
ΑΛΚΜΑΙΩΝ Ο ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΗΣ 

[Η ΖΩΗ ΤΟΥ] 

Ο Αλκµαίων ο Κροτωνιάτης ήταν γιος του Πειρίθου και µαθητής του Πυθαγόρα. Η περίοδος της 

µεγάλης ακµής του συµπίπτει µε το τέλος του 6ου και τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ., στην 

περιοχή της Κάτω Ιταλίας. Υπήρξε µεγάλος γιατρός και φιλόσοφος και θεωρείται πατέρας της 

επιστηµονικής ιατρικής, αφού πρώτος ασχολήθηκε µε την πειραµατική έρευνα και την 

χειρουργική στο ανθρώπινο σώµα.  

[Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ] 

Ο Αλκµαίων, ως φυσιολόγος - ερευνητής κατάλαβε την τεράστια σηµασία του εγκεφάλου ως 

"ηγεµονικό" κεντρικό όργανο και ύστερα από ανατοµικές µελέτες ανακάλυψε τα αισθητήρια 

νεύρα του που τα ονόµασε "πόρους" (αγγεία). Συγκεκριµένα, ο Αλκµαίων, παραδίδει πως µε 

τους "πόρους" ο εγκέφαλος αντιλαµβάνεται τις πληροφορίες που δίνουν οι αισθήσεις και έτσι 

δηµιουργείται η νόηση, που στηρίζεται, στη µάθηση, στη φαντασία,  

στη µνήµη και στην κρίση."άπασας δε τα αισθήσεις συντηρείσθε πως προς τον εγκέφαλον." 

(3)  

[Η ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ] 

O Αριστοτέλης στο έργο του Μεταφυσικά παραδίδει έναν πίνακα αντιθέτων δυνάµεων που όπως 

αναφέρει άνηκε στο ιατροφιλόσοφο Αλκµαίων. Ο Πυθαγόρειος αυτός πίνακας είναι πιθανών να 

άνηκε στον Φιλόλαο, σηµαντικότατο επίσης µαθητή του Πυθαγόρα.(βλ. ΚΕΙΜΕΝΑ)(1) . Με 

βάση αυτές τις αντίθετες δυνάµεις ο Αλκµαίων ορίζει την υγεία ως ισοµερή µείξη και κατανοµή 

(:ισονοµία) των σωµατικών δυνάµεων. Η ασθένεια προκαλείται από την επικράτηση µίας εκ των 

δύο δυνάµεων (:µοναρχία), γι΄ αυτό και η θεραπεία έγκειται στην εξισορρόπηση των δυνάµεων 

αυτών. Η θεωρία αυτή επηρέασε σε µεγάλο βαθµό του Ιπποκρατικούς γιατρούς που διατύπωσαν 

την δική τους διδασκαλία για τις "κράσεις" που και αυτή προϋποθέτει, ίση ανάµειξη των 

συστατικών του σώµατος.(3)  

[Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ] 

Ο Αλκµαίων σύµφωνος µε την Πυθαγόρεια παράδοση δέχεται την αθανασία της ψυχής, όχι 

όµως και την µετεµψύχωση της. (Αριστοτέλης, Περί Ψυχής Α12). Η ψυχή βρίσκεται σε διαρκή 

κίνηση και αυτή ακριβώς είναι η αιτία που την καθιστά αθάνατη και θεϊκή όπως και όλα τα θεία 

ουράνια σώµατα. (ήλιος, σελήνη, κλπ). Το τελικό συµπέρασµα του Αλκµαίων, ύστερα από όλες 

τις µελέτες του είναι πως ο άνθρωπος οδηγείται στον βιολογικό θάνατο γιατί δεν µπορεί να 

ενώσει το γήρας µε την βρεφική του αφετηρία. Ο βίος του ανθρώπου δεν είναι κύκλος αλλά 

ευθεία γραµµή.  

[ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ] 

Ο Αλκµαίων στο έργο του «Περί Φύσεως» µας αποδεικνύει περίτρανα πως έµεινε πιστός 

µαθητής του Πυθαγόρα. Η αθανασία της ψυχής, η κυκλική ροή ως πηγή αιωνιότητας της ζωής 

είναι για τον Αλκµαίων η αληθινή γνώση των πραγµάτων. Η αληθινή γνώση δεν µπορεί να είναι 

ανθρώπινη αλλά θεϊκή γιατί η πρώτη είναι σχετική και περιορισµένη και καταλήγει µόνο σε 

υποθέσεις και προσεγγίσεις. Παντογνώστες και αλάνθαστοι είναι µόνο οι Θεοί.  

ΚΕΙΜΕΝΑ 

∆ιογένης Λαέρτιος, Βιβλίο 8, σελ 81, Αλκµαίων  

Ο Αλκµαίων καταγόταν από τον Κρότωνα. Ηταν κι αυτός µαθητής του Πυθαγόρα. Ασχολήθηκε 

κυρίως µε ιατρικά θέµατα, κάποιες φορές όµως αναφέρεται και στη φυσική φιλοσοφία, όπως 

όταν λέει: «Τα περισσότερα απ? όσα αφορούν τους ανθρώπους είναι διπλά»? Είπε ακόµη πως η 

ψυχή είναι αθάνατη και κινείται συνεχώς όπως ο ήλιος.  

∆ιογένης Λαέρτιος, Βιβλίο 8, σελ 81, Αλκµαίων [Φαβωρίνος, Παντοδαπή Ιστορία]  

« Ο Κροτωνιάτης Αλκµαίων, ο γιος του Πειρίθου είπε στον Βροτίνο, τον Λέοντα και τον 

Βάθυλλο τα εξής: «Τα περί αοράτων όπως και τα περί των θνητών µόνο οι θεοί τα 

αντιλαµβάνονται µε σαφήνεια, οι άνθρωποι µπορούν µόνο να κάνουν υποθέσεις»?  



Αριστοτέλης, Μεταφ. Α5, 986 α22  

..αλλα µέλη της ίδιας σχολής (Πυθαγόρειας) λένε ότι υπάρχουν δέκα βασικές αρχές, που την 

διατάσουν σε µία συστοιχία:  

πέρας και άπειρον 

περιττόν και άρτιον 

έν και πλήθος 

δεξιόν και αριστερόν 

άρρεν και θήλυ 

ηρεµούν και κινούµενον 

ευθύ και καµπύλον 

φως και σκότος 

αγαθόν και κακόν 

τετράγωνον και ετερόµηκες 

Με τον ίδιο τρόπο φαίνετε πως είδε το ζήτηµα και ο Αλκµαίων ο Κροτωνιάτης και είτε πήρε την 

ιδέα από εκείνους είτε εκείνοι την πήραν από αυτόν, γιατί εκφράστηκε µε παρόµοιο τρόπο όπως 

εκείνοι. Λέει δηλαδή ότι τα περισσότερα ανθρώπινα φαινόµενα σχηµατίζουν ζευγάρια, χωρίς 

πάντως να εννοεί τυχαίες αντιθέσεις ?  

Αέτιος V,30,1  

Ο Αλκµαίων υποστηρίζει ότι το µυστικό της υγείας είναι η ισότιµη ισορροπία των δυνάµεων, 

του υγρού και του ξηρού, του ψυχρού και του θερµού, του πικρού και του γλυκού και των 

υπόλοιπων, ενώ η επικράτηση ενός από αυτά είναι αιτία αρρώστιας, γιατί η επικράτηση του ενός 

ή του άλλου είναι φθοροποιός. Η αρρώστια προέρχεται άµεσα από την υπερβολική ζέστη ή το 

υπερβολικό κρύο, έµµεσα από τον υπερσιτισµό ή τον υποσιτισµό και η εστία της είναι το αίµα ή 

το µεδούλι ή ο εγκέφαλος. Μερικές φορές γεννιέται σ?αυτές τις εστίες από εξωτερικές αιτίες, 

από κάποιας µορφή υγρασίας ή από το περιβάλλον ή από την εξάντληση ή από τις κακουχίες ή 

από παραπλήσιες αιτίες. Η υγεία, από την άλλη µεριά, είναι η σύµµετρη ανάµειξη των διαφόρων 

ιδιοτήτων.  

Αέτιος V,30,1  

Ο Αλκµαίων υποθέτει ότι η ψυχή είναι µία ουσία που κινείται από µόνη της αέναα, και για αυτόν 

τον λόγο είναι αθάνατη και παρόµοια µε τα θεϊκά.  

Αριστοτέλης, Προβλήµατα XVII, 3, 916a33 [Αλκµαίων αποσ. 2]  

Ο Αλκµαίων λέει ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν επειδή δεν µπορούν να ενώσουν την αρχή µε το 

τέλος τους.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(1) ∆ιογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων ?παντα,  

Βιβλίο 8, Αλκµαίων (σελ 181)  

Μετάφραση : Μεταφραστική Οµάδα Κάκτου Εκδόσεις Κάκτος (Αθήνα 1994)  

(2) G.S. KIRK - J.E. RAVEN - M. SCHOFIELD,  

Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι  

Μετάφραση: ∆ηµοσθένης Κούρτοβικ  

Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης (Αθήνα 1990)  

(3) Σωκράτης Γκίκας-Ιάσων Ευαγγέλου  

Πρωσοκρατικοί Φιλόσοφοι  

Μετάφραση: Σωκράτης Γκίκας  

Εκδόσεις Σαββάλας (Αθήνα 1995)  

 

 



 

ΑΝΑΞΙΜΑΝ∆ΡΟΣ 

[Η ΖΩΗ ΤΟΥ] 

Ο Αναξίµανδρος γεννήθηκε στη Μίλητο το 547 π.χ. και ήταν γιός του Πραξιάδη και µαθητής 

του Θαλή. Όπως και ο δάσκαλος του, δεν ήταν µόνο φιλόσοφος αλλά µεγάλος αστρονόµος, 

µετεωρολόγος, γεωγράφος και βιολόγος. Ο Αναξίµανδρος είναι ο πρώτος που έκανε µία 

µεθοδική προσπάθεια να εξηγήσει φιλοσοφικά όλες τις πτυχές της ανθρώπινης εµπειρίας 

εγκαταλείποντας τις µέχρι τότε µυθολογικές διατυπώσεις για την αρχή, τη γένεση και την φθορά 

των όντων.  

Ο Φαβωρίνος στην Παγκόσµια Ιστορία του, σύµφωνα µε τον ∆ιογένη Λαέρτιο, µας παραδίδει « 

…ήταν ο πρώτος που επινόησε το γνώµονα και τον έστησε πάνω σε ηλιακά ρολόγια για να 

σηµαδεύει τα ηλιοστάσια και τις ισηµερίες. Επίσης κατασκεύασε και ωροδεικτικά όργανα. Ήταν ο 

πρώτος που σχεδίασε το περίγραµµα της γης και της θάλασσας, αλλά επίσης έφτιαξε και µία 

ουράνια σφαίρα.» (1)  

[ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ ΩΣ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ] 

Το µεγάλο βήµα, η µεγάλη τοµή, που έκανε, ο Αναξίµανδρος µε τη σκέψη του, είναι ότι 

εισήγαγε πρώτος στην ιστορία της φιλοσοφίας την έννοια του απείρου. Το άπειρον είναι η αρχή 

του κόσµου, η αρχή όλων των πραγµάτων, αυτό που είναι πίσω από την απέραντη ποικιλία και 

τις διαφορετικές τους ιδιότητες.  

Ο Σιµπλίκιος, Νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 6ου αϊ µ. Χ., παραθέτει το µοναδικό σωζόµενο 

απόσπασµα του Αναξίµανδρου στο έργο του «Εις Φυσικά». "Ο Αναξίµανδρος είπε ότι αρχή των 

όντων είναι το άπειρο… από το οποίο έγιναν όλοι οι ουρανοί και οι κόσµοι που υπάρχουν... Και 

απ’ όπου προέρχεται η γένεση των όντων εκεί ακριβώς συντελείται και η διάλυση τους σύµφωνα 

µε την ανάγκη, γιατί τιµωρούνται και επανορθώνουν αµοιβαία για την αδικία, σύµφωνα µε την 

τάξη του χρόνου.  

Ο Αναξίµανδρος προσδιορίζει το άπειρον ως στοιχείο αγέννητο, άφθαρτο και αθάνατο. Το 

άπειρο δεν είναι µείγµα των υλικών στοιχείων ούτε άυλη νοητική αρχή: είναι ύλη που περιέχει 

τα πάντα. Από το άπειρο αποσπώνται οι αντίθετες ύλες "ψυχρόν" και "θερµόν" και από την 

ανάµιξη τους το νερό. Από το νερό προκύπτουν τα άλλα στοιχεία, η γη , ο αέρας και η φωτιά. 

Από τον αέρα και τη φωτιά σχηµατίζονται τα αστέρια που έχουν την λάµψη της φωτιάς και την 

ρυθµική κίνηση των ρευµάτων του αέρα.  

[Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ] 



Η εικόνα του κόσµου για τον Αναξίµανδρο είναι βασισµένη σε µαθηµατικές έννοιες. Ο κόσµος 

ως Ολον έχει µορφή σφαίρας και στο κέντρο του είναι τοποθετηµένη η γη, που έχει µορφή 

κυλίνδρου και το πλάτος της είναι τριπλάσιο από το βάθος της. Η γη αιωρείται στο σύµπαν και 

δεν µεταβάλλει ποτέ τη θέση της - ούτε είναι ριζωµένη σε ένα στέρεο υπόβαθρο, όπως λέει η 

µυθική κοσµολογία. Εφόσον η γη είναι τοποθετηµένη στο κέντρο, έχει συµµετρική απόσταση 

από όλα στη σφαίρα του σύµπαντος. Ενώ η γη αιωρείται, ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα 

κινούνται κυκλικά. Ο κύκλος που διαγράφει ο ήλιος είναι είκοσι επτά φορές µεγαλύτερος από τη 

διάµετρο της γης, ο κύκλος της σελήνης δέκα οκτώ φορές και ο κύκλος των απλανών αστέρων 

εννέα φορές. Η ιδέα αυτής της µηχανικής ερµηνείας της κυκλικής αστρικής κινήσεως 

διασώζεται από τον Αέτιο και υπήρξε αποφασιστική στην ιστορία της αστρονοµίας.  

[Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ] 

Ο Αναξίµανδρος πέρα από τις ικανότητες του στην αστρονοµία είναι και ο πρώτος βιολόγος. 

Πρώτος εισήγαγε στην ιστορία τη θεωρία περί της γενέσεως των οργανικών όντων. Οι πρώτοι 

οργανισµοί γεννήθηκαν µέσα στο υγρό στοιχείο, όταν αυτό εξ αιτίας της ηλιακής θερµότητας 

εξατµίσθηκε. Αρχικά τα πρώτα ζώα ήταν περιτυλιγµένα µέσα σε ένα αγκαθωτό φλοιό. Έπειτα 

βγήκαν από το υγρό στοιχείο στην ξηρά και αφού έσπασαν τον αγκαθωτό φλοιό, άρχισαν να 

προσαρµόζονται στο καινούργιο περιβάλλον. Ο άνθρωπος προήλθε από το ψάρι και µόνο όταν 

ήταν σε θέση να επιβιώσει βγήκε στη στεριά. Ο Αναξίµανδρος είναι, από όσα ξέρουµε, ο πρώτος 

που προσπάθησε να εξηγήσει την προέλευση του ανθρώπου. Η θεωρία της εξελίξεως του 

∆αρβίνου, είναι φανερό, πως βρίσκει σπερµατικά την αρχή της στην παραπάνω θεωρία του 

Αναξίµανδρου.  

Ιππόλυτος, Ελληνικά Ι,6  

«Τα ζώα δηµιουργήθηκαν από το υγρό στοιχείο, που το εξάτµισε ο ήλιος. Όσο για τον άνθρωπο, 

αρχικά ήταν παρόµοιος µε ένα άλλο πλάσµα, και συγκεκριµένα µε ψάρι». (1)  

ΚΕΙΜΕΝΑ 

(1)Στράβων Ι,7  

Ο Αναξίµανδρος ήταν ο πρώτος που δηµοσίευσε έναν γεωγραφικό χάρτη…  

Αγαθήµερος Ι,1  

Ο Αναξίµανδρος από τη Μίλητο, ένας µαθητής του Θαλή, ήταν ο πρώτος που τόλµησε να 

σχεδιάσει την οικουµένη πάνω σε πλάκα.  

Αριστοτέλης , Φυσικά Γ4 …  

και το άπειρο δεν έχει αρχή... αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι η αρχή των άλλων και τα πάντα 

περιέχει και τα πάντα κυβερνά… όπως λέει ο Αναξίµανδρος και οι περισσότεροι φυσιολόγοι.  

Αυγουστίνος, de civ. Dei VIII, 2  

Πίστευε (ο Αναξίµανδρος) ότι αυτές οι αρχές των επιµέρους πραγµάτων είναι άπειρες και ότι 

παράγουν αναρίθµητους κόσµους καθώς και όλα όσα εµφανίζονται µέσα σ’ αυτούς…  

Αριστοτέλης, Περί ουρανού Β13, 295 α 7  

Αλλά αν υπάρχει κάποιο είδος φυσικής κίνησης, τότε δεν θα υπήρχε µόνο εξαναγκαστική κίνηση 

και ηρεµία, αν λοιπόν η γη µένει στη θέση της µε τη βία, αυτό σηµαίνει ότι ήρθε στο κέντρο 

παρασυρµένη από τη δίνη. … Γι’ αυτό λοιπόν όσοι πιστεύουν ότι ο ουρανός δηµιουργήθηκε, 

λένε ότι η γη µαζεύτηκε στο κέντρο .  

Ψευδοπλούταρχος, Στρώµ. 2 …  

λέει (ο Αναξίµανδρος) ότι αυτό που παρήγαγε από το αιώνιο το θερµό και το ψυχρό 

αποχωρίστηκε στην αρχή αυτού του κόσµου και ότι αυτό σχηµατίστηκε, γύρω από τον αέρα που 

περιβάλλει τη γη, ένα είδος πύρινης σφαίρας, σαν φλοιός γύρω από ένα δένδρο. Όταν η σφαίρα 

έσκασε και κλείστηκε σε µερικούς κύκλους, δηµιουργήθηκε ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα.  

Ιππόλυτος, Ελληνικά Ι, 6,3  

Η γη είναι µετέωρη και δεν στηρίζεται πουθενά, αλλά µένει ακίνητη χάρη στην ίση απόσταση 

της από όλα τα άλλα πράγµατα.  

Αέτιος ΙΙ, 20, Ι  



Ο Αναξίµανδρος λέει ότι ο ήλιος είναι ένας κύκλος 28 φορές το µέγεθος της γης, παρόµοιος µε 

τη ρόδα ενός άρµατος, που έχει τη στεφανή της κοίλη, γεµάτη φωτιά, και σ’ενα ορισµένο σηµείο 

αφήνει να φαίνεται η φωτιά µέσα από το στόµιο, όπως µέσα από το ακροφύσιο ενός φυσερού.  

Αέτιος ΙΙ, 16, 5  

Ο Αναξίµανδρος λέει ότι τα ουράνια σώµατα φέρονται από τους κύκλους και τις σφαίρες στις 

οποίες επιβαίνει το καθένα τους.  

Αέτιος ΙΙΙ, 3, 1-2  

(περί βροντών αστραπών κεραυνών πρηστήρων και τυφώνων) Ο Αναξίµανδρος λέει ότι όλα 

αυτά τα φαινόµενα οφείλονται στον άνεµο, όταν δηλαδή ο άνεµος τυλιχθεί από ένα παχύ 

σύννεφο και έπειτα ξεφύγει βίαια, χάρη στη λεπτή και ελαφριά υφή του, τότε η βίαιη διαφυγή 

προκαλεί τον κρότο, ενώ η ρωγµή στη µαύρη µάζα του σύννεφου αποτελεί τη λάµψη.  

Αέτιος V, 19, 4  

Ο Αναξίµανδρος είπε ότι τα πρώτα ζώα γεννήθηκαν στο υγρό στοιχείο, τυλιγµένα µέσα σε 

αγκαθωτούς φλοιούς και ότι µε την πάροδο του χρόνου έβγαιναν στο στεγνότερο µέρος της γης 

και, όταν έσκαζε ο φλοιός τους, ζούσαν για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα ένα διαφορετικό 

είδος ζωής.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(1) G.S. KIRK - J.E. RAVEN - M. SCHOFIELD,  

Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι,  

Αναξίµανδρος (σελ 110 - 151)  

Μετάφραση: ∆ηµοσθένης Κούρτοβικ  

Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης (Αθήνα 1990)  

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,  

Τόµος Β Αρχαϊκός Ελληνισµός,  

Αναξίµανδρος (σελ 424)  

Εκδοτική Αθηνών. (Αθήνα 1971) 

 

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 

[ Η ΖΩΗ ΤΟΥ] 

Ο Αναξιµένης, ο τρίτος µεγάλος Μιλήσιος φιλόσοφος, ήταν γιος του Ευρύστρατου και µαθητής 

του Αναξίµανδρου. Ο Αναξιµένης ήκµασε την εποχή που έγινε η άλωση των Σάρδεων από τον 

Κύρο και πέθανε σε ηλικία 60 χρονών κατά την 63η Ολυµπιάδα (528-525 π.Χ.) (1) Για τον βίο 

και τις δραστηριότητες του Αναξιµένη γνωρίζουµε ελάχιστα πράγµατα. Οι περισσότερες 

πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του βασίζονται σε µία ειδική εργασία του Θεόφραστου που 

διασώζεται περιληπτικά από τον Σιµπλίκιο. Αποσπάσµατα από την φιλοσοφία του Αναξιµένη 

βρίσκουµε σε κείµενα του Αριστοτέλη, του Πλούταρχου, του Ιππόλυτου και του Αέτιου. 

[Ο ΑΕΡΑΣ ΩΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΟΥΣΙΑ] 

Ο ∆ιογένης Λαέρτιος αναφέρει: "Αυτός είπε ότι η θεµελιώδης υλική αρχή είναι ο αέρας και το 

άπειρο και ότι τα άστρα δεν κινούνται κάτω από τη γη αλλά γύρω απ’ αυτή. Χρησιµοποίησε 

απλή και απέριττη Ιωνική γλώσσα" (1) 

[ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ] 

Το δηµιουργικό έργο του Αναξιµένη είναι πολύ πιθανό να µην συνεχίστηκε πέρα από το 494 

π.Χ. που καταστράφηκε η Μίλητος. Ο φόβος του Αναξιµένη για την καταστροφή της Μιλήτου 

φαίνεται χαρακτηριστικά σε µία επιστολή του προς τον Πυθαγόρα που σώζεται από τον ∆ιογένη 

Λαέρτιο στο 2ο βιβλίο του.  

ΚΕΙΜΕΝΑ  
∆ιογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, Βιβλίο ΙΙ, σελ 139  

Ο Αναξιµένης στον Πυθαγόρα  

Αποδείχτηκες πολύ έξυπνος από µας που µετανάστευσες από τη Σάµο στον Κρότωνα, όπου ζεις 



ειρηνικά. Τα παιδιά του Αιακέος προκαλούν συµφορές ασυγχώρητες και από τους Μιλήσιους 

δεν λείπουν οι ασυµνήτες. Μεγάλο πρόβληµα για µας είναι και ο βασιλιάς των Μήδων, όταν ∆ε 

θέλουµε να πληρώσουµε τους φόρους. Όµως οι Ίωνες θα πολεµήσουν µε τους Μήδους για την 

ελευθερία όλων κι αν αρχίσουµε πόλεµο, δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Πως λοιπόν ο 

Αναξιµένης θα έχει διάθεση να παρατηρεί τον ουρανό κάτω από τον φόβο της καταστροφής ή 

της υποδούλωσης; Εσυ είσαι ευπρόσδεκτος και από τους Κροτωνιάτες και από τους υπόλοιπους 

Ιταλιώτες. Έρχονται κοντά σου και µαθητές από την Σικελία.(1) 

Θεόφραστος, σύµφωνα µε την περίληψη του Σιµπλίκιου (Φυσικά 24,26) (2).  

Ο Αναξιµένης από τη Μίλητο, γιος του Ευρύστρατου, σύντροφος του Αναξίµανδρου, λέει και 

αυτός ότι η θεµελιώδης ουσία είναι µία και άπειρη, όπως ακριβώς υποστήριζε και εκείνος, αλλά 

δεν την άφησε απροσδιόριστη όπως ο Αναξίµανδρος, παρά την προσδιόρισε, ταυτίζοντας την µε 

τον αέρα, και ο χαρακτήρας της µεταβάλλεται µε την πύκνωση και την αραίωση. 

Ιππόλυτος, Ελληνικά Ι. (2)  

Ο Αναξιµένης … είπε ότι ο άπειρος αέρας είναι η θεµελιώδη αρχή, από την οποία προέρχονται 

όσα γεννήθηκαν, όσα γεννιούνται και όσα θα γεννηθούν, οι θεοί και τα θεία, ενώ τα υπόλοιπα 

προέρχονται από τα παράγωγα του. 

Πλούταρχος, Περί του πρώτου ψυχρού 7, 947f. (2) 

… όπως πίστευε ο αρχαίος Αναξιµένης, δεν πρέπει να θεωρούµε ότι το ψυχρό και το θερµό 

έχουν ουσιαστική υπόσταση, αλλά ότι είναι κοινά παθήµατα της ύλης, που συνακολουθούν 

διάφορες µεταβολές, γιατί όπως λέει, ή ύλη, που συστέλλεται και συµπυκνώνεται είναι ψυχρή, 

ενώ αυτή που είναι αραιή και ‘χαλαρή’ είναι θερµή. 

Αέτιος, Βιβλίο Ι (2) (1)  

Ο Αναξιµένης λέει τον αέρα θεό… (2) (Ο Αναξιµένης λέει ότι) η ψυχή µας, όντως αέρας, µας 

συγκρατεί, έτσι το πνεύµα και ο αέρας περιέχουν ολόκληρο τον κόσµο  

Αέτιος, Βιβλίο ΙΙ (2) (1)  

Ο Αναξιµένης λέει ότι τα άστρα περιστρέφονται σπρωγµένα από συµπυκνωµένο αέρα (2) Ο 

Αναξιµένης λέει ότι ο ήλιος είναι επίπεδος σαν φύλλο (3) Ο Αναξιµένης είπε ότι τα σύννεφα 

σχηµατίζονται όταν ο αέρας πυκνώνει περισσότερο, όταν ο αέρας συµπιέζεται ακόµα 

περισσότερο, ξεστίβεται από µέσα του η βροχή, ενώ το χαλάζι σχηµατίζεται όταν πήζει το νερό 

που πέφτει και το χιόνι όταν στο υγρό στοιχείο προστεθεί µία ποσότητα αερίου. 

Αριστοτέλης, Περί Ουρανού, Β13 (2)  

Ο Αναξιµένης, ο Αναξαγόρας και ο ∆ηµόκριτος λένε ότι το πλάτος (της γης) είναι η αιτία που 

µένει ακίνητη… 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(1) ∆ιογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων Άπαντα,  

Βιβλίο ΙΙ, Αναξιµένης (σελ 137-139)  

Μετάφραση : Μεταφραστική Οµάδα Κάκτου Εκδόσεις Κάκτος (Αθήνα 1994) 

(2) G.S. KIRK - J.E. RAVEN - M. SCHOFIELD,  

Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι, Αναξιµένης (σελ 152 - 170)  

Μετάφραση: ∆ηµοσθένης Κούρτοβικ  

Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης (Αθήνα 1990) 

 



 

∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

[Η ΖΩΗ ΤΟΥ] 

Ο ∆ηµόκριτος γεννήθηκε και έζησε στα Άβδηρα της Θράκης από το 460 έως το 370 π.Χ. και 

θεωρείτε πατέρας της σύγχρονης ατοµικής θεωρίας. Η ζωή του ήταν γεµάτη ταξίδια για την 

αναζήτηση της γνώσης. Ο Ηρόδοτος, σύµφωνα µε τον ∆ιογένη Λαέρτιο, αναφέρει πως 

µαθήτευσε κοντά σε Μάγους και Χαλδαίους. Ο ∆ηµήτριος στους  

<< Οµωνύµους >> και ο Αντισθένης στις << ∆ιαδοχές >> λένε πως ταξίδεψε στην Ινδία και 

στην Αίγυπτο για να µάθει γεωµετρία από τους ιερείς. Αναφέρεται πως πέρασε δέκα χρόνια 

παρατηρώντας τις αλλαγές ενός δέντρου, καταγράφοντας όλες τις φυσικές του αλλαγές και 

καταλήγοντας σε συµπεράσµατα που στη συνέχεια αποτέλεσαν την βάση της ατοµικής του 

θεωρίας. Αναφέρεται πως η Αθήνα άφηνε αδιάφορο τον ∆ηµόκριτο και πως όταν την 

επισκέφτηκε αγνοήθηκε ακόµα και από τον Σωκράτη. Ο ίδιος έλεγε "ήλθον γάρ, εις Αθήνας και 

ούτις µε έγνωκεν" Ο Αντισθένης αναφέρει πως για να δοκιµάσει της νοητικές του ικανότητες 

ζούσε πολλές φορές αποµονωµένος και κοντά σε τάφους. (2) Ο ∆ιογένης Λαέρτιος αναφέρει ότι 

ο ∆ηµόκριτος πέθανε µε τον εξής τρόπο: "Ήταν ήδη πολύ γέρος και η ώρα του θανάτου του 

πλησίαζε. Η αδερφή του στεναχωριόταν πως θα πέθαινε κατά τη διάρκεια της γιορτής των 

Θεσµοφοριών και έτσι δεν θα µπορούσε να εκπληρώσει το καθήκον της προς τη θεά. Εκείνος της 

είπε να µη στεναχωριέται και της ζήτησε να του πηγαίνει καθηµερινά ζεστά ψωµιά. Τα κρατούσε 

κοντά στα ρουθούνια του και έτσι κατάφερε να ζήσει µέχρι που τελείωσε η γιορτή." (2) 

[Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ]  
Ο ∆ηµόκριτος, µαζί µε τον Λεύκιππο, είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι των ατοµικών φιλοσόφων 

ως εµπνευστές της ατοµικής θεωρίας. Η διαίρεση των σωµάτων δεν είναι δυνατόν να προχωρεί 

επάπειρον, όπως υποστήριζε ο Ζήνωνας και µάλιστα µέχρι το σηµείο εξαφάνισης ενός όντος. Η 

διαίρεση ενός σώµατος πρέπει να σταµατά σε ένα απειροελάχιστο και αδιαίρετο µόριο, το 

άτοµο. Ο ∆ηµόκριτος πιστεύει πως τίποτα δεν είναι σταθερό αλλά µεταβάλλεται ανάλογα µε την 

κατάσταση του σώµατος και τη φύση των εξωτερικών επιδράσεων και αντεπιδράσεων. Το µόνο 

που στην πραγµατικότητα είναι σταθερό είναι τα άτοµα και το κενό. Τα άτοµα είναι πολύ µικρά, 

σχεδόν αόρατα αγκιστροειδή σωµατίδια, άπειρα στο πλήθος και το σχήµα. Το κενόν, αν και 

αναφέρεται στον Αριστοτέλη ως "µη ον", θεωρείται υπαρκτό και δεν είναι απλά ένας χώρος ή 

µία περιοχή που βρίσκονται τα αγκιστροειδή άτοµα αλλά µία σύνθετη και υπαρκτή οντότητα. 

 

Ο Αριστοτέλης στο Περί ∆ηµοκρίτου και στα Μεταφυσικά αναφέρει τα εξής: "Ο Λεύκιππος και 



ο σύντροφος του ∆ηµόκριτος υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία είναι το πλήρες και το κενό, 

αποκαλώντας τα αντίστοιχα ον και µη όν. Το όν είναι γεµάτο και στερεό, το µη όν άδειο και 

αραιό. Επειδή, όπως λένε, το κενό υπάρχει όσο και το σώµα, γι' αυτό το µη όν υπάρχει όσο και 

το ον. Αυτά τα δύο µαζί είναι οι υλικές αιτίες των πραγµάτων που υπάρχουν" Μεταφυσικά, Α4 

(1)  

 

"Ο ∆ηµόκριτος… δίνει στο χώρο αυτά τα ονόµατα-το κενό, ουδέν και το άπειρο- ενώ κάθε 

επιµέρους ουσία την ονοµάζει δεν, συµπαγές και ον. Πιστεύει ότι οι ουσίες είναι τόσο µικρές 

ώστε ξεφεύγουν από τις αισθήσεις µας, αλλά έχουν κάθε λογής µορφές, σχήµατα και διαφορές 

στο µέγεθος". Περί ∆ηµοκρίτου.(1) 

[ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ] 

Ο ∆ηµόκριτος υπήρξε πολυγραφότατος συγγραφέας. Ο Θρασύλος κατέταξε τα έργα του σε 

δεκατρείς τετραλογίες που κατανέµονταν στους εξής γενικούς τοµείς : Φυσική(4), 

Μαθηµατικά(3), Μουσική(2), Τεχνικά Θέµατα(2),Ηθική(2) Το σηµαντικότερο έργο του 

∆ηµόκριτου είναι µε τίτλο << Μέγας ∆ιάκοσµος >> για το οποίο τιµήθηκε µε πεντακόσια 

τάλαντα και είκοσι χάλκινα αγάλµατα. Είναι, πραγµατικά, µεγάλο δυστύχηµα ότι σχεδόν όλα τα 

έργα του ∆ηµόκριτου έχουν χαθεί και πώς τα µοναδικά αποσπάσµατα που σώζονται µέχρι την 

εποχή µας είναι παρµένα από τα Ηθικά. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ  
• Στην πραγµατικότητα δεν γνωρίζουµε τίποτα γιατί η αλήθεια είναι στο βάθος των 

πραγµάτων. (3)  

• Ωστόσο, θα πρέπει να είναι φανερό ότι είναι πολύ δύσκολο να µάθουµε πως είναι στην 

πραγµατικότητα το κάθε πράγµα (1)  

• Οι αισθήσεις λένε στην διάνοια : Κακόµοιρη διάνοια, απορρίπτεις εµάς που σου δίνουµε 

αξιόπιστες πληροφορίες. Η απόρριψη αυτή θα οδηγήσει και στη δική σου κατάρρευση. 

(1)  

• ∆ύο µορφές γνώσης υπάρχουν, η µία είναι γνήσια, η άλλη ασαφής και σκοτεινή. Στη 

σκοτεινή ανήκουν όλα τα παρακάτω : ό,τι βλέπουµε, ό,τι ακούµε, ό,τι µυρίζουµε, ό,τι 

γευόµαστε, ό,τι αγγίζουµε.... Η άλλη µορφή γνώσης είναι η γνήσια, που είναι ξεχωριστή 

από την πρώτη. Όταν η σκοτεινή γνώση ∆ε µπορεί πια ούτε να βλέπει στα µικρότερα 

ούτε να ακούει ούτε να αντιλαµβάνεται οσµές ούτε να αισθάνεται γεύση ούτε να 

αισθάνεται µε την αφή, αλλά χρειάζεται να ερευνηθεί κάτι πιο λεπτό, τότε εµφανίζεται η 

γνήσια, που έχει ένα λεπτότερο όργανο, για να καταλάβει κάτι (3).  

• Έγινε λοιπόν φανερό µε πολλούς τρόπους ότι στην πραγµατικότητα δεν συλλαµβάνουµε 

πως είναι ή δεν είναι το κάθε πράγµα. (3)  

• Στην πραγµατικότητα δεν καταλαβαίνουµε τίποτα σταθερό, αλλά µόνο ό,τι µεταβάλλεται 

ανάλογα µε την κατάσταση του σώµατος και τη φύση των εξωτερικών επιδράσεων και 

των αντεπιδράσεων που προέρχονται µέσα από τους ίδιους. Στη συµβατική µας 

καθηµερινή γλώσσα µιλάµε για γλυκό, πικρό, θερµό, ψυχρό, για χρώµατα ενώ στην 

πραγµατικότητα υπάρχουν µόνο άτοµα και κενό. (3)  

• Μερικοί άνθρωποι χωρίς να γνωρίζουν τη διάλυση της θνητής φύσης µας έχουν όµως 

γνώση της δυστυχίας που επικρατεί στη ζωή περνούν το χρόνο τους αυτής της ζωής µέσα 

σε ταραχές, φόβους και ταλαιπωρία πλάθοντας ψεύτικα παραµύθια για το µετά το τέλος 

της ζωής τους χρόνο. (3)  

• Ο Άνθρωπος είναι µικρογραφία του κόσµου. (3)  

• Καλύτερος σύµβουλος για την αρετή αποδεικνύεται εκείνος που χρησιµοποιεί τη 

συµβουλή και την πειθώ παρά εκείνος που χρησιµοποιεί το νόµο και τον εξαναγκασµό. 

Γιατί είναι φυσικό να κάνει κρυφά το κακό αυτός που κρατήθηκε µακριά από την αδικία 

µε το φόβο του νόµου, ενώ αυτός που οδηγήθηκε στο σωστό µε την πειθώ δεν είναι 



φυσικό ούτε κρυφά ούτε φανερά να κάνει κάτι ανάρµοστο. Γι' αυτό, αν κάποιος κάνει το 

σωστό κάτω από το φως της σύνεσης και της γνώσης, γίνεται γενναίος και ταυτόχρονα 

άνθρωπος µε ευθυκρισία. (3)  

• Η φύση και η αγωγή είναι παραπλήσια. Γιατί η αγωγή µεταπλάθει τον άνθρωπο και 

µεταπλάθοντας τον φτιάχνει φύση. (3)  

• Yπάρχουν και νέοι µυαλωµένοι και γέροι άµυαλοι, τη σωστή σκέψη δεν τη διδάσκει ο 

χρόνος, αλλά η αγωγή στον κατάλληλο καιρό και εκλεκτή φύση. (3)  

• Οι άνθρωποι ζητούν την υγεία από τους θεούς µε προσευχές, χωρίς να γνωρίζουν ότι 

έχουν µέσα τους τη δύναµη της, κάνοντας µάλιστα τα αντίθετα µε την αµετρία τους, 

γίνονται οι ίδιοι προδότες της υγείας τους µε τις υπερβολικές επιθυµίες τους (3)  

• Αιτία της άστοχης πράξης είναι η άγνοια του καλύτερου. (3)  

• Μη δείχνεις ζήλο να τα µάθεις όλα γιατί κινδυνεύεις µα γίνεις αµαθής σε όλα. (3)  

• Σοφία ατάραχη αξίζει τα πάντα (3)  

• Η ευτυχία και η δυστυχία είναι της ψυχής (3)  

• Οι µεγάλες επιθυµίες δηµιουργούν µεγάλες ανάγκες (3)  

• Σκέφτεται σωστά αυτός που δεν λυπάται για όσα δεν έχει, αλλά που χαίρεται για όσα 

έχει. (3)  

• Από τα ευχάριστα, αυτά που µας ευχαριστούν τα απολαµβάνουµε σπάνια (3)  

• Αν κανείς ξεπερνούσε το µέτρο, τότε τα πολύ ευχάριστα θα γίνονταν πολύ δυσάρεστα (3)  

• Πρέπει να προτιµάµε όχι οποιαδήποτε ηδονή, αλλ' εκείνη που έχει σχέση µε την οµορφιά 

(3).  

• Τη µουσική δεν την ξεχώρισε η ανάγκη, αλλα προήλθε από ένα ψυχικό περίσσευµα, που 

υπήρχε από την αρχή (3)  

• Ο ποιητής όσα γράφει χωρίς θεϊκή έµπνευση, αυτά είναι χωρίς αξία (3).  

• Ο κοινός τρόπος σκέψης οδηγεί στη φιλία (3)  

• Του σοφού άνδρα κάθε γη είναι βατή. Της αγαθής του ψυχής πατρίδα είναι ολόκληρος ο 

κόσµος (3)  

• Η φτώχεια που υπάρχει σε δηµοκρατικές χώρες είναι τόσο προτιµότερη από τη λεγόµενη 

ευδαιµονία των χωρών που έχουν πλούσιους µονάρχες, όσο ανώτερη είναι η ελευθερία 

από τη δουλεία (3)  

• Η γενική φτώχεια είναι χειρότερη από την ατοµική γιατί τότε δε µένει ελπίδα. (3)  

ΚΕΙΜΕΝΑ 

Αριστοτέλης, Μεταφυσικά. Γ5 (1)  

Επιπλέον, σε πολλά υγιή ζώα τα ίδια πράγµατα φαίνονται αντίθετα από ό,τι σε εµάς, αλλά και 

ένας άνθρωπος δεν αισθάνεται πάντα µε τον ίδιο τρόπο τα πράγµατα. Είναι λοιπόν άγνωστο ποια 

από αυτά είναι αληθινά και ποια ψεύτικα, γιατί τα µεν δεν είναι περισσότερο αληθινά από τα δε, 

παρά εξίσου. Γι' αυτό ο ∆ηµόκριτος λέει ότι ή τίποτα δεν είναι αληθινό ή είναι αφανές σε εµάς. 

Αέτιος ΙΙ, 7, 2 (1)  

Ο Λεύκιππος και ο ∆ηµόκριτος τυλίγουν τον κόσµο σ' εναν κυκλικό "χιτώνα" ή "µεµβράνη", που 

σχηµατίστηκε από την πλοκή των αγκιστροειδών ατόµων 

Αριστοτέλη, Περί ∆ηµοκρίτου, σύµφωνα µε τον Σιµπλίκιο, Περί Ουρανού 295 (1)  

∆ιεγείρονται και κινούνται (τα άτοµα) στο κενό λόγω τη ανοµοιότητας τους και των άλλων 

διαφορών που αναφέραµε και καθώς κινούνται, συγκρούονται και µπλέκονται το ένα µε το 

άλλο… Καθώς αυτά κινούνται, συγκρούονται και διαπλέκονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

προσκολλώνται στενά το ένα στο άλλο, χωρίς όµως στην πραγµατικότητα να σχηµατίζουν 

οποιαδήποτε οµοιογενή ουσία, γιατί είναι πολύ απλοϊκό να νοµίζει κανείς ότι δύο ή περισσότερα 

πράγµατα µπορούν να γίνουν ποτέ ένα. Πως λέει, τα άτοµα µένουν µαζί για ένα διάστηµα 

εξαιτίας της πλοκής και της αµοιβαίας συγκράτησης των πρωτογενών σωµάτων, γιατί µερικά 

από αυτά είναι ακανόνιστα, άλλα αγκιστροειδή, άλλα κοίλα, άλλα κυρτά και άλλα έχουν 



αναρίθµητες άλλες διαφορές. Πιστεύει λοιπόν ότι προσκολλώνται το ένα στο άλλο και µένουν 

µαζί, ώσπου κάποια ισχυρότερη ανάγκη  

Αριστοτέλης, Περί γενέσεως και φθοράς Α8 (1)  

Ωστόσο, ο ∆ηµόκριτος λέει ότι καθένα από τα αδιαίρετα σώµατα είναι βαρύτερο ανάλογα µε το 

πόσο µεγαλύτερο είναι. 
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ΕΜΠΕ∆ΟΚΛΗΣ 

[Η ΖΩΗ ΤΟΥ] 

Ο Εµπεδοκλής έζησε στον Ακράγαντα της Σικελίας τον 5ο αιώνα π.Χ. και υπήρξε µια από τις 

θρυλικότερες µορφές στο χώρο των προσωκρατικών φιλοσόφων. Ο βίος του είναι γεµάτος µε 

απόκρυφες ιστορίες και θαύµατα που αγγίζουν τα όρια του µύθου. Στο πρόσωπο του οι 

Ακργαντίνοι δεν έβλεπαν µόνο έναν µεγάλο φιλόσοφο αλλά και έναν άξιο πολιτικό, ιατρό, 

µάντη, µάγο και ποιητή. Ο ∆ιογένης Λαέρτιος, στο 8ο Βιβλίο του, αναφέρει µία σειρά από 

θρυλικές ιστορίες σχετικά µε τον θάνατο του Εµπεδοκλή: "Σχετικά µε τον θάνατο του λέγονται 

διάφορα πράγµατα. Ο Ηρακλείδης που ανέφερε τα σχετικά µε την γυναίκα που δεν ανέπνεε, ότι 

δηλαδή δοξάστηκε ο Εµπεδοκλής όταν έστειλε πίσω ζωντανή τη νεαρή γυναίκα, λέει ότι πρόσφερε 

θυσία στο χωράφι του Πεισιάνακτος. Είχε καλέσει και µερικούς από τους φίλους του, ανάµεσα 

τους και τον Παυσανία. Μετά το γλέντι οι υπόλοιποι αποτραβήχτηκαν και αναπαύονταν, άλλοι 

κάτω από δέντρα του διπλανού χωραφιού και άλλοι όπου ήθελαν. Ο Εµπεδοκλής έµεινε εκεί που 

είχε καθίσει. Όταν σηκώθηκαν το πρωί, ήταν ο µόνος που έλειπε. Άρχισαν να τον αναζητούν και οι 

δούλοι που ρωτήθηκαν έλεγαν πως δεν γνωρίζουνε τίποτε. Ένας τότε είπε ότι τα µεσάνυχτα είχε 



ακούσει µια πολύ δυνατή φωνή που καλούσε τον Εµπεδοκλή και ότι µετά απ' αυτό σηκώθηκε και 

είδε ουράνιο φως και µία λάµψη. Τίποτε άλλο…. Ο Έρµιππος λέει ότι θεράπευσε κάποια 

Ακραγαντίνη Πάνθεια που την είχαν ξεγραµµένη οι γιατροί και γι' αυτό έκανε τη θυσία και ότι 

αυτοί τους οποίους είχε καλέσει ήταν περίπου ογδόντα. Ο Ιππόβοτος αναφέρει πως, όταν 

σηκώθηκε, προχώρησε προς την Αίτνα και µόλις έφτασε πλησίασε στους κρατήρες της φωτιάς και 

εξαφανίστηκε, θέλοντας µ' αυτό τον τρόπο να ενισχύσει τη φήµη ότι είχε γίνει θεός" (3) 

[Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ] 

Ο Εµπεδοκλής µε τη φιλοσοφία του αναζητά την πραγµατική γνώση και ουσία της φύσεως. Η 

φύση χαρακτηρίζεται από µία αιώνια εναλλαγή . Η εν-αλλαγή αυτή βρίσκεται ανάµεσα στην 

αλλαγή του Ηράκλειτου (Γίγνεσθαι) και την σταθερότητα του Παρµενίδη (Είναι). Ο Εµπεδοκλής 

στέκεται ανάµεσα σ' αυτές τις δύο φιλοσοφικές θέσεις και ορίζει σαν πρωταρχική αιτία γέννησης 

όλων των όντων την κίνηση τεσσάρων πρωταρχικών στοιχείων που ονοµάζει "ριζώµατα". Τα 

στοιχεία αυτά 1. Η φωτιά (Ζευς) 2. Το νερό (Νήστις) 3. Η γη (Αϊδωνεύς ή Άδης) και 4. Ο Αέρας 

(Ήρα). Η κίνηση αυτών των στοιχείων οφείλεται σε δύο αντίθετες δυνάµεις που τις ονοµάζει 

Φιλότητα και Νείκος. Η Φιλότητα είναι η θετική δύναµη της αγάπης που ενώνει τα πράγµατα 

και Νείκος η αρνητική που τα διαχωρίζει. Η σχέση αυτών των αντίρροπων δυνάµεων είναι αυτή 

που διατηρεί την ισορροπία στο σύµπαν ("Σφαίρος"). Η γένεση και ο θάνατος, η Φιλότητα και 

το Νείκος είναι για τον Εµπεδοκλή ένας αιώνιος κύκλος, µία εναλλαγή που εξασφαλίζει τη 

διαιώνιση του κόσµου 

[ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ] 

Το έργο του Εµπεδοκλή αποτελείται από δύο εξάµετρα ποιήµατα, το Περί Φύσεως (2.000 

στίχοι) και οι Καθαρµοί (3.000 στίχοι). Οι στίχοι που διασώθηκαν από όλο το έργο του 

Εµπεδοκλή είναι 450 και αποτελούν το µεγαλύτερο σωζόµενο κείµενο προσωκρατικού 

φιλοσόφου. Αναφέρονται και µερικά ακόµα έργα του όπως ο Ιατρικός Λόγος (600 στίχοι), τα 

Περσικά, οι Πολιτικοί Λόγοι και οι Τραγωδίες. Ο τρόπος γραφής του Εµπεδοκλή είναι φανερά 

επηρεασµένος από τον Παρµενίδη και τον Όµηρο. Οι επικοί στίχοι του Εµπεδοκλή έχουν µία 

τεράστια δυναµική που δηµιουργεί στον αναγνώστη ή τον µελετητή σειρά από σκέψεις ή 

αναλύσεις. Το γεγονός αυτό οδήγησε πολλούς µετέπειτα φιλοσόφους, όπως τον Αριστοτέλη και 

τον Πλάτωνα, να πραγµατευτούν µέσα στα έργα τους τις θέσεις του Εµπεδοκλή και έτσι να 

σωθούν µέχρι σήµερα πολλά αποσπάσµατα του µεγάλου φιλοσόφου.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

α) [Τα Ριζώµατα και η εναλλαγή] στίχοι 6,7,8 (1)  

 

6. Τα τέσσερα ριζώµατα των πάντων άκου πρώτα: 

Ζευς λαµπερός, Ήρα ζωοδότρα, Αϊδωνεύς και η Νήστις 

που δακρύζοντας θνητό κρουνό αναβρύζει  

7. … [ριζώµατα] που δεν µπήκαν στο γίγνεσθαι  

 

8. Κάτι άλλο θα σου πω,  

φύση δεν έχει κανένα από τα θνητά  

και ούτε τέλος µε ολέθριο θάνατο,  

παρά µόνο σµίξιµο και εναλλαγή όσων σµίξαν,  

"φύση" το ονοµάζουν οι άνθρωποι ωστόσο. 

β) [Η Φιλότητα και το Νείκος] στίχοι 17,21, Σιµπλίκιος, εις Φυσικά (2) 

17. ∆ιπλή ιστορία θα σου πω.  

Κάποτε απ' τα πολλά βγήκε το ένα  

και µι' άλλη φορά 

απ' το ένα τα πολλά.  

∆ιπλή είναι η γέννηση των θνητών, 

διπλή και η φθορά τους,  



τη µία τη φέρνει και τη χαλάει η σύναξη των πραγµάτων,  

την άλλη την θρέφει και τη σταµατάει ο χωρισµός τους.  

Κι αυτή η εναλλαγή δεν έχει τελειωµό,  

άλλοτε η Φιλότητα ενώνει τα πράγµατα και τα κάνει ένα, 

και άλλοτε το Νείκος τα χωρίζει.  

21 Μα έλα, δες τα όσα µαρτυρούν του λόγου την αλήθεια, 

αν κάτι που ανέφερα λειψό είναι στη µορφή  

τον ήλιο τον ολόλαµπρο, που πυρπολεί το βλέµµα,  

και όλα τα αθάνατα που λούζονται στου ήλιου τις αχτίδες,  

τη σκοτεινή και δροσερή βροχή, που είναι µέσα σ' όλα.  

Κι από τη γη αναβλύζουν πράγµατα ριζωµένα και στερεά.  

Στο Μίσος, όλα διαφέρουν στη µορφή και είναι χωρισµένα 

µα στην Αγάπη, συνάζονται και ποθούνε το' να το άλλο.  

Απ' αυτά βγαίνουν όλα όσα ήταν, είναι και θα είναι στο µέλλον, 

βλάστησαν δέντρα κι άνδρες και γυναίκες,  

θηρία και πουλιά, νερόθρεφτα ψάρια, 

και οι θεοί οι µακρόβιοι, οι πρώτοι στις τιµές.  

Γιατί µονάχα αυτά υπάρχουν, αλλά διατρέχοντας το' να το άλλο 

γίνεται η όψη τους αλλιώτικη.  

Τόσο τ' αλλάζει το µίγµα. 

γ) [Η ανάµειξη των ριζωµάτων] στίχοι 23,24,25, Σιµπλίκιος, εις Φυσικά (2) 

23. Όπως όταν ζωγράφοι χρωµατίζουν αναθήµατα,  

άντρες που από χάρισµα την τέχνη τους κατέχουν,  

αφού πάρουν στα χέρια τους πολύχρωµα χορτάρια  

κι αρµονικά τα σµίξουν άλλα πιο πολύ και άλλα πιο λίγο,  

φτιάχνουν απ' αυτά µορφές που µε κάθε τι µοιάζουν,  

πλάθοντας δέντρα και άντρες και γυναίκες ,  

θηρία και πουλιά και υδρόβια ψάρια  

µα και µακρόβιους θεούς, πιο τιµηµένους απ' όλα,.  

Έτσι λοιπόν ας µη σε απατάει ο νους  

ότι είναι αλλού των θνητών η πηγή,  

οσωνδήποτε - πολυάριθµων -φανερώθηκαν,  

αλλά σωστά µάθε τα αυτά, ακούγοντας του θεού τον λόγο. 

24 Κορφές µε άλλες κορφές συνάπτοντας  

ας µην φτιάξω µόνο µία ατραπό του λόγου. 

25 Και δυό φορές, αυτό που χρειάζεται , καλό είναι να ειπωθεί 

δ) [Ο Σφαίρος], στίχοι 27,28,29,30,31 (1) 

27 Εκεί δεν διαφαίνονται ούτε του ήλιου τα γρήγορα µέλη 

ούτε το δασύ γένος της γης ούτε η θάλασσα,  

σε τόσο πυκνή κρυφότητα συναρµογής έχει στηθεί  

ο Σφαίρος ο κυκλοειδής χαιρόµενος τη γύρω µοναξιά του. 

27α Ούτε διχόνοια ούτε διαµάχη µες στα µέλη [ του Σφαίρου ] 

28 Από παντού προς τον εαυτό του ίσος και κατά πάντα απέραντος  

ο Σφαίρος ο κυκλοειδής χαιρόµενος τη γύρω µοναξιά του. 

29 Από την πλάτη του δεν ξεπετιούνται δυό κλαδιά,  

ούτε και πόδια, ούτε γρήγορα γόνατα, ούτε γενετήσια µέλη,  

αλλά ήταν Σφαίρος και από παντού ίσος προς τον εαυτό του. 

30 Αλλά αφού µέσα στα µέλη του αυξήθηκε η ∆ιαµάχη  

και σε τιµές ορθώθηκε στο πέρασµα του χρόνου,  

που εναλλασσόµενος δένεται µε ευρύτατο όρκο… 



31 Όλα κατά σειράν σειόντουσαν τα µέλη του θεού. 

ε) [Κοσµογονία και Φύση] (1) 

38 Εµπρός λοιπόν, θα σου πω [βάζοντας] τον ήλιο ως αρχή, 

από πού γεννήθηκαν όλα όσα εµείς βλέπουµε τώρα: 

[ είναι ] η γη και ο πόντος πολυκύµατος και ο υγρός αέρας  

κι ο αιθέρας ο Τιτάν που σφίγγει τα πάντα σε κύκλο 

40 Ο Ήλιος µε τα οξέα βέλη του και η ιλαρή Σελήνη. 

41 [Ο ήλιος] συναθροισµένος περιπολεί τον µέγα ουρανό. 

42 [Ο ήλιος] αντανακλά φως και αντικρίζει τον Όλυµπο µε άφοβο πρόσωπο. 

43 [Η σελήνη] σε κυκλική τροχιά γύρω απ' τη γη ελίσσεται αλλότριο φως. 

48 Η γη τη νύχτα θέτει, ενάντια στεκούµενη στο φως. 

52 Πολλές φωτιές καίνε κάτω από το έδαφος 

54 Ο αιθέρας καταδύεται µε µακριές ρίζες κάτω από τη γη 

55 Της γης ιδρώτας η θάλασσα 

56 Το αλάτι έπηξε, χτυπηµένο απ' τις ριπές του ήλιου. 

67 Στο πιο θερµό µέρος της γης εκτεινόταν το αρσενικό φύλο, 

γι' αυτό οι άντρες είναι πιο µαύροι, πιο ανδρείοι  

και πιο τριχωτοί 

88 Από τα δύο µάτια βγαίνει µια µατιά 

108 Όσο αλλάζουν οι άνθρωποι φύση, τόσο συµβαίνει ν' αλλάζουν και οι σκέψεις τους 
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ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 

[Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ] 

Ο Ηράκλειτος ήταν γιος του Βλόσωνος και καταγόταν από την Έφεσο, την δεύτερη µεγαλύτερη 

πόλη της Ιωνίας. Ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας που έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. [544-

484] και αποτέλεσε ανεξάρτητο και δυνατό φιλοσοφικό πνεύµα. To αντικείµενο της φιλοσοφίας 

του δεν είναι η υλική αρχή αυτού του κόσµου αλλά ο εσωτερικός ρυθµός, ο Λόγος για τον οποίο 

κινείται και ρυθµίζεται. Ο Ηράκλειτος είναι ο φιλόσοφος του αιώνιου γίγνεσθαι. Η κίνηση αυτή 

του γίγνεσθαι εκφράζεται µε την συνεχή ροή του ποταµού που ολοένα ανανεώνεται. Μέσα στον 

Λόγο, ο Ηράκλειτος, δένει ένα µόνο υλικό στοιχείο, το Πυρ. Η ύπαρξη του Πυρός δηµιουργεί 

µαζί µε τον Λόγο ένα κόσµο άπειρο, άναρχο, ανώλεθρο, αυτορυθµιζόµενο που µετατρέπεται σε 

ποικίλες µορφές. Ο κόσµος αυτός είναι η αρµονία των αντιθέσεων. Οι αντιθέσεις δηµιουργούν 

την ενότητα των πάντων µε την σύνθεση τους. Το καλό και το κακό είναι οι αντίθετες όψεις του 

ίδιου πράγµατος. "Για τον Θεό όλα είναι ωραία και καλά και δίκαια, όµως οι άνθρωποι άλλα 

θεωρούν άδικα κι άλλα δίκαια" [απόσ. 102]. 

[Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ]  
Σύµφωνα µε τον ∆ιογένη Λαέρτιο [Βιβλίο 8] "Όταν του ζήτησαν να θεσπίσει νόµους, 

αδιαφόρησε τελείως, επειδή είχε ήδη επικρατήσει κακός τρόπος κυβέρνησης της πόλης και πήγε 

στο ιερό της Αρτέµιδος κι έπαιζε µε τα παιδιά αστραγάλους. Τελικά, µίσησε τους ανθρώπους και 

έφυγε για να ζήσει στα βουνά τρώγοντας χόρτα και βότανα. Επειδή όµως αυτό έγινε αιτία να 

αρρωστήσει από υδρωπικία, κατέβηκε στην πόλη και ρωτούσε αινιγµατικά τους γιατρούς αν 

µπορούσαν µετά από πολλή βροχή να δηµιουργήσουν ξηρασία. Οι γιατροί δεν καταλάβαιναν τι 

τους έλεγε και αυτός τάφηκε σ' ένα βουτοστάσιο ελπίζοντας πως η ζεστασιά της κοπριάς θα 

τραβήξει από µέσα την βλαβερή υγρασία. Όµως ούτε αυτό είχε αποτέλεσµα και έτσι πέθανε σε 

ηλικία εξήντα χρονών".  

[Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ]  
Ο Ηράκλειτος έµεινε στην ιστορία της φιλοσοφίας ως ο "σκοτεινός" φιλόσοφος λόγο της 

ερµηνευτικής δυσκολίας των έργων του. Ο Τίµων ο Φλιάσιος (σατιρικός ποιητής του 3ου αιώνα 

π.Χ) τον αποκάλεσε αινικτήν, δηλαδή αινιγµατοποιό. Το µοναδικό σύγγραµµα που γνωρίζουµε 

ότι άφησε ο Ηράκλειτος είναι µε τίτλο "Περί φύσεως" και διαιρείται σε τρία µέρη : για το 

σύµπαν, για την πολιτική και για τη θεολογία. Το έργο αυτό γράφτηκε µε ασάφεια για να γίνει 

κατανοητό µόνο από ικανούς ανθρώπους και αφιερώθηκε στο ιερό της Εφέσιας Αρτέµιδος, 

σύµβολο ελληνικού και ανατολικού πολιτισµού. Όταν ο Σωκράτης διάβασε το έργο του 

Ηράκλειτου είπε "αυτά που κατάλαβα είναι σπουδαία, νοµίζω όµως ότι είναι εξίσου σπουδαία 

και αυτά που δεν µπόρεσα να καταλάβω. Ωστόσο χρειάζεται να είσαι ένας δεινός κολυµβητής 

σαν αυτούς από τη ∆ήλο για να µην πνιγείς µέσα στο βιβλίο του" [∆ιογένης Λαέρτιος, Βίοι 

φιλοσόφων, Σωκράτης, 22]. 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ  
• Τα πάντα ρέουν και τίποτα δε µένει, τα πάντα κυλούν και τίποτα δε µένει σταθερό [Β1]  

• ∆εν µπορείς να µπεις δύο φορές στα ίδια νερά του ποταµού. Ούτε µπορείς ν' αγγίξεις δυο 

φορές τη φθαρτή ουσία στην ίδια κατάσταση γιατί αυτή µε την ορµή και την ταχύτητα 

που αλλάζει σκορπίζει και πάλι µαζεύεται, πλησιάζει και φεύγει. [91]  

• Στην αλλαγή βρίσκουν τα πράγµατα ανάπαυση.[Β84α]  

• Η διχόνοια φέρνει τη συµφωνία[Β80]  

• Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι το αταίριαστο ταιριάζει µε τον εαυτό του[Β51]  

• Από την ασυµφωνία βγαίνει η οµορφότερη αρµονία[Β8]  

• Ο χρόνος είναι παιδί που παίζει πεσσούς, του παιδιού είναι η βασιλεία.[52]  

• Τον κόσµο αυτό, τον ίδιο για όλα τα όντα, ούτε κάποιος θεός ούτε άνθρωπος τον έκανε, 

αλλά ήταν πάντα είναι και θα είναι πυρ αείζωο, ανάβει µε µέτρο και σβήνει µε µέτρο. 

[30]  

• Οδός άνω και κάτω µία. [60]  

• Στον κύκλο η αρχή και το τέλος είναι το ίδιο.[Β103]  

• Ανήφορος και κατήφορος είναι ένας και ίδιος δρόµος.[Β60]  

• Θάνατος είναι όσα ξυπνητοί βλέπουµε και ύπνος όσα κοιµισµένοι θεωρούµε [21]  

• Ενώ ο Λόγος υπάρχει αιώνια, ανόητοι αποδείχνονται οι άνθρωποι και πριν τον ακούσουν 

και αφού τον ακούσουν για πρώτη φορά, γιατί αν και γίνονται τα πάντα σύµφωνα µε 

αυτόν το Λόγο, φαίνονται µη έµπειροι, όταν αποπειρώνται να πουν ή να πράξουν κάτι 

από αυτά που εγώ εκθέτω, διαχωρίζοντας το καθένα κατά τη φύση του λέγοντας το πώς 

έχει. Οι άνθρωποι όµως λησµονούν όσα κάνουν ξυπνητοί, όπως και ξεχνούν όσα κάνουν 

κοιµισµένοι. [1]  

• Κάθε µέρα ο ήλιος είναι καινούργιος [6]  

• Αν όλα γίνονταν καπνός οι µύτες µας θα τα ξεχώριζαν [7]  

• Το ενάντιο συµβιβάζεται και οι διαφορετικοί τόνοι κάνουν την καλύτερη αρµονία και 

όλα γεννιούνται µετά από αντιµαχία [8]  

• Οι γάιδαροι θα προτιµούσαν τ' άχυρα περισσότερο από το χρυσάφι, γιατί σ' αυτούς είναι 

πιο ευχάριστη η τροφή απ΄ το χρυσάφι. [9]  

• Συνάφειες είναι : ολότητα και µη ολότητα, οµόρροπο και αντίρροπο, σύµφωνο και 

παράφωνο. Από όλα ένα και από ένα όλα. [10]  

• Στα ποτάµια τα ίδια µπαίνουν άλλα ποτάµια και άλλα νερά ρέουν πάνω τους και οι ψυχές 

απ' τα υγρά βγαίνουν µε αναθυµίαση. [12]  

• Πως θα µπορούσε κανείς να κρυφτεί από εκείνο που ποτέ δεν δύει; [16]  

• Εάν κανείς δεν ελπίζει, το ανέλπιστο δεν θα το βρει, γιατί είναι ανεξερεύνητο και 

απλησίαστο[18]  

• Όταν γεννηθούν θέλουν να ζουν και ας πεθαίνουν, κι ας αφήνουν πίσω τους παιδιά που 

θα πεθάνουν [20]  

• Τον χρυσό όσοι αναζητούν, πολλή γη σκάβουν και λίγο βρίσκουν [22]  

• Της δικαιοσύνης το όνοµα δεν θα το γνώριζαν αν δεν υπήρχαν αδικήµατα [23]  

• Τους νεκρούς του Άρη τους τιµούν οι θεοί και οι άνθρωποι [24]  

• Οι πιο ένδοξοι θάνατοι έχουν και την πιο µεγάλη υπόληψη [25]  

• Ο άνθρωπος, στη νύχτα, όταν σβήσει η θέα των πραγµάτων, ανάβει φως για να βλέπει. 

Όσο ζει αγγίζει τον νεκρό όταν κοιµάται και όταν είναι ξυπνητός αγγίζει τον κοιµισµένο 

[26]  

• Τους ανθρώπους όταν πεθάνουν τους περιµένουν πράγµατα που δεν τα ελπίζουν και δεν 

τα υποθέτουν [27]  

• Εκλέγουν και προτιµούν ένα αντί για όλα οι άριστοι, αιώνια δόξα των θνητών. Οι πολλοί 



χορταίνουν όπως τα κτήνη [29].  

• α] Του πυρός µεταβολές: πρώτα θάλασσα και το µισό της θάλασσας γη και το άλλο µισό 

λαίλαπα µε κεραυνούς.  

• β] Η γη σε θάλασσα διαχέεται και µετριέται µε τον ίδιο λόγο που ήταν πριν γίνει η γη 

[31]  

• Οι ανόητοι κι αν ακούσουν µε κουφούς µοιάζουν , έχουν τη φήµη πως και παρόντες είναι 

απόντες [34]  

• Για τις ψυχές θάνατος είναι να γίνουν νερό, για το νερό θάνατος είναι να το να γίνει 

χώµα από το χώµα νερό γίνεται κι απ' το νερό ψυχή [36]  

• Ένα είναι το σοφό, να γνωρίσεις καλά τη σκέψη που κυβερνά τα πάντα [42]  

• Της ψυχής τα πέρατα δεν θα τα βρεις, όποιο δρόµο κι αν πορευθείς, τόσο βαθύ λόγο έχει 

[45]  

• Να µην συµπεραίνουµε τυχαία για τα πολύ µεγάλα γεγονότα [47]  

• Του τόξου το όνοµα είναι βίος, το έργο του θάνατος [48]  

• Ο ένας για µένα αξίζει µυριάδες αν είναι άριστος [49]  

• Στο ίδιο νερό των ποταµών µπαίνουµε και δεν µπαίνουµε και βρισκόµαστε µέσα και δεν 

βρισκόµαστε [49α]  

• ∆εν καταλαβαίνουν πως ό,τι διαφέρει µε το άλλο, είναι οµόφωνο µε τον εαυτό του, 

παλίντονη αρµονία όπως του τόξου και της λύρας. [51]  

• Ο πόλεµος είναι πατέρας και βασιλιάς όλων, άλλους τους θεούς και άλλους ανθρώπους 

ανέδειξε, όπως έκανε άλλους δούλους και άλλους ελεύθερους. [53]  

• Η κρυφή αρµονία είναι καλύτερη από τη φανερή [54]  

• Όσα µπορεί κανείς να δει και να ακούσει, αυτά εγώ προτιµώ [55]  

• Εξαπατούνται οι άνθρωποι στη γνώση των φανερών πραγµάτων, όπως σχετικά µε τον 

Όµηρο που έγινε ο σοφότερος απ' όλους τους Έλληνες. Γιατί και εκείνον τον εξαπάτησαν 

κάποια παιδιά που σκότωναν ψείρες, λέγοντας του: όσα είδαµε και πιάσαµε, 

εγκαταλείπουµε, µα όσα δεν είδαµε κι ούτε πιάσαµε, τα φέρνουµε[πάνω µας.] [58]  

• Στον κοχλία του λευκαντή, η ευθεία και συγχρόνως κυκλική περιστροφική φορά είναι 

µία και η αυτή [59]  

• Η θάλασσα, νερό καθαρότατο και βρωµερότατο, για τα ψάρια πόσιµο και σωτήριο, για 

τους ανθρώπους άποτον και θανατηφόρο [61]  

• Τα πάντα κυβερνάει ο Κεραυνός [64]  

• Τα πάντα το πυρ όταν έρθει θα τα διαχωρίσει και θα τα κυριεύσει. [66]  

• Ο θεός είναι ηµέρα-νύχτα, χειµώνας-θέρος, πόλεµος-ειρήνη, χορτασµός-πείνα. 

Αλλοιώνεται όπως η φωτιά που όταν αναµιχθεί µε θυµιάµατα, όνοµα παίρνει κατά την 

ευωδιά του καθενός. [67]  

• Παιδικά παιχνίδια οι ανθρώπινες δοξασίες [70].  

• Πρέπει να θυµόµαστε κι εκείνον που ξεχνάει προς τα πού πάει ο δρόµος. [71].  

• ∆εν πρέπει να φερόµαστε σαν παιδιά προστατευµένα απ' τους γονείς [74].  

• Αυτοί που κοιµούνται είναι εργάτες και συνεργοί σε όσα γίνονται στον κόσµο[75].  

• Η ζωή του πυρός οφείλεται στον θάνατο του χώµατος, η ζωή του αέρα στο θάνατο του 

πυρός, η ζωή του ύδατος στο θάνατο του αέρα, η ζωή του χώµατος στο θάνατο του 

ύδατος [76].  

• Των ψυχών τέρψη ή θάνατος είναι να γίνουν υγρές [77].  

• Η φύση του ανθρώπου δεν έχει σοφία, η θεϊκή έχει [78].  

• Ο άνθρωπος, άµυαλος φαίνεται µπροστά στο θεό, όπως το παιδί µπροστά στον άντρα. 

[79].  

• Ο πιο όµορφος απ' τους πιθήκους είναι άσχηµος όταν συγκριθεί µε το γένος των 



ανθρώπων [82].  

• Ο πιο σοφός άνθρωπος µπρος στο θεό θα φανεί πίθηκος και στη σοφία και στην οµορφιά 

και σ' όλα τ' άλλα. [83]  

• Με την επιθυµία ν' αντιµάχεσαι είναι δύσκολο, γιατί αυτό που θέλει το αγοράζει η ψυχή 

[85].  

• Ο βλάκας συνηθίζει να τα χάνει σε κάθε λόγο [87].  

• Το ίδιο είναι ζωντανό και πεθαµένο, ξυπνητό και κοιµισµένο, νέο και γέρικο, γιατί αυτά 

µεταλλάσσονται σ' εκείνα κι εκείνα πάλι σ' αυτά. [89]  

• Τα πάντα ανταλλάσσονται µε το πυρ και το πυρ µε τα πάντα, όπως ακριβώς τα 

εµπορεύσιµα πράγµατα µε τον χρυσό κι ο χρυσός µε τα πράγµατα [90]  

• Η Σίβυλλα µε µανιασµένο στόµα φθέγγεται αγέλαστα, ακαλλώπιστα και αρωµάτιστα, 

προφητεύουσα για χίλια χρόνια δια µέσου του θεού. [92]  

• Ο Κύριος που το µαντείο του είναι στους ∆ελφούς ούτε λέει ούτε κρύβει αλλά 

υποσηµαίνει [93]  

• Ο ήλιος δεν θα ξεπεράσει τα όρια του, ειδεµή οι Ερινύες, οι βοηθοί της ∆ίκης θα τον 

βρούνε [94].  

• Οι σκύλοι γαβγίζουν όσους δεν γνωρίζουν [97].  

• Οι ψυχές οσφραίνονται τον Άδη [98].  

• Αν δεν υπήρχε ο ήλιος µε τ' άλλα αστέρια θα είχαµε νύχτα [99].  

• Όλα τα πράγµατα έρχονται στην ώρα τους. [100].  

• Τα µάτια είναι πιο αξιόπιστοι µάρτυρες από τα αυτιά [101α]  

• Ο άνθρωπος δεν είναι λογικό όν. Μόνο αυτό που τον περιβάλλει έχει νόηση[148]  

• Η φυσική κατάσταση κάθε ηµέρας είναι η ίδια·  

• Η φύση αγαπάει να κρύβεται[123]  

• Σαν σκουπίδια τυχαία χυµένα είναι ο οµορφότερος κόσµος[124]  

• Τα ψυχρά θερµαίνονται, το θερµό ψυχραίνεται, το υγρό ξεραίνεται, το ξερό νοτίζει[126]  

• Το ήθος του ανθρώπου είναι ο δαίµων του [το πνεύµα που τον προστατεύει][119]  

• Η ψυχή έχει κάθε λόγο να αυξάνει τον εαυτό της[115]  

• Η σκέψη είναι κοινή σε όλους [113]  

• Της αυγής και της εσπέρας τα τέρµατα είναι η άρκτος κι απέναντι στην άρκτο το όριο 

του λαµπρού ∆ία[120]  

• Λένε πως πρέπει κανείς και να πράττει σαν να είναι κοιµισµένος [Β73]  

• Είναι σοφό να δέχεστε πώς όλα τα πράγµατα είναι ένα [Β50]  

• Η ξερή ψυχή είναι η πιο σοφή και η πιο καλή.[Β115]  

• Είναι το ίδιο νεκρός και ζωντανός ξύπνιος και κοιµισµένος, νέος και γέρος γιατί ετούτα 

µεταβαλλόµενα σ' εκείνα είναι κι εκείνα µεταβαλλόµενα σ' ετούτα µε ξαφνική και 

αδιάκοπη µεταβολή. [Β88]  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΑΡΜΕΝΙ∆ΗΣ 

  

[Η ΖΩΗ ΤΟΥ] 



 

Ο Παρµενίδης γεννήθηκε στην Ελέα της Κάτω Ιταλίας τον 6ο αιώνα π.Χ. Ο ∆ιογένης Λαέρτιος 

αναφέρει πως συναναστράφηκε µε τον Αµεινία τον Πυθαγόρειο, τον γιο του ∆ιοχαίτα, που ήταν 

φτωχός αλλά καλός και αγαθός άνθρωπος»(2). Τα στοιχεία που γνωρίζουµε για την ζωή του 

είναι ελάχιστα. Η µοναδική αναφορά, αµφίβολης ιστορικής γνησιότητας, γίνεται από τον 

Πλάτωνα στην αρχή του έργου του «Παρµενίδης» όπου και αναφέρει πως «-κάποτε ο 

Παρµενίδης και ο Ζήνων ήρθαν στην Αθήνα για τα Μεγάλα Παναθήναια. Ο Παρµενίδης ήταν σε 

πολύ προχωρηµένη ηλικία, εξηνταπεντάρης και γκριζοµάλλης, αλλά µε αρχοντική όψη. Ο 

Ζήνων κόντευε τότε τα σαράντα, ήταν ψηλός και ευπαρουσίαστος και κυκλοφορούσε η φήµη 

πως ήταν προτίµηση του Παρµενίδη. Οι δύο τους κατέλυσαν στο σπίτι του Πυθόδωρου, έξω από 

τα τείχη, στον Κεραµικό. Εκεί πήγε ο Σωκράτης και πολλοί άλλοι µαζί του, θέλοντας 

ν'ακούσουν το σύγγραµµα του Ζήνωνα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που ο Παρµενίδης και ο Ζήνων 

το έφερναν στην Αθήνα. Την εποχή εκείνη ο Σωκράτης ήταν ακόµα πολύ νέος.» Πλάτων, 

Παρµενίδης 127α (1)  

[ΟΙ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΟΥ] 

 

Ο Παρµενίδης δέχτηκε, µέσω του Αµεινία, σηµαντική επίδραση από την Πυθαγόρεια 

φιλοσοφική σκέψη χωρίς βέβαια να ξέρουµε την πραγµατική της έκταση. Η φιλοσοφία στην 

Κάτω Ιταλία και την Σικελία εµφανιζόταν πιο µυστικιστική σε σχέση µε την φιλοσοφία της 

Ιονικής σχολής. Τα µαθηµατικά για τους Πυθαγόρειους ήταν συνυφασµένα µε την µεταφυσική 

και αυτό γοήτευσε και επηρέασε τον Παρµενίδη στον τρόπο σκέψης και διατύπωσης των 

φιλοσοφικών του θεωριών.  

[ΤΟ ΟΝ] 

 

Ο Παρµενίδης θεωρείται ο πατέρας της Οντολογικής φιλοσοφίας. Το κεντρικό σηµείο της 

σκέψης του Παρµενίδη περιστρέφεται γύρω από την έννοια του «Οντος». Το «Ον» είναι µία 

αγέννητη, άπειρη, αµετάβλητη, αναλλοίωτη και χωρίς αντιθέσεις σφαιρική οντότητα που 

ενθυλακώνει µέσα της όλο τον κόσµο. Το «Ον» δεν έχει κάποια Θεϊκή µορφή, ούτε αποτελείται 

από κάποιο πρωταρχικό στοιχείο, όπως υποστήριζαν οι φιλόσοφοι της Ιονικής σχολής. Το 

σύµπαν, η γη και η φύση είναι µέρη του ίδιου και αµετάβλητου σφαιρικού «Οντος». Το «Ον» 

είναι το «Εν» που ποτέ δεν µεταβάλλεται.  

 

Russell, Αρχαία Φιλοσοφία, Παρµενίδης (5) «Ο Ηράκλειτος υποστήριζε ότι τα πάντα, 

µεταβάλλονται: ο Παρµενίδης αντέταξε πως τίποτε δεν µεταβάλλεται.»  

[Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ] 

 

Ο Παρµενίδης αναλύει την πραγµατικότητα σε σχέση µε τον «νου» (σκέψη) και το «είναι» 

(ύπαρξη). Ο Παρµενίδης υποστηρίζει πως µόνο τον «Ον» υπάρχει, το «µη Ον» δεν υπάρχει. Ο 

νους αντιλαµβάνεται την αληθινή πραγµατικότητα µόνο µέσα από την ύπαρξη ενός πράγµατος, 

όχι µέσα από την ανυπαρξία του. Η φράση «Ο κύριος Α δεν υπάρχει» δεν εκφράζει καµία 

αλήθεια. Η ύπαρξη του «κυρίου Α» βρίσκεται στην ανυπαρξία («µη είναι»), δηλαδή στο 

«µηδέν».  

Πρόκλος, εις Τίµαιον. «Ο ένας δρόµος λέει ότι υπάρχει το «είναι» και ότι το «µη είναι» δεν 

υπάρχει».  

   

[Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠ' ΤΟ ΜΗ∆ΕΝ] 

 

Ο Παρµενίδης, επίσης, υποστηρίζει πως και η γέννηση έρχεται από την ανυπαρξία. Ένα 

αντικείµενο γεννιέται από το µηδέν και δεν αποτελεί µεταβολή ενός ήδη υπάρχοντος. Το 

αντικείµενο ,µέσω της φθοράς, οδηγείτε σταδιακά στην εκµηδένιση και τον πλήρη αφανισµό.  



Απόσπασµα 8, 5-21, Σιµπλίκιος, εις Φυσικά 78 « Ούτε ήταν ούτε θα είναι, γιατί είναι τώρα όλο 

µαζί, ένα, συνεχές. Γιατί ποια γέννα θ' αναζητήσεις γι' αυτό; Πως και από πού ξεφύτρωσε; ∆εν 

θα σ' αφήσω να πεις ή να σκεφτείς «απ' την ανυπαρξία», γιατί είναι άφατο και αδιανόητο ότι 

υπάρχει το «µη όν». Και ποια ανάγκη το έκανε να ξεφυτρώσει αργότερα και όχι νωρίτερα, 

ξεκινώντας από το µηδέν; Έτσι λοιπόν, ή πρέπει να είναι ολότελα ή να µην είναι καθόλου.» (1)  

[Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ] 

 

Η σχέση του «Οντος» και του «µη Οντος», όπως και τα παράδοξα επιχειρήµατα και 

συµπεράσµατα που διατύπωσε ο Παρµενίδης άσκησαν κολοσσιαία επίδραση στη µεταγενέστερη 

Ελληνική και δυτική φιλοσοφία. Ο Πλάτων στους διάλογους του «Παρµενίδης» ή «Περί Ιδεών» 

και «Σοφιστής» ή «Περί Οντος» αναφέρεται εκτεταµένα στις οντολογικές απόψεις του 

Παρµενίδη.  

 

Πλάτων, Σοφιστής, 237α (4) «Γιατί τολµάει αυτός ο λόγος (ο ψεύτικος) να παραδέχεται, πως 

υπάρχει το «µη ον». Αλλιώς δεν είναι δυνατόν το ψέµα να υπάρξει. Ο µέγας όµως Παρµενίδης, 

νεαρέ µου, όταν εµείς ήµασταν ακόµα πολύ νέοι, αρχίζοντας και τελειώνοντας και προφορικά 

και στους στίχους του, µας έδινε ετούτη την µαρτυρία: Τούτο ποτέ δεν θ' αποδείξεις, τα «µη 

όντα» πως υπάρχουν. Τράβα τον νου από τούτο τον δρόµο της έρευνας.  

 

Russell, Αρχαία Φιλοσοφία, Παρµενίδης (5). «Η ιστορική σηµασία του Παρµενίδη έγκειται στο 

γεγονός ότι επινόησε ένα είδος µεταφυσικής αποδείξεως που υπό τη µία ή την άλλη µορφή 

απαντάται στους περισσότερους µεταφυσικούς µέχρι και του Έγελου. Λένε συνήθως πως ο 

Παρµενίδης εφεύρε τη λογική, αλλ' αυτό που πραγµατικά εφεύρε ήταν η µεταφυσική βασισµένη 

στη λογική.»  

[ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ] 

 

Το συγγραφικό έργο του Παρµενίδη εξαντλείται σε ένα µόνο εξάµετρο ποίηµα µε τίτλο «Περί 

Φύσεως». Σε όλο σχεδόν το έργο του πραγµατεύεται οντολογικές έννοιες και όχι κοσµολογικές. 

Η µόνο κοσµολογική άποψη που διατυπώνει ο Παρµενίδης είναι ότι ο κόσµος µοιάζει µε 

ολοστρόγγυλη σφαίρα. (3). Το προοίµιο του ποιήµατος είναι πραγµατικά εντυπωσιακό διότι 

αναφέρεται σε ένα µαγικό ταξίδι που κάνει ο Παρµενίδης πάνω σε φλεγόµενα σοφά άλογα για 

να συναντήσει τη Θεά της στρογγυλής Αλήθειας. «Σ' αυτόν λοιπόν βρέθηκα το δρόµο, όπου µ' 

έφεραν τ' άτια τα σοφά σέρνοντας το άρµα µου, και πήγαιναν µπροστά µου κόρες. Κι ο άξονας 

στους τόρµους τσίριζε σαν σφυρίχτρα, αναµένος (γιατί ήταν στριµωγµένος και ανάµεσα σε 

ρόδες τορνευτές) καθώς του Ήλιου οι θυγατέρες σπεύδανε να µε συνοδέψουν, αφού άφησαν τα 

δώµατα της Νύχτας για το φως και µε τα χέρια έβγαλαν τα πέπλα απ' τα κεφάλια τους.» (1)  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

 

[Προοίµιο, Η Συνάντηση µε τη Θεά], Σιµπλίκιος, Περί ουρανού 557, 25 (στίχοι 28-32)(3)  

Και η θεά µε καλοδέχτηκε, έπιασε µε το δεξί της χέρι το δεξί µου και αυτά τα λόγια µου είπε: 

Καλώς όρισες, νέε µου, εσύ που έρχεσαι στο σπίτι µου συνοδευόµενος από αθάνατους ηνίοχους.  

 

Και πρέπει όλα να τα µάθεις, τόσο της στρογγυλής Αλήθειας την ατάραχη καρδιά, όσο και τις 

ψεύτικες γνώµες των θνητών, στις οποίες δεν υπάρχει αληθινή βεβαιότητα. Ωστόσο θα τις 

µάθεις κι αυτές, γιατί οι γνώµες πρέπει να εξεταστούν, αν διεισδύσουν σε καθετί και σ' όλα.  

 

[Η Αλήθεια βρίσκεται στο «είναι» και όχι στο «µη είναι], Πρόκλος, εις Τίµαιο Ι, 345, 18(3)  

Έλα λοιπόν, εγώ θα µιλήσω και εσύ δέξου τον λόγο, αφού ακούσεις ποίοι δρόµοι εξέτασης 

υπάρχουν, µπορείς να σκεφτείς. Ο ένας δρόµος λέει ότι υπάρχει το είναι και ότι το µη είναι δεν 

υπάρχει Αυτός είναι ο πειστικός δρόµος. (γιατί ακολουθεί την αλήθεια). Και ο άλλος δρόµος 



είναι αυτός που λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα και ότι είναι ανάγκη να µην υπάρχει. Αυτό το 

µονοπάτι λέω ότι είναι από τα πιο ανάκουστα, γιατί ούτε θα µπορούσες να γνωρίσεις το µη όν 

(γιατί δεν είναι κατορθωτό) ούτε να το εκφράσεις.  

 

[∆ιάφορα Αποσπάσµατα], Σιµπλίκιος, εις Φυσικά (3)  

 

Το ίδιο πράγµα είναι η σκέψη και εκείνο για το όποιο γίνεται η σκέψη.(3)  

 

(Το ον) είναι ολοκληρωµένο απ' όλες τις πλευρές, όµοιο µε τον όγκο µίας ολοστρόγγυλης 

σφαίρας, που από τη µέση απέχει το ίδιο απ' όλα τα σηµεία.(3)  

 

Πρώτον απ' όλους του θεούς τον Έρωτα επινόησε.  

 

- το γάρ αυτό νοείν εστίν τε και είναι. Το ίδιο πράγµα είναι νόηση και πραγµατικότητα (3)  

 

Πως, λοιπόν, θα ήταν δυνατόν το Ον να χαθεί στο µέλλον; 'H πως θα ήταν δυνατόν να γεννηθεί; 

Αν εγεννάτο, δεν υπάρχει, ούτε και αν επρόκειτο να γεννηθεί στο µέλλον. Έτσι η γένεσης 

αφανίζεται και ο όλεθρος είναι ακατανόητος. (5)  

 

Γη- ριζωµένη στο νερό (3)  

ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

Αέτιος ΙΙ, 7, 1 (1)  

«Ο Παρµενίδης έλεγε ότι υπάρχουν δακτύλιοι, κουλουριασµένοι ο ένας γύρω από τον άλλο, από 

τους οποίους ο ένας αποτελείται από την αραιή και ο άλλος από την πυκνή ουσία, και ότι 

ανάµεσα τους υπάρχουν άλλοι, µεικτοί δακτύλιοι, από φως και σκοτάδι. Και αυτό που τους 

περιέχει όλους σαν ένα τείχος είναι, λέει, από τη φύση του στερεό. Κάτω από αυτό είναι ένας 

πύρινος δακτύλιος και ότι βρίσκεται στη µέση όλων αυτών των δακτυλίων είναι και αυτό στερεό 

και γύρω του υπάρχει η πρωταρχική αιτία της κίνησης και της γέννησης όλων των άλλων. Ο 

Παρµενίδης την αποκαλεί θεά που κυβερνά τα πάντα, κλειδοκρατόρισσα, ∆ικαιοσύνη και 

Ανάγκη.»  

ΕΙΚΟΝΕΣ 

{[parpap.jpeg]} 
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ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 

[Η ΖΩΗ ΤΟΥ] 

Ο Πυθαγόρας (585 - 500 π.Χ.) γεννήθηκε στη Σάµο, αλλά έζησε και έδρασε στον Κρότωνα της 

Κάτω Ιταλίας. Το όνοµα Πυθαγόρας του το έδωσαν οι γονείς του προς τιµήν της Πυθίας που 

προφήτευσε την γέννηση του. Ο Πυθαγόρας είναι ένας από τους µεγαλύτερους αρχαίους 

Έλληνες φιλοσόφους και ιδρυτής της Πυθαγόρειας σχολής. Η σχολή των Πυθαγορείων 

εµφανίζεται συγκροτηµένη µέσα στις πόλεις της Μεγάλης Ελλάδος ως κίνηµα πολιτικό και 

θρησκευτικό. Η φιλοσοφία µετακινείται από την περιοχή της Ιωνίας στην Κάτω Ιταλία, όπου 

ήκµαζαν οι ελληνικές πόλεις. Ο Κρότωνας, αριστοκρατική πόλη της Μεγάλης Ελλάδος, έγινε το 

ορµητήριο του "Θιάσου" του Πυθαγόρα που επεδίωκε την ηθική και πνευµατική αναγέννηση 

όλων των λαϊκών στρωµάτων, ανδρών και γυναικών. (3) 



[Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ] 

Ο ∆ιογένης Λαέρτιος (Βίοι Φιλοσόφων, Βιβλίο Όγδοο) αναφέρει για τον Πυθαγόρα ότι : " 

Νεαρός ακόµη, παρακινηµένος από τη φιλοµάθειά του έφυγε από την πατρίδα του για να µυηθεί σε 

όλες τις Ελληνικές και βαρβαρικές τελετές. Πήγε και στην Αίγυπτο και τότε ο Πολυτάρκης τον 

σύστησε µε επιστολή του στον Άµαση. Έµαθε τέλεια τα Αιγυπτιακά, όπως λέει ο Αντιφών στο "Περί 

των εν αρετή πρωτευσάντων" και επισκέφτηκε τους Χαλδαίους και τους Μάγους. Κατόπιν στην 

Κρήτη µε τον Επιµενίδη κατέβηκε στο Ιδαίον άντρο, αλλά και στην Αίγυπτο είχε µπει στα άδυτα. 

Έτσι γνώρισε τα µυστικά για τους θεούς. Στη συνέχεια επέστρεψε στη Σάµο, επειδή όµως βρήκε την 

πατρίδα του τυραννοκρατούµενη από τον Πολυκράτη, αναχώρησε για τον Κρότωνα της Ιταλίας." 

(1) 

Ο Ηρακλείδης από τον Πόντο, σύµφωνα µε τον ∆ιογένη Λαέρτιο, αναφέρει πως ο Πυθαγόρας 

έλεγε πως κάποτε υπήρξε Αιθαλίδης και ήταν γιος του Ερµή. Ο Ερµής του ζήτησε να διαλέξει 

ό,τι ήθελε, εκτός από την αθανασία. Ζήτησε λοιπόν, όσο ζει, να θυµάται όσα του έχουν συµβεί. 

Έτσι µπορούσε να επαναφέρει στη µνήµη του τα πάντα από τις προηγούµενες ζωές του. (1) 

[ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ] 

Ο Πυθαγόρας είχε πολλούς και πιστούς µαθητές. Κάθε φορά που έµπαιναν στο σπίτι του τους 

έλεγε να λένε τα εξής. Που έσφαλα; τι έκανα; τι έπρεπε να κάνω και δεν έκανα; Οι µαθητές του 

επί πέντε χρόνια παρέµεναν σιωπηλοί και άκουγαν µόνο τις οµιλίες του Πυθαγόρα χωρίς ποτέ να 

βλέπουν τον ίδιο. Μετά το τέλος αυτής της δοκιµασίας, οι µαθητές του, γίνονταν µέλη του 

σπιτιού του και είχαν δικαίωµα να τον βλέπουν. (1) 

[Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ] 

Ο Πυθαγόρας είναι ο πρώτος που ονόµασε τον εαυτό του "φιλόσοφο" και ο πρώτος που 

ανακάλυψε τα µουσικά διαστήµατα από µία χορδή. Ο Πρόκλος (Νεοπλατωνικός φιλόσοφος 410-

485 π.Χ.) λέει πως πρώτος ο Πυθαγόρας ανύψωσε την γεωµετρία σε ελεύθερη επιστήµη, γιατί 

θεώρησε τις αρχές της από πάνω προς κάτω και όχι µε βάση τα υλικά αντικείµενα. Ο 

Απολλώνιος ο λογιστικός αναφέρει ότι πρόσφερε εκατόµβη, όταν βρήκε ότι το τετράγωνο της 

υποτείνουσας ορθογωνίου τριγώνου ισούται µε το τετράγωνο των δύο άλλων. 

[Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ] 

Ο Πυθαγόρας πέθανε, σύµφωνα µε τον ∆ιογένη Λαέρτιο, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει από 

την καταδίωξη Κροτωνιατών που φοβήθηκαν την εγκαθίδρυση τυραννίας λόγο της µεγάλης 

δύναµης που είχε αποκτήσει αυτός και οι µαθητές του στην πόλη. Οι Κροτωνιάτες έσφαξαν 

αυτόν και τους τετρακόσιους µαθητές του αφού πρώτα έκαψαν το σπίτι του Μίλωνα στο οποίο 

λίγο πριν είχαν συγκεντρωθεί. Ο ∆ικαίαρχος αναφέρει πως ο Πυθαγόρας πέθανε στο ιερό των 

Μουσών στο Μεταπόντιο µένοντας σαράντα µέρες νηστικός. 

[Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ] 

Ο Πυθαγόρας δεν έγραψε κανένα έργο, έτσι το βάρος της διάσωσης της διδασκαλίας του έπεσε 

στους µαθητές του. Για τους πυθαγόρειους η ουσία των πραγµάτων βρίσκεται στους αριθµούς 

και στις µαθηµατικές σχέσεις. Γνωστή είναι ακόµη η πυθαγόρεια διδασκαλία της "µιµήσεως" 

κατά την οποία τα αισθητά υπάρχουν κατ' αποµίµηση ατελή του τέλειου νοητού κόσµου. Έτσι 

εισάγεται στην Ελληνική φιλοσοφία η αντίληψη των δύο κόσµων, νοητού και αισθητού που 

επηρέασε, στη συνέχεια, την θεωρία για τον κόσµο των Ιδεών του Πλάτωνα. Η αληθινή πηγή της 

σοφίας για τους Πυθαγόρειους είναι η τετρακτύς, δηλαδή οι τέσσερις πρώτοι φυσικοί αριθµοί 

που θεωρείται ότι συνδέονται µεταξύ τους µε διάφορες σχέσεις. Πραγµατικά, από αυτούς τους 

τέσσερις αριθµούς, µπορεί κανείς να κατασκευάσει τις αρµονικές αναλογίες της τέταρτης, της 

πέµπτης και της ογδόης. Οι αναλογίες αυτές δηµιουργούν την αρµονία (το άκουσµα για το 

ωραίο) που για τους Πυθαγόρειους είχε όχι απλώς γενική σηµασία, αλλά κυριολεκτικά κοσµική. 

(2) 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

Σέξτος, Προς Μαθηµατικούς VII, 94-95 (2) …  

Οι Πυθαγόρειοι συνηθίζουν άλλοτε να λένε "όλα µοιάζουν µε αριθµό" και άλλοτε να παίρνουν 



έναν όρκο, τον πιο δραστικό από όλους : "όχι, µα εκείνον που µας έδωσε την τετρακτύ, που 

περιέχει την πηγή και τη ρίζα της αέναης φύσης". Λέγοντας "εκείνον που µας έδωσε" εννοούν 

τον Πυθαγόρα (γιατί τον θεοποιούσαν) και λέγοντας τετρακτύς εννοούν έναν αριθµό που, 

συνθεµένος από τους τέσσερις πρώτους αριθµούς, παράγει τον τελειότερο αριθµό, όπως για 

παράδειγµα το δέκα, γιατί ένα συν δύο συν τρία συν τέσσερα µας κάνει δέκα. Αυτό ο αριθµός 

είναι η πρώτη τετρακτύς και αποκαλείται "πηγή της αέναης φύσης" επειδή, όπως αυτοί 

πιστεύουν, ολόκληρος ο κόσµος είναι ρυθµισµένος σύµφωνα µε την αρµονία. Η αρµονία είναι 

ένα σύστηµα από τρεις συγχορδίες , την Τετάρτη, την Πέµπτη και την Oγδόη. Οι αναλογίες των 

τριών συγχορδιών βρίσκονται στους τέσσερις αριθµούς που µόλις αναφέραµε - στο ένα, το δύο, 

το τρία και το τέσσερα. 

Πορφύριος, Πυθαγόρειος βίος.(2) … 

ισχυρίζεται (ο Πυθαγόρας) πως η ανθρώπινη ψυχή είναι αθάνατη, έπειτα ότι µπαίνει σε σώµατα 

άλλων ζωικών ειδών και ακόµα ότι κατά διάφορα χρονικά διαστήµατα αυτά που έγιναν κάποτε 

ξανασυµβαίνουν και ότι τίποτα γενικά δεν είναι καινούριο και ότι όλα τα όντα που έχουν ζωή 

πρέπει να τα θεωρούµε συγγενικά µας.  

Πορφύριος, Πυθαγόρειος βίος 42 (2).  

Υπήρχε και ένα άλλο είδος συµβόλων, παραδείγµατα των οποίων αποτελούν οι φράσεις "µην 

περνάς τα όρια της ζυγαριάς", δηλαδή µην είσαι πλεονέκτης, "µη σκαλίζεις τη φωτιά µε το 

µαχαίρι", δηλαδή µην ερεθίζεις µε αιχµηρές κουβέντες έναν άνθρωπο ήδη εξοργισµένο, "µη 

µαδάς το στεφάνι", δηλαδή µην παραβαίνεις του νόµους, που είναι τα στεφάνια των πόλεων. 

Πάλι : "µην τρως την καρδιά σου", δηλαδή µην αφήνεις τις στεναχώριες να σε τυραννούν, "µη 

στρογγυλοκάθεσαι πάνω στην καθηµερινή µερίδα σταριού", δηλαδή µη µένεις άπρακτος, "όταν 

έχεις ξεκινήσει ένα ταξίδι, µη γυρίζεις πίσω", δηλαδή όταν πεθαίνεις µη γαντζώνεσαι από αυτή 

τη ζωή. 

Ιάµβλιχος, Περί του πυθαγόριου βίου 82. (2) 

Όλα τα ακούσµατα διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: µερικά σηµαίνουν τι είναι ένα πράγµα, 

άλλα ποίο είναι το άκρο άωτο ενός πράγµατος και άλλα τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει 

κανείς. 

Πορφύριος, Πυθαγόρειος βίος 41(2) 

Ο Πυθαγόρας είπε ορισµένα πράγµατα µε µυστικό και συµβολικό τρόπο, τα περισσότερα από 

αυτά τα κατέγραψε ο Αριστοτέλης. Έλεγε λ.χ. ότι η θάλασσα είναι το δάκρυ του Κρόνου, ότι η 

Μεγάλη και η Μικρή Άρκτος είναι τα χέρια της Ρέας, η Πούλια η λύρα των Μουσών, οι 

πλανήτες τα σκυλιά της Περσεφόνης, επίσης έλεγε ότι ο ήχος που βγάζει ο χαλκός όταν 

κρούεται είναι η φωνή κάποιου θείου Όντος φυλακισµένη µέσα στον χαλκό. 

Αριστοτέλης, αποσ. 191, Αιλιανός, Ποικίλη ιστορία ΙΙ, 26.(2)  

… οι Κροτωνιάτες προσαγόρευαν τον Πυθαγόρα "Υπερβόρειο Απόλλωνα". Ο γιος του 

Νικόµαχου προσθέτει ότι κάποτε τον Πυθαγόρα τον είδαν πολλοί άνθρωποι, την ίδια µέρα και 

την ίδια ώρα, τόσο στο Μεταπόντιο όσο και στον Κρότωνα. Και στην Ολυµπία, κατά την 

διάρκεια των αγώνων, σηκώθηκε στο θέατρο και έδειξε στους θεατές ότι ένας µηρός του ήταν 

χρυσός. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι, καθώς µια φορά διάβαινε τον ποταµό Κόσα, το 

ποτάµι τον χαιρέτησε και πολλοί άνθρωποι άκουσαν αυτόν τον χαιρετισµό…. Επίσης αναφέρει 

ότι ο Πυθαγόρας προείπε στους πυθαγόρειους την επερχόµενη πολιτική αναστάτωση. Γι' αυτό 

έφυγε για το Μεταπόντιο, χωρίς να τον αντιληφθεί κανένας. 

Πορφύριος, Πυθαγόρειος βίος 30 (2)  

Ο Εµπεδοκλής µαρτυρεί για τον Πυθαγόρα και λέει: "Και υπήρχε ανάµεσά τους ένας άνθρωπος 

µε άπειρες γνώσεις, αυθεντία ιδιαίτερα στα κάθε λογής σοφά έργα, που είχε αποκτήσει 

απροσµέτρητο πνευµατικό πλούτο, γιατί όποτε επιστράτευε το πνεύµα του σε όλο του το 

µεγαλείο, έβλεπε εύκολα το καθετί που υπάρχει σε δέκα ή ακόµη και είκοσι γενιές" 

ΑΡΘΡΑ 

Οι πανάρχαιοι Έλληνες και η σύγχρονη Αστροφυσική  



Ελευθέριος Αθην. Κατσαβουνίδης (4) 

Η "Αρµονία των σφαιρών" του Πυθαγόρα, που αναφέρεται σε εκπληκτικής αρµονίας ήχο που 

παράγεται από την κίνηση των πλανητών και των άστρων. Το "Επταδιάστατο Σύµπαν". Οι 

Πυθαγόρειοι δέχονταν ότι επτά ∆υνάµεις - ∆αίµονες φρουρούν τη συνοχή του Σύµπαντος και 

διατηρούν την αιώνια µονιµότητά του. Για τον λόγο αυτόν η επτάδα ονοµαζόταν "Φυλακίτις", 

όντας προστατευτικής φύσης. Οι σύγχρονοι αστροφυσικοί δεν µπορούν να εξηγήσουν την 

πρόσφατη ανακάλυψη ότι το 90% του αστρικού κόσµου είναι αόρατο. 

Ο "Μέγας Ενιαυτός" των Ηρακλείτου και Πυθαγόρα της "Κοσµικής Ηµέρας" (18.000 περίπου 

ηλιακά έτη), όπου έχουµε "σύνοδο πλανητών" στο ίδιο ζωδιακό σηµείο που κατείχαν κατά την 

συντέλεση της δηµιουργίας και επέρχεται δια πυρός (εκπύρωση) ή δι' ύδατος (κατακλυσµός) 

καταστροφή µέρους του ζωδιακού πληθυσµού και µετά ακολουθεί η αναγέννηση 

(Μετακόσµιση).  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(1) ∆ιογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων Άπαντα,  

Βιβλίο Όγδοο (σελ 13 - 553)  

Μετάφραση : Μεταφραστική Οµάδα Κάκτου Εκδόσεις Κάκτος (Αθήνα 1994) 

(2) G.S. KIRK - J.E. RAVEN - M. SCHOFIELD,  

Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι, Πυθαγόρας (σελ 221 - 245)  

Μετάφραση: ∆ηµοσθένης Κούρτοβικ  

Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης (Αθήνα 1990) 

(3) Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,  

Τόµος Β Η Σχολή των Πυθαγορείων (σελ 426,427)  

Εκδόσεις "Εκδοτική Αθηνών" 1971  

(4) Οι πανάρχαιοι Έλληνες και η σύγχρονη Αστροφυσική  

Ελευθέριος Αθην. Κατσαβουνίδης Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός, Εργολήπτης ∆ηµοσίων 

Έργων  

"Ενηµερωτικό ∆ελτίο". Τ.Ε.Ε, Τεύχος 1936, 7 Ιαν 1997, σελ 84,85 

 

 

ΘΑΛΗΣ 

[Η ΖΩΗ ΤΟΥ]  
Ο Θαλής γεννήθηκε το 624 π.Χ. στη Μίλητο και υπήρξε ιδρυτής της Iωνικής σχολής (σχολή της 

Μιλήτου). Ο Θαλής αγαπούσε τα ταξίδια και ταξίδεψε πολύ. Λένε πως κάποτε υπολόγισε το 

ύψος µίας πυραµίδας στην Αίγυπτο µετρώντας τον ίσκιο της τη στιγµή ακριβώς που ο δικός του 

ίσκιος ήταν ίσος µε το πραγµατικό του ύψος. Οι σοφοί του 6ου αιώνα (λ.χ. ο Σόλων) ήταν 



καθιερωµένο να ταξιδεύουν στην Αίγυπτο και να µελετούν τον τρόπο ζωής και τις επιστήµες 

(γεωµετρία) των Αιγυπτίων. Ο Θαλής ήταν ένας απ' τους επτά σοφούς της αρχαιότητας και 

θεωρείται πατέρας της Ελληνικής φιλοσοφίας διότι πρώτος έθεσε το πρόβληµα µίας γενικής 

αρχής όλων των πραγµάτων. Ο Θαλής πέθανε σε προχωρηµένη ηλικία παρακολουθώντας 

αθλητικούς αγώνες εξαιτίας της ζέστης, της δίψας και της εξάντλησης. Στον τάφο του 

χαράκτηκε το εξής επίγραµµα : Αυτός ο µικρός τάφος, είναι του Θαλή του εξαίρετου, που η δόξα 

έφτανε ως τα ουράνια. (1) 

[ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ]  
Ο Θαλής ήταν ο πρώτος Έλληνας φιλόσοφος που αναζήτησε την πρώτη αρχή των όντων και των 

κοσµικών φαινοµένων. Ως πρώτη αιτία όρισε το νερό. Η ζωτική δύναµη του νερού και η 

τεράστια σηµασία του στη φύση ήταν η αιτία που έκανε τον Θαλή να το ορίσει ως πρωταρχικό 

στοιχείο. Στην Ορφική µυθολογία βρίσκουµαι το "Υδωρ" και την "Υλη" σαν τα πρωταρχικά 

στοιχεία δηµιουργείας της πρωτούλης του σύµπαντος. Η "Υλη" δεν ορίζεται µε την σηµερινή 

επιστηµονική έννοια, αλλα αποτελεί µια µορφή κοσµικής ύλης. Το νερό, ο αέρας είτε άλλο 

στοιχείο είναι κατά τους Προσωκρατικούς φιλοσόφους συνυφασµένο µε την ζωή, την ψυχή και 

τη δύναµη της φύσεως που κινεί τα πάντα (φύεσθαι). 

[Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ]  
Ο Θαλής, εκτός από φιλόσοφος, υπήρξε µεγάλος αστρονόµος και µαθηµατικός .Ο Ηράκλειτος 

γράφει : "Θαλής πρώτος αστρολογήσαι". Ο Ηρόδοτος αναφέρει πώς ο Θαλής συνόδευσε τον 

Κροίσο σε εκστρατεία του και µε κατάλληλη διοχέτευση των νερών του ποταµού Αλύ 

διευκόλυνε τα στρατεύµατά του στη διάβαση τους. Ο Θαλής προείπε την έκλειψη ηλίου το 585 

π.Χ., και έγραψε επικούς στίχους για τα ουράνια σώµατα.  

Ο ∆ιογένης Λαέρτιος γράφει για τον Θαλή στο 1o Βιβλίο του : "Κάποιοι λένε ότι πρώτος αυτός 

είπε πως οι ψυχές είναι αθάνατες. Ένας απ' αυτούς είναι ο ποιητής Χοιρίλος. Πρώτος βρήκε την 

πορεία του ήλιου από ηλιοστάσιο σε ηλιοστάσιο και διατύπωσε την άποψη πως το µέγεθος του 

ήλιου και της σελήνης είναι ίσο µε τον ένα επτακοσιοστό της τροχιάς του. Πρώτος ονόµασε την 

τελευταία µέρα του µήνα τριακοστή και πρώτος, όπως λένε µερικοί, ασχολήθηκε µε τη φύση. ? Ως 

πολιτικός επίσης υπήρξε διαπρεπής. Όταν ο Κροίσος έστειλε πρέσβεις στους Μιλήσιους για να 

ζητήσει συµµαχία, ο Θαλής τους εµπόδισε. Πράγµα το οποίο µετά την επικράτηση του Κοίρου 

αποδείχτηκε σωτήριο για την πόλη?Πρωταρχική αιτία όλων θεωρούσε το νερό και για τη φύση 

έλεγε πως είναι έµψυχη και γεµάτη θεότητες. Λένε πως αυτός βρήκε τις εποχές του χρόνου και 

τον διαίρεσε σε τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες". (1)  

Ο Πλάτων στον Θεαίτητο (174 α) περιγράφει την παρακάτω ιστορία για τον Θαλή " ? όπως 

ακριβώς, Θεόδωρε λέγεται ότι µία πνευµατώδης και νόστιµη θρακιώτισσα υπηρέτρια πείραξε τον 

Θαλή, που καθώς παρατηρούσε τ' άστρα και χάζευε προς τα πάνω έπεσε σ' ένα πηγάδι, του είπε 

δηλαδή ότι τον έτρωγε η επιθυµία να µάθει τι βρίσκεται στον ουρανό, αλλά του ξέφυγε ό,τι 

βρισκόταν πίσω του και πλάι στα πόδια του." (2)  

Ως µαθηµατικός ο Θαλής είναι γνωστός στη στοιχειώδη γεωµετρία από το οµώνυµο θεώρηµα 

για τα τµήµατα που αποτέµνονται από παράλληλες ευθείες του επιπέδου πάνω σε δύο άλλες 

ευθείες του και το ανάλογο του στη γεωµετρία του χώρου. Το θεώρηµα της γεωµετρίας πως οι 

γωνίες ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες µεταξύ τους οφείλεται επίσης σ' αυτόν. (3)  

[ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ]  
Ο Θαλής δεν πρέπει να άφησε κανένα έργο παρά µόνο ένα µε τίτλο "Ναυτική αστρολογία" που 

σύµφωνα µε το ∆ιογένη Λαέρτιο είναι έργο του Φώκου του Σάµιου. Πολλά κοµµάτια από την 

φιλοσοφία του διέσωσαν οι µαθητές του και οι µετέπειτα φιλόσοφοι όπως ο Αριστοτέλης (Περί 

Ψυχής). Σηµαντικά στοιχεία για την φιλοσοφία του Θαλή βρίσκουµε στο έργο του ∆ιογένη 

Λαέρτιου "Βίοι Φιλοσόφων" (Βιβλίο 1ο).  

ΚΕΙΜΕΝΑ  
∆ιογένης Λαέρτιος, "Βίοι Φιλοσόφων", Βιβλίο Ι (1)  



(1) Το παλαιότερο από τα όντα είναι ο Θεός, διότι είναι αγέννητος.  

(2) Το ωραιότερο δηµιούργηµα είναι ο κόσµος, διότι είναι έργο Θεού  

(3) Το µεγαλύτερο ο χώρος, διότι χωράει τα πάντα  

(4) το γρηγορότερο ο νους, διότι τρέχει παντού.  

(5) Το ισχυρότερο η ανάγκη, διότι κυριαρχεί σε όλα.  

(6) Το σοφότερο ο χρόνος, διότι ανακαλύπτει τα πάντα.  

(7) Ό,τι προσφέρεις στους γονείς σου, τα ίδια περίµενε να πάρεις από τα παιδιά σου.  

(8) Ο Θάνατος δεν διαφέρει σε τίποτα από τη ζωή.  

(9) Γνώθι σ' αυτόν.  

(10) Σ' αυτόν που τον ρώτησε τι δηµιουργήθηκε πιο µπροστά η µέρα ή η νύχτα, είπε: "Η νύχτα 

µία µέρα νωρίτερα".  

(11) Σ' αυτόν που τον ρώτησε ποιος είναι πιο ευτυχισµένος είπε "Αυτός που έχει σώµα υγιές, 

εφευρετικό µυαλό και έµφυτη ικανότητα να δεχτεί τη µόρφωση".  

(12) Σ' αυτόν που τον ρώτησε τι είναι εύκολο είπε: "Το να δίνεις συµβουλές στους άλλους". 

Αριστοτέλης, "Μετά τα Φυσικά" (2)  

" Ο Θαλής διατύπωσε την άποψη ότι η γη στηρίζεται πάνω σε νερό και ότι όλα είναι νερό." 

Αριστοτέλης, "Περί Ψυχής" (2)  

"Φαίνεται ότι ο Θαλής, απ' όσα θυµούνται µερικοί, θεωρούσε ότι η ψυχή έχει µέσα της δύναµη 

κινητική, για το λόγο ότι κινεί τον σίδηρο."  

Αριστοτέλης, "Περί Ψυχής" (2)  

" Και µερικοί λένε ότι (η ψυχή) είναι αναµεµειγµένη µε το σύµπαν, γι' αυτό ίσως και ο Θαλής 

πίστευε ότι ο κόσµος είναι γεµάτος Θεούς" 

Καλλίµαχος, Ίαµβος Ι (2) 

? γιατί η νίκη ήταν του Θαλή,  

που το µυαλό του έκοβε πολύ  

και λένε πως τ' αστεράκια µέτρησε της ?µαξας, (µικρή ?ρτος)  

που τους Φοίνικες βοηθάει ν' αρµενίζουν (αποσ. 191)  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(1) ∆ιογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων  

?παντα,Βιβλίο Ι, Θαλής (σελ 39 - σελ 59)  

Μετάφραση : Μεταφραστική Οµάδα Κάκτου  

Εκδόσεις Κάκτος (Αθήνα 1994) 

(2) G.S. KIRK - J.E. RAVEN - M. SCHOFIELD, Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι,  

Θαλής (σελ 89 - 109) 

Μετάφραση: ∆ηµοσθένης Κούρτοβικ  

Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης (Αθήνα 1990) 

(3) Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή,  

Τόµος 6 Θαλής ο Μιλήσιος (σελ 389)  

Εκδόσεις "∆ΟΜΗ" Ελλάς  

 

 

ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ 

[Η ΖΩΗ ΤΟΥ] 

Ο Ξενοφάνης γεννήθηκε στον Κολοφώνα της Ιωνίας περίπου το 570 π.Χ. και πέθανε στην 

περιοχή της Σικελίας ή της Κάτω Ιταλίας το 478 π.Χ. Ο Ξενοφάνης πρέπει να έφυγε από την 

πατρίδα του την εποχή που ο Κολοφώνας καταλήφθηκε από τους Μήδους το 546 π.Χ. Ο 

∆ιογένης Λαέρτιος , στο 9ο Βιβλίο του, µας παραδίδει, " Αυτός αφού εκδιώχτηκε από την 

πατρίδα του, ζούσε στη Ζάγκλη της Σικελίας και στην Κατάνη. Μερικοί λένε πως δεν είχε κανένα 

δάσκαλο, άλλοι λένε πως ήταν δάσκαλός του ο Βότων ο Αθηναίος και άλλοι ο Αρχέλαος. … 



Εγραψε ποιήµατα για το χτίσιµο της Κολοφώνας και τον αποικισµό στην Ελέα της Ιταλίας που 

φτάνουν τους δύο χιλίαδες στίχους. … λένε πως έθαψε τους γιούς του µε τα ίδια του τα χέρια, όπως 

ο Αναξαγόρας. Φαίνετε πως αγοράστηκε σαν δούλος και ελευθερώθηκε από τους Πυθαγόρειους 

Παρµενίσκο και Ορεστάδη, όπως λέει ο Φαβωρίνος στο πρώτο των "Αποµνηµονευµάτων". (2) 

[Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ] 

Ο Ξενοφάνης, αντίθετα µε τους υπόλοιπους Ιωνες φιλοσόφους, έγραψε έµετρα. Ολη σχεδόν τη 

ζωή του την πέρασε περιοδεύοντας στην περιοχή της Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας ασκώντας 

το επάγγελµα του ραψωδού. "Είναι τώρα εξήντα εφτά χρόνια που βολοδέρνει ο νούς µου στα 

χώµατα της Ελλάδας" (1). Αναφέρετε πως υπήρξε δάσκαλος του Παρµενίδη, χωρίς όµως να είναι 

απόλυτα εξακριβωµένο. Μερικά από τα σωζόµενα αποσπάσµατα του Ξενοφάνη είναι γραµµένα 

σε ελεγειακό µέτρο και µερικά σε εξάµετρο. Κάποια από τα ποιήµατά του ονοµάζονταν 

"σίλλοι", που σηµαίνει αλληθωρισµοί ή σάτιρες. Ο Ξενοφάνης, άφησε , επίσης, ένα φιλοσοφικό 

έργο µε τίτλο "Περι Φύσεως". Ο Ξενοφάνης θεωρείτε ο πρώτος σκεπτικιστής φιλόσοφος διότι 

αµφιβάλει για την απόλυτη ορθότητα κάθε λόγου, άκοµα και του δικού του. Κανείς δεν γνωρίζει 

την αλήθεια. Μόνο υποκειµενικές εικασίες διατυπώνονται. Σέξτος, Προς Μαθηµατικούς VII. (1) 

"Κανείς άνθρωπος δεν ξέρει, ούτε θα µάθει ποτέ την αλήθεια για τους θεούς και για τα όσα λέω, 

γιατί ακόµα κι άν κατα τύχη κάποιος είπε πλήρη την αλήθεια, δεν το ξέρει. Για όλα τα πράγµατα 

υπάρχουν µόνο γνώµες."(2) 

[ Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ] 

Ο Ξενοφάνης είναι ο πρώτος φιλόσοφος που εισάγει την έννοια του ενός θεού αντιδρώντας στον 

ανθρωποµορφικό πολυθεϊσµό του Οµήρου. Ο Ξενοφάνης θεωρεί έναν και ακίνητο θεό που δεν 

έχει καµία σχέση µε τους επαίσχυντους θεούς των ποιητών. "Ο Οµηρος και ο Ησίοδος απέδωσαν 

στους θεούς όλα όσα είναι επαίσχυντα και αξιοκατάκριτα στους ανθρώπους: την κλοπή, τη µοιχεία 

και την απάτη µεταξύ τους."(1) Ο Ξενοφάνης διακρίνει πως κάθε ανθρώπινη φυλή δίνει τα δικά 

της χρακτηριστικά στις θεότητες που πιστεύει. Ακόµα και τα ζώα αν µπορούσαν να 

ζωγραφίσουν τους δικούς τους θεούς θα είχαν την µορφή ζώου. Ο Θεός είναι ακίνητος νούς που 

όποτε θέλει, µονο µε την σκέψη του σείει τα πάντα."Βλέπει,σκέφτεται και ακούει oλόκληρος"(2) 

[Η ΦΥΣΗ]  

Ο Ξενοφάνης, ως φυσικός φιλόσοφος, κάνει και αυτός τις παρατηρήσεις του πάνω στην φύση 

και στα στοιχεία που απαρτίζουν τον κόσµο. Στα πλαίσια των φιλοσόφων της Ιονικής σχολής 

δίνει και αυτός την ερµηνεία του σε σχέση µε την προέλευση του κόσµου. "Ολοι µας 

προερχόµαστε απο γή και νερό". Στο έργο του διακρίνουµε αναφορές για τα ουράνια σώµατα 

όπως και για την σχέση θάλασσας και γής. Αίσθηση προκαλεί η αντίληψη του Ξενοφάνη πως 

υπάρχουν άπειροι ήλιοι και φεγγάρια και πως τα πάντα είναι φτιαγµένα απο γη. Η θεωρία αυτή 

επιβεβαιώθηκε στον αιώνα µας απο την επιστήµη της αστρονοµίας, αφού είναι πιά 

αποδεδηγµένο πως το σύµπαν µας αποτελείται απο εκατοµµύρια γαλαξίες. Ο Ξενοφάνης 

παρατηρούσε προσεχτικά τα φυσικά φαινόµενα και πολλές φορες κατέληγε σε προχωρηµένα 

συµπεράσµατα και γενικότερες υποθέσεις, γεγονός που τον διακρίνει απο τους υπόλοιπους 

προσωκρατικούς φιλοσόφους, που απλώς διατύπωναν ότι παρατηρούσαν. 

[Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ] 

Η επίδραση του Ξενοφάνη στην µετέπειτα φιλοσοφία είναι τεράστια. Ο µονοθεϊσµός που εισάγει 

στο έργο του άσκησε µεγάλη επιρροή στην µέχρι σήµερα θρησκευτική σκέψη. Ο Jaeger 

(Theology 52) γράφει για την "τεράστια επίδραση του στη µεταγενέστερη θρησκευτική εξέλιξη", ο 

Burnet υποστηρίζει πως "θα γέλαγε αν ήξερε πως κάποια µέρα θα τον θεωρούσαν θεολόγο". Οι 

αντιδράσες που διατυπώνει ο Ηράκλειτος σχετικά µε την λατρεία των αγαλµάτων όπως και η 

θεία εξουσία που παρουσιάζει στις Ικέτιδες ο Αισχύλος είναι φανερό πως επιρρεάστηκαν απο τη 

φιλοσοφική σκέψη του Ξενοφάνη. (1) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

[Ο ένας θεός] 



Αποσπ. 23, Κλήµης, Στρωµ. V, 109. (1) 

Ενας θεός, ο µέγιστος ανάµεσα στους θεούς και τους ανθρώπους, καθόλου όµοιος µε τους 

θνητούς στο σώµα ή στο πνεύµα. 

Κλήµης, Στρωµ V, Αποσπάσµατα 14,15,16 (1) 

"Οι θνητοί νοµίζουν ότι οι θεοί γεννιούνται και ότι έχουν φορέµατα και φωνή και σώµα σαν το 

δικό τους. Αλλα αν τα βόδια και τα άλογα ή τα λιοντάρια είχαν χέρια ή µπορούσαν να σχεδιάσουν 

µε τα χέρια και να κάνουν έργα που κάνουν οι άνθρωποι, τα άλογα θα απεικόνιζαν τους θεούς σαν 

άλογα , τα βόδια σαν βόδια, και θα έκαναν το σώµα τους σαν το δικό τους. Οι Αιθίοπες λένε ότι οι 

θεοί τους είναι πλακουτσοµήτιδες και µαύροι, οι Θράκες ότι οι δικοί τους θεοί είναι 

γαλανοµάτηδες και κοκκινοτρίχηδες" 

[Η Φύση και τα ουράνια σώµατα] 

Αποσπ 28, Αχιλλεύς, Εισαγ. 4. (1) 

Της γής η πάνω άκρη είναι αυτή που βλέπουµε στα πόδια µας και που αγγίζει τον αέρα, ενώ η 

κάτω άκρη της φτάνει ώς το άπειρο. 

Αποσπ 29, Σιµπλίκιος , εις Φυσικά 189. (1) 

Οσα πράγµατα γεννιούνται και αναπτύσσονται είναι γή και νερό. 

Αποσπ 37, Ηρωδιανός, Περί µονήρους λέξεως 30. (1) 

Και σε µερικές σπηλιές στάζει νερό. 

Ιππόλυτος, Ελ. Ι, 14, 3. (1) 

Ο ήλιος δηµιουργείται κάθε µέρα απο µικρές φωτίτσες που συνθροίζονται, ενώ η γή είναι άπειρη 

και δεν περιέχεται ούτε απο τον αέρα ούτε απο τον ουρανό. Υπάρχουν άπειροι ήλιοι και 

φεγγάρια και τα πάντα είναι φτιαγµένα απο γή. 

Αέτιος, ΙΙ, 20,3. (1) 

Ο Ξενοφάνης λει ότι ο ήλιος αποτελείται απο διάπυρα σύννεφα. (σύγκέντρωση διάπειρων 

σωµατειδίων που σαν φαινόµενο ονοµάζεται "φώς των ∆ιόσκουρων") 

Αέτιος, ΙΙ, 24,9. (1) 

Ο ήλιος προχωρεί αδιάκοπα, αλλά φαίνεται ότι κινείται κυκλικά εξαιτίας της απόστασης. 

[Η γή ξαναγίνεται θάλασσα] 

Ιππόλυτος, Ελ. Ι, 45. (1) 

Ο Ξενοφάνης θεωρεί πως γίνεται ένα µίγµα της γής µε τη θάλασσα και ότι µε τον καιρό η γή 

διαλύεται απο το υγρό στοιχείο. Λέει ότι τέτοιου είδους αποδείξεις είναι ότι στην ενδοχώρα και 

στα βουνά βρίσκει κανείς κοχύλια και στα λατοµία των Συρακουσών λέει πως βρέθηκε το 

αποτύπωµα ενός ψαριού και φυκιών, ενος στη Πάρο βρέθηκε το αποτύπωµα ενός φύλλου 

δάφνης και στη Μάλτα πλάκες µε όλων των ειδών θαλάσσιους οργανισµούς. 

Η ανθρωπότητα αφανίζεται όποτε η γή µεταφέρεται στη θάλασσα και γίνεται λάσπη, κατόπιν η 

διαδικασία της γέννησης ξαναρχίζει και αυτήν την καταβολή έχουν όλοι οι κόσµοι. 

[Η ανθρώπινη γνώση] 

Αποσπ. 34, Σέξτος, Προς Μαθηµατικούς. (1) 

Κανένας άνθρωπος δεν ξέρει, ούτε θα µάθει ποτέ, την αλήθεια για τους θεούς και για τα όσα 

λέω, γιατί ακόµα κι αν κατά τύχη κάποιος είπε την πλήρη αλήθεια, δεν το ξέρει. Για όλα τα 

πράγµατα υπάρχουν µόνο γνώµες. 

Αποσπ. 18, Στοβαίος, Ανθολόγιο Ι, 8, 2. (1) 

Οι θεοί δεν τα φανέρωσαν όλα εξαρχής στους ανθρώπους, αλλά ψάχνοντας οι άνθρωποι 

βρίσκουν µε τον καιρό το καλύτερο. 

Αποσπ. 38, Ηρωδιανός, Περί µονήρους λέξεως 41, 5. (1) 

Αν ο θεός δεν είχε φτιάξει το κεχριµπαρένιο µέλι, οι άνθρωποι θα θεωρούσαν τα σύκα πολύ πιό 

γλυκά. 
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ΖΗΝΩΝ Ο ΕΛΕΑΤΗΣ 

[Η ΖΩΗ ΤΟΥ] 

Ο Ζήνων γεννήθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. στην Ελέα της Ιταλίας και υπήρξε µαθητής 

του Παρµενίδη. Ο Αριστοτέλης τον χαρακτήρισε πατέρα της διαλεκτικής και άσκησε δυναµική 

κριτική στο έργο του. Ο Πλάτων στον διάλογο του «Παρµενίδης» αναφέρει την επίσκεψη του 

Ζήνωνα και του δάσκαλού του Παρµενίδη στην Αθήνα για τα µεγάλα Παναθήναια. «Ο 

Παρµενίδης ήταν σε πολύ προχωρηµένη ηλικία, εξηνταπεντάρης και γκριζοµάλλης, αλλά µε 

αρχοντική όψη. Ο Ζήνων κόντευε τότε τα σαράντα, ήταν ψηλός και ευπαρουσίαστος, 

κυκλοφορούσε η φήµη ότι ήταν προτίµηση του Παρµενίδη. Οι δύο τους κατέλυσαν το σπίτι του 

Πυθόδωρου, έξω από τα τείχη, στον Κεραµεικό. Εκεί πήγε ο Σωκράτης και πολλοί άλλοι µαζί του, 

θέλοντας να ακούσουν το σύγγραµµα του Ζήνωνα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που ο Παρµενίδης και 

ο Ζήνων το έφεραν στην Αθήνα. Εκείνη την εποχή ο Σωκράτης ήταν ακόµα πολύ νέος.» Πλάτων, 

Παρµενίδης 127α (2)  

[ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ] 

Το περίφηµο σύγγραµµα του Ζήνωνα είναι ίσως το µοναδικό συγγραφικό έργο του Ελεάτη 

φιλόσοφου. Η µορφή του συγγράµµατος ήταν σαν ένα φιλοσοφικό αινιγµατολόγιο µε έντονη 

σπιρτάδα στη γραφή του και πολλά παράδοξα παραδείγµατα. Ο Ζήνων, υποστηρίζοντας την 

θέση του δάσκαλου του, επιµένει στην ύπαρξη του ενός Οντος και απορρίπτει την ύπαρξη 

πολλών πραγµάτων. Στους συλλογισµούς του χρησιµοποιούσε την µέθοδο της «ατόπου 

απαγωγής» για να αποδείξει την ορθότητα των λόγων του. Με µία σειρά αντίθετες σκέψεις 

οδηγούσε τον ακροατή στο συµπέρασµα που ήθελε να καταλήξει. Ο Σιµπλικιος στο έργο του εις 

Φυσικά µας παραδίδει ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα της σκέψης του Ζήνωνα, "Αν υπάρχουν 



πολλά, τότε αναγκαία είναι όσα είναι, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα. Αν όµως είναι όσα είναι, 

τότε είναι πεπερασµένα. Αν υπάρχουν πολλά, τότε τα πράγµατα που υπάρχουν είναι άπειρα, γιατί 

πάντα υπάρχουν και άλλα πράγµατα ανάµεσα στα όσα υπάρχουν, και ανάµεσα σ’ εκείνα πάλι άλλα. 

Εποµένως, τα πράγµατα που υπάρξουν είναι άπειρα."(2)  

[ΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΞΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ] 

Υπάρχουν αναφορές από τον Αριστοτέλη πως ο Ζηνωνας έγραψε ένα ακόµη βιβλίο που 

συµπεριλάµβανε τα παράδοξα της κίνησης, τα παράδοξα του µεδίµνου και το παράδοξο της 

θέσης. Ο στόχος των περισσοτέρων παραδειγµατικών σκέψεών του ήταν η απόδειξη της 

ακινησίας των σωµάτων, µια θεωρία εντελώς αντίθετη µε την Ηρακλείτια θέση της συνεχούς 

κίνησης. Εδώ γίνονται σαφής οι διαφορές Ελεατικής και Ιωνικής σχολής. Αν και δεν ξέρουµε 

τον συλλογισµό που ακολουθούσε στα συγγράµµατα του µπορούµε να ορίσουµε πως τα 

παράδοξα της κίνησης που περιγράφονται από τον Αριστοτέλη στα Φυσικά χωρίζονται σε δύο 

ζευγάρια : 1) στο "Στάδιο" και τον "Αχιλλέα" όπου ο Ζήνωνας δεχόταν πως ο χώρος και ο 

χρόνος διαιρούνται επ‘ άπειρoν και 2) στο "Βέλος" και τις "Κινούµενες σειρές" όπου δεχόταν ότι 

ο χώρος και ο χρόνος αποτελούνται από αδιαίρετα κλάσµατα. Ο Ζήνωνας µέσα από αυτούς τους 

συλλογισµούς φαίνεται να ορίζει την ιδέα, πρώτον της απόλυτης κίνησης και δεύτερον της 

σχετικής κίνησης των σωµάτων. (Βλέπε Αποσπάσµατα)  

[Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ] 

Ο Ζήνων πέρα από το φιλοσοφικό του έργο αποτελούσε και εξαιρετικό πολιτικό πρόσωπο που 

αγαπούσε την πατρίδα του και θυσιάστηκε στην προσπάθεια καταστολής της τυραννίας στην 

πόλη του. Οι µαρτυρίες για τον θάνατο του Ζήνωνα είναι συγκλονιστικές και αναφέρονται από 

τον ∆ιογένη Λαέρτιο στο 9ο βιβλίο του: "Οπως αναφέρει ο Ηρακλείδης στη "Σατύρου επιτοµή", 

θέλησε να ανατρέψει τον τύραννο Νέαρχο -άλλοι λένε τον ∆ιοµέδοντα- και συνελήφθη. Στη 

διάρκεια της δίκης, όταν τον ρώτησαν για τους συνεργούς του και για τα όπλα που είχε πάει στη 

Λιπάρα, αποκάλυψε όλους τους φίλους του τύραννου µε σκοπό να τον αφήσει µόνο του. Επειτα 

είπε πως κάτι είχε να του πει για κάποιους κρυφά στο αυτί και τότε του το δάγκωσε και δεν το 

άφησε µέχρι που τον σκότωσαν… Ο Αντισθένης στις "∆ιαδοχές" λέει πως, αφού αποκάλυψε τους 

φίλους, ρωτήθηκε από τον τύραννο, αν υπήρχε και κάποιος άλλος. Τότε απάντησε "εσύ, ο 

καταστροφέας της πόλης". Στους παρευρισκόµενους είπε¨"Θαυµάζω την δειλία σας, αν εξαιτίας 

αυτών, που τώρα υποµένω, είστε δούλοι του τύραννου". Τέλος έκοψε τη γλώσσα του και του την 

έφτυσε κατάµουτρα. Ενθαρρυµένοι απ’ αυτό οι συµπολίτες του σκότωσαν τον τύραννο. Τα ίδια 

σχεδόν λένε οι περισσότεροι. Ο Ερµιππος λέει ότι τον έριξαν σε πέτρες που χρησίµευαν για άλεσµα 

και κοµµατιάστηκε"(1)  

[Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΖΗΝΩΝΑ] 

Αναµφισβήτητα ο Ζήνωνας σήµερα είναι ο πιο επίκαιρος προσωκρατικός φιλόσοφος. Ποτέ στο 

παρελθόν η φιλοσοφία δεν ασχολήθηκε βαθιά µε την Ζηνώνεια παραδοξολογία. Η ενασχόληση 

του Russell και η γοητεία που άσκησαν σε αυτόν και στο µαθηµατικό του παράδοξο ο Ζήνωνας 

όσο και ο δάσκαλος του Παρµενίδης ορίζουν την απαρχή µίας σύγχρονης µελέτης στο έργο 

αυτού του µεγάλου Προσωκρατικού. Είναι φανερό πως ο Ζήνωνας αποφασιστικά επέδρασε στην 

διαµόρφωση της ατοµικής θεωρίας τον Λεύκιππο και τον ∆ηµόκριτο όπως επίσης και τους 

σοφιστές Γοργία (Περί του µη όντος) και Πρωταγόρα. Η Οντολογική µεθοδολογία του Ζήνωνα 

και του δάσκαλου του Παρµενίδη εµπνέει τον ώριµο Πλάτωνα και διαµορφώνει όλη την 

Οντολογία µέχρι τον Πλωτίνο και τους περισσότερους Νεοπλατωνικούς.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

Το Στάδιο  

Αριστοτέλης, Φυσικά Ζ9, 239 β11(2)  

Ο πρώτος συλλογισµός αντικρούει την ιδέα ότι υπάρχει κίνηση, γιατί ένα κινούµενο πράγµα 

πρέπει να φτάσει στα µισά της διαδροµής πριν φτάσει στο τέρµα…  

Αριστοτέλης, Τοπικά Θ8, 160 β7(2)  

Γιατί έχουµε πολλά επιχειρήµατα αντίθετα µε τις κοινές αντιλήψεις, όπως λ.χ. το επιχείρηµα του 



Ζήνωνα ότι είναι αδύνατο να υπάρξει κίνηση και ότι δεν µπορεί κανείς να διασχίσει το στάδιο.  

Ο Αχιλλέας και η χελώνα  

Αριστοτέλης, Φυσικά Ζ9, 239 β14(2)  

Ο δεύτερος συλλογισµός του είναι ο λεγόµενος "Αχιλλέας". Αυτός λέει ότι σε µία καταδίωξη ο 

πιο γρήγορος δροµέας δεν µπορεί ποτέ να ξεπεράσει τον πιο αργό, γιατί ο διώκτης πρέπει πρώτα 

να φτάσει στο σηµείο από όπου ξεκίνησε, εποµένως ο βραδύτερος δροµέας έχει πάντα ένα 

προβάδισµα.  

Το Βέλος  

Αριστοτέλης, Φυσικά Ζ9, 239 β30-β35(2)  

Ο Τρίτος συλλογισµός είναι αυτός που µόλις τώρα αναφέραµε, ότι δηλαδή το βέλος που κινείται 

µένει ακίνητο. Αυτό προκύπτει από την παραδοχή ότι ο χρόνος αποτελείται από πολλά τώρα, 

γιατί αν δεν ισχύει αυτή η προϋπόθεση, καταρρέει αυτός ο συλλογισµός.  

Οι Κινούµενες σειρές  

Αριστοτέλης, Φυσικά Ζ9, 239 β33(2)  

Ο τέταρτος συλλογισµός αναφέρεται σε ίσα σώµατα που κινούνται µέσα σε ένα στάδιο µε την 

ίδια ταχύτητα, αλλά προς αντίθετες κατευθύνσεις, η µία σειρά από το τέλος του σταδίου και η 

άλλη από τη µέση, περνώντας µπροστά από άλλα ίσα σώµατα. Ο Ζήνων νοµίζει ότι σ’αυτή την 

περίπτωση ο µισός χρόνος είναι ίσος µε τον διπλάσιο του. Το λάθος σ’αυτόν τον συλλογισµό 

βρίσκεται στη υπόθεση ότι τα πράγµατα που τρέχουν µε την ίδια ταχύτητα χρειάζονται τον ίδιο 

χρόνο για να προσπεράσουν ένα κινούµενο σώµα και ένα ακίνητο σώµα µε το ίδιο µέγεθος.  

 

∆ιάγραµµα του Αλέξανδρου, σύµφωνα µε τον Σιµπλικιο, εις Φυσικά 1016, 14(2)  

Α = σταθερά σώµατα  

ΑΑΑΑ Β = σώµατα που κινούνται από το ∆ προς το Ε  

∆ ΒΒΒΒ ---> Ε Γ = σώµατα που κινούνται από το Ε προς το ∆  

<-- ΓΓΓΓ ∆ = αφετηρία του σταδίου  

Ε = τέρµα του σταδίου  
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