές αναπόφευκτα ανάλογες αποζη
μιώσεις. Κανένα πράγμα δέν έχει ιδιαίτερα προνόμια στόν κόσμο, ώστε 
νά άποφύγει νά δώσει τήν άποζημίωση πού πρέπει. Ό λα  είναι δεμένα μέ 
όλα καί ύπόκεινται σέ αμοιβαίους περιορισμούς. Θά ήταν αδύνατο νά 
θίξει κανείς έναν άπό τούς παράγοντες τού κοσμικού συμπλέγματος χω
ρίς νά άνατρέψει τό σύνολο, όπως θά ήταν άδύνατο νά άφαιρέσει έναν 
άπό τούς κύβους πού συνθέτουν έναν πύργο σέ παιδικά παιχνίδια χωρίς 
νά καταρρεύσει ολόκληρη ή κατασκευή. Επειδή, λοιπόν, δέν χαρίζον
ται κανενός ποινές μέσα στό χρόνο καί όλα πληρώνουν δίκαια γιά τά 
σφάλματά τους, πληρώνουν δηλαδή άποζημιώσεις άνάλογες μέ τίς ζη
μίες πού διέπραξαν, καί έπειδή έτσι ύπάρχουν όρια στίς κυριαρχικές 
καί κατακτητικές τάσεις τών πραγμάτων, ό κόσμος άποτελεΐ ένα αύτο- 
δύναμο, αύτόνομο καί αύτοελεγχόμενο σύστημα ισορροπίας άντίρρο- 
πων παραγόντων.

Ή  άναξιμάνδρεια σύλληψη τού κόσμου σάν αύτόνομου καί αύτοδύ- 
ναμου οργανισμού άποτελεΐ ϊσως ένα άπό τά λίγα δείγματα μεγαλοφυών 
σκέψεων πού άνάγονται σ’ αύτή τήν έποχή. Ιδιαίτερα λειτουργικές καί 
σημαντικές ιδέες είναι έδώ οί άκόλουθες: ό κόσμος κυριαρχείται άπό 
τόν σύμφυτο νόμο καί όχι άπό μιά ύπέρτατη δύναμη ή θεό· ό νόμος ρυθ
μίζει τίς σχέσεις άνάμεσα στούς άντίθετους κοσμολογικούς παράγον
τες, πού είναι όλοι ϊσης τάξης* ό κύκλος δικαιοσύνης καί άνταπόδοσης 
δέν έξαρτάται άπό τήν αύθαίρετη παραξενιά ένός κυρίαρχου βασιλιά 
παρά άπό έναν σύμφυτο μέ τόν κόσμο νόμο-δεσπότη πού λειτουργεί ά
νάμεσα σέ ισότιμους.

Ό  νόμος αύτός έκφράζει, άπό μιά άποψη, τήν άρχή τής αιτιότητας. 
’Άν τά πράγματα συγκρούονται μεταξύ τους καί είναι πρόθυμα νά πλη
ρώνουν τίς ζημίες πού προξενούν, είναι αύτονόητο πώς τά άντίθετα δέ
νονται μέ αιτιώδεις σχέσεις άνάμεσά τους: ορισμένες δυνάμεις είναι υ
παίτιες γιά ορισμένα γεγονότα, πού χωρίς τή δράση έκείνων δέν θά εί
χαν συμβεΐ. Λέγοντας, λοιπόν, ό Αναξίμανδρος πώς ή άδικία φέρνει ά- 
ναπόφευκτα τήν τιμωρία, είναι σά νά διακηρύσσει πώς τό αϊτιο (αίτιος 
άρχικά σήμαινε τόν ύπεύθυνο, τόν ένοχο) τό άκολουθεΐ τό άποτέλεσμα.

Φαίνεται πώς ό Αναξίμανδρος πρόσεξε ορισμένα φυσικά φαινόμενα



68 Α Ν Α Ξ ΙΜ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

πού, άν καί ήταν άντίθετα, είχαν ώστόσο κάποιον αιτιώδη σύνδεσμο 
μέσα στό χρόνο. Μετά άπό ένα πολύ θερμό καλοκαίρι έρχόταν ϊσως έ
νας πολύ ψυχρός χειμώνας ή μετά άπό μιά περίοδο ξηρασίας πού κατέ
στρεφε ορισμένα φυτά έρχόταν ορμητική βροχή. Ή  εικόνα μάλιστα 
μιας άπειλητικής πλημμύρας μποροΰσε νά φαντάζει σάν έκδήλωση 
μιας φυσικής δύναμης πού ξεχύνεται γεμάτη έκδικητική μανία ή σάν 
ένα δείγμα τής ικανότητας τής φύσης νά άποκαθιστά μόνη της μιά άδι
κία πού έλαβε χώρα μέσα της. Τά βίαια έπίσης φαινόμενα τής βροντής 
καί τής άστραπής72 ήταν δυνατό νά άπεικονίζουν τιμωρίες γιά κάποιες 
άτασθαλίες πού έγιναν στή φύση.

Τό όλο, ιδιαίτερα, φαινόμενο μιας καταιγίδας μέ ορμητική βροχή, 
πού πέφτει στή γή, θά φάνταζε πιθανά σάν εύγλωττο παράδειγμα τιμω
ρίας πού έπιβάλλει τό ύγρό στοιχείο πάνω στό ξηρό πού κατέφυγε σέ 
κάποια ύπερβολή σέ βάρος του γιά ένα χρονικό διάστημα. Έπειδή, λοι
πόν, είναι φανερό πόσο σίγουρη θεωρούσε ό Αναξίμανδρος τήν κοσμι
κή ισορροπία καί έπειδή οί τέσσερεις στοιχειακές μάζες(ξηρόν, ύγρόν, 
Θερμόν, ψυχρό ν) είναι αύτές πού συγκροτούν όλο τό σώμα τοϋ κόσμου, 
πρέπει κατ’ άνάγκη νά διατηρείται μιά σταθερή καί άμοιβαΐα ρυθμιζό- 
μενη σχέση ισορροπίας άνάμεσά τους: όταν ένα στοιχείο αύξάνεται σέ 
δύναμη, τό άλλο έλαττώνεται άντίστοιχα, δηλαδή ύπάρχει σέ κάθε πε
ρίπτωση τό άντίθετο πού επωφελείται ή ζημιώνεται μέ τήν έλάττωση ή 
τήν αύξηση μιας δύναμης. Έτσι, άν σκεφτοϋμε ότι τό θερμό πού έπε- 
νεργεΐ πάνω στή γή είναι σταθερό σέ ποσότητα κατά τό χρόνο πού 
χρειάζεται γιά νά γίνει έναλλαγή όλων τών έποχών, είναι φυσικό νά έρ
χεται μετά άπό ένα πολύ θερμό θέρος ένας πολύ ψυχρός χειμώνας καί 
άντίστροφα.

Τό πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τό κοινό καί καθημερινό 
φαινόμενο τής έναλλαγής τής μέρας καί τής νύχτας. Ή  μέρα εισχωρεί 
μέσα στή νύχτα, τή διαβρώνει καί κυριαρχεί, ένώ άντίστοιχα ή νύχτα 
ύποχωρει σιγά-σιγά καί άφανίζεται. Ή  ζημία αύτή πού κάνει ή μέρα σέ 
βάρος τής νύχτας έντείνεται όλο καί πιό πολύ καί φτάνει σ’ ένα ύψιστο 
σημείο (μεσημβρία), άπ’ όπου ή μέρα άρχίζει νά διανύει μιά κατιούσα 
πορεία βαθμιαίας ύφεσης τής άντίθεσής της πρός τή νύχτα, ώσπου 
φτάνει σ’ ένα χρονικό σημείο στό όποιο ισορροπεί μέ τό άντίθετό της* 
ύστερα ή μέρα, ύποχωρώντας παραπέρα, έξασθενει καί διαβρώνεται έ-

72. VS, 12 Α  23, Α  28 καί A l l .
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τσι μέ τή σειρά της άπό τή νύχτα, παραχωρώντας τήν κυριαρχία σ’ αύ- 
τόν τόν ϊδιο τόν άντίπαλό της. Γιά τήν άδικία αύτή πού διαπράττει ή νύ
χτα σέ βάρος τής μέρας άνοίγεται πάλι χρόνος άποζημίωσης, κι έτσι 
συνεχώς. Ή  μέρα καί ή νύχτα δέν διαδέχονται ή μιά τήν άλλη μέ πηδή
ματα καί άπότομες μεταβολές, παρά μέσα άπό ένδιάμεσες καταστάσεις 
ισορροπίας (λυκαυγές-λυκόφως). Τά άντίθετα έξάλλου αύτά φτάνουν 
στό ύψιστο σημείο τής έντασής τους σέ δύο στιγμές (μεσημβρία-μεσο- 
νύκτιο). Σέ εύρύτερα πλαίσια, στά πλαίσια δηλαδή τού έτήσιου κύκλου, 
οί σχέσεις μέρας καί νύχτας έπιδέχονται άνάλογη περιγραφή: όσο αύ- 
ξάνεται ή διάρκεια τής νύχτας, αύτή άδικεΐ τή μέρα γιατί ή αύξηση τής 
διάρκειάς της βαίνει σέ βάρος τής διάρκειας τής μέρας. Ή  ζημία αύτή 
φτάνει σ’ ένα μέγιστο σημείο καί ύστερα ολοένα ύποχωρει ώς ένα ση
μείο κατά τό όποιο ή νύχτα καί ή μέρα ισορροπούν. Είναι ή ισημερία, μέ 
τήν οποία ό ’Αναξίμανδρος άσχολήθηκε πρώτος, όπως άναφέρεται 
στήν παράδοση73. Επακολουθεί ό χρόνος κατά τόν όποιο έρχεται ή σει
ρά τής μέρας πού θά ζημιώσει τή νύχτα, κι έτσι συνεχώς. Ή  δικαιοσύνη 
έδώ προσδιορίζεται άπό τούς χρόνους πού άναλογούν κανονικά σέ κάθε 
φάση ζημίας καί άποζημίωσης τού ένός στό άλλο. Καί άπό τίς δύο πλευ
ρές (τής μέρας καί τής νύχτας) ύπάρχει ισομετρία τών χρόνων σ’ όλες 
τίς φάσεις τών διακυμάνσεών τους, πράγμα πού εξασφαλίζει τήν έξι- 
σορρόπηση τής άποζημίωσης πρός τή ζημία. Ή  δικαιοσύνη έδώ άπει- 
κονίζεται τέλεια κατά τίς στιγμές τής ισορροπίας τών άντιθέτων στίς 
δύο ισημερίες (έαρινή καί φθινοπωρινή)74.

Ιδιαίτερη ίσως σημασία γιά τή διατύπωση τής κοσμολογικής αύτής 
ιδέας τής δικαιοσύνης είχαν οί έρευνες πού έκαμε ό ϊδιος ό ’Αναξίμαν
δρος στήν περιοχή τής βιολογίας75. Όταν ή γή ήταν άκόμα σκεπασμέ
νη άπό νερά, μέσα στή θάλασσα διαμορφωνόταν ή ζωή. Μετά όμως τήν 
άποχώρηση μέρους τού υγρού στοιχείου έξαιτίας τής θερμότητας τού 
ήλιου, όσα άπό τά θαλάσσια ζώα βρέθηκαν στήν ξηρά έπρεπε νά προ
σαρμοστούν στό νέο περιβάλλον. ’Ανάμεσα σ’ αύτά ήταν καί οί άνθρω
ποι πού ζούσαν προηγουμένως σάν ιχθυόμορφα έπίσης ζώα. Ό  ’Αναξί
μανδρος πιθανόν νά είδε76 πώς τά άνώτερα θηλαστικά δέν μπορούσαν νά 
άντιπροσωπεύουν τόν άρχικό τύπο τού ζώου καί γι’ αύτό κοίταξε στή

73. VS, 12 A 2 (182, 8).
74. VS, 12 A 1 (18 1 ,15), 2 (82, 8). Πβ. Ή σ., VS, 4 Β 4.
75. VS, 12 A 10 καί 30.
76. Υπόθεση του Burnet, 26 καί 70-71.



70 Α Ν Α Ξ ΙΜ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

θάλασσα καί συγκέντρωσε άκριβώς τήν προσοχή του σ’ έκεΐνα τά θα
λάσσια ζώα πού παρουσιάζουν τήν πιό στενή άναλογία πρός τά θηλα
στικά. ’Έπειτα ήταν, νομίζω, φυσικό νά θεωρεί ό 5 Αναξίμανδρος τόν άν
θρωπο σάν άποτέλεσμα έπικράτησης τοϋ ισχυροτέρου μέσα στή φύση, 
καί ή άρχική κοιτίδα τοϋ άνθρώπου είχε οπωσδήποτε έδώ ιδιαίτερη ση
μασία, μιά καί ειδικά στή θάλασσα ισχύει φανερά τό δίκαιο τοΰ ίσχυρο- 
τέρου. Ό  ’Αναξίμανδρος πρέπει νά εΐχε μιά ιδέα γιά τίς μετακινήσεις 
καί τίς διακυμάνσεις τών θαλάσσιων οργανισμών. Θά ήταν λ.χ. δυνατό 
νά παρατηρήσει, χωρίς νά προϋποτίθενται έδώ έποπτικά μέσα, πού δέν 
μπορούσε βέβαια νά έχει, ότι μέσα στά πλήθη άπό μύδια πού ζοΰν στίς 
άκτές ύπάρχουν άστερίες πού τρέφονται μ’ αύτά καί πού πληθύνονται, 
ένώ άντίστοιχα έλαττώνονται τά μύδια, σέ βαθμό μάλιστα πού νά άφα- 
νίζονται σχεδόν όλότελα. Οί άστερίες τότε έλαττώνονται μέ τή σειρά 
τους άπό τήν πείνα, οπότε τά μύδια μπορούν νά πολλαπλασιαστοϋν έκ 
νέου, κι έτσι συνεχώς. ’Ανάλογες διακυμάνσεις παρατηρούνται εύκολα 
καί σέ άλλες βιοκοινότητες, θαλάσσιες ή χερσαίες: Παρ’ όλες όμως τίς 
διακυμάνσεις διατηρείται στή φύση μιά δυναμική βιολογική ισορρο
πία έξαιτίας τής άλληλεξάρτησης καί τών άμοιβαίων περιορισμών τών 
μελών κάθε βιοκοινότητας. Έτσι ή θεωρία τοϋ ’Αναξίμανδρου βρίσκει 
μιά θαυμάσια εφαρμογή στό φαινόμενο τοϋ βιολογικού αγώνα πού πα- 
ρατηρεΐται σ’ όλη τή φύση.

Τό έρώτημα πού άπομένει νά θέσουμε έδώ είναι ποιό ρόλο παίζει τό 
άπειρο στή λειτουργία τής κοσμικής δικαιοσύνης. Τό άπειρο περιέχει 
βέβαια καί κυβερνά τά πάντα, άλλά δέν είναι δυνατό νά τό φανταστούμε 
ότι ύπεισέρχεται στίς έπιμέρους διαφορές. Γιατί, άν έπαιρνε τό μέρος 
μιας άπό τίς άντιμαχόμενες παρατάξεις, αύτό θά όδηγοΰσε σέ άποδιορ- 
γάνωση τοΰ κόσμου. Τό άπειρο εΐναι ή ανώτατη εγγύηση τής ισορρο
πίας τοΰ κόσμου σάν συνόλου καί όχι ό πράκτορας τής δικαιοσύνης 
στόν κόσμο. Τό δίκαιο, άλλωστε, μέ τό όποιο έρμηνεύονται έδώ οί σχέ
σεις τών άντίθετων κοσμολογικών παραγόντων είναι τό δίκαιο άντι- 
ποίνων ή άνταποδοτικό δίκαιο. Στό ελληνικό μάλιστα άνταποδοτικό 
δίκαιο προϋποτίθεται ένας άγώνας άνάμεσα σέ ομότιμους καί δέν νοεί
ται κανένας δημόσιος έκτελεστής* ό πληγωμένος ή οί φίλοι του έπρεπε 
νά ζητήσουν ικανοποίηση77. Έτσι καί στό σύστημα τοϋ κόσμου οί δια
φορές τών πραγμάτων διευθετοΰνται άπό τά ϊδια τά ένδιαφερόμενα μέλη

77. Heidel, 234 καί σημ. 1* Me Diarmid, 97.
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σέ τακτά χρονικά διαστήματα καί τό άπειρο περικλείοντας τό σύστημα 
αύτό, τό αύτοδύναμο καί αύτορρυθμιζόμενο, άποτελεΐ τήν έσχατη εγ
γύηση τής ισορροπίας του.

Ό  ’Αναξίμανδρος, λοιπόν, βρίσκει μέσα στήν άνθρώπινη πολιτεία 
τό σχέδιο τής δομής καί τής λειτουργίας τής «μείζονος πολιτείας» τοϋ 
κόσμου, ή μάλλον βλέπει μέσα στό κοσμολογικό του πρόβλημα τήν άν- 
τανάκλαση ένός κοινωνικού προβλήματος. Ή  «έπανάσταση» αύτή, 
πού πραγματοποιεί πρώτος ό ’Αναξίμανδρος στήν παράσταση τού κό
σμου, είχε προετοιμαστεί κατά κάποιο τρόπο στή μυθική παράδοση. Ή  
Δίκη εξέφραζε τόν τρόπο ύπαρξης τού κόσμου όλου καί ιδιαίτερα τήν 
ιδέα μιας δυναμικής ισορροπίας όλων τών πραγμάτων, πού τονίζεται 
άπό τό γεγονός ότι ή Δίκη άντιπροσώπευε έναν ρυθμό στή χρονική ροή 
τών πραγμάτων78. Στήν Ίλιάδα79 μάλιστα ό Δίας, ό "Αδης καί ό Ποσει- 
δώνας θεωρούνται ομότιμοι: έδώ άπεικονίζεται ή διανομή τοϋ σύμπαν
τος σέ ϊσα μερίδια, στόν ούρανό, στή θάλασσα καί στό ζοφερό σκοτάδι. 
Ή  δίκαιη αύτή διανομή όφείλεται στήν άντίληψη ότι οί θεοί, πού άντί- 
στοιχα κυριαρχούν σ’ αύτές τίς περιοχές τοΰ κόσμου, εΐναι ισότιμοι80.

Ή  μυθική όμως παράδοση δέν παρείχε καμιά σίγουρη έγγύηση γιά 
τήν τάξη τοΰ κόσμου. Ένώ ό Ησίοδος είχε κηρύξει τήν καθησυχαστι- 
κή ιδέα πώς ό Δίας άντιπροσωπεύει τήν ϋψιστη δικαιοσύνη, ό ϊδιος ό ϋ- 
ψιστος θεός καθώς καί τά όργανά του είχαν τή δύναμη νά έπεμβαίνουν 
στό έργο τής διοίκησης τοΰ κόσμου καί νά διαπράττουν αύθαιρεσίες σέ 
βάρος τής κανονικής λειτουργίας του. Ό  Δίας λ.χ. μποροΰσε νά επεμ
βαίνει αύθαίρετα στήν τάξη τοΰ κόσμου καί νά κάνει ώστε μέρα μεση
μέρι νά κρυφτεί ό ήλιος καί νά γίνει νύχτα81. Μιά έκλειψη ήλίου άντιμε- 
τωπιζόταν, βέβαια, όχι σάν αύθαιρεσία τοΰ Δία άλλά σάν ένα φαινόμενο 
πού προκαλεΐ δέος καί πού προοιωνίζει γιά τούς άνθρώπους συμφορές82. 
Ή δη στόν Όμηρο περιγράφονται ορισμένα περιστατικά πού δείχνουν 
πώς μιά θεότητα ήταν σέ θέση νά άναστείλει πρός στιγμήν τή φυσική 
τάξη σύμφωνα μέ τή βουλή της. Ή  Ή ρα λ.χ. έπεμβαίνει στή λειτουργία 
τής φύσης καί διαταράσσει αύθαίρετα τήν τάξη τοΰ χρόνου κάνοντας

78. Ό μ., 7/1., Ε749 κ.έ., Ή σ., Θεογ., 901.
79. Ο 189-195 209.
80. Πβ. Cornford, 15-16· Vlastos, 156, 8· Ostwald, 178.
81. Ά ρχΐλ., άπ. 74.
82. Ά ρχίλ., άπ. 74,4 κ.έ., Πίνδ., Παιάν, IX, 1 κ.έ.
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τόν ήλιο νά δύσει, «παρά τή θέλησή του», πρίν άπό τήν κανονική ώρα83. 
Ή  Άθηνά πάλι έπεμβαίνει αύθαίρετα καί δέν έπιτρέπει τήν κανονική 
είσοδο τής μέρας, παρατεΐνοντας έτσι παράνομα τή διάρκεια τής νύ
χτας84. Άλλοτε ή νύχτα έρχεται έντελώς ξαφνικά85. Στό μύθο, μάλιστα, 
τοΰ Θυέστη παρουσιάζεται τό παράδοξο φαινόμενο τής άντιστροφής 
τής πορείας τοΰ ήλιου: ό Άτρέας θά γινόταν βασιλιάς, άν ποτέ ό ήλιος 
άκολουθοΰσε στόν ούρανό άντίθετη πορεία. Πραγματικά, κάποτε ό ή
λιος έδυσε πρός άνατολάς καί ό Άτρέας έδιωξε τόν Θυέστη καί έγινε 
βασιλιάς86.

Ενάντια σ’ αύτό τό βασίλειο αύθαιρεσίας καί τρόμου, πού ένέδρευε 
πίσω άπό τή φαινομενική σταθερότητα τοΰ ούρανοΰ καί τής γής, φαίνε
ται νά στρέφεται πρώτα καί κύρια ή «έπανάσταση» τού Αναξίμανδρου. 
Σκοπός του φαίνεται πώς ήταν ν’ άπαλλάξει τήν εικόνα τοϋ κόσμου άπό 
τέτοια μυθικά πλάσματα καί νά δώσει μιά έπιστημονική έξήγηση, πού 
νά δικαιολογεί τήν κανονικότητα καί τή σταθερή ισορροπία τοΰ κό
σμου μέ βάση συγκεκριμένα γεγονότα καί φαινόμενα τής φύσης. Αύτή 
ή σύλληψη τοΰ κόσμου σάν περιεκτικό, ζωντανό καί γεμάτο νόημα σύ
στημα ήταν ένα πρωτόφαντο, σημαντικό καί πολύτιμο κληροδότημα 
στή μεταγενέστερη φιλοσοφία. Ή  μετέπειταπροσωκρατική σκέψη κα
θορίστηκε στά γενικά της πλαίσια καί στά πιό σημαντικά μοτίβα της 
άπό τή δύναμη τής μεγαλοφυίας τοΰ Αναξίμανδρου87. Τά πιό άμεσα ά
ποτελέσματα αύτής τής έπίδρασης εΐναι πρώτα φανερά πάνω στόν συμ
πολίτη του, τόν Άναξιμένη, πού πρόβαλε μιά άπλή, βέβαια, άλλά φρον
τισμένη καί έπιστημονικό σταθμισμένη γενική θεωρία τής κοσμικής 
πορείας.

83. Ίλ., Σ 239. ’Ανάλογο εΐναι τό παράδειγμα τοϋ θεοϋ τής Παλαιάς Διαθήκης πού 
γιά χάρη τοΰ στρατού τοϋ Ίοσέ, κλέβει τό ημερολόγιο μακραίνοντας τίς ώρες τής 
μέρας.

84. ΌΛ, ψ 241.
85. 7/1., 0  485.
86. Άπολλόδ., Έπιτ.,ΙΙ, 10-12.
87. Σύμφωνα μέ μιά έκτίμηση τοϋ Cherniss, Presocratic Philosophy, 10: «ή έξοχη 

μεγαλοφυία τοϋ ’Αναξίμανδρου είχε σχεδιάσει μιά κοσμολογική εικόνα πού τά γενι
κά της σχεδιαγράμματα καί τά μείζονα μοτίβα της καθόριζαν τά όρια καί τήν κατεύ
θυνση όλης τής μετέπειτα προσωκρατικής μελέτης σ ’ αύτόν τόν τομέα» (άναφέρεται 
στή θεώρηση τής φύσης σάν ένα περιεκτικό σύστημα καθορισμένο άπό τό σύμφυτο 
νόμο).
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4. ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ

Δίπλα στό μεγάλο νοϋ τοϋ 'Αναξίμανδρου ή σκέψη τοϋ Αναξιμένη 
φαίνεται ύποδεέστερη καί περιθωριακή* φαντάζει σάν συνέπεια ή πα
ραλλαγή τής σκέψης έκείνου. Γι’ αύτό στήν παράδοση ό Άναξιμένης 
παρουσιάζεται σάν μαθητής καί διάδοχος τοΰ ’Αναξίμανδρου88. Οί πλη
ροφορίες αύτές δέν οδηγούν, βέβαια, στό συμπέρασμα πώς ό ’Αναξί
μανδρος ήταν ιδρυτής φιλοσοφικής σχολής καί πώς μαθητής του καί 
διάδοχος σ’ αύτήν ήταν ό Άναξιμένης. Οί διαδοχές τών πρώτων αύτών 
φιλοσόφων είναι άπλά εύρημα τής αριστοτελικής καί δοξογραφικής 
παράδοσης. Έτσι, ό Παρμενίδης λ.χ. θεωρήθηκε μαθητής τοΰ Ξενο
φάνη καί ό Μέλισσος μαθητής τοΰ Παρμενίδη, ό Εμπεδοκλής μαθητής 
τοΰ Πυθαγόρα κ.λπ. Ή  παράδοση, ειδικά, πού αναφέρει τόν Άναξιμέ- 
νη σάν μαθητή τοΰ Αναξίμανδρου έχει κάποιο νόημα, άν δεχτοΰμε ότι 
ό Άναξιμένης υιοθέτησε τήν άναξιμάνδρεια άπειρότητα γιά τόν άέρα 
του89. Συγκεκριμένα, ή πηγή άπό τήν οποία ξεπηδοΰν όλα τά πράγματα 
καί στήν οποία χάνονται θεωρείται έδώ μιά μάζα λεπτή, κινητική καί 
«πνευματική»: ό άήρ. Μέ μιά έξομοίωση τής έξωκοσμικής μάζας μέ τό 
άτμοσφαιρικό περιβάλλον πού περικλείει τή γή, όδηγήθηκε ό Ά ναξι
μένης στήν άποψη πώς ό άήρ περιέχει όλον τόν κόσμο90 σάν μιά άπειρη 
μάζα. Έδώ άκριβώς βρίσκεται ή διαφορά άνάμεσα στήν άποψη τοΰ Ά - 
ναξιμένη καί σ’ έκείνη τοΰ Αναξίμανδρου91. Εξάλλου, ό άέρας τοΰ Ά - 
ναξιμένη δέν παρουσιάζει κανένα προκοσμικό χαρακτήρα όπως τό άνα- 
ξιμάνδρειο άπειρο92. Αύτός όμως παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά 
μέ τό άναξιμάνδρειο άπειρο γιατί συλλαμβάνεται σάν μιά άπειρη χωρι
κά μάζα, καί στήν καθαρή του κατάσταση είναι έπίσης ποιοτικά άπροσ- 
διόριστη ΰλη. Ά ν  ή άποψη τοΰ Αναξιμένη σήμαινε μιά προσπάθεια 
γιά διόρθωση τής θεωρίας τοΰ Αναξίμανδρου, στήν οποία τό άπειρο 
δέν φαινόταν σαφές, δέν είναι δυνατόν νά έξακριβωθεΐ. ’Ίσως ό Άναξι
μένης συνέλαβε τή θεωρία του γιά τό μακρόκοσμο ξεκινώντας άπό τό 
μικρόκοσμο. Ή  μοναδική φράση πού σώζεται άπό τό βιβλίο του καί 
πού ύπαγορεύει μία τέτοια ύπόθεση είναι:

88. VS, 13 Α 1 ,2 ,5 .
89. VS, 13 Α 1,5, 6 ,7 ,9  κ.ά.
90. VS, 13 Β 2.
91. Πβ. Kahn, 234.
92. Άντίθετα, ό Schwabl, Anaximander, 68 δέχεται καί τόν άέρα του ’Αναξιμένη 

σάν κάτι τό προκοσμικό.
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Β 2
οίον ή ψνχή, φησίν, ή ήμετέρα άήρ ούσα συγκρατεϊημάς, καί ό- 
λον τόν κόσμον πνεϋμα καί άήρ περιέχει.

["Οπως ή ψυχή μας, πού είναι άέρας, μάς συγκρατεϊ, έτσι πνεύμα καί άέ
ρας περιέχει καί συγκρατεϊ τόν κόσμο όλο].

Ά ν  καί δέν ύπάρχει συμφωνία άνάμεσα στούς μελετητές ώς πρός τή 
γνησιότητα τού κειμένου αύτού93, ώστόσο πρέπει νά άπεικονίζεται έδώ 
μιά γνήσια άναξιμένεια ιδέα: όπως ό άνθρωπος ζεΐ χάρη στόν άέρα πού 
τόν έμψυχώνει καί τόν συγκρατεϊ στή ζωή, άνάλογα καί ό κόσμος εΐναι 
ένας ζωντανός οργανισμός πού άναπνέει άέρα. Καί τόν θάνατο τοϋ κό
σμου θά πρέπει κανονικά νά τόν σκεφτοϋμε έδώ σάν θάνατο άπό άσφυ- 
ξία. Γ ιά πρώτη φορά παρουσιάζεται στήν ιστορία τής σκέψης ή άναλο
γία τοϋ μικρόκοσμου καί τοϋ μακρόκοσμου94. Έτσι ό Άναξιμένης 
βλέπει τό όλο κοσμικό σώμα νά τό περιέχει καί νά τό συγκρατεϊ τό ϊδιο 
πνεϋμα (ή άήρ) πού έμψυχώνει καί τόν άνθρωπο. Ό  άνθρωπος θεωρείται 
βέβαια έδώ, όπως σ’ όλη γενικά τήν προσοφιστική σκέψη, πάνω σέ κο
σμική κλίμακα καί είναι οργανικό μέλος τοϋ όλου κοσμικού οργανι
σμού.

Ό  κοσμικός άέρας εΐναι ή πιό κινητική, ή πιό λεπτή καί ραφινάτη, ή 
πιό «πνευματική» ύλη πού ύπάρχει. Εΐναι τό μόνο στοιχείο πού κατα- 
νέμεται κανονικά στό χώρο καί μ’ αύτό τόν χαρακτήρα είναι τό πιό κα
τάλληλο γιά νά συνέχει, νά περιέχει καί νά συγκρατεϊ τά πάντα. Καί, τό 
πιό σπουδαίο, ό άέρας άποτελεΐ τήν ύλη πού ταυτίζεται μέ τό «πνεύμα» 
ή τήν «ψυχή», τήν άρχή τής ζωής. Είναι η άκένωτη πηγή ζωής καί ένέρ- 
γειας γιά όλα τά πράγματα καί άποτελεΐ ύπόστρωμα όλων τών μετασχη
ματισμών πού λαμβάνουν χώρα στόν κόσμο. Μ’ αύτό τό νόημα, ήταν 
πολύ κατάλληλη ϋλη γιά νά παραστήσει τήν άέναη δημιουργική ενέρ
γεια τοϋ κόσμου. Ό  άέρας συνενώνει μέσα του τό θερμό καί τό ψυχρό, 
τό ύγρό καί τό ξηρό, όπως μ’ έναν άλλον τρόπο τά συνένωνε τό άπειρο 
τοϋ Αναξίμανδρου, κι έτσι ύπόβαθρο, περιέχον καί περιεχόμενο τοϋ 
κόσμου νοοϋνται μέσα σ’ έναν άπειρο χώρο, άδιαπέραστο παντού. Τί
ποτε δέν ύπάρχει έξω άπό τόν άέρα, γιατί αύτός εΐναι ή πηγή τής ζωής 
όλου τοΰ κόσμου. Ό  κόσμος φαντάζει σάν μεγάλος οργανισμός πού ά-

93. Βλ. VS, I, 95, κριτ. ύπόμν. καί 488-89· Guthrie I I 131· Gigon, Ursprung, 102.
94. Conger, 2.
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ναπνέει άέρα καί έμψυχώνεται άπ’ αύτόν. Καί ή ανθρώπινη ψυχή δέν 
είναι παρά μιά λεπτή πνοή άέρα πού κάνει τόν άνθρώπινο οργανισμό νά 
κρατιέται στή ζωή.

Πρωταρχικά, στήν καθαρή του μορφή, ό άέρας συλλαμβάνεται σέ 
μιά αιθέρια κατάσταση, πού δέν γίνεται άντιληπτή, γιατί δέν παρου
σιάζει έσωτερική διάρθρωση καί ποιοτικά χαρακτηριστικά95. Είναι ένα 
άόρατο νεφέλωμα. Ό  άέρας γίνεται μόνον αισθητός μέ τίς διάφορες με
ταλλαγές του. Ό ταν ό άέρας ψύχεται, καί ή ψύξη συνεπάγεται πύκνω- 
ση, χάνει τήν καθαυτό μορφή του καί άρχικά γίνεται θύελλα, έπειτα, 
καθώς προχωρεί ή ψύξη, μετασχηματίζεται μέ τή σειρά του σέ ομίχλη, 
σέ νερό, σέ γή καί τέλος σέ πέτρα. ’Αντίθετα, όταν ό άέρας άραιώνει, 
καθώς θερμαίνεται, γίνεται αιθέρας καί τέλος φωτιά96. ’Έτσι προϋποτί
θεται έδώ μιά κλίμακα θερμοκρασίας, καί ή ΰλη παρουσιάζεται μέσα 
στή φύση μέ διάφορες μορφές, άνάλογες μέ τή βαθμίδα πού κάθε πράγ
μα κατέχει πάνω στήν κοσμική αύτή κλίμακα. ’Ακριβέστερα, ό Άναξι
μένης σκέφτηκε πώς ύπάρχει μιά κανονικότητα στό πέρασμα άπό τίς 
διαφορές θερμοκρασίας στίς διαφορές πυκνότητας (θερμότερο —> ά- 
ραιότερο, ψυχρότερο —> πυκνότερο). Καί πρέπει νά συμπεράνουμε πώς 
μιά τέτοια κανονικότητα μπορούσε μόνο νά συναχθει άπό παρατηρή
σεις συγκεκριμένων φυσικών φαινομένων ή άπό στοιχειώδη πειράμα
τα. Μπορεϊ κανείς π.χ. εύκολα νά παρατηρήσει πώς όσο πιό πολύ συμ
πιέζει τον άέρα πού βγαίνει άπό τό στόμα του, τόσο πιό ψυχρό τόν νιώ
θει. ’Ή θά μπορούσε νά άφήσει μιά στάμνα γεμάτη νερό έξω στήν αύλή 
τοϋ σπιτιού μιά νύχτα μέ παγωνιά γιά νά παρατηρήσει πώς διαστέλλεται 
φανερά τό νερό όταν παγώνει. Ό  Άναξιμένης πρόβαλε μιά σειρά φυσι
κών μεταλλαγών σάν διαδικασία λειτουργική σ’ ολόκληρο τόν κόσμο 
καί θέλησε νά έξηγήσει έτσι όλες τίς άλλαγές πού οδήγησαν τόν κόσμο 
στήν παρούσα φάση του. Ά ν  καί όλο αύτό τό έξηγητικό σχήμα δέν έχει 
σήμερα νόημα, ώστόσο είναι σημαντικό πώς γιά πρώτη φορά παρου
σιάζεται στήν ιστορία τής έπιστημονικής σκέψης ή άρχή τοϋ ποιοτι
κού μετασχηματισμού.

Ό  έπαγωγικός αύτός τρόπος σκέψης, μέ τόν όποιο έρμηνεύονται έδώ 
φυσικά φαινόμενα, όπως συμπύκνωση καί έξάτμιση, πήξη καί τήξη,

95. Ό  Burnet, 58, σημ. 1 δέν δεχόταν τόν άέρα σάν ποιοτικά ακαθόριστο. Τήν πλη
ροφορία όμως του Ιππόλυτου (I, 7: VS, 13 Α 7,2), πού μαρτυρεί γιά μιά καθαρή μορ
φή τοϋ άέρα, δέν μπορεΐ κανείς νά παρακάμπτει εύκολα.

96. VS, 13 Α 7.



76 Α Ν Α Ξ ΙΜ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

συστολή καί διαστολή τών σωμάτων, δείχνει πώς ό Άναξιμένης ανέ
πτυξε δημιουργικά τό έπιστημονικό πνεύμα πού χαρακτήριζε τίς έπι- 
τεύξεις τοϋ Αναξίμανδρου. Ό  Άναξιμένης διατύπωσε καί ορισμένες 
λεπτομερειακές θεωρίες πού δείχνουν έπίσης πώς αύτός ήταν άνθρωπος 
μέ πολύ παρατηρητικό καί έκλεπτυσμένο πνεύμα, μέ συνθετικές ικανό
τητες καί, γενικά, μέ ταλέντο νά δίνει ορθολογικές έξηγήσεις στά πράγ
ματα.

Τό όλο κοσμοείδωλο τοϋ Αναξιμένη διαμορφώνεται, βέβαια, μέ κα- 
θοδηγητικό παράγοντα τόν άέρα. Ή  γή εΐναι μιά άβαθής σκάφη πού 
αίωρειται στόν άέρα. Καί τά άλλα άστέρια, έπίπεδοι δίσκοι, γλιστρούν 
έπίσης καί κολυμπούν μέσα στόν άέρα. Αύτά άποτελοϋνται άπό φωτιά, 
άλλά περιέχουν άκόμα καί έναν πυρήνα άπό στερεά ΰλη πού μένει άθέα- 
τη. Ό  Άναξιμένης ύπήρξε ϊσως ό πρώτος πού δίδαξε πώς ή σελήνη 
παίρνει τό φώς της άπό τόν ήλιο. Έπίσης έξηγοΰσε τίς μετεωρολογικές 
άλλαγές σέ έξάρτηση άπό τήν έπενέργεια τοΰ ήλιου πάνω στή γή. Έ ξη
γοΰσε τό ούράνιο τόξο σάν άποτέλεσμα τής πτώσης τών ήλιακών άκτί- 
νων πάνω σέ μάζα συμπυκνωμένου άέρα καί μέ άνάλογο έπίσης ορθολο
γικό πνεύμα περιέγραφε τό φαινόμενο τοΰ φωσφορισμού τή£ θάλασ
σας. Φαίνεται, λοιπόν, πώς έδινε μιά κυρίαρχη καί ρυθμιστική θέση 
στόν ήλιο μέσα στό κοσμικό σύστημα, πράγμα πού τόν οδήγησε στήν 
πεποίθηση πώς ό ήλιος βρίσκεται στό μέσο άνάμεσα στή σελήνη καί 
στά άστέρια καί φωτίζει πρός όλες τίς πλευρές. Ή  μυθική πίστη πώς ό 
θεός Ή λιος εΐναι κυρίαρχος πάνω σ’ όλα καί βλέπει τά πάντα παραχω
ρεί έδώ τή θέση της σέ μιά ορθολογική θεωρία.

Φαίνεται πώς ό Άναξιμένης έπιχείρησε νά έκφράσει τή γενική του 
θεωρία γιά τήν άραίωση καί συμπύκνωση μέ συνειδητή συνέπεια πρός 
όλες τίς έπιμέρους παρατηρήσεις του στήν περιοχή τής κοσμολογίας, 
άστρονομίας, μετεωρολογίας, γεωλογίας καί γενικά τών φυσικών επι
στημών. "Ενας κόσμος, βέβαια, πού παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία φά
σεων έξέλιξης έπικαλεΐται τό αίτημα νά μελετηθεί ή σχέση τών ποικί
λων φάσεων άνάπτυξης, συστολής καί διαστολής τών πραγμάτων. ’Έ
τσι συνέλαβε έναν άπλό μηχανισμό πού έξηγεϊ τήν ποικιλία στή φύση 
καί έπαληθεύεται μέ έμπειρικά δεδομένα τής ’ίδιας τής φύσης. Είναι ή 
λειτουργία τής συμπύκνωσης-άραίωσης, μιά λειτουργία αύξομείωσης 
τής πυκνότητας. Αύτή ή θεωρία μάς παρέχει μιά πρόσθετη δικαιολογία 
γιατί ό Άναξιμένης άντικατέστησε τό άπειρο τοΰ Αναξίμανδρου μέ 
τόν άέρα. Γιατί, καθώς φαίνεται, διαπίστωσε ότι ό άέρας έχει κανονική 
πυκνότητα, εΐναι κανονικά διανεμημένο σώμα, τό πιό άχανές, καί ταυ
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τίζεται μέ τό «πνεϋμα» πού έμψυχώνει όλα τά ζωντανά σώματα. ’Άν 
προσθέσουμε έδώ καί τήν ιδιαίτερα χαρακτηριστική κινητική φύση 
τοϋ άέρα, μποροϋμε νά καταλάβουμε γιατί ό Άναξιμένης δέν ήταν άπα- 
ραίτητο νά θέσει πρόβλημα γιά τήν αιτία τής κίνησης. Στόν Αναξίμαν
δρο είχε κιόλας γίνει αυτονόητο πώς ή κίνηση είναι σύμφυτη μέ τόν 
κόσμο καί αύτό είναι έπίσης αύτονόητο στόν Άναξιμένη. Ό  άέρας εί
ναι άπό τή φύση του συνδεδεμένος μέ τήν κίνηση, ώστε κινοϋν καί κι
νούμενο νά ταυτίζονται καί νά μή θέλει έξήγηση ή φυσική κίνηση τών 
πραγμάτων. Ό  άέρας είναι ϋλη καί μαζί ή αιτία τών κοσμικών μετασχη
ματισμών. Είναι μιά άχανής καί άδιαφοροποίητη μάζα, άπό τήν οποία 
παράγεται καί στήν οποία έπιστρέφει ό κόσμος. Στήν πραγματικότητα 
ό κόσμος αύτός δέν είναι ό μοναδικός. Ό  άχανής άέρας περιέχει ταυτό
χρονα άναρίθμητους κόσμους. Αύτοί συνεχώς γεννιώνται καί κατα- 
στρέφονται έπιστρέφοντας στό άρχέγονο άπειρο νεφέλωμα. Έδώ λοι
πόν, έχουμε ταυτόχρονη ύπαρξη πολλών κόσμων καί όχι, όπως στόν 
Αναξίμανδρο, διαδοχή τών κόσμων. Όταν όμως οί κόσμοι πεθαίνουν, 
άντικαθίστανται άπό άλλους. Αύτό σημαίνει ϊσως πώς ό Άναξιμένης 
άποσκοποΰσε νά επιφέρει μιάν άκόμα διόρθωση στό κοσμολογικό σύ
στημα τοϋ Αναξίμανδρου.

5. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΑΗΣΙΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

Ό  Αναξίμανδρος, ό πρώτος στοχαστής στήν παράδοση τοϋ έλληνικοϋ 
πολιτισμού, σημειώνει τήν πρώτη καί μεγαλόσχημη παρουσία στήν ι
στορία τών φιλοσοφικών ιδεών. Μέ τή δύναμη τής μεγαλοφυίας του 
σχεδίασε μιά εικόνα τοϋ κόσμου, πού ή προβληματική της ήταν πηγή 
άπεριόριστων έρωτημάτων καί άπόψεων γιά τή μεταγενέστερη σκέψη. 
Ό  πλοϋτος τοϋ πνεύματός του, ή δημιουργική του φαντασία, πού προ
βάλλεται πιό πολύ μέσα άπό τή θεωρία του γιά τήν κοσμική δικαιοσύ
νη, ή έρεθιστική του προβληματική, ό ορθολογικός τρόπος άντιμετώπι- 
σης τών προβλημάτων τόν καθιερώνουν σάν μεγάλη φυσιογνωμία στήν 
ιστορία τοϋ έλληνικοϋ στοχασμού. Καί τό μέγεθος τής σκέψης του έχει 
μοναδική σημασία άν έχουμε στό νοϋ μας τό ξεχωριστό γεγονός πώς 
αύτός ύπήρξε ό πρώτος στοχαστής μιας σειράς στοχαστών καί φιλο
σόφων πού κρατάει παραπάνω άπό δυόμισυ χιλιάδες χρόνια. Ή  σημα
σία τής σκέψης τοϋ συμπολίτη τοΰ Άναξιμένη έγκειται στό ότι αύτός 
φάνηκε άξιος θεματοφύλακας τής άναξιμάνδρειας προσφοράς, τήν ο
ποία καί προώθησε μέ γνήσια ορθολογική νοοτροπία. Ό  Άναξιμένης
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έκπροσωπεΐ μιά άκόμα, άν καί έλάσσονα, έπιτυχία πού κλείνει τήν πε
ρίοδο τής μιλήσιας σκέψης. Ή  θεωρία του γιά τόν άέρα άπηχειται στόν 
’Αρχέλαο τόν ’Αθηναίο καί έμπνέει ιδιαίτερα τόν Διογένη τόν Άπολ- 
λωνιάτη, πού έπιχείρησε, σέ μιά ύστατη προσπάθεια στά πλαίσια τοϋ 
προσωκρατικοΰ στοχασμού, νά έπαναφέρει τόν μιλήσιο μονισμό μετά 
τά πλουραλιστικά συστήματα τοϋ Εμπεδοκλή, τοΰ ’Αναξαγόρα καί 
τών ’Ατομικών.

Ό  γενικός χαρακτήρας τής μιλήσιας σκέψης εΐναι πώς τείνει νά δίνει 
ορθολογικές λύσεις στά προβλήματα καί νά διαμορφώνει μιά ύλική ει
κόνα τοΰ κόσμου. Ή  άντίθεση πνεΰμα-ΰλη δέν παρουσιάζεται, βέβαια, 
έδώ μέ τό νόημα πού έχει στή μεταγενέστερη φιλοσοφική σκέψη (σάν 
άντίθεση, δηλαδή, πού ξεκινά άπό τό έρώτημα άν ή πραγματικότητα εί
ναι κατά βάση πνευματική ή ύλική). Άπλά, ή σκέψη άπομακρύνεται 
άπό τή θρησκευτική καί μυθική εικόνα τοΰ κόσμου πρός μιά νέα ορθο
λογική εικόνα, πού παριστάνει τά πάντα νά λειτουργούν μέ δυνάμεις καί 
νομοτέλειες σύμφυτες μέ τόν φυσικό κόσμο.



ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ

1. ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Μετά τόν Άναξιμένη ή Μίλητος δέν πρόβαλε καμιά προσωπικότητα 
πού θά συνέχιζε καί θά ανέπτυσσε παραπέρα τόν μιλήσιο φιλοσοφικό 
στοχασμό. Τά μεγάλα όμως άνδραγαθήματα τών Μιλήσιων στοχαστών, 
καί ιδιαίτερα τοΰ Αναξίμανδρου, δέν έπρόκειτο νά χαθοΰν. Μιά έπι- 
βίωση τής μιλήσιας σκέψης καί ένα άνοιγμά της, άν καί όχι ιδιαίτερα 
δημιουργικό, παρατηρειται στό έργο τοΰ Ξενοφάνη τοΰ Κολοφώνιου.

Ό  ποιητής Ξενοφάνης καθιερώθηκε στήν ιστορία σάν φιλόσοφος, 
γιατί πήρε στά σοβαρά τή μέθοδο νά μεταδίδει στούς άλλους φιλοσοφι
κά άγαθά μέ τήν ποίηση. Είναι ένας ποιητής-φιλόσοφος. Οί ιδέες του, 
πού ξέρουμε, δέν έχουν ιδιαίτερη δύναμη καί ό στοχασμός του γενικά 
δέν έχει τήν πειθαρχία, τήν αύστηρότητα καί σοβαρότητα πού θά τόν 
δικαιολογούσαν σάν φιλόσοφο. Ά ν  ή έμμεση παράδοση τόν πρόβαλε 
σάν μεγάλη προσωπικότητα στήν ιστορία τής προσωκρατικής φιλοσο
φίας, αύτό έγινε μάλλον κατά λάθος καί δικαιολογείται έν μέρει άπό τό 
γεγονός πώς ή σκέψη του είχε τήν άπλότητα καί παραστατικότητα πού 
συνήθως κάνει τούς φιλόσοφους-ποιητές ιδιαίτερα δημοφιλείς.

Ήταν είκοσιπέντε χρονών όταν άφησε τήν πατρίδα του, τόν Κολο- 
φώνα τής Μικράς Άσίας, πού κατακτήθηκε άπό τούς Μήδους, καί ξε- 
νητεύτηκε στήν Έλέα, πού θά γίνει περίφημη μέ τόν Παρμενίδη καί 
τούς διαδόχους του, Ζήνωνα καί Μέλισσο. Φαίνεται πώς στή μακρό
χρονη δράση του (έζησε γύρω στά 100 χρόνια) εΐχε κάποιο λόγο στήν 
πορεία τών φιλοσοφικών ιδεών τής Έλέας, άλλά δέν ύπήρξε κανένας ι
δρυτής σχολής, όπως κατά λάθος παρουσιάστηκε άπό τήν ύστερη πα
ράδοση (πού τόν ήθελε θεμελιωτή τής έλεατικής σχολής)97. Ήταν μάλ

97. Βλ. Guthrie, I 369. Πβ. Rod, 76.
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λον ένας περιπλανώμενος στοχαστής που άσκοϋσε διαρκή κριτική, έ
νας ποιητής πού μιλούσε φιλοσοφία.

Ό  Ξενοφάνης, πνεύμα έκ φύσεως έπαναστατικό98, άσκησε οξεία κρι
τική ένάντια στίς παραδομένες άξίες, ένάντια στήν πολυτέλεια99, στήν 
ύπερβολική έκτίμηση τών άθλητικών έπιτυχιών100 καί κυρίως ένάντια 
στήν άνθρωπομορφική παράσταση τών θεών. Σάν άντίδοτο στήν κριτι
κή τών παραδομένων άξιών πρόβαλε ό Ξενοφάνης τή σοφία:

Β 2
άλλ ’ εί μέν ταχυτήτι ποδών νίκην τις άροιτο 
ή πενταθλεύων, ένθα Διός τέμενος 
πάρ Πίσαο ροήσ ’ έν Όλνμπίη, είτε παλαίων 
ή καί πυκτοσύνην άλγινόεσσαν έχων,

5 είτε τι δεινόν άεθλον δ παγκράτιον καλέονσιν, 
άστοίσίν κ ’είη κνδρότερος προσοράν 
καί κε προεδρίη ν φανερή ν έν άγώσι ν άροι το 
καίκεν σίτ’είη δημοσίων κτεάνων 
έκ πόλεως καί δώρον δ οί κειμήλιον είη *

10 είτε καί ίπποισι ν9 ταϋτά κε πάντα λάχοι-
ούκ έών άξιος ώσπερ έγώ, ρώμης γάρ άμείνων 
άνδρών ήδ’ ίππων ήμετέρη σοφίη. 
ά λλ’είκη μάλα τούτο νομίζεται, ούδέ δίκαιον 
προκρίνει ν ρώμην τής άγαθής σοφίης.

[Ό ταν κανείς στήν ’Ολυμπία, όπου τό ιερό του Δία κοντά στόν ποταμό 
Πίσο, κερδίζει τό βραβείο τής νίκης στό τρέξιμο ή στό πένταθλο ή στήν 
πάλη καί στήν πυγμαχία ή στό φοβερό άθλημα παγκράτιο, ή άκόμα στίς 
άρματοδρομίες, τότε όλοι οί συμπολίτες του τόν προσβλέπουν μέ θαυμα
σμό. Αύτός καταλαμβάνει θέση τιμητική στούς άγώνες, σιτίζεται μέ δη
μόσια δαπάνη καί παίρνει κι ένα δώρο πολύτιμο. Καί όλα αύτά τά κερδί
ζει, ένώ δέν είναι τόσο άξιος όσο έγώ. Γ ιατί πιό άξια άπό τή σωματική 
δύναμη τών άνδρών καί τών άλογων είναι ή δική μας σοφία. Ά λ λ ’ αύτό 
είναι ένα όλότελα συμβατικό έθιμο καί δέν είναι δίκαιο νά βάζει κανείς 
πιό πάνω άπό τήν άξια σοφία τή σωματική δύναμη].

98. Ziegler, 127-144, ιδιαίτερα 137 κ.έ.
99. VS, 21 Β 3.
100. Β 2.
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Ποιά είναι αύτή ή σοφία, πού προβάλλεται έδώ σάν άνώτερη άπό τή 
δύναμη τών άνδρών καί τών άλογων; Καί ποιά είναι ή άξια δύναμη τοϋ 
πνεύματος πού δέν εΐναι δίκαιο νά μή θεωρείται άνώτερη άπό τή σωμα
τική δύναμη; Ή  λέξη σοφία δέν έχει, βέβαια, έδώ τό νόημα πού δίνουμε 
συνήθως σ’ αύτήν. Ή  έκφραση ήμετέρη σοφίη σημαίνει: ή μαστοριά 
μας στήν τέχνη μας101. Ή  τέχνη, βέβαια, γιά τήν όποία πρόκειται έδώ 
εΐναι ή ποίηση καί τό άγαθής σοφίης εξυπηρετεί άνάλογα στή σειρά 
τοϋ λόγου τήν πεποίθηση τοϋ στοχαστή πώς, όταν ό ποιητής συνθέτει 
τό λόγο του μέ μαστοριά καί δύναμη, έχει μεγαλύτερη άξία άπό έναν 
πρωταθλητή, γιατί ή σοφία μ’ αύτό τό νόημα έχει τή δύναμη νά βελτιώ
νει τήν τάξη τής πολιτείας102. Σοφία λοιπόν έδώ, όπως γενικά στήν άρ- 
χαϊκή έλληνική γλώσσα, σημαίνει τή μαστοριά σέ μιά τέχνη103 καί εί
ναι φυσικό, όταν ένας ποιητής λέει ήμετέρη σοφίη, νά έννοεΐ τήν τέχνη 
τή δική του καί τών ομοτέχνων του, δηλαδή τήν ποιητική τέχνη. Ειδικά 
στήν περίπτωση τοϋ Ξενοφάνη, πού δέν είναι άπλά ποιητής παρά καί 
στοχαστής, ή σοφία παριστάνει μιά έννοια πού συμπυκνώνει μέσα της 
τόσο τήν παραπάνω άρχαϊκή σημασία όσο καί μιά νέα σημασία πού ά- 
νοίγεται στήν έλληνική γλώσσα: ό Ξενοφάνης συνδυάζει τήν ιδιότητα 
τοϋ σοφοϋ, τοΰ τεχνίτη πού μαστορεύει στίχους (ραψωδός) καί τοΰ στο
χαστή, πού μαστορεύει ιδέες.

101. Σέ έπιγραφές του μέσου του 6ου π.Χ. αιώνα, τών χρόνων δηλαδή τοϋ Ξενοφά
νη, παρατηρεϊται τό φαινόμενο νά χαρακτηρίζεται σοφός ό μάστορας πού φιλοτε
χνεί ένα ωραίο έργο τέχνης. Βλ. ειδικά X. Καρούζου, 13 κ.έ. "Ενα λίγο μεταγενέστερο 
παράδειγμα άπό τή φιλοσοφική ποίηση, πολύ χαρακτηριστικό γιά τήν περίπτωση, 
είναι ό στίχος:

VS, 88 Β 25, 34

Χρόνον κώΙόν ποίκιλμα τέκτονος σοφοϋ.
Καί στόν Ξενοφάνη, ή σοφία συνδέεται μέ μιά αισθητική τέρψη όταν ύποδηλώνεται 
πώς αύτή πρέπει νά άποτελεΐ μεγάλο χάρμα γιά τήν πόλη (Β 2, 20).

102. εύνομίη Β 2,19.
103. Ή  περίπτωση τών «έπτά σοφών» είναι χαρακτηριστική. Σοφία τους ήταν κυ

ρίως τό ότι ήξεραν τήν πολιτική τέχνη, τήν όποία άσκοϋσαν μέ έξαιρετική έπιτυχία. 
Ή  περίπτωση τοϋ Θαλή είναι ίδιάζουσα, γιατί αύτός δέν ήταν μόνο σοφός στήν πολι
τική τέχνη, άλλά κατείχε πολύτιμες πρακτικές καί τεχνικές γνώσεις, άστρονομικές, 
μαθηματικές.
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2. ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ

Ή  «θεολογία» τοϋ Ξενοφάνη φαίνεται σάν ένα ρεϋμα πού ξεφεύγει άπό 
τήν κυρίως πορεία τής ελληνικής σκέψης. Υπάρχει όμως ένας έσωτε- 
ρικός δεσμός πού συνδέει τή θεολογία αύτή μέ τή μιλήσια κοσμολογία. 
Γ ιατί, άν ή σκέψη τών Μιλήσιων παρέχει τή σωστή εικόνα τοϋ κόσμου, 
τότε ή ομηρική καί ή ήσιόδεια θεολογία είναι μιά άπάτη. Ό  Ξενοφάνης 
βλέπει μέσα στό γενικό κοσμολογικό πρόβλημα τής μιλήσιας κοσμο
λογίας τήν άντανάκλαση ένός κυρίαρχου θεολογικοϋ προβλήματος, ή 
βλέπει μέσα στό δικό του θεολογικό πρόβλημα όλο τόν πλοϋτο τοϋ κο
σμολογικού προβλήματος.

Ό  θεός τοϋ Ξενοφάνη δέν έχει τίποτε τό κοινό μέ τούς θεούς τής πα
ραδοσιακής θρησκείας, όχι γιατί οί θεοί αύτοί άποτελοϋν άνθρωπόμορ- 
φα πλάσματα άλλά γιατί θεότητες σάν αύτές πού έχουν θρησκευτική 
σημασία άνήκουν σέ διαφορετική τάξη. Ή  πολεμική τοϋ ποιητή ένάν- 
τια σ’ έκείνους πού φαντάζονται τούς θεούς τους μέ άνθρωπομορφικά 
χαρακτηριστικά δέν είχε σκοπό νά ύποκαταστήσει τήν κοινή πολυθεϊ- 
στική θρησκεία μ’ ένα μονοθεϊσμό. Ό  θεός τοϋ Ξενοφάνη δέν έξυπηρε
τεΐ κανένα θρησκευτικό σκοπό καί πρέπει νά θεωρείται κοσμολογική 
παράσταση. Μ’ αύτή τήν προϋπόθεση, ή έπίθεσή του ένάντια στόν Ό 
μηρο καί τόν Ησίοδο, πού φόρτωσαν τούς θεούς μέ όλα τά άνθρώπινα 
ελαττώματα, καί ένάντια σ’ όσους φαντάζονται τούς θεούς νά γεννιών- 
ται, νά έχουν άνθρώπινο σώμα καί άνθρώπινη φωνή καί νά είναι ντυμέ
νοι μέ άνθρώπινα ένδύματα104, έχει σημασία άπό κοσμολογική άποψη, 
άν λάβουμε ύπόψη τήν παλιότερη σημασία τών θεών. ’Αρχικά οί θεοί 
έκπροσωποϋσαν ορισμένα κοσμικά σύνολα καί άσκοϋσαν φυσικές λει
τουργίες. Μ’ αύτό τό νόημα, οί θεοί δέν επιδέχονται άνθρωπομορφικά 
χαρακτηριστικά καί δέν είναι όπως οί άνθρωποι πού γεννιώνται καί πε
θαίνουν105. Ά ν  όμως ή πραγματικότητα είναι ζωντανή καί θεία -μιά ι
δέα πού φαίνεται πώς εντυπώσιασε ιδιαίτερα τόν Ξενοφάνη άπό τή μι- 
λήσια κοσμολογία- ή πολλαπλότητα τών θεών μέσα στόν κόσμο καί ή 
κλιμάκωσή τους σέ ποικίλες βαθμίδες δύναμης άδικοϋν τήν ένότητα 
τοϋ κόσμου.

’Έτσι ό Ξενοφάνης όδηγεΐται στήν ιδέα ένός θεού, πού είναι σύμφυ
τος μέ τόν κόσμο καί, όπως ό κόσμος, είναι άγέννητος καί άνώλεθρος

104. Β 11 - Β 16.
105. Α 12.
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σάν τό θειον άπειρον τον ’Αναξίμανδρου. ’Αντίθετα, όμως, πρός τό ά
πειρο τοϋ ’Αναξίμανδρου καί τόν άέρα τοΰ ’Αναξιμένη, πού συνδέονται 
μέ μιά κίνηση, καί μάλιστα αιώνια, ό θεός τοΰ Ξενοφάνη είναι άκίνη-
τος:

Β 26+25
αίεί δ ’έν ταύτφμίμνει κινούμενος ούδέν 
ούδέ μετέρχεσθαίμι ν έπι τρέπει άλλοτε άλλη, 
άλλ ’άπάνευθε πόνοιο νόον φρενί πάντα κραδαίνει

[Πάντοτε μένει στό ϊδιο μέρος χωρίς καθόλου νά κινείται, καί οΰτε αρ
μόζει σ ’ αύτόν νά μετατοπίζεται πηγαίνοντας έδώ κι εκεί, άλλά χωρίς κό
πο τραντάζει τά πάντα μέ τή σκέψη τοΰ νοΰ του].

Ερμηνευτικές δυσκολίες παρουσιάζουν οί λέξειςμίμνει καί κινούμε
νος ούδέν. Σύμφωνα μέ μιά πληροφορία106, ό ’Αναξίμανδρος είχε θεω
ρήσει τή γή μένονσαν στό κέντρο τοΰ κόσμου, μετέωρη καί ισόρροπη 
πρός όλα τά σώματα, μέ σχήμα σφαιρικό. Ά ν  αύτή ή πληροφορία είναι 
σωστή, ό Ξενοφάνης, πού δίνει μοναδική αξία στόν κοσμολογικό πα
ράγοντα γή107, συνέλαβε ϊσως τή δομή τοΰ θεού του έμπνευσμένος άπό 
τήν άναξιμάνδρεια θεωρία γιά τή γή. Έτσι, λέγοντας ότι ό θεός μένει 
καί δέν κινείται καθόλου ούτε μετατοπίζεται, έννοεί ότι αύτός κρατείται 
αύστηρά ισορροπημένος στό κέντρο τοΰ κόσμου καί άπό τήν κυρίαρχη 
αύτή θέση κραδαίνει τά πάντα, τραντάζει δηλαδή όλο τό ούράνιο στε
ρέωμα108. Όπως τό άπειρο τοϋ Αναξίμανδρου κυβερνά τά πάντα, ό,πως 
τό σοφόν τοϋ Ηράκλειτου κυβερνά τά πάντα109, όπως ή δαίμων τοϋ 
Παρμενίδη κυβερνά τά πάντα110, άνάλογα καί στόν Ξενοφάνη παρου
σιάζεται ή ιδέα ένός καί μόνου θεϊκοϋ παράγοντα πού διέπει τά πάντα 
σάν καθοδηγητική δύναμη. Ή  φόρμουλα έν-πάνταείναι έδώ ένδεικτική 
έπίσης τής παντοδυναμίας τοΰ θεού (θεός πάντα κραδαίνει)χη. Τόν Ξε-

106. VS, 12 A l l ,  3.
107. Β 27 καί 28.
108. Αύτό είναι ένα σημείο τής παντοδυναμίας τοΰ θεού πού μάς θυμίζει τόν ομηρι

κό Δία, ό όποιος μέγανδ'έλέλιξεν ’Όλυμπον { Ίλ., Α 530). Στή θέση τοΰ Δία μπαίνει 
έδώ ό θεός καί άντί αύτός νά έπιδείχνει τή δύναμή του σ’ ένα μόνο μέρος, τραντάζει τά 
πάντα μέ τή δύναμη τής σκέψης του. Πβ. Jaeger, 248, σημ. 37.

109. VS, 22 Β 41.
110. VS, 28 Β 12, 3 .

111. Ό  Norden, 246 κ.έ., παρακολουθεί τήν ιστορία τής φόρμουλας έν-πάν ή έν-



84 Ξ Ε Ν Ο Φ ΑΝ Η Σ

νοφάνη δέν τόν έμπόδιζε τίποτα νά σκεφτει τόν παντοδύναμο θεό του 
χωρικά καί ήταν φυσικό νά τόν θεωρήσει σέ μιά θέση κυρίαρχη. Ό  
θεός κατέχει τό κέντρο τοϋ κόσμου καί άπ’ αύτή τήν κυρίαρχη θέση κι
νεί, έλέγχει καί κυβερνά τά πάντα.

Ό  θεός, λοιπόν, τοϋ Ξενοφάνη δέν μπορει νά ταυτίζεται μέ τόν κό
σμο, γιατί ό ϊδιος ό κόσμος είναι κίνηση112. Ά ν  ό Ξενοφάνης είχε συλ- 
λάβει τόν θεό καί τόν κόσμο σάν ένα καί σχημάτιζε κανείς τήν έντύπω- 
ση πώς αύτός προϋπέθετε έπίσης τόν κόσμο άκίνητο, τότε τί νόημα θά 
είχε τό κραδαίνει (χωρίς κραδασμούς); Είναι όμως φανερό πώς αύτή ή 
λέξη, πού χρησιμοποιείται ειδικά γιά τούς σεισμούς τής γής, ένα άπό τά 
πιό χαρακτηριστικά μηνύματα τής θεϊκής παντοδυναμίας, δηλώνει έδώ 
μεταφορικά ότι ή ένέργεια τοΰ θεοϋ είναι δραστική καί προκαλεΐ στό 
φυσικό κόσμο κινήσεις. Ή  θεϊκή αύτή ένέργεια προσδιορίζεται μέ τίς 
άναλογίες τής δύναμης εκείνης πού προκαλεΐ τίς σεισμικές δονήσεις 
μέσα άπό τά έγκατα τής γής. Ά ν, λοιπόν, αύτή ή εικόνα δέν είναι τυ
χαία, θά ήταν δυνατό νά δοθεί μιά εύλογη άπάντηση στό έρώτημα άπό 
ποιά θέση ό θεός κραδαίνει τά πάντα. Μιά καί ή άντίληψη τοϋ σύμπαν
τος προϋποτίθεται έδώ γεωκεντρική, μιά άποψη πού ξεκινά άπό τόν Α 
ναξίμανδρο καί ισχύει σ’ όλη τήν άρχαϊκή έλληνική κοσμολογία, είναι 
εύλογο νά φανταστούμε τόν θεό στό κέντρο τής γής καί στήν καρδιά τοϋ 
κόσμου. Ά ν  μάλιστα ή θεϊκή αύτή κοσμική δύναμη, πού ή έμβέλειά της 
καλύπτει όλο τόν κοσμικό χώρο, παρασταθεΐ μ’ ένα σχήμα, τό πιό πιθα
νό θά ήταν τό σφαιρόμορφο. Ή  ιδέα γιά ένα σφαιρικό θεό113 ήταν πολύ 
κατάλληλη γιά νά άποδώσει τήν ένότητα τοΰ θεού. Ά ν  όμως δικαιολο
γούσαμε τό σφαιρόμορφο σχήμα τοΰ θεοϋ μέ τήν ισοδυναμία του σ’ ο
λόκληρη τήν έπικράτειά του, δηλαδή παντού114, θά ήταν δυνατό νά χρη-

πάντα σάν δηλωτική τής παντοδυναμίας τοϋ θεοϋ, άρχίζοντας άπό τούς προσωκρατι- 
κούς, καί δίνει ιδιαίτερη θέση στόν Ξενοφάνη, όπου τό θέμα «γνώση τοΰ θεοϋ» άντι- 
μετωπίζεται μέ βάση αύτή τή φόρμουλα. Ό  Kiefner, 50 υποθέτει ότι ή έκφραση θεός 
άπάντων κράτιστος ( VS, 21 Α 28: Περί Μελίσσου Ξενοφάνους Γ οργίου, 977 a 23-24) 
είναι αύθεντική ξενοφάνεια. Ά ν , λοιπόν, αύτή συνδυαστεί μέ τό Β 25 {θεός πάντα 
κραδαίνει), είναι πολύ πιθανό πώς ή σχέση έν-πάντα έξυπηρετοΰσε στό κείμενο τοΰ 
Ξενοφάνη τόν προσδιορισμό τοΰ θεοϋ σάν παντοδύναμου παράγοντα όλων τών πραγ
μάτων. Γ ιά μιά περιγραφή καί έρμηνεία τής φόρμουλας έν-πάντα στήν προσωκρατι- 
κή σκέψη, βλ. Βέικου, « Έν-πάντα», 193-223.

112. Πβ. Kirk-Raven, 172 καί τήν όλη συζήτηση στοϋ Guthrie, 1 381 κ.έ.
113. A 1 (I 113, 25), 28 (I 117: 977 b 1), 22 (I 122, 33-34), 35 (I 124, 1-8).
114. Τίμων, άπ. 60,2 (θεόν) ίσονάπάντη. Είναι πολύ πιθανό πώς ή ιδέα αύτή άνάγε-
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σιμοποιηθεΐ αύτό σάν έπιχείρημα γιά τήν ταύτιση θεού καί κόσμου115. 
Αύτό θά είχε κάποια βάση, άν ύπήρχε μιά σίγουρη μαρτυρία ότι ό θεός 
τοϋ Ξενοφάνη ήταν σφαιρικός. Γ ιατί ένδέχεται ή παράσταση τοΰ σφαι
ρόμορφου θεοϋ τοΰ Ξενοφάνη νά άποτελει μία μεταγενέστερη έρμη
νεία, πού έγινε σύμφωνα μέ τήν παρμενίδεια παράσταση τοΰ όντος116. 
Εκτός όμως άπ’ αύτό, ό κόσμος στόν Ξενοφάνη δέν προϋποτίθεται 
σφαιρικός, γιατί ό ούρανός έκτείνεται πρός τά πάνω καί ή γή (a fortiori 
καί ό κόσμος) τείνει άπ’ εύθείας πρός τά κάτω ώς τό άπειρο117. Είναι, 
λοιπόν, δύσκολο νά δεχτούμε έδώ μιά ταύτιση θεού καί κόσμου καί νά 
θεωρήσουμε τόν Ξενοφάνη πανθεϊστή. Ό  θεός είναι μιά δύναμη πού α
πλώνεται ομοιόμορφα άπό τό κέντρο τοΰ κόσμου πρός κάθε κατεύθυν
ση ώς τό άπειρο, άλλά ό ϊδιος δέν ταυτίζεται μέ τόν κόσμο. Είναι ό ένας 
καί μοναδικός παράγοντας πού έλέγχει καί συγκρατεΐ σέ ένότητα τά 
πάντά, ή ΰψιστη έγγύηση τής ένότητας καί ή άρχή τής κίνησης όλων 
τών πραγμάτων.

Χαρακτηριστικό γιά τήν περίπτωση αύτή εΐναι τό φαινόμενο ότι ό 
θεός παριστάνεται άπό τόν Ξενοφάνη μέ μιά αίσθαντικότητα πού καλύ
πτει τά πάντα:

Β 24
ούλος όρα, ούλος δέ νοεί, ούλος δέ τ’άκούει 

[Ό λο ς βλέπει καί όλος ακούει].

Ά ν ό Ξενοφάνης προτιμά νά άποδίδει στήν ολότητα τοΰ θεοΰ τό όράν 
καί τό άκούεινχ 18, δέν είναι γιατί αύτά άποτελοΰν τίς πιό «πνευματικές»

ται στόν ϊδιο τόν Ξενοφάνη. Πβ. Παρμ. 28 Β 8,
43-44... εύκύκλου σφαίρηςέναλίγκιον όγκφ, 

μεσσόθεν ισοπαλές πάντη ·

49 οί γάρ πάντοθεν ίσον, όμως έν πείρασι κύρει.
115. Μιά τέτοια ταύτιση έπιχειρεϊ τελευταία ό Guthrie I, 381.
116. Jaeger, 247, 23.
117. Β 28.
118. Τό ούλος vosfέξυπηρετεΐ μάλλον τό ϊδιο νόημα όπως καί τό ούλος όρα, τό ό

ποιο άκριβώς έπιτείνει. Πβ. Ή σ., Έργ., 267: πάντα ίδών Διός οφθαλμός καί πάντα 
νοήσας. Ή  συνηθισμένη έπομένως έρμηνεία, ότι ό θεός είναι όλος μάτια, όλος σκέ
ψη, όλος αύτιά, δέν είναι άκριβής. Γ ιά τίς ποικίλες χρήσεις τοΰ νοειν στόν άρχαϊκό 
έλληνικό στοχασμό, βλ. Fritz, νοΰς νοειν228 κ.έ. καί ειδικά γιά τό Β 24 τοΰ Ξενοφά
νη, τή μελέτη τοϋ ϊδιου, «Νοϋς», 289 κ.έ.
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αισθητηριακές λειτουργίες, δπως θά περίμενε κανείς119. Ή  περίπτωση 
είναι διαφορετική. Ό  Ξενοφάνης διαλέγει τίς δύο κυρίαρχες αισθήσεις 
πού μάς δένουν μέ τά πράγματα πού μάς περιβάλλουν. Ό  θεός βλέπει καί 
άκούει μ’ όλο του τό εΐναι120, εΐναι όλος μάτια καί αύτιά. Αύτό δέν ση
μαίνει άπλά πώς γνωρίζει έτσι τά πράγματα, άλλά καί πώς τά ελέγχει. Τό 
νόημα, λοιπόν, δέν εΐναι ότι ό θεός βλέπει καί άκούει, οπότε θά καταλο
γίζαμε στόν Ξενοφάνη άσυνέπεια, μιά καί θά παρίστανε έτσι τό θεό του 
άνθρωπομορφικά, οϋτε ότι ό κόσμος άποτελεΐ θέαμα καί άκρόαμα τοϋ 
θεοϋ. Μ’ αύτούς τούς προσδιορισμούς δηλώνεται μόνο πώς ό θεός συλ
λαμβάνει καί έλέγχει μέ τή δύναμή του τά πάντα. Επιπλέον, ύποδηλώ- 
νεται ότι τό σώμα τοϋ θεοϋ εΐναι ομογενές καί όχι διαφοροποιημένο σέ 
ποικίλα μέλη μέ ποικίλες δραστηριότητες, όπως θά τό συλλάμβανε κα
νείς μέ άνθρωπομορφικούς όρους.

Θά ήταν εύλογο τό έρώτημα άν ή ιδέα αύτή τοϋ ένός καί όχι άνθρω- 
πόμορφου θεοϋ έξυπηρετεΐται στή σκέψη τοϋ Ξενοφάνη άπό τήν κριτι
κή τής παραδοσιακής άνθρωπομορφικής παράστασης τών θεών καί τοΰ 
τυπικού τής λατρείας. Ό  Ξενοφάνης κατακρίνει τήν τακτική τοΰ Ό μη
ρου καί τοΰ Ησίοδου νά φορτώνουν τούς θεούς μέ άρνητικής ήθικής ά- 
ξίας άνθρωπόμορφα χαρακτηριστικά121. Θά σκεφτόταν ϊσως κανείς ότι 
ήταν πολύ φυσική καί εύλογη ή στάση τών ποιητών αύτών άπέναντι στά 
πλάσματά τους: φρόντισαν νά πλάσουν πειστικά τίς εικόνες τών θεών 
φορτώνοντάς τες καί μέ άνθρώπινα ελαττώματα. Γ ιά νά είναι, πραγματι
κά, οί θεοί άληθινοί καί πειστικοί στά μάτια τών πιστών, έπρεπε αύτοί 
νά έχουν καί έλαττώματα. Ό  Ξενοφάνης, λοιπόν, θά ήταν δυνατό, μέ τή 
χρήση τοϋ πληθυντικοϋ θεοί122, νά άναφέρεται έμμεσα στήν έννοια τοϋ 
ένός θεοϋ, πού άποτελεΐ τέλεια οντότητα καί πού σ’ άντίθεση μέ τούς 
θεούς τής παράδοσης δέν έχει άνάγκη άπό άτομικά άνθρωπόμορφα χα
ρακτηριστικά, ειδικά μάλιστα άπό άνθρώπινα έλαττώματα γιά νά γίνει 
πιστευτός. Αύτό έχει μιά άπλή έξήγηση: ό θεός τοΰ Ξενοφάνη δέν προ
βαλλόταν σάν άντικείμενο πίστης καί λατρείας καί δέν είχε σκοπό νά

119. Ά ν  ό Ξενοφάνης είχε πρόθεση νά αποδώσει στό θεό του τήν πιό λεπτή καί 
πνευματική αίσθηση μάλλον παρά τήν πιό κυρίαρχη, θά έπρεπε νά προτάξει τό ούλος 
όσμαται. Πβ. Βέικου, Ηράκλειτος, 75 κ.έ.

120. 'Ως πρός τό ούλος όρα, πβ. Πινδ., ΌΛ., 3, 19: ούλος έσπέρας οφθαλμός 
(= πανσέληνος).

121. Γιά τόν άνθρωπομορφισμό τών θεών στον Όμηρο, βλ. Chantraine, 576 κ.έ.
122. Β 11, 12,14,15,16.
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ύποκαταστήσει τούς πολλούς θεούς τής κοινής θρησκείας. Ή  χρήση 
δμως τοΰ πληθυντικού θεοί παράλληλα μέ τήν προβολή ένός θεού δέν 
είναι χωρίς σημασία:

Β 23
εις θεός, έν τε θεοΐσι καί άνθρώποισι μέγιστος, 
οΰτι δέμας θνητοΐσιν όμοίιος ούδέ νόημα.

["Ενας θεός ύπάρχει άνάμεσα στούς θεούς καί στούς άνθρώπους, ό πιό με
γάλος, ούτε στό σώμα όμοιος μέ τούς θνητούς ουτε στή σκέψη].

Τό άπόσπασμα αύτό δείχνει καθαρά πώς ή κριτική τοΰ άνθρωπομορ- 
φικοΰ τρόπου παράστασης τών θεών δέν ήταν άσχετη μέ τήν προβολή 
τοΰ ένός θεοΰ. Προσδιορίζοντας όμως ό Ξενοφάνης τόν θεό σάν ένα καί 
μέγιστο καί χρησιμοποιώντας τή λέξη θεοί, μήπως θά ήθελε νά πει ότι 
άνάμεσα σέ έλάσσονες, σέ δεύτερης σειράς θεούς ύπάρχει ένας μέγι
στος θεός; Φαίνεται πώς σκοπός τοΰ Ξενοφάνη ήταν νά προσελκύσει τό 
ένδιαφέρον τών άκροατών του, πού άκριβώς πίστευαν σέ θεούς, καί νά 
τούς βοηθήσει νά όδηγηθοΰν μέσα άπ’ αύτούς στήν ιδέα τοΰ ένός θεοΰ, 
πού όμως ήταν θεός διαφορετικής τάξης. Ή  άντιθετική έκφραση θεοΐσι 
καί άνθρώποισι11̂ έξυπηρετεΐ άκριβώς τήν έξύψωση τοΰ ένός θεοΰ πάνω 
άπ’ όλους τούς θεούς πού μπορεΐ νά φανταστεί κανείς καί πάνω άπ’ ό
λους τούς άνθρώπους. Δέν είναι, λοιπόν, σκόπιμο νά προσπαθούμε νά 
βρούμε έδώ ένα ειδικό νόημα στή χρήση τοΰ πληθυντικού θεοιΑ2Α. Ό  
Ξενοφάνης προσπαθεί νά μυήσει τούς άκροατές του στήν ιδέα τοΰ ένός 
θεοΰ περνώντας μέσα άπό τήν πολυθεϊστική θρησκεία καί άσκώντας 
κριτική ένάντια στή συγχυσμένη καί νοθευμένη εικόνα τών θεών, όπως 
αύτή πλάστηκε άπό τούς μεγάλους παλιούς ποιητές. Ό  στοχαστής δέν 
είναι ένας θρησκευτικός μεταρρυθμιστής, πού θέλει νά εισαγάγει μιά 
νέα θεότητα πού θά λατρεύεται άποκαθαρμένη άπό τά άνθρωπομορφικά

123. Πβ. Όμ., Όδ.< υ 112. Πινδ., άπ. 152, Bowra2. Ήράκλ., Β 30, 53, 24.
124. Ό  Jaeger, 56 κατέφυγε στήν ύπόθεση ότι στό Β 23 τό θεοί δέν δηλώνει τούς 

άνθρωπόμορφους θεούς τοΰ έπους. Ή  άναφορά όμως στό Θαλή (πάντα πλήρη θεών) 
καί στόν ’Αναξίμανδρο (άπειρον-θεΐον καί άπειροι θεοι-κόσμοι), σέ μαρτυρίες, δη
λαδή, πού έκτός άπό τή σχετική μέ τό άπειρο είναι άμφίβολες, δείχνει πώς ή ύπόθεση 
αύτή δύσκολα μπορεΐ νά θεμελιωθεί. Πβ. άνάλογα τήν άποψη τοΰ Kahn, 156, 3 ότι ό 
πληθυντικός θεοί στόν Ξενοφάνη δηλώνει πιθανότατα τά στοιχεία, τόν ήλιο, τή σε
λήνη καί τά άστέρια. Αύτό όμως μένει άπλή ύπόθεση.
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χαρακτηριστικά τοΰ παρελθόντος. Θά μπορούσαμε νά φανταστούμε 
πολύ καλά τόν Ξενοφάνη σάν έναν συμβατικό πιστό τής πολυθεϊστικής 
θρησκείας, μόνο πού αύτός θά ένιωθε έκλεκτός άπέναντι σ’ όλους τούς 
άλλους, γιατί εϊχε συνείδηση ότι οί κοινοί θεοί είναι άνθρώπινα πλά
σματα, είχε λοιπόν μιά πιό καθαρή ιδέα γι’ αύτούς, άπαλλαγμένη άπό 
προλήψεις καί αύταπάτες. Καλλιεργούσε μέσα του ένα πολύτιμο μυστι
κό, στό όποιο ζητούσε νά μυήσει τούς άλλους, χωρίς νά πληγώνει άπό- 
τομα τήν πίστη καί τά αίσθήματά τους. Ό  ίδιος, άλλωστε, ό Ξενοφάνης 
λέει σέ μιά ελεγεία του:

Β 1,13
χρή δέ πρώτον μέν θεόν νμνεϊν ενφρονας άνδρας 
εύφήμοιςμύθοις καί καθαροΐσι λόγοις.

[Πρέπει οί συνετοί άνθρωποι νά ύμνου ν πρώτα τό θεό μέ χαρούμενα καί 
ξεκάθαρα λόγια].

Έδώ δέν πρόκειται, βέβαια, γιά τόν ένα θεό τοΰ Ξενοφάνη άλλά γιά 
ένα συγκεκριμένο θεό τής παραδοσιακής θρησκείας. Ένα άλλο τεκμή
ριο αύτής τής άποψης εΐναι καί ό τελευταίος στίχος τοΰ ϊδιου άποσπά- 
σματος:

Β 1,24
θεών <δέ> προμηθείην αίέν έχει ν άγαθόν.

[Εΐναι καλό πάντοτε νά έχεις φροντίδα γιά τούς θεούς].

Έπειδή ό Ξενοφάνης συνέλαβε τήν ιδέα ένός θεού, κυρίαρχου τών 
πάντων, δέ φαίνεται πώς φοβάται τή χρήση τοΰ πληθυντικού θεοί. Αύ
τοί εΐναι θεοί τής πίστης, ένώ ό ένας θεός είναι ύπόθεση φιλοσοφικού 
στοχασμού καί έξυπηρετεΐ τή βάση μιας θεωρίας γιά τόν κόσμο. Τήν 
άρχή τοϋ κόσμου άποτελεΐ έδώ ό θεός. Αύτός είναι τέλειος καί ώς έκ 
τούτου ένας. ΓΓ αύτό, άλλωστε, δέν μπορει νά είναι όμοιος μέ τόν άν
θρωπο.125

125. Β 23. Γιά τόν Guthrie, I 374 δέν πρέπει τό είς θεός νά μεταφράζεται «ένας 
θεός» παρά «ό θεός είναι ένας» (έν-πάντα). ’Ήδη ό Σιμπλίκιος σχολίασε: «ότι ό θεός 
είναι ένας, τό έδειχνε ό Ξενοφάνης άπό τό ότι είναι τό τελειότατο όλων». ’Άλλωστε, 
όπως έδειξε κιόλας ό Wilamowitz, ό θεός έχει στά έλληνικά έπιθετικό νόημα πρώτα
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3. ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Τά δύο σημαντικά θέματα τοΰ στοχασμού τοϋ Ξενοφάνη είναι: τό θέμα 
τών θεών καί τό θέμα όλων τών πραγμάτων. Τό πρώτο έξυπηρετεΐ τίς α
νάγκες μιας ιδεολογικής κριτικής, ένώ τό δεύτερο τίς άνάγκες ένός θεω
ρητικού φιλοσοφικού στοχασμού. Ό  ϊδιος έχει, βέβαια, συνείδηση τής 
άνθρώπινης άδυναμίας νά κερδηθεϊ σαφής γνώση γιά τούς θεούς καί γιά 
τήν ολότητα τοΰ κόσμου126, άλλ’ αύτό δέν τόν έμποδίζει νά στοχάζεται 
γύρω άπ’ αύτά τά θέματα.

Άντίθετα μέ τούς θεούς πού δέν γεννιώνται ούτε πεθαίνουν127, ύπάρ
χουν όλα τά πράγματα πού γεννιώνται, μεταβάλλονται καί φθείρονται. 
Τί είναι όμως, συγκεκριμένα, όλα αύτά τά πράγματα πού συνιστοΰν τόν 
κόσμο; Ό  Ξενοφάνης άπαντά:

Β 29
γή καί ύδωρ πάντ’ έσθ’ όσα γίνοντ(αι) ήδέ φύονται.

[Γή καί νερό εΐναι όλα όσα γίνονται καί άναπτύσσονται].

Ή  γή καί τό νερό συνδέονται μέ άμοιβαιες σχέσεις καί οί άλληλομε- 
τασχηματισμοί τους καλύπτουν όλη τήν περιοχή τοΰ γίγνεσθαι. ’Ίσως 
άπό τήν παρατήρηση πετρωμάτων συμπέρανε ό Ξενοφάνης πώς αύτό 
πού τώρα εΐναι ξηρά ήταν προηγουμένως ύδάτινη ΰλη καί λάσπη128. Ό 
λος ό κόσμος διανύει έτσι μιά κυκλική πορεία κατά τήν όποία γίνονται 
μετασχηματισμοί άνάμεσα στή γή καί στό νερό: ή γή χύνεται στή θά
λασσα καί μεταβάλλεται σέ ύγρή μάζα, οπότε κάθε ζωή έκλείπει καί πε
θαίνουν έπίσης καί οί άνθρωποι* τότε άρχίζει πάλι νέος κύκλος γένεσης 
καθώς ή ύγρή μάζα μετασχηματίζεται σέ ξηρή κ.ο.κ.129 ’Ίσως πρόκειται

καί κύρια. Οί Έλληνες, δηλαδή, δέν έθεταν πρώτα τήν ύπαρξη τοΰ θεοΰ καί ύστερα 
τίς ίδιότητές του (όπως κάνουν οί χριστιανοί καί οί ίουδαΐοι, λέγοντας π.χ. «ό θεός 
εΐναι αγάπη», ή «ό θεός είναι άγαθός»), άλλά ξεκινούσαν άπό έπιμέρους δυνάμεις πού 
τίς προσδιόριζαν σάν άθάνατες καί θεϊκές, λέγοντας π.χ. «ό Πόλεμος εΐναι θεός» ή «ό 
’Έρωτας είναι θεός». Έτσι παίρνει νόημα ή φράση τοΰ Εύριπίδη: «ή άναγνώριση τών 
φίλων είναι θεός» ( Ελένη, 560).

126. Β 34.
127. Β 14 καί Α 12.
128. Γιά σχετικά κείμενα Kirk-Raven, 177.
129. Ή  θεωρία αύτή γιά τόν άμοιβαΐο μετασχηματισμό γής καί νεροΰ είναι πιθανό 

νά ξεκίνησε άπό παρατηρήσεις πού έγιναν σέ σπήλαια μέ σταλακτίτες. Αύτά μπο-
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έδώ γιά μιά περιοδική έναλλαγή μέ τή διαδοχική έπικράτηση τής γής 
καί τοϋ νεροΰ: τό νερό καταβροχθίζει τή γή μαζί μέ ό,τι κατοικεί πάνω 
της καί πάλι άπό τή γή καί τό νερό θά γεννηθοϋν όλα τά συγκεκριμένα 
πράγματα, τά ζώα καί οί άνθρωποι, όταν δηλαδή μέ τή σειρά του άπο- 
κτήσει ύπεροχή τό γήινο στοιχείο, κ.ο.κ.130 ’Αφετηρία καί τέρμα κάθε 
κύκλου γένεσης καί φθοράς όλων τών πραγμάτων είναι ή γή, πού έτσι 
άποτελεΐ τόν πρωταρχικό κοσμολογικό παράγοντα:

Β 27
έκ γαίης γάρ πάντα καί εις γην πάντα τελευτά.
['Όλα ξεκινούν άπό τή γή καί στή γή όλα καταλήγουν].

Ενδέχεται νά σκέφτεται μ’ αύτό ό ποιητής τή μοίρα τοΰ άνθρώπινου 
γένους131. Αύτή ή σχέση μπορει νά κυκλοφορούσε σάν μιά λαϊκή δοξα
σία. Ή  ιδέα αύτή μπορει έπίσης νά συμπεριλαμβάνεται άπλά στό νόημα 
τοΰ άποσπάσματος, άν αύτό άναφέρεται πραγματικά σ’ όλα τά πράγμα
τα (πάντα) καί όχι ειδικά στούς άνθρώπους. Ή  γή παριστάνεται γενικά 
σάν πηγή ή άφετηρία καί σάν άποδέκτης ή τέρμα όλων τών έπιμέρους 
πραγμάτων (καί τών άνθρώπων βέβαια μαζί). Ή  γή στήν άρχή κάθε κύ
κλου τοΰ γίγνεσθαι, διατηρώντας μέσα της τά σπέρματα όλων τών πραγ: 
μάτων καί τρέφοντάς τα, τά άφήνει νά ξεπροβάλλουν άπό μέσα της σάν 
άτομικά πράγματα καί πάλι τά άποδέχεται καθώς αύτά πεθαίνουν γιά νά 
τά διατηρήσει μέσα της γόνιμα. Ή  γή, λοιπόν, θεωρείται έδώ σάν κο- 
σμογονική πηγή όλων τών πραγμάτων, μιά άντίληψη πού μπορει νά ό- 
φείλεται σέ άναξιμάνδρεια έπίδραση άλλά πού μπορει έπίσης νά έχει 
τήν άρχή της σέ λαϊκές καί παραδοσιακές πεποιθήσεις. 'Οπωσδήποτε ή 
γή δέν παρουσιάζεται έδώ τό ϊδιο λειτουργική, όπως ό άέρας τοΰ ’Ανα- 
ξιμένη ή τό πυρ τοΰ Ηράκλειτου, άλλά σάν μιά ιδιαίτερα προνομιούχος

ροϋσαν πραγματικά νά δώσουν τήν έντύπωση πώς τό νερό μετασχηματίζεται σιγά-σι- 
γά σέ γή ή ή γή σέ νερό (πβ. Deichgraber,«Xenophanes», 16). Ή  άμοιβαίατους μετα
βολή, τού ένός στό άλλο, πρέπει νά ήταν μιά θεωρητική κατασκευή, άλλά μπορει έ
πίσης νά προέκυψε άπό άλλες παρατηρήσεις. Τά στοιχεία πού έχουμε είναι τόσο άπο- 
σπασματικά, ώστε κάθε έξήγηση νά μένει άβέβαιη.

130. Ό  κύκλος αύτός έξηγεϊ γιατί ό Ξενοφάνης θεωρεί ότι τά πάντα γίνονται καί 
προέρχονται άπό γή καί νερό (Β 29) καί ότι όλοι έπίσης οί άνθρωποι έγιναν άπό γή 
καί νερό (Β 33).

131. Kahn, 180.
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στοιχειακή μάζα. Μιά πρόσθετη μαρτυρία γΓ αύτό άποτελει τό άκόλου- 
θο άπόσπασμα:

Β 28
γαίης μέν τόδε πείρας άνω παρά ποσσίν όράται 
ήέρι προσπλάζον, τό κάτω δ ’ές άπειρον ίκνεΐται.

[Τό πάνω όριο τής γής τό βλέπουμε κοντά στά πόδια μας, σ ’ έπαφή μέ τόν 
άέρα, άλλά τό κάτω φτάνει στό άπειρο].

Ένώ ή γή παρουσιάζει πρός τά πάνω ορατά καί άπτά όρια, πρός τά 
κάτω τείνει στό άπειρο. Έτσι ή γή πρός τά κάτω καί ό ούρανός πρός τά 
πάνω ή, μέ μιά λέξη, τό σύμπαν έκτείνεται ώς τό άπειρο132. Ή  άποψη 
αύτή άποτελούσε ϊσως μιά κριτική πού άπευθυνόταν στή μιλήσια άπο
ψη τοϋ άπειρου καί ιδιαίτερα στή θεωρία τοΰ ’Αναξίμανδρου πού προϋ
πέθετε πεπερασμένες στοιχειακές μάζες, πού περιέχονται άπό μιά άμορ
φη σφαιρόμορφη μάζα133.

Είναι φανερό πώς ό κόσμος έρμηνεύεται έδώ μέ ορθολογικό τρόπο. 
Ό  Ξενοφάνης συνεχίζει άκριβώς τήν ορθολογική παράδοση τής μιλή- 
σιας σκέψης καί τείνει νά διαμορφώσει ένα ορθολογικό κοσμοείδωλο. 
Τά άποτελέσματα, βέβαια, αύτοΰ τοϋ έρμηνευτικοϋ σχήματος δέν είναι 
τόσο σημαντικά όσο έκεινα τής μιλήσιας κοσμολογίας καί δέν παρου
σιάζεται έδώ ένα συγκροτημένο καί ένιαΐα οργανωμένο κοσμικό σύ
στημα σάν έκεΐνο τοΰ ’Αναξίμανδρου.

4. ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Ό  Ξενοφάνης άκόμα στοχάστηκε πάνω σέ ορισμένα προβλήματα πού 
άφοροΰν τή φύση, τά όρια καί τή λειτουργία τής άνθρώπινης γνώσης:

Β 34
καί τό μέν ούν σαφές οντις άνήρ ιδεν ουδέ τις έσται

132. Reinhardt, 116.
133. Τό έρώτημα άν ό θεός τοϋ Ξενοφάνη ήταν αντιληπτός σάν πεπερασμένος ή 

άπειρος χωρικά, μένει άναπάντητο μέσα άπό τά γνωστά μας άποσπάσματα (πβ. Baum- 
ker, 49), άλλ’ ό θεός αύτός, άν διαχέει τή δύναμή του παντού μέσα στόν άπειρο κό
σμο, είναι φυσικό νά προύποτίθεται άπειρος.
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είδώς άμφί θεών τε καί άσσα λέγω περί πάντων' 
εί γάρ καί τά μάλιστα τύχοι τετελεσμένον είπών, 
αύτός όμως ούκ οϊδε' δόκος δ 9έπί πάσι τέτυκται.

[Κανένας άνθρωπος δέν ξέρει οΰτε κανείς θά γνωρίσει τήν άλήθεια γιά 
τούς θεούς καί γιά δλα τά πράγματα γιά τά όποια μιλώ. Καί άν κάποιος 
συμβεΐ νά πει τήν πλήρη άλήθεια, ό ϊδιος δέν γνωρίζει. Πιθανή γνώση 
μονάχα ύπάρχει γιά όλα τά πράγματα].

Β 35:
ταϋτα δεδοξάσθω μέν έοικότα τοΐς έτύμοισι...

[Ά ς  νομίζουμε αύτά τά πράγματα πιθανά, άν μοιάζουν μέ τά άληθινά...]

Ή  σκέψη τοϋ Ξενοφάνη κινείται, καθώς φαίνεται, άνάμεσα σέ δύο έ- 
πίπεδα πραγματικότητας: άνάμεσα στό έν, πού παριστάνει τόν κυρίαρ
χο θεϊκό παράγοντα, καί στά πάντα, πού είναι όλα τά συγκεκριμένα 
πράγματα πού γίνονται καί φθείρονται. Τό άγέννητο, άκίνητο καΜνώ- 
λεθρο θειο κινεί όλα τά γεννητά, μεταβλητά καί φθαρτά πράγματα. Καί 
στά δύο έπίπεδα πραγματικότητας δέν άναγνωρίζει ό Ξενοφάνης καμιά 
δυνατότητα καθαρής καί οριστικής γνώσης. Πηγές γνώσης είναι ή έμ-  ̂
πειρία καί τό επαγωγικό συμπέρασμα. Αύτό μάλιστα πού φωτίζει τή 
διαδικασία τής γνώσης είναι ή εικασία ή ύπόθεση.

Ώ ς πρός τούς θεούς ύποδείχνει ό ϊδιος ένα δρόμο γιά μιά σαφέστερη 
γνώση. Κατακρίνει τή συνήθεια τών άνθρώπων νά πλάθουν τήν εικόνα 
τών θεών σύμφωνα μέ τή δική τους εικόνα καί θέλει νά πει ότι είναι αύ- 
θαίρετο νά άποδίδει κανείς στό θεό τήν άνθρώπινη φύση134. Ά ν  λάβου-

134. Αύτό κατά τόν Leibniz θά ήταν σάν νά ειρωνευόμαστε τό θεό. Τέτοια έπιχει- 
ρήματα άναπτύχθηκαν στή σύγχρονη έποχή μέσα άπό τή θεολογία πού είναι γνωστή 
ώς «κριτική» ή «διαλεκτική θεολογία». Αύτή καλλιέργησε τήν άντίληψη πώς είναι 
αύθαίρετο νά μιλάμε γιά τό θεό, μιά καί χρησιμοποιούμε γλώσσα άνθρώπινη: άπειρη 
ποιοτική διαφορά χωρίζει τό θειο άπό τό άνθρώπινο.

Είναι γενικά γνωστό τό φαινόμενο πώς ό άνθρωπος γίνεται άναπόφευκτα τό κέντρο 
άναφοράς πρός διάφορα έπίπεδα πραγματικότητας. Ά ντί νά άναφερθούμε στό θειο, 
άναφερόμαστε στή συμπεριφορά τών ζώων καί παρατηρούμε πώς αύτή άποκαλύπτει 
στοιχεία τά όποια διαφέρουν ούσιαστικά άπ’ αύτά πού συνθέτουν τή δική μας ψυχική 
δομή. ’Έτσι μπορει νά προβληθεί ή άποψη ότι δέν είμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε τά 
ζώα παρά μόνον άνθρωπομορφικά. ’Ανάλογες δυσχέρειες προκύπτουν όταν περνού
με άπό τό άνθρώπινο άτομο στήν άνθρώπινη μάζα, πού παρουσιάζει άλλα χαρακτηρι
στικά, στό σύμπαν κ.λπ. Κάθε, λοιπόν, συλλογισμός ή άποψη πού έρμηνεύει κάτι τό
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με ύπόψη πώς ό ανθρωπομορφισμός είναι ώς ένα σημείο αναπόφευκτος, 
μόνο πού απαιτεί διερεύνηση τής σημασίας του καί έξάρθρωση τών άν- 
τινομιών πού περικλείει κατά περίπτωση μέσα του, καταλαβαίνουμε πο
λύ καλά πώς ή κριτική τοϋ Ξενοφάνη ένάντια στόν άνθρωπομορφικό 
τρόπο αναπαράστασης τών θεών συνεπάγεται μιά ορισμένη στάση ά- 
πέναντι στό πρόβλημα τής γνώσης.

Ό ς πρός τά πράγματα τοΰ κόσμου ό Ξενοφάνης παρουσιάζεται έμπει- 
ρικός. Ή  γνώση έδώ δέν εΐναι όλότελα έπαληθεύσιμη μέ βάση τά έμπει- 
ρικά δεδομένα, γιατί οί δυνατότητες άμεσης παρατήρησης εΐναι γιά 
τούς άνθρώπους περιορισμένες. Έτσι διακρίνει έκεΐνα πού είναι φανε
ρά, έμπειρικά αντιληπτά135, καί έκεΐνα πού άπλώς τά συμπεραίνουμε ή 
τά εικάζουμε. Στή δεύτερη περίπτωση δέν πρόκειται παρά γιά πιθανότη
τες. Γιά πρώτη φορά συναντοΰμε στήν ιστορία τοΰ φιλοσοφικού στο
χασμού τήν έννοια τής πιθανότητας: ταντα δεδοξάσθωμένέοικότα τοΐς 
έτύμοισι... Ή  παρατήρηση διακρίνεται έδώ μεθοδικά άπό τή θεωρητι
κή ύπόθεση. Τά άληθινά εΐναι αύτά πού έτίαληθεύονται έμπειρικά καί τά 
δοκουντα είναι πιθανά άν μοιάζουν μέ τά άληθινά. Κριτήριο γιά τή βε
βαιότητα καί τό κύρος τής γνώσης είναι ή δυνατότητα έπαλήθευσής της 
μέ βάση τήν έμπειρία μας. Επειδή όμως δέν είναι δυνατό νά περιοριζό
μαστε μόνον σ’ έκεΐνα πού είναι έμπειρικά έπαληθεύσιμα, καταφεύγου
με σέ ύποθέσεις, πού είναι άπλά πιθανές γνώσεις. Ή  πιθανότητα μάλι
στα μιας θεωρητικής άποδοχής έξαρτάται άπό τό βαθμό τής ομοιότητάς 
της μέ τά άληθινά, τά πραγματικά έμπειρικά δεδομένα136.

Είναι, λοιπόν, φανερό πώς ή στάση τοΰ Ξενοφάνη άπέναντι στό πρό
βλημα τής γνώσης προδίδει μιά σοβαρότητα καί έφεκτικότητα, κριτικό 
καί ορθολογικό πνεύμα. Αύτό τονίζεται άκόμα άπό ένα άπόσπασμα πού 
δείχνει πρόσθετα πώς ό Ξενοφάνης ήταν ξένος πρός μιά δογματική 
στάση άπέναντι στά πράγματα:

μή ανθρώπινο (θεός, φύση, ζώα κ.λπ.) μέ χρήση στοιχείων πού προκύπτουν άπό τή 
νοοτροπία τοϋ άνθρώπινου ατόμου εΐναι άνθρωπομορφικός τρόπος παράστασης. Ό  
ίδιος τρόπος παράστασης βρίσκεται στή βάση τών κόμικς, τοϋ είδους αύτοϋ έκφρα
σης πού έχει έκπληκτική διάδοση στόν σημερινό κόσμο.

135. Β 36, όππόσα δή θνητοΐσι πεφήνασινεισοράασθαι... Τό θνητοΐσι σ’ αύτή τή 
λειψή φράση δέν εΐναι απαραίτητο νά ύποθέσουμε ότι έρχόταν σ’ άντίθεση πρός τό 
θεοΐσι, οπότε θά διαγραφόταν μιά άντίθεση άνάμεσα σ’ ό,τι γνωρίζουν οί άνθρωποι 
καί σ’ ό,τι, γνωρίζουν οί θεοί. Ό  Ξενοφάνης ένδιαφερόταν μόνο γιά τόν άνθρωπο σάν 
ύποκείμενο τής γνώσης καί πρέπει νά θεωρούσε πολύ ασαφή καί αβέβαιη κάθε γνώμη 
τών ανθρώπων ώς πρός τό"τί μπορεΐ νά γνωρίζουν οί θεοί (Β 34).

136. Πβ. Frankel, Dichtung, 382 κ.έ.
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Β 38
εί μή χλωρόν έφυσε θεός μέλι, πολλόν έφασκον 
γλύσσονα σϋκα πέλεσθαι.

[’Ά ν  ό θεός δέν είχε δημιουργήσει τό κιτρινωπό μέλι, θά θεωρούσαμε ά- 
σύγκριτα πιό γλυκά τά σύκα].

Μέ τό παράδειγμα αύτό, θέλει νά δηλώσει πώς μιά ποιότητα παρου
σιάζεται μέσα στά πράγματα σέ μιά διαβάθμιση πού τά κάνει νά έχουν 
ένα σχετικό χαρακτήρα. Γιατί, άν δέν ύπήρχε τό μέλι στή φύση, θά εί
χαμε τήν έντύπωση πώς τά σύκα είναι πολύ πιό γλυκά άπ’ ό,τι μάς φαί
νονται τώρα πού ύπάρχει μέλι. Ό  Ξενοφάνης, λοιπόν, φαίνεται πώς 
είχε μιά ιδέα γιά τόν σχετικό χαρακτήρα τών ποιοτήτων, πράγμα πού 
ταιριάζει πολύ καλά μέ τήν όλη κριτική διάθεση τοΰ νού του.

5. Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Ό  Ξενοφάνης φαίνεται πώς είχε σκεφτεΐ πάνω στό πρόβλημα τής ιστο
ρικής προόδου: πώς οί άνθρωποι πετυχαίνουν νά δίνουν όλο καί καλύτε
ρες λύσεις στά προβλήματα τής ζωής τους; Καί διατύπωσε τήν άκόλου- 
θη σκέψη:

Β 18
οϋτοι άπ'άρχής πάντα θεοί θνητοΐσ’ υπέδειξαν, 
άλλά χρόνφ ζητοϋντες έφευρίσκουσιν άμεινον.

[Οί θεοί δέν άποκάλυψαν άπό τήν άρχή τά πάντα στούς άνθρώπους, άλλά 
τά βρίσκουν οί άνθρωποι μέ τά χρόνια άναζητώντας τό καλύτερο].

’Αντίθετα μέ τόν Η σίοδο137, πού πίστευε σέ μιά έξακολουθητική χει
ροτέρευση τής άνθρωπότητας (μύθος τών πέντε έποχών τοΰ κόσμου), ό 
Ξενοφάνης φαίνεται νά πιστεύει πώς οί άνθρωποι μπορούν νά προχω
ρούν στή δημιουργία όλο καί άνώτερου πολιτισμού μέ τή δική τους δη
μιουργική προσπάθεια. Ό  πολιτισμός δέν είναι κάτι τό δοσμένο καί 
συντελεσμένο, ένα δώρο τών θεών στούς άνθρώπους, παρά μιά βαθμιαία 
προοδευτική πορεία. Τό καλό κατακτιέται μέ ιδρώτα καί μόχθο, μέ τήν

137. Θεογ., 116 κ.έ.
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αναζήτηση καί έπινόηση τοϋ καλύτερου138. Δέν φαίνεται πώς μέ τό ά
πόσπασμα αύτό ήθελε ό Ξενοφάνης νά δείξει πώς οί άνθρωποι φτάνουν 
σέ πιό άσφαλή γνώση139 και είναι άπίθανο πώς άναφερόταν στό πρό
βλημα τής θεωρητικής γνώσης. Έπίσης είναι άσκοπο νά αναζητούμε 
έδώ ένα ειδικό νόημα πού έξυπηρετεΐ τήν έννοια τοΰ θεού140. Τό πιό πι
θανό είναι ότι προβάλλεται ή άποψη πώς ή πορεία τής ιστορίας δέν έ- 
ξαρτάται άπό τούς θεούς οΰτε άπό τή στάση όποιουδήποτε δαίμονα άλ
λά άπό τούς ίδιους τούς έλεύθερους άνθρώπους πού έχουν μέσα τους τήν 
τάση γιά συνεχή βελτίωση τών όρων τής ζωής τους141. Γ ιά πρώτη φορά 
παρουσιάζεται στήν ιστορία τής φιλοσοφίας ή έννοια τής προόδου142, 
πού δικαιολογεί νά θεωρείται ό Ξενοφάνης σάν ό πρώτος πού στοχά
στηκε πάνω σ’ ένα τόσο σημαντικό θέμα τής θεωρητικής φιλοσοφίας 
τής ιστορίας.

6. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Θρεμμένος μέ τά φιλοσοφικά καί έπιστημονικά άγαθά τής μιλήσιας πα
ράδοσης, ό Ξενοφάνης άποτελει μιά άξιοσημείωτη παρουσία στήν ι
στορία τής προσωκρατικής σκέψης. Δέν ήταν άπλά ένας ραψωδός πού 
πέρασε κατά λάθος γιά φιλόσοφος, άλλά δέν ήταν έπίσης μεγαλοφυία 
σάν τόν Αναξίμανδρο ή τόν Ηράκλειτο. Ή  παράδοση πού τόν κάνει 
άρχηγό ή θεμελιωτή τοΰ έλεατισμοΰ δέν είναι παρά μιά άπλή κατα
σκευή τής αρχαίας δοξογραφίας σύμφωνα μέ τό κοινό σχήμα τής διαδο
χής τών σχολών143. Είναι, πραγματικά, όλότελα άπίθανο νά είχε ό Παρ
μενίδης μιά έξάρτηση άπό τόν Ξενοφάνη, γιατί ή οργάνωση τής σκέ
ψης τους είναι όλότελα διαφορετική. Μέ κανένα τρόπο δέν μπορεΐ νά 
εξηγηθεί ό θεός τοΰ Ξενοφάνη σάν ένα προανάκρουσμα τοΰ παρμενίδει- 
ου όντος ή σάν μιά θεολογικά μεταμφιεσμένη όντολογική δομή σκέ
ψης. ’Έτσι, ένώ ή κοσμολογία τοΰ Ξενοφάνη έξηγεΐται πολύ καλά σάν

138. Πβ. τή μεταφορά τοϋ Paul Valery: «μόνο τόν πρώτο στίχο μάς έδωσαν οί θεοί, 
τούς ύπόλοιπους τούς κερδίζουμε μόνοι μας μέ Ιδρώτα καί αϊμα».

139. Γνώμη τοΰ Β. Snell σέ συζήτηση γιά τή θεολογία τών προσωκρατικών στοϋ 
Gigon, Theologie, 160.

140. Όπως κάνει ό W.J. Verdenius στοΰ Gigon, Theologie, 161.
141. Πβ. Lauffer, 37 καί Edelstein, 3 κ.έ.
142. Βλ. Guthrie, I 399-401 καί τοΰ ϊδιου, In the Beginning, κεφ. 5 καί 6.
143. Jaeger, 64. ?
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ανάπτυγμα πιό πέρα τής μιλήσιας κοσμολογίας, ή θεολογία του ξεφεύ
γει άπό τήν κύρια πορεία τής προσωκρατικής σκέψης. Ό  θεός όμως τού 
Ξενοφάνη, μέ τό φιλοσοφικό νόημα πού τοΰ ταιριάζει, άποτελεΐ μιά ι
στορική γέφυρα πού μάς περνά στόν Ηράκλειτο. Ό  Ηράκλειτος δέν 
έξαρτάται, βέβαια, άπό τόν Ξενοφάνη οϋτε στήν ιδέα του γιά τό ϋεΐο 
οϋτε στίς άπόψεις του πάνω στό γνωσιολογικό πρόβλημα (διάκριση ορ
θής γνώσης καί γνώμης, σχετικό κύρος τών αισθήσεων), οϋτε στήν κο
σμολογική του θεωρία. Ά ν  οί δύο στοχαστές παρουσιάζουν ορισμένες 
ομοιότητες στή σκέψη τους, αύτό όφείλεται στό γεγονός ότι καί οί δύο 
συνέχισαν τή σκέψη τών Μιλησίων Αναξίμανδρου καί Άναξιμένη, 
μόνο πού ό Ηράκλειτος ξεπέρασε κατά πολύ τόν Ξενοφάνη σέ πρωτο
τυπία καί σέ δημιουργική δύναμη.



Ill

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Όπως ή Μίλητος σέ περίοδο μεγάλης ακμής άνέδειξε έναν στοχαστή 
σάν τόν ’Αναξίμανδρο, άνάλογα ή ’Έφεσος γέννησε τόν Ηράκλειτο. 
Αύτή βρισκόταν τόν 6ο αί. π.Χ. σέ μεγάλη ακμή καί συγκέντρωνε, άπό 
τό έμπόριο πιό πολύ, μεγάλα πλούτη. Διαμορφώθηκε έτσι μιά ισχυρή 
τάξη έμπορων, πού φυσικά ή δύναμή της βασιζόταν στόν πλούτο. Ή  
ρήξη, λοιπόν, άνάμεσα στούς παλιούς εύγενεΐς καί στή συνεχώς άνερ- 
χόμενη έμπορική πλουτοκρατική τάξη ήταν άναπόφευκτη. Καί έκεΐνοι 
πού έχασαν άπό τή διαμάχη αύτή ήταν οί εύγενεΐς. Ό  Ηράκλειτος ήταν 
ένας άριστοκράτης, γόνος παλιάς βασιλικής οικογένειας (είχε όμως πα
ραχωρήσει μεγαλόθυμα τά βασιλικά του δικαιώματα στόν άδελφό του). 
'Ως άριστοκράτης καί καθώς έβλεπε τήν άνοδο τών δημοκρατικών στήν 
κοινωνική καί πολιτική σκηνή, ήταν φυσικό νά κατέχεται άπό αισθή
ματα δυσαρέσκειας γιά τήν πορεία τών κοινωνικών καί πολιτικών πραγ
μάτων. ’Έλεγε γιά τούς συμπολίτες του: «όλοι οί Έφέσιοι πού έχουν πε- 
ράσει τήν έφηβική ήλικία καλά θά έκαναν νά πάνε νά κρεμαστούν (ε
μείς θά λέγαμε νά πάνε νά πνιγούν) καί ν’ άφήσουν τήν πόλη στ’ άμού- 
στακα παιδιά. Γ ιατί έξόρισαν τόν Έρμόδωρο144, τόν καλύτερο άνάμεσά 
τους, μέ τά λόγια: “δέ θέλουμε κανέναν καλύτερο νά έχουμε άνάμεσά 
μας. ’Άν είναι κανένας τέτοιος, άς πάει νά εΐναι καλύτερος άλλοϋ κι ά
νάμεσα σ’ άλλους”»145. Γενικά, ό Ηράκλειτος έκφράζει μιά περιφρό

144. Ό  Έρμόδωρος ήταν φίλος τοϋ Ηράκλειτου άριστοκράτης, πού ώς τό 478 
π.Χ. ήταν άρχοντας στήν ’Έφεσο καί ύστερα διώχτηκε άπό τούς δημοκρατικούς.

145. Β 121.
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νηση γιά τούς πολλούς άνθρώπους (ήταν, μέ μιά σύγχρονη πολιτική έκ
φραση, ένας «έχθρός τοϋ λαοΰ») διδάσκοντας λ.χ. πώς ό ένας άξίζει δσο 
οί δέκα χιλιάδες, άν είναι άριστος146, ή πώς οί λαϊκές μάζες μπορούν μέ 
τή βία νά έξαναγκάζονται άπό έναν ήγέτη νά προχωρούν στό δρόμο 
τους: «τά ζώα ποδηγετοϋνται στή βοσκή μέ τά χτυπήματα τοϋ ραβδιοΰ 
πού κρατεί στά χέρια του ό βοσκός»147. Είναι ή φυσική άριστοκρατική 
διαίρεση τών άνθρώπων σέ κοπάδια καί στό βοσκό, πού τά οδηγεί μέ τό 
ραβδί στή βοσκή, στό άρμεγμα καί κάποτε στή σφαγή.

Άλλά παρ’ όλο πού ό Ηράκλειτος ήταν ένας «άντιδραστικός», έπι- 
βλήθηκε στήν ιστορία τής φιλοσοφίας σάν ένα γιγάντιο πνεύμα καί 
αιώνες τώρα ώς σήμερα καταπλήσσει μέ τό μέγεθος καί τή δύναμη τής 
σκέψης του. Αύτός άποτελεΐ τουλάχιστον μιά κεντρική μορφή στήν ι
στορία τοϋ προσωκρατικοϋ στοχασμού. Σέ λεπτομέρειες τής σκέψης 
του άναγνωρίζονται έπιδράσεις άπό τόν Αναξίμανδρο καί τόν Ά ναξι
μένη, άπό τόν Πυθαγόρα, άπό τόν ορφισμό καί τόν κόσμο τών μυστη
ρίων, άλλά ό χαρακτήρας καί ό προσανατολισμός τοΰ στοχασμοϋ του 
ήταν κάτι τό έντελώς καινούργιο. Αύτό όμως τό νέο πνεύμα, πού έφερε 
στόν κόσμο ό Ηράκλειτος, παρουσιαζόταν σάν ένα παράδοξο. Ή  γρα
φή τής σκέψης είναι έδώ έσωτερική, πολύγραμμη, πλαστική καί ό λό
γος του έχει ένα έσωτερικό νόημα πού δέν άποκαλύπτεται εύκολα. Τά 
άποσπάσματα πού έχουν σωθεί άπό τό βιβλίο τοΰ Ηράκλειτου εΐναι 
στή μεγάλη τους πλειονότητα άποφθεγματικές ρήσεις, σύντομα λόγια, 
πυκνά καί περιεκτικά, άρχιτεκτονικά δομημένα, νοήματα διατυπωμένα 
μέ συνθηματική γλώσσα καί μέ συναρμογή άμφίλογων λέξεων, άπο
σπάσματα πού άπαιτοΰν μιά ειδική μεταχείριση γιά νά διαφανεΐ τό νόη
μά τους. Ποικίλες έρμηνευτικές δυσκολίες πού παρουσιάζονται στήν 
περιοχή τής προσωκρατικής σκέψης, συγκεντρώνονται στόν Η ρά
κλειτο μεγεθυμένες. ΓΓ αύτό ό Ηράκλειτος θεωρήθηκε άπό παλιά δυσ
νόητος καί πήρε τήν έπωνυμία Σκοτεινός. Ή  σκοτεινότητά του φαίνε
ται πώς όφειλόταν μάλλον στή μορφή τοΰ λόγου του, στό περίτεχνο ύ
φος του148, καί στόν πολυσήμαντο χαρακτήρα τών όρων149. Μέ κατάλ
ληλη λοιπόν επεξεργασία τών όρων καί μέ μελέτη τής δομής τοΰ λόγου, 
ό Ηράκλειτος θά μποροΰσε νά παρουσιαστεί σάν ένας φωτεινός φιλό

146. Β 49.
147. Β 11.
148. Πβ. Diels, Herakleitos, V.
149. Gomperz, 23.
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σοφος. Γ ενικά, οί έρμηνευτικές δυσκολίες δέν προέρχονται έδώ άπό τό 
γεγονός ότι ό Ηράκλειτος είναι άπό τή φύση του δυσνόητος καί δυσερ
μήνευτος άλλά άπό τό ότι εΐναι πολύ εύκολο νά παρερμηνευτεί καί νά 
παρεξηγηθοϋν οί πραγματικές του προθέσεις. Καί τούτο γιατί τήν αλή
θεια του ό Ηράκλειτος δέν ήθελε νά τή δίνει έτοιμη καί τελειωμένη, άλ
λά τήν έδινε έλλειπτικά καί κατά κάποιο τρόπο συμβολικά καί ύπαινι- 
κτικά. Ό  ϊδιος ήθελε νά προβάλει μιά σκέψη πού νά λειτουργεί μέσα 
στό νοϋ τοΰ άλλου καί νά τόν παρωθεί σέ δημιουργία. Έ τσι παρουσίασε 
ένα λόγο έρεθιστικό καί γόνιμο, πού παίζει κάλλιστα τό λειτουργικό 
του ρόλο, γιατί αύτός, σάν τό θεό τών Δελφών, δέν λέει τίποτε ούτε κρύ
βει τίποτε παρά έκπέμπει έναρθρα σήματα150. Τό «σήμα» δέν εΐναι ούτε 
φανερός ούτε κρυμμένος λόγος άλλά σύμβολο πού προκαλεΐ τή διερεύ- 
νηση τής σημασίας του.

Ένας τέτοιος λόγος εΐναι γραμμένος γιά νά άκούγεται μαζί μέ τή σιω
πή. Ά ν  πρέπει νά άφουγκραζόμαστε τίς σιωπές του, πρέπει νά προσέ
χουμε μαζί μήν κάνουμε τό λόγο νά σωπαίνει. Τό βιβλίο, λοιπόν, τοΰ 
Ηράκλειτου δέν θά τό φανταστούμε σάν έκεΐνα τών Μιλησίων, πού έ
γραφαν σέ συνεχή πεζό λόγο θέλοντας νά δώσουν μιά συστηματική έρ
μηνεία τοΰ κόσμου. Αύτό ήταν σίγουρα μιά ή περισσότερες σειρές άπο- 
φθεγμάτων πού ήταν διατυπωμένα μ’ ένα προφητικό ύφος151 καί φορτι
σμένα μέ πλούσιο νόημα. Τέτοια γραπτά έπιδέχονται εύκολες καί έπι- 
πόλαιες έρμηνεΐες καί μπορούν νά παρουσιαστούν κατά ποικίλους 
τρόπους άνάλογα μέ τίς ιδιαίτερες προθέσεις τών διαφόρων συγγρα
φέων. Ό  Αριστοτέλης ήταν σέ θέση νά έντάξει τόν Ηράκλειτο μέσα 

/ στό γενικό σχήμα τής ιωνικής φιλοσοφίας, νά τόν θεωρήσει σάν σπου
δαίο μονιστή πού’έξηγοΰσε τόν κόσμο άπό ένα βασικό στοιχείο, τό πϋρ, 

\ πού αύτός διάλεξε στή θέση τοΰ ϋδατοςτού Θαλή, τοΰ άπειρον τοΰ Ά - 
χναξίμανδρου καί τοΰ άέρος τοΰ Αναξιμένη. Οί στωϊκοί πρόβαλαν τόν 
Ηράκλειτο σάν προφήτη τής διδασκαλίας τους γιά τόν περιοδικό κύ
κλο τοΰ κόσμου άπό τή σπερματική φωτιά καί γιά τήν τελική καταστρο
φή του μέ τήν έκπύρωση. Χριστιανοί συγγραφείς έξάλλου είδαν τόν Η 
ράκλειτο σάν προφήτη τής χριστιανικής διδασκαλίας γιά τή Μέλλου-

150. VS, 22 Β 93 ό άναξ, ού τόμαντειόν έστι τό ένΔελφοΐς, οΰτε λέγει οΰτε κρύπτει 
άλλά σημαίνει.

151. Τό σημαίνει του Β 93 είναι όρος τής προφητικής γλώσσας καί δείχνει πώς τό 
έπεξεργασμένο ύφος του λόγου του έξηγεΐται έδώ άπό κάποια σχέση του μέ τόν μαν
τικό κόσμο.
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σα Κρίση καί γιά τό πυρ τό έξώτερον152. Νεότεροι μελετητές έδωσαν τίς 
πιό διαφορετικές εικόνες πού μπορούμε νά έχουμε γιά ένα φιλόσοφο: ό 
Ηράκλειτος εΐναι κοσμολόγος πού οδηγεί τήν ιωνική φυσική στό κο
ρύφωμά της153, ό Ηράκλειτος δέν εΐναι φυσικός σάν τούς άλλους ’Ίωνες 
φιλοσόφους154, αύτός εΐναι ένας ήθικός φιλόσοφος155, ό Ηράκλειτος 
εΐναι ό πρώτος ύπαρξιστής φιλόσοφος156, είναι ό πρόδρομος τοΰ He
gel157, εΐναι θεολόγος158, ύλοζωιστής159, έμπειρικός καί αισθησιοκρά- 
της160, μυστικιστής161, μαθητής τών Περσών, τών Αιγυπτίων, τών Ι ν 
δών162.

Ποιός εΐναι, λοιπόν, ό Ηράκλειτος αύτός πού δίνει λαβή στίς πιό 
διαφορετικές καί συχνά άντιφατικές έρμηνεΐες; ’Αναμετρώντας τίς έρ- 
μηνεΐες αύτές καί άναλύοντας τά άποσπάσματα, συγκρίνοντας καί συν- 
δυάζοντάς τα τό ένα μέ τό άλλο, είναι δυνατό νά συλλάβουμε τόν πολύ
πλευρο χαρακτήρα τής ήρακλείτειας σκέψης καί νά έπισημάνουμε τά 
κύρια χαρακτηριστικά καί τά ιδιαίτερα μοτίβα της. Βέβαια, εΐναι άδύ- 
νατο νά ερμηνεύσει κανείς «άντικειμενικά» τήν ήρακλείτεια σκέψη, 
όσο προσηλωμένος κι άν είναι στά ϊδια τά κείμενα. Τά άποσπάσματά 
του μπορούν νά διαβαστούν άπό τόν καθένα μέ διαφορετική σειρά καί 
νά άποδώσουν διαφορετικό νόημα. ’Έτσι, είναι δυνατό νά έχουμε δια
φορετικές έπιστημονικές ερμηνείες τής ήρακλείτειας σκέψης. Μέ τήν 
προϋπόθεση πώς προβαίνουμε σέ έπιστημονικά θεμιτές άναλύσεις τής 
σκέψης αύτής, μπορούμε νά δικαιολογήσουμε τά λόγια τοΰ Spengler: 
«ή μεγάλη σκέψη τοΰ Ηράκλειτου μοιάζει μέ τήν ψυχή τοΰ Άμλετ: ό 
καθένας τήν καταλαβαίνει, άλλά ό καθένας διαφορετικά»163.

152. Βλ. Cherniss, PresocraticPhilosophy, 13.
153. Βλ. Snell, 361· Reinhardt, 202 κ.έ.
154. Teichmiiller, 1 ,4 κ.έ., Diels, Herakleitos, IX* Schuhl, 278 κ.έ.
155. Gigon, Ursprung, 198.
156. Brecht, 132.
157. Βλ. Lassalle.
158. Tannery, 168 κ.έ.
159. Zeller, 922.
160. Βλ. Schuster.
161. Cornford, 184.
162. Teichmiiller, 142,98,204 κ.ά., II 105,115,209 κ.έ., 178 κ.ά. Βλ. καί S. Arabin

do, Heraclite, 2η έκδ., Lyor 1951.
163. Spengler, 3.
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2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ή  διδασκαλία του Ηράκλειτου μπορεΐ νά συμπυκνωθεί στίς άκόλου- 
θες κύριες προτάσεις:

-  Ό  κόσμος κινείται άκατάσχετα. Ή  άλλαγή τοϋ κόσμου (καί τοϋ 
κοινωνικού έπίσης κόσμου) άποτελει τό συνεχές καί σταθερό χαρακτη
ριστικό τής πορείας του. Εΐναι ή θεωρία τής καθολικής ροής.

-  Ό  κόσμος δέν είναι ένα στατικό οικοδόμημα, πού κάποιος θεός ή 
άνθρωπος τό έχτισε, άλλά είναι αιώνια ζωντανή φωτιά πού άναβοσβή- 
νει συνεχώς μέ μέτρο καί κανονικές άναλογίες.

-  Ό  κόσμος βρίσκεται συνεχώς σέ κατάσταση σύρραξης. Ό  πόλε
μος είναι πατέρας καί βασιλιάς όλων.

-  Ό λες οί άντίμαχες δυνάμεις τοΰ κόσμου άπολήγουν σέ άρμονία. Ό  
κοσμικός πόλεμος δέν διεξάγεται άτακτα. Υπάρχει μιά σταθερή κανο
νικότητα καί νομοτέλεια πού διέπει όλες τίς κινήσεις, μεταβολές καί 
άντίθετες ροπές τών πραγμάτων.

α. Κίνηση καί μεταβολή

Τήν ιδέα πώς ό κόσμος άποτελει ένα ρεύμα πού κινείται άδιάκοπα ό Η 
ράκλειτος τήν έξέφρασε παραστατικά μέ τήν εικόνα τοϋ ποταμοΰ. Ά ν  ό 
κόσμος παρουσιάζει τήν εικόνα τοΰ ποταμοΰ πού τά νερά του κυλούν ά
διάκοπα, ή άκατάσχετη κίνηση τοΰ κόσμου είναι ό μοναδικός τρόπος 
ύπαρξής του:

Β 120
ποταμοισι τοΐσι ν αύτοΐσι ν έμβαίνουσι ν έτερα καί έτερα ύδατα έ- 
πιρρεΐ'

[Σ’ έκείνους πού μπαίνουν μέσα στά ϊδια ποτάμια, τρέχουν άπό πάνω άλ
λα καί συνεχώς άλλα νερά].

Β 91
ποταμφ γάρ ούκ έστιν έμβήναι δίς τφ αύτφ... σκίδνησι καί... συ
νάγει... σννίσταται καί άπολείπει... πρόσεισι καί άπεισι.

[Δέν είναι δυνατό νά μπει κανείς δύο φορές μέσα στό ϊδιο ποτάμι... τά νε
ρά διασκορπίζονται καί μαζεύονται... άνταμώνουν καί προσπερνούν... 
πλησιάζουν καί άπομακρύνονται].
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Ό  Πλάτων164 κιόλας έχει παρατηρήσει πώς ό Ηράκλειτος χρησιμο
ποίησε τήν εικόνα τοϋ ποταμοΰ γιά νά έκφράσει παραστατικά τήν άπο
ψη ότι τά πάντα κυλούν συνεχώς: όλος ό κόσμος εΐναι μιά άδιάκοπη ροή 
σάν τή ροή τοϋ ποταμοΰ165. Τά άποσπάσματα πού παραθέσαμε δηλώ
νουν πώς αύτό πού είναι ϊδιο μέ τόν έαυτό του εΐναι τήν ϊδια ώρα διαφο
ρετικό. Συνακόλουθα, εΐναι άδύνατο, σύμφωνα μ’ αύτή τήν άποψη, νά 
δοΰμε δύο φορές τά πράγματα ϊδια, ή, μέ μιά σύγχρονη έκφραση, θά ή
ταν άδύνατο νά πάρουμε δύο άλλεπάλληλες φωτογραφίες τών πραγμά
των πού νά είναι ϊδιες μεταξύ τους. Αύτό σημαίνει πώς δέν είναι έδώ 
πράγματα αύτά πού συνθέτουν τόν κόσμο παρά συμβάντα. Ή  σημασία 
αύτής τής ιδέας είναι τόσο μεγάλη στήν άπλότητά της, πού ένας φιλό
σοφος τής έποχής μας, ό Wittgenstein, χρειάστηκε νά τήν ξαναδιατυ- 
πώσει έπιβεβαιώνοντάς την, δυόμισυ χιλιάδες χρόνια περίπου μετά τόν 
Ηράκλειτο: «ό κόσμος είναι τό σύνολο τών γεγονότων καί όχι τών 
πραγμάτων»166.

Ένώ, λοιπόν, ό κόσμος παρουσιάζει άλλα καί συνεχώς άλλα περι
στατικά, αύτός σάν ολότητα δέν χάνει τήν ταυτότητά του. Στήν ήρα- 
κλείτεια εικόνα τό έτερον τοϋ ποταμοΰ είναι βέβαια άκατανόητο χωρίς 
τό ταύτόν τοΰ ποταμοΰ. Νά ύποθέσουμε πώς ό ποταμός είναι φαινομενι
κά μονάχα ϊδιος, ένώ στήν πραγματικότητα άλλάζει συνεχώς, καθώς 
φέρνει όλο καί καινούρια νερά; Παραμένει μήπως ό ποταμός ϊδιος μέ 
τόν έαυτό του γιατί ή κοίτη του είναι ϊδια πάντοτε, ή γιατί τό όνομα τοΰ 
ποταμοΰ δέν άλλάζει167; Μήπως ή ταυτότητα έξηγεΐται έδώ άπό τό γεγο
νός πώς ή ροή μένει σταθερή168, ή γιατί ή ροή αύτή έχει ένα σταθερό μέ
τρο169;

Ό  Ηράκλειτος πρέπει νά έβλεπε τόν κόσμο όχι σάν μιά άκατάσχετη 
ροή παρά σάν μιά ροή πού γίνεται παντοϋ σύμφωνα μέ ορισμένα μέτρα 
καί μέ κανονικές άναλογίες. Έτσι ό κόσμος διατηρεί μιά ταυτότητα 
μέσα σ’ όλες τίς μεταβολές καί τούς μετασχηματισμούς τών πραγμάτων. 
Ό  Ηράκλειτος ήθελε ϊσως νά πει πώς ό ποταμός είναι σάν ένας άνθρω

164. Πλατ., Κρατ., 402 a.
165. "Ενα σύγχρονο σχόλιο στήν ήρακλείτεια θεωρία τοΰ ποταμοΰ μπορει νά άπο- 

τελέσει ή κινηματογραφική ταινία τοΰ Jean Renoir «Τό ποτάμι» (1950).
166. Tractatus, 1.1. Πβ. Popper, I, 205 καί τοΰ ϊδιου, Presocratics, 147.
167. Seneca, Ερ., 58, 23.
168. Reinhardt, 17.
169. Kirk, 377 κ.έ.
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πος μέ μνήμη: ό ποταμός «θυμάται» πώς έμεΐς μπήκαμε καί ή έμπειρία 
μιας συνάντησής μας εΐναι μοναδική καί ανεπανάληπτη. Ένώ όμως οί 
έμπειρίες είναι άλλες καί συνεχώς άλλες, έκεΐνος πού αποκτά τίς έμπει- 
ρίες αύτές διατηρεί μιά ταυτότητα, χωρίς τήν οποία δέν θά ήταν δυνατή 
ή συνείδηση τής συνέχειας τών άλληλοδιάδοχων έμπειριών του170. Γιά 
τήν ακρίβεια, άν ό κόσμος παρουσιάζει τήν εικόνα ένός ποταμού, έμεΐς 
δέν «μπαίνουμε» μέσα στόν ροϋ του, παρά είμαστε μέσα σ’ αύτόν, καί τό 
ρεύμα του μάς συμπαρασύρει μαζί μέ όλα τά άλλα πράγματα. Καί συμμε
τέχουμε τόσο στήν όλη πορεία άλλαγής, πού συνεπάγεται ή κοσμική 
κίνηση, όσο καί στή σταθερότητα τοϋ ρυθμού κίνησης καί μεταβολής.

Δέν μπορεϊς νά μπεις δύο φορές στόν ϊδιο ποταμό, εΐναι μιά θανάσιμη 
αμηχανία πού άφορά τό πρόβλημα τοϋ χρόνου. ’Άλλωστε, κι έμεΐς είμα
στε χρονικοί καί βρισκόμαστε διαρκώς μέσα στά νερά τοΰ ποταμού, πού 
μάς συμπαρασύρουν.

β. Τ ό π ϋ ρ  

Β 30
κόσμον τόνδε, [τόν αύτόν άπάντων]ουτε τις Θεών ούτε άνθρώπων 
έποίησεν, άλλ ’ ήνάεί καί έστιν καί έσται πυρ άείζωον, άπτόμενον 
μέτρα καί άποσβεννύμενονμέτρα.

[Αύτήν έδώ τήν κοσμική τάξη (πού εΐναι ή ϊδια γιά όλα) δέν τή δημιούρ
γησε οΰτε κανένας άπό τούς θεούς οΰτε κανένας άπό τούς άνθρώπους, άλ
λά ύπήρχε πάντοτε, ύπάρχει καί θά ύπάρχει αιώνια ζωντανή φωτιά πού 
άνάβει μέ μέτρο καί σβήνει μέ μέτρο].

Β 31
πυρός τροπαν πρώτον θάλασσα, θαλάσσης δέ τό μέν ήμισν γή, τό δέ 
ήμισυ πρηστήρ... <γή> θάλασσα διαχέεται, καίμετρέεται εις τόν 
αύτόν λόγον, όκοΐος πρόσθεν ήν ή γενέσθαι γή.

170. 'Η θεωρία τής διαρκοΰς ροής δέχεται μιάν ασυνήθιστη ύποστήριξη άπό τήν 
άποψη ότι ό λόγος έδώ παίρνει ένα «ύπόγειο» νόημα. Επικαλείται κανείς τή βρεφική 
κωλική έμπειρία τής διάρροιας. Ή  φροϋδική αύτή έρμηνεία, πού παρουσιάστηκε 
πρόσφατα άπό τόν Lazerowitz, 30-32 καί 197-98, προϋποθέτει τήν άρχή ότι οί φιλό
σοφοι έκλογικεύουν, μέσα άπό τίς θεωρίες τους, άσυνείδητες έπιθυμίες, έμπειρίες καί 
ενδιαφέροντα.
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[Μεταλλαγές τής φωτιάς: πρώτα θάλασσα, καί ύστερα τό άλλο μισό τής θά
λασσας γίνεται γή καί τό άλλο μισό πύρινη άστραπή... Ή  γή διασκορπίζεται 
σάν θάλασσα καί μετασχηματίζεται μέ μέτρο στήν ϊδια άναλογία στήν όποία 
ύπήρχε προηγουμένως, προτού γίνει γή].

Β 90
πνρός τε άνταμοιβή τά πάντα καί πυρ άπάντων δκωσπερ χρυσοϋ 
χρήματα καί χρημάτων χρυσός.

[Ό λα  ανταλλάσσονται μέ φωτιά καί ή φωτιά μέ όλα, όπως άκριβώς τά άγαθά 
μέ χρυσό καί ό χρυσός μέ άγαθά].

Β 64
τά δέ πάντα οίακιζει Κεραυνός 

[Ό λα  τά κυβερνά ό Κεραυνός].

Μέ τό άπόσπασμα 30, ό Ηράκλειτος στρέφεται ενάντια στήν άποψη 
πώς αύτός έδώ ό κόσμος, τό διακοσμημένο δηλαδή καί άρμονικά δια
ταγμένο σύνολο τοϋ κόσμου, είναι δημιούργημα θεϊκό ή άνθρώπινο. 
Καί βεβαιώνει πώς κανένας θεός ή άνθρωπος δέν κάλεσε ποτέ τόν κό
σμο σέ ύπαρξη καί ζωή. Ή  άποψη τοϋ Ηράκλειτου, πού αύτός προτεί
νει σάν άντίδοτο, είναι πώς ό κόσμος δέν είχε ποτέ άρχή καί δέν θά έχει 
ποτέ τέλος: ό κόσμος ύπήρχε προαιώνια, ύπάρχει καί θά ύπάρχει πάντο
τε, γιατί είναι αιώνια ζωντανή φωτιά πού άνάβει καί σβήνει μέ μέτρο. Σέ 
καμιά περίπτωση δέν μπορει νά θεωρηθεί ό κόσμος σάν μιά σβησμένη 
φωτιά, σάν ένα νεκρό σώμα171. Τό πϋρ άλλωστε θεωρείται άποσβεννύμε- 
νονμέτρα (όπως καί άπτόμενονμέτρα), πράγμα πού σημαίνει ότι άκο- 
λουθεΐ μιά πορεία εξακολουθητικής έξασθένησης χωρίς νά σβήνει ποτέ 
όλότελα* μένει σέ κάθε πράγμα πάντοτε ό σπινθήρας γιά μιά νέα άναζω- 
πύρωση, πού προχωρεί ώς ένα ορισμένο σημείο ένδυνάμωσης κ.ο.κ. Ή  
φωτιά είναι αιώνια ζωντανή καί ζεϊ μέ τό θάνατο καί τήν άναζωογόνηση 
μέσα σέ άλλες μορφές172.

Πρόκειται γιά δύο άντίρροπες κινήσεις μετασχηματισμών τοϋ πυρός

171. Τό πολυσυζητημένο θέμα τής έκπύρωσης στόν Ηράκλειτο τό άφήνουμε έδώ 
κατά μέρος, μιά καί έχει δειχτεί Ικανοποιητικά πώς πρόκειται γιά στωικό θέμα. Βλ. 
Reinhardt, 163 κ.έ., τοΰ ϊδιο ν, Heraklit, 21 κ.έ., Kirk, «Ecpyrosis», 73-76.

172. Cornford, 185.
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πού άποτελοϋν τήν ϊδια τήν κίνηση τής ζωής τοϋ κόσμου: ή μιά κίνηση 
είναι γή —> θάλασσα—> πΰρ καί ή άλλη πϋρ —> θάλασσα —> γή (Β 31). Ή  
πρώτη κίνηση διαγράφει τήν άνω οδόν καί είναι ή πορεία κατά τήν ο
ποία τό πϋρ ανάβει μέ καθορισμένη άναλογία μεταβολής καί ή δεύτερη 
διαγράφει τήν οδόν κάτω, τήν πορεία δηλαδή κατά τήν οποία τό πϋρ 
σβήνει σύμφωνα μ’ ένα ορισμένο μέτρο άλλαγής. Οί άναλογίες τηρούν
ται σέ όλους τούς μετασχηματισμούς, γιατί ή όλη πορεία τοΰ γίγνεσθαι 
είναι κυκλική καί έτσι ό άνοδικός καί ό καθοδικός δρόμος εΐναι ένας 
(Β 60): ό,τι δίνει λ.χ. τό ύγρό στοιχείο στό ξηρό τό άναπληρώνει πάλι 
άπ’ αύτό καί ό,τι δίνει ή φωτιά στή θάλασσα τό άναπληρώνει άπό τίς θα
λάσσιες άναθυμιάσεις. Έτσι τό πΰρ, πού ό Ηράκλειτος τό χρησιμοποι
εί γιά νά έκφράσει τή μεταβλητότητα όλων τών πραγμάτων, τή συνεχή 
πλαστικότητα καί τήν αιώνια ζωντάνια τοΰ κόσμου, δέν άναλίσκεται 
ποτέ μέσα σ’ όλα καί άποτελει, παρά τίς συνεχείς μεταβολές τους, άκέ- 
νωτη πηγή τής ζωής τοϋ κόσμου.

Τό πϋρ δέν εΐναι, βέβαια, στόν Ηράκλειτο άρχή σάν τό άπειρο τοϋ 
5Αναξίμανδρου ή τόν άέρα τοϋ ’Αναξιμένη, ούτε παριστάνει τόν ούρανό 
ή τήν ΰψιστη περιοχή τοΰ κόσμου μέ φώτα καί φλόγες πάνω του, όπως ό 
’Αχούρα-Μάζντα τής ’Αβέστα στή θρησκεία τοΰ Ζαρατούστρα173. Τό 
πΰρ τό διάλεξε ό Ηράκλειτος γιά νά δηλώσει τή συνεχή μεταβλητότη
τα τοΰ κόσμου, γιατί ή φύση του εΐναι εύκίνητη κι έτσι φαίνεται πώς 
βρίσκεται πιό κοντά στήν κινητική δύναμη τής ζωής, ότι εΐναι τό πιό 
διάφανο μέσο της174. Σύμφωνα μέ μιά άρχαϊκή πίστη, πού άναφέρει ό 
Πλούταρχος, τό πΰρ εΐναι ένα πράγμα ζωντανό καί άν κανείς τό πειρά
ξει, βγάζει έναν ήχο σάν νά πρόκειται γιά ζώο πού τό πληγώνουν175. Ά ν  
έχουμε έδώ ένα μάνα τοΰ πυρός, πρέπει νά λαμβάνουμε ύπόψη πώς ή 
φλόγα ή τό πνεύμα τής φωτιάς, ό δαίμων τοΰ πυρός, ήταν έν μέρει δια
χωρισμένα άπό τήν ορατή φλόγα176. Βέβαια, μερικές άναλογίες άνάμε
σα στήν πρωτογονική καί στήν ήρακλείτεια σκέψη εΐναι χαρακτηρι

173. Έρμηνεία τοΰ Cleve, I, 40-41. Προβάλλει τήν παράξενη έπίσης καί άπίθανη 
ύπόθεση ότι ό θεός τοΰ Ηράκλειτου θά μπορούσε νά άποκληθεί «ό αιώνια ύπάρχων 
Λόγος» ώς πρός τό πνεΰμα του καί τό «αιώνια ζωντανό πΰρ» ώς πρός τό σώμα του. Ά ν  
θά έπιτρεπόταν νά παραστήσουμε άνθρωπομορφικά όχι τό θεό άλλά τόν κόσμο τοΰ 
Ηράκλειτου, θά μπορούσαμε νά ποΰμε πώς τό σώμα τοΰ κόσμου έχει σάν ψυχή του τό 
πΰρ καί τό λόγο σάν μέτρο στίς άναλογίες όλων τών μετασχηματισμών του.

174. Cornford, 188.
175. Βλ. Schuhl, 114 κ.έ.
176. Cornford, 188 καί 189,1.
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στικές177, άλλά στόν Ηράκλειτο τά άποτελέσματα τής σκέψης είναι έν- 
τελώς διαφορετικά. Στή συγκεκριμένη περίπτωση, τό πυρ δέν λειτουρ
γεί σάν πνεϋμα ή δαίμων καί ό στοχασμός δέν γνωρίζει άκόμα καμιά σα
φή διάκριση ΰλης καί πνεύματος. Έτσι, τό έρώτημα άν ό Ηράκλειτος 
σκεφτόταν τό πϋρ ύλικά ή πνευματικά δέν έχει νόημα, γιατί αύτός πα- 
ρίστανε άδιάκριτα τόν κόσμο σάν υλική μάζα καί σάν δύναμη (πϋρ), 
σάν τόν τρόπο ύπαρξης (ποταμός, πόλεμος, άρμονία) καί σάν νομοτέ
λεια (λόγος, τό σοφόν, μέτρον, θειος νόμος), σάν μορφή καί ποιότητα 
( κόσμος, πυρ). Τό ήρακλείτειο, λοιπόν, πϋρ δέν είναι ή άρχή τοϋ κό
σμου καί δέν δικαιολογείται νά μπαίνει δίπλα στό άπειρο τοϋ Α ναξί
μανδρου καί στόν άέρα τοϋ Άναξιμένη. Τό πϋρ έίναι ένα άπό τά θεμε
λιακά στοιχειακά άντίθετα (μαζί μέ τό ϋδωρ ή θάλασσα καί τή γή) άλλά 
ταυτόχρονα είναι ή «σταθερά» τοϋ κόσμου, ό κοσμολογικός παράγον
τας πού παριστάνει τή μεταβλητότητα, τήν πολλαπλότητα, τήν αιώνια 
ζωντάνια τοϋ κόσμου καί έπιπλέον τό μέτρο καί τήν καθορισμένη άνα
λογία τής μεταβολής. Αύτό είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στό άπό- 
σπασμα 90, όπου τό πϋρ παρουσιάζεται σάν τό σταθερό μέτρο μεταλλα
γής όλων τών πραγμάτων: τά πάντα άνταλλάσσονται έξίσου μέ τό πϋρ 
καί τό πϋρ μέ τά πάντα σάν τό χρυσό πού άνταλλάσσεται μέ ϊσης άξίας 
εμπορεύματα καί τά εμπορεύματα μέ ϊσης άξίας χρυσό.

τή θεωρία γιά τό κοσμικό πϋρ συνδέεται τόσο ή ιδέα τοϋ μέτρου 
καί τής κανονικότητας, όπως αύτό τουλάχιστον είναι φανερό στό άπό- 
σπασμα 90, όσο καί ορισμένες άστρονομικές άπόψεις τοϋ Ηράκλειτου.

Ό  Ηράκλειτος δέν είναι, βέβαια, γνωστός σάν άστρονόμος καί 
πραγματικά δέν είχε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στίς έρευνές του γύρω 
άπό άστρονομικά θέματα. Φαίνεται όμως ότι ή ένασχόλησή του στήν 
περιοχή αύτή ήταν μιά άπό τίς συνέπειες τής θεωρίας του γιά τό πϋρ.

Τό κενό πού υπάρχει έξαιτίας τής έλλειψης αύθεντικών άποσπασμά- 
των, πού θά δήλωναν τίς άπόψεις του γιά τά ούράνια σώματα, άναπλη- 
ρώνεται έν μέρει άπό τόν Θεόφραστο, πού ένα μέρος τής σχετικής του 
περικοπής διασώζει ό Διογένης Λαέρτιος178. Σύμφωνα μ’ αύτόν, ό Η 
ράκλειτος θεωρούσε τά ούράνια σώματα σάν σκάφες πού τό κοίλο μέ
ρος τους είναι στραμμένο πρός έμάς καί πού μέσα τους συγκεντρώνον
ται λαμπερές άναθυμιάσεις, οί όποιες συνιστοϋν φλόγες, πού είναι τά

177. Πβ. Brehier, 36.
178. IX, 9-10 (VS, 22 Α Ι ) .
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άστρα. Τά πύρινα αύτά σώματα διατηρούνται αιώνια ζωντανά, γιατί ή 
φλόγα πού αναλίσκουν αναπληρώνεται άπό τίς αναθυμιάσεις τής θά
λασσας179. ’Ιδιαίτερη σημασία έχει γιά τόν Ηράκλειτο ό ήλιος, πού ά- 
ποτελεΐ τήν πιό λαμπερή καί πιό θερμή φλόγα. Ό  ήλιος ήταν γι’ αύτόν 
τό πιό εύγλωττο φαινόμενο πού έπιβεβαίωνε καθημερινά τήν άποψή του 
ότι οί κινήσεις μέσα στόν κόσμο γίνονται μέ σταθερή νομοτέλεια:

Β 94
Ήλιος γάρ ούχ ύπερβήσεται μέτρα* εί δέ μή, Έρινύες μιν Δίκης 
έπίκουροι έξευρήσουσιν.

[Ό  "Ηλιος δέν θά ξεπεράσει τά μέτρα του. Διαφορετικά, οί Έρινύες, οί 
βοηθοί τής Δίκης, θά τόν βρουν].

Όπως στό άπόσπασμα 30 τό πυρ συνδέεται στενά μέ τήν έννοια τοΰ 
μέτρου, άνάλογα κι έδώ ό Ή λιος παριστάνει τό κοσμικό πΰρ πού ύπό- 
κειται σέ μιά ορισμένη νομοτέλεια. Ό  Ηράκλειτος βεβαιώνει: ό "Η
λιος δέν θά ξεπεράσει τή νομοτέλειά του* άν όμως τύχει καί συμβεΐ κάτι 
τέτοιο (ϊσως ό Ηράκλειτος είχε στό νοΰ του τήν περίπτωση έκλειψης 
τοΰ ήλιου), οί Έρινύες πού ύπηρετοΰν τή Δίκη θά τόν κυνηγήσουν καί 
θά τόν έπαναφέρουν στήν τάξη. Ή  νομοτέλεια στήν οποία ύπόκειται ό 
ήλιος είναι νά άκολουθει μιάν ορισμένη τροχιά στό χώρο καί στό χρό
νο, νά άνατέλλει καί νά δύει στούς καθορισμένους πάντοτε χρόνους καί 
στά καθορισμένα σημεία τοΰ ορίζοντα. Ό  κόσμος (ώς πΰρ άπτόμενον 
μέτρα καί άποσβεννύμενονμέτρα) παρουσιάζεται έδώ μέ τήν εικόνα τοΰ 
ήλιου. Εΐναι τό πιό χαρακτηριστικό, έντυπωσιακό καί άμεσα άντιλη- 
πτό σ’ όλους φυσικό φαινόμενο πού δείχνει πώς ένα φυσικό σώμα άκο- 
λουθει πιστά καί άδιάκοπα μιά ορισμένη κανονικότητα κινήσεων. Καί 
ή άρχή τοΰ μέτρου, όπως σ’ όλα τά φυσικά πράγματα, παρουσιάζεται μέ 
τή μορφή τής Δίκης πού παριστάνει τόν φυσικό τρόπο ύπαρξης όλων 
τών πραγμάτων.

179. ’Έτσι έξηγεΐται γιατί ό Ηράκλειτος λέει πώς ό ήλιος... νέοςέφ’ήμερη έστιν 
(Β 6). Ό  ήλιος είναι κάθε μέρα καινούριος, γιατί άκριβώς ανανεώνει τό πύρινο 
δυναμικό του μέ τίς θαλάσσιες αναθυμιάσεις.
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γ. Λόγος ή έν τό σοφόν 

Β 1
τον δέ λόγου τοϋδ’ έόντος άεί άξύνετοι γίνονται άνθρωποι καί 
πρόσθεν ή άκοϋσαι καί ακούσαντες τό πρώτον γινομένων γάρ 
πάντων κατά τόν λόγον τόνδε άπείροισιν έοίκασι, πειρώμενοι καί 
έπέων καί έργων τοιούτων, όκοίων έγώ διηγεϋμαι κατά φύσιν 
διαιρέων έκαστον καί φράζων δκως έχει. τούς δέ άλλους άνθρώ
πους λανθάνει όκόσα έγερθέντες ποιοϋσιν, όκωσπερ όκόσα εύ- 
δοντες έπιλανθάνονται.

[Ά ν  καί ό λόγος αύτός ύπάρχει αιώνια, οί άνθρωποι γίνονται άσύνετοι 
καί πρίν τόν άκούσουν καί άφοΰ τόν άκούσουν γιά πρώτη φορά. Ένώ δη- 

• λαδή όλα συμβαίνουν σύμφωνα μ’ αύτόν τό λόγο, οί άνθρωποι δείχνουν 
άπειροι, ένώ λαμβάνουν πείρα λόγων καί έργων τέτοιων σάν αύτά πού 
πραγματεύομαι έγώ έδώ, διαιρώντας τα'σύμφωνα μέ τή φύση τους τό κα
θένα καί λέγοντας πώς έχουν. Ό μω ς οί άλλοι άνθρωποι δέν παίρνουν εί
δηση αύτών πού κάνουν ξύπνιοι όπως καί έκείνων πού κάνουν όταν κοι
μούνται].

Β 2
διό δει έπεσθαι τφ ξυνφ' τοϋ λόγου δ ’έόντος ξυνοϋ ζώουσι οί πολ
λοί ώς ιδίανέχοντες φρόνησιν.

[Γι’ αύτό πρέπει νά άκολουθούμε τόν κοινό λόγο. Ένώ όμως ό λόγος εί
ναι κοινός, οί πολλοί ζούν σάν νά είχαν δική τους φρόνηση].

Β 34
άξύνετοι ακούσαντεςκωφοΐσινέοίκασι * φάτιςαύτοΐσινμαρτυρεί 
παρεόντας άπειναι.

[Οί άσύνετοι, άκόμα κι άν άκούσουν, μοιάζουν μέ κωφούς. Γ ι’ αύτούς ό λόγος 
μαρτυρεί: άν καί παρόντες άπουσιάζουν].

Β 17
ού γάρ φρονέουσι τοιαϋτα πολλοί\ όκοίοιςέγκυρεύσιν, ούδέμα- 
θόντες γινώσκουσιν, έωυτοίσι δέ δοκέουσι.

[Π ολλοί άνθρωποι δέν σκέφτονται τέτοια πράγματα πού τούς συμβαί
νουν οϋτε νιώθουν άφοΰ τά μάθουν, νομίζουν όμως πώς τά ξέρουν].
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Β 72
φμάλιστα διηνεκώς όμιλονσι λόγφ, τούτφ διαφέρονται, καί οίς 
καθ’ ημέραν έγκνροΰσι, ταϋτα αύτοΐς ξένα φαίνεται.

[Μέ τό λόγο πού βρίσκονται συνεχώς μαζί, μ’ αύτόν διαφωνούν. Καί έ
κεΐνα πού καθημερινά συναντούν, αύτά τούς φαίνονται ξένα].

Β 50
ούκέμού, αλλά τον λόγον άκούσαντες όμολογεΐν σοφόν έστιν έν 
πάντα είναι

[’Ό χι έμένα άλλά τό λόγο άφού άκούσετε, νά ομολογήσετε πώς σοφόν  
είναι ένα-όλα].

Β 41
έν τό σοφόν έπίστασθαι γνώμην, όκη κνβερνάται πάντα διά πάν
των.

["Ενα εΐναι τό σοφόν. Νά γνωρίσετε τό λόγο μέ τόν όποιο όλα κυβερνών- 
ται μέ μέτρο μέσα άπ’ όλα].

Β 108
όκόσωνλόγους ήκονσα, ούδείςάφικνεΐται ές τούτο, ώστε γινώσκειν 
ότι σοφόν έστι πάντων κεχωρισμένον.

[Ό σω ν διδασκαλίες κι άν άκουσα, κανείς δέ φτάνει στό σημείο νά γνω
ρίζει πώς τό σοφόν διακρίνεται άπ’ όλα τά πράγματα].

Β 32
έν τό σοφόνμοϋνονλέγεσθαι ούκέθέλει καίέθέλει Ζηνόςόνομα.

["Ενα τό μόνο σοφόν θέλει καί δέν θέλει νά ονομάζεται μέ τό όνομα τοΰ 
Δία].

Ό  λόγος έχει πολλές σημασίες κα; σημασιολογικές άποχρώσεις 
στήν έλληνική γλώσσα180. Ειδικά στόν Ηράκλειτο ή λέξη αύτή ση
μαίνει: προφορική έκφραση τής σκέψης (Β 87 καί Β 108, ή μοναδική 
περίπτωση όπου ή λέξη άπαντά στόν πληθυντικό), φήμη (Β 39), διδα-

180. Βλ. άπό μιά άποψη τίς παρατηρήσεις τοΰ Husserl, 27.
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σκαλία (Β 1, 50 καί 108), περιεχόμενο τοϋ βιβλίου ή θεωρία ή άλήθεια 
(Β 1 καί 50), κοσμικός νόμος (Β 1, 2 καί 72), μέτρο ή άναλογία (Β 31, 
115 καί 45)181. Στό άπόσπασμα 1, τό όποιο πρέπει νά βρισκόταν στήν άρ
χή τοϋ βιβλίου -έκτός άν προηγούνταν μιά φράση πού όριζε τό λόγο 
σάν κανόνα τοϋ γίγνεσθαι- ό λόγος προβάλλεται σάν ένα «σήμα» πού 
δηλώνει τόσο τό περιεχόμενο τοΰ βιβλίου, τήν αιώνια δηλαδή άλήθεια, 
όσο καί τόν αιώνιο κοσμικό νόμο σύμφωνα μέ τόν όποιο γίνονται τά 
πάντα. ’Έτσι καθορίζεται άπό τήν άρχή ποιά εΐναι ή βάση πάνω στήν ό
ποία θεμελιώνεται έδώ ή σκέψη. Παρ’ όλη τήν πολυσημαντότητά του ό 
λόγος εΐναι ούσιαστικά ό συνδετικός άρμός όλων τών πραγμάτων καί 
τών άνθρώπων, ό κοινός παράγοντας πού διαπερνά καί διέπει τά πάντα. 
Στά άποσπάσματα 1 καί 2, μαζί μέ τόν προσδιορισμό τοϋ λόγου σάν 
αιώνιας άλήθειας, πού συνίσταται στή θεώρηση ένός αιώνιου καί κοι- 
νοϋ νόμου όλου τοΰ κόσμου, βαίνει παράλληλα μιά κριτική τής συμπε
ριφοράς τών πολλών άνθρώπων άπέναντι σ’ αύτόν τό λόγο: οί πολλοί 
άνθρωποι μένουν άπρόθυμοι νά μυηθοΰν στό λόγο, προτοΰ τούς μεταδο
θεί ή άλήθεια του ή άκόμα καί άφοΰ τούς μεταδοθεί* εγώ τά πάντα συμ
βαίνουν σύμφωνα μ’ αύτόν τό λόγο καί οί άνθρωποι άποκτοϋν πείρα άπό 
λόγια καί έργα σάν αύτά πού ό ϊδιος ό φιλόσοφος έκθέτει σ’ αύτό τό βι
βλίο, διαιρώντας τα σύμφωνα μέ τή φύση τους καί λέγοντας πώς εΐναι τό 
καθένα, ώστόσο αύτοί φαίνονται άπειροι καί ένώ εΐναι ξύπνιοι είναι τό 
ϊδιο άσύνειδοι γιά πράγματα παρόντα καί παρελθόντα, όπως καί όταν 
είναι κοιμισμένοι. Ένώ ό λόγος είναι κοινός, αύτοί ζοϋν σάν νά ύπήρχε 
ένας ξεχωριστός λόγος γιά τόν καθένα. Στά άποσπάσματα 34,17 καί 72 
δέν άντιπαρατάσσεται, βέβαια, ή συμπεριφορά τών άνθρώπων πρός έ
ναν ρητό προσδιορισμό τοΰ λόγου, όπως στά άποσπάσματα 1 καί 2, άλλ’ 
οπωσδήποτε ή κριτική τών άνθρώπων έξυπηρετεΐ κι έδώ τό νόημα τοΰ 
λόγου: οί άνθρωποι διδάχτηκαν τό λόγο καί μένουν άδίδακτοι, μυήθη- 
καν στήν άλήθεια του καί παραμένουν άμύητοι* έτσι μοιάζουν μέ κω
φούς, πού όμως άκουσαν τήν άλήθεια, καί όπως λέει ή παροιμία, καί πα- 
ρόντες είναι άπόντες (Β 34). Καί όχι μόνο δέν κατανοούν τήν άλήθεια 
πού έμαθαν, νομίζοντας πώς ή άλήθεια είναι ή προσωπική τους γνώμη, 
άλλά καί έρχονται σέ άντίθεση μ’ αύτήν: ένώ ή άλήθεια θά έπρεπε νά 
τούς είναι οικεία καί νά έπαληθεύεται στήν επαφή τους μέ όλα τά πράγ
ματα, ή συμπεριφορά τους είναι άσύμφωνη μ’ αύτήν (Β 17 καί 22).

181. Βλ. Kirk, 37-46· Marcovich, 8· Ροϋσσος, 25 κ.έ.
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Τό φαινόμενο αύτό, νά κρίνεται δηλαδή ή συμπεριφορά τών άνθρώ- 
πων μέ βάση τήν αλήθεια τοΰ λόγου, πού τό νόημά του παράλληλα 
προσδιορίζεται, καί νά προβάλλεται τό αίτημα νά κατανοήσουν οί άν
θρωποι τό λόγο, νά μυηθοΰν τέλεια σ’ αύτόν καί νά ζοΰν σύμφωνα μέ τόν 
κοινό κοσμικό νόμο, δείχνει πώς ό Ηράκλειτος πρόβαλε τήν αλήθεια 
του μέ όρους μύησης καί άπ’ αύτή τήν άποψη παρουσιάζεται νά προσεγ
γίζει τό νόημα τών ιερών λόγων τών μυστηρίων182.

Ό τι ό ϊδιος ό Ηράκλειτος θεωρούσε τή διδασκαλία του σάν πράξη 
μύησης, προκύπτει καθαρά άπό τό άπόσπασμα 50, πού άποτελει πέρα
σμα άπό τό νόημα τοΰ λόγον στό νόημα τοΰ σοφού. Έδώ τό έγώ, 6 ϊδιος 
δηλαδή ό Ηράκλειτος, θεωρείται σάν μέσο μύησης τών άνθρώπων στό 
λόγο (ούκ έμον άλλά < δ ι έμον> τού λόγον άκούσαντας...). Ή ιεραρ
χία αύτή183 διαγράφεται καί στό άπόσπασμα 1 μέ άνάλογο νόημα. Βασι
κή πρόθεση τοΰ Ηράκλειτου είναι νά οδηγήσει τούς άνθρώπους στήν 
«ομολογία», στή συμφωνία δηλαδή άτομικοΰ καί καθολικού λόγου, πού 
άποτελει τήν ένότητα όλων τών πραγμάτων.

Ή  συνειδητοποίηση, λοιπόν, τής ένότητας όλων τών πραγμάτων 
προέρχεται άπό τήν «ομολογία» τοΰ άνθρώπου μέ τόν κοινό κοσμικό 
νόμο, πού είναι ταυτόχρονα καί νόμος τής σκέψης καί τής πράξης τοΰ 
ϊδιου τοΰ άνθρώπου. Ό  Ηράκλειτος παρωθεί τόν άνθρωπο νά φτάσει 
στή συνείδηση τοΰ σοφοΰ σάν έναν καί μοναδικό παράγοντα όλων τών 
πραγμάτων, σάν κανόνα ή μέτρο πού κυβερνά τά πάντα διαπερνώντας τα 
(Β 41) καί σάν θειο πού ξεχωρίζει άπό όλα τά συγκεκριμένα πράγματα 
(Β 108). Τό τελευταίο όμως σημείο δύσκολα συμφωνεί μέ τά προηγού
μενα. Γιατί, όπως συνάγεται άπό τό άπόσπασμα 32, τό έν τό σοφόν 
προσδιορίζεται σέ άναφορά πρός τό πρόσωπο τοΰ ΰψιστου θεοΰ τής πα
ράδοσης, τοΰ Δία, γιά νά δηλωθεί ότι τό σοφόν εΐναι, άπό μιά άποψη, τό 
ύψιστο θειο, άλλά άπό άλλη άποψη, δέν εΐναι προσωπική δύναμη184. 
"Ενα όμως άπρόσωπο θειο, τό ένα καί μοναδικό σοφόν, πώς είναι δυνα
τό νά παριστάνει τή συνάφεια έν-πάντα καί νά είναι μαζί πάντων κεχω- 
ρισμένονη5; Είναι πιθανό πώς ό φιλόσοφος ήθελε νά πει ότι τό σοφόν

182. Jaeger, 271, σημ. 11.
183. Πβ. Mourelatos, Heraclitus, 266 καί Βέικος, « Ηράκλειτος», 103-104.
184. Διεξοδική άνάλυση καί στάθμιση διαφόρων δυνατοτήτων έρμηνείας του Β 

32, βλ. Βέικου, Ηράκλειτος, 95 κ.έ.
185. Ό  Norden, 248 σημ. 1 άπέδωσε ιδιαίτερη σημασία στό φαινόμενο πώς ό ήρα- 

κλείτειος θεός είναι ύπερβατικός. Όμοια Natorp, Platons Ideenlehre, 466.
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εΐναι έν-πάντα, άλλ’ αύτό δέν σημαίνει ότι ό μοναδικός θεϊκός παράγον
τας πρέπει νά συγχέεται μέ όλα τά πράγματα πού διαχέει καί κυβερνά. 
Τό σοφόν, όντας σύμφυτο μέ όλα καί άποτελώντας τόν συνδετικό άρμό 
τους, διατηρεί ταυτόχρονα τή μοναδικότητά του καί ξεχωρίζει άπ’ όλα.

Ό  Ηράκλειτος, λοιπόν, προβάλλει τήν άλήθεια του μέ τήν ιδιαίτερη 
άξίωση νά θεωρηθεί σάν άντικείμενο έπίπονης κατάκτησης καί έπίμο- 
νης μύησης στό βάθος τοϋ νοήματος της. ’Άν ό άτομικός λόγος δέν εί
ναι «ομόλογος» πρός τόν καθολικό, τόν κοινό λόγο, μένει άτροφικός· 
άν όμως αύτός βρίσκεται σέ έπικοινωνία καί σέ συμφωνία μέ τόν κοινό 
λόγο, είναι σάν ένας ζωϊκός οργανισμός πού αύξάνεται συνεχώς (Β 
115). ’Έτσι ό άνθρωπος δέ βλέπει τά πράγματα άσυνάρτητα μεταξύ τους, 
σάν ένα σωρό άχυρα πεταμένα καί χυμένα άτακτα έδώ κι έκεΐ186, άλλά 
σάν ένα συγκροτημένο σύνολο, μέσα στό όποιο όλοι οι μετασχηματι
σμοί καί όλες οί έριδες ρυθμίζονται σύμφωνα μέ μιά τάξη καί νομοτέ
λεια, σύμφωνα μ’ έναν καί μοναδικό θειο κανόνα. Ό  θεϊκός αύτός πα
ράγοντας, πού είναι κοινός όλων τών πραγμάτων καί πού τό πιό χαρα
κτηριστικό του όνομα είναι ό λόγος (ξννός) ή τό σοφόν, είναι ή «κρυμ
μένη άρμονία» τοϋ Ήράκλέιτου πού άντιστοιχεί στή φανερή πραγματι
κότητα τοϋ κόσμου καί τήν εξηγεί. Αύτό δέν θά έπρεπε νά έκληφθεΐ σάν 
ένα προανάκρουσμα ιδεαλισμού καί ό Ηράκλειτος δέν θέλει νά πει ότι 
ή άληθινή πραγματικότητα τοϋ κόσμου άνευρίσκεται άν τήν άναζητή- 
σουμε πέρα άπό τά φαινόμενα. Ό  φιλόσοφος μάχεται μέ πολλούς τρό
πους νά πει ότι όλα τά συγκεκριμένα πράγματα είναι ένα, κι άς μεταβάλ
λονται αύτά συνεχώς καί βρίσκονται σέ πόλεμο άνάμεσά τους. Ά ν  ό 
κόσμος είναι ποταμός πού κυλά άδιάκοπα καί πόλεμος όλων έναντίον 
όλων, αύτό δέν συνεπάγεται άταξία άλλά άρμονία. Πρόκειται γιά μιά ά- 
φανή άρμονίαν, πού είναι άρμονία άντιθέτων καί εΐναι άνώτερη άπό 
κάθε φανερή, φαινομενική καί έπιφανειακή άρμονία.

186. Β 124: ώσπερ σύρμα εική κεχνμένον ό κάλλιστος κόσμος. Ό  κόσμος, πού 
διέπεται άπό τό λόγο καί τό νόμο, παρουσιάζεται έδώ παράδοξα σάν ένας σωρός άπό 
σκουπίδια πεταμένα άτακτα έδώ κι έκεϊ. Ό  «κόσμος» είναι, φανερά, ένας όρος τάξης 
καί ή έκφραση μοιάζει νά περιέχει κάποια έσωτερική άντίφαση. Ίσως ό 'Ηράκλει
τος έλεγε πώς ό κόσμος φαίνεται σάν άτακτος σωρός σκουπιδιών στούς πολλούς άν- 
θρώπους πού είναι άμύητοι στό λόγο (όπως προτείνει ό Diels). Καί ϊσως άκόμα ήθελε 
νά έκφράσει κατά βάθος μιά άντιπαράθεση άνάμεσα στόν φανερό καί στόν άφανή 
κόσμο (όπως ύποθέτει ό Gigon). Ά λλά μου φαίνεται άπίθανο πώς έκφράζεται έδώ ει
ρωνεία γιά τόν κόσμο μας σάν σύνολο πού είναι κάθε άλλο παρά διαταγμένο.
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δ. Πόλεμος 

Β 80
είδέναιχρή τόν πόλεμον έό ντα ξυνόν, καί δίκην έριν, καί γινόμε
να πάντα κατ’ έριν καί χρεών.

[Πρέπει κανείς νά ξέρει πώς ό πόλεμος είναι κοινός καί ή δικαιοσύνη εί
ναι έριδα καί τό καθετί συμβαίνει μέσα άπό τήν έριδα καί τήν άναγκαιό- 
τητα].

Β 53
πόλεμος πάντων μέν πατήρ έστι, πάντων δέ βασιλεύς, καί τούς 
μέν θεούς έδειξε τούς δέ άνθρώπους, τούς μέν δούλους έποίησε 
τούς δέ έλευθέρους.

[Ό  πόλεμος είναι πατέρας όλων καί βασιλιάς όλων. Αύτός άνέδειξε άλ
λους θεούς καί άλλους άνθρώπους, άλλους έκανε δούλους καί άλλους έ- 
λεύθερους].

Ό  πόλεμος φαίνεται νά εΐναι έδώ ένα όνομα πού δηλώνει τήν κοινή 
δύναμη πού κινεί όλα τά πράγματα. Ό  χαρακτηρισμός μάλιστα πόλε
μος ξυνόςΧ%1 δείχνει ότι ό όρος αύτός είναι παράλληλος μέ τόν λόγον ξυ
νόν (Β 2)188. ’Άν όλα γίνονται σύμφωνα μέ τόν πόλεμο αύτόν, πού εΐναι 
έτσι κοινός παράγοντας όλων, καί αύτό άποτελει μιά άναγκαιότητα, 
τούτο δέν σημαίνει πώς ό κόσμος δίνει τήν εικόνα μιάς δραματικής σύρ
ραξης καί διέπεται άπό μιά άρχή κακού. Ό  πόλεμος ή ή έριδα είναι, φα
νερά, ή κυρίαρχη δύναμη τοΰ κόσμου, άλλ’ αύτή δέν εύνοεΐ καμιά άπό 
τίς άντιμαχόμενες μερίδες, εΐναι κοινός παράγοντας όλων τών άντίμα- 
χων δυνάμεων τοΰ κόσμου, άμερόληπτος καί δίκαιος. Ή  έριδα μάλιστα 
άποτελει τή βάση τής κοσμικής δικαιοσύνης. "Ενας κόσμος ειρήνης 
δέν θά είχε, βέβαια, άνάγκη άπό δικαιοσύνη.

Στό άπόσπασμα 53 ό πόλεμος προβάλλεται σάν ή γενεσιουργική καί 
κυρίαρχη δύναμη όλων. Ό  πόλεμος είναι ό πατέρας καί ό βασιλιάς. Τά

187. Δέν είναι χωρίς σημασία τό γεγονός ότι στόν Ό μηρο καί στόν ’Αρχίλοχο ό 
Πόλεμος χαρακτηρίζεται ξννός: 7/1., Σ 309 ξυνός Έννάλιοςκαί Ά ρχιλ., άπ. 38 D ξυ- 
νός άνθρώποισ’ ’Αρης. Ό  χαρακτηρισμός αύτός δίνεται γιά νά δηλωθεί πώς ό Πόλε
μος είναι θεός πού άνήκει καί στούς δύο άντιμαχόμενους.

188. Πβ. Heidegger, 47, όπου προβάλλεται τονισμένη αύτή ή σχέση πολέμου καί 
λόγου στόν Ηράκλειτο.
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παιδιά του καί οί ύπήκοοί του είναι όλα τά συγκεκριμένα πράγματα, ά
νάμεσα σ’ αύτά καί οί άνθρωποι. Στή συνέχεια τοϋ άποσπάσματος ό πό
λεμος παρουσιάζεται ενδεικτικά στό συγκεκριμένο ιστορικό πεδίο μά
χης. Αύτός ξεχωρίζει πρώτα θεούς καί άνθρώπους καί έπειτα ξεχωρίζει 
δούλους καί έλεύθερους. Στή δεύτερη περίπτωση πρόκειται φανερά γιά 
τόν πόλεμο στήν κοινή του σημασία: οί νικητές σ’ έναν πόλεμο είναι οί 
έλεύθεροι καί οί νικημένοι γίνονται δοϋλοι. Αύτός ό νόμος τοϋ πολέμου 
ύπαγορεύει έπίσης καί τή διάκριση θεών καί άνθρώπων. Πώς όμως 
νοείται ό νόμος έκεΐνος πού ισχύει σ’ έναν πόλεμο, όπου οί νικητές γί
νονται θεοί καί οί νικημένοι άνθρωποι; Παρουσιάζεται τάχα έδώ ή ει
κόνα ένός πολέμου, όπου τά άνώτερα όντα μάχονται μέ έπαθλο τή θεό
τητα καί πρέπει νά βλέπουμε τούς άνθρώπους σάν συμπτώματα ήττας 
καί τούς θεούς σάν άποτελέσματα νίκης; Είναι πιθανό πώς ό 'Ηράκλει
τος δηλώνει μ’ έναν ποιητικό τρόπο τή διάκριση άθάνατων ψυχών, τίς 
όποιες ονομάζει θεούς, καί ψυχών θνητών. Οί πρώτες ψυχές είναι αύτές 
πού άπαλλάσσονται άπό τό σώμα καί μένουν άθάνατες: είναι οί άριστες 
ψυχές, οί ήρωες πού έπεσαν στό πεδίο τής μάχης. Οί άλλες ψυχές είναι 
οί ψυχές τών ζωντανών, αύτών δηλαδή πού έχουν έπιζήσει άπό τή μάχη. 
Ό σοι άπό αύτούς άνήκουν στήν παράταξη τών νικητών είναι οί κύριοι, 
ένώ οί ήττημένοι είναι οί δοϋλοι. Έ τσι τό άπόσπασμα 53 μπορει νά πα- 
ρασταθεΐ μέ τό άκόλουθο σχήμα:

Πόλεμος

πεθαμένοι-ήρωες (θεοί) ζωντανοί (άνθρωποι)
I I

έλεύθεροι δοϋλοι

Τό άποτέλεσμα, λοιπόν, ένός πολέμου μέ τό συγκεκριμένο του νόημα 
είναι νά ξεχωρίζουν πεθαμένοι καί ζωντανοί καί οι ζωντανοί πάλι νά 
διακρίνονται σέ έλεύθερους καί δούλους189. Ό  Ηράκλειτος χρησιμο
ποιεί έδώ ένα παράδειγμα άπό τή συγκεκριμένη πραγματικότητα γιά νά

189. Πβ. τήν άποψη του Gigon, 119 καί Βέικος, Ηράκλειτος, 109.
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έκφράσει παραστατικά τή γενική του άποψη πώς ό πόλεμος είναι νόμος 
σύμφωνα μέ τόν όποιο διακρίνονται τά πάντα σέ άντιμαχόμενες μερί
δες. Ό  άναγκαστικός χαρακτήρας τοϋ πολέμου σάν κοσμικού νόμου 
προκύπτει καί άπό τό άπόσπασμα 80, πού διαψεύδει φανερά τήν κοινή 
παρεξήγηση πώς ό Ηράκλειτος έξυμνεΐ τόν πόλεμο σάν γενάρχη καί 
βασιλιά τής άνθρωπότητας. Ό  πόλεμος θεωρείται γενικά κοινή ύπόθε
ση όλου τοϋ κόσμου.

Εκείνο πού διακρίνει τόν πόλεμο άπό άλλους θεμελιακούς έπίσης ό
ρους, όπως είναι ό λόγος, τό σοφόν κ.ά., είναι ότι αύτός άποτελεΐ μιά 
ούσιαστική προϋπόθεση ένός ενοποιημένου κόσμου, γιατί χωρίς τή συ- 
νυφασμένη μέ τόν κόσμο άλλαγή άνάμεσα στά άντίθετα δέν θά είχαμε 
τήν ένότητα τών άντιθέτων190.

ε. Ένότητα τών άντιθέτων

Β 67
ό θεός ήμέρη ενφρόνη, χειμών θέρος, πόλεμος ειρήνη, κόρος λ ι
μός’ άλλοιονται δέ όκωσπερ <πϋρ>,όπόταν συμμιγή θυώμασι ν, 
ονομάζεται καθ’ ηδονήν έκάστου.

[Ό  θεός είναι μέρα νύχτα, χειμώνας καλοκαίρι, πόλεμος ειρήνη, χορτα
σμός πείνα* άλλοιώνεται σάν τή φωτιά όταν αύτή άναμιχθεΐ μέ άρώματα 
καί παίρνει τό όνομα άνάλογα μέ τήν εύχαρίστηση τοϋ καθενός].

Β 10
σνλλάψιες δλα και ονχ δλα, συμφερόμενον διαφερόμενον, σν- 
ναδον διαδον* έκ πάντων έν και έξ ένός πάντα.

[Ε νότητες εΐναι όλα καί όχι όλα. Αύτά πού συμφωνοΰν διαφέρουν, αύτά 
πού έναρμονίζονται προχωρούν σέ δυσαρμονία. Ά π ό  όλα γίνεται ένα καί 
άπό ένα όλα].

Β 51
ον ξννιάσιν δκως διαφερόμενον έωντφ ξνμφέρεταν παλίντονος 
άρμονίη δκωσπερ τόξον καί λύρης.

[Δέν καταλαβαίνουν πώς αύτό πού άντιτίθεται στόν έαυτό του συμφωνεί 
μέ τόν έαυτό του. Αντιθετική άρμονία σάν τοΰ τόξου καί τής λύρας].

190. Πβ. Kirk, 248.
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Β 54
άρμονίη άφανής φανερής κρείττων.

[Ή  άφανής άρμονία εΐναι άνώτερη άπό τή φανερή].

Β 123
φνσις κρύπτεσθαι φιλεΐ.

[Ή  φύση άγαπά νά κρύβεται].

’Άν τά άποσπάσματα τοϋ πολέμου (80 καί 53) άποτελοϋν προσπάθειες 
νά οριστεί ό νόμος τής άντιθετικότητας, τά άποσπάσματα 10 καί 67 έκ- 
φράζουν τήν άποψη τής ενότητας τών άντιθέτων. Γιατί, όμως, ό 'Ηρά
κλειτος χρησιμοποιεί τόν όρο θεός γιά νά δηλώσει ότι στόν κόσμο τά 
άντίθετα είναι ένα; Ή  χρήση τοϋ όρου αύτοϋ είναι φανερά συναισθημα
τική καί ό Ηράκλειτος θά ήθελε νά μάς παραπέμψει στό νόημα τοϋ ένός 
καί μοναδικού κοσμικού παράγοντα, πού προβάλλεται μέ ιδιότητες 
θεοϋ ή θεϊκού νόμου. Ό  θεϊκός αύτός παράγοντας, πού συνιστά τήν έ
νότητα όλων τών άντιθέτων, ονομάζεται έδώ θεός, άλλά θά ήταν δυνατό 
νά ονομάζεται έπίσης λόγος, τό σοφόν, ή καί πόλεμος. Ή  άποψη τοΰ 
Ηράκλειτου είναι πώς τά άντίθετα άποτελοϋν ένότητα, μιά καί τό ένα 
περνά στό άλλο. Γιατί, άν ή μέρα γίνεται νύχτα καί ή νύχτα μέρα, άν ό 
χειμώνας περνάει στό καλοκαίρι καί τό καλοκαίρι στό χειμώνα, άν ό 
πόλεμος φέρνει τήν ειρήνη καί ή ειρήνη τόν πόλεμο, άν ό χορτασμός 
οδηγεί στήν πείνα καί ή πείνα στό χορτασμό, δέν μπορεΐ νά άμφιβάλλει 
κανείς γιά τήν ένότητα αύτών τών άντιθέτων. Ό  λόγος πού διαπερνά τά 
άντίθετα είναι κοινός καί γι’ αύτό ή άναλογία τών άμοιβαίων μετασχη
ματισμών τους εΐναι καθορισμένη άπό έσωτερική νομοτέλεια. Ή  ϊδια 
αύτή νομοτέλεια κάνει τό ζωντανό νά μεταπίπτει σέ πεθαμένο, τό νέο νά 
μεταπίπτει σέ γηρασμένο, τό κοιμισμένο νά μεταπίπτει σέ ξύπνιο καί 
άντίστροφα (Β 88)191, τό ψυχρό νά θερμαίνεται καί τό θερμό νά ψύχε
ται, τό ύγρό νά ξηραίνεται καί τό ξηρό νά υγραίνεται (Β 126), ή φωτιά 
νά μετατρέπεται σέ θάλασσα καί ή θάλασσα σέ φωτιά (Β 31), ψυχές νά 
πεθαίνουν μεταβαλλόμενες σέ ύγρό στοιχείο καί άπ’ αύτό πάλι νά ξανα
ζούν (Β 36).

191. Ή  μετάπτωση άπό τό πεθαμένο στό ζωντανό καί άπό τό γερασμένο στό νέο έ- 
ξηγεΐται μόνον άν λάβουμε ύπόψη παραδοσιακές πεποιθήσεις πού άνάγονται στήν 
άναβίωση καί στήν άνήβηση τοΰ άνθρώπου. Βλ. Βέικου, Ηράκλειτος, 89 κ.έ.
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Τά άντίθετα, εξάλλου, πού ανάγονται σ’ ένα δλο, ποιότητες ή κατα
στάσεις αντίθετες πού συνυπάρχουν σ’ ένα ένιαΐο φορέα, είναι φανερό 
πώς θεωρούνται στήν ένότητά τους. Τό νερό τής θάλασσας π.χ. είναι τό 
πιό καθαρό καί τό πιό βρώμικο έπίσης, είναι γιά τά ψάρια πόσιμο καί 
σωτήριο, γιά τούς άνθρώπους όμως μή πόσιμο καί ολέθριο (Β 61). Στά 
μυστήρια τό ιερό καί τό άνίερο συνυπάρχουν (Β 14), τό καλό καί τό κα
κό άνήκουν τήν ϊδια ώρα στούς άρρώστους πού χειρουργούνται άπό 
γιατρούς (Β 58), στόν θεό τό δίκαιο καί τό άδικο, τό άσχημο καί τό ώ- 
ραΐο, τό καλό καί τό κακό είναι, άντίθετα μέ τούς άνθρώπους πού τά ξε
χωρίζουν, ένα (Β 102)· άρχή καί πέρας στόν κύκλο είναι ένα (Β 103), 
εύθύ καί λοξό χαρακτηρίζουν μαζί τήν κίνηση τοϋ κοχλία (Β 59), ζωή 
καί θάνατος συνυπάρχουν στό τόξο, πού τό όνομά του εΐναι βίος (ζωή) 
καί τό έργο του, σάν όπλου τοϋ θανάτου, θάνατος (Β 48).

Μιά άλλη άποψη τής ένότητας τών άντιθέτων πού δηλώνεται μέσα 
στό ηρακλείτειο κείμενο, άν καί μέ λίγα παραδείγματα, είναι ή άποψη 
τής άλληλεξάρτησης τών άντιθέτων. ’Άν δέν ύπήρχε λ.χ. ή άδικία στόν 
κόσμο, δέν θά γνωρίζαμε καθόλου τή Δίκη (Β 23), άν δέν ύπήρχε ό ή
λιος, ή νύχτα δέν θά εΐχε κανένα νόημα ή, μέ μιά παραστατική έκφρα
ση192, «ή μέρα εΐναι μιά φωτεινή νύχτα, ή νύχτα μιά σκοτεινιασμένη 
μέρα». Ή  ϊδια άλληλεξάρτηση παρατηρεΐται άνάμεσα στά άντίθετα άρ- 
ρώστια-ύγεία, λιμός-κόρος, κούραση-άνάπαυση (Β 111), ζωντανό-πε- 
θαμένο, νέο-γηραιό, κοιμισμένο-ξύπνιο (Β 88), ψυχρό-θερμό, ύγρό-ξη- 
ρό(Β 126), δοϋλοι-έλεύθεροι (Β 53). Τό ένα εΐναι μόνο νοητό σ’ εξάρ
τηση άπό τό άλλο, τό άντίθετό του.

Τέλος, ό Ηράκλειτος διατυπώνει τήν άποψη τής σύνθεσης τών άντι
θέτων: αύτά πού είναι άντίθετα συντίθενται καί τά άσύμφωνα απολή
γουν σέ συμφωνία καί άρμονία. Αύτή ή άποψη διατυπώνεται γενικά (Β 
10 καί 51), άλλά δέν βρίσκουμε μέσα στό κείμενο παραδείγματα συγκε
κριμένων άντιθέτων πού φέρονται στή σύνθεσή τους. Υπάρχει μόνον ή 
εικόνα τοϋ ποταμού ό όποιος διασκορπίζει τά ρεύματά του καί πάλι τά 
συγκεντρώνει (Β 91).

Γ ιά μιά θεωρία τών άντιθέτων θά ήταν χαρακτηριστικό τό παράδειγ
μα τής σχέσης άρσενικοϋ καί θηλυκού. Τό άντιθετικό αύτό ζευγάρι δέν 
μαρτυρειται στά σωζόμενα άποσπάσματα τοϋ Ηράκλειτου καί θά ήταν 
παράξενο άν πραγματικά δέν τό είχε σκεφτει ό ϊδιος, τή στιγμή μάλιστα

192. Reinhardt, 182.



118 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

πού τό ζευγάρι αύτό βρίσκεται στόν Παρμενίδη193 καί στόν πρώιμο πυ- 
θαγορισμό194. Τό άπόσπασμα όμως 10, πού άποτελεΐ τήν πιό γενική καί 
έπιγραμματική διατύπωση τής ένότητας τών άντιθέτων, εισάγεται στό 
ψευδοαριστοτελικό κείμενο «περί κόσμου» (396 b 7) μέ μιά συζήτηση 
γιά τά φυσικά κυρίως άντίθετα, άπό τά όποια τό πρώτο καί πιό χαρακτη
ριστικό είναι τό ζευγάρι άρρεν-θήλυ. Φαίνεται πώς ό Ηράκλειτος είχε 
σκεφτεΐ τήν ένότητα τών άντιθέτων μέ τό παράδειγμα τοϋ άντιθετικοϋ 
αύτοϋ ζεύγους195 καί ϊσως θά έπρεπε νά έχει παρατηρήσει ότι ή άντίθεση 
άρσενικοΰ καί θηλυκού διαιωνίζεται μέσα στή φύση άπό τήν ϊδια τήν 
όρμή πρός τή σύνθεσή τους196.

Οί παραπάνω άπόψεις άπό τίς όποιες παρουσιάζεται ή ένότητα τών 
άντιθέτων στόν Ηράκλειτο δέν είναι οί μόνες. Ή  ένότητα παρουσιάζε
ται άκόμη σάν έπαφή ή συνάφεια άντιθέτων, όπως λ.χ. τοϋ ξύπνιου μέ 
τό κοιμισμένο στήν κατάσταση τής εύφρόνης, τής ψυχικής δηλαδή ε
γρήγορσης, καί τοϋ ζωντανοϋ μέ τό πεθαμένο κατά τόν ύπνο (Β 26), σάν 
συμφωνία, όπως στή μουσική τών άντιθέτων, πού έκφράζεται χαρακτη
ριστικά μέ τό συναδον-διαδον (Β 10) ή τό παλίντονος άρμονίη όκω- 
σπερ τόξου καί λύρης (Β 51).

Ό  Ηράκλειτος χρησιμοποιεί συχνά τόν όρο άρμονία γιά νά δηλώσει 
τήν ένότητα τών άντιθέτων. Τή διακρίνει μάλιστα σέ κρυμμένη καί σέ 
φανερή άρμονία τονίζοντας ότι ή άφανής άρμονία είναι άνώτερη άπό 
τή φανερή (Β 54). ’Άν λάβουμε ύπόψη τό άπόσπασμα 123, όπου ή φυσις 
(όλα δηλαδή τά πράγματα πού βρίσκονται σέ κατάσταση γένεσης καί 
άνάπτυξης) λέγεται πώς τείνει νά άποκρύβεται, καί τό άπόσπασμα 8, ό

193. VS, 28 Β 12, 4-6.
194. Βλ. στόν πυθαγόρειο πίνακα τών άντιθέτων: Άριστ., Μεταφυσ., Α 5.986 a 23.
195. Ό  Jaeger, 139 (βλ. καί 274, 47) δέν θεωρεί καθόλου πειστικές τίς άμφιβολίες 

γιά τήν αυθεντικότητα τοϋ άντιθετικοϋ ζεύγους άρρεν-θήλν στόν Ηράκλειτο (Β 10) 
καί έχει έδώ ύπόψη του τίς άμφιβολίες τοϋ Gigon, 117.

196. Ή  ήρακλείτεια κατάφαση τής έριδας ήχοϋσε, ώς πρός τό έπίπεδο τουλάχιστο 
τής κοινωνικής πραγματικότητας τών άνθρώπων (καί τών θεών) σάν κριτική τής άπο
ψης τοΰ Όμηρου πώς ή έριδα ήταν ένα κακό πού θά έπρεπε νά ξεριζωθεί άπό τόν κό
σμο. Ή  κριτική, λοιπόν, αύτή παρουσιάστηκε άπό τόν Ηράκλειτο μέ τό έπιχείρημα 
πώς δέν θά ύπήρχε άρμονία χωρίς ψηλές καί χαμηλές νότες ούτε ζωντανές ύπάρξεις 
χωρίς τά άντίθετα άρσενικό καί θηλυκό: «καί ό Ηράκλειτος επιπλήττει τόν ποιητή 
πού έγραψε "νά μποροΰσε ή Έριδα νά έξαφανιζόταν άνάμεσα άπό τούς θεούς καί τούς 
άνθρώπους" ( Ίλ., Σ 107)· γιατί δέν θά μποροΰσε νά ύπάρχει άρμονία χωρίς ψηλές καί 
χαμηλές νότες, οϋτε ζωντανές ύπάρξεις χωρίς τό άρσενικό καί τό θηλυκό πού είναι 
άντίθετα» (Α 22).
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που δηλώνεται ότι ή καλλίστη άρμονία απορρέει άπό τά άντίθετα, μπο
ρούμε νά πούμε πώς ό Ηράκλειτος έννοεΐ μέ τήν άφανή άρμονία τό κρυ
φό παιχνίδι πού παίζεται μέσα στά πράγματα μέ τίς άλλαγές τους άπό τό 
ένα στό άλλο, μέ τίς διαμάχες καί τίς δυσαρμονίες τους, πού άπολήγουν 
σέ άρμονία. Ή  γοητεία τής κίνησης τών άντιθέτων, τής έντασης καί τής 
συμφωνίας τους, βρίσκεται στό κρυφό παιχνίδι πού παίζεται στό βάθος 
τής φύσης καί όχι στήν έπιφάνειά της.

στ. Ψυχή

Μέ τό πύρ καί τό λόγο συνδέεται στόν Ηράκλειτο ή ψυχή. Στόν μα
κρόκοσμο, όπου τό πύρ άνταλλάσσεται μέ όλα τά πράγματα, άντιστοι- 
χεΐ ό μικρόκοσμος, ή πύρινη ψυχή. Ή  άνθρώπινη ψυχή είναι ζωντανή 
ύπαρξη ομόλογη πρός τή ζωή τοϋ κόσμου. Αύτό είναι φανερό στό άπό- 
σ#ασμα 36, όπου οι άλλαγές τής ψυχής πλέκονται μέ τίς άλλαγές βασι
κών μορφών ύλης σάν νά ύπήρχε στή θέση τής ψυχής τό στοιχείο πϋρ:

Β 36
ψυχή σι ν θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ϋδατι δέ θάνατος γην γενέσθαι, 
έκ γής δέ ύδωρ γίνεται, έξ ϋδατος δέ ψυχή.

[Είναι θάνατος γιά τίς ψυχές νά γίνουν νερό, είναι θάνατος γιά τό νερό νά 
γίνει γή. ’Από τή γή πάλι γίνεται νερό καί άπό τό νερό ψυχή].

Ή  ψυχή έντάσσεται έδώ μέσα στόν κοσμικό κύκλο μετασχηματι
σμών: ψυχή (πϋρ) —> ύδωρ —> γή —» ύδωρ —> ψυχή (πϋρ). Τό πΰρ όταν 
σβήνει, μετατρέπεται σέ ύδωρ καί έτσι τό ύδωρ σημαίνει τό θάνατο τής 
πύρινης ψυχής. Ή  ψυχή όμως άναδύεται πάλι μέσα άπό τό ϊδιο στοιχείο 
(ύδωρ) στό όποιο πέθανε.

Ά ν  όμως οί άνθρώπινες ψυχές άκολουθοΰν κοσμικό κύκλο μετασχη
ματισμών, πώς εξηγείται ή άποψη τοΰ Ηράκλειτου ότι οί ψυχές μετά τό 
θάνατό τους εΐναι ύπάρξεις πού οσφραίνονται:

Β 98
αί ψνχαί όσμώνται καθ’ 'Άιδην.

[Οί ψυχές οσφραίνονται στόν Ά δη ].

Οί ψυχές στόν "Αδη οσφραίνονται αιθέριες άναθυμιάσεις μέ τίς ό
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ποιες τρέφονται καί ζοϋν. Δέν πρόκειται, λοιπόν, έδώ γιά τίς ψυχές έ- 
κεΐνες πού μετασχηματίζονται μέ τό θάνατο σέ ύδάτινη μορφή ύλης καί 
άκολουθοϋν τήν πορεία μετασχηματισμών, ώσπου νά άναδυθοϋν πάλι 
άπό τό ύδωρ ώς ψυχές. ’Έτσι πρέπει ϊσως νά δεχτούμε στόν Ηράκλειτο 
άπό τή μιά μεριά ψυχές πύρινες πού μέ τό θάνατο περνούν στόν "Αδη, ό
που οσφραίνονται αιθέριες άναθυμιάσεις, καί άπό τήν άλλη ψυχές ύ- 
γρές πού μέ τό θάνατο γίνονται νερό καί άκολουθοϋν τίς άλλαγές τών 
στοιχείων. Ή  παράδοση κατά τήν όποία ό Ηράκλειτος πέθανε άπό υ
δρωπικία πλάστηκε μάλλον έκ τών ύστέρων, μέ σκοπό νά δείξει ότι αύ
τός έπεσε θύμα τοϋ θανάτου πού ό ϊδιος όριζε γιά έκείνους πού δέν έχουν 
πύρινη άλλά ύγρή ψυχή:

Β 118
αΰη ψυχή σοφωτάτη καί άρίστη.

[Ξηρή ψυχή είναι ή πιό σοφή καί άριστη].

Β 117
άνήρ όκόταν μεθνσθη άγεται υπό παιδός άνήβον σφαλλόμενος, 
ούκέπαΐων όκη βαίνει ύγρήν τήν ψυχήνέχων.

["Οταν ό άνθρωπος μεθύσει όδηγεΐται άπό άμούστακο παιδί παραπατών
τας, χωρίς νά ξέρει που πηγαίνει, γιατί έχει τήν ψυχή του ύγρή].

Φαίνεται, λοιπόν, πώς ό Ηράκλειτος ξεχώριζε ψυχές ξηρές καί ύ- 
γρές. Οί πρώτες είναι οί πύρινες, αιθέριες καί λαμπερές ψυχές, οί σο- 
φώτατες καί άριστες, πού διατηρούν καί μεταθανάτια τήν άτομικότητά 
τους, οί δεύτερες είναι οί φθίνουσες ψυχές, οί ψυχές πού τελικά πεθαί
νουν καθώς ή πύρινη φύση τους μετατρέπεται σέ νερό καί περνά στήν 
ύδάτινη μάζα τοϋ κόσμου197.

ζ . Θεός και άνθρωπος

Στόν Ηράκλειτο ή σχέση θεού καί άνθρώπου παρουσιάζεται άπό δύο

197. Στό Β 36 ό πληθυντικός ψυχησιν σημαίνει βέβαια έξατομίκευση. Ή  μετάβα
ση όμως άπό τόν πληθυντικό αύτόν στόν ένικό ύδωρ δηλώνει ότι οί ψυχές αύτές πού 
πεθαίνουν μετατρέπονταΐ όλοκληρωτικά σέ ύδάτινη μορφή ύλης μέσα στήν όποία 
χάνουν τήν άτομικότητά τους.
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διαμετρικά άντίθετες άπόψεις: άπό τή μιά ό θεός καί ό άνθρωπος θεω
ρούνται άντίθετα καί άπό τήν άλλη θεωρούνται ένωμένα:

5Αντίθεση θείου καίάνθρώπινου

Β 78
ήθος άνθρώπειονμέν ούκ έχει γνώμας, θειον δέ έχει.

[Ό  άνθρώπινος τρόπος δέν έχει τή γνώση του μέτρου, ένώ ό θεϊκός τήν 
εχει].

Β 79
άνήρ νήπιος ήκουσε πρός δαίμονος δκωσπερ παΐς πρός άνδρός.

[Ό  άνθρωπος ονομάζεται άπό τόν θεό νήπιος, όπως άκριβώς τό παιδί άπό 
τόν άντρα].

Β 102
τφ μέν θεφ καλά πάντα και άγαθά και δίκαια, άνθρωποι δέ ά μέν 
άδικα ύπειλήφασιν ά δέ δίκαια.

[Γιά τόν θεό όλα είναι όμορφα καί καλά καί δίκαια. Ά λ λ ά  οί άνθρωποι 
άλλα τά έχουν θεωρήσει άδικα καί άλλα δίκαια].

Στό άπόσπασμα 78 ή άντίθεση θείου καί άνθρώπινου παρουσιάζεται 
άκαμπτη: τό ένα έχει τή γνώση καί τό μέτρο, τό άλλο δέν τά έχει. Στό ά
πόσπασμα 79 γίνεται σύγκριση θεού καί άνθρώπου κατ’ άναλογία πρός 
μιά σύγκριση ένός ώριμου άνθρώπου καί ένός παιδιού πού είναι άκόμα 
άμυαλο: ή σχέση δαίμων-άνήρ είναι άνάλογη μέ τή σχέση άνήρ-παΐς. 
’Αντιθετική έπίσης σχέση άνάμεσα στό θεό καί στούς άνθρώπους δια
γράφεται στό άπόσπασμα 102: άπό τήν άποψη τοϋ θεοϋ, όλα είναι ώ- 
ραΐα, άκόμα καί αύτά πού γιά τούς άνθρώπους είναι άσχημα, όλα είναι 
καλά, κι αύτά πού οί άνθρωποι θεωρούν κακά, όλα είναι δίκαια, κι αύτά 
άκόμα πού οί άνθρωποι χαρακτηρίζουν άδικα* μόνον οί άνθρωποι κά
νουν τέτοιες διακρίσεις καί ορίζουν πώς αύτά είναι ωραία -έκεΐνα ά
σχημα, αύτά εΐναι καλά- έκεΐνα κακά, αύτά δίκαια -  έκεΐνα άδικα. Αύτές 
οί διακρίσεις εΐναι κάτι τό άνθρώπινο καί δέν δεσμεύουν καθόλου τό 
θεό.
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Ένότητα θείου καίάνθρώπινου

Β 119
ήθος άνθρώπφ δαίμων.

[Ό  τρόπος γιά τόν άνθρωπο είναι ό θεός].

Β 114
ξύν νόφ λέγοντας ίσχυρίζεσθαι χρή τφ ξυνφ πάντων, όκωσπερ 
νόμφ πόλις, καί πολύ ίσχυροτέρως- τρέφονται γάρ πάντες οίάν- 
θρώπειοι νόμοι υπό ένός τού θείου' κρατεί γάρ τοσοϋτον όκόσον 
έθέλει καί έξαρκείπάσι καί περιγίγνεται.

[Θεωρώντας τά πράγματα μέ τό νοϋ πρέπει νά ύποστηρίζουμε τόν κοινό  
λόγο όλων τών πραγμάτων, όπως ό νόμος στηρίζει τήν πόλη καί άκόμα 
πιό ισχυρά. Γ ιατί όλοι οί άνθρώπινοι νόμοι τρέφονται άπό ένα νόμο, τόν 
θεϊκό. Αύτός έξουσιάζει τά πάντα όσο θέλει καί έπαρκεΐ σ ’ όλα καί ύπερι- 
σχύει].

Στό άπόσπασμα 119 έκφράζεται ή σκέψη ότι ό θεός είναι γιά τόν άν
θρωπο τό ένδιαίτημά του, ό τόπος διαμονής του, ότι ό άνθρωπος κατοι
κεί στή γειτονιά τοΰ θεοΰ198, ή ότι ό θεός κατοικεί στήν ϊδια γειτονιά μέ 
τόν άνθρωπο. Εκείνο πού χρειάζεται γιά νά αναπτυχθεί ή θεϊκή φύση 
τοΰ άνθρώπου εΐναι νά βρίσκεται σέ έπικοινωνία μέ τόν κοινό λόγο. ’Άν 
πράγματι καί ό άνθρωπος έχει μέσα του τή θεϊκή φλόγα, τόν θεό-λόγο, 
τό α’ΐτημα νά άκολουθει τό ξυνόν (Β 2) δέν είναι χωρίς νόημα. Καί τό ά
πόσπασμα 114 εΐναι όμοια δηλωτικό μιάς έσωτερικής συνάφειας θείου 
καί άνθρώπινου: όλοι οί άνθρώπινοι νόμοι έχουν σάν τροφό τους τόν 
ένα, τόν θειο νόμο199, τόν κοινό λόγο πού κυβερνά καί προστατεύει τά 
πάντα.

Έτσι, ένώ ή ένότητα θείου καί άνθρώπινου δικαιολογείται πολύ καλά 
μέσα στά γενικά πλαίσια τοΰ ήρακλείτειου στοχασμού, ή άντίθεσή τους 
είναι παράξενη. Δίνεται ή έντύπωση ότι ό Ηράκλειτος ήθελε νά βάλλει 
ένάντια στό άνθρώπινο, οχυρωμένος στή σκοπιά τοΰ θεοΰ. Ή  πολεμική 
όμως αύτή έχει ένα βαθύτερο νόημα: δέν είναι ό άνθρωπος ώς φύση πού 
άντιτίθεται πρός τό θεό, άλλά μόνον ό άνθρωπος πού δέν βρίσκεται σέ

198. Πβ. Heidegger, Platons Lehre, 106 κ.έ.
199. Mourelatos, Heraclitus fr. 114. Πβ. Veikos, «Logos-Xynon», 407-411.
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συμφωνία μέ τό σοφόν ή τόν ξυνόν λόγον. Μέ τήν προϋπόθεση τής συμ
φωνίας τοϋ άνθρώπου μέ τόν θεϊκό λόγο, θεός καί άνθρωπος είναι ομό
λογοι καί συγγενείς.

η. Γνώση

Ένώ ή άντιπαράθεση θεοϋ καί άνθρώπου προϋποθέτει μιά ιδανική ει
κόνα έλλογης γνώσης, ή ένότητα θεοϋ καί άνθρώπου προϋποθέτει πώς ή 
έλλογη γνώση είναι δυνατή στούς άνθρώπους. Ό  Ηράκλειτος άποδίνει 
σημασία στήν αίσθηση καί στήν άμεση γνώση. Διακρίνει μάλιστα τήν 
όραση καί τήν άκοή σάν άντιληπτικά μέσα (Β 55) καί, άν θά είχε νά δια
λέξει άνάμεσα σ’ αύτά, θά διάλεγε τήν όραση:

Β 101α
οφθαλμοί γάρ τών ώτων άκριβέστεροι μάρτυρες.

[Τά μάτια είναι άκριβέστεροι μάρτυρες άπό τ’ αύτιά].

Τά μάτια μας είναι πιό άξιόπιστη πηγή πληροφοριών άπό τά αύτιά 
μας καί πρέπει νά έχουμε μεγαλύτερη έμπιστοσύνη στή μαρτυρία τους. 
Ά ν  λ.χ. έχουμε νά διαλέξουμε άνάμεσα σέ κάτι πού τό είδαμε καί σέ 
κάτι πού τό άκούσαμε, προτιμούμε αύτό πού είδαμε μέ τά μάτια μας. Βέ
βαια, άκόμα καί ή όραση μπορει νά είναι άπατηλή (Β 46 καί 56), άλλά 
τό κύρος της, όπως καί τό κύρος τής άκοής, έξαρτάται άπό τή σύσταση 
τής ψυχής: «κακοί μάρτυρες είναι στούς άνθρώπους τά μάτια καί τά αύ
τιά, όσο αύτοί έχουν βάρβαρες ψυχές» (Β 107).

Πώς είναι δυνατή καί πώς συγκροτείται ή έλλογη γνώση, μένει μέσα 
άπό τά σωζόμενα άποσπάσματα άσαφές. Φαίνεται πώς ή άπλή γνώση 
πολλών πραγμάτων δέν εντυπώσιαζε τόν Ηράκλειτο, πού δίδασκε ότι ή 
πολυμάθεια δέν σέ μαθαίνει νά έχεις μυαλό (Β 40), άν καί ό ϊδιος θεω
ρούσε τή γνώση πολλών πραγμάτων σάν άναγκαία στούς άνθρώπους 
πού άγαποϋν τή σοφία (Β 35). Αύτός θεωρούσε τή γνώση κριτικά καί 
τήν άλήθεια θαμμένη βαθιά: ή φυσις (ή φυσική σύσταση τών πραγμά
των) άγαπά νά κρύβεται (Β 123). Είναι σάν τό χρυσάφι: πρέπει νά σκά
ψει κανένας πολλά χώματα γιά νά ξεχωρίσει λίγο πολύτιμο μέταλλο (Β 
22).
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θ. Νόμος καί πολιτεία

Μέ τή γενική προϋπόθεση πώς ό λόγος άποτελει κοινή περιουσία τοϋ 
άνθρώπινου γένους, ή άκριβέστερα πώς όλοι οί άνθρωποι εΐναι δυνητι
κά έλλογα όντα, θά έπρεπε κανονικά ή πολιτεία νά λειτουργεί σύμφωνα 
μέ τό λόγο. Άλλά παρ’ όλο πού ό λόγος εΐναι κοινός, πολύ λίγοι άνθρω
ποι τόν χρησιμοποιούν. Σ’ αύτή τή διαπίστωση ό Ηράκλειτος όδηγή- 
θηκε άπό τίς συχνές καί ζωηρές κοινωνικές καί πολιτικές άλλαγές πού 
έζησε καί πού πιθανώς τοϋ δίδαξαν πώς οί άνθρωποι κάνουν σφάλματα 
όχι γιατί εΐναι κακοί άλλά γιατί εΐναι άνόητοι.

Ή  θεωρία τοϋ πολέμου καί τής έριδας, πού κατανοεΐται έν μέρει σέ 
σχέση μέ τόν κοινωνικό άνταγωνισμό καί τήν πολιτική διαμάχη τής έ
ποχής του, συμπεριλαμβάνει βέβαια καί τήν πολιτεία: ή ιδέα τοΰ μετρη
μένου καί κανονικοΰ άνταγωνισμοϋ άποτελει τή βάση τής λειτουργίας 
όχι μόνο τοΰ φυσικοϋ κόσμου παρά καί τοϋ κοινωνικού κόσμου. ’Έτσι 
δέν έπιτρέπεται σέ κανένα άτομο νά ξεπερνά ορισμένα νόμιμα όρια, ά- 
φοΰ ούτε καί ό "Ηλιος δέν μπορεΐ νά βγει άπό τήν τροχιά του. Ό  λαός 
οφείλει νά μάχεται γιά τό νόμο όπως γιά τά τείχη του200. Δέν εΐναι πολύ 
ξεκάθαρο τί έννοοΰσε ό Ηράκλειτος ώς νόμο. Είναι φανερό πώς δίδα
σκε ότι στίς πολιτείες όλοι οί νόμοι πού κάνουν οί άνθρωποι έχουν ώς 
τροφό τους τόν κοινό θεϊκό νόμο201. Άλλά ό ϊδιος έλεγε άκόμα πώς ό 
νόμος εΐναι νά ύπακοΰμε στή βουλή τοΰ ένός άνθρώπου202. Ένώ τό μί
σος γιά τήν τυραννία οδήγησε τούς Έλληνες στή μεγάλη πλειονότητα 
νά θεωρούν τό νόμο άσυμβίβαστο μέ τήν άρχή τοΰ ένός άνθρώπου, ό Η 
ράκλειτος δέν τό θεωρεί αύτό αύτονόητο καί φαίνεται πώς είχε κάτι νά 
πει γιά τήν περίπτωση πού ή τυραννία γίνεται πηγή νόμων πού άπαιτοΰν 
ύπακοή. Καθώς μάλιστα ήταν δυσάρεστη μένος μέ τούς δημοκρατικούς 
πού έξόρισαν τόν άριστοκρατικό φίλο του Έρμόδωρο, έτεινε νά υπο
στηρίζει άριστοκρατικές καί μοναρχικές μάλλον πολιτικές ιδέες παρά 
δημοκρατικές.

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Πολυκύμαντη καθώς είναι ή σκέψη τοΰ Ηράκλειτου, είναι δύσκολο νά

4 --------------------
200. Β 44, μάχεσθαι χρή τόν δήμον ύπέρ του νόμου όκωσπεt :είχεος.
201. Β 114.

* 202. Β 33.
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ορίσει κανείς ποιά θέματα ήταν γΓ αύτόν πρωταρχικά. Δηλώνει επανει
λημμένα ότι ό λόγος τοΰ άνθρώπου καί ό λόγος τοϋ κόσμου είναι κοι
νός, ότι όλα εΐναι ένα καί συνιστοϋν άφανή άρμονία, ότι όλα κινοΰνται 
καί μετασχηματίζονται σύμφωνα μέ ορισμένα μέτρα καί ότι μέσα στή 
γενική μάχη τοϋ κόσμου επικρατεί ό νόμος, ή ισορροπία καί ή δικαιο
σύνη. Ή  ψυχή άποτελεΐται από πϋρ καί όσο πιό πύρινη εΐναι τόσο πιό 
σοφή καί καλή είναι. Θεολογία, κοσμολογία καί άνθρωπολογία άποτε
λοϋν εδώ άξεδιάλυτη ένότητα. Στην εσωτερική συνάφεια θεοϋ, ανθρώ
που καί κόσμου κάθε όρος κερδίζει, στήν κατάλληλη άναφορά του πρός 
τούς άλλους, ιδιαίτερο νόημα. Είναι ή ιδιοτυπία τής άλήθειας πού φέρ
νει στόν κόσμο ό Ηράκλειτος. Ή  σκέψη του ξαναζεί κυρίως στόν Ίπ- 
πασο, στόν Δημόκριτο, στόν Εύριπίδη, στόν Πλάτωνα, στούς στωϊ- 
κούς, στόν Spinoza, στόν Goethe, στόν Hegel, στόν Nietzsche, στόν 
Heidegger. "Ενας άπ’ αύτούς, ό Nietzsche, είπε χαρακτηριστικά: «ό κό
σμος έχει αιώνια τήν άνάγκη τής άλήθειας, έχει έπομένως αιώνια τήν 
άνάγκη τοϋ Ηράκλειτου»203.

203. Nietzsche, 380.
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1. Π Α ΡΑΔΟ ΣΗ

Ή  άποψη ότι ή ιστορία τής σκέψης δέν είναι έπεισοδιακή παρά συνε
χής καί ένιαία, ειδικά μάλιστα ή άποψη πώς ή έρμηνεία τοϋ προσωκρα- 
τικοΰ στοχασμού δέν σημαίνει άνασυγκρότηση άπλά τής σκέψης καθε- 
νός στοχαστή χωριστά παρά άνασυγκρότηση τοϋ έργου μιας σχολής ή 
συνόλου άπό σχολές, αύτή ή άποψη έπιβάλλεται ισχυρά στήν περίπτω
ση τοϋ Πυθαγόρα καί τών Πυθαγορείων. Έδώ εΐναι έλάχιστα δυνατό νά 
έξετάσει κανείς χωριστά τή σκέψη τοΰ Πυθαγόρα καί τών Πυθαγο
ρείων. Τό έργο τους εΐναι δυνατό νά κατανοηθεΐ καλύτερα μέ βάση κοι
νά προβλήματα πού ό Πυθαγόρας καί οί μαθητές του έξήτασαν καί συ
ζήτησαν. Τούτο ύπαγορεύεται άπό τό γεγονός ότι ό Πυθαγόρας μάς εΐ
ναι πολύ λίγο γνωστός καί δύσκολα άναγνωρίζουμε τό ιστορικό του 
πρόσωπο μέσα άπό τό πλήθος τών ποικίλων άσαφών μαρτυριών1. Κεί
μενα Πυθαγορείων στήν προσωκρατική έποχή δέν ήταν γνωστά καί οί 
πληροφορίες γιά τόν Πυθαγόρα καί τούς οπαδούς του άραιώνουν καί 
γίνονται πιό λίγο ξεκάθαρες όσο περισσότερο πλησιάζουμε στά χρόνια 
τους.

Ή  πιό παλιά άναφορά στή σκέψη τοΰ Πυθαγόρα προέρχεται άπό τόν

1. Ό  Burkert, 1 παραβάλλει τό πυθαγόρειο πρόβλημα μέ τό ομηρικό, παρατηρών
τας οτι «όπως πάνω άπό τήν άρχή τής έλληνικής λογοτεχνίας, έτσι καί πάνω άπό τήν 
άρχή τής έλληνικής φιλοσοφίας καί έπιστήμης κειται ή σκιά ένός μεγάλου παραδο- 
μένου ονόματος. Ό τι, βέβαια, στήν άρχή τής έλληνικής λογοτεχνίας κειται ή σκιά 
του Όμηρου, αύτό άποτελει ένα φαινόμενο πού τό άνάλογό του στήν άρχή τής έλλη
νικής φιλοσοφίας δέν εΐναι μόνο ό Πυθαγόρας. Έδώ βρίσκεται άπλωμένη καί ή σκιά 
τού Θαλή, τοΰ «πρώτου φιλοσόφου».
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σύγχρονο καί λίγο νεότερο του Ξενοφάνη, πού σέ μιά έλεγεία του διη
γείται μιά ιστορία μέ στόχο αναμφίβολα τόν Πυθαγόρα. Ό  Ξενοφάνης 
άναφέρεται ειδικά στό δόγμα της μετεμψύχωσης καί φαίνεται πώς ά- 
σκεί έμμεσα κριτική ένάντια σ’ αύτή τήν πίστη. Παρουσιάζει τόν Πυθα
γόρα, χωρίς νά τόν ονομάζει, νά άναγνωρίζει στή φωνή ένός σκυλιού τή 
φωνή ένός πεθαμένου φίλου:

Β 7
καί ποτέ μιν στνφελιζομένον σκύλακος παριόντα 
φασίν έποικτΐραι και τόδε φάσθαι έπος’
“παϋσαι μηδέράπιζ\ έπεί ή φίλον άνέροςέστιν 
ψυχή, τήνέγνων φθεγξαμένης άίων”.

[Καί λένε πώς όταν κάποτε (ό Πυθαγόρας) περνούσε στό δρόμο καί είδε 
νά χτυπάνε ένα σκυλί, ένιωσε οϊκτο γι’ αύτό τό πλάσμα καί είπε αύτόν τό 
λόγο: «πάψε νά τό χτυπάς, γιατί είναι ή ψυχή ένός φίλου πού τήν ανα
γνώρισα καθώς άκουσα τή φωνή του»].

Εκτός άπό τή μαρτυρία τοΰ Ξενοφάνη, έχουμε μερικές γραμμές άπό 
τόν Ηράκλειτο, πού φαίνεται πώς θεωρούσε πολύ προκλητική τήν πο- 
λυμάθεια τοΰ Πυθαγόρα:

Β 40
πολυμαθίη νόον έχειν ου διδάσκει' Ησίοδον γάρ άνέδίδαξε καί 
Πυθαγόρην...

[Ή  πολυμάθεια δέν σοΰ διδάσκει νά έχεις μυαλό. Θά είχε, άλλωστε, δι
δάξει τόν Η σ ίο δ ο  καί τόν Πυθαγόρα].

Β 129
Πυθαγόρης Μνησάρχου ίστορίην ήσκησεν άνθρώπων μάλιστα 
πάντων καί έκλεξάμενος ταύτας τάς συγγραφάς έποιήσατο έαυ- 
τοϋ σοφίη ν, πολυμαθίην, κακοτεχνίην.

[Ό  Πυθαγόρας, γιός τοΰ Μ νησάρχου, συνέλεξε γνώση άπό όλους τούς 
άνθρώπους καί άφοΰ έκανε μιά έπιλογή άπ’ αύτά τά γραπτά τά έκανε δική 
του σοφία, πού είναι στήν πραγματικότητα επίδειξη πολυμάθειας καί κα
κοτεχνίας].

Ά πό τό δεύτερο κείμενο μαθαίνουμε ότι ό Πυθαγόρας έπιδόθηκε σέ
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καλλιέργεια ποικίλων ειδών γνώσης. Ή  κρίση τοϋ Ηράκλειτου είναι 
πώς ό Πυθαγόρας ιδιοποιήθηκε τή σοφία άπό ορισμένα βιβλία, μέ άπο
τέλεσμα νά γίνει πολυμαθής, τσαρλατάνος καί κακοτεχνίτης. Ά ν  καί 
τό άπόσπασμα αύτό κίνησε ύποψίες μήπως δέν είναι γνήσιο ένόλω ή έν 
μέρει2, ώστόσο συμφωνεί μ’ αύτό ή μαρτυρία τοΰ Ηρόδοτου3, πώς ό Πυ
θαγόρας είναι λογοκλόπος σέ βάρος τών Αιγυπτίων, πού πρώτοι θεώρη
σαν τήν ψυχή άθάνατη καί περαστική άπό σώμα σέ σώμα. Ό  Ηρόδοτος 
δέν άναφέρει τόν Πυθαγόρα μέ τό όνομά του, άλλά ομολογεί ότι σκόπι
μα δέν άναφέρει τό όνομά του4. Ή  συγγένεια όμως τής σκέψης τοΰ Πυ
θαγόρα μ’ έκείνη τών Αιγυπτίων μπορεΐ νά κατασκευάστηκε έκ τών ύ- 
στέρων μέ βάση τό ιστορικό γεγονός, γιά τό όποιο μαρτυρεί ό Ισοκρά
της, άν καί τό ύπαινίσσεται καί ό ϊδιος ό Ηρόδοτος5, ότι ό Πυθαγόρας 
ταξίδεψε στήν Αίγυπτο. Μιά παρόμοια κατηγορία σάν τήν παραπάνω 
άπευθύνει ένάντια στόν Πυθαγόρα ό ϊδιος ό Ηράκλειτος:

Β 81
κοπίδων άρχηγός 

[Α ρ χη γός τών απατεώνων].

Ό  Πυθαγόρας καταγγέλλεται άπό τόν Ηράκλειτο σάν άρχιαπατεώ- 
νας, πράγμα πού ύποδηλώνει πώς ή διδασκαλία τοΰ Πυθαγόρα καί τών 
μαθητών του φαινόταν παραπλανητική καί μπορούσε νά έξαπατά τούς 
άφελεΐς καί άνίδεους.

Άντίθετα, ό Εμπεδοκλής θαυμάζει τόν Πυθαγόρα σάν άνδρα σπά
νιας σοφίας:

Β 129
ήν δέ τις έν κείνοισιν άνήρ περιώσια είδώς, 
δςδή μήκιστονπραπίδωνέκτήσατο πλούτον, 
παντοίων τε μάλιστα σοφών < τ ’>  έπιήρανος έργων 
όππότε γάρ πάσησιν όρέξαιτο πραπίδεσσιν, 
ρεν δ γε τών δντων πάντωνλεύσσεσκεν έκαστον 
καί τε δέκ’ ανθρώπων και τ’ εϊκοσιν αίώνεσσιν.

2. Βλ. VS, 1, 181, κριτ. ύπόμν. Πβ. όμως Marcovich, 67 κ.έ.
3. Υ στ.,ΙΙ, 123.
4. Ίστ., IV, 81 καί 95.
5. Υ στ.,ΙΙ. 81 καί 123.
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[’Ανάμεσα σ ’ εκείνους ζοϋσε ένας άντρας έξοχης γνώσης, πού άπόκτησε 
τόν πιό μεγάλο πλούτο τοΰ πνεύματος καί έγινε δημιουργός ποικίλων 
πάρα πολύ σοφών έργων. Καί κάθε φορά πού επιστράτευε όλες τίς πνευ
ματικές του δυνάμεις, έβλεπε εύκολα κάθε ένα άπ’ όλα τά πράγματα πού 
είχε δει σέ διάστημα δέκα καί είκοσι γενεών άνθρώπινης ζωής].

Ό  άντρας πού γι’ αύτόν ό Εμπεδοκλής έκφράζει έδώ τόν βαθύ καί ά
πειρο θαυμασμό του, γιατί άντιπροσωπεύει τόν πιό μεγάλο πλούτο τοϋ 
πνεύματος, εΐναι προφανώς ό Πυθαγόρας.

Στίς παλιότερες αύτές μαρτυρίες πρέπει νά προστεθεί ή μαρτυρία τοϋ 
’Ίωνα άπό τή Χίο6, πού λέει πώς ό Πυθαγόρας έγραψε μερικά πράγματα 
σέ στίχους καί τά άνήγαγε στόν Όρφέα, πράγμα πού οδηγεί στήν ύπο- 
ψία μήπως ό Πυθαγόρας εΐναι ό συνθέτης ένός ή περισσότερων ορφι
κών ύμνων. Σ’ ένα άλλο άπόσπασμα ό ’Ίων κάνει λόγο γιά τόν Φερεκύ- 
δη:

Β 4
ώς ό μέν ήνορέτ] τε κεκασμένος ήδέ καί αίδοΐ 
καί φθίμενος ψνχη τερπνόν έχει βίοτον, 
ειπερ Πνθαγόρης έτύμως ό σοφός περί πάντων 
άνθρώπων γνώμας είδε καί έξέμαθεν...
[’Έτσι αύτός (ένν. ό Φερεκύδης) ξεχώρισε γιά τήν άνδρεία καί τή σεμνό- 
τητά του καί μετά τόν θάνατό του έχει εύχάριστη ζωή, άν στ’ άλήθεια ό 
Πυθαγόρας ό σοφός απόχτησε σωστές γνώμες γιά όλους τούς άνθρώ
πους].

Σέ κείμενα τοϋ Πλάτωνα βρίσκουμε σημαντικές πληροφορίες γιά τόν 
πυθαγόρειο τρόπο ζωής7, γιά τή δραστηριότητα πού άναπτύχθηκε στή 
σχολή τοϋ Πυθαγόρα γύρω άπό μαθηματικά θέματα8 καί γιά τήν ιδιαίτε
ρη σημασία πού είχε γιά τούς Πυθαγόρειους ή διδασκαλία τής «τάξεως» 
καί τοΰ «κόσμου». Εννοείται ή τάξη ή βασισμένη σέ μαθηματικές άνα
λογίες, πού είναι σημαντικές γιά νά λειτουργήσουν σάν πρότυπα στήν 
οργάνωση τής άνθρώπινης κοινωνίας9.

6. VS, 36 Β 2.
7. Πολιτ., I, 600 a-b
8. Πολιτ., Ζ, 530 d.
9. Γοργ., 507 e κ.έ.
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Μετά τόν Ήρακλείδη άπό τόν Πόντο, πού όπως προκύπτει άπό μερι
κά άποσπάσματά του, ήξερε κάτι γιά τή δίαιτα πού συνιστούσε ό Πυθα
γόρας, γιά τήν πνευματική άσκηση πού άποσκοπει στήν κάθαρση τής 
ψυχής καί πού πρέπει νά γίνεται μέ τή γνώση τών μαθηματικών, γιά τίς 
ποικίλες μετενσωματώσεις τοΰ Πυθαγόρα καί γιά τό γεγονός ότι ό Πυ
θαγόρας εισήγαγε πρώτος τόν όρο φιλοσοφία10, περνούμε στήν έξαιρε- 
τικά σημαντική πηγή μας γιά τόν Πυθαγόρα καί τόν πρώιμο πυθαγορι- 
κό στοχασμό, δηλαδή στόν ’Αριστοτέλη. ’Από τόν ’Αριστοτέλη καί ύ
στερα οί πληροφορίες γιά τόν Πυθαγόρα καί τούς Πυθαγόρειους πα
ρουσιάζονται όλο καί πιό λίγο άξιόπιστες.

Ό  ’Αριστοτέλης έπιχειρεΐ μιά σύντομη περιγραφή τής πυθαγόρειας 
σκέψης11. Ό  άριθμός εΐναι συστατική άρχή τού κόσμου καί ή φύση 
συντίθεται μέ όμοιο τρόπο όπως καί οί άριθμοί. ’Έτσι, οί άρχές τών μα
θηματικών θεωρήθηκαν συστατικά στοιχεία τών όντων. Μέ τή βασική 
αύτή ιδέα συνδέεται στενά ή διδασκαλία γιά τίς άντίθετες μαθηματικές 
άρχές πέρας-άπειρον, πού είναι μαζί καί άρχές τού σύμπαντος. Ή  άρμο
νία άναφέρεται έπίσης έδώ σάν «ούράνια» -  κοσμική άρμονία καί πα
ρουσιάζεται μέ τή σπουδαιότητα μιάς θεμελιακής πυθαγόρειας ιδέας. 
Έδώ πρέπει νά προστεθεί καί ή άριστοτελική μαρτυρία πού προκύπτει 
άπό πραγματείες καί άποσπάσματα, πού σώθηκαν άπό τή μονογραφία 
γιά τούς Πυθαγόρειους12. Ό  ’Αριστοτέλης παρουσιάζεται, βέβαια, νά 
έχει πολλά έλαττώματα σάν ιστορικός τής φιλοσοφίας καί εΐναι συχνά 
προκατειλημμένος άπέναντι στούς προκατόχους του13. ’Αλλά δέν θά 
πρέπει νά άθετεΐται όλότελα ή μαρτυρία του μέ τό έπιχείρημα πώς αύτή 
εΐναι παραπλανητική. Ό  ’Αριστοτέλης άλλοιώνει μονάχα τά γεγονότα 
στήν προσπάθειά του νά παρουσιάσει τίς δικές του άπόψεις σέ άντιπα- 
ράθεση πρός τίς άπόψεις τών άλλων φιλοσόφων. Έτσι, ή προοπτική 
παρουσιάζεται παραποιημένη καί ή ιστορία γίνεται ένα σχήμα a priori, 
μέσα στό όποιο έκβιάζονται νά ένταχθούν οί προηγούμενες άπόψεις. 
Πρέπει όμως παράλληλα νά έχουμε ύπόψη πώς ό ’Αριστοτέλης δέν

10. Ά π . 40, 41,44, 88 καί 89 Wehrli.
11. Μεταφυσ., Α 5, 985 b 23 κ.έ.
12'. Philip, 23.
13. Cherniss, Aristotle’s Criticism of Presocratic Philosophy, Baltimore 1935. Βλ. 

καί Jaeger, πού στήν κριτική του πάνω σ’ αύτό τό έργο (δημοσιευμένη στό συλλογικό 
έργο Aristoteles in derneueren Forschung, έκδ. P. Moraux, Darmstadt 1968) συμφω
νεί γενικά μέ τόν Cherniss. Πβ. Βέικου, Ιστορία καί Φιλοσοφία, 209 κ.έ.
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χρησιμοποιεί τυχαίο ύλικό γιά τήν περιγραφή τών γεγονότων. Τίς άντι- 
λήψεις πού αναφέρει φαίνεται πώς τίς έχει προηγουμένως έξακριβώσει, 
όσο φυσικά τοϋ ήταν δυνατό, μέ βάση τίς πηγές πού μπορούσε νά έχει 
στή διάθεσή του14. Μέ τήν προϋπόθεση, λοιπόν, ότι ό Αριστοτέλης, 
παρόλο πού έχει πολλά έλαττώματα σάν ιστορικός τής φιλοσοφίας, δέν 
παραποιεί τά γεγονότα μέ πρόθεση νά μάς παραπλανήσει, ότι θέλει ά
πλά νά μάς καθοδηγήσει πρός τή δική του φιλοσοφία, πού ό ϊδιος τή 
θεωρεί σάν τήν πιό άναπτυγμένη άπό τίς προηγούμενες, μπορούμε νά ε
κτιμούμε τή μαρτυρία του σάν ιδιαίτερα σημαντική καί, οπωσδήποτε, 
πάντοτε συζητήσιμη.

Στίς παραπάνω μαρτυρίες μπορούμε νά προσθέσουμε κείμενα νεότε
ρων Πυθαγορείων πού διασώζουν άγαθά τής πρώϊμης πυθαγόρειας 
σκέψης, κείμενα πού έχουν βέβαια ύποστεΐ μεγάλη έπεξεργασία στό με
ταξύ, τίς τρεις βιογραφίες τοΰ Πυθαγόρα πού συνέταξαν ό Διογένης 
Λαέρτιος (πού άντλησε άπό τόν ’Απολλώνιο τόν Τυανέα), ό Πορφύριος 
καί ό ’Ιάμβλιχος. Τά κείμενα αύτά καθώς καί άλλα πυθαγόρεια κείμενα 
είναι τόσο άναξιόπιστα, ώστε νά άναρωτιόμαστε πώς καί άπό ποιές πη
γές προέκυψαν όλα αύτά τά παράξενα κράματα πυθαγορισμού, πλατωνι
σμού, άριστοτελισμοΰ καί στωικισμοΰ. ’Επιπλέον, τά ποικίλα αύτά 
κείμενα, πού άναφέρονται στόν Πυθαγόρα καί στούς Πυθαγόρειους ή 
πού διαβλέπει κανένας ότι άναφέρονται σ’ αύτούς, είναι τόσο άσύμβατα 
καί τόσο άλλοπρόσαλλα, ώστε νά μήν είναι δυνατό νά είμαστε σίγουροι 
πώς οί συγγραφείς περιγράφουν, μέ τόν τρόπο τους ό καθένας, πραγμα

14. Δύο βιβλία πού κυκλοφόρησαν μέ τόν ϊδιο τίτλο (Pythagoras and Early Pytha- 
goreanism) καί τόν ϊδιο χρόνο (1966), τό ένα τοΰ J.A. Philip καί τό άλλο τής C.J. De 
Vogel, βασίζονται σέ διαφορετική έκτίμηση τής αριστοτελικής μαρτυρίας. Ό  Philip 
δέν άμφιβάλλει γιά τό κύρος τοΰ ’Αριστοτέλη ώς ιστορικού τής φιλοσοφίας καί θεω
ρεί τή μαρτυρία του μοναδικής φιλοσοφικής σπουδαιότητας. Ή  μέθοδος πού προ
τείνει νά άκολουθοΰμε στήν έρευνά μας γιά άνασυγκρότηση τής φιλοσοφίας τοΰ Πυ
θαγόρα καί τής πρώιμης πυθαγορικής σκέψης είναι νά στηριχτοΰμε στόν ’Αριστοτέ
λη, στόν «πιό οξυδερκή, άμερόληπτο καί σπουδαίο μάρτυρα» καί ειδικά στή μαρτυ
ρία του πού προκύπτει άπό πραγματείες καί σωζόμενα άποσπάσματα άπό τή μονογρα
φία του πάνω στούς Πυθαγόρειους (Philip, 5). ’Αντίθετα, ή De Vogel προσπαθεί νά 
δείξει ότι είναι άδύνατο νά περιοριστούμε στόν ’Αριστοτέλη καθώς καί στίς προη
γούμενες μαρτυρίες καί στά πυθαγόρεια κείμενα (De Vogel, 5-8). Ή  μαρτυρία τοΰ ’Α
ριστοτέλη, όσο πολύτιμη κι άν είναι, άποτελει μαρτυρία φιλοσόφου καί όχι ιστορι
κού τής φιλοσοφίας, πού θέλει νά έξηγήσει ένα προηγούμενο φαινόμενο σκέψης. Ά 
κόμα καί ή μονογραφία του γιά τούς Πυθαγόρειους έξυπηρετοΰσε μάλλον συστημα
τικές άνάγκες τής δικής του φιλοσοφίας.
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τικά γεγονότα ή μυθικές παραδόσεις, ή άν θέλουν νά άναγάγουν στόν 
Πυθαγόρα ποικίλα φιλοσοφικά άγαθά, μέ σκοπό νά δημιουργήσουν 
ένα πυθαγορικό βασίλειο σκέψης. Τό γεγονός όμως ότι τά κείμενα αύτά 
μάς παρουσιάζουν ένα παράξενο κράμα άπό ήθικοθρησκευτικά καί έπι- 
στημονικά στοιχεία μπορει νά σημαίνει ότι μερικά άπό τά στοιχεία 
αύτά συνυπήρχαν μέ κάποιον άλλο τρόπο, πιό οργανικό, στόν άρχαΐο 
πυθαγορισμό.

Τό πρόβλημα γίνεται άκόμα πιό περίπλοκο, άν λάβουμε ύπόψη πώς 
στίς πηγές μας παρουσιάζονται άνάμικτα άρχαΐα καί νέα πυθαγορικά 
στοιχεία καί είναι δύσκολο νά άπομονώσουμε τά στοιχεία έκεΐνα πού 
άνάγονται στόν ϊδιο τόν Πυθαγόρα καί στόν πρώιμο πυθαγορισμό. ’Άν 
ε’ίχαμε κείμενα τοϋ ϊδιου τοϋ Πυθαγόρα καί τών παλιότερων Πυθαγο
ρείων ή τουλάχιστον δείγματα τής γραφής τους, θά ήταν δυνατό νά τά 
διακρίνουμε άπό νεότερα κείμενα, άν καί μερικές φορές τό μορφολογι- 
κά άρχαιότερο μπορει νά είναι στήν πραγματικότητα νεότερο. Έδώ, ό
μως, παρουσιάζεται τό φαινόμενο πώς οί πληροφορίες γίνονται πιό λε
πτομερείς όσο άπομακρυνόμαστε χρονικά άπό τόν Πυθαγόρα. Ό σο ή 
σχολή ήταν στήν άκμή της, δέν μπορούσε νά περάσει σέ εύρύτερους 
κύκλους παρά μόνο μιά θαμπή καί άβέβαιη εικόνα τής πυθαγόρειας 
σκέψης. ΓΓ αύτό ϊσως οί πηγές μας είναι μεταγενέστερα γραπτά πού 
στηρίχτηκαν σέ έκθέσεις γραμμένες σέ έποχή πού ή πυθαγόρεια κίνη
ση δέν βρισκόταν πιά στήν άκμή της. Όταν, πολύ άργότερα, κατά τόν 
Ιο αιώνα π.Χ., συνέβη κάποια άναγέννηση τής πυθαγόρειας διδασκα
λίας, φούντωσε φυσικά τό ένδιαφέρον καί γιά τήν παλιά πυθαγόρεια 
κίνηση καί συγκεντρώνονταν ποικίλα στοιχεία πού άφοροϋσαν τόν πυ- 
θαγορισμό στά ποικίλα στρώματά του καί μέ τά ποικίλα παρακλάδια 
του. Επιπλέον, έγινε συνήθεια στή σχολή, όλα τά άγαθά τοϋ πνεύματος 
πού δημιουργοϋνταν καί καλλιεργούνταν μέσα σ’ αύτήν νά άποδίνονται 
στόν μεγάλο δάσκαλο, σ’ «έκεΐνον τόν άνδρα», δηλαδή στόν Πυθαγόρα. 
’Έτσι έξηγειται, άπό μιά άποψη, πόσο δυσχερής είναι μιά συνεπής καί 
θεμελιωμένη άνασυγκρότηση τής σκέψης τοϋ ιστορικού Πυθαγόρα καί 
έκείνης τών πρώτων μαθητών του. Ή  δυσκολία αύτή δέν είναι άπό τίς 
συνηθισμένες στήν έρμηνεία τής προσωκρατικής σκέψης. Ό  Πυθαγό
ρας καί ό πρώιμος πυθαγορισμός είναι ένα κρίσιμο πρόβλημα γιά τήν 
κατανόηση όλης τής προσωκρατικής σκέψης. Σέ πολλά θέματα ή όλη 
έρμηνεία έξαρτάται άπό τήν άπάντηση πού έχουμε δώσει στό πρόβλημα 
τοΰ Πυθαγόρα καί τοΰ πρώιμου πυθαγορισμοϋ.
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2. ΠΡΩΙΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΣ

’Άν ό ϊδιος ό Πυθαγόρας μένει στή σκιά, μπορούμε νά έπιχειρήσουμε 
μιά σκιαγράφηση τοϋ προσώπου πού ρίχνει τή σκιά καί μιά ανασυγ
κρότηση τοϋ πνεύματος πού καλλιεργήθηκε μέσα στόν κύκλο του. Ό  
Πυθαγόρας ήταν ένας σοφός, καί μαζί ένας θρησκευτικός καί πολιτικός 
ηγέτης15. Μέ τήν ιδιότητά του αύτήν ίδρυσε στόν Κρότωνα ένα είδος 
θρησκευτικής αδελφότητας ή συλλόγου, πού μέ τό χρόνο πήρε μεγάλη 
έκταση καί άσκησε μεγάλη επίδραση τόσο στή θρησκευτική όσο καί 
στήν ήθική καί τήν πολιτική ζωή τής σύγχρονής του καί μεταγενέστε
ρης έποχής. Τό γεγονός αύτό σημαδεύει μιά άλλαγή στόν προσανατολι
σμό καί στόν τρόπο άνάπτυξης τών φιλοσοφικών ιδεών. Γιατί, ένώ ό 
Πυθαγόρας έζησε άρχικά μέσα στό κλίμα τοΰ ιωνικού πνεύματος, μετα- 
νάστευσε στή Δύση, όπου ή δραστηριότητά του έπιφέρει μιά άλλαγή 
τοΰ πνευματικού κλίματος, θέτοντας σέ κίνηση θρησκευτικές καί πολι
τικές τάσεις συνδυασμένες μέ τάσεις γιά έπιστημονική έρευνα. Ειδικά 
τό ένδιαφέρον του γιά τό πεπρωμένο τής ψυχής μπορει νά όφείλεται σ’ 
ένα ισχυρό προσωπικό του βίωμα. Όπως κι άν είναι, δέν πρόκειται μό
νο γιά μυστικιστική κίνηση παρά καί γιά κίνηση πού άποσκοποϋσε 
στήν έρευνα καί μάλιστα στή θεμελίωση τών μαθηματικών ώς έπιστή- 
μης. Οί σύλλογοι (έταιρειες) βασίζονταν σέ κοινούς κανόνες καί άρχές 
καί είχαν κοινά άντικείμενα έρευνας.

Ένας χαρακτηριστικός κανόνας τοϋ πρώιμου πυθαγορισμοϋ ήταν ό 
κανόνας τής άπόλυτης μυστικότητας. Τό δόγμα τών κοινοτήτων, ή λει
τουργία του καί τά άποτελέσματα τών έργασιών τους έπρεπε νά μένουν 
μυστικά. Καί άν κανένας παρέβαινε ποτέ τόν κανόνα αύτόν, τιμωρούν
ταν αύστηρά. ’Έτσι, τά άγαθά τής πρώτης πυθαγόρειας άδελφότητας ή
ταν άποκλειστική περιουσία τών μελών της. Τά μέλη μόνον έπικοινω- 
νοϋν μέ τό δάσκαλο καί άρχηγό καί αύτά άπολαμβάνουν άποκλειστικά 
τά άγαθά τοΰ πνεύματός του καθώς καί τά άγαθά έκεΐνα πού άναπτύσ- 
σονται μέσα στίς κοινότητες μέ συλλογική έργασία.

Ό  κανόνας τής μυστικότητας έξηγεΐ ϊσως γιατί δέν ύπάρχουν πυθα
γόρεια συγγράμματα πρίν από τά χρόνια τοϋ Φιλολάου (δηλαδή τοΰ τέ
λους τοΰ 5ου αιώνα π.Χ.)16. Ό  κανόνας όμως αύτός προϋποτίθεται έπί-

15. Η εικόνα του ώς ηγέτη υποβάλλεται καί άπό τήν παλιά μαρτυρία τοϋ Η ρά 
κλειτου: κοπίδων άρχηγός (Β 81).

16. Kirk-Raven, 220.
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σης, άν δεχτούμε πώς ύπήρχαν συγγράμματα τοϋ ϊδιου τοϋ Πυθαγόρα 
καί, άργότερα, βιβλία-σημειώσεις μαθητών, πράγμα πού έξυπηρετοϋσε 
τίς άνάγκες τής σχολής, άλλά γιά λόγους πού ύπαγορεύονταν άπό τούς 
κανονισμούς τής σχολής, τά έργα αύτά παρέμειναν μυστικά καί άπρόσι- 
τα. Ά ν  ύπήρχαν πραγματικά τέτοια έργα, τά έργα αύτά είναι πού έπε- 
νεργοϋσαν πάνω σέ στοχαστές, πού εΐχαν κάποια σχέση μέ τήν πυθα
γόρεια άδελφότητα, άπό τό τέλος τοϋ 6ου ώς τό τέλος τοϋ 5ου αιώνα 
π.Χ.17.

Τό άλλο βασικό χαρακτηριστικό τών συλλόγων είναι ή ύπαρξη τοϋ 
δασκάλου, πού έμπνέει σεβασμό, καθώς καί ή ισοτιμία τών μελών. Ό  
σεβασμός πρός τόν ιδρυτή είχε σάν άποτέλεσμα νά παραμείνουν άνώνυ- 
μες μερικές άνακαλύψεις πού έγιναν άπό μέλη τής σχολής άλλά πού ά- 
ποδόθηκαν στόν ϊδιο τόν Πυθαγόρα. ’Έτσι, πολλά έπιτεύγματα, πού εί
χαν ϊσως ύποστηριχτεί σάν άποτελέσματα άτομικών έρευνών, άποδό- 
θηκαν στόν Πυθαγόρα, γιά λόγους πού ύπαγορεύονταν άπό τόν κανόνα 
τής συλλογικής έρευνας καί γιά λόγους σεβασμοϋ πρός τό δάσκαλο. Ό  
δάσκαλος, άλλωστε, ήταν καί δείχτης άλήθειας γιά όλα όσα τοϋ άπέδι- 
δαν ότι έλεγε18.

Ή  πυθαγόρεια άδελφότητα, πού ή δράση της ήταν φιλοσοφική καί 
έπιστημονική, θρησκευτική καί πολιτική19, διασπάται άργότερα (άπό

17. Πβ. Gigon, Ursprung, 126.
18. Ή  πυθαγόρεια έκφραση αυτός έφα δέν έχει σχέση μέ τόν πρώιμο πυθαγόρειο 

σύλλογο (βλ. Διογ. Λ., VIII, 46) καί, άν ό Πυθαγόρας είχε πραγματικά καθιερωθεί 
σάν αύθεντία, αύτό συνέβη όταν ό πυθαγόρειος σύλλογος είχε πιά άτονήσει. Πίστη 
σέ αύθεντία χαρακτηρίζει κανονικά άριστοκρατικές κοινότητες καί έποχές πού τό 
κριτικό πνεύμα άτονεϊ καί ή δημιουργική δύναμη ύποχωρεϊ.

19. Βλ. De Vogel, 5-6. Ή  συγγραφέας άποδίνει ιδιαίτερη σημασία στήν άρχαιολο- 
γική μαρτυρία, σέ νομίσματα δηλαδή άπό τόν Κρότωνα καί άπό άλλες πόλεις τής 
Νότιας Ιταλίας καί Σικελίας, πού έπιβεβαιώνουν τήν πολιτική έπιρροή τοϋ Κρότω
να κατά τά χρόνια τοϋ Πυθαγόρα καί λίγο άργότερα, καί συνδέουν τή μαρτυρία αύτή 
μέ τά άκόλουθα ένδεχόμενα: ή ύπήρχε μιά κροτωνιακή αύτοκρατορία μέ επεκτατικές 
τάσεις, πού κυβερνούσε ή πυθαγόρεια κοινότητα, ή ή ήγεμονία τοΰ Κρότωνα είχε με
τριοπαθή χαρακτήρα καί τό κράτος άσκοϋσε έπιρροή χωρίς κατακτητικές βλέψεις, ή 
ή πυθαγόρεια κοινότητα κυβερνοΰσε αύτό τό κράτος, ή ήταν μιά ομάδα στήν κοινό
τητα πού είχε σχέσεις μέ κυβερνητικές ύποθέσεις καί ϊσως σχημάτιζε τή βουλή καί 
κρατούσε διοικητικά πόστα, ή αύτοί οί Πυθαγόρειοι ήταν μέλη τής Γερουσίας τοΰ 
Κρότωνα ή κρατοΰσαν ύψηλές θέσεις στήν πολιτεία. Ό  ϊδιος ό Πυθαγόρας δέν ήταν 
άπλά ένας σοφός άλλά καί πολιτικός, «ένας μάλλον διορατικός πολιτικός», δπως τόν

Λ χαρακτηρίζει ό E.L. Minar (βλ. κριτική τής θέσης του άπέναντι στήν πυθαγόρεια πο
λιτική: De Vogel, 12-13). Ό  Πυθαγόρας ήταν άριστοκρατικός καί άντίθετος πρός τή
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τό τέλος τοϋ 5ου αιώνα π.Χ.) σέ περισσότερους πυθαγορικούς κύκλους, 
συντηρητικούς ή νεωτεριστικούς, πού, άν καί λειτουργούν στό όνομα 
τοϋ Πυθαγόρα, άποκλίνουν όλο καί περισσότερο άπό τό πνεϋμα τοϋ 
πρώιμου πυθαγορισμοϋ καί άπό τούς κανόνες λειτουργίας τοΰ πρώτου 
συλλόγου20.

Έδώ θά ένδιαφερθοΰμε μόνο γιά τή σκέψη τοΰ ίδιου τοΰ Πυθαγόρα, 
όσο μποροΰμε νά τήν προσεγγίσουμε, γιά τή σκέψη τών Πυθαγορείων, 
πού άναπτύσσεται πρίν άπό τό τέλος τοΰ 5ου αιώνα π.Χ., καί γιά τή 
σκέψη πού καλλιεργείται γύρω άπό τό πρόσωπο τοΰ Φιλολάου στά τέλη 
τοΰ 5ου αιώνα π.Χ.21.

3. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Ά ν  καί εΐναι δύσκολο νά ξεχωρίσουμε ποιές ιδέες άνάγονται στόν ϊδιο 
τόν Πυθαγόρα ώς ιστορικό πρόσωπο καί ποιές στόν πρώιμο πυθαγορι- 
σμό, ώστόσο μιά προσέγγιση τής σκέψης τοΰ Πυθαγόρα θά μποροΰσε 
μάλλον νά πάρει τή μορφή έξέτασης τοΰ προβλήματος τί εΐναι ψυχή καί 
πώς νοείται ή άθανασία της22. Ά λλα προβλήματα, τό πώς θεμελιώθη

δημοκρατία καί τήν τυραννία. Τόν αριστοκρατικό καί αντιδραστικό αύτόν πολιτικό 
χαρακτήρα είχε καί ή πυθαγόρεια άδελφότητα. ’Αργότερα οί πυθαγόρειοι σύλλογοι 
μπορούσαν νά έλέγχουν τήν πολιτική κατάσταση διαφόρων πόλεων τής Κάτω Ιτα
λίας καί τής Σικελίας, καί δέν είναι παράξενο πού ένας άπό τούς ήγέτες τής μοντέρνας 
πυθαγορικής κίνησης, ό Άρχύτας, κυβέρνησε τόν Τάραντα ώς στρατηγός επί πολλά 
χρόνια (άρχές τοΰ 4ου αιώνα π.Χ.). Πβ. Gigon, Ursprung, 130.

20. Είναι σημαντικό τό ότι οί πυθαγόρειες κοινότητες ήταν οργανωμένες μέ άρχές 
οικονομικής καί κοινωνικής ισότητας (Διογ. A., VIII, 10) καί μέ σκοπούς πού ένδιέ- 
φεραν όλη τήν κοινωνία. Άνάμεσα μάλιστα στά μέλη τους ήταν καί γυναίκες. Μία 
άπ’ αύτές, ή Θεανώ, παρουσιάζεται άλλοτε σάν σύζυγος καί άλλοτε σάν κόρη τοΰ Πυ
θαγόρα.

21. Οί Kirk-Raven, 220 διαιροΰν κατάλληλα τήν πυθαγόρεια διδασκαλία σέ τρεις 
περιόδους, άπό τίς όποιες οί δύο καλύπτουν τό διάστημα άπό τόν Πυθαγόρα ώς τόν 
Παρμενίδη καί ή τρίτη περιλαμβάνει τή γενιά τών Πυθαγορείων πού έδρασαν κάτω 
άπό τήν ήγεσία τοΰ Φιλολάου.

22. 'Η έρευνα τοϋ Burkert, ιδιαίτερα 98 κ.έ., θέλει νά δείξει πώς ό Πυθαγόρας ήταν 
ένας σαμάνας, πού κήρυξε τή διδασκαλία γιά τήν άθανασία τής ψυχής, κι όχι μαθημα
τικός καί κοσμολόγος. Αύτός ίδρυσε μιά κλειστή κοινότητα μέ μαθητές πού τοΰ ήσαν 
άφοσιωμένοι. Ή  λειτουργία τής κοινότητας είχε έναν άσκητικό καί τελετουργικό 
χαρακτήρα καί σημαδευόταν άπό τήν έντονη παρουσία τοΰ δάσκαλου-σοφοΰ καί ιε
ρέα. Γιά τίς άναλύσεις τών μαρτυριών πού έπιχείρησε ό Burkert, βλ. Kahn, 161 κ.έ. 
Γ ιά τούς έλληνες σαμάνες καί ειδικά τόν Πυθαγόρα, βλ. Dodds, 22.
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καν τά μαθηματικά ώς έπιστήμη σέ συνδυασμό μέ τήν έρευνα τής μουσι
κής καί τί ήταν άριθμός, θά έξεταστοΰν έδώ σέ σχέση μέ τίς δραστηριό
τητες τών μαθητών του.

α. Ή  μετεμψύχωση

Οί πιό πολλές άπό τίς παλιότερες μαρτυρίες πού έχουμε γιά τόν Πυθα- 
γορισμό άναφέρονται στό θέμα τής μετεμψύχωσης23. Είναι πέρα άπό 
κάθε άμφιβολία ότι τό κεντρικό θέμα τού φιλοσοφικού ένδιαφέροντος 
τοϋ Πυθαγόρα καί τοϋ κύκλου του ήταν τό πεπρωμένο τής ψυχής. Ή  ψυ
χή είναι ή καθαυτό ζωή, μόνον πού αύτή συνδέεται μέ ένα σώμα, πρός τό 
όποιο ούσιαστικά άντιτίθεται. Ή  ψυχή εΐναι ή τέλεια καί αύτόνομη 
ζωική οντότητα, μπορει νά ζεΐ άνεξάρτητα άπό τό σώμα καί άποτελεΐ 
άρνηση τοϋ σώματος καί τής σωματικότητας. Ή  άπελευθέρωση όμως 
τής ψυχής άπό τά δεσμά τοϋ σώματος πετυχαίνεται μόνο μέ τήν κάθαρ
ση. Ή  καθαρή ψυχή άποτελεΐ άρνηση τοϋ σώματος. ’Αντίθετα πρός 
τήν ιωνική σκέψη, πού δέν είχε διακρίνει άκόμα σώμα καί ψυχή, ϋλη 
καί πνεϋμα, ό Πυθαγόρας όδηγήθηκε σ’ αύτή τή διάκριση, άν καί άπό 
διαφορετικό δρόμο, πού ξεφεύγει άπό τήν κύρια πορεία τοϋ προσωκρα- 
τικοϋ στοχασμού. Είναι έντυπωσιακό τό φαινόμενο24 πώς ή ϊδια ή έν
νοια τής ύλης φς άντιθετική σ’ αύτό πού θεωρούμε έμεΐς πνεϋμα δέν δια
μορφώθηκε μονάχα μέσα άπό τήν έρευνα τοϋ φυσικού κόσμου άλλά καί 
άπό τήν άνθρωπολογία τοϋ Πυθαγόρα, πού βασιζόταν πάνω στό δόγμα 
τής άθανασίας τής ψυχής.

"Οταν, βέβαια, άναφέρει κανένας στήν πρώιμη αύτή σκέψη τήν άθα- 
νασία τής ψυχής, δέν έννοεΐ άπλά τήν έπιβίωση τής ψυχής μετά τόν θά
νατο τοϋ σώματος, παρά τήν ομοιότητα τής ψυχής μέ τό θειο. ’Αθάνα
τος είναι επίθετο πού χαρακτηρίζει πρώτιστα τόν θεό. ’Άν λ.χ. ισχυρι
στεί κανένας πώς ό κόσμος εΐναι θεϊκός, ή παραδοξότητα τοϋ ισχυρι
σμού του θά μποροΰσε νά μετριαστεί μέ τήν έξήγηση πώς ό κόσμος δέν 
είναι διαφορετικός άπό τόν θεό, ή ή πρόταση «ό κόσμος είναι πνευματι
κός» δέν ήχεΐ πολύ παράδοξα, άν θέλει νά δείξει κανένας μ’ αύτήν πώς 
τό σύμπαν δέν εΐναι τόσο διαφορετικό άπό μάς όσο φαίνεται. Άνάλογα 
ή πρόταση γιά τήν άθανασία τής ψυχής μπορει άπλά νά σημαίνει πώς

23. Ξενοφάνης, Β 70, ’Ίων, Β 4, Εμπεδοκλής, Β 129, Ηρόδοτος, 7στ., I I 123.
24. Πβ. Gigon, Ursprung, 134.
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δέν ύπάρχει μεγάλη ποιοτική διαφορά άνάμεσα στόν άνθρωπο καί στόν 
θεό. Ή  ψυχή, όμως, θεωρείται έδώ άθάνατη καί άπό μιά άλλη άποψη: 
αύτή περνά άπό σώμα σέ σώμα. Εκείνο πού έχει σημασία γι’ αύτήν εί
ναι σέ ποιό σώμα μπαίνει κάθε φορά. Μπορεΐ νά μπαίνει σέ σώμα ζώου 
ή καί θεοΰ. Οί περιπέτειες τής ψυχής βαίνουν μέσα άπ’ όλο τόν κόσμο, 
γιατί τά διάφορα σώματα, μέ τά όποια αύτή ντύνεται, άποτελουνται άπό 
όλα τά πράγματα πού ύπάρχουν μέσα στόν κόσμο. Ό  Εμπεδοκλής25 
δόξασε τόν Πυθαγόρα πού ήταν ικανός νά θυμάται κάθε ένα άπ’ όλα τά 
πράγματα μέ τά όποια συνδέθηκε κατά τή διάρκεια δέκα ή είκοσι ένσαρ- 
κώσεών του.

Απώτερος, βέβαια, σκοπός τής ψυχής είναι κατά τόν Πυθαγόρα ή ά- 
παλλαγή της άπό τή συμμετοχή αύτή στήν κοσμική πορεία26. Ή  ψυχή 
είναι αιώνια, άλλά ό χρόνος διάρκειας τών ένσωματώσεών της δέν είναι 
άπεριόριστος. Ή  ψυχή μπορεΐ μέ τή βαθμιαία κάθαρσή της νά έπι- 
στρέψει στή θεϊκή της έδρα. Πρέπει σ’ αύτό τό σημείο νά θεωρηθεί σάν 
αύθεντική πηγή ό Εμπεδοκλής27, πού κάνει λόγο γιά μιά τελική κατά
σταση, όπου οί ψυχές έπαναφέρονται στήν θεϊκή τους έδρα. Υπάρχει, 
λοιπόν, μιά ορισμένη χρονική περίοδος πού άπαιτειται γιά νά διανυθεΐ 
ολόκληρος ό κύκλος ώς τήν τελική άποκατάστασή τής ψυχής, άλλά ή 
διάρκεια αύτή δέν είναι δυνατό νά καθοριστεί μέ βεβαιότητα. Ό  Η ρ ό 
δοτος28 μαρτυρεί πώς ή περίοδος τής ψυχής διαρκεΐ 3.000 χρόνια, ένώ ό 
Εμπεδοκλής29 κάνει λόγο γιά 30.000 έποχές, κατά τίς όποιες περιπλα- 
νώνται οί ψυχές μακριά άπό τή θεϊκή τους έδρα.

Ά ν  καί ή περιπλάνηση τής ψυχής άπό σώμα σέ σώμα είναι καθορι
σμένης διάρκειας καί ή μετενσάρκωση κάτι τό άναπόφευκτο καί άναγ- 
καΐο, έξαρτάται ώστόσο άπό τόν τρόπο ζωής τοϋ καθενός άν θά ξανα
ζήσει κατά τήν έπόμενη φάση του σ’ ένα ύψηλότερο ή χαμηλότερο έπί
πεδο ζωής. ’Έτσι ή άθανασία καί ή μετενσάρκωση τής ψυχής συνδέθηκε 
στόν Πυθαγόρα μέ τό αίτημα τής κάθαρσής της. Ή  κάθαρση τής ψυχής 
συντελεΐται μέ πνευματική άσκηση καί μέ σωματική δίαιτα30. Ή  δίαιτα

25. Β 129.
26. Ό  Ηράκλειτος δέν μπορούσε, βέβαια, νά είχε γνωρίσει αύτή τήν πυθαγόρεια 

πίστη γιά νά προσανατολιστεί πρός τή διττή άποψη τής άθανασίας τής ψυχής πού 
διακρίναμε στά κείμενά του.

27. Β 146.
28. 7στ., I I 123.
29. Β 115.
30. Στή δίαιτα τών Πυθαγορείων άνήκει καί ή άποχή άπό τό κρέας. Γ ιατί στό ζώο, 

πού τό κρέας του τρώς, μπορεΐ κατά σύμπτωση νά κατοικεί ή ψυχή τής γιαγιάς σου.
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συνδέθηκε μέ τήν ιατρική έρευνα, πού έτσι άρχισε νά προωθείται ση
μαντικά μέσα στό ρεύμα τοϋ πυθαγορισμοΰ μέ τούς ποικίλους πλοκά
μους του, καί ή πνευματική άσκηση συνδέθηκε μέ τήν έρευνα τής μου
σικής καί τών μαθηματικών.

’Ιδιαίτερα σημαντικό άπό φιλοσοφική καί επιστημονική άποψη εί
ναι τό γεγονός ότι οί μαθητές τού Πυθαγόρα καλλιέργησαν μιάν ιδιαί
τερα «ψυχαγωγική» τέχνη, τή μουσική, καί μιά αύστηρή έπιστήμη, τά 
μαθηματικά. Ή  μουσική καί τά μαθηματικά έξυπηρετοϋσαν άμεσα τή 
δίαιτα τής ψυχής.

β. Μουσική καί μαθηματικά

Μαθητές τοϋ Πυθαγόρα άνακάλυψαν, μετρώντας πιθανώς τά κατάλλη
λα διαστήματα μιας παλλόμενης χορδής, ότι οί ήχοι καί τά κύρια μου
σικά διαστήματα μπορούν νά έκφραστούν μέ απλές άριθμητικές άναλο
γίες μεταξύ τών τεσσάρων πρώτων άκέραιων άριθμών31. Μιά τέτοια ά- 
πλή άριθμητική άναλογία θεωρήθηκε, άργότερα ϊσως, σάν ή πηγή τής 
άρμονίας ή τής όκταφωνίας πού κυβερνά τόν κόσμο32. Όπως κι άν εί
ναι, ή άνακάλυψη αύτή, πού έχει μοναδική σημασία, δείχνει ότι ή μου
σική κλίμακα άνάγεται σέ άπλές άριθμητικές άναλογίες πού έκφράζουν 
τό άπροσδιόριστο συνεχές διάστημα τού ήχου άνάμεσα στόν ύψηλό καί 
στόν χαμηλό τόνο, καί έξηγεΐ έν μέρει τόν έσχατο δυαδισμό τών Πυθα
γορείων πού άνάγεται στό άντιθετικό ζευγάρι άρχών πέρας-άπειρο. Εί
ναι οί άρχές πού θεωρούνται ότι ύπόκεινται σ’ ολόκληρο τό σύμπαν. ’Ε
πιπλέον, άν οί άριθμοί εΐναι τό μόνο μέσο γιά νά εκφραστούν οί συνη
χήσεις, θά ήταν ϊσως δυνατό νά έξηγεΐται παρόμοια, σάν ένας άριθμός ή 
μιά άναλογία, όποιοδήποτε άλλο πράγμα. Άκόμα, έπειδή τό πλήρωμα 
τών άριθμών, ή δεκάδα δηλαδή, πού άποτελειται άπό τό άθροισμα τών 
τεσσάρων πρώτων άκέραιων άριθμών (1 +2+3+4), «περιέχει ολόκληρο 
τό μυστικό τής μουσικής κλίμακας»33, θά ήταν δυνατό αύτό νά έκφράζει 
τόν κόσμο όλο, μιά καί συμπυκνώνει όλη τήν φύση τοϋ άριθμοϋ. Δέν 
εΐναι λοιπόν παράξενο πού ό άριθμός 10 θεωρούνταν ό τελειότατος ά
ριθμός καί περιβαλλόταν μέ μοναδικό σεβασμό34.

31. Πβ. Kirk-Raven, 229 καί Hutten, 131.
32. Hutten, 131.
33. Kirk-Raven, 229.
34. Καί στούς πλατωνικούς ό άριθμός 10 εΐναι ό άπόλυτα «τέλειος άριθμός». Ό
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Οί Πυθαγόρειοι πρόβαλαν έτσι τά μαθηματικά καί τή μουσική σάν 
δύο άδελφικά πεδία έρευνας καί τά συνέδεσαν μέ μιά κοσμολογία πού 
βασίζεται στήν άποψη ότι ό άριθμός είναι ή έσχατη πραγματικότητα 
καί ότι τά πράγματα έξισώνονται μέ τούς άριθμούς.

γ. Άριθμός

Τί εΐναι όμως οί άριθμοί καί πώς άναπτύχθηκε ή ιδέα τοϋ άριθμοΰ35; Ά ν 
τίθετα πρός τά θρησκευτικά καί καλλιτεχνικά σύμβολα, ό άριθμός είναι 
ένα έπιστημονικό σύμβολο, καί μάλιστα τό πιό σημαντικό. Ό  άριθμός, 
τό πιό λογικό προϊόν τοϋ άνθρώπινου πνεύματος, φαίνεται νά εΐναι έπί
σης ή πιό κοινή άφηρημένη ιδέα στή συνηθισμένη καθημερινή σκέψη. 
’Έτσι δικαιολογείται γιατί ό ύπολογισμός έχει γίνει τό πρότυπο καί τό 
μέτρο τής άκριβοϋς σκέψης, καί πρέπει νά ήταν έτσι άπό τήν άρχή. Ό 
ταν όμως τά μαθηματικά θεωρούνται σάν έπιστήμη πού θεμελιώθηκε 
από τόν άρχαΐο πυθαγορισμό, δέν θά πρέπει νά άγνοοϋμε ότι ή άρίθμη- 
ση καί ό ύπολογισμός εΐχαν άναπτυχθεΐ πιό παλιά, σέ άνατολικούς πο
λιτισμούς. Οί Βαβυλώνιοι είχαν άνακαλύψει τή σειρά τών τακτικών ά- 
ριθμών καί ήξεραν νά τακτοποιοΰν τά πράγματα άριθμητικά. Άλλά τά 
μαθηματικά δέν άναπτύχθηκαν σάν αύστηρή έπιστήμη στούς άνατολι- 
κούς πολιτισμούς. Αύτό ήταν μάλλον έργο τών Ελλήνων. Οί Πυθαγό
ρειοι άνακάλυψαν τόν άριθμό σάν σύμβολο, τόν άπόλυτο δηλαδή άριθ- 
μό πού έχει μέσα του νόημα πού ξεπερνά τό ρόλο του σάν όριο μιας ά- 
πλής άρίθμησης καί ύπολογισμοϋ. Ή  άνακάλυψη αύτή έπέτρεψε τή θε- 
μελίωση τών μαθηματικών σάν έπιστήμη, δηλαδή σάν ένα σύστημα 
συμβόλων, πού εΐναι καί τό πιό άξιόλογο έπιστημονικό σύστημα. Ένώ 
οί άνατολικοί λαοί εΐχαν φτάσει σέ ύψηλό βαθμό τεχνικής στόν ύπολο- 
γισμό, πράγμα πού συντελέστηκε μέ τή συσσώρευση έμπειριών πολλών 
αιώνων, ή στάση τους παρέμεινε πρακτική καί τά άποτελέσματα έξυπη- 
ρετοϋσαν τρέχουσες μόνο πρακτικές άνάγκες. ’Έτσι δέν ήταν σέ θέση 
νά προχωρήσουν στήν άφαίρεση. Άντίθετα, στήν Ελλάδα οί άριθμοί 
εΐχαν συλληφθεΐ όχι μέ βάση ένα σύμβολο, όπως ήταν λ.χ. ή βαβυλω- 
νιακή σφήνα (▼) πού έπαναλαμβάνεται στόν σχηματισμό μεγάλων ά-

Πλάτων παρουσίασε τό 10 σάν άριθμό τοϋ γάμου. Ό  άριθμός 10 παρουσιάστηκε πα
ρόμοια στή σκηνή τοΰ γάμου μέ τή γνωστή παραβολή τών 10 παρθένων.

35. Πβ. τή διεξοδική έκθεση τοΰ Hutten, 126 κ.έ.
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ριθμών, άλλά μέ βάση τή στιγμή ( · ) -άρχικά πέτρα ή ψήφο- πού δίνει 
οπτικό σχήμα στήν παράσταση τών άριθμών, όπως π.χ.

•  ·  ·  ·  ·

Μέ τή μέθοδο αύτή δινόταν πρωταρχική σημασία στή λειτουργία τής 
όρασης, γιατί τά σχήματα ήταν τά πιό κατάλληλα γιά νά δείξουν τίς 
σχέσεις άνάμεσα στούς άριθμούς καί ή μόνη αίσθηση πού μάς έπιτρέπει 
νά άφαιρέσουμε ένα σχήμα ή έναν τύπο άπό ένα όποιοδήποτε άντικείμε- 
νο, έναν τύπο μάλιστα πού είναι δυνατό νά χρησιμοποιείται επανειλημ
μένα, είναι ή όραση. Έτσι ό οπτικός τύπος οδηγεί στήν άφαίρεση καί 
έξυπηρετεϊ τήν άνάπτυξη τών μαθηματικών σάν έπιστήμη. Ή  πορεία, 
μάλιστα, τής άφαίρεσης μπορει νά βαίνει συνεχώς προχωρητικά, πράγ
μα πού εΐναι φανερό άν σκεφτούμε πώς έξελίχθηκε ό άριθμός άπό τό α
πλό σύμβολο, πού χρησιμοποιόταν γιά τή μέτρηση, ώς τόν άσύμμετρο, 
τόν φανταστικό άπειρο άριθμό.

Τί ήταν, λοιπόν, οί άριθμοί; Ό  είκονογραφικός τρόπος παράστασης 
τών άριθμών οδηγούσε τούς Πυθαγόρειους σέ ύψηλό επίπεδο σκέψης, 
καθώς αύτοί συζητούσαν τίς ιδιότητες ένός σχήματος ή τύπου πού άπο- 
τελοϋνταν άπό στιγμές. Δέν φαίνεται νά ύπάρχει κανένας λόγος γιά νά 
άμφισβητήσουμε τήν παράδοση ότι αύτοί οί «εικονικοί» άριθμοί άνά- 
γονται στή γενιά τού Πυθαγόρα. Τό 1 εΐναι ή τελεία, τό 2 ή γραμμή, τό 3 
τό τρίγωνο, τό 4 τό τετράεδρο, τό πρώτο δηλαδή εύθύγραμμο στερεό 
σχήμα. Ή  γεωμετρική παράσταση τοϋ άριθμοΰ ήταν πολύ κατάλληλη 
γιά νά έρευνηθοΰν οί σχέσεις τών άριθμών μεταξύ τους. Αύτό γίνεται 
κατανοητό άν άφήσουμε κατά μέρος όλη τή συμβολική τής άλγεβρας, 
πού χρησιμοποιούμε σήμερα, καί καταφύγουμε σέ σχήματα. Δέν θά 
γράψουμε λ.χ.

(α+β)2 = α2+2αβ+β2 

άλλά θά σχηματίσουμε ένα τετράγωνο ώς έξής:

• ·
•  ·  

•  ·  ·
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’Έτσι μιά αριθμητική αναγκαιότητα παριστάνεται γεωμετρικά. Μ’ ένα 
άλλο παράδειγμα, έκφράζουμε άριθμητικά έναν νόμο καθολικά άποδε- 
κτό μέ τύπο τής άλγεβρικής μας συμβολικής, λέμε δηλαδή ότι γιά όλα 
τά χ, ψ, ω, γιά τά όποια άληθεύει ή σχέση χ2+ψ2= ω2, ισχύει:

Ψ =
X - ι

ω =

Αύτό, λοιπόν, μπορούσε νά έκφραστεΐ διαφορετικά. Οί μαθητές τοϋ 
Πυθαγόρα έλεγαν, άντί χ, «ό πρώτος άριθμός», άντί ψ «ό δεύτερος άριθ
μός», άντί ω «ό τρίτος άριθμός». Γ ιά τήν έκφραση όμως ένός νόμου, ό
πως αύτός διατυπώνεται μέ άριθμητική γλώσσα, δηλαδή άφηρημένα, 
δέν είναι δυνατή μιά έκφραση άντίστοιχη πού νά παριστάνει τήν ιδέα 
γεωμετρικά. 'Ωστόσο, ύπάρχει καί ή περίπτωση όπου ή άριθμητική πα
ρουσιάζεται άδύναμη νά έκφράσει τά πράγματα, κι έτσι καταφεύγουμε 
στή γλώσσα τής γεωμετρίας. Πρόκειται γι’ αύτό πού οί μαθητές τοϋ Πυ
θαγόρα ονόμαζαν άλογους άριθμούς. Ή  άνακάλυψη ότι ή διαγώνιος έ
νός τετραγώνου εΐναι άσύμμετρη πρός τίς πλευρές του, έγινε δυνατή 
μέσα άπό τήν οπτική λειτουργία τοϋ νοϋ. Αύτό πού δέν μπορούμε νά έκ- 
φράσουμε μέ άριθμητικούς όρους, μπορούμε νά τό παραστήσουμε γεω
μετρικά φέρνοντας έναν κύκλο πάνω στή διαγώνιο. Κατ’ αύτόν τόν
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τρόπο παριστάνεται μπροστά στά μάτια μας αύτό πού δέν έκφράζεται, 
τό άλογο, τό όποιο έγκειται σ’ αύτό πού ύπολεΐπεται τού τετραγώνου, 
μιά καί ό κύκλος έγγράφεται πάνω στή διαγώνιο πού είναι άσύμμετρη 
πρός τίς πλευρές τού τετραγώνου:

Ά ν  άντέτεινε κανένας τήν άποψη πώς οί πλευρές τού τετραγώνου καί ή 
διαγώνιος έχουν ένα κοινό μέτρο, ότι δηλαδή αύτά εΐναι συμμετρικά, 
φερόταν άναγκαστικά στήν άντίφαση, γιατί οί πλευρές τού τετραγώνου 
θά έπρεπε τότε νά εΐναι ένας άρτιος καί ένας περιττός άριθμός, πράγμα 
πού είναι άδιανόητο καί πού μόνο τήν άσυμμετρία έπιτρέπει νά είναι 
νοητή36.

Ή  καθολικότερη έπίσης έπιστημονική θεωρία γιά τόν άριθμό σάν έ~ 
σχατη πραγματικότητα δέν πρέπει νά παρουσιάζεται άπό τή σκοπιά τής 
καθαρής άριθμητικής. Αύτή δέν πρέπει έπίσης νά συλλαμβάνεται μέ τίς 
άναλογίες τής δικής μας μαθηματικής φυσικής. 'Οπωσδήποτε, ή έξέλι- 
ξη τών μαθηματικών μπορει νά παραλληλιστεί καί νά θεωρηθεί συνυ- 
φασμένη, άπό μερικές άπόψεις, μ’ έκείνη τής φυσικής. Τό πέρασμα άπό 
τή μαθηματική συμβολική τής μιλήσιας κοσμολογίας στόν άτομισμό 
τού Λεύκιππου καί τού Δημόκριτου, πού παριστάνει τό τέλος μιας πρώ
της άνάπτυξης τής φυσικής, είναι άνάλογο μέ τό πέρασμα άπό τή μαθη
ματική συμβολική στό άξίωμα τοϋ Εύκλείδη, πού μπορει νά θεωρηθεί 
σάν ή πρώτη έπιστημονική θεωρία καί τό πρότυπο μιας τέτοιας θεω
ρίας37. Ή  πυθαγόρεια θεωρία γιά τόν άριθμό σάν έσχατη πραγματικό
τητα δέν ήταν, βέβαια, τόσο αύστηρή έπιστημονική θεωρία, άλλά ο
πωσδήποτε αύτή προέκυψε άπό τήν άνακάλυψη νέων κανονικοτήτων 
μέσα στή φύση. Ή  κανονικότητα τοϋ κόσμου δέν ερμηνεύεται έδώ μέ 
μιάν άρχή δικαιοσύνης, όπως στόν Αναξίμανδρο, άλλά μέ μιάν άρχή 
άρμονίας πού συνίσταται στή σχέση μερών καί όλου. Ό ταν γίνεται λό
γος γιά κοσμική άρμονία, πρέπει νά έννοεΐται ή μουσική άρμονία, ή

36. Πβ. Schottlander, 31 κ.έ.
37. Πβ. Hutten, 128.
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ταιριαστή συνήχηση τών τόνων, καί παράλληλα ή γεωμετρική κανονι
κότητα καί ή τεκτονική άρθρωση τοϋ κόσμου38. Ό  άριθμός, λοιπόν, δέν 
είναι άρχή στό νόημα ένός ύποστρώματος όλων τών μεταβολών πού 
λαμβάνουν χώρα μέσα στόν κόσμο άλλά στό νόημα τής έσχατης πραγ
ματικότητας, στό νόημα ένός καθολικού μέτρου όλων τών σχέσεων πού 
ύπάρχουν άνάμεσα στά μέρη καί στά σύνολα καί συνακόλουθα στό νόη
μα μιας κανονικότητας καί άρμονίας.

Οί άνακαλύψεις καί οί θεωρίες αύτές είναι δυνατό νά έκτιμηθοΰν σάν 
θεμέλια καί κίνητρα τοϋ πυθαγορισμοϋ τοϋ 5ου αιώνα, πού μιά συνοπτι
κή του εικόνα μάς δίνει ό Αριστοτέλης39.

4. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΣ

Ή  πρώτη γενιά τών Πυθαγορείων πού διατηρούσε άκόμα νωπή τή μνή
μη τοϋ μεγάλου δασκάλου καί ιδρυτή τής σχολής είναι έκείνη πού 
προηγείται τής γενιάς τών Πυθαγορείων πού ήκμασαν μέ τόν Φιλόλαο 
άρχηγό μετά τό τέλος τοϋ 5ου π.Χ. αιώνα.

Οί κύριες ιδέες τοϋ πρώτου αύτοϋ πυθαγορισμοϋ μπορούν νά άναλυ- 
θοϋν κάτω άπό τά άκόλουθα θέματα: πέρας καί άπειρο, φύση τοϋ άριθ- 
μοϋ, άριθμός καί κόσμος, άριθμογονία καί κοσμογονία, άρμονία τών 
σφαιρών, ψυχή.

α. Πέρας καί άπειρον. Περιττόν καί άρτιον 

Άριστ., Μεταφυσ., Α 5. 986 a 15:

φαίνονται δή καί οϋτοι τόνάριθμόν νομίζοντες άρχή ν είναι... τοϋ 
δέ άριθμοϋ στοιχεία τό τε άρτιον καί τό περιττόν, τούτων δέ τό 
μέν πεπερασμένον τό δέ άπειρον, τό δ’ έν έξ άμφοτέρων είναι 
τούτων (καί γάρ άρτιον είναι καί περιττόν), τόν δ ’ άριθμόν έκ τον 
ένός, άριθμούς δέ, καθάπερ ειρηται, τόν όλον ούρανόν. έτεροι δέ 
τών αύτών τούτων τάς άρχάς δέκα λέγονσιν είναι τάς κατά συ
στοιχίαν λεγομένας.

38. Πβ. Jaeger, Paideia, I, 224-25.
39. Μεταφυσ., Α 5, 985 b 22 κ.έ.
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πέρας - άπειρον
περιττόν - άρτιον

έν - πλήθος
δεξιόν - άριστερόν
άρρεν - θήλυ

ηρεμούν - κινούμενον
εύθύ - καμπύλον
φως - σκότος

άγαθόν - κακόν
τετράγωνον - έτερόμηκες

[Εΐναι φανερό πώς κι αυτοί (οί Πυθαγόρειοι) νομίζουν ότι ό άριθμός εΐ
ναι άρχή... καί ότι τά στοιχεία τοϋ άριθμοϋ είναι τό άρτιο καί τό περιττό, 
καί άπ7 αύτά τό ένα εΐναι πεπερασμένο καί τό άλλο άπειρο καί ότι τό ένα 
άποτελεΐται καί άπό τά δύο αύτά (γιατί αύτό είναι καί άρτιο καί περιττό) 
καί ό άριθμός βγαίνει άπό τό ένα καί άριθμοί είναι, καθώς έχουμε πει, ό- 
λόκληρος ό κόσμος. Ά λ λ ο ι  εξάλλου άπ’ αυτούς τούς ίδιους θεωρούν δέ
κα τίς άρχές, αύτές πού λέγονται κατά συστοιχία.

πέρας -  άπειρο
περιττό -  άρτιο

ένα -  πολλά
δεξιό -  άριστερό

άρσενικό -  θηλυκό
ήρεμο -  κινητό

εύθύ -  καμπύλο
φως -  σκοτάδι

καλό -  κακό
τετράγωνο -  έτερόμηκες]

Δέν εΐναι παράξενο νά εΐχαν δημιουργηθεΐ άπό τήν πρώτη κιόλας πε
ρίοδο τής σχολής διαφορετικές τάσεις έπιμέρους ομάδων καί ό ’Αρι
στοτέλης άναγνωρίζει τέτοιες διαφοροποιήσεις άπόψεων (έτεροι δέ 
τών αυτών τούτων). Έκείνη δμως ή άποψη πού φαίνεται πώς έξασφάλι- 
ζε γενική άποδοχή στόν πρώτο πυθαγορισμό είναι ό έσχατος δυαδι- 
σμός: πέρας-άπειρον καί περιττόν-άρτιον. Στόν παραπάνω πυθαγόρειο 
πίνακα τών δέκα άντιθετικών άρχών τά πέρας-άπειρον καί περιττόν-άρ- 
τιον δέν κατέχουν άπλά τήν πρώτη θέση παρά έχουν πρωταρχική σημα
σία.

Όταν έπιβάλλεται ένα πέρας στό άπειρο καί άόριστο, τό άποτέλεσμα



148 ΠΥΘ ΑΓ Ο ΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩ Ι ΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΣ

είναι ή δημιουργία τών άριθμών. Ή  μονάδα ή τό έν δέν είναι ένας άριθ
μός άλλά ή άρχή τοϋ άριθμοϋ, γιατί περιλαμβάνει καί τό πέρας καί τό 
άπειρο καί τό άρτιο καί τό περιττό. Έφόσον τό ένα δέν είναι ένας άριθ
μός παρά ή πηγή τοϋ άριθμοϋ, τό πεπερασμένο καί τό άπειρο πού αύτό 
περιλαμβάνει είναι οί έσχατες άρχές όλων τών πραγμάτων.

Ή  άρχή τοϋ άρτιου είναι ή δυάδα ή ό άριθμός 2. Φαίνεται πώς τό άρ
τιο έξισώνεται γενικά μέ τό άπειρο, όπως τό πέρας μέ τό περιττό. Οί άρ
χές δηλαδή περιττό-άρτιο δέν έχουν τό νόημα πού φαντάζεται κανένας, 
ότι δηλαδή όλοι οί άριθμοί είναι εϊτε άρτιοι εϊτε περιττοί. Επειδή ή σει
ρά τών άριθμών είναι άτέλειωτη, δέν μπορούμε νά διαιροϋμε συνεχώς 
τόν καθένα άπ’ αύτούς μέ τό 2 καί τελικά νά σημειώνουμε άν τό ύπόλοι- 
πο είναι 0 ή 1. Είναι άδύνατο δηλαδή νά σχηματίσουμε όλους τούς άρ
τιους άριθμούς καί, συνακόλουθα, δέν δικαιολογείται ή πρόταση ότι ό
λοι οί άριθμοί είναι εϊτε άρτιοι εϊτε περιττοί. "Ενας άπεριόριστος άριθ
μός πράξεων, πού θά ήταν δυνατό νά έκτελεστοϋν γιά νά άποδείξουν 
αύτή τήν πρόταση, είναι φυσικά κάτι τό άδιανόητο40.

Οί Πυθαγόρειοι βρήκαν έναν τρόπο γιά νά άντιμετωπίσουν αύτό τό 
πρόβλημα τοϋ άπειρου, χρησιμοποιώντας τόν «γνώμονα». Μέ τόν γνώ
μονα τό άπειρο περιορίζεται βαθμηδόν. Ό  περιορισμός όμως αύτός 
νοείται έδώ μ’ ένα ειδικό σχήμα πού άντιπροσωπεύει τό περιττό:

40. Πβ. Hutten, 137.
41. Άριστ., Φυσ., Γ 4.203 a 10 κ.έ. Ό  γνώμων σημαίνει ένα σχήμα πού παραμένει 

άπό ένα τετράγωνο όταν ένα μικρότερο τετράγωνο άποκοπεΐ άπ’ αύτό, ή μέ μιά εύρύ- 
τερη έννοια, ό γνώμων άντιπροσωπεύει κάθε άριθμό πού, όταν προστεθεί σ ’ ένα σχη
ματικό άριθμό, δίνει τόν έπόμενο άριθμό τοΰ ίδιου σχήματος (Ross, 542-45. Βλ. καί 
Burkert, 31).



Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΣ 149

Πρόκειται, στό πρώτο σχήμα, γιά προσθήκη πιό πολλών «γνωμό
νων»41 γύρω άπό τό ένα, προσθήκη πού μπορει νά γίνεται διαδοχικά καί 
νά αύξάνει τούς άριθμούς έπ’ άπειρο, χωρίς νά άλλοιώνεται τό σχήμα 
(δηλαδή τό τετράγωνο). Κάθε σχηματικός άριθμός πού προστίθεται δί
νει τόν έπόμενο αριθμό τού ϊδιου σχήματος, κι αύτό μπορει νά συμβαί
νει έπ’ άπειρο μέ διαδοχικές προσθήκες περιττών άριθμών. Ό ταν όμως 
οί «γνώμονες» τοποθετούνται γύρω άπό τό δύο, τό σχήμα πού άντιπρο- 
σωπεύει τή σειρά τών άρτιων άριθμών οδηγεί ώς τό άπειρο, άλλ’ αύτό 
δέν παραμένει σταθερό, όπως συμβαίνει μέ τό σχήμα τών περιττών 
σχηματικών άριθμών. Μέ κάθε προσθήκη άρτιων άριθμών γύρω άπό τό 
δύο, τό σχήμα άλλάζει, μιά καί κάθε φορά ή άναλογία τού μήκους καί 
τού ύψους του μεταβάλλεται. Γι’ αύτό, άλλωστε, συμπεριλαμβάνεται 
στόν πίνακα τών άντιθέτων τό ζεύγος τετράγωνον-έτερόμηκες. Τό έτε- 
ρόμηκες άναφέρεται σέ μιά ορθή γωνία στήν οποία ή μιά πλευρά ύπε- 
ρέχει άπό τήν άλλη κατά μιά μονάχα μονάδα. Θά πρέπει, λοιπόν, νά εί
ναι δικαιολογημένη ή έντύπωση τού ’Αριστοτέλη ότι αύτό μπορει νά 
άποτελεΐ ένα παράδειγμα πού δικαιώνει τίς έξισώσεις περιττόν = πέ
ρας καί άρτιον = άπειρον. Εκτός άπ’ αύτό ήταν άξίωμα γνωστό σ’ ό
λους τούς Έλληνες μαθηματικούς ότι ή μονάδα είναι άδιαίρετη καί ότι 
κλάσματα όπως 1/2, 1/4, ή 1/16 δέν άποτελοϋν παρά μιά μονάδα άπό ένα 
σύνολο 2,4, ή 16 μονάδων. Ό  άρτιος άριθμός δέν έχει μέσο καί ή άπου- 
σία ένός μέσου μπορει νά ήταν ένα άλλο έπιχείρημα γιά τήν κατοχύρω
ση τής έξίσωσης άρτιον = άπειρον, άντίθετα μέ τό περιττό καί ειδικά 
τόν άριθμό 3 πού έχει άρχή, μέσο καί τέλος καί έξισώνεται έτσι μέ τό

42πέρας .

β. Φύση τοϋ αριθμού

Οί πρώτοι Πυθαγόρειοι είχαν συλλάβει τόν άριθμό παριστάνοντάς τον 
μέ ψήφους ή στιγμές καί σχηματίζοντας έτσι γεωμετρικά σχήματα, 
π.χ. τρίγωνα, τετράγωνα, ορθογώνια. Μέ τή μέθοδο αύτή, ή άριθμητική 
φύση τοϋ άριθμοΰ συγχεόταν μέ τή γεωμετρική του φύση. Ό  άριθμός 
10 λ.χ., πού εΐναι ό τελειότατος άριθμός, παριστάνεται μέ στιγμές δια
τεταγμένες σ’ ένα ισοσκελές τρίγωνο κατά τόν άκόλουθο τρόπο:

42. Βλ. κείμενα καί τή σχετική συζήτηση, Kirk-Raven, 243 κ.έ.
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Αύτή ή ονομαζόμενη άπό τούς Πυθαγόρειους τετρακτύς τής δεκάδος 
θεωρούνταν κάτι τό ιερό, ή πηγή τής αιώνιας φύσης. Βάση είναι ή μο
νάδα πού μέ διαδοχικές προσθέσεις ώς τό 4 σχηματίζει τόν άριθμό δέκα: 
1 +2+3+4= 10. Ή δη οί μαθητές τοϋ Πυθαγόρα είχαν δείξει τήν άποτε- 
λεσματικότητα τής μεθόδου αύτής πού επινόησαν, καί είχαν κάνει φα
νερό πώς τό σχήμα γεννά άπό μέσα του συνεχώς νέες δυνατότητες συ- 
σχέτισης τών άριθμών μεταξύ τους καί σχηματισμού νέων άριθμητικών 
καί γεωμετρικών άναλογιών. Ή  μέθοδος αύτή, όσο άπλοϊκή κι άν είναι, 
άναπληρώνει τήν έλλειψη τύπων γιά άριθμητικές σχέσεις. Οί Πυθαγό
ρειοι άνέπτυξαν τή μέθοδο παράστασης τών άριθμών μέ τή μορφή σχε
δίων σάν αύτά πού συναντώνται σήμερα στά ντόμινο ή στούς κύβους43 
καί κατόρθωσαν νά θεμελιώσουν τά μαθηματικά σάν έπιστήμη. Οί σχη
ματικοί άριθμοί μποροΰν νά άναπτύσσονται σημαντικά καί νά ποικίλ
λουν έπ’ άπειρο, άποκαλύπτοντας στό άσκημένο άνθρώπινο μάτι άπε- 
ριόριστες δυνατότητες σκέψης. Ό  νοϋς είναι έδώ κατ’ έξοχήν οπτικός, 
γιατί λειτουργεί μέσα άπό σχήματα.

Ό  άριθμός είναι, βέβαια, κάτι πού ύπάρχει, άλλά δέν θά έπρεπε νά 
θεωρείται πώς αύτός ύπάρχει μέ τόν ϊδιο τρόπο όπως ένα φυσικό πράγ
μα. Ά ν  λ.χ. έχουμε πέντε ψηφίδια, ό άριθμός 5 δέν ύπάρχει στό ϊδιο έ
πίπεδο πού ύπάρχουν καί τά ψηφίδια. Θά ήταν σαφής σύγχυση διαφό
ρων έπιπέδων πραγματικότητας νά ποΰμε πώς ύπάρχουν έξι πράγματα, 
τά πέντε ψηφίδια καί ό άριθμός 5. Ή  πραγματική σχέση άνάμεσα στά 
πράγματα καί στούς άριθμούς έγκειται σέ μιά διερεύνηση τοΰ άριθμοϋ 
σάν βάση τής φυσικής ύλης.

43. Kirk-Raven, 243.
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γ. ’Αριθμός καί κόσμος

Ή  πυθαγόρεια σύλληψη τού άριθμοϋ βασιζόταν, βέβαια, στή γεωμετρι
κή παράσταση τού άριθμού. Αύτό είχε σάν άποτέλεσμα νά συνδεθεί ό 
άριθμός μέ τήν έννοια τοϋ χώρου καί τής έκτασης, γιατί ή άριθμητική 
μονάδα είναι έδώ κάτι πού δέν διακρίνεται άπό τό γεωμετρικό σημείο. 
Οί μονάδες-σημεια θεωρούνται οντότητες μέ μέγεθος, χωρικά έκτατές. 
Καί έπειδή οί μονάδες καί τά σημεία δέν ύπόκεινται σέ διαίρεση, θεω
ρούνται σάν έσχατα στοιχειακά ύλικά τών πραγμάτων, αύτά πού θά ονο
μαστούν άργότερα άπό τόν Αεύκιππο καί τόν Δημόκριτο άτομα. Όταν, 
λοιπόν, γίνεται λόγος έδώ γιά τούς άριθμούς σάν συστατικά στοιχεία 
τού κόσμου, θά πρέπει νά εννοούμε ότι τά έπιμέρους πράγματα δέν είναι 
παρά συνδυασμοί καί συνθέσεις μονάδων-σημείων-άτόμων. Δυσκολία 
ύπάρχει στήν περίπτωση ειδικών άριθμών πού έχουν ιδιάζουσες σημα
σίες. Τό 1 π.χ. άντιπροσωπεύει τή νοημοσύνη, γιατί αύτή είναι πάντοτε 
άκίνητη, ένώ ή σκέψη άντιπροσωπεύεται άπό τό 2, μιά καί ταλαντεύεται 
συνεχώς. Ή  δικαιοσύνη άντιπροσωπεύεται άπό τούς άριθμούς πού εί
ναι ισάκις ίσοι, τό 4 καί τό 9, γιατί αύτοί προκύπτουν άπό τόν πολλα
πλασιασμό τού πρώτου άρτιου (2) καί τού πρώτου περιττού (3) μέ τόν 
έαυτό τους. Ό  γάμος παριστάνεται μέ τό 5 πού ένώνει τόν πρώτο άρτιο 
μέ τόν πρώτο περιττό (2+3). Τό 2+3 είναι ό άρσενικός άριθμός τού γά
μου ένώ τό 2χ 3 είναι ό θηλυκός. Ό  άριθμός 7 άντιπροσωπεύει τόν και
ρό, τό χρόνο δηλαδή τών έπτά ήμερών44. Ή  δυσχέρεια, σέ τέτοιες περι
πτώσεις, έγκειται στή σύγχυση τού συγκεκριμένου μέ τό άφηρημένο. 
Αύτή, όμως, ή σύγχυση συνειδητοποιήθηκε καί θεωρήθηκε σάν λογικό 
σφάλμα μόνον άπό τόν Πλάτωνα καί ύστερα, ή τουλάχιστον άπό τόν 
Πλάτωνα καί τόν ’Αριστοτέλη, πού διέκριναν καθαρά τό συγκεκριμένο 
άπό τό άφηρημένο. Γιά τούς Πυθαγόρειους, όμως, όπως καί γιά όλους 
τούς προσωκρατικούς, αύτή ή διάκριση δέν γινόταν ποτέ καί ό,τι εμείς 
θεωρούμε άφηρημένο, αύτοί τό παρίσταναν μέ μέγεθος καί μέ χωρικούς 
προσδιορισμούς. Έτσι ό θεός τού Ξενοφάνη, τό όν τού Παρμενίδη, ή 
Φιλότης καί τό Νεικος τού Εμπεδοκλή, ό νούς τοϋ ’Αναξαγόρα παρι- 
στάνονται σάν έκτατές οντότητες. Πρώτος ό Πλάτων βρέθηκε σέ θέση 
νά σκεφτει συνειδητά πώς όποιοδήποτε πράγμα θά ήταν δυνατό" νά ύ- 
πάρχει καί διαφορετικά, έκτός άπό χωρικά, καί σ’ αύτό άκολουθήθηκε 
άπό τόν ’Αριστοτέλη45.

44. Hutten, 130.
45. Kirk-Raven, 250.

r
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Άλλά ή σχέση άριθμοϋ καί κόσμου καθιερώνεται έδώ μέσα άπό τήν 
ϊδια τή διαδικασία τής γένεσής τους. Έχουμε κιόλας έπισημάνει τή βα
σική πυθαγόρεια ιδέα πώς ή μονάδα, τό ένα, δέν είναι ένας άριθμός άλλά 
ή άρχή τοϋ άριθμοϋ. Ή  πρωταρχική μονάδα δέν άντιπροσωπεύει άπλά 
τή βάση μιας «άριθμογονίας», άλλά είναι ταυτόχρονα καί μιά παράξενη 
κοσμογονική άρχή. Ύπόκειται έδώ μιά βιολογική άντίληψη τοϋ κό
σμου: ό κόσμος είναι ένας οργανισμός πού ζεΐ καί άναπνέει, έχοντας 
σάν πηγή του ένα σπόρο πού άναπτύχθηκε ώς τή σημερινή πλήρη του 
μορφή46. Ή  άρσενική άρχή τοϋ πέρατος έμφυτεύει στό μέσο τοϋ περι
βάλλοντος άπειρου τόν σπόρο πού θά άναπτυχθεΐ σιγά-σιγά γιά νά δώ
σει τελικά τό ορατό σύμπαν. Πρόκειται γιά τήν πρωταρχική μονάδα. 
Αύτή συλλαμβάνεται νά λειτουργεί μέ τίς άναλογίες πρός ένα έμβρυο* 
λογικό πρότυπο. ’Ίσως δέν θά είχε νόημα νά ρωτήσουμε πώς ήρθε σέ ύ
παρξη αύτή ή πρωταρχική μονάδα, όπως δέν θά είχε νόημα τό έρώτημα 
πώς δικαιολογείται ή γένεση τοϋ ήσιόδειου Χάους ή τοΰ άναξιμάνδρει- 
ου άπειρου. Εκείνο πού έχει έδώ σημασία δέν είναι πώς ήρθε σέ ύπαρξη 
ή πρωταρχική μονάδα47, άλλά πώς ήρθε σέ ύπαρξη ό κόσμος. Ό  πρω
ταρχικός σπόρος δέν «άποκρίνεται» έδώ, όπως στόν Αναξίμανδρο, άπό 
μιά κοσμογονική μήτρα (τό άπειρο), άλλ’ αύτός γίνεται γόνιμος καί ά- 
ναπτύσσεται μέ τήν έπενέργεια τών δύο άρχών, τοϋ πέρατος καί τοΰ ά
πειρου. Ή  πρωταρχική μονάδα συνδυάζει τόσο τή λειτουργία τοϋ πέρα
τος, τής άρσενικής άρχής, όσο καί τοϋ άπειρου, τής θηλυκής άρχής. Έ 
τσι άκριβώς δικαιολογείται στόν πίνακα τών άντιθέτων τό ζευγάρι άρ- 
ρεν-θήλν. Ή  πρώτη, λοιπόν, μονάδα, άν καί άντιπροσωπεύει άρχικά τό 
πέρας, δέν λειτουργεί σάν κοσμογονική άρχή παρά στή σχέση της μέ τό 
άπειρο πού τήν περιβάλλει. Ή  σχέση αύτή συνίσταται σέ μιά συνεχή 
εισπνοή κενοϋ άπό μέρους τής πρώτης αύτής μονάδας, πού άρχισε σιγά- 
σιγά νά άναπτύσσεται σάν ένα ζωντανό έμβρυο. Άποτέλεσμα τής πρώ
της αύτής βαθμιαίας άνάπτυξης είναι μιά άπότομη μεταβολή: ή μονάδα 
διαρρηγνύεται σέ δύο. Ή  διάσπαση αύτή σημαίνει πώς τό κενό πού ά- 
πορρόφησε ή μονάδα λειτούργησε δραστικά καί πέτυχε όχι μόνο νά τήν 
διαρρήξει άλλά καί νά κρατήσει χωριστά τίς δύο μονάδες πού προέκυ-

46. Πβ. Cornford, Plato and Parmenides, 19.
47. Τό έρώτημα αύτό προϋποτίθεται σημαντικό στά σχόλια τών Kirk-Raven, 252- 

253, όπου διατυπώνεται ή παρατήρηση, σύμφωνα μέ τή θέση τοϋ ’Αριστοτέλη, ότι οί 
Πυθαγόρειοι «παρέλειψαν νά εξηγήσουν αύτή τή μυστηριώδη άρχή τής κοσμογο
νίας».
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ψαν απ’ αύτή. Οί δύο όμως μονάδες έχουν κι αύτές έπίσης μέγεθος καί 
δέν διακρίνονται άπό τά δύο γεωμετρικά σημεία. Έπομένως δέν γεννή- 
θηκε άπλά ό άριθμός 2 παρά καί ή γραμμή. Αύτή ή πορεία συνεχίζεται 
καί δίνει τό ορατό σύμπαν όπως μάς είναι γνωστό. Ή  πρώτη δηλαδή μο
νάδα προχωρεί μέ τόν ϊδιο τρόπο στόν άριθμό 3 καί στούς άλλους άριθ
μούς. Οί πρώτοι Πυθαγόρειοι είχαν διδάξει ότι, όπως τό 2 ίσοΰται μέ τή 
γραμμή, έτσι καί τό 3 ίσοΰται μέ τό τρίγωνο, τό άπλούστερο επίπεδο 
σχήμα, καί τό 4 μέ τό τετράεδρο, τό άπλούστερο εύθύγραμμο στερεό 
σχήμα κ.λπ.48.

Τόσο τά σημεία όσο καί οί γραμμές, τά επίπεδα καί, φυσικά, τά στε
ρεά δέν προϋποτίθενται έδώ σάν άφηρημένες κατασκευές, άλλά θεω
ρούνται ξεχωριστές φυσικές οντότητες (φύσεις), μιά πίστη πού έπαιζε 
ζωτικό ρόλο στήν πυθαγόρεια κοσμογονία. Τά άριθμητικά μεγέθη συγ- 
χέονται έδώ μέ τά γεωμετρικά δομημένα πράγματα καί έτσι δέν είναι πα
ράξενο πώς ή πορεία άπό τό 1 στό 4 δέν σημαίνει άπλά πώς ή μονάδα έ
δωσε τούς τρεις έπόμενους άριθμούς παρά καί τίς τρεις διαστάσεις, τό 
μήκος (μέ τή γραμμή), τό ύψος (μέ τό τρίγωνο) καί τό πλάτος (μέ τό τε
τράεδρο). Έτσι τό δέκα είναι τό τέλειο σχήμα, γιατί άποτελεΐ τό τετρα- 
διάστατο όλων τών φυσικών πραγμάτων. Ή  σύγχυση, λοιπόν, πού δέν 
συνειδητοποιείται, τής άριθμητικής μονάδας καί τοϋ γεωμετρικού ση
μείου, έξηγεΐ γιατί ή πρώτη μονάδα προχώρησε στή δημιουργία τόσο 
τών έπόμενων τριών άριθμών όσο καί τών τριών διαστάσεων. Ή  γένεση 
τών άριθμητικών σειρών δέν διακρίνεται άπό τά γεγονότα τής κοσμογο
νίας.

Μ’ αύτό, λοιπόν, τό νόημα έξισώνονται τά πράγματα μέ τούς άριθ
μούς: ή πρώτη μονάδα άναπτύσσεται σέ άριθμητικές σειρές καί μαζί σέ 
διαδοχικές κοσμογονικές φάσεις πού έξηγοϋν πώς έφτασε τό φυσικό 
σύμπαν στή σημερινή κατάσταση διαμόρφωσής του. Ή  συγκεκριμενο
ποίηση όμως τής ύλης προϋποθέτει μιά διαφοροποίηση ποιοτήτων. '.Ο
πωσδήποτε, άσκεΐ έδώ λειτουργικό ρόλο ή δυαδική σχέση πέρας-άπει- 
ρον. Τά πράγματα καθορίζονται ποιοτικά άπό τίς ποικίλες άναλογίες 
τών δύο αύτών άρχών πού περιέχουν. Τά φυσικά σώματα έχουν βάρος 
άνάλογο μέ τήν έκταση τοϋ κενοϋ πού περιέχεται μέσα σ’ αύτά: τά σώ
ματα εΐναι έλαφρά όταν περιέχουν ύψηλή άναλογία κενοϋ καί βαριά ό
ταν ή άναλογία τοϋ κενοϋ εΐναι μικρή49.

48. Πβ. Hutten, 130.
49. Πβ. Kirk-Raven, 253 κ.έ.
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δ. Αρμονία τών σφαιρών

Κοινό χαρακτηριστικό στά μαθηματικά καί τή μουσική είναι ή άρμο- 
νία50. Καθώς είδαμε, ή έπιστημονική έρευνα τόσο τών μαθηματικών 
όσο καί τής μουσικής θεμελιώθηκε ταυτόχρονα άπό τούς μαθητές τοΰ 
Πυθαγόρα. Αύτοί είχαν διδάξει πώς ολόκληρο τό φυσικό σύμπαν εΐναι 
άρμονία τών άριθμών καί μαζί άρχιτεκτονικός ρυθμός καί μουσική άρ- 
μονία. Ή  διαίρεση τοΰ μήκους μιας παλλομένης χορδής μέ τή βοήθεια 
τοΰ μετακινούμενου διαιρέτη κατά τήν άναλογία 2:1, 3:2, 4:3 κ.ο.κ. δη
μιουργεί άντίστοιχα διαστήματα όγδοης, πέμπτης, τετάρτης, κ.ο.κ. Έ 
τσι ή διαίρεση καί ή κατάτμηση όχι μόνο δέν εΐναι δυσάρεστη, άλλά 
προκαλεΐ άντίθετα εύχαρίστηση, γιατί τό σύνολο τών ήχων εΐναι πα- 
ράγωγο μιας βασικής συχνότητας. Ό  άριθμός π.χ. 604 = 12.960.000 
θεωρούνταν γαμήλιος άριθμός γιατί έχει τούς περισσότερους διαιρέτες 
άπό κάθε άλλον γνωστό άριθμό. Επειδή άκριβώς ό άριθμός προκύπτει 
άπό τή διαμάχη άντιθέτων, ή μουσική καί τά μαθηματικά συνδέονται μέ 
τήν άρμονία, πού συνενώνει τά αντίθετα. Ή  σύγκριση άνάμεσα στήν ά
ριθμητική τάξη καί στή μουσική κλίμακα μπορεΐ νά γίνεται μέ μεγάλη 
έπιστημονική άπόδοση, γιατί οδηγεί σέ πολυσύνθετους σχηματισμούς 
τόσο σειρών άπο άριθμούς όσο καί σειρών άπό νότες. Στή μουσική κλί
μακα όπως καί στήν άριθμητική σειρά ή διαίρεση έπιτρέπεται νά γίνε
ται μέ τήν άρμονία: άρμονίες καί κλάσματα άριθμών βαίνουν άντίστοι- 
λα·

Άριθμοί, βέβαια, καί νότες δέν έχουν μόνα τους καμιά άξία, γιατί ό 
ρόλος τους εΐναι νά λειτουργούν σάν σήματα πού έπικαλοΰνται τήν έρ
μηνεία τους. Δέν πρόκειται γιά λέξεις μιας άλλης τάξης ούτε ή μουσική 
καί τά μαθηματικά εΐναι μιά άλλη γλώσσα. Εκείνο πού έχει σημασία 
εΐναι ότι ή μουσική καί τά μαθηματικά εΐναι συστήματα σημείων πού έ
χουν γραμματική, συντακτικό ή λογική. Ή  γοητεία τους έγκειται στίς 
άπειρες δυνατότητες ερμηνειών, πράγμα πού έξηγεΐ γιατί ή μουσική καί 
τά μαθηματικά δέν ύπόκεινται άναγκαστικά στή φθορά. Συνιστοΰν 
πραγματικά ιδεώδεις κόσμους στούς όποιους ζοΰμε καί μπορούμε νά κα
τανοήσουμε μ’ αύτούς καλύτερα τόν πραγματικό κόσμο. Δημιουργών
τας μουσική ή μαθηματικά, πλάθουμε έναν ιδανικό κόσμο πού κυβερ- 
νοΰμε καί άπολαμβάνουμε. Ό  ιδεώδης όμως αύτός κόσμος δέν δημιουρ-

50. Γιά μιά ιστορία τής ιδέας τής κοσμικής άρμονΐας, βλ. Schavernoch, 23 κ.έ.
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γεΐται παρά μέ τίς άναλογίες τοϋ πραγματικού κόσμου καί έτσι βρισκό
μαστε κάτω άπό τόν έλεγχο τής συγκεκριμένης άντιθετικής ή άσύμμε- 
τρης πραγματικότητας. Οί άριθμοί είναι μερικές φορές άντιφατικοί καί 
οί νότες παράφωνες. Αύτό είναι ένα κίνητρο νά δημιουργηθοϋν έπι- 
πλέον μαθηματικά καί επιπλέον μουσική, γιά νά άποφεύγεται ή άντίφα- 
ση καί ή διαφωνία, γιατί τό άνθρώπινο πνεϋμα θεωρεί συνήθως τήν άν- 
τίφαση καί παραφωνία σάν έκκρεμότητα πού έπικαλεΐται τήν άρση 
της51.

Μέ τέτοιες παρατηρήσεις θά μπορούσαμε ϊσως νά φανταστούμε μερι
κά σημεία έπαφής τών μαθηματικών καί τής μουσικής, όπως αύτά έρευ- 
νήθηκαν άπό τούς πρώτους Πυθαγόρειους καί νά δικαιολογήσουμε τήν 
περίφημη θεωρία τής άρμονίας τών σφαιρών πού άποδίδεται στόν Πυ
θαγόρα καί στούς πρώτους Πυθαγόρειους. Αύτή ή θεωρία ξεκίνησε σα
φώς άπό τήν παλιά πυθαγόρεια άνακάλυψη ότι τά διαστήματα τής μου
σικής κλίμακας άντιστοιχούν σέ, καί έκφράζονται μέ άριθμητικές άνα
λογίες. Αύτή ή άποψη άναπτύχθηκε πιό πέρα πρός τήν κατεύθυνση τής 
κοσμολογίας, μέ σκοπό νά φανεί ότι οί ιδιότητες, τά μέρη καί ή όλη 
διάταξη τοϋ σύμπαντος έκφράζονται μέ τίς ιδιότητες τών άριθμών καί 
τής μουσικής κλίμακας. Δυστυχώς οί μαρτυρίες μας δέν μάς έπιτρέπουν 
νά άνασυγκροτήσουμε τό πυθαγόρειο σχήμα στό όποιο είχαν συγκεν
τρωθεί καί είχαν συνταιριαστεί όλες οί ιδιότητες τών άριθμών καί τών 
κλιμάκων γιά νά άποδοθει ή «άρμονία τών σφαιρών», ή άρχιτεκτονική, 
μαθηματική καί μουσική τάξη τών ούράνιων σωμάτων, ή μουσική γεω- 
μέτρηση τοϋ σύμπαντος.

ε. Ή  ψυχή

Φαίνεται πώς οί πρώτοι Πυθαγόρειοι άπομακρύνονταν όλο καί περισ
σότερο άπό τίς θρησκευτικές, μυστικιστικές καί σαμανιστικές τάσεις 
τοϋ Πυθαγόρα καί συγκεντρώνονταν όλο καί περισσότερο στήν έπι
στημονική έρευνα. ’Έτσι τό θέμα τής ψυχής δέν εΐναι τώρα πιά κεντρι
κό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή άποψη, πού συμφωνεί μέ τήν ένασχό- 
λησή τους μέ τή μουσική, ότι ή ψυχή εΐναι μιά συγχορδία ή συντόνιση 
τών άπειροστημορίων τού άέρα άπό τά όποια αύτή άποτελεΐται. Μέ τή 
μορφή της όμως αύτή ή ψυχή θά πρέπει νά Θεωρείται μόνον όταν αύτή

51. Πβ. Hutten, 138 κ.έ.
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είναι χωρισμένη άπό τό σώμα, μεταξύ δηλαδή τών ποικίλων ένσωμα- 
τώσεών της, οπότε αίωρεΐται στόν άέρα, όπως σέ μιά ήλιαχτίδα τά άπει- 
ροστημόρια, ή νά θεωρείται ή αιτία πού κινεί τά άπειροστημόρια αύτά. 
Τέτοιες άνόμοιες άπόψεις μέ δυσκολία μπορούν νά έξηγηθοϋν μέσα στά 
πλαίσια μιας σχολής. Ειδικά, μάλιστα, ή άποψη τής ψυχής σάν συγχορ
δία είναι δύσκολο νά έρμηνευτεΐ εϊτε μέ βάση τήν πρώιμη πυθαγόρεια 
άντίληψη τής μουσικής άρμονίας εϊτε νά άναχθει στή γενιά τών Πυθα
γορείων μετά τόν Άλκμαίωνα52 καί νά έξηγηθεΐ σάν συνέπεια τής θεω
ρίας έκείνου γιά τήν ύγεία: ή ψυχή είναι μιά συγχορδία, συντόνιση καί 
ένορχήστρωση τών στοιχειακών συστατικών τοϋ σώματος.

5. ΦΙΛΟΛΑΟΣ

Γύρω στά εϊ'κοσι άποσπάσματα άποδίνονται στόν Φιλόλαο53, άλλά τό 
πρόβλημα τής γνησιότητάς τους έξακολουθει νά μένει οξύ καί δυσεπί
λυτο. Δέν είναι πολύ ξεκαθαρισμένη ή θέση ότι ό Φιλόλαος, όπως αύτός 
μάς είναι γνωστός άπό τά άποσπάσματα πού σώζονται μέ τό όνομά του, 
είναι ή καλύτερη πηγή μας γιά τόν πυθαγορισμό τοϋ 5οϋ π.Χ. αιώνα. 
Γ ιατί τά άποσπάσματα αύτά δέν φαίνεται πώς προέρχονται όλα άπό τόν 
άρχαΐο Πυθαγόρειο Φιλόλαο, άλλά τά πιό πολλά άπό ένα μεταγενέστε
ρο συγγραφέα καί ϊσως άπό έναν πλατωνικό τοΰ 4ου π.Χ. αιώνα54. Ή  
τάση νά παρουσιαστοΰν όλα τά άποσπάσματα γνήσια καί αύθεντικά55, 
δέν δικαιολογείται. Τό πιό πιθανό είναι ότι πολλά άπό τά κείμενα πού 
άποδίνονται στόν Φιλόλαο είναι γραμμένα άπό ένα μεταγενέστερο συγ
γραφέα πού πλαστογράφησε έντεχνα ένα βιβλίο τοϋ Φιλολάου, τό ό

52. Όπως ύποθέτουν οί Kirk-Raven, 262.
53. VS, 44 Β 1-20 a.
54. Ό  Frank, στό πολυσυζητημένο έργο του Plato und die sogenannten Pythago- 

reer, 263 κ.έ., έθεσε σέ άμφισβήτηση όλα τά θεωρούμενα άποσπάσματα του Φιλο
λάου. Οί Kirk-Raven, 308 κ.έ., πού θεωρουν έπίσης νόθα τά άποσπάσματα αύτά, δέ
χονται ότι ή άριστοτελική παρουσίαση του πυθαγορισμού καί έκείνη πού δίνεται άπό 
τό συγγραφέα τών άποσπασμάτων είναι άλληλοεξαρτώμενες ή, μάλλον, ότι ό συγ
γραφέας τών άποσπασμάτων βρίσκεται σέ έξάρτηση άπό τόν ’Αριστοτέλη.

55. Zeller-Mondolfo, I, 2, 367 κ.έ., όπου καί βιβλιογραφία τού προβλήματος τής 
γνησιότητας τών άποσπασμάτων. Έδώ πρέπει πρόσθετα νά άναφερθεΐ ή έξοχη κριτι
κή τοΰ Burkert, 203 κ.έ., πού έδειξε πώς γιά τά εννιά τουλάχιστο άπό τά άποσπάσματα 
αύτά οί ύποψίες τών μελετητών δέν είναι βάσιμες καί πρέπει αύτά νά τά θεωρήσουμε 
γνήσια.
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ποιο έτσι αναπλήρωνε τό κενό πού όφειλόταν στήν έλλειψη βιβλίων 
άπό τόν πρώτο πυθαγορισμό.

Σύμφωνα μέ άλλες πηγές56, ό Φιλόλαος σκεφτόταν τούς άριθμούς μέ 
γνήσιο πυθαγορικό πνεύμα, κι αύτό φαίνεται άπό τόν προσδιορισμό τής 
δεκάδας, τή φύση τοϋ άριθμοϋ καί τή γένεση τών άριθμών σέ συνάφεια 
πρός τά μεγέθη στιγμή, γραμμή, έπιφάνεια, στερεόν. Μαθαίνουμε άκό
μα τίς βασικές άπόψεις τοϋ Φιλολάου πάνω σέ θέματα ιατρικής καί φυ
σιολογίας.

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ή θεωρία τοϋ Φιλολάου γιά τήν άρχή 
τής κοσμογονίας. Όπως ή πρώτη γενιά τών Πυθαγορείων άνέπτυξε μιά 
κοσμογονία πού τό άρχικό της στάδιο περιγράφεται μέ άναλογίες ένός 
έμβρυολογικοϋ μοντέλου, ό Φιλόλαος σκέφτεται όμοια τήν πρώτη μο
νάδα, τήν άρχή τοϋ πέρατος, σάν ένα σπέρμα πού έναποτίθεται μέσα στό 
άπειρο πού τό περιβάλλει καί πού λειτουργεί σάν μήτρα. Γιά νά λει
τουργήσει κοσμογονικά ή πρώτη μονάδα, άπαιτεΐται νά είναι αύτή θερ
μή, όπως καί ή μήτρα μέσα στήν οποία έναποτίθεται. Έδώ όμως παρου
σιάζεται μιά δυσκολία57, γιατί τό άπειρο, μέσα στό όποιο έμφυτεύεται ή 
πρώτη μονάδα, άντιπροσωπεύει τό σκοτάδι, ένώ τό πέρας, πού τό ύπο- 
καθιστά ή μονάδα αύτή, άντιπροσωπεύει τό φώς. ’Άν όμως ό Φιλόλαος 
δεχόταν, σύμφωνα μέ τίς παρατηρήσεις πού αύτός έκανε στόν τομέα τής 
φυσιολογίας, πώς τόσο τό σπέρμα όσο καί ή ’ίδια ή μήτρα είναι θερμά, 
αύτό δέν τόν έμπόδιζε νά προβει στήν άναλογία, πού άναφέραμε, άνάμε
σα στόν μικρόκοσμο καί στόν μακρόκοσμο. Εκείνο πού έχει σημασία 
είναι ότι ύπάρχει σαφής ομοιότητα άνάμεσα στίς έμβρυολογικές του ά- 
πόψεις καί στήν κοσμογονία του.

6. ΑΛΚΜΑΙΩΝ 

α. Ή  γνώση

Ό  Άλκμαίων άπό τόν Κρότωνα είναι ό πρώτος Πυθαγόρειος, πού γιά 
τή σκέψη του μπορούμε νά σχηματίσουμε μιά σχετικά ικανοποιητική 
εικόνα. Δέν είναι βέβαιο πόσο νέος ήταν ό Άλκμαίων όταν ό Πυθαγό

56. VS, 44 Α 13 καί 27.
57. Έπισημαίνεται καί παρουσιάζεται ή δυσκολία αύτή στήν καλά σταθμισμένη 

έκθεση τών Kirk-Raven, 312 κ.έ., τήν όποία καί ακολουθώ.
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ρας βρισκόταν στά γηρατειά του58, ουτε ύπάρχει βεβαιότητα άν ό Άλ- 
κμαΐων διετέλεσε μαθητής τοΰ Πυθαγόρα59. Φαίνεται όμως ότι έζησε 
στά χρόνια τών Πυθαγορείων πού είχαν τήν τύχη νά γνωρίζουν τόν Πυ
θαγόρα, έστω καί στά γηρατειά του. Ό  Άλκμαίων άνέπτυξε δραστη
ριότητα ειδικά στήν περιοχή τής ιατρικής καί τής φυσιολογίας. Τό βι
βλίο του άρχιζε μέ μιά μεθοδολογική παρατήρηση, πού άφορά τίς δυνα
τότητες καί τόν χαρακτήρα τής άνθρώπινης γνώσης:

Β 1
Άλκμαίων Κροτωνιήτης τάδε έλεξε Πειρίθου υιός Βροτίνφ καί 

Λέοντι καί Βαθύλλφ' περί τών άφανέων, περί τών θνητών σαφή
νειαν μέν θεοί έχοντι, ώς δέ άνθρώποις τεκμαίρεσθαι...

[Ό  Ά λκμαίω ν άπό τόν Κρότωνα, ό γιός τοΰ Πειρίθου, είπε τά άκόλουθα 
στούς Βροτίνο, Λέοντα καί Βαθύλλο: γιά τά άφανή, όπως καί γιά τά θνη
τά, σαφή γνώση έχουν οί θεοί, γιά μάς όμως τούς άνθρώπους επιτρέπεται 
μόνο νά συμπεραίνουμε...]

Μέ τίς πρώτες αύτές γραμμές ό στοχαστής διακρίνει έπιφανειακή καί 
βαθιά γνώση (ένα μακρινό προανάκρουσμα τής μεταγενέστερης μετα
φυσικής διάκρισης: φαινόμενο-ούσία) καί δηλώνει τήν πεποίθησή του 
γιά τόν περιορισμένο χαρακτήρα τής άνθρώπινης γνώσης. Ένώ οί θεοί 
μόνον είναι σέ θέση νά κατέχουν σαφείς γνώσεις, δέν άπομένει γιά τούς 
άνθρώπους παρά νά προσπαθούν νά εξάγουν συμπεράσματα άπό τίς πα- 
ρατηρήσεις πάνω στόν φαινομενικό κόσμο. Είναι φανερό πώς ό Άλ- 
κμαίων δέν προτίθεται νά μιλήσει παρά γιά πράγματα τοϋ φυσικού κό
σμου.

β. Φυσιολογία καί ανατομία

Πραγματικά, ό Άλκμαίων έκαμε παρατηρήσεις στήν περιοχή τής φυ
σιολογίας καί τής άνατομίας. Είναι ό πρώτος πού άναγνώρισε τόν εγ
κέφαλο σάν κεντρικό όργανο μέ τό όποιο συνδέονται όλες οί αισθή
σεις60. Ή  διαφορά άνάμεσα στόν άνθρωπο καί στά ζώα είναι ότι αύτός 
καταλαβαίνει, ένώ έκεΐνα άπλώς αισθάνονται:

58. Άριστ., Μεταφυσ., Α 5. 986 a 29.
59. Διογ. A., VIII 83.
60. Θεόφρ., Αίσθ., 25. Πβ. Πλάτ., Φαϊδρ., 96 a-b.



Α Λ Κ Μ Α ΙΩ Ν 159

Β 1 a
άνθρωπον τών άλλων διαφέρει ν ότι μόνον ξυνίησι, τά δ ’άλλα αι
σθάνεται μέν, ου ξυνίησι δέ.

[Ό  άνθρωπος ξεχωρίζει άπό τά άλλα ζώα, γιατί αύτός καταλαβαίνει, ένώ 
τά άλλα ζώα αισθάνονται άλλά δέν καταλαβαίνουν].

Τό σπέρμα τού άντρα άποτελεΐ μέρος άπό τήν ούσία τού έγκεφάλου 
καί μέσα στή μήτρα τό έμβρυο τρέφεται μέ συστατικά πού αύτό δέχεται 
άπό τό στόμα καί πού προέρχονται μέσα άπό όλο τό σώμα61.

Ιδιαίτερα σημαντικές παρατηρήσεις είχε κάνει ό Άλκμαίων στήν 
περιοχή τών αισθητηρίων οργάνων. Οί παρατηρήσεις του όμως δέν πε
ριέρχονται ώς έμάς πλήρεις καί κατ’ άνάγκη τά κενά συμπληρώνονται 
μέ ύποθέσεις. Άφετηρία τής ερευνάς του στάθηκε τό έρώτημα ποιά εΐ
ναι ή άνατομική σύσταση τών αισθητηρίων οργάνων. Καί έδωσε τίς ά- 
κόλουθες άπαντήσεις: άν άκοϋμε μέ τά αύτιά μας, είναι γιατί μέσα τους 
ύπάρχει κενό, πού ήχεΐ καθώς άντηχεΐ ό άέρας (καθετί πού εΐναι κοίλο 
προϋποτίθεται έδώ σάν άντικείμενο πού άντηχεΐ). Καθώς άναπνέουμε, ό 
άέρας φτάνει ώς τόν έγκέφαλο καί μ’ αύτή τήν κίνηση ή μύτη γίνεται 
όργανο όσφρησης. Ή  γλώσσα πάλι εΐναι πολύ κατάλληλη γιά τή λει
τουργία τής γεύσης, γιατί εΐναι χλιαρή καί μαλακή καί λιώνει τούς χυ
μούς μέ τή θερμότητα. Τά μάτια λειτουργούν σάν οπτικό όργανο γιατί 
γύρω τους ύπάρχουν ύγρά καί έπιπλέον γιατί αύτά περιέχουν φωτιά, 
πράγμα πού γίνεται φανερό άπό τήν έκλαμψή τους όταν πληγωθούν62. 
’Άν αύτές οί άπόψεις φαίνονται σήμερα άφελεΐς καί παιδιάστικες, δέν 
πρέπει νά παραγνωρίζεται ώστόσο ή γνήσια ορθολογική νοοτροπία 
πού έκφράζεται μέσα άπ’ αύτές.

γ. Υγεία, άρρώστια καί θάνατος

Ό  Άλκμαίων έχει χρησιμοποιήσει μεταφορικό λόγο γιά νά έκφράσει 
τις άπόψεις του γιά τήν ύγεΐα καί τήν άρρώστια:

Β 4
5Άλκμαίων τής μέν ύγιείας είναι συνεκτικήν τήν ισονομίαν τών

61. VS, 24 Α 13 καί 17.
62. Α 5, 6, 8, 9, 10.
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δυνάμεων, ύγροΰ, ξηροϋ, ψυχρού, θερμού, πικρού, γλυκέος καί 
τών λοιπών, τήν δ ’ έν αύτοΐς μοναρχίαν νόσου ποιητικήν φθο
ροποιό ν γάρ έκατέρου μο ναρχία ν... τήν δέ ύγίειαν τή ν σύμμετρο ν 
τών ποιών κράσι ν.

[Ό  Ά λκμαίω ν ισχυρίζεται πώς ή ύγεία είναι ή ισονομία τών δυνάμεων, 
τό νά έχουν δηλαδή ϊσα δικαιώματα τό ύγρό, τό ξηρό, τό ψυχρό, τό θερ
μό, τό πικρό, τό γλυκό καί τά ύπόλοιπα, ή μοναρχία όμως σ ’ αύτά, δηλα
δή ή μεμονωμένη κυριαρχία τοϋ ένός πάνω στ’ άλλα, δημιουργεί τήν άρ- 
ρώστια... Ή  ύγεία, άντίθετα, είναι ή συμμετρική ανάμιξη τών ποιοτή
των].

~ Ό  ζωικός οργανισμός είναι ένα σύστημα πού οί βασικές του δυνά
μεις, άν καί άντίθετες άνάμεσά τους, είναι καταρχήν ισοδύναμες. Όταν 
αύτές ισορροπούν, τό σύστημα λειτουργεί άρμονικά. Ή  άρμονία διατα- 
ράσσεται όταν μιά δύναμη άποκτήσει ισχύ πέρα άπό τά κανονικά μέτρα 
της, καί ή δυσαρμονία ή άνισορροπία πού προκαλειται ονομάζεται άρ- 
ρώστια. Ή  ύγεία είναι άποτέλεσμα τής ϊσης κατανομής τής δύναμης 
καθεμιάς άπό τίς συστατικές ποιότητες πού κλείνει μέσα του τό σώμα. 
Ά ν  ή ισορροπία αύτή τών συστατικών δυνάμεων διαταραχθει καί έπι- 
κρατήσει μιά καί μόνη δύναμη σέ βάρος τών άλλων, τό άποτέλεσμα εί
ναι ή άρρώστια. Ή  θεραπεία, λοιπόν, πού σημαίνει άποκατάστασή τής 
ισορροπίας πού διαταράχθηκε, συνίσταται στό νά έπαναφερθει στήν 
τάξη ή δύναμη πού καταπάτησε τήν άρχή τών ϊσων δικαιωμάτων μέσα 
στήν «πολιτεία» τοΰ σώματος. Εΐναι, βέβαια, φυσικό τό έρώτημα, άν ύ- 
ποδηλώνεται έδώ μιά πολιτική ιδέα τοΰ Άλκμαίωνα, ότι δηλαδή ή μο
ναρχία άποτελει μορφή διακυβέρνησης πού παρατηρειται σέ νοσηρούς 
κοινωνικούς οργανισμούς, ένώ ή δημοκρατία άποτελει μορφή διακυ
βέρνησης ύγιών πολιτειών. Ή  θεωρία αύτή τοΰ Άλκμαίωνα φαίνεται 
νά ύποστηρίζει ή νά άντιμάχεται ορισμένες πολιτικές άπόψεις, άσχετα 
άν αύτό ήταν στίς προθέσεις τοΰ ϊδιου. Τέτοιες θεωρίες παρουσιάζονται 
άργότερα στόν κύκλο τών ιατρικών συγγραφέων, καί τό ιπποκρατικό 
corpus περιλαμβάνει κείμενα στά όποια έκδηλώνεται μέ ποικίλους 
τρόπους ή ιδέα ότι ή άρρώστια όφείλεται στήν ύπερβολή μιας άπό τίς 
συστατικές δυνάμεις τοΰ σώματος (ό πυρετός λ.χ. σημαίνει τήν ύπέρμε- 
τρη άνάπτυξη τοΰ θερμοΰ μέσα στό σώμα)63.

Ή  πορεία τοΰ σώματος πρός τά γηρατειά καί τό θάνατο εΐναι συνέ-

63. Ίππ., Π. Έβδ., 24· Π. Φύσ. άνθρ., 2.
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πεια μιας σειράς μεταβολών πού συμβαίνουν μέσα του. Ό  Άλκμαίων 
διερωτήθηκε σοβαρά γιατί οί άνθρωποι (όπως καί τά ζώα) πεθαίνουν. 
Καί έδωσε τήν άκόλουθη άπάντηση:

Β 2
τούς άνθρώπους διά τοντο άπόλλνσθαι, ότι ού δύνανται τήν άρ
χή ν τφ τέλει προσάψαι.

[Οί άνθρωποι γΓ αύτό χάνονται, γιατί δέν έχουν τή δύναμη νά προσά
ψουν τήν άρχή στό τέλος].

Ή  γραμμή τοϋ βιολογικού χρόνου πού διαγράφει κάθε οργανισμός 
σάν τόν δικό μας είναι εύθεία καί όχι κυκλική. Ή  γραμμή αύτή δέν είναι 
λοιπόν άντιστρέψιμη. Ά ν  τά γηρατειά θά ήταν πραγματικά μιά άλλη 
παιδική ήλικία, θά ήταν δυνατό νά ζοϋν οί άνθρωποι αιώνια, γιατί ή πο
ρεία τής ζωής τους θά ήταν ένας κύκλος όπου τό τέλος θά άποτελούσε 
μιά νέα άρχή καί ή ζωή θά έπαναλαμβανόταν αιώνια νέα. Τώρα όμως ή 
πορεία τής ζωής δέν είναι κυκλική καί ή άρχή είναι άδύνατο νά προσα- 
φθεΐ στό τέλος. Καθετί πού γεννιέται όδηγεΐται άναγκαστικά καί άνα- 
πότρεπτα στό θάνατο.

δ. Αθανασία τής ψυχής

Ώστόσο, ό Άλκμαίων δεχόταν πώς οί άνθρωποι, παρόλο πού πεθαί
νουν, έχουν ψυχή άθάνατη:

Α 12
φησί γάρ αύτήν (ενν. τήν ψνχήν) αθάνατον είναι διά τό έοικέναι 
τοις άθανάτοις' τοντο δ ’ ύπάρχει ν αύτή ώς άεί κινονμένη* κινεΐ- 
σθαι γάρ καί τά θεία πάντα σννεχώς άεί, σελήνην; ήλιον, τούς α
στέρας καί τόν ούρανόν δλον (Άριστ., Ψνχ., Α 2.405 a 30).

[ (Ό  Άλκμαίων) ισχυρίζεται πώς ή ψυχή είναι άθάνατη, γιατί μοιάζει μέ 
τούς άθάνατους θεούς. Είναι γιατί αύτή κινείται πάντοτε. Γιατί καί τά 
θεΐα όλα κινούνται συνεχώς καί πάντοτε, τό φεγγάρι, ό ήλιος, τά άστέρια 
καί όλος ό κόσμος].

Ένώ οί άνθρωποι χάνονται, γιατί ή πορεία τους δέν είναι κυκλική καί 
συνεχής, τά ούράνια σώματα κινούνται μέ μιά συνεχή, αιώνια πορεία
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πού διαγράφει κύκλους. Μέ τό ϊδιο νόημα ή ψυχή εΐναι αθάνατη καί 
αιώνια, γιατί άκριβώς ή κίνησή της θεωρείται κυκλική64. Δέν πρόκει
ται, λοιπόν, γιά μιά αιωνιότητα μέ τό αύστηρό νόημα τοΰ όρου (aeter- 
num) παρά γιά μιά διαρκή κίνηση (perpetuum). Εξάλλου, άν ή ψυχή 
εΐναι άθάνατη μέ τόν ϊδιο τρόπο όπως καί τά ούράνια σώματα πού κι
νούνται συνεχώς κυκλικά, θά πρέπει νά δεχτούμε πώς ή ψυχή έχει ά- 
στρική καί πύρινη ούσία. Ή  ούσία τής φωτιάς είναι γενικά ϊδια μέ τήν 
ούσία τής ψυχής, πράγμα πού άποτελει παραλλαγή τής ιδέας ότι οί ψυ
χές τρέφονται καί κινούνται άπό τήν ϊδια πύρινη δύναμη όπως καί τά 
ούράνια σώματα. Δέν φαίνεται, λοιπόν, πώς προϋποτίθεται έδώ ή πυθα
γόρεια πίστη στή μετεμψύχωση.

7. ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ό  Πυθαγόρας δέν ήταν ϊσως ό ϊδιος μαθηματικός. Άλλά τό έργο τής 
θεμελίωσης τών μαθηματικών ώς έπιστήμης, τό έκαναν οί μαθητές καί 
οί οπαδοί του. Ό  Πρόκλος, νεοπλατωνικός φιλόσοφος καί μαζί ιστορι
κός τών μαθηματικών, λέει πώς ό Πυθαγόρας έθεσε τή γεωμετρία στήν 
ύπηρεσία τής παιδείας γιά έλεύθερους άνθρώπους65. Αύτό σημαίνει πώς 
στή σχολή τοϋ Πυθαγόρα τά μαθηματικά καλλιεργήθηκαν σάν μορφω
τικό σχήμα γιά έλεύθερα πνεύματα. Ή  άνάπτυξη τών μαθηματικών έφε
ρε σπάνιας σημασίας άποτελέσματα γιά τή γένεση τοΰ συλλογισμού 
καί τής λογικής γενικά σκέψης, πράγμα πού πρέπει νά θεωρείται τό ϊδιο 
σπουδαίο όπως καί ή συμβολή τοϋ Παρμενίδη. Ό  Παρμενίδης άνέπτυ- 
ξε τή λογική έπιχειρηματολογία του σέ μιά έποχή πού οί Πυθαγόρειοι 
άρχιζαν νά εΐναι ιδιαίτερα δραστήριοι στό πεδίο τής μαθηματικής έρευ
νας. Ό  άρχαΐος πυθαγορισμός άσκησε έπίδραση πάνω στόν Πλάτωνα 
καί τόν Αριστοτέλη. Ή  θεωρία μάλιστα περί ιδεών τοϋ Πλάτωνα καί 
τά δόγματα τοϋ Αριστοτέλη έρμηνεύονται άπό ορισμένες άπόψεις σάν 
συνέπειες τής πυθαγόρειας θεωρίας τών άριθμών.

64. Τό πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα ούράνιου σώματος, πού φαίνεται πώς κι
νείται μέ μιά συνεχή κυκλική κίνηση καί έπαληθεύει καθημερινά τή συνεχή ανακύ
κλησή του, είναι βέβαια ό ήλιος. Γ Γ αύτό ό Διογένης Λαέρτιος, άρκειται νά πει πάνω 
σ’ αύτό τό θέμα (VIII83): έφη (Άλκμαίων)... τήν ψυχήνάθάνατον, καίκινεΐσθαι αύ
τήν συνεχές ώς τόν ήλιον.

65. VS, 58 Β 1: Πυθαγόρας τήν περί αύτήν (δτ\λ. γεωμετρίαν) φιλοσοφίαν εις σχή
μα παιδείας έλευθέρου μετέστησεν.



II

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΑΕΑΤΙΣΜΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Πατρίδα τοϋ Παρμενίδη ήταν ή Έλέα στή Μεγάλη Ελλάδα. Γεννήθη- 
κε πρίν άπό τό τέλος τοϋ 6ου αιώνα (515-510 π.Χ.)66 καί μεγάλωσε σ’ ένα 
κλίμα ιδεών πού προσδιόρισε έπίσης τή διαμόρφωση τοϋ στοχασμού 
τών Πυθαγορείων. Ή  πυθαγόρεια σκέψη έπηρεάστηκε, καθώς φαίνε
ται, ιδιαίτερα στή διαμόρφωση τοϋ πρότυπου τής μαθηματικής άπόδει- 
ξης, άπό τό αύστηρό σχήμα τοϋ παρμενίδειου όντολογικοϋ επιχειρήμα
τος.

Ή  παράδοση, πού παρουσιάζει τόν Παρμενίδη μαθητή τοϋ Ξενοφά
νη67, δέν φαίνεται νά εκφράζει κάτι σημαντικό γιά.τή διαμόρφωση τής 
παρμενίδειας σκέψης καί είναι όλότελα παραπλανητική ή άποψη ότι ό 
Παρμενίδης είναι ό συνεχιστής τής φιλοσοφικής γραμμής πού χάραξε 
ό Ξενοφάνης. Ό  Παρμενίδης παρουσιάζει μιά σκέψη μέ νέα κίνητρα, 
μέ νέο προβληματισμό καί κανούριες κατευθύνσεις. Έπιδείχνει σπάνια 
δύναμη καί οξύτητα πνεύματος πού μόνο μ’ έκείνη τοϋ Ηράκλειτου 
μπορει νά συγκριθει.

Παρμενίδης καί Ηράκλειτος είναι μιά άμφιλεγόμενη σχέση στήν ι
στορία τής προσωκρατικής σκέψης. Επειδή όμως ό Ηράκλειτος άνα- 
φέρει καί πολεμά τόν Πυθαγόρα καί τόν Ξενοφάνη άλλ’ όχι τόν Παρμε
νίδη, καί έπειδή ή πολεμική τοϋ Παρμενίδη προϋποθέτει τή γνώση τοϋ 
βιβλίου τοϋ Ηράκλειτου, φαίνεται πιό πιθανή μιά έξάρτηση τοϋ Παρ
μενίδη άπό τόν Ηράκλειτο παρά άντίστροφα. Δέν πρόκειται ίσως γιά

66. Βλ. Rod, 106 καί 209.
67. Διογ. Λ., IX, 21.
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επίδραση άλλά γιά μιά πρόκληση γιά πολεμική. Ό  Παρμενίδης δια- 
μαρτυρήθηκε γιατί ή ιωνική φυσική παρουσίασε σάν αύτονόητη πραγ
ματικότητα τόν πολλαπλό κόσμο, τόν κόσμο τής κίνησης καί τής μετα
βολής, καί μπορεΐ νά θεωρηθεί ότι αύτό ήταν μιά έμμεση έπίθεση ενάν
τια στήν ήρακλείτεια θέση. Τό άποτέλεσμα όμως ήταν νά άποτελέσει ή 
παρμενίδεια καί γενικά ή έλεατική σκέψη άνασταλτικό παράγοντα 
στήν προώθηση τής κοσμολογίας καί παράλληλα διεγερτικό έναυσμα 
γιά μιά νέα κοσμολογία πού θά προϋπέθετε τήν άντιμετώπιση τής παρ- 
μενίδειας θέσης.

2. ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ 

α. Τό ποίημα

Ό  Παρμενίδης είναι ό πρώτος στοχαστής πού έκφράζει τή σκέψη του 
σέ έξάμετρους στίχους68. Παρουσιάζει μιά ποίηση πολύ πιό σοβαρή καί 
εύγενική άπ’ έκείνη τοϋ Ξενοφάνη καί διαφορετική έπίσης άπό τήν ο
μηρική καί τήν ήσιόδεια ποίηση. Τό έξάμετρο ήταν πολύ κατάλληλη 
μορφή γιά τήν πρόθεσή του νά προβάλει μέ έμφαση μιά ιδιαίτερα σοβα
ρή καί άντικειμενική άλήθεια. Έτσι, τά έξάμετρά του έρχονταν σέ άκρα 
άντίθεση πρός τούς σίλλους τοϋ Ξενοφάνη. Τόν Παρμενίδη άκολούθη- 
σε πρός αύτή τήν κατεύθυνση ό Εμπεδοκλής.

Χάρη στόν Σιμπλίκιο έχουν διασωθεί έκτεταμένα τμήματα άπό τό ’ί
διο τό ποίημα τοϋ Παρμενίδη, πού έπιτρέπουν νά σχηματίσουμε μιά 
σχεδόν πλήρη εικόνα τοΰ στοχασμού του. Μετά τό Προοίμιο, πού δια
σώθηκε ολόκληρο, τό ποίημα περιλάμβανε δύο μέρη, τό «Δρόμο τής 
’Αλήθειας» καί τό «Δρόμο τής Δοξασίας».

Προοίμιο

Ό  άλληγορικός πρόλογος69, μέ τόν όποιο ό Παρμενίδης μάς εισάγει 
στό κύριο μέρος τοΰ ποιήματος του, είναι περιγραφή ένός φανταστικού

68. Γιά μιά καλή μελέτη τών άποσπασμάτων τοϋ Παρμενίδη μέ φόντο τόν Όμηρο, 
τόν 'Ησίοδο καί τούς 'Ομηρικούς Ύμνους, μέ σκοπό νά βρεθεί ένα κλειδί γιά τήν κα
τανόηση τής σύνταξης καί τής σημαντικής του παρμενίδειου ποιήματος, βλ. Moure
latos, 1-46.

69. VS, 28 Β 1.
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ταξιδιού. Ταξιδιώτης είναι ό ϊδιος ό ποιητής: ταξιδεύει άνεβασμένος 
πάνω σ’ ένα άρμα πού τό σέρνουν άλογα καί άκολουθεΐ τό δρόμο τού "Η
λιου. Στό δρόμο του τόν οδηγούν παρθένες, οί Ήλιάδες κόρες, διαγρά
φοντας μιά πορεία πού φέρνει άπό τήν περιοχή τής Νύχτας στή χώρα 
τής Μέρας, στόν κόσμο τού φωτός. Φτάνοντας στήν πύλη πού χωρίζει 
τούς δύο δρόμους, τό δρόμο τής Μέρας καί τό δρόμο τής Νύχτας, βρί
σκει εκεί φύλακα τής πύλης τή Δίκη, πού έλέγχει τήν άκριβή τήρηση 
τών μέτρων τού Ή λιου70. Μέ τά κλειδιά πού αύτή κρατεί, άνοίγει τίς 
πύλες τής Μέρας καί τής Νύχτας κατά τούς ορισμένους χρόνους πού 
πρέπει νά μπαίνει καί νά βγαίνει ό "Ηλιος. Όταν τό άρμα φτάνει στόν 
προορισμό του, στή χώρα δηλαδή τού φωτός, μιά άνώνυμη θεά, πρόσ
χαρη καί σοφή, ύποδέχεται έκεΐ φιλόξενα τόν παράξενο ταξιδιώτη. Τόν 
προσφωνεί μέ λόγια εύγενικά καί τού ύπόσχεται πώς θά τόν ξεναγήσει 
στόν κόσμο τής άλήθειας (τού δντος) καθώς καί στόν κόσμο τής φαινο
μενικής πραγματικότητας (τής δόξης).

Τό νόημα αύτού τού ταξιδιού είναι ότι έπιχειρεΐται τό άνοιγμα τού 
δρόμου πού οδηγεί άπό τίς άνθρώπινες γνώμες στήν άλήθεια. Τό φώς 
τής ήμέρας άπεικονίζει τή λάμψη τής άλήθειας καί ή νύχτα τήν άνθρώ- 
πινη πλάνη. Επιπλέον στήν άλήθεια άντιστοιχεί τό όν καί στήν άν- 
θρώπινη γνώμη, στή δοξασία, άντιστοιχεί τό μή όν. Τό σκοτάδι άντι- 
προσωπεύει τό μή όν, ένώ τό φώς άντιπροσωπεύει τό όν. Αύτό όμως δέν 
σημαίνει καθόλου πώς ό στοχαστής θά περιορίσει στή συνέχεια τήν ε
ρευνά του μόνο στήν περιοχή τού φωτός καί θά παρακάμψει τήν περιο
χή τοϋ μή όντος. Ό  λόγος, μέ τόν όποιο ό ποιητής παριστάνει τή θεά νά 
τόν προσφωνεί, καταλήγει ώς έξής:

Β 1,28
... χρεώ δέ σε πάντα πνθέσθαι 
ή μέν άληθείης εύκνκλέος άτρεμές ήτορ 
ήδέ βροτών δόξας, ταΐς ονκ ένι πίστις άληθής. 
άλλ ’έμπης και τανταμαθήσεαι, ώς τά δοκονντα 
χρήν δοκίμως είναι διά παντός πάντα περώντα.

[Είναι άνάγκη νά τά μάθεις όλα, τόσο τήν άκλόνητη καρδιά τής καλο- 
στρογγυλεμένης ’Αλήθειας71, όσο καί τίς γνώμες τών θνητών πού δέν έ

70. Όπως στόν Ηράκλειτο, Β 94: ό Ήλιος οφείλει νά τηρεί τούς καθορισμένους 
χρόνους πού ρυθμίζουν τήν έλευση τής μέρας καί τής νύχτας.

71. Ή  άλήθεια περιγράφεται έδώ ώς «καλοστρογγυλεμένη» (ενκνκλος), γιατί τήν
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χουν μέσα τους αληθινή βεβαιότητα. Ω στόσο, θά μάθεις κι αύτά, πώς θά 
έπρεπε νά είναι μ’ έναν πιθανό τρόπο αύτό τό φαινομενικό πού διαπέρνα 
τά πάντα όλότελα].

’Έτσι δέν άποδίνεται, βέβαια, αλήθεια στή δοξασία, στή φαινομενική 
γνώση τής πραγματικότητας, άλλά άποδίνεται σ’ αύτήν ένα νόημα, πού 
ό Παρμενίδης έχει πρόθεση νά τό διερευνήσει.

Μετά τό προοίμιο αύτό, όλο τό ύπόλοιπο ποίημα θά πάρει τή μορφή 
τοϋ λόγου τής θεάς αύτής πρός τόν ποιητή.

Ό  δρόμος τής άλ ήθειας

Ή  άνώνυμη θεά πού ύποδέχεται καί πρόσφωνεΐ τόν Παρμενίδη στή 
χώρα τοϋ φωτός έξακολουθεΐ νά μιλάει ώς τό τέλος τοϋ ποιήματος. ’Έ
τσι όλος ό λόγος τοϋ Παρμενίδη έκφέρεται μέ τό στόμα αύτής τής θεάς 
καί οί ιδέες έκφράζονται μ’ αύτό τό ποιητικό πρόσχημα πού μάς θυμίζει 
τό προοίμιο τής Θεογονίας τοΰ Ησίοδου. Έκεΐ οί Μούσες θέτουν στόν 
ϊδιο τόν ποιητή τό δίλημμα ή νά άκούσει τήν άλήθεια ή ψεύδη πολλά ό
μοια μέ τήν άλήθεια72. Ό  Ησίοδος παριστάνει τίς Μούσες νά λένε πώς 
τά ϊδια τους τά λόγια εΐναι άπατηλά, πώς λένε ψέματα πολλά, όμοια μέ τ’ 
άληθινά (ψεύδεα πολλά έτνμοισιν όμοια) καί όμως ξέρουν, όταν θέ
λουν, νά λένε τήν ϊδια τήν άλήθεια73. Μπροστά σ’ αύτό τό δίλημμα ό 
ποιητής άποφασίζει νά διαλέξει τήν άλήθεια (ένώ θά ήταν μάλλον πιό 
ποιητικό νά προτιμήσει τά ψέματα πού μοιάζουν μέ τ’ άληθινά) δείχνον

παρακολουθει κανείς διανύοντας έναν τέλειο κύκλο: φτάνει πάλι στό σημείο άπό τό 
όποιο ξεκίνησε. Ό  ίδιος ό Παρμενίδης προϋποθέτει έναν τέτοιο κύκλο όταν λέει:

Β 5 ... ξννόνδέ μοί έστι ν.
όππόθενάρξωμαι· τόθι γάρ πάλινϊξομαι αύθις.

[Είναι κοινό γιά μένα άπ’ όπου κι άν αρχίσω, γιατί έκεΐ πάλι θά γυρίσω ξανά].
72. Θεογ., 21. Ό  Η σίοδος διηγείται στήν άρχή τής Θεογονίας τ ου πώς, όταν κά

ποτε έβοσκε τά πρόβατά του στούς πρόποδες τοΰ Έλικώνα, τόν πλησίασαν κατεβα- 
σμένες άπό τήν κορυφή τοΰ βουνοΰ οί Μούσες, περιτριγυρισμένες άπό πυκνή ομί
χλη, καί μέ τίς φωνές τους ξύπνησαν μέσα του τόν ποιητή. Αύτό ήταν τό κάλεσμα νά 
τραγουδήσει, νά κάνει ποίηση. Φαίνεται πώς ό Η σίοδος ήθελε έτσι νά έκφράσει ένα 
ζωηρό προσωπικό βίωμα, μιά ξεχωριστή ποιητική έμπειρία. Πβ. Gigon, Ursprung, 
247.

73. Μ’ ένα λόγο τοΰ Πλάτωνα ( Ιππίας Έλ., 365 d κ.έ.) έκεΐνος πού ξέρει τήν άλή- 
θεια, μπορεΐ νά πει καί ψέματα, όπως έκεΐνος πού μπορεΐ νά τρέξει ταχύτατα, μπορεΐ 
νά τρέξει καί άργά (όχι βέβαια καί άντίστροφα).
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τας έτσι πώς αύτός διαλέγει έναν διαφορετικό δρόμο άπό τόν άπατηλό 
δρόμο τοΰ Ησίοδου. Μ’ έναν άνάλογο τρόπο, ό Παρμενίδης διαχωρίζει 
τόν έαυτό του άπό κάθε προηγούμενη ποιητική ή φιλοσοφική άναζήτη- 
ση καί προσανατολίζεται πρός μία μοναδική άλήθεια.

Αφετηρία τοΰ δρόμου τής άλήθειας άποτελει μιά πρόταση άνάλογη 
μέ τό καρτεσιανό cogito. Ή  πρόταση αύτή εΐναι τό έστιν. Ό  στοχαστής 
έξηγεΐ άπό τήν άρχή πώς ύπάρχουν δύο έναλλακτικοί δρόμοι γι’ αύτή 
τήνάναζήτηση:

Β 2
εί δ ’ άγ’ έγών έρέω, κόμισαι δέ σύ μύθον άκούσας, 
αίπερ οδοί μονναι διζήσιός είσι νοήσαι * 
ή μέν όπως έστιν τε καί ώς ούκ έστι μή είναι,
Πειθονς έστι κέλευθος (Άληθείη γάρ όπηδεί),

5 ή δ ’ώς ούκ έστιν τε και ώς χρεών έστι μή είναι, 
τήνδή τοι φράζω παναπενθέα έμμεν άταρπόν’ 
ούτε γάρ άν γνοίης τό γε μή έόν (ού γάρ άνυστόν) 
ούτε φράσαις.

[Ε μπρός, λοιπόν, θά σου πώ έγώ ποιοι εΐναι οί μοναδικοί δρόμοι έρευνας 
πού μπορούμε νά σκεφτοϋμε. Ό  ένας δρόμος εΐναι πώς αύτό εΐναι καί δέν 
μπορεΐ νά μην εΐναι. Εΐναι ό δρόμος τής πειθοϋς (γιατί αύτός άκολουθει 
τήν άλήθεια). Ό  άλλος δρόμος εΐναι πώς δέν-εΐναι καί πώς εΐναι ανάγκη 
νά μήν είναι. Σου λέω πώς αύτό τό μονοπάτι εΐναι όλότελα απρόσιτο, για
τί οΰτε τό μή όν θά μποροΰσες νά γνωρίσεις (γιατί αύτό εΐναι άνέφικτο) 
οΰτε αύτό θά μποροΰσες νά τό έκφράσεις].

Β 3
...τό γάρ αύτό νοειν έστιν τε καί είναι74.

[Γιατί εΐναι τό ϊδιο νά σκεφτόμαστε κάτι καί αύτό νά ύπάρχει].

Τό όδοι διζήσιός σημαίνει «μέθοδοι έρευνας». Ό  Παρμενίδης, λοι
πόν, ξεκινά άπό μιά μεθοδολογική έξήγηση. Ύπάρχουν δύο μέθοδοι 
πού μπορεΐ νά άκολουθήσει κανείς κατά τήν έρευνα τής άλήθειας: ή μιά 
είναι νά Τζροϋποθέσει ότι τό εΐναι έστιν καί ή άλλη ότι τό εΐναι ούκ έ- 
στιν. Έστιν ή ούκ έστι ν εΐναι ή μεθοδική άφετηρία τοΰ όλου όντολογι-

74. Κ είμ ενο  K irk-Raven, 269.
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κοϋ έπιχειρήμαχος τοϋ Παρμενίδη. Εΐναι άπό τή μιά ή μέθοδος τής πει- 
θοϋς, πού άκολουθει τήν άλήθεια, καί άπό τήν άλλη ή άτοπη μέθοδος 
πού έπιβάλλει τήν άνάγκη ύπαρξης τοϋ μή δντος. Άλλά θά ήταν άδύνα- 
το νά γνωρίζει κανείς τό μή όν καί έπίσης δέν θά μποροΰσε νά τό έκ- 
φράσει. Γ ιατί εΐναι τό ϊδιο τό σκέπτεσθαι καί τό εΐναι75. Έτσι τό ούκέ- 
στιν κεΐται πέρα άπό τήν περιοχή τοϋ σκέπτεσθαι καί δέν μπορει νά εκ
φραστεί μέ τή γλώσσα. Άποτελεΐ κάτι τό άδιανόητο καί τό άνείπωτο76.

Επειδή, λοιπόν, ή σκέψη συλλαμβάνει μόνον αύτό πού είναι, πρέπει 
νά άποκλειστοϋν άπό τό νοητό όν όλα τά χαρακτηριστικά πού προϋπο
θέτουν όποιαδήποτε διείσδυση τοϋ μή όντος στό όν:

Β 6
χρή τό λέγει ν τε νοεΐν τ’έόν έμμεναι * έστι γάρ είναι, 
μηδέν δ ’ ούκέστιν τά σ ’έγώ φράζεσθαι άνωγα. 
πρώτης γάρ σ ’ άφ’ όδοΰ ταύτης διζήσιος <εϊργω>, 
αύτάρ έπειτ’άπό τής, ήνδή βροτοί εΐδότες ούδέν 

5 πλάττονται, δίκρανοι * άμηχανίη γάρ έν αύτών 
στήθεσιν ιθύνει πλακτόν νόον οί δέ φοροϋνται 
κωφοί όμώς τυφλοί τε, τεθηπότες, άκριτα φύλα, 
οίς τό πέλειν τε καί ούκείναι ταύτόν νενόμισται 
κού ταύτόν, πάντων δέ παλίντροπός έστι κέλευθος.

[Αύτό γιά τό όποιο μπορει κανείς νά μιλάει καί νά σκέφτεται, πρέπει νά 
ύπάρχει. Γ ιατί τό όν ύπάρχει, ένώ τό μηδέν δέν μπορει νά ύπάρχει. Αύτά 
σέ προτρέπω νά λές. Γ ιατί σέ άποτρέπω άπό τήν πρώτη αύτή μέθοδο έρευ
νας καί έπειτα πάλι άπό εκείνον τό δρόμο στόν όποιο περιπλανιώνται οί 
θνητοί πού δέν ξέρουν τίποτε, οί δικέφαλοι άνθρωποι. Γιατί μέσα στά 
στήθια τους ή άδυναμία διευθύνει τόν ταλαίπωρο νού τους. Αύτοί συμπε- 
ριφέρονται σάν κωφοί μαζί καί τυφλοί, άνθρωποι πού τά ’χουν χαμένα, 
άκριτος όχλος. Αύτοί θεωρούν τό εΐναι καί τό μή-είναι τό ϊδιο καί όχι τό 
ϊδιο, καί ότι σέ όλα ύπάρχει μιά άμφίδρομη πορεία].

75. Β 2+3.
76. Ό  Wittgenstein έχει πει στήν έποχή μας, μέ άλλες φυσικά προθέσεις καί 

προϋποθέσεις, πώς «τά όρια τής γλώσσας μου σημαίνουν τά όρια του κόσμου μου» 
καί «ή λογική πληροί τόν κόσμο· τά όρια τοϋ κόσμου είναι έπίσης τά όριά της» ( Trac
tates, 5.6, 5.6.1). Μποροΰμε νά μιλούμε καί νά σκεφτόμαστε γιά πράγματα πού δέν ύ
πάρχουν, γιά «χρυσά βουνά», «κυκλικά τετράγωνα» καί «πράσινα άλογα»; Σκέφτο
μαι σημαίνει πώς σκέφτομαι κάτι πού ύπάρχει. Υπάρχει αύτό πού είμαι σέ θέση νά 
γνωρίσω καί νά κάνω λόγο γι’ αύτό.
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Β 7
ον γάρ μήποτε το ντο δαμή είναι μή έόντα' 
άλλά σύ τήσδ’ άφ’ οδού διζήσιόςείργε νόημα 
μηδέ σ ’ έθος πολύπειρον οδόν κατά τήνδε βιάσθω, 
νωμάν άσκοπον όμμα καί ήχήεσσαν άκονήν 

5 καί γλώσσαν, κρίναι δέ λόγφ πολύδηρι ν έλεγχον 
έξ έμέθεν ρηθέντα.

[Γιατί είναι άδύνατο νά άποδειχθεΐ πώς ύπάρχει τό μή ον. Ά λ λ ά  σύ άπο- 
μάκρυνε τή σκέψη σου άπ’ αύτόν τό δρόμο τής έρευνας καί δέν πρέπει νά 
έκβιάσεις τήν πολύπειρη συνήθεια πάνω σ ’ αύτόν τό δρόμο, νά δεσπόζει 
τό άπλανές βλέμμα καί ή παλλόμενη άκοή καί ή γλώσσα, άλλά νά κρίνεις 
μέ τή σκέψη τήν πλούσια σέ αμφισβήτηση έξέταση γιά τήν όποια σου 
μίλησα].

Έδώ παρουσιάζεται μιά τρίτη άποψη. Σύμφωνα μ’ αύτήν, θά ήταν ά
δύνατο νά είναι τόσο τό είναι όσο καί τό μή είναι. Πρόκειται, λοιπόν, 
γιά τή σύνθεση τών δύο πρώτων, διαμετρικά άντίθετων, δυνατοτήτων. 
Εΐναι ή άποψη τών θνητών πού δέν ξέρουν τίποτε άληθινά, εΐναι κωφοί 
καί τυφλοί, δικέφαλοι καί χωρίς κρίση. Γι’ αύτούς τό είναι καί τό μή εί
ναι ισχύουν ώς ταυτόσημα καί όχι, καί αύτοί πιστεύουν πώς τά πάντα ά- 
κολουθοϋν μιάν άμφίδρομη πορεία. Ό  Παρμενίδης δέν στρέφεται έδώ 
προσωπικά ένάντια στόν Ηράκλειτο, άλλά ένάντια σ’ όλους τούς άν
θρώπους πού συνειδητά ή άσυνείδητα σκέφτονται διπολικά, δέν δια
κρίνουν τό εΐναι άπό τό μή είναι καί δέχονται πώς ύπάρχει γιά όλα τά 
πράγματα μιά άμφίρροπη κίνηση. Φαίνεται πώς ό Παρμενίδης είχε πι
στέψει πώς αύτό πού είχε πει ό Ηράκλειτος γιά τήν κίνηση καί τή μετα
βολή τοΰ κόσμου άποτελοΰσε μιά έξευγενισμένη καί συστηματοποιη
μένη θεωρία, πού βασιζόταν σέ άπόψεις τοΰ κοινού νοΰ. ’Έτσι, πολε
μώντας ό Παρμενίδης τίς κοινές άντιλήψεις ήθελε νά άνασκευάσει ταυ
τόχρονα καί ορισμένες ύποθέσεις τοΰ Ηράκλειτου. Ειδικά, ήθελε νά 
άποκρούσει τή δυνατότητα άνάμιξης όντος καί μή όντος. Μιά τέτοια ά- 
νάμιξη είναι πραγματικά άδύνατο νά νοηθεί, γιατί τό μή είναι δέν μπο
ρεΐ κανείς νά τό σκεφτεΐ καί είναι άδύνατο νά άποδειχθεΐ πώς τό μή εΐ
ναι ύπάρχει. Δέν ύπάρχει, λοιπόν, καμιά περίπτωση πού νά εΐναι δυνατό 
νά συγχέει κανείς τό έστιν καί τό ούκ έστιν.

Μέ τήν άντιπαράθεση αύτή άλήθειας καί πλάνης, ό Παρμενίδης έπα- 
ναφέρεται στή βασική του πρόταση έστιν καί έξάγει άπ’ αύτήν όλα τά
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κατηγορήματα τοϋ δντος77. Προσπαθεί νά δείξει πώς τό όν είναι όλότε- 
λα ομογενές, συνεχές. Είναι αγέννητο καί άνώλεθρο, ακίνητο καί στα
θερό, δέν έχει καμιά άρχή καί κανένα τέλος. Ά ν  θά είχε μιά άρχή, αύτή 
θά βρισκόταν έξω άπό τόν έαυτό του. Ά λλά δέν έπιτρέπεται νά άναφερ- 
θεΐ κανείς στό μή δν ώς ύποτιθέμενη άρχή τοϋ δντος, γιατί τό μή όν δέν 
είναι οϋτε νοητό οϋτε δυνατό νά εκφραστεί. Δέν νοείται έδώ περίπτωση 
συμβιβασμού. Ένα άπό τά δύο συμβαίνει: έστιν ή ούκέστιν78. Τό δν έ
πίσης δέν έχει κανένα τέλος, γιατί κάθε τέλος άποτελεΐ τό τέρμα μιας 
κίνησης πού έχει μιά άρχή. Τό δν δμως δέν έχει οϋτε άρχή οϋτε τέρμα. 
Αύτό δέν ήταν ποτέ οϋτε θά είναι, άλλ’ άποτελεΐ ένα καθαρό «τώρα» καί 
μόνον σ ’ ένα αιώνιο παρόν εΐναι νοητό. Έτσι ό Παρμενίδης άπαλλάσ- 
σει τό δν άπό τίς χρονικές διαστάσεις τοϋ παρελθόντος καί τοϋ μέλλον
τος, γιά νά τό θεωρήσει άδέσμευτο άπό τή μεταβολή, τή γένεση καί τή 
φθορά.

Τό ερώτημά του είναι: πώς είναι δυνατή μιά γένεση τοϋ δντος; Δύο δυ
νατότητες ύπάρχουν: ή νά έγινε τό δν άπό τό μή δν ή άπό τό δν. Ή  πρώ
τη περίπτωση εΐναι άδιανόητη, γιατί είναι άδύνατο νά σκεφτοϋμε πώς 
τό μή δν είναι- καί, άκόμα, άν θά ήταν δυνατό νά εΐναι τό μή δν, δέν θά ύ
πήρχε λόγος γιά τόν όποιο θά έπρεπε νά γίνει ένα όν άπό τό μή δν. Ή  
δεύτερη περίπτωση άναιρεΐται έπίσης, γιατί δέν μπορει νά γίνει άπό τό 
δν κάτι άλλο έξω άπό τόν έαυτό του, όπως καί άπό τό μή όν δέν μπορει 
νά προκύψει όν. Έπομένως μιά πολλαπλότητα τοϋ δντος άποκλείεται 
έδώ όλότελα.

Ό  Παρμενίδης, μάλιστα, εισάγει σ’ αύτή τή συνάφεια79 μιά μορφή, 
πού μάς είναι γνωστή άπό τό προοίμιο, τή Δίκη. Ένώ όμως στό προοί
μιο ή Δίκη άγρυπνά γιά τήν κοσμική τάξη, πού έγκειται στήν κανονι
κότητα τής έναλλαγής μέρας καί νύχτας, έδώ παρουσιάζεται σάν δύνα
μη πού κρατεί φυλακισμένο τό δν καί δέν τοϋ έπιτρέπει οϋτε νά γίνεται 
οϋτε νά φθείρεται. Αύτό, βέβαια, σημαίνει καί μιά λογική άναγκαιότη- 
τα παράλληλα, σύμφωνα μέ τήν οποία ύποχρεωνόμαστε νά άποκλεί- 
σουμε άπό τό όν κάθε γένεση καί φθορά. Γ ιατί φθορά σημαίνει πώς κάτι 
ήταν καί γένεση σημαίνει πώς κάτι θά είναι, ένώ τό δν μόνο σ’ ένα συνε
χές παρόν είναι νοητό: έστιν.

11. Β 8.
78. Β 8. 16.
79. Β 8, 13 κ.έ.
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Ά ν  τό όν είναι άμετάβλητο, άγέννητο καί άνώλεθρο καί δέν είναι δυ
νατό νά νοηθεί ώς πολλαπλό άλλ’ ώς ομογενές καί συνεχές, έπεται πώς 
αύτό εΐναι άδιαίρετο, άκίνητο καί άπειρο σάν μιά σφαίρα. Δέν εΐναι πιό 
πολύ έδώ, πράγμα πού θά τό έμπόδιζε νά εΐναι συνεχόμενο, οϋτε έκεΐ πιό 
λίγο. Ό λο  εΐναι γεμάτο άπό τό όν. Γι’ αύτό είναι, ολόκληρο, ένα συνε
χόμενο καί συμπαγές σύνολο. Τό όν συνάπτεται έσωτερικά μέ τό όν. 
Δέν ύπάρχει δηλαδή έδώ διάσπαση καί τό όν δέν έχει έσωτερική διάρ
θρωση καί έσωτερικά όρια80.

Τό όν προσδιορίζεται άκόμα ώς άκίνητο, περιορισμένο μέσα σέ όρια 
πού δέν εΐναι σέ θέση νά ξεπεράσει. Αύτό σημαίνει πώς βρίσκεται συνε
χώς σέ σταθερή κατάσταση αύτοεπιβεβαίωσης. Ό  Παρμενίδης εισάγει 
έδώ μιά εικόνα, γιά νά τονίσει αύτή τήν αύστηρή τήρηση τών καθορι
σμένων όρίων τοϋ όντος: ή κρατερή Άνάγκη, ένα άλλο όνομα γιά τή 
Δίκη πού παρουσιάζεται άλλοΰ, κρατεί φυλακισμένο τό όν μέσα στά ό
ριά του, πού συνιστοϋν τό μέτρο καί τόν κανόνα του81. Ή  Μοίρα, ή Δίκη 
ή Άνάγκη είναι ένα δραματικό στοιχείο στό ποίημα τοϋ Παρμενίδη. 
Επειδή είναι δύσκολο νά διακρίνουμε άνάμεσα στό τί συμβαίνει καί 
στήν έννοια πού τού άποδίνουμε, ό ποιητής λέει πώς αύτό πού συμβαί
νει μέ τό όν έχει τή σημασία του. Ή  μοίρα έκφράζει τήν ολοκληρωμένη 
μορφή τοϋ όντος: δέν πρόκειται νά ξεπεράσει ποτέ τά όρια τής αύτοταυ- 
τότητάς του ’Έτσι τό όν δέν έχει άνάγκη άπό τίποτε, είναι ολοκληρω
μένο καί πλήρες, σέ σταθερή συμφωνία καί συνεχή έπαλήθευση τοϋ 
εαυτού του. Μπορει, λοιπόν, νά παρασταθεί σάν μιά τέλεια σφαίρα, πού 
ισορροπεί άπό τό κέντρο πρός όλα τά σημεία της. Έπομένως, άν τό όν 
έχει όρια (πείρατα), αύτό δέν σημαίνει πώς είναι πεπερασμένο, γιατί τά 
πείρατα αύτά είναι σάν έκείνα μιας τέλειας σφαίρας πού είναι ούσιαστι
κά άπειρη. Γ ιατί ή σφαίρα-όν δέν έχει έσωτερικά όρια, δέν έχει χρονικά 
ή χωρικά όρια καί δέν έχει οϋτε άρχή οϋτε τέλος. Ό  Παρμενίδης χρησι
μοποιεί άκριβώς τήν παράσταση τής σφαίρας, γιατί αύτή είναι τό τέ
λειο σχήμα, πού δέν έχει άνάγκη άπό τίποτε, καί άποτελεΐ τέλεια δο
μή82, τά πάντα ισορροπούν άπό τό μέσο πρός όλες τίς κατευθύνσεις. Εΐ
ναι φανερό πώς μιά τέτοια παράσταση τοϋ όντος άποκρούει κάθε ενδε
χόμενο νά θεωρηθεί όποιαδήποτε ιεράρχηση ή διαβάθμιση τοϋ όντος:

80. Β 8, 22 κ.έ., 42 κ.έ.
81. Πβ. Riezler, 57.
82. Κατά τούς Πυθαγόρειους ή σφαίρα άποτελεΐ τό τελειότερο καί τό πιό ολοκλη

ρωμένο σχήμα.
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τό όν δέν μπορεΐ νά είναι έδώ πιό πολύ καί πιό ισχυρό καί έκεΐ πιό λίγο 
καί πιό άδύνατο, γιατί είναι ολότητα γεμάτη όμοια άπό όν, κάτι τό ο
μοιογενές, ισόρροπο καί ισοδύναμο παντού. Δέν ύπάρχουν όντα, πού θά 
ήταν δυνατό νά συγκροτούν όποιαδήποτε όντολογική δομική κλίμακα, 
άλλά ύπάρχει ένα καί μοναδικό, ομοιογενές καί συνεχές, τέλειο όν.

Τό πρόβλημα, άν ό Παρμενίδης εΐχε συλλάβει τό όν ύλικά ή όχι83, δέν 
έχει έδώ νόημα, γιατί δέν προϋποτίθεται έδώ ένας ιδεαλιστικά προσανα
τολισμένος τρόπος σκέψης πρός τόν όποιο μποροΰσε ό στοχαστής νά 
έρθει σ’ άντίθεση. Άλλωστε, τό όν προσδιορίζεται έδώ ύλικά, άκόμα κι 
άν ορισμένα γνωρίσματά του εΐναι άπιστοποίητα στόν ύλικό κόσμο 
(σφαίρα, άπειρο, άκίνητο, άγέννητο, άνώλεθρο, συνεχές, ομογενές).

Τό συμπέρασμα τοΰ Παρμενίδη παρουσιάζεται συνοπτικά στούς έ- 
πόμενους στίχους:

Β 8
34 τ αύτόν δ ’ έστι νοειν τε καί οϋνεκεν έστι νόημα, 

ού γάρ άνεν τοϋ έόντος, έν φ  πεφατισμένον έστι ν; 

εύρη σεις τό νοειν  ούδέν γάρ < ή >  έστιν ή έσται 
άλλο πάρεξ τοϋ έόντος, έπεί τό γε Μοΐρ  ’ έπέδησεν 
ούλον άκίνητόν τ ’έμεναι ■ τφ πάντ’όνομ  ’ έσται, 
όσσαβροτοί κατέθεντο πεποιθότες είναι άληθή,

40 γίγνεσθαι' τε καί όλλνσθαι, είναι τε καί ούχί, 
καί τόπονάλλάσσεινδιά τεχρόα φανόνάμείβειν.

[Τό ϊδιο πράγμα είναι νά σκεφτόμαστε κάτι καί ή σκέψη πώς αύτό υπάρ
χει. Γιατί δέν θά βρεις τή σκέψη χωρίς τό όν πού σέ σχέση μ’ αύτό έκ- 
φράζεται ή σκέψη. Τίποτε δέν ύπάρχει ουτε θά ύπάρχει άλλο έκτός άπό 
τό όν, γιατί αύτό ή Μοίρα τό άνάγκασε νά ύπάρχει ώς όλο καί άκίνητο.
Γι’ αύτό όλα θά είναι άπλά ονόματα, όσα οί θνητοί έταξαν πεπεισμένοι 
πώς είναι άληθινά, τή γένεση καί τή φθορά, τό είναι καί τό όχι είναι, άλ
λαγή τοΰ τόπου καί μεταλλαγή φανεροΰ χρώματος].

Ό  Παρμενίδης θεωρεί τό όν σέ σχέση μ’ ένα ύπερβατικό ύποκείμενο 
πού σκέφτεται, άπρόσωπο καί άφηρημένο. Ενάντια σ’ αύτή τή θέση 
στρέφεται ϊσως πιό πολύ ή ρήση τοΰ Πρωταγόρα πώς ό άνθρωπος, κάτι 
τό συγκεκριμένο, εΐναι τό μέτρο γιά όλα τά πράγματα, γιά τό τί ύπάρχει 
καί τί δέν ύπάρχει.

83. Burnet, 67, πού θεωρούσε τόν Παρμενίδη πατέρα τού υλισμού.
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Νοεΐν δέν σημαίνει, βέβαια, έδώ ό,τι στόν Πλάτωνα πού άντιθέτει τή 
νόηση πρός τήν αισθητηριακή αντίληψη. Ήδη άπό τόν Όμηρο τό 
νοεΐν προϋποτίθεται σάν ένέργεια κατά τήν οποία γίνεται άντιληπτό 
ένα άντικείμενο πού ταυτίζεται μ’ αύτό πού είναι. Τό δν, λοιπόν, πού 
θεωρείται στόν Παρμενίδη σάν άντικείμενο τοϋ νοεΐν, δέν είναι άρχικά 
παρά δεδομένο τής άνθρώπινης έμπειρίας. Εκείνο πού προσθέτει ό 
νοϋς είναι ή ούσιαστική σκέψη πώς αύτό τό όν δέν έχει τόν χαρακτήρα 
τής πολλαπλότητας καί τής μεταβλητότητας, όπως αύτό παρουσιάζεται 
μέσα άπό τήνέμπειρία84. Τί σημαίνει, λοιπόν, ή ταυτότητα τοϋ νοεΐν καί 
τοϋ είναι; «Γνωρίζω» σημαίνει: ξέρω πώς αύτό πού άποτελεΐ άντικείμε- 
νο τής γνώσης μου είναι όν. «Σκέφτομαι» έχει τήν ϊδια σημασία όπως 
«σκέφτομαι όν». Αύτό όμως δέν είναι ταυτότητα καί θά μποροΰσε νά 
διατυπωθεί άπλά μέ τόν άκόλουθο τρόπο: δέν μπορει κανείς παρά μόνον 
τό πραγματικό νά σκέφτεται85. Ή  σχέση όμως αύτή, πού παρουσιάζεται 
έδώ σάν ταυτότητα, έξυπηρετεΐ τήν άναγωγή τού περιεχομένου τοΰ 
νοεΐν στόν χαρακτήρα τοΰ είναι, έφόσον αύτό είναι τό μόνο δυνατό άν- 
τικείμενο έκείνου. Γ ιατί, όταν προσπαθεί κανείς νά συλλάβει μέ τό νοϋ 
του καί νά έκφράσει άρνητικά τό περιεχόμενο τοϋ είναι, εκμηδενίζει 
ταυτόχρονα τό άντικείμενο τής σκέψης του καί τό ϊδιο τό περιεχόμενό 
της. Έτσι, όταν λέμε ότι νοεΐνκαί είναι άποτελοϋν ταυτότητα, έννοοΰ- 
με ότι ή σκέψη είναι όντική, πραγματική, άληθινή. Είναι τό ϊδιο νά 
σκέφτεται κανείς κάτι καί νά σκέφτεται πώς αύτό είναι86. Έδώ ισχύει τό 
φαινόμενο πώς γιά τό ϊδιο πράγμα είναι άλήθεια πώς αύτό τό σκεφτόμα
στε καί πώς αύτό ύπάρχει87. ΓΓ αύτό έπαναλαμβάνει ό Παρμενίδης πώς 
έξω άπό τό όν δέν ύπάρχει τίποτε καί πώς έξω άπό τό όν δέν πρόκειται νά 
βρει κανείς τό νοεΐν, δηλαδή τό όντικό, τό άληθινό σκέπτεσθαι. Επει
δή, λοιπόν, τό σκέπτεσθαι άναφέρεται μόνο στό εΐναι, έπεται πώς όλα 
εκείνα πού δέν είναι, δέν μπορούν νά είναι σκέψη παρά άπλά ονόματα: 
γένεση καί φθορά, είναι καί όχι, άλλαγή τόπου καί άλλαγή χρωμάτων. 
Μέ τήν άναφορά αύτή γίνεται ένα πέρασμα στόν κόσμο τής δοξασίας.

84. Jaeger, 120-121.
85. Holscher, 92.
86. Mansfeld, 68.
87. Πβ. τή συζήτηση στοϋ Taran, 41-44.
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Ό  δρόμος τής δοξασίας

"Ως έδώ έχει έκθέσει ό Παρμενίδης, μέ τό στόμα τής θεάς πάντοτε, τή 
θεωρία τοϋ όντος καί τής αλήθειας. Τό όν είναι άδιαίρετο καί ομογενές, 
συνεχές καί συμπαγές, άχρονο καί άμετάβλητο, άκίνητο καί ισόρροπο, 
πεπερασμένο καί άπειρο σάν σφαίρα. Θά περιμέναμε, λοιπόν, νά τε
λείωνε ό Παρμενίδης μ’ αύτήν τή θεωρία τό λόγο του. Περνάει όμως σέ 
ένα έντελώς διαφορετικό άντικείμενο έρευνας, στόν κόσμο τής δοξα
σίας88:

Β 8
60 τόν σοι έγώ διάκοσμον έοικότα πάντα φατίζω 

ώς ού μή ποτέ τίς σε βροτών γνώμη παρελάσση.

[Σου κάνω γνωστή αύτήν τή διάταξη του κόσμου σάν πιθανή, γιά νά έχεις 
τό προβάδισμα μπροστά σέ κάθε άνθρώπινη γνώμη].

Τό πέρασμα άπό τόν κόσμο τής άλήθειας στόν κόσμο τής άνθρώπινης 
γνώμης είναι σάν τό πέρασμα άπό ένα πρότυπο σ’ ένα παραπλανητικό 
άπείκασμα. Μέ κατάλληλη όμως διερεύνηση καί έπισήμανση τής πλά
νης, διαφωτίζεται ή ϊδια ή άλήθεια. Ή  άλήθεια ξεπηδά μέσα άπό τήν 
πλάνη. Ό  Παρμενίδης παρατηρεί πώς οί άνθρωποι έχουν άναγάγει όλα 
τά φαινόμενα σέ δύο μορφές: ή μία άπ’ αύτές δέν θά έπρεπε νά φέρει ένα 
όνομα, ένώ ή άλλη σωστά φέρει τ’ όνομά της. Ή  πλάνη δηλαδή τών άν- 
θρώπων έγκειται στό ότι έδωσαν καί στό μή όν ένα όνομα καί τό είπαν 
Νύχτα. Ή  άλλη μορφή ονομάζεται σωστά Ημέρα ή φώς ή πϋρ. Τό πϋρ 
προσδιορίζεται έδώ μαλακό καί έλαφρό καί ή νύχτα σκληρή καί βα- 
ρειά. Πρέπει ιδιαίτερα νά έξαρθεΐ ή σημασία τής κατάληξης τοϋ άπο- 
σπάσματος 8, όπου ή θεά παριστάνεται νά λέει στόν Παρμενίδη: είναι, 
βέβαια, δυνατές πολλές πιθανές έρμηνεΐες τοϋ κόσμου· όλες όμως αύτές 
δέν προϋποθέτουν τή γνώση τοϋ όντος καί συνακόλουθα έκεΐνος πού 
βασίζεται σ’ αύτή τήν προϋπόθεση κατέχει τό μοναδικό προνόμιο νά 
συλλάβει μιά κοσμολογία οχυρωμένος άκλόνητα πάνω στή σκοπιά τοϋ 
όντος καί τής άλήθειας.

Στήν έρμηνεία τής παρμενίδειας σκέψης παρουσιάστηκε άπό παλιά 
τό έρώτημα: γιατί άκολουθει στό ποίημα τοϋ Παρμενίδη ένα δεύτερο

88. Β 8. 50 κ.έ.
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μέρος πού άναφέρεται στόν φαινομενικό κόσμο; Πρόκειται τάχα γιά 
μιά άπλή, ύποθετική έρμηνεία τού κόσμου βασισμένη πάνω σέ λανθα
σμένες προϋποθέσεις τής φαινομενικής πραγματικότητας καί δοσμένη 
γιά χάρη παιδαγωγικών σκοπών, ή πρέπει νά άναρωτιόμαστε ποιά είναι 
ή φιλοσοφική σημασία τής σχέσης άνάμεσα στά δύο μέρη τοΰ ποιήμα
τος89;

Ό  Παρμενίδης δίνει άρχικά μιά γενική άποψη τών δύο βασικών κο
σμολογικών παραγόντων πού άνέφερε:

Β 9
αύτάρ έπειδή πάντα φάος καί νύξ όνόμασται 
καί τά κατά σφετέρας δυνάμεις έπί τοΐσί τε καί τοις, 
παν πλέον έστι ν όμοϋ φάεος καί νυκτός άφάντου 
ίσων άμφοτέρων, έπεί ούδετέρφ μέτα μηδέν.

[ Ά λ λ ’ έπειδή όλα έχουν ονομαστεί φώς καί νύχτα καί άνάλογα μέ τίς δυ
νάμεις τους τά πράγματα σ ’ αύτά καί σ ’ έκεΐνα έχουν άποδοθει, τό παν εί
ναι γεμάτο φώς καί μαζί άφαντο σκοτάδι. Καί τά δύο είναι ισοδύναμα, 
γιατί κανένα άπό τά δύο δέν μετέχει σέ μέρος τοΰ άλλου].

Έδώ προβάλλεται ή βασική άντιθετική δυάδα τών στοιχειακών αρ
χών: φάος-νύξ. Φάος ή πυρ είναι τό θετικό καί ένεργητικό, τό αιθέριο 
καί θερμό στοιχείο, ένώ ή νύξ είναι τό άρνητικό καί παθητικό, τό ψυχρό 
στοιχείο. Έφόσον αύτά προβάλλονται σάν στοιχειακές άρχές, όλα τά 
πράγματα ταξινομοΰνται κάτω άπ’ αύτά. Καί τά δύο καλύπτουν όλο τόν 
φυσικό κόσμο καί είναι ισοδύναμα μέσα σ’ αύτόν. Εκείνο πού παρου
σιάζεται σάν φώς έχει χάσματα, πού άκριβώς καλύπτει ή νύχτα, τό σκο
τεινό στοιχείο, καί άντίστροφα. ’Έτσι καί τά δύο είναι άμοιβαΐα καί 
συμπληρωματικά άντίθετα μέσα στό σύνολο τοΰ κόσμου. Ή  νύχτα δέν 
είναι, βέβαια, έδώ ό κενός χώρος, όπως σέ προεπιστημονικές κοσμογο
νίες, άλλά μιά ύλική μάζα πυκνή καί βαρειά. ’Αποκλείεται, λοιπόν, καί 
στόν φυσικό κόσμο, όπως στόν κόσμο τοΰ όντος, ή περίπτωση τοΰ κε
νού: τό παν είναι πλήρες άπό φώς καί νύχτα. Αύτά, μάλιστα, θεωρούνται 
ϊσα καί τά δύο, ισα σέ ποιότητα καί έκταση καί ϊσα σέ δύναμη, καί άπο-

89. Πρός αύτήν τή δεύτερη κατεύθυνση κινήθηκε πρώτος ό Schwabl, 50-75, καί 
κίνησε τό ένδιαφέρον μας γιά τό πρόβλημα πώς σκέφτηκε ό Παρμενίδης τή σχέση ά
νάμεσα στό όν καί στή δόξα: «τό έρώτημα γιά τό είναι δέν μπορει νά λυθεΐ χωρίς τό έ
ρώτημα γιά τή δοξασία» (Schwabl, 50).
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κλείεται ή περίπτωση νά εΐναι όποιοδήποτε πράγμα εϊτε φως εϊτε νύχτα, 
γιατί τό καθετί συνίσταται άπό συνδυασμό αύτών τών άντιθέτων: τίποτε 
άπ’ αύτά δέν μετέχει σέ μέρος τοϋ άλλου (ούδετέρφ μέτα μηδέν). ’Έτσι 
όλα τά φυσικά πράγματα δέν εΐναι πάρα ποικίλες έκδηλώσεις τοϋ βασι
κού άντιθετικοϋ ζεύγους φάος-νύξ90.

Δέν έχει περάσει άπαρατήρητο τό φαινόμενο91 πώς τόσο στόν προσ
διορισμό τής ολότητας τοϋ όντος όσο καί στόν προσδιορισμό τής ολό
τητας τών πραγμάτων παρουσιάζεται τό ϊδιο μοτίβο:

Β 8+9
24 (...) παν δ ’έμπλεόν έστι έόντος.
3 (...) παν πλέο ν έστιν όμον φάεος καί ννκτός άφάντον

Μιά τέτοια χαρακτηριστική ομοιότητα μάς οδηγεί στόν πειρασμό νά 
θεωρήσουμε τό όν συγκεκριμενοποιημένο μέ τή μορφή καί τή δομή 
μιας σφαίρας πού άποτελειται άπό δακτυλίους φωτός καί νύχτας.

Πραγματικά, σύμφωνα μά μιά περίληψη τοΰ Άέτιου92, ό κόσμος άπο- 
τελει ένα σύστημα άπό δακτυλίους, άπό κυκλικές ζώνες τυλιγμένες έ- 
πάλληλα, ή μιά γύρω στήν άλλη. Ή  μιά ζώνη εΐναι άπό άραιό στοιχείο, 
ή άλλη άπό πυκνό- άλλες άνάμεσά τους εΐναι άνάμικτες άπό φως καί 
σκοτάδι. Εκείνο πού περιέχει όλες αύτές τίς ζώνες εΐναι κάτι στέρεο 
σάν τείχος καί κάτω άπ’ αύτό ύπάρχει μιά ζώνη όλο φλόγα. Τό μέσο ό
λων τών ζωνών εΐναι στερεό καί γύρω πάλι άπ’ αύτό ύπάρχει μιά πύρινη 
ζώνη. Στό έντελώς κεντρικό σημείο τών έπάλληλων ζωνών βρίσκεται 
μιά άρχή καί αιτία τής κίνησης καί τής γένεσης, πού ό Παρμενίδης τήν 
ονομάζει κυβερνώσα θεότητα93 καί κλειδοϋχο94 καί Δίκη καί ’Ανάγκη95. 
Ό  άέρας εΐναι κάτι πού άποχωρίστηκε άπό τή γή καί έχει αύτή τή μορ
φή έξαιτίας τής πολύ βίαιης συμπύκνωσής του. Ό  ήλιος καί ό κύκλος 
τοΰ Γαλαξία εΐναι άναθυμιάσεις τοΰ πυρός. Ή  σελήνη εΐναι προϊόν ά- 
νάμιξης άέρα καί φωτιάς. Γύρω καί πάνω άπ’ όλα αύτά βρίσκεται ό αι
θέρας καί κάτω άπ’ αύτόν βρίσκεται αύτό πού λέμε ούρανό καί κάτω άπ’ 
αύτόν τά ούράνια σώματα πού περιβάλλουν τή γή.

90. Πβ. Frankel, 181.
91. Schwabl, 64. Βλ. καί Holscher, 108.
92. 117, 1 (VS, 28 Α 37).
93. Β 12,3.
94. Β 1. 14. 1.
95. Β 8, 30· 10,6.
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Ή  δοξογραφική αύτή μαρτυρία μπορει νά χρησιμοποιηθεί γιά συμ
πλήρωση ένός κατά λέξη άποσπάσματος πού άναφέρεται στήν κοσμο
λογία τοΰ Παρμενίδη:

Β 12
αί γάρ στεινότεραι πλήντο πυρός άκρήτοιο, 
α ίδ ’έπί ταΐς ννκτός, μετά δέ φλογός ϊεται αϊσα- 
έν δέ μέσφ τούτων δαίμων ή πάντα κυβερνά* 

πάντα γάρ < ή >  στυγεροΐο τόκου καί μίξιος άρχει 
πέμπουσ’άρσενι θήλυμιγήν τό τ ’έναντίον αΰτις 
άρσεν θηλυτέρφ.

[Οί πιό στενές στεφάνες γέμισαν άπό άκρατη φωτιά, έκεΐνες πού έρχον
ται μετά άπ’ αύτές γέμισαν νύχτα. Ύ στερα έρχεται ό κλήρος τής φλόγας. 
Καί στό μέσο αύτών ή δαίμων πού όλα τά κυβερνά. Γ ιατί άπ’ αύτήν ξεκι
νά σ ’ όλα τά πράγματα ή μισητή γέννηση καί ή μίξη, στέλνοντας τό θη
λυκό νά σμιχτεί μέ τό άρσενικό καί πάλι άντίθετα τό άρσενικό στό θηλυ
κό].

Έδώ γίνεται λόγος γιά στενότερες ζώνες, δακτυλίους, στεφάνες, πού 
άποτελοϋνται άπό καθαρή φωτιά, καί γιά άκόμα στενότερες πού άποτε- 
λούνται άπό νύχτα μέ κάποια άναλογία φωτιάς (φλόγας). Ό ταν ό Παρ
μενίδης κάνει λόγο γιά καθαρά πύρινους δακτυλίους, έννοει τίς σφαίρες 
τού αιθέρα καί τίς τροχιές τοΰ ήλιου καί τών άστέρων. Ό σ ο  όμως κατε
βαίνουμε βαθύτερα, τόσο σκοτεινότερες γίνονται οί ζώνες. Καί ή σε
λήνη είναι ελάχιστα καθαρή καί φωτεινή ζώνη, γιατί βρίσκεται χαμη
λά. ’Έτσι εικονίζεται μ’ έναν ποιητικό τρόπο νά στρέφει συνεχώς γύρω 
γύρω τό βλέμμα της πρός τόν ήλιο96, άπό τόν όποιο δέχεται τό φώς της, 
αύτό τό άλλότριον φώς*1 πού πλανάται τή νύχτα γύρω άπό τή γή:

Β 14
νυκτιφαές περί γαΐαν άλώμενον άλλότριον φώς

[Αύτό τό ξένο φώς πού πλανάται τή νύχτα γύρω άπό τή γή καί τήν φωτί
ζει].

96. Β 15.
97. Ό  Παρμενίδης κάνει ϊσως έδώ καί ένα λογοπαίγνιο πάνω σέ έναν στίχο τού Ό 

μηρου: 7/1., Ε 214 άλλότριος φώς (άντρα). Guthrie, II 66.
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Όταν φτάνουμε στίς πιό στενές στεφάνες, όπου τό πύρινο στοιχείο 
γίνεται έλάχιστο, πρέπει ή σειρά τών στεφάνών νά βρίσκεται στό τέλος. 
Τό κέντρο τού όλου συστήματος, πού είναι φανερά σφαιρικό, κατέχεται 
άπό μιά θεϊκή δύναμη, πού κυβερνά τά πάντα. Αύτή ρυθμίζει τή σεξουα
λική ένωση, τήν ένωση τοΰ άρσενικοΰ καί τοΰ θηλυκού, είναι δηλαδή 
μιά δύναμη σάν τήν ’Αφροδίτη. Επιπλέον ή θεϊκή αύτή δύναμη είναι ή 
’Ανάγκη πού παριστάνεται νά έχει δεμένο τόν ούρανό καί νά κρατά τά 
όρια τών άστρων98. Πρόκειται, λοιπόν, γιά τήν κεντρική έστία τοΰ κό
σμου, πού άπλώνει τή δύναμή της παντού. Φαίνεται πώς ό Παρμενίδης 
σκέφτεται μέσα σ’ ένα έπιστημονικό κλίμα όπου καλλιεργούνται έπειτα 
καί τά πυθαγόρεια γεωκεντρικά κοσμολογικά σχήματα, στά όποια γίνε
ται δεκτό πώς μιά κεντρική φλόγα βρίσκεται στό κέντρο τής γής καί 
αύτή εΐναι δημιουργική δύναμη, ή κεντρική έστία πού θερμαίνει τό 
κρύο μέρος τής γής καί δίνει σ’ όλη τή γή ζωή. Ό  Παρμενίδης, λοιπόν, 
άν σκέφτηκε τήν θεά του αύτή σάν δημιουργική φωτιά ή δύναμη, πρό
βαλε μιά άποψη πού προετοίμαζε άλλες άπόψεις99. Καί ό Ξενοφάνης, 
τοποθετώντας τήν έδρα τοΰ θεοΰ στό κέντρο τοΰ κόσμου καί άνάλογα 
στό κέντρο τής γής, φαίνεται πώς προαναγγέλλει πυθαγόρειες άπό- 
ψεις100.

Είναι ιδιαίτερα άξιοσημείωτο πώς ό κόσμος συλλαμβάνεται έδώ σάν 
σφαίρα όπως καί τό όν. Ή  σφαιρική του δομή έξασφαλίζει τήν ένότητα 
καί τήν κανονικότητά του. Υπάρχει όμως, όπως καί στόν κόσμο τοΰ όν
τος, μιά δύναμη πού κρατεί δεμένο τόν κόσμο καί κατέχει τά όρια τών 
άστρων, ώστε αύτά νά κινούνται κανονικά. Ή  δύναμη αύτή δέν είναι 
άλλη άπό τήν ’Ανάγκη, άπό τή δύναμη έκείνη πού κρατεί δεμένο τό όν 
μέ δεσμά άθραυστων άλυσίδων101. Ή  Ανάγκη, πού ονομάζεται έπίσης 
στό κείμενο Δίκη ή Μοίρα, έγγυάται τήν πληρότητα τοΰ όντος κατοχυ
ρώνοντας τήν άσφάλεια τών ορίων του, έτσι ώστε αύτό νά παραμένει ά
μετάβλητο, άκίνητο, ισόρροπο, κλειστό μέσα στά όριά του. ’Ανάλογα, 
ή δύναμη αύτή δεσμεύει τόν φυσικό κόσμο νά τηρεί τά όριά του. Αύτό 
τό φαινόμενο δημιουργεί τήν ύποψία μήπως τό όν καί ό κόσμος «φυλα
κίζονται», γιατί προϋποτίθεται μέσα τους ή τάση γιά ύπέρβαση τών ό-

98. Β 10,5-7.
99. Βλ. έκτενέστερα πάνω σ’ αύτό τό σημείο, Guthrie, I I62 κ.έ.
100. Καθώς θά δούμε, καί ή Φιλότητα τοΰ Εμπεδοκλή αρχίζει τή ζωογονική της 

δραστηριότητα άπό τό κέντρο τής γής.
101. Β8, 30.
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ρίων τους. Τείνουν, λοιπόν, τόσο τό όν όσο καί ό κόσμος νά άποδεσμευ- 
τοϋν άπό τά όρια πού τά περικλείουν; Φαίνεται πώς ό ποιητής χρησιμο
ποιεί μιά παραστατική έκφραση γιά νά τονίσει τήν άναγκαιότητα καί 
τήν πληρότητα τοϋ όντος καί τοΰ κόσμου. Καί στίς δύο περιπτώσεις 
υιοθέτησε τήν εικόνα τής σφαίρας σάν τήν πιό κατάλληλη γιά νά δι
καιολογήσει καί νά άποδώσει τή σκέψη του πώς τό όν καί ό κόσμος διέ- 
πονται άπό μιάν άρχή άναγκαιότητας. Γιά νά ένισχύσει μάλιστα αύτή 
τήν ιδέα, είσήγαγε τή δύναμη τής ’Ανάγκης, πού έξασφαλίζει τήν τε
λειότητα τής σφαιρικής δομής τοΰ όντος καί τοΰ κόσμου. Ώ ς πρός τό 
όν ή δύναμη αύτή έξασφαλίζει τό άγέννητο καί άνώλεθρο, τήν άκινη- 
σία, τήν ολότητα καί συνέχειά του. Ώ ς πρός τόν κόσμο κατοχυρώνει τή 
σταθερή τάξη στίς έναλλαγές τοϋ φωτεινού καί τοϋ σκοτεινού στοιχεί
ου, ώστε αύτά νά είναι ϊσα καί ισοδύναμα, καί γενικά έξασφαλίζει τήν 
κοσμική ισορροπία102.

Ό  κόσμος, λοιπόν, είναι δυνατό νά έπιδείχνει τήν ομοιότητά του 
πρός τό όν χάρη στήν άρτιότητα τής σφαιρικής του δομής. Είναι σάν 
τόν κόσμο τοΰ πλατωνικού Τιμαίον πού έπιδείχνει τήν ομοιότητά του 
πρός τό πρότυπο χάρη στήν άρτια σφαιρική δομή πού τόν διακρίνει. Ό  
κόσμος είναι, βέβαια, στόν Παρμενίδη ούσιαστικά διαφορετικός άπό 
τό όν, άλλά μπορούμε νά τόν θεωρούμε σάν τή συγκεκριμένη μορφή τοΰ 
όντος, τό όποιο μένει άμετάβλητο κάτω άπό όλους τούς μετασχηματι
σμούς τών πραγμάτων.

β. Θεωρία τής γνώσης

Διακρίνονται έδώ δύο τρόποι γνώσης καί πραγματικότητας: ή άληθινή 
γνώση καί πραγματικότητα καί ή έμπειρική γνώση καί πραγματικότη

102. Ό τι ό Παρμενίδης δίδαξε μιά καταστροφή τοϋ φαινομενικού κόσμου, όπως 
τοϋ άποδίνεται μέ βάση τό Β 19 (καίμετέπει τ ’ άπό τοΰδε τελεντήσουσι τραφέντα), εί
ναι μάλλον λανθασμένη ύπόθεση. Ό  στίχος αύτός δέν σημαίνει πώς κάποτε, σ’ ένα 
μελλοντικό χρόνο, θά έρθει τό τέλος τοΰ φαινομενικού κόσμου, άλλά πώς τά πράγμα
τα, άπό τώρα καί ύστερα, όπως προηγουμένως καί τώρα, θά γίνονται καί θά χάνονται, 
δηλαδή τό γίγνεσθαι καί τό άπόλλυσθαι είναι ό διαρκής τρόπος ύπαρξης αύτοΰ τοϋ 
κόσμου πού έτσι ήταν καί είναι καί θά είναι (Holscher, 111-112). Φαίνεται ότι ό Παρ
μενίδης ύπαινίσσεται έδώ τήν ήρακλείτεια φόρμουλα «(ό κόσμος) ήν άεί καί έστιν 
καί έσται» (VS, 22 Β 30). Παράλληλα, άν ό Παρμενίδης υποδηλώνει έδώ τήν παρου
σία, στό βάθος, τοΰ όντος, πρέπει νά σημειώσουμε ότι αύτό έπιδέχεται μόνον τό έστιν 
καί άποκρούει τό ήνκαί τό έσται.
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τα. Προτάσεις γιά τήν άληθινή πραγματικότητα μπορούν νά είναι μόνο 
εϊτε άπόλυτα άληθινές εϊτε άπόλυτα λαθεμένες· άντίθετα, προτάσεις γιά 
έπιμέρους γεγονότα καί έμπειρικά δεδομένα δέν είναι ποτέ άπόλυτα ά- 
ληθινές ή ψευδείς, άλλά είναι «γνώμες», δηλαδή προτάσεις πού προϋ
ποθέτουν τήν άναγνώριση μιας πολλαπλότητας μεταβλητών πραγμά
των, καί ύποθέσεις πού ύπόκεινται σέ κριτική, διόρθωση ή άναίρεση. 
Μόνο πού ή έμπειρική εικόνα τοϋ κόσμου πού διαμόρφωσε ό Παρμενί
δης προσφέρει τήν άριστη δυνατή έρμηνεία τών πραγμάτων, βασισμέ
νη στήν άληθινή γνώση τής όλης πραγματικότητας.

Ά ν  καί ό Παρμενίδης δέν διατύπωσε μιά ολοκληρωμένη θεωρία τής 
γνώσης, ώστόσο τόν άπασχόλησαν γνωσιοθεωρητικά προβλήματα καί 
παρουσίασε στό δεύτερο μέρος τοϋ ποιήματος ορισμένες άπόψεις βασι
σμένες στή γενική κοσμολογική άποψη γιά τήν κράση τών βασικών 
στοιχειακών παραγόντων, τής φωτιάς καί τής νύχτας. Τό άνθρώπινο 
σώμα προκύπτει άπό μιά ενίοση καί άνάμιξη φονπάς καί νύχτας:

Β 16
ώς γάρ έκαστος (φησίν) έχει κράσι νμελέων πολνπλάγκτων, 
τώς νόος άνθρώποισι παρίσταται * τό γάρ αύτό 
έστιν όπερ φρονέει μελέων φύσις άνθρώποισι ν 
καί πάσιν καί παντί’ τό γάρ πλέον έστι νόημα.

[Σύμφωνα μέ τό μίγμα πού έχει ό καθένας στά ταλαίπωρα μέλη του, έρχε
ται στούς ανθρώπους ή σκέψη. Γιατί αύτό πού σκέφτεται είναι τό ϊδιο 
πράγμα, βηλαδιη ή φύση τών μελών αύτών στόν καθένα καί σ ’ όλους τούς 
ανθρώπους. Τό πιό πολύ είναι σκέψη].

Ή λειτουργία τής γνώσης συντελεΐται, ένώ μέσα μας τό πύρινο στοι
χείο συλλαμβάνει φώς καί τό στοιχείο τής νύχτας συλλαμβάνει σκοτά
δι, σύμφωνα μέ μιά άναλογία πού έξαρτάται άπό τή σύνθεση κάθε αι
σθητηριακού οργάνου103. Ό  άνθρώπινος νοϋς, όπως τά άλλα μέλη, είναι 
μιά σύγκραση φωτεινού καί σκοτεινού στοιχείου. Γνώση είναι άκριβώς 
ό,τι συλλαμβάνει τό σώμα μας. Καί τό σώμα γνωρίζει άνάλογα μέ τή 
σύνθεση φωτεινού καί σκοτεινού στοιχείου μέσα του: γνώση είναι αύτό 
πού ύπερισχύει κατά τήν άνάμιξη καί τή διαμόρφωση τής φύσης τών

103. Φαίνεται πώς ή θεωρία ή τό μοντέλο τοϋ κράματος πού μαρτυρεΐται γιά πρώτη 
φορά στόν Παρμενίδη (Β 9, Β 12, Β 16) εϊχε άναπτυχθεΐ προηγουμένως σέ ιατρικές 
καί φυσιολογικές θεωρίες. Πβ. Reinhardt, 74 καί Jaeger, 268.



ΠΑΡΜ Ε ΝΙΔ Η Σ 181

μελών, τών έπιμέρους δηλαδή οργάνων. Αύτή ή φύση τών οργάνων εί
ναι ϊδια μέ τή φύση τών πραγμάτων πού ό άνθρωπος αντιλαμβάνεται μέ 
τά όργανα αύτά. Έχουμε, λοιπόν, κι έδώ τό αντίστοιχο στήν ταυτότητα 
τοϋ προπου μέρους τοϋ ποιήματος:

Β 3
... τό γάρ αύτό νοείν έστιν τε καί είναι.

Ώ ς πρός τήν ταυτότητα τής φύσης τών οργάνων καί τής φύσης τών 
αντικειμένων πού συλλαμβάνουν τά όργανα αύτά, τό νόημα εΐναι τό α
κόλουθο: έφόσον όλα τά πράγματα τοϋ φυσικού κόσμου είναι ανάμικτα 
άπό φώς καί νύχτα, καί τά σωματικά μας όργανα θά έχουν έπίσης κοσμι
κή φύση. Κι αύτά, λοιπόν, δέν είναι τίποτε άλλο παρά μίγμα άπό φώς 
καί νύχτα. Ή  άνάμιξη όμως αύτή δέν γίνεται πάντοτε μέ τήν ϊδια άναλο
γία καί άλλοτε έπικρατεΐ τό φώς, άλλοτε κερδίζει ύπεροχή ή νύχτα. Ή  
δύναμη ή ή άδυναμία τής σκέψης έξαρτάται άπό τό βαθμό τής ύπεροχής 
τοϋ φωτός ή τής νύχτας. Σύμφωνα μέ μιά πληροφορία τοΰ Θεόφρα- 
στου104, ό Παρμενίδης δεχόταν πώς ή σκέψη εΐναι πιό καλή καί καθαρή, 
όταν ύπερέχει τό θερμό, άλλά καί τότε άπαιτειται κάποια συμμετρία' ά
κόμα δεχόταν πώς ή μνήμη σημαίνει ύπεροχή τοΰ φωτός καί ή λήθη ση
μαίνει ύπεροχή τής νύχτας. Είναι έπίσης πιθανό πώς ό στοχαστής θεω- 
ροΰσε τόν ύπνο σάν κατάσταση κατά τήν οποία κερδίζει ύπεροχή ή νύ
χτα105 καί πώς τά γηρατειά έρχονται καί προχωρούν άνάλογα μέ τήν έλ
λειψη πού παρουσιάζει μέσα μας τό θερμό καί φωτεινό στοιχείο106. Ό  
θάνατος σημαίνει ότι ή νύχτα πέτυχε άπόλυτη καί ολοκληρωτική έπι- 
κράτηση107. Σύμφωνα μέ άλλες πληροφορίες, ό Παρμενίδης θεωρούσε 
τίς γυναίκες πιό θερμές άπό τούς άνδρες μέ τήν παρατήρηση ότι στίς γυ
ναίκες έχει ύπεροχή τό φώς ένώ στούς άνδρες ύπερέχει ή νύχτα108. Γενε

104. VS, 28 Α 46.
105. Α 46 b.
106. Α 46 a.
107. Α 46 (I 226,14).
108. Α 52 καί 53. Φαίνεται πώς στόν κύκλο τοϋ Πυθαγόρα γινόταν πραγματικά λό

γος γιά ένα άγαθό πνεΰμα πού δημιούργησε τήν τάξη, τό φώς καί τόν άντρα καί γιά 
ένα κακό πνεύμα πού δημιούργησε τό χάος, τό σκοτάδι καί τή γυναίκα. Ά λλά ό Παρ
μενίδης δέν μπορούσε μάλλον νά ασκεί κριτική ένάντια σ’ αύτή τήν άποψη, διδά
σκοντας λ.χ. πώς τό φώς καί ή νύχτα αναμειγνύονται μέ διαφορετικές άναλογίες στόν 
άντρα καί στή γυναίκα, ώστε στή γυναίκα νά ύπάρχει μεγαλύτερο μερίδιο φωτός, δη
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τικά, τό φαινόμενο αύτό έξηγεΐται άπό τό γεγονός ότι τά άγόρια γεν- 
νιώνται άπό τά βόρεια καί δεξιά μέρη τής μήτρας, όπου τό πυκνό καί 
σκοτεινό στοιχείο είναι πιό πολύ, ένώ τά κορίτσια γεννιώνται άπό τό 
νότιο καί άριστερό μέρος τής μήτρας, όπου ύπερέχει τό άραιό καί φω
τεινό στοιχείο109. ’Ά ν ή άνάμιξη τών δύο στοιχείων είναι κανονική, τό
τε γεννιώνται κανονικά παιδιά' άν όμως στό άνάμικτο σπέρμα μάχονται 
ποικίλες δυνάμεις καί δέν άπαρτίζουν στό άνάμικτο σώμα καμιά ένότη
τα, τότε γεννιώνται έρμαφρόδιτα όντα, πού έχουν καί τά δύο γένη110.

Καί στά έπιμέρους έπίσης όργανα ή λειτουργία έξαρτάται άπό τή 
«φύση», άπό τίς έσωτερικές δηλαδή καταβολές μέ τίς όποιες σέ κάθε 
όργανο καθορίστηκε ή άναλογία φωτός καί νύχτας. Είναι πολύ φυσικό 
νά θεωρείται τό μάτι, όπου τό φωτεινό στοιχείο έχει μιά σαφή ύπεροχή, 
σάν τό όργανο μέ τό όποιο νιώθουμε τό φώς. Καί ή όραση όμως προϋπο
θέτει άναλογίες φωτός καί νύχτας, πράγμα πού εξηγεί ότι είναι έπίσης ή 
αίσθηση πού μ’ αύτή νιώθουμε τά χρώματα. Άνάλογα, δέν νιώθουμε μέ 
τήν άφή μόνο τό στερεό άλλά καί τό θερμό, πράγμα πού μαρτυρεί πώς, 
άν καί στά χέρια μας ύπάρχει μιά σαφής ύπεροχή τοϋ σκοτεινοΰ στοι
χείου, ή φύση τών χεριών δέν είναι άμέτοχη τοϋ φωτεινού στοιχείου.

Ά ν  καί ή άναλογία τοϋ φωτεινού καί τοΰ σκοτεινού στοιχείου είναι 
μέσα σ’ όλο τόν κόσμο μετρημένη καί τά άντίθετα αύτά ισορροπούν γε
νικά, ώστόσο τό φώς φαίνεται πώς έχει ώς πρός τή λειτουργία τής γνώ
σης ξεχωριστή σημασία. Αύτό ύποδηλώνεται κιόλας στό προοίμιο, ό
που ό ποιητής χαρακτηρίζει τό ταξίδι του πρός τό βασίλειο τής άλή- 
θειας σάν ένα ταξίδι άπό τή χώρα τής Νύχτας στή χώρα τής Μέρας, τοΰ 
φωτός111. Έπειδή, λοιπόν, ό δρόμος πρός τήν άλήθεια καί τό όν είναι ό 
δρόμος πρός τό φώς, πρέπει νά συμπεράνουμε πώς ή βασική στοιχειακή 
δυάδα τών άντιθέτων κοσμολογικών παραγόντων έχει τήν άντιστοιχία 
της στό δυαδικό άντιθετικό σχήμα όν-μή όν:

φάος-^δν
νύξ-^μή δν

λαδή θερμού στοιχείου, πράγμα πού θά έξηγοΰσε πώς κατά τήν γνώμη του οί γυναίκες 
είναι πιό θερμές (συνακόλουθα καί πιό έξυπνες). Παρόλο πού οί δύο αύτές απόψεις 
παρουσιάζονται αντίθετες, είναι απίθανο νά έχουν προβληθεί σάν απαντήσεις σ ’ ένα 
πρόβλημα πού συζητούνταν στήν έπικαιρότητα.

109. Α 53 καί 54.
110. Β 18.
111. Β 1,9-10.
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Αύτή ή αντιστοιχία συνεπάγεται τή θέση πώς άπό τήν άναλογία άνά- 
μιξης τών κοσμολογικών παραγόντων φωτός καί νύχτας, έξαρτάται τό 
κράμα όντος καί μή όντος, άλήθειας καί ψεύδους πού μάς δίνει ό φυσι
κός κόσμος. Πρέπει όμως νά κάνουμε έδώ μιά διάκριση: οί ποιότητες 
καί οί δυνάμεις τοϋ φαινομενικού κόσμου θεωρούνται έξίσου κατανε
μημένες στίς βασικές στοιχειακές ύλες. Φώς καί νύχτα συγκροτούν ένα 
διακοσμημένο, συνεχές καί καλά διαταγμένο σύνολο, πού άκριβώς θά 
άποδιοργανωνόταν άν τό ένα άπό τά δύο στοιχεία έξουδετέρωνε τό άλ
λο. Ά ν  άναγνωρίζαμε πώς τό φώς είναι ιδιαίτερα προνομιούχο καί λει
τουργικό στοιχείο μέσα στόν κόσμο, ό κόσμος αύτός, σάν ένα κανονικά 
οργανωμένο καί μέ σταθερές άναλογίες συγκροτημένο όλο, δέν θά κα
τέληγε τάχα στήν άποδιοργάνωση τών δυνάμεών του; Οί δύο όμως κο
σμολογικοί παράγοντες είναι συνολικά ϊσοι καί ισοδύναμοι, άμοιβαΐοι 
καί άντιθετικά συμπληρωματικοί. Αύτό δέν σημαίνει, βέβαια, πώς έ
χουν καί τήν ϊδια άξία. Ά ν , λοιπόν, τό φώς καί ή νύχτα συγκροτούν άπό 
κοσμολογική άποψη ένα μετρημένο σύνολο, αύτό δέν έπηρεάζει τή 
γνωσιολογική άποψη, πού δίνει στό φώς προτεραιότητα άπό άξιολογι- 
κή άποψη.

Στό άπόσπασμα 4 είναι φανερό πώς ό φιλόΙιοφος άναφέρεται στήν ό
ραση μέ κάποια πρόθεση νά προβάλει ιδιαίτερα τό φώς κατά τή λει
τουργία τής γνοκτης:

Β 4
1 λεΰσσε δ  ’ όμως άπεό ντα νόφ παρεό ντα βεβαίως *

[Δές πώς τά πράγματα πού είναι άπόντα στό νοΰ είναι μαζί σίγουρα σ ’ αύ
τόν παρόντα].

Μέ τά μάτια μπορεΐς νά δεις όσα πράγματα είναι μπροστά σου καί μέ
σα στά όρια τής ορατότητας. Ά ν  θέλεις νά θεωρήσεις τό όν, αύτό γιά τά 
μάτια σου θά είναι άπόν, αύτό δηλαδή βρίσκεται μακριά καί μένει άθέα- 
το. Ωστόσο, βλέπεις άπομακρυσμένα πράγματα καί βλέποντάς τα τά 
μετασχηματίζεις σέ παρόντα. Μέ τόν ϊδιο, λοιπόν, τρόπο νά θεωρείς τά 
άπόντα πράγματα μέ τό νοϋ, στόν όποιο αύτά είναι σίγουρα παρόντα. Τά 
παρόντα καί τά άπόντα άποτελοϋν μιά ένότητα, πού είναι αδιάσπαστη, 
καί αύτή σάν άδιάσπαστη ένότητα πρέπει νά θεωρείται. Γ ιατί γιά τό νοϋ 
κάθε πράγμα πού παρουσιάζεται έδώ κι έκεΐ, κοντά καί άπόμακρα, είναι 
όν, έν καί παρόν. Όταν όμως πρόκειται γιά τό ϊδιο τό όν, ό νοϋς πού
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θεωρεί τήν ένότητα του112 δέν μπορεΐ νά τό δει κατακερματισμένο στό 
χώρο καί στό χρόνο, νά δει δηλαδή τό όν σάν άποτελούμενο άπό όντα 
ξεχωριστά τό ένα άπό τό άλλο καί χωρισμένα άπό μάς113.

Άντιπαραβάλλει, λοιπόν, ό Παρμενίδης τήν ένότητα τοϋ όντος μέ 
τήν ένότητα τοϋ κόσμου τών πολλαπλών όντων καί προβάλλει σάν συν- 
δεσμό άνάμεσά τους τό νοΰ, πού έχει τήν ικανότητα νά θεωρεί τήν ένό
τητα. Ή  άναφορά στήν όραση (λεΰσσε) δέν είναι, βέβαια, τυχαία έδώ. 
Γ ιατί τά μάτια εΐναι τό όργανο όπου τό φώς κατέχει μεγάλη ύπεροχή ά- 
πέναντι στή νύχτα καί μ’ αύτό τό νόημα βρίσκεται πιό κοντά άπ’ όλα τά 
άλλα στή νοητική γνώση. Έτσι έξηγεΐται έπίσης γιατί ό Παρμενίδης 
ονομάζει τή νύχτα άδαή καί άφαντον114. Τό μοντέλο τής όρασης προ
βάλλεται έδώ γιά πρώτη φορά σάν ένα προνομιακό γνωσιολογικό μον
τέλο. Καί ή ιστορία τής δυτικής φιλοσοφίας δείχνει πόσο κυρίαρχο 
στάθηκε γιά χιλιετηρίδες τό μοντέλο αύτό115.

γ. Ή  ένότητα τοϋ ποιήματος

Παρατηρήσαμε κιόλας διάφορους σημαντικούς συνδέσμους άνάμεσα 
στά δύο μέρη τοΰ ποιήματος τοΰ Παρμενίδη. Τό πρόβλημα τής σχέσης 
μεταξύ τοϋ είναι καί τής δόξης δέν επιδέχεται βέβαια μιά ικανοποιητική 
έξήγηση, γιατί, άν καί έχουν σωθεί μεγάλα άποσπάσματα, μένουν πολ
λά κενά, πού δέν έπιτρέπουν μιά πλήρη έρμηνευτική προσέγγιση τής 
σκέψης τοϋ Παρμενίδη. 'Οπωσδήποτε δέν εύσταθεΐ πιά ή παλιά άποψη 
πώς ή κοσμολογία τοΰ Παρμενίδη έξυπηρετοϋσε προπαιδευτικούς καί 
διαλεκτικούς-παιδαγωγικούς σκοπούς τής σχολικής άσκησης, ούτε 
πώς ή κοσμολογία ήταν ένα άπλό δοκιμαστικό παιχνίδι σκέψης ή άπλά 
μιά πρόφαση, πού έδινε στόν φιλόσοφο τήν εύκαιρία γιά νά άσκήσει 
κριτική ένάντια στίς άνθρώπινες γνώμες. Ή  κοσμολογία τοϋ Παρμενί
δη άποτελει μιά σοβαρή δημιουργία, πράγμα πού σημαίνει ότι ή σχέση 
όντος καί κόσμου έπιζητεΐ μάλλον μιά δυναμική έρμηνεία. Μπορεΐ μά
λιστα νά προβληθεί μέ σοβαρές άξιώσεις ή άποψη ότι ή οντολογία άπο- 
τελοΰσε μιά εισαγωγή στήν κοσμολογία. Ό  Παρμενίδης θεωροϋσε τήν 
κοσμολογία του ιδιαίτερα σοβαρή περιοχή έρευνας, γιατί, άντίθετα

112. Πβ. Mansfeld, 212· Holscher, 124.
113. Β 4. 2 κ.έ.
114. Β 8, 59 καί 93.
115. Rorty, 38 κ.έ.
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πρός κάθε άλλη κοσμολογία, αύτή είχε σάν προϋπόθεση τήν άλήθεια 
τοΰ όντος. Δέν είναι, λοιπόν, τόσο ή κοσμολογία πού έξυπηρετεΐ τό 
νόημα τής οντολογίας όσο ή οντολογία πού έξυπηρετεΐ τό νόημα τής 
κοσμολογίας. Ή  οντολογία είναι μιά περιοχή σκέψης άπό τήν οποία 
ξεκινώντας ό Παρμενίδης όδηγεΐται σέ μιά άλλη περιοχή, όπου διαφω
τίζεται τό βασανιστικό γΓ αύτόν πρόβλημα τής γένεσης καί τής φθοράς 
όλων τών πραγμάτων καί ειδικά βέβαια τών άνθρώπων.

Ά ν  άναγνωρίζουμε στόν Παρμενίδη ένα τέτοιο άνθρωπολογικό κί
νητρο, αύτό δέν είναι άπλή ύπόθεση. Ά πό τόν Κικέρωνα έχουμε ένα ι
διαίτερα σημαντικό κείμενο, πού άναφέρεται στόν Παρμενίδη:

Cic., De nat. deor., I 11,28
... multaque eiusdem <modi> monstra: quippe qui Bellum qui 
Discordiam, qui Cupiditatem ceteraque generis eiusdem ad deum 
revocat, quae velmorbo velsomno vel oblivione vel vetustate de- 
lentur.

[... Καί πολλά τέτοια τέρατα: Πόλεμο, Έριδα, ’Έρωτα καί άλλα αύτοΰ 
τοΰ είδους άνάγει στό θεό. Κι αύτά καταστρέφονται εϊτε μέ τό θάνατο εϊτε 
μέ τόν ύπνο εϊτε μέ τή λήθη, εϊτε μέ τά γηρατειά].

Δέν έχει περάσει άπαρατήρητο τό φαινόμενο116 πώς σ’ αύτό τό κείμε
νο παρουσιάζονται παρμενίδειες μορφές πού έχουν χαρακτηριστική ο
μοιότητα μέ παιδιά τής ήσιόδειας Νύχτας117: Θάνατος, Ύπνος, Λήθη, 
Γήρας. Στό χαμένο γιά μάς παρμενίδειο κείμενο, πού χρησιμοποίησε ό 
Κικέρωνας, οί μορφές αύτές άναφέρονται σέ σχέση μέ τή θεότητα. Ά ν  
τηρήσουμε τίς άναλογίες πρός τό μύθο τοΰ Ησίοδου, πού άπηχεΐται πι
θανά έδώ, ή παρμενίδεια θεότητα πρέπει νά ήταν ή μητέρα τόσο τοΰ Θα
νάτου, τοϋ Ύπνου, τής Λήθης καί τοΰ Γήρατος, τών δυνάμεων δηλαδή 
τής καταστροφής, όσο καί τής άντίθετης πρός αύτές δύναμης, τοΰ Έρω
τος. Ό  Παρμενίδης όμως δέν θά ήταν δυνατό νά έπαναλάβει άπλά τήν 
ήσιόδεια αύτή παράσταση. Μέ βάση τίς δύο βασικές στοιχειακές δυ
νάμεις, στίς όποιες άνάγονται οί άναρίθμητες άντιθέσεις τοΰ φυσικού 
κόσμου, ’Έρως είναι μιά μορφή έμφάνισης τοΰ φωτός καί Θάνατος, Ύ 

116. Reinhardt, 17.
117. Θεογ., 211 κ.έ.
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πνος, Λήθη, Γήρας είναι παιδιά τής Νύχτας118. Ή  έρμηνεία αύτή ένι- 
σχύεται άπό τό γεγονός ότι ή θεά, πού βρίσκεται στό κέντρο τοΰ κόσμου 
καί κυβερνά τά πάντα, παρουσιάζεται νά ρυθμίζει τή σεξουαλική ένωση 
καί γένεση119 καί είναι σάν κεντρική έστία πού φωτίζει καί ζωογονεί τά 
πάντα. Πρόκειται, λοιπόν, γιά θεά τοΰ φωτός. Άντίθετα, ό ύπνος, ή λή
θη, τά γηρατειά είναι καταστάσεις όπου έπικρατεΐ ή νύχτα, ένώ ό θάνα
τος σημαίνει πώς ή νύχτα έχει έπικρατήσει ολοκληρωτικά120. Πρόκει
ται, λοιπόν, γιά γεννήματα τής νύχτας.

Ή  ϊδια έπίσης θεά, ή κεντρική γεννητική έστία τοΰ κόσμου, ή φωτει
νή καί θερμή πηγή τής ζωής, είναι έκείνη πού ρυθμίζει τίς μετακινήσεις 
τών ψυχών άπό τόν κόσμο αύτόν στόν Άδη καί άντίστροφα. Ό  Σιμπλί- 
κιος, σχολιάζοντας τή δαίμονα, πού κυβερνά τά πάντα καί έξουσιάζει 
τή σεξουαλική ένωση, σημειώνει:

Εις Φυσ., 39, 18
18 και τάς ψνχάς πέμπειν ποτέ μέν έκ τον έμφανοϋς εις τό άειδές, 
ποτέ δέ άνάπαλίν φησιν (Παρμενίδης).

[ (Ό  Π αρμενίδης) λέει πώς ή δαίμων σ τέλνει τίς ψ υχές ά λλοτε άπό τό φώς 
στή νύχτα καί ά λλοτε αντίστροφ α].

'Η  δαίμων παρουσιάζεται έδώ σάν ψυχοπομπός: στέλνει τίς ψυχές 
άπό τό φώς στό σκοτάδι καί άπό τό σκοτάδι στό φώς. Τό φώς είναι ό 
κόσμος τής μέρας, ή ζωή, ένώ τό σκοτάδι είναι ό κόσμος τής νύχτας, ό 
Ά δ η ς121. Δέν ύπάρχει, λοιπόν, χαμός κατά τόν Παρμενίδη, μιά καί τό 
παν είναι γεμάτο άπό φώς καί νύχτα. Αύτό πού είναι άφανές, τό πεθαμέ
νο, δέν είναι μή όν, ούτε λιγότερο πραγματικό άπό τό φανερό, τό ζωντα
νό. Ό  θάνατος δέν είναι ούκ δνάλλά νύχτα. Δέν ύπάρχει, λοιπόν, θάνα
τος μέ τό νόημα τής έξαφάνισης, άλλά ό θάνατος είναι μιά άλλη φάση 
τής ζωής. Διαφορετικά, δέν θά ήταν δυνατό νά περνούν οί ψυχές άπό τή 
μιά φάση στήν άλλη122. Ό  Παρμενίδης, λοιπόν, θέλει νά άνασκευάσει

118. Πβ. Reinhardt, 17-18. Ή  φράση quae-delentur στό κείμενο τοΰ Κικέρωνα 
είναι, βέβαια, κρίση τοΰ ι'διου, άλλ’ αύτή ύπαγορεύτηκε άπό ένα ορισμένο κείμενο 
τοΰ Παρμενίδη, όπου παρουσιάζονται μορφές σάν αύτές πού άπλά ύποδηλώνονται 
τώρα στό κικερώνειο κείμενο.

119. Β 12,3-6.
120. A 46 b, 46, 46 a.
121. Τό άειδές είναι σίγουρα ό Άδης: Mansfeld, 173 κ.έ.
122. Ή  στάση αύτή τοΰ Παρμενίδη απέναντι στό θάνατο είναι πολύ συγγενική μέ
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τήν άποψη τοϋ θανάτου σάν χαμοΰ, όπως καί ό Ηράκλειτος123. «Δέν πε
θαίνει κανείς», είναι μιά πρόταση πού κοσμολογικά ήχεΐ ώς έξής: «δέν 
ύπάρχει γίγνεσθαι τε καί δλλνσθαι, είναι τε καί ούχί»'24.

Εκείνο πού λέγεται συχνά, πώς ό Παρμενίδης είναι ό πρώτος μάστο
ρας τής άφαίρεσης, είναι άνακριβές. Δέν ύπάρχει άφηρημένη σκέψη 
στήν πρώιμη αύτή φάση τοϋ φιλοσοφεΐν. Πρόθεση τοϋ Παρμενίδη ή
ταν νά δείξει πώς δέν ύπάρχουν χάσματα στή δομή τοϋ παντός, πώς ύ- 
πάρχει μονάχα όν κι αύτό είναι συνεχές, συμπαγές καί ενιαίο. Τό γίγνε
σθαι καί φθείρεσθαι είναι πλαστά κατασκευάσματα τής άνθρώπινης 
γνώμης125.

Τό τελευταίο αύτό σημείο μπορει νά θεωρηθεί σάν άμεση επίθεση τοϋ 
Παρμενίδη ενάντια στόν Ηράκλειτο. Ή  σχέση τοϋ Παρμενίδη μέ τόν 
Ηράκλειτο είναι, βέβαια, σέ πολλά σημεία φανερή, άλλ’ όταν ό Παρ
μενίδης άσκει κριτική ένάντια στή γένεση καί στό χαμό δέν είναι άπα- 
ραίτητο νά θεωρηθεί αύτό σάν πολεμική πού στρέφεται προσωπικά έ- 
νάντια στόν Ηράκλειτο126. Ό  Ηράκλειτος θεωρούσε αύτονόητο, όπως

τήν ηρακλείτεια στάση. Διορθώνω, λοιπόν, έδώ καί συμπληρώνω προγενέστερή μου 
άποψη: Θ. Βέικου, Ό  θάνατος στή σκέψη τον Ηράκλειτον, 20-21.

123. Ό  Reinhardt, 19 κ.έ., παραλληλίζει κατάλληλα τό παραπάνω χωρίο τοΰ Σιμ- 
πλίκιου μέ τό ακόλουθο χωρίο άπό τό ιπποκρατικό Περί τροφής (VI, 474 Littre): νο- 
μίζεται δέ ύπό τών άνθρώπων τό μέν έξ άίδον ές φάος ανξηθέν γενέσθαι, τό δέ έκ τον 
φάεος ές άίόην μειωθέν άπολέσθαι... Ό μοιο έπίσης είναι τό χωρίο πού έντάσσεται 
μέσα σέ μιά μεγάλη περικοπή, πού άποτελεΐ φανερά άπομίμηση άπό τόν Ηράκλειτο: 
Περί τροφής, I 5, πάντα ταντά k o J  ον ταντά' φάος Ζηνι, σκότος Λ  ίδη, φάος Άίδη, 
σκότος Ζηνί.

124. Β 8, 40.
125. Πβ. τήν έξαιρετικά ενδιαφέρουσα άνάλυση τοΰ Holscher, 126 κ.έ., πάνω στό 

θέμα πού τό ονομάζει Das Nichtsein des Todes.
126. Ό  Mansfeld, 32 κ.έ., δίνει μιά λεπτομερή εικόνα τής έρευνας γιά τή σχέση γε

νικά Παρμενίδη καί Ηράκλειτου. ’Αναφέρει καί άποδέχεται τήν παρατήρηση τοΰ 
Loenen, 92 κ.έ., πώς τό Β 88 τοΰ Ηράκλειτου εΐναι σπουδαίο γιά τή σχέση τής διδα
σκαλίας του μέ τό Β 6 τοΰ Παρμενίδη. Στό πάλινμεταπεσόντα τοΰ Ηράκλειτου άνα- 
γνωρίζεται τό ειδικό κοινό νόημα τοΰ παρμενίδειου παλίντροπος (κέλενθος) καί τοΰ 
ήρακλείτειου παλίντροποςάρμονίη. Ό  Ηράκλειτος όμως είναι πιό πιθανό πώς έγρα
ψε παλίντονος. Ό  Taran, 62 δέν άποκλείει ότι τό δίκρανοι τοΰ Παρμενίδη (Β 6, 5), 
μπορει νά άναφέρεται σέ άλλους άνθρώπους καί όχι στόν 'Ηράκλειτο καί πολλοί με
λετητές, όπως ό Reinhardt, 68 κ.έ., ό Gigon, Ursprung, 257 κ.έ., ό Jaeger, 101 καί 226, 
36, ό Frankel, Dichtung, 404 καί άλλοι, υποθέτουν ότι ό Παρμενίδης άναφέρεται μέ τό  
κείμενο αύτό σ’ όλους γενικά τούς άνθρώπους. Καί ό Mansfeld, 29 θεωρεί δίκαια άνα- 
πόδεικτη τήν ύποψία ότι μέ τό δίκρανοι ό Παρμενίδης ύπαινίσσεται τόν 'Ηράκλειτο. 
Άντίθετα, βλ. Cherniss, PresocraticPhilosophy, 19-20.
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δλοι οί προκάτοχοί του, ότι ή πραγματικότητα δέν είναι άλλη άπό τή 
φυσική πραγματικότητα, ένώ ό Παρμενίδης όδηγήθηκε στήν άπιστο- 
ποίητη θέση ότι ή άληθινή πραγματικότητα δέν μπορεϊ νά βρεθεί στόν 
φυσικό κόσμο. Άντίθετα, όμως, πρός όλους τούς προηγούμενους στο
χαστές, ό Παρμενίδης άνέπτυξε μιά κοσμολογία ξεκινώντας άπό μιά ξε
χωριστή αλήθεια, τήν άλήθεια τοϋ όντος.

Τίς άρχές τής οντολογίας του αύτός δέν τίς έγκαταλείπει όταν περνά 
στήν έρευνα τού φαινομενικού κόσμου. Έτσι ή κοσμολογία του είναι 
έσωτερικά δεμένη μέ τήν οντολογία του. Δέν θά περιμέναμε νά περάσει 
στήν περιοχή τής κοσμολογίας, άν δέν ήταν γΓ αύτόν οξύ καί βασανι
στικό τό κοσμολογικό πρόβλημα καί άν δέν είχε ζωηρή πρόθεση νά άν- 
τιτάξει τή δική του κοσμολογία σάν διαμαρτυρία σέ κάθε προηγούμενη 
κοσμολογία, πού δέν εΐχε σάν άφετηρία μιά άλήθεια τόσο σταθερή σάν 
τή δική του.

δ. Συνοπτική εικόνα

Οί κύριες προτάσεις μέ τίς όποιες ό Παρμενίδης διατυπώνει τίς θεμελια
κές του άπόψεις γιά τήν πραγματικότητα καί τόν κόσμο είναι:

-  Ή  έσχατη πραγματικότητα είναι γεμάτη άπό όν, άδιάβρωτη άπό τό 
μηδέν καί τό κενό. Ό  κόσμος πού βλέπουμε είναι γεμάτος άπό φώς καί 
νύχτα. Φώς καί νύχτα εΐναι τά δύο άπαράλλακτα φυσικά άντίγραφα τού 
όντος, οί κοσμολογικές άποκρυσταλλώσεις τοϋ όντος.

-  Όπως τό όν ισορροπεί παντού σάν μιά τέλεια σφαίρα, έτσι καί ό 
κόσμος. Τό φώς καί ή νύχτα είναι ισόρροπα καί ισοδύναμα στόν κόσμο. 
Ή  διαφορά είναι πώς ή ισορροπία τοϋ όντος είναι μιά στατική ισορρο
πία, ένώ τοϋ κόσμου είναι μιά δυναμική ισορροπία.

-  Τό όν καί ό κόσμος διέπονται άπό μιά δύναμη πού ονομάζεται Δίκη, 
Ανάγκη ή Μοίρα. Ή  δύναμη αύτή έγγυάται τή διατήρηση τοϋ όντος 
μέσα στά όριά του, τή συνεχή δηλαδή αύτοταυτότητά του, καθώς καί τή 
λειτουργία τοΰ κόσμου σύμφωνα μέ τά ορισμένα μέτρα καί τή νομοτέ
λειά του.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό πώς ή θεϊκή αύτή δύναμη παρουσιάζεται 
έδώ νά λειτουργεί σάν ψυχοπομπός: αύτή στέλνει τίς ψυχές άπό τό φώς 
στό σκοτάδι καί άντίστροφα. Φώς εΐναι ό κόσμος τής ζωής καί νύχτα ό 
Άδης, τό ένδιαίτημα τών νεκρών. Δέν ύπάρχει, λοιπόν, θάνατος σάν 
χαμός, μιά καί οι ψυχές κυκλοφορούν άπό τόν ένα κόσμο στόν άλλο. 
Ά λλά τό «δέν πεθαίνει κανείς» είναι, σέ άνθρώπινο έπίπεδο, μιά πρότα
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ση πού τό παράλληλό της σέ κοσμολογικό έπίπεδο είναι: δέν ύπάρχει 
γίγνεσθαι καί όλλυσθαι. ’Έτσι, άν ό φυσικός κόσμος καί ό άνθρωπος 
μέσα σ’ αύτόν είναι πραγματικότητα, ή πραγματικότητα αύτή πρέπει νά 
άπογυμνωθεί άπό έννοιες-όνόματα, πού συνηθίσαμε νά τήν ντύνουμε 
(όπως γένεση καί φθορά, κίνηση καί μεταβολή, διαίρεση καί χωρι
σμός), καί νά θεωρηθεί άγέννητη, ομογενής, συνεχής, άδιάβρωτη άπό 
τό κενό, έλεύθερη άπό τή φθορά.

Ό  Παρμενίδης είχε σχηματίσει, πρίν άπό τόν Πλάτωνα, τόσο ύψηλή 
ιδέα γιά τήν πραγματικότητα, πού αύτός ό κόσμος δέν θά μπορούσε ποτέ 
νά τή φτάσει. Φαίνεται πώς ύπόκειται έδώ ένας φόβος τής άλλαγής καί 
τής κίνησης, ϊσως ένας φόβος τοϋ κενοϋ (horror vacui), μέ άποτέλεσμα 
νά καταφύγει σ’ ένα ιδανικό κόσμο τοϋ καθαρού όντος, σέ μιά άπιστο- 
ποίητη μεταφυσική πραγματικότητα, ένα μεταφυσικό οχυρό πού άπό 
τό ύψος του ό κόσμος φάνταζε σ’ αύτόν σάν τό βασίλειο τής δικαιοσύ
νης, τής άνάγκης, τής σταθερότητας καί τοΰ σιδηροϋ έλέγχου.

Ή  όλη σκέψη τοΰ Παρμενίδη στάθηκε άποφασιστική γιά τήν έπερ- 
χόμενη φιλοσοφία. Όπως λέει ό Russell, «ή ιστορική σημασία τοϋ 
Παρμενίδη έγκειται στό γεγονός ότι έπινόησε ένα είδος μεταφυσικής 
άπόδειξης πού μέ τή μιά ή τήν άλλη μορφή άπαντάται στούς περισσότε
ρους μεταφυσικούς ώς τόν Hegel». Ή  μεταγενέστερη προσωκρατική 
κοσμολογία θά σταθμιστεί πάνω στό αίτημα τής έρευνας τοΰ φυσικοΰ 
κόσμου σέ συνδυασμό μέ τήν άναγκαιότητα τής παρμενίδειας άλήθειας. 
Πρίν όμως περάσουμε στήν άνάλυση τών κοσμολογικών συστημάτων 
τοϋ Εμπεδοκλή, τοΰ Αναξαγόρα καί τών ’Ατομικών, όπου ό Παρμενί
δης σημειώνει, θετικά ή άρνητικά, μιά λειτουργική παρουσία, θά προ- 
βοΰμε σέ μιά άνάλυση δύο φυσικών άπολήξεων τής παρμενίδειας προ
βληματικής. Πρόκειται γιά τά έπιχειρήματα τοΰ Ζήνωνα καί τοΰ Μέ- 
λισσου.

Ό  Παρμενίδης προβάλλεται συχνά σάν φιλόσοφος πού σημειώνει 
βαθειά τομή στήν πορεία τής προσωκρατικής σκέψης. Οί μονιστικές 
τάσεις τής ιωνικής έπιστήμης φαίνεται νά όδηγοϋν στήν παρμενίδεια 
θέση ότι μιά κοσμολογία είναι άνέφικτη άν δέν λαμβάνονται ύπόψη ο
ρισμένοι βασικοί κανόνες. ’Έτσι ό Παρμενίδης έπιβλήθηκε σάν στοχα
στής πού ήρθε νά άναχαιτίσει τό μονισμό καί νά ύποδείξει, έστω καί άν 
ό ϊδιος δέν τό συνειδητοποίησε ποτέ αύτό, ότι είναι καιρός νά στραφεί ό 
νοΰς σέ πλουραλιστικές άπόψεις τοϋ κόσμου χωρίς νά παραβεί τούς δι
κούς του κανόνες. Ή  παρουσία τοϋ Παρμενίδη στάθηκε σημαντική, άν 
δεχτοϋμε πώς σιωπηρά ή ρητά άκολουθοϋσε κανένας ή συζητοϋσε τίς 
άκόλουθες βασικές παρμενίδειες θέσεις:
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-  όποιαδήποχε πραγματικότητα είναι άνάγωγη στό μή όν, καί τό όν 
έχει τήν άρχή καί τά όριά του μέσα στόν έαυτό του ώς ύπαρξη άδημιούρ- 
γητη, ομογενής καί συνεχής

-  ή πραγματικότητα είναι συμπαγής καί έπομένως άδιάβρωτη άπό τό 
κενό

-  ή πολλαπλότητα δέν είναι άποτέλεσμα μιας γενετικής πορείας, πού 
έχει τήν άφετηρία της σέ μιά άρχική ένότητα, πού παριστάνει τήν έσχα
τη πραγματικότητα.

Ά ν  ή πολλαπλότητα εΐναι πραγματικότητα, αύτή πρέπει νά θεωρεί
ται μέ τά χαρακτηριστικά τής άληθινής πραγματικότητας, πού άποτε- 
λεΐ τήν άποκρυστάλλωσή της.

Τά κοσμολογικά συστήματα πού δημιουργοϋνται μετά τόν Παρμενί
δη παρουσιάζονται πραγματικά σάν προσπάθειες νά σωθεί ό φυσικός 
κόσμος ώς νόμιμο άντικείμενο φιλοσοφικής σπουδής χωρίς νά άγνοη- 
θοϋν οί παρμενίδειες θέσεις. Ό  όρος αύτός προϋποτίθεται τόσο στόν 
Εμπεδοκλή όσο καί στόν Αναξαγόρα. Οί Ατομικοί παρουσίασαν, βέ
βαια, ένα σύστημα πιό θαρραλέο καί πιό έλεύθερο άπό παρμενίδειες 
προϋποθέσεις -καί γι’ αύτό πιό έπιστημονικό άπό τά άλλα συστήματα- 
άλλά ή μέθοδός τους συνίσταται στήν προβολή τόσο τής μονιστικής 
θεώρησης τοϋ κόσμου όσο καί τής πλουραλιστικής, πού άκριβώς ύπα- 
γορεύτηκε άπό τή θέση τοϋ Παρμενίδη. Ό  Διογένης ό Άπολλωνιάτης, 
πού είναι ένας στοχαστής δεύτερης σειράς, έπιχειρει νά ξαναφέρει τό 
μιλήσιο μονισμό, υιοθετώντας σάν μοναδική έσχατη πραγματικότητα 
τόν άέρα, άλλά δέν παραλείπει νά πάρει μιά θέση άπέναντι στόν Παρμε
νίδη, μιά καί υιοθετεί έπίσης άπόψεις άπό τά πλουραλιστικά συστήμα
τα τοϋ Αναξαγόρα καί τοϋ Λεύκιππου.

Τά τελευταία αύτά συστήματα τοϋ προσωκρατικοϋ στοχασμού μαρ
τυρούν γιά έναν θρίαμβο τοϋ έπιστημονικοϋ πνεύματος. Αύτό κορυφώ- 
νεται στόν άτομισμό, τό πιό έπιστημονικό καί έξυπνο, ξεκάθαρο καί α
πλό, θετικό καί κομψό μαζί ύλιστικό σύστημα.

3. ΖΗΝΩΝ 

α. Εισαγωγικά

Ό  Ζήνων ό Έλεάτης γεννήθηκε, μέ βάση τή μαρτυρία τοϋ Πλάτωνα127

127. Παρμ., 127 a.
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ανάμεσα στά χρόνια 490 καί 485 π.Χ. Τό πρόσωπό του παρουσιάζεται σέ 
άμεση σχέση μέ τό πρόσωπο τοϋ Παρμενίδη: ό Ζήνων είναι μαθητής 
τοϋ Παρμενίδη, «σύμμαχος» καί ύπερασπιστής τής παρμενίδειας οντο
λογίας. Όπως ό Παρμενίδης, ήταν κι αύτός συνδεδεμένος μέ πυθαγό
ρειους κύκλους, άλλά περιόρισε έπειτα τή φιλοσοφική δράστηριότητά 
του στήν άσκηση μιας έπιχειρηματολογίας πού είχε σκοπό τήν ύπερά- 
σπιση ορισμένων παρμενίδειων θέσεων. Τό βιβλίο τοΰ Ζήνωνα, άπό τό 
όποιο έλάχιστα άποσπάσματα έχουν διασωθεί, ήταν γραμμένο μ’ έναν 
παράδοξο τρόπο. Ή  μέθοδός του συνίστατο στήν άποκάλυψη άντιφά- 
σεων, στήν έξαγωγή δηλαδή άντιφατικών συμπερασμάτων άπό ταυτό
σημες προκείμενες ή στήν άποκάλυψη παραλογισμών, όπου καταλήγει 
κανείς μέ έξάρθρωση άντίθετων άπόψεων, ξεκινώντας άπό άντιφατικά 
συμπεράσματα. Χρησιμοποιούσε συνήθως τήν έμμεση άπόδειξη πού 
στά μαθηματικά παίζει σπουδαίο ρόλο. Λέει π.χ. κανείς πώς \Γ ΐ  είναι 
ένας άλογος άριθμός· γιά νά τό άποδείξει, ύποθέτει πώς ή \ ί ΐ  είναι έλ
λογος άριθμός καί δείχνει πώς αύτό οδηγεί σέ άντίφαση. Ά λλά, όταν 
μιά ύπόθεση έχει άντιφατικές συνέπειες, πρέπει αύτή νά είναι ψευδής 
καί ώς έκ τούτου ή άντίθετή της νά είναι σωστή128. Γι’ αύτό ό Α ριστο
τέλης θεωρούσε τόν Ζήνωνα έπινοητή τής «διαλεκτικής»129. Ό  όρος 
«διαλεκτική» σημαίνει έδώ «έριστική», καί πραγματικά ή φύση τοΰ έρ
γου τοΰ Ζήνωνα έχει κριτικό καί πολεμικό χαρακτήρα. Ή  κριτική του 
στρέφεται ένάντια σέ δύο κυρίως ύποθέσεις: στήν ύπόθεση ότι ύπάρχει 
μιά πολλαπλότητα πραγμάτων καί στήν ύπόθεση ότι τά πράγματα κι
νούνται.

β. Επιχειρήματα ενάντια στήν πολλαπλότητα 

Β 1 καί 2
ε ί πολλά έστι, καί μεγάλα έστι καί μικρά ‘μεγάλα μέν ώστε άπειρα 
τό μέγεθος είναι, μικρά δ ’ όντως ώστε μηδέν έχει ν μέγεθος, ε ί μή 
έχοι μέγεθος τό όν, ονδ’ άν εϊ'η. ε ί γάρ άλλφ δντι προσγένοιτο, 
ονδέν άνμειζον ποιήσειενμεγέθονς γάρ μη δενός δντος, προσγε- 
νομένονδέ, ονδέν οίόντε εις μέγεθος έπιδονναι. καί όντως άν ήδη 
τό προσγι νόμενο ν ονδέν εϊη. ε ί δέ άπογινομένον τό έτερον μηδέν

128. Rod, 126.
129. Διογ. Λ., VIII, 57.
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έλαττον έσται μηδέ αύ προσγινομένον αόξήσεται, δήλον ότι τό 
προσγενόμενον ούδέν ήν ούδέ τό άπογενόμενον. εί δέ έστιν; ά
νάγκη έκαστον μέγεθος τι έχειν καί πάχος καί άπέχειν αύτοϋ τό 
έτερον άπό τον έτέρου καί περί τοϋ προύχοντος ό αύτός λόγος, 
καί γάρ έκεΐνο έξει μέγεθος καί προέξει αύτοϋ τι. όμοιονδή τούτο 
άπαξ τε είπειν καί άεί λέγειν  ούδέν γάρ αύτοϋ τοιοϋτον έσχατον 
έσται οϋτε έτερον πρός έτερον ούκ έσται. 
ούτως εί πολλά έστιν, άνάγκη αύτά μικρά τε είναι καί μεγάλα' μι
κρά μέν ώστε μή έχει ν μέγεθος, μεγάλα δέ ώστε άπειρα είναι.

[ Ά ν  ύπάρχει πολλαπλότητα πραγμάτων, αύτά είναι καί μεγάλα καί μι
κρά* τόσο μεγάλα ώστε νά φτάνουν νά είναι άπειρα στό μέγεθος, τόσο μι
κρά ώστε νά μήν έχουν καθόλου μέγεθος. Ά ν  ή πραγματικότητα δέν είχε 
μέγεθος, δέν θά μπορούσε νά ύπάρχει. Ά ν  τήν προσθέταμε σ ’ άλλη πραγ
ματικότητα δέν θά τήν έκανε πιό μεγάλη, γιατί ένα μηδαμινό μέγεθος πού 
προστίθεται δέν μπορει νά αύξήσει τό μέγεθος. Καί έτσι τό προστιθέμενο 
δέν θά ήταν τίποτε. Καί άν αύτό άφαιρεθεΐ, τό άλλο δέν θά είναι λιγότερο, 
οϋτε πάλι μέ προσθήκη θά μεγαλώσει. Είναι φανερό πώς αύτό πού προσ
τέθηκε καί άφαιρέθηκε δέν ήταν τίποτε. Ά λ λ ’ άν ύπάρχει, κάθε πράγμα 
πρέπει νά έχει κάποιο μέγεθος καί πάχος καί νά άπέχει τό ένα άπό τό άλ
λο. Καί γιά τό μέρος πού βρίσκεται μπροστά άπ’ αύτό ισχύει τό ϊδιο έπι
χείρημα. Γ ιατί καί έκείνο θά έχει μέγεθος καί θά ύπάρχει κάτι πρίν άπ’ 
αύτό. Κι αύτό είναι τό ϊδιο πράγμα νά τό ποϋμε μιά φορά καί νά τό λέμε 
πάντοτε. Έπειδή κανένα μέρος τής πραγματικότητας δέν θά εΐναι τό τε
λευταίο καί οϋτε εΐναι δυνατό τό ένα νά μήν έχει σχέση μέ τό άλλο. 
Έπομένως, άν ύπάρχει πολλαπλότητα πραγμάτων, αύτά τά πράγματα εί
ναι άνάγκη νά είναι μικρά καί μεγάλα, τόσο μικρά πού νά μήν έχουν τελι
κά καθόλου μέγεθος, τόσο μεγάλα ώστε νά εΐναι άπειρα].

Β 3
εί πολλά έστιν, άνάγκη τοσαϋτα είναι όσα έστι καί οϋτε πλείονα 
αύ τών οϋτε έλάττονα. εί δέ τοσαϋτά έστι ν όσα έστι, πεπερασμένα 
άνείη. εί πολλά έστιν, άπειρα τά όντα έστιν' άεί γάρ έτερα μεταξύ 
τών όντων έστι, καί πάλι ν έκείνων έτερα μεταξύ, καί ούτως άπει
ρα τά όντα έστι.

[ Ά ν  ύπάρχει πολλαπλότητα πραγμάτων, αύτά είναι άνάγκη νά είναι τό
σα πολλά όσα είναι, οϋτε πιό πολλά οϋτε πιό λίγα άπ’ όσα ύπάρχουν. Ά ν  
ύπάρχουν τόσα όσα είναι, αύτά θά είναι πεπερασμένα. Ά ν  είναι πολλά, 
τά πράγματα πού ύπάρχουν εΐναι άπειρα. Γιατί πάντοτε ύπάρχουν άλλα  
πράγματα άνάμεσα στά πράγματα καί πάλι άλλα άνάμεσα σ ’ έκεϊνα. Καί 
έτσι τά πράγματα πού ύπάρχουν είναι άπειράριθμα].
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Ή  ύπόθεση πού αναιρείται είναι πώς δέν ύπάρχει μία πραγματικότη
τα παρά πολλές. ’Ά ν ύπάρχουν πολλά πράγματα, αύτά έχουν ποικίλα με
γέθη: είναι μεγάλα καί μικρά. Τά μεγάλα φτάνουν στό σημείο νά είναι 
άπειρα καί τά μικρά φτάνουν ώς τό σημείο νά χάνουν όλότελα τό μέγε
θος τους. Τίποτε όμως δέν μπορεΐ νά ύπάρξει χωρίς μέγεθος. Επομένως, 
μιά καί δεχόμαστε πώς τά πράγματα ύπάρχουν, πρέπει νά δεχτούμε πώς 
έχουν ένα μέγεθος, πού φτάνει ώς τό άπειρο. Έπίσης τίποτε δέν μπορεΐ 
νά ύπάρξει χωρίς πάχος ή μάζα. Όπως ώς πρός τό μέγεθος κανένα πράγ
μα δέν αύξάνεται όταν προστίθεται σ’ αύτό ένα πράγμα χωρίς μέγεθος, 
οΰτε έλαττώνεται όταν αύτό τό τελευταίο άφαιρεΐται άπό έκεΐνο -πράγ
μα πού σημαίνει πώς αύτό πού προστίθεται καί αύτό πού άφαιρεΐται δέν 
εΐναι τίποτε (τίποτε, λοιπόν, δέν προστίθεται πραγματικά καί τίποτε δέν 
άφαιρεΐται)- άνάλογα καί στήν περίπτωση τής μάζας. Αύτή δέν έπη- 
ρεάζεται άπό τήν πρόσθεση ή άφαίρεση ένός πράγματος πού δέν θά είχε 
καθόλου μάζα.

Μέ τήν προϋπόθεση, έξάλλου, ότι ή πραγματικότητα εΐναι ένα πολ
λαπλό σύνολο, αύτό θά πρέπει νά θεωρηθεί πώς συγκροτείται άπό μέρη, 
μιά καί δεχόμαστε έξ ύποθέσεως τήν πολλαπλότητα. Ά ν  τά μέρη αύτά 
όδηγηθοΰν στά έσχατα όρια τής διαιρετότητάς τους, φτάνουν σέ μονά
δες πού δέν έχουν κανένα άπολύτως μέγεθος καί πού, συνακόλουθα, δέν 
εΐναι μέρη όπως αύτά νοούνται σάν σύνολα μονάδων. Τό συμπέρασμα 
εΐναι πώς, άν τά πράγματα εΐναι πολλά, είναι κατ’ άνάγκη μικρά, μονά
δες δηλαδή πού τελικά εΐναι χωρίς μέγεθος, καί μεγάλα, τόσο μεγάλα, 
ώστε τελικά νά εΐναι άπειρα.

Συνοπτικά, τό πρώτο έπιχείρημα μπορεΐ νά άποδοθεΐ ώς έξης: ας ύπο- 
θέσουμε πώς τά πράγματα άποτελούνται άπό μέρη πού δέν ύπόκεινται 
σέ παραπέρα διαίρεση- θά έπρεπε τότε νά σκεφτοϋμε τά μέρη αύτά άπό 
τή μιά άπλά (μή-έκτατά) καί άπό τήν άλλη έκτατά. Ά ν  ήταν μή-έκτατά, 
δηλαδή μαθηματικά σημεία, κάθε άθροισμα τέτοιων σημείων θά ήταν 
έπίσης μή-έκτατό. Ά ν  όμως τά σκεφτόμασταν ώς έκτατά, τότε αύτά θά 
περιορίζονταν άπό γειτονικά μέρη πού έπίσης θά ήταν έκτατά, άρα πε- 
ριοριζόμενα άπό γειτονικά μέρη, κι έτσι ώς τό άπειρο. Ή  πραγματικό
τητα, λοιπόν, θά ήταν άθροισμα άπό άπείρως πολλά έκτατά μέρη καί 
μαζί άπειρα έκτατό σύνολο. Ά ν  όμως ή πραγματικότητα άποτελει κάτι 
μή-έκτατό καί μαζί άπειρο σέ έκταση σύνολο, αύτό άναιρεΐ τήν άποψή 
πώς τά πράγματα είναι πολλαπλότητες μονάδων.

Φαίνεται πώς ή επιχειρηματολογία αύτή στρεφόταν ένάντια κυρίως 
στήν άποψη τών Πυθαγορείων γιά τή σύσταση τοΰ κόσμου άπό έσχατες
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μονάδες.5 Αλλά δέν πρέπει νά ήταν μόνο οί Πυθαγόρειοι στόχος τής ζη- 
νώνειας έπιχειρηματολογίας130.

Τό δεύτερο έπιχείρημα άναφέρεται στόν άριθμό τών πολλών πραγ
μάτων. 5,Αν τά πράγματα είναι πολλά, πρέπει νά είναι περιορισμένα, για
τί είναι άνάγκη νά εΐναι τόσα όσα είναι, οϋτε περισσότερα οϋτε λιγότε- 
ρα άπό τά ύπάρχοντα. Ά λλά πρέπει νά είναι άπεριόριστα στόν άριθμό, 
γιατί άνάμεσα στό ένα καί στό άλλο πρέπει νά ύπάρχει ένα τρίτο, άνάμε
σα σ’ αύτό καί στό καθένα άπό εκείνα άλλα δύο ενδιάμεσα καί έτσι ώς τό 
άπειρο. ’Ά ν λ.χ. ονομάσουμε δύο πράγματα αί καί α2 καί τά θεωρήσουμε 
άποχωρισμένα τό ένα άπό τό άλλο, πρέπει νά δεχτούμε άνάμεσά τους 
ένα τρίτο πράγμα α3, άνάμεσα στό aj καί στό α3, ένα α4, άνάμεσα στό 
καί στό α4, ένα α5, άνάμεσα στό α5 καί στό αί ένα α6 καί έτσι χωρίς τέ
λος131. Έτσι, άν ή πραγματικότητα είναι ένα σύνολο άπό μέρη, αύτά εΐ
ναι περιορισμένα· άν ή πραγματικότητα είναι ένα σύνολο άπό μονάδες 
σύμφωνα μέ τήν πυθαγόρεια άποψη, αύτές είναι σάν σημεία: άνάμεσα 
σέ όποιαδήποτε δύο σημεία α\ καί α2 είναι δυνατό νά ληφθοϋν πρός ό- 
ποιεσδήποτε κατευθύνσεις σημεία α2, α3, α4, α5, ... αοο Αύτό ήταν ϊσως 
μιά σαφής πρόκληση νά είσαχθεΐ ή ιδέα τοΰ κενοΰ στήν θεώρηση τοΰ 
κόσμου, πράγμα πού συνέβη στήν άτομική θεωρία, όπου τό κενό παίζει 
ένα λειτουργικό ρόλο.

Οί προκείμενες πού ύπόκεινται στήν επιχειρηματολογία τοΰ Ζήνωνα 
ένάντια στήν θέση μιας πολλαπλότητας πραγμάτων είναι132: 

α. 'Ένα σύνολο άπό άπειρα πολλές έκτατές μονάδες έχει, σύμφωνα, 
μέ τό άξίωμα τοΰ Εϋδοξου-Άρχιμήδη, άπειρο μέγεθος, άκόμα κι άν οί 
μονάδες εΐναι έλάχιστες.

β. "Ενα σύνολο άπό άπειρα πολλές μή-έκτατές μονάδες είναι μή-έ- 
κτατό.

Έπειδή καί οί δύο αύτές θέσεις άποκλείονται καί οί μονάδες πού συν
θέτουν τήν πραγματικότητα μπορούν νά εΐναι μόνο εϊτε έκτατές εϊτε μή- 
έκτατές, ή άρχική ύπόθεση τής πολλαπλότητας άναιρειται.

130. Owen, 199-222.
131. Πβ. Lee, 31.
132. Πβ. Rod, 127.
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γ. Έπιχειρήματα ένάντια στήν κίνηση

Τό παράδοξο τής διχοτομίας 

Α 25
τέτταρες δ’είσίνοίλόγοι περί κινήσεωςΖήνωνος οι παρέχοντες 
τάς δυσκολίας τοΐς λύονσι ν, πρώτος μέν ό περί του μή κι νεΐσθαι 
διά τό πρότερονεις τό ήμισυ δεΐνάφικέσθαι τό φερόμενον ή πρός 
τό τέλος... (Άριστ., Φυσ., Ζ 9. 239 b 11).

διό καί ό Ζήνωνος λόγος ψευδός λαμβάνει τό μή ένδέχεσθαι τά 
άπειρα διελθεΐν ή άψασθαι τών άπειρων καθ’έκαστον έν πεπερα
σμένα) χρόνφ. διχώς γάρ λέγεται καί τό μήκος καί ό χρόνος άπει
ρον, καί όλως παν τό συνεχές, ήτοι κατά διαίρεσιν ή τοΐς έσχά- 
τοις. τών μέν ούν κατά ποσόν άπειρων ονκένδέχεται άψασθαι έν 
πεπερασμένφ χρόνφ, τών δέ κατά διαίρεσιν ένδέχεταν καί γάρ 
αύτός ό χρόνος ούτως άπειρος, ώστε έν τφ άπείρφ καί ούκ έν τφ 
πεπερασμένφ συμβαίνει διιέναι τό άπειρον, καίάπτεσθαι τών ά
πειρων τοΐςάπείροις, ού τοΐςπεπερασμένοις("Αριστ., Φυσ., Ζ 2. 
233 a 21).

πολλούς γάρ λόγους έχομεν εναντίους ταΐς δόξαις, καθάπερ Ζή
νωνος, ότι ούκένδέχεται κινεΐσθαι ούδέ τό στάδιο ν διελ θεΐν ( Ά 
ριστ., Τ ο π Θ 8. 160 b 7).

[Ύ πάρχουν τέσσερα έπιχειρήματα τοϋ Ζήνωνα γιά τήν κίνηση πού πα
ρέχουν δυσκολίες σ ’ έκείνους πού θέλουν νά λύσουν τά προβλήματα. Τό 
πρώτο έπιχείρημα είναι αύτό πού δείχνει πώς ή κίνηση δέν ύπάρχει γιατί 
αύτό πού κινείται πρέπει πρώτα νά περάσει τή μισή απόσταση προτού 
φτάσει στό τέρμα...

Γ Γ αύτό καί τό έπιχείρημα τοϋ Ζήνωνα λανθασμένα προϋποθέτει πώς 
δέν μπορεΐ ένα πράγμα νά περάσει άπειρα πράγματα ή νά έρθει σέ έπαφή 
μέ καθένα άπό άπειρα πράγματα σέ πεπερασμένο χρόνο. Ύ πάρχουν δύο 
απόψεις μέ τίς όποιες θεωροϋνται τό μήκος καί ό χρόνος άπειρα καί γενι
κά καθετί τό συνεχές, ή άποψη τής διαίρεσης καί ή άποψη τών έσχατων 
άκρων τους. 'Ένα πράγμα δέν μπορεΐ σέ πεπερασμένο χρόνο νά έρθει σ ’ 
έπαφή μέ πράγματα ποσοτικά άπειρα, άλλά μπορεΐ νά έρθει σ ’ έπαφή μέ 
πράγματα άπειρα άπό τήν άποψη τής διαίρεσης. Γ ιατί άπ’ αύτή τήν άπο
ψη καί ό ϊδιος ό χρόνος είναι άπειρος. Συνακόλουθα, στόν άπειρο καί όχι 
στόν πεπερασμένο χρόνο συμβαίνει νά περνά τό άπειρο καί ή έπαφή τών 
άπειρων πραγμάτων γίνεται σέ άπειρες καί όχι σέ πεπερασμένες χρονι
κές στιγμές.
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Έχουμε πολλά επιχειρήματα ενάντια στό νά δεχτούμε τίς γνώμες, δ
πως άκριβώς τοϋ Ζήνωνα, πώς ή κίνηση εΐναι άδύνατη καί δέν μποροΰμε 
νά διασχίσουμε τό στάδιο].

Ή  κίνηση εΐναι άδύνατη. Δέν μπορει κανείς νά διανύσει μιά άπόστα- 
ση, γιατί, προτού φτάσει στό τέρμα πρέπει πρώτα νά περάσει τή μισή 
άπόσταση, προτού διανύσει τή μισή άπόσταση πρέπει νά περάσει τό μι
σό διάστημα αύτής τής μισής άπόστασης, κι έτσι έπ’ άπειρο. Εΐναι, λοι
πόν, άδύνατο νά διανυθει μιά πεπερασμένη άπόσταση, πού άποτελεΐται 
όμως άπό άπειρη σειρά σημείων, σέ πεπερασμένο χρόνο. Τό έπιχεΐρη- 
μα συνδέεται μέ τήν ύπόθεση πώς ό χώρος είναι έπ’ άπειρον διαιρετός 
καί πώς μιά ορισμένη έκταση ορίζεται άπό άπειρη σειρά σημείων. Ό  
Αριστοτέλης παρατηρεί πώς ό Ζήνων πέφτει στό άκόλουθο κυρίως 
λάθος: συγχέει τό άπειρο ώς πρός τήν ποσότητα μέ τό άπειρο κατά τή 
διαίρεση. Στήν πραγματικότητα πρόκειται έδώ γιά έκταση, πού έξωτε- 
ρικά ιδωμένη έμφανίζετΐχι σάν περιορισμένη σέ ορισμένα πέρατα, ένώ 
άντίθετα άπό άποψη έσωτερικής σύνθεσης παριστάνεται σάν ένα ά
θροισμα πεπερασμένων εκτάσεων πού οδηγεί στό άπειρο. Αύτό δέν ση
μαίνει πώς ό Ζήνων θεμελίωσε τό έπιχείρημά του πάνω στήν ύπόθεση 
πώς ή έκταση εΐναι έπ’ άπειρον διαιρετή. ’Αντίστροφα, ή άπειρη διαι- 
ρετότητα εΐναι τό συμπέρασμά του: ή πορεία διαίρεσης καί πρόσθεσης 
μερών τοϋ χώρου οδηγεί στό άπειρο. Έτσι τό παράλογο τής κίνησης 
δέν εΐναι παρά τό παράλογο τής άντίφασης άνάμεσα στό πεπερασμένο 
καί στό άπειρο τοΰ χώρου όπου λαμβάνει χώρα ή κίνηση133.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπο ό Ζήνων παρουσίαζε έναν πεπερασμένο συνε
χή χώρο σάν άσυνεχή καί ώς πρός τή σύνθεσή του άπειρο καί τόν παρί- 
στανε σέ άμεση σχέση μέ μιά κίνηση πού άποτελεΐ γεωμετρική πορεία:

α α α α α

2 ’ 4 ’ 8 ’ 16 ’ " οο

Στήν α άπόσταση, ή κίνηση θά είναι τελικά, όταν ολοκληρωθεί, σάν κα
ταμέτρηση άπό τό δρομέα μιας σειράς ύποδιαστημάτων, πού προκύ
πτουν μέ διαδοχική διαίρεση καί πού τό καθένα έχει τή διάσταση >ε  (ε 
Φ 0). Ή  θά εΐναι ή κίνηση σάν έκτέλεση, λ.χ. άπό μιά άπειρομηχανή,

133. Calogero, 135-36.
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άπειρων πράξεων σέ πεπερασμένο χρόνο. Ά λλά καί ό χρόνος είναι ά
πειρος. Έτσι ένας δρομέας πού έχει νά διατρέξει τήν άπόσταση α καί 
τρέχει μέ σταθερή ταχύτητα ν, έχει άνάγκη άπό ένα ορισμένο χρόνο t. 
Γιά νά ολοκληρώσει τή διαδρομή πρέπει λογικά νά καλύψει πρώτα τό 
μισό τής άπόστασης (α/2) στό μισό χρόνο (t/2) καί, προτού καλύψει τή 
μισή άπόσταση, πρέπει νά διανύσει προηγουμένως τό τέταρτο τής άπό
στασης (α/4) στό τέταρτο όλου τού χρόνου (t/4) κι έτσι ώς τό άπειρο. Σέ 
μιά κανονική χρονική άκολουθία ό δρομέας πρέπει νά διανύσει μιά άνα- 
δρομική πορεία άπειρης σύνθεσης μέ ύποδιαστήματα πού τό μήκος 
τους είναι..., 1/2Π,..., 1/23, 1/22, 1/2 (όπου η είναι όσοδήποτε μεγάλος ά
ριθμός). Σ’ αύτήν τή σειρά δέν ύπάρχει πρώτος όρος, πράγμα πού ση
μαίνει πώς ή άναδρομική πορεία, πού αύτή παριστάνει, είναι άπειρη134. 
’Έτσι ή κίνηση εΐναι in mente προβληματική135.

Ό  Ά χ ιλλενς  

Α 26
δεύτερος δ ’ ό καλούμενος Άχιλλεύς. έστι δ ’ούτος ότι τό βραδύ- 
τατον ούδέποτε καταληφθήσεται θέον υπό τοϋ ταχίστου' έμπρο
σθεν γάρ άναγκαΐον έλθει ν τό διώκον, όθεν ώρμησε τό φεΰγον, 
ώστ ’ άεί τι προέχειν άναγκαΐον τόβραδύτερον. έστι δέ καί ούτος 
ό αύτός λόγος τφ διχοτομεΐν, διαφέρει δ ’έν τφ διαιρεΐνμή δίχα 
τό προσλαμβανόμενονμέγεθος  (Άριστ., Φυσ, Ζ 9. 239 b 14).

[Δεύτερο έπιχείρημα εΐναι αύτό πού ονομάζεται «Ά χιλλέας». Σύμφωνα 
μ’ αύτό, ένα ταχύτατο σώμα δέν πρόκειται ποτέ νά φτάσει τρέχοντας ένα 
βραδύτατο πού περπατα μπροστά του. Γ ιατί εΐναι άνάγκη νά έρθει πρώτα 
στό σημείο άπ’ όπου τό προπορευόμενο σώμα ξεκίνησε. Τό άποτέλεσμα 
εΐναι νά προπορεύεται πάντοτε κατά τί τό βραδύτερο σώμα. Κι αύτό τό έ
πιχείρημα είναι ϊδιο μέ κείνο τής διχοτομίας, μέ τή διαφορά πώς δέν διαι
ρεί σέ δύο ϊσα μέρη τό μέγεθος πού κάθε φορά προκύπτει].

134. Πβ. James, 182: δέν μπορούν νά περάσουν 14 λεπτά, γιατί προηγουμένως 
πρέπει νά έχουν περάσει 7 λεπτά καί πρίν άπό τά 7 πρέπει νά έχουν περάσει 3 '/2 λεπτά 
καί πρίν άπ’ αύτά 1 3/4 κι έτσι δίχως τέλος ώς τό άπειρο.

135. Γιά τό έπιχείρημα αύτό καθώς και γιά τά άλλα ζηνώνεια έπιχειρήματα σέ 
σχέση μέ προβλήματα τής καντιανής άντιθετικής τοϋ καθαρού λόγου, πβ. Βέικου,

« Τά ζηνώνεια παράδοξα», 324 κ.έ.
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Ένώ τό πρώτο έπιχείρημα προβάλλει μιά άπειρη διαιρετότητα μέ ά- 
φηρημένο τρόπο, τό δεύτερο έπιχείρημα, πού ονομάζεται «Άχιλλεύς», 
κάνει μέ συγκεκριμένο τρόπο διαίρεση καί πρόσθεση136. Ένα ταχύτατο 
σώμα δέν μπορεΐ νά φτάσει ποτέ ένα βραδύτατο σώμα πού κινείται 
μπροστά του. Γιατί, γιά νά φτάσει τό πρώτο τή θέση πού κατείχε τό 
δεύτερο, όταν έκεΐνο ξεκίνησε πίσω του, χρειάζεται έναν ορισμένο 
χρόνο. Κατά τό χρόνο αύτό, τό δεύτερο σώμα έχει προωθηθεί σέ μιά άλ
λη παραπέρα θέση. Ώσπου νά φτάσει τό πρώτο σώμα αύτή τή νέα θέση 
τοϋ δεύτερου σώματος, αύτό έχει κινηθεί πάλι πιό πέρα, κι έτσι συνε
χώς. Τή δραματική αύτή εικόνα τοϋ ταχύτατου σώματος πού όσο κι άν 
πασχίζει νά φτάσει ένα σώμα, πού κινείται μέ βραδύτατο ρυθμό, δέν τό 
κατορθώνει, μπορούμε νά τήν περιγράψουμε ώς εξής: έστω ότι τό ταχύ
τατο σώμα είναι ό Άχιλλέας καί τό βραδύτατο ή χελώνα. Υποθέτουμε 
άκόμα πώς ό Ά χιλλέας είναι 100 φορές ταχύτερος άπό τή χελώνα καί 
ότι αύτή προηγείται κατά τή στιγμή τής έκκίνησης τοϋ Ά χιλλέα 1.000 
μέτρα. Κατά τό χρόνο πού ό Άχιλλέας θά έχει διανύσει 1.000 μέτρα, ή 
χελώνα θά έχει κερδίσει ένα προβάδισμα 10 μέτρων* όταν ό Άχιλλέας 
θά έχει καλύψει τήν άπόσταση αύτή τών 10 μέτρων, ή χελώνα θά προη
γείται πάλι κατά 10 έκατοστά τοϋ μέτρου, κι έτσι χωρίς τέλος.

Έδώ παρουσιάζεται ή ύπόθεση τής συσχετικής κίνησης δύο αντίθε
των σωμάτων. Ή  θεωρία τοϋ χώρου πού παρουσιάζεται έδώ είναι, βέ
βαια, ή ϊδια όπως καί στό προηγούμενο έπιχείρημα: ό χώρος είναι άπει
ρα διαιρετός ώς πρός τή σύνθεση, είναι δηλαδή άθροισμα πεπερασμέ
νων έκτάσεων πού φτάνει ώς τό άπειρο. Ή  πορεία όμως τής κίνησης δέν 
είναι έδώ μιά άπλή γεωμετρική σειρά, όπως στό «στάδιο», άλλά έξαιρε- 
τικά πολύπλοκη, ώστε νά είναι δύσκολο νά παρασταθεΐ άπλά μ’ ένα 
σχήμα. Ή  έκτέλεση τής όλης διαδικασίας κίνησης άπό μέρους τοϋ τα
χύτατου σώματος, ώς τό σημείο πού αύτό νά φτάσει τό βραδύτατο σώμα, 
παρουσιάζεται σάν έξαντλητική καταμέτρηση τοϋ άπειρου πλήθους 
τών ύποδιαστημάτων τής όλης άπόστασης. Ά λλά σέ. πεπερασμένο 
χρόνο είναι άδύνατο νά συντελεστεΐ μιά άπειρη σειρά πράξεων.

Ό  Αριστοτέλης κιόλας παρατήρησε πώς «άπειρο» σημαίνει δύο 
πράγματα: μιά συνεχής άπόσταση μπορεΐ νά είναι άπειρη εϊτε σέ σχέση 
μέ τά όριά της εϊτε σέ σχέση μέ τή διαιρετότητά της. Καί ό Ζήνων συγ
χέει τίς δύο αύτές σημασίες τοϋ άπειρου, λέγοντας πώς μιά άπειρη ώς

136. Calogero, 139-140.
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πρός τή διαιρετότητα άπόσταση δέν μπορεΐ νά διανυθεΐ σέ πεπερασμέ
νο χρόνο.

Ά λλά σήμερα τά έπιχειρήματα τοϋ Ζήνωνα δικαιώνονται άπό τήν ά
ποψη ότι τό πρόβλημα τοΰ συνεχοΰς, πού τίθεται μέ τά έπιχειρήματα 
αύτά, δέν δημιουργήθηκε μέσα άπό τόν κόσμο άλλά άπό μιά έννοιακή 
σύμβαση, πού έχει νόημα στή γλώσσα τής γεωμετρίας άλλά δέν έχει κα
νένα νόημα στή γλώσσα πού μιλάμε γιά θέματα τής καθημερινής ζωής. 
Μπορούμε, λοιπόν, νά λέμε άπό τή μιά πώς ό Άχιλλέας θά διανύει έπ’ 
άπειρον όλο καί πιό μικρά διαστήματα καί άπό τήν άλλη πώς ό Ά χιλ-  
λέας άνετα φτάνει τή χελώνα137.

Τό βέλος

Α 27
τρίτος δ ’ό νΰνρηθείς, ότι ή όιστόςφερομένη έστηκεν. συμβαίνει 
δέ παρά τό λαμβάνει ν τόν χρόνον συγκεΐσθαι έκ τών νυν μή διδο- 
μένου γάρ τούτου ούκ έσται ό συλλογισμός (Άριστ., Φυσ, Ζ 9.
239 b 30).

[Τρίτο έπιχείρημα είναι αύτό πού μόλις τώρα άναφέρθηκε, πώς τό βέλος 
πού βρίσκεται σέ κίνηση, είναι σταματημένο. Συμβαίνει αύτό, έπειδή 
προϋποτίθεται πώς ό χρόνος άποτελεΐται άπό στιγμές. Χωρίς αύτή τήν 
προϋπόθεση δέν έπεται συμπέρασμα].

Τό τρίτο έπιχείρημα ένάντια στήν κίνηση, συγκεκριμενοποιείται στό 
παράδειγμα τοΰ βέλους πού πετάει. Ή  κίνηση κάθε πράγματος είναι 
στήν πραγματικότητα άκινησία, γιατί τό «κινούμενο» πράγμα κατα
λαμβάνει σέ κάθε στιγμή χώρο ϊσο μέ τίς διαστάσεις του καί μέσα σ’ 
αύτόν άκριβώς τό χώρο μένει άκίνητο. Επειδή, λοιπόν, ό δρόμος πού 
άκολουθει τό βέλος στό πέταγμά του άποτελεΐται άπό τέτοια μέρη τοΰ 
χώρου, ϊσα πρός τίς διαστάσεις αύτοΰ τοΰ άντικειμένου, έπεται πώς τό 
βέλος «ήρεμεΐ» σέ κάθε χρονική στιγμή πού άντιστοιχεΐ σέ κάθε τέτοιο 
μέρος τοΰ χώρου. Επομένως τό άντικείμενο ήρεμεΐ σέ όλο τό χώρο, έ- 
πειδή αύτός συντίθεται άπό τά μέρη άκριβώς, πού τό καθένα τους είναι 
ϊσο μέ τίς διαστάσεις αύτοΰ τοΰ άντικειμένου, καί καθ’ όλο τό χρόνο,

137. Γ ιά «σύμβαση» κάνει λόγο ό Black, 126, ένώ ό Whithrow, 152 κάνει λόγο γιά 
«πλάσμα». Πβ. Rod, 134.
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πού συντίθεται άπό τίς άντίστοιχες στιγμές. Μ’ άλλα λόγια, τό άντικεί- 
μενο Α, πού «κινείται», ύποθέτουμε πώς βρίσκεται κατά τό χρόνο tj 
στήν θέση ©h στό χρόνο t2 στήν θέση 0 2 κ.λπ. Άνάμεσα στό χρόνο t { \ 
καί στό χρόνο t2, καθώς έπίσης καί άνάμεσα στό χωρικό σημείο Θ\ καί 
στό σημείο 0 2 ύπάρχουν πολλά σημεία tn καί Θη. ’Ά ν λοιπόν άπομονώ- 
σουμε ένα όποιοδήποτε ζευγάρι αύτών τών σημείων τοϋ χώρου καί τοϋ 
χρόνου, τό άντικείμενο παρουσιάζεται άκίνητο, γιατί ό χώρος καί ό 
χρόνος συντίθενται άπ’ αύτά άκριβώς τά σημεία.

Έδώ παρουσιάζεται μιά άλλη ιδέα: ό χώρος καί ό χρόνος συντίθενται 
τελικά άπό άδιαίρετα minima. Αύτή ή ιδέα παρουσιάζει ξεχωριστό εν
διαφέρον, ιδιαίτερα γιά τή γένεση τής άτομικής θεωρίας. Ό  χρόνος 
συντίθεται άπό άδιαίρετες στιγμές χωρίς διάρκεια. Τό νόημα αύτής τής 
θέσης διαφωτίζεται, άν λάβουμε ύπόψη τήν παρμενίδεια θέση πώς τό όν 
έπιδέχεται μόνο μιά χρονική διάσταση: τό παρόν138. Ό  Ζήνων, λοιπόν, 
παίρνει ένα πράγμα πού ύποτίθεται πώς κινείται, τό άπομονώνει στό πα
ρόν άπό κάθε χρόνο πού προηγείται ή έπεται, καί έτσι τό δικαιολογεί 
σάν άκίνητο καί άμετάβλητο. Γ ιατί έδώ άκριβώς βρίσκεται ή άντιφατι- 
κότητα τής κίνησης, θεωρημένη άπό τήν έλεατική, καί όχι λ.χ. άπό τήν 
άριστοτελική σκοπιά. Ένα πράγμα δέν μπορει νά θεωρηθεί ότι ύπήρχε 
καί ότι θά ύπάρξει άλλά μόνον ότι έστιν καί, έπιπλέον, δέν μπορει νά 
θεωρηθεί ότι ύπάρχει σ’ έναν τόπο καί ότι δέν ύπάρχει συγχρόνως εκεί, 
όπως θά συνέβαινε άν δεχόταν κανείς τήν κίνηση:

Β 4
τό κινούμενον οϋτ’έν φ έστι τόπφ κινείται οντ’ένφ μή  έστι.

[Αύτό πού κινείται δέν κινείται οϋτε στό χώρο πού είναι οϋτε στό χώρο 
πού δέν είναι],

Αύτό τό άπόσπασμα δείχνει πώς ό Ζήνων χρησιμοποιεί ένα γνήσια 
έλεατικό μοτίβο σκέψης στήν πολεμική του ενάντια στήν ιδέα τής κίνη
σης. Ή  όλη κίνηση, πού προϋποτίθεται στήν άνθρώπινη εμπειρία σάν 
συνεχής, παρουσιάζεται έδώ σάν νά συντίθεται άπό άσυνεχείς φάσεις. 
Πρόκειται δηλαδή γιά «κινηματογραφική» καί όχι γιά φυσική κίνηση. 
Ή , άντί γιά τόν κινηματογράφο, είσάγεται έδώ τό καλειδοσκόπιο: ή

138. Β 8, 5.
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κίνηση δέν εΐναι στήν πραγματικότητα κίνηση παρά μιά διαδοχή άπό 
άκινησΐες.

Γ ιά τήν άκρΐβεια, πρέπει έδώ νά κάνουμε τήν ακόλουθη διάκριση139: 
ή πρόταση «έκεΐνο πού καταλαμβάνει χώρο όμοιο μ’ αύτό τό ι'διο, εΐναι 
ακίνητο» αληθεύει όταν άναφέρεται σ ’ ένα χρονικό διάστημα, άλλά δέν 
άληθεύει όταν άναφέρεται σ’ ένα χρονικό σημείο. ’Έτσι, ή πρόταση 
«δ,τι κινείται καταλαμβάνει σέ κάθε στιγμή ένα χώρο όμοιο μ’ αύτό τό 
ϊδιο», εΐναι σωστή, δταν άφορά ένα χρονικό σημείο, καί ψευδής όταν 
άναφέρεται στήν κατάληψη ένός χώρου κατά ένα χρονικό διάστημα. 
Μ’ αύτό τό νόημα, δέν δικαιολογείται τό συμπέρασμα πώς τό σώμα ήρε- 
μεΐ σέ κάθε στιγμή, γιατί «ήρεμία», σέ άντίθεση πρός τήν «κίνηση», εί
ναι έννοια πού ορίζεται σέ σχέση μέ χρονικά διαστήματα καί χρονικά 
σημεία. Ό ταν οί στιγμές άπό τίς όποιες συντίθεται τό χρονικό διάστη
μα πού κινείται τό βέλος εΐναι χρονικά άτομα, καί έπειδή τό βέλος δέν 
κινείται σέ καμιά στιγμή, πρέπει ή κίνηση νά γίνεται μόνο άνάμεσα άπό 
τίς στιγμές, δηλαδή νά μή συμβαίνει καθόλου. Μέ τήν προϋπόθεση, 
λοιπόν, πώς ό χρόνος έχει άτομική (καί όχι συνεχή) δομή, ή κίνηση καί 
γενικά τό γίγνεσθαι δέν μπορεΐ νά κατανοηθεΐ140.

Τά κινούμενα ϊσα σώματα 
A 28
τέταρτος δ’όπερι τώνέν σταδίφ κινονμένωνέξ έναντίας ίσων όγ
κων παρ’ ίσους, τών μέν άπό τέλους του σταδίου τών δ ’άπό μέσου, 
ϊσφ τάχει, έν φ συμβαίνειν οϊεται ίσον εΐναιχρόνον τφ διπλασίφ 
τόν ήμισυν. έστι δ ’ό παραλογισμός έν τφ τό μέν παρά κινούμενον 
τό δέ παρ ’ ηρεμούν τό ίσον μέγεθος άξιουν τφ ίσω τάχει τόν ίσον 
φέρεσθαι χρόνον, τούτο δ'έστι ψευδός, οίονέστωσανοίέστώτες 
ίσοι όγκοι έφ ’ ών τά ΛΑ, οί δ ’έφ ’ών τά ΒΒ άρχόμενοι άπό τοϋ 
μέσου τών Λ, ίσοι τόν άριθμόν τούτοις όντες καί τό μέγεθος και οί 
δ ’έφ ’ώντά ΓΓάπό τοϋ έσχάτου, ίσοι τόν άριθμόν όντες τούτοις 
καί τό μέγεθος, καί ισοταχείς τοίς Β. συμβαίνει δή τό πρώτον Β 
άμα έπί τφ έσχάτφ είναι καί τό πρώτο ν Γ, παρ9 άλλ η λα κι νουμέ- 
νων. συμβαίνει δέ καί τό Γ  παρά πάντα τά Β διεξεληλυθέναι, τά δέ 
Β παρά τά < Λ >  ή μίση * ώστε ήμισυν είναι τόν χρόνον ίσονγάρ

139. Τήν προΙείνει ό Black, 143-144.
140. Πβ. Rod, 135-136.
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έκάτερόνέστι παρ9έκαστον. άμα δέ συμβαίνει τά Β παρά πάντα τά 
Γ  παρεληλυθέναι * άμα γάρ έσται τό πρώτον Γ  και τό πρώτον Β έπί 
τοΐς έναντίοις έσχάτοις, ίσον χρόνον παρ’ έκαστον γινόμενον 
τών Β όσον περ τών Λ, ώςφησι, διά τόάμφότερα ϊσον χρόνον πα
ρά τάΑ γίγνεσθαι. (Άριστ., Φυσ., Ζ 9. 239 b 33).

[Τό τέταρτο έπιχείρημα εΐναι αύτό πού αφορά τίς δύο σειρές σωμάτων, 
πού καθεμιά συντίθεται άπό ϊσο αριθμό σωμάτων ϊσου μεγέθους, πού ξε
περνούν τό ένα τό άλλο σ ’ έναν άγώνα δρόμου καθώς προχωρούν μέ ϊση 
ταχύτητα πρός αντίθετες κατευθύνσεις καί ενώ ή μιά σειρά αρχικά κατέ
χει τό χώρο ανάμεσα στό τέρμα καί στό μέσο τοϋ δρόμου καί ή άλλη τό 
χώρο άνάμεσα στό μέσο καί τήν άφετηρία. Αύτό, νομίζω, συνεπάγεται τό 
συμπέρασμα ότι τό μισό ένός δεδομένου χρόνου ισοΰται πρός τό διπλά
σιο τοϋ χρόνου αύτοΰ. Τό σφάλμα τοϋ συλλογισμού βρίσκεται στήν 
προϋπόθεση πώς ένα σώμα χρειάζεται ισο χρόνο όταν κινείται μέ ιση τα
χύτητα γιά νά περάσει ένα σώμα πού βρίσκεται σέ κίνηση καί ένα σώμα 
ϊσου μεγέθους πού βρίσκεται σέ στάση, πράγμα πού είναι λάθος. Π.χ. άς 
ποΰμε ΑΑ τά στατικά σώματα ϊσου μεγέθους, ΒΒ τά σώματα πού είναι ϊσα 
σέ αριθμό καί μέγεθος πρός τά ΑΑ καί αρχικά κατέχουν τό μισό τοϋ δρό
μου άπό τήν άφετηρία ώς τό μέσο τών Α, καί ΓΓ έκεΐνα πού άρχικά κατέ
χουν τό άλλο μισό άπό τό τέρμα ώς τό μέσο’τών Α ϊσα σέ αριθμό, μέγεθος 
καί ταχύτητα πρός τά Β. Τότε συμβαίνουν τρεις περιπτώσεις: πρώτα, κα
θώς τά ΒΒ καί τά ΓΓ περνοΰν τό ένα τό άλλο, τό πρώτο Β φτάνει τό τελευ
ταίο Γ τήν ι'δια στιγμή πού τό πρώτο Γ φτάνει τό τελευταίο Β. Δεύτερο, 
αύτή τή στιγμή τό πρώτο έχει περάσει όλα τά Β, ένώ τό πρώτο Β έχει πε- 
ράσει μόνο τά μισά < Α >  καί συνεπώς έχει καταλάβει μόνο τό μισό χρό
νο άπ’ εκείνον πού ήταν κατειλημμένος άπό τό πρώτο Γ, έφόσον κάθε ένα 
άπό τά δυό τους καταλαμβάνει ϊσο χρόνο γιά νά περάσει τό κάθε σώμα. 
Τρίτο, τήν ϊδια στιγμή όλα τά Β έχουν περάσει όλα τά Γ, γιατί τό πρώτο Γ 
καί τό πρώτο Β θά φτάσουν ταυτόχρονα στά άντίθετα άκρα τοϋ δρόμου, 
έφόσον, όπως λέει ό Ζήνων, ό χρόνος πού καλύπτει τό πρώτο Γ όταν περ
νά κάθε ένα άπό τά Β είναι ι'σος πρός έκεΐνον πού καλύπτει τό ϊδιο όταν 
περνά κάθε ένα άπό τά Α, έπειδή τόσο τό πρώτο Β όσο καί τό πρώτο Γ κα
λύπτουν ισο χρόνο γιά νά περάσουν όλα τά Α].

ΑΑΑΑ Α όγκοι έστώτες
Β όγκοι κινούμενοι άπό τον Δ έπί τόΕ

Δ ΒΒΒΒ -> Ε Γ  όγκοι κι νούμενοι άπό τον Εέπί τό Δ 
Δ άρχή τον σταδίον 
Ε  τέλος τον σταδίον<— ΓΓΓΓ

(Διάγραμμα Αλεξάνδρου: Σιμπλ., εις Φυσ., 1016,14).
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Τό τελευταίο έπιχείρημα ένάντια στήν κίνηση είναι τό πιό πολύπλο
κο άπ’ όλα καί άναφέρεται, όπως τό προηγούμενο, στό χώρο καί στό 
χρόνο σάν σύνθετα άπό αδιαίρετα minima141. Έδώ παρουσιάζεται ειδι
κά ή σχέση άνάμεσα στό χρόνο κίνησης καί στό χώρο πού διανύεται, μέ 
έμφαση στό γεγονός πώς ή ταχύτητα είναι σχετική: έξαρτάται άν τό κι
νούμενο σώμα συσχετίζεται μ’ ένα ακίνητο ή μ’ ένα άλλο κινούμενο άν- 
τικείμενο, οπότε παίρνει διαφορετικές κατά περίπτωση αξίες. Κανονι
κά θά έπρεπε ϊσα διαστήματα νά διανύονται άπό ϊσα σώματα, πού έχουν 
τήν ϊδια ταχύτητα, σέ ϊσο χρόνο. Ό ταν όμως ϊσα σώματα κινούνται μέ 
ϊση ταχύτητα πρός άντίθετες κατευθύνσεις μέσα στόν ϊδιο χώρο, προσ
περνούν σώματα άκίνητα, πού βρίσκονται μέσα στόν ϊδιο αύτό χώρο, μέ 
ταχύτητα διπλάσια άπ’ έκείνη πού θά παρατηρούνταν άν τά σταθερά 
αύτά σώματα κινούνταν. Επειδή τά Β καί Γ σώματα είναι κινούμενα, τό 
πρώτο Β προσπερνάει δύο Γ στόν ϊδιο χρόνο t πού περνάει ένα στατικό 
Α. Γιά νά περάσει όμως τό Β ένα Γ, άπαιτειται χρόνος t/2, κατά τόν ό
ποιο περνάει μισό Α. Τόσο όμως τό Α όσο καί ό άντίστοιχος χρόνος πού 
άπαιτειται νά διανυθεΐ (t) συντίθενται άπό άδιαίρετα minima, άπό τά ό
ποια τά πρώτα δέν περνούν στά δεύτερα. Δηλαδή ένα άδιαίρετο χωρικό 
minimum δέν περνά μέσα σ’ ένα άδιαίρετο χρονικό minimum, σέ μιά 
στιγμή χωρίς διάρκεια. Τό πείραμα αύτό τοϋ Ζήνωνα έξαρθρώνει τήν 
κίνηση καί τήν άνάγει σέ minima-άτομα, χωρικά καί χρονικά, μέσα στά 
όποια ή κίνηση αύτή άναιρεΐται. Τό έπιχείρημα αύτό διαφωτίζεται, άν 
λάβουμε ύπόψη ότι οί Πυθαγόρειοι συνέχεαν άδιαίρετες άριθμητικές 
μονάδες μέ τά σημεία σέ άπειρα διαιρετά γεωμετρικά μεγέθη* έτσι, σύμ
φωνα μέ τήν πυθαγόρεια αύτή άποψη, κάθε πράγμα πού ύπάρχει έχει ένα 
κάποιο φυσικό μέγεθος. Πρόθεση, λοιπόν, τού Ζήνωνα ήταν ϊσως, πα
ράλληλα μέ τήν άναίρεση τής κίνησης, νά ύπεισέλθει καί σέ τρέχουσες 
στόν καιρό του έπιστημονικές συζητήσεις142.

141. Γιά τή σχέση αύτή Ζήνωνος καί Πυθαγορείων, πβ. Kirk-Raven, 297 καί Guth
rie II, 96.

142. Γιά μιά άναλυτική συζήτηση τού επιχειρήματος, βλ. Βέικου, « Τά ξηνώνεια 
παράδοξα», 329-330.
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δ. Χώρος 

Β 4
τό κι νούμενον οϋτ’ έν φ έστι τόπω κι νεΐται οϋτ’ ένφ μή  έστι.

[Τό πράγμα πού κινείται, δέν κινείται οϋτε στόν τόπο πού είναι οϋτε στόν 
τόπο πού δέν είναι].

Α 24
ό δέΖήνων ήπόρει, ότι «είέστι τι ό τόπος, έντίνι έσται;»λύεινον 
χαλεπόν ("Αριστ., Φνσ., Δ 3. b 22).

[Ό  Ζήνων αντιμετώπιζε τό πρόβλημα πώς «άν ό τόπος είναι κάτι τί, αύτό 
πρέπει νά ύπάρχει σέ κάτι». Δέν είναι δύσκολο νά τό λύσει κανείς].

Α 24
ή γάρ Ζήνωνος άπορία ζητεί τινα λόγον'εί γάρ παν τό όνέν τόπω, 
δήλονότι καί τον τόπον τόπος έσται, καί τοντο εις άπειρον πρόει- 
σ/κ(’Αριστ., Φνσ., Δ 1. 209 a 23).

[Ή  δυσκολία του Ζήνωνα ζητεΐ μιά έξήγηση. Γιατί άν κάθε τί πού ύπάρ- 
χει έχει ένα χώρο, είναι φανερό πώς καί ό χώρος θά έχει ένα χώρο, κι έτσι 
στό άπειρο].

Β 5
εί έστι ν ό τόπος, έν τι νι έσται * παν γάρ ον έν τι νι * τό δέ έν τι νι καί 
έν τόπω έσται άρα καί ό τόπος έν τόπω, καί τοντο έπ’άπειρον’ ονκ 
άρα έστι ν ό τόπος143.

[’Αν ύπάρχει ό χώρος, θά είναι σέ κάτι. Γ ιατί κάθε πράγμα είναι σέ κάτι.
Κι αύτό πού είναι σέ κάτι εΐναι καί σέ χώρο. Συνακόλουθα καί ό χώρος θά 
είναι σέ χώρο, κι αύτό έπ’ άπειρον. Δέν ύπάρχει λοιπόν ό χώρος].

Τό έπιχείρημα αύτό παρουσιάζεται όλότελα απομονωμένο μέσα στά 
γνωστά μας γενικά πλαίσια τής σκέψης τοϋ Ζήνωνα. Ό  συλλογισμός 
πρέπει νά είναι μάλλον ό ακόλουθος:

143. Τό κείμενο αύτό υίοθετήθηκε έκ τών ύστέρων άπό τούς εκδότες Diels-Kranz 
ώς κατά λέξη παράθεμα (Β 5) μέ βάση τήν έρευνα τοϋ Calogero, ( Stud/ sulV eleati- 
smo), 93 κ.έ. (Calogero, 101 κ.έ.): VS, 1498, 5.
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(α) οτιδήποτε ύπάρχει, βρίσκε ̂ αι σέ χώρο.
(β) ό χώρος ύπάρχει, άρα [δεδομένων τών (α) καί (β)]
(γ) ό χώρος βρίσκεται σέ χώρο, κι έτσι έπ’ άπειρο144.

Τό παράδοξο αύτό οδηγεί στήν άρνηση τού χώρου μόνο σέ σχέση μέ 
τήν πολλαπλότητα: ό χώρος τής πολλαπλότητας είναι αντιφατικός καί 
οδηγεί στό άπειρο, ένώ ή χωρική παράσταση τού όντος, μιά καθαρά έ- 
λεατική θέση πού ξεκινά άπό τόν Παρμενίδη, δικαιολογείται πολύ κα
λά μέ τήν εικόνα μιας τέλειας σφαίρας πού είναι μαζί πεπερασμένη καί 
άπειρη. Τό έπιχείρημα, λοιπόν, τοϋ Ζήνωνα άναφέρεται στό χώρο τοϋ 
πολλαπλού κόσμου καί έξυπηρετει παράλληλα τή γνήσια ελεατική πα
ράσταση τοϋ ένός (όντος) μέ χωρικές προϋποθέσεις. ’Άλλωστε, ή πα
ράσταση όποιασδήποτε μορφής ύπαρξης, όσο λίγο ύλική κι άν είναι 
αύτή, χωρίς χωρικές προϋποθέσεις, είναι κάτι πού ξεπερνά τήν προσω- 
κρατική νοοτροπία. Οί προσωκρατικοί σκέφτονται τίς μορφές ύπαρ
ξης, άκόμα καί τίς δυνάμεις καί τίς μορφές τοϋ θείου, μέ χωρικές παρα
στάσεις.

ε. Σημασία τών επιχειρημάτων

Τά έπιχειρήματα τοϋ Ζήνωνα, ή, όπως λέγονται κοινώς, τά «ζηνώνεια 
παράδοξα», δέν είναι σοφίσματα καί δέν άποτελοϋν λογικά παιχνίδια. 
Ό  Ζήνων ήθελε νά στηρίξει ορισμένες βασικές έλεατικές θέσεις μέ 
συγκεκριμένα έπιχειρήματα πού μαρτυρούν μαθηματική κατάρτιση, 
δύναμη παρατήρησης καί οξύτητα πνεύματος. Τά έπιχειρήματά του δέν 
άναφέρονται στό όν παρά στόν πολλαπλό κόσμο. ’Έτσι ή άνάλυση, ή 
προβληματική του, ή έπιχειρηματολογία του γενικά είχε σάν άποτέλε
σμα νά έρευνηθοϋν πιό πέρα τά ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα τοϋ 
χώρου, τού χρόνου καί τής κίνησης. Ή  ύπόθεσή του μάλιστα γιά τά ά- 
διαίρετα minima πρέπει νά ήταν ξεχωριστά έρεθιστική γιά τόν Λεύκιπ
πο, πού εισηγήθηκε πρώτος τήν άτομική θεωρία.

Γενικά, ή ιδέα τής άπειρης διαιρετότητας καί τοϋ άπειροελάχιστου 
άνοιγε γιά τά έλληνικά μαθηματικά τό δρόμο πρός τή θεωρία τοϋ άπει- 
ροστοϋ. Καί ώς σήμερα άκόμα είναι παρωθητική ή ιδέα τών άτόμων τοϋ 
χώρου καί τοϋ χρόνου (hodon, chronon) καθώς καί ή ιδέα τοϋ συνεχούς

144. Vlastos, Zeno, 375.
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(continuum). Ή  συζήτηση τών έπιχειρημάτων τοϋ Ζήνωνα δέν άνα- 
πτύσσεται τόσο στά πλαίσια τής φυσικής φιλοσοφίας όσο στά πλαίσια 
τής λογικής καί τών μαθηματικών.

4. ΜΕΛΙΣΣΟΣ 

α. Εισαγωγικά

Ό  Μέλισσος άπό τή Σάμο παρουσιάζεται, όπως ό Ζήνων, ώς μαθητής 
τοϋ Παρμενίδη. Όπως ό Παρμενίδης καί ό Ζήνων, συνέδεσε τή ζωή του 
μέ πολιτική δραστηριότητα145. Στήν παράδοση παρουσιάζεται ώς «πο
λιτικός άνήρ» μέ πλατειά άποδοχή άπό μέρους τών πολιτών καί μέ ύψη- 
λό κύρος. ’Όντας πολιτικά καταξιωμένος, έξελέγη καί στρατηγός τών 
Σαμίων. Νίκησε μάλιστα τούς5 Αθηναίους μέ τόν Περικλή άρχηγό κατά 
τή ναυμαχία τοϋ 441-440 π.Χ. Γι’ αύτό ό ’Απολλόδωρος λέει πώς ό Μέ
λισσος ήκμασε κατά τήν ογδοηκοστή τέταρτη ολυμπιάδα (444-441 
π.Χ.)146.

Τό βιβλίο του φέρεται μέ τόν τίτλο Περί φνσεως ή περί τον δντος, 
άλλ’ αύτός ό τίτλος άποδίδεται συχνά σέ έργα προσωκρατικών άπό με
ταγενέστερους σχολιαστές147. Τό γεγονός όμως ότι ό Γοργίας τιτλοφο
ρεί τό βιβλίο του Περί φνσεως ή περί τον δντος, θά ήταν δυνατό νά θεω
ρηθεί σάν άμεσος ύπαινιγμός ένός βιβλίου τής έλεατικής σχολής, τό ό
ποιο θά είχε τόν παραπάνω τίτλο. Ό  Γοργίας άπευθύνει τήν προβλημα
τική του πρός τόν ϊδιο τόν Παρμενίδη καί έπομένως θά έπρεπε ’ίσως καί 
ό Παρμενίδης νά είχε δώσει στό βιβλίο του τόν ϊδιο τίτλο πού υιοθέτησε 
ό Μέλισσος. Ό  Σιμπλίκιος148, μάλιστα, τό βεβαιώνει αύτό, λέγοντας 
πώς ό Μέλισσος καί τήν έπιγραφήν όντως έποιήσατο τον σνγγράμμα- 
τοςΧΑ9. Καμιά όμως βεβαιότητα δέν ύπάρχει ώς πρός τό θέμα αύτό.

Στό βιβλίο του ό Μέλισσος έπιχειροϋσε νά έκφράσει σκέψεις καί νά 
διατυπώσει έπιχειρήματα μέ σκοπό τήν άμεση ύποστήριξη τών θέσεων 
τοϋ Παρμενίδη γιά τή φύση τής πραγματικότητας.

145. VS, 28 Α 12.
146. 30 A 1 καί 2.
147. Βλ. Kirk-Raven, 102,1 καί 299.
148. ΕίςΦυσ., 70, 16.
149. Βλ. Guthrie II, 102, 1.
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β. Ή  πραγματικότητα

Ό  Παρμενίδης δεχόταν πώς ή πραγματικότητα ύπάρχει μόνο σ’ ένα 
αιώνιο παρόν καί όχι στό παρελθόν καί στό μέλλον. Ό  Μέλισσος ύπο- 
στηρίζει τή θέση γιά τήν αιωνιότητα τής πραγματικότητας μέ τό ακό
λουθο νόημα: δέν είναι ή πραγματικότητα ένα αιώνιο παρόν, όπως δε
χόταν ό Παρμενίδης150, βλλά  μιά έκταση πού ύπήρχε πάντοτε καί θά ύ- 
πάρχει πάντοτε, γιατί οί δύο όρίζοντές της, πρός τό παρελθόν καί πρός 
τό μέλλον, είναι δίχως όρια. Δέν πρόκειται, λοιπόν, έδώ γιά απόλυτη 
αιωνιότητα (aeternum) παρά γιά μιά σχετική αιωνιότητα (perpetuum). 
Ή  πραγματικότητα συλλαμβάνεται χρονικά, μόνο πού ό χρόνος θεω
ρείται σάν μιά πλήρης έκταση, πού άποτελεΐται άπό τό απεριόριστο 
σύνολο τοϋ παρελθόντος, τοϋ παρόντος καί τοϋ μέλλοντος. Επειδή, 
λοιπόν, ή πραγματικότητα δέν ορίζεται πουθενά μέσα στό χρόνο, αύτή 
δέν γεννήθηκε ποτέ καί ύπάρχει, ύπήρχε καί θά ύπάρχει, χωρίς άρχή 
καί τέλος. Έπομένως είναι άπειρη.

Καί. πρώτα, ή πραγματικότητα δέν έχει άρχή:

Β 1
άεί ήν ό, τι ήν καί άεί έσται. ε ί γάρ έγένετο, άναγκαΐόν έστι πριν 
γενέσθαι είναι μηδέν * εί τοίνννμηδέν ήν, ούδαμά άν γένοιτο ου
δέ ν έκ μηδενός.

[Πάντοτε ύπήρχε ό,τι ύπήρχε καί πάντοτε θά ύπάρχει. Γ ιατί, άν γινόταν, 
θά έπρεπε άναγκαστικά νά ήταν μηδέν προτού γίνει. Ά ν ,  λοιπόν, ήταν 
μηδέν, ποτέ δέν θά μπορούσε τίποτε νά γίνει άπό τό μηδέν].

Μέ τό γνωστό σχήμα τοϋ «ειτε-εϊτε», ό Μέλισσος σκέφτεται πώς ένα 
πράγμα θά μποροΰσε νά έχει άρχή εϊτε άπό κάτι πραγματικό είτε άπό τό 
τίποτα. Επειδή όμως όλα τά πραγματικά δέν βγαίνουν έξω άπό τά όρια 
τής πραγματικότητας, άποκλείεται ή πραγματικότητα νά έχει τήν άρχή 
της σέ κάτι πραγματικό. Ά πό τό τίποτα πάλι δέν μπορει νά προέλθει ή 
πραγματικότητα, γιατί «άπό τό μηδέν γίνεται μηδέν». Ή  βασική διά
κριση πού ύπόκειται είναι ή διάκριση γεννητοϋ-άγέννητου: καθετί πού 
έγινε έχει μιά άρχή, ένώ τό άγέννητο δέν έχει άρχή- ή πραγματικότητα 
είναι άγέννητη, δέν έχει λοιπόν καμιά άρχή. Ά λλά τό πέρασμα άπό τή

150. 28 Β 8,5.
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χρονική άπειρότητα (άναρχο καί άτέλειωτο) στή χωρική άπειρότητα 
(χωρίς άρχή καί τέλος στό χώρο) είναι προβληματικό. Ύστερα, ή 
πραγματικότητα δέν έχει τέλος:

Β 2
ότε τοίνυν ούκ έγένετο, έστι τε καί άεί ήν καί άεί έσται καί αρχήν 
ούκ έχει ουδέ τελευτήν; άλλ ’ άπειρόν έστιν. είμέν γάρ έγένετο, 
άρχήν άνείχεν (ήρξατο γάρ άν ποτε γινόμενον) καί τελευτήν(έ- 
τελεύτησε γάρ άν ποτε γενόμενον)' ότε δέ μήτε ήρξατο μήτε έτε- 
λεύτησεν, άεί τε ή ν καί άεί έσται <  καί >  ούκ έχει άρχή ν ουδέ τε
λευτήν* ού γάρ άεί είναι άννστόν, ό, τι μή παν έστι.

[Μιά καί δέν έγινε, λοιπόν, ή πραγματικότητα, είναι τώρα καί ήταν πάν
τοτε καί πάντοτε θά είναι. Δέν έχει άρχή οΰτε τέλος, άλλά εΐναι άπειρη.
Γιατί άν έγινε, θά είχε άρχή (κάποτε φυσικά άρχισε νά γίνεται) καί θά 
είχε τέλος (κάποτε θά σταματούσε νά γίνεται). Ά λ λ ά , μιά καί δέν άρχισε 
ποτέ ούτε έπαψε ποτέ νά γίνεται, ήταν πάντοτε καί θά είναι πάντοτε, χω
ρίς άρχή καί τέλος. Γ ιατί δέν εΐναι δυνατό τό κάθε πράγμα νά ύπάρχει 
γιά πάντα παρά μόνον άν ύπάρχει τό παν].

Β 3
άλλ ’ ώσπερ έστι ν άεί, οϋτω καί τό μέγεθος άπειρο ν άεί χρή είναι.

[Ά λ λ ’ όπως άκριβώς ύπάρχει πάντοτε, έτσι πρέπει νά είναι πάντοτε άπει
ρη καί στό μέγεθος].

Β 4
άρχήν τε καί τέλος έχον ούδέν ούτε άίδιον ούτε άπειρόν έστιν. 

[Τίποτε πού νά έχει άρχή καί τέλος δέν εΐναι αιώνιο καί άπειρο].

Β 5
εί μή έν είη, περανεί πρός άλλο.

[Ά ν  δέν ήταν ένα, θά έπρεπε νά έχει τά όριά του σέ κάτι άλλο].

Β 6
εί γάρ <  άπειρον >  είη, έν είη ά ν  εί γάρ δύο είη, ούκ άν δύναιτο άπει
ρα εΐναι, άλλ ’ έχοι άν πείρατα πρός άλλη λα.

[Γιατί άν ήταν άπειρη ή πραγματικότητα, θά ήταν ένα* άν ήταν δύο, δέν θά 
μπορούσαν αύτά νά εΐναι άπειρα, παρά τό ένα θά είχε τά όριά του στό άλλο].
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Ό ταν ό Μέλισσος συμπεραίνει πώς είναι άπειρη ή πραγματικότητα, 
γιατί αύτή δέν έχει οϋτε άρχή οϋτε τέλος, εΐναι αύτονόητο πώς σκέφτε
ται τήν άπειρότητα χρονικά. Αύτό προκύπτει φανερά άπό τό άπόσπα- 
σμα 2. Ά ν  θά γινόταν δεκτό πώς ή πραγματικότητα γεννήθηκε, θά έπρε- 
πε νά προϋποθέτουμε πώς αύτή δέν ύπήρξε πρίν άπό τή γέννησή της. 
Ά ν  τά πράγματα είχαν άρχή, θά πρέπει νά φανταστούμε πρίν άπό τήν 
άρχή τους ένα καθαρό μηδέν. Ά λλά ένα καθαρό μηδέν δέν μπορει ποτέ 
νά δώσει κάτι πραγματικό. Αύτό πού δέν ήταν τίποτε δέν μπορει νά θεω
ρηθεί σάν άρχή γιά κάτι πού γίνεται ή έγινε.

Ά ν  ή πραγματικότητα δέν έγινε ποτέ, δέν πρόκειται καί νά τελειώσει 
ποτέ. Έπομένως αύτή ήταν πάντοτε, είναι καί θά εΐναι πάντοτε χωρίς 
άρχή καί τέλος. Γιατί κάτι πού εΐναι αιώνιο άποτελει κατ’ άνάγκη ολο
κληρωτική πραγματικότητα.

Ή  άπειρότητα όμως δέν είναι νοητή μόνο χρονικά παρά καί χωρικά. 
Αύτό πού ύπάρχει αιώνια, αύτό πού δέν έχει όρια στό χρόνο, δέν παρου
σιάζει έπίσης χωρικά όρια. Ένώ ό Παρμενίδης παρίστανε τήν πραγμα
τικότητα μέ τήν εικόνα μιας τέλειας σφαίρας πού δέν νοείται άπειρη πα
ρά μέσα στά όριά της (δέν έχει δηλαδή οϋτε άρχή οϋτε τέλος), ό Μέλισ
σος θεωρεί τήν πραγματικότητα χωρικά άπειρη, μέ μέγεθος άπειρα έ- 
κτατό. ’Έτσι όδηγεΐται στήν ένότητα τής πραγματικότητας. Ά ν  αύτή 
δέν άποτελοϋσε έν, θά έπρεπε νά έχει τό πέρας της σέ μιάν άλλη πραγμα
τικότητα. Θά είχαμε, λοιπόν, δύο πραγματικότητες, πού φυσικά δέν θά 
ήταν άπειρες, γιατί ή μιά θά είχε τά όριά της στήν άλλη. Ό  Μέλισσος, 
λοιπόν, σκέφτεται πώς μιά άπειρη πραγματικότητα πρέπει νά είναι ή 
μοναδική καί πώς ένας διπλασιασμός, τετραπλασιασμός κ.λπ. αύτής 
τής πραγματικότητας συνεπάγεται τήν άρνηση τής άπειρότητας καί τής 
ένότητάς της.

Ό  Μέλισσος, στό άπόσπασμα 7, τό έκτενέστερο άπ’ όσα έχουμε άπό 
τό βιβλίο του, άπαριθμεΐ τά άκόλουθα χαρακτηριστικά τής πραγματι
κότητας: αύτή εϊναι αιώνια, άπειρη, ένιαία καί ομοιόμορφη παντοϋ. Τό 
νέο χαρακτηριστικό πού παρουσιάζεται έδώ είναι ή ομοιομορφία τής 
πραγματικότητας. Τοϋτο προκύπτει άπό τή βασική θέση πώς, μιά καί ή 
πραγματικότητα εΐναι άπειρη, πρέπει νά εΐναι ένιαία καί μοναδική. 
Ά πό τήν ένότητα, λοιπόν, τής πραγματικότητας συνάγεται άρχικά ή 
ομοιομορφία της. Ακολουθούν όμως καί άλλα χαρακτηριστικά τής 
πραγματικότητας, πού προκύπτουν έπίσης άπό τήν ένότητά της: ή 
πραγματικότητα δέν θά ήταν δυνατό οϋτε νά χάνεται οϋτε νά γίνεται με
γαλύτερη οϋτε νά μεταβάλλεται στήν έσωτερική φύση καί διάταξή της-
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αύτή άκόμα δέν θά μπορούσε νά νιώθει πόνο ή άνία. Τέτοια παθήματα 
συνεπάγονται τήν άρνηση τής ένότητάς της. Ά ν  θά άλλαζε ή φύση τής 
πραγματικότητας, αύτό θά σήμαινε τήν άρνηση τής ομοιομορφίας της, 
καταστροφή έκείνου πού ύπήρχε. Ά ν  μιά τρίχα άλλαζε μέσα σέ διάστη
μα 10.000 έτών, τό παν κάποτε θά καταστρεφόταν. Μιά άσήμαντη, λοι
πόν, μεταβολή θά οδηγούσε όλη τήν πραγματικότητα στήν καταστρο
φή της. Πρόκειται γιά μεταβολή φύσης (έτεροίωσις), όπως π.χ. ή μετα
βολή άπό τό φωτεινό στό σκοτεινό ή άπό τό ζωντανό στό πεθαμένο. Ή  
άντίστοιχη ύπόθεση, πού άποτελεΐ τό στόχο τής πολεμικής, είναι πώς ή 
πραγματικότητα μετακοσμεϊται, ότι δηλαδή άλλάζει ή δομή της καί ή 
έσωτερική της διάταξη. Εΐναι όμως άδύνατο νά άλλάξει ή δοσμένη τάξη 
τής πραγματικότητας, νά χαθεί δηλαδή αύτή ή τάξη πού ύπήρχε προη
γουμένως καί νά γίνει μιά άλλη. Έφόσον δέν άλλάζει ή φύση τής πραγ
ματικότητας, δέν άλλάζει καί ή δομή, ή μορφή καί ή διάταξή της.

"Ως έδώ έχουμε μιά σειρά χαρακτηριστικών όπου τό ένα συνάγεται 
λογικά άπό τό προηγούμενο καί θεμελιώνεται σ’ αύτό: άπειρότητα, έ
νότητα, ομοιομορφία, τό άμετάβλητο (ώς πρός τή φύση καί τή διάταξη 
τής πραγματικότητας) καί, συνακόλουθα, τό άνώλεθρο καί άγέννητο.

Στή συνέχεια ορίζεται ένα παράξενο χαρακτηριστικό, τό άνώδυνο 
τής πραγματικότητας καί θεμελιώνεται πάνω στή θέση πώς αύτή άποτε
λεΐ έν-πάνκαί εΐναι παντού όμοια. Ά ν  κάτι νιώθει πόνο, δέν εΐναι δυνα
τό νά είναι αιώνιο, οϋτε έχει αύτό τήν ϊδια δύναμη όπως τό ύγιές. Ε π ι
πλέον, αύτό πού νιώθει πόνο δέν μπορει νά είναι ομοιογενές, γιατί θά έ
νιωθε τόν πόνο γιά κάτι πού τό ϊδιο θά έχανε ή γιά κάτι πού θά προστίθε- 
το σ’ αύτό, καί έτσι δέν θά ήταν πιά όμοιο. Τέλος, κάτι πού εΐναι ύγιές 
δέν είναι δυνατό νά νιώθει πόνο, γιατί θά καταστρεφόταν δ,τι είναι ύγιές 
καί ό,τι ύπάρχει καί θά ερχόταν σέ ύπαρξη αύτό πού δέν ύπάρχει. Είναι 
χαρακτηριστικό πώς ό Μέλισσος προσδιορίζει έδώ, έστω καί άποφατι- 
κά, τήν πραγματικότητα ώσάν αύτή νά εΐναι ένας ζωντανός οργανισμός. 
Μετά τόν προσδιορισμό της σάν ολοκληρωμένης ύπαρξης άπό χρονι
κή καί χωρική άποψη, παρουσιάζεται έδώ ή παράστασή της σάν ζωντα
νού άπόλυτου. 'Οπωσδήποτε ή ένότητα τοϋ χωρικού καί τού χρονικού 
άποτελεΐ έδώ τήν πιό άληθινή βάση γιά τό συμπέρασμα, πώς αύτό πού 
πάσχει δέν θά μπορούσε νά ύπάρχει αιώνια151. Ά λλά ή παρουσίαση τής 
πραγματικότητας μέ τίς άναλογίες ζωντανού οργανισμού δέν φαίνεται

151. Calogero, 80-81.
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πολύ συνεπής, μιά καί καθετί πού ζεΐ συνδέεται φυσικά μέ τήν άλλαγή 
καί τόν πόνο. Καί ό πόνος άποτελει ένδειξη ζωντάνιας. Ό  Μέλισσος έ- 
ξάλλου δέν μάς λέει άν θά μπορούσαμε νά φανταστούμε τήν πραγματι
κότητα καί σέ κατάσταση χαράς, γιατί καί ή χαρά θά ήταν ένα πάθημα 
καί σάν πάθημα δέν θά συμβιβαζόταν μέ τήν ένότητα, τήν πληρότητα 
καί τό άμετάβλητο τής πραγματικότητας.

Ή  τελειότητα, λοιπόν, τής πραγματικότητας κατοχυρώνεται έδώ μέ 
τήν ένότητα, τήν ομοιομορφία, τό άμετάβλητο, τήν αύτάρκεια, τήν ύ- 
γεία καί, συνακόλουθα, τήν έλευθερία της άπό τόν πόνο, πού θά τήν ά- 
ποδιοργάνωνε σάν ένότητα.

Τέλος, έκτίθεται ή πληρότητα τής πραγματικότητας: δέν ύπάρχει κα
νένα κενό. Τό κενό δέν ύπάρχει καί, συνακόλουθα, εΐναι άδύνατο νά δε
χτούμε πώς ύπάρχει τό μηδέν. Τό έπιχείρημα αύτό είναι βέβαια παρμε- 
νίδειο, άλλά ό Μέλισσος δέν άναφέρεται στό μή όν παρά στό φυσικό ι
σοδύναμό του, στό κενό. Σκοπός του εΐναι άκριβώς νά δείξει πώς ή 
πραγματικότητα δέν μπορεΐ νά διαβρωθεΐ άπό τό μηδέν καί τό έκφράζει 
αύτό λέγοντας πώς δέν ύπάρχει κενό, πού θά ήταν δυνατό νά δεσμεύσει 
τό όν μέσα σέ όρια. Σκεφτόμαστε τό σφαιρόμορφο όν τού Παρμενίδη, 
πού εΐναι φυλακισμένο άπό τήν άναγκαιότητά του νά παραμένει σταθε
ρά μέσα στά όριά του, όρια μιας τέλειας σφαίρας πού είναι άπειρη. Δί
νουμε έτσι τήν έξήγηση πώς ή άναγκαστική αύτή παραμονή τοϋ όντος 
μέσα στά όριά του άποτελει άντίδοτο στό ένδεχόμενο νά διαρρεύσει τό 
όν έξω άπό τόν έαυτό του, πρός τό μή όν, πρός τό κενό. Τό ϊδιο ένδεχό
μενο προϋποτίθεται στόν Μέλισσο, πού προσπαθεί νά δείξει πώς ή 
πραγματικότητα εΐναι μία, ένιαία, μοναδική καί άδιάβρωτη άπό τό κε
νό. Τό κενό δέν εΐναι παρά άπλό όνομα, κάτι χωρίς άντίκρυσμα στήν 
πραγματικότητα.

Πάνω στό άτοπο αύτό τοϋ κενοϋ θεμελιώνεται ή άρνηση τής κίνησης. 
Δέν είναι δυνατό νά ύπάρχει κίνηση μέσα σέ μιά πραγματικότητα χωρίς 
κενό. ’Ά ν ύπήρχε κενό, τότε θά ήταν δυνατό νά διαρρεύσει κάτι σ’ αύτό. 
Ή  πραγματικότητα όμως εΐναι πλήρης καί συμπαγής κι έτσι είναι άδύ- 
νατη ή κίνηση μέσα σ’ αύτήν.

Ή  κριτική αύτή ένάντια στήν ύπόθεση τοϋ κενοϋ συνδέεται στό κεί
μενο τοϋ Μέλισσου μέ μιά κριτική πού στρέφεται ένάντια σ τόν5 Αναξι- 
μένη: τά άντίθετα πνκνόν-άραιόν δέν θά ήταν δυνατό νά ύπάρχουν, γιατί 
αύτά συνεπάγονται τήν άποδοχή τού κενοϋ καί, συνακόλουθα, δέν συμ
βιβάζονται μέ τό συμπαγή χαρακτήρα τής πραγματικότητας. Πυκνό καί 
άραιό σχηματίζουν μιά κλίμακα, πού πάνω της τά πράγματα ταξινο-
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μοϋνται σέ διαφορετικές βαθμίδες κενοϋ. Τά πιό πυκνά είναι αύτά πού 
παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό κενότητας καί διακρίνονται άπό τά ά- 
ραιά πού είναι τά πιό κενά. Έδώ βρίσκει ό Μέλισσος τό κριτήριο, γιά 
νά διακρίνει τό πλήρες άπό τό μή πλήρες. ’Ά ν ένα πράγμα περιλαμβάνει 
κάτι ή τό άφήνει νά μπαίνει μέσα του, δέν είναι πλήρες. Πλήρες εΐναι 
μόνον τό μή κενό καί αύτό δέν κινείται. Κάθε κίνηση συνεπάγεται τήν 
άποδοχή κενού, πού όμως δέν έχει θέση στήν ένιαία καί άπειρη πραγμα
τικότητα:

Α 8
έν καί άκίνητον τό παν είναι φασι καί άπειρον ένιοι  * τό γάρ πέρας 
περαίνειν άν πρός τό /f£vw (’Apuru., Γεν. Φθορ., Α 8. 325 a 14).

[Λένε μερικοί πώς τό παν είναι ένα καί άκίνητο καί άπειρο. Γ ιατί τά όριά 
του θά τελείωναν στό κενό].

Άνάμεσα στούς Έλεάτες, πού έννοοϋνται έδώ, ιδιαίτερη θέση έχει ό 
Μέλισσος, πού άκριβώς προσδιορίζει τήν πραγματικότητα σάν μία καί 
μοναδική, άκίνητη, πλήρη καί άπειρη, γιατί πραγματικά τό πέρας θά 
σήμαινε άνοιγμα πρός τό κενό. Ό  Μέλισσος έκφράζει έτσι μ’ έναν άλ
λο τρόπο τή σφαίρα τού Παρμενίδη, πού είναι συμπαγής, χωρίς δηλαδή 
κενά μέσα της, ισόρροπη πρός όλα τά σημεία της, ομογενής καί φυλα
κισμένη μέσα στά όριά της.

Ά λλά ή πραγματικότητα προσδιορίζεται έδώ καί ώς άσώματη, όχι 
μόνο ώς άπειρη, πράγμα πού δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί τό άσώματο 
τής πραγματικότητας δέν συμβιβάζεται μέ τήν ιδέα τοϋ μεγέθους της.

Β 9
ε ί μέν ούνείη, δει αυτό έν είναι * εν δ ’έόν δει αύτό σώμα μή έχει ν. 
ε ί δέέχοι πάχος, έχοι άν μόρια, καί ούκέτι έν είη.

[’Ά ν , λοιπόν, δεχτούμε πώς ή πραγματικότητα γενικά ύπάρχει, πρέπει 
αύτή νά είναι ένα. Καί άν είναι ένα, δέν πρέπει νά έχει σώμα. Ά ν  θά εΐχε 
ποσότητα, θά είχε μόρια καί δέν θά ήταν καθόλου ένα].

Τό άπόσπασμα αύτό, σέ συνδυασμό μέ προηγούμενα άποσπάσματα, 
μάς έπιτρέπει νά άνασυγκροτήσουμε τό άκόλουθο έπιχείρημα: 
α. ή πραγματικότητα είναι άπειρη ώς πρός τό μέγεθος (Β 3). 
β. τό μέγεθος της δέν εΐναι καταμερισμένο άλλά ένιαιο, συμπαγές καί 

πλήρες, χωρίς μόρια (Β 9).
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γ. ή πραγματικότητα, λοιπόν, πρέπει νά είναι άσώματη.
Ή  σύνθεση μερών εΐναι χαρακτηριστικό ένός σώματος, ένός οργανι

κού δηλαδή σώματος πού έχει μέλη καταμερισμένα. "Ενας τέτοιος κα
ταμερισμός σημαίνει άρνηση τής άπειρότητας καί πληρότητας πού χα
ρακτηρίζουν τήν πραγματικότητα. Έχει παρατηρηθεί άπό παλιά πώς ό 
Μέλισσος στρέφεται, μ’ αύτή τήν πρόταση, ένάντια στήν πυθαγόρεια 
άποψη γιά τίς έσχατες πολλαπλές μονάδες152 -  άτομα. Μιά πολλαπλό
τητα μονάδων ή έσχατων μορίων δέν συμβιβάζεται μέ τήν ένότητα καί 
τήν πληρότητα τού έλεατικοϋ ένός.

Τό πρόβλημα πού προκύπτει έδώ εΐναι πώς συμβιβάζεται τό άσώματο 
τής πραγματικότητας μέ τήν άπειρότητά της ώς πρός τό μέγεθος153. Εΐ
ναι τάχα δυνατό μιά άπειρη σέ μέγεθος πραγματικότητα νά προϋποτίθε
ται άσώματη; Ό  Μέλισσος δμως χρησιμοποιεί τή λέξη σώμα, έννοών- 
τας μ’ αύτό ένα οργανικό σύνολο άπό μέρη, μέλη, μόρια-άτομα. Γιά έ
ναν προσωκρατικό στοχαστή δέν ήταν άντιφατικό νά προσδιορίζει μιά 
μορφή πραγματικότητας μέ τό χαρακτηρισμό τοϋ μεγέθους καί ταυτό
χρονα νά τή σκέφτεται «άσώματη» μέ τό παραπάνω νόημα. Ό  Μέλισ
σος ήθελε μ’ αύτό νά δείξει πώς ή πραγματικότητα είναι ένα συμπαγές, 
χωρίς κενά, μέγεθος, μιά άπόλυτη έκταση, ομογενής καί πλήρης. ’Ά ν  
αύτή είχε σώμα καί πάχος, θά είχε μόρια, συστατικά δηλαδή μέρη, καί 
έπομένως δέν θά ήταν ένα.

γ. Ή  πολλαπλότητα

Ό  Μέλισσος άσκησε μιά άξιοσημείωτη κριτική ενάντια στήν πολλα
πλότητα154. Όπως ό Ζήνων, άνάλογα καί ό Μέλισσος δέν περιορίζει τά 
πυρά τής πολεμικής του ένάντια στήν ιδέα τής μεταβολής καί τής κίνη
σης, τής χρονικότητας καί του πεπερασμένου, παρά καταφέρεται έπί
σης καί ένάντια στήν ιδέα τής πολλαπλότητας:

152. Burnet, 327.
153. Ό  Vlastos (βλ. καί Guthrie II, 110-2) θεωρεί δυνατή τή σύνδεση αύτών τών 

δύο χαρακτηριστικών μέ τήν έξήγηση πώς στόν Μέλισσο δέν πρόκειται γιά άπειρό
τητα μέ τό νόημα μιας χωρίς όρια χωρικής έκτασης, άλλά μέ τό νόημα μιας διάρκειας 
χωρίς άρχή καί τέλος. Ό  Zeller καί ό Burnet, 297 κ.έ. εισηγοϋνται τήν άποψη πώς 
έδώ δέν πρόκειται γιά τό έλεατικό όν παρά γιά τίς μονάδες άπό τίς όποιες συντίθεται ή 
πραγματικότητα σύμφωνα μέ τήν πυθαγόρεια θεωρία.

154. Β 8.
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α. Ά ν  ύπήρχαν πολλά δντα, θά έπρεπε αυτά νά είναι αναγκαστικά έ
τσι ακριβώς δπως ύπάρχει ή μία καί μοναδική πραγματικότητα. Υ π ο
θέτουμε δηλαδή πώς ύπάρχουν γή, νερό, άέρας, φωτιά, σίδηρος, χρυ
σός, τό ζωντανό καί τό πεθαμένο, τό μαύρο καί τό άσπρο καί δλα τά άλ
λα πράγματα πού οί άνθρωποι λένε πώς εΐναι άληθινά. Ά ν , λοιπόν, ύ
πάρχουν δλα αύτά τά πράγματα κι έμεΐς τά βλέπουμε καί τά άκοϋμε σω
στά, πρέπει κάθε ένα άπ’ αύτά νά είναι τέτοιο, δπως άκριβώς παρουσιά
στηκε σέ μάς τήν πρώτη φορά, καί δέν πρέπει νά μετασχηματίζεται καί 
νά άλλάζει. Κάθε πράγμα είναι άνάγκη νά υπάρχει πάντοτε δπως αύτό 
είναι. Μ’ αύτόν τόν όρο, είναι μόνο δυνατό νά βλέπουμε, νά άκοϋμε καί 
νά κατανοούμε τά πράγματα.

β. Όταν δέν τηρούμε αύτόν τόν όρο, πρέπει νά δεχτούμε πώς ή γνώ
ση είναι άδύνατη. Μάς φαίνεται δηλαδή πώς τό θερμό γίνεται ψυχρό 
καί τό ψυχρό θερμό155, τό σκληρό γίνεται μαλακό καί τό μαλακό σκλη
ρό, πώς τό ζωντανό πεθαίνει καί ξαναζωντανεύει άπό τό πεθαμένο156 καί 
πώς δλα ύπόκεινται σέ μεταλλαγές, ώστε οτιδήποτε ύπήρχε καί οτιδή
ποτε είναι νά μή μοιάζει μέ τόν έαυτό του.

γ. Ά πό τά (α) καί (β) προκύπτει λοιπόν άντίφαση: θεωρούμε μιά πολ
λαπλότητα αιώνιων συγκεκριμένων πραγμάτων καί ώστόσο φανταζό
μαστε πώς τά πάντα μεταβάλλονται καί πώς άπό τή μιά μορφή μεταπί
πτουν στήν άλλη, άνάλογα μέ τή σκοπιά πού κάθε φορά τά βλέπουμε.

δ. Ή  πολλαπλότητα, λοιπόν, είναι μιά άπάτη τών αισθήσεων, γιατί, 
άν τά πράγματα ήταν άληθινά, θά έπρεπε νά μή μετασχηματίζονται άπό 
τή μιά μορφή στήν άλλη παρά νά βρίσκονται σέ κατάσταση σταθερής 
ταυτότητας μέ τόν έαυτό τους157.

ε. Ή  μετάπτωση άπό τή μιά μορφή στήν άλλη συνεπάγεται χαμό τοϋ 
δντος καί γέννηση τοϋ δντος άπό τό ούκ δν.

στ. Τό τελικό συμπέρασμα μάς έπαναφέρει στήν άφετηρία (α), δτι 
δηλαδή, άν ύπήρχαν πολλά δντα, θά έπρεπε αύτά νά είναι άκριβώς έτσι 
δπως είναι τό μοναδικό δν, τό ένα.

Πιό ξεκάθαρη εικόνα τής έλεατικής άποκρυστάλλωσης τής ιδέας τοϋ

155. 'Ο Μ έλισσος άναφέρεται ϊσως έδώ στόν Ηράκλειτο, Β 126: τά ψυχρά Θέρε- 
ται, θερμό ν ψύχεται...

156. Αύτό διατυπώθηκε έπίσης άπό τόν Η ράκλειτο, Β 88: ταντό τ’ένι ζώνκαί τε- 
θνηκός... τάδε γάρμεταπεσόντα έκεϊνά έστι...

157. Ό  Reinhardt, 41 κ.έ., 42,1 βρίσκει έδώ ένα τυπικό παράδειγμα τής τεχνικής 
τών αποδείξεων πού χαρακτηρίζει τόν Παρμενίδη.



Ο ΕΛΕΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 215

όντος δέν έχουμε άλλη άπ’ αύτήν. Ό  Μέλισσος μετασχηματίζει τήν 
αιώνια στιγμή (νυν) τοϋ παρμενίδειου όντος σέ αιώνιο συνεχές (άεί), 
πού έκτείνεται άπεριόριστα πρός τό παρελθόν καί τό μέλλον. Ή  πραγ- 
ματικότητα γι’ αύτόν είναι άπόλυτη τόσο άπό χρονική όσο καί άπό χω
ρική άποψη. ’Ά ν μάχεται τήν πολλαπλή πραγματικότητα, είναι γιατί 
αύτή δέν μπορεΐ νά ύπάρχει όπως τό ένα.

5. Ο ΕΛΕΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Μετά τό μεγάλο νοϋ τοϋ Παρμενίδη ή προβληματική τοϋ Ζήνωνα κα
θώς καί οί άναλύσεις τοϋ Μέλισσου δέν είναι, βέβαια, παρά δημιουργία 
δεύτερης σειράς. Ό  Παρμενίδης δέν έπισκιάζεται άπό κανέναν μετά άπ’ 
αύτόν. Ή  βασική δυσκολία, πού συνοδεύει τήν παρμενίδεια σκέψη, συ- 
νίσταται στή δικαίωση ένός φαινομενικού κόσμου άπέναντι στόν κό
σμο τοϋ όντος. Έτσι ό Παρμενίδης άνέπτυξε μιά ολόκληρη κοσμολο
γία, πού βασίζεται στήν άλήθεια τοϋ όντος καί συγχρόνως προϋποθέτει 
άποδοχή μιας πλάνης περιορισμένης στό έλάχιστο, ότι δηλαδή ύπάρ- 
χουν βασικά δύο πράγματα, οί θεμελιακοί κοσμολογικοί παράγοντες 
φώς καί νύχτα, πού δέν ταυτίζονται. Ή  ϊδια ή θεϊκή φωνή τής άλήθείας 
είναι καί ή φωνή τής δοξασίας: ό Παρμενίδης έπηρεάζεται βέβαια άπό 
τίς άντιλήψεις τών πολλών άνθρώπων γιά ένα διαφοροποιημένο συγκε
κριμένο κόσμο, άλλά τήν κοσμολογία του τήν άναπτύσσει οχυρωμένος 
πάνω σέ μιά άτράνταχτη άλήθεια. Οί συνεχιστές του όμως, ό Ζήνων καί 
ό Μέλισσος, άδυνατοϋν νά συλλάβουν τό σύνολο τής παρμενίδειας 
προβληματικής καί νά άντιμετωπίσουν τή βασική δυσκολία πού συνί- 
σταται στή σχέση τών δύο έπιπέδων τής πραγματικότητας, τοϋ άληθι- 
νοϋ καί τοϋ φαινομενικού. Ή  σημασία τους, φανερά, είναι μεγάλη, για
τί άκριβώς δημιουργήθηκαν, μέσα άπό τήν έπιχειρηματολογία τους, ά- 
κρότητες πού έπέβαλαν πιό άπαιτητικά τήν κρίσιμη στιγμή πού άντι- 
προσωπεύει στήν ιστορία τοϋ προσωκρατικοϋ στοχασμού ή παρμενί- 
δεια προβληματική. Ή  ιδιαίτερη σημασία τους είναι ’ίσως πώς αυτοί 
προετοίμασαν τόν άτομισμό τοϋ Λεύκιππου καί τοϋ Δημόκριτου.



ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

1. ΤΑ ΔΥΟ ΕΡΓΑ

Ό  Εμπεδοκλής άπό τόν Άκράγαντα (ή άκμή του τοποθετείται γύρω 
στά μέσα τοϋ 5ου π.Χ. αιώνα) άποτελει μιά ιδιάζουσα προσωπικότητα 
στήν ιστορία τών ιδεών. Είναι φυσικός καί μυστικός, έπιστήμονας καί 
μάγος, γιατρός καί πολιτικός. Τά κείμενά του παρουσιάζουν δύο έντε- 
λώς διαφορετικά σχέδια σκέψης. Γραμμένα σέ ποιητική μορφή, κατά 
τό παράδειγμα τού Παρμενίδη, άνήκουν σέ δύο διαφορετικά έργα πού 
ονομάζονται Περί φνσεως τό ένα καί Καθαρμοί τό άλλο. Τό πρώτο 
ποίημα είναι μιά προσπάθεια νά έξηγηθεΐ άπό φυσική άποψη ό κόσμος 
στίς ποικίλες φάσεις του καί στά ποικίλα περιεχόμενά του καί τό δεύτε
ρο έχει σάν θέμα τήν πτώση τής άνθρώπινης ψυχής άπό μιά άρχική κα
τάσταση άθωότητας καί τόν κύκλο πού άκολουθει ή ψυχή γιά νά φτάσει 
στήν άρχική της έδρα. Οί μελετητές βρέθηκαν έδώ μπροστά σ’ ένα ι
διαίτερα οξύ πρόβλημα, γιατί τά δύο ποιήματα παρουσιάζονται πολύ 
διαφορετικά στό ύφος τό ένα άπό τό άλλο καί μέ περιεχόμενα άταίρια- 
στα μεταξύ τους. Τό πρόβλημα άντιμετωπίστηκε κατά ποικίλους τρό
πους μέ βάση δύο" κυρίως, άντίθετες μεταξύ τους, προϋποθέσεις: ό Ε μ 
πεδοκλής δέν παρουσιάζεται συνεπής στόν έαυτό του, γιατί μέσα στό 
κοσμολογικό του σύστημα δέν ύπάρχει θέση γιά μιά άθάνατη ψυχή, ό
πως αύτή προϋποτίθεται στούς ΚαθαρμούςL τά δύο ποιήματα γράφτη
καν σέ περιόδους τής ζωής τοϋ Εμπεδοκλή άπομακρυσμένες μεταξύ

1. Όπως είσηγήθηκε ό Burnet, 250 καί ανάλογα, Zeller, 1001.
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τους, καί έπομένως απεικονίζουν διαφορετικές φάσεις μιας καί τής ί
διας πνευματικής ανάπτυξης2.

Τό πρόβλημα αύτό δέν έπιδέχεται μιά οριστική λύση, άλλά οπωσδή
ποτε γίνεται λιγότερο οξύ μέ μιά διερεύνηση τών σημείων έκείνων άπό 
τούς Καθαρμούς πού διασαφηνίζουν ορισμένα σημεία τοϋ Περί φύσεως 
καί άντίστροφα3. Ή  ύπαρξη, μάλιστα, σαφών άντιστοιχιών στά δύο 
ποιήματα καί ή ομοιότητα σέ κύριες έννοιολογικές δομές οδηγούν στήν 
ύπόθεση μήπως τά δύο έργα εκφράζουν παράλληλες πλευρές τοϋ έμπε- 
δόκλειου προβληματισμού καί όχι άπομακρυσμένες φάσεις στοχα
σμού.

2. ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

α. Τά τέσσερα ριζώματα καί οί δυνάμεις Φιλότης καί Νεϊκος

Ό  Εμπεδοκλής διατυπώνει τή θεωρία πώς ό κόσμος έχει τίς ρίζες του 
σέ τέσσερα στοιχεία καί οί κινήσεις του ρυθμίζονται άπό δύο άντίθετες 
δυνάμεις:

Β 6
τέσσαρα γάρ πάντων ριζώματα πρώτον άκουε'
Ζεύςάργής Ήρη τε φερέσβιος ήδ’ Άιδωνεύς 
Νήστίς θ\ ή δρακρύοις τέγγει κρούνωμα βρότειον.

[Ά κ ου  πρώτα τίς τέσσερεις πηγές όλων τών πραγμάτων: τόν λαμπερό 
Δία, τήν 'Ήρα πού δίνει τή ζωή,'ϋόν Αϊδωνέα καί τή Νήστιδα πού βρέχει 
μέ νερό τίς πηγές τών θνητών ανθρώπων].

Β 17
16 δίπλ ’έρέω’ τοτέμέν γάρ έν ηνξήθη μόνον εΐναι 

έκ πλεόνοιν, *τοτέ δ ’α&·διέφν πλέον9έξ ένός εΐναι, 
πυρ καί ύδωρ καί γαΐα καί ήέρος άπλετον ύψος,
Νεΐκός τ’ ούλόμενον δίχα τών; άτάλαντον άπάντη, 
καί Φιλότης έν τοΐσιν, ίση μήκός τε πλάτος τε.

2. Όπως είσηγήθηκε ό Diels, 396 κ.έ. Ά π ό τότε προβάλλεται τό έρώτημα ποιό 
άπό τά δύο ποιήματα άντιπροσωπεύει τήν πρωιμότερη καί ποιό τήν ύστερότατη φά
ση.

3. Πβ. Kirk-Raven, 323* Guthrie II, 127.
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[Μιά διπλή Ιστορία θά πώ: μιά φορά συνέβη καί βγήκε τό ένα μόνο άπό 
τά πολλά, μιάν άλλη αύτό χωρίστηκε πάλι γιά νά γίνουν άπό τό ένα πολ
λά, φωτιά καί νερό καί γή καί τό άπλετο ϋψος τοϋ άέρα καί ξέχωρα απ’ 
αύτά τό ολέθριο Νεΐκος, ισοδύναμο παντού, καί άνάμεσά τους ή Φιλότη- 
τα, ϊση σέ μήκος καί σέ πλάτος].

Β 17
27 ταντα γάρ ίσά τε πάντα καί ήλικα γένναν έασι, 

τιμής δ 9άλλης άλλομέδει, πάρα δ ’ ήθος έκάστω, 
ένδέ μέρει κρατέονσι περιπλομένοιο χρόνοιο.

[Γιατί αύτά εΐναι όλα ϊσα καί συνομήλικα, μόνο πού τό καθένα κρατά ένα 
διαφορετικό προνόμιο καί έχει δικό του χαρακτήρα. Καί μέ τή σειρά 
κερδίζουν τήν άνοδο καθώς ό χρόνος γυρίζει].

Στό πρώτο άπό τά παραθέματα αύτά (Β 6) παρουσιάζονται τά ριζώμα
τα, τά τέσσερα στοιχειακά φυσικά σώματα τοϋ Εμπεδοκλή, μέ θεϊκά ο
νόματα: Ζεύς, Ήρα, Άιδωνεύς καί Νήστις. Ό  Ζεύς έκπροσωπεΐ έδώ τό 
πϋρ, ή Ήρα τόν άέρα, ό Άιδωνεύς τή γή καί ή Νήστις τό νερό. Ή  Νή- 
στις φαίνεται πώς ύπήρξε μιά σικελική θεότητα τών ύδάτων καί ή περι
γραφή της στό άπόσπασμα δείχνει πώς αύτή άντιπροσωπεύει πράγματι 
τό νερό4. Τά άλλα θεϊκά ονόματα δέν έξηγοΰνται εύκολα μέ βάση τή 
λαϊκή παράδοση σάν πρόσωπα πού άντιπροσωπεύουν τά φυσικά σώμα
τα φωτιά, άέρα καί γή. Φαίνεται πώς ό Εμπεδοκλής έπιχείρησε μιά ά- 
ναθεώρηση λαϊκών πεποιθήσεων σχετικά μέ ορισμένες φυσικές λει
τουργίες πού έκπροσωπούσαν οί θεοί Ζεύς, Ήρα καί Άιδωνεύς5. Αύτό 
όμως δέν φαίνεται νά έχει κρίσιμη σημασία στήν έρμηνεία τής σκέψης 
τού Εμπεδοκλή. Ή  προσωποποίηση καί θεοποίηση τών στοιχείων έ- 
ξυπηρετεΐ έδώ μιά άλληγορική έξατομίκευσή τους6. Όπως, όμως, ό Α 
ναξίμανδρος μίλησε γιά τό άπειρο άποδίδοντας σ’ αύτό θεϊκό χαρακτή
ρα, όπως ό Ξενοφάνης σκέφτηκε τήν ένότητα τού κόσμου μέσα άπό μιά 
κοσμική δύναμη πού τήν ονόμασε θεό, όπως ό Ηράκλειτος άποκάλεσε 
θεό τόν κόσμο τής μέρας καί τής νύχτας, τού χειμώνα καί τού καλοκαι
ριού, τοϋ πολέμου καί τής ειρήνης, τοϋ κόρου καί τοϋ λιμοϋ, άνάλογα ό 
Εμπεδοκλής θεωρούσε τά στοιχεία θεούς γιατί αύτά τά έβλεπε σάν έ

4. Burnet, 229· Bignone, 542, 3.
5. Πλατειά παρουσίαση τοϋ προβλήματος γίνεται στοΰ Guthrie, II 144-46.
6. Πβ. Jaeger, 157· Schuhl, 298.
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σχατες πραγματικότητες. Δέν τά πρόβαλε, βέβαια, μέ θρησκευτικό νόη
μα καί θά ήταν άτοπο νά φανταστούμε ότι ό Εμπεδοκλής παρουσίασε 
αύτούς τούς θεούς σάν άντικείμενα λατρείας. Τό ϊδιο ισχύει καί γιά τίς 
δύο δυνάμεις Φιλότητα καί Νεΐκος, πού ό θεϊκός τους μάλιστα χαρα
κτήρας παρουσιάζεται ιδιαίτερα τονισμένος άπό τό γεγονός ότι αύτές 
έμφανίζονται μέ πολλά ονόματα: Φιλότης, Φιλΐη, Στοργή, Γηθοσννη, 
Κύπρις, Άφροδίτη-Νεΐκος, Έρις; Κότος. Τό φαινόμενο αύτό τής πο- 
λυωνυμίας παρουσιάζει τόν Εμπεδοκλή πολύ σύμφωνο μέ τήν παραδο
σιακή θρησκεία, όπου ή άπόδοση σ’ ένα θεό πολλών ονομάτων είναι χα
ρακτηριστικό του ιδιαίτερου κύρους καί γοήτρου του7. Ανάλογο φαι
νόμενο πολυωνυμίας παρουσιάζεται στήν περίπτωση τής θεάς τοϋ Παρ
μενίδη (Δίκη, :'Ανάγκη, Μοίρα) καί άκόμα στόν Ηράκλειτο (λόγος, 
σοφόν, θεόςκ.λπ.). Ό  τελευταίος όμως δηλώνει ρητά πώς δέν δικαιολο
γείται καμιά προσωπική θεϊκή δύναμη πού νά άντιπροσωπεύει τήν έ
σχατη πραγματικότητα: τό σοφόν δέν έξαντλεΐται μ’ ένα όνομα προσω
πικού θεού, έστω κι άν αύτός είναι ό υψιστος θεός τής παράδοσης8.

Όπως, λοιπόν, καί σέ άλλους προσωκρατικούς στοχαστές, στόν Ε μ 
πεδοκλή δέν παρουσιάζονται θεϊκά ονόματα γιά νά δηλώσουν θεότητες 
μέ θρησκευτικό νόημα9 άλλά γιά νά παραστήσουν τίς τέσσερεις έσχα
τες στοιχειακές οντότητες του κόσμου καί τίς δύο ρυθμιστικές δυνάμεις 
του.

Μιά καλή άφετηρία γιά νά προσδιοριστεί τό νόημα τών τεσσάρων ρι
ζωμάτων καί τών δύο δυνάμεων άποτελει τό δεύτερο κείμενο πού παρα
θέσαμε παραπάνω (Β 17,16 κ.έ.). Ό  Εμπεδοκλής, προβάλλοντας άρχι- 
κά τό «διπλό λόγο», πού παρουσιάζεται νά έξυπηρετεΐ τό σκοπό τής δι
δασκαλίας του, προβαίνει σέ μιά μεθοδολογική έξήγηση: ή σκέψη του 
άναπτύσσεται σέ δύο βασικά πλάνα καί κινείται άνάμεσα στήν ένότητα 
καί στήν πολλαπλότητα:

7. Παραδείγματα πολυώνυμων θεών άπό άλλες θρησκείες καί παρατηρήσεις γιά τό 
νόημα τής πολυωνυμίας ένός προσωπικού θεοϋ, Βλ. Cassirer, 59 κ.έ. Είναι λ.χ. ή μυ- 
ριώνυμη Ίσιδα, ό Α λλάχ πού προσφωνείται μέ έκατό ονόματα καί θεοί αύτόχθονες 
τής ’Αμερικής, ιδιαίτερα τοϋ Μεξικοΰ, πού έκφέρονται μέ πάμπολλα ονόματα.

8. VS, 22 Β 32.
9. Αύτό προϋποτίθεται στήν άποψη λ.χ. τοϋ Loew, 40, ότι τά στοιχεία καί οί δυνά

μεις τοϋ ’Εμπεδοκλή είναι «θεοί ανώτερης τάξης». Γιά τήν ακρίβεια, πρόκειται γιά 
θεούς μιας άλλης τάξης, πού έξυπηρετοϋν τό κοσμολογικό νόημα ορισμένων μορφών 
έσχατης πραγματικότητας.
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έν πλέονα

Ένότητα είναι μιά έξ ολοκλήρου ομογενής καί συμπαγής μάζα τών 
τεσσάρων ριζωμάτων, πού έχει διαπεράσει όλότελα ή Φιλότητα, καί 
πολλαπλότητα είναι ό πλήρης διαχωρισμός τους, όταν αύτά διαπερα- 
στούν έξ ολοκλήρου άπό τό Νεΐκος. Καθετί, λοιπόν, πού ύπάρχει εΐναι 
έξι οντότητες, τέσσερα δηλαδή στοιχειακά φυσικά σώματα καί άκόμα 
οί δύο άντίθετες δυνάμεις.

Τά ριζώματα έχουν συλληφθει κατά τό πρότυπο τού παρμενίδειου δν
τος. Κάθε ένα άπ’ αύτά είναι ι'διο, όμοιο καί ισο μέ τόν έαυτό του, εΐναι 
ομογενές, αιώνια άμετάβλητο μέσα σ’ όλους τούς μετασχηματισμούς 
τών πραγμάτων, άπαράλλακτο άντίγραφο τοϋ δντος τοϋ Παρμενίδη. 
Καί τά τέσσερα ριζώματα είναι ϊσα μεταξύ τους καί «συνομήλικα», δλα 
δηλαδή ισοδύναμα καί τό ϊδιο προαιώνια, χωρίς άρχή καί τέλος. Τί ση
μαίνει όμως ότι τά ριζώματα είναι ϊσα μεταξύ τους; Εΐναι ϊσα ώς πρός τή 
μάζα; Έδώ άπαιτεΐται μιά έξήγηση, γιατί άν θά λέγαμε πώς τά ριζώματα 
εΐναι ϊσα ώς πρός τή μάζα, θά έπρεπε προηγουμένως νά προϋποθέσουμε 
στόν Εμπεδοκλή μιά διάκριση ποσότητας καί ποιότητας, όπως έκανε ό 
Αριστοτέλης10. Ή  ισότητα όμως τών ριζωμάτων δέν άναφέρεται άπλά 
στήν ποσότητα παρά στή δύναμη καί ή «δύναμις» έχει γιά τόν Εμπεδο
κλή καί τούς προηγούμενους στοχαστές ένα νόημα, πού δέν δεσμεύεται 
άπό τή μεταγενέστερη, τήν άριστοτελική διάκριση ποσού καί ποιοϋ: ή 
δύναμη «δήλωνε ε’ίτε ποσότητα εϊτε ποιότητα ή (άκόμα πιό συχνά) καί 
τά δύο»11. Ό  Εμπεδοκλής, λοιπόν, κατά τό πρότυπο τοϋ παρμενίδειου 
δντος, πού θεωρούνταν σέ κατάσταση σταθερής ισορροπίας καί ισοδυ
ναμίας πρός κάθε κατεύθυνση, καί άντίστοιχα κατά τό πρότυπο τών δύο 
φυσικών άντιγράφων τοϋ δντος, τοϋ φωτός καί τής νύχτας, πού είναι 
ϊσα σέ ποσότητα καί σέ ποιότητα, θεώρησε τά ριζώματα ϊσα σέ μάζα καί 
σέ άξία. Ό τι εΐναι ισάξια, ύπογραμμίζεται ιδιαίτερα άπό τό γεγονός ότι 
χαρακτηρίζονται σάν «συνομήλικα». Ό  χαρακτηρισμός αύτός, άν καί 
δέν εΐναι άκριβής, μιά καί άναφέρεται σέ σώματα πού δέν έχουν ούσια- 
στικά ήλικία (ώς αιώνια, χωρίς άρχή καί τέλος), ώστόσο κατοχυρώνει 
θαυμάσια μ’ έναν παραστατικό τρόπο τήν ισοτιμία τών ριζωμάτων. Ά ν  
εΐναι συνομήλικα, έχουν ϊσα δικαιώματα μέσα στόν κόσμο καί κανένα 
άπ’ αύτά δέν μπορει νά έπικαλεστεϊ προνόμια άρχαιότητας καί νά διεκ-

10. Γεν. ΦΘορ., 333 a 19 κ.έ. Βλ. σχετικά Βέικου, « Εμπεδοκλής», 328.
11. Vlastos, 159,33.
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δικήσει έκταση καί άξία σέ βάρος τών άλλων. Όπως στόν ’Αναξίμαν
δρο οί κοσμολογικοί παράγοντες θερμό-ψυχρό, ξηρό-ύγρό εισάγονται 
σάν ομότιμοι καί ορίζονται χρονικά διαστήματα μέσα στά όποια τά 
πάντα πρέπει νά πληρώσουν γιά τά άδικα άποκτημένα κέρδη τους σέ 
βάρος τών άλλων, άνάλογα στόν Εμπεδοκλή τά ριζώματα είναι ισοδύ
ναμα καί ομότιμα. Προστίθεται όμως12 ότι τό καθένα άσκεΐ διαφορετικό 
λειτούργημα καί έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα ή τρόπο λειτουργίας. 
Ή  κανονικότητά τους ορίζεται άπό ορισμένα χρονικά διαστήματα, μέ
σα στά όποια τά ριζώματα κερδίζουν εναλλάξ τήν κυριαρχία τους στό 
γύρισμα τοϋ χρονικού κύκλου13.

Τό άδιάκοπο γύρισμα τοϋ χρονικοΰ κύκλου είναι έξασφαλισμένο άπό 
τήν ϊδια τή δομή τών ριζωμάτων. Αύτά μένουν άπαράλλακτα μέ τόν έαυ- 
τό τους, ομογενή καί συμπαγή, αιώνια άμετάβλητα μέσα στόν αιώνια 
μεταβαλλόμενο καί άνακυκλούμενο κόσμο. ’Έτσι ό Εμπεδοκλής ικα
νοποιεί τόσο τό αίτημα τής ιωνικής έπιστήμης νά εξηγηθεί ό κόσμος 
καί τά ποικίλα φυσικά φαινόμενα σάν σύστημα μεταβολών όσο καί τό 
αίτημα τοϋ Παρμενίδη γιά σταθερότητα όσον άφορά τόν προσδιορισμό 
τής έσχατης πραγματικότητας. Δέν είναι, λοιπόν, δουλική παρακολού
θηση παρμενίδειων κανόνων αύτό πού παρατηρειται στό τέλος τοϋ άπο- 
σπάσματος 17, καθώς καί σέ πολλά άλλα σημεία τοϋ ποιήματος τοϋ Ε μ 
πεδοκλή, ότι τό σύνολο τής πραγματικότητας δέν μπορεΐ ούτε νά αύξη- 
θεΐ, μιά καί δέν ύπάρχει τίποτε έξω άπό τά ριζώματα, οϋτε νά καταστρα- 
φεΐ έφόσον τίποτε δέν είναι κενό άπ’ αύτά14.

Βέβαια, στήν πληρότητα τοϋ παντός νοοϋνται καί οί δύο δυνάμεις Φι- 
λότης καί Νεΐκος, άλλ’ αύτές δέν νοοϋνται σάν σώματα15, σάν ποσότη
τες λ.χ. πού θά κάλυπταν ύποτιθέμενα μεταξύ τών ριζωμάτων κενά. Ή  
Φιλότητα καί τό Νεΐκος, άν καί παρουσιάζονται μέ μυθικά ονόματα, 
συλλαμβάνονται σάν μηχανικές δυνάμεις. Ό  Εμπεδοκλής δέν είναι ά
κόμα σέ θέση νά διακρίνει ύλική καί πνευματική αιτία, καί έτσι, όταν οί

12. Β 17,28.
13. Ό  στίχος Β 17, 29 πού έρμηνεύουμε, έπανέρχεται πανομοιότυπος ώς πρώτος 

στίχος τοϋ Β 26, μέ μόνη τή διαφορά ότι άντί χρόνοιο έχουμε κύκλοιο, πράγμα πού 
άποτελει μιά πρόσθετη έπιβεβαίωση τής παράστασης τοϋ χρόνου σάν κύκλου.

14. Μέ σκέψεις καί έκφράσεις πού μάς άνάγουν κατευθείαν στόν Παρμενίδη, ό 
’Εμπεδοκλής προσπαθεί νά ύποστηρίξει τή θέση πώς τίποτε δέν γίνεται άπό τό μή όν 
(Β 11 καί 12) καί πώς τό κενό δέν έχει θέση μέσα στήν πλη ρότητα τοϋ παντός (Β 13 καί 
14).

15. Όπως τίς θεωροϋσε ό Burnet, 232.
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δυνάμεις του λειτουργούν σάν αίτια, συλλαμβάνονται σάν αύθύπαρκτες 
οντότητες, ώσάν νά ήταν ύλικές. Γι’ αύτό άκριβώς προσδιορίζονται έ- 
κτατικά. Ή  Φιλότητα προσδιορίζεται ίση στό μήκος καί στό πλάτος 
καί τό Νεΐκος ισόρροπο παντού. Αύτό σημαίνει ότι καί οί δύο δυνάμεις 
άπλώνουν έξίσου τό δυναμικό τους σ’ όλο τό χώρο τής επιρροής τους.

β. Ό Σφαΐρος

Εκτός άπό τά βασικά στοιχεία καί τίς δυνάμεις πού κινούν τά πάντα, ύ- 
πάρχει στό κοσμικό σύστημα καί μιά άκόμα θεμελιακή έννοια: ό Σφαΐ- 
ρος:

Β 28
άλλ  ’ δ γε πάντοθεν ίσος < έο ί>  καί πάμπαν άπειρων 
όντως 'Αρμονίης πνκινφ κρύφφ έστήρικται 
σφαΐρος κνκλοτερήςμονίη περιηγέι γαίων.

[’Αλλά ό Σφαΐρος, ίσος άπό παντού μέ τόν έαυτό του καί όλότελα δίχως 
όρια, μένει σταθερός κάτω άπό τή στενή κάλυψη τής Α ρμονίας, ένας ο
λοστρόγγυλος Σφαΐρος πού χαίρεται μέσα στήν κυκλική μοναξιά του].

Β 29
ον γάρ άπό νώτοιο δύο κλάδοι άίσσονται, 
ού πόδες, ού θοά γονν(α), ούμήδεα γεννήεντα, 
άλλά σφαΐρος έην καί <πάντοθεν> ίσοςέαντφ.

[Δέν αναφύονται δύο κλαδιά άπό τά νώτα του, δέν έχει πόδια, οΰτε γρήγο
ρα γόνατα, ούτε σεξουαλικά όργανα, ήταν ένας σφαΐρος ίσος μέ τόν έαυ
τό του άπό κάθε μεριά].

Ό  Σφαΐρος τοϋ Εμπεδοκλή παρουσιάζεται σάν θεός, πράγμα πού 
προκύπτει άπό τό άπόσπασμα 29, όπου ό ποιητής άποκρούει, μ’ έναν 
τρόπο άνάλογο μέ τού Ξενοφάνη, μιά άνθρωπομορφική παράσταση τοϋ 
θεοϋ αύτοϋ16. Ό  θεϊκός χαρακτήρας τοϋ Σφαίρου έχει έπίσης φιλοσο
φικό καί όχι θρησκευτικό νόημα, άκριβώς όπως ό θεϊκός χαρακτήρας

16. Στό άπόσπασμα 31 (πάντα γάρ έξείης πελεμίζετο γυία ΘεοΓο) πρόκειται σαφώς 
γιά τό θεό Σφαιρο πού τά μέλη του διαβρώνονται, τό ένα μετά τό άλλο, άπό τό Νεΐκος.
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τών ριζωμάτων καί τής Φιλότητας καί τοϋ Νείκους. Μ’ αύτή τήν προϋ
πόθεση, μπορούμε νά ποΰμε ότι στόν Εμπεδοκλή οί βασικές δομές 
σκέψης σχηματίζουν σειρά άπό μιά θεϊκή τετράδα (ριζώματα), μιά θεϊ
κή δυάδα ( Φιλότης-Νεΐκος) καί μιά θεϊκή μονάδα (Σφαΐρος). Ό  Σφαΐ- 
ρος είναι, σάν τή σφαίρα τοϋ Παρμενίδη, ϊσος άπό παντού μέ τόν έαυτό 
του καί παντοϋ άπειρος. Ή  ισότητά του είναι, βέβαια, ή ισότητα μιας 
τέλειας σφαίρας, πού έκτείνεται εξίσου πρός όλα τά όριά της, καί άπει
ρότητα είναι ή έλλειψη έσωτερικών όρίων. Τά χαρακτηριστικά αύτά ι
σχύουν γιά τή φάση έκείνη τού κοσμικού κύκλου κατά τήν οποία ή Φι- 
λότητα έχει έπικρατήσει ολοκληρωτικά καί έχει πετύχει τήν άπόλυτη 
μίξη όλων τών συστατικών στοιχείων. Ή  στιγμή αύτή ονομάζεται 
σφαΐρος καί σημαίνει μιά πρωταρχική ένότητα, μιά μάζα ομογενή καί 
συμπαγή, όπου τά πάντα χαίρονται τήν ένωσή τους. Ή  συναισθηματική 
χροιά τών δυνάμεων, καί ιδιαίτερα τής Φιλότητας, είναι έδώ φανερή, 
καί δέν είναι παράξενο πού ό ’Αριστοτέλης χαρακτηρίζει τόν Σφαΐρο 
σάν τόν πιό εύτυχισμένο θεό, άν καί όχι τόσο έξυπνο17.

γ. Ό  κοσμικός κύκλος

Ή  ισοτιμία τών στοιχείων καί τών δυνάμεων έξασφαλίζει τήν κανονική 
κυκλική πορεία τοϋ κόσμου, τή σταθερή δηλαδή έναλλαγή τών περιό
δων τοϋ κοσμικού γίγνεσθαι:

Β 17
1 δι'πλ ’ έρέω  * τοτέμέν γάρ έν ηύξήθη μόνο ν είναι 

έκ πλεόνων, τοτέ δ ’ αν διέφν πλέον"έξ ένός είναι. 
δοιή δέ θνητών γένεσις, δοιή δ ’ άπόλειψις' 
τήν μέν γάρ πάντων σύνοδος τίκτει τ ’όλέκει τε,

5 ή δέ πάλι ν διαφνομένω ν θρεφθεΐσα διέπτη. 
καί ταντ’ άλλάσσοντα διαμπερές ούδαμά λήγει, 
άλλοτε μέν Φιλότητι σννερχόμεν’ εις έν άπαντα, 
άλλοτε δ ’αύ δ ίχ ’έκαστα φορεύμενα Νείκεος έχθει.
<οντως fj μέν έν έκ πλεόνωνμεμάθηκε φύεσθαι>

10 ήδέ πάλ ι ν διαφύ ντος ένός πλέο ν ’ έκτελέθονσι, 
τη μέν γίγνονταΐ τε καί ον σφισι ν έμπεδος αιών

17. Μεταφυσ., Β 4. 1000 b 3.



ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜ Α 227

fj δέ διαλλάσσοντα διαμπερες ούδαμά λήγει, 
ταύτη δ ’αιένέασιν ακίνητοι κατά κύκλον.

[Μιά διπλή ιστορία θά πώ: μιά φορά έγινε καί βγήκε τό ένα μόνο άπό τά 
πολλά, μιάν άλλη αύτό χωρίστηκε πάλι γιά νά γίνουν πολλά άπό τό ένα. 
Υ πάρχει μιά διπλή γένεση τών θνητών πραγμάτων καί ένας διπλός χα
μός. Τό ένα παρουσιάζεται καί πάλι εξαφανίζεται μέ τή συγκέντρωση ό
λων τών πραγμάτων, τό άλλο αναπτύσσεται καί διασκορπίζεται καθώς τά 
πράγματα χωρίζονται ξανά. Κι αύτά τά πράγματα ποτέ δέν σταματούν τή 
συνεχή άλλαγή, τή μιά φορά συγκεντρώνονται όλα μέ τήν ’Αγάπη σέ 
ένα, τήν άλλη τό κάθε ένα γεννιέται χωριστά άπό τά άλλα μέ τήν Έριδα. 
< Έ τσ ι, έφόσον έχουν μάθει νά άναπτύσσονται σέ ένα άπό τά πολλά>  
καί ξανά, όταν τό ένα χωρίζεται, νά είναι γιά μιά φορά άκόμα πολλά, έτσι 
γίνονται καί ή ζωή πού έχουν δέν διαρκεΐ. Ά λ λ ά  καθώς ποτέ δέν σταμα
τούν τή συνεχή εναλλαγή θέσεων, έτσι εΐναι καί πάντα άμετάλλακτα μέ
σα στόν κύκλο].

Ό  διπλός λόγος, πού προβάλλεται έδώ καί πού έπαναλαμβάνεται, κα
θώς παρατηρήσαμε, στή συνέχεια τού άποσπάσματος, συνίσταται στή 
θεώρηση μιας διπλής γένεσης καί μιας διπλής φθοράς. Αύτό ύποβάλλει 
τήν ύπόθεση πώς πρόκειται έδώ γιά τέσσερα στάδια κοσμικού κύκλου: 
τό στάδιο κατά τό όποιο τά τέσσερα στοιχειακά σώματα συγκεντρώνον
ται μέ άποτέλεσμα νά καταστραφεΐ ή γένεση* τό στάδιο κατά τό όποιο ή 
σύνοδος τών ύλικών γεννά τή γένεση* τό στάδιο κατά τό όποιο τά στοι
χεία είναι έν μέρει μόνον συγκεντρωμένα καί έν μέρει άποχωρισμένα* 
τό στάδιο τού τέλειου άποχωρισμού τών στοιχείων. ’Από ένα ορισμένο 
ομογενές μίγμα τών τεσσάρων στοιχειακών σωμάτων, πού ή Φιλότης τά 
έχει διαπεράσει όλότελα, καταλήγουμε στόν πλήρη άποχωρισμό τους, 
όταν δηλαδή αύτά θά τά διαπεράσει όλότελα τό Νεΐκος. Άνάμεσα σ’ 
αύτά τά δύο άκραΐα στάδια διαγράφονται δύο ήμικύκλια πού παριστά
νουν τή «διπλή γένεση» τού κόσμου. Τό ένα ήμικύκλιο διαγράφει τήν 
περίοδο τής αύξανόμενης Φιλότητας καί τό άλλο τήν περίοδο τού αύξα- 
νόμενου Νείκους. Μ’ άλλα λόγια, έχουμε δύο διαμετρικά άντίθετες φά
σεις τού κόσμου, τόν κόσμο τής Φιλότητας καί τόν κόσμο τού Νείκους, 
καί δύο ενδιάμεσες φάσεις, κατά τίς όποιες τή μιά φορά ή Φιλότητα 
βαίνει συνεχώς αύξανόμενη σέ βάρος τού Νείκους, πού άντίστοιχα 
φθίνει όλο καί πιό πολύ, καί τήν άλλη τό Νεΐκος αύξάνει συνεχώς τήν 
επιρροή του πάνω στά στοιχεία σέ βάρος τής έπιρροής τής Φιλότητας.

Αναλυτικά, οί τέσσερεις αύτές φάσεις τού κοσμικού κύκλου παρου
σιάζονται μέ τή σειρά τους ώς έξής:
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Έν-Σφαϊρος: τό κράτος τής Φιλότητας

Ό ταν ή Φιλότητα έχει κάνει δλα τά πράγματα νά γίνουν ένα, αύτά έ
χουν άποτελέσει μιά συμπαγή σφαιρική μάζα, μέσα στήν οποία είναι 
άναμιγμένα τέλεια καί τό ένα δέν ξεχωρίζει άπό τό άλλο. Είναι ένα ομο
γενές κράμα τών τεσσάρων στοιχείων, πού μαρτυρεί γιά τήν άπόλυτη έ- 
πικράτηση τής Φιλότητας. Ή  Φιλότητα τώρα διαπερνά τά πάντα μέσα 
στόν σφαΐρο καί τά κρατεί άπόλυτα ένο)μένα.

Περίοδος τον αύξανόμενον Ν είκονς

Β 30
αύτάρ έπεί μέγα Νεΐκος ένί μελέεσσι ν έθρέφθη 
ές τιμάς τ ’άνόρονσε τελειομένοιο χρόνοιο, 
ός σφι ν άμοιβαΐος πλατέος παρ9έλήλαται όρκον...

[Ά λ λ ' όταν τό Νεΐκος θρέφτηκε καί μεγάλωσε μέσα στά μέλη του, ανα
πηδά γιά νά απαιτήσει τά προνόμιά του μέ τό πλήρωμα τού χρόνου, πού 
ήταν ορισμένος γΓ αύτά εναλλάξ μ’ έναν πλατύ όρκο...].

Β 31
πάντα γάρ έξείης πελεμίζετο γνΐα θεοίο.

[Γιατί όλα τά μέλη τού θεού άρχισαν τό ένα μετά τό άλλο νά τραντάζον
ται).

Μετά τήν απόλυτη έπικράτηση τής Φιλότητας καί μέ τό πλήρωμα 
τού χρόνου ( τελειομένοιο χρόνοιο), τό Νεΐκος άνορθώνεται, καθώς ά- 
ναπτύχθηκε μέσα στά μέλη ίου, καί διεκδικεΐ τά προνόμια γιά τήν κο
σμική κυριαρχία. Μιά περίοδος χρόνου, αύτή πού καλύπτει τή διάρκεια 
τού Σφαίρου, τή διάρκεια τής ολοκληρωτικής επικράτησης τής Φιλό
τητας, έχει φτάσει στό τέλος τη; Ή Φιλότητα τώρα άρχίζει νά έξασθε- 
νεΐ καί νά χάνει βαθμιαίο τον v./s ■ υο τών συνεκτικών δεσμών τών στοι
χείων. Αύτό όμο̂ ς τό φαινόμε\ 'Λ ι πτά τό όποιο συμβαίνει ή κατάπτωση 
τής Φιλότητας καί ή άνοδος ιοί, νηκους, ποτέ δέν περιγράφεται καθα
ρό στά ύπάρχοντα άποσπάσμ*'· . Εκτός άπό τούς παραπάνω στίχους 
του άποσπάσματος 30, που σημαδεύουν τό τέλος τής περιόδου τοϋ 
Σφαίρου καί τήν άρχή τής περιόδου ιού αύξανόμενου Νείκους, ύπάρχει 
μόνον τό άπόσπασμα 31, στό όποιο γίνετε ι λόγος γιά τό φαινόμενο πώς 
τά μέλη τοϋ θεοϋ Σφαίρου κλονίζονται καί διασκορπίζονται μέ τή σει
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ρά. Ό τι δμως ανοίγεται μιά περίοδος τοϋ αύξανόμενου Νείκους είναι 
εύλογο καί πραγματικά αναπόφευκτο συμπέρασμα, πού έκτός άπό τίς 
παραπάνω μαρτυρίες έπιβάλλεται άπό τή γενική άρχή τής έναλλασσό- 
μενης κυριαρχίας τής Φιλότητας καί τοϋ Νείκους καί άπό τήν πλατιά 
μαρτυρημένη κυριαρχία τής Φιλότητας στόν Σφαιρο18.

Πώς καί άπό ποϋ άρχίζει ή έπιρροή τοϋ Νείκους πάνω στόν Σφαιρο 
καί πώς αύτός εξαρθρώνεται γιά νά μετασχηματισθεΐ σ’ έναν πολλαπλό 
κόσμο κίνησης, είναι ερωτήματα πού διαφωτίζονται έν μέρει μέ τό 
σχήμα τής δίνης.

Ή  δίνη, πού είναι ένα άπό τά κύρια παραστατικά σχήματα τής πρώι
μης έλληνικής σκέψης καί πού συλλαμβάνεται μέ τήν άναλογία πρός 
μιά δίνη νεροϋ ή άνέμου (δίνη ή δίνος)19, καλύπτει έδώ τήν κίνηση τοϋ 
κόσμου άπό τήν άρχή τής δράσης τοϋ Νείκους ώς τό τέλος τοϋ κόσμου 
πού αύτή άντιπροσωπεύει. Τό Νεικος, πού καθόλη τή διάρκεια τής κυ
ριαρχίας τής Φιλότητας βρισκόταν άπωθημένο στά έσχατα όρια τοϋ 
Σφαίρου, πού τήν έξωτερική του έπιφάνεια κάλυπτε ομοιόμορφα, άρ- 
χίζει στόν καθορισμένο χρόνο νά διεισδύει μέσα στό Σφαιρο. Ή  ένέρ- 
γεια τοϋ Νείκους έχει σάν άποτέλεσμα τόν άποχωρισμό τών στοιχείων 
καί τή δημιουργία μιας κίνησης, πού άρχίζοντας άπό τά έξωτερικά 
στρώματα τής σφαίρας βαίνει συνεχώς αύξανόμενη πρός τό έσωτερικό 
της, μέ άποτέλεσμα νά συμπτύσσεται σιγά-σιγά ή Φιλότητα πρός τό 
κέντρο. Ή  κίνηση αύτή είναι στροβιλική καί προσδιορίζεται χωρίς 
διάλειμμα άπό τό σχήμα τής δίνης ώς τό τέλος τής τέλειας έπικράτησης 
τοϋ Νείκους. Μέ τή δίνη, πού ή ταχύτητά της βαίνει συνεχώς αύξανόμε
νη, άντίστοιχα μέ τό ρυθμό αύξησης τής έπιρροής τοϋ Νείκους, τά στοι
χεία άποχωρίζονται στίς ποικίλες συνθέσεις τους καί καταλαμβάνουν, 
μέσα στό σύστημα τής στροβιλικής κίνησης, θέσεις άνάλογες μέ τό ει
δικό βάρος τους: στό κέντρο, γύρω άπό τή Φιλότητα, συγκεντρώνονται 
τά πιό βαριά στοιχεία (γή), γύρω τό νερό, μετά ό άέρας καί έξωτερικά τό 
πϋρ, τό αιθέριο στοιχείο. Είναι πολύ φυσικό τά βαριά πράγματα νά τεί
νουν στό κέντρο τής δίνης καί τά ελαφρά νά κινούνται πρός τήν περι

18. Πβ. Vlastos, 159,31.
19. Ό  Burnet, 61, 3, έδινε ιδιαίτερη σημασία στό ρόλο πού παίζει στήν πρώιμη κο

σμολογία ή δίνη καί σέ σχέση μέ τόν ’Αριστοφάνη (Ν ε φ 828, Λίνος βασιλεύει, τόν 
ΔΓ έξεληλακώς), πού έχει στό νοϋ του τήν ιωνική κοσμολογία, παρατηροΰσε πώς 
αύτό τό πράγμα είναι πιό κοντά στήν αλήθεια άπ’ ό,τι είναι ή θεωρία γιά τή θρησκευ
τική καταγωγή αύτής τής κοσμολογίας.
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φέρεια. Δέν πρόκειται, λοιπόν, γιά περιστρεφόμενη σφαίρα άλλά γιά 
κυκλική κίνηση πού γίνεται, μέ κέντρο τή γή, σέ επίπεδα περισσότερο 
ή λιγότερο κεκλιμένα πρός τήν έπιφάνεια τής γης20. Ή  εικόνα αύτή τής 
κίνησης παρέχεται κατά τό χρόνο πού επακολουθεί άπό τή στιγμή πού 
ή αύξηση τής ταχύτητας πού άναπτύχθηκε μέσα στό σύστημα τής δίνης 
είχε σάν άποτέλεσμα νά άπομονωθεί ή γή στό κέντρο. Ή  ταχύτητα έχει 
πιά ύπερισχύσει, πράγμα πού έξυπηρετεΐ καθαρά τό έργο τοϋ Νείκους. 
Ή  τέλεια έπικράτησή του έπικυρώνεται άπό τό γεγονός ότι ή Φιλότητα 
έχει περιοριστεί στό κέντρο όλης τής κινούμενης καί διασπασμένης 
μάζας τών στοιχείων, στό κέντρο δηλαδή τής γης.

Τό κράτος τον Ν είκονς

Σ’ όλη τήν περίοδο τοϋ αύξανόμενου Νείκους, ή Φιλότητα άκολουθεί 
μιά καθοδική πορεία: όσο τό Νεΐκος κερδίζει δύναμη, τόσο ή Φιλότητα 
χάνει δύναμη. Στήν άρχή όμως τής περιόδου τοϋ αύξανόμενου Νείκους, 
ύστερα δηλαδή άπό τή διάσπαση τοϋ Σφαίρου, ή Φιλότητα δέν χάνει ά- 
μέσως τή δύναμή της, άλλά παραμένει γιά ορισμένο χρόνο άκόμη ισχυ
ρή. Τό άποτέλεσμα εΐναι νά σχηματίζονται τότε πλάσματα ολοκληρω
μένα ώς πρός τή φύση τους, πλάσματα πού εΐναι πιό άρμονικές ύπάρξεις 
άπ’ ό,τι είμαστε έμεΐς. Τά στοιχεία μέσα τους εΐναι πιό άρμονικά άνα- 
μιγμένα καί ιδιαίτερα έχουν μιά ίση μερίδα φωτιάς καί νεροϋ, άρσενι- 
κοϋ καί θηλυκοϋ στοιχείου άντίστοιχα. Ό ταν όμως τό Νεΐκος αύξάνε- 
ται καί έπικρατεΐ, αύτά τά ολοκληρωμένα στή φύση τους πλάσματα α
ποχωρίζονται σέ άνδρες καί γυναίκες21. Ή  διάκριση άρσενικοϋ καί θη
λυκού εΐναι, βέβαια, άποτέλεσμα τής κυρίαρχης επιρροής τοϋ Νείκους, 
άλλά ή ένωσή τους καί ή δημιουργία παιδιών συνεπάγεται ύπεροχή τής 
Φιλότητας σέ βάρος τοϋ Νείκους.

Περίοδος τής αύξανόμενης Φιλότητας 

Β 35
αύτάρ έγώ παλίνορσος έλεύσομαι ές πόρον ύμνων;
τόν πρότερον κατέλεξα, λόγον λόγον έξοχετεύων,

20. Πβ., ώς πρός τή δίνη τών Μιλησίων, Burnet, 62.
21. Β 62. Πβ. O’Brien, 209-210.
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κείνον έπεί Νεΐκος μέν ένέρτατον ϊκετο βένθος 
δίνης, έν δέ μέση Φιλότης στροφάλιγγι γένηται,

5 έν τη δή τάδε πάντα συνέρχεται έν μόνον είναι, 
ούκάφαρ, αλλά θέλημά σννιστάμεν’ άλλοθεν άλλα, 
τών δέ συνερχομένων έξ έσχατον ϊστατο Νεΐκος11. 
πολλά δ ’ άμεικτ’έστηκε κεραιομένοισι ν έναλλάξ, 
όσ σ ’έτι Νεΐκος έρνκεμετάρσιον' ού γάρ άμεμφέως 

10 τών παν έξέστηκεν έπ ’ έσχατα τέρματα κύκλον, 
άλλά τά μέν τ’ένέμιμνεμελέων τά δέ τ ’έξεβεβήκει. 
όσσον δ ’ αίέν ύπεκπροθέοι, τόσον αίέν έπήει 
ήπιόφρων Φιλότητος άμεμφέος άμβροτος ορμή * 
αίψα δέ θνήτ’έφύοντο, τά πρινμάθον άθάνατ’είναι.

15 ζωρά τε τά πριν άκρητα διαλλάξαντα κελεύθονς. 
τών δέ τεμισγομένωνχεΐτ’έθνεαμνρία θνητών, 
παντοίαις ίδέησινάρηρότα, θαύμα ίδέσθαι.

[Ά λ λ ά  τώρα θά έπιστρέψω πάλι στό μονοπάτι τοϋ τραγουδιού πού προη
γουμένως άνήγγειλα άνα<?ύροντας άπό τό λόγο μου έναν άλλο λόγο. "Ο
ταν ή ’Έριδα εΐχε φτάσει στό χαμηλότατο βάθος τής δίνης καί ή Α γάπη  
ήταν στό μέσο τοϋ στροβίλου, κάτω άπ’ αύτήν άκριβώς όλα αύτά τά πράγ
ματα συγκεντρώνονταν έτσι ώστε νά γίνουν ένα, όχι όλα ταυτόχρονα, άλ
λά συναθροιζόμενα τό καθένα άπό διαφορετικές κατευθύνσεις κατά τή 
θέλησή τους. Καί καθώς αύτά συγκεντρώνονταν, ή ’Έριδα άρχισε νά κι
νείται πρός τά έξω στήν περιφέρεια. 'Ωστόσο, εναλλασσόμενα μέ τά 
πράγματα πού είχαν άναμιχθεΐ, πολλά άλλα πράγματα παρέμειναν έξω 
άπό τό μίγμα, όλα όσα ή Έριδα, πού ήταν άκόμη ψηλά, τά συγκρατοΰσε.
Γ ιατί δέν είχε άκόμη έξ ολοκλήρου άποχωρήσει άπ’ αύτά, άμεμπτα, πρός 
τά έξώτατα όρια τοϋ κύκλου, άλλά ένώ μερικά μέρη της είχαν προχωρή
σει μπροστά, μερικά παρέμεναν άκόμη μέσα καί, κατ’ άναλογία, καθώς 
διαρκώς έτρεχε μπροστά πρός τά έξω, έτσι κι ένα λεπτό άθάνατο ρεϋμα 
άμεμπτης ’Αγάπης ερχόταν διαρκώς πρός τά μέσα. Καί άμέσως ό,τι πρίν 
είχε πετύχει τήν άθανασία έγινε θνητό, ό,τι πρίν ήταν άμικτο, τώρα άνα- 
μιχθηκε άνταλλάσσοντας τό καθένα τό δρόμο του. Καί καθώς αύτά τά 
πράγματα συμμίχτηκαν, άπειρες φυλές θνητών πραγμάτων ξεχύθηκαν 
πρός τά έξω, προικισμένα μέ μορφές κάθε είδους, θαΰμα νά τά βλέπεις].

Γιά τήν άκρίβεια, τό κείμενο αύτό περιγράφει τό πέρασμα άπό τόν

22. Ό  στίχος εΐναι τό Β 36 πού παρεμβάλλεται έδώ: Kirk-Raven, 346-347.
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κόσμο τοϋ Νείκους στόν κόσμο τής αύξανόμενης Φιλότητας καί τήν 
άρχή τής συγκέντρωσης τών πραγμάτων πού συντελεΐται κάτω άπό τήν 
επιρροή τής Φιλότητας. Ό ταν τό Νεΐκος φτάνει στό «κατώτατο βάθος 
τής δίνης» (αύτό είναι τό πόστο τού Νείκους όσο θά διαρκεΐ τό κράτος 
του), ή Φιλότητα άρχίζει νά καταλαμβάνει θέση στόν μέσο άξονα τής 
δίνης, μιά άλλαγή πού γίνεται βαθμιαία καί πού συντελεΐται παράλληλα 
μέ τό γεγονός ότι τό Νεΐκος φτάνει στό ζενίθ τής δύναμής του. Τό ση
μείο, όμως, αύτό μάς περνά στήν άρχή τής περιόδου τής αύξανόμενης 
Φιλότητας. Ό λα τότε άρχίζουν νά συνέρχονται γιά σχηματισμό ένότη- 
τας. Ή  Φιλότητα, πού περικλειόταν στό κέντρο τών διαλυμένων στοι
χείων, καί συγκεκριμένα στό κέντρο τής γής, άρχίζει νά άπλώνει φυγό- 
κεντρα τή δύναμή της. Είναι φυσικό ή γή νά άποτελεΐ τήν πρώτη περιο
χή πού δέχεται τήν έπιρροή της. Στή συνέχεια τοϋ παραπάνω κειμένου 
(στίχοι 5 κ.έ.) περιγράφονται άκόμη τά γεγονότα πού συμβαίνουν, κάτω 
άπό τήν έπιρροή τής Φιλότητας, μέσα στή γή γιά τή δημιουργία ζωντα
νών όντων. Ένώ ή Φιλότητα κερδίζει συνεχώς δύναμη σέ βάρος τοϋ 
Νείκους, ύπάρχουν άκόμα συστατικές ύλες που μένουν «άμικτες» άνά- 
μεσα στίς άναμιγμένες καί ύπάρχουν περιοχές στίς έξωτερικές ζώνες 
τοϋ κύκλου όπου τό Νεΐκος παρουσιάζει άκόμα κάποια ζωτικότητα. Τε
λικά, άκόμα κι άν τό Νεΐκος παρουσιάζεται νά έξασφαλίζει γιά λίγο 
χρόνο κάποια ύπεροχή κατά τόπους, ή έπιρροή τής Φιλότητας βαίνει 
συνεχώς αύξανόμενη καί προχωρεί σταθερά πρός τήν ολοκλήρωσή 
της. Μέ τή βαθμιαία άνοδικότητά της ή Φιλότητα καταλαμβάνει καί έ- 
λέγχει τόσο χώρο όσο χάνει τό Νεΐκος οπισθοχωρώντας. Ό ταν τό συγ
κέρασμα όλων τών στοιχείων φτάσει στό έσχατο όριο τής ολοκλήρω
σής του, τό κράτος τής Φιλότητας θά πάρει τή μορφή μιας τέλειας, ι
σορροπημένης καί ομογενούς σφαιρικής μάζας, καί τό Νεΐκος θά έχει 
έκδιωχθεΐ στά έσχατα όρια τοϋ κύκλου καί θά άναμένει τόν ορισμένο 
χρόνο κατά τόν όποιο θά άναλάβει πάλι δράση.

Επικρατούσε ή άποψη23 ότι, όπως μέ τήν κυριαρχία τής Φιλότητας 
τό Νεΐκος όδηγεΐται στά έσχατα όρια τοϋ κύκλου, άνάλογα καί ή Φιλό
τητα όδηγεΐται έξω άπό τόν κόσμο κατά τό χρόνο τής κυριαρχίας τοϋ 
Νείκους. Αύτή ή άποψη δικαιολογείται βέβαια γιά λόγους συμμετρίας, 
άλλά δέν ύπάρχει καμιά μαρτυρία πού νά ύπαγορεύει μιά τέτοια ύπόθε- 
ση24. ’Αντίθετα, ή εικόνα τοϋ κοσμικού κύκλου, όπως παρουσιάστηκε

23. Kranz, 49· Cornford, 239.
24. O’Brien, 104.
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παραπάνω, δικαιολογείται πολύ καλά μέ βάση τά ϊδια τά κείμενα τού 
Εμπεδοκλή καί ιδιαίτερα μέ βάση τό άπόσπασμα 35, πού είναι ξεχωρι
στά σημαντικό γιά τήν άνακατασκευή κύριων σημείων τού κοσμικού 
κύκλου. Σύμφωνα μέ τό κείμενο αύτό, όταν τό Νεΐκος κινείται σέ βάρος 
τής Φιλότητας καί κερδίζει ύπεροχή, ή Φιλότητα κινείται, περιοριζό- 
μενη συνεχώς, πρός τό κέντρο, ενώ στήν αντίθετη φάση τού κόσμου, ό
ταν δηλαδή ή δύναμη τής Φιλότητας αύξάνει, ή Φιλότητα κινείται άπό 
τό κέντρο πρός τά έξω, παρακολουθώντας άπό κοντά τό Νεΐκος πού οπι
σθοχωρεί, καί τελικά βιάζει τόν άντίπαλό της νά καταφύγει στά έσχατα 
όρια τοϋ κύκλου.

Ή  κυριαρχία, λοιπόν, τών δύο αντίθετων δυνάμεων στό γύρισμα τοϋ 
κοσμικού κύκλου γίνεται έναλλάξ καί σέ καθορισμένους χρόνους. Ά ν  
καί δέν ύπάρχει σίγουρη μαρτυρία, ό κόσμος τής Φιλότητας καί ό κό
σμος τοϋ Νείκους πρέπει, γιά λόγους συμμετρίας πού ύπαγορεύει ή ισο
τιμία τών δυνάμεων, νά έχουν ϊση διάρκεια καί ό χρόνος έπίσης τοϋ αύ- 
ξανόμενου Νείκους νά είναι ίσος πρός τό χρόνο τής αύξανόμενης Φι
λότητας25. ’Ά ν αύτή ή ύπόθεση είναι σωστή, τότε τά «προνόμια» πού έ- 
πικαλεΐται τό Νεΐκος26 καί τό καθορισμένο χρονικό διάστημα πού περ
νάει γιά νά άναλάβει αύτό δράση27 καθώς καί ό «αλληλοδιάδοχος» 
χρόνος πού περιλαμβάνει καί τούς δύο χρόνους (τό χρόνο τής Φιλότη
τας καί τό χρόνο τοϋ Νείκους) εξυπηρετούν τό ίδιο νόημα: ό κόσμος 
διέπεται στίς ποικίλες φάσεις του άπό μιάν άρχή ίσομετρίας καί ισορ
ροπίας.

δ. Ό  παρών κόσμος

Τό καίριο έρώτημα είναι: ένας κόσμος σαν τό δικό μας σέ ποιά άπό τίς 
περιόδους τοϋ κοσμικού κύκλου μπορει νά )πάρξει; Τό έρώτημα αύτό 
πρέπει νά είχε τεθεί άπό τόν Εμπεδοκλή. Έ ταν ό λόγος γιά τόν όποιο 
έπιχείρησε νά εισαγάγει τόν κοσμικό κύκλο, δείχνοντας σέ ποιά φάση 
τοϋ κύκλου αύτοϋ άντιστοιχεΐ ό δικός μας κόσμος. Τούτο, βέβαια, δέν 
λέγεται πουθενά μέσα στά σωζόμενα κείμενα τοϋ Εμπεδοκλή, άλλά

25. Ό  ’Αριστοτέλης, Φνσ., Θ 1. 252 a 31 παρατήρησε πώς ό Εμπεδοκλής θά έπρε
πε νά έχει έξηγήσει γιατί ό κόσμος του λειτουργούσε δι Ίσων χρόνων. Βλ. διεξοδική 
συζήτηση O’Brien, 59-69. Πβ. Bollack, 131 κ.έ.

26. Πβ. Vlastos, 160.
27. Β 30,2 τελειομένοιο χρόνοιο.
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διαγράφεται σ’ αύτά ή τάση του νά δώσει μιά περιγραφή τής κοσμογο- 
νικής πορείας πού έφερε σέ ύπαρξη τόν παρόντα κόσμο. Μέ βάση τήν, 
έστω καί άποσπασματικά παραδομένη, περιγραφή τών ποικίλων φά
σεων τής κοσμογονικής αύτής πορείας, συμπεραίνουμε πώς ή παρούσα 
φάση τοϋ κόσμου δικαιολογείται μόνο στήν περίοδο κατά τήν οποία ή 
δύναμη τοϋ Νείκους βρίσκεται στήν ανάπτυξή της28. Σίγουρα, ό κόσμος 
στή φάση πού βρίσκεται σήμερα είναι ένας κόσμος τής κίνησης καί τής 
πολλαπλότητας. Δέν είναι κόσμος χωρίς διαμάχες καί, συνακόλουθα, 
δέν πρέπει νά βρισκόμαστε στή φάση τοϋ θριάμβου τής Αγάπης. Δέν 
είναι έπίσης ένας διαλυμένος κόσμος καί έπομένως δέν βρισκόμαστε 
στό κράτος τής Έριδας. Ό  κόσμος τείνει πρός τήν αταξία καί διαγρά
φει μιά πορεία αύξανόμενης «έντροπίας». Διανύει, λοιπόν, τό στάδιο έ- 
κεινο κατά τό όποιο ή δύναμη τής ’Έριδας αναπτύσσεται όλο καί πιό πο
λύ. ’Έχουμε πίσω μας τόν εύτυχισμένο κόσμο τής ’Αγάπης καί μπροστά 
μας τό Μίσος σέ ανάπτυξη.

ε. Κοσμογονία

Ή  ανασυγκρότηση τής κοσμογονικής πορείας, πού προηγείται κατά 
τόν Εμπεδοκλή άπό τήν παρούσα φάση τοϋ κόσμου, είναι έξαιρετικά 
δύσκολη, γιατί τά κείμενα πού έχουμε είναι σκόρπια θρύψαλα πού δύ
σκολα έπιτρέπουν νά μαντέψουμε τά περιεχόμενα πού θά κάλυπταν τά 
μεταξύ τους μεγάλα κενά.

Μετά τή διάσπαση τοϋ Σφαίρου άρχίζουν τά στοιχεία νά άποχωρί- 
ζονται άπό τή συμπαγή μάζα καί τό σχήμα τής δίνης, πού άρχίζει νά 
παίρνει ή κινούμενη μάζα, έξηγεΐ γιατί πρέπει πρώτα νά άποχωρίστη- 
καν τά πιό έλαφρά στοιχεία, ό άέρας καί ή φωτιά. Πραγματικά, στήν 
άρχή άποχωρίστηκε πρώτος ό άέρας καί χύθηκε γύρω-γύρω στόν κόσμο 
σχηματίζοντας ένα στρώμα πού ή έξωτερική του έπιφάνεια πάγωσε. 
Στή συνέχεια άποχωρίστηκε ή φωτιά πού άνέβηκε πρός τά άνώτερα μέ
ρη τοϋ στερεώματος, όπου καί έπικράτησε, μέ άποτέλεσμα νά άναγκα- 
στεΐ ένα μέρος άπό άέρα άναμιγμένο τώρα μέ φωτιά νά κατεβεΐ πρός τά

28. Ή  άποψη αύτή ανάγεται στόν Burnet, 234 κ.έ. καί ακολουθείται σήμερα άπό 
τόν Guthrie, II 181 (πού τό έργο του είναι γενικά τό ώριμο φρούτο τής άγγλικής πα
ράδοσης πού καθιέρωσε ό Burnet στήν ιστοριογραφία τής έλληνικής φιλοσοφίας), 
τούς Kirk-Raven, 339, τόν O’Brien, 2 κ.ά. Πβ. Greene, 115.
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κατώτερα μέρη τοϋ στερεώματος. Έτσι γύρω άπό τή γή, πού σάν ή πιό 
βαριά μάζα άπομονώθηκε στό κέντρο, σχηματίστηκαν δύο ήμισφαίρια, 
τό ένα καθαρά πύρινο καί τό άλλο άνάμικτο άπό φωτιά καί άέρα. Εΐναι 
τά ήμισφαίρια τής μέρας καί τής νύχτας, πού μάς θυμίζουν εκείνα τοϋ 
Παρμενίδη. Μέ τή συνεχώς αύξανόμενη στροβιλική κίνηση, πού φαί
νεται πώς πήρε μιά άποφασιστική πρώτη ώθηση άπό τό γεγονός τής 
συσσώρευσης τής φωτιάς στά άνώτερα μέρη τοϋ στερεώματος, πράγμα 
πού άνέτρεψε τήν ισορροπία τής σφαίρας, έξηγεΐται ή παρούσα κυκλι
κή κίνηση πού έχει σάν άποτέλεσμα τήν έναλλαγή τής μέρας καί τής 
νύχτας29.

Ό  Εμπεδοκλής είχε διατυπώσει καί μερικές άξιόλογες άστρονομι- 
κές άπόψεις30. Ή  φύση τοϋ ήλιου ούσιαστικά δέν εΐναι πύρινη, άλλά 
πρόκειται γιά μιά άντανάκλαση φωτιάς. Έμεις βλέπουμε μιά άνακλώ- 
μενη φωτιά, δηλαδή τή φωτιά τοϋ ήμερήσιου ήμισφαιρίου πού άντανα- 
κλάται άπό τό ύδάτινο στοιχείο, πού περιβάλλει τή γή, πάνω στό ϊδιο τό 
ήμερήσιο ήμισφαίριο, μέ άποτέλεσμα νά γίνεται μιά συμπυκνωμένη έ- 
στία άνακλώμενης φωτιάς πού εΐναι άκριβώς ό ήλιος. Ή  σελήνη δέν 
εΐναι άνακλώμενη φωτιά άλλά άνακλώμενο φώς, ένα ξένο φώς πού τό 
δανείζεται άπό τόν ήλιο:

Β 45
κυκλοτερές περί γαΐαν έλίσσεται άλλότριον φώς.

["Ενα κυκλικό ξένο φώς έλίσσεται γύρω άπό τή γή].

Ή  σελήνη, λοιπόν, ένα άπό τή φύση του παγερό καί σκοτεινό ούρά- 
νιο σώμα, λάμπει άπό ένα φώς πού άντανακλάται πάνω της. Ό ταν ό ή
λιος βρεθεί πίσω άπό τή σελήνη, αύτή άνακόπτει τή λάμψη του31. Ό  
Εμπεδοκλής ήξερε, λοιπόν, τήν άληθινή έξήγηση τού φαινομένου τής 
έκλειψης. 'Ορισμένες μάλιστα έμμεσες μαρτυρίες32 δείχνουν πώς ό Ε μ 
πεδοκλής ήταν ένας οξυδερκής έπιστήμονας, ένας φυσικός δηλαδή πού 
εργαζόταν μέ τήν παρατήρηση καί πού δέν κατέφευγε σέ εύκολες θεω
ρίες γιά νά εξηγήσει φυσικά φαινόμενα.

29. Β 38 καί Α 30 ([Πλούτ.] Στρώμ., 10: D.G. 582). Πβ. Kirk-Raven, 333.
30. Α 30.
31. Β 42.
32. Όπως ή ιδιαίτερα χαρακτηριστική μαρτυρία τοϋ ’Αριστοτέλη, Ούρ., Β 13. 295 

a 13.
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Αύτό εΐναι ιδιαίτερα φανερό στήν προσπάθεια τοϋ Εμπεδοκλή νά έ- 
ξηγήσει τήν προέλευση καί τήν έξέλιξη τών οργανισμών. Ή  ζωογονία 
κατέχει φανερά ξεχωριστή θέση μέσα στήν έμπεδόκλεια κοσμογονία. 
Βασικά, έπρεπε νά έξηγηθεΐ πώς ήταν δυνατό νά προκόψουν οργανικά 
σύνθετα μέ συνδυασμό τών τεσσάρων στοιχειακών ύλών. Ό  Εμπεδο
κλής, άπό σαφή πυθαγόρεια έπίδραση, δέχτηκε πώς οί στοιχειακές ορ
γανικές ούσίες, όπως ή σάρκα καί τά οστά, συντίθενται σύμφωνα μέ ορι
σμένες άναλογίες τών στοιχείων33. Εΐναι φανερό πώς ή κίνηση τών 
στοιχείων γιά οργανικά σύνθετα καί γενικά γιά σχηματισμό ζωντανών 
οργανισμών πρέπει νά συμβαίνει κατά τήν περίοδο έκείνη τοϋ κοσμι
κού κύκλου πού άρχίζει νά μεγαλώνει ή δύναμη τής Φιλότητας. Ή  δρά
στη ριότητά της άρχίζει μέσα στά έγκατα τής γής γιά δημιουργία ζωντα
νών όντων. Τά πρώτα άποτελέσματα αύτής τής δράσης τής Φιλότητας 
ήταν νά σχηματιστούν μέλη μεμονωμένα, πού περιπλανιόνταν έδώ κι έ- 
κεΐ χωρισμένα μεταξύ τους (πρόσωπα χωρίς λαιμούς, βραχίονες χωρίς 
ώμους, μόνα μάτια)34. Τά διάσπαρτα αύτά μέλη σχηματίστηκαν, βέβαια, 
μέ τήν έπενέργεια τής Φιλότητας, άλλά πλανιόνταν έδώ κι έκει γιατί ά- 
σκοϋσε πάνω τους έπιρροή τό Νεΐκος. Καθώς όμως ή Φιλότητα κέρδιζε 
δύναμη, τά διαχωρισμένα μέλη έτειναν νά βροϋν τά κατάλληλα άντί- 
στοιχα μέλη γιά νά συντεθοΰν σέ πιό ολοκληρωμένες μορφές35.

Τά πρώτα άποτελέσματα άπό τήν ένωση αύτή36 εΐναι παράξενα. Γ ιατί 
τά πρώτα ζωντανά όντα δέν εΐχαν συντεθεί μέ έντελώς κατάλληλους 
συνδυασμούς μελών. Φαίνεται πώς ή ένωση τών μελών έγινε πολύ συμ- 
πτωματικά. Τό άποτέλεσμα ήταν ή δημιουργία τεράτων καί παραμορ
φωμένων ύπάρξεων. Τέτοια τερατόμορφα πλάσματα, πού έσερναν τά 
πόδια καί εΐχαν άναρίθμητα χέρια, μέ διπλό πρόσωπο καί διπλό στήθος, 
πλάσματα μέ πρόσοψη άνθρώπου, πού ήταν στήν πραγματικότητα γό
νοι άγελάδας καί, άντίστροφα, άλλα πλάσματα άνθρώπινα μέ κεφάλι 
βοδιοϋ, άνάμικτα στό φύλο τους, άλλοϋ άνδρικής καί άλλοϋ γυναικείας 
φύσης, όλα αύτά τά τέρατα καί διεστραμμένα όντα προήλθαν άπό ένα 
συμπτωματικό ταίριασμα τών άρχικά διάσπαρτων μελών πού έτειναν 
γιά ένωση. Ήταν φυσικό όσα μέλη συνταιριάστηκαν έτσι σέ πιό σύνθε
τα οργανικά όντα νά έπιζήσουν, ένώ τά άλλα, πού δέν έτυχε νά συμπέ

33. Β 96 καί 98.
34. Β 57.
35. Β 58.
36. Β 59, 60, 61.
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σουν κάπου καί νά συνταιριαστούν, εξαφανίστηκαν37. ’Ίσως είναι ύπερ- 
βολή νά θεωρηθεί αύτό σάν ένα είδος θεωρίας φυσικής έπιλογής καί νά 
ύποστηριχτεί πώς ό Εμπεδοκλής πρόβαλε μιά θεωρία πού μπορει νά ά
ποτελεΐ ένα προανάκρουσμα τής θεωρίας τού Δαρβίνου. "Ενα τέτοιο μα- 
κρυνό προανάκρουσμα τής θεωρίας τής έπιβίωσης τοϋ καταλληλότε
ρου38 άποτελεΐ πολύ άμυδρό σχήμα γιά νά ύποστηριχτεί ότι ό Εμπεδο
κλής πίστευε στήν εξέλιξη μέ τό νόημα τής φυσικής έπιλογής.

Μετά τά παράξενα αύτά πλάσματα συναντούμε μορφές ολοκληρω
μένες, πού σχηματίστηκαν όταν ή Φιλότητα βρισκόταν άκόμα σέ ύπε- 
ροχή, δηλαδή άμέσως μετά τή διάσπαση τού Σφαίρου, πού σήμαινε τήν 
καταστροφή όλων τών προηγούμενων οργανικών πλασμάτων. Ά πό τήν 
τάση τής φωτιάς νά ένώνεται μέ τό όμοιό της προέκυψαν πλάσματα ο
λοκληρωμένα ώς πρός τή φύση τους καί χωρίς διάκριση φύλου. Οί μορ
φές αύτές, πού ξεπήδησαν άπό τή γή μέ μιά ορισμένη άναλογία νερού 
καί φωτιάς, δέν είχαν τό γνωστό άρθρωτό σώμα, δέν είχαν φωνή καί δια
κριτικά φύλου39. Ό σο  όμως προχωρούσε ή έπιρροή τοϋ Νείκους, τόσο 
τά ολοκληρωμένα αύτά πλάσματα έτειναν νά διαχωριστούν -καί πραγ
ματικά διαχωρίζονται σέ άρσενικά καί θηλυκά40. Μέ τό διαχωρισμό 
αύτό τών φύλων φθάνουμε στή φάση τοϋ κόσμου στήν οποία τώρα βρι
σκόμαστε, σέ μιά δηλαδή περίοδο πού τό Νεΐκος βρίσκεται σέ άνοδο. 
Όταν τό Νεΐκος φτάσει στό άνώτατο σημείο τής δύναμής του, όλη ή 
ζωή θά έχει πάλι καταστραφεΐ, γιά ν’ άρχίσει έκ νέου καινούριος κύ
κλος ζωής άπό τήν άρχή τής περιόδου τής αύξανόμενης Φιλότητας.

37. Άριστ., Φνσ., Β 8. 198 b 29 κ.έ.
38. Πβ. Kirk-Raven, 338.
39. Ό  γνωστός μύθος τοϋ Αριστοφάνη στό Σνμπόσιο τοϋ Πλάτωνα (189 e κ.έ.) γιά 

ένα είδος ανθρώπου πού τώρα έχει άφανιστεΐ, τό άνδρόγννον, ένα είδος όπου τό αρσε
νικό καί τό θηλυκό δέν είχαν άκόμα ξεχωρίσει, δέν είναι ϊσως άσχετος μέ τήν ύπόθε- 
ση αύτή τού Εμπεδοκλή.

40. Μιά άνάλογη άποψη διατύπωσε στή νεότερη εποχή ό Jacob Bohme. Αύτός ι
σχυρίστηκε πώς ό πρώτος άνθρωπος ήταν τελειότερος άπό τόν σημερινό άνθρωπο, 
άπαλλαγμένος άπό τά θρεπτικά καί γεννητικά όργανα, χωρίς διακριτικά φύλου, άν
τρας καί γυναίκα μαζί ή μάλλον ούτε άντρας οϋτε γυναίκα. Μετά τήν πτώση γεννιέται 
ή γυναίκα καί ό άντρας άπό τόν πρωταρχικό άνθρωπο ώς συνέπεια διάσπασης τής 
πρωταρχικής άρμονίας. ’Έτσι ή σωτηρία του άνθρώπου κατά τόν Bohme σημαίνει έ- 
παναφορά τής πρωταρχικής φύσης, άνακαίνιση τής άνθρώπινης φύσης καί αποκα
τάσταση τής πρωταρχικής άρμονίας.
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3. ΔΑΙΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

α. Τό Περί Φνσεως ποίημα καί οί Καθαρμοί
Ό  άνθρωπος, λοιπόν, βρίσκεται σήμερα σέ μιά κατάσταση πού καθο
ρίζεται άπό τή συνεχώς αύξανόμενη δύναμη τοϋ Νείκους, άρα σέ μιά 
κατάσταση αύξανόμενης δυσαρμονίας. Ό  σημερινός άνθρώπινος τύ
πος είναι ή έκφυλισμένη μορφή ένός φυσικά καί ήθικά ολοκληρωμένου 
τύπου άνθρώπου πού δέν ύπάρχει πιά. Μιά τέτοια ιδέα μπορούσε νά ή
ταν ή συνέπεια όπως καί ή άφορμή τής σύλληψης τού κοσμικού κύ
κλου. 'Οπωσδήποτε ό Εμπεδοκλής γνώριζε τήν άνατολική πίστη ότι ό 
άνθρωπος είναι έκπτωτος άπό μιά παρωχημένη εύτυχισμένη κατάστα
ση καί ότι αύτή έδώ ή έποχή είναι χρόνος τιμωρίας τών άνθρώπινων 
πνευμάτων γιά σφάλματα πού τά άπομάκρυναν άπό τή θεϊκή τους έδρα. 
Ό  Εμπεδοκλής δέχτηκε έπίσης τήν έπίδραση τοϋ πυθαγόρειου δόγμα
τος τής μετενσάρκωσης τών ψυχών. Μέ τό ξεχωριστά ζωηρό ένστικτο 
τής συμμετρίας πού τόν διέκρινε καί μέ τήν παράσταση τοϋ χρόνου σάν 
κύκλου, παρουσιαζόταν έντελώς έπιτακτική ή άνάγκη νά διανύει ό άν
θρωπος μιά περίοδο πού θά οδηγήσει τελικά στήν άποκατάστασή του. 
’Ά ν θυμηθούμε τήν κοσμική δικαιοσύνη τοϋ ’Αναξίμανδρου, ό χρόνος 
αύτός οδηγεί άναπόφευκτα στήν άποζημίωση πού θά δώσει τό Νεΐκος 
στή Φιλότητα γιά τήν άδικία πού τής προξένησε. Έτσι πρέπει νά θεω
ρείται δικαιολογημένη ή ένασχόληση τοϋ Εμπεδοκλή μέ τό θέμα τής 
πτώσης τοϋ άνθρώπου άπό μιά άρχική κατάσταση άθωότητας καί μέ τήν 
πειθαρχία στήν οποία πρέπει νά ύποβληθεΐ ό άνθρωπος γιά νά όδηγηθεΐ 
στήν άποκατάστασή του. Πρόκειται, λοιπόν, κι έδώ γιά έναν κύκλο πού 
άκολουθεΐ ή ψυχή. Ά πό μιά άρχική κατάσταση άθωότητας καί άρμο- 
νίας πέφτει στήν άταξία καί τή δυσαρμονία, όδηγεΐται πάλι στήν άρχι
κή ένότητα καί ειρήνη, κι έτσι χωρίς τέλος.

Είναι ένα πρόβλημα έξαιρετικής σπουδαιότητας γιά νά κατανοήσου
με τό σύνολο τής σκέψης τοϋ Εμπεδοκλή: ύπάρχει τάχα ούσιαστική 
σχέση άνάμεσα στό Περί Φνσεως καί τούς Καθαρμούς, ή δικαιολο
γούνται σχέσεις παράλληλης άντιστοιχίας άνάμεσα στόν κοσμικό κύ
κλο καί στόν κύκλο πού διανύει ή ψυχή; Τό πρόβλημα αύτό δέν μπορεΐ 
βέβαια νά λυθεί, μιά καί οί Καθαρμοί είναι ποίημα μέ έντελώς διαφορε
τικό θέμα καί γραμμένο μέ άλλο πνεϋμα, πού έκφράζει τή μαγική διά
σταση τής προσωπικότητας τοϋ Εμπεδοκλή41, άλλ’ οπωσδήποτε μπο-

41. Βλ. Dodds, 145.
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ρεΐ νά διαφωτιστεί μέσα άπό μιά κατάλληλη άνασυγκρότηση τοϋ κύ
κλου πού άκολουθεΐ ή ψυχή στούς Καθαρμούς.

β. Τά στάδια τοϋ κύκλου τής ψυχής

Τό στάδιο τής πρωταρχικής εύδαιμονίας 

Β 128
1 ούδέ τις ήν κείνοισι ν Άρης θεός ούδέ Κυδοιμός 

ουδέ Ζεύς βασιλεύς ούδέ Κρόνος ούδέ Ποσειδών, 
άλλά Κύπρις βασίλεια.

[Καί γιά κείνους τούς ανθρώπους (τούς ανθρώπους τής χρυσής εποχής) 
δέν ήταν ό θεός ’Ά ρης ουτε ό Κυδοιμός ούτε ό Δίας βασιλιάς, οΰτε ό 
Κρόνος ούτε ό Ποσειδώνας, παρά μόνον ή Κύπρις, ή βασίλισσα].

Οί ψυχές (δαίμονες) ζοΰσαν πρωταρχικά σέ μιά κατάσταση άθωότη
τας καί εύδαιμονίας μέσα σέ μιά μακάρια καί τέλεια έναρμονισμένη πο
λιτεία. Σ’ αύτό τό βασίλειο τών πνευμάτων δέν κυριαρχούσε οΰτε ό 
Κρόνος (άν καί ό Ησίοδος τοποθετούσε τή βασιλεία τοϋ Κρόνου στή 
χρυσή έποχή42) ούτε ό Δίας ούτε ό Ποσειδώνας, παρά μόνον ή Κύπρις. 
Κανένας θεός ’Άρης δέν είχε θέση σ’ αύτό τό βασίλειο τών δαιμόνων. 
Ό  Εμπεδοκλής άποσκοποϋσε κυρίως μ’ αύτό τό κείμενο νά δώσει έμ
φαση σέ δύο σημεία: στό πρώτο, όπου άποκλείεται ό θεός Ά ρης, πού τό 
παράλληλό του στό φυσικό ποίημα είναι σαφώς τό Νεΐκος, καί στό τε
λευταίο, όπου ή Κύπρις, ταυτόσημη μέ τήν κοσμική δύναμη τής Φιλό
τητας, παρουσιάζεται νά κυβερνά μόνη της τό βασίλειο τών δαιμόνων. 
Είναι φανερό πώς βρισκόμαστε σ’ ένα στάδιο άντίστοιχο άκριβώς στό 
στάδιο έκεΐνο τοϋ κοσμικού κύκλου, όπου ή Φιλότητα κυριαρχεί ολο
κληρωτικά καί τό Νεΐκος μένει άποκλεισμένο στά έσχατα όρια αύτοΰ 
τοϋ κύκλου.

Ή  πτώση

Μετά τό τέλος τής βασιλείας τής Κύπριδος άναλαμβάνει τήν κυριαρχία

42. Έργ., 109.
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μιά δύναμη αντίστοιχη μέ τήν κοσμική ορμή τοϋ Νείκους, μέ άποτέλε
σμα νά ξεσπάσει αιματοχυσία άνάμεσα στούς δαίμονες-άνθρώπους καί 
άλληλοφάγωμα. Τό «προπατορικό» λοιπόν άμάρτημα, πού οδήγησε 
στήν πτώση τοϋ άνθρώπου, ήταν πόλεμος όλων έναντίον όλων, γενική 
αιματοχυσία καί κρεατοφαγία43. ’Έτσι, μέ τήν πτώση τοϋ άνθρώπου άπό 
τήν πρωταρχική κατάσταση άθωότητας καί εύδαιμονίας, περνούμε σ’ 
ένα άλλο στάδιο ύπαρξης τών ψυχών.

Τό στάδιο τής περιπλάνησης

Όπως ή διάβρωση καί ή διάσπαση τοϋ Σφαίρου έγινε άπό τό Νεΐκος 
τόν ορισμένο χρόνο, τό χρόνο πού ήταν καθορισμένος άπό έναν «όρκο 
πλατύ»44, άνάλογα κι έδώ τό Νεΐκος προβάλλεται σάν αιτία τής πτώσης 
τού άνθρώπου καί ή έπενέργειά του καθορίζεται γιά ορισμένο χρονικό 
διάστημα: ή περιπλάνηση τής ψυχής θά διαρκεΐ τόσο όσο ορίζει ό χρη
σμός τής Ανάγκης, πού σφραγίζεται μέ «πλατείς όρκους»45. Εξόριστη 
ή ψυχή θά περιπλανιέται γιά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή έπί 
30.000 έποχές, μεταπηδώντας άπό τή μιά μορφή ζωής στήν άλλη. Ό  ί
διος ό Εμπεδοκλής θεωρεί τόν έαυτό του έξόριστο άπό τή θεϊκή του έ
δρα, περιπλανώμενο σ’ έναν κόσμο όπου «μαίνεται» τό Νεΐκος. Ό  χρό
νος αύτός τής έξορίας καί τής περιπλάνησης τής ψυχής είναι, βέβαια, ή 
περίοδος τής τιμωρίας τής ψυχής γιά τό προπατορικό της άμάρτημα 
καί, παράλληλα, περίοδος βαθμιαίου έξαγνισμοϋ της. Οί ένσωματώσεις 
τής ψυχής άρχίζουν άπό τόν κόσμο τών φυτών καί τών ζώων (καί ό ίδιος 
ό Εμπεδοκλής ομολογεί ότι βρισκόταν κάποτε τόσο χαμηλά στήν κλί
μακα ένσωμάτωσης ώστε είχε γίνει θάμνος)46 καί φτάνουν ώς τό έπίπεδο 
«προφητών, γιατρών καί άρχόντων». Ό  ϊδιος ό Εμπεδοκλής, πού πέρα- 
σε άπ’ όλα αύτά τά στάδια ένσωμάτωσης, προβάλλει τόν έαυτό του σάν 
θεό πού τριγυρίζει άνάμεσα στούς θνητούς συνανθρώπους του47.

Φυγή άπό τόν τροχό τής Ά  νάγκης

Δέν πρόκειται, λοιπόν, γιά μιά ξαφνική μετάπτωση άπό τήν κατάσταση

43. Β 136, 137, 139. Πβ. Β 124.
44. Β 30. 3.
45. Β 115.
46. Β 117.
47. Β 112,4-5.
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τής περιπλάνησης στήν πρωταρχική κατάσταση άθωότητας άπό τήν ο
ποία έξέπεσε ό άνθρωπος, παρά γιά μιά βαθμιαία άνοδο πού έχει σάν ά
ποτέλεσμα τή φυγή άπό τή μοίρα τής γέννησης. Περνώντας κανένας 
άπό ποικίλα στάδια καί περιπλανώμενος σέ σώματα φυτών καί ζώων, 
κοινών άνθρώπων, διακεκριμένων φύσεων, όπως είναι οί μάντεις, οί ρα
ψωδοί, οί γιατροί, οί άρχοντες, φτάνει σ’ ένα ύψηλό στάδιο τής πορείας 
πού μετά άπ’ αύτό δέν άκολουθει πιά καμιά ένσωμάτωση. Ό  άνθρωπος 
είναι τώρα θεός, άρα δέν πρόκειται πλέον νά πεθάνει γιά νά ξαναγεννη- 
θεΐ σ’ άλλο σώμα.

4. ΑΞΙΟ ΛΟ ΓΗ ΣΗ

Πέρα άπό τό θρησκευτικό καί συναισθηματικό χρώμα τής δαιμονολο
γίας, πέρα άπό τή συναισθηματική καί ήθική φόρτιση τών άρχών τοϋ 
κοσμικού συστήματος, ό Εμπεδοκλής παρουσιάζει ισχυρή φιλοσοφι
κή σκέψη. Αύτός πετυχαίνει νά άποκαταστήσει τό κύρος τοϋ φυσικού 
κόσμου σάν πολλαπλής πραγματικότητας. Τά συστατικά του στοιχεία 
διατη ροϋν πολλά άπό τά χαρακτη ριστικά τοϋ παρμενίδειου όντος καί οί 
κινητήριες δυνάμεις ύπάρχουν σέ χώρο όπως ή παρμενίδεια σφαίρα.

Ή  γενική πεποίθηση, πού άποτελει ούσιαστικό γνώρισμα τής προ- 
σωκρατικής σκέψης καί διατυπώθηκε ύποβλητικά άπό τόν Ηράκλει
το48, εΐναι πώς ό κόσμος δέν έχει καμιά άρχή καί κανένα τέλος. Τήν άπο
ψη αύτή ό Εμπεδοκλής τήν παρουσιάζει μέ μιά ιδιαίτερα ύποβλητική 
άφήγηση: ό κόσμος άκολουθει μιά συνεχώς έπανερχόμενη κυκλική πο
ρεία μέ διαδοχική έναλλαγή ένότητας καί πολλαπλότητας. Καμιά φά
ση τοϋ κύκλου δέν εΐναι άρχική, δέν ύπάρχει πρώτη άρχή τοϋ κόσμου 
καί δέν προβλέπεται καμία τελευταία φάση του. Αύτή είναι, άναμφίβο- 
λα, μιά γνήσια έλληνική άποψη, μόνο πού ξεφεύγει άπό τήν πρώιμη έλ- 
ληνική κοσμολογία, πού ήταν έπηρεασμένη άπό τίς πρώιμες μυθικές 
κοσμογονίες πού άναπτύσσονταν κατά γενεαλογίες. Μόνο στήν περί
πτωση τοϋ ’Αναξίμανδρου θά πρέπει νά παρατηρηθεί πώς τό άπειρο δέν 
εΐναι «άρχή» μιας εύθύγραμμης κοσμογονικής άνάπτυξης παρά ή πηγή 
καί τό κλείσιμο κοσμικών κύκλων πού έπαναλαμβάνονται καθώς ό ένας 
κόσμος διαδέχεται τόν άλλο, στό άπειρο. Βέβαια, ό Σφαΐρος τοϋ Εμπε
δοκλή, άν καί χαρακτηρίζεται άπειρων (εαωτερικά άπειρος, άπροσδιό-

48. VS, 22, Β 30.
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ριστος καί συνεχής, χωρίς έσωτερική διάρθρωση), δέν λειτουργεί μέσα 
στό κοσμικό του σύστημα όπως λειτουργεί τό άπειρο τοϋ Αναξίμαν
δρου. Ό  Σφαΐρος είναι, όπως ό κόσμος τών διακεκριμένων πραγμάτων, 
ένα περιοδικό καί διαιωνιζόμενο χαρακτηριστικό τοϋ κόσμου. Τοϋτο 
όφείλεται στό βασικό αίτημα πού προκύπτει έδώ, ότι πρέπει νά ύπάρχει 
μιά αιτία ύπεύθυνη γιά τήν ένότητα καί μιά αιτία τοϋ χωρισμού, ώστε νά 
έχουμε διαδοχική έναλλαγή έξουσίας πού νά έξισορροπεΐ τίς άντιτιθέ- 
μενες τάσεις στή γενική κοσμική περιφορά: στόν κύκλο τοϋ χρόνου ά- 
νοίγεται πάντοτε μιά περίοδος έξουσίας τής Φιλότητας καί μιά άλλη, 
ϊση πρός αύτήν, περίοδος έξουσίας τού Νείκους, πού έναλλάσσονται 
διαδοχικά σέ τακτά χρονικά διαστήματα.

Ό  παράγοντας χρόνος λειτουργεί έδώ μ’ έναν τρόπο άνάλογο μ’ έ- 
κεΐνον τού άναξιμάνδρειου χρόνου (κατά τήν τον χρόνον τάξιν). Δέν 
θεωρείται, βέβαια, ό χρόνος έδώ σάν σύμφυτη μέ τόν κόσμο ρυθμιστική 
δύναμη στήν έναλλαγή τής Φιλότητας καί τοϋ Νείκους, παρά ό όρκος, 
ένα θρησκευτικό κατάλοιπο πού έκφράζει τήν ιδέα πώς ή Φιλότητα καί 
τό Νεΐκος είναι δυνάμεις ισότιμες καί μέ ίσα δικαιώματα. Σέ καμιά άπ’ 
αύτές τίς δύο δέν άναγνωρίζονται ιδιαίτερα προνόμια στήν άτέλειωτη 
κυκλική πορεία. Άλλωστε, ή ισοτιμία αύτή είναι έκείνη πού εξασφα
λίζει τήν άτέλειωτη διαδοχή τους καί τή διαιώνιση έπομένως τοϋ κο
σμικού κύκλου. Αύτή άποτελεΐ έπίσης τή βάση τής κοσμικής ισορρο
πίας, πού είναι κι έδώ, όπως στόν Αναξίμανδρο, δυναμική ισορροπία. 
Ό  κόσμος παρουσιάζεται σάν πεδίο πού τήν κατοχή καί τήν κυριαρχία 
του τή διεκδικοϋν δύο άντίμαχες δυνάμεις. Επειδή αύτές εΐναι ισότιμες, 
ό κόσμος διακυβερνάται έναλλάξ καί σέ ϊσα χρονικά διαστήματα, σύμ
φωνα μέ τή δημοκρατική άρχή τής κανονικής καί δίκαιης έναλλαγής 
τών δυνάμεων στήν έδρα τής έξουσίας. Όταν άνεβαίνει ή μιά στήν έ- 
ξουσία, ό κόσμος συμπτύσσεται καί όταν άνεβαίνει ή άλλη, ό κόσμος 
άναπτύσσεται. Ό  κόσμος, θά λέγαμε, συστέλλεται καί διαστέλλεται 
διαδοχικά. Ή  στιγμή τής μέγιστης ένότητας εΐναι καταστροφή τής γέ
νεσης καί καταστροφή έπίσης εΐναι ή άντίθετη στιγμή τού ολοκληρω
τικού χωρισμού.



ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Μέ τήν ανατολή τοϋ 5ου π.Χ. αιώνα γεννήθηκε ό ’Αναξαγόρας στίς 
Κλαζομενές, στήν ιωνική αύτή πόλη πού ήταν περίφημη γιά τήν καλλι
τεχνική της παραγωγή καί ιδιαίτερα γιά τίς πήλινες σαρκοφάγους της 
μέ τίς λαμπρές χρωματιστές διακοσμήσεις τους. ’Ανατράφηκε μέσα 
στό κλίμα τής ιωνικής παράδοσης καί καρπώθηκε τά αγαθά τής πρωι- 
μότερης ιωνικής σκέψης. Όταν γεννιόταν ό ’Αναξαγόρας, ό Άναξιμέ- 
νης ήταν στό τέλος του. Φαίνεται πώς αρχικά είχαν άσκήσει πάνω του 
ιδιαίτερη γοητεία τό κοσμολογικό σύστημα τοϋ ’Αναξίμανδρου, ή 
σκέψη τοϋ Ξενοφάνη καί τοϋ Ηράκλειτου καί, κυρίως, ή προβληματι
κή τοϋ Παρμενίδη καί τοϋ Ζήνωνα, καθώς καί ή κοσμολογία τοϋ ’Εμπε
δοκλή. ’Επιχείρησε νά οργανώσει ένα νέο κοσμολογικό σύστημα, πού 
θά ικανοποιούσε τίς σύγχρονες άπαιτήσεις συνδυάζοντας τήν παραδο
σιακή σκέψη μέ τή νέα λογική πού έρχόταν άπό τά δυτικά όρια τοϋ έλ- 
ληνισμοϋ.

Ό  ’Αναξαγόρας έμεινε καί δίδαξε στήν ’Αθήνα τριάντα χρόνια, γεγο
νός πού έχει μεγάλη σημασία γιά τήν ιστορία τοϋ έλληνικοϋ πολιτι
σμού. Ή  μακροχρόνια αύτή δράση του στήν ’Αθήνα διακόπτεται, γιατί 
ό Κλέων κατασκεύασε κατηγορία έναντίον του γιά άσέβεια. Ά ν  καί δέν 
ύπάρχει καμιά ένδειξη στά ύπάρχοντα άποσπάσματα πώς ό Αναξαγό
ρας ήταν άθεος, ώστόσο θά ήταν άρκετό, γιά νά διωχθεΐ άπό έχθρούς 
του, τό γεγονός ότι έξηγοϋσε μέ ορθολογικό καί όχι θρησκευτικό πνεϋ- 
μα τά φυσικά φαινόμενα. Αύτό κλόνιζε οπωσδήποτε τή θρησκευτική 
παράδοση καί οι συντηρητικοί Αθηναίοι θά έβρισκαν πολύ σκανδαλι- 
στιιςές τίς νεωτεριστικές άστρονομικές του άπόψεις, όπως λ.χ. ότι ό ή
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λιος εΐναι μιά διάπυρη πέτρινη μάζα ή ότι οί κομήτες είναι διάπυροι λί
θοι πού έρχονται άπό τό διάστημα. Γ ενικά ό ’Αναξαγόρας, φορέας στήν 
’Αθήνα τοϋ πνεύματος τής νέας φυσικής, σέ μιά έποχή πού χαρακτηρι
ζόταν άπό τήν έντονη παρουσία κριτικών διανοουμένων όπως ήταν ό 
Σωκράτης καί ό Εύριπίδης, ήταν επίσης μιά έντονη πολιτική προσωπι
κότητα, μιά καί άπολάμβανε τή φιλία τοϋ Περικλή καί τοϋ κύκλου του. 
’Έτσι ή διδασκαλία του μπορούσε εύκολα νά σκανδαλίσει τούς συντη
ρητικούς ’Αθηναίους. ’Από τήν κατηγορία σώθηκε μέ τή βοήθεια τοϋ 
ίδιου τοϋ ήγέτη τής άθηναϊκής δημοκρατίας. Κατέφυγε στή Αάμψακο 
όπου φιλοξενήθηκε ώς τό θάνατό του (428/27).

Τό πρόβλημα άν ό ’Αναξαγόρας έξέθεσε τίς άπόψεις του σ’ ένα καί 
μόνο σύγγραμμα49 ή σέ πολλά βιβλία50 δέν φαίνεται νά είναι σοβαρό. 
Προφανώς ό ’Αναξαγόρας έγραψε ένα βιβλίο (πού άργότερα πήρε τόν 
τίτλο «περί φύσεως») άλλ’ αύτό άποτελοϋνταν άπό πολλά έπιμέρους βι
βλία, κι αύτά ίσως έννοοϋσε ό Πλάτων μιλώντας γιά πολλά βιβλία τοϋ 
Κλαζομένιου στοχαστή.

Τό σημαντικό καί κρίσιμο πρόβλημα εΐναι αύτό πού άφορά τήν έρμη
νεία τής σκέψης τοϋ ’Αναξαγόρα. Γ ιά κανέναν άλλο προσωκρατικό, άν 
εξαιρέσουμε τόν Ηράκλειτο, δέν έχουν προταθεΐ τόσο ποικίλες καί συ
χνά άντιφατικές έρμηνεΐες όσο γιά τόν ’Αναξαγόρα. Ή  αίτια γΓ αύτό 
δέν βρίσκεται στήν πολυσημαντότητα τών όρων, στό ύφος τοϋ λόγου 
καί γενικά σέ μιάν «έσωτερική γραφή» τής σκέψης, όπως στόν Η ρά
κλειτο, άλλά στήν ϊδια τή δομή τοϋ φυσικοϋ συστήματος τοϋ ’Αναξα
γόρα, πού παρουσιάζεται βασισμένο πάνω σέ δύο τελείως διαφορετικές 
προϋποθέσεις: ή πρώτη είναι πώς κάθε φυσική ούσία, όπως λ.χ. ένα 
κομμάτι χρυσού, συντίθεται άπό μέρη όμοια μέ τό σύνολο καί όμοια τό 
ένα μέ τό άλλο. Στήν περίπτωση τοϋ χρυσοϋ κάθε μέρος είναι χρυσός 
καί τίποτε άλλο. Πρόκειται γιά τήν άρχή τής ομοιομέρειας. Ή  δεύτερη 
άρχή λέει: μέσα στό καθετί ύπάρχει μιά άναλογία τοϋ παντός. Οί δύο 
αύτές άρχές εΐναι αντιφατικές μεταξύ τους. Γιατί, άν ένα φυσικό πράγ
μα άποτελεΐται άπό μέρη πού είναι όμοια μέ τό σύνολο καί όμοια μεταξύ 
τους, άν ένα κομμάτι χρυσοϋ δέν περιέχει παρά μέρη πού είναι τά ϊδια 
χρυσός, αύτό άποκλείει τήν πρόταση πώς μιά φυσική ούσία περιέχει ά- 
ναλογίες κάθε άλλης ούσίας μέσα στόν κόσμο51. Ά ν , πραγματικά, ό Ά -

49. Διογ. A., I 16.
50. Πλάτ., Άπολ.,26 ά.
51. Βλ. Cornford, «Anaxagoras», 14.
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ναξαγόρας προϋπέθετε στή δομή τού φυσικοΰ συστήματος του καί τί; 
δύο αύτές, άσυμβίβαστες μεταξύ τους, αρχές, θά πρέπει νά συμπεράνου- 
με πώς αύτός έδωσε μιά όλότελα άφρόντιστη εικόνα τού φυσικού κό
σμου. ’Άν, όμως, προϋποτίθεται ή μία μόνον άρχή, τότε θά πρέπει νά ά- 
ποκλειστει ή άλλη. Ά ν  αύτό δέν έπιτρέπεται, άνοίγεται μιά τρίτη δυνα
τότητα: νά «τροποποιηθεί» κατάλληλα τό νόημα καί τών δύο άρχών, ώ
στε αύτές νά έναρμονίζονται μεταξύ τους. Ό λες αύτές οί δυνατότητες 
έρμηνείας έχουν δοκιμαστεί, άλλά ή άποψη ότι ισχύει στόν Αναξαγό
ρα ή άρχή τής ομοιομέρειας δύσκολα μπορει νά θεμελιωθεί. Ό  όρος ο
μοιομέρεια δέν μαρτυρειται στά σωζόμενα κείμενα τού Αναξαγόρα καί 
φαίνεται ότι είναι περιπατητικής προέλευσης52.

2. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μιά περιγραφή καί έρμηνεία τοϋ φυσικού συστήματος του μπορει νά 
βασιστεί στήν έξέταση τών άκόλουθων ζητημάτων: Τί ήταν ή προκο- 
σμική ύλη; Ποιό είναι τό νόημα τών «σπερμάτων» καί τών αντιθέτων 
πού άποτελοϋσαν τόν προκοσμικό ύλικό σωρό; Ποιό είναι τό νόημα, ή 
ένέργεια καί λειτουργία τοϋ νοϋ στή γένεση τοϋ κόσμου;

Τό πρωταρχικό έρώτημα είναι, βέβαια, ποιο πρόβλημα ή σύνολο άπό 
προβλήματα ύπόκειται έδώ. Γιατί δέν ύπάρχει πιό ούσιαστικό γνώρι
σμα γιά όποιονδήποτε στοχαστή άπό τό είδος τών προβλημάτων πού 
αύτός άντιμετώπισε, καθώς καί άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιο άντιμετώπι- 
σε τά προβλήματα αύτά. Τό βασικό πρόβλημα τοϋ Αναξαγόρα φαίνε
ται πώς ήταν σέ τί συνίσταται ή ύποδομή τοϋ ορατού κόσμου καί ποιά 
είναι τά έσχατα δομικά ύλικά πού ύπόκεινται στή σύσταση όλων τών 
πραγμάτων.

α. Τά σπέρματα

Ά ν, λοιπόν, τό βασικό έρώτημα πού ύπόκειται στό άναξαγόρειο φυσι
κό σύστημα είναι σέ τί συνίσταται ή ύποδομή τοϋ ορατού κόσμου καί 
ποιά είναι τά έσχατα δομικά ύλικά του, ή άπάντηση δίνεται μέ τή μορφή

52. Γ ιά μιά έπανεξέταση τοϋ ζητήματος, βλ. Δραγώνα-Μονάχου, 162 κ.έ. Πβ. τίς 
μελέτες τών Vlastos καί Strang στό Studies in Presocratic Philosophy, II 323-353 καί 
361-380 καθώς καί τού Kerferd, 489-503, ιδιαίτερα 494-796.
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ύπόθεσης πού έξυπηρετεΐ μιά γενετική έξήγηση τού κόσμου. Είναι μιά 
ύπόθεση γιά τήν άρχική κατάσταση τής ύλης, τήν προκοσμική δηλαδή 
μορφή της. Μ’ ένα νόημα άνάλογο μ’ έκεΐνο τοϋ άναξιμάνδρειου άπει
ρου, ή προκοσμική ύλη παριστάνεται έδώ σάν συμπαγής καί άπροσ- 
διόριστη μάζα, πού άποτελεΐται άπό άπειράριθμα, άπειροελάχιστα καί 
γι’ αύτό άόρατα δομικά ύλικά:

Β 1
όμον πάντα χρήματα ήν, άπειρα καί πλήθος καί σμικρότητα’ καί 
γάρ τό σμικρόν άπειρον ήν. καί πάντων όμον έόντων ούδέν ένδή
λον  ήν υπό σμικρότητος' πάντα γάρ άήρ τε καί αιθήρ κατεΐχεν, 
άμφότερα άπειρα έόντα' ταντα γάρ μέγιστα ένεστιν έν τοΐς σύμ- 
πασι καί πλήθει καίμεγέθει.

[Ό λα  τά πράγματα ήταν μαζί, άπειρα σέ πλήθος καί σέ μικρότητα. Γιατί 
καί τό μικρό ήταν άπειρο. Καί έπειδή όλα τά πράγματα ήταν μαζί, τίποτε 
άπ’ αύτά δέν ήταν φανερό έξαιτίας τής μικρότητας. Επειδή όλα τά συγ- 
κρατοϋσαν ό άέρας καί ό αιθέρας, πού καί τά δύο ήταν άπειρα. Γ ιατί αύτά 
είναι τά πιό μεγάλα συστατικά πού περιέχονταν μέσα στήν όλη άρχέγονη  
ύλική μάζα, τά πιό μεγάλα σέ πλήθος καί σέ μέγεθος].

Β 4
τούτων δέ ούτως έχόντωνχρή δοκεΐν ένεΐναι πολλά τε καί παν- 
τοΐα έν πάσι τοΐς σνγκρινομένοις καί σπέρματα πάντων χρημά
των καί ιδέας παντοίας έχοντα καί χροιάς καί ήδονάς.

[Καί έφόσον αύτά είναι έτσι, πρέπει νά ύποθέσουμε πώς ύπάρχουν πολλά  
καί κάθε είδους πράγματα μέσα στό καθετί πού συσσωρεύεται, σπέρματα 
όλων τών πραγμάτων μέ κάθε είδους σχήματα καί χρώματα καί γεύσεις].

Τά έσχατα αύτά δομικά ύλικά, πού συνιστοϋν ένα άκαθόριστο σέ μορ
φή καί σέ μέγεθος προκοσμικό σώμα ύλης, είναι άνάμεσα σ’ άλλα, τά 
σπέρματα. Ή  σημασία τοϋ όρου αύτοϋ έξηγεΐ τό ειδικό νόημα τής όλης 
ύποδομής τοϋ κόσμου πού θά προκύψει άπό τήν προκοσμική ύλική μά
ζα. Ή  λέξη σπέρμα σήμαινε όχι μόνο τό σπόρο τοϋ φυτοϋ παρά καί τό 
σπέρμα τοϋ ζώου καί τοϋ άνθρώπου. Γιατί ή έλληνική άντίληψη ήταν 
ότι τόσο ή φύση όποιουδήποτε πράγματος πού ξεφυτρώνει άπό τή γή 
όσο καί έκείνη τοϋ άνθρώπου είναι άπόλυτα όμοιες. Επιπλέον, τό 
σπέρμα συμπυκνώνει όλα τά ούσιώδη χαρακτηριστικά καί συστατικά 
τοϋ είδους πού άντιπροσωπεύει. Όταν, λοιπόν, ό ’Αναξαγόρας λέει πώς
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πρωταρχικά «δλα τά πράγματα ήταν μαζί», δέν εννοεί παρά τά σπέρμα
τα όλων τών φυσικών πραγμάτων, τών ζώων καί τών άνθρώπων, τίς ποι
κίλες δυνάμεις καί τά ύλικά πού πρόκειται νά παραχθούν. Βέβαια, δέν 
είναι πρώτος ό Αναξαγόρας πού εισάγει μιά τέτοια βιολογική μεταφο
ρά στήν έρμηνεία τοϋ μακρόκοσμου. Ή  καινοτομία αύτή ανήκει στόν 
Αναξίμανδρο, πού έξηγοΰσε τό άπειρο σάν πηγή άπό τήν οποία απο
κρίνονται τά κοσμογονικά σπέρματα (γόνιμα).

Τά σπέρματα περιγράφονται έδώ σάν άνόμοια μεταξύ τους, ποιοτικά 
διάφορα, άπειρα σέ άριθμό καί άπειροελάχιστα. Έξαιτίας τής μικρότη- 
τάς τους, τίποτε δέν θά ήταν δυνατό νά γίνει φανερό σ’ έναν φανταστικό 
παρατηρητή πού θά έξέταζε τόν προκοσμικό αύτόν ύλικό σωρό. Τά πάν
τα μέσα σ’ αύτόν τά συγκρατοϋσαν δύο άπειρες δυνάμεις, ό άήρ καί ό 
αιθήρ. 'Η ισορροπία τής πρωταρχικής αύτής ύλικής μάζας, πού περιεί
χε μέσα της μιά άφάνταστα μεγάλη ποικιλία ούσιών, δέν θά ήταν δυνα
τή γιά τό άναξαγορειο φυσικό σύστημα, όπου δλα τά πράγματα θεω
ρούνται ϊσα, άν δεν ηρχε ό αιθέρας καί ό άέρας, πού έπειδή είναι τά 
μεγαλύτερα πράγματα σέ όγκο, πρέπει καί τά δύο νά είναι άπειρα. Ό 
ταν, όμως, ή ισορροπία τής πρωταρχικής ύλικής μάζας εξηγείται έδώ μέ 
τόν αιθέρα καί τόν άέρα, αύτό δέν σημαίνει πώς βρισκόμαστε σ’ ένα 
πρώτο στάδιο άποχωρισμοϋ. Ό  άέρας καί ό αιθέρας δέν είχαν άπό τήν 
άρχή άποχωριστει άπό τήν άρχική μάζα· αύτή παρέμενε άκόμα συμπα
γής. Ά λλά φαίνεται ότι ή άποψη αύτή προβάλλεται άπό τήν άρχή σάν 
ένα προανάκρουσμα τής πρώτης φάσης άποχωρισμοϋ πού περιγράφε- 
ται κατόπιν. Πραγματικά, δπως μαθαίνουμε ύστερα, καί πρώτα άπό τό 
άπόσπασμα 2, οί πρώτες ύλικές μορφές πού γίνονται είναι ό αιθέρας καί 
ό άέρας:

Β 2
καί γάρ άήρ τε καί αιθήρ άποκρίνονται άπό τοϋ πολλοϋ τοϋ πε- 
ριέχοντος, καί τό γε περιέχον άπειρόν έστι τό πλήθος.

[Γιατί άέρας καί αιθέρας αποχωρίζονται άπό τήν περιβάλλουσα μάζα, 
καί αύτή ή μάζα είναι άπειρη σέ πλήθος].

Γ ιατί, όμως, ό Αναξαγόρας άπόδινε άποφασιστικό ρόλο στόν αιθέρα 
καί στόν άέρα μέσα στήν πρωταρχική κατάσταση τής ύλης; Τό έρώτη
μα αύτό βρίσκει τήν άπάντησή του στό γεγονός ότι ό άέρας καί ό αιθέ
ρας προέρχονται άπό μιά συσσώρευση όλων μαζί τών στοιχείων καί 
φαίνεται πώς αύτά πού ύπερτεροϋσαν μέσα στό σωρό τών σπερμάτων
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καί τών ούσιών ήταν τά μερίδια εκείνα τών δυνάμει στοιχείων πού μπο
ρούμε νά αποδώσουμε στόν αιθέρα καί στόν άέρα53.

Στήν πρωταρχική, λοιπόν, κατάστασή της ή ύλη ήταν ένα περίεργο 
κράμα άπό ποικίλα συστατικά καί έπιπλέον πολυποίκιλα σπέρματα. Ή  
άπειρη αύτή ποικιλία έξηγεΐ γιατί τά σπέρματα είναι σπέρματα πάντων 
χρημάτων***. Αύτά περιέχουν μέσα τους δυνάμει όλα τά ύλικά συστατικά 
κάθε ύλικής ούσίας πού ύπάρχει στόν κόσμο. Γ ιατί στό καθετί ύπάρχει 
ένα μερίδιο, μιά δόση τής ούσίας όλων τών πραγμάτων:

Β 6
... πάντα παντός μοίραν μετέχει.

["Ολα έχουν τό μερίδιό τους άπό τό καθετί].

Β 11
έν παντί παντός μοίρα ένεστι...

[Στό καθετί ενυπάρχει μερίδιο άπό τό καθετί...].

Τό κρίσιμο έρώτημα είναι: ποιά νοηματική σχέση ύπάρχει άνάμεσα 
στήν πρόταση πάντα παντός μοίραν μετέχει καί στήν πρόταση σπέρμα
τα πάντων χρημάτων, Ό λα τά πράγματα είναι άνάγκη νά άναχθοϋν γε
νετικά στόν πρωταρχικό ύλικό σωρό, γιατί «τίποτε δέν γίνεται καί τίπο
τε δέν καταστρέφεται»:

Β 17
τό δέ γίνεσθαι καί άπόλλνσθαι ούκ όρθώς νομίζουσιν ο ί Έ λλη
νες’ ούδέν γάρ χρήμα γίνεται ούδέ άπόλλνται, άλλ ’ άπό έόντων 
χρημάτων σνμμίσγεταί τε καί διακρίνεται. καί ούτως άν όρθώς 
καλοίεν τό γε γίνεσθαι σνμμίσγεσθαι καί τό άπόλλνσθαι διακρί- 
νεσθαι.

[Γιά τή γένεση καί τή φθορά δέν έχουν διαμορφώσει σωστή άντίληψη οί 
"Ελληνες. Γ ιατί, κανένα πράγμα δέν γίνεται ουτε χάνεται παρά άπό άνά-

53. Πβ. Guthrie, II 295.
54. Ό  Burnet, 265 καί σημ. 2, θεωρούσε πολύ πιθανό πώς ό ’Αναξαγόρας χρησιμο

ποίησε τόν όρο πανσπερμία. Αύτός όμως ό όρος δέν μαρτυρειται παρά σέ σχέση μέ 
:όν Δημόκριτο (VS, 59 Α 45· 67 Α 15, Α 28).



ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 249

μιξη δεδομένων πραγμάτων συντίθεται καί μέ διαχωρισμό άποσυντίθε- 
ται. Καί έτσι θά ονόμαζαν σωστά τό γίγνεσθαι σύμμιξη καί τή φθορά ά- 
ποχωρισμό].

Ό  Αναξαγόρας έκφράζει έδώ τήν ϊδια σκέψη πού διατυπώνει ό Ε μ 
πεδοκλής55: δέν ύπάρχει ούσιαστικά οϋτε γένεση οϋτε καταστροφή. Ή  
ελεατική αύτή θέση, πού υιοθετείται τόσο άπό τόν Εμπεδοκλή όσο καί 
άπό τόν ’Αναξαγόρα, συνδυάζεται κατάλληλα μ’ έναν πλουραλισμό πού 
άντιτάσσεται στόν ϊδιο τόν ελεατικό μονισμό. Δέν ύπάρχει, βέβαια, οϋ
τε γένεση οϋτε φθορά, άλλ’ αύτό δέν συνεπάγεται άρνηση τής πολλα
πλότητας. Ό λα τά πράγματα τού κόσμου συμμετέχουν στά έσχατα ύλι
κά, πού παραμένουν άναλλοίωτα μέσα σ’ όλους τούς μετασχηματι
σμούς. Τίποτε δέν γεννιέται, έφόσον τά πάντα συντίθενται άπό αναλ
λοίωτες ύλικές ούσίες πού ύπήρχαν προαιώνια, καί τίποτε δέν χάνεται 
ούσιαστικά, γιατί αύτό πού θεωρείται κοινώς θάνατος καί καταστροφή 
δέν είναι στήν πραγματικότητα παρά άποσύνθεση, διαχωρισμός δηλα
δή τών συστατικών ύλικών. Κάθε ύλικό στοιχείο είναι σύνθετο άπό τέ
τοια ύλικά καί σχηματίζεται σύμφωνα μέ μιά άρχή ομοιομορφίας, τήν 
άρχή δμοιον όμοίφ56. Ή  ύλική ούσία, πού φαίνεται νά γεννιέται σάν 
νέα ούσία, δέν είναι στήν πραγματικότητα κάτι καινούργιο παρά κάτι 
πού ήταν δοσμένο στήν ύλη άπό τήν οποία προέκυψ:. Μέ τήν άναγωγή 
αύτή φτάνουμε νά καθορίσουμε τή στοιχειακή σύνθεση κάθε πράγμα
τος καί τίς ποιοτικές μεταλλαγές του. Είναι πολύ φυσικό μέσα σ’ ένα 
τέτοιο φυσικό σύστημα, πού σάν βάση του έχει τήν ύπόθεση τών σπερ
μάτων, νά άποδίνεται ιδιαίτερη σημασία στό πρόβλημα τής βιολογικής 
άνάπτυξης. Ό  ’Αναξαγόρας έθεσε τό άπλό έρώτημα:

Β 10
πώς γάρ άν έκ μή τριχός γένοιτο Θρίξ και σάρξέκμή σαρκός;

[Γιατί πώς θά ήταν δυνατό άπό κάτι πού δέν είναι τρίχα νά γεννηθεί τρίχα 
καί άπό κάτι πού δέν είναι σάρκα νά γεννηθεί σάρκα;].

55. VS, 31 Β 8.
56. ΓΗ άρχή αύτή είναι ιδιαίτερα λειτουργική στήν κίνηση τής πρώιμης έλληνι- 

ής σκέψης. Διεξοδική έρευνα τής αρχής αυτής έχει γίνει άπό τόν Muller, 65-73.
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Ή απάντηση σ’ αύτό τό έρώτημα δίνεται, άν λάβουμε ύπόψη πώς όλα 
τά ζωντανά πράγματα άναπτύσσονται μέ τήν τροφή πού λαμβάνουν άπό 
τό περιβάλλον. Έτσι ή τρίχα, τό κρέας κ.λπ. εξηγούνται σάν άποτέλε
σμα τής θρέψης του οργανισμού, πού προσελκύει συστατικά πού ύπάρ- 
χουν στό περιβάλλον σύμφωνα μέ τήν άρχή τής ομοιότητας. Γιατί τό 
«όμοιο μόνο μέ τό όμοιο μπορεΐ νά τρέφεται καί νά μεγαλώνει»57. Μέ 
τήν προσέλκυση όμοιων συστατικών άπό τό περιβάλλον, οί ύλικές ού- 
σίες πού ύπάρχουν στόν κόσμο ύπεισέρχονται ή μία στήν άλλη κι έτσι 
γίνονται σύνθετες κατά τρόπο πού στό κάθε πράγμα νά άνευρίσκονται 
άναλογίες ή μερίδια άπό τό καθετί. Αύτό, βέβαια, έξηγεΐται άν σκε- 
φτοϋμε πώς ή άνάπτυξη μάς άνάγει στήν πρωταρχική ύλική μάζα, πού 
δέν περιείχε μόνο τά παραδοσιακά άντίθετα καί τά στοιχεία άλλά έπί
σης καί τά άπειράριθμα σπέρματα, τούς γόνιμους δηλαδή πυρήνες όλων 
τών πραγμάτων πού έρχονται σέ ύπαρξη.

Γ ιά νά κατανοηθεΐ όμως καλύτερα ό λειτουργικός ρόλος τών σπερ
μάτων στήν άνάπτυξη τοϋ κόσμου, θά πρέπει νά έξεταστεΐ προσεκτικά ή 
φύση αύτών τών σπερμάτων. Ό  ’Αναξαγόρας δεχόταν άναμφίβολα πώς 
ή ύλη είναι άπειρα διαιρετή58. Τό κρίσιμο έρώτημα είναι ποιό όριο σ’ 
αύτή τήν άπειρη διαιρετότητα τής ύλης άντιπροσωπεύουν αύτά τά ελά
χιστα σπέρματα. Τό πρόβλημα θά μποροΰσε καλύτερα νά τεθεί μέ δια
φορετικό σημείο άναφοράς: έφόσον ή ύλη είναι επ' άπειρο διαιρετή, 
κάθε μοίρα ή άναλογία, άπ’ όσες ύπάρχουν μέσα στό καθετί άπό τό παν, 
ώς ποιό σημείο τάχα διαιρετότητας μπορεΐ νά βρεθεί; Ή  άπάντηση τοϋ 
’Αναξαγόρα θά πρέπει νά είναι: όποιοδήποτε κομμάτι τής ύλης, καί τό 
άπειροελάχιστο άκόμα, ποτέ δέ φτάνει στό σημείο νά είναι άδιαίρετο 
καί, συνακόλουθα, όσο κι άν μειώνεται, θά περιέχει πάντοτε άπειρο ά- 
ριθμό μεριδίων ή άναλογιών. Είναι σάν τήν άναλογία, πού ύπαγορεύε- 
ται άπό τήν έπιρροή τοϋ Ζήνωνα, τήν άναλογία δηλαδή «τοϋ άπειρου 
άριθμοϋ σημείων άκόμα καί στήν πιό μικρή γραμμή»59. Δέν είναι, λοι
πόν, μόνο τά άπείρως μεγάλα πράγματα πού περιέχουν άναλογίες τοϋ 
παντός, άλλά καί τά άπείρως μικρά. ’Έτσι ή ισότητα τών άναλογιών, 
πού ύπάρχουν τόσο στά μεγάλα όσο καί στά μικρά πράγματα, μέ άποτέ
λεσμα νά ύπάρχουν τά πάντα μέσα στό καθετί καί νά περιέχουν μερίδια

57. Muller, 69.
58. Β 1 καί 3.
59. Kirk-Raven, 377-378. Η θέση του ’Αναξαγόρα θεωρείται ϊδια μ’ έκείνη τοϋ 

Ζήνωνα ώς πρός τή γεωμετρική γραμμή.
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τοϋ παντός, εξηγείται άπό τή μιά μέ τήν άπειρη διαιρετότητα τής ύλης 
καί άπό τήν άλλη μέ τίς άπειρες άναλογίες πού ύπάρχουν μέσα καί στό 
άπειροελάχιστο κομμάτι ύλης.

Στήν πρωταρχική κατάσταση τής ύλης ύπάρχει ένας άπειρος άριθμός 
σπερμάτων. Ή  ύλη, λοιπόν, άν καί άπειρα διαιρετή, τείνει νά οργανώ
νεται καί νά συμπυκνώνεται σέ σπέρματα, πού θά άποτελέσουν τήν άφε
τηρία γιά τήν κοσμογονική πορεία. Μετά τό σημείο αύτό δέν βρισκό
μαστε πιά στήν άρχέγονη, στήν προκοσμική κατάσταση τής ύλης, όπου 
τίποτε δέν ήταν φανερό έξαιτίας τής μικρότητας τών πραγμάτων, παρά 
σέ ένα μεταγενέστερο στάδιο, κατά τό όποιο τά σπέρματα είχαν διάφο
ρες μορφές, χρώματα καί γεύσεις60. Αύτό σημαίνει πώς στά σπέρματα 
συνυπήρχαν σάν συστατικά τους άντιθετικές ποιότητες, όπως φωτεινό- 
σκοτεινό, γλυκό-πικρό. Τό ότι κάποτε συνυπήρχαν τά άντίθετα σέ φυ
σικές μονάδες ύλης, άπ’ όπου ξεκίνησε ή κοσμογονία, έξηγεΐ πολύ κα
λά πώς τά άντίθετα είναι άμοιβαΐα καί τό ένα γεννά τό άλλο. Έφόσον τό 
φωτεινό γίνεται σκοτεινό, τό θερμό ψυχρό, τό ξηρό ύγρό καί άντίστρο- 
φα, αύτά πρέπει νά συνυπήρχαν πρωταρχικά σέ μιά κοινή κοιτίδα. Ή  
κοιτίδα αύτή εΐναι τά κοσμογονικά σπέρματα. Τά σπέρματα εΐναι περιε
κτικά όπως καί ή άρχέγονη ύλική μάζα: αύτά δέν περιέχουν μόνο τά 
στοιχειακά ύλικά καί τά άντίθετα παρά καί φυσικές ούσίες, όπως εΐναι ή 
σάρκα καί ή τρίχα, τά κόκκαλα κ.λπ. Τά συστατικά τοϋ πρωταρχικού 
μίγματος ήταν όλα τά πράγματα, τό ύγρό καί τό ξηρό, τό θερμό καί τό 
ψυχρό, τό λαμπρό καί τό σκοτεινό, γή πολλή καί άπειράριθμα σπέρμα
τα άνόμοια μεταξύ τους61. Έφόσον, λοιπόν, τίθεται άπό τήν άρχή μέσα 
στό πάν ή παρουσία τής άπειρης ποικιλίας τού παντός, θά έπρεπε ϊσως 
νά εξηγείται τό καθετί μέ βάση αύτή τήν πρωταρχική ποικιλία. Ό  ’Α
ναξαγόρας, όμως, δέν άρκεΐται νά έξηγήσει τά πάντα, όλες τίς δυνατές 
άλλαγές μέσα στόν κόσμο, μέ βάση τήν άπειρη ποικιλία τής άρχέγονης 
ύλης, άλλά βλέπει καί μέσα σέ κάθε κοσμογονικό σπέρμα τήν παρουσία 
τοϋ παντός, άναλογίες δηλαδή τών άντιθέτων καί κάθε ύλικής ούσίας. 
Έτσι, μόνο οί τρίχες καί ή σάρκα μπορούν νά προέλθουν λ.χ. άπό τό 
ψωμί πού τά τρέφει, χωρίς νά εΐναι άνάγκη νά δεχτούμε πώς κάτι και
νούριο γεννιέται62.

60. Β 4 (άρχή).
61. Β 4.
62. Βλ. Kirk-Raven, 380-381.
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β. Τά αντίθετα

Όπως τά σπέρματα, τά άντίθετα είναι δυνάμεις πού συνθέτουν όλες τίς 
αλλαγές και τούς μετασχηματισμούς τοϋ φυσικού κόσμου:

Β 8
ού κεχώρισται άλλ ή,.ων τάέντφ ένί κόσμψ ούδέ άποκέκοπται πε- 
λέκει ούτε τό θερμόν άπό τον ψνχροϋ ούτε τό ψνχρόν άπό τον 
θερμού.

[Τά πράγματα μέσα στή μιά τάξη τοϋ κόσμου δέν έχουν αποχωριστεί τό 
ένα άπό τό άλλο ουτε έχουν άποκοπεΐ μέ τσεκούρι, οΰτε τό θερμό άπό τό 
ψυχρό ουτε τό ψυχρό άπό τό θερμό].

Τό άπόσπασμα αύτό φαίνεται νά συνηγορεί ύπέρ τής άποψης τοϋ Η 
ράκλειτου πώς τά άντίθετα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους καί τό ένα δέν 
μπορεΐ νά ύπάρξει χωρίς τό άλλο63. Τά άντίθετα στόν ’Αναξαγόρα δέν 
θεωροΰνται, βέβαια, συστατικές ούσίες όπως τά σπέρματα, άλλ’ οπωσ
δήποτε όλα τά πράγματα μοιράζονται τίς ίδιότητές τους κατά τρόπο πού 
τά άντίθετα αύτά νά δικαιολογούνται πώς ύπάρχουν μέσα στήν άρχική 
μάζα τής ύλης. Τό έρώτημα, πού είναι βασικό, άναφέρεται στή φύση 
τών άντιθέτων. Είναι τά άντίθετα άπλές ιδιότητες τών πραγμάτων; 'Ο
πωσδήποτε, ό ’Αναξαγόρας δέν είχε συλλάβει τήν ούσία καί τήν ποιό
τητα σάν έννοιες σαφώς διακεκριμένες μεταξύ τους καί ήταν πολύ φυσι
κό νά σκέφτεται τά άντίθετα σάν ούσίες καί συγχρόνως σάν δυνάμεις 
καί ποιότητες. Τά άντίθετα σάν ιδιότητες καί οί σωματικές οντότητες 
δέν διαφέρουν καθόλου, μέ τόν τρόπο πού αύτά συλλαμβάνονται άπό 
τούς προσωκρατικούς. Ό  ’Αναξαγόρας κάνει λόγο γιά χρήματα, άκόμα 
κι όταν πρόκειται γιά ποιότητες, όπως είναι τό θερμό καί τό ψυχρό, τό 
ύγρό καί τό ξηρό, τό φωτεινό καί τό σκοτεινό64. Τόσο τά πράγματα όσο 
καί οί ποιότητές τους θεωρούνται μέ τά ίδια χαρακτηριστικά καί τήν ί
δια γένεση. Όπως λ.χ. ό χρυσός γίνεται χρυσός, γιατί μέσα στό άρχικό 
μίγμα άπό τό όποιο προέκυψε ύπερτεροϋσαν «μοίρες» χρυσοϋ, έτσι καί 
τό θερμό γίνεται θερμό, γιατί στήν πρωταρχική συμπαγή μάζα ύπερτε-

63. Ή ράκλ., Β 126.
64. Β 4. Τή σύνθετη αύτή σημασία τοϋ όρου χρήματα παρατηρούμε καί στόν πε

ρίφημο λόγο τού Πρωταγόρα (Β 1): πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος...
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ροϋσαν άναλογίες του θερμού. Ή  ιδιαίτερη λειτουργία τών άντιθέτων 
είναι νά δροΰν σάν παράγοντες τών άλλαγών καί τών μετασχηματισμών 
τής ύλης65. Ή  δράση τους, όμως, αύτή προϋποθέτει τή θεώρηση τών άν
τιθέτων σάν σημείων πάνω σέ μιά συνεχή γραμμή. Γ Γ αύτό λέγεται πώς 
μέσα στόν ένιαΐο κόσμο τά άντίθετα δέν έχουν χωριστεί τό ένα άπό τό 
άλλο καί τό θερμό καί τό ψυχρό δέν εΐναι άποκομμένα τό ένα άπό τό άλ
λο σάν «μέ τσεκούρι». Όπως στήν άρχική ύλική μάζα, έτσι καί σ’ όλα 
τά πράγματα τοϋ κόσμου τά άντίθετα παρουσιάζονται έσωτερικά συνδε- 
δεμένα. Διαφορετικά, δέν θά ήταν δυνατό ένα θερμό πράγμα νά γίνεται 
ψυχρό, τό ξηρό νά γίνεται ύγρό, τό φωτεινό σκοτεινό καί άντίστροφα.

Θέλοντας, λοιπόν, ό ’Αναξαγόρας νά περιγράψει τήν έσοπερική δο
μή τοϋ διαμορφωμένου κόσμου σέ σχέση μέ τήν άρχέγονη ύλη, άπό τήν 
οποία αύτός προέκυψε, δίνει μέ τά άντίθετά του ένα πρόσθετο έπιχείρη
μα γιά νά ύποστη ρίξει τή γενική του θέση πώς «μέσα στό παν ύπάρχουν 
άναλογίες τοϋ παντός». Ό λα τά πράγματα περιέχουν μερίδια άπ’ όλα, 
όχι μόνο τά σπέρματα καί τά ύλικά τής άσχημάτιστης ύλης άλλά καί τά 
συγκεκριμένα άντιθετικά πράγματα αύτοϋ τοϋ κόσμου στή διαμορφω
μένη του κατάσταση: θερμό-ψυχρό, ύγρό-ξηρό κ.λπ. Τό χιόνι π.χ. είναι 
λευκό, γιατί ύπερτεροϋν σ’ αύτό μερίδια τοϋ λευκοϋ. Πρέπει νά έχουμε 
ύπόψη πώς τά φυσικά άντικείμενα όσο καί οί ποιότητες θεωρούνται έδώ 
τό ϊδιο πράγμα (χρήματα) καί ότι ούσία καί ποιότητα δέν είναι άκόμα 
σαφώς διακεκριμένες έννοιες.

γ. Νους

Ό σον άφορά τόν παρόντα κόσμο, τό καθετί σ’ αύτόν άπηχεΐ τήν άρχέ
γονη, προκοσμική κατάσταση τής ύλης όπου περιέχονταν τόσο τά δο
μικά στοιχεία όλων τών πραγμάτων όσο καί τά άντίθετα, δηλαδή τά 
πάντα, εκτός άπό τό νοϋ:

Β 11
έν παντί παντός μοίρα ένεστι πλήν νοϋ, έστι ν οίσι δέ καί νοΰς ένι.

[Στό καθετί ενυπάρχει μερίδιο άπό τό καθετί έκτός άπό τό νοϋ. Ύ πάρ
χουν όμως μερικά πράγματα μέσα στά όποια ύπάρχει καί νους].

65. Βλ. Guthrie, II 285.
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Β 12
τά μέν άλλα πα ντός μοίρα ν μετέχει, νους δέ έστι ν άπειρο ν καί αύ- 
τοκρατές καί μέμεικται ούδενί χρήματι, άλλά μόνος αύτός έ φ ’ 
έαντοϋ έστιν. ε ί μή γάρ έφ ’έαντοΰ ήν, άλλά τεφ έμέμεικτο άλλφ, 
μετεϊχεν άν άπάντων χρημάτων, ε ί έμέμεικτό τεφ' έν παντί γάρ 
παντός μοίρα ένεστιν, ώσπερ έν τοΐς πρόσθεν (Β 11) μοι λέλε- 
κταν καί άν έκώλυεν αύτόν τά σνμμεμειγμένα, ώστε μηδενός 
χρήματος κρατεΐν ομοίως ώς καί μόνον έόντα έφ' έαντοϋ. έστι 
γάρ λ  επτότατόν τε πάντων χρημάτων καί καθαρώτατον, καί γνώ
μην γε περί παντός πάσαν ϊσχει καί ισχύει μέγιστον καί όσα γε 
ψυχήν έχει, καί τά μείζω καί τά έλάσσω, πάντων νοϋς κρατεί, καί 
τής περιχωρήσιος τής σνμπάσης νοϋς έκράτησεν, ώστε περιχω- 
ρήσαι τήν αρχήν, καί πρώτον άπό τον σμικροϋ ήρξατο περιχω- 
ρεϊν, έπί δέ πλέον περιχωρεϊ, καί περιχωρήσει έπί πλέον, καί τά 
συμμισγόμενά τε καί άποκρι νόμενα καί διακρι νόμενα πάντα έγνω 
νοϋς. καί όποια έμελλενέσεσθαι καί όποια ήν, άσσα νϋνμή έστι, 
καί όσα νϋνέστι καί όποια έσται, πάντα διεκόσμη σε νοϋς, καί τήν 
περιχώρησιν ταύτην, ήν νϋν περιχωρέει τά τε άστρα καί ό ήλιος 
καί ή σελήνη καί ό άήρ καί ό αιθήρ οι άποκρινόμενοι. ή δέ περι- 
χώρησις αυτή έποίησεν άποκρίνεσθαι. καί άποκρίνεται άπό τε 
τοϋ άραιοϋ τό πυκνό ν καί άπό τοϋ ψυχρού τό θερμόν καί άπό τοϋ 
ζοφεροϋ τό λαμπρόν καί άπό τοϋ διεροϋ τό ξηρόν. μοΐραι δέ πολ- 
λαί πολλών είσι. παντάπασι δέ ούδέν άποκρίνεται ούδέ διακρίνε- 
ται έτερον άπό τοϋ έτέρου πλήν νοϋ. νοϋς δέ πας όμοιος έστι καί ό 
μείζων καί ό έλάττων. έτερον δέ ούδέν έστι ν όμοιον ούδενί, άλλ ’ 
ότων πλεΐστα ένι, ταϋτα ένδηλότατα έν έκαστον έστι καί ήν.

[Ό λα  τά άλλα πράγματα έχουν ένα μερίδιο άπό τό καθετί, άλλά ό νους 
είναι άπειρος καί αύτοκυρίαρχος καί δέν έχει άναμιχθεϊ μέ τίποτε· άντί
θετα, είναι ολομόναχος αύτός μέ τόν έαυτό του. Γ ιατί, άν δέν ήταν αύτός 
καθεαυτόν άλλά άναμιγμένος μέ κάτι άλλο, θά είχε μερίδιο άπ’ δλα τά 
πράγματα, άν βέβαια ήταν άναμιγμένος μέ μερικά. Γ ιατί, δπως έχω πει 
προηγουμένως (Β 11), μέσα στό καθετί ύπάρχει μερίδιο άπό τό καθετί. 
Καί τά πράγματα πού ήταν άνακατωμένα. μ’ αύτό θά τόν έμπόδιζαν, έτσι 
ώστε νά μην ήταν δυνατό νά έλέγχει τίποτε μέ τόν τρόπο πού τώρα κάνει, 
μιά καί είναι μόνος μέ τόν έαυτό του. Γ ιατί είναι τό πιό λεπτό καί τό πιό 
άγνό άπ’ όλα τά πράγματα, έχει όλες τίς γνώσεις γιά τό καθετί καί τήν πιό 
μεγάλη δύναμη. Καί ό νους έλέγχει όλα τά πράγματα πού έχουν ζωή, τό
σο τά μεγαλύτερα όσο καί τά μικρότερα. Ό  νους ήλεγχε έπίσης τήν όλη 
περιφορά, έτσι ώστε άρχισε νά περιστρέφεται στήν άρχή. Καί άρχισε νά
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περιστρέφεται πρώτα άπό μιά μικρή περιοχή, άλλά τώρα περιστρέφεται 
σέ μιά πλατύτερη καί θά περιστρέφεται σέ όλο καί πλατύτερη έκταση. 
Καί τά πράγματα πού είναι άνακατωμένα καί χωρισμένα καί διαιρεμένα, 
όλα εΐναι γνωστά στό νοϋ. Καί όλα τά πράγματα πού έπρόκειτο νά ύπάρ- 
ξουν, όλα τά πράγματα πού ύπήρξαν άλλά δέν ύπάρχουν τώρα, όλα τά 
πράγματα πού ύπάρχουν τώρα ή θά ύπάρξουν, ό νοΰς τά διευθέτησε όλα, 
μαζί κι αύτή τήν περιστροφή στήν οποία τώρα περιφέρονται τά άστέρια, 
ό ήλιος καί τό φεγγάρι, ό άέρας καί ό αιθέρας πού έχουν άποχωριστεΐ. Κι 
αύτή ή περιστροφή προκάλεσε τόν άποχωρισμό. Καί τό πυκνό άποχω- 
ρίζεται άπό τό άραιό, τό ζεστό άπό τό κρύο, τό φωτεινό άπό τό σκοτεινό 
καί τό ξη ρό άπό τό ύγρό. Ά λ λ ά  ύπάρχουν πολλά κομμάτια πολλών πραγ
μάτων καί τίποτε δέν είναι ολοκληρωτικά άποχωρισμένο ούτε διαιρεμέ
νο άπό τό άλλο παρά μόνον ό νοϋς. Ό  νοΰς εΐναι παντοΰ όμοιος καί στίς 
μεγαλύτερες καί στίς μικρότερες ποσότητές του, ένώ τίποτε άλλο δέν εί
ναι όμοιο μέ τίποτε άλλο, άλλά κάθε ξεχωριστό σώμα εΐναι καί ήταν σα
φέστατα έκεΐνα τά πράγματα πού αύτό περιέχει στό μέγιστο βαθμό].

Β 13
καί έπεί ήρξατο ό νους κινεΐν, άπό τον κινονμένον παντός άπε- 
κρίνετο, καί όσονέκίνησεν ό νοΰς, παν τοΰτο διεκρίθη- κινούμε
νων δέ καί διακρινομένων ή περιχώρησις πολλφ μάλλον έποίει 
διακρίνεσθαι.

[Κι όταν ό νοΰς άρχισε τήν κίνηση, άπ’ όλα όσα κινοΰνταν ό νοΰς άποχω
ρίστηκε. Καί όσο πιό πολύ κινοΰνταν ό νοΰς, τόσο όλα άποχωρίζονταν 
μεταξύ τους. Καί καθώς τά πράγματα κινοΰνταν καί άποχωρίζονταν, ή 
περιστροφή σέ μεγάλο βαθμό αύξανε τήν πορεία τής διαίρεσης].

Β 14
ό δέ νους, δς άεί έστι, τό κάρτα καί νυν έστι ν ίνα καί τά άλλα πάν
τα, έν τφ πολλφ περιέχοντι καί έν τοΐς προσκριθεΐσι καί έν τοΐς 
άποκεκριμένοις.

[Ά λ λ ά  ό νοΰς, πού ύπάρχει πάντοτε, εΐναι σίγουρα άκόμα καί τώρα έκεΐ 
όπου όλα τά άλλα εΐναι έπίσης, μέσα στήν περιβάλλουσα μάζα καί μέσα 
στά πράγματα πού εϊτε έχουν συγκεντρωθεί εϊτε χωριστεί].

Όπως στήν άρχέγονη ΰλη περιέχονταν όχι μόνο τά άντίθετα καί τά 
στοιχειακά ύλικά παρά καί άπειράριθμα σπέρματα, έτσι καί τώρα τό κα
θετί έχει μέσα του μιά άναλογία τοϋ παντός, έκτός άπό τό νοϋ. Προστί
θεται όμως ότι ύπάρχουν καί μερικά πράγματα στά όποια ένυπάρχει ό
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νους. Ποιά είναι αύτά τά ιδιαίτερα πράγματα πού έχουν τό προνόμιο νά 
περιέχουν νοϋ, προκύπτει άπό τό άπόσπασμα 12, όπου ό νους παρου
σιάζεται νά έξουσιάζει τό καθετί πού έχει ζωή. Έφόσον, λοιπόν, ύπάρ
χουν μερικά πράγματα στά όποια ό νους είναι παρών καί άλλα στά ό
ποια ό νους δέν είναι παρών, θά πρέπει νά ύποθέσουμε ότι ό ’Αναξαγό
ρας φανταζόταν τό νοϋ σάν δύναμη πού διανέμεται άσυνεχώς μέσα σ’ ο
λόκληρο τόν κόσμο, μιά καί ή παρουσία του έπισημαίνεται μόνο σέ 
ζωντανά πράγματα. ’Έτσι έξηγεΐται γιατί ό ’Αναξαγόρας κάνει λόγο 
τόσο γιά τόν μεγαλύτερο όσο καί γιά τόν μικρότερο νοϋ, δηλαδή τόσο 
γιά τίς μεγαλύτερες όσο καί γιά τίς μικρότερες ποσότητες του66.

Έδώ, βέβαια, ύπάρχει ένα δύσκολο έρμηνευτικό πρόβλημα. Ό  μεί- 
ζων καί ό έλάττων νοϋς είναι έκφράσεις μέ χαρακτηρισμούς πού μάς ύ- 
ποδείχνουν νά άποδώσουμε στό νοϋ σωματική φύση. Ό  νοϋς, όμως, πε- 
ριγράφεται σάν δύναμη πού δέν άναμειγνύεται μέ τίποτα άλλο, σάν τό 
πιό λεπτό, τό πιό ραφινάτο καί καθαρό πράγμα, αύτό πού έχει κάθε 
γνώση γιά τό καθετί, αύτό πού έχει τή μέγιστη δύναμη καί πού έξουσιά- 
ζει τά πάντα. Ό  νοϋς έλέγχει όλα όσα έχουν ζωή, διακοσμεί όλα τά 
πράγματα καί παρευρίσκεται παντοϋ όπου ύπάρχει κάτι, σ ’ ό,τι έχει έ- 
νωθει καί σ’ ό,τι έχει άποχωριστεΐ. Μιά τέτοια περιγραφή μάς κάνει νά 
πιστέψουμε πώς ό ’Αναξαγόρας έτεινε νά φανταστεί καί νά προσδιορί
σει τό νοϋ του σάν άσώματη φύση. Ωστόσο, όπως όλοι οί προσωκρατι- 
κοί, ό ’Αναξαγόρας δέν είναι άκόμα σέ θέση νά συλλάβει οντότητες α
παλλαγμένες απόλυτα άπό σωματικά χαρακτηριστικά καί δέν παρου
σιάζει τό νοϋ του σάν άσώματη καί άυλη ούσία. Ή  τάση του εΐναι, βέ
βαια, πηγαία ύλιστική καί άπέχει πολύ άπό τό σημείο νά κάνει ένα σα
φή διαχωρισμό πνεύματος καί ύλης. Αέει απλά πώς ό νοϋς είναι τό πιό 
λεπτό καί τό πιό καθαρό άπ’ όλα τά πράγματα, πράγμα πού σημαίνει πώς 
αύτός δέν παύει νά εΐναι ένα ύλικό πράγμα. Όπως ό Εμπεδοκλής προσ
διορίζει τίς δυνάμεις του Φιλότητα καί Νεΐκος μέ χωρική έκταση67, ά- 
νάλογα ό ’Αναξαγόρας άποδίνει στήν πραγματικότητα τοϋ νοϋ χωρική 
έκταση.

Ό σο, λοιπόν, κι άν φαίνεται πώς έτεινε νά συλλάβει τό νοϋ σάν άσώ
ματη οντότητα, αύτός παραμένει μιά ύλική οντότητα, μιά δύναμη πού 
δρά στό χώρο, καί ή μέγιστη ισχύς του όφείλεται στό γεγονός ότι αύτός

66. Kirk-Raven, 376-377.
67. Βλ. Βέικου, « Εμπεδοκλής», 326 κ.έ.
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εΐναι τό πιό λεπτό καί τό πιό καθαρό πράγμα πού ύπάρχει, ότι εΐναι ον
τότητα αύτοδύναμη καί μή έπιδεκτική ανάμιξης μέ κανένα πράγμα. Ε 
πομένως οί χαρακτηρισμοί πού δίνονται στό νοϋ, μει'ζων καί έλάττων, 
δέν άπεικονίζουν έναν καθολικό καί έναν ανθρώπινο λ.χ. νοϋ, ουτε 
προϋποθέτουν μιά σύγκριση μακρόκοσμου καί μικρόκοσμου. Ό  νοϋς 
διακρίνεται, μ’ αύτούς τούς χαρακτηρισμούς, άπό τή φύση τής υλικής 
μάζας: ένώ ό νοϋς τόσο στό σύνολό του όσο καί στά μέρη του (μιά καί 
εΐναι άσυνεχώς διανεμημένη δύναμη μέσα σ’ όλον τόν κόσμο) εΐναι ό
μοιος, ή ϋλη άποτελειται άπό διάφορα μεταξύ τους μέρη, πού προσδιο
ρίζονται άπό ποικίλους φυσικούς παράγοντες68. ’Αδιάφορο άν ό νοϋς 
έπενεργει κάθε φορά σ’ ένα μεγαλύτερο ή σ’ ένα μικρότερο πεδίο, αύτός 
μένει όμοιος μέ τόν εαυτό του, σέ διαρκή καί άπόλυτη συνέπεια μέ τή δι
κή του ξεχωριστή φύση. ’Α ν ό ’Αναξαγόρας θά ήταν σέ θέση νά συλ- 
λάβει καί νά εισηγηθει μιά άσώματη καί άυλη οντότητα, θά έβρισκε σί
γουρα κατάλληλο λεξιλόγιο γιά νά τήν έκφράσει. ’ Ας μήν ξεχνάμε πώς 
μιά τέτοια οντότητα, όσοδήποτε έκλεπτυσμένη, προϋποθέτει έδώ άναγ- 
καστικά σάν έσχατο κριτήριο τής πραγματικότητάς της τήν χωρική έ
κταση καί, συνακόλουθα, αύτό πού θεωρούνταν ίσως άπό τόν ’Αναξα
γόρα ώς ή πιό λεπτή καί ραφινάτη ύλική οντότητα, δέν θά μπορούσε νά 
χαρακτηριστεί άπό μάς σάν «πνευματική οντότητα»69.

Σίγουρα, ό νοϋς τοϋ ’Αναξαγόρα δέν εΐναι μιά πνευματική δύναμη. 
Αύτός έτεινε νά διακρίνει άπλά τό νοΰ άπό τήν ύλη. Ό  νοΰς εΐναι μιά 
καθαρή μορφή ύλης, εΐναι μόνος μέ τόν έαυτό του, αύτεξούσιος καί αύ- 
τοδύναμος. Ή  ύπόλοιπη ϋλη δέν έπενεργει πάνω του μέ κανένα τρόπο, 
άλλ’ αύτός έπενεργει πάνω σ’ αύτήν καί τήν διαπερνά, χωρίς βέβαια πο
τέ νά ένώνεται μ’ αύτήν. Ή  διαπεραστική αύτή ιδιότητα τοϋ νοϋ εΐναι ι
διαίτερα ύποβλητική μέ τήν έκφραση πώς ό νοϋς είναι λεπτότατονπάν
των10. Τή δύναμή του τήν οφείλει στή λεπτή καί ραφινάτη φύση του, 
στήν αύτάρκεια, τήν άκεραιότητα καί τήν άπόλυτη διαύγεια καί καθα- 
ρότητά του, προϋποθέσεις γιά μιά άβίαστη διέγερση τής κίνησης μέσα 
στή μάζα τής ΰλης. Επιπλέον, ό νοϋς εΐναι οντότητα προικισμένη μέ 
τήν ειδική δύναμη τής σκέψης, εΐναι ή μοναδική διανοητική κινητική

68. Πβ. Guthrie, II 278.
69. Άντίθετα, Guthrie, II 277.
70. Ό  Zeller, 1224, πού άπέκρουε τήν άποψη ότι ό νους είναι δύναμη καθαρά άσώ

ματη, έφθανε στό σημείο νά βλέπει στό λεπτότατον, ένα χωρικό προσδιορισμό τοϋ 
νοϋ.
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δύναμη: έχει κάθε γνώση γιά τό καθετί, γιατί προκαλεΐ μέσα στά πάντα 
διακρίσεις πού συγκεκριμενοποιούν τά πράγματα, ώστε αύτά νά γίνον
ται προσιτά71. Βέβαια, είναι δύσκολο νά πούμε πώς ή γνωστική δύναμη 
τοϋ νοϋ θεωρείται έδώ μεταφορικά καί νά έρμηνεύσουμε τό λεπτότατον 
πάντων σάν προσδιορισμό τής δύναμης αύτής, πώς δηλαδή είναι ή πιό 
«όξύνους»72 δύναμη απ’ όλα τά πράγματα. Γ ιατί ό νοϋς άντιπαρατάσσε- 
ται πρός τά πράγματα όχι μέ βάση τήν οξύνοιά του παρά γιά τόν μοναδι
κά ξεχωριστό κοσμικό του ρόλο: αύτός άντιπροσωπεύει τήν πιό λεπτή, 
τήν πιό ραφινάτη, αμιγή καί καθαρή φύση πού ύπάρχει. Μ’ έναν τρόπο 
άνάλογο μέ τόν θεό τοϋ Ξενοφάνη73, πού άκούει καί βλέπει τά πάντα για
τί βρίσκεται μέσα σ’ όλα, ό νοϋς τοϋ ’Αναξαγόρα διαπερνά τά πάντα, 
γιατί ή φύση του είναι πιό λεπτή άπ’ όλα καί τίποτε δέν είναι σέ θέση νά 
τή διαπεράσει, καί διαπερνώντας τα τά ελέγχει καί τά εξουσιάζει, τά κα
τέχει καί τά γνωρίζει. Ά ν , όμως, έλέγχει τά πάντα, αύτό δέν σημαίνει 
πώς ύπάρχει μέσα σ’ όλα. Ό  νοϋς ένυπάρχει σέ μερικά μόνον άπό τά 
πράγματα, σ’ αύτά πού είναι ζωντανά. Ά λλά καί αύτή ή ένύπαρξη τοϋ 
νοϋ σέ ορισμένα όντα δέν συνεπάγεται καμιά άλλαγή τής φύσης του. Ό  
Αριστοτέλης74 παρατήρησε πώς ό Αναξαγόρας δέν κάνει σαφή διά
κριση άνάμεσα στό νοϋ καί στήν ψυχή: ό νοϋς ύπάρχει σ’ όλα τά ζωντα
νά, άλλά φαίνεται πώς όταν αύτός παίρνει τό νόημα τής φρόνησης, δέν 
μπορει νά ύπάρχει σ’ όλα τά ζώα, οϋτε άκόμα καί σ’ όλους τούς άνθρώ- 
πους. ’Ίσως όμως τό μεγάλο ένδιαφέρον πού έδειχνε ό Αναξαγόρας γιά 
τή φυσιολογία ήταν έκεΐνο πού τόν έκανε νά ονομάσει τήν «άρχή» του 
νοϋ καί όχι ψυχή75.

Τό ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό τοϋ νοϋ, τό όποιο δέν έχει 
άκόμα τονιστεί, εΐναι πώς αύτός, άποτελώντας τήν πιό λεπτή, καθάρια 
καί άμιγή φύση, λειτουργεί σάν κινητική δύναμη τοϋ παντός. Ό  Α να 
ξαγόρας θεωρούσε δικαιολογημένο τό αίτημα τοϋ Παρμενίδη νά δοθεί

71. Cornford, 154, 1.
72. Ένώ στόν Ό μηρο λεπτή μήτις (7/1., X 226, Ψ 590) σημαίνει μικρή, άδύνατη 

σκέψη, στόν Εύριπίδη (Μήδ., 529) τό λεπτός νους σημαίνει «όξύνους» καί τήν ϊδια 
σημασία έχει ή έκφραση τού Αριστοφάνη ( Όρν., 318) άνδρε λεπτώ λογιστά.

73. Ό  Fritz, Anaxagoras, 92 κ.έ. έπιχειρεϊ μιά πολύ έξυπνη σύγκριση άνάμεσα στό 
νοϋ τοϋ Αναξαγόρα καί στό θεό τοϋ Ξενοφάνη μέ βάση τήν έκφραση του Ξενοφάνη 
ότι ό θεός νόου φρεσί πάντα κραδαίνει (VS, 21 Β 25).

74. Ψυχ., 404 b 1 κ.έ.
75. Burnet, 268.
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στήν κίνηση μιά έξήγηση: ή κίνηση δέν μπορεΐ νά θεωρείται σάν κάτι 
τό δοσμένο μέσα στόν κόσμο -αύτή πρέπει νά δικαιολογηθεί. Μέ τό 
παρμενίδειο αύτό άξίωμα είχε κιόλας συμμορφωθεί ό Εμπεδοκλής εί- 
σάγοντας δύο κινητικές δυνάμεις πού προσδιορίζουν έναλλακτικά τίς 
ποικίλες φάσεις τοϋ κόσμου. Ένώ, όμως, στόν Εμπεδοκλή ή κίνηση 
είναι κυκλική μέ τή συνεχή έναλλαγή τής δύναμης τής Φιλότητας καί 
τοϋ Νείκους, στόν ’Αναξαγόρα ή κίνηση δέν θεωρείται έπανερχόμενη. 
Στή θέση τών δύο αύτών δυνάμεων, πού έπιτελοΰν στό σύστημα τοϋ Ε μ 
πεδοκλή μιά συναισθηματικά καί ήθικά φορτισμένη κοσμική λειτουρ
γία, εισάγεται στό σύστημα τοϋ ’Αναξαγόρα μία καί μόνη διανοητικά 
τονισμένη μηχανική αιτία: ό νοϋς. Ό  κοσμικός του ρόλος σάν αϊτιο τής 
κίνησης Αποκαλύπτει έδώ μιάν άρκετά προχωρημένη διάκριση αιτίου 
καί Αποτελέσματος. Γι’ αύτόν, άλλωστε, τόν Αποχωρισμό τής κινητικής 
αιτίας άπό τήν κινούμενη μάζα ό ϊδιος ό 5Αριστοτέλης (πού πολύ συχνά 
επικρίνει τόν ’Αναξαγόρα) τόν έπαινεΐ καί τόν ξεχωρίζει άπ’ όλους τούς 
προηγούμενους. Ό  ’Αναξαγόρας, μάλιστα, θά μποροΰσε νά θεωρηθεί 
εισηγητής μιας δυναμικής, μιά καί τά πολλαπλά φαινόμενα τής φυσι
κής πραγματικότητας κυβερνώνται άπό τό νόμο μιας δύναμης καί άνά- 
γονται γενετικά σ’ αυτήν76.

Πώς συλλαμβάνεται ή έπενέργεια τοϋ νοϋ πάνω στήν ϋλη; Εΐναι ό 
νοϋς ένας «άπό μηχανής θεός» καί χρησιμοποιείται σάν ένα μηχανικό 
τέχνασμα γιά τήν έξήγηση τής έναρκτήριας κίνησης τής ϋλης, σύμφω
να μέ τίς έπικρίσεις τοϋ ’Αριστοτέλη77; Ή  περίπτωση αύτή είναι ιδιαί
τερα άσαφής, γιατί στά ύπάρχοντα άποσπάσματα τοϋ ’Αναξαγόρα δέν 
γίνεται καθόλου φανερό πώς άρχισε ή έπενέργεια τοϋ νοΰ πάνω στήν 
πρωταρχική ύλική μάζα. Μαθαίνουμε μόνον ότι ό νοϋς μετέδωσε στόν 
άρχικό σωρό τών συστατικών ύλικών τοϋ κόσμου μιά περιστροφική, 
στροβιλική κίνηση (περιχώρησις). Ό  νοϋς έπενεργει πάνω στήν προ
κοσμική ύλική μάζα προκαλώντας σέ μιά μικρή άρχικά περιοχή κάποια 
στροβιλική κίνηση, πού έπεκτείνεται συνεχώς καί σταθερά μεγαλώνει 
σέ έκταση καί σέ ταχύτητα. ’Έτσι όλο καί περισσότερα μέρη τοΰ σωροΰ 
ύπόκεινται στήν κίνηση καί ή ϋλη κερδίζει αύτόματα έπιτάχυνση. Ή  
ταχύτητα τής περιστροφής, πού γίνεται τεράστια, έχει σάν άποτέλεσμα 
νά φέρει μιά πολύ δυνατή άναστάτωση μέσα στόν ύλικό σωρό. Ή  τερά

76. Πβ. Gershenson-Greenberg, 21 κ.έ.
77. Μ ετα φ νσ Α 4. 985 a 18.
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στια ταχύτητα τής περιστροφικής κίνησης έπενεργοΰσε κατά τρόπο 
πού ή συμπαγής μάζα νά διαβρώνεται έσωτερικά καί τά συστατικά της 
ύλικά νά άποχωρίζονται. Ό  άποχωρισμός αύτός δέν γίνεται, βέβαια, 
ταυτόχρονα σ’ όλη τήν κινούμενη μάζα, άλλά βαθμιαία: κάθε στιγμή 
πού ή περιστροφή περιλαμβάνει μιά καινούρια περιοχή, τά συστατικά 
αύτής τής περιοχής μέ τή στροβιλική κίνηση άποχωρίζονται τό ένα 
άπό τό άλλο. Ή  «δίνη» έδώ άποτελεΐ ένα αύτοδύναμο σύστημα κίνη
σης, πού εΐναι ύπεύθυνο γιά όλη τή λειτουργία τοϋ διαχωρισμού πού θά 
οδηγήσει στήν κοσμογονία, καί ό νους δέν εΐναι πιά άμεσα ύπεύθυνος 
γιά τήν παραπέρα κίνηση. Ή  άρχική κίνηση έχει κιόλας μεταδοθεί 
στήν ύλη άπό τήν έσχατη αιτία, τό νού, καί τώρα άρχίζουν νά έπενερ- 
γοϋν καθαρά μηχανικοί παράγοντες. Ή  στροβιλική κίνηση προχωρεί 
σύμφωνα μέ μηχανικούς νόμους78 καί δέν είναι δυνατό νά θεωρηθεί ή 
δίνη σάν μιά έστω καί «φυσικομηχανική μορφή τής δράσης τού νού»79. 
Δέν διαβλέπουμε κανένα φυσικό νόμο πού νά δημιουργεΐται άπό τή λο
γική ενέργεια τοϋ νοϋ στήν πολλαπλότητα τών κοσμογονικών πυρή
νων. Όπως προκύπτει άπό τό άπόσπασμα 13 κυρίως (κινούμενωνδέ και 
διακρινομένων ή περιχώρησις πολλφ μάλλον έποι'ει διακρίνεσθαι), δέν 
εΐναι ό νούς, πού μετέδωσε κιόλας τήν πρώτη περιστροφική κίνηση, ά
μεσα ύπεύθυνος γιά τήν παραπέρα λειτουργία του διαχωρισμού τών 
πραγμάτων80, παρά ή ϊδια ή δίνη, πού λειτουργεί πιά σύμφωνα μέ τούς 
δικούς της, τούς μηχανικούς νόμους. Ή  αιτιότητα τοϋ νοϋ γίνεται, όσο 
προχωρεί ή κοσμογονία, όλο καί πιό έμμεση.

Στήν πραγματικότητα, λοιπόν, παρουσιάζονται μέσα στό φυσικό 
σύστημα τοϋ ’Αναξαγόρα δύο αιτίες τής κίνησης, ή πρώτη καί έσχατη 
αιτία (νοϋς) καί ή δευτερεύουσα αιτία τής κίνησης πού ύπάρχει μέσα 
στήν ι'δια τήν ϋλη καί πού παρουσιάζεται μέ τή μορφή μηχανικών παρα
γόντων. Ή  δεύτερη αύτή αιτία λειτουργεί σταθερά καί προοδευτικά με
τά τήν άρχική αιτία καί κάνει τήν έπενέργεια τοϋ ϊδιου τοϋ νοϋ όλο καί 
λιγότερο άμεση. Πρόκειται γιά έναν περίεργο δυαδισμό. Ή  μιά άρχή 
εΐναι ό νοϋς, πανίσχυρος χάρη στή λεπτότητα καί καθαρότητά του, τήν

78. Zeller, 1230.
79. Muller, 67-68 εναντίον τής άποψης του Zeller.
80. Αύτό ένισχύεται άπό τήν έκφραση τοϋ ϊδιου άποσπάσματος (Β 13) άπό του κι- 

νουμένον παντός άπεκρίνατο, πού σημαίνει οτι ό νοϋς άρχισε νά άποχωρίζεται άπό 
τήν κινούμενη μάζα (άντίθετα ό Burnet, 260 έρμηνεύει «άποχωρισμός έλαβε χώ
ρα...»).
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αύτοδυναμία καί τήν αύθυπαρξία του, καί ή άλλη άρχή είναι ή ΰλη πού 
μπορεΐ νά άναπτύξει λειτουργίες μέ δικούς της μηχανικούς νόμους καί 
νά μετασχηματιστεί, σάν ένα άπειρα διαιρετό κράμα όλων τών ποικί
λων φυσικών ούσιών, σέ διαμορφωμένο κόσμο. Μιά τέτοια δυαδική αι
τιότητα βρίσκουμε στόν Πλάτωνα81: είναι τό αϊτιο, ό θεός-δημιουργός, 
καί τά συναίτια, ή πλανώμενη, ή άλογη αιτία, ή ΰλη.

δ. Κοσμογονία

Μετά τόν προσδιορισμό τής αιτίας τής φυσικής κίνησης άναρωτιόμα- 
στε ποιά είναι τά κύρια έκεΐνα κοσμογονικά συμβάντα πού έφεραν τήν 
ΰλη στήν κατάσταση τής διακόσμησής της (στόν κόσμον).

Τά πρώτα-πρώτα άποτελέσματα τής στροβιλικής κίνησης ήταν ό ά- 
ποχωρισμός τοΰ άέρα καί τοΰ αιθέρα (ή τής φωτιάς)82. Πρέπει, δηλαδή, 
νά προϋποθέσουμε ότι μέσα στή δίνη άναπτύσσεται μιά φυγόκεντρος 
δύναμη πού άποχωρίζει καί έκτινάσσει ύλικά πρός τά έξω σύμφωνα μέ 
μηχανικούς νόμους. Έτσι, ήταν φυσικό νά άποχωριστοΰν πρώτα τά πιό 
έλαφρά ύλικά, κι αύτά ήταν ό άέρας καί ό αιθέρας. Ά πό τό άπόσπασμα
1, όπου περιγράφεται ή πρωταρχική κατάσταση τής ΰλης, προκύπτει 
πώς, όταν όλα τά πράγματα ήταν μαζί στή συμπαγή ύλική μάζα, τίποτε 
δέν ήταν ορατό, έξαιτίας τών άπειροελάχιστων μεγεθών τους, καί πώς 
όλα τά κατείχε ό αιθέρας καί ό άέρας, πού ήταν καί τά δύο άπειρα. Ά ν  
καί μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι ό αιθέρας καί ό άέρας ήταν άπό τήν άρ
χή άποχωρισμένοι άπό τή συμπαγή μάζα, ώστόσο αύτό εΐναι δύσκολο 
νά τό θεμελιώσουμε. Γ ιατί ό Αναξαγόρας δέν είχε κανένα λόγο, περι- 
γράφοντας τό άρχικό μίγμα, νά μιλήσει γιά άποχωρισμένα ύλικά καί 
φαίνεται ότι ό αιθέρας καί ό άέρας συλλαμβάνονται έδώ σάν ομοιόμορ
φα χυμένα μέσα στόν άρχικό σωρό. Έτσι λειτουργούν καί σάν παρά
γοντες ισορροπίας τής ύλικής μάζας.

Γ ιά νά κατανοήσουμε πώς ό άέρας καί ό αιθέρας άποχωρίστηκαν σ’ 
ένα πρώτο κοσμογονικό στάδιο, πρέπει νά έπικαλεστοΰμε τόν διαχωρι
σμό, πού κάνει ό Αναξαγόρας, τών άντιθετικών ζευγών σέ δύο ομάδες83: 
ή μιά ομάδα περιλαμβάνει τό πυκνό, τό ύγρό, τό ψυχρό καί τό σκοτεινό,

81. Τίμ., 30.
82. Β 2.
83. Β 15.
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τά βαριά δηλαδή ύλικά, πού συγκλίνουν πρός τό κέντρο, όπου τώρα εΐ
ναι ή γή, καί ή άλλη ομάδα περιλαμβάνει τά έλαφρά ύλικά, δηλαδή τό 
άραιό, τό ξηρό, τό θερμό καί τό φωτεινό, πού άποκλίνουν πρός τίς έξω- 
τερικές περιοχές τής δίνης πού βρίσκονται μπροστά άπό τόν αιθέρα. 
Πρέπει νά λάβουμε ύπόψη ότι τά άντίθετα αύτά ύπάρχουν μέσα στά 
σπέρματα μέ μορφή άναλογιών. ’Έτσι, όταν λέει ό ’Αναξαγόρας πώς τό 
πυκνό, τό ύγρό, τό ψυχρό καί τό σκοτεινό συγκλίνουν καί συγκεντρώ
νονται πρός τίς κεντρικές περιοχές τής δίνης, καί πώς τό άραιό, τό θερ
μό καί τό ψυχρό άνοίγονται πρός τήν έξωτερική περιοχή, εννοεί πώς έ- 
κεΐνα τά σπέρματα στά όποια ύπερτεροϋν τά μερίδια του πυκνου, του ύ- 
γροϋ κ.λπ. είναι βαριά καί είναι φυσικό νά συγκεντρώνονται πρός τό 
κέντρο, ένώ τά σπέρματα πού περιέχουν μεγαλύτερες άναλογίες αραιού, 
θερμού κ.λπ. άνοίγονται πρός τά έξω. Ή  θέση, λοιπόν, όλων τών πραγ
μάτων μέσα στή δίνη καθορίζεται άνάλογα μέ τό ειδικό βάρος τους84.

Ή  διαμόρφωση έξάλλου τών πραγμάτων στό έσωτερικό τής περι
στρεφόμενης ύλης γίνεται μέ άποχωρισμούς καί συνδυασμούς σύμφω
να μέ τόν άκόλουθο κανόνα: τό καθετί άναπτύσσεται μέ τήν τροφή, μέ 
ύλικά δηλαδή πού έλκονται άπό τό περιβάλλον καί πού είναι όμοια μέ 
τή φύση του. ’Έτσι διαμορφώνεται άπό τόν άέρα, πού έχει μορφή σύννε
φου, τό νερό, άπό τό νερό ξεχωρίζει ή γή, άπό τή γή στερεοποιούνται, 
έξαιτίας του ψυχρού, λίθοι, πού έκτινάσσονται βίαια πρός τίς έξωτερι- 
κές περιοχές τής δίνης, μέσα δηλαδή στό χώρο τοϋ διάπυρου αιθέρα, ό
που άναφλέγονται καί γίνονται άστρα85. Ά πό τόν άέρα, λοιπόν, πού εί
ναι τό άραιότερο καί ελαφρότερο σώμα, βαίνουμε, μέ μιά πορεία προο
δευτικής συμπύκνωσης καί στερεοποίησης, στό σχηματισμό τοϋ νε
ρού, τής γής καί, τελευταία, τών άστρων.

ε. ’Αστρονομία καί μετεωρολογία

Ό  Αναξαγόρας διατύπωσε τήν παρατήρηση πώς τό φεγγάρι οφείλει τή 
λάμψη του στόν ήλιο, άποψη πού είχε κιόλας διατυπωθεί άπό τόν Παρ
μενίδη86 καί τόν Εμπεδοκλή87, καί πώς τό ούράνιο τόξο δέν είναι στήν

84. Πβ. Διογ. A., II, 8 (VS, 59 A 1) και νοΰν μέν άρχήν κινήσεως’ τών δέ σωμάτων 
τα μέν βαρέα τόν κάτω τόπον; τά δέ κουφά τόν άνω έπισχεΐν.

85. D .G .,341.
86. VS, 28 Β 15.
87. VS, 31 Β 45.
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πραγματικότητα παρά άνταύγειες τοϋ ήλιου πάνω στά σύννεφα88. Όπως 
δείχνει ένα κείμενο89, πού άνήκει στόν 'Ιππόλυτο άλλά πού τό περιεχό
μενό του είναι παρμένο άπό τόν Θεόφραστο, ό 5 Αναξαγόρας άσχολήθη- 
κε μέ ποικίλα άστρονομικά καί μετεωρολογικά προβλήματα καί έδωσε 
αρκετά ένδιαφέρουσες λύσεις, πού δείχνουν πώς διέθετε ένα άληθινά 
όρθολογικό πνεϋμα. Τή γή ό ’Αναξαγόρας τή θεωροΰσε έπίπεδη καί με
τέωρη, έξαιτίας τοϋ μεγέθους της καί γιά τό λόγο πώς δέν ύπάρχει κα
θόλου κενό. Επιπλέον, ό άέρας, πού εΐναι πολύ ισχυρός, κρατάει τή γή 
σέ τέτοια θέση, ώστε νά έπιπλέει σ’ αύτόν. Ή  θάλασσα προήλθε άπό τά 
ποτάμια καί γενικά άπό τά νερά τής γής, πού ή έξάτμισή τους εΐναι ύ
πεύθυνη γιά όλα όσα έχουν γεννηθεί. Τά ποτάμια γεννήθηκαν άπό τή 
βροχή καθώς καί άπό τά νερά πού τρέχουν μέσα στή γή (ή γή είναι κοί
λη καί μέσα στίς κοιλότητές της περιέχει νερό).

Ό  ήλιος, τό φεγγάρι καί τά άλλα άστρα είναι πυρακτωμένες πέτρες, 
πού ό αιθέρας έχει περιλάβει μέσα στήν περιοχή τής περιστροφής του. 
Κάτω άπό τά άστρα ύπάρχουν ορισμένα σώματα, πού εΐναι άόρατα σέ 
μάς, κι αύτά φέρονται περιστροφικά μαζί μέ τόν ήλιο καί τό φεγγάρι. 
Ά ν  δέν αισθανόμαστε τή θερμότητα τών διάπυρων αύτών λίθων πού ο
νομάζουμε άστρα, είναι γιατί αύτά βρίσκονται σέ πολύ μακρινή άπό- 
σταση άπό τή γή. Άλλωστε αύτά δέν είναι τόσο θερμά όσο ό ήλιος, για
τί βρίσκονται σέ μιά πιό ψυχρή περιοχή. Ή  σελήνη βρίσκεται πιό κάτω 
άπό τόν ήλιο καί κοντά σέ μάς. Ό  ήλιος ξεπερνά σέ μέγεθος τήν Πελο
πόννησο. Ή  σελήνη δέν έχει καθόλου δικό της φώς, άλλά τό δανείζεται 
όλο άπό τόν ήλιο. Επειδή ή γή μένει μετέωρη στό κέντρο τοϋ κόσμου, 
είναι φυσικό τά άστρα πού περιστρέφονται νά περνούν καί κάτω άπό τή 
γή. Οι εκλείψεις τής σελήνης όφείλονται στή σκιά πού πέφτει πάνω της 
άπό τή γή ή μερικές φορές άπό ούράνια σώματα πού βρίσκονται κάτω 
άπό τή σελήνη. Οί έκλείψεις τοϋ ήλιου όφείλονται στή σκιά πού πέφτει 
πάνω του άπό τή σελήνη, όταν έχουμε νέα σελήνη. Ή  σελήνη εΐναι γήι
νης προέλευσης καί έχει πεδιάδες καί φαράγγια πάνω της.

Ό  γαλαξίας είναι άντανάκλαση τοϋ φωτός πού προέρχεται άπό τά ά
στρα έκεΐνα πού δέν φωτίζονται άπό τόν ήλιο. Σύμφωνα μέ μιά διήγηση, 
πού άναφέρουν οί Διογένης Ααέρτιος καί Πλίνιος90, ό Αναξαγόρας

88. Β 18 καί 19.
89. Α 42.
90. VS,59 A l l .
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πρόβλεψε τήν πτώση ένός μεγάλου μετεωρίτη, πού πραγματικά έπεσε 
τό 467 π.Χ. στους Αιγός ποταμούς91. Ή  πτώση, βέβαια, ένός μετεωρόλι
θου δέν ήταν δυνατό νά προβλεφθεΐ, άλλά ένα τέτοιο συνταρακτικό γε
γονός έπεισε ϊσως τόν ’Αναξαγόρα πώς τά άστρα εΐναι λίθοι. Οί μετεω
ρίτες εΐναι κι αύτοί ούράνια σώματα πού περιστρέφονται πρός τίς ύψη- 
λές περιοχές τής δίνης. Κάποτε, όμως, συμβαίνει νά τραβήξει ή γή ένα 
τέτοιο ούράνιο σώμα έξαιτίας τής βαρύτητάς της, τής τάσης δηλαδή 
πού υπάρχει πρός τό κέντρο τής δίνης.

Τέτοιες λεπτομερείς θεωρίες δείχνουν πώς ό ’Αναξαγόρας πέτυχε 
στήν περιοχή τής άστρονομίας καί τής μετεωρολογίας νά κάνει προό
δους πού τόν ξεχωρίζουν άπό πολλούς προηγούμενους έπιστήμονες. Έ- 
πιδείχνει πραγματικά γνήσια έπιστημονική νοοτροπία. Τά έπιτεύγματά 
του, βέβαια, όπως έκεΐνα τών άλλων προσωκρατικών, άξιολογουνται 
μόνο στά μέτρα τής έποχής. Γ ιατί, μέ τά σημερινά κριτήρια, πολλές έπι- 
στημονικές άπόψεις αύτής τής έποχής φαίνονται παιδιάστικες. Υ πάρ
χει, βέβαια, έπιστημονική έργασία πολλών αιώνων πού καλύπτει τήν 
άπόσταση άνάμεσα στήν άποψη τοϋ ’Αναξαγόρα ότι ό ήλιος ξεπερνά 
σέ μέγεθος τήν Πελοπόννησο καί στή σημερινή λ.χ. άποδοχή ότι ό όγ
κος τοΰ ήλιου εΐναι 1.300.000 φορές μεγαλύτερος τής γής.

στ. Βιολογία καί έμβρυολογία

Ό  ’Αναξαγόρας είχε όδηγηθει στήν πεποίθηση πώς τό έμβρυο τρέφε
ται άπό τό άσπράδι τοϋ αύγοϋ. Τέτοιες, βέβαια, λεπτομερείς άντιλήψεις 
δέν έχουν τόση σημασία όση ή θεωρία του γιά τήν προέλευση τής ζωής. 
Τό πρόβλημα, πού εΐχε κιόλας θέσει ό ’Αναξίμανδρος, ήταν άπό ποΰ 
ήρθαν γιά πρώτη φορά σέ ύπαρξη τά ζωντανά όντα. Ό  ’Αναξαγόρας θά 
πρέπει νά εΐχε παρατηρήσει τήν ιδιαίτερη σημασία πού έχει τό ύγρό 
στοιχείο γιά τή ζωή καί άκολούθησε μάλλον πρός αύτή τήν κατεύθυνση 
τόν ’Αναξίμανδρο: ή ζωή άρχισε γιά πρώτη φορά νά έκκολάπτεται μέσα 
στό ύγρό στοιχείο. Έξω άπ’ αύτό ή ζωή άναπτύσσεται καί έπεκτείνεται 
μέ τήν άναπαραγωγή. Καθώς όμως τό νερό έξατμίζεται, οί ύδρατμοί ύ- 
ψώνονται στήν άτμόσφαιρα παίρνοντας μαζί τους καί σπέρματα φυσι
κών οργανισμών. Έτσι ή ζωή πέφτει έν μέρει πάνω στή γή μέ τή βροχή

91. Πάριο μάρμαρο 57 (F Gr Hist, 239 A, 5 7 II 1000).
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καί αύτή δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες ύγρασΐας γιά τήν άνάπτυξη 
τών σπερμάτων.

'Οπωσδήποτε, ή κλίμακα τών ζωντανών οργανισμών άπό τά φυτά ώς 
τόν άνθρωπο είναι ιδιαίτερα προνομιούχος μέσα στό σύνολο τών πραγ
μάτων, γιατί τά ζωντανά όντα διακρίνονται άπό τήν παρουσία τού νού 
μέσα τους. Πώς όμως εξηγείται αύτό γιά όλη τήν κλίμακα καί ιδιαίτερα 
γιά τίς κατώτερες βαθμίδες τής ζωής, εΐναι ένα έρώτημα πού δύσκολα 
βρίσκει μιά εύλογη άπάντηση. Εΐναι πιθανό πώς ή παρουσία τοϋ νοϋ 
μέσα στά ζωντανά όντα δικαιολογείται άπό τό γεγονός ότι αύτά παρου
σιάζουν τίς πιό πολύπλοκες λειτουργίες καί τήν πιό πολύπλοκη οργά
νωση. Έτσι ό νούς θριαμβεύει στήν κορυφή τής κλίμακας τής ζωής, 
στόν άνθρωπο, πού άκριβώς παρουσιάζει τίς πιό πολύπλοκες λειτουρ
γίες πού συνθέτουν τή σκέψη καί τό λόγο.

3. ΓΝΩ ΣΗ  Κ ΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΣ

Ό  ’Αναξαγόρας άσχολήθηκε καί μέ ορισμένα προβλήματα πού άναφέ- 
ρονται στή λειτουργία τής γνώσης καθώς έπίσης καί στή γένεση τοϋ 
πολιτισμού:

Β 21
ύπ’ άφανρότητος αυτών (τών αισθήσεων) ου δυνατοίέσμεν κρί- 
νειντάληθές

[Έξαιτίας τής αδυναμίας τών αισθήσεών μας δέν μπορούμε νά διακρί
νουμε τό αληθινό],

Β 21 a
όψις γάρ τών άδήλων τά φαινόμενα 

[Γιατί τά φαινόμενα εΐναι όψη τών άφανών].

Α 102
Λ ναξαγόρας μέν ούν φησι διά τό χεϊρας έχει ν φρονιμώτατον εί
ναι τώνζφωνάνθρωπον. (Άριστ., ΖώωνΜορ., Δ 10. 687 a 7).

[Ό  Α ναξαγόρας ισχυρίζεται πώς ό άνθρωπος εΐναι ό πιό νουνεχής άπό 
τά ζώα γιατί έχει χέρια].

Τά συμφραζόμενα, μέ τά όποια ό Σέξτος ό Εμπειρικός παραθέτει τό
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κείμενο πού ονομάζουμε άπόσπασμα 21, δείχνουν ότι ή φράση αύτή τοϋ 
’Αναξαγόρα άφοροϋσε τήν άδυναμία τοϋ άνθρώπου νά διακρίνει τήν ά- 
ληθινή χρωματική φύση τών πραγμάτων αιτία γι’ αύτό εΐναι ή άδυνα
μία τών αισθήσεων. Μέ τίς αισθήσεις μπορούμε, βέβαια, νά διακρίνου
με σαφή χρώματα, άλλά δέν είμαστε σέ θέση νά διατρέχουμε όλη τήν 
κλίμακα τών χρωμάτων, πού παρουσιάζει άφάνταστες διαβαθμίσεις. 
Μέ τήν ορολογία τοΰ ’Αναξαγόρα, οί αισθήσεις δέν μποροϋν νά συλ- 
λάβουν τίς λεπτές «άναλογίες» πού περιέχονται μέσα στά πράγματα καί 
πού καθορίζουν ποιό είναι τό άληθινό λ.χ. χρώμα μέ τό όποιο καθένα 
άπ’ αύτά παρουσιάζεται.

Διατύπωσε άκόμα τήν άποψη πώς τά φαινόμενα εΐναι ό,τι βλέπουμε 
άπό τά άδηλα. Εκείνα, λοιπόν, πού φαίνονται, μάς έπιτρέπουν νά φαν
ταστούμε καί έκεΐνα έπίσης πού δέν είναι φανερά. Ή , μ’ άλλα λόγια, 
όσα δέν μπορούμε νά δοϋμε, μποροΰμε νά τά δοΰμε μέσα άπ’ αύτά πού 
φαίνονται92.

’Αντίθετα μέ τόν Εμπεδοκλή93, πού πίστευε πώς γνωρίζουμε τό όμοιο 
μέ τό όμοιο, βλέπουμε δηλαδή τή γή μέ τό γήινο στοιχείο πού περιέχε- 
ται μέσα μας, τό νερό μέ τό ύδάτινο στοιχείο μας, τόν αιθέρα μέ τό αιθέ
ριο στοιχείο μας κ.λπ., ό ’Αναξαγόρας προβάλλει τή θεωρία πώς ή άν- 
τίληψη βασίζεται στήν άνόμοια δομή τών αισθητηριακών οργάνων καί 
τών άντικειμένων τής αίσθησης. Ή  θεωρία αύτή βασίστηκε, φαίνεται, 
στήν έξαιρετικά λεπτή παρατήρηση ότι κάθε άντίληψη εΐναι στήν 
πραγματικότητα μιά μή αισθητή «λύπη». Επομένως, ή άντίληψη εΐναι 
άποτέλεσμα σύγκρουσης άνόμοιων φύσεων: παν γάρ τό άνόμοιον ά- 
πτόμενον πόνον παρέχει. Αύτό γίνεται αισθητό σέ περιπτώσεις «ύπερ- 
βολής», όταν λ.χ. άγγίσει κανείς φωτιά ή όταν άκούσει ένα δυνατό 
κρότο. Σέ κατώτερες βαθμίδες έπαφών μας μέ τόν έξωτερικό κόσμο γί
νεται πάλι σύγκρουση άνάμεσα στό αισθητήριο όργανο καί στό αισθη
τό άντικείμενο, μόνο πού ή «λύπη» είναι τότε έλάχιστη καί γι’ αύτό δέν 
γίνεται άντιληπτή. Ή  διέγερση λ.χ. τών μορίων πού προκαλειται μέ μιά 
έπαφή μπορεΐ νά διατρέχει μιά κλίμακα, στήν όποία άπό ένα σημείο καί 
υστέρα ή έπαφή συνεπάγεται αισθητό πόνο, άλλά πρίν άπό τό σημείο

92. Πβ. VS, 22 C 1 (I 185, 25) οί δέ άνθρωποι έκ τών φανερών τά άφανέα σκέπτε- 
σθαι ούκ έπίστανται. [Ίσοκρ.] Δη μ., 34. τό γάρ αφανές έκ τον φανερού έχει τήνδιά- 
γνωσιν.

93. VS, 31 Β 109.
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αύτό συνέβαινε έπίσης διέγερση μέ άποτέλεσμα έναν μή άντιληπτό πό
νο.

Ό  Πλούταρχος κάνει λόγο γιά τήν ισχύ τού άνθρώπου πάνω στά ζώα, 
πού δέν όφείλεται στό σώμα του παρά στό νοϋ, πού μ’ αύτόν σκέφτεται, 
στήν έμπειρία καί στή μνήμη, στήν έξυπνάδα καί στή μεθοδικότητά

94του .
Ή  ιδέα, πού άποδίνεται στόν ’Αναξαγόρα μέ τό άπόσπασμα Α 102 

πού παραθέσαμε, είναι άξιοσημείωτη: ό άνθρωπος εΐναι ό πιό νουνεχής 
άπό τά ζώα, γιατί αύτός έχει χέρια. Ό  ’Αναξαγόρας δέν ήθελε προφα
νώς νά πει ότι «ό άνθρωπος σκέφτεται μέ τά χέρια», άλλά ήθελε νά έξυ- 
ψώσει τή λειτουργία αύτοϋ τοϋ οργάνου καί νά τονίσει τήν άξια τοϋ άν- 
θρώπινου χεριού καί τό ρόλο του στήν άνάπτυξη τής νοητικότητας τοϋ 
άνθρώπου, τής έφευρετικότητας καί τής πορείας τοϋ πολιτισμού πού 
συνοδεύει τήν άνάπτυξη αύτών τών ικανοτήτων. Ή  σημασία τής άπο
ψης αύτής μπορει νά θεωρηθεί μεγάλη, άν ληφθεΐ ύπόψη πώς μιά τέτοια 
ιδέα έπαναδιατυπώνεται άπό τόν Κάντ στή νεότερη έποχή σάν μιά και
νούρια ιδέα. Στό δοκίμιό του Ιδέα γιά μιά γενική ιστορία άπό άποψη 
κοσμοπολιτική95, ό Κάντ λέει πώς ή άνάπτυξη τών φυσικών καταβολών 
τοϋ άνθρώπου σημαίνει άνάπτυξη τοϋ λόγου καί τοϋ πολιτισμοΰ. Καί 
σάν φυσικές καταβολές έννοεΐ έκεινες πού συνδέονται μέ τήν άνάπτυξη 
τοϋ τεχνικοϋ πολιτισμού καί βρίσκονται βασικά στή λειτουργία τοϋ άν- 
θρώπινου χεριού. «Αύτό πού χαρακτηρίζει τόν άνθρωπο σάν έλλογο 
ζώο», λέει ό Κάντ96, σάν νά προεκτείνει τήν ιδέα τοϋ ’Αναξαγόρα, «βρί
σκεται κιόλας στή μορφή καί στήν οργάνωση τοϋ χεριοϋ του, τών δα
κτύλων καί τών άκροδακτύλων του...»97.

’Ίσως ό ’Αναξαγόρας διατύπωσε λεπτομερείς θεωρίες γιά τή γένεση 
τοϋ πολιτισμού μέ βάση τίς ϊδιες άρχές πού άνέπτυξε στήν κοσμολογία 
του. Εΐναι πιθανό νά έδωσε μιά περιγραφή τής πολιτιστικής άνάπτυξης 
σύμφωνα μέ μιά τάξη πραγμάτων πού προσδιορίζεται άπό άλλεπάλλη- 
λους διαχωρισμούς τής άρχικής συμπαγούς κοιτίδας όλων τών άνθρώ- 
πων: όλοι οί άνθρωποι ήταν πρωταρχικά όμοϋ καί μετά διαχωρίστηκαν

94. VS, 59 Β 21 b.
95. Idee zu einer allgemeinen Geschicthe in weltburgerlicher Absicht, Kants Wer- 

ke, Ak.-Ausg., Berlin 1968 (1912/23), τόμ. 8, 17 κ.έ.
96. Anthropologie in pragmatischerHinsicht, Werke, τόμ. 7, 322, 23.
97. Γ ιά τή συνάφεια αύτή τών σκέψεων του Κάντ, βλ. Βέικου, Μύθος-Αόγος, 237- 

38 (σημ. 156).
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σέ ομάδες καί έθνη, οί ομάδες αύτές διαχωρίστηκαν σε τάξεις καί οι τά
ξεις δέχτηκαν άλλους παραπέρα διαχωρισμούς, ώσπου νά φτάσουμε 
στό άτομο, πού είναι ανάλογα φορέας του νοϋ, δηλαδή τής εμπειρίας 
καί μνήμης, τής έξυπνάδας καί μεθοδικότητας, τής έπινοητικότητας 
καί έφευρετικότητας, μ’ ένα λόγο, των θεμελιακών εφοδίων γιά τήν α
νάπτυξη του πολιτισμού.

4. ΓΕ Ν ΙΚ Η  ΕΠ ΙΣΚ Ο ΠΗ ΣΗ

Ή  ύπόθεση τού ’Αναξαγόρα γιά μιά προκοσμική συμπαγή μάζα ύλης 
δέν παρουσιάζει, βέβαια, ιδιαίτερη πρωτοτυπία, άν έχουμε στό νοΰ μας 
τό άπειρο του ’Αναξίμανδρου ή τόν Σφαΐρο του Εμπεδοκλή. Ή αλλαγή 
πού έπέφερε στήν εικόνα τής προκοσμικής μάζας τού ’Αναξίμανδρου 
είναι πώς αύτή περιείχε άναμιγμένα όλα τά «σπέρματα», τά αντίθετα καί 
τά στοιχειακά ύλικά όλων τών πραγμάτων πού ύπάρχουν τώρα στόν κό
σμο, πού συνδυάζονται καί μεταβάλλονται. Αύτό ήταν μιά θεωρία σάν 
έκείνη του ’Αναξίμανδρου, τήν οποία όμως ό ’Αναξαγόρας κατόρθωσε 
νά προεκτείνει ικανοποιώντας παράλληλα καί τίς απαιτήσεις τής νέας, 
τής έλεατικής λογικής. Ή  πρωταρχική άμορφη καί αδιαμόρφωτη ύλι- 
κή μάζα, άπό τήν οποία ξεκίνησε ό κόσμος μας, έπρεπε νά τεθεί οπωσ
δήποτε σέ κίνηση, άν έπρόκειτο νά εξηγηθεί ή παρούσα κατάσταση του 
πολλαπλού κόσμου. Αύτή, βέβαια, έπρεπε νά κινηθεί άπό κάτι άλλο καί 
όχι άπό τόν έαυτό της, όπως τό άπειρο τού ’Αναξίμανδρου. Εξάλλου, 
έπειδή ή κίνηση τής ύλης πού οδήγησε τόν κόσμο στήν παρούσα φάση 
του δέν ήταν άνάγκη νά θεωρηθεί έδώ κυκλική καί επανερχόμενη, δέν 
εΐσήγαγε ό ’Αναξαγόρας δύο κινητήριες δυνάμεις, όπως ό Εμπεδο
κλής, παρά μία κινητική διανοητική δύναμη, τό νοΰ. Ό  νους κινεί τήν 
πρωταρχική μάζα τής ύλης καί τή θέτει σέ στροβιλική κίνηση, πού 
βαίνει διαρκώς έπιταχυνόμενη καί προκαλεΐ, σύμφωνα μέ μηχανικούς 
νόμους, τόν άποχωρισμό τών πραγμάτων καί τή διάταξη αύτή τού φυσι
κού κόσμου. ’Έτσι πετυχαίνεται, θεωρητικά, ή βαθμιαία άπομόνωση 
τής κινητικής αιτίας άπό τήν κινούμενη ύλη καί ό κόσμος παρουσιάζε
ται νά κερδίζει, πρακτικά, μιά νέα διάσταση στόν ορίζοντα τής έπιστη- 
μονικής σκέψης. Ή επιστημονική σκέψη τού ’Αναξαγόρα φαίνεται ε
πίσης καθαρά στις λεπτομερείς θεωρίες καί λεπτολογικές παρατηρή
σεις του, πού άναφέραμε, πάνω σέ άστρονομικά καί μετεωρολογικά, 
βιολογικά καί έμβρυολογικά, ψυχολογικά καί πολιτιστικά προβλήμα
τα.



ill

ΑΡΧΕΛΑΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚ Α

Μετά τή μεγάλη μορφή του ’Αναξαγόρα, συναντούμε μιά έλάσσονα πα
ρουσία στη φυσική σκέψη. Είναι ό ’Αρχέλαος ό Αθηναίος ή ό Μιλή- 
σιος, πού συνεχίζει τή σκέψη τού μεγάλου δασκάλου.

Ό  ’Αρχέλαος παρουσιάζεται στή δοξογραφική παράδοση σάν μαθη
τής τού ’Αναξαγόρα καί δάσκαλος τού Σωκράτη. Έτσι γίνεται ό συνδε
τικός κρίκος ανάμεσα στήν ιωνική φυσική καί στήν αττική άνθρωπο- 
λογία. Αύτό φαίνεται ότι όφείλεται στήν τάση τής περιπατητικής ιστο
ριογραφίας τής φιλοσοφίας νά κατασκευάζει δεσμούς άνάμεσα στούς 
στοχαστές, ώστε νά ύπάρχει ένα σχήμα διαδοχής τού ένός στοχαστή 
μετά τόν άλλο. ’Έτσι οι πληροφορίες98 ότι ό ’Αρχέλαος μετέφερε πρώ
τος στήν ’Αθήνα τήν ιωνική φυσική, ότι ήταν ό τελευταίος φυσικός καί 
μαζί ό πρώτος πού άσχολήθηκε μέ ήθικά προβλήματα, ότι ήταν δάσκα
λος τού Σωκράτη", δέν φαίνονται ακριβείς. Ή  πληροφορία, μάλιστα, 
πώς μέ τόν ’Αρχέλαο τελειώνει ή φυσική φιλοσοφία είναι ιδιαίτερα α
ναξιόπιστη, γιατί ή φυσική τού Αεύκιππου καί τού Δημόκριτου, καθώς 
επίσης καί ή φυσική τού Διογένη τού ’ Απολλωνιάτη έρχονται μετά τόν 
Αρχέλαο.

’Ασφαλέστερη αφετηρία γιά μιά ανασυγκρότηση τών κοσμολογικών 
κυρίως άπόψεων τού ’Αρχέλαου εϊναι ορισμένες πληροφορίες πού α
νάγονται στό έργο τού Θεόφραστου ΦυσικώνΔόξαι100. Σύμφωνα μέ άλ-

98. VS, 60 A 1 (Διογ. Λ., II 16, 17).
99. Σιμπλ., εις Φνσ., 27, 23.
100. VS, 60 A 4.
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λες πληροφορίες101, ό Αρχέλαος άσχολήθηκε καί μέ προβλήματα πού 
άναφέρονται στήν άρχή τής γλώσσας, στήν άρχή του πολιτισμού καί 
στήν άρχή του νόμου.

2. ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Φαίνεται πώς ό Αρχέλαος έπεξεργάστηκε τό φυσικό σύστημα του ’Α
ναξαγόρα δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σέ προβλήματα κοσμογονίας 
καί ζωογονίας. 'Ως πρός τήν άρχέγονη ύλη ό ’Αρχέλαος δεχόταν επί
σης ότι αύτή ήταν άνάμικτη καί συμπαγής μάζα, αλλά επιπλέον ότι ένα 
μέρος του μίγματος αύτοϋ ήταν σύμφυτο μέ τό νοϋ. Ό  νους, λοιπόν, δέν 
θεωρείται έδώ μή επιδεκτικός άνάμιξης καί καθαρός, όπως στόν ’Ανα
ξαγόρα. Επιπλέον, ένώ ό ’Αναξαγόρας σκέφτηκε τό νοϋ σάν τήν αρχι
κή κινητήρια δύναμη, ό ’Αρχέλαος δέχεται σάν άρχή τής κίνησης τόν 
άποχωρισμό, τήν αύτόματη δηλαδή καί μηχανική λειτουργία τής διά
κρισης. Ή  άρχή τής κίνησης είναι έδώ ό άποχωρισμός του θερμού άπό 
τό ψυχρό. Αύτά είναι άντίθετα άνάμεσά τους καί άπό τήν άποψη έπίσης 
ότι τό θερμό είναι αύτό πού κινείται, ένώ τό ψυχρό είναι αύτό πού ήρε- 
μεΐ. Τό θερμό επενεργεί πάνω στό ψυχρό καί κάνει τόν πάγο νά λιώσει 
καί νά γίνει νερό. Τό νερό ρέει στό μέσο καί μέ τήν έπενέργεια του θερ
μού γίνεται έν μέρει άέρας (ύδρατμοί) καί έν μέρει γή. Ό  άέρας, πού εί
ναι ελαφρός, άνεβαίνει πρός τά πάνω καί σχηματίζει τήν άτμόσφαιρα, 
ένώ ή γή πού είναι βαριά μάζα, διατηρεί μιά θέση πρός τά κάτω. Ή  γή ι
σορροπεί στό μέσο καί ό άέρας συγκρατει τά πάντα καί ελέγχει τό σύμ- 
παν καθώς αύτός άναδίνεται μέσα άπό τήν καύση. Ή  καύση αύτή, πού 
άνάγεται στήν κοσμική μάζα του θερμού, είναι ύπεύθυνη γιά τή δη
μιουργία τών ουράνιων σωμάτων, άπό τά όποια τό πιό μεγάλο είναι ή 
γή, μετά τό φεγγάρι, καί άπό τά άλλα ύπάρχουν σώματα μεγαλύτερα ή 
μικρότερα. Μέ μιά έπίκληση του ούρανου εξηγείται πώς ό ήλιος φωτί
ζει τή γή καί πώς ό άέρας έγινε διάφανος καί ή γή ξερή. Γιατί, άρχικά, 
προτού δηλαδή γίνει ή γή ξερή, ύπήρχε μιά λίμνη. Καί οι πρώτοι ζωντα
νοί οργανισμοί γεννήθηκαν άκριβώς μέσα στή λάσπη, καθώς θερμαι
νόταν ή γή στό κάτω μέρος της, όπου άναμιγνύονταν τό θερμό καί τό ψυ
χρό. ’Έτσι ή άρχική κοιτίδα όλων τών ζωντανών οργανισμών, όλων τών 
ζώων καί τών άνθρώπων ήταν ή λάσπη, πού άποτελοϋσε καί τήν κοινή

101. VS, 60 A 1 καί 2.
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τροφή όλων. Ή  ζωή συνεχίζεται κατόπιν αυτοδύναμα μέ τή γένεση τού 
ένός ζώου άπό τό άλλο. Στή συνέχεια αποχωρίζονται οί άνθρωποι άπό 
τά ζώα καί ακολουθούν μιά πορεία άνάπτυξης πού εξηγεί τήν αρχή τού 
πολιτισμού καί τής πολιτείας.

Ό  νους είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος μέσα σ’ όλα τά ζώα, μόνο 
πού τό καθένα άπ’ αύτά χρησιμοποιεί τό νού μέ διαφορετική ένταση. Έ 
τσι, άλλα ζώα αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτητα νού καί άλλα μικρό
τερη. Τό μέτρο τής εξυπνάδας σ’ όλη τήν κλίμακα τής ζωής καθορίζεται 
άπό τό μέτρο τής ταχύτητας τού νού πού ενυπάρχει μέσα σέ κάθε ζώο102.

3. ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα μέ τήν παραπάνω τακτική, πού χαρακτηρίζει τήν ιωνική φυ
σική, ό ’Αρχέλαος άνέλαβε νά εξηγήσει έπίσης γενετικά τήν προέλευ
ση τών ήθών, τού δικαίου, τής πολιτείας καί γενικά τού πολιτισμού. Ή  
θεωρία του γιά τήν αρχή τού πολιτισμού θά πρέπει νά ήταν μιά απόληξη 
τής κοσμογονίας καί ζωογονίας του. Δέν τού ήταν άρκετό νά δώσει μιά 
έξήγηση τής γενετικής πορείας τού κόσμου ώς τό στάδιο τής διαμόρ
φωσής του καί ώς τήν παρούσα φάση του μέ τά ζώα καί τούς ανθρώπους 
μέσα σ’ αύτόν, αλλά προχώρησε πιό πέρα γιά νά έξηγήσει, γενετικά έ
πίσης, τήν άρχή τής πολιτείας καί τού πολιτισμού. Ό  Διογένης Λαέρ- 
τιος103 μάς πληροφορεί ότι ό ’Αρχέλαος είχε φιλοσοφήσει περί νόμων. 
Ενδέχεται νά έπηρεάστηκε άπό τή σκέψη τού σύγχρονού του Πρωτα
γόρα, μόνο πού ένας τέτοιος σύνδεσμος δέν μπορει νά θεμελιωθεί σέ κα
μιά Ιστορική μαρτυρία. ’Από τόν Διογένη Λαέρτιο καί άπό τή Σούδα104 
μαθαίνουμε ότι ό ’Αρχέλαος δίδασκε πώς τό δίκαιο καί τό άσχημο δέν 
είναι άπό τή φύση τους τέτοια παρά συμβατικά. Αύτή όμως ή άποψη εί
ναι δύσκολο νά άποδοθει μέ άσφάλεια στή σκέψη τού ϊδιου τού ’Αρχέ
λαου. Θά έπρεπε, δηλαδή, νά ύποθέσουμε ότι πρόκειται γιά μιά έπίθεση 
ένάντια στά θεμέλια τής ήθικής πού δύσκολα μπορει νά άποδοθει στόν 
’Αρχέλαο. Τό πιό πιθανό είναι ότι ό ’Αρχέλαος έξηγούσε, κατά τήν πε
ριγραφή τής προέλευσης τών ήθών, τού δικαίου καί τής πολιτείας, ότι 
τό δίκαιο διαμορφώθηκε βαθμιαία καί στούς έπιμέρους λαούς διαφορε

102. A 4,1-6 (D.G. 563).
103. I I 16.
104. VS, 60 A 2 (πβ. 1).
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τικά, ότι τό δίκαιο έξαρτάται άπό τις ίσχύουσες άπόψεις, άπό τό νόμο, 
πού δέν έχει άναπτυχθεΐ όμοια παντού. Γιατί μιά γνώση σάν αύτήν, ότι 
δηλαδή τό δίκαιο δέν είναι φύσει, ότι δέν ύπάρχει στήν πραγματικότη
τα παρά μόνον κατά τήν ίσχύουσα άποψη, προϋποθέτει μιάν έξέταση 
γιά τήν άληθινή ούσία δικαίου καί άδικου, δηλαδή μιά ήθική-γνωσιο- 
θεωρητική έννοιολογική έρευνα, δυνατότητες έπομένως καί τάσεις πού 
δέν δικαιολογούνται σ’ έναν φυσικό καί μαζί μαθητή τού ’Αναξαγόρα, 
άκόμα κι άν ύπολογίζουμε σέ πρωταγορικές επιδράσεις στό έργο του105.

4. Γ Ε Ν ΙΚ Η  ΕΚ ΤΙΜ Η ΣΗ

Ό  ’Αρχέλαος συνέλαβε μιά κοσμογονία πού έχει πολλά κοινά μ’ έκείνη 
τού Αναξαγόρα. Ή  σημασία, όμως, αύτής τής κοσμογονίας δέν έγκει
ται τόσο στά σημεία εκείνα στά όποια αύτός άναπτύσσει παραπέρα τήν 
άναξαγόρεια φυσική όσο έκεΐ όπου τή διορθώνει καί τή συμπληρώνει. 
’Ιδιαίτερα, ή άμοιβαία άντίδραση θερμού καί ψυχρού άποτελει τό ι
διαίτερο καί προσωπικό εύρημα τού ’Αρχέλαου, μέ τό όποιο αύτός εξη
γούσε τήν κοσμογονική λειτουργία. Προχώρησε, μάλιστα, στήν ά- 
κραία θέση νά άπαλλάξει τό νού άπό τό ρόλο του σάν πρώτο κινητικό 
αϊτιο καί πρότεινε μιάν αύτόματη καί μηχανική αιτία κίνησης, τόν απο
χωρισμό τού θερμού άπό τό ψυχρό. νΑν καί ό ’Αρχέλαος είναι ένας στο
χαστής δεύτερης σειράς, πού έμπνέεται κυρίως άπό τόν ’Αναξαγόρα, 
άπό τόν ’Αναξίμανδρο (ώς πρός τή θεωρία του γιά τήν άρχή τής ζωής) 
καί άπό τόν Εμπεδοκλή (ώς πρός τά τέσσερα στοιχεία), ώστόσο ή κο
σμογονία καί ή ζωογονία καί ιδιαίτερα οι πρωτοποριακές άπόψεις του 
γιά τήν άρχή τού πολιτισμού εϊναι σημαντικές.

105. Heinimann, 110.
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IV

1. Μ ΕΘ Ο ΔΟ ΛΟ ΓΙΑ

Ό  Διογένης, σύγχρονος τού ’Αναξαγόρα καί νεότερος του (ή άκμή του 
ύπολογίζεται γύρω στά 440/30 π.Χ.), είναι μιά άξιοσημείωτη παρουσία 
στήν ιστορία τής ιωνικής σκέψης. Είναι παράξενο πώς, ένώ μετά τόν 
Παρμενίδη παρατηρειται κυρίαρχη ή τάση γιά πλουραλιστικά φυσικά 
συστήματα, όπως είναι αύτά τού Εμπεδοκλή καί τού ’Αναξαγόρα, ό 
Διογένης έπαναφέρει τό μονισμό προβάλλοντας, μ’ έναν τρόπο άνάλο- 
γο μ’ έκεΐνον τού Άναξιμένη, τόν αέρα σάν μοναδική, πρωταρχική καί 
βασική ούσία. Επηρεασμένος άπό τόν ’Αναξαγόρα άποδίδει στόν άέρα 
νού καί άκολουθώντας τό παράδειγμα τών Μιλησίων άποδίδει στήν άρ
χή αύτή θεϊκό χαρακτήρα. Ό  Διογένης άνέπτυξε επίσης ορισμένες εν
διαφέρουσες θεωρίες πού άναφέρονται στήν κοσμογονία καί τήν κο
σμολογία, στή φυσιολογία καί άνατομία.

Είναι άβέβαιο άν ό Διογένης παρουσίασε τίς παρατηρήσεις καί θεω
ρίες του σ’ ένα βιβλίο φυσικής ή σέ περισσότερα, ή άν τό ένα καί μονα
δικό σύγγραμμά του περιείχε περισσότερα άπό ένα βιβλία. Σύμφωνα μέ 
μιά πληροφορία άπό τρίτο χέρι, τό σύγγραμμα τού Διογένη περιείχε 
δύο τουλάχιστο βιβλία106. Άναφέρεται, μάλιστα, πώς τό έργο τού Διο
γένη άρχιζε μέ μιά πολύ ενδιαφέρουσα μεθοδολογική εξήγηση:

Β 1
(άρχή δε αύτφ του συγγράμματος ή δ ε) λόγου παντός άρχόμενον

106. VS, 64 Β 9.
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δοκεϊμοι χρεών είναι τήν άρχήν άναμφισβήτητον παρέχεσθαι, 
τήν δέ έρμηνει'αν άπλήν καί σεμνήν.

[(Αύτή είναι ή αρχή του βιβλίου του:) έχω τή γνώμη πώς ό συγγραφέας 
στή βάση όποιασδήποτε θεώρησης θά έπρεπε νά θέσει τήν άρχή του α
ναντίρρητη καί τήν εξήγησή του άπλή καί κόσμια].

Ό  Διογένης δηλώνει έτσι άπό τήν άρχή του βιβλίου ότι ή άρχή όποι- 
ουδήποτε «λόγου» σάν τό δικό του πρέπει νά μήν έπιδέχεται άμφισβή- 
τηση, νά είναι άσφαλής καί πέρα άπό κάθε άμφιβολία, καί έπιπλέον ό 
τρόπος διαπραγμάτευσης πρέπει νά είναι άπλός καί «σεμνός». Είναι 
αύτονόητο πώς ό ϊδιος φιλοδοξεί νά παρουσιάσει ένα λόγο ξεκινώντας 
άπό μιά άναμφισβήτητη άρχή καί νά διαπραγματευτεί τά προβλήματά 
του άπλά καί άπέριττα, χωρίς ύπερβολές καί κραυγαλέα λόγια.

2. ΑΗΡ ΚΑΙ ΝΟΗΣΙΣ. ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

’Αντίθετα μέ τόν πλουραλισμό του Εμπεδοκλή καί του ’Αναξαγόρα, ό 
Διογένης φιλοδοξεί νά στηρίξει ένα μονισμό πού έδράζεται στήν άκό- 
λουθη βασική θέση: όλα τά πράγματα είναι τροποποιήσεις καί μετα
σχηματισμοί μιας καί τής αύτής βασικής ούσίας. Ά ν  αύτά πού ύπάρ- 
χουν τώρα στόν παρόντα κόσμο, ή γή καί τό νερό καί ό άέρας καί ή φω
τιά, δέν ήταν τροποποιήσεις μιας καί μοναδικής βασικής ούσίας, ή άλ- 
ληλεπίδραση κάθε μορφής άνάμεσα σ’ αύτές τίς στοιχειακές ούσίες θά 
ήταν άδύνατη, μιά καί θά τίς παίρναμε σάν διακεκριμένες άπό τήν ϊδια 
τους τή φύση ούσίες107. Είναι φανερό πώς μιά τέτοια άντίρρηση άναφέ- 
ρεται στόν ’Εμπεδοκλή καί στόν ’Αναξαγόρα, πού στά συστήματά τους 
λειτουργεί ένα πλουραλιστικό μοντέλο σκέψης. Καί ό Διογένης προσ
θέτει άκόμα ότι ή άνάμιξη έτερογενών ύλών μεταξύ τους είναι άδύνατη.

Επίσης ή άλληλεπίδραση τέτοιων ύλών δέν θά ήταν δυνατό νά εξη
γήσει πώς ή μία ώφελει ή βλάπτει τήν άλλη. Τό έπιχείρημα, όμως, πού 
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καί πού έξηγειται άπό τό γεγονός ότι τά θέματα 
τής φυσιολογίας ήταν στό κέντρο τών ένδιαφερόντων του, εϊναι πώς μέ 
τήν άποδοχή πολλών διακεκριμένων στοιχειακών ύλών ή φυτική καί 
ζωική άνάπτυξη θά ήταν άδύνατη.

’Αλλά δέν είναι μόνο τά ζωντανά όντα πού πρέπει νά άνάγονται σέ μία

107. Β 2.
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καί μόνη πρωταρχική βασική ούσΐα παρά καί όλα τά πράγματα του κό
σμου: τά πάντα ξεκινούν άπό μιά ούσία, συγκεκριμενοποιούνται μέ δια
φοροποιήσεις καί τροποποιήσεις αύτής τής ούσίας καί άφανίζονται τε
λικά μέσα σ’ αύτή τήν ϊδια τήν πηγή τους.

Ό λοι οι μετασχηματισμοί τής βασικής ούσίας ύπόκεινται σ’ ένα 
σχέδιο, σέ μιά άρχή μέτρου μέ τήν οποία οργανώνεται ό κόσμος μέ τόν 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Ή  άρχή αύτή τού μέτρου εΐναι μιά διανοητική 
διακοσμητική δύναμη, ή νόησις, πού κάνει ώστε όλα τά πράγματα νά έ
χουν μέσα τους τά καθορισμένα μέτρα: χειμώνας καί καλοκαίρι, νύχτα 
καί μέρα, βροχή, άνεμοι καί λιακάδα καί όλα τά άλλα έρχονται σύμφω
να μέ μιά σκόπιμη τάξη πού ύπαγορεύεται καί πηγάζει άπό μιά διάχυτη 
μέσα σ’ όλα τά πράγματα σκεπτόμενη δύναμη108.

Ό τι αύτή ή δύναμη, πού σκέφτεται καί διακοσμεί τά πάντα σύμφωνα 
μ’ ένα σχέδιο καί μέ μιά άρχή μέτρου, είναι σύμφυτη μ’ όλον τόν κόσμο, 
διαπερνά καί κυβερνά τά πάντα, έξάγεται ρητά άπό τό άπόσπασμα 5, ό
που ό άήρ θεωρείται φορέας αύτής τής διανοητικής δύναμης καί κυ
ρίαρχη ούσία τών πάντων. Γιά τόν Διογένη, όπως γιά τόν Άναξιμένη, ό 
άέρας κυβερνά καί έξουσιάζει τά πάντα. Ό  Διογένης, όμως, θά ήθελε νά 
έξάρει τήν παντοδυναμία τού άέρα άπονέμοντας σ’ αύτόν τόν χαρακτή
ρα τού θείου: ό άέρας είναι θεός πού ύπάρχει μέσα στό καθετί, πού φτά
νει παντού καί διοικεί τά πάντα. Δέν εΐναι μόνο γιατί οι άνθρωποι καί τά 
άλλα ζώα διατηρούνται στή ζωή μέ τόν άέρα πού άναπνέουν (Β 4), άλλά 
γιατί ό κόσμος είναι ένας ζωντανός οργανισμός πού άναπνέει άέρα καί 
διαπνέεται σ’ όλα τά σημεία του άπ’ αύτόν. Ό  άέρας, ή θεϊκή αύτή δια
νοητική ούσία, είναι πολύτροπος, ύπόκειται δηλαδή σέ πολλούς μετα
σχηματισμούς μέσα στόν κόσμο καί παρουσιάζεται ποικίλα θερμός ή 
ψυχρός, ξηρός ή ύγρός καί μέ ποικίλες ταχύτητες στίς κινήσεις του. Ε 
πιπλέον, παρουσιάζει άπειρες μεταλλαγές γεύσης καί άπειρες χρωματι
κές διαβαθμίσεις. Μέσα σ’ αύτή τήν άπειρη ποικιλία τών μεταλλαγών 
τού άέρα, όχι μόνον κάθε ζώο δέν μοιάζει άπόλυτα μέ τό άλλο, άλλά καί 
όποιοδήποτε πράγμα είναι άδύνατο νά έχει τό όμοιό του μέσα στόν κό
σμο. 'Ωστόσο, τά πάντα εΐναι συγγενικά καί δεμένα τό ένα μέ τό άλλο, 
γιατί μία καί μόνη πνοή τά διαπερνά, τά διευθύνει καί τά συγκρατεΐ στή 
ζωή: είναι ό άέρας, ή μεγάλη καί ισχυρή, ή αιώνια καί άθάνατη δύναμη,

108. Β 3 καί 4. Γ ιά μιά λεπτομερή ανάλυση τής τελεολογίας του Διογένη, βλ. Thei- 
ier, 14κ.έ.
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αύτή πού «γνωρίζει πολλά»109. Ό  άέρας λειτουργεί έδώ σάν έσωτερική 
δύναμη πού διαπερνά καί έλέγχει τήν όλη κατασκευή τού κόσμου. Ό  
κόσμος θεωρείται σάν ζωντανός οργανισμός πού έμψυχώνεται καί δια
κοσμείται απ’ αύτή τήν ταξιθετική ζωική καί διανοητική άρχή. Μιά τέ
τοια θεωρία προϋποθέτει τήν άποψη, πού ιδιαίτερα ύποβλητικά διατύ
πωσε μέ ποικίλους τρόπους ό Ηράκλειτος, ότι σ’ όλη τήν κλίμακα τής 
πραγματικότητας τά πάντα, οι άνθρωποι, τά ζώα καί τά άλλα πράγματα 
τού κόσμου, συγκροτούν ένα οργανικό σώμα.

3. ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα μέ ορισμένες έμμεσες πληροφορίες110, ό Διογένης δέν έχει νά 
έπιδείξει μιά δική του, πρωτότυπη κοσμογονία καί ό,τι προτείνει δέν 
είναι παρά σύνθεση άπόψεων τού ’Αναξαγόρα καί τής πρώιμης ιωνικής 
παράδοσης. Έτσι επιλέγει κατάλληλα τόν άέρα τού Άναξιμένη σέ συν
δυασμό μέ τό νού τού ’Αναξαγόρα καί θέτει τίς βάσεις μιάς κοσμογο
νίας. Ό  άέρας σχηματίζει μέ πύκνωση τή γή, πού παίρνει θέση στό κέν
τρο σάν ή πιό βαριά μάζα καί μέ άραίωση σχηματίζει τά πιό έλαφρά ύλι- 
κά πού καταλαμβάνουν τίς έξώτερες περιοχές. Τά έλαφρά αύτά υλικά 
γίνονται διάπυρα μέσα στήν εξωτερική περιοχή τού πύρινου αιθέρα καί 
συγκροτούν τόν ήλιο καί τά άστρα. Τά άστρα ό Διογένης τά θεωρούσε 
σάν έλαφρόπετρες καί σάν άναπνευστικούς πόρους τού κόσμου. Μαζί 
μέ τά φανερά άστρα περιφέρονται επίσης καί άφανεΐς διάπυροι λίθοι 
(μετεωρίτες), πού όταν πέφτουν πάνω στή γή σβήνουν. Έτσι συνέβη 
π.χ. μέ τό μετεωρίτη πού έπεσε στούς Αιγός ποταμούς, γεγονός πού θεω
ρήθηκε ότι προβλέφθηκε άπό τόν ’Αναξαγόρα, άλλά έκεινο πού είναι 
εύλογο νά σκεφτούμε είναι ότι τό γεγονός αύτό (467 π.Χ.) προξένησε 
μεγάλη ταραχή στούς Έλληνες καί οδήγησε έπιστήμονες σάν τόν ’Α
ναξαγόρα καί τόν Διογένη στήν υπόθεση πώς τά άστρα καί οί μετεωρί
τες δέν είναι παρά πυρακτωμένες πέτρες.

4. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Φαίνεται, όπως δείχνουν ορισμένα κείμενα τού ίδιου τού Διογένη, πώς ή

109. Β 5, 7 καί 8.
110. Διογ. A., IX 57. [Πλούτ.] Στρωμ., 12. ’Αέτ., II 13, 5 καί 9.
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περιοχή στήν οποία ήταν σέ θέση νά εύδοκιμήσει ή ερευνητική του 
προσπάθεια είναι ή περιοχή τής φυσιολογίας καί ανατομίας. Ή  λεπτο
μερής, μάλιστα, θεωρία του γιά τά αιμοφόρα αγγεία, ή οποία εκτίθεται 
στό άπόσπασμα 6, τό έκτενέστερο πού διασώζεται άπό τό σύγγραμμά 
του, δείχνει ότι ενδέχεται νά όδηγήθηκε αύτός στή θεωρία του γιά τόν 
άέρα άπό τά κεντρικά ένδιαφέροντά του γιά τή φυσιολογία καί άνατο- 
μία. Μιά σχέση μικρόκοσμου καί μακρόκοσμου είχε κιόλας διατυπώ
σει ό Άναξιμένης. Έδώ, όμως, ή σχέση αύτή παρουσιάζεται πιό καθα
ρά καί μέ ούσιαστικές λεπτομερείς άναλογίες. ’Ά ν καί ή τάση αύτή δέν 
ήταν έπιστημονική, ώστόσο ορισμένοι προσωκρατικοί μετά τόν Άνα- 
ξιμένη, όπως ό Εμπεδοκλής, ό Άλκμαίων καί τελευταία ό Διογένης ή
ταν σέ θέση νά περάσουν άπό τή μελέτη τής δομής τού άνθρώπινου σώ
ματος στή γενική θεωρία τής δομής όλου τού κόσμου. Ό  Διογένης 
σκέφτεται111 ότι τό ζωικό σπέρμα προέρχεται άπό τό αίμα τού σώματος 
πού κυκλοφορεί μέσα στά άγγεία καί, καθώς αύτό τό αίμα έξαερώνεται, 
γίνεται φορέας τής αίσθησης καί τής σκέψης. Τό σπέρμα, πού είναι 
προϊόν τού αίματος, εξαερώνεται επίσης, κι έτσι μπορούμε νά συμπε- 
ράνουμε άπό τό ίδιο τό σώμα μας πώς ό άέρας δικαιολογείται σάν ζωτι
κή άρχή.

5. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Μέ μιά ύστατη, άν καί όχι ιδιαίτερα έντυπωσιακή προσπάθεια νά έπα- 
ναφερθεί στή φυσική ό μονισμός, φάνηκε καθαρά πώς δέν ήταν εύκολο 
νά παραμεριστούν τά μεγάλα κοσμολογικά συστήματα τού ’Εμπεδο
κλή, τού ’Αναξαγόρα καί, καθώς θά δούμε, τών ’Ατομικών. Ή  ιδιαίτερη 
σημασία τής φυσικής θεωρίας τού Διογένη έγκειται στήν τελολογική 
άποψη τού κόσμου. Μιά τέτοια άποψη μπορούσε πολύ καλά νά πηγάσει 
άπό τήν ένασχόλησή του μέ τή δομή καί τή λειτουργία τών ζωντανών 
όντων: ή θεμελιακή σημασία τής άναπνοής καί τού άέρα γιά τήν οργανι
κή ζωή τόν οδήγησε άναμφίβολα στό συμπέρασμα πώς ό άέρας είναι 
ζωτική άρχή όλου τού κόσμου, ή διανοητική καί θεϊκή βασική ούσία 
πού διαπερνά καί διακοσμεί κατά τόν καλύτερο τρόπο όλα τά πράγματα.

111. Βλ. Σιμπλ., εις Φνσ., 153,13.



V

ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Στόν Λεύκιππο πρέπει νά άνήκει ή έξαιρετική τιμή ότι αύτός πρώτος 
εισηγήθηκε καί άνέπτυξε τήν ατομική θεωρία112. Ό  Δημόκριτος έπε- 
ξεργάστηκε, συστηματοποίησε καί άνέπτυξε πιό πέρα τήν ατομική θεω
ρία στίς ποικίλες λεπτομέρειές της. Ό  Δημόκριτος, όμως, άν καί δέν έ
χει τά πρωτεία στή δημιουργία τού άτομισμού, προβάλλεται ζωηρά μέ
σα άπό τήν παράδοση, ένώ παράδοξα ή μορφή τού Λεύκιππου μένει στή 
σκιά. Το άποτέλεσμα εϊναι νά μήν είμαστε σέ θέση νά ξέρουμε γιά τόν 
Λεύκιππο παρά ελάχιστα πράγματα. Ά ν  ή άτομική θεωρία είχε άρχικά 
σκοπό νά προβληθεί σάν άντίδοτο στόν έλεατισμό καί νά στραφεί ειδι
κά ένάντια στήν έλεατική άναίρεση τής γένεσης καί τής φθοράς, τής 
κίνησης καί τής πολλαπλότητας τής πραγματικότητας113, αύτό δικαιο
λογεί ϊσως τήν άναξιόπιστη πληροφορία ότι ό Λεύκιππος διετέλεσε μα
θητής τού Ζήνωνα114. Ά ν  ό Λεύκιππος γεννήθηκε στήν Έλέα ή στά Ά -  
βδηρα ή στή Μίλητο, δέν είναι ξεκαθαρισμένο ιστορικά. Τό πιό πιθανό

112. ’Αντίθετα πρός τούς Rohde (Kleine Schriften I, 205 κ.έ.) καί Nestle (Zeller, 
1040 κ.έ.), πού θεωρούσαν άμφίβολη τήν ϊδια τήν ύπαρξη του Αεύκιππου σάν Ιστορι
κό πρόσωπο, ό Burnet, 330 κ.έ., απέδωσε στόν Λεύκιππο τήν τιμή ολόκληρη νά θεω
ρείται ό εισηγητής καί ό δημιουργός τής άτομικής θεωρίας. Ή  αμφισβήτηση γύρω 
άπό τό πρόσωπο τοϋ Λεύκιππου όφείλεται στό γεγονός ότι ό Επίκουρος καί ό Έρ- 
μαρχος ύποστήριξαν ότι δέν υπήρξε ποτέ κανένας φιλόσοφος Λεύκιππος (Διογ. Λ., 
X 13). Τό πιό πιθανό είναι ότι ό ’Επίκουρος ήθελε νά παραμερίσει τά πρωτεία τοϋ 
Λεύκιππου σάν εισηγητή τής άτομικής θεωρίας καί νά προβάλει σάν αύθεντική τή δι
κή του θεωρία, άπαξιώντας έτσι νά συζητήσει γι’ αύτόν καί γιά τό στοχασμό του.

113. Άριστ., Γεν. ΦΘορ., A 8. 325 a 23.
114. Διογ. Λ., IX 30.
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εΐναι ϊσως ότι ήταν Μιλήσιος, πράγμα πού φαίνεται, άν καί άμυδρά, άπό 
τό γεγονός ότι αύτός άναζωογόνησε μερικές μιλήσιες άστρονομικές 
θεωρίες115. Αβέβαιη επίσης παραμένει καί ή χρονολογική τοποθέτηση 
τού Λεύκιππου. Αύτός ήταν οπωσδήποτε άρχαιότερος τόσο άπό τόν Δη
μόκριτο, πού γεννήθηκε τό 460/457 π.Χ., όσο καί άπό τόν Διογένη Ά -  
πολλωνιάτη, πού παρουσιάζεται άπό τόν Θεόφραστο116 ότι υιοθέτησε 
τά πιό πολλά στοιχεία τής φιλοσοφίας του άπό τόν Λεύκιππο (καί τόν 
’Αναξαγόρα). Ά ν  λάβουμε ύπόψη πώς ό ’Αριστοφάνης117 παρωδούσε 
τό 423 π.Χ. τή θεωρία τού Διογένη Άπολλωνιάτη, μπορούμε κατά προ
σέγγιση νά τοποθετήσουμε τήν άκμή τού Λεύκιππου στά 435/430 
π.Χ.118.

Ό  Δημόκριτος γεννήθηκε στά Άβδηρα, πού ήταν τόν 5ο π.Χ. αιώνα 
ένα άπό τά πιό μεγάλα έμπορικά κέντρα τής Ελλάδας. Ταξίδεψε πολύ, 
στήν Αίγυπτο, στίς ’Ινδίες, στή Βαβυλώνα, καί άξιοποίησε ένα μεγάλο 
πλήθος γνώσεων. Ήταν, φανερά, φιλοπερίεργο καί άνήσυχο πνεύμα. 
Θά λέγαμε πώς έκανε πολύ καλές καί ποικίλες σπουδές σέ χώρες προχω
ρημένες τότε στήν έπιστήμη. Έκανε έπίσης σπουδές στήν ’Αθήνα, ό
που παρακολούθησε μαθήματα τού Σωκράτη.

Ό  Δημόκριτος έδειξε μεγάλη άφοσίωση στή δημοκρατική πατρίδα 
του καί άναδείχτηκε ήγετική φυσιογνωμία τής δημοκρατίας τών Ά -  
βδήρων. Γιά τήν άφοσίωσή του αύτή πήρε τόν τίτλο τού «πατριώτη». 
Κατά τόν Πελοποννησιακό πόλεμο τά ’Άβδηρα ήταν στή συμμαχία τών 
’Αθηνών καί όταν οί ’Αθηναίοι καί οί σύμμαχοί τους νικήθηκαν, οι ’Α
βδηρίτες κάλεσαν, στίς δύσκολες μέρες πού περνούσαν, τό Δημόκριτο 
γιά ήγέτη τους.

Τό βιβλίο του ονομαζόταν Μικρός Διάκοσμος (μικρό σύστημα τού 
κόσμου). Ό  ϊδιος ορίζει πώς τό έργο του αύτό συντάχθηκε 730 χρόνια 
μετά τήν κατάκτηση τής Τροίας καί πώς αύτός ήταν μεγαλύτερος κατά 
40 χρόνια άπό τόν ’Αναξαγόρα119. Μέ βάση τήν πληροφορία αύτή, ό 
Δημόκριτος γεννήθηκε γύρω στά 460 π.Χ., άλλά τό έργο του Μικρός 
Διάκοσμος δέν μπορεΐ νά τοποθετηθεί στό 454 π.Χ. παρά κατά 25 περί
που χρόνια άργότερα. Ένώ ό Μέγας Διάκοσμος (μεγάλο σύστημα τού

115. Kirk-Raven, 402.
116. VS, 64 A 5.
117. Ν εφ.,ΙΙΊκ.ί.
118. Πβ. Guthrie, II 384 καί Kirk-Raven, 402-403.
119. VS, 68 Β 5.
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κόσμου) άποδόθηκε στόν Δημόκριτο, πού άνέπτυξε μεγάλη συγγραφι
κή δράση στήν προσπάθειά του νά έκπονήσει ένα ολοκληρωμένο άτο- 
μιστικό σύστημα, ώστόσο φαίνεται πώς ή σύνθεση αύτοϋ τοϋ έργου ή
ταν πρωταρχικά δουλειά τοϋ Λεύκιππου. 'Ο Μέγας Διάκοσμος περιέλα- 
βε άργότερα καί άλλα μεταγενέστερα έργα τοϋ άτομιστικοΰ πνεύματος, 
καί έτσι παρουσιαζόταν σάν μιά συλλογή κοσμολογικών άπόψεων τοϋ 
Λεύκιππου διανθισμένων μέ μεταγενέστερες άτομιστικές άπόψεις. 
Αύτό έξηγεΐ έπίσης γιατί ό Μέγας Διάκοσμος έχασε τήν πραγματική 
πατρότητά του. Αύτό τό έργο περιέλαβε έπίσης μιά πραγματεία τοϋ 
Λεύκιππου Περί νον, πού φαίνεται πώς άποτελοϋσε ένα δοκίμιο κριτι
κής, πού στρεφόταν ένάντια στόν ’Αναξαγόρα. 'Ο Μικρός Διάκοσμος, 
έξάλλου, είναι αναμφίβολα έργο τοϋ Δημόκριτου.

Ό  Δημόκριτος είναι ένας άπό τούς πολυγραφότατους καί τούς πιό 
γόνιμους άρχαίους συγγραφείς, ένα έκπληκτικά οικουμενικό πνεϋμα, 
πού μόνο μέ τόν ’Αριστοτέλη θά μποροϋσε νά συγκριθεΐ120. Ό  Θράσυλ- 
λος είχε τακτοποιήσει τά βιβλία τοϋ Δημόκριτου κατά τετραλογίες (ό
πως άκριβώς εΐχε κάνει μέ τά βιβλία τοϋ Πλάτωνα)121: ’Ηθικά βιβλία (2 
τετραλογίες), Φυσικά (4), Μαθηματικά (3), Μουσικά, μαζί μέ βιβλία γιά 
τή λογοτεχνία καί τή γλώσσα (2), τεχνικά (2), δηλαδή 13 συνολικά τε
τραλογίες ή 52 βιβλία. ’Ά ν καί ό Δημόκριτος ήταν ένα έπιστημονικό 
πνεϋμα καί διέπρεψε στήν περιοχή τής φυσικής, ώστόσο συνέβη νά σω
θεί άπό τά ήθικά του έργα μιά πολύ μεγάλη σειρά άποσπασμάτων, ένώ 
άπό τά άλλα του έργα δέν σώζονται παρά έλάχιστα σκόρπια θρύψαλα.

2. Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

α. ’Απαρχές τής άτομικής θεωρίας

Πώς ό Λεύκιππος όδηγήθηκε στή σύλληψη τής άτομικής θεωρίας, είναι 
ένα κρίσιμο έρώτημα. ’Από τις άπόψεις τοϋ ’Εμπεδοκλή καί τοϋ ’Ανα
ξαγόρα προέκυπτε ότι μιά πλουραλιστική θεώρηση τοϋ κόσμου θά έ- 
πρεπε νά προϋποθέτει τή σύλληψη κάθε οντότητας στά μέτρα τοϋ ελεα
τικού όντος. Σ’ ένα σύνολο πολλαπλών όντων τό καθετί θά έπρεπε νά

120. Οί Marx καί Engels, 124, ονόμασαν τόν Δημόκριτο «τήν πρώτη εγκυκλοπαι
δική διάνοια μεταξύ τών Ελλήνων».

121. Διογ. Λ., IX 45 κ.έ.
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είναι αναλλοίωτο, γιατί ή αλλαγή επιτρέπει τή διάβρωση του δντος άπό 
τό μή όν. Έτσι ό Εμπεδοκλής, καί σέ μικρότερο βαθμό ό ’Αναξαγόρας, 
άνέλαβαν νά έξηγήσουν, ύποκύπτοντας στόν έλεατικό πειρασμό, ότι ή 
άλλαγή πού παρατηρεΐται στόν κόσμο δέν είναι παρά άνακατάταξη τής 
στοιχειακής σύνθεσης τών πραγμάτων: όλα άλλάζουν, άλλά τά συστα
τικά στοιχεία τών πραγμάτων δέν ύπόκεινται σέ άλλαγή τής φύσης 
τους. Ή  άποψη αύτή δέν ήταν, βέβαια, άρνηση τής έλεατικής θέσης, 
άλλ’ οπωσδήποτε ήταν μιά θαρραλέα άπάντηση σ’ αύτήν, ή ένα άντίδο- 
το, πού ταυτόχρονα προϋπέθετε σεβασμό στίς έλεατικές άπόψεις. Ε π ι
πλέον, ό Εμπεδοκλής καί ό ’Αναξαγόρας σεβάστηκαν σάν ιδιαίτερα ι
σχυρή τήν έλεατική πρόταση πώς είναι άδύνατο νά ύπάρχει τό κενό καί 
ότι ή ομοιογένεια καί τό συμπαγές είναι χαρακτηριστικά τής ολοκλη
ρωμένης ύπαρξης. Ό  Μέλισσος, πού ή σκέψη του φαίνεται πώς ύπήρξε 
γιά τόν Αεύκιππο ξεχωριστά έρεθιστική καί προκλητική, πρότεινε νά 
θεωρείται τό όν «άμετάπτωτο», γιατί κάθε μετάπτωση συνεπάγεται τό 
χαμό τού όντος, τή μετατροπή του δηλαδή σέ ούκόν.

Β 8
... ήνδέμεταπέστ], τόμένέόνάπώλετο, τόδέούκέόνγέγονεν. ού
τως ούν, εί πολλά εί'η, τοιανταχρή είναι, οίόνπερ τόέν.

[... Ά λ λ ’ άν αλλάξει, αύτό πού ύπάρχει χάθηκε, κι αύτό πού δέν ύπάρχει 
έγινε. Έ τσι, λοιπόν, άν ύπήρχε μία πολλαπλότητα πραγμάτων, αύτά 
πρέπει νά εΐναι τέτοια όπως άκριβώς είναι τό ένα].

Ή  τελευταία, μάλιστα, αύτή ύποθετική πρόταση τού Μέλισσου, ότι 
δηλαδή, άν ύπήρχε μιά πολλαπλότητα όντων, πρέπει κάθε ένα άπό αύτά 
νά ύπάρχει όπως άκριβώς ύπάρχει τό ένα (τό έλεατικό) όν, άποτελει σα
φή πρόκληση γιά μιά πλουραλιστική θεώρηση τού κόσμου, πού δέν θά 
παρέβαινε τό έλεατικό επιχείρημα. Τόσο ό Εμπεδοκλής καί ό ’Αναξα
γόρας όσο καί ό Αεύκιππος άνταποκρίθηκαν δημιουργικά καί μέ ποικί
λους τρόπους στήν πρόκληση αύτή. Ένώ, όμως, οί δύο πρώτοι έξακο- 
λούθησαν νά βρίσκονται στή σκιά τού έλεατικοϋ έπιχειρήματος γιά τό 
άδύνατο τού κενού, ό Αεύκιππος προβάλλει τό κενό σάν άναγκαία ύπαρ
ξη γιά τήν έρμηνεία τού φυσικού κόσμου, πού ό μόνος τρόπος ύπαρξής 
του είναι ή κίνηση. Παράλληλα, λοιπόν, μέ τήν άποδοχή ένός ομοιό
μορφου, ομογενούς, άδιαίρετου καί χωρίς έσωτερική άλλαγή πυρήνα 
υλικής ύπαρξης, ένός δηλαδή έλεατικοϋ τύπου ύπαρξης, ό Λεύκιππος 
δέχεται, άντίθετα μέ τούς Έλεάτες, ότι ή σταθερή κίνηση άποτελει πη-
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γαΐο χαρακτηριστικό τού ολοκληρωμένου πράγματος. ’Έτσι αύτός έπα- 
ναφέρει τήν παλιότερη ιωνική άποψη ότι ή κίνηση είναι αύτονόητο χα
ρακτηριστικό όλων τών πραγμάτων. Καί ή κίνηση τών αναλλοίωτων, 
ομογενών καί άδιαίρετων μορίων (τών ατόμων) δέν είναι δυνατή παρά 
μέσα στό κενό, στό μηδέν πού ύπάρχει μέ φυσικό τρόπο. Αύτό ήταν, α
ναμφίβολα, μιά θαρραλέα απάντηση στούς Έλεάτες.

Ή  περιγραφή τής άτομικής θεωρίας τοϋ Λεύκιππου καί τοϋ Δημόκρι
του θά μπορούσε νά πάρει τή μορφή μιας ανάλυσης τής φύσης τών ατό
μων άπό τή μιά καί τοϋ κενοϋ άπό τήν άλλη. Γιατί τά άτομα καί τό κενό 
είναι οί δύο βασικές έννοιες τοϋ συστήματος αύτοΰ.

β. Φύση τών ατόμων

Τά έσχατα δομικά ύλικά τών πραγμάτων122 είναι άπειροελάχιστα σωμα
τίδια, ομογενή, συμπαγή, άδιάβρωτα άπό τό κενό, άδιαίρετα μόρια. 
Κάθε ένα άπ’ αύτά ικανοποιεί τούς όρους τοϋ έλεατικοϋ όντος, άλλά ή 
πραγματικότητα δέν εϊναι έδώ έν-δν παρά άπειρες μονάδες, τά άτομα, 
πού κινούνται μέσα στό άπειρο κενό, στό μηδέν. Τά μόρια αύτά τής ύ
λης είναι άπει ροελάχιστα καί γι’ αύτό μένουν γιά μάς άθέατα. Δέν είναι 
δυνατό νά συλλάβουμε τά άπει ροελάχιστα αύτά σωματίδια πού βρί
σκονται διασκορπισμένα μέσα στό άπειρο κενό. Συλλαμβάνουμε μόνον 
τά άντικείμενα πού συντίθενται άκριβώς άπό τά έσχατα αύτά δομικά ύ
λικά.

Τά άτομα διαφέρουν μεταξύ τους όχι ώς πρός τήν ύλική τους φύση 
άλλά ώς πρός τό σχήμα, τήν τάξη καί τήν κατάσταση: 

α. Κάθε άτομο διαφέρει άπό ένα άλλο ώς πρός τό σχήμα, όπως λ.χ. τό 
άτομο τοϋ νεροϋ άπό τό άτομο τής φωτιάς.

β. Τά άτομα διαφέρουν ώς πρός τή διάταξή τους* άν ονομάσουμε ορι
σμένα άτομα ΑΒΓΔ, αύτά ένδέχεται νά παρουσιάσουν τή διάταξη 
ΑΔΒΓ ή ΔΒΓΑ κ.λπ.

γ. Τά άτομα διαφέρουν ώς πρός τήν κατάστασή τους· άν ένα άτομο 
παρασταθει μέ τρεις εύθεΐες γραμμές πού σχηματίζουν δύο οξείες γω
νίες, τό άτομο Ζ θά διαφέρει άπό τό Ν ώς πρός τή θέση, τήν κατάσταση.

122. Βλ. Σιμπλ., εις Φυσ., 28,4. Θεοφρ., Φνσ. Δόξ., άπ. 8 (Πβ. Άριστ., Μεταφυσ., 
A 4.985 b 4· Cic., Acad. pr. , II37,118). Σιμπλ., Οόρ., 242,18. Άριστ., Μεταφυσ., Α4.
985 b 13. Σιμπλ., Ούρ., 294, 34, άπό τό άριστοτελικό έργο Περί Δημοκρίτου, άπ. 208 
Rose.
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Φαίνεται πώς ό Δημόκριτος παρίστανε τις διαφορές τών ατόμων μέ 
γράμματα ή στοιχεία καί ϊσως αύτός είσήγαγε πρώτος στή φιλοσοφική 
ορολογία τό στοιχεΐον, μέ τό νόημα τής έλάχιστης ύλικής μάζας πού 
είναι δυνατό νά απομονωθεί123. Όπως κι άν εΐναι, δέν πρόκειται γιά 
ποιοτικές διαφορές τών άτόμων124 παρά γιά ποσοτικές καί χωρικές δια
φορές. Τά ϊδια τά άτομα εΐναι, σάν στοιχειακές μονάδες όλων τών πραγ
μάτων, άπροσδιόριστα ποιοτικά, δέν έπιδέχονται δηλαδή κανέναν 
ποιοτικό προσδιορισμό. Ά ν  τά πράγματα παρουσιάζονται σέ μάς ποιο
τικά διακεκριμένα, οί ποιότητές τους δέν άνάγονται στή φύση τών άτό
μων άπό τά όποια συντίθενται, άλλά έξαρτώνται άπό τή σύνθεση ποσο
τικά καί χωρικά ξεχωριστών άτόμων. Οί ποσοτικές, λοιπόν, διαφορές, 
διαφορές μεγέθους, διάταξης καί θέσης, ή άπειρη ποικιλία μορφών καί 
σχηματισμών εΐναι άκριβώς ή αιτία τής άπειρης ποικιλίας τών πραγ
μάτων.

γ. Τόκενό

Τά άτομα πού είναι διασκορπισμένα μέσα στό κενό είναι άπειράριθμα, 
πράγμα πού έπιτρέπει ένα άφάνταστο πλήθος δυνατών συσχετισμών καί 
συνδυασμών τών άτόμων γιά τό σχηματισμό τής άπειρης ποικιλίας τών 
πραγμάτων. ’Έτσι, ή άπειρότητα τών άτόμων έχει άνάγκη άπό ένα άπει
ρο κενό. Τό κενό είναι άπειρο, γιατί αύτό σχηματίζει τά κενά άνάμεσα 
στά άπειράριθμα άτομα. Τά άτομα, συμπαγή καθεαυτά, χωρίζονται με
ταξύ τους άπό τό κενό, μέσα στό όποιο βρίσκονται διασκορπισμένα.

Τό κενό προβάλλεται μέ μιά ύπαρξη όχι κατώτερη άπό τήν ύπαρξη 
τών άτόμων: τό κενό εΐναι τόσο πραγματικό όσο καί τά άτομα. Άλλά 
πρέπει νά ύποστηρίχθηκε μέ έμφαση ή ισότιμη ύπαρξη τοϋ κενού (μή 
δντος) άπέναντι στήν ύπαρξη τών άτόμων (δντος), γιατί αύτό άποτε- 
λοϋσε σαφή έπίθεση ένάντια στήν έλεατική θέση. Στήν πραγματικότη
τα προϋποτίθεται μιά διάκριση άνάμεσα στίς δύο αύτές άντίθετες πραγ
ματικότητες καί τό κενό πρέπει νά ύπάρχει κατά τρόπο διαφορετικό 
άπό τήν ύπαρξη τών άτόμων: έκει όπου δέν ύπάρχουν άτομα, τά κενά τής 
ύπαρξης τά άναπληρώνει ή ύπαρξη τοϋ κενού. Τό κενό πρέπει νά ύπάρ- 
χει σάν κενό, δηλαδή άρνητικά, καί ή «πλήρης» ύπαρξη τών άτόμων έρ-

123. Πβ. Fritz, 24.
124. Όπως προϋποθέτει ό Muller, 74.
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χεται σέ άντίθεση μέ αύτό. Ένώ τά άτομα είναι άδιαίρετα minima, ύλικά 
συστατικά στοιχεία, τά έσχατα πού μπορούν νά άπομονωθοϋν, ολοκλη
ρωμένες μονάδες ύπαρξης μέ σωματική οντότητα, τό κενό σχηματίζει 
άπλά τά κενά άνάμεσά τους. Συνακόλουθα, τό κενό εσφαλμένα θεωρή
θηκε, άπό τόν ’Αριστοτέλη κιόλας, σάν τόπος, χώρος δηλαδή καί διά
στημα. Τό κενό δέν είναι ένας άπειρος χώρος πού κατέχεται άπό σώμα
τα, άλλ’ αύτό ύπάρχει μόνο γιά νά σχηματίζει τά κενά άνάμεσα στά άτο
μα, άναπληρώνοντας έτσι τήν έλλειψη ύπαρξης τών άτόμων. Κατ’ αύ
τόν τόν τρόπο, τό παν θά ύπάρχει εϊτε μέ τή μορφή τής πλήρους ύπαρξης 
τών άτόμων, εϊτε, στήν άπουσία τους, μέ τή μορφή τοϋ κενοΰ. Πέρα άπό 
τά άτομα καί τό κενό δέν ύπάρχει ούσιαστικά τίποτε.

5 Αλλά τό κενό δέν ύπάρχει άπλά καί μόνο γιά νά άναπλη ρώνει τά κενά 
άνάμεσα στά άτομα. Τό κενό άσκεΐ μαζί τήν ξεχωριστά σημαντική λει
τουργία νά εΐναι όρος τής κίνησης τών άτόμων. Όπως είχε δείξει άρνη- 
τικά ή ελεατική κριτική, χωρίς τό κενό δέν εΐναι δυνατή ή κίνηση στόν 
κόσμο. Ή  κίνηση θεωρείται πάλι σύμφυτο χαρακτηριστικό τοϋ κό
σμου. Μόνο πού αύτή πρέπει νά έξηγηθεΐ.

δ. Ή  κίνηση

'Ένα βασικό πρόβλημα στήν έρμηνεία τοϋ άρχαίου άτομισμοϋ, τό ό
ποιο συνδέεται άμεσα μέ τό θέμα τής κίνησης, εΐναι ή βαρύτητα τών ά
τόμων. Τά άτομα διαφέρουν ώς πρός τό μέγεθος καί έπιπλέον εΐναι συμ
παγή καί άτμητα, μιά καί δέν ύπάρχει μέσα τους θέση γιά τό κενό. Εΐναι 
όμως μαθηματικώς ή φυσικώς άτμητα; 'Οπωσδήποτε τά άτομα δέν εΐναι 
μαθηματικά minima, άλλά διαφέρουν ώς πρός τό μέγεθος καί ώς πρός τό 
βάρος τους. Ή  βαρύτητα τών άτόμων είναι σύμπτωμα τοϋ μεγέθους τους 
καί τό βάρος έξαρτάται άπό τή μάζα τους. Ά ν  ένα σύνθετο σώμα εΐναι 
έλαφρότερο άπό ένα μικρότερο του, αύτό έξηγείται άπό τό γεγονός ότι 
τό μεγαλύτερο έχει πιό πολλά κενά μεταξύ τών άτόμων πού τό συνθέ
τουν, έτσι ώστε ή μάζα του νά είναι στήν πραγματικότητα μικρότερη 
άπό εκείνη τοϋ άλλου σώματος πού παρουσιάζεται μικρότερο στό μέγε
θος. ’Άν, όμως, τά ϊδια τά άτομα έχουν τό βάρος σάν θεμελιακή ιδιότητα 
τής ύλης τους, αύτό δέν παρουσιάζεται καθαρά μέσα άπό τήν παράδοση. 
Ή  πληροφορία τοϋ Αριστοτέλη125, ότι ό Δημόκριτος θεωρούσε τό βά-

125. Γεν. Φθορ., A 8. 326 a 9.
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ρος ιδιότητα τών άτόμων, τά όποια είναι βαρύτερα ή έλαφρότερα άνά- 
λογα μέ τό μέγεθος τους, είναι εύλογη καί προτιμότερη άπό τήν πληρο
φορία τοϋ Άέτιου126, ότι εκείνος πού προσέθεσε τό βάρος σάν πρωταρ
χική ιδιότητα τών άτόμων (κοντά στίς ιδιότητες τοϋ μεγέθους καί τοϋ 
σχήματος, πού άνάγονται στόν πρώτο άτομισμό) είναι ό Επίκουρος. 
’Άν ό ίδιος ό Λεύκιππος δέν είχε σκεφτεΐ τό βάρος τών άτόμων καί δέν 
είχε συλλάβει τή σημασία του γιά τήν κίνησή τους, ό Δημόκριτος, πού 
μελέτησε λεπτομερειακά τήν άτομική θεωρία, είναι άπίθανο νά μή θεώ
ρησε τό βάρος θεμελιακή ιδιότητα αύτών τών ολοκληρωμένων σωματι
κών οντοτήτων πού είχαν ονομαστεί άτομα. Αύτά θεωρήθηκαν, σίγου
ρα, μ’ ένα ορισμένο βάρος πού διέκρινε τό καθένα σύμφωνα μέ τήν όλη 
άτομικότητά του (συνάρτηση βάρους, άνάλογα μέ τό μέγεθος κάθε άτό- 
μου, καί σχήματος). Τό βάρος άποτελοϋσε αύτονόητο παρεπόμενο τοϋ 
μεγέθους καί ή βαρύτητα συμπεριλαμβανόταν στήν έννοια αύτή τοϋ με
γέθους. Τό κενό δέν έχει ούτε μέγεθος οϋτε βάρος. Επομένως τό βάρος 
άντιπροσωπεύεται εξ ολοκλήρου άπό τά άτομα. Αύτά ποικίλλουν ώς 
πρός τό μέγεθος τους, καί, έπειδή είναι άδιάβρωτα άπό τό κενό, είναι 
φυσικό νά ποικίλλουν, άνάλογα, καί ώς πρός τό βάρος τους. Ή  ποικι
λία αύτή έξηγει τίς διάφορες κινήσεις τών άτόμων μεταξύ τους στήν 
προκοσμική τους κατάσταση. Τό βάρος κάθε άτόμου εξηγεί τόν τρόπο 
καί τήν ένταση (ταχύτητα) μέ τήν οποία αύτό κινείται. Ή  ποικιλία τών 
άτόμων ώς πρός τό βάρος τους έχει σάν άντίστοιχη τή βαρύτητά τους κι 
έτσι έξηγοϋνται οι ποικίλες συγκρούσεις καί άναπηδήσεις τών άτόμων, 
οί όποιες οδήγησαν στή δημιουργία τής δίνης καί στό σχηματισμό τών 
σύνθετων σωμάτων καί τών κόσμων.

Τά άτομα χαρακτηρίζονται στίς κινήσεις τους μέσα στό κενό άπό 
ποικίλες συγκρούσεις, άναπηδήσεις καί παλμούς, γιατί έχουν ποικίλα 
μεγέθη καί διαφορετική βαρύτητα. ’Έτσι, ή «συμπεριφορά» τών άτό
μων μέσα στό κενό δέν προσδιορίζεται παρά άπό μηχανικές αιτίες. Ή  
κίνηση τών άτόμων θεωρούνταν άναρχη καί, συνακόλουθα, δέν ήταν ά- 
νάγκη νά άντιμετωπιστει τό πρόβλημα γιά τήν αιτία τής κίνησης, όπως 
περίμενε ό ’Αριστοτέλης127. Ό  Λεύκιππος καί ό Δημόκριτος δέν έδω
σαν καμιά έξήγηση τής πρωταρχικής κίνησης τών άτόμων, γιατί άκρι- 
βώς τόσο ή κίνηση πού προκαλεΐται άπό τίς βίαιες συγκρούσεις τους

126. 13,18.
127. Ούρ., Γ 2. 300 b 8.
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όσο καί ή κίνηση πού προκαλούσε αύτές τίς συγκρούσεις θεωρούνταν 
σύμφυτες μέ τήν ϊδια τήν ύλική φύση τών άτόμων, όπως σύμφυτη μέ τήν 
ύλη θεωρούνταν ή κίνηση στήν πρώιμη ιωνική φυσική. Έφόσον, λοι
πόν, τά άτομα ύπήρχαν προαιώνια μέσα στό κενό, πρέπει ή κίνησή τους 
νά ήταν έπίσης προαιώνια. Έτσι τό έλεατικό έπιχείρημα, ότι ή κίνηση 
δέν είναι κάτι τό δοσμένο άλλ’ άπαιτεΐ έξήγηση, δέχεται μιά άλλη άπάν- 
τηση: ή κίνηση άποτελει αύτονόητο χαρακτηριστικό τοϋ κόσμου καί 
εΐναι σύμφυτη μέ τή φύση όλων τών πραγμάτων. Επομένως ή έξήγηση 
τής κίνησης δέν πρέπει νά άναζητεΐται σέ αιτίες καί δυνάμεις έξω ά|ΐό 
τά πράγματα παρά στήν ϊδια τή δομή τών πραγμάτων. Ή  ελεατική πρό
κληση, νά οριστεί μιά αιτία πού νά είναι ύπεύθυνη γιά τήν κίνηση, όπως 
αύτό συνέβη μέ τόν Εμπεδοκλή καί τόν Αναξαγόρα, άποκρούεται έδώ.

’Άν καί ή κίνηση τών άτόμων πρέπει νά θεωρηθεί προαιώνια, ωστόσο 
εΐναι άνάγκη νά διακρίνουμε τήν κίνηση τών άτόμων, πού έρχεται πρίν 
άπό τήν έναρξη τής κοσμογονικής λειτουργίας, καί τήν κίνηση πού ά- 
κολουθει. Ά ν  ή προκοσμική μορφή τής κίνησης είναι μιά πτώση τών 
άτόμων μέσα στό κενό128, αύτό έξηγειται άπό τή βαρύτητα πού ποικίλ
λει άνάλογα μέ τό μέγεθος κάθε άτόμου. ’Έτσι τά άτομα πλανώνται άνό- 
μοια καί άνισόρροπα μέσα στό κενό, μέ άποτέλεσμα νά λαμβάνουν χώ
ρα ποικίλες συγκρούσεις. Αύτές προκαλοϋν άλλες πιό βίαιες κινήσεις 
καί έτσι οί συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται καί τό κενό γίνεται θέατρο 
μιας άναστάτωσης καί μιας όλο καί πιό ζωηρής άνακατάταξης τών 
σχέσεων άνάμεσα στά άτομα. Οί συγκρούσεις αύτές κάνουν τά άτομα 
πού έχουν όμοιο σχήμα νά συμπλέκονται μεταξύ τους καί έκεινα πού 
δέν έχουν όμοιο σχήμα νά διασκορπίζονται. Εΐναι, έπίσης, εύλογο νά 
δεχτούμε πώς, όταν τά άτομα άπωθούνται άμοιβαΐα μετά τή σύγκρουσή 
τους καί διασκορπίζονται πρός διάφορες κατευθύνσεις, διακρίνονται 
άπό μιά παλμική κίνηση129.

ε. Κοσμογονία

Τό πρώτο σημαντικό άποτέλεσμα τής σύγκρουσης τών άτόμων είναι τό 
γεγονός ότι ένας μεγάλος σωρός άτόμων άπομονώθηκε σ’ ένα μεγάλο

128. Πβ. Zeller, 1090 κ.έ. καί τελευταία Hildebrandt, 96.
129. 'Η πληροφορία είναι τοϋ ’ Αέτιου, 123,3: ό Δημόκριτος θεωροϋσε τόν παλμόν 

ώς έναν ειδικό τύπο κίνησης.
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κενό. Ή  συγκέντρωση, σ’ αύτή τή μεγάλη μάζα, πολλών σωματιδίων μέ 
πολυποίκιλα σχήματα έχει σάν αποτέλεσμα τή δημιουργία μιας δίνης. 
Ό λη δηλαδή ή μάζα αρχίζει νά μπαίνει σέ μιά στροβιλική κίνηση πού 
όλο καί άναπτύσσεται. Μέ τή μηχανική αύτή κίνηση, τά άτομα άλλά- 
ζουν θέσεις στό δυναμικό πεδίο τής κοσμικής δίνης άνάλογα μέ τό βά
ρος τους, προσκρούουν τό ένα στό άλλο καί κινούνται σέ άναζήτηση 
τών όμοιων τους. ’Άν καί δέν ύπάρχει σχετική μαρτυρία, φαίνεται ώ
στόσο πώς τά άτομα τείνουν, σ’ αύτό τό κοσμογονικό στάδιο, νά συγ
κροτήσουν τά στοιχεία σάν μεγάλα ύλικά σύνολα (maxima membra 
mundi), τή γή, τό ύδωρ, τόν άέρα καί τό πυρ. Αύτό είναι τό άποτέλεσμα 
τής δίνης καί έπομένως μέ τό σχηματισμό τών μεγάλων ύλικών στοι
χειακών μαζών ή δίνη έξαφανίζεται. Αύτό σημαίνει πώς οί έπιμέρους 
σχηματισμοί τών άτόμων, οί συγκεντρώσεις δηλαδή όμοιων άτόμων έ
χουν γίνει ισόρροπες καί δέν είναι δυνατό πλέον νά περιφέρονται (ι
σορροπώ ν δέ διά τό πλήθοςμηκέτι δνναμένων περιφέρεσθαι, κατά τόν 
Διογένη Λαέρτιο)130. Όταν οί συγκεντρώσεις τών άτόμων γίνουν ομο
γενείς, επέρχεται ισορροπία μεταξύ τους καί ή περιστροφική τους κίνη
ση δέν έχει κανένα λόγο καί καμιά σκοπιμότητα νά συνεχίζεται.

Τό έρώτημα είναι πώς διευθετήθηκαν μέ τήν περιστροφική κίνηση τά 
άτομα. Μέ τή δίνη άναπτύχθηκαν μηχανικές δυνάμεις, πού είχαν σάν 
άποτέλεσμα νά συγκεντρωθούν στό κέντρο τά πιό μεγάλα καί έπομένως 
τά πιό βαριά άτομα, ένώ τά πιό λεπτά, δηλαδή τά πιό μικρά καί τά πιό έ
λαφρά άτομα, νά πετοϋν πρός τά έξω καί νά χάνονται μέσα στό κενό, γιά 
νά σχηματίσουν άργότερα τό σώμα τοϋ άέρα καί τό πύρινο στρώμα. Τό 
πρώτο στοιχειακό σώμα πού σχηματίστηκε ήταν ή γή, μετά τό νερό, 
στή συνέχεια ό άέρας καί τέλος ή φωτιά στίς εξώτερες περιοχές τής 
σφαίρας. Τό όλο σφαιρικό σώμα τοϋ σύμπαντος περικλείεται άπό ένα 
περικάλυμμα σάν μεμβράνη, πού έπιτρέπει νά εισέρχονται μέσα στήν 
περιστρεφόμενη μάζα άλλα άτομα άπό τό περιβάλλον κενό. Τά άτομα 
αύτά, όταν εισέρχονται μέσα στό σφαιρικό σύστημα καί ειδικά στίς έ- 
ξωτερικές περιοχές τοϋ πυρός, άναφλέγονται καί, καθώς ύπόκεινται 
στήν ταχύτατη περιστροφική κίνηση, σχηματίζουν τά άστρα.

Ή  ύπόθεση ενός άπειρου κενοϋ καί άπειράριθμων άτόμων μέσα σ’ 
αύτό έπιτρέπει τήν άποδοχή άπειρων κόσμων, πού διαμορφώνονται καί 
εξαφανίζονται μέσα άπό τό κενό131. Έξαιτίας ’ίσως μιας σύγχυσης τής

130. IX, 31-32.
131. Ί π π ό λ . ,  I 13.
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έννοιας του άναξιμάνδρειου άπειρου καί τών παραγώγων του, ή ιδέα τών 
άπειρων κόσμων είχε άποδοθεΐ στόν ’Αναξίμανδρο, άλλ’ αύτός δέν 
φαίνεται ότι είχε σκεφτεΐ πώς μιά τέτοια ιδέα μπορούσε νά άποτελει εύ
λογη συνέπεια τής βασικής του θέσης γιά τό άπειρο σάν κοσμογονική 
έσχατη πηγή. Όπως κι άν είναι, γιά πρώτη φορά ή ιδέα άπειράριθμων 
κόσμων μπορεΐ νά άποδοθεΐ μέ σιγουριά στούς ’Ατομικούς. Οί κόσμοι 
αύτοί, πού είναι άπειράριθμοι καί βρίσκονται συνεχώς μέσα στό άπειρο 
κενό σέ ποικίλες άποστάσεις, μέ ποικίλα μεγέθη σέ διάφορες φάσεις 
(άλλοι κόσμοι γεννιώνται ή άκμάζουν, άλλοι φθίνουν ή εξαφανίζον
ται), δέν είναι άνάγκη νά θεωρούνται σάν τό δικό μας κόσμο: δέν είναι 
άπαραίτητο,σκεφτόταν ό Δημόκριτος, νά έχει κάθε κόσμος ζώα καί φυ
τά ούτε νά έχει τή διάταξη τοϋ δικού μας κόσμου μέ τή σελήνη κάτω, ύ
στερα τόν ήλιο καί έπειτα τούς άπλανεΐς άστέρες, μέ τούς πλανήτες σέ 
άνισα ύψη κ.λπ. Ά ν, μάλιστα, δέν συμβεϊ νά ύπεισέλθουν μέσα στή 
«μεμβράνη» ένός κόσμου πού γεννιέται άλλα άτομα άπό τό περιβάλλον 
κενό, αύτός ό κόσμος δέν θά πρέπει νά έχει καθόλου ούράνια σώματα.

3. ΑΙΣΘΗΣΗ, ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

Ό  Δημόκριτος διατύπωσε ορισμένες ενδιαφέρουσες απόψεις πάνω σέ 
γνωσιολογικά ζητήματα, όπως δείχνουν τουλάχιστον τά άκόλουθα ά- 
ποσπάσματα:

Β 9
νόμφ γλυκύ, νόμφ πικρόν, νόμφ θερμόν, νόμφ ψυχρόν, νόμφ 
χροιή, έτεί] δέ άτομα καί κενόν(Σέξτ., Μαθ., V II135).

[Συμβατικά είναι τό γλυκό, τό πικρό, τό ζεστό, τό ψυχρό, συμβατικό εί
ναι τό χρώμα. Πραγματικά είναι τά άτομα καί τό κενό].

Β 117
έτεη δέ ούδέν ϊδμεν ένβυθφ γάρ ή άλήθεια.

[Τίποτε δέν ξέρουμε πραγματικά. Γιατί ή αλήθεια βρίσκεται στό βυθό].

Β 11
γνώμης δέ δύο είσιν ίδέαι, ήμέν γνησίη, ή δέ σκοτίη * καί σκοτίης 
μέν τάδε σύμπαντα, δψις, άκοή, όδμή, γεϋσις, ψαΰσις. ή δέ γνη
σίη, άποκεκριμένη δέ ταύτης. όταν ή σκοτίημηκέτι δύνηταιμήτε
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όρήν έπ’ έλαττον μήτε άκούειν μήτε όδμάσθαι μήτε γεϋεσθαι μή
τε έν τη ψαύσει αίσθάνεσθαι, άλλ ’ έπί λεπτότερον <δέη ζητεΐν, 
τότε έπιγίνεται ή γνησίη άτε όργανονέχουσα τον νώσαι λεπτότε
ρο ν>.

[Υ πάρχουν δύο μορφές γνώσης, ή μιά γνήσια, ή άλλη σκοτεινή. Καί 
στή σκοτεινή ανήκουν δλα αύτά πού άκολουθοϋν: δράση, ακοή, οσμή, 
γεύση, αφή. Ή  άλλη, ή γνήσια, είναι ξέχωρη απ’ αυτήν. Ό τα ν ή σκοτει
νή μορφή δέν μπορει πλέον νά δει τίποτε άλλο απειροελάχιστο οϋτε νά 
άκούσει, ούτε νά μυρίσει, οϋτε νά γευτεί, οϋτε νά άντιληφθεϊ μέ τήν άφή, 
άλλά πρέπει νά αναζητεί κάτι πιό λεπτό, τότε έρχεται ή γνήσια μορφή 
γνώσης, μιά καί έχει όργανο νά σκεφτεϊ πιό λεπτά].

Ο Δημόκριτός, κατά τόν ’Αριστοτέλη132, Θεωρούσε τήν ψυχη σαν ι
διαίτερα κινητική ούσία πού άποτελεΐται άπό σφαιρικά άτομα. Αυτά α
πλώνονται μέσα στό σώμα καί άσκοϋν ποικίλες λειτουργίες, άνάμεσα 
στίς όποιες είναι καί ή σκέψη, Ό  ίδιος μάλιστα ό ’Αριστοτέλης133 λέει 
πώς κατά τόν Δημόκριτο τά άτομα τής ψυχής είναι αύτοκινούμενα, 
πράγμα πού έξηγεΐ τή δυνατή αύτοτέλεια καί τήν αύτοδυναμία τών ψυ
χικών λειτουργιών. Ό  νους δέν είναι παρά μία συγκέντρωση τέτοιων 
αύτοκίνητων άτόμων. Όπως ή αίσθηση έτσι καί ή σκέψη, άν έξαιρέ- 
σουμε τήν αύθόρμητη σκέψη, δέν λειτουργεί άπό μόνη της παρά μέ εξω
τερικά έρεθίσματα, τά όποια συνίστανται στήν έπαφή ή τήν πρόσκρου
ση όμοιων άτόμων άπό τό περιβάλλον. Τέτοιες έπαφές όμοιων άτόμων 
δέν είναι δυνατό, βέβαια, νά συνεπάγονται «έτεροιώσεις» τοϋ σώματος, 
όπως μάς πληροφορεί ό Ά έτιος134, γιατί μιά άλλοίωση γίνεται μέ τό ά- 
νόμοιο. ’Ασφαλέστερη είναι ή πληροφορία τοϋ ’Αλέξανδρου135, κατά 
τήν οποία ή λειτουργία λ.χ. τής όρασης προϋποθέτει έπενέργεια όμοιων 
άτόμων πάνω σέ όμοια. Γιά τόν Αεύκιππο ή αίσθηση είναι άποτέλεσμα 
συνάντησης άτόμων πού «άπορρέουν» (άπορροαί) τόσο άπό τά άντι- 
κείμενα όσο καί άπό τά αισθητήρια όργανα136.

132. Ψυχ., A 2. 405 a 5 κ.έ.
133. Ψυχ., A 2. 403 b 31 κ.έ.
134. IV 8, 5.
135. Αίσθ., 24, 14 καί 56,12.
136. Ή  θεωρία αύτή πρέπει νά έξαρτάται άπό τή θεωρία τοϋ Εμπεδοκλή γιά τούς 

πόρους, κατά τήν όποία άπορροές άντικειμένων επενεργούν πάνω στά αισθητήρια 
όργανα, μέ άποτέλεσμα νά αισθανόμαστε τά άντικείμενα αύτά (Β 109· A 86).
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Μιάν έφαρμογή αύτής τής θεωρίας τού Λεύκιππου γιά τήν αίσθηση 
άποτελει ή λεπτολογική καί ένδιαφέρουσα θεωρία τοϋ Δημόκριτου γιά 
τήν όραση137. Οί άπορροές άπό τό άντικείμενο καί έκεΐνες πού προέρ
χονται άπό τό ύποκείμενο, πού βλέπει αύτό τό άντικείμενο, σχηματί
ζουν τήν οπτική εικόνα στήν κόρη τοϋ οφθαλμού καί έτσι λειτουργεί ή 
όραση. Ή  οπτική όμως εικόνα δέν σχηματίζεται άμέσως στήν κόρη τοϋ 
οφθαλμού: οί άπορροές άπό τό παρατηρούμενο άντικείμενο καί άπό τό 
ύποκείμενο πού παρατηρεί συναντώνται σ’ ένα μεσοδιάστημα τοϋ άέρα, 
άνάμεσα στά μάτια καί στό άντικείμενο, καί σχηματίζουν μιά συμπαγή 
εικόνα (εΐδωλον), πού έπειτα φανερώνεται μέσα στά μάτια.

Πώς λειτουργούν συγκεκριμένα τά άλλα αισθητήρια όργανα σύμφω
να μέ τήν άτομική θεωρία, δέν είμαστε σέ θέση νά ξέρουμε. 'Οπωσδήπο
τε ό Δημόκριτος είχε άναλάβει νά δώσει μιά λεπτομερειακή θεωρία γιά 
τήν όραση (τή θεωρία τών ειδώλων), άλλά θά πρέπει έπίσης νά τόν είχαν 
άπασχολήσει καί οί άλλες αισθήσεις (κυρίως ή άφή). Βέβαια, φιλοσο
φικά μιλώντας, οί σχέσεις τών άνθρώπων μέ τις ιδιότητες τών πραγμά
των τής εμπειρίας έχουν κατά τόν Δημόκριτο έναν συμβατικό χαρα
κτήρα: τό γλυκό, τό πιΚρό, τό θερμό, τό ψυχρό, τό χρώμα είναι συμβατι
κά γνωρίσματα τών πραγμάτων καί, ούσιαστικά, δέν άπεικονίζουν τήν 
ϊδια τήν πραγματικότητα. Αύτή εΐναι άτομα καί κενό. Μέ τήν έμπειρία 
δέν γνωρίζουμε τίποτε πραγματικά, γιατί ή άντίληψη τών πραγμάτων 
συσκοτίζεται καί παραποιείται άπό τή μεσολάβηση τοϋ άέρα καί άπό 
ειδικές διαθέσεις τών άτόμων τών αισθητηρίων οργάνων.

Έτσι, ή άλήθεια μένει κρυμμένη στό βάθος καί, όταν άποκαλύπτεται, 
παρουσιάζεται σέ μάς συγκεχυμένη καί συσκοτισμένη. Υπάρχει, ό
μως, ένα γνήσιο καί καθαρό είδος γνώσης πού σαφώς διακρίνεται άπό 
τήν έμπειρική γνώση. Ή  γνήσια αύτή γνώση άναφέρεται σέ πράγματα 
πού είναι πολύ λεπτά καί γι’ αύτό οί αισθήσεις μας δέν είναι δυνατό νά 
τά συλλάβουν. Προφανώς, αύτά είναι τά άτομα καί τό κενό, ή πιό άπρό- 
σιτη δηλαδή καί άπροσδιόριστη ποιοτικά πραγματικότητα, ή έσχατη 
πραγματικότητα πού ύπάρχει. Επειδή άκριβώς ή ψυχή συνίσταται άπό 
αύτοκινούμενα άτομα καί ό νοϋς είναι μιά συγκέντρωση τέτοιων ψυχι
κών άτόμων, εύλογα μπορούμε νά συμπεράνουμε πώς ή γνήσια γνώση 
εΐναι ή αύθόρμητη, χωρίς έξωτερικά έρεθίσματα, σκέψη πού άναφέρε- 
ται στήν κρυμμένη στό βάθος έσχατη πραγματικότητα, στά άτομα δη
λαδή καί στό κενό.

137. Θ εο φ ρ .,Λ /σ # , 50 (D .G . 513).
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4. ΕΥΘΥΜΙΑ, ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

Ή  ήθική τοϋ Δημόκριτου έφερε άξιες καί ιδανικά, αξιολογικά κριτή
ρια καί μέτρα γιά τά εύπορα στρώματα τής κοινωνίας τών Άβδήρων καί 
γενικά γιά τήν ελληνική κοινωνία τοϋ 5ου π.Χ. αιώνα. Πέρα από τήν 
εύζωία τών κοινωνικών αύτών στρωμάτων, πού όφειλόταν πιό πολύ στό 
έμπόριό, πέρα άπό τά πλούτη καί τά άγαθά τής ζωής βρίσκεται, κατά τόν 
Δημόκριτο, ή άπλότητα τοϋ χαρακτήρα, ή ήρ^μη γαλήνη καί ή εσωτε
ρική αρμονία.

Ά ν  καί ή ήθική τοϋ Δημόκριτου δέν έρχεται σάν συνέπεια τών βασι
κών θέσεων τής άτομικής θεωρίας, ώστόσο άνευρίσκονται σχέαεις ά
νάμεσα στήν ήθική καί στή φυσική του138. Βασική ιδέα τής ήθικής αύ
τής θεωρίας είναι ή άρχή τής συμμετρίας:

Β 191
άνθρώποισι γάρ εύθυμίη γίνεται μετριότητι τέρψιος καί βίου 
σνμμετρίττ τά δ ’έλλείποντα καίύπερβάλλονταμεταπίπτειντεφι- 
λε ΐ καί μεγάλας κινήσιας έμποιεΐν τη ψνχη. αι δ ’έκ μεγάλων δια
στημάτων κινούμεναι τών ψνχέων ούτε εύσταθέες είσίν ούτε εύ
θυμοι.

[Οί άνθρωποι αποκτούν τήν εύθυμία μέ τή μετριότητα τής ευχαρίστησης 
καί τή συμμετρία τής ζωήςΓ'Αντίθετα, ή έλλειψη καί ή ύπερβολή αγα
πούν νά ύπόκεινται σέ μεταπτώσεις καί νά προξενούν μεγάλες ταραχές 
στήν ψυχή. Οί ψυχές όμως πού κινούνται άπό μεγάλες άντιθέσεις δέν εί
ναι ούτε ήρεμες ούτε εύθυμες].

Β 102
καλόνένπαντί τό ίσον ύπερβολή δέκαί έλλειψις ούμοι δοκεΐ.

[Είναι ώραϊο στό καθετί τό ίσο. ’Αντίθετα, ή ύπερβολή καί ή έλλειψη δέν 
μού φαίνεται καλό].

Ή  εύθυμία139 είναι μιά άρμονική κατάσταση τοϋ θυμικοϋ καί συνί- 
σταται στή συμμετρία τής διαγωγής τού άνθρώπου καί σ’ ένα ορισμένο

138. Vlastos, Democritus, (1945), 578 κ.έ., (1946), 53 κ.έ. Πβ. Zeller, 1154 κ.έ.
139. VS, 68 Β 4 (άναφέρεται καί τίτλος συγγράμματος τού Δημόκριτου Περίεύθν- 

μίης ή ευεστώ: Β 2c)· A 169* πβ. Β 215.
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μέτρο εύχαρίστησης, πού δέν διαταράσσεται οϋτε άπό ύπερβολή οϋτε 
άπό έλλειψη. Αρμονία, λοιπόν, ισομετρία καί συμμετρία είναι εδώ κα- 
θοδηγητικές έννοιες μέ τίς όποιες προσδιορίζεται τό ήθικό ιδεώδες, δη
λαδή ή εύθυμία (εύεστώ ή άθαμβίη). ’Άν οί άνθρωποι έπιδιώκουν τήν 
εύτυχία, αύτή δέν έγκειται οϋτε στό σώμα, οϋτε στά πλούτη: ή ψυχή μό
νον είναι ύπεύθυνη γιά τήν εύτυχία ή τή δυστυχία:

Β 170
εύδαιμονίη ψυχής καί κακοδαιμονίη.

[Ή  εύτυχία καί ή δυστυχία βρίσκονται στήν ψυχή].

Β 171
εύδαιμονίη ούκένβοσκήμασιν οίκεΐουδέένχρυσφ' ψυχή οικη- 
τήριον δαίμονος.

[Ή  εύτυχία δέν κατοικεί στά κοπάδια οϋτε στό χρυσάφι. Ή  ψυχή είναι ή 
κατοικία τοϋ (καλοϋ ή κακοϋ) δαίμονα].

Μέ μιά παραλλαγή ένός ήρακλείτειου άφορισμοϋ140, έκφράζεται ή 
σκέψη πώς έδρα τοϋ δαίμονος, πού σύμφωνα μέ τή λαϊκή ήθική παρα- 
λαμβάνει κάθε άνθρωπο άπό τή γέννησή του καί εϊναι ύπεύθυνος γιά τήν 
εύτυχία ή τή δυστυχία του141, είναι ή ϊδια ή ψυχή, κι αύτή είναι ύπεύθυνη 
γιά τήν εύτυχία ή τή δυστυχία κάθε άνθρώπου. Έτσι ό Δημόκριτος άπο- 
κρούει τήν εύρύτατα διαδομένη πίστη στή μοίρα τοϋ καθενός καί στήν 
τύχη καί εξηγεί τήν τύχη σάν εύρημα καί πλάσμα άβουλων άνθρώπων:

Β 119
άνθρωποι τύχης είδωλον έπλάσαντο πρόφασιν ίδίης άβουλίης. 
βαιά γάρ φρονήσει τύχη μάχεται, τά δε πλεΐστα ένβίω εύξύνετος 
όξυδερκειη κατιθύνει.

[Οί άνθρωποι έπλασαν τό είδωλο τής τύχης σάν πρόφαση τής ίδιας τους 
τής άναποφασιστικότητας. Σπάνια ή τύχη άντιμάχεται τή φρόνηση, άλ
λά τά πιό πολλά στή ζωή τά κατευθύνει ή καλά ζυγισμένη οξυδέρκεια].

140. V S ,22  Β 119 ήθος άνθρώπω δαίμων.
141. Βλ. Θέογν., Έλεγ., 1 165-166 καί Πλάτ., Φ α ΐδρ 107 d-e.
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Οί άνθρωποι, λοιπόν, έπλασαν τό είδωλο τής τύχης γιά νά τούς χρη
σιμεύει σάν παραπειστική μάσκα τής άμηχανίας καί απραξίας τους. Ό  
Δημόκριτος βεβαιώνει ότι σπάνια ή συμπτωματικότητα μάχεται τή 
φρόνηση καί ή μέγιστη πλειονότητα τών συμβάντων στή ζωή είναι δυ
νατό νά κατευθύνεται άπό τήν άνθρώπινη φρόνηση καί οξυδέρκεια.

Ή  τελευταία αύτή ήθική άποψη τού Δημόκριτου συμφωνεί πολύ κα
λά μέ τή φυσική θεωρία του γιά τήν αιτιότητα. Ό  Λεύκιππος είχε κιό- 
λας είσηγηθεΐ ότι τίποτε δέν γίνεται στά χαμένα καί χωρίς σχέδιο:

Β 2
ονδέν χρήμα μάτην γίνεται, άλλά πάντα έκ λόγον τεκαί νπ’άνάγ-
κης.

[Κανένα πράγμα δέν γίνεται στά χαμένα, άλλά όλα γίνονται γιά κάποιο
λόγο καί άπό άνάγκη].

Τόσο γιά τόν Λεύκιππο όσο καί γιά τόν Δημόκριτο, ή άναγκαιότητα 
είναι μιά παντοδύναμη άρχή. Ειδικά γιά τόν Δημόκριτο καθετί πού συμ
βαίνει είναι καθορισμένο άντικειμενικά καί άπόλυτα. ’Άν κάτι θεωρεί
ται τυχαίο, αύτό σημαίνει άπλά πώς δέν είμαστε σέ θέση νά τό προσδιο
ρίσουμε αίτιακά. Καί δέν είμαστε σέ θέση νά τό προσδιορίσουμε αίτια- 
κά, γιατί πρόκειται γιά «αίτιο πού καθορίζει άπειράριθμες δυνατότη
τες»142.

5. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Τό βασικό πρόβλημα πού άντιμετώπισαν οί Ατομικοί ήταν όμοιο μ’ έ- 
κεΐνο τού Αναξαγόρα: ό πολλαπλός κόσμος έπρεπε νά προέλθει όχι 
άπό μιά πρωταρχική ένότητα άλλά άπό μιά πρωταρχική ύλη, πού ή ίδια 
ή φύση της μπορεΐ νά εξηγεί όλα τά πράγματα πού γεννιώνται. Γ ιά τούς 
’Ατομικούς ή ύλη δέν εΐναι επ’ άπειρον διαιρετή, όπως στόν ’Αναξαγό
ρα, άλλ’ άποτελεΐται άπό άδιαίρετα σώματα πού συνθέτουν κάθε συγκε
κριμένο σώμα καί εξηγούν τήν άπειρη ποικιλία τών πραγμάτων μέ τίς 
διαφορές τους ώς πρός τό σχήμα, τό μέγεθος, τή διάταξη καί τήν κίνησή 
τους. ’Αθετώντας τό έλεατικό έπιχείρημα ότι ή κίνηση δέν μπορεΐ νά 
θεωρείται αύτονόητη, άλλά άπαιτεΐ έξήγηση, οί ’Ατομικοί άπόδωσαν

142. Guthrie, II 419.



294 ΛΕ Υ Κ ΙΠ Π Ο Σ ΚΑΙ ΔΗ Μ Ο Κ ΡΙΤΟ Σ

τήν κίνηση στά αδιαίρετα minima πού άποτελοϋν τήν έσχατη πραγματι
κότητα καί δέν άνταποκρίθηκαν στήν έλεατική πρόκληση νά προταθει 
ένα αίτιο τής κίνησης. ’Έτσι, ή φανερή ποικιλία τών άπειρων κόσμων 
καί τών σύνθετων πραγμάτων πού τούς άποτελοϋν έξηγείται άπό τή σύμ
φυτη μέ τά άτομα κίνηση μέσα στό κενό καί άπό τίς διαφορές τών άτό
μων ώς πρός τόν άριθμό, τό σχήμα ή τό μέγεθος, ώς πρός τή θέση καί τή 
διάταξή τους. Τό όλο αύτό άτομικό σύστημα, πού σημειώνει τήν τελευ
ταία μεγάλη έκλαμψη τοϋ προσωκρατικοϋ πνεύματος, είναι πρωτότυπο, 
διαυγές καί καλαίσθητο. Δείχνει τήν εύφυΐα καί τή φαντασία τών δη
μιουργών του.



ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ



1. ΓΕΝ ΙΚ Α  ΑΠ Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ  
ΔΙΑ Ν Ο Η ΣΗ Σ

Ά ν  καί ή προσπάθεια νά γνωρίσουμε τό προσωκρατικό φιλοσοφικό 
πνεύμα προσκρούει σέ μεγάλα καί άξεπέραστα έμπόδια, έξαιτίας κυ
ρίως τής έλλειψης ικανοποιητικής μαρτυρίας, ώστόσο ό,τι μπορούμε 
νά γνωρίζουμε ή νά μαντεύουμε γι’ αύτό εΐναι έκπληκτικά ενδιαφέρον 
καί σημαντικό γιά τήν ανάπτυξη τοϋ φιλοσοφικού πνεύματος ώς τίς 
μέρες μας. Ή  εικόνα, πού έχει δοθεί, τών άπόψεων καί συστημάτων τών 
πιό σπουδαίων προσωκρατικών στοχαστών, δέν περιέχει έναν τύπο 
στόν όποιο μπορει νά συμπυκνωθεί τό περιεχόμενο όλης τής προσω- 
κρατικής σκέψης. Σκόπιμα ή ανάλυση τής σκέψης τών έπιμέρους στο
χαστών δέν καθορίστηκε άπό θεωρητικές θέσεις πάνω στό σύνολο τοϋ# 
προσωκρατικοϋ στοχασμού. Επιπλέον, ή άνάλυση πού έχει προηγηθει 
δέν άφήνει νά διακρίνει κανείς μέ ποιές άκριβώς έκβολές καί μέ ποιά 
μοτίβα σκέψης ένισχύεται καί ένθαρρύνεται ή παραπέρα πορεία τής έλ- 
ληνικής φιλοσοφίας.

Μέ συντομία καί άπλότητα θά άναφερθοΰν έδώ τά κύρια χαρακτηρι
στικά, τά κύρια μοτίβα καί άποτελέσματα τής φιλοσοφικής σκέψης τών 
προσωκρατικών καί θά διαγραφεϊ ή θέση τοϋ προσωκρατικοϋ πνεύμα
τος στήν πορεία τής έλληνικής φιλοσοφίας.

Στό πανάρχαιο έρώτημα πώς πρέπει νά είναι ή άληθινή πραγματικό
τητα, ό πρώτος έλληνικός φιλοσοφικός στοχασμός έδωσε δύο όλότελα 
διαφορετικές άπαντήσεις:

-  Ή  πραγματικότητα εΐναι μία καί ενιαία, συμπαγής καί μοναδική 
ολότητα, πού παράγεται γενετικά άπό μιά άρχή (είτε αύτή ονομάζεται 
άπειρο ή άέρας καί φωτιά). Καί ή ελεατική σκέψη ύπόβαλε τήν άποψη 
πώς ή άληθινή πραγματικότητα εΐναι έν-όν (ένισμός).

-  Ή  πραγματικότητα εΐναι πλουραλιστική. Αύτή εΐναι πολλά ή ά
πειρα οντα.
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Αντίθετα μέ τήν άντίληψη τοϋ συνεχοϋς (continuum), τής άπειρης 
πυκνότητας τής κοσμικής ϋλης (όπως αύτή προϋποτίθεται στό σύστημα 
τοϋ ’Αναξαγόρα), ή ατομική θεωρία διδάσκει ότι ό κόσμος συνίσταται 
άπό έσχατα συστατικά στοιχεία πού είναι αδιαίρετα.

Στή φύση τής πραγματικότητας συμπεριλαμβάνεται μιά ορισμένη 
σύλληψη τοϋ χώρου καί τοϋ χρόνου καθώς καί ή σχετική αντιμετώπιση 
τοϋ προβλήματος τής κίνησης.

2. ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ

Ό  ’Αναξίμανδρος δίνει μιά τέλεια, άπό χωρική καί χρονική άποψη, ει
κόνα τοϋ κόσμου: τό καθετί έξηγεΐται πλέρια στό χώρο καί τό άπειρο 
δέν είναι μόνον χωρικά άπέραντο παρά αιώνιο, άθάνατο. Ή  χωρικότη- 
τα είναι άξεχώριστη άπό τήν πραγματικότητα, τόσο στόν ’Αναξίμαν
δρο όσο καί σ’ όλους γενικά τούς στοχαστές πού έρχονται μετά άπ’ αύ
τόν. Μόλις στόν Πλάτωνα γίνεται ή διάκριση χώρου καί ύπαρξης: μιά 
πραγματικότητα μπορεΐ νά ύπάρχει καί διαφορετικά έκτός άπό χωρικά, 
γιατί ή χωρικότητα είναι μονάχα ένας τρόπος ύπαρξης. Ή  ιδέα αύτή 
ποτέ δέν είχε γίνει συνειδητή σέ κανέναν άπό τούς προσωκρατικούς. Ό  
ϊδιος ό Παρμενίδης προσδιόριζε τό όν του μέ χωρικές κατηγορίες καί ό 
Μέλισσος, πού έτεινε νά άπαλλάξει τό όν άπό τίς ιδιότητες τοϋ όγκου 
καί τοϋ πάχους ή τίς σωματικές ιδιότητες, θεωροϋσε τό ϊδιο τό όν άπει
ρο ώς πρός τό μέγεθος του, πράγμα πού σημαίνει πώς ή χωρικότητα τοϋ 
όντος βρισκόταν οπωσδήποτε στή σκέψη του.

Ή  πληρότητα τοϋ κόσμου άπό χρονική άποψη δέν χαρακτηρίζει μό
νο τή σκέψη τοϋ ’Αναξίμανδρου παρά καί τή σκέψη τοϋ Ηράκλειτου, 
τοϋ ’Εμπεδοκλή, τών ’Ατομικών. Γιά τόν Ηράκλειτο ό χρόνος τοϋ κό
σμου είναι άπειρος καί πρός τό παρελθόν καί πρός τό μέλλον: ό κόσμος 
ύπήρχε προαιώνια, ύπάρχει καί θά ύπάρχει πάντοτε χωρίς τέλος. Ή  ί
δια πληρότητα τοϋ κόσμου άπό χρονική άποψη χαρακτηρίζει καί τό 
σύστημα τοϋ Εμπεδοκλή: δέν ύπάρχει άρχική στιγμή τοϋ κόσμου ούτε 
τελική φάση του, παρά μία, αιώνια έπανερχόμενη, κυκλική πορεία. Οί 
’Ατομικοί προβάλλουν τήν εικόνα ένός σύμπαντος πού εΐναι άπειρο 
τόσο στό χώρο όσο καί στό χρόνο καί πού μέσα του άπειροι κόσμοι έρ
χονται καί παρέρχονται, γεννιώνται, φθίνουν καί άνανεώνονται χωρίς 
τέλος.
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3. ΚΙΝΗΣΗ

Τό πρόβλημα τής κίνησης τοϋ κόσμου δέν είχε τεθεί πριν άπό τόν Παρ
μενίδη ή μάλλον δέν είχε τεθεί συνειδητά σάν πρόβλημα. Γιά τήν προ- 
παρμενίδεια ιωνική σκέψη, ή κίνηση θεωρούνταν σύμφυτη μέ τόν κό
σμο καί ό κόσμος σάν ένα αύτοδύναμα κινούμενο σύστημα. Ά ν  τά πάν
τα παρέχουν τήν εικόνα τοϋ ποταμοΰ πού τρέχει άκατάπαυστα, άν όλα 
μάχονται άνάμεσά τους (έστω καί άν ό κοσμικός πόλεμος διεξάγεται 
σύμφωνα μέ ορισμένα «μέτρα»), αύτή ή κίνηση είναι αύτονόητη καί ά- 
ποτελεΐ τόν τρόπο ύπαρξης τοϋ κόσμου. Γιατί ό κόσμος είναι ένας ζων
τανός οργανισμός καί είναι φυσικό νά κινείται μόνος του. Μετά τόν 
Παρμενίδη, όμως, πού πρόβαλε ένα είδος όντος πού δέν έχει ανάγκη 
άπό κίνηση γιά νά ύπάρχει, ύποβαλλόταν ισχυρά ή άνάγκη μιας ύπόθε- 
σης πού θά έξηγοϋσε τήν κοσμική κίνηση. Ή  νέα τάση πού ύπόβαλε ό 
Παρμενίδης είναι: ή κίνηση δέν είναι ένα άπλό δεδομένο ή κάτι τό αύτο- 
νόητο, άλλά άπαιτεΐ έξήγηση. Έτσι ό Εμπεδοκλής θέτει μιά διττή κι
νητική αιτία, πού ικανοποιεί τόσο τό αίτημα γιά ένότητα τοϋ κόσμου, 
πού προηγείται καί έπεται άπό τήν παρούσα φάση του, όσο καί τό αϊτη1 
μα γιά πολλαπλότητα πού επιβάλλεται άπό τήν παρούσα φάση τοϋ κό
σμου. Στήν πραγματικότητα, πρόκειται γιά δύο κινητικές αιτίες: τό 
Νεΐκος είναι ύπεύθυνο γιά τήν κίνηση καί τόν άποχωρισμό καί ή Φιλό- 
τητα είναι ύπεύθυνη γιά τήν πορεία τοϋ κόσμου πρός τήν ένότητα. Ό  
Αναξαγόρας ύπέκυψε, βέβαια, στόν ϊδιο πειρασμό νά θέσει μιά αιτία 
τής κίνησης, άλλά μετά τήν άρχική έπενέργειά της πάνω στήν άρχέγο- 
νη κατάσταση τής ύλης δημιουργοϋνται μηχανικοί παράγοντες κίνη
σης, πού κάνουν τήν άρχική αιτία όλο καί λιγότερο άμεσα ύπεύθυνη. Τό 
έπόμενο βήμα γίνεται άπό τούς Ατομικούς, πού δέ νιώθουν καθόλου 
τήν άνάγκη νά τεθεί μιά άρχική αιτία τής κίνησης. Γ ιά τούς Ατομικούς 
δέν ύπήρξε ποτέ ό κόσμος σέ μιά προκοσμική κατάσταση ένότητας, πού 
θά έπρεπε νά διασπαστεί άπό μιά κινητική αιτία γιά νά έξηγηθει ή πα
ρούσα φάση τοϋ κόσμου. Ή  κίνηση είναι ό άπόλυτος τρόπος συμπερι
φοράς τών κόσμων καί ή πολλαπλότητα είναι ή άπόλυτη μορφή τής ύ
παρξής τους.

’Έτσι, δέν είναι παράξενο τό έρώτημα τοϋ Πλάτωνα: μπορει νά ύπάρ- 
χει κάτι κατ’ έξοχήν πραγματικά χωρίς κίνηση1; Ό  Αριστοτέλης έπι-

1. Πλάτ., Σοφ., 248 e κ.έ.
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τίθεται ένάντια στόν Πλάτωνα μέ τήν παρατήρηση ότι δέν ώφελεΐ κα
θόλου νά δέχεται κανείς αιώνιες οντότητες, όπως εΐναι οί ιδέες, χωρίς 
νά προϋποθέτει μιά σύμφυτη κινητική δύναμη πού νά έξηγει τή μεταβο
λή καί τήν κίνηση2. Ό  ’Αριστοτέλης θά προτείνει μιά λύση πού ικανο
ποιεί τόσο τίς άπόψεις τοϋ Εμπεδοκλή καί τοϋ ’Αναξαγόρα ώς πρός μιά 
αιτία κίνησης, όχι όμως χωρικά έκτεινόμενη, όσο καί τήν απαίτηση τοϋ 
Πλάτωνα ότι μιά ανώτερη οντότητα δέν έχει ανάγκη άπό τή χωρικότη
τα γιά νά εΐναι πραγματική. Έτσι, ό θεός τοϋ ’Αριστοτέλη εΐναι ή πρώ
τη κινητική, άλλά ή ϊδια άκίνητη, αιτία: άν καί δέν έκτείνεται χωρικά, 
κινεί καί έλέγχει τόν χωρικά έκτεινόμενο κόσμο.

Ό  Παρμενίδης, πού πρώτος κίνησε αύτό τό ρεύμα σκέψης γύρω άπό 
τό πρόβλημα τής πρωταρχικής αιτίας τής κίνησης καί προκάλεσε τίς 
ποικίλες προσπάθειες νά εξηγηθεί ή κίνηση καί όχι νά θεωρείται άπλά 
δοσμένη, θέλησε νά στηρίξει μέ τήν οντολογία του μιάν άλήθεια τόσο 
άντικειμενική, ώστε αύτή νά θεωρείται έμπαιγμός τοϋ άνθρώπου. Ή  άν- 
τίδραση πρός αύτή τήν κατεύθυνση δέν θά έπρεπε, βέβαια, νά άναμένε- 
ται άπό τήν πλευρά τών φυσικών άλλά άπό μιά άλλη κίνηση ιδεών, τή 
σοφιστική. Αύτή οφείλει πολλά στόν Παρμενίδη καί στήν προβλημα
τική τοϋ Ζήνωνα καί τοϋ Μέλισσου, άλλά ταυτόχρονα άποτελει καί μιά 
άντιστροφή τοϋ έλεατισμοϋ. Ό  Πρωταγόρας θά πει ότι ό άνθρωπος εΐ
ναι τό μέτρο όλων τών πραγμάτων. Δέν δεσμεύεται άπό καμιά άντικειμε- 
νική άλήθεια. Τό έλεατικό όν, πού συνεπαγόταν άρνηση τοϋ άνθρώπου, 
κατέληξε στήν αύτοάρνησή του. Ό  Γοργίας θά άποδείξει μέ έλεατικό 
τρόπο πώς τό όν δέν ύπάρχει, δέν ύπάρχει τίποτε, καί άν αύτό ύπήρχε, 
δέν θά μπορούσαμε νά τό γνωρίσουμε καί, άν θά ήταν δυνατό νά τό γνω
ρίσουμε, δέν θά μπορούσαμε νά τό έκφράσουμε μέ τό λόγο καί νά τό με
ταδώσουμε στούς άλλους. Ό  Πρωταγόρας καί ό Γοργίας κυρίως καλ
λιέργησαν τήν έλεατική μέθοδο καί έτσι εΐναι άμεσο τό πέρασμα στή 
σωκρατική διαλεκτική καί στόν Πλάτωνα, πού τόσα οφείλει στόν Παρ
μενίδη.

4. Μ ΙΑ Κ Α ΙΝ Ο Υ ΡΙΑ  Ε ΡΜ Η Ν Ε ΙΑ  ΤΟ Υ ΚΟΣΜ Ο Υ

’Αλλά ό Πλάτων έχει μιά ιδιαίτερη καί πολύπλευρη σχέση μέ τούς προ- 
σωκρατικούς, κυρίως μέ τό έργο πού συνέγραψε στά γηρατειά του, τόν

2. Μεταφυσ., Λ 6. 1071 b 14 κ.έ.
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Τίμαιον, ένα έργο φυσικής καί μαθηματικών, τό όποιο έχει μοναδική 
σημασία στήν ιστορία τής γνώσης. Τό έργο αύτό άποτελεΐ σημαντική 
αναβίωση τής προσωκρατικής επιστήμης, δημιουργική σύνθεση ποι
κίλων επιστημονικών αγαθών κληρονομημένων άπό τήν πλούσια προ- 
σωκρατική παράδοση. Ή  άπομυθοποίηση τοϋ κόσμου, ή «άνακάλυψη» 
τοϋ φιλοσοφικού καί έπιστημονικοΰ πνεύματος, ένα έπίτευγμα τών Ε λ 
λήνων μέ μοναδική σημασία στήν ιστορία τής άνθρωπότητας, φαίνεται 
τώρα σάν συντελεσμένο γεγονός.

Ά λ λ ’ άν ό Πλάτων είναι ό πρώτος φιλόσοφος (μέ τό τεχνικό νόημα 
αύτοϋ τοϋ όρου, σέ μιά μακρόχρονη παράδοση πού φτάνει τουλάχιστον 
ώς τόν Hegel), ό ιδεαλισμός σάν άρχή τής φιλοσοφίας είναι κατανοη
τός μαζί μέ τόν ύλισμό, πού φαίνεται μάλιστα νά έχει τό προβάδισμα 
στήν ιστορία τών φιλοσοφικών ιδεών.

Ό  νεο-καντιανός φιλόσοφος Lange άρχίζει τό βιβλίο του Ιστορία 
τοϋ υλισμόν μέ τά λόγια: «ό ύλισμός είναι τόσο παλιός όσο ή φιλοσο
φία, άλλά όχι παλιότερος άπ’ αύτήν»3. Μ’ αύτή τήν εναρκτήρια πρότα
σή του, στρέφεται άπό τή μιά ένάντια στούς περιφρονητές τοϋ ύλισμοϋ 
καί άπό τήν άλλη ένάντια σ’ έκείνους τούς ύλιστές πού άπό τήν πλευρά 
τους περιφρονοϋν κάθε φιλοσοφία καί φαντάζονται πώς ή κοσμοθεω
ρία τους γενικά δέν εΐναι τό άποτέλεσμα φιλοσοφικής θεώρησης, παρά 
ένα καθαρότερο προϊόν τής έμπειρίας, τοϋ ύγιοϋς άνθρώπινου νοϋ καί 
τών φυσικών έπιστημών4. Ό  σκοπός τοϋ Lange δέν ήταν, βέβαια, ή 
διάδοση τών ύλιστικών ιδεών άλλά μάλλον ή κριτική τους. ’Οχυρωμέ
νος ό ϊδιος στή νεοκαντιανή σκοπιά, έπιχείρησε νά κάνει μιά ιστορία 
τοϋ ύλισμοϋ καί μαζί νά άσκήσει κριτική ένάντια στόν ύλισμό (π.χ. μέ 
τή θεμελιώδη διάκριση πού κάνει άνάμεσα στόν θεωρητικό ύλισμό καί 
στόν «ήθικό ύλισμό»). Παράξενα, ό ιδεαλισμός αύτός άναγνωρίζει 
στόν άντίπαλό του προνόμια άρχαιότητας: ή φιλοσοφία άρχίζει μέ τόν 
ύλισμό. Άπονέμοντας γενικά στόν ύλισμό τή μοναδική αύτή διάκριση, 
είναι σάν νά άναγνωρίζουμε πώς στήν ’Ιωνία, τό άρχαιότερο αύτό φιλο
σοφικό κέντρο τής Ελλάδας, άρχισε νά παίζεται τό φιλοσοφικό δράμα 
μέ σαφείς ύλιστικές ύποθέσεις, σενάρια καί σκηνικά. Μ’ αύτό έννοοϋμε 
πώς άρχισε νά διαμορφώνεται καί άναπτύχθηκε άπό τήν άρχή μιά και-

3. F.A. Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutungin der 
Gegenwart, (1866), νέα έκδ. καί είσαγ. A. Schmidt, 1974.

4. Lange, 123.
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νούρια έρμηνεία τοϋ κόσμου. Αύτή έχει τά άκόλουθα χαρακτηριστικά:
-  ορθολογική συγκρότηση τής εικόνας τοϋ κόσμου
-  πίστη στήν αντικειμενική, αύθυπόστατη καί αύτοδύναμη ύπαρξη 

τοϋ κόσμου
-  πίστη στή δυνατότητα μιας ικανοποιητικής τουλάχιστο γνώσης 

αύτοϋ τοϋ κόσμου καί ένιαίας σύλληψής του.

α. ’Ορθολογισμός

Δέν είναι παράξενο πού ένας ορθολογισμός άναπτύχθηκε μαζί μέ τή 
διαμόρφωση τοϋ ίωνικοϋ ύλισμοϋ. Τό γεγονός ότι τά πρώτα κιόλας συ
στήματα τών Τώνων έξηγοϋσαν πώς διαμορφώνεται άπό μιά άρχή ή 
πρωταρχική κατάσταση ό κόσμος, δείχνει πώς ένα νέο πνεύμα κυριαρ
χούσε άπό τότε άπέναντι στό παραδοσιακό μυθικό πνεϋμα. Ή  άντιπα- 
ράθεση αύτή άντιστοιχεΐ, σέ πολιτικό έπίπεδο, στήν άντιπαράθεση ά
νάμεσα στό βασιλιά, πού άπό παλιά διαχειριζόταν τή γνώση, καί στή 
δημοκρατούμενη πόλη πού πρόσφερε άνοιχτό πεδίο διαλόγου σέ ισότι
μους συζητητές. Ένώ, λοιπόν, ή άνατροπή τής μοναρχίας ήταν ένα έ- 
ξαιρετικά σημαντικό γεγονός, μιά καί στή θέση της άναπτύχθηκε κυ
ρίαρχη ή πρακτική τής ελεύθερης συζήτησης καί τής δημοκρατικής 
διευθέτησης τών προβλημάτων, «στό διανοητικό έπίπεδο ή συνήθεια 
τοϋ μύθου άποτελοϋσε τροχοπέδη γιά τήν ελευθερία...»5.

’Αλλά τό πέρασμα άπό τό μύθο στό λόγο δέν είναι άκριβώς πέρασμα 
άπό τόν ιδεαλισμό στόν ύλισμό. Ό  μύθος, μάλιστα, μπορούσε τότε πο
λύ καλά νά έξυπηρετεΐ τόσο ίδεαλιστικές όσο καί υλιστικές ερμηνείες 
τοϋ κόσμου, έτσι πού νά σχηματίζει ένα ούδέτερο μάλλον πλαίσιο συ
νάντησης πολύ διαφορετικών στοχασμών (π.χ. τοϋ Παρμενίδη, πού 
προβάλλει τίς σκέψεις του μέσα σ’ ένα μυθικό κλίμα παραστάσεων καί 
προσωποποιημένων δυνάμεων, καί τοϋ Ηράκλειτου, πού ή σκέψη του 
δέν είναι λιγότερο μυθολογική). ’Αλλά εΐναι άλήθεια πώς οί άνθρωποι 
πίστευαν κάποτε πώς τά πράγματα εΐναι προικισμένα μέ βούληση, ένώ 
μέ τή φιλοσοφία καί τήν επιστήμη έφτασαν νά πιστεύουν πώς κάτι τέ
τοιο δέν συμβαίνει στήν πραγματικότητα καί πώς ό κόσμος εΐναι ύλικά 
άντικειμενικός· εΐναι σύνθετος άπό πράγματα πού ύπάρχουν άνεξάρτη-

5. Andrews, 364.
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τα άπό τίς δικές μας θελήσεις ή άπό τίς θελήσεις ύποθετικών οντων (δαι
μόνων καί θεών).

Ή  εμφάνιση, λοιπόν, τοϋ ύλισμοϋ στήν Ελλάδα συνδέθηκε μέ τήν 
άνάπτυξη τών ικανοτήτων τών Ελλήνων νά στοχάζονται, ελεύθερα καί 
ορθολογικά, σέ σχέση μέ τά ϊδια τά πράγματα. Τίς ικανότητες αύτές τίς 
άνέπτυξαν, βέβαια, πρώτα καί κύρια μέσα άπό τήν έργασία τους, τά τα
ξίδια καί τό έμπόριο. Ό  ιωνικός ύλισμός καλλιέργησε τήν πίστη όχι 
πώς ό πνευματικός κόσμος είχε κακώς κατανοηθει άπό τούς Έλληνες 
(μέσα άπό τό μύθο καί τή θρησκεία) άλλά πώς δέν ύπάρχει κάτι τέτοιο, 
όπως πνευματικός κόσμος. Πρόκειται δηλαδή γιά μιά διδασκαλία πού 
λέει τί είναι όλα όσα ύπάρχουν, ότι τίποτε δέν ύπάρχει εκτός άπό ύλικά 
σώματα στό χώρο καί στό χρόνο. Τή διδασκαλία αύτή οί φιλόσοφοι 
τήν ονομάζουν ύλιστική θεωρία καί οί άνθρωποι τής θρησκείας τήν ο
νομάζουν άθεΐα. Ή  δίωξη λ.χ. τοϋ ’Αναξαγόρα, πού δίδασκε πώς ό ή
λιος είναι ένας διάπυρος λίθος, άποψη πού γενικευμένη πήρε τή μορφή 
θεωρίας γιά τήν ύλική φύση τοϋ κόσμου, ύποκινήθηκε άπό εκείνους 
πού έδιναν προφητικές έρμηνειες καί έξηγοϋσαν τά φαινόμενα, π.χ. τίς 
έκλείψεις καί τούς σεισμούς, σάν σημάδια θεϊκής οργής καί όχι σάν φυ
σικά γεγονότα. (Ό  Διοπείδης, πού τό ψήφισμά του κινοΰσε τή δίωξη έ- 
νάντια σέ τέτοιες άθεϊστικές αιρέσεις, ήταν ό ϊδιος ένας προφήτης πού 
άσκοϋσε τό έπάγγελμα τοϋ ερμηνευτή οιωνών).

Ή  έποχή πού οί Έλληνες άφήνουν τίς μυθικές καί θρησκευτικές έρ- 
μηνεΐες καί δέχονται νέες ορθολογικές έξηγήσεις είναι ή έποχή τής ά- 
νακάλυψης τής ύλης: εννοούμε τήν άνακάλυψη πώς όλος ό κόσμος πού 
άντιλαμβανόμαστε καί γνωρίζουμε είναι παντοϋ ύλικός -όχι άλλα του 
μέρη ύλικά καί άλλα πνευματικά. Ό  ύλισμός ύπήρξε ένα ρεύμα ιδεών 
πού έκανε άπό τήν άρχή δυνατή τήν έπιστήμη, τήν ιωνική έπιστήμη, έ
κανε δηλαδή δυνατή τήν κατανόηση τοϋ κόσμου σάν σύνολο άπό διαδι
κασίες, πού είναι φυσικές καί δέν έξαρτώνται άπό κανέναν ύπερφυσικό, 
πνευματικό ή ψυχολογικό παράγοντα. "Οτι ό κόσμος άποτελει σύνολο 
διατεταγμένο, πού λειτουργεί άπό μόνο του, σημαίνει πώς αύτός είναι 
λογικά κατανοητός καί όχι ένορατικά, κατανοητός μέ τή διαίσθηση, 
τήν πίστη ή τή φαντασία.

β. ’Αντικειμενικότητα τοϋ κόσμου

Τό δεύτερο χαρακτηριστικό τοϋ νέου πνεύματος πού εισάγουν τά φιλο
σοφήματα τών πρώτων στοχαστών εΐναι πώς αύτά βασίστηκαν σέ μιάν
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ιδέα αντικειμενικότητας τοϋ κόσμου. Ό  Θαλής, ό 5 Αναξίμανδρος, ό ’ Α- 
ναξιμένης πάλεψαν πρώτοι νά άπελευθερώσουν τή ματιά άπό τό νέφος 
τοϋ έκστατικοϋ θαυμασμού καί τών θεϊκών δυνάμεων σάν ύπεύθυνων γιά 
τήν εύρυθμη λειτουργία τοϋ κόσμου, νά άπελευθερώσουν τή σκέψη άπό 
τή θρησκευτική προκατάληψη καί τόν γοητευτικό κόσμο τοϋ μύθου, 
δίνοντας μιά νέα εικόνα τοϋ κόσμου σάν αύτοδύναμης καί αύτορυθμι- 
ζόμενης πραγματικότητας. Τό άναξιμάνδρειο σύστημα π.χ. βασίστηκε 
στήν άρχή «άπειρον», σάν άχανή, άδιαμόρφωτη χαοτική ύλη καί όχι 
σάν «πνεϋμα». Ό  κόσμος έξηγοϋνταν έτσι άπό μέσα, μέ μιά άρχή-μή- 
τρα κάθε γένεσης, ύπεύθυνη γιά τή διαμόρφωση καί τή λειτουργία όλων 
όσων ύπάρχουν, άπό μιά άρχή σάν ύπόστρωμα όλων τών μεταβολών καί 
μαζί έσωτερικό παράγοντα όλων τών κοσμικών λειτουργιών.

Ή  μακροκοσμική έξάλλου θεωρία τοϋ ’Αναξιμένη γιά τόν άέρα εξυ
πηρετούσε άνάλογα τήν ιδέα τοϋ κόσμου πού λειτουργεί καί ρυθμίζεται 
άπό μόνος του. Ό  άήρ ή τό πνεϋμα, ή πιό λεπτή καί ραφινάτη, ή πιό 
«πνευματική» ύλη πού ύπάρχει, έχει έπιλεγεΐ γιά νά παριστάνει τήν κα
τάλληλη ύλική μάζα πού ύπάρχει καί είναι Ικανή νά συνέχει, νά περιέ
χει, νά συγκρατεΐ καί νά κυβερνά τά πάντα, σάν άρχή καί ύπόστρωμα ό
λων τών φυσικών μεταβολών. Ό  κόσμος φάνταζε έτσι εύλογα σάν με
γάλος ζωντανός οργανισμός πού άναπνέει άέρα· καί ή άνθρώπινη οντό
τητα δέν είναι παρά μικρός κόσμος, πού διατηρείται ζωντανός χάρη 
στήν ψυχή, δηλαδή τή λεπτή πνοή άέρα πού τόν έμψυχώνει.

Ό τι ό κόσμος έξηγειται άπό μόνος του, άνεξάρτητα άπό όποιαδήπο- 
τε εξωτερική άρχή, διατυπώθηκε άφοριστικά άπό τόν Ηράκλειτο μέ τό 
λόγο πώς «κανένας θεός ή άνθρωπος δέν έκανε αύτόν εδώ τόν κόσμο, 
άλλ’ αύτός ύπήρχε προαιώνια, ύπάρχει καί θά ύπάρχει σάν αιώνια ζων
τανή φωτιά πού άνάβει καί σβήνει μέ νομοτέλεια». Στόν Ηράκλειτο, 
μάλιστα, μπαίνει στή θέση τοϋ Δία, τοϋ πατέρα καί βασιλιά τών πάντων 
σύμφωνα μέ τήν παραδοσιακή θρησκεία, κυρίαρχη παντού ή άρχή τοϋ 
άνταγωνισμοϋ, ό Πόλεμος καί ή Έριδα.

Στή θέση τοϋ Δία μπαίνει άκόμα στήν ιωνική επιστήμη μιά μηχανι
στική άρχή, ή δίνη. Τή ριζική αύτή άλλαγή, άπό ένα θρησκευτικό σέ 
ένα μηχανιστικό εξηγητικό μοντέλο, τήν έξέφρασε παραστατικά καί 
παιχνιδιάρικα ό ’Αριστοφάνης στίς Νεφέλες, λέγοντας πώς ό Δίνος έ
βγαλε τό Δία άπό τό θρόνο καί βασιλεύει αύτός στόν κόσμο6.

Ό  άτομισμός τοϋ Αεύκιππου καί τοϋ Δημόκριτου καθώς καί έκεΐνος

6. Νεφ., 1471.
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τοϋ Επίκουρου, πού ολοκληρώνει τόν ιωνικό ύλισμό άξιοποιώντας τήν 
όλη ύλιστική ιωνική παράδοση, είναι σίγουρα τό πιό έπιστημονικό 
σύστημα πού μάς κληροδότησε ό άρχαίος ύλισμός. Οι θεωρητικές προ- 
κείμενες τοϋ συστήματος αύτοΰ είναι άξιοσημείωτα απλές:

-  όλα όσα υπάρχουν εΐναι άτομα καί κενό
-  όλα όσα συμβαίνουν έχουν τούς λόγους τους καί γίνονται μέ άναγ- 

καιότητα καί όχι κατά τύχη· ή αναγκαιότητα αύτή εΐναι, βέβαια, φυσι
κή καί μηχανική μόνο (έτσι αποκλείεται κάθε θεολογική αναγκαιότη
τα)

-  όλα όσα γίνονται καί άλλάζουν είναι νέες ένώσεις ή αποχωρισμοί 
άτόμων (τίποτε δέν γεννιέται άπό τό μηδέν καί τίποτε δέν καταστρέφε- 
ται σ’ αύτό)

-  τά άτομα εΐναι άπειράριθμα καί μέ άπειρη ποικιλία μορφών (έτσι ό 
κόσμος είναι μιά πραγματικότητα άπειρη σέ ποικιλία)

-  ό τρόπος ύπαρξης τών άτόμων είναι μιά προαιώνια μηχανική κίνη
ση

-  ό βασικός μηχανισμός διαμόρφωσης σύνθετων σωμάτων άπό άτο
μα είναι ή σύγκρουση δύο άτόμων κατά τή στροβιλική κίνηση (δίνη), 
πού άποτελει τήν άρχική κοσμογονική διαδικασία.

Ό  άτομισμός τοϋ Λεύκιππου καί τοϋ Δημόκριτου, καθώς καί εκείνος 
πού έπεξεργάστηκε άργότερα ό Επίκουρος, άποτελει θεωρία γιά τή 
φύση τοϋ κόσμου καί μαζί θεωρία γιά τή φύση τής ύλης. Ή  θεωρία αύτή 
δέν λέει άπλά πώς ό κόσμος είναι ύλη άλλά πώς ή ύλη είναι τό σύνολο 
τού πραγματικού (καί ή ψυχή πού παραπέμπει σέ μιά πραγματικότητα 
διαφορετική άπό τήν ύλική άποτελείται έπίσης άπό ύλικά άτομα). Έ 
τσι, καθετί πού ύπάρχει καί συμβαίνει, έξηγείται σέ σχέση μέ ύλικούς 
καί μηχανικούς παράγοντες. Όπως λέει ό Cornford7, «ό κόσμος άνα- 
λύεται σ’ ένα άόρατο παιχνίδι μπιλιάρδου. Τό τραπέζι είναι ό άδειος 
χώρος. Οί μπάλες είναι τά άτομα* αύτά συγκρούονται καί μεταδίνουν 
τήν κίνηση τό ένα στό άλλο. Αύτό εΐναι όλο: τίποτε άλλο δέν είναι 
πραγματικό. Δέν ύπάρχουν παίκτες σ’ αύτό τό παιχνίδι... Τό παιχνίδι 
συνίσταται ολόκληρο άπό καραμπόλες· καί δέν ύπάρχει άπό πίσω κυ- 
βερνών νοϋς».

Ή  άτομική θεωρία τοϋ Λεύκιππου καί τού Δημόκριτου λειτούργησε

7. Cornford, Socrates, 25.
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σάν έπιστημονικό «παράδειγμα». Ό  Επίκουρος, πού πέθανε έναν αιώ
να μετά τόν Δημόκριτο, είχε δεχτεί τήν ατομική θεωρία σάν «κανονική» 
φυσική έπιστήμη καί στοχάστηκε μέσα στά πλαίσια πού χάραξαν οί 
πρωτεργάτες της8.

γ. Ή  δυνατότητα τής γνώσης

Τό τρίτο βασικό χαρακτηριστικό τής νέας έρμηνείας τοϋ κόσμου πού 
καλλιεργείται στήν ιωνική σκέψη είναι ή πίστη στή δυνατότητα ορθο
λογικής γνώσης. Τά συστήματα βασίστηκαν στήν αισιόδοξη πίστη πώς 
είναι δυνατή ή γνώση τοϋ κόσμου, σάν αύτοδύναμης καί αύθύπαρκτης 
πραγματικότητας. Ή  πίστη αύτή όφειλόταν στό γεγονός πώς τά συ
στήματα βασίζονταν πρώτα καί κύρια στήν παρατήρηση. Οί θεωρητι
κές τους προκείμενες άνάγονταν στήν παρατήρηση άπό τήν οποία 
προέκυπταν μέ λογικό συμπερασμό. Οί έρωτήσεις, βέβαια, πού έμπαι
ναν έδώ δέν ήταν ερωτήσεις πού έπιδέχονταν έπιστημονικές άπαντή- 
σεις, άπαντήσεις έπαληθεύσιμες μέσα άπό τήν έμπειρία. Τό έρώτημα 
π.χ. γιά τά έσχατα δομικά ύλικά άπό τά όποια άποτελοϋνται όλα τά σύν
θετα σώματα μποροΰσε νά άπαντηθεΐ μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο, άλλά 
καμιά διαδικασία γένεσης τοϋ κόσμου άπό τά ύλικά αύτά στοιχεία δέν 
μποροΰσε νά περιγράφει, ή νά δειχτεί ή μέθοδος μέ τήν όποία ένα σύν
θετο σώμα μπορει νά παραχθει μέ πρώτες ύλες τά βασικά στοιχεία (π.χ. 
άπό γή καί νερό σταλακτίτες μέσα σ’ ένα σπήλαιο). Άλλες διαδικασίες 
μπορούσαν νά είναι παρατηρήσιμες, ή νά είχαν προβληθεί σάν άποτέ
λεσμα άξιοποίησης ορισμένων παρατηρήσεων πού άποτελοϋσαν κοινή 
περιουσία τών άνθρώπων. Ή  άρχή π.χ. τοϋ ποιοτικού μετασχηματι
σμού, πού ύποτύπωσε ό Άναξιμένης άνάγοντας διαφορές θερμοκρα
σίας σέ διαφορές πυκνότητας τής ύλης (θερμότερο —> άραιότερο, ψυ
χρότερο πυκνότερο) μπορούσε νά θεμελιωθεί πάνω σέ άμεσα δεδο
μένα τής κοινής έμπειρίας (π.χ. στήν παρατήρηση πώς όσο πιό πολύ 
συμπιέζει κανένας τόν άέρα πού βγαίνει άπό τό στόμα του τόσο πιό ψυ
χρό τόν νιώθει).

Γ ενικά, ό ιωνικός ύλισμός είναι κατανοητός στό ιστορικό πλαίσιο έ-

8. Οί δροι «παράδειγμα» καί «κανονική έπιστήμη» χρησιμοποιούνται έδώ γενι- 
κευμένοι μέ αφετηρία τή χρήση τών δρων αύτών άπό τόν Thomas Kuhn, The 
structure of Scientific Revolutions, Chicago 1962.
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νός κόσμου πρωτοεπιστημονικών επιτυχιών στή θεωρητική κοσμολο
γία καί άστρονομία, τή γεωγραφία, τή βιολογία, τήν ιατρική καί τά μα
θηματικά. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι ή σχέση κοσμολογίας καί 
ιατρικής. Θεωρίες γιά τή σύσταση τοϋ κόσμου άπό βασικά στοιχεία 
πέρασαν στήν ιατρική καί διαμορφώθηκαν κατάλληλα, ώστε νά έξυπη- 
ρετοϋν άνάγκες πρακτικές πιά, δηλαδή τή θεραπεία άσθενών. ’Άν ό κό
σμος έχει αύτή ή έκείνη τήν άρχή, αύτό δέν έπαληθεύεται εύκολα ούτε 
διαψεύδεται μέσα άπό τά πράγματα. Ά λλ’ άν ή ύγεία ή ή άρρώστια είναι 
μιά ορισμένη σχέση τών στοιχειακών ύλικών πού συνθέτουν καί τόν άν
θρωπο, αύτό μπορεΐ νά φανεί μέσα άπό τήν πράξη τής ιατρικής, πού δέν 
σηκώνει άστεΐα. Ή  ιατρική σκέψη βασίστηκε άπό τήν άρχή σέ μιά ύλι- 
στική έρμηνεία τής γνώσης, τήν οποία καί καλλιέργησε ή ϊδια δημιουρ
γικά. Ό  Άλκμαίων π.χ., πού μετέφερε κοσμολογικά μοντέλα έξήγησης 
στόν άνθρώπινο οργανισμό, έδωσε μιά άξιόλογη έρμηνεία γιά τίς άν- 
θρώπινες σκέψεις σάν παράγωγα τοϋ έγκεφάλου. Ή  ύλιστική έπιστη- 
μολογία μπορεΐ στίς πρώτες ύποτυπώδεις άρχές της νά βρεθεί στήν ια
τρική σκέψη. Στό βαθμό πού ή ιατρική ξεκίνησε σάν φυσική έπιστήμη, 
ένισχύθηκε άποφασιστικά άπό τόν ύλισμό, πού διέδωσε τή γόνιμη ιδέα 
πώς ό κόσμος καί ό άνθρωπος μέσα σ’ αύτόν έχουν ύλική φύση, δηλαδή 
άποτελούνται άπό μέρη πού κατέχουν φυσικές ιδιότητες (θέση σέ χώρο 
καί χρόνο, διάρκεια, μάζα, ταχύτητα, θερμοκρασία κ.λπ.) καί όχι άλλες. 
Εΐναι οί ιδιότητες πού συνθέτουν τό άντικείμενο τών φυσικών έπιστη- 
μών. Καί έπειδή όλα όσα ύπάρχουν εΐναι ύλικά πράγματα μ’ αύτό τό 
νόημα, έξηγοϋνται μόνο στή βάση νόμων πού προϋποθέτουν τήν ύπαρ
ξη προηγούμενων φυσικών συνθηκών.

5. ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

’Άν ό ύλισμός άποτελει τήν πιό φυσική καί γνήσια έκφραση τοϋ προ- 
σωκρατικοϋ πνεύματος, ό διαφωτισμός μπορεΐ νά θεωρηθεί σάν ένα 
ρεϋμα ιδεών πού τόν συνοδεύει καί τόν ολοκληρώνει.

Διαφωτισμό στήν αρχαία Ελλάδα λέμε τήν κίνηση έκείνη πού άντι- 
προσωπεύουν κυρίως οί σοφιστές. Χρησιμοποιούμε βέβαια κι έδώ τόν 
όρο μέ άναδρομικό νόημα. Γιατί, όπως ό ύλισμός, ό διαφωτισμός είναι 
ρεϋμα τής νεότερης έποχής. Συγκεκριμένα, διαφωτισμό λέμε τήν κίνη
ση έκείνη τοϋ δέκατου όγδοου αιώνα πού άποσκοποϋσε στό ξήλωμα τής 
κατεστημένης θρησκείας, στό φωτισμό τοϋ πνεύματος καί στή διάδοση 
κριτικής γνώσης σ’ όλο τό λαό. Ήταν ορμητικό ρεϋμα κριτικής, δια
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νοητική έξέγερση ένάντια στήν αύθεντία τής θρησκείας, στήν αύταρχι- 
κότητα καί στό δογματισμό τής κατεστημένης τάξης πραγμάτων, στή 
βαρβαρότητα τής σκέψης, στή διανοητική βία καί στό φανατισμό, 
στήν αύθεντιοκρατία, τή μεσιτεία, τή χειραγώγηση καί τήν προστασία 
του πνεύματος. Ή ταν έξέγερση όχι μόνον ενάντια στή δύναμη καί τήν 
αύθεντία τής κατεστημένης θρησκείας, άλλά καί γενικά ενάντια στή 
θρησκεία.

Ό  Βολταΐρος σάν άρχηγός, όπως ό ϊδιος θεωρούσε τόν εαυτό του, 
μιας σταυροφορίας ένάντια στό χριστιανισμό, μαχόταν μέ τό σύνθημα 
ecrasez l’infame. Καί μαχόταν τή θρησκεία, γιατί τή θεωρούσε σάν λει
τουργία αύτοϋ πού ήταν βαρβαρικό καί βρισκόταν πίσω άπό τήν άν- 
θρώπινη ζωή. Ό λη αύτή ή κίνηση έκρυβε μιά φιλοσοφική θεωρία, πού 
έξηγοϋσε όλη τήν περασμένη ιστορία άπό τήν περήφανη σκοπιά τοϋ 
παρόντος, θεωρώντας πώς «ορισμένες μορφές διανοητικής δραστηριό
τητας είναι πρωτόγονες, προορισμένες νά έξαφανιστοΰν όταν ό νοΰς 
φτάσει στήν ώριμότητα»9. Τό πέρασμα αύτό άποτελει πορεία άνάπτυ- 
ξης τοϋ λόγου καί μαζί πορεία αύξανόμενης επιρροής τοϋ λόγου πάνω 
στή φαντασία καί στό πάθος.

Κατά τόν Vico ή άνθρωπότητα, όσο βρίσκεται στήν άγρια ή παιδική 
νοητική της κατάσταση, εκφράζει τήν έμπειρία της μέ τήν ποίηση, πού 
κορυφώνεται στά ποιήματα τών βαρβαρικών ή ήρωικών έποχών, στά 
ποιήματα τοϋ Όμηρου καί του Δάντη. ’Ανάμεσα σ’ αύτόν τόν καθαρά 
φανταστικό τρόπο παρουσίασης τής έμπειρίας καί στόν καθαρά λογι
κό, τόν τρόπο τής πρόζας, ό Vico παρεμβάλλει έναν ένδιάμεσο, τό μυθι
κό ή μισο-φανταστικό τρόπο παράστασης. Πρόκειται γιά στάδιο άνά- 
πτυξης κατά τό όποιο μιά θρησκευτική έρμηνεία σφραγίζει τό σύνολο 
τής έμπειρίας. ’Έτσι, μιά άνορθόλογη στάση άπέναντι στή ζωή είναι 
προορισμένη νά δώσει τή θέση της σέ μιά λιγότερο άνορθόλογη καί μιά 
θρησκευτική στάση άπέναντι στή ζωή θά δώσει τή θέση της σέ μιά ορ
θολογική, επιστημονική ή φιλοσοφική στάση10.

Τέτοιες ιδέες όδηγοϋν σέ μιά πίστη στήν ιστορική πρόοδο ή σ’ ένα

9. Collingwood, 76.
10. ’Αλλά γιά τούς ανθρώπους τοϋ διαφωτισμού, δπως παρατηρεί ό Collingwood, 

σ. 77, «όροι, όπως θρησκεία, ιερέας, μεσαίωνας, βαρβαρισμός, ήταν... όχι Ιστορικοί 
ή φιλοσοφικοί ή κοινωνιολογικοί όροι μέ μιά ορισμένη έπιστημονική σημασία, ό
πως ήταν γιά τόν Vico, παρά άπλά ύβριστικοί όροι: είχαν μιά συγκινησιακή, όχι έν- 
νοιολογική σημασία».
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«νόμο τής προόδου». Στό διαφωτισμό, ή πίστη στήν ιστορική πρόοδο 
σημαίνει πίστη στή διάρκεια, στή συνεχή άνάπτυξη καί στόν τελικό 
θρίαμβο τοϋ λόγου, στό καλό πού γίνεται διαρκώς καλύτερο, πίστη σ’ 
έναν κόσμο πού έρχεται καί όπου όλα τά κακά, οί μύθοι, οί προλήψεις 
καί οί δεισιδαιμονίες, οί θρησκευτικές φαντασιοπληξίες καί όλες οί μυ- 
στικοποιήσεις θά σαρωθούν καί ένα βασίλειο τοϋ λόγου θά επικρατή
σει.

Κατά τόν Arnold Gehlen όλες σχεδόν οί π ροκείμενες τοϋ διαφωτι
σμού είναι σήμερα νεκρές, άπλά λόγια. Είναι τά άξιώματα γιά τήν καλο
σύνη τοϋ άνθρώπου, γιά τήν έσωτερική σκοπιμότητα πού έχει ή πορεία 
τής φύσης, γιά τήν ισότητα τών ήθικών καταβολών σ’ όλους τούς άν- 
θρώπους. Τό ϊδιο ισχύει γιά θέσεις όπως είναι «ή παντοδυναμία τοϋ λό
γου», ή ικανότητα τής καθαρής σκέψης νά φτάνει σέ συμπεράσματα 
πού νά πείθουν κάθε εχθρό* τό ϊδιο ισχύει καί γιά τόν οπτιμισμό τής 
θεωρίας πού άναφέρεται στόν άπώτερο εφικτό ιστορικό θρίαμβο τοϋ 
λογικού, γιά τόν άνθρωπισμό πού διδάσκει τήν άνοχή τών θρησκευτι
κών πεποιθήσεων τών άλλων, γιά τόν ορισμό τοϋ άνθρώπου ώς τοϋ κα
θαρού λογικού δντος (animal rationale). «Ή  έποχή τοϋ διαφωτισμού 
πέρασε. Ό  διαφωτισμός σάν ιστορική έποχή δέν θά ξανάρθει»11.

6. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

Στό βιβλίο τους Διαλεκτική τοϋ διαφωτισμόν (1947) οί Max Horkhei- 
mer καί Theodor Adorno άνέλυσαν τό διαφωτισμό στή σύγχρονη, τή 
μεταπολεμική έποχή καί τόν είδαν σάν μία άκόμη δραστική κίνηση, 
σάν ένα είδος φιλοσοφικού μαζικού ρεύματος ιδεών, σάν σύστημα γιά 
τήν ιδεολογική εξαπάτηση τών μαζών καί γιά χειραγώγηση τών άν- 
θρώπων στή σύγχρονη βιομηχανία τής κουλτούρας καί τής ήθικής. 
Ένώ σκοπός τοϋ διαφωτισμού ήταν ή κάθαρση τής εικόνας τοϋ κόσμου 
από άνορθόλογα στοιχεία, ένώ σκοπός του ήταν νά διαλύσει τούς μύ
θους πού καταδυνάστευσαν καί αιχμαλώτισαν τήν άνθρώπινη σκέψη 
γιά πολλούς αιώνες, καί μέ τή λογική γνώση νά πατάξει τή φαντασία, τό 
πάθος καί τή βαρβαρότητα, στή θέση τών μύθων, τών δαιμονικών μορ
φών καί άνιμιστικών παραστάσεων μπαίνουν μέ τό διαφωτισμό άλλοι 
μύθοι, πού τώρα λέγονται φυσικές αρχές, ιδέες καί άριθμοί, πού παρι-

11. Lenk, 58.
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στάνουν τήν κυριαρχία τοϋ άνθρώπου (imperium hominis) πάνω στόν 
κόσμο. ’Έτσι, ένώ μύθοι ήταν τά θύματα τοϋ διαφωτισμού, μύθοι πάλι 
γίνονται παράγωγα τοϋ ϊδιου τοϋ διαφωτισμού. Ό  διαφωτισμός καταν
τά νά γίνει ένα είδος δικτατορικής έξουσίας, πάνω στά πράγματα12. Οί 
μεγάλες ιδέες, όπως άλήθεια, έλευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, ειρήνη, 
άπλοποιοϋνται καί παρουσιάζονται σάν μυθικές φιγούρες, οντότητες 
μή πραγματικές -μεγάλα λόγια χωρίς άντίκρυσμα στήν κοινωνική 
πραγματικότητα. Τό νά θέλουμε νά πραγματώσουμε αύτές τίς ιδέες στήν 
κοινωνία δέν έχει κανένα νόημα. Μπορεΐ, μάλιστα, καί οί πιό καλο
προαίρετες προθέσεις, μέ τίς όποιες έπιδιώκεται ή έφαρμογή αύτών τών 
ιδεών, νά άποβούν ολέθριες γιά τήν κοινωνία, όταν έκεΐνοι πού έχουν τή 
δύναμη πιστεύουν στήν άλήθεια, στή δικαιοσύνη, στήν ισότητα, στήν 
έλευθερία, χωρίς νά έχουν καμιά συγκεκριμένη ιδέα γι’ αύτά. Οί φιγού
ρες αύτές, πού εκσφενδονίζονται συνήθως άπό τούς πολιτικούς μέ μιά 
βεγγαλική λάμψη, εΐναι κενοί καί εϋπλαστοι τύποι καί δέν παρέχεται 
καμιά έγγύηση γι’ αύτές στήν πολιτική πρακτική: ό καθένας μπορεΐ νά 
τίς πλάθει όπως θέλει καί νά τίς γεμίζει μέ όποιοδήποτε περιεχόμενο 
θέλει. Ά λλ’ αύτό σημαίνει άνοιχτό δρόμο μέσα στίς κοινωνίες μας γιά 
τόν ολοκληρωτισμό.

7. Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΣΚΕΨΗΣ

Ένώ ή άνάπτυξη τών κοινωνιών πάει μαζί μέ τή σκέψη πού διαφωτίζει, 
ύπάρχει στό διαφωτισμό ό κίνδυνος νά καταντά στό δογματισμό, τή μυ- 
στικοποίηση, τόν άκριτο φορμαλισμό καί τό φανατισμό. Ά ν, λοιπόν, 
είναι γόνιμος ένας διαφωτισμός σήμερα, αύτός θά πρέπει νά άναπτύσ- 
σεται σ’ ένα πεδίο διανοητικής δραστηριότητας μέ κυρίαρχη τήν ιδέα 
τοϋ έλεύθερου ορθολογικού έλέγχου13. Έτσι, τό θέμα τοϋ διαφωτισμού

12. Horkheimer-Adorno, 11-12.
13. Ό  Lenk, 59 κ.έ., ένώ διατυπώνει πολλές επιφυλάξεις καί άντιρρήσεις γιά τή 

δυνατότητα του διαφωτισμού στή σημερινή έποχή καί παρατηρεί πώς «τό ήθος τοϋ 
ιστορικού διαφωτισμού δέν εΐναι ό διαφωτισμός του σήμερα, ακόμη κι άν μερικά κεν
τρικά στοιχεία παραμένουν...» ή πώς «οί προκείμενες (τοϋ διαφωτισμού) είναι νε
κρές, ακόμα κι άν μερικές άπό τίς συνέπειές του έξακολουθοϋν νά έπενεργοΰν», ώ- 
στόσο δέν άποφεύγει τήν ιδέα ένός σύγχρονου διαφωτισμού στή βάση τής ορθολογι
κής κριτικής: «ό συνεπής ορθολογικός κριτικισμός εΐναι ή μέθοδος γιά ένα πρόγραμ
μα σύγχρονου διαφωτισμού», 58.
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σήμερα είναι: νά επισημαίνουμε τό άνορθόλογο τής κοινωνικής ζωής, 
τούς μύθους τής τρέχουσας πολιτικής, τόν μυστικισμό πού κυριαρχεί 
στή σύγχρονη κουλτούρα· νά ένεργοποιήσουμε πλατιά τίς μεθόδους 
τής κριτικής σκέψης καί νά κάνουμε γόνιμα τά άποτελέσματά τους γιά 
τήν άνάπτυξη μιας συλλογικής συνείδησης, πού νά άντιστέκεται στήν 
οργανωμένη επιχείρηση χειραγώγησής της' νά πολεμούμε τά προνό
μια, τίς αύθεντίες, τά δόγματα καί κάθε προσπάθεια δογματοποίησης 
τής ιδέας, χειραγώγησης τής σκέψης, μεσιτείας ή προστασίας τοϋ 
πνεύματος.

Μ’ αύτό τό νόημα, τό ένδιαφέρον μας γιά τά προβλήματα τοϋ αρχαίου 
έλληνικοϋ διαφωτισμού παρουσιάζεται ζωτικό καί απαιτητικό, επειδή 
ό διαφωτισμός έξακολουθεΐ σήμερα νά μάς ενδιαφέρει. Ό  Georg Pi- 
cht14, μάλιστα, ισχυρίζεται πώς «ή ανακάλυψη τών θεμελίων τής ελλη
νικής σκέψης είναι τό κεντρικό πρόβλημα διαφωτισμού τής σύγχρονης 
συνείδησης» (αύτό τό δικαιολογεί ό ϊδιος μέ τήν άποψη πώς «ή δυτική 
έπιστήμη είναι μιά δημιουργία τής έλληνικής φιλοσοφίας»). Ό  λόγος 
γιά τόν όποιο είναι ιστορικά σκόπιμο καί κοινωνικά χρήσιμο νά κατα
γινόμαστε σήμερα μέ τήν αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι πώς κατη
γορίες τής φιλοσοφίας αύτής μπορούν νά άποτελέσουν αφετηρίες γιά 
νέες προσεγγίσεις καί δυνατότητες γιά συζήτηση σύγχρονων ζητημά
των. Ειδικά, οί ιδέες έκεΐνες καί οί απόψεις άπό τήν άρχαία έλληνική 
φιλοσοφία πού θά μπορούσαν νά θεωρηθούν σάν συστατικά στοιχεία 
ένός πρώτου διαφωτισμού, δείχνουν -όπως πολύ καθαρά τό κάνουν οί 
ιδέες τοϋ νέου εύρωπαϊκοϋ διαφωτισμού- πώς κύρια προβλήματα τοϋ 
σύγχρονου κόσμου πού δημιουργούν δυσκολίες καί έπικίνδυνες έμπλο- 
κές στήν κίνηση τών κοινωνιών μας, μποροϋν νά άντιμετωπιστοϋν πά
νω σ’ ένα νέο, άνώτερο επίπεδο διαφωτισμού.

14. Picht, 281 κ.έ.
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