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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

¨Σωκράτης¨ 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 

  

Η κατά το ἒτος 2016 ἔκδοσις τῆς Ἐπιστημονικῆς Φιλοσοφικῆς Ἐπιθεωρήσεως  

«ΣΩΚΡΑΤΗΣ» συμπίπτει μέ τήν ἐπέτειον τῆς γεννήσεως τοῦ Ἀριστοτέλους πρό 2400 

ἐτῶν. Ἡ μορφωτική ὑπηρεσία τοῦ ΟΗΕ, ἡ UNESCO, ἀνεκήρυξε τό ἔτος 2016, καθώς 

καί τό ἔτος 2017, παγκοσμίως ὡς ἔτη Ἀριστοτέλους καί εἰς ὄλον τόν κόσμον 

ὀργανώνονται συνέδρια καί παρεμφερεῖς ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ μεγίστου τῶν 

Φιλοσόφων, τοῦ Ἀριστοτέλους. Τούτου ἕνεκα, ἡ ἔκδοσις τοῦ «Σωκράτους» εἶναι 

ἀφιερωμένη εἰς τόν Ἀριστοτέλη καί τό ὑπό τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας 

Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καί τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Φυσικῶν ὀργανούμενον 

Ε΄ Διεθνές Διεπιστημονικόν Συνέδριον Φιλοσοφίας καί Κοσμολογίας (18-20 

Ὀκτωβρίου 2016 ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν) ἀφιεροῦται, ἐπίσης εἰς τό μέγιστον 

αὐτό γεγονός τῆς Φιλοσοφίας. 

Ἡ ἐμφάνισις εἰς τόν χῶρον τῆς ἀνθρωπίνης διανοήσεως τοῦ Ἀριστοτέλους εἶναι 

ὄντως κοσμοϊστορικόν γεγονός, καθ’ ὅσον  δι’ αὐτοῦ κατέστη δυνατή ἡ ἐκ μέρους 

τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ παρέμβασις εἰς τόν χῶρον τῆς κοσμικῆς πραγματικότητος καί 

τῆς προσεγγίσεως τοῦ ἀπολύτου ὄντος, ὡς πρώτου κινοῦντος ἀκινήτου. Παραλλήλως 

τό καθαρῶς ἐπιστημονικόν πνεῦμα τοῦ Ἀριστοτέλους ἀντέδρασε ἐναντίον τῆς 

μεταφυσικῆς καθολικῆς Ἰδέας τῶν Μορφῶν καί τῶν Ἀρχῶν, τάς ὁποίας ὁ Πλάτων 

ἀπεδέχετο ὡς πραγματικότητας, κειμένας ἀνεξαρτήτως τῶν φυσικῶν ὄντων, 

θεωρουμένων ὡς ἀπεικάσματα, εἴδωλα αὐτῶν. Τούτου ἕνεκα ὁ Ἀριστοτέλης δέν 

ἀποδέχεται τήν ἀντικειμενικήν ὑπόστασιν τῶν Ἰδεῶν, καθ’ ὅσον ὁ πραγματικός 

κόσμος τῶν καθολικῶν Ἰδεῶν τοῦ λόγου καί ὁ κόσμος τῶν εἰδικῶν φαινομένων τῆς 

αἰσθητικῆς ἐμπειρίας πρέπει νά ἀναγνωρισθοῦν ὡς μεταξύ τῶν ταυτιζόμενα. Ἡ 

πλατωνική θεωρία τῆς γνώσεως ἀπετέλεσε τό θεμέλιον της ἀριστοτελικῆς 

γνωσιοθεωρίας, δεδομένου ὅτι βάσις της εἶναι ὁ λόγος καί ἡ περί τῆς ἀληθείας 

ἐπιχειρηματολογία τοῦ Διδασκάλου του. Ἡ κοσμολογία τοῦ Ἀριστοτέλους εἶναι τό 

ἴδιον τελεολογική καί παρά τό γεγονός ὅτι δέν ἀπεδέχθη ἐξ’ ὁλοκλήρου τήν 

πλατωνικήν ἰδέα τοῦ Ἀγαθοῦ, ἡ μεταφυσική του ἔσχεν τήν ἀναγωγήν τῆς εἰς τόν 

θεόν, τήν ἀρχήν τῆς δημιουργικῆς καί τῆς λογικῆς τελειότητος.  

Ὁ ἀριστοτελικός Νοῦς ἑρμηνεύεται ὡς ἡ ὑψίστη ἔκφρασις τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος, 

καθ’ ὅσον δι’ αὐτοῦ συντελεῖται ἀβιάστως ἡ διείσδυσις τοῦ νοεῖν εἰς τόν χῶρον τοῦ 

λόγου, τῆς θεμελιώδους αὐτῆς προϋποθέσεως τοῦ φιλοσοφεῖν. Δία τοῦ Νοῦ 

ἐπιτυγχάνεται ἡ ἁρμονική συνύπαρξις τῶν αἰσθήσεων μετά τοῦ λόγου καί ἐντεῦθεν ἡ 

θεμελίωσις τῶν ἐπιστημῶν. Ἀναγνωρίζει τήν σημαντικήν ἀποστολήν τῆς ἠθικῆς καί 

αἱ ἀρεταί ἔχουν λόγον ὑπάρξεως μόνον ὡς ἔκφρασις τοῦ ἐναρέτου πολίτου ἐντός τῆς 

κοινωνίας τῶν συνειδήσεων τῶν λογικῶν ὄντων. Ἄλλωστε ὁ ἐνάρετος πολίτης 

ἐνσαρκώνει καί τόν σπουδαῖον, τόν λογικόν ἄνθρωπον, τόν ἐπιστήμονα, τόν ποιητήν, 

τόν καλλιτέχνην καί τόν ἐκφραστήν τοῦ λόγου, τοῦ συλλογισμοῦ, τόν ρήτορα, τόν 
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φίλον, τόν χαρίεντα, τόν πολίτην καί τόν πολιτικόν, τήν κορωνίδα τῆς δημιουργίας, 

τήν ἀρχήν καί τό τέλος τοῦ σύμπαντος, τόν δυνάμενον τήν ὕλην μετά τοῦ εἴδους εἰς 

ἑνιαῖον καί ἀδιάσπαστον λογικόν ὄν καταστῆναι, ἐμφορούμενον ὑπό τῆς ψυχῆς, τῆς 

ὁποίας τό ὑψηλότερον μέρος θειότατον καί ἀπαθές ἐστι. 

 

                                                                         Κωνσταντῖνος Νιάρχος 

                                                             Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνών                                                                       

                                                              Πρόεδρος τῆς Διεθνούς Ἐπιστημονικής 

                                                             Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας 
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ¨ΕΦΤΑ¨ 

Ἡ Κοινωνική Συνεταιριστική Ἐπιχείρησις ¨ἐφτά
1
” ἱδρύθη ἀπό μία ὁμάδα Πειραιωτῶν 

τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2015, μέ γνώμονα τό συλλογικό συμφέρον καί ἀντικείμενο τήν 

ὀργάνωση ἐνός προγράμματος δράσεων, τό ὁποῖο πλαισιώνει τούς τομεῖς τοῦ 

πολιτισμοῦ, τῆς ἐπιστήμης, τοῦ ἀθλητισμοῦ καί τῆς φιλανθρωπίας, καθώς ἐπίσης 

ἐνεργοποιεῖ καί ἀναδεικνύει τόν ρόλο τοῦ πολίτου. 

    Ἕδρα μας ὁ ἱστορικός λιμήν τοῦ Πειραιῶς, γιά τόν ὁποῖον ὁ Θουκυδίδης 

κατέγραψε στό βιβλίο Ἀ’ τῶν Ἱστοριῶν τοῦ ¨νομίζων τό τέ χωρίον καλόν εἶναι, 

λιμένας ἔχον τρεῖς αὐτοφυεῖς¨. Ἄλλωστε, ὁ Πειραιᾶς ἔλαβε τό ὄνομά του ἐκ τοῦ 

ρήματος «πείρω», τό ὁποῖο σημαίνει διαπερῶ διά μέσου
2
, διαπερνῶ θαλάσσιο πόρο, 

ἐξ οὖ καί στά λατινικά portus
3
. 

    Ὁ πολιτισμός, οἱ ἰδέες καί οἱ γνώσεις, εἶναι ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ἑλληνικῆς 

διανοήσεως. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ὑποστήριξη τῆς ἐκδόσεως ἐνός φιλοσοφικοῦ περιοδικοῦ 

ἀποτελεῖ χρέος καί τιμή μας. Ἡ συνεργασία μέ τήν «Διεθνῆ Ἐπιστημονική Ἐταιρία 

Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας» καί ἡ ἐμπιστοσύνη τῆς πρός ἠμᾶς, λαμβάνει χώρα 

σέ μία ἐποχή, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ὡς «ἐποχή τῶν κρίσεων».  

    Ἡ ἔκδοση τοῦ δευτέρου τεύχους τοῦ περιοδικοῦ ¨ΣΩΚΡΑΤΗΣ¨ ἀφιεροῦται στόν 

Φιλόσοφο Ἀριστοτέλη,  διότι συμπίπτει μέ τήν ἐπέτειο τῆς γεννήσεώς του πρό 2.400 

ἐτῶν. Εἶναι μεγάλη μας τιμή ὅτι θά συμμετάσχουμε στό Ἔ΄ Διεθνές Διεπιστημονικό 

Συνέδριο Φιλοσοφίας καί Κοσμολογίας  (18-20 Ὀκτωβρίου 2016, Πανεπιστήμιο 

Ἀθηνῶν) καί στό Β΄ Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο μέ θέμα ¨Ἠθικές Ἀξίες, 

Κοινωνία καί Ἐπιστημονική Ἔρευνα¨ (12-14 Νοεμβρίου 2016, Πειραιᾶς), τά ὁποία 

καί ἀφιεροῦνται στόν Μέγα Φιλόσοφο.   

    Βαθύτατη εὐχή καί στόχος μας εἶναι τό φιλοσοφικόν περιοδικόν, τό ὁποῖο φέρει τό 

ὄνομα τοῦ σοφωτέρου τῶν ἀνθρώπων
4
 «ΣΩΚΡΑΤΗΣ», νά μεταλαμπαδεύση τό φῶς 

τῆς φιλοσοφίας στά πέρατα τοῦ κόσμου καί νά ἔχη εὔπλοιαν. 

Τέλος, εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐπίστευσαν καί ἐστήριξαν 

τήν πρωτοβουλία αὐτή.  

¨… ὠρίσθω λέξεως ἀρετή σαφῆ εἶναι ∙  

σημεῖον γάρ ὅτι ὁ λόγος, ἐάν μή δηλοί, οὐ ποιήσει τό ἑαυτοῦ ἔργον ∙…¨  

(Ρητορική ΙΙΙ, 1404b) 

     Μετά Τιμῆς 

   Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο 

Ὁ Πρόεδρος                                                                                Ἡ Ἀντιπρόεδρος 

Δημήτριος Ζαρίφης                                                                    Μαργαρίτα Βέργου 

                                                                                       

                                                           
1
 Λόγω τῆς ἱερότητος κυρίως τοῦ ἀριθμοῦ, μέ φῖ λόγω τοῦ χρυσοῦ ἀριθμοῦ. 

2
 Λεξικό Liddell & Scott 

3
 Στά ἀγγλικά port, γαλλικά port, στά ἱσπανικά puerto, στά ρωσικά πορm κ.ἅ. 

4
 ὤ ἄνδρες - ἤρετο γάρ δή εἰ τίς ἐμοῦ εἴη σοφώτερος. Ἀνεῖλεν οὔν ἡ Πυθία μηδένα σοφώτερον εἶναι.¨ 

(21 a Ἀπολογία Σωκράτους). 
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I. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4
ΟΥ

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

«ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ» 
 

4-5 ΜΑΪΟΥ 2015 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ “ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ” 

 

Ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Τομέως Φιλοσοφίας τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικῆς καί 

Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

 

 

I. PROCEEDINGS OF THE 4
TH

 SCIENTIFIC 

CONFERENCE  

“PHILOSOPHY AND COSMOLOGY” 
 

4-5 MAY 2015 

UNIVERSITY OF ATHENS, CENTRAL BUILDING” 

AUDITORIUM ALKIS ARGYRIADIS 

 

Under the auspices of the Department of Philosohy and the Faculty of   Philosophy, 

Pedagogy and Psychology of the University of Athens 



21 

 

«ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΚΙΝΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΟΝ» ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 

   Κωνσταντῖνος Γ.-Ἅ. Νιάρχος  

Καθηγητής τῆς Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

 

 

Περίληψη 

Ἡ πηγή τῆς κινήσεως εἶχε μέ τόν Πλάτωνα γίνει ἡ πρώτη κοσμική ἀρχή, καί ὁ μαθητής τοῦ 

Πλάτωνος, ὁ Ἀριστοτέλης, γνώριζε ὅτι ἡ κατανόηση τῆς κινήσεως παρέχει μία ἁπλή ἔνδειξη 

γιά τήν ὅλη σύνθεση τοῦ σύμπαντος. Στό Βιβλίον VIII τῶν φυσικῶν παρουσιάζεται ἡ 

ἑρμηνεία τοῦ Ἀριστοτέλους ἀπό τήν πρώτη κοσμολογική ἀρχή, ἐνῶ στά Βιβλία V καί VI, 

καθώς καί στό τελευταῖο μέρος τοῦ βιβλίου VII θεωρεῖται ἡ κίνηση, ἀνεξάρτητη ἀπό τό ἄν, 

τό πού καί τό πότε ὑπάρχει, το δέ βιβλίον VIII ἀρχίζει μέ τήν κήρυξη τοῦ συνόλου τῆς 

αἰωνιότητας τῆς κινήσεως. Ὁ Ἀριστοτέλης ἑρμηνεύει τήν ἴδια τήν οὐσία τῆς κοσμολογίας καί 

τήν πραγματικότητα τῆς κινήσεως, καί τά ἐπιχειρήματά του βασίζονται στήν προσωκρατική 

σκέψη. Ὅσον ἀφορᾶ τήν αἰωνιότητά του, τό ἀφοροῦν δέν εἶναι πλῆρες καί ὁ Ἀριστοτέλης 

κάνει διάκριση ἀνάμεσα στήν πλήρη ἀκινησία καί τήν κίνησι. Παρά τό γεγονός ὅτι ὁ 

Ἀριστοτέλης ἀποφεύγει νά εἶναι συγκεκριμένος σχετικῶς μέ τίς κοσμικές ὀντότητες, τίς 

ὁποῖες συνάγει, εἶναι σαφές ὅτι τά περισσότερα ἀπό τά συμπεράσματά του πρέπει νά 

ἑρμηνεύονται καί κυρίως νά γίνονται κατανοητά μέ κοσμολογικούς ὅρους. 

 

Λέξεις κλειδιά: κίνησις, οὐρανός, αἰωνιότης, θεός, πλατωνικός κόσμος, αριστοτελικός 

κόσμος, τό πρῶτον κινούν ἀκίνητον. 

 

Abstract 

The source of movement had with Plato become the first cosmic principle, and Plato’s 

student, Aristotle, knowing that the understanding of movement furnished a mere clue to the 

whole composition of the universe. Book VIII of the physics presents Aristotle’s 

interpretation of the first cosmological principle, whereas Books V and VI, as well as the later 

part of Book VII consider movement, regardless of whether, where, and when if exists, Book 

VIII begins be declaring the entire eternity of movement. Aristotle interprets the very essence 

of cosmology and the reality of movement, and his arguments in doing so are based on the 

presocratic thought. Coverning its eternity, the covering is not so complete and Aristotle 

distinguishes between complete rest and movement. Although Aristotle avoids being specific 

about the whole cosmic entities, which he deduces, it is clear that most of his deductions must 

be interpreted and furthermore understood in cosmological terms. 

 

Keywords: movement, heavens, eternity, Platonic world, Aristotelian world, the unmoved 

mover. 

 

 

1. Βασική καί πρωταρχική ἀρχή τῆς δομῆς τῆς φύσεως εἶναι ἡ κίνησις, ἡ ὁποία 

κυριαρχεῖ ὡς ἔννοια εἰς τό ἔργον τῆς Ἀριστοτέλειας Φυσικῆς ἀκροάσεως. Πηγή τῆς 

κινήσεως κατά τόν Πλάτωνα εἶναι ἡ αἰτία τῆς ὅλης κοσμικῆς πραγματικότητος. Ἡ 
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φυσική θεωρία τῆς κινήσεως ἐναλάσσεται μετά τῆς κοσμολογικῆς τῆς θεωρήσεως
5
. 

Εἰδικώτερον, ὁ Ἀριστοτέλης εἰς τό Βιβλίον VIII τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως ἀναλύει 

λεπτομερῶς τά στοιχεῖα τῆς πρώτης κοσμολογικῆς ἀρχῆς, ἐπεκτείνωντας περαιτέρω 

τά ἐπιχειρήματα τοῦ Πλάτωνος ἐπί τοῦ προβλήματος αὐτοῦ. Εἰς τό Βιβλίον VIII, κεφ. 

3, 4 καί 5, ἐκφράζεται ἡ βεβαιότης τοῦ Ἀριστοτέλους περί τῆς αἰωνιότητος τῆς 

κινήσεως. Εἶναι ἐμφανής ἡ σύνδεσις τῶν θέσεων τοῦ Ἀριστοτέλους μετά τῆς 

προσωκρατικῆς θεωρίας περί τοῦ κόσμου καί τῶν λειτουργιῶν του. Δέν ὑπάρχει 

ἀμφισβήτησις τῆς πραγματικότητος τῆς κινήσεως, ὅπως σαφῶς τονίζεται ὑπό τῶν 

κοσμολόγων, πλήν τῶν Ἐλατῶν φιλοσάφων
6
. Ἡ κριτική τοῦ στρέφεται πρωτίστως 

κατά τοῦ Ἀναξαγόρα, ὁ ὁποῖος ὁμιλεῖ περί «μή κινήσεως» καί κατά τοῦ 

Ἐμπεδοκλέους, ὁ ὁποῖος πιστεύει περί «περιοδικῶν ἀλλαγῶν» μεταξύ παύσεως καί 

κινήσεως. 

Τήν αἰωνιότητα τῆς κινήσεως ὑποστηρίζει ὁ Πλάτων, μολονότι οὐχί αὐτήν καθ’ 

ἑαυτήν. Μέ ἔμφασιν τονίζει ὅτι μόνον ἡ αὐτό-κίνησις της ψυχῆς δύναται νά 

διασφαλίσει τήν αἰωνιότητα τῆς κινήσεως. Ἐάν ἡ θεμελιώδης αὐτή ἀρχή παύση νά 

ἰσχύει, τότε ὅλο τό σύμπαν θά περιέλθει εἰς συνεχῆ καί ἀέναον στατικότητα. Ἐάν 

αὐτό ὑπάρξη ποτέ, τότε μόνον μία αὐτό-κίνητος ἀρχή θά ἦτο δυνατόν νά ἐπαναφέρει 

τήν κίνησιν εἰς τό σύμπαν
7
. Ἰδιαιτέρα ἀναφορά γίνεται εἰς τήν πλατωνικήν 

ἐπιχειρηματολογίαν περί τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς, ἐρειδομένης ἐπί τῆς κινήσεως. Ἡ 

φράσις, «τό γάρ ἀεικίνητον ἀθάνατον» ἐμπεριέχει αὐτήν ταύτην τήν σημασίαν τῆς 

κινήσεως, καί δή καί τῆς «ἀεικινήτου» διά τήν κατοχύρωσιν της ἀθανασίας. Ἐν 

προκειμένῳ ἐρωτᾶται: Τί εἶναι τό «ἀεικίνητον»; Ἡ ἀπάντησις ἐνυπάρχει εἰς τήν 

διχοτομίαν τοῦ «κινητοῦ». Θά χρησιμοποιήσωμεν τά σύμβολα Α καί Β διά νά 

δηλώσωμεν τήν διχοτομίαν αὐτήν. Α = τό κινούμενον ὑπό τίνος ἑτέρου, Β = «τό αὐτό 

κινοῦν», δηλαδή, «τό ὑφ’ ἑαυτοῦ κινούμενον». Ἐφ’ ὅσον ἡ κίνησις τοῦ Α ἐξαρτᾶται 

ἀπό τό Β, τό ὁποῖον ἐξακολουθεῖ νά τό κινῆ, καί δέν ὑπάρχει βεβαιότης ὅτι τό Β θά 

συνεχίση νά κινῆ, τότε τό Α θά εἶναι πολύ εὐαίσθητον εἰς πάυσιν τῆς κινήσεως καί 

ἑπομένως, ἄν εἶναι ἕνα ζῷον, εἰς πάυσιν ζωῆς. Ἀλλά εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ Β οὐδέν 

ἐνοχλεῖ τήν αὐτοκινησίαν του, διότι ἡ κίνησίς του εἶναι μέρος τῆς οὐσίας του. Τό νά 

πάυση νά κινῆ τόν ἑαυτόν του θά ἦτο «ἀπολείπειν ἑαυτό», δηλαδή ἐγκατάλειψιν τῆς 

φύσεώς του, πράγμα ἄτοπον. Ἑπομένως, διά τῶν λέξεων «οὔποτε λήγει κινούμενον», 

ἀπαντᾶ ὁ Πλάτων εἰς τόν ἐρώτημα «τί εἶναι ἀεικίνητον». Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι 

ἡ ψυχή εἶναι τό «ὑφ’ ἑαυτοῦ κινούμενον». Τό «αὑτό κινοῦν» θεωρεῖται ὡς ἀρχή τῆς 

κινήσεως τῶν ἄλλων. Ἀλλά τό ἐρώτημά μας παραμένει: ποία εἶναι ἡ οὐσία τοῦ 

ἐπιχειρήματος αὐτοῦ; Μία ἀρχή κινήσεως δέν εἶναι δυνατόν νά ἔχη οὔτε γένεσιν οὔτε 
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φθοράν, δέν γίνεται ὅν, οὔτε δύναται νά παύση νά εἶναι ὅν, διότι τοιοῦτόν τι εἶναι 

ἀντιφατικόν. Δέν ὑπάρχει ἄλλη ἀρχή, δυναμένη νά γεννηθεῖ ἐκ νέου, διότι τότε θά 

παύση νά εἶναι πρώτη ἀρχή. Εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν ὅλον τό σύμπαν, καί 

ὀ,τιδήποτε γεννᾶται ἐντός αὐτοῦ, θά ὁδηγηθῇ εἰς ἄπειρον μηδενισμόν. Ἐκεῖνο τό 

ὁποῖον ἐμφανίζεται ὡς ἀκατανόητον δέν εἶναι τό ὅτι τό σύμπαν αὐτό ἐνδεχομένως 

δέν θά συνεχίση τήν ὕπαρξίν του
8
, ἀλλά ὅτι ὅλη ἡ γένεσις –  κάθε τί τό ὁποῖον θά ἦτο 

δυνατόν νά ἀποτελέση κάθε δυνατόν σύμπαν – ἴσως παύσει νά ὑπάρχη, δηλαδή νά 

εἶναι ἀπολύτως τίποτα. Ἀσφαλῶς, αὐτό εἶναι μία πιθανότης ἡ ὁποία ἀπεκλείσθη ὑπό 

τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων. Ὁ Σωκράτης συμπεραίνει ὅτι ἡ αὐτοκίνησις αὐτή οὐδόλως 

εἶναι ἡ ψυχή
9
. Ἡ κίνησις εἶναι τό κριτήριον τῆς ζωῆς. Τό μέν ἔμψυχον εἶναι 

αὐτοκίνητον, τό δέ ἄψυχον ἑτεροκίνητον. Τούτου ἕνεκα, ἡ κίνησις τῆς ψυχῆς εἶναι 

καθαρά αὐτοκίνησις, πράγμα τό ὁποῖον συνεπάγεται τόν ἀδημιούργητον, τόν 

ἄφθορον καί τόν ἀθάνατον χαρακτήρα της
10

. Εἶναι ἄκρως χαρακτηριστική ἡ ἀναφορά 

τοῦ Ἀριστοτέλους εἰς τήν ψυχήν ὡς πλήρους ὑποστάσεως, ἐκτός ἀπό τόν σαφῆ καί 

δυναμικόν συσχετισμόν της μετά τῆς κινήσεως ἤ ἀκόμη μετά τῆς φύσεως
11

. 

2. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ ἀπόδειξις ὅτι ὑπάρχει μία αἰώνια κίνησις δέν σημαίνει ὅτι 

κάθε κίνησις χωρεῖ πρός τά ἐμπρός διά πάντα. Ἐπί τοῦ προκειμένου ὑπάρχουν 

σημαντικαί μαρτυρίαι τῶν προσωκρατικῶν φιλοσόφων, οἱ ὁποῖοι ἐνετόπισαν τήν 

κίνησιν μεταξύ τῶν οὐρανίων σωμάτων καί τήν ἐθεώρησαν ὡς τήν συνενωτικήν 

ἀρχήν τοῦ κόσμου. Εἰδική ἀναφορά γίνεται εἰς τό σύστημα τοῦ Ἐμπεδοκλῆ καί την 

ὅλην δομήν τοῦ κόσμου εἰς τήν ἁρμονικήν κίνησιν τῶν σωμάτων
12

. Ὁ Ἀριστοτέλης 

χωρεῖ ἔτι περαιτέρω, λαμβάνει σοβαρῶς ὑπ’ ὄψιν τοῦ τᾶς θέσεις τῶν μελῶν τῆς 

πλατωνικῆς ἀκαδημίας καί ὑποστηρίζει τήν ὕπαρξιν αἰωνίου κινήσεως μεταξύ τῶν 

οὐρανίων σωμάτων
13

. Ἔχει πολλαπλῶς ἀποδειχθῆ καί ἐντόνως ὑποστηριχθῆ ὅτι 

πάντοτε ἡ αἰώνια κίνησις εἶναι συνεχής καί ἀσφαλῶς μοναδική
14

. Ὁ Ἀριστοτέλης, 

καταλήγει εἰς τήν πρότασιν: «ἐάν ἡ αἰωνία κίνησις εἶναι συνεχής πρέπει νά εἶναι 

μία». Τό ἀποδεικτικόν ἐπιχείρημα ἀναφέρεται λεπτομερῶς εἰς τό πρῶτον βιβλίον τῆς 

Φυσικῆς ἀκροάσεως περί τῆς κινήσεως
15

. Οὕτως, ἐάν ἡ αἰώνια κίνησις εἶναι μία, κατ’ 

ἀνάγκην πρέπει νά ὑπάρχη ἕνα «πρῶτον κινοῦν» καί ἕνα «πρῶτο κινούμενον»
16

. Τό 

ὄλον πρόβλημα τῆς μεταβάσεως ἀπό τήν μίαν θέσιν, περί τῆς ἀναγκαίας κινήσεως, 

εἰς τήν ἄλλην, περί τῆς συνεχοῦς καί αἰωνίου κινήσεως, ἐμφανίζεται ἁπλοῦν, κυρίως 
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διότι εἰς τό πρῶτο κεφάλαιον ἀποδεικνύεται ἡ αἰωνιότης τῆς κινήσεως. Δέν 

ἀποκλείονται συνεχεῖς κινήσεις ἤ ἀλλαγή αὐτῶν
17

. 

Ἡ θεωρία ὅτι ἡ αἰωνία κίνησις ὑπῆρξεν ἀριθμητικῶς μία ἐθεμελιώθη ὑπό τοῦ 

Πλάτωνος, ὁ ὁποῖος ἐταύτισεν τό πρῶτον κινοῦν, τό «αὐτοκίνητον» μετά τοῦ αἰωνίως 

κινοῦντος καί συνέδεσε τήν ἀρχήν αὐτήν μετά τῶν οὐρανίων κινήσεων
18

. Ὁ 

Ἀριστοτέλης ἀποδέχεται τάς θέσεις αὐτάς τοῦ Πλάτωνος. Ὅταν ὁμιλεῖ ὅτι μόνον ἡ 

κυκλική κίνησις δύναται νά εἶναι αἰώνια, ὑπονοεῖ ὅτι μόνον ὑπ’ αὐτῆς δύναται νά 

κινηθεί τό σύμπαν, ὡς πρῶτον κινούμενον. Εἰς τόν Τίμαιον, καί ἄλλους διαλόγους, 

μόνον ἡ κυκλική κίνησις εἶναι συνεχής, δηλονότι αἰώνιος. Προφανῶς συμπεραίνεται, 

ὅτι ὑπάρχει τό αἰωνίως κινούμενον καί τό «κινηθέν ὑπό τίνος ἀκινήτου»
19

. Δέν 

φαίνεται νά ἰσχύῃ ἡ πρότασις συνδέσεως τῆς αἰωνίου κινήσεως μετά τῆς κινήσεως 

τῶν ἀτόμων τοῦ Δημοκρίτου ἤ τοῦ Νοῦ τοῦ Ἀριστοτέλους
20

. 

Ἀντιθέτως πρός τήν πλατωνικήν Ψυχήν τοῦ Παντός, ἡ ὁποία ὁρίζεται ὡς 

ἀεικίνητος
21

, τό ἀριστοτελικόν Πρώτον Κινοῦν Ἀκίνητον, εἶναι αἰωνίως ἀκίνητον
22

, 

καί ἀσφαλῶς ἐκτός τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Ἐνδεχομένως, ἡ ἀριστοτελική 

ἐπιχειρηματολογία ἐξασφαλίζει τήν οὐσίαν τῆς ὑπερκοσμίου ὀντότητος τοῦ ἀκινήτου 

θεοῦ, ἐκ τοῦ ὁποίου πηγάζει ἡ κίνησις τοῦ κόσμου. Ἐν προκειμένῳ ὁ Ἀριστοτέλης 

εἰσηγεῖται τόν ὄρον «ἠρεμία» διά νά χαρακτηρίση τό ἀπόλυτον ὄν
23

. 

3. Εἶναι θεμελειώδης κοσμική ἀρχή ὅτι «κάθε τί ἐν κινήσει ὅν ἔχει κινηθεί ὑπό 

τινος ἑτέρου» καί κεῖται μεταξύ «ἠρεμίας καί κινήσεως». Ἀσφαλῶς, τά κινούμενα 

ἀναζητοῦν μίαν αἰτίαν τῆς κινήσεώς τῶν, ἡ ὁποία, κατ’ ἀνάγκην, πρέπει νά εἶναι 

ἀκίνητος. Ἡ πρότασις «κάθε τί τό ὁποῖον ἔχει κινηθεῖ, ἔχει τήν αἰτίαν τῆς κινήσεώς 

του» ἔχει τήν ἀξίαν της, αὐτή καθ’ἑαυτήν, ὅπως σαφῶς τονίζεται καί εἰς τόν 

πλατωνικόν Τίμαιον
24

. Ἡ πλατωνική θέσις ὅτι «ὁ,τιδήποτε κινεῖται ἀπαιτεῖ ἕνα αἴτιον 

κινήσεως», ὁδηγεῖ ἀναμφισβητήτως εἰς τήν ἀναζήτησιν τῆς ἀρχῆς τῆς κινήσεως τῶν 

ὄντων
25

. Ὁ Ἀριστοτέλης ἐπιμένει ἐπί τῆς ἀναζητήσεως τῆς πρώτης, καί δή καί τῆς 
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«πρώτης» πρώτης ἀρχῆς τῆς κινήσεως, ἡ ὁποία, αὐτή καθ’ ἑαυτήν, θά εἶναι 

«αὐτοκίνητη»
26

. 

Εἰς τό Βιβλίον ΙΙ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ὁ Ἀριστοτέλης ὁρίζει τήν φύσιν ὡς τήν 

«πηγήν τῆς κινήσεως» καί ὅτι «τά φυσικά ἀντικείμενα ἔχουν τήν πηγήν τῆς κινήσεως 

ἐντός των»
27

. Εἶναι προφανές ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ἐπεκτείνει εἰς ὁλόκληρον τήν φύσιν 

τό περί κινήσεως ἐπιχείρημα τοῦ Πλάτωνος διά τήν ψυχήν, ἡ ὁποία, οὖσα 

αὐτοκίνητος, διαφυλάσσει τήν ἀθανασίαν της
28

. Ἡ ψυχή, κατά τόν Πλάτωνα, εἶναι ἡ 

ἀρχή τῆς πρώτης κοσμικῆς κινήσεως, ἡ ὁποία ἐπεκτείνεται εἰς ὁλόκληρον τό 

σύμπαν
29

. 

Κατά τόν Πλάτωνα, ἡ αἰωνιότης τῆς κινήσεως εἶναι πάντοτε συνδεδεμένη μετά 

τῆς ψυχῆς τοῦ παντός
30

. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἐπιχειρήματος ὁ Ἀριστοτέλης ἀφορμᾶται διά 

τήν θεμελίωσιν τῆς αἰωνιότητος τῆς κυκλικῆς κινήσεως. Ἡ πρώτη κίνησις εἶναι αὐτή 

τοῦ αὐτοκινουμένου
31

. Κατά τόν Ἀριστοτέλη, ἡ κυκλική κίνησις εἶναι ἡ κοσμική 

ἀπόδειξις τῆς θεότητος, ἡ πρώτη, ἡ πρωταρχική καί ἀνεξάρτητος κίνησις ὅλων τῶν 

σωμάτων. Τήν πρώτην αὐτήν κίνησιν ὁ Ἀριστοτέλης θαυμάζει ἐξ ἴσου ὅπως καί ὁ 

Πλάτων. Λέξεις, ὅπως «ἀθάνατος» καί «ἄπαυστος» δέν εἶναι συνήθεις
32

 καί 

συνδέονται μέ τήν λέξιν «ἠρεμία» καί «στάσιν»
33

. Ὁ Ἀριστοτέλης, εἰς τά Μετά τά 

φυσικά Λ, ἐπιχειρεῖ μίαν σύνδεσιν τῆς κινήσεως μετά τοῦ θεοῦ ὡς νοῦς καί 

ἀναφέρεται εἰς τόν θεόν, ὡς νοητοῦ
34

. 

4. Ἡ πλατωνική διδασκαλία περί τῆς ψυχῆς τοῦ Παντός ἐμπεριέχει τήν σχέσιν 

μεταξύ κινοῦντος καί κινουμένου. Τό πρῶτον κινούμενον, ὅπως κάθε ἀντικείμενον ἐν 

κινήσει, πρέπει νά εἶναι ἕνα συνεχές, δηλαδή, ἕνα ἐκτατόν φυσικόν σῶμα
35

. Τό 

πρῶτον κινοῦν δέν ἔχει μέρη, τμήματα, καθ’ ὅσον ἕνα σῶμα ἀπείρου ἤ πεπερασμένης 

ἐκτάσεως ἀδυνατεῖ νά προκαλέση ἄπειρον, δίχως τέλος, κίνησιν. Αὐτό ἀποδεικνύει 

ὅτι τό πρώτον κινοῦν πρέπει νά εἶναι ἄυλον. Περί τῆς φύσεως τοῦ πρώτου κινοῦντος 

ὁ Ἀριστοτέλης ὁμιλεῖ εἰς τήν «Πρώτην Φιλοσοφίαν»
36

. 

Ὑπό τήν ἰδιότητά του ὡς φιλοσόφου τῆς φύσεως, ὁ Ἀριστοτέλης τονίζει ὅτι ὁ 

κόσμος ὡς σῶμα ἀναφέρεται εἰς ὑλικά ὄντα καί δέν ὑπάρχει δυνατότης ἀποδοχῆς εἰς 

αὐτόν μίας μή κοσμικῆς ἤ ἔστω ἔξω-κοσμικῆς ὀντότητος. Ἀσφαλῶς, τονίζει, δέν 

ὑπάρχει τοιούτου εἴδους κοσμική ἀνάγκη. Ἐκεῖνο, διά τό ὁποῖον ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι 
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βέβαιος, εἶναι ἡ αἰωνιότης τῆς κυκλικῆς κινήσεως καί, ἐν προκειμένῳ, αὐτήν τήν 

κίνησιν ἐνεργοποιεῖ τό πρῶτον κινοῦν
37

. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ εἰσαγωγή καί ἐν 

συνεχείᾳ υἱοθέτησις ἔξω-φυσικῆς ὀντότητος εἰς τόν φυσικόν κόσμον, δημιουργεῖ 

ἐπιστημονικά καί λογικά προβλήματα καί δυσαρμονίαν. Διά τόν Πλάτωνα τό ὄλον 

θέμα δέν ἐμφανίζει τάς ἰδίας δυσκολίας, καθ’ ὅσον ὁ πλατωνικός κόσμος δέν ἦτο 

κατ’ ἀνάγκην καθαρός καί πρωτίστως φυσικός ὀργανισμός
38

. Ὅμως, διά τόν 

Ἀριστοτέλη, ἡ εἰσαγωγή εἰς τό σύστημα τοῦ ξένων πρός τήν φυσικήν ἐπιστήμην 

θεωριῶν καί προτάσεων εὐλόγως προκαλεῖ ἀπορίας. Παρά ταῦτα, ὁ ἴδιος εἶναι 

βέβαιος ὅτι ὁ πλατωνικός κόσμος, τάξις καί νόμος, αἰωνιότης καί θεότης, εἶναι 

δυνατόν νά διασφαλισθοῦν καί νά ὑπαχθοῦν εἰς καθαρῶς φυσικήν 

ἐπιχειρηματολογίαν. 

5. Ἡ πλατωνική ἑρμηνεία τοῦ νοῦ ὑπῆρξεν ὁδηγός εἰς τόν Ἀριστοτέλη, 

προκειμένου ὁ ἴδιος νά χωρήση εἰς τήν ἰδικήν τοῦ ἔρευναν ἐπί νοητικῶν 

διαδικασιῶν
39

. Κορυφαία ἔκφρασις, διά τόν Ἀριστοτέλη, εἶναι ἡ οὐσία τοῦ θεοῦ, ὡς 

καθαρῶς νοητική, δηλαδή ἡ κρίσις τοῦ θεοῦ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ νοῦς, ὡς τό θειότερον καί 

ἀπαθές μέρος τῆς ψυχῆς. Ὑπό τήν ἔποψιν αὐτήν ἡ πλατωνική ψυχή, μετά τοῦ νοῦ, 

ἀποτελεῖ τό θεμέλιον τῆς ἀριστοτελικῆς ἐπιχειρηματολογίας ὅτι ὄντως ὁ νοῦς, ὡς 

θεῖος, ἀποτελεῖ τήν αἰτίαν τῆς πρώτης κινήσεως ἐντός τοῦ σύμπαντος. Εἰς τήν 

διαδικασίαν αὐτήν, ὁ θεῖος νοῦς ἐνεργεῖ ὡς ἀντικείμενον ἐρωτικῆς φορᾶς
40

. Ὑπό τή 

ἔποψιν αὐτήν εἶναι προφανής ἡ ἐνέργεια τῆς θεότητος, οὔσης ἐκτός τῆς φύσεως, 

ἐντός τοῦ φυσικοῦ – ὑλικοῦ κόσμου. 

Πολλάκις ἔχει ὑποστηριχθῆ ὑπό τινων ἐρευνητῶν
41

 ὅτι ἡ σχέσις τῆς ψυχῆς μετά 

τοῦ σώματος, ὡς ἐντελεχείας, ἐνδεχομένως δύναται νά συσχετισθῆ μετά τῆς αἰτίας τῆς 

κινήσεως, τοῦ πρώτου κινοῦντος μετά τοῦ κόσμου. Ὅμως ἡ ἐπιχειρηματολογία αὐτή 

δέν φαίνεται ἀποδεκτή. Ἀντιθέτως, ὑπό τινων, ταυτίζεται τό πρῶτον κινοῦν μετά τῆς 

ὑψίστης δραστηριότητος τῆς ψυχῆς. Τό ὅτι ὁ νοῦς ταυτίζεται μετά τοῦ θεοῦ εἶχεν ἤδη 

διακηρυχθῆ ὑπό τῶν προσωκρατικῶν φιλοσόφων, καί δή καί τοῦ Ξενοκράτους καθώς 

καί τοῦ Ἀναξαγόρου τόν ὁποῖον ἐπαινεῖ ὁ Ἀριστοτέλης διότι διετήρησε τόν Νοῦν 

ἀκίνητον
42

. Ὁ Δημιουργός του Πλάτωνος εἶναι Νοῦς καί ἐνεργεῖ διά τῶν νοητικῶν 

ἰδιοτήτων του. Εἶναι προφανές, ὅτι τόσον κατά τήν διανόησιν τῶν μελῶν τῆς 

Ἀκαδημίας ὅσον καί τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀριστοτέλους ὅτι μόνον τό ὑψηλότερον μέρος τῆς 

ψυχῆς εἶναι συμβατόν πρός τήν θεότητα. Ἄλλωστε εἶναι κοινός τόπος ὅλων τῶν 

Ἑλλήνων φιλοσόφων ὅτι ἡ οὐσία καί ἡ φύσις τῆς θεότητος εἶναι ἀπηλλαγμένη ἀπό 

κάθε φυσικήν κλίσιν καί ἰδιότητα, ἐξαρτουμένων τῶν θεωριῶν τῆς λεγομένης λαϊκῆς 
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θρησκείας, συμφώνως πρός τήν ὁποίαν ἀπεδίδοντο ἀνθρωπομορφικαί κλίσεις εἰς τήν 

θεότητα
43

. 

Εἶναι πλέον ἤ βέβαιον ὅτι ὁ θεός εἰς τήν πλατωνικήν φιλοσοφικήν σύλληψίν του 

εἶναι ὑπεράνω πάσης ἀνθρώπινης ἰδιότητος καί ἀδυναμίας. Παραλλήλως, ὁ κόσμος 

κατά τόν Ἀριστοτέλη εἶναι μία περαιτέρω ἔκφρασις τῆς ἐνεργείας τῆς πλατωνικῆς 

ψυχῆς τοῦ Παντός, ὡς ἐντελεχείας της
44

. Ἀπό τόν Πλάτωνα καί τήν Ἀκαδημίαν  ὁ 

Ἀριστοτέλης ἐκληρονόμισε τήν Ἰδέαν τῆς ταξινομήσεως τῶν κινήσεων ἐντός τοῦ 

σύμπαντος, περί τῶν ὁποίων εἶχον προηγουμένως ἐκτενῶς ὁμιλήσει ὁ Ἀναξαγόρας, ὁ 

Ἐμπεδοκλής καί ἄλλοι Προσωκρατικοί
45

. 

6. Κατά τόν Ἀριστοτέλη ἡ πρώτη ἀρχή τοῦ κόσμου καί ἡ ἔναρξις τῆς κινήσεως ἐν 

αὐτῇ δέν συμπίπτουν κατ’ ἀνάγκην
46

. Ὁ Πλάτων διεχώρησε τήν θέσιν του ἔναντι 

θεωριῶν τῶν προσωκρατικῶν καί ὑπεστήριξεν ὅτι ἀπαρχή τῆς κινήσεως ἐντός τοῦ 

κόσμου ἐντοπίζεται εἰς τήν Ψυχήν τοῦ Παντός. Ὅμως τό ἐπιχείρημα τοῦ Πλάτωνος 

ἀναφέρεται μόνον εἰς τήν αὐτοκίνητον ἀρχήν, ἡ ὁποία προκαλεῖ ἀλλαγήν εἰς 

πράγματα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται ἐν ἠρεμίᾳ
47

. Πράγματι, ὁ Πλάτων ἐνδιαφέρεται διά 

τήν κατοχύρωσιν τῆς κοσμογονικῆς ἀρχῆς τοῦ Πρώτου Κινοῦντος, παρά τήν ἔντονον 

διαφοροποίησιν του ἔναντι παρομοίων διδασκαλιῶν τῶν προσωκρατικῶν. 

Ἀναζητεῖται ὑπό τῶν ἐρευνητῶν ἡ σύνδεσις τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἀριστοτέλους 

μετά τῶν Προσωκρατικῶν, προκειμένου νά καταστῆ σαφές τό ὄλον πρόβλημα τῆς 

κινήσεως ἐντός τοῦ κόσμου καί τῆς ἀρχῆς τῆς πρώτης κινήσεως. Ὁ Πλάτων φρονεῖ 

ὅτι ἡ διδασκαλία περί τῆς κινήσεως τοῦ Παρμενίδη δημιουργεῖ δυσεπίλυτα 

προβλήματα
48

. Παρά ταῦτα δυνάμεθα νά ἀναζητήσωμεν τήν συνέχειαν τῆς κινήσεως 

εἰς τόν Ἐμπεδοκλῆ καί τόν Ἀναξαγόρα, οἱ ὁποῖοι τονίζουν ὅτι κάθε κίνησις ἔχει τήν 

ἀρχήν τῶν. 

 Ὄντως, τό περιεχόμενον τοῦ Βιβλίου VIII τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως τοῦ 

Ἀριστοτέλους ἐμφανίζει ἔντονον πλατωνικήν ἐπίδρασιν, καθ’ ὅσον ὃλαι αἱ κινήσεις 

εἰς τόν κόσμον ἀνάγονται εἰς μίαν ἀρχήν. Ἡ πλατωνική διάκρισις μεταξύ παθητικοῦ 

καί ἐνεργητικοῦ παράγοντος εἰς τήν κίνησιν εἶναι ἐμφανής. Ἡ πλατωνική ἔννοια ἑνός 

αἰωνίου αὐτό-κινήτου διακρίνεται εἰς δύο συστατικά στοιχεῖα. Ἡ πλατωνική ἰδέα 

ἑνός πρώτου κινοῦντος ἐπαναβεβαιώνεται εἰς τό Βιβλίον VII τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως 

μέ λογικήν ἐπιχειρηματολογίαν. Τό Βιβλίον VIII ἔχει μικροτέραν πλατωνικήν 

ἐξάρτησιν, καί ἐρευνᾶται ἔτι περαιτέρω ἡ δυνατότης ὑπάρξεως τοῦ Πρώτου 

Κινοῦντος, ὡς καθαρᾶς θεότητος. Ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἀπομακρύνει τόν Ἀριστοτέλη 

ἀπό τόν Πλάτωνα δέν εἶναι ἡ ἀπαξίωσις τῆς αὐτό-κινήτου ψυχῆς, ἀλλά ἡ ἔρευνά του, 
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ὡς Πρώτου Κινοῦντος ἐντός τῆς κοσμικῆς πραγματικότητος. Πρός τοῦτο εἶναι 

ἀναγκαῖον νά ὁρισθῆ ἐπ’ ἀκριβῶς ἡ σχέσις κινοῦντος καί κινουμένου, καθώς καί τά 

ἐκ τῆς σχέσεως αὐτῆς προκύπτοντα προβλήματα. Ἐν προκειμένῳ καθίσταται σαφές 

ὑπό τοῦ Ἀριστοτέλους ὅτι ἄν τό κινούμενον πρέπει νά εἶναι μία συνεχής ὀντότης, 

ὅπως λόγου χάριν ἕνα σῶμα. Πάντοτε ὁ Ἀριστοτέλης ἐρευνᾶ ἐπί τῇ βάσει τῶν 

δεδομένων τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ἀκόμη καί περί τοῦ αὐτό-κινήτου ἐκφράζεται ὡσεί 

ἑνός σώματος μέ ἔκτασιν καί μέρη συναποτελοῦντα αὐτό
49

. 

7. Εἰς τό περίφημον Βιβλίον XII τῶν Μετά τά φυσικά ὁ Ἀριστοτέλης ἔχει ἀναλάβει 

ν’ ἀποδείξῃ τήν ὕπαρξιν τοῦ θεοῦ, μέσω τῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ περί τοῦ πρώτου 

κινοῦντος – ἀκινήτου, ἤ πρώτου Αἰτίου
50

. Αἱ κινήσεις τῶν ἐπί μέρους τμημάτων τῶν 

ὄντων δηλώνουν τήν ὕπαρξιν τῶν κινούντων αὐτά αἰτίων τῶν, ἀλλά ὄλον τό σύστημα 

αὐτό τῶν κινήσεων πρέπει νά ἔχη τήν πρώτην κινητικήν του πηγήν, ἡ ὁποία, καθ’ 

ἑαυτήν εἶναι ἀκίνητος ἤ αὐτό-κίνητος. Ὁ Ἀριστοτέλης θεωρεῖ τόν θεόν ὡς ἀπολύτως 

ἀκίνητον καί τόν παρομοιάζη μέ τήν ἠρεμίαν τῆς φύσεως μόνον μέσω τοῦ 

«αὐτοκινήτου πρώτου οὐρανοῦ». Ὑπό τήν ἔποψιν αὐτήν ὁ θεός ἀποτελεῖ τό Πρῶτον 

Αἴτιον, τήν ἀναίτιον αἰτίαν τῶν πάντων. Τούτου ἕνεκα ἡ ἀριστοτελική θεότης 

μεταθέτει εἰς τόν χῶρον τῆς μεταφυσικῆς τήν διάκρισιν μεταξύ «δυνάμει» καί 

«ἐνεργείᾳ». Ἡ πρώτη αἰτία δέν εἶναι μία «αἰτία», διότι χωρικαί καί χρονικαί ἰδιότητες 

δέν ἔχουν ἀναφοράν εἰς τόν θεόν. Πολύ πρίν ἀπό τήν δήλωσιν τοῦ ἀποστόλου 

Πέτρου ὅτι ὁ θεός δέν προσδιορίζεται μέ πρόσωπα, ὁ Ἀριστοτέλης ἐπίστευεν ὅτι ἡ 

θεία νόησις δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τόν ἄνθρωπον, ἀλλά εἶναι αἰώνια μέσω τῆς 

αὐτονοήσεώς της: «…αὐτόν ἄρα νοεῖ, εἰπέρ ἐστί τό κράτιστον, καί ἔστιν ἡ νόησις 

νοήσεως νόησις»
51

. 

Κατά τόν Ἀριστοτέλη ὁ θεός εἶναι τό «Πρῶτον Κινοῦν – Ἀκίνητον», ἡ αἰώνια καί 

τελεία αἰτία, ὑπεράνω πάσις ἀνθρωπίνης διανοητικῆς προσεγγίσεως. Στόχος τοῦ 

Ἀριστοτέλους εἶναι νά ὑπερβῆ τόν πλατωνικόν δυισμόν τῶν φαινομένων καί τῶν 

Ἰδεῶν
52

. Ὄντως ἡ ἀριστοτελική καθαρά μορφή εἶναι περισσότερον ὑπερβατική τῆς 

πλατωνικῆς ἰδέας τοῦ ἀγαθοῦ. Ὁ θεός τοῦ Ἀριστοτέλους εἶναι ἕνα «ζῶν ὄν» αἰώνιον, 

ὑπεράγαθον εἰς τό ὁποῖον τά πάντα ἀνήκουν
53

. Ἡ ἰδέα τοῦ θεοῦ εἶναι ἡ ὑψίστη 

πραγματικότης. 

Ἑπομένως τόσον εἰς τό ἔργον του Περί φιλοσοφίας, ὅσον καί εἰς τό Περί οὐρανοῦ 

ὁ Ἀριστοτέλης ὑποστηρίζει, ἔτι περαιτέρω τήν ὕπαρξιν ἑνός Κινοῦντος – Ἀκινήτου
54

, 

τό ὁποῖον ταυτίζεται μετά τοῦ ὑπερτάτου θεοῦ, δημιουργοῦ του σύμπαντος καί 

κυριάρχου του κόσμου
55

. 

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω εἶναι προφανές ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης προέβη εἰς μίαν συστηματικήν 

ἔρευναν, μελέτην καί ἑρμηνείαν τοῦ φιλοσοφικοῦ προβλήματος τῆς κινήσεως καί δή 

καί τοῦ «Πρώτου Κινοῦντος Ἀκινήτου», πρᾶγμα τό ὁποῖον ἀποτέλεσε τήν βάσιν διά 
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τούς μετ’ αὐτόν ἐρευνητάς τόσον εἰς τόν χῶρον τῆς φιλοσοφίας ὅσον καί τῶν 

φυσικῶν – ἀστροφυσικῶν ἐπιστημῶν διά τήν περαιτέρω ἐξέτασιν τοῦ προβλήματος 

αὐτοῦ, τοῦ ὁποίου ἅπτεται ἀμέσως ἤ ἐμμέσως καί τοῦ ἐνδιαφέροντος καί ἄλλων 

ἐπιστημῶν ὅπως τῆς θεολογίας, τῆς κοινωνιολογίας καί τῆς ἠθικῆς.  
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Περίληψη 

Τό χωρίον 35a1-36b6 τοῦ Πλατωνικοῦ Τιμαίου, τό ἀναφερόμενον εἰς τήν Γένεσιν Ψυχῆς 

Κόσμου διά μουσικῶν σχέσεων, τό ὀνομάζομε «μουσικό χωρίον» καί εἶναι ἀπό τά πλέον 

δυσνόητα στό σύνολο Πλατωνικό ἔργο. Κατά τόν Πρόκλο (Ὑπόμνημα εἰς τόν Πλάτωνος 

Τίμαιον) ὁ Πλάτων δι’ αὐτοῦ σκοπεύει νά διδάξει ἀφενός Μαθηματικά καί ἀφετέρου διά 

διαδικασιῶν κατατομῆς κανόνος μία μουσική δομή ἀποτελουμένη ἀπό 24 ἐπογδόους τόνους, 

9 λείμματα καί δυό ἀποτομές. Ἀνέκαθεν οἱ «θεολόγοι» Πυθαγόρειοι χρησιμοποιοῦσαν 

μουσικές δομές προκειμένου νά τεκμηριώσουν τή μυστική τους ἀριθμοσοφία.  

Γιά τή διευκόλυνση εὑρέσεως λύσεως στό πρόβλημα Γένεσις Ψυχῆς Κόσμου θά παρουσιάσω 

τόν ρόλο τῶν τριῶν Πυθαγορείων μεσοτήτων (Ἀριθμητική, Γεωμετρική, Ἁρμονική ἤ 

Ὑπενάντιος) καθώς καί τεσσάρων Πλατωνικῶν θεωρημάτων διά τῶν ὁποίων ὁ φιλόσοφος 

ἐνθέτει μεσότητες μεταξύ δύο ἐπιπέδων καί δύο στερεῶν ἀριθμῶν, μεταξύ δυό Πυθαγορείων 

μεσοτήτων καί μεταξύ τῶν ὁριακῶν ἀριθμῶν ἐνός διπλασίου καί ἐνός τριπλασίου μουσικοῦ 

διαστήματος.Τέλος, βάσει πληροφοριῶν τοῦ Πλουτάρχου καί τοῦ Θέωνος τοῦ Σμυρναίου θά 

παρουσιάσω πέντε τετρακτύες διά τῶν ὁποίων ὁρίζονται μαθηματικῶς μουσικά συτήματα ὡς 

δομές ἀναλογιῶν. 

 

Λέξεις κλειδιά: Πυθαγόρειες μεσότητες, Τετρακτύες, ΚΟΣΜΟΣ, Δωδεκάχορδο σύστημα, 

Κύκλος πεμπτῶν 

 

Abstract 

The referred numbers in the title of this work 3, 4, 5 constitute the sides of the Pythagorean 

triangle. 

For the solution of the abstruse problem of the Platonic Timaeus «Γένεσις Ψυχῆς Κόσμου» 

(35a1-36b6) I will present the role of the 3 Pythagorean means (Arithmetic, Geometric and 

Harmonic) as well as 4 Platonic theorems by which the philosopher inserts means between 

two arithmetic entities each time. Finally, based on information of Plutarchus and Theon fron 

Smyrna I will present five tetrakties in which mathematic musical intervals are defined as 

structures of analogies. 

 

Keywords: Pythagorean means, Tetrakties, COSMOS, Twelve-chord system, The cycle of 

the fifths 

 

 

Προλεγόμενα 

Τό χωρίον 35a1- 36b6 τοῦ Πλατωνικοῦ Τιμαίου, τό ἀναφερόμενον εἰς τήν 

Γένεσιν Ψυχῆς Κόσμου διά μουσικῶν σχέσεων καί διά τόν λόγον αὐτόν ἀναφέρεται 

ὡς «μουσικό χωρίον», εἶναι ἀπό τά πλέον δυσνόητα μέσα στό σύνολο Πλατωνικό 
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ἔργο. Τοῦτο σχολιάζει ὁ Πλούταρχος στό ἔργο του περί τῆς ἐν Τιμαίῳ Ψυχογονίας καί 

σέ αὐτό τό Πλουτάρχειο σχόλιο ἀναφέρεται ὁ Πρόκλος στό ἔργο τοῦ Ὑπόμνημα εἰς 

τόν Πλάτωνος Τίμαιον. 

Κατά τόν Πρόκλο (Ὑπόμνημα εἰς τόν Πλάτωνος Τίμαιο Γ 174D 23- 175D 5) ὁ 

Πλάτων μέ τό μουσικό χωρίο ἔχει σκοπό νά διδάξει στούς «ἀκροατές» του 

Μαθηματικά γιά νά γυμνάσουν τή διάνοιά τους, νά συνδυάσουν τά ὅσα πολλά ἔχουν 

ἀκούσει ἀπό αὐτόν καί, ἀποκλείοντες τίς ἀντιλογίες, νά μάθουν νά ἐξετάζουν τό 

ἀληθές.  

Σέ ἀντιπαράθεση μέ τήν κατατομή τοῦ κανόνος τῶν Πυθαγορείων, ὁ Πλάτων θά 

τούς διδάξει τήν κατατομή τῆς Ψυχῆς μέ βάση τή θεωρία τῶν μουσικῶν λόγων, τή 

θεωρία τῶν Πυθαγορείων μεσοτήτων (ἀριθμητική, γεωμετρική, ἁρμονική ἤ 

ὑπενάντιον) καί τίς ἀριθμητικές καί γεωμετρικές ἰδιότητες τῶν ἀριθμῶν τῆς δικῆς του 

μεγίστης τετρακτύος 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27 καταλήγοντας σέ μία μουσική δομή 

ἀποτελουμένη ἀπό 24 ἐπογδόους τόνους, 9 λείμματα καί δύο ἀποτομές.  

Ξεκινώντας ὁ Πλάτων μέ τήν ἀνάμειξιν τριῶν ὑλικῶν «ταὐτόν», «θάτερον», 

«οὐσίαν» κατασκευάζει τά κύρια ἐργαλεῖα γιά τή δημιουργία τῆς Ψυχῆς τοῦ Κόσμου 

πού εἶναι οἱ ἀριθμοί, οἱ ἐκφραστές τῆς ποσότητος καί, κατ’ ἐπέκταση, κατασκευάζει 

ἕνα ἀριθμητικό σύστημα μέ βάση τή δεκάδα, τήν ὁποία οἱ Πυθαγόρειοι μεταξύ τῶν 

ἄλλων ὀνομάτων, τήν ἀποκαλοῦσαν ΚΟΣΜΟ. Ἡ δεκάς, ὁ τελειότατος ἀριθμός, 

περιλαμβάνει ἐν σπέρματι ἐντός της καί τά στερεά καί τά ἐπίπεδα, τά ἄρτια καί τά 

περιττά καί τά ἀρτιοπέριττα, τά τέλεια μέ κάθε τρόπο, τά πρῶτα καί ἀσύνθετα, τήν 

ἰσότητα καί τήν ἀνισότητα.  

Ἐμβαθύνοντες εἰς τά Πυθαγόρεια δόγματα συμπεριλαμβανομένων καί τοῦ 

Πλάτωνος, διαπιστοῦμε ὅτι αὐτά συμμετέχουν σέ μία θεολογία. Μία θεολογία, ἡ 

ὁποία γοητεύεται νά ἀνακαλύπτει τήν Θεία Πρόνοια στούς λόγους τῶν ἀκεραίων 

ἀριθμῶν, οἱ ὁποῖοι διέπουν, κατά τήν ἀντίληψή της, τά φαινόμενα.  

Νά μήν λανθάνει τῆς προσοχῆς μας τό γεγονός ὅτι οἱ Πυθαγόρειοι ἦσαν κυρίως 

θεολόγοι. Οἱ ἐπιστημονικοί τομεῖς τῶν Πυθαγορείων εἶναι ὄψεις ἐνός θεολογικοῦ 

συστήματος. Δέν ἐφαρμόζουν τά Μαθηματικά εἰς τήν Μουσική. Χρησιμοποιοῦν τήν 

μουσική κλίμακα προκειμένου νά τεκμηριώσουν τήν μυστική τους ἀριθμοσοφία. 

Ἀναζητοῦν τήν ἐπαλήθευση τῆς Θείας Προνοίας εἰς τήν παγκόσμιον ἁρμονίαν, τήν 

ὁποία ἐπιδιώκουν νά ἐκφράσουν μέ τούς ἰδίους λόγους ἀκεραίων ἀριθμῶν, τούς 

ὁποίους χρησιμοποιοῦν γιά τόν καθορισμόν τῶν μουσικῶν διαστημάτων εἰς τό 

μονόχορδον. Καί τό σπουδαιότερο, αὐτή ἡ κάπως ἁπλοϊκή, ἀλλά γοητευτική γιά τόν 

θρησκευόμενο, θεώρηση τοῦ κόσμου, στηρίζεται σέ μία θεολογία μονοθεϊστική. 

 

Ἀναλογίες 

Δία τῶν ἀναλογιῶν καί τῶν ἀνά λόγον μεσοτήτων οἱ Πυθαγόρειοι ἐγκαθίδρυσαν 

τήν συμμετρίαν τοῦ χώρου τῶν ἐναντίων καί τήν συμμετρίαν τοῦ χρόνου
1
. Ὁ Πλάτων 

διδάσκει ὅτι ὁ Θεός ἐδημιούργησε τόν Κόσμο ἀπό δυό στοιχεῖα βάσει τῶν ὁποίων ὁ 

                                                           
1
 τὸ δὲ νῦν ἐστι μεσότης τις, καὶ ἀρχὴν καὶ τελευτὴν ἔχον ἅμα, ἀρχὴν μὲν τοῦ ἐσομένου χρόνου, 

τελευτὴν δὲ τοῦ παρελθόντος 

Ἀριστοτέλης, Φυσικά, 251b, 20-22. 
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Κόσμος εἶναι καί ὁρατός καί στερεός. Τά δυό στοιχεῖα εἶναι τό πῦρ ἐξ αἰτίας τοῦ 

ὁποίου ὁ κόσμος καθίσταται ὁρατός καί ἡ γῆ, ἡ ὁποία τόν καθιστά στερεό. 

«Σωματοειδὲς δὲ δὴ καὶ ὁρατὸν ἁπτόν τε δεῖ τὸ γενόμενον εἶναι, χωρισθὲν δὲ 

πυρὸς οὐδὲν ἄν ποτε ὁρατὸν γένοιτο, οὐδὲ ἁπτὸν ἄνευ τινὸς στερεοῦ, στερεὸν δὲ οὐκ 

ἄνευ γῆς·ὅθεν ἐκ πυρὸς καὶ γῆς τὸ τοῦ παντὸς ἀρχόμενος συνιστάναι σῶμα ὁ θεὸς 

ἐποίει.» 

Προκειμένου τά δυό αὐτά στοιχεῖα νά εἶναι καλῶς συνδεδεμένα μεταξύ τῶν 

χρειάζονται τήν παρουσία τουλάχιστον ἑνός τρίτου στοιχείου, ἑνός δεσμοῦ καί αὐτός 

δέν εἶναι τίποτ’ ἄλλο ἀπό μία μεσότητα. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ὁ Πλάτων ἀρχίζει νά 

ἀναπτύσσει τήν Πυθαγόρειο θεωρία τῶν μεσοτήτων περιοριζόμενος στίς τρεῖς μόνον 

μεσότητες -ἀριθμητική, γεωμετρική, ἁρμονική- πού εἶναι γνωστές ὡς Πυθαγόρειες, 

διότι τίς ἀνεκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Πυθαγόρας
2
. 

«δύο δὲ μόνω καλῶς συνίστασθαι τρίτου χωρὶς οὐ δυνατόν·δεσμὸν γὰρ ἐν μέσῳ 

δεῖ τινα ἀμφοῖν συναγωγὸν γίγνεσθαι. δεσμῶν δὲ κάλλιστος ὃς ἂν αὑτὸν καὶ τὰ 

συνδούμενα ὅτι μάλιστα ἓν ποιῇ, τοῦτο δὲ πέφυκεν ἀναλογίο κάλλιστα ἀποτελεῖν.» 

 

Γεωμετρική
3
 ἀναλογία 

Ἐπειδή τήν κλασσική μορφή ἀναλογίας κατέχει ἡ γεωμετρική ἀναλογία, ὡς 

ἰσότητα δυό συνημμένων λόγων, ὁ Πλάτων ἀρχίζει ἀπό αὐτήν, τήν ὁρίζει καί 

διατυπώνει κάποιες βασικές της ἰδιότητες. 

«ὁπόταν γὰρ ἀριθμῶν τριῶν εἴτε ὄγκων εἴτε δυνάμεων ὡντινωνοῦν ᾖ τὸ μέσον, 

ὅτιπερ» 

Δοθέντων τριῶν
4 ἀνίσων ἀκεραίων ἀριθμῶν α<β<γ τέτοιων, ὥστε ὁ β νά εἶναι ἡ 

γεωμετρική τους μεσότης, ἰσχύουν οἱ σχέσεις: 

                                                           
2
 μόναι δὲ τὸ παλαιὸν τρεῖς ἦσαν μεσότητες ἐπὶ Πυθαγόρου καὶ τῶν κατ' αὐτὸν μαθηματικῶν, 

ἀριθμητική τε καὶ ἡ γεωμετρικὴ καὶ ἡ ποτὲ μὲν ὑπεναντία λεγομένη τῇ τάξει τρίτη, ὑπὸ δὲ τῶν περὶ 

Ἀρχύταν αὖθις καὶ Ἵππασον ἁρμονικὴ μετακληθεῖσα, ὅτι τοὺς κατὰ τὸ ἡρμοσμένον καὶ ἐμμελὲς 

ἐφαίνετο λόγους περιέχουσα. ὑπεναντία δὲ πρότερον ἐκαλεῖτο, διότι ὑπεναντίον τι ἔπασχε τῇ 

ἀριθμητικῇ 
3
 Προληπτέον δὲ ὅτι κυρίως ἀναλογίαν ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ τὴν γεωμετρικήν, κοινότερον δὲ ἤδη καὶ 

τὰς λοιπὰς πάσας μὴν γενικῶς μεσότητας. 

‘τριῶν γὰρ ὡντινωνοῦν ὅρων, ὅταν καὶ τὰ διαστάματα κατὰ τὸν αὐτὸν ἐστάθη λόγον ποτ' ἄλλα, τότε 

δὴ τὸ μέσσον ῥυσμῶ δίκας ὁρήμεθα ποττὸ πρᾶτον, ὅ τι περ τὸ τρίτον ποτ' αὐτὸ κἂν πάλιν καὶ 

παραλλάξ.’  

ἔστι δὲ ἡ γεωμετρικὴ ἀναλογία τοῦ συνεχοῦς ποσοῦ, τουτέστι τοῦ πηλίκου, κατὰ λόγους ἴσους καὶ 

ὁμοίους διεστῶσα· ἡ δὲ ἀριθμητικὴ τοῦ διῃρημένου ποσοῦ οὐκέτι μὲν λόγοις, ἀριθμοῖς δὲ ἴσοις κατὰ 

τὰς ὑπεροχὰς διεστῶσα. καὶ ἐν μὲν ταύτῃ λόγοι ἕτεροι, διαστήματα δὲ ταὐτά· ἐν δὲ τῇ γεωμετρικῇ 

ἀνάπαλιν λόγοι μὲν οἱ αὐτοί, διαφοραὶ δὲ ἕτεραι. 

πάντες γὰρ ἐκεῖ τρεῖς ὅροι κατὰ ταύτην ἀναλογοῦσι τὴν μεσότητα ἔχοντες οὕτως·ὡς ὁ μείζων πρὸς τὸν 

μέσον ὅ τε μέσος πρὸς τὸν ἐλάττονα, καὶ ἡ τοῦ μείζονος παρὰ τὸν μέσον ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τοῦ μέσου 

παρὰ τὸν ἐλάττονα. 

 ἴδιον δ' αὐτῆς τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου ἴσον ἀποτελεῖν, ἐὰν τρεῖς ἢ καθόλου περισσοὶ 

ὦσιν οἱ ὅροι· εἰ δὲ τέσσαρες ἢ ὅλως ἄρτιοι, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν μέσων ποιήσει.  

καὶ ἐπὶ μὲν ταύτης κατ' ἔγκρασιν οἱ ὅροι ἀλλήλους μηκύνουσιν, ἐπὶ δὲ τῆς ἀριθμητικῆς κατὰ σύνθεσιν, 
4
 Ἡ τοίνυν ἀναλογία λόγων ἐστὶ πλειόνων ὁμοιότης καὶ ταυτότης.  
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𝛼

𝛽
=

𝛽

𝛾
  (1) 

 

«τὸ πρῶτον πρὸς αὐτό, τοῦτο αὐτὸ πρὸς τὸ ἔσχατον» 

 

𝛾

𝛽
=

𝛽

𝛼
  (2) 

«τὸ ἔσχατον πρὸς τὸ μέσον, τὸ μέσον πρὸς τὸ πρῶτον» 

 

Ἡ σχέσις δυό γραφομένη ὡς 
𝛽

𝛼
=

𝛾

𝛽
 (3) δικαιολογεῖ τήν ἰδιότητα «τὸ μέσον μὲν 

πρῶτον καὶ ἔσχατον γιγνόμενον, τὸ δ' ἔσχατον καὶ τὸ πρῶτον αὖ μέσα ἀμφότερα» 

 

Γεωμετρική 


















5 

4, 2, 1 

Γεωμετρική μεσότης 

 
 

                                                                                                                                                                      
τί δέ ποτ' ἐστὶ λόγος ὁ κατ' ἀναλογίαν, ἐπεὶ πολλαχῶς ὁ λόγος, ἐν τοῖς πρόσθεν διεσαφήσαμεν ὅτι δυεῖν 

ὅρων ὁμογενῶν ἡ πρὸς ἀλλήλους ἐστὶ σχέσις. 

ὁμογενῶν δὲ πρόσκειται, διότι τὰ ὑπὸ ταὐτὸ γένος συγκρίνειν προσῆκεν, οἷον μνᾶν πρὸς τάλαντον, ὧν 

κοινὸν γένος τὸ βάρος, καὶ γραμμὴν πρὸς ἐπιφάνειαν ἢ στερεόν· κοινὸν γὰρ αὐτῶν τὸ μέγεθος. ἔστι δέ 

τινα καὶ κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ ὄγκον καὶ ἄλλα τινὰ γένη συγκρινόμενα.  

τὰ δὲ ἀνομογενῆ πῶς ἔχει πρὸς ἄλληλα οὐ δυνατὸν εἰδέναι, οἷον πῆχυς πρὸς κοτύλην, πρὸς χοίνικα τὸ 

λευκόν.  

ἓν δὲ γένος ἐστὶ καὶ τὸ ποσὸν καὶ ποσοῦ ὁ ἀριθμός, ὥστε γενήσεται καὶ τῶν ἐν ἀριθμῷ λόγων ἡ 

σύγκρισις, ἔσται αὐτῶν λόγος τις καὶ σχέσις ποιά. 

ἡ ἀναλογία σύλληψις ἔσται πλειόνων ἐν ὁμοιότητι λόγων ἐν ἐλαχίστοις τρισὶν ὅροις 

λέγεται γὰρ λόγος συνῆφθαι, ὅταν κοινὸς ὅρος ᾖ μέσος πρὸς ἑκάτερον τῶν ἄκρων λόγον ἔχων·ὁ γὰρ 

κοινὸς ὅρος τοῦ λόγου συνάπτει.  

διεζεῦχθαι δὲ λέγεται λόγος λόγου, ὅταν μὴ ἔχωσι κοινὸν ὅρον. τοῦτο δὲ ἐν τέτταρσιν ὅροις γίνεται, 

διὸ καὶ δοκεῖ τὸ ἀνάλογον τῆς ἀναλογίας διαφέρειν· τὸ μὲν γὰρ ἀνάλογον καὶ ἐν διεζευγμένοις ὅροις 

γίνεται, ἡ δὲ ἀναλογία κυρίως ἐπὶ τῶν κοινὸν ἐχόντων ὅρον τάττεται.  

τῆς δὴ ἀναλογίας ἐν τρισὶν ὅροις γινομένης δεῖ ἔχειν τὸν πρῶτον ὅρον πρὸς τὸν δεύτερον λόγον ὃν ὁ 

δεύτερος ἔχει πρὸς τὸν τρίτον, ἢ ἀνάπαλιν, διὸ καὶ οὕτως ὠνομάσθαι· ἀνὰ γὰρ τὸν αὐτὸν λόγον 

ἔκκεινται οἱ ὅροι. ἔσονται δὲ καὶ διαφοραὶ αὐτῶν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ· εἰ δὲ λόγος ἐστὶ καὶ ἐν ἰσότητι, 

δῆλον ὅτι καὶ ἀναλογία. 

καὶ ἵνα τὸ Πλατωνικὸν ἐνθάδε προσαρμόσωμεν τῇ ἀναλογίᾳ λεκτέον ‘ὁπόταν γὰρ ἀριθμῶν τριῶν εἴτε 

ὄγκων εἴτε δυνάμεών τι κοινωνῇ τὸ μέσον, ὅ τι περ τὸ πρῶτον πρὸς αὐτό, τοῦτο αὐτὸ πρὸς τὸ ἔσχατον, 

καὶ πάλιν αὖθις, ὅ τι τὸ ἔσχατον πρὸς τὸ μέσον, τὸ μέσον πρὸς τὸ πρῶτον, τότε τὸ μέσον μὲν πρῶτον 

καὶ ἔσχατον γινόμενον, τὸ δὲ ἔσχατον καὶ τὸ πρῶτον αὖ μέσα ἀμφότερα, ταῦθ' οὕτως ἐξ ἀνάγκης τὰ 

αὐτὰ εἶναι καὶ ξυμβήσεται.’ 

δυνατόν τε καὶ ἐν τέτταρσιν ὅροις τὸ ἀνάλογον γενέσθαι διεζευγμένων τῶν λόγων.  
5
 Ἡ δὲ δευτέρα μεσότης ἡ γεωμετρικὴ κυρίως ἀναλογία κέκληται, διότι λόγον τὸν αὐτὸν οἱ ὅροι 

περι-έχουσιν, ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον διεστῶτες· ὃν γὰρ λόγον ἔχουσιν οἱ ὅροι πρὸς ἀλλήλους ἢ ἀπ' 

ἐλάττονος ἐπὶ μείζονα διὰ τοῦ κοινοῦ ἢ ἀνάπαλιν, τοῦτον ἔχει καὶ διαφορὰ πρὸς διαφοράν· αἴτιον δέ τι 

κατ' ἴσην διαφορὰν οὐ διαστήσονται οἱ ὅροι ὡς ἐπὶ τῆς προτέρας. 
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Οἱ τρεῖς ὀντότητες -εἴτε ὄγκοι, εἴτε ἀριθμοί-, συνδεδεμένοι διά τῆς ἀνωτέρω 

ἐκτεθείσης σχέσεως ἀποτελοῦν μίαν συμπαγῆ ὀντότητα «πάνθ' οὕτως ἐξ ἀνάγκης τὰ 

αὐτὰ εἶναι συμβήσεται, τὰ αὐτὰ δὲ γενόμενα ἀλλήλοις ἓν πάντα ἔσται». Δία τῆς 

ἐκφράσεως ταύτης διατυποῦται ἡ συγκολλητική δράσις τῆς μεσότητος 

 

Θεώρημα 1ο 

Ἐάν ἡ ἀνωτέρω συμπαγής ὀντότης εἶναι ἐπίπεδη, ἤτοι δισδιάστατη μέ μηδενικό 

βάθος, μέ ἄλλα λόγια συναποτελεῖται ἀπό δυό ἐπίπεδες ἐπιμέρους ὀντότητες τίς 

x
2
=xx και y

2
=yy, τότε για την κατασκευή της απαιτείται μία και μόνον μία μεσότητα 

η xy, αφού 
𝑥𝑥

𝑥𝑦
=

𝑥𝑦

𝑦𝑦
 «ε ἰ  μ ὲ ν  ο ὖ ν  ἐ π ί π ε δ ο ν  μ έ ν ,  β ά θ ο ς  δ ὲ  μ η δ ὲ ν  

ἔ χ ο ν  ἔ δ ε ι  γ ί γ ν ε σ θ α ι  τ ὸ  τ ο ῦ  π α ν τ ὸ ς  σ ῶ μ α ,  μ ί α  μ ε σ ό τ η ς  ἂ ν  

ἐ ξ ή ρ κ ε ι  τ ά  τ ε  μ ε θ '  α ὑ τ ῆ ς  σ υ ν δ ε ῖ ν  κ α ὶ  ἑ α υ τ ή ν » 

 

Νά ἀποδειχθεῖ τό 1ο θεώρημα τοῦ Πλάτωνος κατά τό ὁποῖον ζητεῖται μία διχῇ 

διαστατή σχέσις μεταξύ τῶν δυό ἄκρων ἀριθμῶν α, γ καί τῆς μεσότητός των β, ἤτοι 

ὅτι ἰσχύει ἡ σχέσις  
𝛽

𝛼
=

𝛾

𝛽
= 𝜅. 

 

Ἀπόδειξις: Ἐκ τῆς ἀνωτέρω τριπλῆς σχέσεως προκύπτουν οἱ σχέσεις: 




2



 
Ἐκ τῆς τελευταίας σχέσεως προκύπτει ὅτι  

𝛾

𝛼
= 𝜅2, ἔνθα 𝜅 = √

𝛾

𝛼
 ρητός ἀριθμός. Γιά 

νά συμβαίνει τοῦτο θά πρέπει τό μεριστέον διάστημα 
𝛾

𝛼
 νά ἐκφράζεται ὡς λόγος 

τετραγώνων (=ἐπιπέδων) ἀριθμῶν. 

Ἔστω, λοιπόν, ὅτι 























2

2

2

2

 

Ἡ διχῇ διαστατή δομή ἀπαρτίζεται ἐκ τῶν κάτωθι τριῶν ὅρων: 

2

2

2

















 

 

Θεώρημα 2ο 

Ἐάν, ὅμως, ἡ ἀνωτέρω συμπαγής ὀντότης εἶναι τρισδιάστατη συναποτελουμένη 

ἀπό δύο ἐπιμέρους τρισδιάστατες ὀντότητες τις x
3
=xxx και y

3
=yyy, ἡ ἁρμολόγησή 

της δέν ἐπιτυγχάνεται μέ τήν μεσολάβηση μιᾶς μόνον μεσότητος, ἀλλά μέ τήν 

μεσολάβηση πάντοτε δύο μεσοτήτων, τῶν x
2
y=xxy και xy

2
=xyy, ἀφού 

𝑥𝑥𝑥

𝑥𝑥𝑦
=

𝑥𝑥𝑦

𝑥𝑦𝑦
=

𝑥𝑦𝑦

𝑦𝑦𝑦
 «ν ῦ ν  δ ὲ  σ τ ε ρ ε ο ε ι δ ῆ  γ ὰ ρ  α ὐ τ ὸ ν  π ρ ο σ ῆ κ ε ν  ε ἶ ν α ι ,  τ ὰ  δ ὲ  

σ τ ε ρ ε ὰ  μ ί α  μ ὲ ν  ο ὐ δ έ π ο τ ε ,  δ ύ ο  δ ὲ  ἀ ε ὶ  μ ε σ ό τ η τ ε ς  

σ υ ν α ρ μ ό τ τ ο υ σ ι ν » 
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Κατά τό θεώρημα αὐτό, δοθέντων δυό κύβων, ἑνός μικροῦ κι ἐνός μεγάλου, 

παρεμβάλλονται μεταξύ αὐτῶν, ὥστε νά σχηματίζουν ἀναλογίαν, μία δοκίς, ἡ ὁποία 

ἔχει τή βάση τοῦ μικροῦ κύβου καί τό ὕψος τοῦ μεγάλου κύβου καί μία πλινθίς, ἡ 

ὁποία ἔχει τή βάση τοῦ μεγάλου κύβου καί τό ὕψος τοῦ μικροῦ κύβου. 

 

 
 

Σχήμα 1. 












  

 

Νά ἀποδειχθεῖ τό ἐν λόγῳ θεώρημα τοῦ Πλάτωνος κατά τό ὁποῖον ζητεῖται μία 

τριχῇ διαστατή σχέση μεταξύ τῶν δυό ἄκρων ἀριθμῶν α, δ καί τῶν δυό μεσοτήτων 

των β, γ, ἤτοι ὅτι ἰσχύει ἡ σχέση 
𝛽

𝛼
=

𝛾

𝛽
=

𝛿

𝛾
= 𝜅  

Ἀπόδειξις: Ἐκ τῶν ἀνωτέρω σχέσεων προκύπτουν οἱ σχέσεις: 
 







3

2






 

Ἐκ τῆς τελευταίας σχέσεως προκύπτει ὅτι 
𝛿

𝛼
=

𝛽

𝛼
∙

𝛾

𝛽
∙

𝛿

𝛾
= 𝜅 ∙ 𝜅 ∙ 𝜅 = 𝜅3, ἔνθα 𝜅 = √

𝛿

𝛼

3
 

ρητός ἀριθμός. Γιά νά συμβαίνει τοῦτο, θά πρέπει τό μεριστέον διάστημα 
𝛿

𝛼
 νά 

ἐκφράζεται ὡς λόγος κύβων (στερεῶν ἀριθμῶν). 

Ἔστω, λοιπόν, ὅτι 























3

3

3

3

3

 

Ἡ τριχῇ διαστατή δομή ἀπαρτίζεται ἐκ τῶν κάτωθι τεσσάρων ὅρων: 

33

3

3

23

2

2

23

3
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Ἀριθμητική
6 

καί Ἁρμονική
7 

ἤ Ὑπενάντιος
8
 ἀναλογία 

Κατά τή λύση τοῦ προβλήματος Γένεση Ψυχῆς Κόσμου ὁ Πλάτων δίδει τούς 

ὁρισμούς τῶν δυό αὐτῶν ἀναλογιῶν κατά τόν ἀκόλουθο τρόπο: 

«ἐν ἑκάστῳ διαστήματι δύο εἶναι μεσότητας, τὴν μὲν ταὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν 

ὑπερέχουσαν καὶ ὑπερεχομένην, τὴν δὲ ἴσῳ μὲν κατ' ἀριθμὸν ὑπερέχουσαν, ἴσῳ δὲ 

ὑπερεχομένην».  

Πλάτων, Τίμαιος, 36a, 3-5 

 

 

 

                                                           
6
 Ἡ μὲν οὖν πρώτη ἀριθμητικὴ μεσότης ἐστίν, ὅταν τῶν ὅρων ὁ μέσος ἔχῃ <ἴσον> διάστημα πρὸς 

τοὺς ἑκατέρωθεν ἄκρους καὶ ὑπερέχῃ καὶ ὑπερέχηται ἴσῳ ἀριθμῷ, λόγους δὲ ἔχῃ διαφόρους πρὸς τοὺς 

ἄκρους, καὶ μείζονα μὲν τὸν πρὸς τὸν ἐλάττονα ὅρον, ἐλάττονα δὲ <πρὸς> τὸν μείζονα, συνεχεῖς δὲ 

τούτους ἑτερογενῶς. ταύτην δ' εἶπεν ὁ Πλάτων μεσότητα ‘ἴσῳ μὲν κατ' ἀριθμὸν ὑπερεχομένην, ἴσῳ δὲ 

ὑπερέχουσαν’. 
7
 Ἡ δὲ τρίτη μεσότης ἡ καλουμένη ἁρμονική ἐστιν, ὅταν τριῶν ὅρων ἀνίσων ὡς ἔχει ὁ μείζων ὅρος 

πρὸς τὸν ἐλάχιστον, οὕτως ἡ ὑπεροχὴ μειζόνων ὅρων πρὸς ὑπεροχὴν ἐλαττόνων, τουτέστιν ἡ τοῦ 

μείζονος παρὰ τὸν μέσον ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τοῦ μέσου παρὰ τὸν ἐλάττονα. ἑτέρα δέ ἐστιν αὕτη παρὰ 

τὰς πρὸ αὐτῆς, ὅτι ὁ μέσος ὅρος οὔτε ἀριθμῷ τῶν ἄκρων ἴσῳ ὑπερέχει καὶ ὑπερέχεται, οὔτ' ἐν λόγῳ 

ἐστὶν ὁμοίως πρὸς αὐτούς. πυθμένες δὲ αὐτῆς β γ ϛ ἢ γ δ ϛ· προσαρμοσθείη δ' ἂν κἀπὶ ταύτης τῆς 

μεσότητος οἰκείως τὸ Πλατωνικόν· ἁρμονικὴ γάρ ἐστιν ἡ μεσότης ἡ ‘ταὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν 

ὑπερέχουσά τε καὶ ὑπερεχομένη’, ὅπερ ἄλλῃ οὐ συμβέβηκεν· ἐπί τε γὰρ τῆς β γ ϛ [τῷ αὐτῷ μέρει] ὁ 

μέσος ὅρος τῷ αὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων, τουτέστιν ἡμίσει, ὑπερέχει τε καὶ ὑπερέχεται· ὑπερέχει μὲν τοῦ 

ἐλάττονος, ὑπερέχεται δὲ ὑπὸ τοῦ μείζονος·  

ἐπί τε τῆς γ δ ϛ πάλιν ὁ μέσος ὅρος τῷ αὐτῷ μέρει τρίτῳ, τῶν ἄκρων ὑπερέχει μὲν τοῦ γ, ὑπερέχεται δὲ 

ὑπὸ τοῦ ϛ· μονάδι γὰρ καὶ δυάδι. 
8
 ὑπεναντία δὲ τῇ ἀριθμητικῇ μεσότητι αὕτη ἐνομίσθη ὑπὸ τῶν περὶ Πυθαγόραν, διότι ἐκείνη τὸν 

μέσον ὑπερεχόμενόν τε καὶ ὑπερέχοντα εἶχεν ἰδίῳ αὑτοῦ μέρει οὐκέτι τῶν ἄκρων καὶ τῷ αὐτῷ· ἴσῳ 

γὰρ ὑπερέχει καὶ ὑπερ-έχεται ἀριθμῷ ἢ μονάδι, ἐπὶ δὲ τῆς ἁρμονικῆς οὐκ ἴσῳ. ἐπεὶ δὲ βούλονταί τινες 

ὑπεναντίαν ἀμφοτέραις ἀριθμητικῇ τε καὶ γεωμετρικῇ ταύτην ἐκδέχεσθαι, ἔφαμεν δὲ ἡμεῖς τῇ 

ἀριθμητικῇ μόνῃ ὑπεναντίον τι πάσχειν 

ἐφέξει γὰρ τὸ μικτόν τι παθοῦσαν φαίνεσθαι τὴν γεωμετρικὴν καὶ μεσότητος λόγον ἔχειν πρός τε 

ἀριθμητικὴν καὶ ἁρμονικὴν ὡς ἀεὶ ἀκρότητα 

τὰ γὰρ ἑκατέρας ἰδιώματα ἐφ' ἑαυτῆς ἀναμίξει.  

ἦν μὲν γὰρ τῆς ἁρμονικῆς ἴδιον τὸ τὸν μέσον ὅρον ὑπερέχειν τε καὶ ὑπερέχεσθαι μέρει αὐτῶν τῶν 

ἄκρων ποιότητι τῷ αὐτῷ, εἰ καὶ μὴ ποσότητι, οὐδέποτε δὲ τοῦ μέσου· τῆς δὲ ἀριθμητικῆς ἀνάπαλιν 

οὐκέτι τῶν ἄκρων, ἀλλὰ τοῦ μέσου καὶ ποσότητι τῷ αὐτῷ. ἐπὶ δὲ τῆς γεωμετρικῆς ὁ μέσος ὅρος ᾧ 

ὑπερέχει καὶ ὑπερέχεται μέρει, ἐκεῖνο οὔτε μόνων τῶν ἄκρων ἐστὶν οὔτε μόνου τοῦ μέσου, ἀλλὰ καὶ 

μέσου καὶ ἄκρων· τοῦ μὲν γὰρ ἑτέρου τῶν ἄκρων ὑπερέξει αὑτοῦ μέρει, ὑπερσχεθήσεται δὲ ὑπὸ 

θατέρου τοῦ ἐκείνου μέρει·τὸ δὲ αὐτὸ ἔσται ποιότητι, εἰ καὶ μὴ ποσότητι τὸ μέρος, ὡς ἐπὶ τῆς 

ἁρμονικῆς. πολλάκις δὲ καὶ πλείοσι μέρεσιν ὑπερέξει τε καὶ ὑπερσχεθήσεται, ἐπὶ ποιότητι πάλιν τοῖς 

αὐτοῖς, ὥστε καὶ κοινόν τι ἕξει πρὸς τὴν ἁρμονικὴν τὸ μόνον ποιότητι ταὐτὸν εἶναι τὸ μέρος, μηκέτι δὲ 

ποσότητι, καὶ κατὰ τοῦτο οὐκ ἔσται αὐτῇ ὑπεναντία ἡ ἁρμονική. πάλιν ἐν μὲν τῇ ἀριθμητικῇ κατὰ μὲν 

τοὺς μείζονας ὅρους οἱ ἐλάτ-τονες λόγοι ἐφαίνοντο, κατὰ δὲ τοὺς ἐλάττονας οἱ μείζονες ἐν δὲ τῇ 

ἁρμονικῇ ὑπεναντίως μείζονες μὲν ἐν τοῖς μείζοσιν, ἐλάττονες δὲ ἐν τοῖς ἐλάττοσιν, ἐν δὲ τῇ 

γεωμετρικῇ ὡσανεὶ μέσῃ αὐτῶν οὔσῃ οὔτε ἐλάττονες οὔτε μείζονες, ἀλλ' ἴσοι. διὰ δὴ ταῦτα εὐλόγως 

ἂν μόνῃ τῇ ἀριθμητικῇ ὑπεναντία ἡ ἁρμονικὴ λέγοιτο, οὐκέτι δὲ καὶ τῇ γεωμετρικῇ.  

ἴδιον δὲ ἔχει ἡ ἁρμονικὴ τὸ ὑπὸ μέσου καὶ συνάμφω τῶν ἄκρων εἶναι διπλάσιον τοῦ ὑπὸ μόνων τῶν 

ἄκρων γινομένου.  
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Ἀριθμητική 






















9 

3, 2, 1 

Ἀριθμητική μεσότης 

2







10
 

 

Ἁρμονική ἤ ὑπενάντιος 














 

6, 4, 3 

Ἁρμονική ἤ ὑπενάντιος μεσότης 

 








2

 

 

Τετρακτύες 

Γιά τήν κατανόηση τῶν ἀλληγορικῶν φιλοσοφικῶν διανοημάτων ἀπαιτοῦνται 

ὅλες οἱ μαθηματικές καί μουσικές γνώσεις πού ἐκπηγάζουν ἐκ τῶν ποικίλων 

τετρακτύων (=τετράδων), ἤτοι ἐκ τῶν πολυμόρφων ἐργαλείων, τῶν δομηθέντων γιά 

τήν ἐπίλυση φιλοσοφικῶν - μαθηματικῶν - μουσικῶν - ἀστρονομικῶν προβλημάτων. 

Κατά τόν Θέωνα τόν Σμυρναῖον (Τά κατά μαθηματικόν χρήσιμα εἰς τήν Πλάτωνος 

ἀνάγνωσιν, 87, 4-7) ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς ἕνδεκα ἐν συνόψει τετρακτύες: 
 

1. πρώτη ἡ κατὰ σύνθεσιν ἀριθμῶν,  

2. δευτέρα δὲ ἡ κατὰ πολλαπλασιασμὸν ἀριθμῶν,  

3. τρίτη κατὰ μέγεθος,  

4. τετάρτη τῶν ἁπλῶν σωμάτων,  

5. πέμπτη τῶν σχημάτων,  

6. ἕκτη τῶν φυομένων,  

7. ἑβδόμη τῶν κοινωνιῶν,  

8. ὀγδόη κριτική,  

9. ἐνάτη τῶν μερῶν τοῦ ζῴου,  

10. δεκάτη τῶν ὡρῶν,  

11. ἑνδεκάτη ἡλικιῶν.  

 

Τά τέσσερα μέλη ἑκάστης τετρακτύος εἶναι τά ἑξῆς: 

1. οἷον πρώτη μονὰς δυὰς τριὰς τετράς,  

2. δευτέρα μονὰς πλευρὰ τετράγωνον κύβος,  

3. τρίτη στιγμὴ γραμμὴ ἐπιφάνεια στερεόν,  

4. τετάρτη πῦρ ἀὴρ ὕδωρ γῆ,  

                                                           
9
 ὡς ἕκαστος ὅρος ἔχει πρὸς ἑαυτόν, οὕτως καὶ ἡ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν ὑπεροχήν, τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἐν 

ἴσῃ ὑπεροχῇ τοὺς ὅρους εἶναι.  
10

 ἴδιον δὲ τῆς μεσότητος ταύτης τὸ ὑποδιπλάσιον εἶναι τὸν μέσον ὅρον τῶν δύο ἄκρων. 
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5. πέμπτη πυραμὶς ὀκτάεδρον εἰκοσάεδρον κύβος,  

6. ἕκτη σπέρμα μῆκος πλάτος βάθος,  

7. ἑβδόμη ἄνθρωπος οἶκος κώμη πόλις,  

8. ὀγδόη νοῦς ἐπιστήμη δόξα αἴσθησις,  

9. ἐνάτη λογιστικὸν θυμικὸν ἐπιθυμητικὸν σῶμα,  

10. δεκάτη ἔαρ θέρος μετόπωρον χειμών,  

11. ἑνδεκάτη παιδίον μειράκιον ἀνὴρ γέρων.  

 

Ἐπί πλέον αὐτῶν τῶν τετρακτύων ὑπάρχει καί ἡ τετρακτύς τοῦ Πλουτάρχου, ἡ 

ἀποκαλουμένη ΚΟΣΜΟΣ τίς θαυμαστές πολυειδεῖς ἐπιστημονικές ἰδιότητες τῆς 

ὁποίας ἀναφέρει λεπτομερῶς ὁ Πλούταρχος εἰς τό ἔργον τοῦ Περί τῆς ἐν Τιμαίῳ 

Ψυχογονίας (1027 Ε, 4 – 1019 Β, 9). 

«Πλουτάρχου δ' ἐστὶ τετρακτὺς ἡ τῶν κατ' ἐπισύνθεσιν ἐπηυξημένων ἀπὸ μονάδος 

καὶ δυάδος κατά τὸ ἄρτιον».  

1 

1+2=3 

3+2=5 

5+2=7 

2 

2+2=4 

4+2=6 

6+2=8 

 

Ἡ τετρακτύς κατά τόν Πλούταρχον εἶναι ὁ ἀριθμός 36, τό ἄθροισμα τῶν 

τεσσάρων πρώτων ἀρτίων καί τῶν τεσσάρων πρώτων περιττῶν ἀριθμῶν τῆς δεκάδος. 

ὁ δὲ λϛ πρῶτός ἐστι τετράγωνος ἅμα καὶ τρίγωνος, τετράγωνος μὲν ἀπὸ τῆς 

ἑξάδος (36=6
2
) τρίγωνος δ' ἀπὸ τῆς ὀγδοάδος (1+2+3+4+5+6+7+8=36)·καὶ γέγονε 

πολλαπλασιασμῷ μὲν τετραγώνων δυεῖν, τοῦ τέσσαρα τὸν ἐννέα πολλαπλασιάσαντος 

(36=4∙9=2
2∙32

), συνθέσει δὲ τριῶν κύβων, τὸ γὰρ ἓν καὶ τὰ ὀκτὼ καὶ τὰ εἰκοσιεπτὰ 

συντεθέντα ποιεῖ τὸν προγεγραμμένον ἀριθμόν (36=1+8+27=1
3
+2

3
+3

3
) (Πλούταρχος, 

Περί Γενέσεως Ψυχῆς Κόσμου, 1018 C, 5 – D, 1). 

ἡ μὲν οὖν ὑπὸ τῶν Πυθαγορικῶν ὑμνουμένη τετρακτύς, τὰ ἓξ καὶ τριάκοντα, 

θαυμαστὸν ἔχειν δοκεῖ τὸ συγκεῖσθαι μὲν ἐκ πρώτων ἀρτίων τεσσάρων καὶ πρώτων 

περισσῶν τεσσάρων (Πλούταρχος, Περί Γενέσεως Ψυχῆς Κόσμου, 1027 F, 2-5). 

ἡ δὲ καλουμένη τετρακτύς, τὰ ἓξ καὶ τριάκοντα, μέγιστος ἦν ὅρκος, ὡς 

τεθρύληται, καὶ κόσμος ὠνόμασται, τεσσάρων μὲν ἀρτίων τῶν πρώτων, τεσσάρων δὲ 

τῶν περισσῶν εἰς ταὐτὸ συντιθεμένων ἀποτελούμενος (Πλούταρχος, Περί Ἴσιδος καί 

Ὀσίριδος, 381F, 6 – 382A, 4) 

Μέ τήν σύμπραξη αὐτῶν τῶν τετρακτύων συνηρμώσθη γεωμετρικῶς, ἁρμονικῶς 

καί ἀριθμητικῶς αὐτός ὁ τέλειος Κόσμος. 

«ὁ δὲ [καὶ] ἐκ τῶν τετρακτύων τούτων συστὰς κόσμος ἔσται [τέλειος] 

ἡρμοσμένος κατὰ γεωμετρίαν καὶ ἁρμονίαν καὶ ἀριθμόν, δυνάμει περιειληφὼς πᾶσαν 

ἀριθμοῦ φύσιν πᾶν τε μέγεθος καὶ πᾶν σῶμα ἁπλοῦν τε καὶ σύνθετον, τέλειός τε, 

ἐπειδὴ τὰ πάντα μὲν τούτου μέρη, αὐτὸς δὲ οὐδενός».  

Ἀπό τίς προμνημονευθεῖσες 11+1 τετρακτύες ἐπέλεξα μέ μεγάλη προσοχή, λόγῳ 

τοῦ περιορισμένου διατιθεμένου χρόνου, νά ὁμιλήσω γιά μία τετρακτύν τετρακτύων 

ἐξ αὐτῶν προκειμένου ἐκ τῶν ἰδιοτήτων τους νά σᾶς μεταφέρω τή μεγίστη δυνατή 

πληροφορία ἀπό τήν ἀρχαιοελληνική ἐπιστήμη τῶν τεσσάρων ἀδελφῶν τῆς 
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Μαθηματικῆς ἐπιστήμης, ἤτοι τήν Ἀριθμητική, τή Γεωμετρία, τή Μουσική καί τήν 

Ἀστρονομία. 

Πρώτη τετρακτύς ἡ κατὰ σύνθεσιν ἀριθμῶν, οἷον πρώτη μονὰς δυὰς τριὰς 

τετράς 

Κατά τά ὑπάρχοντα κείμενα πρῶτος ἐδόμησε τετρακτύν καί ἔπλασε καί τό ὄνομά 

της ἐκ τοῦ τέτταρα καί ἄγω ὁ Πυθαγόρας. 

Ὁ Λουκιανός εἰς τόν διάλογόν του Βίων πράσις ἀναφέρει ὅτι ἡ τετρακτύς 

γεωμετρικῶς ἐκφράζεται διά τοῦ «τελείου τριγώνου» -τοῦ ἰσοπλεύρου-, διότι 

ἀριθμητικῶς ἐκφράζεται ἀπό τόν «τριγωνικό
11

» αριθμό 10=1+2+3+4. Σχετικῶς ὁ μέν 

Νικόμαχος ὁ Γερασηνός στήν Μαθηματική Εἰσαγωγή τοῦ ἀναφέρει «4 κατά δύναμιν, 

ἤτοι οἱ τέσσερις πρῶτοι φυσικοί ἀριθμοί καί 10 κατ’ ἀριθμόν, ἤτοι τό ἄθροισμα τῶν 

μονάδων αὐτῶν τῶν πρώτων τεσσάρων φυσικῶν ἀριθμῶν», ὁ δέ Σέξτος ὁ Ἐμπειρικός 

(Πρός μαθηματικούς, 7, 94, 8-10) «τετρακτὺν δὲ ἀριθμόν τινα, ὃς ἐκ τεσσάρων τῶν 

πρώτων ἀριθμῶν συγκείμενος τὸν τελειότατον ἀπήρτιζεν, ὥσπερ τὸν δέκα». 

Μιμούμενος τόν Θέωνα τόν Σμυρναῖον θά ἔλεγα ὅτι «ἡ Πυθαγόρειος ἐστὶ 

τετρακτὺς ἡ τῶν κατ' ἐπισύνθεσιν (=πρόσθεσιν) ἐπηυξημένων ἀπὸ μονάδος κατά τὸ 

περιττόν». Διά τῆς διατυπώσεως αὐτῆς ὑπονοῶ τήν δημιουργία τῶν ὄρων τῆς 

Πυθαγορείου τετρακτύος μέ τίς πράξεις 2=1+1, 3=2+1, 4=3+1. 

Καί πάλιν ὁ Θέων ὁ Σμυρναῖος (Τά κατά μαθηματικόν χρήσιμα εἰς τήν Πλάτωνος 

ἀνάγνωσιν, 87, 4-7) ἀναφέρει σχετικῶς «ἡ δὲ τοῦ κανόνος κατατομὴ γίνεται διὰ τῆς 

ἐν τῇ δεκάδι τετρακτύος, ἣ σύγκειται ἐκ μονάδος δυάδος τριάδος τετράδος, α β γ δ· 

ἔχει γὰρ ἐπίτριτον, ἡμιόλιον, διπλάσιον, τριπλάσιον, τετραπλάσιον λόγον».  

 

 
Σχῆμα 2. Ἡ Πυθαγόρειος τετρακτύς 

 

                                                           
11

 Οἱ τρίγωνοι ἀριθμοί προκύπτουν ἀπό τό ἄθροισμα 1+2+3+4+…+n. Ἔτσι, 1+2=3 και 1+2+3=6. 

Τρίγωνος μὲν οὖν ἐστιν ἀριθμὸς ὁ διαλυόμενος εἰς μονάδας καὶ τὴν κατ’ ἐπίπεδον θέσιν τῶν μορίων 

ἰσόπλευρον σχηματογραφῶν εἰς τριγωνισμόν, οὗ ὑποδείγματα ὁ γ, ϛ, ι, ιε, κα, κη καὶ οἱ ἐφεξῆς· 

σχηματογραφίαι γὰρ αὐτῶν εὔτακτοι ἔσονται τρίγωνοί τε ἅμα καὶ ἰσόπλευροι, καὶ τὸ τοιοῦτον, μέχρις 

οὗ βούλει, προκόπτων τριγωνιζόμενον εὑρήσεις πρὸ πάντων στοιχειωδέστατον τάττων τὸ ἐκ μονάδος 

γινόμενον, ἵνα καὶ τρίγωνος δυνάμει φαίνηται ἡ μονάς, ἐνεργείᾳ δὲ πρῶτος ὁ γ. πλευραὶ δὲ 

παραυξηθήσονται τῷ συνεχεῖ ἀριθμῷ, τοῦ μὲν γὰρ δυνάμει πρώτου πλευρὰ μονάς, τοῦ δὲ ἐνεργείᾳ 

πρώτου πλευρὰ δυάς, τουτέστι τοῦ γ, τοῦ δὲ ἐνεργείᾳ δευτέρου πλευρὰ τριάς, τουτέστι τοῦ ϛ, τοῦ δὲ 

τρίτου πλευρὰ τετρὰς καὶ τοῦ τετάρτου πεντὰς καὶ τοῦ πέμπτου ἑξὰς καὶ ἀεὶ οὕτως. γεννᾶται δὲ τοῦ 

φυσικοῦ ἀριθμοῦ στοιχηδὸν ἐκτεθέντος καὶ ἀεὶ ἀπ’ ἀρχῆς τῶν συνεχῶν κατὰ ἕνα συντιθεμένων, κατὰ 

γὰρ ἑκάστην σύνθεσιν καὶ προσσώρευσιν οἱ εὔτακτοι τρίγωνοι συντελοῦνται· 

Νικόμαχος Γερασηνός, Ἀριθμητική Εἰσαγωγή, 2, 8, 1, 1 – 2, 8, 3, 5. 
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τὸ μὲν διὰ τεσσάρων τὴν ὑλικὴν ἐμφαίνει τετρακτύν, τὸ δὲ διὰ πέντε καὶ τὸ αἰθέριον 

προσσημαίνει σῶμα, τὸ δὲ διὰ πασῶν τὴν τῶν πλανητῶν ἐμμελῆ κίνησιν (Ἀριστείδης 

Κουϊντιλιανός, Περί Μουσικῆς, 3, 20, 2-5). 

Ἡ Πυθαγόρειος τετρακτύς ἐξέφραζε τή λειτουργία τῆς Δημιουργίας ὑπό τῆς 

Μονάδος, διότι ἡ τετρακτύς ἦτο ἐσωτερική παράσταση τῆς δημιουργικῆς ἑνώσεως 

(3) τῶν ἀρχῶν τοῦ Σύμπαντος, Ἄρρενος (1) καί Θήλεος (2) ἐντός τῆς χειρός τοῦ 

Δημιουργοῦ (4), ἐνῷ ταυτοχρόνως οἱ ἀριθμοί αὐτοί καταδεικνύουν τήν Μουσικήν 

ἁρμονίαν ἑκάστου δημιουργήματος. 

Ὁ Θέων Σμυρναῖος (Τά κατά μαθηματικόν χρήσιμα εἰς τήν Πλάτωνος ἀνάγνωσιν) 

ἀναφέρει τήν Πυθαγόρειον τετρακτύν ὡς ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα μεταξύ ἕνδεκα ἐν συνόλῳ 

τετρακτύων.  

Ὁ Νικόμαχος ὁ Γερασηνός (Θεολογούμενα Ἀριθμητικῆς, 22, 18 - 23, 9) 

μνημονεύει: 

«τοιαύτης δὲ οὔσης ἐπώμνυον δι’ αὐτῆς τὸν Πυθαγόραν οἱ ἄνδρες, θαυμάζοντες 

δηλονότι καὶ ἀνευφημοῦντες ἐπὶ τῇ εὑρέσει, καθά που καὶ Ἐμπεδοκλῆς·‘ο ὔ ,  μ ὰ  

τ ὸ ν  ἁ μ ε τ έ ρ ᾳ  γ ε ν ε ᾷ  π α ρ α δ ό ν τ α  τ ε τ ρ α κ τ ύ ν ,  π α γ ὰ ν  ἀ ε ν ά ο υ  φ ύ σ ε ω ς  

ῥ ι ζ ώ μ α τ ’  ἔ χ ο υ σ α ν .’ ἀέναον γὰρ φύσιν τὴν δεκάδα ᾐνίττοντο τὴν οἱονεὶ ἀΐδιον 

καὶ αἰώνιον τῶν ὅλων φύσιν καὶ εἰδῶν ὑπάρχουσαν, καθ’ ἣν συνεπληρώθη καὶ πέρας 

τὸ ἁρμόζον καὶ περικαλλέστατον ἔσχε τὰ ἐν κόσμῳ. ῥιζώματα δ’ αὐτῆς τὰ μέχρι 

τετράδος, αʹ βʹ γʹ δʹ· πέρατα γὰρ ταῦτα καὶ οἱονεὶ ἀρχαί τινες τῶν ἀριθμοῦ 

ἰδιωμάτων, μονὰς μὲν ταὐτοῦ καθ’ αὑτὸ νοουμένου, δυὰς δὲ θατέρου καὶ τοῦ ἤδη 

πρὸς ἄλλο, τριὰς δὲ ἑκάστου τε καὶ περισσοῦ τοῦ κατ’ ἐνέργειαν, τετρὰς δὲ τοῦ 

ἐνεργείᾳ ἀρτίου·» (Νικομάχου, Θεολογούμενα Αριθμητικής, 22, 18 – 23, 9). 

Πρός ἐπίρρωσιν τῶν ἀνωτέρω ὁ Θέων Σμυρναῖος (Τά κατά μαθηματικόν χρήσιμα 

εἰς τήν Πλάτωνος ἀνάγνωσιν, 99, 16-20) ἀναφέρει ὅτι ὁ Πυθαγόρας «ἀριθμῷ δέ τε 

πάντ' ἐπέοικε» καὶ τοῦτο εἶναι τὸ σοφώτατον· πάντα μὲν γὰρ τὸν ἀριθμὸν εἰς δεκάδα 

ἤγαγον, ἐπειδὴ ὑπὲρ δεκάδα οὐδείς ἐστιν ἀριθμός, ἐν τῇ αὐξήσει πάλιν ἡμῶν 

ὑποστρεφόντων ἐπὶ μονάδα καὶ δυάδα καὶ τοὺς ἑξῆς. 
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Δευτέρα δ' ἐστὶ τετρακτὺς ἡ τῶν κατὰ πολλαπλασιασμὸν ἐπηυξημένων ἀπὸ 

μονάδος κατά τε τὸ ἄρτιον καὶ περιττόν
12

. 

Πρόκειται περί τῆς μεγίστης τετρακτύος τοῦ Πλάτωνος.  

Εἰς αὐτήν ὡς πρῶτος ἀριθμός καί γιά τούς ἀρτίους καί τούς περιττούς ἀριθμούς 

λαμβάνεται ἡ μονάς, ὡς ἀρχή ὅλων τῶν ἀρτίων καί τῶν περιττῶν καί τῶν 

ἀρτιπερίττων ἀριθμῶν. Λέγεται τετρακτύς κατά πολλαπλασιασμόν, διότι ἐκκινοῦντες 

ἐκ τῆς μονάδος καί πολλαπλασιάζοντες ἐπί δυό λαμβάνομεν τούς τρεῖς ἑπομένους 

ἀρτίους ἀριθμούς 2, 4, 8, οἱ ὁποῖοι δομοῦν τήν ἀρτίαν τετρακτύν καί 

πολλαπλασιάζοντες ἐπί τρία λαμβάνομεν τούς τρεῖς ἑπομένους περιττούς ἀριθμούς 3, 

9, 27, οἱ ὁποῖοι δομοῦν τήν περιττήν τετρακτύν. Μεταξύ τῶν ἀριθμῶν αὐτῆς τῆς 

ἀρτίας καί αὐτῆς τῆς περιττῆς τετρακτύος ἐμπεριέχονται ἀφενός οἱ λόγοι τῶν 

τελειοτέρων συμφωνιῶν, οἱ ὁποῖοι δομοῦν τήν ὀκτάβα τοῦ παντός, ἀφετέρου καί ὁ 

τόνος. 

Ἡ τετρακτύς τοῦ Πλάτωνος περιλαμβάνει τό ταὐτόν ὡς φιλοσοφικήν μονάδα ἤ 

τό σημεῖον ὡς γεωμετρικήν μονάδα (1), τό θάτερον ὡς φιλοσοφικήν δυάδα ἤ τήν 

γραμμήν ὡς γεωμετρικήν δυάδα (2), τήν οὐσίαν ὡς φιλοσοφικήν τριάδα (3) ἤ κατά 

τήν Ἀριθμητικήν ὡς τόν πρώτον ἐτερομήκη ἀριθμόν
13

   Nnnn  1 , τόν 

                                                           
12

 ὧν πρῶτος μὲν [κατὰ τὸ ἄρτιον] λαμβάνεται ἡ μονάς, ἐπειδὴ αὕτη ἀρχὴ πάντων ἀρτίων καὶ 

περιττῶν καὶ ἀρτιοπερίττων, ὡς προείρηται, καὶ ἁπλοῦς ὁ ταύτης λόγος· οἱ δ' ἐφεξῆς τρεῖς ἀριθμοὶ 

κατὰ τὸ ἄρτιον καὶ περιττόν.  

τὴν δὲ σύνθεσιν λαμβάνουσιν, ἐπειδὴ καὶ ὁ πᾶς ἀριθμὸς οὔτε μόνον ἄρτιος οὔτε μόνον περιττός.  

διὸ δύο λαμβάνονται αἱ κατὰ πολλαπλασιασμὸν τετρακτύες, ἀρτία καὶ περιττή, ἡ μὲν ἀρτία ἐν λόγῳ 

διπλασίῳ, πρῶτος γὰρ τῶν ἀρτίων ὁ β καὶ αὐτὸς ἐκ μονάδος κατὰ τὸ διπλάσιον ηὐξημένος, ἡ δὲ 

περιττὴ ἐν λόγῳ ηὐξημένη τριπλασίῳ, ἐπειδὴ πρῶτος τῶν πε- 

ριττῶν ὁ γ καὶ αὐτὸς ἀπὸ μόναδος κατὰ τὸ τριπλάσιον ηὐξημένος.  

ὥστε κοινὴ μὲν ἀμφοτέρων ἡ μονάς, καὶ ἀρτία οὖσα καὶ περιττή·δεύτερος δὲ ἀριθμὸς ἐν μὲν τοῖς 

ἀρτίοις καὶ διπλασίοις ὁ β, ἐν δὲ τοῖς περιττοῖς καὶ τριπλασίοις ὁ γ· ρίτος δὲ ἐν μὲν τοῖς ἀρτίοις ὁ δ, ἐν 

δὲ τοῖς περιττοῖς ὁ θ·τέταρτος ἐν μὲν τοῖς ἀρτίοις η, ἐν δὲ τοῖς περιττοῖς κζ.  

ἐν τούτοις τοῖς ἀριθμοῖς <οἱ> τελειότεροι τῶν συμφωνιῶν εὑρίσκονται λόγοι· συμπεριείληπται δὲ 

αὐτοῖς καὶ ὁ τόνος.  

δύναται δὲ ἡ μὲν μονὰς τὸν τῆς ἀρχῆς καὶ σημείου καὶ στιγμῆς λόγον·  

οἱ δὲ δεύτεροι πλευρὰν δύνανται ὅ τε β καὶ ὁ γ, ὄντες ἀσύνθετοι καὶ πρῶτοι καὶ μονάδι μετρούμενοι 

καὶ φύσει εὐθυμετρικοί·  

οἱ δὲ τρίτοι ὅροι ὁ δ καὶ ὁ θ δύνανται ἐπίπεδον τετράγωνον, ἰσάκις ἴσοι ὄντες·  

οἱ δὲ τέταρτοι ὅροι ὅ τε η καὶ ὁ κζ δύνανται ἰσάκις ἴσοι ἰσάκις <ὄντες> κύβον.  

ὥστε ἐκ τούτων τῶν ἀριθμῶν καὶ ταύτης τῆς τετρακτύος ἀπὸ σημείου καὶ στιγμῆς εἰς στερεὸν ἡ 

αὔξησις γίνεται· μετὰ γὰρ σημεῖον καὶ στιγμὴν πλευρά, μετὰ πλευρὰν ἐπίπεδον, μετὰ ἐπίπεδον 

στερεόν.  

ἐν οἷς ἀριθμοῖς καὶ τὴν ψυχὴν συνίστησιν ὁ Πλάτων ἐν τῷ Τιμαίῳ.  

ὁ δὲ ἔσχατος τούτων τῶν ἑπτὰ ἀριθμῶν ἴσος ἐστὶ τοῖς πρὸ αὐτοῦ πᾶσιν· ἓν γὰρ καὶ β καὶ γ καὶ δ καὶ η 

καὶ θ γίνονται κζ. 
13

 Πάλιν οὖν ἄνωθεν ἑτερομήκης ἀριθμὸς λέγεται, οὗ ἐπιπέδως σχηματογραφηθέντος τετράπλευρος 

μὲν καὶ τετραγώνιος γίνεται ἡ καταγραφή, οὐ μὴν ἶσαι ἀλλήλαις αἱ πλευραὶ οὐδὲ τὸ μῆκος τῷ πλάτει 

ἶσον, ἀλλὰ παρὰ μονάδα, οἷον ὁ β, ὁ ϛ, ὁ ιβ, ὁ κ, ὁ λ, ὁ μβ καὶ οἱ ἑξῆς· ἂν γὰρ αὐτοὺς ἐπιπέδως 

διαγράφῃ τις, 
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ἀντιστοιχοῦντα κατά τά Θεολογούμενα τῆς Ἀριθμητικῆς του Ἰαμβλίχου στήν ἔννοια 

τῆς συνθέσεως ἤ στήν πράξη τῆς προσθέσεως τοῦ «ταὐτοῦ» μέ τό «θάτερον» καί 

κατά τήν Γεωμετρίαν τή φύση τοῦ ἐπιπέδου, ἀφοῦ τρία σημεῖα ὁρίζουν ἕνα ἐπίπεδο 

καί τό τρίγωνο, ἤτοι τήν ἀρχή ὅλων τῶν σχημάτων, τήν τετράδα (4 = 22) καί τήν 

ἐννεάδα (9 = 32) ὡς τά τετράγωνα, ἀντιστοίχως, τῆς δυάδος καί τῆς τριάδος καί, 

τέλος, τήν ὀκτάδα (8 = 23) καί τήν εἰκοσιεπτάδα (27 = 33) ὡς τούς κύβους ἤ 

στερεούς ἀριθμούς, ἀντιστοίχως, τῆς δυάδος καί τῆς τριάδος. 

«περιέχει δὲ τὴν μὲν μονάδα, κοινὴν οὖσαν ἀρχὴν ἀρτίων καὶ περιττῶν, τῶν δ' 

ὑπ' αὐτῇ τὰ μὲν δύο καὶ τρία πρώτους ἐπιπέδους, τὰ δὲ τέτταρα καὶ ἐννέα πρώτους 

τετραγώνους, τὰ δ' ὀκτὼ καὶ εἰκοσιεπτὰ πρώτους κύβους ἐν ἀριθμοῖς, ἔξω λόγου τῆς 

μονάδος τιθεμένης.» 

Δι’ αὐτῶν τῶν ἀριθμῶν προχωρεῖ ὁ Πλάτων εἰς τήν Γένεσιν Ψυχῆς Κόσμου. 

Σημειωτέον ὅτι ὁ τελευταῖος ἀριθμός, ὁ 27, ἰσοῦται πρός τό ἄθροισμα ὅλων τῶν πρό 

αὐτοῦ ὑπαρχόντων ἀριθμῶν, ἤτοι 1+2+3+4+8+9=27 

Ὁ Θέων ὁ Σμυρναῖος ὡς ἑξῆς ἀναφέρεται στίς τετρακτύες τοῦ Πυθαγόρου καί 

τοῦ Πλάτωνος (Τά κατά μαθηματικόν χρήσιμα εἰς τήν Πλάτωνος ἀνάγνωσιν, 96, 9-12) 

«δύο μὲν οὖν αὗται τετρακτύες, ἥ τε κατ' ἐπισύνθεσιν καὶ ἡ κατὰ πολλαπλασιασμόν, 

τούς τε μουσικοὺς καὶ γεωμετρικοὺς καὶ ἀριθμητικοὺς λόγους περιέχουσαι, ἐξ ὧν καὶ 

ἡ τοῦ παντὸς ἁρμονία συνέστη». 

Ὁ Πλούταρχος εἰς τό ἔργον του Περί τῆς ἐν Τιμαίῳ Ψυχογονίας (1027 Ε, 4 – 

1019 Β, 9) συγκρίνων τήν Πυθαγόρειον μέ τήν Πλατωνικήν τετρακτύν ἀποφαίνεται: 

«ὥστε πολὺ τῆς Πυθαγορικῆς τὴν Πλατωνικὴν τετρακτὺν ποικιλωτέραν εἶναι τῇ 

διαθέσει καὶ τελειοτέραν».  

Κατά τή λύση τῶν διαφόρων προβλημάτων, ὅπως λ.χ. εἶναι ἡ Γένεσις Ψυχῆς 

Κόσμου, κάποιοι μαθητές τοῦ Πλάτωνος, ὅπως ὁ Θεόδωρος ὁ Κυρηναῖος, τοποθετοῦν 

τούς ἀριθμούς τῆς Πλατωνικῆς τετρακτύος ἐπ’ εὐθείας γραμμῆς ἀναμειγνύοντας 

ἀρτίους μέ περιττούς 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27 καί κάποιοι ἄλλοι, ὅπως ὁ Ἄδραστος καί ὁ 

Κράντωρ
14

, τούς τοποθετοῦν λαβδοειδῶς, βάζοντας ἐπί τοῦ ἑνός σκέλους ἐνός 

κεφαλαίου Λ τούς ἀρτίους καί ἐπί τοῦ ἄλλου σκέλους τούς περιττούς ἀριθμούς καί 

εἰς τήν κορυφή τοποθετοῦν τή μονάδα. 

«ᾗ καὶ δῆλός ἐστι βουλόμενος οὐκ ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ἅπαντας ἀλλ' ἐναλλὰξ καὶ 

ἰδίᾳ τάσσεσθαι τοὺς ἀρτίους μετ' ἀλλήλων καὶ πάλιν τοὺς περισσούς, ὡς 

ὑπογέγραπται». 

 

                                                                                                                                                                      
πάντως οὕτω ποιήσει· ἅπαξ β β, δὶς γ ϛ, τρὶς δ ιβ καὶ τοὺς ἑξῆς ἀναλόγως·τετράκις ε, πεντάκις ϛ, ἑξάκις 

ζ, ἑπτάκις η καὶ ἐπ’ ἄπειρον, μόνον ἵνα μονάδι μείζων ἡ ἑτέρα πλευρὰ τῆς λοιπῆς ᾖ, ἄλλῳ δὲ μηδενὶ 

ἀριθμῷ 

Νικόμαχος Γερασηνός, Ἀριθμητική Εἰσαγωγή, 2, 17, 1, 1-13. 
14

 Ὁ Πλούταρχος (1027 Ἔ 9) ὑπονοεῖ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων χρησιμοποιοῦσε τή λαβδοειδή διάταξη 

τῶν ἀριθμῶν γιά τή λύση τοῦ προβλήματος. 
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Σχῆμα 3.  
 

Ἡ παραξενιά τοῦ Πλάτωνος «λαμβάνει τὰ ὀκτὼ καὶ ἐφεξῆς τὰ κζ» (Πλούταρχος, 

αὐτόθι, 1028 F8 - A1) νά τοποθετεῖ τόν ἐννέα πρό τοῦ ὀκτῶ εἰς τή γραμμική διάταξη 

τῶν ἀριθμῶν τῆς τετρακτύος τοῦ αἰτιολογεῖται εὐκόλως, διότι κατ’ αὐτόν τόν τρόπον 

οἱ τετράγωνοι ἀριθμοί (4 = 22) καί (9 = 32) καθώς ἐπίσης οἱ κύβοι ἀριθμοί 

(8 = 23) καί (27 = 33) εὑρίσκονται πλησίον ἀλλήλων. 

Ὁ Πλούταρχος (Περί τῆς ἐν Τιμαίῳ Ψυχογονίας, 1018 F, 5-7) μέ τή φράση «ἂν 

τοίνυν ἡ μονὰς ἐπίκοινος οὖσα καὶ τοῖς ἀρτίοις συναριθμῆται καὶ τοῖς περιττοῖς, ὁ μὲν 

ἅπας ἀριθμὸς τὸ τῆς δεκάδος παρέχεται πλῆθος» ὑπονοεῖ τό ἄθροισμα 

1+2+4+8+1+3+9+27=55 εἰς τό ὁποῖον τό ψηφίο τῶν μονάδων (5) καί τό ψηφίον τῶν 

δεκάδων (5) ἔχουν ἄθροισμα 10. 

Ὁ Πλούταρχος (αὐτόθι, 1022 D 10 – E 1) «τοῖς δὲ περὶ τὸν Κράντορα βοηθοῦσιν 

αἵ τε θέσεις τῶν ἀριθμῶν, ἐπιπέδων ἐπιπέδοις καὶ τετραγώνων τετραγώνοις καὶ κύβων 

κύβοις ἀντιθέτως συζυγούντων» ὑπονοεῖ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων χρησιμοποιοῦσε τή 

λαβδοειδή διάταξη τῶν ἀριθμῶν γιά τή λύση τοῦ προβλήματος Γένεσις Ψυχῆς 

Κόσμου. Ὄντως, δι’αὐτῆς τῆς διατάξεως τῶν ἀριθμῶν καθίσταται εὐκολότερη ἡ 

παρεμβολή μεσοτήτων μεταξύ ἀριθμῶν κατά τίς διάφορες φάσεις ἐπιλύσεως τοῦ 

προβλήματος. 

Ἐφαρμόζων ὁ Πλάτων τά δυό προαναφερθέντα θεωρήματά του παρεμβάλλει τόν 

6=2∙3 ὡς ἐπίπεδη μεσότητα μεταξύ τῶν δυό τετραγώνων ἀριθμῶν 4=2
2
 και 9=3

2
 καί 

παρεμβάλλει ἐπίσης τίς δυό τρισδιάστατες μεσότητες12=2
2∙3 και 18=2∙32 

μεταξύ δυό 

στερεοειδῶν σωμάτων 8=2
3 

και 27=3
3
.  

Οἱ τέσσερις στερεοειδεῖς ἀριθμοί ἀντιπροσωπεύοντες τό πῦρ, τόν ἀέρα, τό ὕδωρ 

καί τήν γῆ συμμετέχουν στή δομή τοῦ κόσμου, καθιστῶντες αὐτόν συγχρόνως 

στερεόν καί ὁρατόν, ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Πλάτων «οὕτω δὴ πυρός τε καὶ γῆς ὕδωρ ἀέρα τε 

ὁ θεὸς ἐν μέσῳ θείς, καὶ πρὸς ἄλληλα καθ' ὅσον ἦν δυνατὸν ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον 

ἀπεργασάμενος». 

Καί ὁ Ἀριστείδης Κοϊντιλιανός (Περί Μουσικῆς, 3, 19, 10-11) μᾶς ἐξηγεῖ αὐτήν 

τήν ἀλληλουχία τῶν τεσσάρων στοιχείων ὡς ἑξῆς: «ἀὴρ μὲν γὰρ ὑπὸ πυρός, γῆ δὲ 

ὑπὸ ὕδατος συνάγεται καὶ διαχεῖται». 
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Παρεμβολή μεσοτήτων μεταξύ 

ἐπιπέδων καί στερεῶν ἀριθμῶν 

1    

2 3   

4=2
2
 6=2∙3 9=3

2
  

8=2
3
 12=2

2∙3 18=2∙32
 27=3

3
 

 

 
Σχῆμα 4. Μέρος τῆς λαβδοειδούς λύσεως τοῦ Πλατωνικοῦ προβλήματος γένεσις Ψυχῆς 

Κόσμου. 

 

Δία τῆς ἀνωτέρω τριπλῆς συνημμένης (=διαδοχικῆς) ἀναλογίας τῶν τεσσάρων 

στοιχείων δημιουργεῖ τρία ἴσα μεταξύ τῶν Πυθαγόρεια μουσικά διαστήματα διά τῶν 

ὁποίων «ἔδεσεν» σταθερά τόν οὐρανό «συνέδησεν καὶ συνεστήσατο οὐρανὸν ὁρατὸν 

καὶ ἁπτόν. καὶ διὰ ταῦτα ἔκ τε δὴ τούτων τοιούτων καὶ τὸν ἀριθμὸν τεττάρων τὸ τοῦ 

κόσμου σῶμα ἐγεννήθη δι' ἀναλογίας ὁμολογῆσαν, φιλίαν τε ἔσχεν ἐκ τούτων, ὥστε 

εἰς ταὐτὸν αὑτῷ συνελθὸν ἄλυτον ὑπό του ἄλλου πλὴν ὑπὸ τοῦ συνδήσαντος 

γενέσθαι.» (Πλάτων, Τίμαιος, 31b, 4 – c, 4).  

Τονίζω Πυθαγόρεια μουσικά διαστήματα, διότι αὐτά ὁρίζονται ὡς λόγοι 

ἀριθμητικῶν ὀντοτήτων «ὅτιπερ πῦρ πρὸς ἀέρα, τοῦτο ἀέρα πρὸς ὕδωρ, καὶ ὅτι ἀὴρ 

πρὸς ὕδωρ, ὕδωρ πρὸς γῆν» 

 

𝜋ῦ𝜌

ἀὴ𝜌
=

ἀὴ𝜌

ὕ𝛿𝜔𝜌
=

ὕ𝛿𝜔𝜌

𝛾ῆ
 

 

8

12
=

12

18
=

18

27
=

2

3
 

Ἐκ τῆς ἀνωτέρω τριπλῆς συνημμένης ἀναλογίας προκύπτουν τρία ὑφημιόλια 

διαστήματα, ἤτοι τρία συνημμένα μουσικά διαστήματα διαπέντε. 

Στό σημεῖο αὐτό θά ἤθελα νά ἐπισημάνω τό γεγονός ὅτι μελετητές τοῦ Πλάτωνος 

ὅπως ὁ Α. Ε. Taylor, ὁ Βασίλης Κάλφας κ.ἄ. συνδέουν τήν ἀνωτέρω τριπλῆν 

ἀναλογία μέ τό πρόβλημα τοῦ διπλασιασμοῦ τοῦ κύβου, παραβλέποντες, ὅμως, τό 

γεγονός ὅτι ἐδῶ δέν ἔχομε ὁλικό μουσικό διάστημα ἐνός διπλασίου, ἀλλά μουσικό 

διάστημα ἐνός διπλασίου ἐνός ἐπογδόυ καί ἐνός διαπέντε συνάμα.  
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Κατ’ ἐμέ ὁ Πλάτων μας ὑποδεικνύει ἀλληλουχία διαστημάτων διαπέντε διά τῶν 

ὁποίων ἀκόμη καί σήμερα ἐγκαθιδρύεται ἡ συμμετρία στόν χῶρο τῆς Μουσικῆς, μέ 

ἄλλα λόγια μας ὁμιλεῖ γιά τόν «κύκλο τῶν πεμπτῶν». 

Σημειωτέον ὅτι εἰς τήν λαβδοειδή δομή τῆς Πλατωνικῆς τετρακτύος ἐντοπίζονται 

δυό ἀκόμη ζεύγη στερεῶν ἀριθμῶν, ἤτοι (1
3
=1, 2

3
=8) και (1

3
=1, 3

3
=27) μεταξύ τῶν 

ὁποίων στερεῶν ἀριθμῶν ἐπί τῇ βάσει τοῦ 2ου καί πάλι θεωρήματος παρεμβάλλονται 

ἀπό δυό μεσότητες, οἱ ὁποῖες δέν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπό τούς ὑπολοίπους ἀριθμούς 

ἑκάστου σκέλους τοῦ λάμδα, ἤτοι 1, 2, 4, 8 καί 1, 3, 9, 27 μέ Πυθαγόρεια μουσικά 

διαστήματα ὑποδιπλάσια 
1

2
=

2

4
=

4

8
  καί ὑποτριπλάσια 

1

3
=

3

9
=

9

27
, ἀντιστοίχως. 

 

 
Σχῆμα 5: Τά πέντε κανονικά πολύεδρα ἤ Πλατωνικά στερεά. 

 

Ἡ Τετάρτη τετρακτύς εἶναι τῶν ἁπλῶν σωμάτων, δηλαδή τῶν στοιχείων, τοῦ 

πυρός, τοῦ ἀέρος, τοῦ ὕδατος καί τῆς γῆς μέ ἀντίστοιχη ἀρίθμηση αὐτήν τῶν 

φυσικῶν ἀριθμῶν 1, 2, 3, 4. 

«τετάρτη δὲ τετρακτύς ἐστι τῶν ἁπλῶν <σωμάτων>, πυρὸς ἀέρος ὕδατος γῆς, 

ἀναλογίαν ἔχουσα τὴν κατὰ τοὺς ἀριθμούς. ὅπερ γὰρ ἐν ἐκείνῃ μονάς, ἐν ταύτῃ πῦρ· 

ὃ δὲ δυάς, ἀήρ· ὃ δὲ τριάς, ὕδωρ· ὃ δὲ τετράς, γῆ. τοιαύτη γὰρ ἡ φύσις τῶν στοιχείων 

κατὰ λεπτομέρειαν καὶ παχυμέρειαν, ὥστε τοῦτον ἔχειν τὸν λόγον πῦρ πρὸς ἀέρα, ὃν 

ἓν πρὸς β, πρὸς δὲ ὕδωρ, ὃν ἓν πρὸς γ, πρὸς δὲ γῆν, ὃν ἓν πρὸς δ· καὶ τἆλλα ἀνάλογον 

πρὸς ἄλληλα.» (Θέων Σμυρναῖος, Τά κατά μαθηματικόν χρήσιμα εἰς τήν Πλάτωνος 

ἀνάγνωσιν, 97, 4-12). 

Ἐξ αὐτῶν τῶν δεδομένων προκύπτουν οἱ ἀκόλουθοι λόγοι τῶν συμφώνων 

μουσικῶν διαστημάτων: 
 

𝛱ῦ𝜌

Ἀὴ𝜌
=

1

2
 τό ὑποδιπλάσιον διάστημα, τό ὁποῖον εἶναι διαφορετικό ἀπό τό ὑφημιόλιο 

διάστημα, τό ὁποῖον προέκυψε ἀπό τήν Πλατωνική μεγίστη τετρακτύ. 
 

𝛱ῦ𝜌

Ὕ𝛿𝜔𝜌
=

1

3
 τό ὑποτριπλάσιον διάστημα 

 

𝛱ῦ𝜌

𝛤ῆ
=

1

4
 τό ὑποτετραπλάσιον διάστημα 

 

Ἀὴ𝜌

Ὕ𝛿𝜔𝜌
=

2

3
 τό ὑφημόλιον διάστημα, τό ὁποῖον εἶναι ἴδιο μέ τό διάστημα, τό ὁποῖον 

προέκυψε ἀπό τήν Πλατωνική μεγίστη τετρακτύ. 
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Ὕ𝛿𝜔𝜌

𝛤ῆ
=

3

4
 τό ὑπεπίτριτον διάστημα, τό ὁποῖον εἶναι διαφορετικό ἀπό τό ὑφημιόλιο 

διάστημα, τό ὁποῖον προέκυψε ἀπό τήν Πλατωνική μεγίστη τετρακτύ. 
 

Ἀὴ𝜌

𝛤ῆ
=

2

4
=

1

2
=

𝛱ῦ𝜌

Ἀὴ𝜌
 τό ὑποδιπλάσιον διάστημα 

 

Ἀὴ𝜌

Ὕ𝛿𝜔𝜌
∙

Ὕ𝛿𝜔𝜌

𝛤ῆ
=

Ἀὴ𝜌

𝛤ῆ
 Τό ὑφημόλιον διάστημα προστιθέμενον εἰς τό ὑπεπίτριτον 

διάστημα δίδει τό ὑποδιπλάσιον διάστημα. Ἡ πρότασις αὐτή ταυτίζεται μέ τήν 

πρόταση τοῦ Φιλολάου «ἁρμονίας μέγεθος ἔστι συλλαβὰ καὶ διοξειᾶ». 

Ὁ Ἀριστείδης Κοϊντιλιανός εἰς τό ἔργον τοῦ Περί Μουσικῆς (3, 19, 1-11) 

ἀσχολεῖται μέ τήν ἴδια τετρακτύν τῶν στοιχειωδῶν σωμάτων, ἀλλά μέ ἐντελῶς 

διαφορετικόν σκεπτικόν ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου ὁδηγούμεθα εἰς διαφορετικές 

ἀντιστοιχίσεις ἀριθμῶν καί, συνεπῶς, εἰς ἐντελῶς -πλήν μιᾶς περιπτώσεως- 

διαφορετικούς μουσικούς λόγους μεταξύ τῶν στοιχειωδῶν σωμάτων. 

«Ἄθρει δὴ ὡς καὶ τῶν τοῦ παντὸς σωμάτων ὡδὶ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι. πυρὶ μὲν 

γὰρ διὰ τὸ πυραμίδι παραπλήσιον τὸν τέσσαρα νέμομεν ἀριθμὸν ἰσαριθμοῦντα ταῖς 

τοῦ σχήματος γωνίαις (=καρυφαῖς), γῇ δὲ ὡς κύβῳ τὸν ἓξ ἰσάζοντα τοῖς ἐπιπέδοις 

(=ἕδραις), ἀέρι δὲ ὡς ὀκταέδρῳ διὰ τὰ ἐπίπεδα τὸν ὀκτώ (=ἕδραι), ὕδατι δὲ ὡς 

εἰκοσαέδρῳ διὰ τὰς γωνίας (=κορυφάς) τὸν δώδεκα. εἰλήφαμεν γὰρ τῆς τε ἀνωφεροῦς 

καὶ τῆς κατωφεροῦς δυάδος τῶν μὲν ποιητικῶν (εννοεί αἰτίων) τὰς γωνίας 

(=κορυφάς) αἷς δρῶσι διὰ τὴν ὀξύτητα, τῶν δὲ παθητικῶν τὰ ἐπίπεδα οἷς τέμνεται 

ἀὴρ μὲν γὰρ ὑπὸ πυρός, γῆ δὲ ὑπὸ ὕδατος συνάγεται καὶ διαχεῖται». 

 

Στοιχεῖον 
Πλατωνικόν 

Πολύεδρον 

Ἀριθμός 

ἑδρῶν 

Ἀριθμός 

κορυφῶν 

Ἀριθμός 

ἀκμῶν 

Πῦρ τετράεδρον 4 4 6 

Γῆ ἑξάεδρον 6 8 12 

Ἀὴρ ὀκτάεδρον 8 6 12 

Ὕδωρ εἰκοσάεδρον 20 12 30 

 

Βάσει τῶν ἀνωτέρω ἀριθμητικῶν ἀντιστοιχίσεων τοῦ Ἀριστείδου τοῦ Κοϊντιλιανοῦ 

προκύπτουν οἱ μουσικές σχέσεις: 
 

𝛱ῦ𝜌

Ἀὴ𝜌
=

4

8
=

1

2
 τό ὑποδιπλάσιον διάστημα 

 

𝛱ῦ𝜌

Ὕ𝛿𝜔𝜌
=

4

12
=

1

3
 τό ὑποτριπλάσιον διάστημα 

 

𝛱ῦ𝜌

𝛤ῆ
=

4

6
=

2

3
 τό ὑφημόλιον διάστημα 

 

Ἀὴ𝜌

Ὕ𝛿𝜔𝜌
=

8

12
=

2

3
 τό ὑφημόλιον διάστημα 

 

𝛤ῆ

Ὕ𝛿𝜔𝜌
=

6

12
=

1

2
 τό ὑποδιπλάσιον διάστημα 
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𝛤ῆ

Ἀὴ𝜌
=

6

8
=

3

4
 τό ὑπεπίτριτον διάστημα 

 

𝛤ῆ

Ἀὴ𝜌
∙

Ἀὴ𝜌

Ὕ𝛿𝜔𝜌
=

𝛤ῆ

Ὕ𝛿𝜔𝜌
=

𝛱ῦ𝜌

Ἀὴ𝜌
 Τό ὑπεπίτριτον διάστημα προστιθέμενον εἰς τό ὑφημόλιον 

διάστημα δίδει τό ὑποδιπλάσιον διάστημα. Καί αὐτή ἡ πρόταση ταυτίζεται μέ τήν 

πρόταση τοῦ Φιλολάου «ἁρμονίας μέγεθος ἔστι συλλαβὰ καὶ διοξειᾶ».  

Δία τῆς ἀλληλουχίας τῶν ἀριθμῶν 4, 6, 8, 12 ὁ Ἀριστείδης Κοϊντιλιανός 

εἰσηγεῖται τό Δωδεκάχορδο Σύστημα (=τό Σύστημα διά πασῶν καί διά πέντε), τό 

ὁποῖον ἀνερχόμενο συνίσταται ἀπό τόν προσλαμβανόμενο φθόγγο, ἀπό δυό 

συνημμένα τετράχορδα καί ἀπό ἕνα τρίτο διεζευγμένο τετράχορδο. 

 

 
 

 
Σχῆμα 6. Τό Δωδεκάχορδον Σύστημα ἤ τό Σύστημα διά πασῶν καί διά πέντε. 

 

Ἡ Δεκάτη τετρακτύς, ἡ ὁποία σπανίως μνημονεύεται, εἶναι ἡ τετρακύς τῶν ὡρῶν 

(=εποχών) του έτους ἔαρ, θέρος, μετόπωρον, χειμών, των ιδιοτήτων της ύλης 

θερμότης, ξηρότης, απαλότης, υγρότης καθώς επίσης των αισθήσεών μας Ἀκοὴ, Ἁφὴ, 

Ὄσφρησις, Γεῦσις. 

Συνεχίζων ὁ Ἀριστείδης Κοϊντιλιανός διά τῶν ἰδίων παραδοχῶν εἰς τήν 

περικοπήν (3, 19, 12-22) τοῦ ἰδίου ἔργου τοῦ (Περί Μουσικῆς) διατυπώνει μουσικές 

σχέσεις μεταξύ τῶν ὡρῶν (=ἐποχῶν) τοῦ ἔτους. 

«Τούτων οὕτως ἐχόντων δῆλον ὡς καὶ τῶν ἐνιαυσίων ὡρῶν ἑκάστη τὸν τοῦ 

παραπλησίου τῶν στοιχείων ἀριθμὸν λήψεται, ἔαρ μὲν τὸν ἀέρος, ἐοικὸς αὐτῷ δι' 

ἁπαλότητα, τὸν ὀκτώ, θέρος δὲ πυρὸς διὰ θερμότητα τὸν τέσσαρα, μετόπωρον δὲ γῆς 

διὰ ξηρότητα τὸν ἕξ, χειμὼν δὲ ὕδατος δι' ὑγρότητα τὸν δώδεκα. ἕξει τοίνυν τὸ ἔαρ, 

καθὰ καὶ Πυθαγόραν ἔφασαν λέγειν, πρὸς μὲν μετόπωρον τὸ διὰ τεσσάρων, πρὸς δὲ 

χειμῶνα τὸ διὰ πέντε, πρὸς δὲ θέρος τὸ διὰ πασῶν, ὡς ὑπογέγραπται·ὧν καὶ ἡ 

ἀναλογία μουσικὴ ποικίλως ἐξ ἐπιτρίτου καὶ ἡμιολίου καὶ ἐναλλὰξ τὸν διπλασίω 

πληροῦσα». 
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Ὧραι 
Πλατωνικόν 

Πολύεδρον 

Ἀριθμός 

ἑδρῶν 

Ἀριθμός 

 κορυφῶν 

Ἀριθμός 

ἀκμῶν 

Θέρος 4εδρον 4 4 6 

Μετόπωρον 6εδρον 6 8 12 

Ἔαρ 8εδρον 8 6 12 

Χειμὼν 20εδρον 20 12 30 

 

Κατά τίς ἀνωτέρω παραδοχές προκύπτουν οἱ σχέσεις, τίς ὁποῖες εἶχε διατυπώσει ὁ 

Πυθαγόρας κατά τόν Ἀριστείδην τόν Κοϊντιλιανόν: 

Ἔ𝛼𝜌

𝛭휀𝜏ό𝜋𝜔𝜌𝜊𝜈
=

8

6
=

4

3
 

 

Ἔ𝛼𝜌

𝛸휀𝜄𝜇ὼ𝜈
=

8

12
=

2

3
 

 

Ἔ𝛼𝜌

𝛩έ𝜌𝜊𝜍
=

8

4
=

2

1
 

 

 

Ἁ𝜋𝛼𝜆ό𝜏𝜂𝜏𝛼

𝛯𝜂𝜌ό𝜏𝜂𝜏𝛼
=

8

6
=

4

3
 

 

Ἁ𝜋𝛼𝜆ό𝜏𝜂𝜏𝛼

Ὑ𝛾𝜌ό𝜏𝜂𝜏𝛼
=

8

12
=

2

3
 

 

Ἁ𝜋𝛼𝜆ό𝜏𝜂𝜏𝛼

𝛩휀𝜌𝜇ό𝜏𝜂𝜏𝛼
=

8

4
=

2

1
 

 

Ὁ Ἀριστείδης Κοϊντιλιανός διά τῶν ἰδίων ἀριθμητικῶν ἀντιστοιχίσεων εἰς τήν 

κάτωθι περικοπήν (3, 14, 35 -15, 3) τοῦ ἰδίου ἔργου τοῦ (Περί Μουσικῆς) διατυπώνει 

μουσικές σχέσεις μεταξύ τῶν αἰσθήσεών μας. 

Καὶ γὰρ τούτων ἕκαστον τῶν στοιχείων τοῖς ἡμετέροις ἔστιν εὑρεῖν ἀναλογοῦν 

αἰσθητηρίοις, γῆν μὲν ὡς ἀντίτυπον ἁφῇ σκληρῶν τε οὔσῃ καὶ μαλακῶν ἀντιληπτικῇ, 

ὕδωρ δὲ γεύσει (δι' ὑγρότητος γὰρ αὕτη τῶν ποιοτήτων αἰσθητική), ἀέρα δ' ὀσφρήσει 

(δι' ἀναπνοῆς γὰρ εὐωδίαι πᾶσαι δοκιμάζονται), πῦρ δὲ ἀκοῇ (θερμότητι γὰρ ἐνεργεῖ 

πολλῇ τουτὶ τὸ αἰσθητήριον, ψυχρότητι δὲ φθείρεταί τε καὶ ἀπόλλυται, διὸ καὶ 

προβέβληται τὸ τῶν ὤτων ἀλεξάνεμον), αἰθέρα δὲ ὁράσει (διὰ γὰρ αὐγοειδοῦς ταύτῃ 

σώματος ἡ ἐνέργεια). Τῶν δὲ διὰ πέντε τριῶν ὄντων πάλιν τὰ ὅμοια συναρμόττοντες 

ὁμοίοις τὸν πρέποντα περὶ ἑκάστων λόγον ποιησόμεθα· 
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Στοιχείον Αἴσθησις 
Ἀριθμός 

ἑδρῶν 

Ἀριθμός 

κορυφῶν 

Ἀριθμός 

ἀκμῶν 

Πῦρ Ἀκοὴ 4 4 6 

Γῆ Ἁφὴ 6 8 12 

Ἀὴρ Ὄσφρησις 8 6 12 

Ὕδωρ Γεῦσις 20 12 30 

 

Κατά τίς ἀνωτέρω παραδοχές ἐκ μέν τῶν δυό διπλασίων διαστημάτων προκύπτει ἡ 

σχέσις: 

 

Ὄ𝜎𝜑𝜌𝜂𝜎𝜄𝜍 (8)

Ἀ𝜅𝜊ὴ (4)
=

𝛤휀ῦ𝜎𝜄𝜍 (12)

Ἁ𝜑ὴ (6)
   

 

Ἐκ δέ τῶν δυό διαπέντε διαστημάτων προκύπτει ἡ σχέσις: 

 

  
Ἁ𝜑ὴ (6)

Ἀ𝜅𝜊ὴ (4)
=

𝛤휀ῦ𝜎𝜄𝜍 (12)

Ὄ𝜎𝜑𝜌𝜂𝜎𝜄𝜍 (8)
 

 

Θεώρημα 3ο 

τ ῆ ς  ἀ μ ε ρ ί σ τ ο υ  κ α ὶ  ἀ ε ὶ  κ α τ ὰ  τ α ὐ τ ὰ  ἐ χ ο ύ σ η ς  ο ὐ σ ί α ς  κ α ὶ  τ ῆ ς  α ὖ  

π ε ρ ὶ  τ ὰ  σ ώ μ α τ α  γ ι γ ν ο μ έ ν η ς  μ ε ρ ι σ τ ῆ ς  τ ρ ί τ ο ν  ἐ ξ  ἀ μ φ ο ῖ ν  ἐ ν  

μ έ σ ῳ  σ υ ν ε κ ε ρ ά σ α τ ο  ο ὐ σ ί α ς  ε ἶ δ ο ς ,  τ ῆ ς  τ ε  τ α ὐ τ ο ῦ  φ ύ σ ε ω ς  [ α ὖ  

π έ ρ ι ]  κ α ὶ  τ ῆ ς  τ ο ῦ  ἑ τ έ ρ ο υ ,  κ α ὶ  κ α τ ὰ  τ α ὐ τ ὰ  σ υ ν έ σ τ η σ ε ν  ἐ ν  

μ έ σ ῳ  τ ο ῦ  τ ε  ἀ μ ε ρ ο ῦ ς  α ὐ τ ῶ ν  κ α ὶ  τ ο ῦ  κ α τ ὰ  τ ὰ  σ ώ μ α τ α  

μ ε ρ ι σ τ ο ῦ .  

Πλάτωνος Τίμαιος (35
 
α, 1-6) 

 

Αὐτή ἡ ἀνάμειξη γίνεται μέ τόν ἀκόλουθο τρόπο: 

Τῶν δὲ μεσοτήτων τριῶν οὐσῶν ἡ μὲν γεωμετρικὴ τὸ οὐσιῶδές πως συνδεῖ τῶν 

ψυχῶν, ἡ δὲ ἁρμονικὴ τὴν ταὐτότητα, ἡ δὲ ἀριθμητικὴ τὴν ἑτερότητα 

Μιχαήλ Ψελλός, Γεωργίου τοῦ Κεδρηνοῦ Σύνοψις Ἱστοριῶν, τόμος ΧΙ, ἔτος 1058. 

 

Κατά τόν τόν Μιχαήλ Ψελλό στό ἀπόσπασμα (35a5-b1) ὁ Πλάστης ἀνέμειξε, 

ἤτοι ἐπολλαπλασίασε, τήν οὐσία -κατ’ ἐμέ- τήν μεσότητα τοῦ ταὐτοῦ, (ἀμερούς, 

ἀμεταβλήτου), δηλαδή τήν ἁρμονική μεσότητα ἤ ὑπενάντιον (
2𝑥𝑦

𝑥+𝑦
) μέ τή μεσότητα 

τοῦ ἑτέρου (μεριστοῦ, μεταβλητοῦ), δηλαδή τήν ἀριθμητική μεσότητα (
𝑥+𝑦

2
) καί 

ἐδημιούργησε τρίτη μεσότητα σέ σχέση πάλι μέ τή φύση τοῦ ταὐτοῦ καί τοῦ θατέρου, 

δηλαδή τή γεωμετρική μεσότητα (𝑥𝑦 = (√𝑥𝑦)
2

).  

Νά μή λανθάνει τῆς προσοχῆς μας τό γεγονός ὅτι στά Θεολογούμενα τῆς 

Ἀριθμητικῆς του Ἰαμβλίχου μέ τήν ἔννοια σύνθεσις ὑπονοεῖται ἡ πράξη τῆς 

προσθέσεως καί μέ τήν ἔννοια ἀνάμειξις ὑπονοεῖται ἡ πράξη τοῦ πολλαπλασιασμοῦ. 

Ὅλα αὐτά μέ μαθηματική διατύπωση ἔχουν ὡς ἑξῆς: 
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2𝑥𝑦

𝑥 + 𝑦
∙

𝑥 + 𝑦

2
= 𝑥𝑦 = (√𝑥𝑦)

2
→ 

 

→  

2𝑥𝑦
𝑥 + 𝑦

√𝑥𝑦
=

√𝑥𝑦

𝑥 + 𝑦
2

 → 

 

→  
𝛢𝛲𝛭𝛰𝛮𝛪𝛫𝛰𝛴 𝛭𝛦𝛴𝛰𝛴

𝛤𝛦𝛺𝛭𝛦𝛵𝛲𝛪𝛫𝛰𝛴 𝛭𝛦𝛴𝛰𝛴
=

𝛤𝛦𝛺𝛭𝛦𝛵𝛲𝛪𝛫𝛰𝛴 𝛭𝛦𝛴𝛰𝛴

𝛢𝛲𝛪𝛩𝛭𝛨𝛵𝛪𝛫𝛰𝛴 𝛭𝛦𝛴𝛰𝛴
 → 

 

→  
𝛵𝛢𝛶𝛵𝛰𝛵𝛨𝛵𝛢

𝛰𝛶𝛴𝛪𝛺𝛥𝛦𝛴
=

𝛰𝛶𝛴𝛪𝛺𝛥𝛦𝛴

𝛦𝛵𝛦𝛲𝛰𝛵𝛨𝛵𝛢
 

 

Ο γεωμετρικός μέσος είναι εσκεμμένως υψωμένος εις το τετράγωνο, διότι αυτός 

υπό προϋποθέσεις είναι φυσικός αριθμός
.
 αλλιώς είναι άρρητος και, συνεπώς, 

επικίνδυνος για έναν Πυθαγόρειο.  

Ὁ γεωμετρικός μέσος μπορεῖ νά ὑπολογισθεῖ γεωμετρικῶς μέ τή βοήθεια τῶν 

ὁμοίων τριγώνων. Στό ὀρθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, ὅπου Δ εἶναι ἡ προβολή τῆς 

κορυφῆς Α ἐπί τῆς ὑποτεινούσης ΒΓ (=διάμετρος), ἰσχύει ἡ σχέση (𝛢𝛥)2 = (𝛣𝛥) ∙

(𝛥𝛤). Ἐάν, λοιπόν, ληφθεῖ τό μῆκος ΒΔ ἴσο πρός τόν ἁρμονικό μέσο (ταὐτόν) τῶν 

δυό δοθέντων φυσικῶν ἀριθμῶν, τό μῆκος ΔΓ ἴσο πρός τόν ἀριθμητικό μέσο 

(θάτερον) αὐτῶν, τότε τό μῆκος ΑΔ θά εἶναι ἴσο πρός τόν γεωμετρικό μέσο (οὐσία) 

τους. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν εἶναι δυνατόν σέ μία διαδικασία κατατομῆς κανόνος ἐπί 

τοῦ μάνικου ἐγχόρδου ὀργάνου νά τεθοῦν τάστα στίς πρέπουσες θέσεις καί γιά τό 

ταὐτόν καί γιά τό θάτερον καί γιά τήν οὐσίαν. 
 

 
Σχῆμα 7. Γεωμετρικός τρόπος ὑπολογισμοῦ τῆς γεωμετρική μεσότητας δυό δοθέντων φυσικῶν 

ἀριθμῶν, γνωστῶν ὄντων τοῦ ταὐτοῦ καί τοῦ θατέρου αὐτῶν 

Θεώρημα 4ο 

Στόν ἀλγόριθμο γιά τή λύση τοῦ προβλήματος «γένεση Ψυχῆς Κόσμου» ὁ 

Πλάτων δίδει ὡς ἀπαραίτητο τό ἀκόλουθο θεώρημα, τό ὁποῖο ἀφορᾶ στούς 

ἀριθμητικό καί ἁρμονικό μέσους ἐνός διπλασίου καί ἐνός τριπλασίου μουσικοῦ 

διαστήματος μέ κοινή ἀφετηρία: 

 Ἔστωσαν δυό ἀριθμοί πού εἶναι, ἀντιστοίχως, ὁ διπλάσιος καί ὁ τριπλάσιος ἐνός 

δοθέντος ἀριθμοῦ.  

Ἐάν στό διπλάσιο διάστημα ληφθεῖ ὁ ἀριθμητικός μέσος τῶν ἄκρων του, τότε: 

 Αὐτός ὁ ἀριθμητικός μέσος (στό διπλάσιο διάστημα) καθίσταται ἁρμονικός μέσος 

γιά τό τριπλάσιο διάστημα. 

 Ὁ μεγαλύτερος τῶν ἀκραίων ἀριθμῶν τοῦ διπλασίου διαστήματος καθίσταται 

ἀριθμητικός μέσος του τριπλασίου διαστήματος. 
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Στά ἀνωτέρω πορίσματα καταλήγομε μέ τήν ὑλοποίηση τῆς ἑξῆς Πλατωνικῆς 

ὁδηγίας γιά τήν συμπλήρωση τῶν διπλασίων καί τῶν τριπλασίων μουσικῶν 

διαστημάτων μέ τίς ἁρμονικές καί τίς ἀριθμητικές τούς μεσότητες (35c, 2 - 36a, 5): 

«μετὰ δὲ ταῦτα συνεπληροῦτο τά τε διπλάσια καὶ τριπλάσια διαστήματα, μοίρας 

ἔτι ἐκεῖθεν ἀποτέμνων καὶ τιθεὶς εἰς τὸ μεταξὺ τούτων, ὥστε ἐν ἑκάστῳ διαστήματι 

δύο εἶναι μεσότητας, τὴν μὲν ταὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν ὑπερέχουσαν καὶ 

ὑπερεχομένην, τὴν δὲ ἴσῳ μὲν κατ' ἀριθμὸν ὑπερέχουσαν, ἴσῳ δὲ ὑπερεχομένην». 

Ὡς ἐφαρμογήν αὐτοῦ τοῦ χρησιμοτάτου θεωρήματος γιά τή λύση τοῦ 

προβλήματος Γένεσις Ψυχῆς Κόσμου ἀναφέρομαι εἰς τό διπλάσιο μουσικό διάστημα 

4/8 μέ ἀριθμητικόν μέσον τόν (
4+8

2
= 6) καί τό τριπλάσιον μουσικόν διάστημα 4/12 

μέ ἀριθμητικόν μέσον (
4+12

2
= 8), ἤτοι τόν μεγαλύτερον τῶν ἀκραίων ἀριθμῶν τοῦ 

διπλασίου διαστήματος καί ἁρμονικόν μέσον (
2∙4∙12

4+12
= 6), ἤτοι τόν ἀριθμητικόν 

μέσον τῶν ἀκραίων ἀριθμῶν τοῦ διπλασίου διαστήματος. 

Ἡ ἀλληλουχία τῶν τεσσάρων ἀριθμῶν 4, 6, 8, 12 δομεῖ ἕνα διαπέντε διάστημα 

μεταξύ τῶν ἀριθμῶν 4, 6 καί 8, 12, ὁπότε ἰσχύει ἡ σχέσις (
6

4
=

12

8
). Δομεῖται δέ καί 

ἕνα διατεσσάρων διάστημα μεταξύ τῶν ἀριθμῶν 6, 8. Τοῦτο τό διατεσσάρων 

διάστημα κατά συναφήν δομεῖ ἕνα διπλάσιον διάστημα μέ ἕκαστον τῶν ἑκατέρωθεν 

αὐτοῦ διαστημάτων διαπέντε, ὁπότε ἰσχύει ἡ ἐμπλέγδην κι ἐναλλάγδην σχέση 

(
8

4
=

12

6
).  

Μέ αὐτά τά δυό κοινῆς ἀρχῆς μουσικά διαστήματα (διπλάσιο 4,8 καί τριπλάσιο 

4,12) χρησιμοποιώντας ὁ Πλάτων τό συγκεκριμένο διάστημα εἰσηγεῖται τό 

Δωδεκάχορδο Σύστημα (=τό Σύστημα διά πασῶν καί διά πέντε). 
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ΘΕΩΝ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ ΚΑΙ ΥΠΑΤΙΑ H ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ 

 

Στράτος Θεοδοσίου 

Ἀναπληρωτής Kαθηγητής, Τμῆμα Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 

Πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων Φυσικῶν 

etheodos@phys.uoa.gr 

 

Περίληψη  

Ὁ μαθηματικός, ἀστρονόμος καί φιλόσοφος Θέων ὁ Ἀλεξανδρινός, πού ἄκμασε κατά τήν 

Ἑλληνιστική περίοδο, ὑπῆρξε ὁ τελευταῖος διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀλεξάνδρειας 

καθώς καί τοῦ «Μουσείου». Ὁ Θέων διετέλεσε διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης καί τοῦ 

Μουσείου τῆς Ἀλεξάνδρειας ἕως ὅτου αὐτό ἔπαψε νά λειτουργεῖ μέ διαταγή τοῦ 

αὐτοκράτορα Θεοδοσίου. 

Ὁ Θέων εἶναι περισσότερο γνωστός ὡς ὁ πατέρας τῆς περίφημης μαθηματικοῦ καί 

νεοπλατωνικῆς φιλοσόφου Ὑπατίας, πού ἦταν ἡ μεγαλύτερη γυναίκα ἐπιστήμονας τοῦ 

ἀρχαίου κόσμου. Σπούδασε στήν Ἀθήνα καί διακρίθηκε στά Μαθηματικά, τήν Ἀστρονομία, 

τή Μηχανική καί τήν Φιλοσοφία. Προικισμένη μέ ὀμορφιά, εὐγλωττία καί μετριοφροσύνη, 

ἀναδείχθηκε σέ ἡγέτιδα τῆς Νεοπλατωνικῆς Σχολῆς τῆς Ἀλεξάνδρειας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ἑλληνιστική περίοδος, Θέων ὁ Ἀλεξανδρινός, Ὑπατία, Ἀλεξάνδρεια 

 

Abstract  

The mathematician, astronomer and philosopher Theon of Alexandria, who flourished during 

the Hellenistic period, was the last director of the Library of Alexandria and the famous 

"Museum". Theon was director of the Library and Museum of Alexandria until it closed by 

the orders of the Emperor Theodosius.   Theon is well known as the father of the famous 

mathematician and Neoplatonist philosopher Hypatia, who was the greatest woman scientist 

of the ancient world. She studied in Athens and she was an expert in Mathematics, 

Astronomy, Engineering and Philosophy. Endowed with an excellent beauty, eloquent and 

modesty, she became the leader of the Neoplatonic School of Alexandria. 

 

Keywords: Hellenistic period, Theon of Alexandria, Hypatia, Alexandria 

 

 

Επιστημονικά κέντρα 

Ἡ ἐπιστημονική κίνηση κατά τήν Πρωτοβυζαντινή περίοδο ἐντοπίζεται κυρίως σέ 

τρεῖς πόλεις: Τήν Ἀθήνα μέχρι τό κλείσιμο τῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς τό 529, τήν 

Ἀλεξάνδρεια στήν ὁποία συνεχίζεται μία παράδοση αἰώνων, καί τήν 

Κωνσταντινούπολη. 

Στήν Ἀλεξάνδρεια, πού μας ἐνδιαφέρει ἐπί τοῦ παρόντος, καλλιεργοῦνται 

ἰδιαιτέρως τά Μαθηματικά καί ἡ Ἀστρονομία, ἡ ἐκπαίδευση εἶναι προσανατολισμένη 

πρός τίς Ἐπιστῆμες, ἐνῶ ὁ Νεοπλατωνισμός εἶναι ἰδιαίτερα διαδεδομένος. Στήν 

ἐξεταζόμενη περίοδο ξεχωρίζουν ἡ Ὑπατία, ὁ Θέων, ὁ Συνέσιος, ὁ Ἀμμώνιος, ὁ 

Ἰωάννης Φιλόπονος, ὁ Εὐτόκιος καί ὁ Ἀνθέμιος. Στήν παροῦσα ἐργασία θά 

mailto:etheodos@phys.uoa.gr
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παρουσιάσουμε τόν μαθηματικό, ἀστρονόμο καί φιλόσοφο Θέωνα τόν Ἀλεξανδρέα ἤ 

Ἀλεξανδρινό καί τή θυγατέρα του, τήν μαθηματικό καί ἀστρονόμο Ὑπατία. 

 

Θέων ὁ Ἀλεξανδρεύς (320-395 ἤ 335) 

Ὁ μαθηματικός, ἀστρονόμος καί φιλόσοφος Θέων ὁ Ἀλεξανδρινός, πού ἄκμασε 

κατά τήν Ἑλληνιστική περίοδο, ὑπῆρξε ὁ τελευταῖος διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης τῆς 

Ἀλεξάνδρειας καθώς καί τοῦ «Μουσείου» (ἀντίστοιχου πανεπιστημίου). Πράγματι, ὁ 

Θέων διετέλεσε διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης καί τοῦ Μουσείου τῆς Ἀλεξάνδρειας 

ἕως ὅτου αὐτό ἔπαψε νά λειτουργεῖ μέ διαταγή τοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου. 

Ὁ Θέων εἶναι περισσότερο γνωστός ὡς ὁ πατέρας τῆς περίφημης μαθηματικοῦ καί 

νεοπλατωνικῆς φιλοσόφου Ὑπατίας. 

Ἡ συνεισφορά τοῦ Θέωνος εἶναι μεγάλη στήν ἐπιστήμη. Ὁ Θέων κατέγραψε τίς 

ἡλιακές ἐκλείψεις τοῦ 365 καί τοῦ 372 καί ἐξέδωσε μέ σχόλια τά Στοιχεῖα τοῦ 

Εὐκλείδη. Αὐτή ἡ ἔκδοση, πού ἦταν τό κορυφαῖο ἐπίτευγμά του, ἦταν ἡ μοναδική 

πού κυκλοφοροῦσε σέ ὄλον τόν κόσμο μέχρι τό 1814. Ἀπό αὐτό τό ἔργο οἱ μαθητές 

διδάσκονταν γεωμετρία ἕως τίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα. Ἄλλα ἔργα τοῦ: Περί σημείων 

καί ἐξετάσεων τῶν πτηνῶν, Περί τῆς ἀνατολῆς τοῦ Σειρίου καί Περί τῶν πλημμυρῶν 

τοῦ Νείλου. Ὅπως ἰσχύει γιά τούς περισσότερους λόγιους τῶν Ἑλληνιστικῶν χρόνων 

ἔτσι καί γιά τόν Θέωνα, ὁ κύριος ὄγκος τῆς συνεισφορᾶς τοῦ ἀποτελεῖται ἀπό σχόλια 

σέ σημαντικά ἔργα τῶν συγγραφέων τῶν Ἑλληνιστικῶν χρόνων. Σέ αὐτά 

περιλαμβάνονται οἱ εὐκλείδειες «συνομιλίες» («Συνουσίαι») καί σχολιασμοί 

(«Ἐξηγήσεις») τοῦ «Προχείρου Κανόνος», τοῦ «Μικροῦ ἀστρολάβου» καί τῆς 

«Ἀλμαγέστης» τοῦ Πτολεμαίου , καθώς καί τοῦ ποιητῆ Ἀράτου τοῦ Σολέως. Δηλαδή 

ὑπομνημάτισε τήν Ἀλμαγέστη καί τούς Κανόνες τοῦ Πτολεμαίου καί ἔδωσε 

ἀστρονομικές πληροφορίες γιά τό ἔργο τοῦ Ἵππαρχου. Σχολίασε ἀκόμα τήν Ὀπτική 

του Εὐκλείδη. Σήμερα σώζονται τό πρῶτο βιβλίο ἀπό τά σχόλια στόν Πτολεμαῖο καί 

ἀποσπάσματα ἀπό τά ἄλλα. 

Στόν Θέωνα ἀποδίδονται, χωρίς μεγάλη βεβαιότητα, δυό ἐπιγράμματα τῆς 

Παλατινῆς Ἀνθολογίας. 

 

Ὑπατία (370-415) 

Ἡ Ὑπατία εἶναι ἡ μεγαλύτερη γυναίκα ἐπιστήμονας τοῦ ἀρχαίου κόσμου. 

Σπούδασε στήν Ἀθήνα καί διακρίθηκε στά Μαθηματικά, τήν Ἀστρονομία, τή 

Μηχανική καί τήν Φιλοσοφία, ἐνῶ ταξίδεψε καί στήν Ἰταλία. Προικισμένη μέ 

ὀμορφιά, εὐγλωττία καί μετριοφροσύνη, ἀναδείχθηκε σέ ἡγέτιδα τῆς Νεοπλατωνικῆς 

Σχολῆς τῆς Ἀλεξάνδρειας. Τό πλῆθος ὅμως τῶν μαθητῶν της, ἡ φήμη πού εἶχε 

ἀποκτήσει καί οἱ παγανιστικές της πεποιθήσεις δέν ἦταν πάντα ἀνεκτές ἀπό τούς 

Ἀλεξανδρινούς χριστιανούς.  
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Ἡ Ὑπατία, ὅπως παρουσιάζεται ὑποθετικά ἡ μορφή τῆς στό Διαδίκτυο 

 

Ἅς μήν ξεχνᾶμε ὅτι σέ ἐκείνη τήν πρώιμη ἐποχή ἡ πλειοψηφία τῶν χριστιανῶν 

θεωροῦσε τήν ἐνασχόληση μέ τίς ἐπιστῆμες καί τή φιλοσοφία ταυτόσημη μέ τήν 

εἰδωλολατρία καί ἄρα ἀπαράδεκτη καί ἀπορριπτέα. Αὐτή ἡ ἔλλειψη ἀνοχῆς θά 

ὁδηγήσει τελικά στήν πρωτοφανοῦς ἀγριότητας δολοφονία της ἀπό φανατικούς 

μοναχούς τό 415, ἡ ὁποία περιγράφεται ἀπό τόν χριστιανό ἱστορικό τοῦ 5ου αἰώνα 

Σωκράτη τόν Σχολαστικό:  

«Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τήν σέβονταν καί τήν θαύμαζαν γιά τήν ἁπλή ταπεινοφροσύνη 

τοῦ μυαλοῦ της. Ὡστόσο, πολλοί μέ πεῖσμα τήν ζήλευαν καί ἐπειδή συχνά συναντοῦσε 

καί εἶχε μεγάλη οἰκειότητα μέ τόν Ὀρέστη
1
, ὁ λαός τήν κατηγόρησε ὅτι αὐτή ἦταν ἡ 

αἰτία πού ὁ Ἐπίσκοπος
2
 καί ὁ Ὀρέστης δέν γινόταν φίλοι. Μέ λίγα λόγια, ὁρισμένοι 

πεισματάρηδες καί ἀπερίσκεπτοι κοκορόμυαλοι μέ ὑποκινητή καί ἀρχηγό τούς τόν 

Πέτρο, ἕναν ὀπαδό αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας, παρακολουθοῦσαν αὐτή τή γυναίκα νά 

ἐπιστρέφει σπίτι τῆς γυρνώντας ἀπό κάπου. Τήν κατέβασαν μέ τή βία ἀπό τήν ἅμαξά 

της, τήν μετέφεραν στήν Ἐκκλησία πού ὀνομαζόταν Caesarium, τήν γύμνωσαν ἐντελῶς, 

τῆς ἔσκισαν τό δέρμα καί ἔκοψαν τίς σάρκες τοῦ σώματός της μέ κοφτερά κοχύλια 

μέχρι πού ξεψύχησε, διαμέλισαν τό σῶμα της, ἔφεραν τά μέλη της σέ ἕνα μέρος πού 

ὀνομαζόταν Κίναρον καί τά ἔκαψαν»
3
. 

 

 
Ἡ δολοφονία τῆς Ὑπατίας ἀπό τόν ὄχλο 

(Ὑποθετική σκηνή ἀπό τή δολοφονία τῆς Ὑπατίας, ὅπως παρουσιάζεται στό Διαδίκτυο) 

 

                                                           
1
 Ρωμαίος Κυβερνήτης της Αιγύπτου, μαθητής και φίλος της Υπατίας. 

2
 Ο Κύριλλος, Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας από το 412, που αργότερα ονομάστηκε άγιος. 

3
 http://www.esoterica.gr/articles/esoteric/hepatia/hepatia.htm  

http://www.esoterica.gr/articles/esoteric/hepatia/hepatia.htm
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Ἡ δολοφονία τῆς Ὑπατίας εἶχε ὡς συνέπεια τή φυγή πολλῶν λογίων καί τόν 

προσωρινό πνευματικό μαρασμό τῆς Ἀλεξάνδρειας. Τά ἔργα της (ὑπομνήματα στόν 

Διόφαντο, τόν Ἀπολλώνιο καί τόν Πτολεμαῖο) δέν σώθηκαν. 

 
Ἡ Ὑπατία μέ τούς μαθητές της 

 

Μαθητής τῆς Ὑπατίας ἦταν ὁ Συνέσιος ὁ Κυρηναῖος (370-414) πού σπούδασε 

φιλοσοφία στήν Ἀλεξάνδρεια κοντά στήν Ὑπατία, μέ τήν ὁποία ἔγιναν φίλοι. Τό 

διάστημα 410-413/14 διετέλεσε Ἐπίσκοπος Κυρήνης. Ἀσχολήθηκε μέ τή 

Νεοπλατωνική φιλοσοφία, τήν φυσική καί τήν ἀστρονομία. Ζήτησε τίς συμβουλές 

τῆς Ὑπατίας γιά τήν κατασκευή ἀστρολάβου, ἐνῶ ἔγραψε τό ἔργο «Λόγος ὑπέρ τοῦ 

δώρου ἀστρολαβίου», τό ὁποῖο ὅμως δέν θεωρεῖται σχετικό μέ τόν ἀστρολάβο. 

 

 
Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καί Ὑπατία. 

Βίοι παράλληλοι καί ἀσύμβατοι 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Σ. & ΔΑΝΕΖΗΣ Μ. (2010). Στά χρόνια του Βυζαντίου-Οἱ θετικοί ἐπιστήμονες, ἰατροί, 

χρονολόγοι καί ἀστρονόμοι. Ἐκδόσεις Δίαυλος, Ἀθήνα, 156; 158-160. 
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Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Τμῆμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικῆς, Ψυχολογίας  

τοῦ  Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Διευθύντρια τοῦ Φιλοσοφικοῦ Σπουδαστηρίου τῆς Φιλοσοφικῆς 

Σχολῆς 

emaragia@otenet.gr 

 

Περίληψη  

Ἡ φύση ἀποτελεῖ τήν κεντρική ἔννοια τόσο τῆς φυσικῆς ὅσο καί τῆς φιλοσοφίας. Ὅλοι 

σχεδόν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι τήν παρατηροῦν μέ προσοχή καί προσπαθοῦν νά 

ἐφαρμόσουν στή ζωή τους τά διδάγματά της. Τό «κατὰ φύσιν ζῆν» συνιστᾶ γι’αὐτούς ἕνα 

καθολικό κανόνα. Τί σημαίνει ὅμως ἀκριβῶς γιά τόν κάθε φιλόσοφο ἡ ἀνωτέρω φράση; Στόν 

Ἡράκλειτο σημαίνει κατά τίς ἐπιταγές τοῦ Λόγου ζῆν, στόν Δημόκριτο κατά τίς ὑποδείξεις 

τῆς παιδείας ζῆν, στούς Σοφιστές κατά τούς φυσικούς νόμους ζῆν, στόν Σωκράτη, τόν 

Πλάτωνα καί τόν Ἀριστοτέλη κατ’ἀρετήν ζῆν, τέλος δέ στούς Στωϊκούς κατ’ ἀρετήν καί κατά 

τή θέληση τοῦ θεοῦ ἤ τῆς εἱμαρμένης ζῆν. 

 

Λέξεις κλειδιά: φύση, Ἡράκλειτος, Λόγος, Δημόκριτος, παιδεία, Σοφιστές, Σωκράτης, 

Πλάτων, Ἀριστοτέλης, Στωϊκοί, ἀρετή. 

 

Abstract  

“Nature” is the central notion of Physics, but also of Philosophy. Almost all the Ancient 

Greek philosophers observe it carefully and try to apply its teaching to their lives. “Living 

according to nature” is for them a general rule. But what is exactly the meaning of the above 

mentioned sentence? According to Heraclitus it means that we must live in accordance with 

Logos, according to Democritus that we must live upon the rules of the education, according 

to the Sophists that we must follow the natural laws, according to Socrates, Plato and 

Aristotle that we ought to lead a virtuous life and finally according to the Stoics that we must 

live in accordance with virtue, with god’s will or with fate’s will. 

 

Keywords: nature, Heraclitus, Logos, Democritus, education, Sophists, Socrates, Plato, 

Aristotle, Stoics, virtue.  

 

Εἰσαγωγή 

Ἡ φύση ἀποτελεῖ τήν κεντρική ἔννοια τόσο τῆς φυσικῆς ὅσο καί τῆς φιλοσοφίας. 

Ὅλοι σχεδόν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι τήν παρατηροῦν μέ προσοχή καί 

προσπαθοῦν νά ἐφαρμόσουν στή ζωή τους τά διδάγματά της, δεδομένου μάλιστα ὅτι, 

ὅπως εἶχε διαπιστώσει καί ὁ Ἀριστοτέλης, αὐτή «οὐδὲν μάτην ποιεῖ»
1
. Τό «κατὰ 

φύσιν ζῆν» συνιστᾶ λοιπόν γι’ αὐτούς ἕνα καθολικό κανόνα. Τί σημαίνει ὅμως 

ἀκριβῶς γιά τόν κάθε φιλόσοφο ἡ ἀνωτέρω φράση; 

 

 

 

                                                           
1
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1253 a 10.
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Ἡ σημασία τοῦ «Κατά Φύσιν Ζῆν» στούς Ἀρχαίους Ἕλληνες Φιλόσοφους 

Πρῶτος ὁ Ἡράκλειτος ἀναφέρει τόν ὅρο «κατὰ φύσιν» στό Β 112 ἀπόσπασμά του, 

προκειμένου νά τονίσει ὅτι ὁ σοφός πράττει σύμφωνα μέ τή φύση: «σοφίη αληθέα 

λέγειν καὶ ποιεῖν κατὰ φύσιν ἐπαΐοντας»
2
. Ὁ φιλόσοφος ἐννοεῖ προφανῶς ὅτι ἡ φύση 

ἐπιτάσσει νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τοῦ Λόγου, δηλαδή σύμφωνα μέ τίς 

ἐπιταγές τοῦ μέτρου καί τῆς δικαιοσύνης πού διέπουν τά πάντα, ἀκόμη καί τά 

οὐράνια σώματα: 

«Ἥλιος γὰρ οὐχ ὑπερβήσεται μέτρα
.
 εἰ δὲ μή, Ἐρινύες μιν Δίκης ἐπίκουροι 

ἐξευρήσουσιν»
3
.
 

Κατόπιν οἱ Σοφιστές καθιερώνουν τήν ἀντίθεση ἀνάμεσα στό φύσει καί τό θέσει 

δίκαιο καί ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά ζοῦν σύμφωνα μέ τούς φυσικούς 

νόμους, γιατί ὠφελοῦνται ὅταν πράττουν σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τους (ὅπως ὅταν 

ἀναπνέουν ἤ ἀναζητοῦν τήν τροφή τους), ἐνῶ βλάπτονται ὅταν τίς παραβαίνουν, κάτι 

πού δέν ἰσχύει γιά τούς θετούς νόμους τῶν πόλεων. Λέγει συγκεκριμένα ὁ Ἀντιφῶν 

τά ἑξῆς: 

«τὰ οὖν νόμιμα παραβαίνων εἰὰν λάθηι τοὺς ὁμολογήσαντας καὶ αἰσχύνης καὶ 

ζημίας ἀπήλλακται
.
 μὴ λαθὼν δ’ οὔ

.
 τῶν δὲ τῆι φύσει ξυμφύτων ἐάν τι παρὰ τὸ δυνατὸν 

βιάζηται, ἐάν τε πάντας ἀνθρώπους λάθηι, οὐδὲν ἔλαττον τὸ κακόν, ἐάν τε ἴδωσιν, 

οὐδὲν μεῖζον»
4
 και  

«τὸ δ’ αὖ ζῆν ἐστι τῆς φύσεως καὶ τὸ ἀποθανεῖν, καὶ τὸ μὲν ζῆν ... ἐστιν ἀπὸ τῶν 

ξυμφερόντων, τὸ δὲ ἀποθανεῖν ἀπὸ τῶν μὴ ξυμφερόντων ... τὰ μὲν ὑπὸ τῶν νόμων 

κείμενα δεσμὰ τῆς φύσεώς ἐστι»
5
. 

 

Ὁ Σωκράτης καί ὁ Πλάτων, ἀκολουθώντας μία τελείως διαφορετική κατεύθυνση, 

θεωροῦν ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐκ φύσεως ἀγαθοί, γιατί «ἐπί ... τὰ κακὰ οὐδεὶς 

ἑκὼν ἔρχεται, οὐδ’ ἐπὶ ἅ οἴεται κακὰ εἶναι»
6
. Στην περίπτωση αὐτή τό «κατὰ φύσιν 

ζῆν» σημαίνει «κατ’ ἀρετήν», «κατ’ ἀξίαν», «κατὰ δικαιοσύνην» ἤ «κατὰ θέασιν τῶν 

νοητῶν» ζῆν
7
. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ἐπίσης ὅτι στόν Τίμαιον ὁ φιλόσοφος, θέλοντας νά 

τονίσει τή φυσική τάση τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν νοητό κόσμο, ἀναφέρει ὅτι αὐτός 

εἶναι ἕνα οὐράνιο φυτό, δηλαδή ἕνα ὄν τοῦ ὁποίου οἱ ρίζες εὑρίσκονται στόν οὐρανό:  

«πρὸς δὲ τὴν ἐν οὐρανῷ συγγένειαν ἀπὸ γῆς ἡμᾶς αἴρειν (ἡ ψυχὴ) ὡς ὄντας φυτὸν 

οὐκ ἔγγειον ἀλλὰ οὐράνιον»
8
. 

Ὁ μαθητής τοῦ Σωκράτη καί ἱδρυτής τῆς Σχολῆς τῶν Κυνικῶν Ἀντισθένης, ὅταν 

διακήρυσσε - ὅπως καί οἱ ὑπόλοιποι Κυνικοί - ὅτι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά ζοῦν κατά 

φύσιν, ἐννοοῦσε ὅτι αὐτοί πρέπει νά ἐγκαταλείψουν τήν πολιτισμένη ζωή, τίς 

ἐγκύκλιες σπουδές καί τούς συμβατικούς τρόπους πού καθιέρωσε ἡ κοινωνία καί νά 

ζοῦν κοντά στή φύση, ἀποδεσμευμένοι ἀπό ὅλα τά ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά ἐνάρετα, γιατί 

                                                           
2
 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, DK, B 112.

 

3
 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, DK, B 94.

 

4
 ΑΝΤΙΦΩΝ, DK, Fragment A, Col. 2, 34 – 66, σ. 347.

 

5
 ΑΝΤΙΦΩΝ, DK, Fragment A, Col. 3, 67 - 99, σσ. 348 - 349.

 

6
 ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας, 358 c - d. Τίμαιος, 86 d: «κακὸς μὲν γὰρ ἑκὼν οὐδείς».

 

7
 ΠΛΑΤΩΝ, Φαῖδρος, 246 a κ.ἑ.

 

8
 ΠΛΑΤΩΝ, Τίμαιος, 90 a.  
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ἡ ἀρετή πού μᾶς ὁδηγεῖ στήν εὐδαιμονία δέν χρειάζεται τίποτ’ ἄλλο ἐκτός ἀπό καλά 

ἔργα:  «μηδενὸς προσδεομένη ... μήτε λόγων πλείστων μήτε μαθημάτων»
9
. 

Ὁ Ἀριστοτέλης πάλι διακηρύσσει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκ φύσεως «πολιτικὸν  

ζῷον ... πάσης μελίττης καὶ παντὸς ἀγελαίου ζώου μᾶλλον»
10

. Ὡς ἐκ τούτου ἡ πόλη 

εἶναι ἕνα φυσικό δημιούργημα πού προέρχεται ἀπό πιό πρωτόγονες μορφές ὁμαδικῆς 

ζωῆς, ὅπως εἶναι ὁ οἶκος καί ἡ κώμη
11

. Μέσα σέ αὐτήν ζοῦν οἱ ἄνθρωποι 

προκειμένου νά ἔχουν αὐτάρκεια καί εὐδαιμονία, δηλαδή τό «ζῆν», ἀλλά κυρίως «εὖ 

ζῆν»
12

. Συνεπῶς, ἄν κάποιος δέν θέλει ἤ δέν μπορεῖ νά συμβιώνει μέ τούς ὁμοίους 

του εἶναι ἤ «θηρίον ἤ θεός»
13

. Γιά νά λειτουργεῖ ὅμως ἡ πόλη ἁρμονικά πρέπει οἱ 

πολῖτες νά εἶναι ἐνάρετοι, νά ὑπακούουν στούς νόμους καί νά ἐφαρμόζουν τή 

δικαιοσύνη πού ἐξασφαλίζει τήν ὁμόνοια καί τήν εὐημερία:  

«Ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν
.
 τὸ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν»

14
. 

Στόν Ἀριστοτέλη λοιπόν τό  «κατὰ φύσιν ζῆν»  μᾶς παραπέμπει στή ζωή μέσα 

στήν πόλη πού καί αὐτή μέ τή σειρά της δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει χωρίς δικαιοσύνη καί 

ἀρετή. 

Στή συνέχεια οἱ Στωϊκοί ἀπέδωσαν ἰδιαίτερη σημασία στήν ἀνωτέρω φράση μέ 

τήν πασίγνωστη ρήση τους: «ὁμολογουμένως τῷ λόγῳ ἤ τῇ φύσει ζῆν»,
15

 ἡ ὁποία 

σημαίνει κατ’ ἀρετὴν καί κατά τή θέληση τοῦ θεοῦ, τοῦ λόγου, τῆς πρόνοιας ἤ τῆς 

εἱμαρμένης ζῆν
16

. Ἀναλυτικότερα ἡ ἀνωτέρω φράση μᾶς ὑποδεικνύει νά ζοῦμε ὅπως 

ἁρμόζει στήν ἀνθρώπινη φύση, ἀλλά καί στή φύση τοῦ σύμπαντος, τοῦ ὁποίου 

εἴμαστε μέρη. Ὅσον ἀφορᾶ τό τί ἁρμόζει στήν ἀνθρώπινη φύση, μποροῦμε νά 

ἐπισημάνουμε πώς ἁρμόζει νά ὑπακοῦμε στό ἔνστικτό τῆς αὐτοσυντήρησης («τὸ 

τηρεῖν ἑαυτὸν»
17

) καί τῆς οἰκειώσεως τοῦ κάθε ὄντος μέ τόν ἑαυτό του, ἐπί πλέον δέ 

νά ἐπιδιώκουμε ὁρισμένα πράγματα (π.χ. τήν ὑγεία) καί νά ἀποφεύγουμε κάποια 

ἄλλα (π.χ. τήν ἀρρώστια). Ἐπί πλέον δέ ἁρμόζει νά δημιουργοῦμε δεσμούς μέ ἄλλους 

ἀνθρώπους στό πλαίσιο τῆς οἰκογένειας καί τῆς πόλης μέσα στήν ὁποία ζοῦμε, καθώς 

καί νά ἀκολουθοῦμε τόν Λόγο, ὁ ὁποῖος μᾶς ὁδηγεῖ νά ἐπιδιώκουμε τήν ἀλήθεια καί 

τήν ἀρετή, τό μόνο ἀληθινό ἀγαθό πού καμιά δυστυχία δέν μπορεῖ νά μᾶς 

ἀφαιρέσει
18

. Τό «ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν» ταυτίζεται λοιπόν γιά ἄλλη μία φορά 

μέ τό «κατ’ ἀρετὴν ζῆν» («ἄγει γὰρ πρὸς ταύτην ἡμᾶς ἡ φύσις»), ὅπως ἐπισημαίνουν ὁ 

Ζήνων καί ὁ Κλεάνθης
19

 καί μᾶς βοηθεῖ νά φθάσουμε σέ μία κατάσταση ἀπάθειας 

καί ψύχραιμης ἀντιμετώπισης ὅσων μας ἐπιφυλάσσει ἡ ζωή, ἐφ’ ὅσον ἔχουμε 

                                                           
9
 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Βίοι φιλοσόφων, VI, 10 – 11, 105. R. W. Sharples, (2002). σσ. 171, 

348-349.
 

10
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1253 a 2 – 9.

 

11
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1252 b 13 – 17. 

12
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1252 b 30 – 31, Γ 1280 a 31 – 32, b 33 – 35, 1281 a 1 - 4.

 

13
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1253 a 28 – 30. 

14
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1253 a 38 – 39.  

15
 SVF, I 552, ΙΙΙ, 12 ( Ζήνων, Κλεάνθης). ΣΤΟΒΑΙΟΣ, Ἐκλογαί, 2, 7, 6 a sqq. (Ποσειδώνιος).

 

16
 SVF, I 552, III 12.

 

17
 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Βίοι φιλοσόφων, VII, 85 – 86.

 

18
 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Βίοι φιλοσόφων, VII, 107. R. W. SHARPLES, (2002). σσ. 171 – 173, 

178.
 

19
 ΣΤΟΒΑΙΟΣ, Ἐκλογαί, 2, 7, 6 a, 76, 3.
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κατορθώσει νά δεχόμαστε «κατὰ προαίρεσιν» αὐτά πού μᾶς ἐπιβάλλει ἡ φύση ἤ ὁ 

θεός ἤ ἡ εἱμαρμένη
20

. 

Τέλος, κατά τόν Ἐπίκουρο,  τό «κατὰ φύσιν ζῆν» εἶναι συνώνυμο μέ τό «κατ’ 

ἡδονὴν ζῆν», ἐφ’ ὅσον ὁ φιλόσοφος πίστευε ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὅπως ἐξ ἄλλου καί ὅλα 

τά ζωντανά πλάσματα, ἀπό τή φύση του ἐπιδιώκει τήν ἡδονή καί ἀποφεύγει τόν 

πόνο
21

. Ὅταν ὅμως μιλάει γιά ἡδονή ἐννοεῖ τήν γαλήνια ἐκείνη κατάσταση τῆς ψυχῆς 

(«ἀοχλησία») πού εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπό κάθε ὑπερβολική χαρά ἤ λύπη καί γενικά 

ἀπό ὁ,τιδήποτέ μᾶς προκαλεῖ ταραχή ἤ ἐνόχληση (πείνα, δίψα κ.λ.π.):  

«ὅταν οὖν λέγομεν ἡδονὴν τέλος ὑπάρχειν, οὐ τὰς τῶν ἀσώτων ἡδονὰς καὶ τὰς ἐν 

ἀπολαύσει κειμένας λέγομεν ... ἀλλὰ τὸ μήτε ἀλγεῖν κατὰ σῶμα μήτε ταράττεσθαι κατὰ 

ψυχήν»
22

. 

 

Συμπέρασμα 

Τό συμπέρασμα στό ὁποῖο καταλήγουμε εἶναι ὅτι ὅσον ἀφορᾶ τό «πῶς βιωτέον;» 

ἡ φυσική γίνεται ὁ στυλοβάτης τῆς ἠθικῆς, ἑνός ἀπό τούς σπουδαιότερους κλάδους 

τῆς φιλοσοφίας, παράλληλα δέ ἀποτελεῖ τόν κεντρικό ἄξονα γύρω ἀπό τόν ὁποῖο 

περιστρέφονται ποικίλες φιλοσοφικές ἀπόψεις μέ προεξάρχουσα ἐκείνη πού 

ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἀρετή εἶναι ὁ μοναδικός, φυσικός καί ἀναγκαῖος δρόμος πρός τήν 

εὐδαιμονία. 
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Περίληψη 

Πολλά ἀστρονομικά στοιχεῖα ἐμπεριέχονται ἄμεσα ἤ ἔμμεσα καί στά δυό ὁμηρικά ἔπη. Ἀνάμεσα σέ 

αὐτά ὑπάρχει ἡ ἀναλυτική περιγραφή ἡλιακῆς ἔκλειψης τήν ἡμέρα θανάτου τοῦ Πατρόκλου. 

Συγκεκριμένα περιγράφεται ἕνα σταδιακό σκοτείνιασμα πού ξεκινᾶ ἀπό τόν θάνατο τοῦ Σαρπηδόνα, 

ἐξελίσσεται τήν ὥρα θανάτου τοῦ Πατρόκλου καί κορυφώνεται ὅταν ὁ Αἴαντας ἀναφωνεῖ ὅτι τά πάντα 

σκοτείνιασαν. Ἕνα ἀκόμη ἀστρονομικό στοιχεῖο εἶναι ἡ ἐμφάνιση τῆς Ἀφροδίτης στόν ἀνατολικό 

οὐρανό, ὡς Ἑωσφόρος, τήν τρίτη μέρα μετά τόν θάνατο τοῦ Πατρόκλου. Ἡ συγκεκριμένη ἡλιακή 

ἔκλειψη προηγεῖται κατά δέκα ἔτη πολέμου ἀπό τήν ἡλιακή ἔκλειψη πού ἀναφέρεται στήν Ὀδύσσεια 

κατά τήν μνηστηροφονία. Συνδυάζοντας τά ὁμηρικά δεδομένα καί ἐξετάζοντας τίς ἐκλείψεις, ὁρατές 

στήν Τρωάδα, κατά τό χρονικό διάστημα 1400-1130 π.Χ. ἐντοπίσαμε τήν συγκεκριμένη ὁμηρική 

ἔκλειψη, ὡς τήν μερική ἡλιακή ἔκλειψη τῆς 6ης Ἰουνίου 1218 π.Χ. μέ σημαντική κάλυψη τοῦ ἡλιακοῦ 

δίσκου, 75.2%. Ἡ ἐξέλιξη τῆς ἔκλειψης κατά τίς μεσημεριανές ὧρες εἶναι ἀπόλυτα συμβατή μέ τήν 

περιγραφή τοῦ ἔπους. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ἰλιάδα, Ὀδύσσεια, Ὅμηρος, ἡλιακή ἔκλειψη, μετεωρίτες, πεφταστέρια 

 

Abstract 

There is a detailed description of a solar eclipse during the Patroclus death’ day, between the 

astronomical phenomena included in the Homeric Epics. Specifically, a gradual darkening starts from 

the Sarpedon death’s time, evolves during the Patroclus death’ time and culminates when Ajax 

exclaims that everything darkened. Another astronomical referred is the appearance of Venus in the 

eastern sky, as Lucifer, the third day after the death of Patroclus. The solar eclipse preceded by ‘ten 

years of war’ against another solar eclipse mentioned in Odyssey. Combining the Homeric data and 

examining the solar eclipses that where visible at Troad during 1400-1130 B.C., we identified the 

specific Homeric eclipse, as a partial solar eclipse of June 6, 1218 B.C. with significant obscuration of 

75.2%. The evolution of the eclipse at noon is fully compatible with the description of the Homeric 

epic. 

 

Keywords: Iliad, Odyssey, Homer, solar eclipse, meteorite, meteor shower 

 

Εἰσαγωγή 

Ἕνα ἀπό τά προβλήματα τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας παραμένει ἀκόμα καί σήμερα 

τό Ὁμηρικό ζήτημα. Ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη ἔχει ἀνακαλύψει ἐννέα στρώματα πού 

δείχνουν τήν ὕπαρξη τῆς Τροίας ἀπό τό 3000 π.Χ. Τό ἐρώτημα ὅμως τῆς 

ἱστορικότητας τοῦ Τρωικοῦ πολέμου παραμένει, ἄν καί ἔχει ἀνακαλυφθεῖ πόλη 

(στρῶμα Ἱ καί VII, καί τά ὑποστρώματά τους) τῆς Ὕστερης Μυκηναϊκῆς Β ἐποχῆς 

πού ἀντιστοιχεῖ στήν ἐποχή τῆς ἀκμῆς τοῦ Μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ. Οἱ 
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χρονολογήσεις τῶν διαφόρων ἀνασκαφέων γιά αὐτά τά στρώματα συγκλίνουν ἀφενός 

στά μέσα του 13ου αἰώνα καί ἀφετέρου στό τέλος τοῦ 13ου - ἀρχές 12ου αἰώνα π.Χ. 

ὅπως π.χ. ἡ Moutnzoy (1999 a and b) πού δίνει χρονολόγηση περίπου 1300 π.Χ. γιά 

τό στρῶμα VIh καί περίπου 1210 π.Χ. γιά τό στρῶμα VIIa (βλ. ἀναλυτικά 

Papamarinopoulos et al., 2012). Ἀλλά καί οἱ ἀναφορές γιά τήν ἅλωση τῆς Τροίας ἀπό 

τήν ἀρχαία γραμματεία συγκλίνουν ἐπίσης στό ἴδιο χρονικό πλαίσιο, ὅπως ὁ 

Ἡρόδοτος (περίπου 1250 π.Χ.), ὁ Δικαίαρχος (1212 π.Χ.), ὁ Σωσίβιος (1171 π.Χ.), τό 

Παριο Χρονικό (1208 π.Χ.) ἤ ὁ Ἐρατοσθένης πού σύμφωνα μέ τόν Κλήμη τόν 

Ἀλεξανδρέα (‘Στρωματείς’) δίνει χρονολόγηση 1184 π.Χ. ἤ 1228 π.Χ. ἤ 1288 π.Χ.
1
. 

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ἀστρονομία βοηθᾶ στόν χρονικό προσδιορισμό διαφόρων 

γεγονότων καθόσον ἡ περιγραφή οὐρανίων φαινομένων μπορεῖ νά χρονολογηθεῖ μέ 

τίς σύγχρονες μεθόδους. Στά ὁμηρικά ἔπη ὑπάρχουν ἀναφορές σέ ἀστρονομικά 

φαινόμενα
2
. Ἀνάμεσα σέ αὐτά, στήν Ὀδύσσεια, ἐπισημαίνεται ἀπό τόν Ἠράκλειτο ἐκ 

Ποντου, τόν 1ο Ὅμως οἱ Papamarinopoulos et al (2012) ἐπεσήμαναν ὅτι βάσει τῶν 

περιγραφῶν τοῦ ὁμηρικοῦ κειμένου ὅπως π.χ. οἱ μεγάλης διάρκειας νύχτες ἤ ὁ ‘ὀψέ 

δύων’ Βοώτης κλπ, ἡ ἐποχή ἐπιστροφῆς τοῦ Ὀδυσσέα ἦταν φθινόπωρο. Στήν 

συνέχεια οἱ συγγραφεῖς ἐντόπισαν τήν ὁμηρική ἔκλειψη τῆς Ὀδύσσειας πού συνέβη 

τήν 30η Ὀκτωβρίου 1207 π.Χ. 

Ἐπιπροσθέτως ὅμως, ὁ Σουηδός ἀστρονόμος Henriksson (2012) ἐπεσήμανε τήν 

ὕπαρξη μιᾶς ἀκόμη ἡλιακῆς ἔκλειψης, ἀλλά στήν Ἰλιάδα. Ὑποστηρίζει δέ, στήν 

ἐργασία του, ὅτι πρόκειται γιά τήν ὁλική ἡλιακή ἔκλειψη τῆς 11ης Ἰουνίου 1312 π.Χ. 

(σέ γρηγοριανό ἡμερολόγιο). Θεωρεῖ ὅτι ἡ Τροία εἶναι ἡ Wilusa, πού ἀναφέρουν οἱ 

Χετταῖοι στά ἀρχεῖα τους. Ὑποθέτει ὅτι οἱ Ἀχαιοί ἐπιτέθηκαν στήν Τροία τό 1315 

π.Χ., ὅταν βασιλιάς τῶν Χετταίων ἦταν ὁ Muwatalli II, ἐνῶ ἀμφισβητεῖ τήν δεκαετία 

τοῦ τρωικοῦ πολέμου. Ἀναφερόμενος μάλιστα σέ μία ἐπιστολή (Alaksandu treaty) 

μεταξύ τοῦ βασιλιά τῶν Χετταίων καί τοῦ βασιλιά τῆς Wilusa, μέ τό ὄνομα 

Alaksandu, ταυτίζει τόν Alaksandu, μέ τόν Πάρη-Ἀλέξανδρο, γιό τοῦ Πριάμου 

βασιλιά τῆς Τροίας. Μόνο πού στήν συγκεκριμένη ἐπιστολή, ὁ Alaksandu εἶναι ὁ 

διάδοχός του Kukuni βασιλιά τῆς Wilusa, καί ὄχι τοῦ Πρίαμου βασιλιά τῆς Τροίας. 

Καί ἐπιπλέον, σύμφωνα μέ τήν δική του ὑπόθεση, ἡ ἅλωση τῆς Τροίας ἔγινε τό 1312 

π.Χ. Συνεπῶς τό 1315 π.Χ., τρία χρόνια πρίν τήν ἅλωση, βασιλιάς ἦταν ὁ Πρίαμος 

καί ὄχι ὁ Πάρης-Ἀλέξανδρος. Ἄλλωστε, ὁ Πάρης δέν ἔγινε ποτέ βασιλιάς τῆς Τροίας. 

Σκοτώθηκε ἀπό τόν Φιλοκτήτη μετά τόν θάνατο τοῦ Ἕκτορα
3
. Σύμφωνα μέ τήν 

Ἰλιάδα, τούς Πριαμίδες διαδέχθηκε ὁ οἶκος τοῦ Αἰνεία (Ἴλ. Ὕ, 306-308). 

Κατόπιν όλων αυτών αναλύσαμε πλέον εκτενώς το ομηρικό κείμενο, από ότι ο 

Henriksson (2012), και διαπιστώσαμε την ύπαρξη μιας μερικής ηλιακής έκλειψης, με 

σημαντική κάλυψη των ¾ του ηλιακού δίσκου, την οποία και εντοπίσαμε στις 6 

Ιουνίου 1218 π.Χ.
4
, ἀκριβῶς μιά ‘δεκαετία πολέμου’ πρίν τήν ἡλιακή ἔκλειψη τῆς 

Ὀδύσσειας (30 Ὀκτωβρίου 1207 π.Χ.). Εἶναι ἀπαραίτητο νά ὑπενθυμίσουμε, ὅτι στήν 

                                                           
1
 βλ. ἀναλυτικά PAPAMARINOPOULOS et al., (2012). 

2
 THEODOSIOU et al, (2011). 

3
 APOLLODORUS (1921), JOHN MALALAS (2006),CEDRENUS (1889), HOWATSON (1996). 

4
 PAPAMARINOPOULOS et al, (2014). 
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ἀρχαιότητα, οἱ διάφορες πόλεις τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας καί ὄχι μόνον, δέν εἶχαν 

ἕνα κοινό ἡμερολόγιο, ὅπως ἔχουμε σήμερα. Συνεπῶς ἡ κοινή μέτρηση χρόνου τῶν 

μαχητῶν ἦταν, τό ‘πόσα χρόνια πολεμούσαν’. Ἐπειδή δέν ἐγίνοντο πόλεμοι τόν 

χειμώνα, ἕνα ‘ἔτος πολέμου’ διαρκεῖ ἀπό τήν μιά ἄνοιξη ἤ τό καλοκαίρι ἕως τήν 

ἑπόμενη ἀντίστοιχη ἐποχή. Μέ αὐτή τήν λογική, τό πρῶτο ἔτος πολέμου ἦταν τό 

1227-1226 π.Χ. καί τό δέκατο ἔτος πολέμου ἦταν τό 1218-1217 π.Χ. Ὁ Ὀδυσσέας 

ἔφυγε ἀπό τήν πατρίδα τοῦ τό 1228-1227 π.Χ. καί ἐπέστρεψε τό 1208-1207 π.Χ. 

 

Συνθῆκες Ἡλιακῆς Ἔκλειψης 

Ἡλιακή ἔκλειψη συμβαίνει μόνο στήν φάση τῆς Νέας Σελήνης, ὅταν ὁ Ἥλιος, ἡ 

Σελήνη καί ἡ Γῆ βρίσκονται σέ πλήρη εὐθυγράμμιση, μέ τήν Σελήνη νά βρίσκεται 

ἐνδιάμεσα τῶν ἄλλων δυό σωμάτων. Τότε ὁ δίσκος τῆς Σελήνης καλύπτει τόν 

Ἡλιακό δίσκο, ὅπως αὐτός φαίνεται ἀπό τόν ἐπίγειο παρατηρητή. Αὐτό συμβαίνει, 

ἐπειδή τά δυό σώματα βρίσκονται στήν κατάλληλη θέση, ὥστε ἡ φαινόμενη 

διάμετρος τῆς Σελήνης νά ἰσοῦται μέ τήν φαινόμενη διάμετρο τοῦ Ἡλίου. Ἡ 

πραγματική διάμετρος τοῦ Ἡλίου εἶναι φυσικά πολύ μεγαλύτερη ἀπό τήν πραγματική 

διάμετρο τῆς Σελήνης, ἀλλά τό μεγάλο σῶμα εἶναι ἀρκετά μακριά, ἐνῶ τό μικρό 

σῶμα εἶναι ἀρκετά κοντά, ὥστε οἱ διάμετροι τῶν δίσκων τούς ὅπως φαίνονται ἀπό 

τόν παρατηρητή (φαινόμενη διάμετρος) νά εἶναι ἴδιες. Στήν ἡλιακή ἔκλειψη, ἡ σκιά 

τοῦ σεληνιακοῦ δίσκου, ὅπως φωτίζεται ἡ Σελήνη ἀπό τόν Ἥλιο, πέφτει πάνω στήν 

Γῆ. Τό εὖρος αὐτῆς τῆς σκιασμένης περιοχῆς εἶναι περίπου 250 χλμ. Ὅσες περιοχές 

τῆς Γῆς βρεθοῦν μέσα σέ αὐτή τήν σκιασμένη περιοχή παρατηροῦν ὁλική ἡλιακή 

ἔκλειψη (πλήρη κάλυψη τοῦ ἡλιακοῦ δίσκου). Οἱ γειτονικές περιοχές παρατηροῦν 

μερική ἡλιακή ἔκλειψη. 

Στήν Ἰλιάδα, ἡ νύχτα πού μεσολαβεῖ πρίν τόν θάνατο τοῦ Πατρόκλου 

περιγράφεται τελείως σκοτεινή π.χ. ‘νυκτί μελαίνι
5
’ ‘νύκτα μέλαιναν

6
’ ‘νύχτα 

ὀρφναίην
7
’ (Ἴλ.Κ.275-277)). Αὐτό εἶναι συμβατό μέ ἀσέληνη νύχτα καί/ἤ φάση Νέας 

Σελήνης. 

Ἐπίσης δίνεται ἡ πληροφορία τῆς παρουσίας ἐρωδιοῦ
8
 ‘τοίσι δε δεξιόν ήκεν 

ερωδιόν εγγύς οδοίο’) ο οποίος είναι μεταναστευτικό πτηνό και η εμφάνιση του στην 

Τρωάδα δηλώνει σαφώς προχωρημένη άνοιξη ή καλοκαίρι. Αυτό ενισχύεται και από 

τις περιγραφές για πάρα πολύ ζέστη
9
. ‘Αυτοί δ’ ἰδρω πολλόν ἀπενίζοντο θαλάσσ? 

ἐσβάντες κνήμας τέ ἰδέ λόφον ἀμφί τέ μηρούς. Αὐτάρ ἐπεῖ σφίν κύμα θαλάσσης ἰδρῶ 

πολλόν νίψεν ἀπό χρωτός καί ἀνέψυχθεν φίλον ἤτορ
10

’, ‘τοί δ’ ἰδρῶ ἀπεψύχοντο 

χιτώνων σταντε ποτί πνοιήν παρά θίν’ ἀλός
11

’, Ιλ.Λ.642-643, ‘Τω δ’ επεί ουν πίνοντ’ 

                                                           
5
 Ἴλ. θ΄,  500-511. 

6
 Ἴλ. κ΄, 297, κ΄ 394 καί 468. 

7
 Ἴλ. κ΄ 275-277. 

8
 Ἴλ. κ΄. 274-276. 

9
 Ἴλ. κ΄, 572-575. 

10
Ἴλ.λ΄, 621-622. 

11
Ἴλ. λ΄, 642-643. 
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αφέτην πολυκαγκέα δίψαν μύθοισιν τέρποντο προς αλλήλους ενέποντες
12

’, Ιλ.Λ.811-

812 ‘κατά δε νότιος ρέεν ιδρώς ώμων και κεφαλής’). Ἅς σημειώσουμε ὅτι τό θερινό 

ἡλιοστάσιο κατά τόν 12ο -13ο αἰώνα π.Χ. ἦταν στίς 4 Ἰουλίου, λόγω τοῦ φαινομένου 

τῆς μετάπτωσης τῶν ἰσημεριῶν. 

 

Περιγραφή τῆς Ἡλιακῆς Ἔκλειψης 

Ὁ Ὅμηρος, στήν Ἰλιάδα, παράλληλα μέ τήν περιγραφή τῆς μάχης κατά τήν 4η 

μέρα, δίνει τήν πληροφορία ἐνός σταδιακοῦ σκοτεινιάσματος μέσα στό μεσημέρι
13

 

ποῦ ξεκινᾶ ἀπό τήν ὥρα θανάτου τοῦ Σαρπηδόνα
14

 καί ἐξελίσσεται καί μετά τήν ὥρα 

θανάτου τοῦ Πατρόκλου
15

.Ἄν καί μιλᾶ γιά ‘νύκτα ὁλοήν-κακιά νύκτα’ ἤ γιά ‘ἠέρα 

πολλήν-πολύ σκοτάδι’ πού ἅπλωσε ὁ Δίας στό πεδίο τῆς μάχης, ἡ ὁρατότητα 

συνεχίζει νά ὑφίσταται καθώς ἡ μάχη διεξάγεται κανονικά. Ἀλλά ὁ σαφής ὑπαινιγμός 

γιά τήν ἡλιακή ἔκλειψη γίνεται στήν περιγραφή τῆς σκηνῆς πού Ἀχαιοί καί Τρῶες 

μάχονται λυσσαλέα γύρω ἀπό τόν νεκρό Πάτροκλο
16

. 

• ‘Ὡς οἱ μέν μάρναντο δέμας πυρός, οὐδέ κέ φαίης οὔτε ποτ’ ἠέλιον σῶν ἔμμεναι 

οὔτε σελήνην ἠέρι γάρ κατέχοντο μάχης ἐπί θ’ ὄσσον ἄριστοι ἔστασαν ἀμφί 

Μενοιτιάδηι κατατεθνηώτι. Οἱ δ’ ἄλλοι Τρῶες καί ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί Εὔκηλοι 

πολέμιζον ὑπ’ αἰθέρι, πέπτατο δ’ αὐγή ἠελίου ὀξεία, νέφος δ’ οὐ φαίνετοο πάσης 

γαίης οὐδ’ ὀρέων. Μεταπαυόμενοι δέ μάχοντο ἀλλήλων ἀλεείνοντες βέλεα 

στονόεντα πολλόν ἀφεσταότες. Τοί δ’ ἐν μέσῳ ἄλγε’ ἔπασχον ἠέρι καί πολέμω.’ 

• Ἔτσι σάν φλόγα μάχονταν καί θά ἔλεγες πώς οὔτε ὁ Ἥλιος σώζονταν οὔτε ἡ 

Σελήνη πλέον. Γιατί σκέπαζε τό σκοτάδι τῆς μάχης ὅλους τους πολεμάρχους πού 

μάχονταν γύρω ἀπό τόν νεκρό Πάτροκλο. Οἱ ὑπόλοιποι ὅμως Τρῶες καί Ἀχαιοί 

πολεμοῦσαν κάτω ἀπό αἴθριες συνθῆκες, ὑπῆρχε δέ, ὀξύ διαπεραστικό, 

ἐκτυφλωτικό φῶς τοῦ Ἥλιου, ἐνῶ δέν φαίνεται πουθενά σύννεφο, οὔτε στή γῆ οὔτε 

στά ὅρη. Καί εἶχαν καί ξανασάματα μακρόθεν πολεμώντας καί ξέφυγαν, ὡς 

ἔπεφταν τά πικροφόρ’ ἀκόντια. Ἐνῶ αὐτοί πού ἦταν στή μέση φοβερά πάθαιναν ἀπ’ 

τό σκοτάδι καί τον πόλεμο. 
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Εἰκόνα 1. Μερική ἔκλειψη Ἡλίου. Ὁ δίσκος τῆς Σελήνης καλύπτει μερικῶς τόν δίσκο 

τοῦ Ἥλιου. Μέ αὐτή τήν ἔννοια, φαίνεται ὡσάν τά δυό σώματα νά ἐμφανίζονται δίπλα 

τό ἕνα στό ἄλλο, ὅπως αὐτά προβάλλονται ἐπί τοῦ οὐράνιου θόλου. 

(http://www.sbs.com.au/news/sites/sbs.com.au.news/files/styles/full/public/images/s/i/

site_1_rand_1898710893_solar_eclipse_l_2207_ap.jpg?itok=CMYhevXM&mtime=1

398665530). 

 

              
 

Εἰκόνα 2. Παρατήρηση μερικῆς ἡλιακῆς ἔκλειψης, ὅπου διακρίνεται τό ἐκτυφλωτικό 

ἡλιακό φῶς ἀπό τό ἐναπομεῖναν τμῆμα τοῦ ἡλιακοῦ δίσκου, ταυτόχρονα μέ τήν 

σκοτεινιά ἐπί τοῦ ἐδάφους. (Ἀπό παρατήρηση τοῦ Λέκτορα Κ. Γαζέα, τοῦ Τομέα 

Ἀστροφυσικῆς τοῦ ΕΚΠΑ (Gobi-Altai Desert, Mongolia, 1-8-2008). 

 

Θά ἦταν ἀπόλυτα λογικό νά γίνεται μνεία μόνο γιά τήν παρουσία τοῦ Ἥλιου μέσα 

στό πολύ θερμό μεσημέρι, μέ πλήρη ἡλιοφάνεια πού περιγράφεται στό ὁμηρικό 

κείμενο. Βεβαίως μπορεῖ κανείς νά διακρίνει ἀχνά καί τήν Σελήνη σέ ἡμερήσιο φῶς, 

ἀλλά ὄχι κάτω ἀπό τόν ἔντονο ἡλιακό φωτισμό ἐνός καλοκαιρινοῦ μεσημεριοῦ ὅπως 

στήν συγκεκριμένη περίπτωση. Ἡ εἰκόνα ταιριάζει μέ μερική ἡλιακή ἔκλειψη, ὁπότε 

εἶναι σάν νά ἐμφανίζονται στόν οὐρανό, δίπλα-δίπλα, τά δυό σώματα, Ἥλιος καί 

Σελήνη (Εἴκ. 1). Τό φαινόμενο ὅμως δέν γίνεται ἀντιληπτό ἀπό τούς μαχόμενους 

http://www.sbs.com.au/news/sites/sbs.com.au.news/files/styles/full/public/images/s/i/site_1_rand_1898710893_solar_eclipse_l_2207_ap.jpg?itok=CMYhevXM&mtime=1398665530
http://www.sbs.com.au/news/sites/sbs.com.au.news/files/styles/full/public/images/s/i/site_1_rand_1898710893_solar_eclipse_l_2207_ap.jpg?itok=CMYhevXM&mtime=1398665530
http://www.sbs.com.au/news/sites/sbs.com.au.news/files/styles/full/public/images/s/i/site_1_rand_1898710893_solar_eclipse_l_2207_ap.jpg?itok=CMYhevXM&mtime=1398665530
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γύρω ἀπό τόν νεκρό Πάτροκλο, καθώς καλύπτεται ἀπό τό σκοτάδι τῆς μάχης, 

συνεκδοχικά τόν κουρνιαχτό τοῦ πολέμου, σέ ἀντίθεση μέ τό ὑπόλοιπο στράτευμα 

πού μάχεται πέριξ αὐτῆς τῆς ὁμάδας, σύμφωνα μέ τό ὁμηρικό κείμενο, καί πού 

ἀντιλαμβάνεται τό φαινόμενο. Αὐτοί ὅλοι μάχονται σέ καθαρό ἀέρα καί κάτω ἀπό 

ἐκτυφλωτικό φῶς τοῦ Ἥλιου. Εἶναι γνωστό ὅτι κατά τήν ἔκλειψη, τό ἐναπομεῖναν 

τμῆμα τοῦ ἡλιακοῦ δίσκου ἔχει ὀξύ φῶς καί γιά αὐτό ἀπαγορεύεται νά τό κοιτᾶμε διά 

γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ. Ἀντίθετα ἐπί τοῦ ἐδάφους ὑπάρχει μία σκοτεινιά, ἄν καί δέν 

ὑπάρχει πουθενά νέφωση, ὅπως ἀκριβῶς περιγράφεται (Εἴκ. 2). Ἡ μάχη συνεχίζεται 

κανονικά καθώς ὑπάρχει ἀκόμη ἀρκετή ὁρατότητα. 

Στήν συνέχεια καί ἐνῶ ἡ ἡλιακή ἔκλειψη πλησιάζει τήν μέγιστη φάση της, μία 

‘πορφυρή νεφέλη’ ἐπικάθεται ἐπί τοῦ ἐδάφους καλύπτοντας ὅλο τό στράτευμα. Τό 

φυσικό φαινόμενο μιᾶς κοκκινωπῆς ὁμίχλης θεοποιεῖται ἀπό τόν ποιητή μέ τήν 

παρουσία τῆς θεᾶς Αθηνας, ὅπως ἦταν φυσικό γιά ἐκεῖνα τά χρόνια. Αὐτή ἡ ὁμίχλη 

ἐπιδεινώνει τήν ἤδη μειωμένη ὁρατότητα λόγω τῆς μέγιστης κάλυψης τοῦ ἡλιακοῦ 

δίσκου ἐξ αἰτίας τῆς ἔκλειψης. Καί κάτω ἀπό αὐτές τίς συνθῆκες ὁ Αἴας ἀναφωνεῖ ὅτι 

δέν μπορεῖ νά διακρίνει τίποτα καί ἡ μάχη διακόπτεται 
17

.  

• ἀλλ’ οὐ δύναμαι ἰδέειν τοιοῦτον Ἀχαιῶν· ἠέρι γάρ κατέχονται ὅμως αὐτοί τέ καί 

ἵπποι. Ζεῦ πάτερ ἀλλά σύ ρύσαι ὑπ’ ἠέρος υἵας Ἀχαιῶν, ποίησον δέ αἴθρην, δός δέ 

ὀφθαλμοίσιν ἰδέσθαι· ἐν δέ φάει καί ὄλεσσον, ἐπεῖ νύ τοί εὔαδεν οὕτως. 

• Δέν μπορῶ νά δῶ κανένα ἐκ τῶν Ἀχαιῶν γιατί σκοτάδι καλύπτει αὐτούς καί τούς 

ἵππους τους. Δία πατέρα διέλυσε τό σκοτάδι ἀπό τούς Ἀχαιούς κάνε ξαστεριά, κάνε 

νά βλέπουν οἱ ὀφθαλμοί μας καί ἀφοῦ τό θέλεις ἄς χαθοῦμε ἀλλά μέσα στό φῶς τοῦ 

Ἥλιου. Ὁ Δίας ἀνταποκρίθηκε ἄμεσα. Ἡ ἀπώλεια ὁρατότητας κράτησε μόνο λίγα 

λεπτά, ὅσο διαρκεῖ ἡ μέγιστη φάση τῆς ἡλιακῆς ἔκλειψης. Τό κείμενο εἶναι σαφές 

ὡς πρός τήν συνύπαρξη δυό φαινομένων, τῆς ἡλιακῆς ἔκλειψης καί τῆς κοκκινωπῆς 

ὁμίχλης, καθώς ὁ Δίας ἔκανε δυό πράγματα. Σκόρπισε τό σκοτάδι καί ἀπομάκρυνε 

τήν ὁμίχλη. 

Ὁπότε ὁ Ἥλιος ξανά-ἔλαμψε. Ἄρα εἶχε πάψει νά λάμπει γιά λίγα λεπτά, ὅπως 

συμβαίνει στίς ἡλιακές ἐκλείψεις
18

. 

•  αὐτίκα ἠέρα μέν σκέδασεν καί ἄπωσεν ὁμίχλην, ἠέλιος δ’ ἐπέλαμψε, μάχη δέ ἐπί  

   πάσα φαάνθη. 

•  ἀμέσως σκόρπισε τό σκοτάδι καί ἀπομάκρυνε τήν ὁμίχλη, ὁ Ἥλιος δέ ξανά- 

   ἔλαμψε καί ἔδειξε γύρω τήν μάχη. Το φαινόμενο τελείωσε αρκετή ώρα πριν την  

   δύση του Ηλίου, όπως φαίνεται από το ομηρικό κείμενο
19

.  

Ἀλλά ὁ ποιητής δίνει καί ἕνα πρόσθετο ἀστρονομικό στοιχεῖο. Τρεῖς μέρες μετά, τά 

χαράματα, τήν ὥρα πού σβήνει ἡ φωτιά πού ἀποτέφρωσε τόν νεκρό Πάτροκλο, ἡ 

Ἀφροδίτη βρίσκεται στόν ἀνατολικό ὁρίζοντα
20

. 

• Ἦμος δ’ Ἑωσφόρος εἴσι φόως ἐρέων ἐπί γαίαν, ὅν τέ μέτα κροκόπεπλος ὑπείρ ἄλα 

κίδναται Ἠῶς, τῆμος πυρκαιή ἐμαραίνετο, παύσατο δέ φλόξ.’  
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 Ἴλ. ρ΄, 644-651. 
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• Τήν ὥρα πού προμηνᾶ τό φῶς ὁ Ἑωσφόρος καί ἡ χρυσή προβαίνει Ἠῶ ἀπό τά 

θαλάσσια βάθη, ἡ πυρκαγιά μαραίνονταν καί ἔπαυσε ἡ φλόγα.  

Ὡς γνωστόν, ὁ πλανήτης Ἀφροδίτη ὀνομάζεται Ἑωσφόρος καί ἀπό τόν Πλάτωνα, 

πολύ ἀργότερα. Ἀκόμη καί σήμερα αὐτό τόν πλανήτη, τόν ὀνομάζουμε Αυγερινο 

ὅταν ἐμφανίζεται στήν ἀνατολή πρίν ἀνατείλει ὁ Ἥλιος καί Ἕσπερο (Ἀποσπερίτη) 

ὅταν ἐμφανίζεται στήν δύση, μετά τήν δύση τοῦ Ἡλίου. 

 

Ἀναζήτηση τῆς ἡλιακῆς ἒκλειψης 

Ἔχοντας ὡς δεδομένο τήν ὕπαρξη μιᾶς ἀκόμη ἡλιακῆς ἔκλειψης πού περιγράφεται 

στήν Ὀδύσσεια, θά πρέπει ἡ ἡλιακή ἔκλειψη τῆς Ἰλιάδας νά προϋπάρχει κατά 

δεκαετία. Συνεπῶς ἀναζητοῦμε δυό ἡλιακές ἐκλείψεις ὁρατές στήν Τροία καί τήν 

Ἰθάκη ἀντίστοιχα μέ τά ἑξῆς ἐπιπλέον δεδομένα. Ἡ ἔκλειψη τῆς Τροίας συνέβη 

ἄνοιξη ἤ καλοκαίρι, μεσημέρι καί ἡ Ἀφροδίτη ἦταν ὁρατή στήν ἀνατολή, τρεῖς μέρες 

μετά τήν ἔκλειψη
21

. Ἡ ἔκλειψη τῆς Ἰθάκης συνέβη φθινόπωρο, μεσημέρι καί ἡ 

Ἀφροδίτη ἦταν ὁρατή στήν Ἀνατολή πέντε μέρες πρίν τήν ἔκλειψη
22

. 

Μέ βάση τόν κατάλογο τῶν ἐκλείψεων τῆς NASA, τῶν Espenak and Meeus (2009) 

καί τήν χρήση τοῦ προγράμματος Starrynight, ἐλέγξαμε ὅλη τήν χρονική περίοδο 

1400-1130 π.Χ. προκειμένου νά ἐντοπίσουμε ἕνα τέτοιο ζεῦγος ἐκλείψεων πού νά 

πληρεῖ ὅλες τίς ὁμηρικές προδιαγραφές. Πράγματι, ὑπάρχει ἕνα καί μόνο ἕνα τέτοιο 

ζεῦγος ἡλιακῶν ἐκλείψεων πού ἀφορᾶ τίς ἡμερομηνίες: 

Τροία 6 Ἰουνίου 1218 π.Χ. (διάρκεια 14.10-17.07 καί μέγιστο στίς 15.45 LT) 

Ἰθάκη 30 Ὀκτωβρίου 1207 π.Χ. (διάρκεια 14.31-17.23 καί μέγιστο στίς 16.03 LT) 

Καί στίς δυό περιπτώσεις ἡ κάλυψη τοῦ ἡλιακοῦ δίσκου εἶναι μεγάλη, τουλάχιστον 

75%. Ἡ περιγραφόμενη ζέστη καί ἡ παρουσία τοῦ ἐρωδιοῦ στήν Ἰλιάδα ταιριάζουν 

ἀπόλυτα μέ ἀρχές Ἰουνίου, περίπου ἕνα μήνα πρίν τό θερινό ἡλιοστάσιο. 

Καί ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἀφροδίτη, ἦταν ὄντως ὁρατή στήν ἀνατολή καί στίς δυό 

περιπτώσεις. 

Γιά τήν Τροία: Στίς 9 Ἰουνίου 1218 π.Χ. , ἀνέτειλε στίς 3.12LT ὅταν ὁ Ἥλιος 

ἀνέτειλε στίς 4.48LT. 

Γιά τήν Ἰθάκη: Στίς 25 Ὀκτωβρίου 1207 π.Χ. , ἀνέτειλε στίς 5.13LT ὅταν ὁ Ἥλιος 

ἀνέτειλε στίς 6.50LT. 

Στήν Εἴκ. 3 φαίνεται ἡ θέση τῆς ἡλιακῆς ἔκλειψης στόν οὐράνιο θόλο πάνω ἀπό 

τήν Τροία, στίς 15.45LT. Ἡ ἔκλειψη λαμβάνει χώρα νοτιοδυτικά, στήν περιοχή τοῦ 

ἀστερισμοῦ τῶν Διδύμων, ἀνάμεσα στούς πλανῆτες Ερμη καί Ἀφροδίτη. 

Παρατηροῦμε ἀκόμη, ὅτι ἡ θέση τῆς ἔκλειψης ὁριοθετεῖται ἀνάμεσα στούς 

ἀστερισμούς τῆς Μεγάλης Ἄρκτου καί τοῦ Ὀρίωνα, ἐνῶ εἶναι δίπλα στόν ἀστερισμό 

τοῦ Ταύρου μέ τά γνωστά νεφελώματα τῶν Πλειάδων καί τῶν Ὑάδων. 

Ἀλλά ἀκριβῶς αὐτοί οἱ ἀστερισμοί ἀπεικονίζονται πάνω στήν νέα ἀσπίδα τοῦ 

Ἀχιλλέα πού ἔφτιαξε ὁ Ἥφαιστος
23

,ὅπως ἐπισημαίνουν οἱ Henriksson (2012) καί 

Papamarinopoulos et al (2014). Δηλαδή ὁ Ἀχιλλέας ‘φέρει’ στήν ἀσπίδα του, τήν 
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22

 PAPAMARINOPOULOS et al., (2012). 
23
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‘θέση τῆς ἡλιακῆς ἔκλειψης’ πού σηματοδότησε τόν θάνατο τοῦ ἀγαπημένου τοῦ 

φίλου. Ἄλλωστε, ἄν δοῦμε τήν περιγραφή θανάτου τοῦ Πατρόκλου
24

 καί τά 

τελευταῖα λόγια τοῦ Πατρόκλου
25

, φαίνεται καθαρά ὅτι ἡ ἡλιακή ἔκλειψη ‘συνδέεται’ 

μέ τόν θάνατο τοῦ ἥρωα, σύμφωνα καί μέ τίς δοξασίες ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.   

• ἤδυ νῦν Ἕκτορ, μεγάλ’ εὔχεο. Σοί γάρ ἔδωκε νίκην Ζευς Κρονίδης καί Ἀπόλλων, οἱ 

μέ δάμασσαν ρηιδίως. Αὐτοί γάρ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἔλοντο….ἀλλά μέ μοίρ’ ὁλοή καί 

Λητοῦς ἔκτανεν υἱός, ἀνδρῶν δ’ Εὔφορβος. Σύ δέ μέ τρίτος ἐξεναρίζεις.’  

• Ἕκτωρ καυχήσου ὅσο μπορεῖς τώρα πού ὁ Ζευς καί ὁ Φοῖβος τή νίκη σου χαρίζουνε.  

  Καί αὐτοί μέ καταβάλουν εὔκολα, ἀφοῦ μου ἀφαίρεσαν τά ὄπλα ἀπό τούς ὤμους.  

  …ἐμένα ἡ μοίρα φόνευσε ἡ μαύρη μέ τόν Φοῖβο καί ἀπό τούς θνητούς ὁ Εὔφορβος,  

  τρίτος ἐσύ μέ γδύνεις. 

 

Γιατί πράγματι, ὅπως λέει τό κείμενο ὁ Φοῖβος-Ἀπόλλων, ἡ ἡλιακή θεότητα 

πλησίασε ἀπό πίσω τόν Πάτροκλο καί τόν ξεγύμνωσε. Διευκρινίζεται δέ, ὅτι ὁ 

Πάτροκλος δέν εἶδε τόν Φοῖβο-Ἀπόλλωνα καθώς ‘ἠέρι γάρ πολλή κεκαλυμμένος 

ἀντεβόλησε’ (τυλιγμένος μέσα σέ πολύ σκοτάδι τόν πλησίασε). Ἡ ἡλιακή θεότητα 

καλυμμένη μέ σκοτάδι σέ ἀντιστοιχία μέ τόν σκοτεινό ἡλιακό δίσκο κατά τήν 

ἔκλειψη. 

Ἐπίσης, ὁ ποιητικός συμβολισμός τοῦ φυσικοῦ φαινομένου εἶναι ἡ περιγραφόμενη 

ἐμφάνιση τοῦ Ἀχιλλέα μέ τήν νέα ἁρματωσιά πού τοῦ ἔφτιαξε ὁ Ἥφαιστος
26

. Ὁ 

Ὅμηρος περιγράφει τόν Ἀχιλλέα ὡς ‘Ἠλέκτωρ Ὑπερίων’, δηλαδή σάν τόν λαμπρό 

Ἥλιο πού βρίσκεται πίσω ἀπό τήν ἀσπίδα του, πού παρομοιάζεται μέ τήν Σελήνη 

(‘μήνης’). Ὁ σκοτεινός δίσκος τῆς Σελήνης καλύπτει τόν φωτοδότη Ἥλιο κατά τήν 

ἔκλειψη. 
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Εικόνα 3. Ο ουράνιος θόλος πάνω από την Τροία στις 6 Ιουνίου 1218 π.Χ., την ώρα της 

ηλιακής έκλειψης (15.45LT). Χάρτης κατασκευασμένος με χρήση του προγράμματος 

Starrynight (Papamarinopoulos et al., 2014). 

 

Συμπεράσματα 

Μελετώντας τήν Ἰλιάδα, ὑπό τήν σκέψη ὅτι ‘ἡ παλαιά φυσική ἐπιστήμη’ ἦταν κρυμμένη 

πίσω ἀπό τόν ‘μύθο καί τήν θεολογία’, ὅπως γράφει ὁ Πλούταρχος, ἐκμαιεύσαμε τήν 

περιγραφή μιᾶς ἡλιακῆς ἔκλειψης. Στήν συνέχεια, βασιζόμενοι στήν σημερινή τεχνολογία, 

ἐντοπίσαμε τήν συγκεκριμένη ἡλιακή ἔκλειψη καί συνεπῶς τήν χρονολόγηση τῆς ἅλωσης τῆς 

Τροίας. Ὁ θάνατος τοῦ Πατρόκλου συνέβη ἕνα μέ δυό μῆνες πρίν τήν ἅλωση τῆς Τροίας, 

στίς 6 Ἰουνίου 1218 π.Χ., ὑπό τήν σκιά μιᾶς ἡλιακῆς ἔκλειψης μέ κάλυψη δίσκου 75.2%. 

Ἡ παροῦσα ἐργασία ἔρχεται ὡς συνέχεια ἀνακοίνωσης πού δημοσιεύτηκε στά Πρακτικά 

του 3ου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου ‘Φιλοσοφία καί Κοσμολογία’ τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας 

Φιλοσοφικῶν Μελετῶν, Πειραιᾶς 2015, σέλ. 159-166. 
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Η ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΚΑΙ Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 

Ἀνδρέας Μάνος 

Καθηγητής Φιλοσοφίας τοῦ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

 

Περίληψη  

Ὁ Πρόκλος (410-485 μΧ) νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τόν Πλωτίνο, (204-

270 μΧ) θεωροῦνται οἱ κυριώτεροι ἐκπρόσωποι τοῦ νεοπλατωνισμοῦ, ὑπῆρξε θιασώτης τῆς 

πλατωνικῆς διδασκαλίας τοῦ Τιμαίου, βάσει τῆς ὁποίας ὁ κόσμος εἶναι διαμορφωμένος πάνω 

σέ μουσικές καί μαθηματικές συντεταγμένες. Ἡ μουσικό-μαθηματική δομή τοῦ κόσμου 

ἀντανακλᾶται καί στήν ἀνθρώπινη ψυχή ὄχι ὦς δωρεά ἕτοιμη πρός κάρπωση, ἀφοῦ ἀπόκειται 

στήν κάθε συνείδηση νά ἐπικυρώσει μέ τίς πράξεις καί τό ἔργο τῆς τήν ὁμολογία τῆς 

ἁρμονικῆς σχέσης σύμπαντος- ἀτομικῆς ψυχῆς. Μόνον ἡ ἐνορατική ματιά τῆς ψυχῆς, τῆς 

παρέχει τή δυνατότητα νά γνωρίσει τήν ἀληθινή της ταυτότητα. Τά μαθηματικά καί τά ἠθικά 

μεγέθη δέν εἶναι ἀσύμμετρα στήν Πρόκλεια διανόηση. Παρ’ ὅτι ἀνορθόλογες δυνάμεις 

κυριαρχοῦν καί καθορίζουν ἐνίοτε τά πράγματα, ἡ ἁρμονία τῆς ὁποίας μεταλαμβάνουν 

κόσμος καί ψυχῆ, συνιστᾶ τήν φυσιολογική δύναμη πού διέπει τήν πρακτική δραστηριότητα 

τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς, παρωθεῖ στήν ἐνασχόληση μέ τήν μουσική καί τήν 

φιλοσοφία . Πρόκειται γιά τήν καιρική στιγμή, ὅπου, ἡ δύναμη τοῦ ἀγαθοῦ χρειάζεται τήν 

φύση τοῦ ὡραίου, ὅπου ἡ ἠθική γίνεται αἰσθητική καί ἡ αἰσθητική ἠθική. 

 

Abstract 

Proclus (410-485après J.-C.) philosophe néoplatonicien, qui avec Plotin (204-270après J.-C.) 

sont considérés comme les représentants principaux du néoplatonisme, fut l’admirateur  de 

l’enseignement platonicien de Timée, d’après lequel, le monde est fondé sur des coordonnées 

musiciennes et mathématiques. La structure musico-mathématique  du monde, se reflète aussi 

dans l’âme humaine, mais non pas comme don prêt à jouissance, puisque chaque conscience 

doit elle-même confirmer avec ses actions et son œuvre l’aveu du rapport harmonieux de 

l’univers – et d’âme personnelle. Seul le regard intuitif de l’âme, lui offre la possibilité de 

connaitre son identité réelle. Les  dimensions  mathématiques  et morales ne sont pas sans 

symétrie par  rapport à la pensée de Proclus. Malgré des forces non-rationnelles, qui dominent 

et déterminent des fois les choses, l’harmonie, dans laquelle le monde et l’âme communient, 

constitue le pouvoir naturel qui régit l’activité pratique de l’homme. Le soin de l’âme impulse 

à l’occupation de la musique et de la philosophie. Il s’agit de l’instant temporel, où la 

puissance du bien a besoin de la nature du beau, où l’éthique devient esthétique, et 

l’esthétique  éthique. 

 

 

Θά πρέπει νά αἰσθανόταν μεγάλη ἱκανοποίηση ὁ Πρόκλος ὅταν, σχολιάζοντας τόν 

Πλατωνικό Τίμαιο, παρακολουθοῦσε τήν ἐκ μέρους τοῦ Πλάτωνος μαθηματική, 

ἀριθμητική καί γεωμετρική ὀργάνωση τῆς κοσμογονίας καί τῆς ψυχογονίας, στή 

βάση τῆς Πυθαγόρειας διδασκαλίας. Ἡ ἁρμονία, ἡ συμμετρία καί ἡ εὐρυθμία τοῦ 

σύμπαντος, ἀλλά καί ἡ μεταφορά τούτων ὡς χαρακτηριστικῶν της μικρογραφίας του, 

τῆς ψυχῆς, δείχνουν τόν σκόπιμο καί ἔντεχνο τρόπο διαμόρφωσης τῶν πάντων. Ὅ,τι 

εἶναι ὁ κόσμος: ἔμψυχος, καλός, ὀργανωμένος, διεπόμενος ἀπό κανονικότητα καί 
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τάξη («κόσμος»), εἶναι καί ἡ ψυχή. Ἡ μουσική τοῦ κόσμου ἀκούγεται καί στήν ψυχή. 

Μέ τούς ἴδιους μουσικούς λόγους: 2:1 νά δίνουν τήν ὀγδόη, 3:2 τήν Πέμπτη, καί 4:3 

τήν τετάρτη. Εἴτε τό γνωρίζει κάποιος εἴτε ὄχι ἡ μουσική εἶναι ἐνύπαρκτη μέσα του. 

Ἀρκεῖ νά ἔχει τή χάρη νά μπορεῖ νά τήν ἀκούσει. Ἐπειδή ἔχει ἦχον ἄηχο. Ἐπειδή ἡ 

ὀμορφιά καί ἡ ἁρμονία τῆς εἶναι ἀφανής καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀνώτερη ἀπό κάθε ἄλλη 

πού εἶναι φανερή. Ὁ Πρόκλος εἶναι θιασώτης τῆς πλατωνικῆς διδασκαλίας τοῦ 

Τιμαίου. Ὁ κατ’ ἐξοχήν συζητητής τοῦ διαλόγου, ὁ Τίμαιος ὁ Λοκρός ἀπό τήν Κάτω 

Ἰταλία ἐμφανίζεται στόν διάλογο ὑπό τοῦ Πλάτωνος, ὡς Πυθαγόρειός τῆς αὐτῆς 

ἰδιοσυγκρασίας μέ τόν Φιλόλαο
1
. Ἡ γεωμετρική ἐπιστήμη τῆς φύσεως ὅπως 

προκύπτει ἀπό τόν λόγο τοῦ Τιμαίου, ὁ ὁποῖος περιγράφει τό δημιουργικό ἔργο τοῦ 

Θεοῦ - γεωμέτρη ἀνταποκρίνεται ἀπόλυτα στίς ἀντιλήψεις τοῦ Πρόκλου. Ἄλλωστε, 

μέσω τοῦ Ἰαμβλίχου κληροδοτήθηκε στόν Συριανό καί τόν Πρόκλο, ἡ γνώση γιά τή 

σπουδαιότητα τῶν μαθηματικῶν καί τῆς ἀριθμολογίας στήν κατανόηση τοῦ κόσμου 

καί τῆς ψυχῆς
2
. Γι’ αὐτό καί ὁ Πρόκλος, ὅπως μνημονεύει ἡ βιογραφία του ἀπό τόν 

Μαρίνο, εἶχε ὁραματιστεῖ ὅτι ἀνήκει στή σειρά τοῦ Ἑρμῆ (πράγμα πού σήμαινε ὅτι 

εἶχε τάσεις μεγάλης πνευματική ἀνέλιξης) καί ὅτι, ἐπίσης εἶδε στό ὄνειρό του ὅτι εἶχε 

τήν ψυχή τοῦ μαθηματικοῦ Νικομάχου  νεοπυθαγόρειου στοχαστῆ τοῦ 2ου μΧ 

αἰῶνος ἀσχολούμενου μέ τήν πυθαγόρεια ἀριθμολογία
3
. 

Ὡστόσο, δέν εἶναι ἡ φύσει ὑπάρχουσα στήν ψυχή ἁρμονία πού καθορίζει τήν 

συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἡ ἐπίγνωση τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, ἡ ὁποία 

συντελεῖται, ὅταν ἡ ψυχή γνωρίζει τήν ὁμολογία τῆς πρός τόν ἁρμονικό λόγο καί 

νόμο τοῦ κόσμου. Κατά τήν Ἠρακλείτεια διδασκαλία? a la mutatis mutandis. Ὅταν ἡ 

ψυχή ἀφεθεῖ σ’ ἕναν ὀντολογικό λήθαργο, τότε οἱ πράξεις τῆς ὀφείλονται σέ 

ὁποιοσδήποτε ἄλλους παράγοντες καί δέν εἶναι συνέπεια τῆς ἁρμονικῆς φυσικῆς της 

σύστασης ἤ ἰδιοσυστασίας. Ὡς ἐκ τούτου, μποροῦμε νά δοῦμε μεγάλους καλλιτέχνες, 

οἱ ὁποῖοι μορφοποιοῦν μέ ἐξαίρετο τρόπο τήν ὕλη, νά ἔχουν ἀνάρμοστη ἤ, ἐνίοτε, 

ἀνήθικη συμπεριφορά, ἐνῶ, συμφώνως πρός τ’ ἀνωτέρω δεδομένα, ἔπρεπε ὁ 

καλλιτέχνης νά ἦταν ἕνα παράδειγμα κόσμιου καί λαμπροῦ ἤθους. Ἡ κοσμική 

ἐνορατική ματιά, ἡ ἐνεργοποιούμενη σέ μία καίρια στιγμή, ἔχει τή δυνατότητα νά 

δώσει στή ψυχή, τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τῆς ταυτότητός της καί νά τήν 

καταστήσει ἱκανήν νά γράψει γι’ αὐτήν μιά πορεία, ὅπου ἡ ἠθική της συμπεριφορά 

θά ἦταν συνέπεια τῆς αἰσθητικῆς της διάστασης. Ἐρειδόμενη, δηλαδή, πάνω στήν 

ὀμορφιά. Ἡ ἀντίληψη αὐτή ὑποδηλώνει πόσο καλύτερος ἤ πόσο διαφορετικός θά 

ἦταν ὁ κόσμος, ἄν ἡ ἐν λόγῳ ἐπίγνωση ἦταν διυποκειμενική. Καί ἡ ἄποψη αὐτή δέν 

ὑπονομεύεται ἀπό τήν διαπίστωση τυχόν ρηγμάτων σ’ αὐτήν τήν ἁρμονία, 

ὀφειλουμένων στήν παρουσία τοῦ ἑτέρου καί τοῦ μεριστοῦ στό ἀρχικό μίγμα τοῦ 

Δημιουργοῦ.  

Τά μεγέθη ἀριθμητικό-γεωμετρικό, μουσικό-ἁρμονικό ἀφενός, καί ἠθικό 

ἀφετέρου, φαίνεται νά εἶναι ἀσύμμετρα καί μή ἀναγώγιμα τό ἕνα στό ἄλλο. Ἡ σχέση 

                                                           
1
 Πβ. Α.Ε. TAYLOR, Πλάτων. Ὁ ἄνθρωπος καί τό ἔργο του, ἔλλ. Μέτ. Ἰορδ. Ἀρζόγλου, Ἀθήνα, 

Μ.Ι.Ε.Τ. 1990, σσ. 496 κ.ἐξ 
2
 Πβ.CH. H KAHN, Pythagoras and the Pythagorians. A Brief History, U.S.A., Hackett, Publ. 

Company, Inc., Indianapolis/Cambridge, 2001, σσ. 137, 118, 116.  
3
 ΜΑΡΙΝΟΥ, Βίος Πρόκλου, 28. 
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τῆς ἐπιστήμης καί τῆς ἠθικῆς ὑπῆρξε ἀναντίρρητη κατά τή διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς 

φιλοσοφικῆς ἀρχαιότητος. (Πλάτων, Ἀριστοτέλης, Στωϊκοί …). Ὅπως καί ἡ σχέση 

τῆς αἰσθητικῆς-ἠθικῆς. Τόσο ὁ Πλάτων ὅσο καί ὁ Ἀριστοτέλης ἤθελαν τήν αἰσθητική 

μή αὐτόνομη καί στρατευμένη στήν ὑπηρεσία τῆς ἠθικῆς. Διατυπώσεις ὅπως ἡ ἀρετή 

εἶναι γνώση ἤ ἀντιλήψεις ὅπως: γιά νά προσληφθεῖ ἡ ἔννοια τοῦ ἀγαθοῦ πρέπει νά 

γίνει προσφυγή στήν ἔννοια τοῦ ὡραίου καί ἀντιστρόφως
4
, βεβαιώνουν τοῦ λόγου τό 

ἀληθές. Καί στήν προκειμένη περίπτωση, ἔχουμε μπροστά μας τήν διαλεκτική σχέση 

ἐνός ἐπιστημολογικοῦ-αἰσθητικοῦ καί ἐνός ἠθικοῦ μοντέλου πού τύγχανε 

ὑποστήριξης ἀπό τούς Πυθαγορείους, τόν Πλάτωνα καί τόν Πρόκλο. Καί ἐκεῖνο πού 

ἀνακύπτει ὡς ἐρώτημα καί ἐπανέρχεται διαρκῶς μέ τήν ὅσο τό δυνατόν 

διεξοδικότερη συζήτηση εἶναι κατά πόσον τό φιλοσοφικό αὐτό μοντέλο, μπορεῖ νά 

ἀντανακλᾶται στή βιούμενη πραγματικότητα τοῦ καθημερινοῦ ἀνθρώπου, πέρα 

ἐκείνης τοῦ ἐπιστήμονα καί τοῦ καλλιτέχνη.  

Μιά πράξη πόσο ὡραία καί ἁρμονική εἶναι ὡς ἀποτέλεσμα τῆς δραστηριότητος 

μία ψυχῆς ἤ συνείδησης ὡραίας καί ἁρμονικῆς; Ἤ ἀκόμα ριζικότερα. Πόσο ἡ φυσική 

τάξη καί ἁρμονία μπορεῖ νά μεταφερθεῖ καί νά λειτουργήσει στό ἐπίπεδό του 

ἀνθρώπου; Δέν ὑπάρχουν πλευρές τῆς ἀνθρώπινης ἐσωτερικότητος πού δέν 

ὑπακούουν στήν τάξη καί τήν ἁρμονία; Ἀνορθόλογες δυνάμεις, ψυχολογικῆς κυρίως 

τάξεως, κάτω ἀπό ἕνα χαλαρό ἔλεγχο τοῦ ἐγώ δέν ἐκδηλώνονται πολλές φορές μέ 

ἀμείωτη ἔνταση, ἀποδεσμεύοντας τρομερές δυνάμεις, ἔτσι πού δίνεται ἡ ἐντύπωση 

ὅτι ἡ δυσαρμονία καί τό παράλογο θά καθυποτάξουν τά πάντα; Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά 

ἡ ἐπιστήμη διαπιστώνει ὅτι ὁ κόσμος προχωρεῖ σέ φάσεις αὐξανόμενης ἐντροπίας, 

ἀταξίας. Ἔτσι, ἀμιγής ἁρμονία δέν ὑπάρχει οὔτε σέ κοσμολογικό ἐπίπεδο. Πέραν 

τούτων, οἱ παγκόσμιοι καί οἱ τελευταῖοι τοπικοί ἐφιαλτικοί πόλεμοι (Γιουγκοσλαβία, 

Ἰράκ) διέψευσαν τίς ἐλπίδες τῆς ἀνθρωπότητος, καθώς ἐπίσης καί ὅλους ἐκείνους πού 

ἀποθέωναν τήν ἐπιστήμη καί τήν τεχνική. Στίς ἐν λόγῳ περιπτώσεις ἄν προστεθεῖ καί 

ἡ ἐπικρατοῦσα ὑποβάθμιση ἤ καί χρεωκοπία τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν ἐν ὀνόματι ἑνός 

ἀδυσώπητου ὠφελιμισμοῦ, προκύπτει ὅτι ἡ μέν ἐπιστημονική-τεχνολογική γνώση, 

ἀπό μία σοβαρή ἔποψή της, ἔβλαψε παρά εὐεργέτησε, ἀφοῦ ἀποκάλυψε τήν 

ἀδίστακτη καί, ἐνίοτε, βάρβαρη ἀνθρώπινη φύση, τό δέ αἴτημα γιά ἠθικό βίο 

φαντάζει ὡς οὐτοπική προσδοκία τῶν ἀφελῶν.  

Τά προβλήματα πού δημιουργεῖ ἡ γνώση καί τά προβλήματα τῆς ἠθικῆς μόνο ἡ 

γνώση, ἡ ἐπιστήμη καί ἡ οὐσιαστική κατάκτηση τῆς ἐλευθερίας μποροῦν νά τά 

ἀντιμετωπίσουν. Καί ἄν ἡ φυσική τάξη δέν εἶναι σταθερή
5
,κι ἄν ἡ ἐσωτερική ἁρμονία 

ἀνατρέπεται ἀπό τή φανέρωση ἄλογων δυνάμεων, ὁ κοινός λόγος καί νόμος, μέσα σέ 

μία καθολική δομική ἀναγκαιότητα, δέν χάνουν τό βασίλειό τους. Ἡ ἁρμονία, τῆς 

ὁποίας μεταλαμβάνοντας κόσμος καί ψυχῆ συντονίζονται καί ἐναρμονίζονται στήν 

μέθεξή τους στό ὡραῖο, ἀποτελεῖ τή δωρεά τοῦ Δημιουργοῦ του Τιμαίου στούς 

                                                           
4
 ΠΛΑΤ., Σύμπ., 204e 1-3· Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Φίλ, 64e 5-6. Πβ. Α. ΜΑΝΟΥ, Προσωκρατική, 

πλατωνική καί μεταπλατωνική διανόηση. Ἀξιολογικές ἔρευνες, β΄ ἔκδ., Ἀθήνα, Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, 

σ.131 Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ἡ Μεταφυσική τῆς Τέχνης καί τοῦ ὡραίου ὑπό τό φῶς τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς 

φιλοσοφίας, Ἀθήνα, Σύλλογος πρός Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, 1999, σ. 55. 
5
 Πβ. Ο. NEUGERBAUER, Οἱ θετικές ἐπιστῆμες στήν ἀρχαιότητα, ἔλλ. μέτ. Χρ. Ζερμπίνη,- Ι. 

Ἀρζόγλου, β΄ἔκδ., Ἀθήνα 1990, σσ. 7-14. 
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ἀνθρώπους, τήν ὁποία καλοῦνται νά ἀποδεχθοῦν. Καί ὁ Θεός τῆς Γενέσεως σ’ ἕναν 

ἀόρατο καί ἀκατασκεύαστο κόσμο ἔδωσε μορφή, τήν ὁποίαν ἔκρινε ὡς καλήν, 

ὡραίαν.  Τήν μουσική τοῦ κόσμου καί ἐκείνην τῆς ψυχῆς ποιός θά τήν ἀκούσει; Ἐδῶ 

καί τώρα, ἀλλά καί ἀπό μακροῦ χρόνου γίνεται λόγος, γιά τόν συσχετισμό ἤχων καί 

χρωμάτων, ἀλλά καί ἦχο καί γεύσεων!... Ἡ μουσική, ἡ ἐνίοτε ἄηχη - ὑπάρχει καί 

αὐτή πού ἀκούεται, ὅπως τό θρόϊσμα τῶν φύλλων, ὁ ἦχος τῆς θάλασσας, οἱ ψίθυροί 

της νύχτας κλπ.- τοῦ κόσμου καί τῆς ψυχῆς ἔχει τήν ὀμορφιά ἀφανῆ, ἀλλά ἀνώτερη. 

Καί ὅποιος ἀναπαράγει μέσα τοῦ τή μουσική τοῦ κόσμου καί ὅποιος μεταφέρει στόν 

κόσμο τήν μουσική τῆς ψυχῆς, ὑποτάσσεται στό κράτος τῆς ὀμορφιᾶς. Ὁ Πρόκλος τό 

εἶχε δείξει στό συστηματικό του ἔργο, τή Θεολογική Στοιχείωση. Ὅτι, δηλαδή, ἡ 

ἀλήθεια τῶν προτάσεών της ἀποδεικνύεται μέ γεωμετρικό τρόπο. Ὁ οὐρανός, 

παρατηρεῖ ὁ Πρόκλος, εἶναι γεμάτος ἀπό τήν εὐρυθμία τῶν κινήσεων τῶν σωμάτων 

του, ἐνῶ τά ἀνώτερα γένη ἀπολαμβάνουν τήν ἁρμονία πού φθάνει ὡς αὐτά. Στά 

κατώτερα ἐπίπεδα τῆς πραγματικότητος ἡ ἀνθρώπινη ζωή κάνει τά ἤθη σύμμετρα μέ  

τόν λόγο τοῦ κόσμου, ἐνῶ στή διάθεση τῶν ψυχῶν προσδίδει ἁρμονία καί εὐρυθμία. 

Ἡ ἐκ τῶν ἄνω δωρεά καλύπτει καί αὐτά τά ἄλογα ζῶα καί τά φυτά πού μετέχουν 

στήν ἁρμονία τῆς φύσεως. Κάθε ἀνθρώπινη ψυχή εἶναι κοσμημένη μέ ἁρμονικούς 

λόγους οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐνύπαρκτοι καί στό σῶμα, τοῦ ὁποίου οἱ λειτουργίες 

συντελοῦνται μέ μέτρο καί ρυθμό, προκειμένου νά εἶναι ὑγιές
6
.Δέν εἶναι εὔλογο μία 

τέτοια ἁρμονική διάταξη ὅλων τῶν ὀντολογικῶν βαθμίδων νά ἐπιδρᾶ ὡς ἕνα μεγάλο 

βαθμό στήν ἀνθρώπινη συμπεριφορά ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται ἀπό χῶρο ἁρμονίας σέ 

χῶρο ἁρμονίας; 

Ὁ ἄνθρωπος ἄγεται στήν πράξη μέ ὅλα τά χαρακτηριστικά τῆς οὐσίας του. Ἡ 

βίωση τῆς ἐσωτερικῆς ἁρμονίας καί ὁ ἀφουγκρασμός τῆς μουσικῆς τοῦ σύμπαντος σέ 

ὁμολογία μέ τήν ἐσωτερική μουσική ἐπιδροῦν θετικά στήν ἀνθρώπινη πράξη. Καί ἄν 

δέν ἐπιδροῦν καθοριστικά, ἄλλες δυνάμεις, ἄλογες ἤ λογικές, συνειδητές ἤ 

ἀσυνείδητες, ἔχουν κάποτε τήν προτεραιότητα ὡς παράγοντες τοῦ πρακτικοῦ βίου? 

ἀφήνονται νά παίξουν αὐτόν τό ρόλο μέ ταυτόχρονη περιφρόνηση καί ὑποβιβασμό 

τῆς ἀληθινῆς φύσης τοῦ ἀνθρώπου. Τό χρυσάφι καλύπτεται ἀπό στρῶμα λάσπης. 

Ποῦ ἔρχεται ἀπ’ ἔξω… Ὁ πλατωνικός Τίμαιος ἀλλά καί ὁ Ἀριστοτέλης τῶν Ἠθικῶν 

Νικομαχείων θά δέχονταν ἀσμένως καί θά ὑποστήριζαν ὅτι ἡ δύναμη ἐκείνη πού 

κρατεῖ τήν ἀνθρώπινη ψυχή πάντοτε σέ ἑτοιμότητα γιά νά καρπώνεται τό ὡραῖο της 

μουσικῆς μέσα της, καθώς ἐπίσης καί τό ὡραῖο της μουσικῆς τοῦ κόσμου εἶναι τό 

θεῖο τῆς στοιχεῖο, τά μόρια, δηλαδή, τοῦ ταυτοῦ καί τῆς ἀμέριστης οὐσίας, θεία μόρια 

πού περιελήφθησαν στά ὑλικά της κοσμογονίας καί τῆς ἀνθρωπογονίας. Ad hoc 

ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἀλήθεια τοῦ λόγου ὅτι τό ὅμοιο γνωρίζεται μέ τό ὅμοιο. Ἄλλωστε, 

ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί τῶν Θεῶν  εἶναι δεδομένη καί ἀνεξάντλητη. Ὁ Πρόκλος εἶχε 

διαφοροποιήσει καί ἀναπτύξει περαιτέρω τόν νεοπλατωνισμό, ὅπως τόν εἶχε 

                                                           
6
 ΠΡΟΚΛΟΥ, Εἰς τόν Ἀλκιβ., ΙΙ, σ. 260, 9-12, σ. 260,1-25 (Segonds). Ὁ Ἀριστοτέλης τῶν 

Πολιτικῶν, διδάσκει ὅτι στίς μελωδίες ἀποτυπώνονται ἀνθρώπινοι χαρακτῆρες καί ὅτι ὁ βιωματικός 

ἀκροατής μιᾶς ἔξοχης μελωδίας μεταβάλλει τό ἦθος τοῦ πρός τό καλύτερο (Πολιτ. Θ5, 1340a 38-39· 

Πβ. Θ5, 1340b 10-13. Πβ, Α. ΜΑΝΟΥ, Ἡ μεταφυσική τῆς τέχνης καί τοῦ ὡραίου, σ. 73). 
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κληρονομήσει ἀπό τόν Πλωτίνο καί τούς προγενέστερους καθηγεμόνες τῆς 

Ἀκαδημίας.  

Οἱ δυνάμεις καί οἱ κοσμικοί νόμοι δέν ἐλέγχονται ἀπό τή συνείδηση. Δέν 

ἐξαρτῶνται ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ὁλόκληρος, ὡστόσο, ὁ κόσμος, περιλαμβάνοντας 

καί τόν ἀνθρώπινο παράγοντα, εἶναι ἕνα ζωντανό σύνολο πού ὑπόκειται στήν κίνηση, 

τή μεταβολή, τίς ἀντιθέσεις καί τίς ἀντιφάσεις κι’ ὅπου κάθε μέρος βρίσκει τόν ἑαυτό 

του σέ ἕνα ἐξισορροπητικό σύνολο. Κατά τήν σύγχρονη ἀστροφυσική καί τήν 

σύγχρονη κοσμολογία, οἱ νόμοι τοῦ σχεδόν ἀπειροστοῦ καί τοῦ ἄπειρα μεγάλου 

βρίσκονται σέ ὀργανική ἑνότητα. Παρά τήν τρομακτική διαφορά κλίμακας, τίς 

μεγάλες ποσοτικές διαφορές πού συνεπάγονται τήν ὕπαρξη καί λειτουργία νέων 

νόμων, στό ἐσωτερικά του ἄπειρα μεγάλου εἶναι ἐνύπαρκτοι οἱ νόμοι τοῦ 

μικρόκοσμου, προσδιοριστικοί της φύσης καί τῆς λειτουργίας του
7
.Ἡ τάξη τοῦ 

κόσμου, ἔχοντας μέσα τό στοιχεῖο τῆς ἄρνησης, θά γεννήσει τήν ἀταξία καί θά 

συντεθεῖ μαζί της. Καί τοῦτο, πράγματι, δέν ἔχει νόημα χωρίς τήν παρεμβολή τῆς 

συνείδησης, ἡ ὁποία τό διαπιστώνει. Ὅ,τι συμβαίνει σέ μακροκοσμικό παρατηρεῖται 

καί σέ μικροσκοσμικό ἐπίπεδο. Ἡ ἁρμονία καί ἡ τάξη τῆς ψυχῆς μέσα ἀπό τίς 

ἐσωτερικές δυναμικές «κινήσεις» της, ἀναδιαμορφώνονται, ἀναδομοῦνται, 

συντίθενται καί ἀνασυντίθενται, περιλαμβάνοντας τίς «ὑπονομεύσεις» τοῦ ἐαυτοῦ 

τους καί τῶν ὁποίων ἡ ὕπαρξη, τούς προσδίδει ζωή καί δυναμισμό. Ἔτσι, ἡ ἀρετή δέν 

εἶναι μονάχα μεσότης ἀλλά καί ἀκρότης, κατά τήν Ἀριστοτελική διδασκαλία. Ἄλογα 

πάθη ὁδηγοῦν, ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, σέ θετικῆς ἀξίας ἐνεργήματα
8
.Ἡ μεσότης 

διαφοροποιεῖ τήν ἠθική ἀρετή ἀπό τήν κακία. Μέ βάση τήν οὐσία της, ὡς 

«κατάσταση» ἡ ἀρετή εἶναι μεσότης, ἐνῶ μέ βάση τό ἄριστο εἶναι ἀκρότης. Ἄν δεχτεῖ 

κάποιος ὅτι κάποτε ἡ ποιότης στηρίζεται στήν ποσότητα, μπορεῖ νά συλλάβει τήν 

ἀρετή ὡς μεσότητα. Ἐπειδή δίνει ἔμφαση στή συμμετρία : τό ὀρθό μέσο εἶναι ἡ ὀρθή 

συμμετρία τῶν ἐσχάτων. Μιά ποσοτική ἀναλογία μεταξύ τῶν ἄκρων: εἶναι ὡστόσο, 

τό μέσο, τό σχετικό, ὄχι μέ τά πράγματα, ἀλλά μέ μας
9
.Ἀπό τήν ἄλλη, ὡς πρός τήν 

ἀξία καί τήν ἐπιδίωξη τοῦ ἀπόλυτου ἀγαθοῦ ἡ ἀρετή εἶναι ἀκρότης. Πρόκειται γιά 

τήν πλατωνική ἔκφανση τοῦ ἀριστοτελισμοῦ, ἡ ὁποία συνίσταται σέ μία 

καθετοποίηση τοῦ ὁριζόντιου ἄξονος τῆς μεσότητας στή βάση τῆς ὁποίας 

θεμελιώνεται ἡ κορύφωση στήν κλίμακα τῶν ἀξιῶν. 

Στήν ἴδια τάξη ἰδεῶν, ὁ Πλάτων τῆς ὡριμότητος θά θέσει ὑπό ἀμφισβήτηση τίς 

ἁρμονικές σχέσεις σωφροσύνης καί ἀνδρείας καί θά μιλήσει γιά τή μή, ἐνίοτε, 

φιλικότητα μεταξύ τους, τήν ὁποίαν, ὡστόσο, ἀποκαθιστᾶ ἡ τέχνη τοῦ πολιτικοῦ 

ἀνδρός
10

.Ὅπως ἡ ἀκρότης ἐπιβάλλεται στή μεσότητα, καθιστάμενη ἀρετή, κι’ ὅπως ἡ 

                                                           
7
 Πβ. ΕΥΤ. ΜΠΙΤΣΑΚΗ Τό εἶναι καί τό γίγνεσθαι, Ἀθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1983, σσ. 121-122.  

8
 ΑΡΙΣΤ. Ἠθικ. Νικομ Β6, 1107a 6-8: διό κατά μέν τήν οὐσίαν καί τόν λόγον…μεσότης ἐστίν ἡ 

ἀρετή, κατά δέ τό ἄριστον καί τό εὖ ἀκρότης. Πβ. Ἠθ. Μεγ Β7, 1206b 23-24. Πβ. Ἠθ. Ευδ., Γ1, 1229a 

20-23. 
9
 Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ἠθ. Νικομ., Β5, 1106b7: μέσον δέ οὐ τό τοῦ πράγματος ἀλλά τό πρός ἠμᾶς. 

Πβ. ING. DURING, Ὁ Ἀριστοτέλης. Παρουσίαση καί ἑρμηνεία τῆς σκέψης του, Β΄ἔλλ. μέτ. Π. Κοτζιά- 

Παντελῆ. Ἀθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1994, σσ., 224-228. Πβ. D. ROSS, Ἀριστοτέλης, σσ. 274-280. 
10

 ΠΛΑΤ. Πολιτ., 306a,b· 308b· Πβ. Α. ΜΑΝΟΥ, Φιλοσοφία τῶν ἀξιῶν, β΄ἔκδ., πρόλ. Εὖ. 

Μουτσοπούλου, Ἀθήνα, Σύλλογος πρός Διάδοσιν Ὠφέλιμων Βιβλίων, 2000, σσ., 28-31. 



78 

 

ἀνδρεία, χάριν μιᾶς καιρικῆς ἀξίας, ὑποτιμᾶ τήν σωφροσύνη, χωρίς νά τήν καταργεῖ 

γιά ποιόν λόγο οἱ ἀκανόνιστες καί ταραχώδεις κινήσεις τῆς μουσικῆς νά μήν 

ἐπιβάλλονται καιρικῶς πάνω στίς κανονικές μουσικές κινήσεις, κατά τόν ἴδιο τρόπο 

πού τό διονυσιακό πνεῦμα τῆς μέθης ἐπιβάλλεται, ἐνίοτε πάνω στό ἀπολλώνιο
11

; 

Τοῦτο δέν ἐμποδίζει τήν ἐπίδραση τῆς μουσικῆς καί τῆς ἁρμονίας στήν ὀργάνωση 

τοῦ πρακτικοῦ λόγου καί βίου.  

Ἡ συνείδηση ζεῖ καί κινεῖται σ’ ἕνα μουσικό σύμπαν, νοητό κι’ αἰσθητό στήν 

πλατωνική καί τήν πρόκλεια ἐκδοχή του. Ἡ μουσική τοῦ μικροκόσμου τῆς 

ἀνθρώπινης ψυχῆς, ἐναρμονιζόμενη πρός τήν μουσική τῆς ψυχῆς τοῦ κόσμου, καθώς 

ἐπίσης καί πρός ἐκείνην τῆς νοητῆς πραγματικότητος, γεμίζει τήν ἀνθρώπινη 

ἐσωτερικότητα μέ τήν μαγεία ἐκείνη πού καταλαμβάνει ὁλόκληρη τήν ὕπαρξη. Στή 

συνείδηση ἀπόκειται νά βιώσει τή μουσική της δομῆς της, ἀλλά καί ἐκείνην τῆς 

ὑπερδομῆς στήν ὁποία ἀνήκει. Ἡ συνείδηση ὡς συνείδηση, πρωταρχικῶς τῆς 

ὑπάρξεως - τοῦτο ὑποστηρίζει καί ἐπαναλαμβάνει συχνά ὁ δάσκαλός μου Εὐάγγελος 

Μουτσόπουλος - ἔχει, μέσα ἀπό τό ἐν λόγῳ βίωμα, ἕνα σοβαρό κριτήριο 

προκειμένου, αὐτοαξιολογούμενη, νά γνωρίσει περισσότερο τό ὀντολογικό της status, 

ἀλλά καί πέρα τούτου, νά προβεῖ, στή δέουσα ἐκτίμηση τῆς ὑπάρξεως, τῆς ὁποίας ἡ 

ἴδια ἀποτελεῖ συνείδηση. Ἄν τό γεγονός αὐτό δέν ἐπιδρᾶ στήν ἀνθρώπινη 

συμπεριφορά, τότε ποιό ἄλλο κριτήριο ἤ μέσο μπορεῖ νά διαδραματίσει 

καθοριστικότερα τόν ρόλο αὐτόν;  

Τά μαθηματικά καί μία ἐφαρμοσμένη πλευρά τους στή μουσική δέν καθιστοῦν 

ἁπλῶς, τόν κόσμο καλύτερο. Ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ὁ κόσμος εἶναι, γι’ αὐτόν ἀκριβῶς 

τόν λόγο, κάλλιστος. Ὁ Πλάτων εἶχε κι’ αὐτό ὑπ’ ὄψιν ὅταν δίδασκε ὅτι κάθε 

μεταβολή, σ’ έναν τρόπο μουσικό θα έπρεπε να συνεπάγεται μεταβολή στους νόμους 

της πολιτείας
12

. Γι’ αὐτόν τόν λόγο καί ἡ αὐτεπιμέλεια τῆς ψυχῆς συνίσταται στήν 

ἀσχολία της στή μουσική καί τή φιλοσοφία
13

. Πρόκειται γιά τήν κρίσιμη στιγμή ὅπου 

ἡ δύναμη τοῦ ἀγαθοῦ χρειάζεται τή φύση τοῦ ὡραίου. Ἐπειδή ἡ συμμετρία καί ἡ 

μετριότης δέν εἶναι μονάχα ὀμορφιά, ἀλλά καί ἀρετή
14

. Δέν ἀντέχω στόν πειρασμό 

κλείνοντας αὐτό τό κεφάλαιο τῶν προβληματισμῶν νά μήν μνημονεύσω τοῦ λόγου 

τοῦ Λορέτζο πρός τή Γέσικα, κάτω ἀπό τό φεγγαρόφωτό της σαιξπηρικῆς νύχτας τοῦ 

Ἐμπόρου τῆς Βενετίας. Γιά νά γίνει δυό φορές εὔστοχη ἡ ἀναφορά τοῦ Guthrie: 

 

 

«Κάθησε, Γέσικα. Κοίτα  τό θόλο τοῦ οὐρανοῦ πώς εἶναι πυροκέντητος 

μέ δίσκους ἀπό ὁλόλαμπρο χρυσάφι. Καί τ’ ἄστρο πού θωρᾶς τό πιό μικρό, 

σάν ἀγγελούδι τραγουδάει στήν κίνησή του, ἀγάλια-ἀγάλια συνοδέβοντας 

                                                           
11

 FR. NIETZSCHE, Ἡ γένεση τῆς τραγωδίας, ἔλλ. μέτ. Ν. Καζατζάκη, Ἀθήνα, Ἔκδ. Γ. Λαδιά & 

Σια, 1965, σσ. 10-13. Πβ. ΕΥ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Μουσική κίνησις καί ψυχολογία εἰς τούς 

τελευταίους πλατωνικούς διαλόγους, Φιλοσοφικοί Προβληματισμοί, τ. Β, Ἀναδρομές καί Ἀναδομήσεις, 

Ἀθῆναι, 1978, σσ. 84-102. 
12

 ΠΛΑΤ., Πολ. Δ, 424c 3-6. 
13

 ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Τιμ. 88c κ. εξ. 
14

 ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Φιλ. 54e 5-7. 



79 

 

τά ἀθωοβλέφαρα τά Χερουβίμ. Τέτια ἁρμονία ζεῖ μές στίς ἀθάνατες ψυχές· 

μά ἐμεῖς δέν τήν ἀκοῦμε, ἐνόσω ἔτσι κακότεχνα τήν κλείνει μέσα 

ὁ χωματόπλαστος ἀφτός τοῦ μαρασμοῦ μαντύας»
15

 

 

(Sit  Jessica. Look how the floor of heaven 

Is thick inlaid with patines of bright gold 

There’s not the smallest orb which thou behold’st 

But in this motion like an angel sings, 

Still quiring to the young-eyed cherubins 

Such harmony is in immortal souls; 

But whilst this muddy vesture of decay 

Doth grossly close it in, we cannot hear it.) 
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 W. SHAKESPEARE, Ὁ ἔμπορος τῆς Βενετίας, πρ. 5, σκ. 1, ἔλλ. μέτ. Ἇλ. Πάλλη. Πβ. W.K.C. 

GUTHRIE, The Greek Philosophers from Thales to Aristotle, London, Methuen & Co., (1950) 1978,  

σ. 42. 
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Εἰσαγωγή 

Στὴν παροῦσα εἰσήγηση καταβάλλεται ἡ προσπάθεια νὰ ἑρμηνευθεῖ τὸ χωρίο τοῦ Τιμαίου 

(54 a 5-7), ὅπου ἀναφέρεται ὅτι τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο συνίσταται ἀπὸ τὸ κάλλιστο τρίγωνο 

«ἐκ τρίτου». Ἡ καθιερωμένη καὶ παγιωμένη μετάφραση εἶναι ὅτι τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο 

συνίσταται ὡς τρίτο ἀπὸ τὸ κάλλιστο τρίγωνο, ἂν αὐτὸ προστεθεῖ στὸν ἑαυτόν του. Ὡς 

κάλλιστο τρίγωνο ὁρίζεται τὸ ἡμιτρίγωνο ἰσοπλεύρου τριγώνου μὲ γωνίες 30, 60 καὶ 90 

μοιρῶν. Σύμφωνα μὲ τὴν κρατοῦσα ἑρμηνεία, ἂν ἑνωθοῦν δύο κάλλιστα τρίγωνα κατὰ μῆκος 

τῆς μεγαλύτερης κάθετης πλευρᾶς, σχηματίζεται ὡς τρίτο τρίγωνο τὸ ἰσόπλευρο. Οἱ 

συνέπειες τῆς μετάφρασης αὐτῆς εἶναι πολλὲς καὶ ποικίλες καὶ δὲν εἶναι συμβατὲς μὲ τὰ 

συμφραζόμενα. 

Ἐπειδὴ σὲ ἄλλο σημεῖο τοῦ ἴδιου διαλόγου (54 e 2) τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο συντίθεται ἀπὸ ἕξι 

κάλλιστα τρίγωνα, οἱ ἑρμηνευτὲς κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο 

μπορεῖ νὰ σχηματιστεῖ ἀπὸ ποικίλο ἀριθμὸ καλλίστων τριγώνων, καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ δύο 

ἕως ἄπειρα. Τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο χρησιμεύει ὡς ἔδρα τῶν τριῶν σχημάτων, ἤτοι τοῦ 

τετραέδρου ἢ τῆς πυραμίδας, τοῦ ὀκταέδρου καὶ τοῦ εἰκοσαέδρου, τὰ ὁποῖα ἀπεικονίζουν τὰ 

τρία κάλλιστα σώματα, δηλαδὴ τῆς φωτιᾶς, τοῦ ἀέρα καὶ τοῦ νεροῦ ἀντίστοιχα. Τὸ τέταρτο 

σῶμα εἶναι ἡ γῆ, ἡ ὁποία παριστάνεται μὲ τὸν κύβο ἢ τὸ ἑξάεδρο. Τὸ πέμπτο σῶμα εἶναι τὸ 

δωδεκάεδρο, τὸ ὁποῖο ἀπεικονίζει τὸν κόσμον ὀλόκληρο. Αὐτὸ ἔχει ὡς βάσεις τὰ δώδεκα 

πεντάγωνα, καθένα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ὑποδιαιρεῖται σὲ πέντε ἰσοσκελῆ τρίγωνα μὲ γωνία κορυφῆς 

72 καὶ παρὰ τὴν βάση ἀπὸ 54 μοίρες. Τὸ τρίγωνο αὐτὸ ὑποδιαιρεῖται σὲ ἕξι ὀρθογώνια 

τρίγωνα ἀνὰ δύο ἴσα καὶ ὅμοια. Αὐτὰ εἶναι δύο εἰδῶν τρίγωνα. Τὰ τέσσερα εἶναι τὸ 

ζωογονικὸ τρίγωνο τῶν Πυθαγορείων μὲ σχέση πλευρῶν 3, 4, 5 καὶ γωνίες 36, 54, 90. Δύο 

ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἴσα καὶ ὅμοια μεταξύ τους, ἐνῶ ὡς πρὸς τὰ ἄλλα δύο εἶναι ὅμοια ἀλλὰ ἄνισα. 

Τὸ τρίγωνο αὐτὸ ἀναφέρεται στὴν Πολιτεία καὶ σχετίζεται μὲ τὶς ἀνθρώπινες γεννήσεις. Τὰ 

ὑπόλοιπα δύο ἀπὸ τὰ ἕξι εἶναι τὸ ἡμιτρίγωνο τοῦ χρυσοῦ τριγώνου μὲ γωνίες 18, 72, 90 

μοῖρες. 

Μὲ τὴν ἐργασία αὐτὴ προσπαθῶ νὰ δείξω ὅτι ἡ ἀπόδοση τοῦ κειμένου εἶναι ἐσφαλμένη. Τὸ 

ὀρθὸ νόημα τοῦ χωρίου αὐτοῦ εἶναι ὅτι τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο συντίθεται ἀπὸ τὸ κάλλιστο 

τρίγωνο, ἂν ἐπαναληφθεῖ μιὰ ἐνέργεια τρεῖς φορές. Αὐτὸ σημαίνει ότι, ἂν τοποθετήσουμε 

ἀνά δύο κάλλιστα τρίγωνα χιαστὶ ἢ σταυρωτὰ τρεῖς φορές, σχηματίζεται τὸ ἰσόπλευρο 

τρίγωνο. Ἡ πυραμίδα σύγκειται από 24, τὸ ὀκτάεδρο 48, τὸ εἰκοσάεδρο 120, ὁ κύβος 24 καὶ 

τὸ δωδεκάεδρο 360 τρίγωνα. Ἔτσι τὸ σύνολο τῶν τεσσάρων πρώτων καλλίστων σωμάτων 

ἀνέρχεται στὰ 216 τρίγωνα, ποὺ εἶναι ὁ κύβος τοῦ 6, μὲ τὸ ὁποῖο συμβολίζεται ἡ ψυχὴ κατὰ 

τοὺς Πυθαγορείους. Πρέπει ἐδῶ νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὰ σώματα αὐτὰ μεταξύ τους καὶ πρὸς τὸ 

ὅλον ἔχουν συμμετρίες. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὶς γωνίες τῶν τριγώνων, ἐπειδὴ οἱ λόγοι 

τῶν μεγεθῶν τους εἶναι ἀκέραιοι ἀριθμοί. Ἡ γωνία π.χ. τῶν 90 μοιρῶν εἶναι τριπλάσια ἀπὸ 

ἐκείνη τῶν 30 καὶ ἡμιόλιος τῶν 60 μοιρῶν. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ σχέση τῶν γωνιῶν 90 και 60 

μοιρῶν ἐκφράζεται μὲ τὸ 3/2. 
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Abstract 

The present paper attempts to interpret Timaeus 54 a 5-7, where it is stated that the equilateral 

triangle consists of the fairest triangle “ἐκ τρίτου”. The standard, established translation is that 

the equilateral triangle is formed as a third from the fairest triangle, if the latter is added to 

itself. The fairest triangle is defined as the semi-triangle of an equilateral triangle with angles 

of 30, 60 and 90 degrees. According to the prevalent interpretation, if two fairest triangles are 

joined along the longest vertical side, the equilateral triangle is formed as the third triangle. 

The consequences of this translation are many and varied, and are not compatible with the 

context. 

Due to the fact that in another part of the same dialogue (54 e 2) the equilateral triangle is 

composed of six fairest triangles, the exponents of this theory conclude that the equilateral 

triangle can be formed of a varying number of fairest triangles, specifically from two to an 

infinite number. The equilateral triangle forms the basis of the three shapes - the tetrahedron 

or pyramid, the octahedron and the icosahedron - which depict the three fairest bodies: fire, 

air and water respectively. The fourth body is earth, represented by the cube or hexahedron. 

The fifth body is the dodecahedron, which depicts the entire cosmos. It is based on twelve 

pentagons, each of which is subdivided into five isosceles triangles with an apex angle of 72 

degrees and base angles of 54 degrees. This triangle is subdivided into six right-angled 

triangles, equal and similar in pairs. Those are two kinds of triangle. The four are the life-

giving Pythagorean triangle with a ratio of 3, 4, 5 for the sides and 36, 54, 90 for the angles. 

Two of these are equal and similar to each other, while being similar but unequal to the other 

two. This triangle is mentioned in the Republic and associated with human births. The other 

two of the six are the semi-triangle of the golden triangle with angles of 18, 72 and 90. 

In this paper I attempt to demonstrate that the interpretation of the passage is mistaken. The 

correct meaning of this extract is that the equilateral triangle is constituted of the fairest 

triangle, if an operation is repeated three times. This means that, if we place fairest triangles 

in pairs crosswise or diagonally three times, the equilateral triangle is formed. The pyramid 

consists of 24 triangles, the octahedron of 48, the icosahedron of 120, the cube of 24 and the 

dodecahedron of 360. Thus the first four fairest bodies total 216 triangles, the cube root of 6, 

which symbolises the soul according to the Pythagoreans. It should be noted that these bodies 

are symmetrical to each other and to the whole. The same applies to the angles of the 

triangles, because the ratios of their sizes are integers. A 90-degree angle, for instance, is 

three times that of a 30-degree angle and 3:2 of a 60-degree one.  

 

Keywords: Equilateral triangle, “ἐκ τρίτου”, five fairest bodies, symmetries, dodecahedron. 

 

 

Ἀντικείμενο τῆς παρούσας μελέτης εἶναι ἡ διερεύνηση τῆς σύστασης καὶ κυρίως 

τῆς γένεσης τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὴ βάση καθενὸς ἀπὸ τὰ 

τρία κάλλιστα κοσμικά σχήματα, δηλαδὴ τῆς πυραμίδας, τοῦ ὀκταέδρου καὶ τοῦ 

εἰκοσαέδρου, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ὡς στοιχεῖα γεννῶνται ἀντιστοίχως τα τρία ἄκρατα, 

κάλλιστα καὶ πρῶτα σώματα, καὶ συγκεκριμένα τοῦ πυρός, τοῦ ἀέρα καὶ τοῦ νεροῦ. 

Ὡς τέταρτο σχῆμα κατονομάζεται ὁ κύβος - μὲ βάση τὸ ἰσογώνιο καὶ ἰσόπλευρο 
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τετράγωνο - ἀπὸ τὸν ὁποῖο γεννᾶται ἡ γῆ. Τὸ πέμπτο σχῆμα εἶναι τὸ δωδεκάεδρο, τὸ 

ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ δώδεκα ἰσογώνια καὶ ἰσόπλευρα πεντάγωνα, ἡ διαγώνιος τοῦ 

ὀποίου ἔχει πρὸς τὴν πλευρὰν τὸν λόγο τῆς χρυσῆς τομῆς (Εὐκλείδης, Στοιχείων 13, 

8)
1
. Ἀπὸ τὸ δωδεκάεδρο γεννᾶται τὸ πέμπτο σῶμα, καὶ συγκεκριμένα ὁ αἰθέρας, ὁ 

ὁποῖος ἐμφανίζεται συστηματικὰ στὴν Ἐπινομίδα
2
, πέραν ἀπὸ τὸν ἀπλὸ ὑπαινιγμὸ 

ποὺ γίνεται στὸν Τίμαιο (55 c 4 – 6). Τὸ ὑπὸ ἐξέταση χωρίο ἔχει ὡς ἑξῆς: «τιθέμεθα δ' 

οὖν τῶν πολλῶν τριγώνων κάλλιστον ἕν, ὑπερβάντες τἆλλα, ἐξ οὗ τὸ ἰσόπλευρον 

τρίγωνον ἐκ τρίτου συνέστηκεν. διότι δέ, λόγος πλείων.» Τὸ κείμενο αὐτὸ μὲ 

ἐλάχιστες ἀνεπαίσθητες παραλλαγὲς ἔχει μεταφραστεῖ μέχρι σήμερα παγκοσμίως ὡς 

ἀκολούθως: 

Θέτουμε λοιπὸν ἀπὸ τὰ πολλὰ τρίγωνα ἕνα ὡς ὡραιότατο - ἀφήνοντας τὰ ἄλλα 

κατὰ μέρος - ἀπὸ τὰ ὁποῖα γεννᾶται ὡς τρίτο τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο, ἂν αὐτὸ ἑνωθεῖ 

μὲ τὸν ἑαυτὸν του
3
. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἕνωση δύο καλλίστων τριγώνων δημιουργεῖ τὸ 

ἰσόπλευρο ὡς τρίτο τρίγωνο. Στόχος δηλαδὴ εἶναι νὰ ἀναζητηθεῖ ἡ σύσταση τοῦ 

ἰσοπλεύρου τριγώνου, καὶ πιὸ συγκεκριμένα ὁ ἀριθμὸς τῶν στοιχείων, δηλαδὴ τῶν 

καλλίστων τριγώνων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα αὐτὸ σύγκειται, συγκροτεῖ δὲ τὴ βάση τῶν 

προαναφερθέντων τριῶν σχημάτων. Για τὴ σύσταση τοῦ ἰσοπλεύρου καὶ ἰσογωνίου 

τετραγώνου δὲν ὑπάρχει ἀντίρρηση ὅτι αὐτὸ συντίθεται ἀπὸ τέσσερα ἰσοσκελῆ 

ὀρθογώνια τρίγωνα. Ὑπαρχουν βέβαια καὶ ἐλάχιστοι μεταφραστές, οἱ ὁποῖοι 

ἀπέδωσαν τὸ γλωσσικὸ σύμπλεγμα ἐκ τρίτου ἐπιρρηματικά, δηλαδή τρεῖς φορὲς ἢ για 

τρίτη φορά
4
, χωρὶς ὅμως νὰ ἐξηγήσουν ἢ νὰ διευκρινίσουν λεπτομερῶς τὸ βαθύτερο 

νόημα τῆς ἐπιρρηματικῆς αὐτῆς φράσης. Οἱ μεταφράσεις αὐτὲς δυστυχὼς δὲν ἔγιναν 

ἀποδεκτές, μὲ ἀποτέλεσμα γρήγορα νὰ λησμονηθοῦν. Σὲ ἄλλη ἐργασία μοῦ δόθηκε ἡ 

εὐκαιρία νὰ ἐκθέσω ἀναλυτικὰ τὰ παράδοξα καὶ τὶς ἀντιφάσεις ποὺ προκύπτουν ὡς 

λογικὲς συνέπειες αὐτῆς τῆς ἑρμηνείας
5
. 

Ἐδῶ δὲν πρόκειται νὰ ἐπαναλάβω ὅσα διὰ μακρῶν ἀνέπτυξα στὴ μελέτη ἐκείνη. 

Θὰ ἀρκεσθῶ ἁπλῶς νὰ προσθέσω ὁρισμένα ἀκόμη ἐπιχειρήματα, ὥστε μὲ ἀφετηρία 

τὸν προβληματισμὸν αὐτὸν να δοθεῖ ὤθηση πρὸς τεκμηρίωση μιᾶς ἄλλης ἑρμηνείας. 

Πῶς εἶναι δυνατὸν μὲ τὴ συνένωση δύο καλλίστων, δηλαδὴ ὀρθογωνίων σκαληνῶν 

τριγώνων, νὰ δημιουργεῖται ἕνα τρίτο εἶδος τριγώνου, καὶ συγκεκριμένα τὸ 

ἰσόπλευρο, δεδομένου ὅτι λείπει τὸ δεύτερο εἶδος; Τὰ δύο κάλλιστα σκαληνὰ 

ὀρθογώνια τρίγωνα ἐντάσσονται σ’ ἕνα ὀρισμένο εἶδος τριγώνου, τὸ δὲ ἰσόπλευρο, σὲ 

ἄλλο. Ἄρα λείπει τὸ ἐνδιάμεσο ἢ δεύτερο εἶδος τριγώνου, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ 

                                                           
1
 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, Στοιχείων 13, 8. 

2
 ΠΛΑΤ., Ἐπιν., 981 c 6, 984 b 6. Π. Γ. Χ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ, Ο φιλόσοφος – κυβερνήτης στην Ἐπινομίδα τοῦ 

Πλάτωνα. Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση, 31, 2014, 3 - 26. 
3
 Β. ΚΑΛΦΑΣ, Πλάτων, Τίμαιος, Εἰσαγωγὴ, μετάφραση, σχόλια, Ἀθήνα, Πόλις, 1997, 249. FR. M. 

CORNFORD, Plato's Cosmology, The Timaeus of Plato, Translated with Running Commentary, London, 

Routledge & Kegan Paul, 1956 (1937), 214. 
4
 FR. SCHLEIERMACHER, Platon, Sämtliche Werke. vol. 5 Timaeus, Hamburg, Rowohlt, 1977· I. 

BEKKER, Platonis dialogi, graece et latine, Berolini, 1817: ἐκ τρίτου = ex tertio. Εὐχαριστῶ τὸν 

Καθηγητὴ τῆς Λατινικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ν. Πετρόχειλο, ὁ ὁποῖος μοῦ 

ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἡ φράση ex tertio σημαίνει τρεῖς φορὲς ἢ γιὰ τρίτη φορά. 
5
 Γ. Χ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ, Προλεγόμενα γιὰ μιὰ νέα ἑρμηνεία γένεσης τοῦ κόσμου κατὰ Πλάτωνα (Τίμ., 54 a 

5 – 7), στο Καλαχάνης (ἐπιμ.), Φιλοσοφία καὶ κοσμολογία, Πειραιεύς, Αἰγηΐς, 2014, σσ. 60 – 91. 
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ὀνομασθεῖ τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο τρίτο. Ἀν δεχτοῦμε τὴν ἄποψή τους καὶ 

συμφωνήσουμε ὅτι τίθεται ὡς βάση ἡ ἁπλῆ ἀπαρίθμηση τῶν τριγώνων, τότε μὲ τὸ 

ἴδιο ἐπιχείρημα εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ δεχτοῦμε ἐπίσης, ὅτι τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο 

εἶναι τὸ ἕβδομο, ὅταν λίγο ἀργότερα ὁ Πλάτων λέγει ὅτι συντίθεται ἀπὸ ἕξι κάλλιστα 

τρίγωνα
6
. Ἂν ἐπιπλέον παραδεχτοῦμε ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν καλλίστων τριγώνων, ἀπὸ τὰ 

ὁποῖα γεννᾶται τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο, ποικίλλει, τότε θὰ μποροῦσε νὰ ἀποκληθεῖ τὸ 

πολλοστό. Σ’ αὐτὴν ὅμως τὴν περίπτωση ὁ ἀριθμὸς τῶν στοιχείων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 

συντίθεται τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο, δὲν θὰ ἦταν σταθερὸς καὶ ἀναλλοίωτος ὡς ὄφειλε, 

ἀλλὰ ρευστὸς καὶ μεταβαλλόμενος. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ὅμως δὲν ἔχει νόημα τὸ 

ἰσόπλευρο τρίγωνο νὰ ἀποκαλεῖται ἄλλοτε τρίτο ἄλλοτε ἕβδομο καὶ ἄλλοτε 

πολλοστό, ἀνάλογα μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν τριγώνων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα αὐτὸ συντίθεται κάθε 

φορά, διότι δημιουργεῖται σύγχυση. Ἀντίθετα, σὲ τέτοιες ἔννοιες ὁ Πλάτων εἶχε 

πάντοτε σταθερὴ καὶ ἀμετάβλητη γνώμη. Τὸ πέμπτο σῶμα γιὰ παράδειγμα, δηλαδὴ ὁ 

αἰθέρας, ποὺ ἀπεικονίζεται μὲ τὸ δωδεκάεδρο καὶ περιέχει τὰ ὑπόλοιπα τέσσερα 

κάλλιστα σχήματα, εἶναι πάντοτε πέμπτο. Επίσης ἡ ἰδανική πολιτεία, ἡ ὁποία 

περιλαμβάνει τὶς ἕξι ὑπαρκτὲς πολιτεῖες, εἶναι πάντοτε ἕβδομη. Ἡ ἰδεώδης πολιτεία 

ὀνομάζεται ἀπὸ τὸν Πλάτωνα στον Πολιτικὸ ἕβδομη
7
. Τὸ τακτικὸ ὅμως αὐτὸ 

ἀριθμητικὸ ὑποδηλώνει τὸ ἕβδομο εἶδος, ἐπειδὴ προηγοῦνται τὰ ἕξη εἴδη ἐπίγειων 

ὑπαρκτῶν πολιτευμάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι: δύο εἴδη μοναρχίας, δηλαδὴ βασιλεία καὶ 

τυραννίδα, δύο εἴδη τῆς ἀρχῆς τῶν ὀλίγων, δηλαδή ὀλιγαρχία καὶ τιμοκρατία, καὶ δύο 

εἴδη δημοκρατίας, αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ στηρίζεται στὴν ἀναλογικὴ καὶ ἐκείνο στὴν 

ἀριθμητικὴ ἰσότητα
8
. Συνεπῶς ἡ ἰδανικὴ πολιτεία δὲν εἶναι ἕβδομη μόνον κατ’ 

ἀριθμόν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ εἶδος. Ἡ ἰδεώδης πολιτεία ὡς ἕβδομη περιέχει μέσα της ὡς 

μέρη τὰ ἕξι εἴδη τῶν ὑπαρκτῶν πολιτευμάτων, ὅπως ἀκριβῶς κάθε ἰδέα περιέχει κατὰ 

μέθεξη ὅλα τὰ σχετικὰ αἰσθητὰ ὄντα, ὅπως π.χ. ἡ ἰδέα τοῦ δικαίου περιέχει ὅλα τὰ 

ἐπιμέρους δίκαια στὸν ὀρατὸν κόσμο. Ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ στὸν νοητὸν κόσμο 

περιέχει ὅλες τὶς ἰδέες καὶ ἀκολούθως ὅλα τὰ αἰσθητὰ ὄντα
9
. Σ’ ὅλες αὐτὲς τὶς 

περιπτώσεις οἱ ἰδέες, καὶ κυρίως ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ, εἶναι αἰτία τῶν ἄλλων
10

, τὰ ὁποῖα 

μπορεῖ νὰ εἶναι εἴτε ἰδέες εἴτε αἰσθητά
11

. Ἐπίσης στὸν Τίμαιο (35 b – c) ὁ Πλάτων 

χωρίζει τὴ ψυχὴ τοῦ κόσμου σὲ ἑπτὰ μέρη μὲ βάση τὰ πολλαπλάσια τοῦ δύο καὶ τοῦ 

τρία ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν μονάδα. Αὐτὰ εἶναι κατὰ σειρά: 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27. Τὸ 

ἕβδομο καὶ τελευταίο μερος, ποὺ εἶναι τὸ 27, ἐμπεριέχει τὸ σύνολο τῶν ὑπολοίπων 

ἕξι μερῶν κατὰ θαυμαστὸ τρόπο, δηλ., 1 + 2 + 3 + 4 + 9 + 8 = 27. Ἀξιομνημόνευτο 

καὶ ἀξιοπαρατήρητο εἶναι ἐπίσης τὸ γεγονὸς ὅτι ὅπως ἡ ἕβδομη ἰδανικὴ πολιτεία 

                                                           
6
 ΠΛΑΤ., Τίμ., 54 b 2 – 3: ἓν ἰσόπλευρον τρίγωνον ἐξ ἓξ τὸν ἀριθμὸν ὄντων γέγονεν. 

7
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8
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9
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περιλαμβάνει ὅλες τὶς ἄλλες, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ τὸ ἕβδομο μέρος τῆς ψυχῆς τοῦ 

κόσμου ἰσοῦται ἀθροιστικὰ μὲ τὸ σύνολο τῶν προηγουμένων. 

Ἂν ὑποτεθεῖ ὅτι ὁ Πλάτων ἐννοοῦσε ὅτι ἀπὸ δύο κάλλιστα τρίγωνα συντιθέμενα 

κατὰ μῆκος τῆς μεγαλύτερης κάθετης πλευρᾶς συνίστατο τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο, τότε 

δὲν θὰ χρησιμοποιοῦσε τὸν ἑνικὸ ἐξ οὗ, δηλαδὴ ἐκ τοῦ ὁποίου, τῆς ἀναφορικῆς 

ἀντωνυμίας, ἀλλὰ τὸν πληθυντικὸ ἐξ ὧν, δηλαδὴ ἐκ τῶν ὁποίων, διότι τὰ δύο ὑπὸ τὴν 

ἔννοιαν αὐτὴν θὰ ἀπαιτοῦσαν πληθυντικὸ ἢ δυϊκὸν καὶ ὄχι ἑνικὸν ἀριθμόν, ὅπως 

κάνει σὲ ἄλλες περιπτώσεις
12

. Ἐκεῖνο ποὺ ἤθελε μᾶλλον νὰ τονίσει ἐδῶ ὁ Πλάτων 

εἶναι ὅτι τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο συνίσταται ἀπὸ τὸ κάλλιστο τρίγωνο, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ 

ἡμιτρίγωνο ἰσοπλεύρου τριγώνου καὶ ἀπὸ κανένα ἄλλο εἶδος τριγώνου. Ἡ παρουσία 

δηλαδὴ τοῦ καλλίστου τριγώνου εἶναι ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ τὸν σχηματισμὸ τοῦ 

ἰοσπλεύρου τριγώνου. Ἄλλωστε στὸ κείμενο τοῦ Πλάτωνα δὲν ἀναφέρεται τίποτε 

ρητὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀναφέρονται στὶς μεταφράσεις, ὅτι δηλαδή, ἂν τὸ κάλλιστο 

τρίγωνο προστεθεῖ στὸν ἑαυτὸ του ἢ ἂν διπλασιασθεῖ ἢ ἂν συνενωθοῦν δύο τέτοια 

τρίγωνα, τότε σχηματίζεται τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο. Ὅλες αὐτὲς οἱ διατυπώσεις εἶναι 

ἐπινοήματα τῶν μεταφραστῶν, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀπόδοση τῶν φράσεων ἐκ 

τρίτου με τρίτο τρίγωνο, ἐντελῶς αὐθαίρετα βέβαια. 

Πόσα τρίγωνα χρειάζονται δὲ γιὰ τὴ σύνθεση τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου δὲν 

ἀναφέρεται ἐδῶ ρητά. Ἔμμεσα ὡστόσο δηλώνεται ὅτι αὐτὰ πρέπει νὰ εἶναι κατὰ τὸν 

ἀριθμὸν τοὐλάχιστον ἕξι, ἀφοῦ ἀναφέρει ὅτι γιὰ τὸν σχηματισμὸ τοῦ πρέπει νὰ γίνει 

μιὰ ἐνέργεια τρεῖς φορές. Δὲν γνωρίζουμε βέβαια πόσα τρίγωνα πρέπει νὰ 

λαμβάνονται κάθε φορὰ στὴν τριπλῆ αὐτὴ ἐπανάληψη. Ἂν λαμβάνεται ἕνα κάλλιστο 

τρίγωνο κάθε φορά, τότε εἶναι ἀδύνατον νὰ σχηματιστεῖ ἰσόπλευρο τρίγωνο ἀπὸ τρία 

μόνο. Ἂν ὅμως κάθε φορὰ λαμβάνονται ἀπὸ δύο, τότε εἶναι δυνατὸν νὰ 

κατασκευαστεῖ ἀπὸ ἕξι. Ἄρα, ἀπὸ τὸ ὑπὸ ἐξέταση χωρίο μπορεῖ νὰ ἐξαχθεῖ ἀσφαλὲς 

τὸ συμπέρασμα ὅτι τὰ στοιχεῖα τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου εἶναι τοὐλάχιστον ἕξι, ἀφοῦ 

τοὐλάχιστον ἕξι εἶναι τὰ κάλλιστα τρίγωνα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα συνίσταται τὸ ἰσόπλευρο 

τρίγωνο. Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς καλλίστων τριγώνων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀποτελεῖται τὸ 

ἰσόπλευρο τρίγωνο, εἶναι τὸ ἄπειρο,διότι αὐτὸ ἔχει τὴν ἰδιότητα νὰ ὑποδιαιρείται σὲ 

ἄπειρα ἴσα καὶ ὅμοια κάλλιστα τρίγωνα δεδομένου ὅτι ἡ διαλεκτικὴ τόσο στὸν 

Πλάτωνα ὅσο καὶ στὸν Ἀριστοτέλη εἶναι διαίρεση τῶν ἑναντίων σὲ δύο ἴσα μέρη
13

, 

εἶναι εὔλογο νὰ ὑποθέσουμε ὅτι τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο πρέπει νὰ συνίσταται ἀπὸ 

ἄρτιο ἀριθμὸ καλλίστων τριγώνων, διότι μόνον ὁ ἄρτιος ἔχει τὴν ἰδιότητα νὰ 

διαιρεῖται σὲ δύο ἴσα μέρη
14

. Ἄλλωστε ἀπὸ καθαρὰ κατασκευαστικοὺς λόγους τῆς 

γεωμετρίας τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κατασκευαστεῖ ἀπὸ περιττὸ 

ἀριθμὸ καλλίστων τριγώνων. Τὸ συμπέρασμα, στὸ ὁποῖο καταλήγουμε εἶναι ὅτι μὲ 

βάση τὴ βραχυλογικὴ φράση ἐκ τρίτου, μπορεῖ νὰ ὑποθέσει κανεὶς ὅτι τὸ ἰσόπλευρο 

τρίγωνο συντίθεται ἀπὸ ἄρτιο ἀριθμὸ καλλίστων τριγώνων μεγαλύτερο τῶν τριῶν καὶ 

ὄχι ἄπειρα, διότι ὁ ἀριθμὸς τῶν στοιχείων οἱουδήποτε σχήματος ἢ σώματος πρέπει νὰ 

                                                           
12

 ΠΛΑΤ., Τίμ., 47 a 7 – b 1: ἐξ ὧν ἐπορισάμεθα φιλοσοφίας γένος. 
13

 ΠΛΑΤ., Πολιτικ., 262 b 6· 265 a 4, … μεσοτομεῖν. δίχα τέμνειν ἢ διαιρεῖν. Θεαιτ. 147 e· Σοφ., 221 e· 

267 a· Πολιτ., ΣΤ, 509 d 6· Νόμοι Ε 745 d, ΑΡΙΣΤ., Ρητ., Α 1, 1355 a 33 – 36. 
14

 ΠΛΑΤ., Νόμ., 1, 895 e 1 – 3: τῷ κατ’ ἀριθμὸν ὄνομα μὲν ἄρτιον, λόγος δέ, ἀριθμὸς διαιρούμενος εἰς 

ἴσα δύο μέρη. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, Στοιχείων ΣΤ, ὅ Ἄρτιος ἀριθμός ἐστιν ὁ δίχα διαιρούμενος. 
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εἶναι ὀρισμένος καὶ ὄχι ἀόριστος. Ἐπειδὴ ὅμως τὰ κάλλιστα τρίγωνα 

χαρακτηρίζονται στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα εἶναι τὰ ἐλάχιστα μέρη καὶ μέλη ἑνὸς σώματος
15

, 

ὑπάρχει μεγάλη πιθανότητα - ἂν ὄχι βεβαιότητα - ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς πρέπει νὰ εἶναι 

ὁ ἕξι, ἀφοῦ τὸ δύο ἀποκλείεται. Τὸ γεγονὸς ἐπίσης ὅτι η ψυχὴ τοῦ κόσμου 

συμβολίζεται ἀπὸ τοὺς Πυθαγορείους μὲ τὸν ἀριθμὸ ἕξι
16

, συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς 

ἄποψης ὅτι τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο νὰ σύγκειται ἀπὸ ἕξι κάλλιστα τρίγωνα. Ἐπίσης ὁ 

Πρόκλος ἀναφέρει ἕνα θεώρημα τῶν Πυθαγορείων, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἕξι 

ἰσόπλευρα τρίγωνα ἢ τέσσερα τετράγωνα ἢ τρία ἑξάγωνα ἐὰν συναρμολογηθουν, 

καλύπτουν ὅλο τὸν τόπο
17

, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι συμπληρώνουν 360 μοῖρες. Τὸ 

θεώρημα αὐτὸ μνημονεύεται ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη
18

 καὶ τὸν Πάππο τὸν Ἀλεξανδρέα
19

. 

Θὰ μποροῦσε ἐνδεχομένως μὲ βάση τὸ ἀνωτέρω θεώρημα νὰ θεωρήσει κανεὶς πιθανὸ 

ὅτι τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο σύγκειται ἀπὸ ἕξι κάλλιστα τρίγωνα. Πράγματι, στὰ 

ἀμέσως ἐπόμενα, ὅπου ὁ Πλάτων ἐπιχειρεῖ σαφέστερη διατύπωση τῆς βραχυλογικὴς 

αὐτῆς ἔκφρασης, ἀναφέρεται ὅτι τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο σύγκειται ἀπὸ ἕξι κάλλιστα 

τρίγωνα ἀνὰ δύο λαμβανόμενα κατὰ διάμετρο, δηλαδὴ χιαστί (Τιμ. 54 e). Ἡ 

διευκρίνιση αὐτὴ ὅτι πρέπει νὰ τοποθετοῦνται ἀνὰ δύο τρίγωνα χιαστὶ ἢ σὲ σχῆμα 

σταυροῦ παραπέμπει εὐθέως στὴ διαλεκτικὴ μέθοδό του. 

Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἐγείρεται στὴ συνέχεια είναι νὰ δώσουμε λόγο γιαυτὸ ποὺ 

θεωρήσαμε δεδομένο καὶ τὸ χρησιμοποιήσαμε χωρὶς τεκμηρίωση, ὅτι δηλαδὴ ἡ 

φράση ἐκ τρίτου σημαίνει τρεῖς φορὲς ἢ τρίτη φορὰ καὶ ὄχι τρίτο τρίγωνο. Ἀλλὰ 

ἀκόμα καὶ ἂν ὑποτεθεῖ ὅτι μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ τὴν ἔννοια τοῦ τακτικοῦ ἀριθμητικοῦ - 

πρᾶγμα ποὺ ἀπὸ μένα θεωρεῖται ἀδύνατο ἢ τοὐλάχιστον ἀπίθανο - καὶ ἑπομένως ἡ 

φράση παρουσιάζει ἀμφισημία, πρέπει πάλι νὰ διερευνηθεῖ ποιὰ ἀπὸ τὶς δυὸ 

ἑρμηνεῖες ἁρμόζει στὸ ἐξεταζόμενο χωρίο. Τὸ ἐγκυρότερο λεξικὸ τῆς ἀρχαίας 

ἑλληνικῆς γλώσσας τῶν H. Liddell καὶ R. Scott προσδίδουν στὴν φράση ἐκ τρίτου δύο 

σημασίες, μία ἐπιρρηματική, δηλαδὴ τρεῖς φορὲς ἢ τρίτη φορά, καὶ μιὰ ἄλλη μὲ 

τακτικὸ ἀριθμητικὸ ἐπίθετο, δηλαδὴ τρίτος κατὰ τὴν τάξη
20

. Στὴ δεύτερη αὐτὴ ἔννοια 

ἐντάσσεται καὶ ἡ γενικὴ πληθυντικοῦ ἀριθμοῦ «ἐκ τρίτων»
21

 γιὰ τὴν ὁποία ὑπάρχουν 

ὄντως ἀρκετὰ παραδείγματα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐπιβεβαιώνεται ἡ σημασία του ὡς τακτικοῦ 

ἀριθμητικοῦ. Ὑπάρχουν ὡστόσο ὁρισμένοι σχολιαστές, οἱ ὁποῖοι ἐξισώνουν ἢ 

ταυτίζουν τὶς δύο αὐτὲς ἐκφράσεις, δηλαδὴ τὴ γενικὴ ἑνικοῦ «ἐκ τρίτου» μὲ τὴν 

γενικὴ πληθυντικοῦ «ἐκ τρίτων»
22

. Ἡ ταύτιση αὐτὴ κατὰ τὴ γνώμη μου εἶναι ἐντελῶς 

ἀδικαιολόγητη, ἐπειδὴ δὲν τεκμηριώνεται ἀπὸ πουθενὰ ἢ τοὐλάχιστον δὲν ἔχει μέχρι 

σήμερα τεκμηριωθεῖ. Ἀξιοπαρατήρητο εἶναι ἐπίσης ὅτι τὸ μοναδικὸ χωρίο, ὅπου 

                                                           
15

 NICOMACHI GERASENI PYTHAGOREI, Indtroductionis arithmeticae, libri II, R. Hoche (ed.), Lipsiae, 

Teunber, 1866, II, a. 
16

 IAMBLICHUS, Theologoumena arithmeticae, ed. De Falco, Lipsiae, Teubner, 1922, 43, 45, 47. 
17

 PROCLI DIADOCHI, In primum Euclidis elementorum commentaria, Lipsiae, Teubner, 1873, 304 – 

305. 
18

 ΑΡΙΣΤ., Π. οὐρ., Γ 7, 306 b 3 – 8. 
19

 PAPPI ALEXANDRINI, Collectionis quae supersunt vol. II rec. Fr. Hultsch, Lipsiae, Teubner 1878. ΕΥ. 

ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ (ἐπιμ.) Ἡ μαθηματικὴ συναγωγὴ τοῦ Πάππου τοῦ Ἀλεξανδρέως. Ἀθήνα, Αἴθρα, 2004, 14. 
20

 H. LIDDELL and R. SCOTT, A Greek – English Lexicon, Oxford, Clarendon Press, 1968. 
21

 ΠΛΑΤ., Γοργ., 500 a 1 – 2· Συμπ., 213 b 5. 
22

 G. STALLBAUM, Platonis Timaeus et Critias, Platonis opera omnia, vol viii 1863, σ. 226. 
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γίνεται ἀναφορὰ στὸ προαναφερθὲν λεξικό, εἶναι τὸ 54 a τοῦ Τίμαιου, δηλαδὴ ἐκεῖνο, 

τὸ ὁποῖο τίθεται ὑπὸ ἐξέταση στὴν παροῦσα μελέτη. Συνεπῶς ὁ συντάκτης τοῦ 

λεξικοῦ δὲν κάνει τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ μεταφέρει μιὰ ἀπὸ μακροῦ 

ἀποκρυσταλλωμένη καὶ παλαιωμένη κατάσταση σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ὁ συντάκτης 

τοῦ λεξικοῦ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κάτι τὸ διαφορετικό, διότι αὐτὸ θὰ συνεπαγόταν 

ὅτι θὰ ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ ἀνασκευάσει καὶ νὰ ἀνατρέψει τὴν κρατοῦσα ἑρμηνεία, 

πρᾶγμα ποὺ δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολο. 

Γιὰ νὰ τεκμηριωθεῖ ἑπαρκῶς ὅτι τὸ σύμπλεγμα τῶν λέξεων ἐκ τρίτου σημαίνει 

τρίτος μὲ τὴν ἔννοια τοῦ τακτικοῦ ἀριθμητικοῦ, θὰ ἔπρεπε νὰ ἐντοπιστεῖ τοὐλάχιστον 

ἕνα δεύτερο χωρίο μὲ τὴν ἴδια σημασία στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία, διότι ἕνα 

καὶ μοναδικὸ χωρίο, δηλαδή ἕνα ἄπαξ λεγόμενο, δὲν παρέχει ἀρκετὴ πειστικότητα, 

καὶ ἑπομένως δὲν ἀποτελεῖ καμία ἀπόδειξη. Πρέπει ὡστόσο νὰ λεχθεῖ ἐδῶ ὅτι ὁ 

Κλαύδιος Γαληνὸς ἀντιλαμβάνεται τὸ χωρίο αὐτὸ τοῦ Πλάτωνα ὅπως καὶ οἱ πλεῖστοι 

ἑρμηνευτές. Λέγει συγκεκριμένα ὅτι τὸ μὲν ἰσόπλευρο τρίγωνο γίνεται ἀπὸ δύο 

ὀρθογώνια τρίγωνα, τὸ δὲ τετράγωνο ἀπὸ τέσσερα. Προσθέτει ἐπίσης ὁ Πλάτων, 

ἐπειδὴ δὲν μποροῦσε νὰ προχωρήσει σὲ περαιτέρω διαίρεση, σταμάτησε σ’ αὐτὰ ὡς 

ἐλάχιστα, καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν τὰ ὀνόμασε στοιχεῖα
23

. Ὅταν ὅμως ἀπαριθμεῖ τὰ 

κάλλιστα τρίγωνα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα συνίσταται τὸ εἰκοσάεδρο, λέγει ὅτι αὐτὰ εἶναι 

ἑκατὸν εἴκοσι
24

. Ἂν ὁ Γαληνὸς εἶχε κάνει τὸν ὑπολογισμό, γιὰ νὰ δεῖ πόσα κάλλιστα 

τρίγωνα ἔπρεπε νὰ περιέχει τὸ εἰκοσάεδρο, ποὺ εἶναι στοιχεῖο τοῦ νεροῦ, θὰ εὕρισκε 

ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ 40 καὶ ὄχι 120, μὲ βάση τὴν ἑρμηνεία του, σύμφωνα μὲ τὴν 

ὁποία δύο κάλλιστα τρίγωνα συνενούμενα σχηματίζουν τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο, ἀφοῦ 

2  20 = 40. Τὸ γεγονὸς ὡστόσο ὅτι δέχεται ὅτι τὸ τετράγωνο σύγκειται ἀπὸ τέσσερα 

καὶ ὄχι δύο ἰσοσκελῆ ὀρθογώνια τρίγωνα, ὅπως δηλαδὴ ἀκριβῶς τὸ διατυπώνει ὁ 

Πλάτων, μαρτυρεῖ ὅτι ἔκαμε ἐσφαλμένη μετάφραση της βραχυλογικῆς φράσης ἐκ 

τρίτου, ἐνῶ ὡς πρὸς τὰ ἄλλα ἀντιγράφει μηχανικὰ τὰ λόγια τοῦ Πλάτωνα, ὅτι δηλαδὴ 

τὸ τετράγωνο σύγκειται ἀπὸ τέσσερα ἰσοσκελῆ ὀρθογώνια τρίγωνα καὶ ὅτι τὸ 

εἰκοσάεδρο σύγκειται ἀπὸ ἑκατὸν εἴκοσι κάλλιστα τρίγωνα
25

. Κατὰ τὸν Γαληνὸν 

λοιπὸν ἡ σύσταση τοῦ μὲν ἰσοπλεύρου τριγώνου συντελεῖται ἀπὸ δύο ὀρθογώνια 

σκαληνά, τοῦ δὲ τετραγώνου ἀπὸ τέσσερα ὀρθογώνια ἰσοσκελῆ. Σημαντικὴ εἶναι 

ὡστόσο ἡ ἐξήγηση ποὺ δίνει γιὰ ποιὸ λόγο ὁ Πλάτων τὰ χαρακτηρίζει στοιχεῖα. Ὁ 

λόγος εἶναι ὅτι ὁ Πλάτων δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσει σὲ περαιτέρω κατάτμηση ἢ 

διαίρεση τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου καὶ τοῦ τετραγώνου. Αὐτὸ συνεπάγεται ὅτι τὰ δύο 

τρίγωνα τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου καὶ τὰ τέσσερα τοῦ τετραγώνου εἶναι ἀντίστοιχα 

στοιχεῖα τῶν σχημάτων αὐτῶν, ἐπειδὴ αὐτὰ εἶναι τὰ ἐλάχιστα μέρη ἢ ὀντότητες, ἀπὸ 

τὰ ὁποῖα αὐτὰ συνίστανται. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὀρθότητα τῆς 

                                                           
23

 (ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ, Ἄπαντα). CLAUDII GALENI, Opera omnia, vol. V, rec. C. G. Kühn, 

Hildesheim, G. Olms Verlagsbuchhandlung, 1965, 669. Γαληνοῦ περὶ τῶν καθ’ Ἱπποκράτην καὶ 

Πλάτωνα δογμάτων βιβλίον ὄγδοον Galeni de Hippokratis et Platonis pracitis liber octavus: καὶ φησί, 

τὸ μὲν ἰσόπλευρον τρίγωνον ἐκ τριγώνων ὀρθογωνίων δυοῖν γενέσθαι, τὸ δὲ τετράγωνον ἐκ τεττάρων. 

ἐπεὶ δὲ μηκέτι ἀνωτέρω προελθεῖν εἶχεν, ὡς ἐν  ἐλαχίστοις ἵσταται τοῦτοις, καὶ διὰ τοῦτ’ αὐτὰ 

προσαγορεύει στοιχεῖα, τὸ μὲν ἕτερον ἰσοπλεύρου τριγώνου, τὸ δ’ ἕτερον τετραγώνου. 
24

 Αὐτόθι, 669 – 670: τὸ δὲ τρίτον ἐκ δὶς ἑξήκοντα τῶν στοιχείων συμπαγέντων. 
25

 ΠΛΑΤ., Τίμ., 55 a – b. 
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ἑρμηνείας του, ἂν δηλαδὴ τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο συνίσταται ἀπὸ δύο ἢ ἕξι κάλλιστα 

τρίγωνα, αὐτὰ εἶναι τὰ ἐλάχιστα μέρη καὶ μέλη, ἀπὸ τὰ ὁποῖα συναποτελοῦνται τὰ 

ἀνωτέρω σχήματα. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι καθορισμένος καὶ δὲν μπορεῖ νὰ 

αὐξομειώνεται, νὰ εἶναι δηλαδὴ μικρότερος ἢ μεγαλύτερος. 

Ἀξιοσημείωτο εἶναι ἐδῶ ὅτι ὁ Γαληνὸς παραθέτει τὸ κείμενο τοῦ Πλάτωνα 

αὐτολεξεὶ μετὰ ἀπὸ τὴ σαφέστερη δήλωση τοῦ φιλοσόφου ὅτι τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο 

συνίσταται ἀπὸ ἕξι κάλλιστα τρίγωνα, ἀφοῦ συντεθοῦν ἀνὰ δύο τρεῖς φορές (54 b – e) 

καὶ ὄχι ἀπὸ δύο, ὅπως ἐσφαλμένα ἔχει ἑρμηνευθεῖ τὸ ὑπὸ ἐξέταση χωρίο (54 a). Μὲ 

ἄλλα λόγια, ὁ Γαληνὸς δέχεται ὅτι τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο συνίσταται ἀπὸ δύο 

κάλλιστα τρίγωνα, τὸ δὲ εἰκοσάεδρο ἀπὸ 120 κάλλιστα τρίγωνα ὡς στοιχεῖα του, 

πρᾶγμα βέβαια ποὺ δὲν θὰ συνέβαινε, ἂν τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο συνίστατο ὄντως 

μόνον ἀπὸ δύο καὶ ὄχι ἕξι κάλλιστα τρίγωνα, διότι τότε θὰ εἴχαμε 2  20 = 40 καὶ ὄχι 

120, ἀφοῦ ἡ κάθε βάση ἀπὸ τὶς 20 θὰ εἶχε μόνο 2 στοιχεῖα. Πρόκειται λοιπὸν γιὰ 

ἀβλεψία τοῦ Γαληνοῦ, διότι τὰ δύο πράγματα ποὺ δέχεται εἶναι ἀσύμβατα μεταξύ 

τους, δεδομένου ὅτι τὰ 120 στοιχεῖα προκύπτουν μόνον ἂν τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο 

συνίσταται ἀπὸ ἕξι κάλλιστα τρίγωνα: 6  20 = 120. Κατὰ τοὺς σύγχρονους 

ἑρμηνευτὲς καὶ γενικότερα τὴν κρατοῦσα ἄποψη δὲν ὑφίσταται θέμα ἀσυμβατότητας, 

διότι κατὰ τὴν ἑρμηνεία ποὺ δέχονται, ὅτι δηλαδὴ κατὰ τὸν Πλάτωνα τὸ ἰσόπλευρο 

τρίγωνο ἄλλοτε συνίσταται ἀπὸ δύο καὶ ἄλλοτε ἀπὸ ἕξι τρίγωνα, καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν στοιχείων κάθε σχήματος, δηλαδὴ σώματος, ποικίλλει 

κατὰ βούληση. Ἰσχυρίζονται δηλαδὴ ὅτι, ἀφοῦ ἡ κατασκευὴ τοῦ ἰσοπλεύρου 

τριγώνου - ὅπως ἄλλωστε καὶ τοῦ τετραγώνου - μπορεὶ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἀπὸ δύο ἕως 

ἄπειρα κάλλιστα τρίγωνα, τότε θεωροῦν ἄλογο ὅτι καὶ τὰ ἀντίστοιχα σχήματα, τὰ 

ὁποῖα ἔχουν ἕδρα αὐτά, μποροῦν νὰ ἔχουν ὡς στοιχεῖα τυχαῖο ἀριθμὸ ὀρθογωνίων 

ἰσοσκελῶν ἢ σκαληνῶν τριγώνων μὲ γωνίες 90, 45, 45 καὶ 90, 60, 30 μοιρὼν 

ἀντίστοιχα. Αὐτὸ ὅμως εἶναι ἀδύνατον - ὅπως ἤθελε - ἐπειδή τὰ τρίγωνα αὐτὰ γιὰ νὰ 

χαρακτηριστοῦν στοιχεῖα πρέπει νὰ εἶναι ὁρισμένα σὲ ἀριθμὸ καὶ οὔτε λιγότερα οὔτε 

περισσότερα
26

. Συγκεκριμένα, τὰ στοιχεῖα τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου εἶναι ἕξι, τοῦ δὲ 

τετραγώνου τέσσερα κατὰ τὶς μαρτυρίες ἀρχαίων σχολιαστῶν, ὅπως τοῦ Ἀλκίνοου 

καὶ τοῦ Τίμαιου τοῦ Λοκροῦ
27

. Ἐδῶ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γίνει διάκριση ἀνάμεσα στὰ 

μέρη καὶ τὰ μέλη ἑνὸς σώματος. Τὰ μέρη μπορεῖ νὰ εἶναι ἄπειρα ὄχι ὅμως καὶ τὰ 

μέλη, τὰ ὁποῖα εἶναι καθορισμένα καὶ ἀντιστοιχοῦν στὰ στοιχεῖα
28

. Ἡ κατὰ μέλη 

διαίρεση εἶναι ἡ κατ’ εἴδη διαίρεση
29

, ὁπότε ἔχουμε τὴ διαλεκτικὴ καὶ ὄχι τὴν 

ἐριστική
30

. Ἡ διάκριση αὐτὴ εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν κατανόηση τῆς 

διαλεκτικῆς κατὰ Πλάτωνα. Ἂν αὐτὸ δὲν γίνει, τότε μᾶς διαφεύγει ἡ διαλεκτική, 
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 Πβ. Γ. Χ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ, Προλεγόμενα γιὰ μιὰ νέα ἑρμηνεία γένεσης τοῦ κόσμου κατὰ Πλάτωνα (Τίμ, 
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 ΠΛΑΤ., Σοφ., 264 c 1 – 2, 267 d 5 – 6. 
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 ΠΛΑΤ., Πολιτ., Ε 454 a, πβ. G. KOUMAKIS, Plato on Dialectic and Democracy, Δωδώνη, τ. , 

Μέρος τρίτο, Ιωάννινα, 2000, 23 – 60. 
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δηλαδὴ τὸ πιὸ καθαρὸ καὶ γνήσιο μέρος τῆς φιλοσοφίας του
31

. Ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων 

κατονομάζει τὸ κάλλιστον τρίγωνο, δηλαδὴ τὸ ἡμιτρίγωνο ἰσοπλεύρου τριγώνου, 

στοιχεῖον τῶν τριῶν καλλίστων σωμάτων, ἤτοι τῆς πυραμίδας, τοῦ ὀκταέδρου καὶ τοῦ 

εἰκοσαέδρου
32

. 

Ἡ δυσκολία μετάφρασης ὀφείλεται στὴν βραχύτητα τῆς ἔκφρασης, τὴν ὁποία, ὡς 

φαίνεται, σκοπίμως, χρησιμοποιεῖ ὁ Πλάτων, ἐπειδὴ διατηρεῖ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ 

συμπύκνωση τοῦ νοήματος συντελεῖ τὰ μέγιστα στὴν φιλοσοφία καὶ ὅτι ὁ τρόπος 

φιλοσοφίας τῶν παλαιῶν ἦταν ἡ Λακωνικὴ βραχυλογία. Ὡς παραδείγματα δὲ 

ἀναφέρει ὁρισμένα ἀποφθέγματα, ὅπως: Γνῶθι σαὐτὸν, Μηδὲν ἄγαν
33

. Κατὰ τὸν 

Πλάτωνα τὸν νὰ λακωνίζει κανείς, τὸ νὰ ἐκφράζεται με λίγα καὶ συμπυκνωμένα 

λόγια, ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ νὰ φιλοσοφεῖ. Τοῦτο δὲ διότι οἱ φράσεις εἶναι ἀξιόλογες, 

σύντομες καὶ γεμάτες νόημα. Λέγονται κατ’ ἐπιτομήν, δηλαδὴ ἀποστρογγυλωμένα, 

συνεσφιγμένα καὶ συνοπτικά
34

. Ὁ Πλούταρχος ἀντέστρεψε τὴ φράση αὐτὴ καὶ εἶπε 

τὸ νὰ φιλοσοφεῖ κανεὶς σημαίνει νὰ λακωνίζει, δηλαδὴ τὰ λόγια του νὰ εἶναι λίγα 

ἀλλὰ περιεκτικά
35

. Κατὰ τὸν Πλάτωνα ὁ συνοπτικός, δηλαδὴ αὐτὸς ποὺ ἐκφράζεται 

συνοπτικὰ εἶναι ὁ διαλεκτικὸς καὶ ἡ σύνοψη εἶναι διαλετική
36

. Ὁ Πλάτων συνδέει 

λοιπὸν ἄμεσα καὶ ἄρρητα τὸ λακωνίζειν μὲ τὸ φιλοσοφεῖν. Θὰ μποροῦσε μάλιστα νὰ 

ἰσχυριστεῖ κανεὶς ὅτι ὁ μόνος τρόπος ἔκφρασης τῆς φιλοσοφίας κατὰ Πλάτωνα εἶναι 

ὁ λακωνικὸς ποὺ σὲ τελευταία ἀνάλυση ὁ αἰνιγματικός, ὅπως λέχτηκε καὶ 

προηγουμένως. Γιὰ τὸν Πλάτωνα ἡ φιλοσοφία δὲν εἶναι ρητὴ ὅπως τὰ ἄλλα 

μαθήματα, ἀλλὰ διατυπώνεται κατὰ τρόπο αἰνιγματικό. Ὁ Παρμενίδης γιὰ 

παράδειγμα, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἀποκορύφωμα τῆς διαλεκτικῆς, δηλαδὴ τῆς φιλοσοφίας 

του, χαρακτηρίζεται ὡς ὁ πιὸ αἰνιγματικὸς διάλογος τοῦ Πλάτωνα
37

. Ἐπίσης ἡ 

διάλεξη τοῦ Πλάτωνα Περὶ ἀγαθοῦ, τὴν ὁποία ἔδωσε προφορικὰ χαρακτηρίστηκε ἀπὸ 

τοὺς ἀκροατές του αἰνιγματική
38

. Ἀπ’ αὐτὸ μπορεῖ νὰ συναχθεῖ τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ 

Πλάτων οὔτε εἶπε οὔτε ἔγραψε τὴ φιλοσοφία του μὲ τὸν τρόπο ποὺ λέγονται ἢ 

γράφονται τὰ ἄλλα μαθήματα, ἀλλὰ διαφορετικά, δηλαδὴ αἰνιγματικά. Δὲν 

συμμερίζομαι τὴν ἄποψη ποὺ ἔχει ὑποστηριχτεῖ κατὰ καιροὺς ἀπὸ τοὺς ὁπαδοὺς τῆς 

ἄγραφης διδασκαλίας ὅτι ὁ Πλάτων εἶπε τὴ φιλοσοφία του προφορικὰ μόνον ἀλλὰ 

δὲν τὴν ἔγραψε
39

. Ὁ προφορικὸς καὶ ὁ γραπτὸς λόγος ἔχουν τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατά. 

Πάντως καὶ οἱ δύο ἀνήκουν στὴν κατηγορία τοῦ ἐξωτερικοῦ λόγου κατ’ ἀντίθεση μὲ 

τὸν ἐνδιάθετο, μὲ τὸν ὁποῖο ἐκφράζονται τὰ σπουδαιότερα πράγματα (τιμώτερα)
40

. 
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 ΠΛΑΤ., Σοφ., 253 e. 
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 ΠΛΑΤ., Τιμ., 54 d 6 στοιχεῖον δ' αὐτοῦ ... 
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 ΠΛΑΤ., Πρωτ., 343 b. 
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40

 ΠΛΑΤ., Φαῖδρ., 278 d – e. 



90 

 

Ὅταν ὁ λόγος εἶναι σκοτεινός, δυσνόητος καὶ αἰνιγματικός, κατὰ τρόπον ὥστε τὸ 

βαθύτερο νόημα νὰ μὴν εἶναι φανερό, τότε αὐτὸ ποὺ ἀπομένει στὸν ἐρευνητὴ νὰ 

κάμει εἶναι νὰ ἀκολουθήσει τὰ ἴχνη τοῦ ἐνδιαθέτου λόγου, δηλαδὴ τῆς κρυμμένης 

οὐσίας. Γιαυτὸ ὁ Πλάτων παρομοιάζει συχνὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς γνώσης καὶ τῆς 

σοφίας μὲ τὰ κυνηγετικὰ σκυλιά, τὰ ὁποῖα βαδίζουν ἐπὶ τὰ ἴχνη τοῦ θηράματος. Τὰ 

σκυλιὰ αὐτὰ ἀναφέρει ὅτι εἶναι ὑπὸ τῆν Λακωνία
41

, προφανῶς γιὰ νὰ συνδέσει τὸ 

λακωνίζειν μὲ τὸ φιλοσοφεῖν. Ἡ ἀναζήτηση λοιπὸν τῆς γνώσης κατὰ Πλάτωνα δὲν 

εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ μιὰ ἰχνηλασία, γιαυτὸ χρησιμοποιοῦνται συχνὰ τὰ ἴχνη καὶ τὸ 

ἰχνεύειν
42

. 

Γιὰ νὰ τεκμηριωθεῖ ἡ ἑρμηνεία ὅτι ἡ φράση ἐκ τρίτου εἶναι τακτικὸ ἀριθμητικὸ καὶ 

σημαίνει τρίτο, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναζητηθοῦν καὶ νὰ ἀνευρεθοῦν παράλληλα χωρία στὴν 

ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία καὶ νὰ ἐξακριβωθεῖ ἡ σημασία τους. Πρέπει ἐδῶ νὰ 

λεχθεῖ ὅτι ὅλα τὰ σχετικὰ χωρία, ποὺ μπόρεσα νὰ βρῶ ἔχουν ἐπιρρηματικὴ σημασία 

καὶ σημαίνουν τρεῖς φορὲς ἢ τρίτη φορά, ἐνῶ κανένα δὲν εἶναι ἀπόλυτο τακτικὸ 

ἀριθμητικό, μὲ τὴν ἔννοια τοῦ τρίτος ἐκτὸς ἂν συνοδεύεται ἀπὸ οὐσιαστικὸ ὅπως ἐκ 

τρίτου προσώπου ἢ μέρους ἢ σχήματος. Πρέπει κατ' ἀρχὴν νὰ λεχθεῖ ὅτι ἡ παραπάνω 

φράση μὲ ἐπιρρηματικὴ ἔννοια ὑπάρχει σὲ ἀφθονία στοὺς μύθους τοῦ Αἰσώπου. Ἀπὸ 

τὸ πλῆθος τῶν χωρίων θὰ παρατεθοῦν ἐνδεικτικὰ ὀρισμένα μόνον ἀπ’ αὐτά. Ἐκεῖ 

ἐπιπολάζουν οἱ φράσεις: ἀλώπηξ, τὸ μὲν πρῶτον ἰδοῦσα … ἐκ δευτέρου δὲ … ἐκ 

τρίτου δὲ … πρᾶγμα ποὺ ἀποδίδεται μονοσήμαντα: γιὰ πρώτη φορά, γιὰ δεύτερη 

φορά, γιὰ τρίτη φορά
43

. Ἡ φράση λοιπὸν ἐκ τρίτου ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ τρίτον μὲ 

ἐπιρρηματικὴ σημασία, δηλαδή: πρῶτον, δεύτερον, τρίτον, ποὺ σημαίνει γιὰ πρώτη, 

γιὰ δεύτερη, γιὰ τρίτη φορά
44

. Τὸ γλωσσικὸ σύμπλεγμα ἐκ τρίτου μὲ ἐπιρρηματικὴ 

ἔννοια βρίθει στοὺς μύθους τοῦ Αἰσώπου
45

, ἀπαντᾶ δὲ σὲ πολλοὺς ἄλλους 

συγγραφεῖς, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὸν Φίλωνα τὸν Ἰουδαῖο
46

, στὸν Ἱπποκράτη
47

, 
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στοὺς Σιβυλλικοὺς χρησμοὺς
48

, στὸν Γαληνὸ καὶ σὲ Χριστιανικὰ ἐκκλησιαστικὰ 

κείμενα
49

. Πρέπει ἐδῶ νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ὑφίσταται μιὰ ἐννοιολογικὴ διαφορὰ 

μεταξὺ τῶν δύο ἐπιρρηματικῶν φράσεων: τρίτον καὶ ἐκ τρίτου. Ἡ φράση ἐκ τρίτου 

σημαίνει κατὰ κανόνα ἐπανάληψη τῆς ἴδιας πράξης, πρᾶγμα ποὺ δὲν συμβαίνει κατ’ 

ἀνάγκη στὴν ἐπιρρηματικὴ φράση τρίτον, μὲ τὴν ἔννοια: πρῶτον, δεύτερον, τρίτον
50

. 

Ἡ ἐπιρρηματικὴ φράση ἐκ τρίτου ἰσοδυναμεῖ ἐννοιολογικὰ μὲ τὸ ἐπίρρημα τρίς, ποὺ 

σημαίνει τρεῖς φορές, τὸ ὁποῖο χρησιμοποεῖται ἀπὸ τὸν Πλάτωνα ἀμέσως παρακάτω, 

ὅπου διευκρινίζεται πληρέστερα ἡ σκοτεινὴ αὐτὴ φράση. Πρόκειται δηλαδὴ στὴν 

οὐσία γιὰ ἀντικατάσταση τῆς ἐπιρρηματικῆς φράσης ἐκ τρίτου μὲ τὸ ἐπίρρημα τρίς. 

Ἐκεῖ λέγει ὅτι ἀνὰ δύο κάλλιστα τρίγωνα συντιθέμενα τρεῖς φορὲς κατὰ διάμετρον, 

τοὐτέστιν χιαστί, καὶ μάλιστα κατὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε οἱ ὑποτείνουσα μὲ τὶς 

βραχεῖες κάθετες πλευρὲς νὰ ἐφάπτονται στὸ κέντρο, γεννᾶται ἕνα ἰσόπλευρο 

τρίγωνο ἀπὸ ἕξι κατὰ τὸν ἀριθμὸ τρίγωνα
51

. 

Ἡ διατύπωση αὐτὴ τοῦ Πλάτωνα στὸ δεύτερο χωρίο εἶναι σαφέστερη καὶ πλήρης, 

ὥστε δὲν χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις ὡς πρὸς τὸ θέμα αὐτό, ἀπὸ ποιὸ 

δηλαδὴ ἀριθμὸ καλλίστων τριγώνων συνίσταται τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο. Ἐπειδὴ ὅμως 

ὁ Πλάτων σύμφωνα μὲ τὴν ἑρμηνεία τους φέρεται νὰ τὸ κατασκευάζει ἀπὸ 

διαφορετικὸ ἀριθμὸ τριγώνων, συγκεκριμένα ἄλλοτε ἀπὸ δύο καὶ ἄλλοτε ἀπὸ ἕξι, 

καταλήγουν ὁρισμένοι σχολιαστὲς στὸ πεπλανημένο συμπέρασμα ὅτι τὸ ἰσόπλευρο 

τρίγωνο γεννᾶται ἀπὸ τυχαῖον ἀριθμὸ καλλίστων τριγώνων καὶ κατὰ συνέπεια τὸ 

μέγεθός του ἐξαρτᾶται κάθε φορὰ ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε ἀριθμὸ τριγώνων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 

αὐτὸ συντίθεται
52

. Φτάνουν μάλιστα στὸ σημεῖο νὰ ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Πλάτων 

σχηματίζει τόσο τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο ὅσο καὶ τὸ τετράγωνο ἀπὸ περισσότερα 

τρίγωνα ἀπὸ ὅσα εἶναι ἀναγκαῖα, δηλαδὴ τὸ μὲν πρῶτο σχηματίζεται ἀπὸ ἕξι τὸ δὲ 

δεύτερο ἀπὸ τέσσερα, ἐνῶ σὲ κάθε περίπτωση τὰ δύο ἀρκοῦν
53

. Δὲν ἀναλογίζονται 
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ὡστόσο ὅτι κατὰ τὴ μαρτυρία τῶν ἀρχαίων - ὅπως εἴδαμε - τὰ τρίγωνα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 

σχηματίζονται τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο καὶ τὸ τετράγωνο εἶναι ἕξι καὶ τέσσερα 

ἀντίστοιχα, ἐπειδὴ εἶναι στοιχεῖα αὐτῶν. Συνεπῶς, ἂν αὐτὰ ἀποτελοῦνταν ἀπὸ ἄλλον 

ἀριθμόν, δὲν θὰ ἦταν στοιχεῖα. Τὸ ὅτι ὅμως πρέπει νὰ εἶναι φαίνεται ἀπολύτως 

ἀπαραίτητο. Οὔτε λαμβάνουν σοβαρὰ ὑπόψη ὅτι ἡ φράση «κατὰ διάμετρον», τὴν 

ὁποία θεωρεῖ ὁ Πλάτων ἀπαραίτητη γιὰ τὴν σύνθεση τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου (54 d 

8), εἶναι δισήμαντη. Ἡ μία ὑποδηλώνει ὅτι δύο τρίγωνα μποροῦν νὰ ἑνωθοῦν κατὰ 

μῆκος τῆς ὑποτείνουσας (36 c 7), ὥστε νὰ σχηματίζεται ἕνα τραπεζοειδὲς ἡ δὲ ἄλλη 

ὅτι ἀνὰ δύο τρίγωνα τοποθετοῦνται χιαστί, ὅπως οἱ τέσσερις ὅροι μιᾶς ἀναλογίας
54

. 

Ἡ πρώτη σημασία ἔχει γίνει γενικὰ ἀποδεκτή, ἡ δὲ δεύτερη ὑποστηρίχτηκε μὲ ἀρκετὰ 

πειστικὰ ἐπιχειρήματα ἀπὸ τὸν πλατωνιστὴ A. E. Taylor, ἡ ὁποία ὅμως δὲν ἔγινε 

εἰσακουστή
55

. Ἐλπίζω σὲ ἄλλη ἐργασία μου νὰ μπορέσω νὰ δείξω ὅτι ἡ ἄποψη τοῦ A. 

E. Taylor εἶναι ἡ μόνη ὀρθή. Ἐδῶ θὰ ἀρκεσθῶ μόνον νὰ ἐπισημάνω, ὅτι σὲ 

περίπτωση ποὺ ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ χιαστὶ ἔννοια εἶναι ἡ μόνη ὀρθή, τότε, ἂν δεχτοῦμε 

τὴν ἑρμηνεία ὅτι ἀνὰ δύο τρίγωνα τοποθετοῦνται χιαστί ἢ σταυρωτά, ἡ φράση αὐτὴ 

θὰ ἦταν κενὴ περιεχομένου, διότι θὰ ἦταν ἀδύνατη ἡ χιαστὶ τοποθέτηση μὲ δύο 

μόνον, ἀφοῦ ἀπαιτοῦνται τοὐλάχιστον τέσσερα στοιχεῖα, ὅπως ἀκριβῶς ἡ ἀναλογία 

ἀξιώνει τοὐλάχιστον τέσσερις ὅρους
56

. Ἐδῶ πρέπει βέβαια νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ κατὰ 

διάμετρον σύζευξη, ποὺ ἀξιώνει ὁ Πλάτων γιὰ τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο, ὑπονοείται καὶ 

γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ τετραγώνου, ὁπότε τὰ δύο τρίγωνα δὲν ἀρκοῦν, προκειμένου 

νὰ σχηματιστεῖ τὸ τετράγωνο μὲ τὴ χιαστὶ τοποθέτηση τῶν τριγώνων, ἀλλὰ 

χρειάζονται τοὐλάχιστον τέσσερα. Ὅταν ὅμως τὸ τετράγωνο σύγκειται ἀπὸ τέσσερα 

καὶ ὄχι δύο ὀρθογώνια ἰσοσκελῆ τρίγωνα, τότε μὲ κανένα τρόπο δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ 

σύνθεση ἀνὰ δύο τριγώνα κατὰ μῆκος τῆς ὑποτείνουσας. Ἂν τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο 

σύγκειται ἀπὸ δύο μόνον κάλλιστα τρίγωνα, τότε ἡ ἐφαρμογὴ τῆς κατὰ διάμετρον 

σύνθεσης εἶναι ἀδύνατη καὶ μὲ τὶς δύο ἔννοιες. Δύο κάλλιστα τρίγωνα δηλαδὴ δὲν 

μποροῦν νὰ ἑνωθοῦν οὔτε κατὰ μῆκος τῆς ὑποτείνουσας οὔτε χιαστί, γιὰ νὰ 

σχηματιστεῖ ἰσόπλευρο τρίγωνο ἀπὸ τέσσερα. 

Πρέπει ἐδῶ προκαταβολικὰ νὰ λεχτεῖ ὅτι ἡ χιαστὶ τοποθέτηση τῶν τριγώνων καὶ 

στὶς δύο περιπτώσεις, δηλαδὴ τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου καὶ τοῦ τετραγώνου 

συνηγορεῖ στὴν ἐπίτευξη τῆς διαλεκτικῆς κατὰ Πλάτωνα, ἀφοῦ αὐτὴ συνίσταται στὴ 

διαίρεση σὲ δύο ἀντίθετα μέρη, πρᾶγμα ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν χιαστὶ τοποθέτηση, 

ἡ ὁποία ὑποδηλώνει ἀντίθεση. Ἐπίσης ὁ συσχετισμὸς ποὺ κάνει ὁ Ἀριστοτέλης τῆς 

ἀναλογίας μὲ τὴν κατὰ διάμετρον σύζευξη, δηλαδὴ τὴν χιαστί, ἔχει τεράστια σημασία 

γιὰ τὴν φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνα, ἡ ὁποία κορυφώνεται στὴν ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ. Κατὰ 

αὐτὸν ἡ ἀναλογία εἶναι ὁ κάλλιστος δεσμός, διότι αὐτὴ τὰ κάνει ὅλα ἕνα
57

. Τὸ ἕνα 

ὅμως εἶναι ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ, ὅπως εἴδαμε
58

. Φαίνεται ὅτι ὁ ὅρος αὐτὸς ποὺ ἔθεσε ὁ 
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Πλάτων γιὰ τὴ σύνθεση τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου ἔχει βαρύνουσα σημασία γιὰ τὴ 

φιλοσοφία του, διαφορετικὰ δὲν θὰ ὑπήρχε ἀποχρῶν λόγος νὰ γίνει μνεία τῆς 

ἀπαίτησης αὐτῆς. Γενικά, ὅλες οἱ ὀδηγίες, ποὺ δίνει ὁ φιλόσοφος γιὰ τὴ γένεση τοῦ 

ἰσοπλεύρου τριγώνου, φαίνεται ὅτι συνιστοῦν ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ νὰ 

ἐκδιπλώσει τὴ σκέψη καὶ τὴ φιλοσοφία του. Δὲν εἶπε γιὰ παράδειγμα νὰ 

τοποθετήσουμε ἕξι τρίγωνα τυχαῖα ἢ ὅπως ἐμεῖς θέλουμε γιὰ τὸν σχηματισμὸ τοῦ 

ἰσοπλεύρου τριγώνου, ἀλλὰ ὑπέδειξε καὶ τὸν τρόπο ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ ἀκολουθηθεῖ 

πρὸς ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ. Ἂρα κάτι εἶχε στὸν νοῦ του, τὸ ὁποῖο δὲν μᾶς τὸ ἔκαμε 

γνωστό. Ἂν οἱ ὀδηγίες αὐτὲς ἰσχύουν σὲ κάθε περίπτωση, τότε δὲν εἶναι δυνατόν νὰ 

σχημάτισε ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνον μόνον ἀπὸ δύο τρίγωνα, διότι δὲν 

θα ἦταν δυνατὴ ἡ σύνθεση οὔτε κατὰ μῆκος τῆς ὑποτείνουσας οὔτε χιαστί. 

Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἐγείρεται στὴ συνέχεια εἶναι γιατὶ ὁ Πλάτων δὲν εἶπε ρητὰ ὅτι τὰ 

ὀρθογώνια τρίγωνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα συνίσταται τὸ τετράγωνο, εἶναι κατὰ διάμετρον, 

δηλαδὴ χιαστί, ἀλλὰ τὸ ἄφησε σιωπηρὰ νὰ ἐννοηθεῖ. Αὐτὸ ποὺ εἶπε ρητὰ εἶναι ὅτι 

τετράγωνο συνίσταται ἀπὸ τέσσερα ἰσοσκελῆ ὀρθογώνια τρίγωνα, τῶν ὁποίων οἱ 

γωνίες ἔχουν συναχθεῖ στὸ κέντρο τοῦ τετραγώνου
59

. Κατ’ ἀρχὴν ὑποθέτουμε ὅτι ἡ 

ἀρχὴ καὶ τῶν δύο, δηλαδὴ τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου καὶ τοῦ τετραγώνου, εἶναι 

ἑνιαία, καὶ γιαυτὸ δὲν χρειάστηκε νὰ τὴν ἐπαναλάβει. Στὴν περίπτωση ὅμως αὐτὴ 

ὑπάρχει μία μόνον δυνατότητα ἑρμηνείας τῆς φράσης κατὰ διάμετρον, δηλαδὴ τῆς 

χιαστί, διότι οἱ ὑποτείνουσα τῶν ὀρθογωνίων αὐτῶν τριγώνων εἶναι οἱ τέσσερεις 

πλευρὲς τοῦ τετραγώνου. Ἑπομένως τὰ τρίγωνα αὐτὰ δὲν ἐφάπτονται κατὰ μῆκος τὴς 

ὑποτείνουσας, ὥστε δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ φράση κατὰ διάμετρον νὰ ἑρμηνευθεῖ ὅτι 

ἀνὰ δύο τρίγωνα ἑνούμενα κατὰ τὴν κοινὴν τοὺς ὑποτείνουσα σχηματίζουν τὸ 

τετράγωνο. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει μόνον ἂν τὰ ἰσοσκελῆ ὀρθογώνια τρίγωνα εἶναι δύο 

καὶ ἑνωθοῦν κατὰ μῆκος τῆς ὑποτείνουσας. Τέτοιο ἐνδεχόμενο ὅμως, δηλαδὴ νὰ 

σχηματισθεὶ τὸ τετράγωνο ἀπὸ δύο μόνον ὀρθογώνια, δὲν ἀφήνεται ἀνοικτὸ ἀπὸ τὸν 

Πλάτωνα. Τὸ τετράγωνο σχηματίζεται ἀπὸ τέσσερα καὶ ὄχι ἀπὸ δύο ὀρθογώνια 

τρίγωνα. Ἀκόμη ὅμως καὶ ἂν αὐτὸ ἦταν ἐνδεχόμενο, πάλι δὲν θὰ μποροῦσε ἡ ἑνιαία 

αὐτὴ ἀρχὴ νὰ ἐφαρμοστεῖ γιὰ τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 

σχηματισθεῖ ἀπὸ δύο κάλλιστα τρίγωνα συνενούμενα κατὰ μῆκος τῆς ὑποτείνουσας. 

Μὲ δεδομένο λοιπὸν ὅτι τὸ ἰσόπλευρο καὶ ἰσογώνιο τετράγωνο σχηματίζεται ἀπὸ 

τέσσερα (καὶ ὄχι δύο) ὀρθογώνια ἰσοσκελῆ τρίγωνα ὁ Πλάτων δὲν θὰ προσέφερε 

καμία ὑπηρεσία καὶ δὲν θὰ ἀποσοβοῦσε καμία σύγχυση στὸν νοῦ τοῦ ἀναγνώστη, 

ἀφοῦ ἡ κατὰ διάμετρο τοποθέτηση τῶν ὀρθογωνίων τριγώνων μποροῦσε να νοηθεῖ 

μόνον χιαστί καὶ ὄχι κατὰ μῆκος τῆς ὑποτείνουσας. Θὰ μποροῦσε ὡστόσο νὰ ἐγερθεῖ 

ἡ ἀντίρρηση καὶ νὰ ὑποστηριχθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι θὰ ἦταν δυνατὸν ἀνὰ δύο ὀρθογώνια 

ἰσοσκελῆ τρίγωνα συνενούμενα κατὰ μῆκος μιᾶς ἀπὸ τὶς κάθετες πλευρὲς νὰ 

σχηματιστεῖ τὸ τετράγωνο, ὁπότε δὲν θὰ χρειαζόταν ἡ κατὰ διάμετρο τοποθέτηση τῶν 

τριγώνων. Ἂν δεχτοῦμε τὴν ἄποψη αὐτήν,τότε θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ ὑποθέσουμε ὅτι 

τὸ τετράγωνο θὰ μποροῦσε νὰ σχηματιστεῖ καὶ ἀπὸ δύο καὶ ὄχι μόνον ἀπὸ τέσσερα 

τρίγωνα. Τοῦτο δὲ διότι δύο ὀρθογώνια ἰσοσκελῆ τρίγωνα συνενούμενα κατὰ 
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διάμετρον συναποτελοῦν ἕνα ἰσοσκελὲς ὀρθογώνιο. Ἑπομένως ἀπὸ δύο τέτοια 

τρίγωνα θὰ μποροῦσε νὰ σχηματιστεῖ τὸ τετράγωνο. Αὐτὸ ὁμως γιὰ ἄγνωστο λόγο 

δὲν τὸ δέχεται ὁ Πλάτων, διότι τότε τὰ δύο δὲν θὰ ἦσαν στοιχεῖα τοῦ τετραγώνου.  

Τὸ ὅτι τὰ κάλλιστα τρίγωνα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα συντίθεται τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο, εἶναι  

ἕξι φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν τριγώνων, τὰ ὁποῖα συνιστοῦν τὰ σχήματα ποὺ 

εἶναι εἴδη τῶν ἀντιστοίχων καλλίστων καὶ ἀκράτων, ὁ ὁποῖος παραμένει σταθερὸς καὶ 

δὲν μεταβάλλεται. Ἔτσι τὸ τετράεδρο ἢ πυραμίδα σύγκειται ἀπὸ 24 (= 4  6), τὸ 

ὀκτάεδρο ἀπὸ 48 (= 8  6) καὶ τὸ εἰκοσάεδρο ἀπὸ 120 (= 20  6). Αὐτὰ ἀπεικονίζουν 

τὴ φωτιά, τὸν ἀέρα καὶ τὸ νερὸ ἀντίστοιχα. Μὲ τὸ ἴδιο σκεπτικὸ τὸ ἑξάεδρο ἢ κύβος 

σύγκειται ἀπὸ 24 (= 6  4) ὀρθογώνια ἰσοσκελῆ τρίγωνα, ἀφοῦ ἡ κάθε τετράγωνη 

ἕδρα του σύγκειται ἀπὸ τέσσερα τρίγωνα
60

. Στὸν ἀριθμὸν αὐτὸν τῶν τριγώνων τόσο 

μεταξὺ τῶν σωμάτων ὅσον καὶ πρὸς τὸ ὅλον, δηλαδὴ τὸ σύνολο καὶ τὸ ὑποσύνολο 

ὑφίστανται ἀναλογίες καὶ συμμετρίες: πυραμίδα = 24, κύβος = 24, ὀκτάεδρο = 48, 

εἰκοσάεδρο = 120. Τὸ ἄθροισμα τῶν τεσσάρων αὐτῶν εἰδῶν εἶναι τὸ 216 = 24 + 24 + 

48 + 120. Τὸ 216 ὅμως εἶναι ὁ κύβος τοῦ 6
3
 = 216. Τὸ δὲ ἕξι εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ 

ὀρθογωνίου τριγώνου με σχέση πλευρών 3, 4, 5, τὸ ὁποῖο πραγματεύεται ὁ Πλάτων 

στὴν Πολιτεία, ὅπου περιγράφει καὶ ἀναλύει τὴ γένεση τοῦ θείου καὶ τοῦ ἀνθρώπινου 

εἴδους μὲ τὶς γεννήσεις τῶν ἑπταμήνων καὶ ὀκταμήνων
61

. 216 εἶναι τὸ σύνολο τῶν 

τριγώνων ἀπὸ τὰ ὁποῖα συνίστανται τὰ τέσσερα κάλλιστα σώματα. Τὸ δωδεκάεδρο 

συνίσταται κατὰ τὶς μαρτυρίες τόσο τοῦ Πλουτάρχου ὅσο καὶ τοῦ Ἀλκίνοου ἢ 

Ἀλμπίνου ἀπὸ 360 τρίγωνα. Ἀπὸ δικὴ μου ἔρευνα σὲ συνεργασία μὲ μαθηματικοὺς 

διαπιστώθηκε πράγματι ὅτι ἔτσι ἔχει τὸ πρᾶγμα. Κάθε πεντάγωνο τοῦ δωδεκαέδρου 

σύγκειται ἀπὸ πέντε ἰσοσκελῆ τρίγωνα μὲ γωνία κορυφὴς 72 καὶ παρὰ τὴν βάση ἀπὸ 

54 μοῖρες. Τὸ καθένα ἀπὸ τὰ 5 αὐτὰ τρίγωνα ὑποδιαιρεῖται σὲ ἕξι ὀρθογώνια 

τρίγωνα, ἂν φέρουμε τὰ τρία ὕψη, τὰ ὁποῖα συμπίπτουν με τὶς διαγωνίους καὶ τὶς 

διαμέσους τοῦ πενταγώνου. Ἀπὸ τὰ ἕξι αὐτὰ ἀνὰ δύο εἶναι ἴσα καὶ ὅμοια. Τὰ τέσσερα 

εἶναι μὲ σχέση πλευρῶν 3, 4, 5 καὶ γωνίες 36, 54, 90. Ἀπ’ αὐτὰ ἀνὰ δύο εἶναι ἴσα καὶ 

ὅμοια, ἐνῶ πρὸς τὰ ἄλλα δύο εἶναι ὅμοια μὲν ἀλλὰ ἄνισα μεταξύ τους. Σχηματίζονται 

ἐπίσης δύο ἴσα καὶ ὅμοια μεταξύ τους καὶ εἶναι ἡμιτρίγωνα τοῦ χρυσοῦ τριγώνου. Τὸ 

καθένα ἀπ’ αὐτὰ ἔχει γωνίες 18, 72 και 90 μοιρῶν. Τὸ δωδεκάεδρο ἄρα περιέχει 360 

(5  6  12) τρίγωνα. Τὰ ἀνὰ δύο ἴσα καὶ ὅμοια τρίγωνα βρίσκονται ἀντικρυστὰ τὸ 

ἕνα ἀπέναντι ἀπὸ τὸ ἄλλο ἑκατέρωθεν ἀπὸ τὸν ἄξονα συμμετρίας
62

. Πρέπει νὰ 

σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι ἡ φράση «κατὰ διάμετρον», ποὺ σημαίνει τὸ σχῆμα τοῦ γράμματος 

Χ, μπορεῖ νὰ ὑποδηλώνει καὶ τὴν τοποθέτηση τῶν τριγώνων ἀντικρυστὰ τὸ ἕνα 

ἀπέναντι στὸ ἄλλο, ἀφοῦ τὸ γράμμα Χ - ὅπως δέχονται ὁρισμένοι - κατὰ τὸν 5
ο
 αἰώνα 
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εἶχε τὸ σχῆμα σταυροῦ
63

. Ἄλλοι ἀντίθετα δέχονται ὅτι τὸ γράμμα Χ εἶχε τὴ σημερινὴ 

μορφὴ ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 4
ου

 π.Χ. αἰώνα
64

. 

Πρέπει στὴ συνέχεια νὰ διευκρινιστεῖ ὑπὸ ποίαν ἔννοιαν τὰ πέντε αὐτά, 

παρουσιάζουν συμμετρία πρὸς ἄλληλα καὶ ὡς μέρη μεταξύ τους καὶ ὡς μέρη πρὸς τὸ 

ὅλο. Τὸ δωδεκάεδρο, τὸ ὁποῖο περιέχει στὸν ἑαυτόν του τὰ τέσσερα κάλλιστα 

σώματα, σύγκειται - ὅπως εἴδαμε - ἀπὸ δύο διαφορετικοῦ τύπου σκαληνὰ τρίγωνα, τὰ 

ὁποῖα συμποσοῦνται στὸν ἀριθμὸ 360. Τὸ σύνολο ἐπίσης τῶν τριγώνων τῶν 

τεσσάρων καλλίστων σωμάτων, τὰ ὁποῖα περιέχονται στὸ δωδεκάεδρο, εἶναι στὸ 

σύνολό τους 216. Τὰ 24 τοῦ κύβου, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴ γῆ εἶναι ὀρθογώνια 

ἰσοσκελῆ. Τὰ δὲ τρίγωνα τῶν ὑπολοίπων τριῶν σωμάτων, τοῦ πυρός, τοῦ ἀέρα καὶ 

τοῦ ὕδατος, εἶναι ὀρθογώνια σκαληνά, διαφορετικὰ ὅμως ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ 

δωδεκαέδρου, ἀφοῦ εἶναι τὸ ἡμιτρίγωνο ἰσοπλεύρου τριγώνου μὲ γωνίες 30, 60, 90 

μοιρῶν. Αὐτὰ ἀνέρχονται στὸ ποσὸ τῶν 192 (= 24 + 48 + 120) τριγώνων. Σύμμετρα 

λέγονται κατὰ Πλάτωνα δύο μεγέθη, ὅταν εἶναι μεταξὺ τοὺς ἴσα ἢ διπλάσια ἢ ἔχουν 

κάποια ἄλλη σχέση
65

. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ σχέση ἢ ὁ μαθηματικὸς αὐτὸς λόγος 

πρέπει νὰ ἐκφράζεται μὲ ἀκεραίους ἀριθμοὺς ἢ ρίζα. Τὸ ἴδιο νόημα ἐκφράζει καὶ ὁ 

Εὐκλείδης μὲ ἄλλα λόγια. Λέγει συγκεκριμένα ὅτι σύμμετρα μεγέθη λέγονται ἐκεῖνα 

ποὺ μετροῦνται μὲ τὸ ἴδιο μέτρο, ἐνῶ ἀσύμμετρα ὀνομάζει ἐκεῖνα γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν 

μπορεῖ νὰ ὑπαρξει κοινὸ μέτρο
66

. Ἂς πάρουμε πρῶτα τὰ σχήματα καὶ τὰ σώματα 

μεταξύ τους. Ἡ πυραμίδα μὲ τὰ 24 τρίγωνα παρουσιάζει τὴν ἔννοια τῆς ἰσότητας 

πρὸς τὸν κύβο ὁ ὁποῖος σύγκειται ἐπίσης ἀπὸ 24 τρίγωνα. Τὸ ὀκτάεδρο (48), ποὺ 

ἀντιστοιχεῖ στὸ νερὸ, εἶναι διπλάσιο ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸ τριγώνων τῆς πυραμίδας 

(24) καὶ τοῦ ἑξαέδρου ἢ τοῦ κύβου (24) καὶ τὰ 2/5 τοῦ νεροῦ (120). Ἡ πυραμίδα (24) 

καὶ ὁ κύβος (24) εἶναι τὸ ἥμισυ τοῦ ὀκταέδρου (48) καὶ τὸ 1/5 τοῦ εἰκοσαέδρου, τὸ 

ὁποῖο εἶναι πενταπλάσιο ἀπὸ τὸ καθένα ἐξ αὐτῶν. Αὐτὴ εἶναι ἡ συμμετρία πρὸς 

ἄλληλα. Ἂς δοῦμε τώρα τὴ σχέση τοὺς πρὸς τὸ σύνολο 216. Ἡ πυραμίδα (24) καὶ ὁ 

κύβος (24) εἶναι τὸ 1/9 τοῦ συνόλου, τὸ ὁποῖο εἶναι ἐννεαπλάσιο αὐτῶν. Τὸ ὀκτάεδρο 

(48) εἶναι τὰ 2/9 τοῦ 216. Τὸ εἰκοσάεδρο (120) εἶναι τὰ 5/9 τοῦ 216. Οἱ ἴδιες 

συμμετρίες παρατηροῦνται ἐπίσης στὰ τέσσερα τρίγωνα, ἀπὸ τὰ σχήματα τῶν πέντε 

καλλίστων κκοσμικῶν σωμάτων, τόσο ὡς πρὸς τὶς πλευρὲς ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὶς 

γωνίες. Οἱ γωνίες π.χ. τοῦ καλλίστου τριγώνου εἶναι 30, 60 , 90 μοῖρες, δηλαδὴ τὸ 1/3 

καὶ 2/3 τῆς ὀρθῆς. Συμμετρία παρατηρεῖται ἐπίσης καὶ ὡς πρὸς τὸ μῆκος τῶν 

πλευρῶν. Ἡ ὑποτείνουσα εἶναι διπλάσια ἀπὸ τὴν μικρότερη κάθετη πλευρά, πρὸς τὴν  

ὁποία ἡ μεγαλύτερη κάθετη πλευρὰ εἶναι τριπλῆ κατὰ δύναμη (Τίμ., 54 b). 

Ἂς ἐξετάσουμε τώρα τὴ σχέση τῶν σχημάτων αὐτῶν πρὸς τὸ γενικότερο σύνολο, 

δηλαδὴ τὰ 360 τρίγωνα τοῦ δωδεκαέδρου. Τὰ δύο σύνολα, δηλαδὴ ὑποσύνολο (216) 

καὶ σύνολο (360) παρουσιάζουν μεταξύ τους τὸν λόγο 3/5 ἢ κατὰ προσέγγιση τῆς 
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χρυςῆς τομής (1,666…). Ἡ πυραμίδα (24) καὶ ὁ κύβος (24) ἔχει τὸ καθένα πρὸς τὸ 

γενικὸ σύνολο (360) τὴ σχέση 1/15, τὸ ὀκτάεδρο 2/15 καὶ τὸ εἰκοσάεδρο 1/3. Τὸ 

συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὅλα τὰ σχήματα ἔχουν τόσο μεταξύ τους ὅσο καὶ πρὸς τὰ 

σύνολα λόγους μὲ ἀκέραιους ἀριθμούς, μετροῦνται δηλαδὴ κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ 

Εὐκλείδη μὲ κοινὸ μέτρο. Ἂρα εἶναι ὅλα σύμμετρα μεταξύ τους. Δὲν γνωρίζουμε 

ὅμως κατὰ πόσο θὰ διατηρηθεῖ ἡ συμμετρία αὐτή, ἂν ἀλλάζει ὁ ἀριθμὸς τῶν 

τριγώνων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα σύγκειται τὸ καθένα σῶμα. Ἂρα τὸ ὅτι πρέπει νὰ παραμείνει 

ὁ ἀριθμὸς τῶν τριγώνων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα σχηματίζονται τὰ σώματα, σταθερός, εἶναι μιὰ 

ἔνδειξη ὅτι τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο σχηματίζεται ἀπὸ ἕξι καὶ ὄχι ἀπὸ ἄλλον ἀριθμὸ 

καλλίστων τριγώνων. Ἄλλωστε, ὅπως καὶ νὰ ἔχει τὸ πρᾶγμα, τὸ δωδεκάεδρο 

σύγκειται σταθερὰ καὶ ἀμετάβλητα ἀπὸ 360 τρίγωνα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀμετακίνητη 

σχέση πρὸς τὰ ἄλλα σώματα. Ἄρα ὅλα συνηγοροῦν στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς ὅλων 

τῶν σωμάτων παραμένει ἀμετάβλητος καὶ δὲν ποικίλλει. Ἐδῶ κρίνω ἀναγκαίο νὰ 

ἀναφερθεῖ μιὰ μαθηματικὴ σχέση τῶν πέντε πλατωνικῶν σχημάτων καὶ κατ' 

ἀκολουθίαν σωμάτων. Πρόκειται γιὰ τὰ λεγόμενα δίδυμα (duals) Πλατωνικὰ σώματα. 

Ἔτσι ὁ κύβος καὶ τὸ ὀκτάεδρο, τὸ εἰκοσάεδρο καὶ τὸ δωδεκάεδρο εἶναι δίδυμα. 

Δίδυμο εἶναι ἐπίσης καὶ τὸ τετράεδρον πρὸς τὸν ἑαυτόν του. Αὐτὰ εἶναι δίδυμα, διότι 

ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐδρῶν τοῦ ἑνὸς σώματος εἶναι ἴσος μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν κορυφῶν τοῦ 

ἄλλου. Εἶναι δηλαδὴ μιὰ περίπτωση τοῦ θεωρήματος τοῦ Euler
67

. Ἀς δοῦμε τὼρα 

ἀναλυτικότερα τὶς συμμετρίες τῶν τεσσάρων καλλίστων τριγώνων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 

ἀπαρτίζονται τὰ πέντε «ἄκρατα», δηλαδὴ ἀμιγῆ σώματα. Αὐτὰ εἶναι τρία ἡμιτρίγωνα 

καὶ ἕνα ἡμιτετράγωνο. Πρόκειται γιὰ τὰ ἡμιτρίγωνα τοὺ ἰσοπλεύρου, τοῦ ἰσοσκελοῦς 

καὶ τοῦ χρυσού ἰσοσκελοῦς τριγώνου, τοῦ ὁποίου οἱ πλευρὲς ἔχουν τὸν λόγο τῆς 

χρυσῆς τομῆς, καθῶς καὶ γιὰ τὸ ἡμιτετράγωνο. Θὰ δείξουμε τὶς συμμετρίες καθενὸς 

πρὸς ἑαυτὰ ἀλλὰ καὶ πρὸς ἄλληλα. Συμμετρικὰ εἶναι δύο μεγέθη ὅταν μετροῦνται μὲ 

τὸ ἴδιο μέτρο. Ἐδὼ θὰ ἐξετασθεῖ τὸ θέμα ὡς πρὸς τῆς γωνίες. 1) Ἡμιτρίγωνο 

ἰσοπλεύρου τριγώνου: 30/60 = 1/2, 30/90 = 1/3, 60/90 = 2/3. 2) Ἡμιτρίγωνο 

ἰσοσκελοῦς τριγώνου: 36/54 = 2/3, 36/90 = 2/5, 54/90 = 3/5. 3) Ἡμιτρίγωνο χρυσοῦ 

τριγώνου: 18/72 = 1/4, 18/90 = 1/5, 72/90 = 4/5. 4) Ἡμιτετράγωνο: 45/45 = 1, 45/90 

= 1/2. Οἱ συμμετρίες τῶν ἡμιτριγώνων καὶ τοῦ ἡμιτετραγώνου πρὸς ἄλληλα ὡς πρὸς 

τὶς γωνίες ἔχουν ὡς ἑξῆς: 45/72 = 5/8, 45/36 = 5/4, 45/60 = 3/4, 45/30 = 3/2, 45/18 = 

5/2, 36/18 = 2, 36/30 = 6/5, 72/54 = 4/3, 72/45 = 8/5, 72/60 = 6/5. Ὡς πρὸς τὴ σχέση 

τοῦ μήκους τῶν πλευρῶν ὑφίστανται ἐπίσης συμμετρίες καὶ ἀναλογίες. Ἡ σχέση 

πλευρῶν 1) τοῦ ἡμιτριγώνου ἰσοπλεύρου τριγώνου εἶναι 1, 2, 3 , 2) τοῦ ἰσοσκελοῦς 

μὲ γωνία κορυφῆς 72
ο
 εἶναι: 3, 4, 5, 3) τοῦ ἰσοσκελοῦς μὲ γωνία κορυφῆς 36

ο
 είναι: 

τὸ διπλάσιο τῆς βάσης (2α) πρὸς τὴν ἄλλη πλευρὰ (β) ἔχουν τὸν ἄκρο καὶ μέσο λόγο, 

δηλαδὴ τῆς χρυσῆς τομῆς (1 5 / 2 ), τοῦ τετραγώνου τέλος εἶναι: 1, 1, 2 . Τὰ 

ἀνωτέρω συνιστοῦν τὶς συμμετρίες καὶ ἀναλογίες τῶν τριγώνων πρὸς ἑαυτά. Εὔκολα 

μπορεῖ κανεὶς νὰ διαπιστώσει ὅτι συμμετρίες καὶ ἀναλογίες ὑφίστανται ἐπίσης καὶ 

μεταξὺ τῶν τεσσάρων αὐτῶν καλλίστων τριγώνων. 
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Ὕστερα ἀπὸ τὶς ἐκτενεῖς αὐτὲς ἀναλύσεις ἂς ἐπανέλθουμε στὸ κείμενο τὸν 

Πλάτωνα, ὅπου ἐπιχειρεῖ σαφέστερη διατύπωση τῆς βραχυλογικῆς ἔκφρασης, ἡ ὁποία 

προηγήθηκε [54 d 7 – e 3]. Ἐκεῖ - ὅπως λέχτηκε καὶ προηγουμένως - ἀντικαθίσταται 

ἡ ἐπιρρηματικὴ φράση «ἐκ τρίτου» μὲ τὸ ἐπίρρημα «τρίς», καὶ διευκρινίζεται ὅτι, ἂν 

συντεθοῦν ἀνὰ δύο κάλλιστα τρίγωνα τρεῖς φορὲς κατὰ διάμετρον, τοὐτέστιν χιαστὶ ἢ 

σταυρωτά, κατὰ τέτοιο τρόπο δηλαδή, ὥστε οἱ ὑποτείνουσες νὰ ἐφάπτονται μὲ τὶς 

βραχεῖες πλευρὲς στὸ κέντρο, τότε γεννᾶται τὸ ἰσοπλευρο τρίγωνο ἀπὸ ἕξι κατὰ τὸν 

ἀριθμὸ κάλλιστα τρίγωνα. Ἡ διατύπωση αὐτὴ τοῦ Πλάτωνα στὸ δεύτερο χωρίο εἶναι 

σαφέστερη καὶ δὲν χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις ὡς πρὸς τὸ θέμα αὐτό, ἀπὸ 

ποιὸ δηλαδὴ ἀριθμὸ καλλίστων τριγώνων συνίσταται τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο. Ὁ 

φιλόσοφος προέβη στὴ διασάφηση αὐτή, ἐπειδὴ ὁ ἴδιος εἶχε πλήρη συνείδηση ὅτι 

ἐκεῖνα, ποὺ εἶχε πεῖ προηγουμένως, ἦταν σύντομα καὶ ἀσαφῆ. Γιαυτὸ αἰσθάνθηκε τὴν 

ἀνάγκη νὰ δηλώσει ὅτι αὐτὸ ποὺ ἐλέχθη μὲ ἀσάφεια προηγουμένως, πρέπει τώρα νὰ 

προσδιοριστεῖ εὐκρινέστερα
68

. Ὀρθὰ ἔχει ἐπισημανθεῖ ἀπὸ τοὺς σχολιαστὲς ὅτι ἡ 

δήλωση αὐτὴ τοῦ Πλάτωνα ἀναφέρται ἐκεῖ, ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τὴ μετάβαση ἀπὸ 

τὸ ἕνα σχῆμα στὸ ἄλλο. Ἐδῶ ἀποσαφηνίζει ποιὰ σώματα μεταβαίνουν σὲ ἄλλο γένος. 

Αὐτὰ εἶναι τρία, ὅσων οἱ βάσεις συνίστανται ἀπὸ τὸ ἴδιο κάλλιστο τρίγωνο, δηλαδὴ ἡ 

πυραμίδα, τὸ ὀκτάεδρο καὶ τὸ εἰκοσάεδρο
69

. Ὅμως ἄρρηκτα συνδεδεμένο μὲ τὸ θέμα 

αὐτὸ εἶναι καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν τριγώνων, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἀποτελεῖται κάθε σῶμα, ὅπως 

ὁ ἴδιος παραδέχεται
70

. Τοῦτο σημαῖνει ὅτι στὴ διευκρίνιση τῆς ἀσάφειας 

συμπεριλαμβάνεται καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν καλλίστων τριγώνων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα σύγκειται 

κάθε εἶδος σχήματος. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνευρεθεῖ διαφορετικά, παρὰ 

μόνον ἐὰν προσδιοριστεῖ ἐπακριβῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν τριγώνων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 

συντίθεται ἡ ἕδρα κάθε σώματος, δηλαδὴ τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου καὶ τοῦ 

τετραγώνου, πρᾶγμα ποὺ συνεπάγεται ὅτι ἡ διασάφηση αὐτὴ ἀφορᾶ καὶ τὴ γένεση 

τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου, ἡ ὁποία εἰπώθηκε ἀσαφῶς προηγουμένως. 

Ἐδῶ ἀξίζει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Πλάτων δηλώνει ὅτι θὰ 

ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ἀνεύρεση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τριγώνων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα σύγκειται κάθε 

σῶμα, προκύπτει ἀβίαστα καὶ εὔλογα τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν τριγώνων 

αὐτῶν πρέπει νὰ εἶναι σταθερός. Συνεπῶς τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο γεννᾶται ἀπὸ ἕξι καὶ 

ὄχι ἀπὸ δύο κάλλιστα τρίγωνα. Τὸ γεγονὸς, ὅτι ἡ διαλεύκανση αὐτὴ τῆς ἀσάφειας δὲν 

ἀποδίδεται ἀπὸ τοὺς ἑρμηνευτὲς στὸ ὑπὸ ἐξέταση χωρίο, δηλαδὴ στὸ 54 a 7, μπορεῖ 

ἴσως νὰ αἰτιολογηθεῖ μὲ τὸ ὅτι αὐτὸ εἶναι τόσο καθαρὸ καὶ σαφές, ὅτι δηλαδὴ τὸ 

ἰσόπλευρο τρίγωνο γεννᾶται ἀπὸ δύο κάλλιστα τρίγωνα, ὥστε δὲν χρήζει ἄλλης 

περαιτέρω διευκρίνισης. Τὸ ζήτημα ὡστόσο δὲν εἶναι αὐτό, δηλαδὴ ἀπὸ πόσα 

κάλλιστα τρίγωνα μπορεῖ νὰ κατασκευαστεῖ τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο, διότι εἶναι 

δεδομένο ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ συσταθεῖ ἀπὸ δύ ἕως ἄπειρα κάλλιστα τρίγωνα, ἀλλὰ 

ποιὰ καὶ πόσα εἶναι τὰ στοιχεῖα του. Ἐδῶ πρέπει νὰ διαχωριστοῦν σαφῶς τὰ στοιχεῖα 
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του, δηλαδὴ τὰ μέλη, τὰ ὁποῖα εἶναι γνωστὰ καὶ ἐπακριβῶς καθορισμένα, ἀπὸ τὰ 

μέρη τὰ ὁποῖα εἶναι συγκεχυμένα καὶ ἀκαθόριστα. Ἡ διαλεκτικὴ ὅμως κατὰ Πλάτωνα 

λαμβάνει χώρα κατὰ μέλη καὶ κατὰ εἴδη καὶ ὄχι κατὰ μέρη
71

. 

Τὸ ἐρώτημα γιατὶ ὁ Πλάτων χρησιμοποιεῖ σκοτεινὲς βραχυλογικὲς ἐκφράσεις, 

πέραν ἀπὸ τὶς ἐξηγήσεις ποὺ δόθηκαν προηγουμένως, θὰ μπορούσαν ἐπεξηγηματικὰ 

νὰ προστεθοὺν καὶ τὰ ἑξῆς. Κατ' ἀρχὴν θὰ μποροῦσε νὰ λεχθεῖ ὅτι μὲ τὸν τρόπο 

αὐτὸν δημιουργεῖται ἡ ἀπορία καὶ ἀκολούθως ἡ ἀρχὴ τῆς ἀναζήτησης, τοῦ 

θαυμασμοῦ, πρᾶγμα ποὺ συνιστᾶ τὴν ἴδια τὴ φιλοσοφία, ἀφοῦ ὁ θαυμασμός, ἡ 

ἀπορία καὶ ἡ ζήτηση εἶναι φιλοσοφία
72

. Ὁ φιλόσοφος πράγματι σὲ πλεῖστες 

περιπτώσεις χρησιμοποιεῖ τὴ μέθοδο τῆς πυκνῆς διατύπωσης τῶν νοημάτων του. Τὰ 

ἔργα τοῦ βρίθουν ἀπὸ τέτοια παραδείγματα, ὥστε νὰ ἔχει καταστεῖ παγιωμένη καὶ 

συνήθης τακτική του
73

. Ὁ ἴδιος δηλώνει γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ὅτι δὲν εἶναι ἀμέσως 

φανερὰ αὐτὰ ποὺ ἐννοεῖ μὲ τὰ λεγόμενά του, γιαυτὸ αἰσθάνεται τὴν ὑποχρέωση 

μερικὲς φορὲς νὰ τὰ φανερώσει
74

. Παραδέχεται ὡστόσο ὅτι παρὰ τὴν ἀσάφεια τῆς 

διατύπωσης τὰ λεγόμενά του εἶναι ἀληθῆ, μὲ τὰ ὁποῖα πάντως δηλώνεται μέρος 

μόνον τῆς σκέψης του καὶ ὄχι τὰ πάντα, πρᾶγμα ποὺ ὑπονοεῖ ὅτι λείπουν 

διευκρινίσεις, οἱ ὁποῖες ἀνάγονται προφανῶς στὶς ἀνώτατες ἀρχές, ἀφοῦ λείπει τὸ 

ὅλον
75

. Ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα ποιὸ εἶναι κάθε φορὰ τὸ ὅλον ποὺ παραλείπεται δὲν 

δίδεται ἀπὸ τὸν ἴδιο. Ὁρισμένοι σχολιαστὲς παραπέμπουν στὰ λεγόμενα ἄγραφα 

δόγματα τοῦ Πλάτωνα, τὰ ὁποῖα εἶπε δῆθεν προφορκά, ἀλλὰ δὲν ἔγραψε, ἐπειδὴ ἡ 

φιλοσοφία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἰπωθεῖ
76

. Μιὰ ἀπάντηση ὡστόσο μὲ ἰσχυρὴ 

ἐπιφύλαξη καὶ ἰσχνὴ πιθανότητα στὰ δυσνόητα βραχυλογικὰ καὶ σκοτεινὰ αὐτὰ 

σημεῖα εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνευρεθεῖ ἀπὸ τὸν ἀναγνώστη, μὲ βάση τὰ συμφραζόμενα 

καὶ γενικότερα τὴ γνώση τῆς ἐπιστήμης τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Οἱ ἀρχὲς ποὺ λείπουν 

εἶναι οἱ βάσεις τῆς διαλεκτικῆς. Ἕνας ποὺ εἶναι βαθὺς γνώστης τῆς «βασιλικῆς» 

αὐτῆς τέχνης καὶ τῶν μαθηματικῶν δὲν εἶναι ἀδύνατον νὰ βρεῖ τὴ λύση. Γιαυτὸ ὁ 

λόγος του ποὺ ἀφορᾶ τὰ σπουδαῖα καὶ τὰ ἀξιόλογα (τιμιώτερα)
77

 θέματα τῆς καθαρῆς 

καὶ γνήσιας φιλοσοφίας του, ποὺ εἶναι ἡ διαλεκτικὴ
78

, ἀπευθύνεται στὸν εἰδότα, 
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δηλαδὴ σ' αὐτὸν που καλὰ γνωρίζει
79

. Ὁ Πλάτων δὲν προσφέρει ἕτοιμη γνώση, ἀλλὰ 

ἐπιδιώκει μὲ κατάλληλες ἐρωτήσεις νὰ βοηθήσει εκείνους ποὺ θέλουν νὰ μάθουν νὰ 

βροῦν μόνοι τους τὴ λύση μὲ τὴ βαθειὰ ἐνασχόληση μὲ τὸ πρᾶγμα
80

 στὰ ἑκάστοτε 

τιθέμενα ἐρωτήματα. Πρόκειται γιὰ τὴ μαιευτικὴ μέθοδο, τὴν ὁποία θεωρεῖ βασικὴ 

παιδαγωγικὴ ἀρχή, ὥστε νὰ μὴ νομίζει κανεὶς ὅτι γνωρίζει αὐτὰ ποὺ δὲν γνωρίζει, 

πρᾶγμα ποὺ μαρτυρεῖ σωφροσύνη
81

. 

Ἐκτὸς απὸ τὴ διαπίστωση ὅτι ἡ κατὰ στοιχεῖα, δηλαδὴ ἡ κατά μέλη ἢ κατὰ εἴδη 

διαίρεση ἑνὸς σχήματος ἢ σώματος ἀποτελεῖ προϋπόθεση τῆς διαλεκτικῆς, ἡ 

σύσταση μιᾶς ὀντότητας ἀπὸ τὰ στοιχεῖα του τὴν καθιστᾶ ὡραία. Αὐτὸ καθίσταται 

φανερὸ στὸν Κρατύλο, ὅπου ὁ Πλάτων χρησιμοποιεῖ κατὰ τὴ σύνθεση τῶν λέξεων 

σύνολα καὶ ὑποσύνολα. Στοιχεῖα τῶν λέξεων ὀνομάζονται τὰ γράμματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 

συντίθενται οἱ συλλαβές, οἱ ὁποῖες πάλι μὲ τὴ σειρά τους συνθέτουν τὸ ὄνομα ἢ τὸ 

ρῆμα. Αὐτὰ συνθέτουν τὸ ὅλον, ποὺ εἶναι στὴν προκειμένη περίπτωση ὁ λόγος
82

. Μὲ 

τὴν ἁρμονικὴ σύνθεση τῶν στοιχείων ἑνὸς ὄντος, καὶ στὴ συγκεκριμένη περίτπωση 

τῶν γραμμάτων, σχηματίζονται οἱ συλλαβὲς καὶ ἐξ αὐτῶν τὰ ὀνόματα, ποὺ εἶναι 

εἰκόνες τῶν πραγμάτων. Γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ ὀνόματος πρέπει νὰ τεθοῦν σε 

προσήκουσα σειρὰ τὰ γράμματα, δηλαδὴ τὰ στοιχεῖα, οὔτε λιγότερα οὔτε 

περισσότερα, ἀφοῦ δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε νὰ προστεθοῦν οὔτε νὰ ἀφαιρεθοῦν 

γράμματα ποὺ δὲν πρέπει. Στὴν περίπτωση αὐτὴ τὸ πρᾶγμα, ποὺ ἀπεικονίζεται μὲ τὸ 

ὄνομα ἢ τὸ ρῆμα, θὰ εἶναι ὡραῖο (καλόν), ἐνῶ σὲ ἀντίθετη περίπτωση δὲν θὰ εἶναι 

ὡραῖο
83

. Ἐφαρμόζοντας κανεὶς τὴ θεωρία αὐτὴ στὴ συγκεκριμένη περίπτωση μὲ τὰ 

τρίγωνα, τὰ σχήματα καὶ τὰ σώματα μποροῦν νὰ λεχθοῦν τὰ ἴδια πράγματα καὶ νὰ 

βρεῖ λογικὴ ἐξήγηση ἡ δήλωση τοῦ Πλάτωνα γιατὶ τὰ τέσσερα σώματα εἶναι 

κάλλιστα, δηλαδὴ στὸν ὑπέρτατο βαθμὸ ὡραῖα καθὼς καὶ τὸ πέμπτο σῶμα, τὸ ὁποῖο 

τὰ περιέχει, δηλαδὴ τὸ δωδεκάεδρο, ποὺ ἔχει τὸ σχῆμα σφαίρας καὶ ἀπεικονίζει τὸν 

κόσμο. Ἡ ὡραιότης τῶν πέντε σωμάτων δημιουργεῖται ἀπὸ τὶς συμμετρίες των πρὸς 

ἑαυτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα, γιὰ ὅποιον ἔχει τὴ δύναμη νὰ τὴν βλέπει
84

. 

Ὁ Πλάτων συνεχίζοντας τὸν λόγον ἀμέσως μετὰ τὴ δήλωσή του ὅτι τὸ ἰσόπλευρο 

τρίγωνο συνεστήθη ἀπὸ τὸ κάλλιστο τρίγωνο «ἐκ τρίτου» - ὅποια ἑρμηνεία καὶ ἂν 

ἤθελε νὰ δώσει κανεὶς στὴ φράση αὐτή - λέγει ὅτι γιὰ νὰ ἐξηγήσει γιὰ ποιὸν λόγο 

γίνεται αὐτὸ ἀπαιτεῖ μακρὰ ἐπιχειρηματολογία καὶ γιαυτὸ δὲν τὴν φέρει στὸ φῶς. 

Κάθε ἀναγνώστης, νομίζω, ποὺ εἶναι ἐξοικειωμένος ἔστω καὶ ἐλάχιστα μὲ τὸ ἔργο 

του Πλάτωνα, καταλαβαίνει ὅτι αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς πρόσχημα καὶ ὑπεκφυγὴ νὰ μὴν 

φανερώσει τὶς μύχιες σκέψεις καὶ τὸν σκοπόν του, που δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ νὰ 

προκαλέσει τὸν συνομιλητή του νὰ θέσει σὲ βάσανο καὶ ἔλεγχο τὰ αἰνιγματικά, 

δυσνοητα καὶ ἐν πολλοῖς παραπλανητικὰ λόγια, ὥστε νὰ προσπαθεῖ μόνος του νὰ 
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ἀναζητεῖ καὶ ἐνδεχομένως νὰ βρεῖ τὴ λύση τοῦ γρίφου μὲ τὴ μαιευτικὴ μέθοδο, διότι 

ἡ δυναμικὴ αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ νοῦ ἀποτελεῖ κατὰ Πλάτωνα τὴ φιλοσοφία. Μόνον 

ἔτσι μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ ὁ ἰσχυρισμός του ὅτι ἡ φιλσοφία δὲν λέγεται (οὐ ρητὸν) πολὺ 

δὲ περισσότερο δὲν γράφεται. Ὁρισμένοι ἑρμηνευτὲς ὑποστηρίζουν - ὄχι ἐπαρκῶς 

τεκμηριωμένα κατὰ τὴν ἄποψή μου - ὅτι ἡ φράση αὐτὴ τοῦ Πλάτωνα δὲν ἀναφέρεται 

στὸν ἀριθμὸ τῶν καλλίστων τριγώνων ποὺ συνθέτουν τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο, δηλαδὴ 

στὴν πρόταση ποὺ ἀμέσως προηγεῖται, ὅπως εἶναι φυσικὸ καὶ εὔλογο, ἀλλὰ στὴν 

ἐπιλογὴ τοῦ καλλίστου τριγώνου καὶ στὴ μαθηματική του θεμελίωση
85

. Τὸ ὅτι ἡ 

πρόταση αὐτὴ παραπέμπει στὴν ἀμέσως προηγούμενή της τεκμαίρεται ἐκτὸς τῶν 

ἄλλων καὶ ἀπὸ τὸν ἀντιθετικὸ σύνδεσμο «ἀλλά», ὁ ὁποῖος δηλώνει ἀντίθεση πρὸς τὰ 

προηγούμενα
86

. Ἐξάλλου ὡς πρὸς τὴν ἐπιλογὴ τοῦ καλλίστου τριγώνου ἀπὸ τὰ 

ἄπειρα σκαληνὰ δηλώνει ὅτι, ἂν ἔχει κάποιος νὰ ἐκλέξει καλύτερο τρίγωνο γιὰ τὴ 

σύσταση τῶν τριῶν καλλίστων σωμάτων, ὄχι μόνον δὲν θὰ εἶχε καμία ἀντίρρηση, 

ἀλλὰ ἀντίθετα θὰ τὸν θεωροῦσε φίλο. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ καλλίστου τριγώνου εἶναι 

γιαυτὸν ἀπόρροια μιᾶς ὑπόθεσης
87

. Ἐπιπλέον ἡ ἐκλογὴ τῶν ὀρθογωνίων τριγώνων, 

εἴτε σκαληνῶν εἴτε ἰσοσκελῶν, εἶναι ἀρχὴ ἐξ ὑποθέσεως
88

, καὶ ὡς τέτοια δὲν χρήζει 

ἀποδείξεως. Ἡ ἄρνηση αὐτὴ τοῦ Πλάτωνα νὰ διευκρινίσει γιατὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ 

ἰσοπλεύρου τριγώνου εἶναι ἕξι μαρτυρεῖ πόσο δύσκολη εἶναι ἡ ἀπόδειξη, πόσο 

βέβαιος ἦταν γιὰ τὴν ὀρθότητα τῶν λεγομένων του, καὶ πόση σπουδαιότητα εἶχε γι' 

αὐτὸν ὁ δρόμος πρὸς τὴν ἀπόδειξη. Πρόκειται ὅπως ὅλα δείχνουν γιὰ τὴν ἴδια τὴ 

φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνα, ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἀπορρητη ἀλλὰ ἀπρόρρητη, δηλαδὴ δὲν 

λέγεται ἐκ τῶν προτέρων, διότι ἂν λεχθεῖ, δὲν δηλώνει τίποτε, ἀφοῦ θὰ ἦταν κενὴ 

περιεχομένου
89

. 

Ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἀποδείκνυε ὅτι ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα, δὲν θὰ ἔκανε τίποτε ἄλλο 

ἀπὸ τὸ νὰ ἐπιβεβαιώσει καὶ ἐπαληθεύσει τὴ θέση του, καὶ ὄχι νὰ τὴν διαψεύσει, ἀφοῦ 

κατὰ τὸν Πλάτωνα τὸ ἀληθὲς δὲν ἐλέγχεται
90

. Ἂν ὁ Πλάτων εἴτε ἄθελά του εἴτε 

σκόπιμα καὶ ἠθελημένα ἔκανε σφάλμα, τότε θὰ διέθετε τὴ θέληση καὶ τὸ θάρρος νὰ 

τὸ διορθώσει, ὅπως ἄλλωστε συνήθιζε νὰ κάνει
91

. Ὁρισμένοι σχολιαστὲς βρίσκουν 

τὴν ἀνωτέρω δήλωση τοῦ Πλάτωνα ἀντιφατικὴ ἢ ἀκόμη καὶ ἀκατανόητη, ὥστε 

αἰσθάνθηκαν τὴν ἀνάγκη νὰ ἁλλοιώσουν τὸ κείμενο προσθέτοντας τὴν ἄρνηση «μὴ» 

πρὶν ἀπὸ τὸ «οὕτως ἔχον» καὶ μεταφράζουν: Ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἐλέγξει τὸ θέμα 
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αὐτὸ καὶ θὰ ἀνεύρει ὅτι τὸ πρᾶγμα δὲν ἔχει ἔτσι, θὰ λάβει φιλικὰ ἔπαθλα
92

. Ἡ φράση 

«κεῖται φίλια τὸ ἆθλα», δηλαδὴ θὰ ἀπονενηθοῦν φιλικὰ ἔπαθλα, ἦταν συνήθης 

παροιμιώδης ἐκφραση
93

. Τὰ «φίλια ἆθλα», δηλαδὴ τὰ φιλικὰ ἔπαθλα, 

ἀντιπαρατίθενται πρὸς τὰ «πολέμια», δηλαδὴ τὰ ἐχθρικά
94

. «Φίλια ἆθλα», δηλαδὴ 

φιλικὴ ἀμοιβὴ εἶναι ἐκείνη, κατὰ τὴν ὁποία ἡ πρόθεση τοῦ ἀγωνιζομένου προσώπου 

εἶναι ἁγνή, ἄσπιλος ἀνιδιοτελής, κατ' ἀντίθεση πρὸς ἐκείνη, στὴν ὁποία ὑποβόσκει 

σκοπιμότητα καὶ ἰδιοτέλεια
95

. Σὲ κάθε περίπτωση εἴτε μὲ τὴν ἄρνηση «μὴ» εἴτε ὄχι, 

τὸ νόημα τῆς πρότασης εἶναι ἔτσι ὅπως τὸ προσδιορίζει ὁ A. E. Taylor
96

, ὅτι δηλαδὴ 

τὸ βραβεῖο θὰ δοθεῖ στὸν νικητὴ χωρὶς ἀμφισβήτηση ἢ φιλονικία. 

Ἂς δοῦμε στὴ συνέχεια τὶ ἦταν ἐκεῖνο ποὺ δημιούργησε προσκόμματα καὶ 

δυσκολίες χωρὶς τὴν ἄρνηση «μή», ὥστε νὰ ἀναγκασθοῦν νὰ τὴν προσθέσουν 

αὐθαίρετα ὁρισμένοι σχολιαστές. Ὁ Fr. Cornford γιὰ παράδειγμα διατείνεται ὅτι τὸ 

νόημα τῆς φράσης αὐτῆς, ὅτι δηλαδὴ σ' αὐτὸν ποὺ θὰ ἐλέγξει καὶ θὰ βρεῖ ὅτι ἔτσι 

ἔχουν τὰ πράγματα, θὰ ἀποδώσει ἀμοιβὴ ὡς ἔνδειξη φιλίας, εἶναι λανθασμένο, διότι ὁ 

Πλάτων θὰ μποροῦσε νὰ τὸ εἶχε ἀποδείξει μόνος του, ἂν ἡ διαδικασία αὐτὴ δὲν 

ἀπαιτοῦσε μακρὰ διήγηση
97

. Πρέπει κατ’ ἀρχὴν νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Cornford 

ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ Πλάτων μὲ τὴ φράση αὐτὴ ἀναφέρεται στὴν ἐκλογὴ τοῦ 

καλλίστου τριγώνου καὶ ὄχι στὴν ἐξ αὐτοῦ σύσταση ἰσοπλεύρου τριγώνου. Τὸ 

ἀνωτέρω ἐπιχείρημα τοῦ Cornford δὲν εἶναι πειστικό. Τοῦτο δὲ διότι - ὅπως εἴδαμε 

καὶ παραπάνω - εἶναι πολὺ πιθανὸν ὁ Πλάτων σκοπίμως νὰ ἤθελε νὰ μὴν ἔλθει στὸ 

φῶς ἡ ἀπόδειξη, ἀλλὰ νὰ ἀφήσει τὴ λύση τοῦ προβλήματος σὲ ἄλλους ἐφαρμόζοντας 

τὴ μαιευτικὴ μέθοδο, ἡ ὁποία βασίζεται στὴν βασικὴ παιδαγωγικὴ ἀρχὴ ὅτι ὁ 

δάσκαλος δὲν ἐπιτρέπεται νὰ δίνει ἔτοιμη γνώση στοὺς μαθητὲς του, οἱ ὁποῖοι πρέπει 

νὰ καταστοῦν ἱκανοὶ νὰ τὴν ἀνευρίσκουν μόνοι τους μὲ τὴ βοήθεια μικρῆς ἔνδειξης
98

. 

Οἱ ὀπαδοὶ τῆς λεγόμενης ἄγραφης διδασκαλίας θεωροῦν παρόμοιες ἐκφράσεις 

«ἐσκεμμένα κενά». Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ κενὰ, τὰ ὁποῖα σκοπίμως ἄφησε ὁ 

φιλόσοφος, ἀφοῦ μπορεῖ νὰ τὰ διατυπώσει μόνον προφορικὰ κατὰ τὴ ζωντανὴ 

φιλοσοφία του
99

. Κατ’ ἐμὲ ὁ Πλάτων δὲν τὰ ἀποκαλύπτει οὔτε σὲ γραπτὸ οὔτε σὲ 

προφορικὸ λόγο, γιὰ νὰ δώσει ἔναυσμα καὶ ἀφορμὴ στὸν ἀκροατὴ ἢ τὸν ἀναγνώστη 

νὰ φιλοσοφήσει, ὅπως ἀναπτύξαμε καὶ προηγουμένως. 
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Ἡ δήλωση τοῦ Πλάτωνα ὅτι θὰ ἀπονείμει φιλικὰ ἔπαθλα σ’ αὐτόν, ποὺ θὰ 

ἀποδείκνυε ὅτι τὸ πρᾶγμα ἔχει ἔτσι ὅπως τὸ εἶπε ὁ ἴδιος, σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι 

καθόλου εὔκολη ὑπόθεση. Θεώρησε δηλαδὴ φοβερὰ δύσκολο νὰ ἀποδείξει κανεὶς ὅτι 

τα στοιχεῖα τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου εἶναι ἕξι καὶ ὄχι οἱοσδήποτε ἄλλος ἀριθμός, 

οὔτε δύο δηλαδὴ οὔτε ἄπειρα. Σ’ αὐτὴν τὴν ἀπόδειξη ἐμπεριέχεται μᾶλλον ἡ 

λεγόμενη ἄγραφη διδασκαλία, δηλαδὴ ἡ διαλεκτική, ἀφοῦ ἡ σύσταση ἰσοπλεύρου 

τριγώνου γίνεται ἀνὰ δύο τρίγωνα χιαστὶ ἢ σταυρωτά, δηλαδὴ ἀνὰ συζυγίες ἢ 

ἀντιστοιχίες, ποὺ περιέχουν ἀντίθετες ἔννοιες κατὰ τὸ πρότυπο τῶν Πυθαγορείων
100

. 

Ἡ διαλεκτικὴ αὐτὴ ὀδηγεῖ στὴν ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ ἡ ὁποία εἶναι ἡ αἰτία ὅλων τῶν 

ὡραίων καὶ ὀρθῶν πραγμάτων
101

. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία, δηλαδὴ ὁ πατέρας καὶ 

δημιουργὸς τοῦ παντός, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ λεχθεῖ σὲ ὅλους παρὰ μόνον σὲ ὀλίγους 

ἐκλεκτούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ ἀληθινοὶ φιλόσοφοι
102

. Ὁ Πλάτων ἐκφράζεται καὶ στὸν 

Φίληβο μὲ τὸν ἴδιο περίπου τρόπο. Ἐκεῖ διατυπώνει τὴ θέση ὅτι δὲν εἶναι ὑπερβολικὰ 

δύσκολο νὰ δηλώσει καὶ νὰ περιγράψει κάποιος τὴ διαλεκτικὴ ὡς θεωρία, θεωρεῖ 

ὡστόσο ἐξαιρετικὰ δύσκολο νὰ χρησιμοποιηθεῖ στὴν πράξη.. Συμπληρώνει δὲ ὅτι 

ὅσα κατὰ καιροὺς ἀνευρέθησαν μὲ τὴ βοήθεια τῆς τέχνης γίνονται φανερὰ μὲ 

αὐτήν
103

. Ἡ χρησιμότητα τῆς διαλεκτικῆς ἐπιβεβαιώνεται καὶ στὴν ἀρχὴ τῆς 

Ἐπινομίδας, ὅπου δηλώνεται ὅτι χωρὶς αὐτήν, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιτευχθεῖ τὸ 

τέλειο καὶ νὰ φανερωθοὺν ὅλα ὅσα ἐλέχθησαν
104

. 

Εἶναι ἀναγκαίο τέλος νὰ ἀποσαφηνιστοῦν ὁρισμένα πράγματα σχετικὰ μὲ τὸ 

προηγουμένως τεθὲν ἐρώτημα τὶ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ δημιούργησε προβλήματα στοὺς 

τόσο σημαίνοντες αὐτοὺς μελετητὲς τοῦ Πλάτωνα, ὥστε αἰσθάνθηκαν τὴν ἀνάγκη νὰ 

ἀλλοιώσουν τὸ κείμενο ποὺ ἔχει παραδοθεῖ ἀπὸ ὅλους τοὺς κώδικες χωρὶς τὴν 

ἐλάχιστη παρέκκλιση. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἀμφιβολίες δημιουργεῖ ἡ μετοχὴ ἀόριστου 

ἐλέγξαντι, ἐπειδὴ τὸ ρήμα ἐλέγχω συνήθως σημαίνει ὅτι ἀνασκευάζω κάτι ποὺ δὲν 

εἶναι ὀρθό. Πρέπει ὡστόσο παρενθετικὰ νὰ ὑπομνησθεῖ ἐδῶ ὅτι δύο κώδικες 

παραδίδουν ἐκλέξαντι, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀπουσιάζει ἡ ἔννοια τῆς ἀναίρεσης καὶ ἐλέγχου. 

Ἄλλος κώδικας παραδίδει ἐξελέγξαντι, ποὺ ὑποδηλώνει  αὐτόν, ὁ ὁποῖος ὑποβάλλει 

σὲ ἐξονυχιστικὸ ἔλεγχο καὶ βάσανο μιὰ πρόταση. Ὅταν ὑποβάλλει κανεὶς σὲ ἔλεγχο 

κάτι, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἐκ τῶν προτέρων βέβαιος γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἔρευνάς 

του, ἂν εἶναι δηλαδὴ θετικὸ ἢ ἀρνητικό, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ ἀπόδειξη. Ἄλλοτε 

δηλαδὴ σημφωνεῖ κανεὶς μὲ τὴν πρὸς ἀπόδειξη πρόταση καὶ ἄλλοτε διαφωνεὶ καὶ 

θέλει νὰ τὴν ἀνασκευάσει, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι πρὶν τὴ βάσανο ὅλα τὰ 

ἐνδεχόμενα εἶναι ἀνοικτά. 
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Στα ἐπόμενα παραθέτουμε ὀρισμένα παραδείγματα θέσης καὶ ἀναίρεσης τῶν 

λεγομένων. Πρὸς ἀνασκευὴ ἀς ἀρκεσθοῦμε στὰ παρακάτω χωρία. Στὸν Σοφιστὴ (259 

a) ὁ Πλάτων λέγει ὅτι σ’ αὐτὰ ποὺ ἰσχυριζόμαστε, ὅτι δηλαδὴ ὑπάρχει τὸ μὴ ὄν, θὰ 

πρέπει νὰ μᾶς ἀποδείξει κάποιος μὲ λογικὸ ἔλεγχο ὅτι δὲν μιλᾶμε ὀρθά, ἤ, μέχρις 

ὅτου ἀδυνατεῖ νὰ τὸ κάμει, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀσπάζεται αὐτὸ ποὺ 

ἰσχυριζόμαστε κι’ ἐμεῖς. Στὸν Γοργία ἐπίσης λέγει γιὰ τὸν ἑαυτόν του ὅτι εἶναι ἀπὸ 

τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εὐχαρίστως θὰ ἐλέγχονταν, ἂν δὲν ἔλεγαν κάτι τὸ 

ἀληθές, ἀλλὰ καὶ εὐχαρίστως θὰ ἤλεγχαν κάποιον, ἂν δὲν ἔλεγε τὴν ἀλήθεια. Δὲν 

θεωρεῖ δὲ ἀηδέστερον τὸ νὰ ἐλεγχθεῖ ὁ ἴδιος ἢ νὰ ἐλέγξει κάποιον ἄλλον, διότι 

θεωροῦσε μεγαλύτερο ἀγαθὸ νὰ ἀπαλλαγεῖ ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸ μέγιστο κακὸ παρὰ νὰ 

ἐλέγξει ἄλλον
105

. Νόμιζε δὲ ὅτι δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερο κακὸ στὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν 

ψευδῆ γνώμη (δόξα), ἔσχατη μορφὴ τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἀμάθεια, δηλαδὴ τὸ νὰ νομίζει 

κάποιος ὅτι ξέρει χωρὶς στὴν πραγματικότητα νὰ ξέρει τίποτε
106

. Ἡ χρήση ὅμως τοῦ 

ρήματος ἐξελέγχω, προϋποθέτει μᾶλλον ὅτι κάποιος ψεύδεται
107

. Διατηρεῖ δὲ σταθερὰ 

τὴν πεποίθηση ὅτι λέγει τὴν ἀλήθεια, ἔστω καὶ ἂν δὲν τὴν λέγει πάντοτε ὅλη
108

. 

Πρέπει στὴ συνέχεια νὰ σημειωθεῖ ὅτι μὲ τὸν ἔλεγχο, ποὺ εἶναι ὄργανο τῆς 

διαλεκτικῆς, δὲν ἀναιροῦμε μόνον τὰ ψεύδη, ἀλλὰ καὶ ἐπαληθεύουμε κάτι, ἐνῶ σὲ 

κάθε περίπτωση ἀποκτοῦμε φρόνηση καὶ νοῦ
109

, γιὰ νὰ φτάσουμε τελικὰ στὴν ἰδέα 

τοῦ ἀγαθοῦ, ποὺ εἶναι ἀρχὴ ἀνυπόθετη
110

. Τελικὸς καὶ ἀπώτερος σκοπὸς τῆς 

διαλεκτικῆς εἶναι νὰ βεβαιώσει τὰ λεγόμενα ἀναιρώντας τὶς ὑποθέσεις
111

. Ὁ 

ἄνθρωπος μὲ τὴ διαλεκτικὴ ἀνασκευάζει ἢ κατασκευάζει κάτι μὲ ἐρωτήσεις ἢ 

ἀποκρίσεις, ὅπως ἀντιλήφθηκε ὁ Διογένης ὁ Λαέρτιος
112

 τὴ διαλεκτικὴ τοῦ Πλάτωνα. 

Συμπερασματικὰ μπορεῖ νὰ λεχθεῖ ὅτι ὁ φιλόσοφος στὸ ὑπὸ ἐξέταση χωρίο εἶναι 

βέβαιος ὅτι τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο συνίσταται ἀπὸ ἕξι κάλλιστα τρίγωνα 

λαμβανόμενα ἀνὰ δύο χιαστὶ ἢ σταυρωτά, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ ὅλη διαδικασία 

λαμβάνει χώρα κατὰ τρόπο διαλεκτικὸ καὶ ὅτι ἡ σύνθεση γίνεται ἀπὸ τὰ ἀντίθετα 

ὅπως καὶ ἡ διαίρεση καταλήγει σὲ ἀντίθετα πράγματα. Ἔτσι ὁ Πλάτων κατὰ τὴ 

διαλεκτικὴ πορεία προβαίνει στοὺς ὕστερους διαλόγους, π.χ. στον Σοφιστὴ καὶ στὸν 

Πολιτικὸ, ὅπως εἴδαμε, σε διαιρέσεις ἀνὰ δύο ἀντίθετα μεταξύ τους. Κατὰ τὸν ἴδιο 

τρόπο ἐκφράζεται καὶ ὁ Ἀριστοτέλης γιὰ τὴ διαλεκτική. Αὐτὴ δηλαδή συνίσταται 

στὴν διαίρεση τῶν ἀντιθέτων, ὅπως ἀκριβῶς γίνεται καὶ στὴ ρητορική
113

. 
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Περίληψη  

Ἡ ἔννοια τοῦ κενοῦ στήν ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφία δέν συνδέθηκε μέ τό «τίποτα», καθώς 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στήν Κοσμολογία τῶν Ἀτομικῶν φιλοσόφων (Λεύκιππος-

Δημόκριτος), ὅπου ὄχι μόνο διαθέτει ὑπόσταση, ἀλλά ταυτίζεται μέ τό μή ὅν. Τό μή ὄν 

ἀποτελεῖ τόν χῶρο ἐντός τοῦ ὁποίου κινοῦνται τά ἄτομα. Ἀνάλογη εἶναι καί ἡ θέση τοῦ 

Ἀριστοτέλη, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι πέραν τῶν πραγμάτων ὑπάρχει ὁ γεωμετρικός τόπος στόν 

ὁποῖο κινοῦνται τά πράγματα. Στήν σύγχρονη Φυσική τό κενό θεωρεῖται ὅτι ἀλληλεπιδρᾶ μέ 

τό περιεχόμενο, ἐνῶ παράλληλα θεωρεῖται ὡς μία κατάσταση ἐλαχίστης ἐνέργειας. 

Περαιτέρω, στήν σύγχρονη ἐπιστήμη γίνεται λόγος περί ψευδοκενού, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ 

διεγερμένη κατάσταση κενοῦ, ἐνῶ θεωρεῖται ὡς μία κατάσταση πού προϋπῆρξε τῆς Μεγάλης 

Ἔκρηξης. Ἑπομένως, τόσο στήν ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφία, ὅσο καί στήν σύγχρονη 

ἐπιστήμη, στό κενό ἀποδίδονται δημιουργικές ἰδιότητες. 

 

Λέξεις κλειδιά: κενό, Ἀτομικοί φιλόσοφοι, ψευδοκενό, Ἀριστοτέλης, φαινόμενο Casimir 

 

Abstract  

The concept of emptiness in ancient Greek philosophy was not associated with "nothing", and 

played an important role in cosmology of Individual philosophers (Leucippus-Democritus), 

where not only has personality, but identical with non-being. The non-being is the area in 

which people move. Similar is the position of Aristotle, who said that in addition to things is 

the locus in which things are moving. In modern physics in vacuo presumably interacts with 

the content, while considered a minimum energy state. Furthermore, in modern science speak 

of false vacuum, which is excited vacuum state, while seen as a condition that existed before 

the Big Bang. Therefore, both in ancient Greek philosophy, and in modern science, the 

vacuum attributable creative properties. 

 

Keywords: void, Atomic philosophers, pseudovacuum, Aristoteles, Casimir effect 

 

 

Εἰσαγωγή 

1. Τό κενό στήν Κοσμολογία τῶν Ἀτομικῶν φιλοσόφων 

Ὁ Λεύκιππος καί ὁ Δημόκριτος ὑποστήριζαν ὅτι ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου βασίζεται 

στά ἄτομα, τίς βασικές δηλαδή δομές τῆς ὕλης, πού δέν ἐπιδέχονται περαιτέρω 

διαίρεση καί τό κενό, ἤτοι τόν χῶρο ἐντός τοῦ ὁποίου κινοῦνται.  Αὐτός εἶναι καί ὁ 

λόγος γιά τόν ὁποῖο ὑποστηρίζουν, ὅτι πρίν ἀπό τήν δημιουργία τοῦ κόσμου τό 
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ἀρχικό συμπαντικό ὑλικό ὑπάρχει σέ δυό καταστάσεις, τοῦ πλήρους (ἄτομα) καί τοῦ 

κενοῦ, μή ἀντιληπτές ἀπό τόν ἄνθρωπο.  

    Ἄν λάβουμε ὑπόψη ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ κενοῦ εἶναι συνυφασμένη μέ τόν ἄδειο χῶρο ἤ 

μέ τό «τίποτα» θά πρέπει νά ὑποθέσουμε ὅτι στήν πραγματικότητα δέν διαθέτει 

ὑπόσταση. Οἱ Ἀτομικοί ὡστόσο ὑποστηρίζουν ὅτι στοιχεῖα εἶναι τό πλῆρες καί τό 

κενόν, τά ὁποία ἀποκαλοῦν (οἱ Λεύκιππος καί Δημόκριτος) ὅν καί μή ὅν.  Τό ὄν εἶναι 

γεμάτο καί στερεό, τό μή ὅν ἄδειο καί ἀραιό. Ἐπειδή ὅπως λένε, τό κενό ὑπάρχει ὅσο 

καί τό σῶμα, γι’ αὐτό τό μή ὅν ὑπάρχει ὅσο καί τό ὄν. Αὐτά τά δυό μαζί εἶναι οἱ ὑλικές 

αἰτίες τῶν πραγμάτων
1
.  Τό κενό πού ἀποκαλεῖται ὡς μή ὅν ὄχι μόνο δέν νοεῖται ὡς 

ἀνύπαρκτο, ἀλλά ἀντιθέτως διαθέτει συγκεκριμένη ὑπόσταση. Προστίθεται σέ αὐτό 

καί ἡ ἀναφορά τοῦ Σιμπλικίου ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ τόπου ταυτίζεται μέ τό κενό, τό οὐδέν  

καί τό ἄπειρον
2
.Σέ ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ Λευκίππου μάλιστα τό κενό χαρακτηρίζεται 

ὡς μανόν, δηλαδή ἀραιό καί χαλαρό
3
. Ἄρα τό κενό ἀποτελεῖ οὐσιαστικά τόν τόπο 

ἐντός τοῦ ὁποίου κινοῦνται τά ἄτομα. 

    Εἶναι χαρακτηριστικό πώς ὁ Λεύκιππος καί ὁ Δημόκριτος κάνουν λόγο γιά τήν 

δημιουργία πολλῶν κόσμων λόγω τῶν ἀτόμων πού ἀποσπῶνται ἀπό τό ἄπειρο. Στούς 

κόσμους αὐτούς ἐνδεχομένως νά μήν ὑπάρχει οὔτε Ἥλιος οὔτε Σελήνη, ἐνῶ σέ 

ἄλλους ἴσως τά δυό αὐτά οὐράνια ἀντικείμενα ἴσως νά εἶναι μεγαλύτερα ἀπ’ ὅσο στό 

δικό μας κόσμο, ἐνῶ σέ ἄλλους ἴσως ὑπάρχουν περισσότερα. Τά διαστήματα μεταξύ 

τῶν κόσμων εἶναι ἄνισα, σέ μερικά μέρη ὑπάρχουν περισσότεροι κόσμοι, σέ ἄλλα 

λιγότεροι, μερικοί ἀναπτύσσονται, μερικοί εἶναι στό ἀποκορύφωμα τῆς ἀνάπτυξής 

τους καί μερικοί παρακμάζουν. Ἀλλοῦ οἱ κόσμοι γίνονται καί ἀλλοῦ ἀποσυντίθενται, 

μία καταστροφή ὀφειλομένη στήν σύγκρουσή τους
4
.  

    Ἑπομένως, τό κενό σύμφωνα μέ τόν Λεύκιππο καί τόν Δημόκριτο ὄχι μόνο 

διαθέτει ὑπόσταση, ἀλλά ἔχει καί δημιουργικές ἰδιότητες, συμβάλλοντας στήν 

δημιουργία πολλῶν κόσμων. Εἶναι χαρακτηριστικό ἐπίσης, ὅτι οἱ ἀπόψεις πού 

ἐξέφρασαν οἱ Ἀτομικοί φιλόσοφοι συνέβαλαν τά μέγιστα στήν ἐξέλιξη τῆς 

Κοσμολογίας, ἀλλά καί τῆς Κβαντικῆς Φυσικῆς στίς μέρες μας
5
. 

        

2. Τό κενό κατά τόν Ἀριστοτέλη 

Ὁ Ἀριστοτέλης στό ἔργο τοῦ Φυσικά, ἀσχολήθηκε μέ βασικές ἔννοιες τῆς φύσης, 

μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό κενό.  Ἐπικρίνει ἀρχικά ὅσους νομίζουν ὅτι τό κενό εἶναι 

στήν πραγματικότητα ἄδειος χῶρος ἤ ἀγγεῖο, πού ὅταν διαθέτει μάζα εἶναι πλῆρες, 

ἐνῶ ὅταν τήν στερεῖται εἶναι ἄδειο. Ἄρα κατά τήν κοινή ἀντίληψη τό κενό ταυτίζεται  

μέ μία ἔκταση στήν ὁποία δέν βρίσκεται κανένα σῶμα
6
.Ὑποστηρίζει σχετικά ὅτι τό 

κεχωρισμένον κενόν δέν ὑπάρχει, καθώς δέν ἀποτελεῖ αἴτιο τῆς φορᾶς τῶν σωμάτων. 

                                                           
1
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μετά τά Φυσικά, 985, b 4-10, (DK 67 a, 6). 

2
 ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΣ, Εἰς Περί Οὐρανοῦ, 294, 33-35 και ΔΗΜΟΚΡ. Α 37. 

3
 ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ, B 6, 3. 

4
 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, Ἔλεγχος, Ι, 13 και ΔΗΜΟΚΡ. Α 40, 5-9 

5
 Βλ. αναλυτικά, KALACHANIS K. PANOU, E. and THEODOSSIOU, E. (2013). “The Cosmological 

Theories of the Atomic Philosophers, the forerunners of Quantum Physics, Astrophysics and 

Cosmology”, International Journal of Physics and Astronomy,  (ARIPD), Vol. 1 No.1 December. 
6
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Φυσ. 213 a 13 – 40. 
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Ἀντιθέτως τό καθένα ἐξ΄ αὐτῶν ἔχει ἐκ φύσεως συγκεκριμένη φορά (τό πῦρ πρός τά 

ἄνω, ἡ γῆ πρός τά κάτω)
7
. πιπλέον δέν ὑπάρχει κενό πού νά καταλαμβάνεται ἀπό 

σώματα, καθώς σέ μιά τέτοια περίπτωση θά πρέπει νά δεχθοῦμε ὅτι ὁ ὄγκος ἐνός 

σώματος εἶναι χωριστός ἀπό τίς αἰσθητές του ἰδιότητες, γεγονός ἄτοπο
8
.  

    O During ἐπισημαίνει καί ἕνα ἄλλο ἐπιχείρημα τοῦ Ἀριστοτέλη ἐναντίον τοῦ 

κενοῦ, λέγοντας ὅτι ἄν ἡ ταχύτητα εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογή του μέσου (μέ τήν 

πυκνότητα στό κενό νά εἶναι μηδενική), ἡ ταχύτητα στό κενό δέν θά ἔχει σχέση μέ τό 

μέσο. Ἑπομένως ἡ ταχύτητα τῶν σωμάτων στό κενό θά πρέπει νά εἶναι ἴση, καθώς 

δέν ὑπάρχει ἀντίσταση
9
.  

    Ὁ Ἀριστοτέλης ἀπορρίπτει τήν ὕπαρξη τοῦ κενοῦ ὡς ἐπιχειρήματος πού ἐξηγεῖ τό 

φαινόμενο τῆς πύκνωσης καί τῆς ἀραίωσης. Συγκεκριμένα, ἀναφέρει τό ἐπιχείρημα 

πού ἔχουν χρησιμοποιήσει ἀρκετοί, οἱ ὁποῖοι λέγουν ὅτι ἄνευ πύκνωσης καί 

ἀραίωσης εἶναι ἀδύνατον  νά ὑπάρξει κίνηση.  Σέ αὐτή τήν περίπτωση ὁ οὐρανός θά 

πρέπει νά κινεῖται διογκούμενος, ἐνῶ ὁ ἀέρας καί τό νερό νά παράγονται κατά ἴσες 

ποσότητες, καθώς ὁ ἀέρας πού προέρχεται ἀπό τό νερό εἶναι ἀνώτερος σέ ποσότητα. 

Ὡς ἐκ τούτου, ἄν δέν παρατηρεῖται τό φαινόμενο τῆς πύκνωσης, πρέπει νά συμβαίνει 

συνεχής διόγκωση. Μέ αὐτή τήν λογική θά πρέπει ἀναγκαστικά νά ὑπάρχει κενό, 

προκειμένου ἡ διόγκωση νά εἶναι ἐφικτή
10

.Ὁ Ἀριστοτέλης ἀπό πλευρᾶς του, 

προκειμένου νά ἀπορρίψει τήν ἀνάγκη ὕπαρξης κενοῦ ἐπικαλεῖται τήν ὕπαρξη  ἐνός 

εἴδους ὕλης πού ἐμπεριέχει τίς ἐναντιότητες (θερμό-ψυχρό), ὅπου ἀπό τήν κατάσταση 

τοῦ δυνάμει ὄντος μετατρέπεται σέ ἐνεργεία ὅν. Ἑπομένως ὅταν ὁ ἀέρας 

μετατρέπεται σέ νερό, αὐτό συμβαίνει δίχως νά προσληφθεῖ τίποτα ξένο, καθώς αὐτό 

πού ἦταν στήν κατάσταση τοῦ δυνάμει ἦλθε στήν ἐνεργεία ὕπαρξη. Κατά συνέπεια, 

ἀκόμη καί ὅταν ὁ ἀέρας μειώνει ἤ αὐξάνει τόν ὄγκο του, αὐτό συμβαίνει λόγω τῆς 

ὕλης πού ἀλλάζει καταστάσεις ἀπό τό δυνάμει στό ἐνεργεία
11

. Κατά συνέπεια, ἡ 

ὁποιαδήποτε κίνηση λαμβάνει χώρα στήν φύση στήν πραγματικότητα ἀποτελεῖ τήν 

μετάβαση ἐνός ὄντος ἤ ἀπό τήν κατάσταση τῆς ἁπλῆς δυνατότητας (δυνάμει) σέ 

αὐτήν τοῦ ἐνεργεία. Σέ αὐτό τό σχῆμα δέν μπορεῖ νά γίνει λόγος περί κενοῦ, ἐφόσον 

ἡ ὕλη διαθέτει ττήν δυνατότητα μεταβολῆς τῆς κατάστασής της, Ἀπό αὐτά τά 

ἐπιχειρήματα, ὁ Ἀριστοτέλης συμπεραίνει ὅτι τό κενό δέν ὑφίσταται. 

 

3. Τό κενό στήν Φυσική 

Στήν σύγχρονη Φυσική τό κενό δέν εἶναι ταυτισμένο μέ τήν ἔννοια ἐνός «ἄδειου 

χώρου» ἤ τοῦ «τίποτα», ὅπως πιστευόταν στήν κλασσική Φυσική. Στήν 

πραγματικότητα τό κενό δέν εἶναι κάτι στατικό, ἀλλά χάρη στήν πρόοδο τῆς Φυσικῆς 

στοιχειωδῶν σωματιδίων ἀπεδείχθη ὅτι τό κενό παρουσιάζει ἐκρηκτική 

δραστηριότητα, ἀόρατη ἀπό τίς ἀνθρώπινες αἰσθήσεις. 

                                                           
7
 Ό.π. 214 b, 12-20. 

8
 Ό.π. 216 a 26 κ.ε. βλ. καί ROSS, (1991), σ. 131. 

9
 Ό.π. 216 a 11-24. Βλ. καί  DURING, (1994), τ. Β΄, σ. 52. 

10
 Ό.π. 216 b 15 -  24. 

11
 Ό.π. 217 a 25 -  b 35. 
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    Ἀκόμη καί στήν σύγχρονη Φυσική ὡστόσο, τό κενό ἔχει ἰδιαίτερη σημασία καθώς 

ἔχει δημιουργικές ἰδιότητες. Πρωτοπόρος σέ αὐτές τίς μελέτες ἦταν ὁ φυσικός Paul 

Dirac (1902-1984) ὁ ὁποῖος εἶναι γνωστός γιά τήν ὁμώνυμη ἐξίσωση πού διετύπωσε 

καί ἡ ὁποία ἐξηγεῖ τήν ἰδιότητα τοῦ spin τῶν στοιχειωδῶν σωματιδίων, ἐνῶ 

προβλέπει καί τήν ὕπαρξη ἀντισωματιδίων. Τό ἐμπόδιο πού ἀνέκυψε ἦταν ὅτι ἡ 

ἐξίσωσή του προϋπέθετε καί ἀρνητικές καταστάσεις ἐνέργειας ἀκόμη καί γιά 

ἐλεύθερα σωματίδια. Ἐπιπλέον κάθε ἠλεκτρόνιο εὑρισκόμενο θά μποροῦσε νά 

μεταπηδήσει ἀνά πάσα στιγμή σέ αὐτές τίς ἀρνητικές ἐνεργειακές καταστάσεις, τίς 

ὁποῖες ὅμως ὁ Dirac θεώρησε ὡς συμπληρωμένες. Οἱ καταστάσεις αὐτές εἶναι 

γνωστές ὡς θάλασσα Dirac ἐνῶ λόγω τῆς ἀπαγορευτικῆς ἀρχῆς τοῦ Pauli δέν 

ἀλληλεπιδροῦν μέ ἄλλα σωματίδια. Στήν περίπτωση ὅμως πού ὑπάρξει μία «ὀπή», 

ἤτοι μία ἀρνητική ἐνεργειακή κατάσταση πού δέν εἶναι συμπληρωμένη, τότε εἶναι 

δυνατόν νά ἀναδυθεῖ ἕνα σωματίδιο ἀπό τό «τίποτα». Στήν περίπτωση μάλιστα πού 

ἕνα φωτόνιο ὑψηλῆς ἐνέργειας  (λ.χ. μία ἀκτίνα γ) διεγείρει ἕνα ἠλεκτρόνιο ἀπό τήν 

«θάλασσα», τότε αὐτό παρουσιάζεται σάν ἕνα πραγματικό σωματίδιο, μέ συνέπεια 

πλέον νά ἔχουμε ἕνα ζεῦγος σωματιδίου - ἀντισωματιδίου, δηλαδή ἠλεκτρόνιο - 

ποζιτρόνιο, τό ὁποῖο εἶναι τό ἀντισωματίδιο τοῦ ἠλεκτρονίου μέ ἴδια μάζα ἀλλά 

ἀντίθετο φορτίο
12

  (εἰκόνα 1).  

 

 

 
Εἰκόνα 1: ὅταν ἕνα φωτόνιο ὑψηλῆς ἐνέργειας διεγείρει ἕνα ἠλεκτρόνιο ἀρνητικῆς 

ἐνέργειας  ἀπό τήν θάλασσα Dirac τότε προκύπτει ἕνα ἀντισωματίδιο, δηλαδή ἕνα 

ποζιτρόνιο. 

 

Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν θάλασσα Dirac στήν Φυσική συναντᾶται καί τό φαινόμενο 

Casimir ἀσκεῖται μία μικρή ἑλκτική δύναμη μεταξύ δυό ἀφόρτιστων ἀγώγιμων 

πλακῶν παράλληλων μεταξύ τούς ὅταν βρίσκονται σέ πολύ κοντινή ἀπόσταση. Ὁ 

φαινομενικά κενός χῶρος δέν εἶναι ἄδειος, γεγονός πού θά σήμαινε  ὅτι ἡ ἔνταση τῶν 

διαφόρων πεδίων ὅπως τό ἠλεκτρικό εἶναι μηδέν. Ἐπιπλέον ἀνάμεσα στίς  μεταλλικές 

πλάκες ἀσκεῖται μία ἑλκτική δύναμη. Ἡ μικρή ἀπόσταση μεταξύ τῶν πλακῶν 

ἐμποδίζει τήν ὑλοποίηση 'δυνάμει' σωματιδίων στόν ἐνδιάμεσο κενό χῶρο. Κατά 

συνέπεια ὑπάρχουν περισσότερα σωματίδια ἔξω ἀπό τίς πλάκες παρά στόν μεταξύ 

τούς χῶρο. Ἡ διαφορά αὐτή ἐκδηλώνεται σάν μία ἑλκτική δύναμη (εἰκόνα 2). 

 

                                                           
12

 Βλ. ἀναλυτικά Hey & Walters, (2003), σσ. 259-261 καί Serway et al. (2007), σ. 516-517 
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Εἰκόνα 2: ἀναπαράσταση τοῦ φαινομένου Casimir ὅπου ἀσκεῖται μία μικρή ἑλκτική δύναμη 

μεταξύ δυό ἀφόρτιστων ἀγώγιμων πλακῶν. 

 

Ἑπομένως καί στήν περίπτωση τοῦ φαινομένου Casimir τό κενό δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας 

ἄδειος χῶρος, ἀλλά μία περιοχή πού παρουσιάζει πλούσια δραστηριότητα. 

    Τό φαινόμενο Casimir εἶναι οὐσιαστικά ἡ πειραματική ἀπόδειξη τῆς ἐνέργειας τοῦ 

μηδενικοῦ σημείου (zero point energy), πού πρόκειται γιά τήν ἐλάχιστη ἐνέργεια  πού 

κατέχει ἕνα σύστημα σέ κβαντικό ἐπίπεδο, γεγονός πού ὀφείλεται  στό ὅτι ὅλα τά 

κβαντικά συστήματα παρουσιάζουν κβαντικές διακυμάνσεις λόγω τῆς κυματικῆς 

φύσης τους. 

 

4. Τό ψευδοκενό 

Ὄπως εἴδαμε, τό κοσμολογικό  μοντέλο τῶν Ἀτομικῶν φιλοσόφων ἀποδίδει στό κενό 

δημιουργικές ἰδιότητες, γεγονός πού ἔχει ἐπισημανθεῖ καί στήν σύγχρονη ἐπιστήμη 

καί ἰδιαίτερα στήν θεωρία τῆς  Πληθωριστικῆς Κοσμολογίας, στό πλαίσιο τῆς ὁποίας  

ὑποστηρίζεται ἡ δημιουργία μεγάλων κενῶν (φυσαλίδες πραγματικοῦ κενοῦ) μέσα 

στό ἀρχικό μή αἰσθητό του ψευδοκενό. Τό ψευδοκενό ἀποτελεῖ μία ὑποθετική 

κατάσταση πού εἰκάζεται ὅτι προϋπῆρχε τοῦ αἰσθητοῦ μας Σύμπαντος καί 

χαρακτηριστικό τοῦ ἦταν ἡ σταθερά ὑψηλή ἐνεργειακή πυκνότητα ἀκόμη καί σέ 

περίπτωση διαστολῆς τοῦ χώρου, λόγω τῶν πεδίων Higgs, στά ὁποῖα ἀποδίδεται καί 

τό αἴτιο ρήξης συμμετρίας στίς G.U.T. (Grand Unified Theories), μέ τίς βασικές 

δυνάμεις τοῦ Σύμπαντος νά εἶναι ἑνωμένες σέ ἕνα στάδιο ὅπου ἐπικρατοῦν πολύ 

ὑψηλές θερμοκρασίες
13

.   

  Μία ἄλλη ἰδιότητα τοῦ ψευδοκενοῦ εἶναι ἡ  ἀρνητική πίεση πού  προκαλεῖ βαρυτική 

ἄπωση, ἀπόρροια τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἐκθετική διαστολή τοῦ Σύμπαντος πού 

ὀνομάστηκε ἀπό τόν Alan Guth πληθωρισμός.  Λόγω λοιπόν τοῦ Φαινομένου 

Σήραγγας
14

 τό ἐνεργειακό φράγμα τοῦ ψευδοκενοῦ διασπᾶται (εἰκόνα 3) καί σέ 

πολλά σημεῖα τοῦ δημιουργοῦνται μικροσκοπικές φυσαλίδες πραγματικοῦ κενοῦ, ἀπό 

τίς ὁποῖες δημιουργοῦνται κόσμοι ὅπως ὁ δικός μας 
15

. 

 

                                                           
13

 Βλ. σχετικά Kazanas (1980) και Kaku (1995), σσ. 19-20 και 96-98. 
14

 Ὅταν ἕνα κβαντικό σωματίδιο διαπερνᾶ  ἕνα ἐνεργειακό φράγμα, πράγμα ἀπαγορευμένο γιά τά 

κλασσικά σωματίδια. 
15

 ΔΑΝΕΖΗΣ & ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (2003), σσ.  314-317. 
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Εἰκόνα 3: σχηματική παράσταση τῆς δημιουργίας τοῦ Σύμπαντος ἀπό μία φυσαλίδα 

ψευδοκενοῦ 

Πηγή: http://www-ctp.mit.edu/cosmo/graphics/cosdesc.html 

 

 

Ἑπομένως τό Σύμπαν μας οὐσιαστικά ἀποτελεῖται ἀπό ἕναν ἀφρό φυσαλίδων, μέσα 

στούς ὁποίους ἐξελίσσονται κόσμοι ὅπως ὁ δικός μας. Πρόκεται δηλαδή γιά  ἕνα 

«Πολυσύμπαν» (εἰκόνα 4). 

 

 
Εἰκόνα 4: ἡ θεωρία τοῦ Πολυσύμπαντος ὑποθέτει τήν δημιουργία πολλῶν κόσμων πού 

ἐξελίσσονται ὁ καθένας σέ μία ξεχωριστῆ «φυσαλίδα». 

Πηγή:  guardianlv.com 

  

 Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι κοσμολογικές απόψεις του Λευκίππου και του 

Δημοκρίτου συμπίπτουν εννοιολογικά με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα, καθώς 

το κενό δεν θεωρείται ως ένας άδειος και νεκρός χώρος,  αλλά ως μια περιοχή 

απρόσιτη στις αισθήσεις και με έντονη δραστηριότητα που συμβάλλει καθοριστικά 

στην δημιουργία και εξέλιξη του κόσμου.  

    

Ἐπίλογος 

Ἀπό τά παραπάνω στοιχεῖα εἶναι προφανές ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ κενοῦ στήν ἀρχαία 

ἑλληνική φιλοσοφία δέν εἶναι συνώνυμή του «τίποτα», ἀλλά ἀντιθέτως καταδεικνύει 

ὅτι ὁ φαινομενικά ἄδειος χῶρος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στίς φυσικές 

διεργασίες. Τό φιλοσοφικό αὐτό ἀξίωμα βρίσκει τήν ἐφαρμογή του στήν σύγχρονη 

Φυσική ὅπου τό κενό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στίς διεργασίες τῶν 

στοιχειωδῶν σωματιδίων, καθώς οἱ μετρήσεις δείχνουν ὅτι εἶναι πλούσιο σέ 

δραστηριότητα. Ὁ ὅρος «κενό» ἑπομένως ὀφείλεται στήν ἀνεπάρκεια τῶν 

ἀνθρωπίνων αἰσθήσεων νά εἰσέλθουν στίς στοιχειώδεις δομές τῆς φύσης. 

 

http://www-ctp.mit.edu/cosmo/graphics/cosdesc.html
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Abstract 

The Antikythera Mechanism, dating back to the 2nd century BC, and exposed among other 

artifacts at the National Archaeological Museum of Athens, is considered to be the oldest 

device using for its function and implementation gear mechanisms. Until recently, this 

apparatus has been considered as the only survived instrument which functions by a gear 

mechanism, dating back to the Hellenistic tradition of science and technology. However, in 

1983, two other devices came to light, the Byzantine Sundial Calendar, of the 6th century AD, 

which is exposed in the Science Museum of London, and the Persia Astrolabe Calendar, of 

1221/2 AD, which is exposed in the History Museum of Science of Oxford. This research 

aims to compare the accuracy of these three mechanisms, in relation to the periods of the Sun 

and the Moon, as they move across the zodiac. To order to achieve this, we have to make both 

a description and a comparison between the Antikythera Mechanism and the mechanisms that 

succeed it, in order to highlight its originality and complexity. 

 

Keywords: Antikythera Mechanism, antique instruments, comparisons 

 

 

Introduction 

The Antikythera Mechanism was discovered by Greek divers the Antikythera 

island, located in the East Mediterranean Sea, in the Aegean Archipelago, at April of 

1900. The Antikythera Mechanism precedes all other devices with gear mechanisms. 

The Mechanism is about the size of 32x20x10 cm, includes over 30 in number bronze 

gears (see figure 1), and facilitates seven clocks indicating various astronomical and 

other events. The initial drive of the Mechanism was operated and regulated by hand 

represents the geocentric Cosmos (see figure 2). 

 

 
Figure 1 (left). Diagram of the Antikythera Mechanism gears. 2

th
 century BC. (cf. Freeth et 

al., 2012). Figure 2 (right) Reconstruction of the computational model of the Cosmos 

Geocentric. (cf. Freeth, 2014). 

mailto:bandeirabeatrizbb@gmail.com
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The first scholar who studied the function of the Antikythera Mechanism 

extensively was Derek de Solla Price, an Englishman working at the Yale University 

of the United States, with the help of Charalambos Karakalos (1972), Professor of 

Physics of the National Center for Scientific Research “Democritus” of Athens, by 

obtaining gamma-and-X-ray images of the various fragments of the Mechanism. By 

the study of these images they revealed the existence of several gears, shafts, axles 

and inscriptions. Price worked for a period of over 30 years, and eventually published 

an extensive account of his research, the "Gears from the Greeks” (1974). Price 

proposed a partial reconstruction of the structure of the device. A kind of calendar 

computer, connected with gear mechanisms, was presented in front of two concentric 

annuli. A range reflects the Egyptian calendar (12 months of 30 days plus five days at 

the end of the year, the so-called Epagomenos). In the center of the front two 

concentric scales were accompanied with a pointer, representing the revolution of the 

Sun during the period of one year, and indicating its position across the zodiac, as 

well as the day of the year, depicted on the external cyclic annulus. 

Michael Wright and his colleague, Alan Bromley, (1990) used a CT scanner in 

order to analyse the fragments. Unfortunately Alan Bromley died in 2002. However, 

after detailed investigations of the device, Michael Wright (2002a, 2002b) offered 

several contributions to the study of the Mechanism. He reconstructed a planetary 

model, and identified the mechanism which simulates the phases of the Moon with the 

help of a particolored sphere, with one of its hemispheres painted black, and the other 

painted white. He also elaborated on the pin and slot mechanism and proved its 

epicyclic function. He also found that in the back of the calendar mechanism there 

was a mobile device that can be used for adjusting the calendar (leap year), moving in 

position for every four years, and he also proposed a solution to the problem of the 

solar anomaly by showing that there were two needles, the longer calculating the 

average speed of the day, and the shorter marking the position of the Sun across the 

zodiac, as its speed accelerates and decelerates on his path. 

Tony Freeth and Mike Edmunds of the Cardiff University (2001), Xenophon 

Moussas and Yanis Bitsakis of the National and Kapodistrian University of Athens, 

and John Seiradakis of the University of Thessaloniki formed the Antikytera 

Mechanism Research Group (AMRP), and worked again on the study of the 

Mechanism, having as a starting study material the fragments of the Mechanism. The 

AMRP group applied high-resolution CT scans, thus allowing the creation of 3D 

images of the parts of the Mechanism. In addition, the PTM technique (Polynomial 

Texture Mapping), developed by Tom Malzbender (of Hewlett Packard), allowed the 

identification of the Greek characters included in the fragments, as well as the study 

of the gears inside the body of the device, the identification of the number of teeth of 

each gear, their shape, and their internal structure. 

 Freeth et al. (2008) constructed an astronomic computer model of the Mechanism. 

In the upper back of the Mechanism a dial displays the uniform passage of time 

through the 235 lunar months, composing a 19 year Eclipse cycle with scale, and with 

inscriptions in Greek relating the cycle to a specific Greek regional calendar. Its 
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extant subsidiary dial displays a four-year cycle, with inscriptions relating it to several 

Greek athletic competitions-Panhellenic festivities, held at 2-year and 4-year 

intervals. A second subsidiary dial is conjectured to display the 76-year calendrical 

Eclipse cycle. The lower back of the dial displays the uniform passage of time 

through the 223 lunar months of the so-called Saros eclipse cycle, with scale 

inscriptions marking the months, in which lunar (symbol Σ) and solar eclipses 

(symbol H), occur, as well their visibility, with its subsidiary dial displaying the 

triple-Saros, or Exeligmos eclipse cycle.  

This is still modeled in the pin and slot mechanism which simulates the anomaly of 

the Moon. The front dial consisted of pointers which represented the apparent 

positions of the Sun and Moon, with a fixed scale representing the signs of the zodiac, 

as well as their degrees, and a movable scale representing the Egyptian calendar. In 

addition to its pointer, the Moon was also represented by a revolving particolored ball, 

of black and white, which exhibited the current lunar phase. 

 

Byzantine Sundial Calendar 6th century B.C.  

It is believed that the Byzantine Sundial Calendar, 6th century AD, now exhibited 

at the Science Museum of London, belongs to the same Hellenistic tradition with the 

Antikythera Mechanism, although the design of the Byzantine Sundial Calendar, 6th 

century BC, is undoubtedly much simpler, when compared to the design of the 

Antikythera Mechanism, 2th century B.C. 

Jonathan Field and Michael Wright (1985) investigated the Byzantine Sundial 

Calendar 6th century AD, and realized that the 4 sections of this Byzantine (see 

figures 3-4) instrument correspond to one gear with 59 teeth (the primary disk), one 

gear with 7 teeth, one mandrel and one arm suspension. The Byzantine Sundial 

Calendar is being composed out of two independent parts, a sundial, which can be 

used in any latitude, as well as a calendar device indicating the phases of the Moon, 

the day of the month, and the position of the Sun and Moon across the zodiac (see 

figure 5). 

 

 
Figure 3 (left). The four fragments of the first Solar-Byzantine Calendar Clock. 6

th
 century 

A.D. (left). Figure 4 (right). Back of the Byzantine calendar (right). Collection of the London 

Science Museum (Inv. 1983-1393). (cf. Field and Wright, 1985). 
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Figure 5. Operating diagram of the gears of the solar-calendar Byzantine clock described by 

al-Biruni in his book on the full understanding of the possible methods for building the 

Astrolabe (c. A.D. 1000). (cf. Field and Wright 1985: 117). 

 

The reconstruction of the model by Field and Wright (1985) shows two scales in 

the body of the instrument, which allows to its user the adjustment of the elevation of 

the Sun at noon, according to its place, and to the time of year. The shade moves on a 

double scale showing the solar declination, and is labeled with abbreviations of the 

Julian months, while the arm is adjusted according to a latitude scale quadrant, which 

is placed close to the edge of the body of the device (see figures 6-7). 

 

 
Figure 6 (left). Reconstruction of Solar-Byzantine Calendar Clock, sixth century A.D. Front 

part. Figure 7 (right). Reconstruction of Solar-Byzantine Calendar Clock back (right). 

Exhibited at the London Science Museum. (cf. Field and Wright, 1985). 

 

 Much of the rest of the display of the face of the Byzantine Sundial Calendar,6th 

century AD, is taken up with a reference table with names of places (a list of 16 cities 

or provinces), with their latitudes given in degrees (as whole numbers), on the front 

face of the device. On the back face of the device, a pointer moves cyclically, around 

seven carved heads, representing the seven days of the Judeo - Christian week. The 

ratchet inside the body of the device prevents the user to move the mechanism 

backwardly. 

A gear mechanism, with the proportion of 7/59, spins a disk and allows the 

completion of a full revolution, as it comes back to its starting position after the lapse 
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of 59 days, a kind of calendar which offers an approximate representation of the 

phases of the Moon, (through the circle), the days of the month (alternately of 29 and 

30 days in length, through a small hole) and the position of the Sun and the Moon 

across the zodiac. 

 

Persian Astrolabe 1.221/2 AD 

The Persian Astrolabe is dated back to 1221/2 AD, and is attributed to Muhammad 

ibn Abi Bakr, now exhibited at the History of Science Museum of Oxford. The 

Persian Astrolabe is identified as one of the oldest mathematical gear mechanisms 

(see figure 8). 

 
Figure 8. Diagram of operation of the gears of the astrolabe Persian Muhammad ibn. Abi 

Bakr 1221/2. Exhibited at the Museum of History of Science in Oxford. (cf. Field and Wright 

1985: 121). 

 

After its reconstruction we recognize that the Persian instrument has a size of 18.2 

cm in diameter, is composed of 7 sprockets, that simulating the position of the Moon 

across the zodiac, the lunar phases, and the place of the Sun across the zodiac (see 

figure 9). 

 

 
Figure 9. Astrolabe Persian Muhammad ibn. Abi Bakr 1221/2, front part (left) and back part 

(right). Exhibited at the Museum of History of Science, Oxford. (cf. Field and Wright, 1985). 
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The working wheels of the Persian calendar device are placed on two concentric 

rings, rotating on a level board, and indicate the position of the Sun across the zodiac, 

which is represented by a gold inlay point. Additionally, the position of the Moon, 

and its period of revolution across the zodiac (27.23 days), is also represented, by a 

silver inlay point. 

 

Comparisons between the gear mechanisms 

Our comparison between the gear mechanisms, which follow historically after the 

Antikythera Mechanism, obtains two directions. Firstly, we describe the operation of 

each mechanism, and secondly we set up a comparison table (see table 1), by 

reference to current values (cf. Pedersen, 2010:423-424) including the timetable for 

each device, the positions, movements and periods of the Sun and Moon across the 

zodiac for each instrument respectively, in order to detect if the later mechanisms are 

less complex and less accurate in their operation, when compared to the Antikythera 

Mechanism, 2
th

 century BC. 

 

 
Table 1. Comparisons between the gear mechanisms including positions, movements and 

periods of the Sun and Moon across the zodiac. 

 

After comparing these three devices (the Antikythera Mechanism 2th century BC, 

the Byzantine Sundial Calendar 6th century AD and the Persian Astrolabe 1221/2 

AD) we found a common ground between all of them, existing in the presence of the 

gears comprising the gear mechanisms, as well as the simulation of the positions and 

the times of location of the Sun and the Moon on the zodiac scale. However, the 

Antikythera Mechanism has the lowest margin of error for the year (-0,0075), sidereal 

month (0,00026839), and synodic month (0,00026306) compared to the Byzantine 

and Persia, which gives you greater precision. 

  Values 

taken 

Pedersen 

(2010, 423-

424) 

1.Antikythera 

Mechanism 2
nd

 

century BC 
  

2.Byzantine Calendar 

6
th

 century AD 
3.Persia Astrolabe 

Calendar 1221/2 

AD 
Difference values between the 

mechanisms 
Reference to current values (Pedersen, 

2010:423-424) 
          Antikythera 

Mechanism  
Byzantine  Persia 

Year 365,2425 365.25 
(Quadrant 

moved one 

position every 4 

years) 

366,42 
(sundial) 
Gears: 

7días*7/59*19/59*24/48 

354 
(Gold point 

encrusted) 
Gears: 
7,375 

days*8/64*64/10*60 

-0,0075 -1,1775 11,2425 

Sideral 

Month 
27,321582 27,3218504 

Gears : 
64/38*, 48/24*, 

127/32 

28 
Gears: 

7*40/10 

27,23 
Gears: 

7,375*48/13 

0,00026839 0,678418 0,09081277 

Sinodic 

Month 
29,530588 29,5308511 

(Rotation of a 

sphere half black 

half white) 
254/19-19/19 = 

235/19 

29,5 
Gears: 
7*59/7 

 29,53 
(Silver point) 

Gears: 
7,375*64/8 

0,00026306 0,030588 0,030588 
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Moreover, we seek, following the criteria of originality and of complexity, as they 

are presented within the blueprint and the function of the Antikythera Mechanism 2th 

century BC, to find out whether the Mechanism is the only portable device, which 

offers so many possible functions and facilities for its user. The Antikythera 

Mechanism includes the presence of more than 30 gears in its construction, indicates 

the calendar year (of 365 days), the date of the year, seven subsidiary clocks for the 

marking of several astronomical and other events, that is by including the date of the 

Panhellenic Games, the scale of the zodiac (given in 3600), the exact position of the 

Moon across the zodiac, the lunar phases and the lunar anomaly, as well as the 

position of the Sun across the zodiac and the solar anomaly, the Metonic lunarsolar 

Calendar-Eclipse cycle (19 years), and the Saros Eclipse cycle (223 months), and the 

indication of the occurrence of lunar (Σ) or solar eclipses (H), their date and time of 

occurrence. 

Thus, in view of these findings and these comparisons, it is up to us to say that the 

Antikythera Mechanism, in its originality, complexity and accuracy, remains the 

oldest investigative object challenging Astronomy, Science, Society and Technology. 
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Περίληψη  

Στήν Ἀρχαῖα, λεγόμενη Ρωμαϊκή, Ἀγορά τῶν Ἀθηνῶν βρίσκεται ὁ Πύργος τῶν Ἀνέμων γνωστός καί ὡς 

Ἀέρηδες ἤ Ὡρολόγιο τοῦ Κυρρήστου, τό ὁποίο κατασκευάστηκε περίπου τό 100 π.Χ. ἀπό τόν 

Ἀνδρόνικο τόν Κύρρηστο, σημαντικό ἀρχιτέκτονα, ἀστρονόμο καί μαθηματικό τῆς ἀρχαιότητας. Στό 

ἐξωτερικό ἄνω τμήμα τοῦ οκταγωνικοῦ κτίσματος, κάτω ἀπό τῖς ἀνάγλυφες προσωποποιημένες θεϊκές 

ἀναπαραστάσεις τῶν ἀνέμων, ὑπάρχουν μέχρι καί σήμερα οἱ χαράξεις τῶν ὀκτώ κατακόρυφων ἡλιακῶν 

ὠρολογίων διαφορετικού προσανατολισμού. Σκοπός τῆς μελέτης εἶναι ἡ λεπτομερής μαθηματική 

ἀνάλυση τῆς γεωμετρίας τῶν ἐπίπεδων ἡλιακών ὡρολογίων προκειμένου νά ἐξαχθούν συμπεράσματα 

σχετικά μέ τήν κατασκευαστική τούς ἀκρίβεια. 

 

Λέξεις κλειδιά: Πύργος τῶν Ἀνέμων, Ὡρολόγιο τοῦ Κυρρήστου, ἡλιακά ὡρολόγια, μέτρηση χρόνου 

 

Abstract  

The most famous and ancient astronomical monument of Athens is the Tower of Winds, in the Roman 

Agora at Athens. It is also known as Horologion of Andronikos, due to the well-known architect, 

astronomer and mathematician Andronikos Kyrrhestes, who probable built it circa in 100 B.C.. The 

purpose of this work is the study of the eight planar sundials of different orientations which are 

engraved in the upper external part of the octagonal building above the frieze with the reliefs of the 

eight wind gods who are represented as personifications. An elaborate mathematical analysis was 

performed in order to draw conclusions on their geometrical constructional accuracy. 

 

Keywords: Tower of Winds, Horologion of Andronikos Kyrrhestes, sundials, time measurements 

 

 

Εἰσαγωγή 

Στους πρόποδες της Ακρόπολης τῶν Ἀθηνῶν, στή βόρεια πλευρά τῆς καί 

ανατολικά τῆς Ρωμαϊκῆς Αγοράς, στήν Πλάκα, βρίσκεται ὁ Πύργος τῶν Ανέμων. Οι 

γεωγραφικές του συντεταγμένες είναι: 37
ο
 58΄ 27,04΄΄ βόρεια και 23

ο
 43΄ 37,21΄΄ 

ανατολικά. Τό μνημείο θεωρείται ὠς ἔνα ἀπό τά σημαντικότερα αρχαία αστρονομικά 

μνημεία της Αθήνας
1
.Ὁ Πύργος, ξεχωριστός στό εἶδος του, χαρακτηρίζεται ὡς ὁ 

ἀρχαιότερος μετεωρολογικός καί ὡρομετρικός σταθμός τοῦ κόσμου, καθότι στήν 

κορυφή τοῦ ὀκταγωνικοῦ κτιρίου ὑπῆρχε ἀνεμοδείκτης, στό ἐσωτερικό του 

ὑδραυλικό ὡρολόγιο καί στίς ἄνω ἐξωτερικές πλευρές τοῦ ἡλιακά ὡρολόγια
2
,οἱ 

ὠρικές γραμμές καί οἱ καμπύλες τῶν ὁποίων εἶναι ἐμφανεῖς μέχρι σήμερα. Δέν 

ὑπάρχουν στοιχεῖα πού νά δηλώνουν ὅτι οἱ ἀνάγλυφες μορφές καί χαράξεις εἶναι 

μεταγενέστερές του ἔτους κατασκευῆς τοῦ κτίσματος. Τό μόνο πού μπορεῖ νά 

                                                           
1
 βλ. VITRUVIUS, De Architectura, Ι.6.4 και MARCUS TERENTIUS VARRO, Rerum rusticarum 

libri, III, 5, 9-17.  
2
 STUART & REVETT, (1762). 

mailto:evipanou184@yahoo.gr
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ὑποστηρίξει κανείς εἶναι ὅτι οἱ χαράξεις τῶν γραμμῶν διέπονταν ἀπό γεωμετρική 

λιτότητα καί ἀκρίβεια καί ὅτι ἀρχικά οἱ ὠρικές γραμμές (πιθανόν καί τά ὀνόματα τῶν 

ἀνέμων) νά εἶχαν χρωματιστεῖ μέ σκοῦρο χρῶμα, τό ὁποῖο ἀφαιρέθηκε ἀργότερα 

λόγω τῶν καιρικῶν φαινομένων
3
. 

 

Ὁ Πύργος τῶν Ἀνέμων 

Τό ἐπίσημο ὄνομα τοῦ Πύργου τῶν Ἀνέμων εἶναι Ὡρολόγιό του Κυρρήστου, 

ὀνομασία πού ὀφείλεται στόν κατασκευαστή του, τόν ἀρχαῖο Ἕλληνα ἀστρονόμο, 

μηχανικό καί ἀρχιτέκτονα Ἀνδρόνικο τόν Κυρρηστή
4
, ὁ ὁποῖος πιθανότατα 

ἐκπαιδεύτηκε στήν τέχνη κατασκευῆς ἡλιακῶν ὡρολογίων στήν Ἀλεξάνδρεια. Ὁ 

Πύργος τῶν Ἀνέμων εἶναι τό σημαντικότερο ἀριστούργημα ἀρχιτεκτονικῆς τῆς 

ὕστερης Ἑλληνιστικῆς Περιόδου, κάτι τό ὁποῖο καταδεικνύει ὅτι ὁ Ἀνδρόνικος ἐκτός 

ἀπό κατασκευαστῆς ἦταν παράλληλα καί χορηγός της κατασκευῆς τοῦ μνημείου
5
. 

Ἄλλες ὀνομασίες τοῦ μνημείου εἶναι Ναός τοῦ Αἰόλου καί Ἀέρηδες, καθώς τό ἄνω 

τμῆμα κάθε ἐξωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ ὀκταγωνικοῦ κτίσματος κοσμεῖται ἀπό 

ἀναπαραστάσεις τῶν μορφῶν τῶν ὀκτῶ ἀνέμων. Ἀπό πρόσφατη συγκριτική μελέτη 

τοῦ τρόπου κατασκευῆς τῶν ἀνάγλυφων μορφῶν τῶν ἀνέμων μέ ἄλλα ἀρχαία 

ἑλληνικά ἔργα τέχνης
6
 προκύπτει ὅτι ὁ Πύργος τῶν Ἀνέμων πιθανότατα ἀνεγέρθηκε 

γύρω στό
 
100 π.Χ.

7
, ἐνῶ μέχρι πρότινος τοποθετούταν μεταξύ τῶν ἐτῶν 100 καί 37 

π.Χ.
8
. 

 

 
Εἰκόνα 1. Σημερινή άποψη τοῦ Πύργου τῶν Ανέμων (ἀριστερά) καί σχηματική ἀναπαράσταση 

τῆς ἀρχικῆς τοῦ μορφῆς (δεξιά). 

Πηγή: google images 

 

Ὁ Πύργος τῶν Ἀνέμων εἶναι κατασκευασμένος ἀπό πεντελικό μάρμαρο σέ σχῆμα 

ὀκταγώνου, χωρίς κίονες, μέ στοιχεῖα κορινθιακοῦ ρυθμοῦ στό ἐξωτερικό του καί 

                                                           
3
 NOBLE & PRICE, (1968), p. 346. 

4
 Ὀ.π. p. 345. 

5
 WYCHERLEY, (1978), p.103 καί KIENAST, (2013), p. 28. 

6
 KIENAST, (2014), pp. 194-195. 

7
 KIENAST, (2013), p. 20. 

8
 ROBINSON, (1943). 
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δωρικοῦ στό ἐσωτερικό
9
. Τό ὀκτάγωνο σχῆμα κατασκευάζεται μαθηματικά 

χρησιμοποιώντας κανόνα καί διαβήτη μέ τή βοήθεια τριῶν τετραγώνων, τό ἕνα 

στραμμένο ὡς πρός τό ἄλλο κατά γωνία 45
o
. Ἀκόμη, στά βορειοανατολικά καί 

βορειοδυτικά τοῦ κτίσματος ὑπάρχουν εἴσοδοι (πρόπυλα μέ δυό ἀντιτακτούς κίονες) 

καί στά νότια μία κυλινδρική κατασκευή ἀρκετά μικρότερου ὕψους συγκριτικά μέ τό 

ὑπόλοιπο κτίσμα προκειμένου νά προσδιορίζεται ἐμφανῶς ἡ διεύθυνση Βορρᾶ-

Νότου
10

, ἰδιαίτερα σημαντική λεπτομέρεια γιά ἀστρονομικές παρατηρήσεις.  

 

 
Εἰκόνα 2. Κάτοψη τοῦ Πύργου τῶν Ανέμων  

Πηγή: Kienast 2013 

 

Τό ἐξωτερικό του κτίσματος διατηρεῖται σέ καλύτερη κατάσταση ἀπό ὅτι τό 

ἐσωτερικό. Ἀκόμη καί σήμερα παρατηροῦνται στίς μαρμάρινες ἐπιφάνειες ρωγμές, 

ἀνοίγματα στούς ἁρμούς καί ἀπώλειες χρωμάτων καί ἐπιχρισμάτων. Οἱ φθορές αὐτές 

εἶναι εὔλογες καθότι τό κτίσμα εἶχε διάφορες καί διαφορετικές χρήσεις ἀπό τήν 

περίοδο τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας μέχρι τήν Ὀθωμανική περίοδο. Ἡ πιθανότητα νά 

χρησιμοποιούταν ὡς ἐκκλησία εἶναι ἀρκετά μικρή καθώς δέν ὑπάρχει κάποια ἁψίδα 

πού νά δικαιολογεῖ τήν ἑρμηνεία αὐτή
11

. Ὡς βαπτιστήριο ὅμως εἶναι ἀρκετά πιθανό 

νά χρησιμοποιήθηκε, καθώς τά τελευταία ρωμαϊκά χρόνια καί τά πρῶτα βυζαντινά 

πολλά βαπτιστήρια ἦταν ὀκταγωνικῆς κατασκευῆς
12

.Μεγάλος ἀριθμός βαπτιστηρίων 

ἀποτελεῖται ἀπό μία κολυμπήθρα στό κέντρο τοῦ κτίσματος μέ σκέπασμα τό ὁποῖο 

στηριζόταν σέ 6 ἤ 8 στύλους, περιγραφή πού ταιριάζει πολύ μέ τή δομή τοῦ 

ἐσωτερικοῦ τοῦ Πύργου τῶν Ἀνέμων ἐνισχύοντας τή χρήση τοῦ ὡς βαπτιστήριο
13

. 

Παρόλα αὐτά προσφάτως ἀποκαλύφθηκαν σπαράγματα τοιχογραφίας μέ χριστιανικό 

                                                           
9
 ΧΩΡΕΜΗ, Ρωμαϊκή Ἀθήνα, Ἀρχαιολογία τῆς Πόλης τῶν Ἀθηνῶν. 

10
 BAUMEISTER, (1888), p. 2112. 

11
 NOBLE AND PRICE, (1967), p. 384, βλ. καί ROBINSON, (1943), p. 291. 

12
 βλ. καί SMALL, (1980). 

13
 SMALL, (1980), p. 98, βλ. καί ΤΡΑΥΛΟΣ, (1960), σ. 139. 
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περιεχόμενο
14

 ἐπιβεβαιώνοντας τή λατρευτική χρήση τοῦ μνημείου. Κατά τήν 

Ὀθωμανική περίοδο τό κτίσμα χρησιμοποιήθηκε ὡς Τεκές τοῦ τζαμιοῦ πού ἀνεγέρθη 

πλησίον του καί φιλοξενοῦσε τούς χορούς τῶν Τούρκων δερβίσηδων. Τόν 19ο αἰώνα 

ὁ Πύργος μετατράπηκε σέ προσωρινό Μουσεῖο κυρίως γιά τή φύλαξη εὐρημάτων τῆς 

Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, ἐνῶ ἀκολούθησαν ἐπεμβάσεις συντήρησης. Τά ἔτη 1838-

1841 πραγματοποιήθηκε περιμετρικά ἀνασκαφῆ, χτίστηκε γύρω ἀπό τόν Πύργο 

ὀκταγωνικός τοῖχος γιά προστασία, ἐνῶ σκάφτηκε καί τμῆμα τῆς ὁδοῦ Αἰόλου 

προκειμένου ὁ Πύργος νά εἶναι ὁρατός. Ἀκολούθησαν ἔπειτα οἱ πρῶτες ἐργασίες 

στερέωσης καί ἀναστήλωσης (1915-1919), ἐκτεταμένες ἐργασίες στερέωσης καί 

συντήρησης (1976), ἐργασίες στεγανοποίησης τμήματος τῆς στέγης (2003) ἐνῶ 

ἐργασίες συντήρησης βρίσκονται σέ ἐξέλιξη μέχρι καί σήμερα (2016).  Στήν κορυφή 

τῆς κωνικῆς στέγης τοῦ μνημείου καί σέ ὕψος 14,33 μέτρα (47 πόδια) ὑπάρχει μία 

ὀκταγωνικοῦ σχήματος προεξοχή, πιθανή ἔνδειξη στήριξης τοῦ ἀπολεσθέντος 

μπρούτζινου ἀνεμοδείκτη μέ τή μορφή τῆς ἑλληνικῆς θεότητας τῆς θάλασσας, τοῦ 

Τρίτωνα
15

. 

 

 
Εἰκόνα 3.: Ἐσωτερική καί ἐξωτερική ἄποψη τῆς οροφῆς τοῦ Πύργου τῶν Ανέμων 

Πηγή: Πάνου 2016, σ. 320. 

 

Ὁ Τρίτωνας μέ τό ἕνα χέρι κρατοῦσε τήν οὐρά του καί μέ τό ἄλλο κρατοῦσε μία 

ράβδο προσδιορίζοντας κάθε φορά τήν κατεύθυνση τοῦ πνέοντος ἀνέμου
16

.  

Τό περιμετρικό κάτω τμῆμα τῆς ὀροφῆς κοσμεῖται ἀπό κεφαλές λέοντος πού 

χρησίμευαν γιά τή μεταφορά τῶν βρόχινων νερῶν ἐκτός τοῦ κτίσματος. Στό 

ἐντυπωσιακῆς κατασκευῆς ἐσωτερικό τμῆμα τῆς ὀροφῆς ὑπάρχουν ἴχνη χρωμάτων σέ 

σκοῦρο μπλέ χρῶμα κάτι πού καταδεικνύει τήν ἀναπαράσταση τοῦ ἔναστρου 

νυκτερινοῦ οὐρανοῦ
17

. 

 

Τά ἡλιακά ὡρολόγια τοῦ Πύργου τῶν Ἀνέμων 

Κάτω ἀπό τήν ὀροφή καί στό ψηλότερο σημεῖο τοῦ κτίσματος καί σέ κάθε πλευρά 

μήκους 3,25 m
18

 ἀπεικονίζονται οἱ ἀνάγλυφες προσωποποιημένες μορφές τῶν ὀκτώ 

φτερωτῶν ἀνέμων πού φαίνεται ὅτι πετοῦν πρός τά δεξιά. Πολύ πιθανόν ἡ 

                                                           
14

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, (2015). 
15

 NOBLE & PRICE, (1968), p. 346. 
16

 VITRUVIUS, De Architectura, Ι.6.4. 
17

 KIENAST, (2013), pp. 24-25. 
18

 PALASKAS, (1846), pp. 252-253 καί KIENAST, (2013), p. 20. 
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δεξιόστροφη κίνησή τους νά σχετίζεται μέ τούς ἀνταληγεῖς ἀνέμους τοῦ βόρειου 

ἠμισφαιρίου πού ἔχουν νοτιοδυτική κατεύθυνση. Σχετικά μέ τό πλῆθος τῶν ἀνέμων ὁ 

Ἀνδρόνικος πίστευε ὅτι οἱ ἄνεμοι ἦταν ὀκτώ καί ὄχι τέσσερις ὅπως πίστευαν κάποιοι 

ἄλλοι μέχρι ἐκείνη τήν ἐποχή. Οἱ θεϊκές μορφές τῶν ἀνέμων πού ἀπεικονίζονται στόν 

Πύργο τῶν Ἀνέμων εἶναι: ὁ Βορέας γιά τόν Βόρειο ἄνεμο (B), ὁ Καικίας γιά τόν 

Βορειοανατολικό (BA), ὁ Ἀπηλιώτης γιά τόν Ἀνατολικό (A), ὁ Εὖρος γιά τόν 

Νοτιοανατολικό (NA), ὁ Νότος γιά τόν Νότιο (N), ὁ Λίψ (Λίβας) γιά τόν Νοτιοδυτικό 

(NΔ), ὁ Ζέφυρος γιά τόν Δυτικό (Δ) καί ὁ Σκίρων γιά τόν Βορειοδυτικό (ΒΔ). 

 

 
Εἰκόνα 4. Ἀνάγλυφες προσωποποιημένες μορφές τῶν φτερωτῶν ἀνέμων Ζέφυρος, Λίψ καί 

Νότος (ἀπό ἀριστερά πρός δεξιά) τοῦ Πύργου τῶν Ανέμων  

Πηγή: Πάνου 2016, σ. 321. 

 

Κάτω ἀπό κάθε μορφή τῶν ἀνέμων ὑπάρχουν χαράξεις ὠρικῶν γραμμῶν καί 

καμπύλων πού διαμορφώνουν τίς ὡρολογόπλακες ὀκτώ κατακόρυφων ἡλιακῶν 

ὡρολογίων διαφορετικοῦ προσανατολισμοῦ
19

. Ἀκόμη ὑπάρχουν χαράξεις ἀπό ἕνα 

κυλινδρικοῦ τύπου ὡρολόγιο στήν ἐξωτερική ἐπιφάνεια ἐνός κυλινδρικοῦ 

προσκτίσματος πού βρίσκεται στή νότια πλευρά τοῦ κτίσματος. Μέ αὐτόν τόν τρόπο 

ὁ Πύργος τῶν Ἀνέμων λειτουργοῦσε ὡς μετεωρολογικός σταθμός μέ τή βοήθεια τοῦ 

ἀνεμοδείκτη καί ὡς ὡρομετρικός σταθμός μέσω τῶν ἐνδείξεων τῆς πορείας τῆς σκιᾶς 

τοῦ Ἥλιου πάνω στίς ὡρολογόπλακες τῶν ἡλιακῶν ὡρολογίων. Ἔτσι, οἱ ἔμποροι πού 

ἐπισκέπτονταν τήν ἀρχαία Ἀγορά τῶν Ἀθηνῶν γιά νά πουλήσουν τά προϊόντα τους, 

πληροφοροῦνταν γιά τήν ἡμερήσια ὥρα ἀπό τά ἡλιακά ὡρολόγια τοῦ μνημείου. 

 

Μελέτες στά ἡλιακά ὡρολόγια τοῦ Πύργου τῶν Ἀνέμων 

Ἡ πρώτη βιβλιογραφική ἀναφορά στά κατακόρυφα ἡλιακά ὡρολόγια τοῦ Πύργου 

τῶν Ἀνέμων καταγράφεται τόν 18ο αἰώνα
20

 καί γιά πρώτη φορᾶ σχεδιάζονται οἱ 

ὡρολογόπλακες τῶν ἡλιακῶν ὡρολογίων νότιου (Νότος), νοτιοανατολικοῦ (Εὖρος), 

ἀνατολικοῦ (Ἀπηλιώτης), βορειοανατολικοῦ (Καικίας) καί βόρειου (Βορέας) 

προσανατολισμοῦ. 

Τόν 19ο αἰώνα ὁ Πύργος τῶν Ἀνέμων χαρακτηρίζεται ὡς τό πιό περίεργο μνημεῖο 

πρακτικῆς γνωμονικῆς τῆς ἀρχαιότητας ἀπό τόν Γάλλο ἀστρονόμο Delambre (1817). 

Σύμφωνα μέ τόν Delambre
 21

 τό σημαντικότερο ἡλιακό ὡρολόγιο εἶναι τοῦ νοτίου 

                                                           
19

 ΠΑΝΟΥ, (2016), σσ. 331-340. 
20

 STUART & REVETT, (1762), Chapter 3, pls X, XI. 
21

 DELAMBRE, (1817), pp. 487-504. 
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προσανατολισμοῦ (Νότος) καί οἱ χαράξεις τῆς ὡρολογόπλακάς του ἀντιστοιχοῦσαν 

στίς ἐποχιακές ὧρες, ἐνῶ τό ἡλιακό ὡρολόγιο βόρειου προσανατολισμοῦ (Βορέας) 

εἶναι συμπληρωματικό του νότιου. Ἀκόμη, τό ἡλιακό ὡρολόγιο ἀνατολικοῦ 

προσανατολισμοῦ (Ἀπηλιώτης) εἶναι ἐξίσου ἀκριβές μέ ἐκεῖνο τοῦ νότιου ἐνῶ οἱ 

χαράξεις στήν ὡρολογόπλακα τοῦ ἡλιακοῦ ὡρολογίου βορειοανατολικοῦ 

προσανατολισμοῦ (Καικίας) εἶναι ἐλάχιστα προσεγμένες. 

Μερικά ἔτη ἀργότερα τά ἡλιακά ὡρολόγια μελετῶνται ἀπό τόν ὁμογενῆ Λ. 

Παλάσκα
22

 (1845-1946) ἀξιωματικό του Γαλλικοῦ Ναυτικοῦ καί ἀργότερα 

ἀξιωματικό της Ἑλληνικῆς Ναυτικῆς Ὑπηρεσίας ἔχοντας ὡς βάση τό μαθηματικό 

τμῆμα τῆς μελέτης τοῦ Delambre. Οἱ μελέτες συνεχίστηκαν καί κατά τόν 20ο αἰώνα 

προκειμένου νά ἐξαχθοῦν συμπεράσματα σχετικά μέ τήν κατασκευή τῶν ἡλιακῶν 

ὡρολογίων καί τήν ἀκρίβεια μετρήσεων χρόνου
23

. Ο Drecker (1925) μελετᾶ τά 

κατακόρυφα ἡλιακά ὡρολόγια νότιου (Νότος), ἀνατολικοῦ (Ἀπηλιώτης), 

νοτιοανατολικοῦ (Εὖρος) προσανατολισμοῦ καί ἀπό γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

στοιχεῖα τῶν ὡρολογοπλακῶν τους, μέσω μαθηματικῶν σχέσεων, ὑπολογίζει τά μήκη 

τῶν γνωμόνων τους. Στή συνέχεια οἱ Noble and Solla Price (1968) κάνουν ἁπλή 

ἀναφορά στά ὀκτώ ἡλιακά ὡρολόγια καί οἱ Ἀντωνακόπουλος καί Φραγκάκης (1969) 

πραγματοποιοῦν ὑπολογισμούς καί ἐξάγουν συμπεράσματα σχετικά μέ τή λειτουργία 

τῶν κατακόρυφων ἡλιακῶν ὡρολογίων σημειώνοντας ὅτι τά ἡλιακά ὡρολόγια νότιου 

(Νότος), νοτιοδυτικοῦ (Λίψ), βορειοδυτικοῦ (Σκίρων) καί βόρειου (Βορέας) 

προσανατολισμοῦ λειτουργοῦν ἱκανοποιητικά ἐνῶ γιά τά ἡλιακά ὡρολόγια 

ἀνατολικοῦ (Ἀπηλιώτης) καί δυτικοῦ (Ζέφυρος) προσανατολισμοῦ θεωροῦν ὅτι 

μᾶλλον πρόκειται περί ἡλιακῶν ἡμερολογίων. 

Τά κατακόρυφα ἡλιακά ὡρολόγια τοῦ Πύργου τῶν Ἀνέμων ἀναφέρονται καί στόν 

κατάλογο τῆς Gibbs (1976). Ἀκολουθοῦν οἱ Bromley and Wright (1989) πού 

μελετοῦν τά ὡρολόγια στηριζόμενοι στή διάρκεια τῶν ἐποχιακῶν ὡρῶν μέ ἀφορμή 

τήν ἐπίσκεψη τοῦ Bromley στόν Πύργο τῶν Ἀνέμων. Στή συνέχεια ὁ Huttig (1998) 

ἐξάγει συμπεράσματα σχετικά μέ τήν τοποθέτηση τῶν γνωμόνων τῶν ἡλιακῶν 

ὡρολογίων στούς τοίχους τοῦ κτίσματος καί τέλος ὁ Schaldach
24

 πραγματοποιεῖ 

γεωδαιτικές μετρήσεις ἀκριβείας (Leica System TC 1610) καί συμπεραίνει ὅτι οἱ 

ὡρολογόπλακες τῶν ἡλιακῶν ὡρολογίων εἶναι χαραγμένες σύμφωνα μέ τήν κίνηση 

τοῦ Ἡλίου. 

 

Ἀποτελέσματα τῆς παρούσας μελέτης γιά τά ἡλιακά ὡρολόγια τοῦ Πύργου τῶν 

Ἀνέμων 

Τά τέσσερα ἀπό τά ὀκτώ κατακόρυφα ἡλιακά ὡρολόγια τοῦ Πύργου τῶν Ἀνέμων 

εἶναι προσανατολισμένα ὡς πρός τά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα. Τό νότιο ἡλιακό 

                                                           
22

 PALASKAS, (1846), pp. 247-286. 
23

 DRECKER, (1925), pp. 52-54, NOBLE & SOLLA PRICE, (1968), pp. 345–355, 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, (1969), σσ. 416-422, GIBBS, (1976), pp. 342-345, 

BROMLEY and WRIGHT, (1989), pp. 1-19, HÜTTIG, (1998), pp. 12-15, SCHALDACH, (2014) από 

KIENAST (2014), pp. 197-226. 
24

 βλ. ΚΙΕΝΑST, (2014), Παράρτημα. 
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ὡρολόγιο (Νότος) εἶναι προσανατολισμένο πρός τόν Νότο, τό βόρειο ἡλιακό 

ὡρολόγιο (Βορέας) πρός τόν Βορρᾶ, τό δυτικό ἡλιακό ὡρολόγιο (Ζέφυρος) πρός τή 

Δύση καί τό ἀνατολικό ἡλιακό ὡρολόγιο (Ἀπηλιώτης) πρός τήν Ἀνατολή. Σέ ὅλα τά 

ἡλιακά ὡρολόγια εἶναι ἐμφανεῖς μέχρι καί σήμερα οἱ χαράξεις ἐπί τῶν 

ὡρολογοπλακῶν τους μέ ἀποτέλεσμα νά μπορεῖ νά ὑπολογιστεῖ ἡ ἡμερήσια ὥρα καί 

νά προσδιοριστεῖ ἡ ἐποχή τοῦ ἔτους ἀπό τή σχετική θέση τῆς σκιᾶς πού θά 

δημιουργοῦνταν ἐφόσον ὑπῆρχαν οἱ ἀρχικοί γνώμονες. Σημειώνουμε ὅτι στή θέση 

τῶν ἀρχικῶν γνωμόνων ἔχουν τοποθετηθεῖ μεταγενέστεροι χρονικά γνώμονες. 

Λόγω του ὅτι τά ἡλιακά ὡρολόγια βρίσκονται στό ἄνω τμῆμα τοῦ Πύργου τῶν 

Ἀνέμων οἱ μετρήσεις ἐπί τῶν ὡρολογοπλακῶν ἐλήφθησαν κατά τό χρονικό διάστημα 

τῶν προγραμματισμένων ἐργασιῶν συντήρησης τοῦ μνημείου στό πλαίσιο τοῦ ἔργου 

τοῦ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Συντήρηση καί ἀνάδειξη τοῦ Ὡρολογίου Ἀνδρόνικου 

Κυρρήστου, στόν ἀρχαιολογικό χῶρο τῆς Ρωμαϊκῆς Ἀγορᾶς Ἀθηνῶν» ὅπου 

τοποθετήθηκαν ἰκριώματα ἐργασίας τόσο στό ἐσωτερικό του μνημείου ὅσο καί 

περιμετρικά τῶν ἐξωτερικῶν ἐπιφανειῶν. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἐλήφθησαν μετρήσεις 

ἐπί τῶν ἡλιακῶν ὡρολογίων καί πιό συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

τῶν μηκῶν τῶν ὠρικῶν γραμμῶν, τῶν μηκῶν τῶν καμπύλων του χειμερινοῦ 

ἡλιοστασίου, τῶν ἰσημεριῶν καί τοῦ θερινοῦ ἡλιοστασίου καθώς καί τῶν 

γεωμετρικῶν διαστάσεων τῶν ὡρολογοπλακῶν μέ τή χρήση μέτρου, ὀρθογώνιου 

τριγώνου, ἀλφαδιοῦ καί μοιρογνωμονίου. 

 

 

Εἰκόνα 5. Συγκριτική ἀπεικόνιση τῶν συντεταγμένων τῶν ἡλιακῶν ὡρολογίων (ἀνά δυό) τοῦ 

Πύργου τῶν Ἀνέμων 

Πηγή: Πάνου 2016, σσ. 470-474. 



130 

 

 
 

Ἀπό τήν ἐπεξεργασία τῶν μετρήσεων
25

 προέκυψε ὅτι οἱ ὡρολογόπλακες τῶν 

ἡλιακῶν ὡρολογίων παρουσιάζουν ἀνά δυό συμμετρία ὡς πρός τήν κατασκευή τους. 

Αὐτό εἶναι ἐμφανές καί ἀπό τίς συγκριτικές ἀπεικονίσεις τῶν πειραματικῶν 

συντεταγμένων τῆς ὡρολογόπλακας τῶν ἡλιακῶν ὡρολογίων τῶν ζευγῶν: 

ἀνατολικοῦ (Ἀπηλιώτης) καί δυτικοῦ προσανατολισμοῦ (Ζέφυρος), νοτιοδυτικοῦ 

(Λίψ) καί νοτιοανατολικοῦ προσανατολισμοῦ (Εὖρος), νότιου (Νότος) καί βόρειου 

προσανατολισμοῦ (Βορέας), βορειοανατολικοῦ προσανατολισμοῦ (Καικίας) καί 

βορειοδυτικοῦ προσανατολισμοῦ (Σκίρων). 

 

Ἐπίλογος 

Τά κατακόρυφα ἡλιακά ὡρολόγια τοῦ Πύργου τῶν Ἀνέμων εἶναι μοναδικά στό 

εἶδος τούς καθώς βρίσκονται ἐντοιχισμένα στό πιό σημαντικό ἀστρονομικό μνημεῖο 

τῆς Ἀθήνας τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ταυτόχρονα καί τόν φυσικό τους χῶρο. Οἱ 

ὡρολογόπλακές τους εἶναι συμμετρικές ἀνά δυό μεταξύ τούς, κάτι πού ἐπιβεβαιώνει 

τήν πολύ καλῆ κατασκευαστική τούς ἀκρίβεια. 
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Περίληψη 

Εἶναι φανερό ὅτι ὁ Ἡράκλειτος θέλησε νά ἀπεικονίσει μία συμπαντική ἀποτύπωση τῆς 

διαδρομῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπό τό ἀτομικό καθοδικό ἐγώ στό ἀνελικτικό - ἀνοδικό 

σύνολο
1
.Ἀναμφίβολα κάτ΄ αὐτόν  ἡ χρονική περίοδος τοῦ ἀνθρώπου στή Γῆ εἶναι ἕνα μικρό 

οὐτοπικό πέρασμα, μιά ψευδαίσθηση καί ἴδιος ὁ ἄνθρωπος  πρέπει νά καταλάβει ὅτι εἶναι 

μέρος τοῦ συνόλου, τοῦ σύμπαντος. Στοχεύοντας στό ἀληθινό καί πραγματικό ξεφεύγει ἀπό 

τήν ἐφηβεία καί ἐνηλικιώνεται
2
.  Μπορεῖ νά εἰπωθεῖ ὅτι ὁ στοχασμός τοῦ Ἡρακλείτου κάθε 

ἄλλου σκοτεινός δέν εἶναι, ἀλλά ἕνας διαχρονικά φωτεινός σηματοδότης καί καθοδηγητής 

τῆς ἀνθρώπινης συμπαντικῆς ὑπόστασης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Σύμπαν, Πῦρ, Κίνησις, Λόγος, Ἀλλαγή 

 

Abstract 

The concept of ‘pause’ is more or less forbidden in Heracletus’ philosophy. Motion is a 

fundamental ingredient in the Ephesian philosopher’s cosmology. Nothing stays still; 

everything moves, everything changes. The only thing that does not change is change itself, 

since it happens continually. According to the philosopher, everything evolves; there is 

continual movement and evolution. All bodies in the universe move they come in to being, 

they reach maturity, they grow old and they die. There is no attachment to something 

unaltered and constant, which is actually the hidden harmony in everything, according to 

Heracletus. In his cosmological views, the philosopher from Ephesus only seemingly 

embraces the Ionian philosophical tradition.  

Being the first to consider fire as the primary element, he goes even deeper because, in 

comparison with the other fundamental elements - which are air, water and earth- fire is the 

one most characterized by continual alteration, movement and activity. In this way, it 

responds to Reason, the main source of wisdom, the regulator and guide of every change that 

takes place. So, Heracletus introduces the concept of universal determinant principles, 

separating reason from cosmic chance. According to the philosopher, the alterations perceived 

by human senses are formulated by and based on the universal unity which comes from the 

domination of Reason.  

 

                                                           
1
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Τό Ὄργανον, 22 αἰῶνες μετά, σσ. 9-10: «Ἡ ἐπιστήμη τοῦ ¨καθόλου¨, (τοῦ 

συνολικοῦ ὄλου), ὅπως προκύπτει μέσα ἀπό τά ἀρχαία κείμενα εἶναι μία ἔννοια  ἐντελῶς πρωτότυπη, 

πού καλλιεργεῖ μεγάλο πνευματικό δυναμικό, ἱκανό καί ἀποτελεσματικό γιά ὁποιαδήποτε  

ἐπιστημονική ἔρευνα στό ¨ἐπί μέρους¨ ἐν ἀναφορᾷ πρός τό ¨ὅλον¨.  Στήν ἐποχή μας, αὐτή ἡ ἐπιστήμη 

καί τό δυναμικό της εἶναι ἐντελῶς ξεχασμένα, γιατί κυριαρχεῖ ἡ ἐξειδίκευση πού μας στερεῖ καί μᾶς 

ἀποκρύπτει  τήν ἀντίληψη πού πρέπει νά ἔχουμε  ὅτι ὅλοι εἴμαστε μέλη ὀργανικοῦ ἐνεργειακοῦ 

συνόλου τῆς γῆς, στό κοσμικό εἶναι. Κάτ΄ αὐτό τόν τρόπο, ἐνῶ γνωρίζουμε τό ¨ἐπί μέρους¨, σήμερα, 

ἀγνοοῦμε τό ¨ὅλον¨, πού τόσο στενά εἶναι  συνδεδεμένο μ΄  αὐτό καί πού μέ περισσότερη εὐκολία μας 

τό ἀποκαλύπτει, ὅταν κάνουμε τήν ἔρευνά μας ¨ἐν συνδυασμώ¨ πρός τό ¨ὅλον¨». 
2
 ΑΞΕΛΟΣ, ( 1974/1976), σσ.206 - 207. 
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Εἰσαγωγή 

Ὁ Ἡράκλειτος - σύμφωνα μέ τά διασωθέντα ἀποσπάσματα - εἶναι ὁ εἰσηγητής 

δημιουργός του ἀποκαλούμενου ἀφοριστικοῦ φιλοσοφικοῦ ὕφους. Ἑνός ὕφους πού 

ἀποτελεῖται  ἀπό μικρές προτάσεις - ἀποσπάσματα, οἱ ὁποῖες ἀφενός μέν εἶναι 

δυσνόητες
3
, ἀφετέρου δέ εἶναι αὐτοτελεῖς καί φαίνεται τουλάχιστον ὅτι ἔχουν πλῆρες 

καί ἀνεξάρτητο νόημα. Σέ κάθε μιά ἀπό τίς προτάσεις τοῦ ἐμφιλοχωροῦν πλεῖστα 

νοήματα καί  περισσότερές της μιᾶς ἐπεξηγήσεις. Γι’ αὐτό κάθε μιά πρόταση τοῦ 

ἐμπεριέχει αὐτόνομο, νοητικό, συνθετικό δυναμισμό καί διαρκῆ διαχρονική ροή, μιά 

ρό?κή μεταβλητότητα. Σέ ἀντίθεση βέβαια μέ τήν ἐλεατική σχολή καί τόν Παρμενίδη 

πού πρέσβευαν στήν ἀκινησία τοῦ ὄντος
4
. Τό μόνο σταθερό κάτ΄ αὐτόν εἶναι ἡ 

κίνηση, ἡ μεταβολή, ἡ ἀλλαγή. 

 

Ἡ Ἡρακλείτεια θεώρηση τοῦ σύμπαντος  

Στόν συνθετικό δυναμισμό τῶν προτάσεων τοῦ ὅμως ἐνέχονται ἀντιθέσεις καί 

φαινομενικές ἑτεροβαρεῖς διασπάσεις. Αὐτές συγκροτοῦν ἕνα σύνολο καί 

συναποτελοῦν μίαν κρυμμένη ἀλλά κρείττονα ἑνότητα, τήν λεγομένη  Παλίντονον 

Ἁρμονίαν ἤ Καλλίστην Ἁρμονίαν. Πῶς ἐμφανίζεται αὐτή ἡ ἁρμονία; Σύμφωνα μέ τόν 

Ἐφέσιο φιλόσοφο ἡ ἁρμονία ἀποκαλύπτεται ὅταν κάποιος ἐντρυφήσει εἰς τό βάθος, 

εἰσχωρήσει δήλ. εἰς τό ἄδηλον καί ἄρρητον, στούς ὁρίζοντες τῆς γνώσης, αὐτό πού 

δέν φαίνεται μέ τήν πρώτη ἐπιφανειακή ματιά, ἤ ἐπίπλαστη ἔρευνα. Ἀναμφίβολα ὁ 

Ἡράκλειτος μέ τό μοναδικό προσωπικό, ἀποφθεγματικό  του ὕφος ἀναδεικνύει τό 

εὖρος τοῦ ὑλικοῦ καί μή ὑλικοῦ κόσμου. Στοχευμένα ἑστιάζει στήν ἑνωτικά 

ἀντιθετική  διαμόρφωση καί σύσταση τοῦ σύμπαντος. Οἱ βαθυστόχαστες ἀντιλήψεις 

τοῦ Ἐφέσιου φιλοσόφου ἐκτίθενται στό ἔργο τοῦ Περί Φύσεως, ἀπό τό ὁποῖο ἔχει 

σωθεῖ ἀριθμός ἀποσπασμάτων. 

Βασικές καί θεμελιώδεις ἀρχές τῶν φιλοσοφικῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἠράκλειτου 

εἶναι τό Πῦρ, ὁ Λόγος καί ἡ διαρκής μεταβολή, ἡ κίνησις. Ἡ ὕπαρξη τοῦ πυρός 

καθορίζεται ἀπό συγκεκριμένους νόμους, μέ κύριο νόμο τήν ἀνάγκη ἤ εἱμαρμένη. Τό 

πῦρ ὡς πρῶτο βασικό συστατικό στοιχεῖο, ἐμπεριέχει τά πάντα
5
. Ἀπό τίς μεταπτώσεις 

                                                           
3
 ΔΙΟΓ. ΛΑΕΡΤΙΟΥ, ΙΙ.22: Ὅταν ὁ Σωκράτης ρωτήθηκε (ἀπό τόν Εὐριπίδη) γιά τόν Ἡράκλειτο 

λέγει: «Ά μεν συνήκα γενναία∙ οίμαι δε και ά μη συνήκα…». 
4
 ΠΛΩΤΙΝΟΣ, Ἐννεάδες, V1,8, «ἤπτετο μέν οὔν καί Παρμενίδης πρότερόν της τοιαύτης δόξης, 

καθόσον εἰς ταυτό συνῆγεν ὅν καί νοῦν καί τό ὄν οὐκ ἐν τοίς αἰσθητοίς ἐτίθετο. ¨τό γάρ …εἴναι¨ λέγων 

καί ἀκίνητον λέγει τοῦτο, καίτοι προστιθεῖς τό νοείν σωματικήν πάσαν κίνησιν ἑξαιρῶν ἄπ΄ αὐτοῦ. 

…τό γάρ αὐτό νοείν ἐστίν τέ καί εἶναι» καί ΣΕΞΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Πρός Μαθηματικούς  Χ 46: «μή 

εἶναι δέ (κίνησις) οἱ περί Παρμενίδην καί Μέλλισον, οὖς ὁ Ἀριστοτέλης ¨στασιώτας¨ τέ καί 

ἀφυσίκους¨  κέκλικεν, στασιώτας μέν ἀπό τῆς στάσεως, ἀφυσίκους δέ ὅτι ἀρχή κινήσεως ἐστίν ἡ 

φύσις, ἥν ἀνεῖλον φάμενοι μηδέν κινεῖσθαι». 
5
 DIELS, Η. – KRANZ, W. (2005), σ. 356, ἀποσπ. 90, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Περί τοῦ ΕΙ ἐν Δελφοίς 8: 

«πυρός τέ ἀνταμοιβή τά πάντα καί τό πῦρ ἁπάντων ὄκωσπερ χρυσοῦ χρήματα καί χρημάτων χρυσός», 
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καί τίς μεταστοιχειώσεις τοῦ πυρός προέρχονται ὅλα τά ὑπόλοιπα. Οἱ ἰδιότητες τοῦ 

πυρός σέ σχέση μέ τά ὑπόλοιπα στοιχεῖα, Γῆ, Ἀήρ, Ὕδωρ, εἶναι αὐτές πού 

θεμελιώνουν αὐτό  ὡς πρωταρχική καί ἀρχέγονη δύναμη. Αὐτές εἶναι ἡ πύκνωση καί 

ἡ ἀραίωση
6
. Τό πῦρ,  λόγω τῶν ἰδιοτήτων τοῦ (πύκνωση - ἀραίωση), στήν φιλοσοφία 

τοῦ Ἠράκλειτου ὡς κοσμικό πρωταρχικό στοιχεῖο ἐξηγεῖ τήν ἀέναη κίνηση, τήν 

ἀλλαγή, τήν μεταβολή καί τήν ἁρμονική συμβίωση τοῦ φαινόμενου κόσμου. 

Ἡ κοσμική αἰσθητότητα διεγείρεται καί λειτουργεῖ ἀπό τήν ἀντιθετική καί 

ταυτόχρονα ἑνωτική θέρμανση καί ψύξη τοῦ πυρός. Ἀπό τήν  ἀπόσβεση ἤ ψύξη τοῦ 

παράγονται καθοδικά ὁ ἀήρ, τό ὕδωρ καί ἡ Γῆ καί ἀπό τήν ἀνοδική θέρμανση 

παράγεται ἡ Γῆ, ἀπό τή Γῆ τό Ὕδωρ, ἀπό τό Ὕδωρ ὁ Ἀήρ καί ἐκ τοῦ Ἀέρος 

συντίθεται ξανά τό Πῦρ (ἐκπύρωσις). Παρατηροῦνται στή φιλοσοφία τοῦ 

Ἡρακλείτου δυό πορεῖες μία ἀνοδική καί μία καθοδική. Καί οἱ δυό ἀρχίζουν καί 

τελειώνουν στό πῦρ. Ἡ πορεία αὐτή εἶναι μία. Κάθε δημιουργούμενο στοιχεῖο ἀπό τό 

πῦρ καθορίζεται ἀπό τήν ἰσοβαρῆ ἤ ἑτεροβαρῆ ποσότητα τοῦ πυρός πού ἐμπεριέχει
7
. 

Ἡ ποσότητα αὐτή εἶναι ἡ ἐνεργοποιός ζωική δύναμη τοῦ δημιουργούμενου στοιχείου. 

Ὅταν κατά τήν κάθοδο στήν ψύξη τοῦ πυρός ὑπάρχει περίσσεια ὑγρότητας, τότε 

ἐπέρχεται θάνατος καί ἀκινησία. Ὅταν ὅμως κατά τήν ἄνοδο, ἤ θέρμανση τοῦ πυρός, 

ὑπάρχει θερμότητα καί ξηρότητα, αὐτό ὑποδηλώνει ξεκάθαρα κατά τόν Ἐφέσιο 

πραγματική ζωή καί συνειδητή κίνηση
8
. Βασική ἰδιότητα τοῦ πυρός, ὡς φαινόμενο, 

εἶναι ἡ ἀνοδική του πορεία, ἀντίθετα τό ὕδωρ ρέει καθοδικά. Τώρα ὅταν τό ὕδωρ 

ἔρθει σέ ἐπαφή μέ τό πῦρ, ἐπέρχεται μεταβολή καί ἔχει ἀνοδική πορεία. Ἡ ἀέναη 

ἐναλλαγή τῶν στοιχείων, συμπίπτει μέ δυό συμπαντικές βασικές καταστάσεις: τή 

χρησμοσύνη καί τόν κόρο. Στήν πρώτη κατάσταση τῆς χρησμοσύνης ἐμπεριέχονται 

οἱ μεταμορφώσεις τοῦ πυρός καί ἡ ὑπολανθάνουσα κεκαλυμμένη ἁρμονία, στή 

δεύτερη κατάσταση τοῦ κόρου ἡ ἐπαναφορά στήν πρότερη καί ἀρχική πυρώδη 

συμπαντική μορφή τῆς. 

Τό Πῦρ εἶναι ἡ μοναδική, δημιουργική οὐσία τοῦ κοσμικοῦ γίγνεσθαι, τοῦ 

σύμπαντος, στή φιλοσοφία τοῦ Ἡρακλείτου
9
. Πῶς ὅμως κατέληξε σέ αὐτή 

διαπίστωση; Πρός τό τέλος τοῦ 6ου αἰώνα π.Χ. ὑπῆρχαν οἱ προϋποθέσεις γιά αὐτή 

τήν ἀντίληψη τουλάχιστο στό κοσμολογικό πλαίσιο γιά τή θεωρία τοῦ Ἡρακλείτειου 

                                                                                                                                                                      
«Τά πάντα εἶναι ἀνταπόδοση τοῦ πυρός καί τό πῦρ ἀντισταθμίζεται μέ τά πάντα, ὅπως ἀκριβῶς τά 

χρήματα μέ τό χρυσό καί τό χρυσό μέ τά χρήματα». 
6
 ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΣ, Εἰς Φυσικά 23,33(ἀπό τοῦ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ, Φυσικῶν δόξαι, ἀπόσπ. 1, Dox. Gr. 

475), ὅ.π., σ. 324, ἀπόσπ.5: «Ὁ Ἴππασος ὁ Μεταποντίνος καί ὁ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος δέχονται καί 

αὐτοί ὅτι τό σύμπαν εἶναι ἕνα, ὅτι κινεῖται καί ὅτι εἶναι πεπερασμένο, ἀλλά θεωροῦν ὡς ὑλική ἀρχή 

τῶν ὄντων τό πῦρ καί ἀπό τό πῦρ πιστεύουν ὅτι δημιουργοῦνται ὅλα τά ὄντα μέ τήν πύκνωση καί τήν 

ἀραίωση (τοῦ πυρός) καί διαλύονται πάλι σέ πῦρ…». 
7
 ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ, Στρωματεῖς, V 105, ἀπόσπ. 31, ὅ.π., σσ. 22-23. 

8
 ΣΤΟΒΑΙΟΣ, Ἀνθολόγιον 8, ἀπόσπ. 118, ὅ.π., σ.363: «αὔη ψυχή σοφωτάτη καί ἀρίστη», «Ἡ  ξηρή 

ψυχή εἶναι ἡ πιό σοφή καί ἡ πιό καλή», τῶν Ἰδίων, ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ, Στρωματεῖς Ι,  16, 

ὅ.π., ἀπόσπ. 36 σ.346: «ψυχήσιν θάνατος ὕδωρ γενέσθαι, ὕδατι δέ θάνατος γῆν γενέσθαι, ἐκ γῆς δέ 

ὕδωρ γίνεται, ἐξ΄ ὕδατος δέ ψυχῆ». «Γιά τίς ψυχές θάνατος εἶναι νά γίνουν νερό ὅμως θάνατος εἶναι τό 

νά γίνει χῶμα. Ἀπό τό χῶμα πάλι γίνεται τό νερό καί ἀπό τό νερό ἡ ψυχή». 
9
 ΡΟΥΣΣΟΣ, (1987), σ. 113. 
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πυρός. Πρόδρομος τοῦ Ἐφέσιου φιλοσόφου, ὁ Ἀναξιμένης
10

, καταθέτει ὅτι ἡ 

ποσότητα τοῦ ἀέρα, πού μπορεῖ νά ἐννοηθεῖ ὡς ἴδια μέ τόν ὄγκο τοῦ σύμπαντος καί 

καθώς συστέλλεται καί διαστέλλεται (πύκνωση - ἀραίωση) δημιουργεῖ τή φύση καί 

τά σώματα. Ἴσως ἀπό αὐτή θεωρία ὁ Ἠράκλειτος (ὅπως καί τοῦ Θαλῆ γιά τό ὕδωρ) 

ἐκκινεῖ τήν δική του ἀρχή τοῦ πυρός ὡς συστατικό στοιχεῖο τοῦ κόσμου. Ὁ 

Ἀριστοτέλης
11

 ἐκφράζει ἀρχικά τόν προβληματισμό του καί προσπαθεῖ νά 

ἐκλογικεύσει τίς αἰτίες πού ὤθησαν τόν Ἡράκλειτο πρός τήν διατύπωση τῆς 

κοσμολογικῆς ἀρχῆς τοῦ πυρός. 

Ὁ κόσμος, αὐτό πού ἀποκαλεῖται φαινόμενο σύμπαν, δέν εἶναι προιόν 

δημιουργικῆς παρέμβασης, κάτ΄ αὐτόν εἶναι αἰώνιος καί προϋπάρχει ὡς ζωντανό πῦρ 

(ἀείζωον) καί μεταβάλλεται πάντα μέ μέτρο
12

. Ὑπάρχει δηλαδή μία ρυθμική 

ἐναλλαγή, ἕνα μέτρο σύνθεσης καί ἀποσύνθεσης, χωρίς αὐτή ἡ σύνθεση νά εἶναι 

ὁλοκληρωτική καί τελειωτική. Ἡ κοσμολογική προσέγγιση τοῦ Ἠρακλείτου μέσῳ 

τοῦ πυρός δέν εἶναι καταστροφολογικῆ ἀποτύπωση, ἀλλά μία κυκλική 

ἐπαναλαμβανόμενη, αἰώνια διαδικασία ἀνόδου καί καθόδου
13

. Δέν ἔχει ὑλική 

ὑπόσταση τό πῦρ τοῦ Ἐφέσιου, ἀλλά ἐμφανίζεται ὡς μιά συμπαντική σταθερά, 

διοικεῖ τά πάντα, ἡ ὁποία διαρκῶς εἶναι σέ ἀέναη κίνηση καί μεταβολή
14

. Θά 

μποροῦσε νά εἰπωθεῖ ὅτι ὁ Ἠράκλειτος διασυνδέει τά οὐράνια καί τά ἐπίγεια. Ἄνω - 

κάτω, μικρόκοσμος- μεγάκοσμος, ἀντιθετική σύγκρουση - ἀντιθετική ἑνότητα, 

θνητός ἄνθρωπος - ἀθάνατος ἄνθρωπος, φαινόμενη τέρψις - ἀφανής δυσπιστία, 

φανερό κακό - ἀφανές ἀγαθόν. Ὁ Ἡράκλειτος μέ τήν περί τῆς ἐκπυρώσεως θεωρία 

τοῦ ἐκλαμβάνει αὐτό (πῦρ)ὡς πρωταρχικό κοσμικό στοιχεῖο, ἀπαραίτητο γιά τή ζωή, 

πού φθάνει στά μέγιστα ὅρια του καί ὅταν συμβεῖ αὐτό ἐκτελεῖ ἀντίστροφη πορεία. 

Αὐτό ὑποδηλώνει ὅτι στό κοσμικό σύμπαν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα τῆς ἐπαναφορᾶς 

στίς ἀρχικές ἐκκινήσεις τοῦ κοσμικοῦ γίγνεσθαι, ἄρα καί στήν ἐπανορθωτική 

ἀνελικτική πρόοδο. 

Ἐκτός ὅμως ἀπό τό πῦρ ὁ Ἡράκλειτος θεωρεῖ τόν Λόγο ὡς βασικό  καί θεμελιώδη 

δημιουργικό νόμο τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ πλαστική ἀρχή καί ποιητικό αἴτιο 

τῆς δημιουργίας. Ἡ θέση αὐτή μπορεῖ νά ὑποστηριχτεῖ σύμφωνα μέ τά λεγόμενα τοῦ 

Ἀετίου (Ἴ, 7,27,1): «Ἠράκλειτος πάντα κάθ΄ εἱμαρμένην, τήν δέ αὐτήν ὑπάρχειν καί 

                                                           
10

 ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΣ, Εἰς τά Φυσικά, 24, 26: «Ὁ Ἀναξιμένης ἀπό τή Μίλητο… Ὅταν ὁ ἀέρας 

ἀραιώνεται γίνεται φωτιά, ἐνῶ ὅταν πυκνώνεται γίνεται ἄνεμος, ὕστερα νέφος, ὅταν πυκνωθεῖ 

περισσότερο γίνεται νερό, ὕστερα γῆ καί πέτρες …καί ὁ Ἀναξιμένης θεωρεῖ τήν κίνηση ἀέναη καί λέει 

ὅτι αὐτή προκαλεῖ τήν μεταβολή». 
11

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Περί Ψυχῆς, Ἅ, 405a 6-7: «καί γάρ τοῦτο λεπτομερέστατον τέ καί μάλιστα 

τῶν στοιχείων ἀσώματων, ἔτι δέ κινεῖται καί κινεῖ τά ἄλλα πρώτως». 
12

 DIELS, H. – KRANZ, W. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Περί τῆς ἐν Τιμαίῳ ψυχογονίας, ἀπόσπ. 30, 

ὅ.π.,σ.345: «κόσμον τόνδε, τῶν αὐτῶν ἁπάντων, οὔτε τίς θεῶν, οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἄλλ΄ ἥν ἀεί 

καί ἐστίν καί ἔσται πῦρ ἀείζωον, ἁπτόμενον μέτρα καί ἀποσβεννύμενον μέτρα». 
13

 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, Κατά πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος  ΙΧ 10, ἀπόσπ. 60, ὅ.π.,σ.351: «ὁδός ἄνω κάτω μία 

καί ὠυτή», « Ἴδια εἶναι ἡ ὁδός πού ὁδηγεῖ πρός τά πάνω καί  πρός τά κάτω». Παρόμοιο προγενέστερο 

ὑπάρχει στόν Ἑρμῆ τόν Τρισμέγιστο, «Ὁ Σμαράγδινος πίναξ»: «Τό πρός τά κάτω, ἀναλογεῖ τῷ πρός τά 

ἄνω, καί τό πρός τά ἄνω εἶναι ἀνάλογον τῷ πρός τά κάτω, πρός ἐπιτέλεσιν τῶν θαυμασίων…». 
14

Ὀ.π., σ. 351-352: «τά δέ πάντα οἰακίζει Κεραυνός τουτέστι κατευθύνει, κεραυνόν τό πῦρ λέγων 

τό αἰώνιον, λέγει δέ καί φρόνιμον τοῦτο εἶναι τό πῦρ καί τῆς διοικήσεως ὅλων αἴτιον». 
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ἀνάγκην», καί «Ἠράκλειτος οὐσίαν εἱμαρμένης ἀπεφαίνετο λόγον τόν διά παντός 

διήκοντα. αὕτη δ΄ ἐστί τό αἰθέριον σῶμα, σπέρμα τῆς τοῦ παντός γενέσεως καί 

περιόδου μέτρον τεταγμένης», (Ἀετίου Ἴ, 7, 28, 1). Σύμφωνα μέ τά ἀνωτέρω μπορεῖ 

νά εἰπωθεῖ ὅτι ὑπάρχει προσέγγιση τῆς κοσμοθεωρίας τοῦ Ἐφέσιου μέ αὐτήν τοῦ 

Πυθαγόρα
15

, διότι τό πῦρ τοῦ Ἠράκλειτου μπορεῖ νά ἀντιστοιχηθεῖ μέ τήν δυάδα τοῦ 

Σάμιου φιλόσοφου καί ὁ λόγος μέ τήν μονάδα, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ καθοριστικός καί 

καθολικός νόμος, αὐτός πού διατηρεῖ στήν ἁρμονική καί σπερματική μορφή στίς ἐν 

γένει κοσμικές ὀντότητες. 

Ὁ λόγος, ὡς ἀρχή, στή φιλοσοφία τοῦ Ἡρακλείτου ἀποτελεῖ τήν ἀνώτατη 

σταθερή-ρυθμιστική καί νομοτελειακή ἁρμοδιότητα, ἡ κατανόηση τοῦ ὁδηγεῖ τόν 

ἄνθρωπο σέ ἀτραπούς ἀληθινούς. Ὁ κόσμος εἶναι ἑνότητα καί συγκροτεῖται ἀπό τίς 

φαινομενικές ἀντιθέσεις ἤ διαφορές
16

. Πίσω ὅμως ἀπό τίς ἀντιθέσεις ἐνυπάρχει τό 

κοινό στοιχεῖο τοῦ ἐνοποιοῦ καί νομοτελειακοῦ λόγου. Αὐτός εἶναι πού ρυθμίζει - ὡς 

ἀρχή - τήν κοσμική κίνηση σέ ἕνα καθορισμένο ρυθμό καί μέτρο. Ὁ ἄνθρωπος 

λοιπόν ὅταν ἀπεκδυθεῖ τόν ἐγωισμό καί τήν ἀλαζονεία του, τότε ἀρχίζει νά κατανοεῖ 

τόν λόγο, ὡς κοινή καί ὑπέρτατη ἀρχή τῶν πάντων. Ἡ ὕπαρξη τοῦ λόγου  εἶναι αἰώνια 

καί οἱ ἄνθρωποι δέν τόν κατανοοῦν, εἴτε ἔχουν ἀκούσει κάτι γί΄ αὐτόν, εἴτε δέν ἔχουν 

μάθει περί τοῦ λόγου
17

. 

Σύμφωνα μέ τήν ἀντίληψη αὐτή τοῦ Ἡρακλείτου γιά τόν λόγο, ὅτι εἶναι δήλ. μιά 

πρωταρχική σταθερή ἀρχή, ἡ ὁποία ἔχει τήν ἁρμοδιότητα καί εἶναι ρυθμιστής τοῦ 

καθολικοῦ κοσμικοῦ γίγνεσθαι, ἀναφαίνεται ἡ ὕπαρξη νομοτελειακῶν ἀρχῶν καί 

ἀπομακρύνεται ἡ τυχεότητα ἀπό τόν κόσμο. Στό ἡρακλείτειο κοσμικό γίγνεσθαι 

ὑπάρχει καθορισμός καί κλιμάκωση τῆς ἀνέλιξης, τίποτα δέν γίνεται στήν τύχη. Ἐάν 

                                                           
15

 ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, (χχ), σ.185: «Κατά τόν Ἰάμβλιχον ἡ Μονάς εἶναι ἡ αἰτία ταυτότητας καί 

ἑνώσεως, Τό μέν Ἔν γεννᾶ τούς ἑξῆς ἅπαντας ἀριθμούς, ὕπ΄ οὐδενός γεννώμενον τό παράπαν. Ἡ 

Δυάς, κατά τόν Ἰάμβλιχον εἶναι χορηγός προόδων καί διακρίσεων. Αὕτη, κατά τούς Πυθαγορείους, 

εἶναι τό οὐσιαστικόν Εἶναι τῆς φύσεως, ἐξ΄οὐ δημιουργήθη τό πᾶν εἰς τόν κόσμον». 
16

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Ἠθικά Νικομάχεια, Θ 2, 1155B  4: «Ἡράκλειτος τό ἀντίξουν συμφέρον καί 

ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίαν[καί πάντα κάτ΄ ΄ἐριν γίνεσθαι]», « … τά ἀντίθετα ἑνώνονται 

καί ἀπό διαφορετικά προκύπτει ἡ ὡραιότερη ἁρμονία, ὅλα προκύπτουν ἀπό τήν συγκρουσιακή ἔριδα» 

καί H. DIELS, Η.- KRANZ, W. ΩΡΙΓΕΝΗΣ, Κατά  Κέλσου Ἱ 42, ἀπόσπ.80, ὅ.π., σ. 355: «εἰδέναι δέ 

χρή τόν πόλεμον ἐόντα ξυνόν, καί δίκην καί ἔριν, καί γινόμενα πάντα κάτ΄ ἔριν καί χρεῶν», «Πρέπει 

νά γνωρίζουμε ὅτι ὁ πόλεμος εἶναι καθολικό φαινόμενο καί ὅτι ἡ δικαιοσύνη προκύπτει ἀπό 

ἀντιπαλότητα καί ὅτι ὅλα εἶναι ἀποτέλεσμα διαμάχης καί ἀνάγκης», στό Ἴδιο, ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, Κατά 

πασῶν τῶν αἱρέσεων ΙΧ 90, ἀπόσπ. 53, σ.349: «Πόλεμος πάντων μέν πατήρ ἐστι, πάντων δέ βασιλεύς, 

καί τούς μέν θεούς ἔδειξέ τους δέ ἀνθρώπους , τούς μέν δούλους ἐποίησέ τους δέ ἐλευθέρους». 
17

 ΣΕΞΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ,  Πρός Μαθηματικούς VII, ὅ.π.,σ.338, ἀπόσπ.1: « τοῦ δέ λόγου τούδ΄ 

ἐόντος ἀεί ἀξύνεται γίνονται ἄνθρωποι καί πρόσθεν ἤ ἀκοῦσαι καί ἀκούσαντες τό πρώτον? γινόμενον 

γάρ πάντων κατά τόν λόγον τόνδε ἀπείρισιν ἐοίκασι, πειρώμενοι καί ἐπέων καί ἔργων τοιούτων, 

ὀκοίων…ὀκόσα εὔδοντες ἐπιλανθάνονται», « Αὐτόν τόν λόγο πού εἶναι αἰώνιος οἱ ἄνθρωποι δέν 

μποροῦν νά τόν κατανοήσουν οὔτε πρίν τόν ἀκούσουν οὔτε ἀφοῦ τόν ἀκούσουν γιά πρώτη φορᾶ? 

γιατί, μολονότι ὅλα γίνονται σύμφωνα μέ τό λόγο, αὐτοί φαίνονται ἀνώριμοι… ὅσα γιά τούς ἄλλους 

ἀνθρώπους τούς διαφεύγουν ὅσα κάνουν ὅσο εἶναι ξύπνιοι, ὅπως ἀκριβῶς ξεχνοῦν καί ὅσα κάνουν 

στόν ὕπνο τους», στό ἴδιο, ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ, Στρωματεῖς 116, σ. 345, ἀπόσπ. 34: 

«Ἀξύνεται ἀκούσαντες κωφοίσιν ἐοίκασι? φάτις αὐτοίσι μαρτυρεῖ παρεόντας ἀπεῖναι», «Ἀσύνετοι 

εἶναι αὐτοί πού, κι ἄν ἀκόμα ἀκούσουν(τό σωστό), μοιάζουν μέ κωφούς? ὅπως λέει καί ὁ λόγος γί΄ 

αὐτούς ¨παρόντες ἀπόντες¨». 
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προσπαθήσει νά κατανοήσει τίς ἐπιταγές τοῦ κοινοῦ - ἐνοποιοῦ λόγου θά κατανοήσει 

τήν πληρότητα τῆς συμπαντικῆς ὁλότητας. Ἡ συμπαντικότητα τοῦ λόγου δέν εἶναι 

τυχαῖα καί πρόσκαιρη, εἶναι κυρίως ποιοτική καί ὄχι ποσοτική καί ἐφήμερη. Ὁ κοινός 

λόγος  εἶναι κοινότητα καί ἡ κοινότητα εἶναι χαρακτηριστικό του σύμπαντος καί ὄχι 

ἀπομόνωση, ἀτομικότητα καί ὑποκειμενισμός. Αὐτός ὁ λόγος εἶναι συμπαντικός, 

ἑνωτικός, δέν εἶναι αὐταπάτη. Ὁ Ἐφέσιος ἀγαπᾶ αὐτό πού δέν βλέπει, αὐτό πού ὁ 

λόγος ὑπαγορεύει μέσω τῆς σκέψης του. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι βρίσκονται σέ 

κατάσταση ὕπνου, ἄγνοιας καί πλάνης, λίγοι εἶναι οἱ ἐγρήγοροι καί φωτισμένοι ἀπό 

τό φῶς τοῦ συμπαντικοῦ καί ἀληθινοῦ λόγου. Ἡ συμπαντικότητα τοῦ λόγου δέν εἶναι 

κοσμική ποσότητα, ἀλλά ποιοτική ἀνατροφοδοτούμενη δημιουργία. Διότι, μόνο στόν 

κοσμικό συμπαντικό λόγο ἐνυπάρχει ἀενάως ἡ μόνη καθολική ἀλήθεια, ἐνῶ ἀντίθετα, 

στήν πρόσκαιρη αἰσθητή ἀτομικότητα ἐμφιλοχωρεῖ ἡ μονοτονία, οἱ χαμηλές νοητικές 

δονήσεις τῶν αὐθαίρετων καί ἐπίπλαστων νοητικῶν ἐπιλογῶν. 

Ἡ δυαδική καί ἡ διαρκῶς ἀμφίσημη προσέγγιση τοῦ Ἡρακλείτειου στοχασμοῦ 

φωτίζεται ἀπό τόν συμπαντικό λόγο, διότι φανερώνεται ὡς ἕνας καί μοναδικός, ὡς 

μιά καί μόνη ὁλότητα. Ὁ λόγος τοῦ εἶναι τό νόημα τοῦ σύμπαντος, διότι ἔχει ὡς 

χαρακτηριστικό τήν σοφή διάνοια καί ἔτσι παρουσιάζεται στήν φαινόμενη 

πραγματικότητα, γιά ὅποιον μπορεῖ νά τόν ἐννοήσει. Γιά νά κατανοηθεῖ περαιτέρω ἡ 

προσέγγιση τοῦ λόγου, πρέπει νά εἰδωθεῖ ἀπό μία ἀφηρημένη διάσταση, ὡς ἕνας 

νοητικός κραδασμός ἀρθρωμένης συνεχοῦς διασυμπαντικῆς σκέψης. Τό πλαίσιο τοῦ 

κοινοῦ λόγου ἀφορᾶ στήν ἐγρήγορη ὀντότητα
18

. 

Σέ μία ὕπαρξη πού λόγω τῆς κατανόησης τοῦ συμπαντικοῦ λόγου εἶναι ξύπνια   ὁ 

στοχασμός τῆς εἶναι ἑνωτικός καί διαχρονικός, ἐνῶ ἡ ἐν ὑπνώσει ὕπαρξη δέν 

στοχάζεται, ἐπαφίεται στό πρόσκαιρο καί ἰδιοτελές ἀτομικό συμφέρον. Τό 

ἀντιληπτικό status τῆς ἐγρήγορης (ἐγρηγορός) ὀντότητας διαρκῶς εἶναι σέ ἐπαφή μέ 

τό ἑνωτικό γίγνεσθαι τοῦ σύμπαντος καί στήν πορεία πρός τήν ἀληθινή γνώση. Σέ μιά 

ὕπαρξη βέβαια  πού δέν κάμπτεται, δέν κλονίζεται ἀπό τίς δυσκολίες πού σίγουρα 

ὑπάρχουν στό βιολογικό γίγνεσθαι. Ἡ νοητική ἀσυνέπεια καί ἡ ψυχοσωματική 

ἀδράνεια δέν εἶναι συμβατή μέ τή φιλοσοφία τοῦ Ἡρακλείτου
19

. 

Ἀκόμη καί ἡ ψυχή εἶναι κατά τόν Ἡράκλειτο σέ κίνηση καί μεταβολή, εἶναι αὐτή 

πού δονεῖ τήν ὑλική ὑπόσταση
20

. Ἡ ἀτομική ψυχή ἔχει χρέος  νά ἐμβαθύνει στά 

ἐσώτερα βάθη τοῦ ὕψιστου λόγου καί ἀφοῦ ἀποτινάξει τίς ἀρνητικές συνήθειες τῶν 

παθῶν καί ἰδιοτροπιῶν της, τότε καί μόνον τότε εἶναι σέ θέση νά εἰσχωρήσει στόν 

ἑνωτικό  κοσμικό νόμο τοῦ σύμπαντος λόγου. Ὁ ψυχικός λόγος στήν φιλοσοφία τοῦ 

Ἐφέσιου, ὡς ἐσωτερικός διάλογος ἐφόσον ὑφίσταται, ἐμφορεῖται ἀπό νόμους 

σταθερούς καί ἀπαραβίαστους, σέ μιά βάση πού θεμελιώδη στοιχεῖα εἶναι ἡ ἀλήθεια 

καί ἡ γνώση. Ὑπάρχει δήλ. ἀναπτυξιακή ἐσωτερική  καί προοδευτικά αὐξητική 

                                                           
18

 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Περί δεισιδαιμονίας, ἀπόσπ.89, ὅ.π., σ.357: «Ὁ Ἠράκλειτος φησί τοίς 

ἐγρηγόρσιν ἕνα καί κοινόν κόσμον εἶναι, τῶν δέ κοιμωμένων ἕκαστον εἰς ἴδιον ἀποστρέφεσθαι». 
19

 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Περί τοῦ ἀκούειν, ἀπόσπ. 87, ὅ.π., σ.357: «Βλάξ ἄνθρωπος, ἐπί παντί λόγω 

ἐπτοῆσθαι φιλεῖ». 
20

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Περί ψυχῆς, 405 a 21: «… καί Ἠράκλειτος δέ τήν ἀρχήν εἶναι φησίν ψυχήν, 

εἶπερ τήν ἀναθυμίασιν, ἐξ΄ ἧς τάλλα συνίστησιν καί ἀσώματος τέ καί ρέον ἀεί? τό δέ κινούμενον 

κινουμένω γινώσκεσθαι». 



139 

 

συνομιλία τῆς ψυχῆς μέ τόν ἐαυτόν τῆς
21

. Βέβαια ὅσο καί νά εἰσχωρήσει αὐτή ἡ 

συνομιλία δέν μπορεῖ νά φτάσει στό τέλος της ἥ στά ὅρια τῆς ψυχῆς, διότι αὐτά εἶναι 

ἀπερινόητα καί κανείς δέν μπορεῖ καταλήξει στό πέρας τῆς
22

. Δέν νοεῖται ὀντότητα 

κατά τόν Ἠράκλειτο πού νά μήν ἐκτελεῖ τό συμπαντικό της χρέος, πού εἶναι ἡ 

διαρκής ροή καί μεταβολή. Κίνηση μέ γνώμονα τόν λόγο καί σκοπό τήν 

ὁλοκλήρωση. Τά πάντα κινοῦνται, οὔτε καί ὁ μέγιστος ἥλιος, δέν τυγχάνει ἐπιείκειας, 

οὔτε αὐτός ἑξαιρεῖται ἀπό τόν αἰώνιο συμπαντικό νόμο τῆς ἀενάου μεταβολῆς καί 

εἱμαρμένης
23

. 

Ὁ Ἐφέσιος ὑποδεικνύει τήν ὑπέρβαση πού μπορεῖ νά κάνει ὁ ἄνθρωπος μέσω τοῦ 

λόγου, ὥστε νά ἀνέλθει ἀπό τήν ἐπίπλαστη καί ἀληθοφανῆ πραγματικότητα καί νά 

ἀρχίσει νά ἀντιλαμβάνεται τά ἀληθινά, τά αἰώνια, τά ὄντως πραγματικά καί 

ἀναλλοίωτα. Μετά τήν διαπίστωση αὐτή ὁ πεπερασμένος ἄνθρωπος, εἶναι 

ὑποχρεωμένος νά στραφεῖ πρός τήν ἐλπίδα καί νά στοχεύσει στό φαινομενικά 

οὐτοπικό καί ἀπραγματοποίητο
24

. Ὁ Ἡράκλειτος μέ τό ἔλπηται καί ἀνέλπιστον 

συνδέει διαλεκτικά δυό ἀντίθετες ἔννοιες, ἡ μιά ἀνθρώπινη, ὑλική, γήινη καί 

φαινομενικά ἐφικτή μέ τήν φαινομενικά ἐξωανθρώπινη καί ἀνέφικτη. Ὑπάρχει μία 

ἁρμονική ἀντιθετική διασύνδεση πού ὁδηγεῖ τόν Ἡρακλείτειο συλλογισμό σέ κοινό 

παρονομαστῆ, τήν ἑνότητα. Σέ ποιά ἑνότητα ὅμως, τήν σταθερή ἑνότητα τῆς 

διαρκοῦς μεταβολῆς καί τῆς κίνησης. 

Μέ τήν ἀποφυγή περιττῶν καί ἀνούσιων πραγμάτων, κάνοντας ὀρθή διαχείριση 

τοῦ χρόνου
25

, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐφικτό νά προσεγγίσει
26

 τόν συμπαντικό ἑαυτό του. 

Ἡ προσέγγιση κατ’ αυτόν εἶναι ἐφικτή. Γιά νά εἶναι ἐφικτή πρέπει νά γνωρίσει τόν 

ἑαυτό του
27

. Τόν πραγματικό καί ἀληθινό ἑαυτό του, τήν ἀτομική καί ξεχωριστῆ τοῦ 

ὕπαρξη, διαμέσου τῆς αἰώνιας καί κοσμικῆς νομοτελειακῆς σταθερᾶς, τοῦ λόγου. 

Ἀναμφίβολα ὁ στοχασμός τοῦ Ἡρακλείτου ὁδηγεῖ τήν ἀνθρώπινη διάνοια σέ 

ταυτόχρονα διαφορετικές καί πολυεπίπεδες δημιουργικές σκέψεις. Ὁ ἄνθρωπος γιά 

νά καταλάβει αὐτή τήν στοχαστική διαφορετικότητα, εἶναι ὑποχρεωμένος νά 

ἀποδεχτεῖ τόν αἰνιγματώδη καί φαινομενικά ἀσαφῆ λόγο καί μέσα ἀπό αὐτόν θά 

καταλήξει στήν ἀποκωδικοποίηση τῶν συμβολικῶν νοημάτων πού ὑποκρύπτονται. 

Ἐπιπροσθέτως, ὁ μελετητής τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἐφέσιου χρειάζεται νά 

χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα ὅλα τά προσόντα καί τίς ἰδιότητες - σωματικές καί 

                                                           
21

  ΣΤΟΒΑΙΟΣ, Ανθολόγιον 180a, αποσπ.115, ό.π., σ. 362: «Ψυχής έστι λόγος εαυτόν αύξων».  
22

 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ ΙΧ 7: ἀπόσπ.45, ὅ.π.,σ.348: «ψυχῆς πείρατα ἰῶν οὐκ ἄν ἐξεύροιο, 

πάσαν ἐπιπορευόμενος  ὁδόν οὕτω βαθύν λόγον ἔχει», «Τά ὅρια τῆς ψυχῆς δέν θά μπορέσεις νά τά 

βρεῖς ὁποιοδήποτε δρόμο κι ἄν ἀκολουθήσεις? τόσο βαθύ εἶναι τό νοημά της». 
23

 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Περί Φυγῆς 11, ἀπόσπ. 94, ὅ.π., σ.358: «Ἥλιος γάρ οὔχ ὑπερβήσεται μέτρα? εἰ 

δέ μή, Ἐρινύες μίν Δίκης ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν». 
24

 ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ, Στρωματεῖς ΙΙ 17, ὅ.π.,σ.343: «Ἐάν μή ἔλπηται ἀνέλπιστον, οὐκ 

ἐξευρήσει, ἀνεξερεύνητον ἐόν καί ἄπορον», «Ἄν κάποιος δέν ἐλπίζει, τό ἀνέλπιστο δέν θά τό βρεῖ, 

γιατί εἶναι χῶρος ἀνεξερεύνητος καί χωρίς πρόσβαση». 
25

 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, Κατά πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος,ἀπόσπ.52, ὅ.π.,σ.349: «αἰών ἔστι παίζων, 

πεσσεύων παιδός ἡ βασιλήι», «Ὁ χρόνος εἶναι παιδί πού παίζει πεσσούς, στό παιδί ἀνήκει ἡ βασιλεία». 
26

 ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥΔΑΣ,  ὅ.π., ἀπόσπ.122, σ.364: «Ἀγχιβασίην», «Ὁ Ἡράκλειτος εἶπε ¨Προσέγγιση». 
27

 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Πρός Κωλώτην, ἀπόσπ. 101, σ.360: «ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν», «Ἀναζήτησα τόν 

ἑαυτό μου». 
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ψυχοπνευματικές - πού κατέχει, ὥστε νά καταλήξει σέ πολλές ἑρμηνεῖες, ἀρχικά 

ἀντιθετικές, ἀλλά στήν οὐσία ἀνακαλύπτει τήν αἰώνια καί ἀρχική ἑνότητα τοῦ 

ἀμετάβλητου καί σταθεροῦ λόγου. Αὐτό ἀκριβῶς ἐπιδιώκει νά καταστήσει ὁ 

φιλόσοφος, τόν θνητό καί πεπερασμένο ἄνθρωπο κοινωνό τοῦ μεγαλείου τῶν 

ἀρρήτων
28

. 

Ἡ μεταβολή καί ἀλλαγή εἶναι ἡ μόνη σίγουρη σταθερά στόν Ἡράκλειτο. Ἡ 

ἀντίληψη αὐτῆς τῆς ἀενάου μεταβολῆς ἀπό τόν ἄνθρωπο δημιουργεῖ ἀνάλογες 

εὐκαιρίες καί ἀπαιτοῦν ἀντίστοιχη νοητική ἑτοιμότητα. Ἡ εὐκαιρία αὐτή μπορεῖ νά 

εἶναι ἡ σύλληψη μιᾶς πρωτοποριακῆς ἰδέας, αὐτή ἡ ἰδέα ὅμως μπορεῖ νά εἶναι 

ταυτόχρονα τροχοπέδη στήν περαιτέρω ἀνέλιξη τῆς ὀντότητας. Ἐδῶ ὁ φιλόσοφος 

ἀπεικονίζει τήν ὑπάρχουσα κρυμμένη γνώση λέγοντας ὅτι δέν πρέπει νά σταματᾶ 

κάποιος, ὅταν κατά τήν ἄποψη τοῦ κατακτήσει κάτι ἤ κατάφερε νά ἀποκτήσει, ἀλλά 

ἀντίθετα νά συνεχίζει στήν αἰώνια ἀνελικτική ἀτραπό τῆς πνευματικῆς 

ὁλοκλήρωσης
29

. Διότι ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐμβαθύνει μεταβάλλοντας διαρκῶς 

ἐξελικτικά τήν σκέψη τοῦ καί προσδοκᾶ στήν ἀποκάλυψη κρειττόνων ἀληθειῶν τότε 

ἡ κεκαλυμμένη καί ἀφανής ἁρμονία ἀποκαλύπτεται
30

. 
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Περίληψη 

Στήν παροῦσα εἰσήγηση γίνεται προσπάθεια νά διερευνηθεῖ ὁ ὁρισμός τῆς ψυχῆς, ὅπως αὐτός 

παρουσιάζεται στήν μικρή ἀριστοτελική πραγματεία Περί Ψυχῆς καί στό ὑπόμνημα τοῦ 

Σιμπλικίου γιά τό ἀντίστοιχο ἔργο. Ἐν ἀρχῇ γίνεται ἀναφορά στόν ἀριστοτελικό ὁρισμό τῆς 

ψυχῆς καί ἐν συνεχείᾳ στόν ὁρισμό, τόν ὁποῖο δίδει ὁ Σιμπλίκιος ὑπομνηματίζοντας τό 

ἀριστοτελικό ἔργο.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ἀριστοτέλης, Σιμπλίκιος, Ὑπομνήματα, Περί Ψυχῆς, Νεοπλατωνισμός 

 

Abstract  

In the current essay the aim is to explore the definition of the soul, as it is presented in the 

aristotelian treatise and in the Simplicius Commentary. Initially there is a reference regarding 

the aristotelian definition of the soul as well as the Simplicius definition referring to the 

Aristotelian text. 

 

Keywords: Aristotle, Simplicius, Commentaries, On the Soul, Neoplatonism 

 

 

Ἀριστοτέλης: ὁ ὁρισμός τῆς ψυχῆς 

Προτοῦ ἀναζητήσουμε τόν ἀριστοτελικό ὁρισμό τῆς ψυχῆς εἶναι σημαντικό νά 

μεταφέρουμε αὐτούσιες δύο χαρακτηριστικές σημάνσεις τοῦ Ἀριστοτέλους στό 

πρῶτο κεφάλαιο τοῦ Β΄ βιβλίου τῆς Περί Ψυχῆς πραγματείας. 

Στό Β1 ἀναφέρεται: 

πάλιν…ἐπανίωμεν, 

πειρώμενοι διορίσαι 

τί ἐστι ἡ ψυχή  

καί τίς ἄν εἴη κοινότατος λόγος αὐτῆς. 

Ἀντιθέτως στό Β3 βιβλίου ἀναφέρεται: 

διό γελοῖον ζητεῖν  

τόν κοινόν λόγον  

καί ἐπί τούτων καί ἐφ’ἑτέρων, 

ὅς 

οὐδενός ἔσται τῶν ὄντων ἴδιος λόγος 

[οἱ δέ κατά τό οἴκειον καί 

ἄτομον εἶδος ἀφέντας τόν τοιοῦτον.] 

Ἑπομένως, ἐν ῷ ὁ φιλόσοφος στό Β1 ἀναφέρει ὅτι θά προσπαθήσει νά ὁρίσει τήν 

ψυχή, στό Β3 δηλώνει ὅτι θά ἦταν γελοῖο νά ἀναζητήσει τόν κοινό περί ψυχῆς λόγο. 

Δί’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου ἀρνεῖται μᾶλλον νά εἰσάγει τό ὅλο ζήτημα σέ ἕναν 

mailto:alexantradotsika@yahoo.gr
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τυποποιημένο φυσικό ὁρισμό ἤ ἡ ἴδια ἡ ἀριστοτελική μέθοδος ὁδηγεῖται σταδιακά σέ 

αὐτοπεριστολή, ἐνδεχομένως καί αὐτοακύρωση, γιά νά χωρέσει καί νά περιλάβει 

ἀκριβῶς τά νέα ζητούμενα, τά νέα εὑρήματα τῆς φιλοσοφικῆς διερεύνησης. 

Εἰδικότερον, στό πρῶτο ἥμισυ τοῦ Β1 ὁ Ἀριστοτέλης ὁμολογεῖ ὅτι ἄν κάτι θά 

μπορούσαμε νά ποῦμε γιά τήν ψυχή, τότε θά τήν ὁρίζαμε ὡς ἐντελέχεια πρώτη 

σώματος φυσικοῦ ὀργανικοῦ
1
. Γιά νά συστήσει αὐτόν τόν κοινό περί ψυχῆς λόγο 

ἐφάρμοσε πέντε σταδιακές τοποθετήσεις. Διατάσσοντας προεισαγωγικῶς τά 

δεδομένα τοῦ φιλοσοφικοῦ του πεδίου διαιρεῖ τά ὄντα καί λαμβάνει ἐξ αὐτῶν μόνον 

τήν οὐσία. Ἐν συνεχείᾳ λαμβάνει τά τρία σημαινόμενα τῆς οὐσίας: 1. τήν ὕλη (ὡς 

δύναμιν), 2 τήν μορφήν καί τό εἶδος (ὡς ἐντελέχεια πρώτη καί δεύτερη), καί 3. τό ἐξ 

αὐτῶν συναποτελούμενο. Ἐρειδόμενος στά τρία λεγόμενα τῆς οὐσίας προκρίνει τήν 

τρίτη ἐκδοχή: οὐσίαι δέ μάλιστ’ εἶναι δοκοῦσι τά σώματα καί ἐξ αὐτῶν τῶν σωμάτων 

λαμβάνει τά φυσικά σώματα, ἐκ τῶν ὁποίων ἀκολούθως ἐπιλέγει ἐκεῖνα τά ὁποῖα 

ἔχουν ζωή (τήν δί’αὐτοῦ τροφήν καί αὔξησιν καί φθίσιν). Μᾶλλον αὐτό τό καθοδικό 

καί διαιρετικό ἀριστοτελικό σχῆμα ἀποτελεῖ τήν εἰσαγωγική προεργασία γιά τήν 

συγκρότηση τοῦ κοινοῦ περί ψυχῆς λόγου, ὁ ὁποῖος συνοψίζεται στό παρακάτω 

συμπέρασμα: ψυχή ἐστιν ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωήν ἔχοντος
2
. 

Στίς διαδοχικές ἐπαναδιατυπώσεις αὐτοῦ τοῦ ὁρισμοῦ ἕνα στοιχεῖο μένει ἕδραιο, 

ἀμετακίνητο: ὁ πρῶτος συμπερασματικός περί τοῦ σώματος διορισμός
3
. Ὁ 

Ἀριστοτέλης, θά τολμούσαμε νά ἰσχυριστοῦμε, ἐπιτυγχάνει νά συστήσει ἕναν κοινό 

ἐπί πάσης ψυχῆς ὁρισμό φωτίζοντας μείζονες πλευρές τοῦ σώματος ὑπό τήν ἔννοια 

ὅτι στόν ὁρισμό αὐτόν τῆς ψυχῆς εἶναι λίγα τά γνωρίσματα ἐν τέλει πού ἀφοροῦν τήν 

ψυχή καί πλείονα τά γνωρίσματα πού ἀφοροῦν στό σῶμα. Ἄν ἡ ψυχή χαρακτηρίζεται 

ὡς ἐντελέχεια, τό σῶμα ἐξ ἐναντίας χαρακτηρίστηκε μέ τέσσερα ἕως πέντε ἰδιότυπα 

γνωρίσματα. Καί αὐτό διότι ὁ ὁρισμός πού συστήνεται ἀναδεικνύει τήν κοινωνία 

πάσης ψυχῆς μέ τά σύνθετα σώματα (ἐξ ὕλης καί εἴδους), δηλ. μέ τά σώματα πού 

εἶναι φυσικά, πού δυνάμει διαθέτουν ζωή καί τά ὁποῖα εἶναι ὀργανικά. Σέ αὐτῆς τῆς 

κατηγορίας τά σώματα ἔρχεται ἡ ψυχή ὡς μορφή, ὡς εἶδος, ὡς ἐντελέχεια καί σέ αὐτά 

θά ἐναποθέσει τό εἶδος. Γιά τήν ἀριστοτελική ἑπομένως προοπτική δέν νοεῖται ψυχή 

ἐκτός τῆς κοινωνίας της μέ τό σῶμα, ἡ ὁποία μᾶλλον ἀποτελεῖ τόν θεμέλιο περί 

ψυχῆς λόγο. 

 

Σιμπλίκιος: Περί Ψυχῆς 

Ὁ Σιμπλίκιος, ὑπομνηματίζοντας τήν ἀριστοτελική πραγματεία, κινεῖται μέ πλήρη 

ἄνεση στόν εἰδικό χῶρο τοῦ νεοπλατωνισμοῦ καί δή τῆς ὕστερης ἤ ὥριμης 

συγκροτήσεώς του. Θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι κατ’ οὐσίαν δέν ὑπομνηματίζει τό 

Περί Ψυχῆς, ἀλλά φιλοτεχνεῖ ἕνα περίτεχνο καί περίπλοκο ὑπόμνημα 

χρησιμοποιώντας ἀφ’ ἑνός μέν ἐσωτερικά καί δομικά στοιχεῖα τοῦ ὥριμου 

νεοπλατωνισμοῦ, ἀφ’ ἑτέρου δέ τύπους ἤ στοιχεῖα κατ’ ἐπιλογήν ἀπό τήν 

ἀριστοτελική πραγματεία. Ἀκολουθεῖ, ἐπίσης, τήν παλαιότερη φιλοσοφική 
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συνύφανση περί συμφωνίας τῶν δύο κορυφαίων διδασκάλων, τοῦ Πλάτωνα δηλ. καί 

τοῦ Ἀριστοτέλους. Εἰς τήν προκειμένη, ὡστόσο, ἐφαρμογή τό προβάδισμα δίδεται 

σαφῶς στόν Πλάτωνα καί ὁ Ἀριστοτέλης ἐμφανίζεται εἴτε 1. νά συμφωνεῖ κατά 

βάθος καί ρήματα μέ τόν Πλάτωνα, εἴτε 2. νά γνωρίζει ὀρθῶς τά τοῦ Πλάτωνος, εἴτε 

3. νά ἀκολουθεῖ τά δόγματα ἐκείνου, εἴτε 4. νά ἐπεξεργάζεται πλατύτερα ὅσα ὁ 

Πλάτωνας συμβολικῶς διετύπωσε, εἴτε 5. νά μήν ἐπιτυγχάνει ἐνίοτε νά εἰσχωρήσει 

στά κρυφά πλατωνικά διδάγματα καί νά μένει στά ἐξωτερικά καί φαινομενικά 

γνωρίσματά τους
4
. 

Ἔτσι, ὁ Σιμπλίκιος, γιά νά ὁρίσει τήν ψυχή, καταφεύγει στό περί μεσότητας τῆς 

ψυχῆς πλατωνικό καί νεοπλατωνικό δόγμα. Ἀναφέρει σχετικά: ἁπλοῦν τι καί ἴδιον τό 

εἶναι τῆς ψυχῆς μέσον τῆς γέ ἀμερίστου καί τῆς περί τά σώματα μεριζομένης οὐσίας 

κοινωνίαν τινά διά τήν μεσότητα πρός ἑκάτερον τῶν ἄκρων διασῶζον
5
. Τό λῆμμα 

μάλιστα τοῦ Τιμαίου (34c- 35b 4) πυκνώνεται στόν Σιμπλίκιο μέ τήν φράση: οὕτω 

γάρ .. καί ὁ Τίμαιος τήν ψυχήν ἐκ τῆς ἀμερίστου καί τῆς περί τά σώματα μεριζομένης 

οὐσίας
6
 ἤ μέ τήν διατύπωση: ὀρθῶς εἰδῶς (ἐνν. Ἀριστοτέλης) τά Πλάτωνος ὡς ἐξ 

ἀμφοῖν ἐστίν ἡ ψυχή τῆς τέ ἀμερίστου καί περί τά σώματα μεριζομένης οὐσίας
7
. Ἄς 

ὑπενθυμίσουμε σέ αὐτό τό σημεῖο ὅτι ὁ ἀριστοτελικός ὁρισμός τῆς ψυχῆς ἔχει ὡς 

ἑξῆς: ψυχή ἐστιν ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωήν ἔχοντος
8
. 

Ἡ ἔννοια, ὅμως, τοῦ ἀμερίστου-μεριστοῦ σχετίζεται στόν Τίμαιο μέ τήν 

δημιουργία τῶν ψυχῶν ὡς ἑξῆς: ὁ δημιουργός μετά τήν δημιουργία τῆς ὕπαρξης τοῦ 

κόσμου στρέφεται καί πάλι στόν κρατῆρα, ἐντός του ὁποίου εἶχε ἀναμείξει τό 

«ταὐτόν ἀμερές» καί τό «θάτερον μεριστόν», γιά νά δημιουργήσει ἀπό τό ὑπόλοιπο 

μεῖγμα τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Ἐκ τοῦ «ταὐτοῦ ἀμεροῦς» ἕλκει τήν καταγωγή του 

τό λογιστικό μέρος τῆς ψυχῆς καί ἐκ τοῦ «θατέρου μεριστοῦ» τό αἰσθητικό. Μέ τό 

λογιστικό ἀντιλαμβάνεται ἡ ψυχή τόν κόσμο τῶν ἰδεῶν καί μέ τό «θάτερο μεριστό» 

τόν ὑλικό κόσμο
9
. Τό «ταὔτόν ἀμερές» ἀποτελεῖ τόν κόσμο τῶν ἰδεῶν, μία οὐσία 

δηλαδή ἡ ὁποία διατηρεῖ πάντοτε τήν ταυτότητά της καί δέν εἶναι ἐπιδεκτική 

διαιρέσεως, ἐν ῷ τό «θάτερον μεριστόν» ἀποτελεῖ τήν ὑλική πραγματικότητα, τό 

ἕτερο στοιχεῖο, τό ὁποῖο διαφέρει ἀπό τίς ἰδέες καί εἶναι ἐπιδεκτικό μερισμοῦ.  

Στό τρίτο ἐξ ἀμφοῖν εἶδος κατά τόν Πλάτωνα (ἐν μέσῳ ἀμερίστου οὐσίας καί τῆς 

περί τά σώματα μεριστῆς) στό ὑπόμνημα τοῦ Σιμπλικίου μόνο ἐξωτερικά παραμένει 

πλατωνικό, διότι τό περιεχόμενο τῶν ὅρων καί ἡ λειτουργία τους ἔχουν ἀλλοιωθεῖ 

δραματικά, ἐφ’ ὅσον ἀκολουθοῦν τήν πολυεπίπεδη θεολογία, φυσική καί ψυχογονία 

τῶν τελευταίων πλατωνικῶν
10

. Εἰδικότερον, τό περί μεσότητος τῆς ψυχῆς δόγμα 

διαπερνᾶ ὅλο τό ὑπόμνημα καί θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι καθορίζει οὐσιωδῶς τόν 
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ὁρισμό τῆς ψυχῆς, τῆς φαντασίας
11

 καί τῆς ὀρέξεως
12

. Ἐκεῖ ὅμως ὅπου τό σχῆμα 

γνωρίζει τήν γονιμότερη ἐκδίπλωσή του εἶναι τό κρίσιμο χωρίο τοῦ νοητικοῦ. 

Ἀνευρίσκει συγκεκριμένα ὁ Σιμπλίκιος στό Περί Ψυχῆς τρεῖς νόες. Κάτωθεν τοῦ 

ἀχωρίστου νοός, ὁ ὁποῖος προσδιορίζεται ὡς πρώτη οὐσία καί ἀμέριστος, ἀρίστη ζωή, 

ἀκροτάτη ἐνέργεια, αἰδιότης καί τελειότης καί μονή καί ὅρος καί αἰτία πάντως, ὑπάρχει 

ὁ μετεχόμενος στήν ἀνθρωπίνη ψυχή νοῦς. Ἔτσι στό ἐσωτερικό τῆς ψυχῆς 

σχηματίζει ἕναν τρισσό περί ψυχῆς λόγο, εἰσάγει τρεῖς δηλ. ἱεραρχημένους νόες: 1. 

τόν ὑλικό, 2. τόν μέσο/δεύτερο νοῦ καί 3. τόν κορυφαῖο νοῦ, ὁ ὁποῖος στό ὑπόμνημα 

τοῦ Σιμπλικίου ταυτίζεται μέ τόν Θεό. Ἡ ἰδιομορφία τοῦ μέσου ἤ δευτέρου νοός 

ἔγκειται στό ὅτι ἄλλοτε γίνεται ἀτελής καί συναντᾶ τόν κατώτατο νοῦ καί ἄλλοτε 

τέλειος καί συναντᾶ τόν πρῶτο καί τέλειο νοῦ.  

Οἱ οὐσιώδεις ὅμως καί πρωτογενεῖς σχέσεις τῶν δύο νοῶν ἀναδεικνύουν καί τίς 

εἰδικές ἐφαρμογές τῆς περί τῆς ψυχῆς γενικῆς μεσότητος καί ρυθμίζονται ἐν ἀρχῇ 

ἀπό τό γνωστό σχῆμα τῆς μονῆς, προόδου, ἐπιστροφῆς. Τό πρῶτον γνωστόν, ὁ 

πρῶτος οὐσιώδης λόγος, ἡ πρώτη γνῶσις
13

 ποτέ δέν εἶναι ἀληθής ἤ ψευδής, ἀλλά 

μόνο ἀληθής, καθ’ ὅσον ἀντιλαμβάνεται τό τί ἐστί κατά τό τί ἦν, τήν οὐσία δηλαδή 

τῶν πραγμάτων
14

. 

Ὁ δεύτερος νοῦς παραθραύεται κατ’ οὐσίαν
15

 μέ τή γέννηση. Δέν 

ἐγκαταλείπει,ὅμως, κατά τόν Σιμπλίκιο, ὅλα του τά γνωρίσματα, ἀλλά ἀκολουθώντας 

τήν ψυχική μεσότητα, προσδιορίζεται ὡς μέσος ἐκ τοῦ μεριστοῦ καί ἀμερίστου
16

, τοῦ 

ἀγεννήτου καί τοῦ γεννητοῦ, τοῦ ἀθανάτου καί τοῦ θνητοῦ
17

. Ἀναφέρεται σχετικά: 

τῶν μέν κατά προβολήν ζῳῶν ποτέ προχειριζομένων καί αὔθις συναιρουμένων εἰς 

ἑαυτήν στροφήν οὐσιωμένην ὡς μήτε μένειν ἀεί ὡσαύτως, ὡς τῷ Πλάτωνι δοκεῖ, μήτε 

τήν οὕτως ἔνδοθεν προϊέναι ὡς παντελῶς ἑαυτῆς ἐξίστασθαι (οὔτε γάρ ἄν προΐοι ἔτι 

οὔτ’ ἄν ὅλως μένοι), ἐπειδή ἐν τῇ εἰς ἑαυτήν οὐσίωται στροφῇ. ἔστι τοίνυν ὁ πᾶς λόγος 

τῷ Ἀριστοτέλει ἐν τούτοις περί τῆς λογικῆς ψυχῆς, ἀλλ’ οὐ περί τοῦ μετεχομένου 

ὑπ’αὐτῆς νοῦ πρώτως
18

. Ἑπομένως ἡ ψυχή οὐσιώνεται μέ τήν στροφή εἰς ἑαυτόν, 

καθώς δέν ἐξίσταται παντελῶς τοῦ ἐαυτοῦ της, ἀλλά μετέχει τοῦ πρώτου νοός. Ἡ 

γέννηση
19

, ὡστόσο, καί ἡ μεσότητα συνεχίζουν νά ἀποτελοῦν τίς αἰτίες γιά τίς ὁποῖες 

ἡ ψυχή ἀπομακρύνεται ἀπό τήν οὐσία
20

. 

Ὁ Σιμπλίκιος θεωρεῖ ὅτι ἡ ψυχή στήν μετά σώματος ζωή βρίσκεται τόν 

περισσότερο χρόνο στήν ἄγνοια
21

, ἡ ὁποία ὀφείλεται στή σύνδεσή τῆς ψυχῆς μέ τό 
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σῶμα
22

. Ἡ ψυχή ἀπασχολημένη ἀπό τίς ἀνάγκες τῆς ζωῆς, ἀπέχει ἀπό τήν 

ἐνασχόληση μέ τήν ἀλήθεια
23

, ἐν ῷ ἀκόμη περισσότερο ἡ ροπή της στό σῶμα καί ἡ 

περίπτυξή της μέ τή γέννηση, τήν ἀπομακρύνει ἀπό τήν στροφή στόν ἑαυτό της
24

. 

Ρέει πρός τό ἔξω, ἀναφέρει σχετικά ὁ ὑπομνηματιστής γιά τήν ψυχή, καί 

τελειοποιεῖται ὑφ’ ἑτέρου
25

. Ἐπιστρέφοντας ὅμως πρός τούς ἐν αὐτῇ οὐσιώδεις 

λόγους, τούς ὁποίους ἀναζητᾶ, βρίσκει τήν ἀλήθεια
26

. Δέν ἐξίσταται ὡστόσο 

παντελῶς
27

 καί γιά τόν λόγο αὐτό ποτέ δέν ἐκπίπτει σέ ἐσχάτη ἀτέλεια, ἀλλά πάντα 

βρίσκεται σέ κεχαλασμένη τελειότητα
28

. Ἀναφέρεται σχετικά: αὐτός (ἐνν. νοῦς) γάρ 

καί τά εἴδη δευτέρως διά τήν συμφυῆ πρός τόν ὑπέρ ψυχήν νοῦν ὕπαρξιν. οὐ γάρ δί’ 

ἑτερότητος ὡς ἡ φύσις καί τά σώματα, ἀλλά συμφυῶς αὐτοῦ ἐξῆπται
29

. 

Ὅλα τά παραπάνω ὁδηγοῦν στό νεοπλατωνικό οἰκοδόμημα τῆς «συμφυοῦς 

ὑπάρξεως», τοῦ «συμφυῶς ἐξάπτεσθαι» καί στή θεωρία σύμφωνα μέ τήν ὁποία μετά 

τήν ὑπερκόσμια ἑνότητα τῶν ἐννάδων, ἀκολουθεῖ ὁ ἀμέθεκτος νοῦς, ὁ ὁποῖος ὡς 

πρώτη ὕπαρξη ἡγεῖται σέ ὅλο τό πλῆθος τῶν νοῶν, ἀπό τούς ὁποίους ἄλλοι 

μετεχόμενοι νόες ἀκτινοβολοῦν τήν ὑπερκόσμια καί ἀμέθεκτη ψυχή καί ἄλλοι τήν 

ἐγκόσμια
30

. Οἱ ἐπιμέρους/ἀνθρώπινες ψυχές ἀποτελοῦν τίς μερικότερες 

διαμορφώσεις τῆς ἐγκόσμιας ψυχῆς, καθώς ἔχουν προέλθει ἀπό αὐτήν
31

.  

Ὁ Πλωτίνος μάλιστα στό δεύτερο βιβλίο τῶν Ἐννάδων παραθέτει μιά φράση ἀπό 

τόν Τίμαιο, τήν ὁποία χαρακτηρίζει θεϊκή. Διαβάζοντας τή φράση αὐτή καταλαβαίνει 

κανείς ἀπό πού προέρχεται ἡ κύρια ἔμπνευσή του, ὅσον ἀφορᾶ τήν περιγραφή τῆς 

οὐσίας τῆς ψυχῆς: «Ἀνάμεσα σ' αὐτήν πού εἶναι ἀδιαίρετη καί σ' αὐτήν πού γίνεται 

διαιρετή καί μεταβλητή στήν περιοχή τῶν σωμάτων ἀνέμειξε (ὁ δημιουργός) ἕνα 

τρίτο εἶδος οὐσίας πού ἀποτελεῖται τόσο ἀπό τό ἀμετάβλητο ὅσο καί ἀπό τό 

μεταβλητό
32

». 

Ἡ ψυχή τοῦ παντός, ἐπίσης, σύμφωνα μέ τόν Πλωτίνο, ποίησε ὅλα τά πράγματα 

μέσα στό σύμπαν, ἀπό τά οὐράνια σώματα μέχρι καί τίς πιό μικρές ὑπάρξεις (πού 

ὑφίστανται κατά μίμηση τῶν ὄντων τῶν ὁποίων εἶχε τίς λογικές ἀρχές καί μέ αὐτόν 

τόν τρόπο καθένα ἀπ' αὐτά ἔγινε μιά ἐκδηλωμένη λογική ἀρχή στήν ὕλη, 

σχηματισμένη σύμφωνα μέ αὐτήν πού ὑπῆρχε πρό τῆς ὕλης). Οἱ ψυχές τῶν 

ἀνθρώπων, ὅπως καί οἱ ἄλλες ἐπιμέρους ψυχές, ἀντίθετα ἀπό τήν ψυχή τοῦ παντός, 

δέν ποιοῦν τό σῶμα διαμέσου τοῦ ὁποίου ἐκδηλώνονται, ἀλλά ἑλκύονται πρός τόν 
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ἴδιο δημιουργημένο κόσμο (ἀπό τήν ψυχή τοῦ παντός) καί κατεβαίνουν πρός τά 

σώματα μέσα στά ὁποῖα λαμβάνουν γένεση. Τήν ἴδια στιγμή, παρ’ ὅτι ὁρμώμενες 

ἄνωθεν ἀπό τή λογική τους ἀρχή, τήν ἑνωμένη μέ τόν νοῦ, δέν ἀπομακρύνονται ἀπό 

αὐτήν
33

.  

Ἡ ψυχή ἄρα (Ἐννεάς 4η), ἐν ῷ πρωταρχικά εἶναι ἀμέριστη οὐσία, γίνεται μεριστῆ, 

μέ τήν ἐπέλευσή της στά σώματα. Μέ αὐτόν τόν τρόπο εἶναι πάνω ἀπό αὐτά, κοντά 

σέ αὐτά καί μέσα σέ αὐτά. Δίνοντας ὅμως τόν ἑαυτό της στό ὅλον δέν ἀπομακρύνεται 

ἀπό τό νά εἶναι μία καί μοναδική: «ἐν ῷ δέν ἔχει μέγεθος, συνυπάρχει μέ κάθε 

μέγεθος, καί, ἐν ῷ εἶναι ἐδῶ, εἶναι πάλι καί ἐκεῖ, ὄχι μέ κάποιο ἄλλο μέρος της, ἀλλά 

μέ τό ἴδιο. Ὥστε διαιρεῖται καί δέν διαιρεῖται
34

». Ἡ ψυχή τοῦ παντός διατηρεῖ ἔτσι 

πάντα τήν ὑπερβατική της θέση, εἶναι πάντα ἀδιαίρετη καί ἀχώριστη καί δέν 

σχετίζεται μέ τά πράγματα τοῦ ἐδῶ κόσμου. Τό μέρος τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, πού 

ἔχει τήν ἴδια μορφή μέ τό ἀνώτερο μέρος τῆς ψυχῆς τοῦ παντός παραμένει στό νοητό 

κόσμο
35

 καί ἄρα σέ αὐτόν οὐσιώνεται ἡ ἀνθρωπίνη ψυχή, ὅπως ἀναφέρθηκε ὅτι 

ὑποστηρίζει καί ὁ Σιμπλίκιος. 

Οἱ ἀπόψεις τοῦ Σιμπλικίου ἐπιπλέον καί κυρίως ἐμπερικλείονται στήν θεωρία τοῦ 

Ἰαμβλίχου καί τοῦ Πρόκλου (Στοιχείωσις Θεολογική), ὁ ὁποῖος βλέπει τά ὄντα ὡς 

ἐκπηγάζοντα ἀπό τήν μία ἀρχή διά μέσου μιᾶς τριαδικῆς ἐξελίξεως. Ἔτσι διακρίνει 

τή δημιουργία τοῦ κόσμου/ τῶν ὄντων σέ τρεῖς φάσεις: τήν μονή-πρόοδο-

ἐπιστροφή
36

, ἡ ὁποία ἐξηγεῖ ὅσα ἤδη ἀναφέρθηκαν. Ὁ κόσμος σύμφωνα μέ τόν 

Πρόκλο καί γενικῶς τά ὄντα, ὡς παραγόμενα εἶναι ὅμοια καί ἀνόμοια συγχρόνως 

πρός τό παραγόμενο αἴτιο καί κατά τήν ἐξέλιξή τους διέρχονται ἐκ τριῶν 

καταστάσεων. Ἐξαιτίας τῆς ὁμοιότητός τους πρός τό παράγον αἴτιο βρίσκονται καί 

μένουν στήν αἰτία, ἡ ὁποία καί τά γέννησε (μονή), ἐξαιτίας ὅμως τῆς ἀνομοιότητός 

τους ἐξέρχονται καί χωρίζονται ἀπό αὐτήν (καί αὐτό συντελεῖ στήν πρόοδο), ἀλλά 

ἐπειδή συγγενεύουν μέ τήν γεννήσασα αἰτία, ἄν καί χωρίσθηκαν ἀπό αὐτήν, τείνουν 

πρός αὐτήν καί ἐπιδιώκουν τήν μετά ταύτης συνένωση (δηλ. τήν ἐπιστροφή)
37

. 

Ἑπομένως, φαίνεται ὅτι ὁ Σιμπλίκιος υἱοθέτησε ἐξωκειμενικούς ὡς πρός τό 

ἀριστοτελικό κείμενο τρόπους φιλοσοφικῆς ἑρμηνείας, σέ τέτοιο βαθμό ὥστε νά 

μποροῦμε καί πάλι νά ἐπαναλάβουμε ὅτι δέν ὑπομνηματίζει κατ’ οὐσίαν τό Περί 

Ψυχῆς, ἀλλά ἀναδεικνύεται ταλαντοῦχος ἐν τέλει ἀναθεμελιωτής δύο σπουδαίων 

ἀρχαιοελληνικῶν κοσμογονιῶν, τοῦ Πλάτωνος στόν Τίμαιο καί τοῦ Ἀριστοτέλους 

στό Περί Ψυχῆς. Τά δύο μείζονα φιλοσοφικά συστήματα ἐπιτυγχάνει νά συναιρέσει 

σέ μιά νέα νεοπλατωνική κατασκευή ἀντλώντας στοιχεῖα κατ’ ἐπιλογήν ἀπό τήν μιά ἤ 

τήν ἄλλη παράδοση. Ἐπίσης, ἄν οἱ χρήσεις τοῦ τιμαϊκοῦ λήμματος ἀνέρχονται σέ 

περιορισμένο ἀριθμό, οἱ κατά τό νόημα ἀναφορές στό περί τῆς μεσότητος τῆς ψυχῆς 

δόγμα διαπερνοῦν καί καθορίζουν ὅλη τήν κατασκευή. Καί αὐτό συμβαίνει σέ τέτοιο 

                                                           
33

 ΠΛΩΤΙΝΟΣ, Ἐννεάς, 5-7. 
34

 Ὅ.π., 2.1.70. 
35

 Ὅ.π., 4. 
36

 Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ἡλίου, «Τό Ἀρχαῖον Ἑλληνικόν Πνεῦμα», Ἀθῆναι, σσ. 142-

143, σ. 531. 
37

 Ὅ.π., σσ. 142-143 καί σ. 531. 
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σημεῖο ὥστε νά μπορεῖ κανείς νά ἰσχυριστεῖ ὅτι τό ὑπόμνημα τοῦ Σιμπλικίου 

στηρίζεται καί φιλοτεχνεῖται εἰς τήν μίαν αὐτή καί συγκεκριμένη φράση τοῦ Τιμαίου 

περί μεριστοῦ-ἀμερίστου, μέ στοιχεῖα ἀφ’ ἕνός τοῦ ὥριμου νεοπλατωνισμοῦ καί ἀφ’ 

ἑτέρου μέ ψιμύθια τῶν πολυεπίπεδων προσόψεων τῆς ἑκάστοτε λέξεως τοῦ Περί 

Ψυχῆς. 
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Περίληψη 

Στά παράλια της Μικρασίας, ἐκεῖ πού ἀναδύθηκε ἡ διανόηση τῶν Ἰώνων φιλοσόφων, στήν 

κοιτίδα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ -καί κατά πολλούς στή γῆ τοῦ Ὁμήρου- γιά πρώτη φορά ὁ 

ἀνθρώπινος στοχασμός μοιάζει νά ἀλλάζει πορεία… Κάτι νέο γεννᾶται καί πλοηγός τοῦ 

ἀέναου γίγνεσθαι γίνεται ὁ ἄνθρωπος. Ἡ καμπή σέ αὐτή τήν στροφή γίνεται μέ τή συμβολή 

τῆς ἡρακλείτειας διανόησης. Ὁ Ἐφέσιος φιλόσοφος θά προσπαθήσει νά ἀναδείξει ὅτι 

ρυθμιστής τῶν κοινωνικοπολιτικῶν δρώμενων δέν εἶναι πλέον μία ἀπροσδιόριστη 

ὑπερβατική δύναμη ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ἠθική του ὑπόσταση. Ὁ χαρακτήρας, 

λοιπόν, θά συνδεθεῖ μέ τό πεπρωμένο τοῦ ἀτόμου καί συνακόλουθα ἡ ἀγωγή καθίσταται 

παράγων καθοριστικῆς σημασίας γιά τό « ὀρθῶς βουλεύεσθαι» ἤ ἀλλιῶς γιά τήν 

«εὐβουλίαν», ὅπως διεκήρυττε καί ὁ Πρωταγόρας ὅτι διδάσκει στό Σωκράτη 
1
.  

 

 Λέξεις κλειδιά: Ἠράκλειτος, ἦθος, ἀγωγή, πεπρωμένο, φιλοσοφία. 

 

Abstract  

On the coast of Asia Minor, where the cerebration of the Ionian philosophers emerged, in the 

cradle of Greek civilization - and on Homer’s land as many believe - human thought seems to 

change course for the first time... Something new arises and man becomes the navigator of 

perpetual becoming. The bend at this turning point is due to the contribution of Heraclitus’ 

cerebration. The philosopher from Ephesos will try to highlight that the regulator of 

sociopolitical events is not an indefinite transcendent power, but man himself with his moral 

status. The character, then, will be linked with the destiny of the individual and thus the 

treatment becomes a crucial factor for the "right decision" or else the "correct thought" as 

Protagoras declared that he taught to Socrates. 

 

Keywords: Heraclitus, ethos, treatment, destiny, philosophy 

 

 

        « Ἦθος ἀνθρῴπῳ δαίμων» 

Ὁ Ἡράκλειτος ἀπό τήν Ἔφεσο τῆς Ἰωνίας εἶναι κατά κοινή ὁμολογία ἴσως ἀπό 

τούς πιό ἐνδιαφέροντες καί συνάμα «ἰδιότυπους» στοχαστές τῆς προσωκρατικῆς 

περιόδου. Ἔχουν διασωθεῖ πολλά ἀνέκδοτα καί μυθικές βιογραφίες γιά τόν ἐν λόγῳ 

προσωκρατικό φιλόσοφο
2
 . 

Κατά καιρούς ἔχουν διατυπωθεῖ πολλές ἀμφισβητούμενες ἀπόψεις ἀναφορικά μέ 

τό ἄν ὁ Ἡράκλειτος συνέγραψε κάποιο βιβλίο. Μολαταύτα, σύμφωνα μέ μία ἄποψη, 

οἱ μαθητές τοῦ προέβησαν στή συγγραφή ἐνός ἀπανθίσματος τῶν ρητῶν του, ἐνῶ 

κατά μία ἄλλη ἐκδοχή, ὁ ἴδιος ὁ Ἡράκλειτος φαίνεται νά ἔγραψε βιβλίο πού ἔφερε 

                                                           
1
 ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας, 318e-320c . 

2
 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Ἅπαντα,  «Οἱ Ἕλληνες». Κάκτος, (1992), Ἀθήνα, σ. 13 κ. ἐξ. 
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τόν τίτλο Περί Φύσεως, τό ὁποῖο σύμφωνα μέ τό Διογένη τό Λαέρτιο, εἶχε τριμερῆ 

διάρθρωση καί ἀπαρτιζόταν ἀπό τό πολιτικό μέρος, τό θεολογικό καί τό «περί 

παντός» 
3
. 

Ἐν προκειμένῳ, ἀξίζει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ ἠρακλείτεια φιλοσοφική διανόηση 

ἔχει χαρακτήρα σφαιρικό καί πραγματεύεται ζητήματα θρησκείας, ἠθικῆς καί 

πολιτικῆς μέ ἀποτέλεσμα σέ μεγάλο βαθμό νά θυμίζει ὁλοκληρωμένο φιλοσοφικό 

σύστημα, τό ὁποῖο ἀπό ἀρκετούς μελετητές θεωρεῖται πρόδρομός του πλατωνισμοῦ. 

Αὐτό, σαφῶς, εἶναι ἀποτέλεσμα ἐπίδρασης μιᾶς πληθώρας παραγόντων τόσο 

γεωπολιτικῶν ὅσο καί πνευματικῶν- πολιτισμικῶν, πού εἶναι ἄμεσα συνυφασμένοι μέ 

τήν πολιτισμική ἀνάπτυξη τῶν ἰωνικῶν πόλεων, τῶν πανελληνίων ἱερῶν, τῶν 

μαντείων ἀλλά καί ἐπιρροῶν ἀπό τόν ὀρφισμό καί τήν πυθαγόρεια διδασκαλία. 

Ὅσον ἀφορᾶ τό ὕφος, δηλαδή τίς γλωσσικές ἐπιλογές τοῦ Ἠρακλείτου, οἱ ἴδιοι οἱ 

ἀρχαῖοι του ἀπέδιδαν τό χαρακτηρισμό «σκοτεινό» βασιζόμενοι στήν πυκνότητα καί 

πολυσημία τῆς ἔκφρασής του καί ὄχι στό δυσνόητό της γλώσσας. Ὁ λόγος τοῦ 

ἠρακλείτειου φιλοσοφείν ἐνδείκνυται πάντα γιά ἐνδελεχῆ μελέτη καί χρήζει συνεχῶς 

περαιτέρω ἐμβάθυνσης, ἀφοῦ λανθάνει σχεδόν σέ ἑκάστη λέξη τοῦ πλῆθος 

νοημάτων. Τό σημαινόμενον δηλαδή ἀέναόν ἐστι, σάν ἕνας διανοητικός πόλεμος 

δίχως ὅρια στή γνώση πού προσφέρει.  Μάλιστα, ὁ Τίμων ὁ Φλιάσειος ἀπέδωσε στόν 

Ἡράκλειτο τό χαρακτηρισμό τοῦ «αἰνικτοῦ», ἤτοι ἀνθρώπου πού μιλᾶ αἰνιγματικά.  

Οἱ λόγοι τοῦ Ἐφεσίου στοχαστῆ εἶναι ἐπίκαιροι, ἔχουν τόνο προφητικό καί 

ἀφοριστικό θυμίζοντας τούς χρησμούς τῆς Σίβυλλας
 4

 . 

 «Πόλεμος πάντων μέν πατήρ ἔστι, πάντων δέ βασιλεύς καί τούς μέν θεούς ἔδειξε 

τούς δέ ἀνθρώπους, τούς μέν δούλους ἐποίησε, τούς δέ ἐλευθέρους»
5
. Στό ἀπόσπασμα 

53 ὅπου ἀναζητεῖται ἡ αἰτία τῆς κινήσεως τῶν ὄντων τῆς κοσμικῆς πραγματικότητας, 

ἀποτελεῖ τήν οὐσία τῆς κοσμογονικῆς θεωρίας τοῦ Ἡρακλείτου καί παρουσιάζεται ὁ 

πυρήνας τῆς φιλοσοφικῆς του διανόησης. Ὁ πόλεμος εἶναι λοιπόν ἡ ἄρχουσα δύναμη 

πού ἄλλους ἀνέδειξε θεούς, ἄλλους ἀνθρώπους, ἄλλους δούλους καί ἄλλους 

ἐλεύθερους. Εἶναι δηλαδή ἡ ἀέναη κίνηση, ἡ ἀδιάλειπτη μεταβολή τῶν πραγμάτων, ἡ 

ὁποία ἀποτελεῖ καί τό κύριο γνώρισμα τοῦ κόσμου
6
. «Τά πάντα ῥεῖ» στο σύμπαν, 

τίποτα δέ μένει σταθερό καί γι’ αὐτό «οὐκ ἀν ἐμβαίης δίς εἰς ταὐτόν ποταμόν», 

δηλαδή «δέν μπορεῖς νά μπεῖς δυό φορές στό ἴδιο ποτάμι, γιατί τό ρεῦμα ὁλοένα 

κυλάει καί ἄλλα νερά πάνω μας» ἀλλά καί ἐπειδή «κάθε μέρα εἶναι καί ἕνας 

καινούριος ἥλιος»
7
. Τά πάντα μεταβάλλονται διαρκῶς καί μεταπίπτουν στά ἀντίθετά 

τους. « Ὅλα ὑπάρχουν καί δέν ὑπάρχουν γιατί ὅλα ρέουν, ὅλα νοοῦνται σέ ἀδιάκοπη 

ἀλλαγή, σέ ἀδιάκοπο γίγνεσθαι καί καταστροφή», θά διατυπώσει ὁ Χέγκελ στά τέλη 

τοῦ 18ου αἵ.  Ἡ κίνηση αὐτή ὀνομάζεται ἀπό τούς ἀστρονόμους «μέγας ἐνιαυτός». Ἡ 

γένεση καί ἡ καταστροφή τῶν κόσμων γίνεται μέσα ἀπό τήν μετατροπή τῆς ὕλης σέ 

                                                           
3
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων, Βιβλ. Θ΄, 6.  

4
 ΝΙΑΡΧΟΣ, ΚΩΝ. (2008), Ἀρχαία Ἑλληνική Φιλοσοφία μετά τῶν θεμελιωδῶν αὺτῆς ἐννοιῶν, τόμος 

Α΄, Ἐθν. Βιβλ. Ὲλλάδος, σ. 118. 
5
 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Ἀπ.  53. 

6
 ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ, ΘΕΟΔ.,(1998). Οἱ Πέντε Ἐποχές τῆς Φιλοσοφίας, Ἐ’ ἔκδ, Ἑλληνικά Γράμματα, σ. 34 

κ. ἐξ. 
7
 Αὐτόθι. Ἀπ. 49
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ἐνέργεια καί ἀντιστρόφως. Ἐδῶ νά σημειώσουμε ὅτι αὐτές οἱ ἀπόψεις τοῦ 

Ἡρακλείτου υἱοθετοῦνται ἀπό τή σύγχρονη ἐπιστήμη τῆς Ἀστροφυσικῆς . 

Σέ αὐτή τήν ἰδέα τῆς ἀσταμάτητης μεταβλητότητας τοῦ κοσμικοῦ γίγνεσθαι 

ἐντοπίζονται οἱ καταβολές τῆς διαλεκτικῆς, τῆς ὁποίας θεωρεῖται πατέρας ὁ 

Ἠράκλειτος. Ἡ διαρκής ἀλληλεπίδραση τοῦ ἑνός στοιχείου πάνω στό ἄλλο, ὁ ἀέναος 

πόλεμος, ἡ συνεχής σύγκρουση τῶν πραγμάτων ἐπιφέρει μία ἀδιάλειπτη ἀλλαγή πού 

ὅμως ἐπ’ οὐδενί δέν μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ ὡς αὐθαίρετη ἤ ἀνεξέλεγκτη, καθότι 

ὑπόκειται σέ νόμους πού διατηροῦν τήν ἰσορροπία στό σύμπαν. Αὐτή ἡ ἀκατάπαυστη 

μεταβολή γιά νά μή γίνει αἰτία ἐκφυλισμοῦ καί φθορᾶς τῆς κοσμικῆς 

πραγματικότητας ὑποτάσσεται στήν ἰδέα τῆς δικαιοσύνης, χάρη στήν ὁποία 

ἐξασφαλίζεται ἡ παλίντονος ἁρμονία. Ἀκόμα καί ὁ ἥλιος δέ δύναται νά ὑπερβεῖ τά 

ὅριά του γιατί ἡ Εἱμαρμένη καί ἡ Δίκη θά παρέμβουν καί θά τόν ἐπαναφέρουν στήν 

κανονική τροχιά του: 

«Ἦλιος οὐχ ὑπερβήσεται  μέτρα· εἰ δε μη Ἐρινύες μιν Δίκης Ἐπίκουροι 

ἐξευρήσουσιν»
8
. Πρόκειται γιά τή νομοτελειακή ἰσορροπία πού ὁ Λόγος ὡς δύναμη 

πού διέπει τόν κόσμο, ρυθμίζει τό γίγνεσθαι. Ἡ ἀποτροπή τῆς ὕβρεως, δηλαδή τῆς 

ὑπερβάσεως τῶν ὁρίων ἐπιτυγχάνεται μέσα ἀπό αὐτή τήν καθολική ἀρχή τῆς 

κοσμικῆς νομοτέλειας
9
.  

Ὁ Λόγος, κατά τόν Ἡράκλειτο, συμβολίζει τόν θεῖο νόμο πού διατρέχει ὡς 

ἄρχουσα δύναμη τό σύμπαν καί, παρόλο πού αὐτός εἶναι καθολικά κοινός μέ αἰώνια 

καί ἀκατάλυτη ἰσχύ, οἱ ἄνθρωποι γίνονται πάντοτε ἀσύνετοι, ἄλογοι, ὡς συνέπεια τῆς 

μή μετοχῆς τους σέ αὐτόν
 10

. 

Παράλληλα, κοινός τόπος σέ Ἡράκλειτο καί Ἐλεάτες φιλοσόφους εἶναι ὅτι ὁ 

λόγος ἀποτελεῖ τή μοναδική πηγή καί αἰτία γνώσεως ἐν μέσῳ ἑνός αἰσθητοῦ κόσμου 

πού ὑπόκειται σέ διαρκῆ μεταβλητότητα. Ὁ «σκοτεινός» αὐτός φιλόσοφος 

ἰσχυρίστηκε ὅτι τό ἀρχέγονο πῦρ εἶναι ἡ γενεσιουργός δύναμη τῆς ὕλης κατά 

συμβεβηκός -μηχανικός μονισμός-, ἀλλά καί μία αὐτοδύναμη αἰτία ὅλων-

δυναμισμός- ἡ ὁποία ἐνεργεῖ ὑποτασσόμενη σέ μία ἀναγκαστική καί μοιραία ἐπιταγή 

-ντετερμινισμός-, διαμορφώνοντας πληθώρα διαφορετικῶν σωμάτων -πλουραλισμός- 

τά ὁποία ἐν τέλει ἀπολήγουν στήν ἀρχική τους ὑπόσταση
11

. 

Στήν παροῦσα σύντομη εἰσήγηση θά προσπαθήσουμε νά ἐντοπίσουμε τή σχέση 

ἤθους καί ἠθικῆς  στήν ἠρακλείτεια διανόηση.             

« Ἦθος ἀνθρῴπῳ δαίμων» 

Μέσα σέ αὐτή τή φράση ὁ Ἡράκλειτος ἐπεδίωξε νά δώσει μία πορεία ἀγωγῆς τοῦ 

ἀνθρώπου πού νά τόν χαρακτηρίζει πρωτίστως ἡ κατά λόγον ἐλεγχόμενη προσωπική 

του στάση στή ροή τῶν κοινωνικῶν δρώμενων. Τό ἦθος, ἡ προσωπικότητα, δηλονότι  

τό σύνολο τῶν ψυχοπνευματικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ ἀτόμου εἶναι ὁ δαίμονάς του, 

                                                           
8
 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Ἀπ. 94. 

9
 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περί Φυγῆς, 604 Α. 

10
 ΝΙΑΡΧΟΣ, ΚΩΝ. (2008), Ἀρχαία Ἑλληνική Φιλοσοφία μετά τῶν θεμελιωδῶν αὺτῆς ἐννοιῶν, τόμος 

Α΄, Ἐθν. Βιβλ. Ὲλλάδος, σσ. 114-115. 
11

 Αὐτόθι, σελ. 115. 
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ἡ ἴδια του ἡ τύχη, ἡ μοίρα, τό πεπρωμένο του, ὅπως θά λέγαμε σέ ἐπίπεδο 

συγχρονίας
12

. 

Τί ἐπιβάλλεται ὅμως νά κάνει κάποιος γιά νά γίνει ἀγαθός, ἐνάρετος, νά ἀποκτήσει 

δηλαδή «ξηρή» ψυχή; Ἡ ἀπάντηση δίνεται ἀπ’ τό ἀπόσπασμα 112, σύμφωνα μέ τό 

ὁποῖο τό νά σκέφτεται κάποιος σωστά συνιστᾶ μέγιστη ἀρετή. Κατά συνέπεια, εἶναι 

ἔκδηλη ἡ σχέση ἀρετῆς καί ἤθους ἀφοῦ γιά νά διαμορφώσουμε ἄρτιο ἦθος πρέπει νά 

γίνουμε κάτοχοί της ἀρετῆς. Ἀρετολογική λοιπόν ἡ ἠθική του Ἠρακλείτου ὅπως καί 

μετέπειτα ἀρετολογική καί ἡ ἠθική του Ἀριστοτέλους. 

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καθίσταται φανερό ὅτι ἡ ἀρετή στήν οὐσία προϋποθέτει τή 

γνώση, ἀφοῦ ὁ ὀρθός τρόπος σκέψης, τό «ὀρθώς» βουλεύεσθαι» ἤ, κατά τόν 

Πρωταγόρα, ἡ « εὐβουλία», εἶναι ἀπόρροια τοῦ «γιγνώσκειν», καί, κατά συνέπεια, 

τῆς ὀρθῆς ἀγωγῆς ἡ ὁποία θά συμβάλει στήν ἀπόκτηση τῆς δέουσας κοσμοαντίληψης 

γιά τήν ἠθική διαπαιδαγώγηση τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ὀρθή παιδεία πλάθει ἐνάρετους 

χαρακτῆρες, ἄτομα μέ ὁλοκληρωμένη καί ὑγιῆ ψυχοπνευματική ὀντότητα, ἡ ὁποία θά 

εἶναι ὁ «δαίμων» πού θά συνοδεύει τίς πράξεις τούς στό ἀέναο κοινωνικό καί 

πολιτικό γίγνεσθαι, ὑπό τήν ἔννοια τῆς παρουσίας τῆς θεότητος ὡς καθοδηγούσης τόν 

ἄνθρωπον πρός τό Ἀγαθόν. 

Κέντρο λοιπόν τοῦ κόσμου καί τοῦ ἐνδιαφέροντος στόν Ἠράκλειτο εἶναι ὁ 

ἄνθρωπος, ἀφοῦ τό ἦθος ἀντικατοπτρίζει τόν κόσμο. Ἡ Δίκη δέν ὑφίσταται μόνο στό 

Σύμπαν -δηλαδή δέν ἔχει μόνο κοσμολογική διάσταση - ἀλλά καί στήν πόλη, ἔχοντας 

καί κοινωνικοπολιτική σημασία. Ἀνάλογη θεωρία εἶχαν διατυπώσει τόσο ὁ 

Ἐπίχαρμος:                   

«Τρόπος ἀνθρώποισι δαίμων ἀγαθός οἷς δέ καί κακός», δηλαδή ἡ συμπεριφορά 

στούς ἀνθρώπους εἶναι ὁ καλός καί σέ ἄλλους ὁ κακός δαίμων, ὅσο καί ὁ 

Δημόκριτος: «εὐδαιμονίη ψυχῆς και κακοδαιμονίη», ηλώνοντας ὅτι εἶναι ὑπόθεση τῆς 

ψυχῆς ἡ εὐδαιμονία καί ἡ κακοδαιμονία. Ἀπ’ τίς ἀναφερθεῖσες ἀπόψεις συνάγεται ὅτι 

αὐτό πού ὁ ἄνθρωπος ἀναμένει ἀπό τό «θεῖον», ἀπό μία δηλαδή ὑπερβατική- 

μεταφυσική δύναμη, στήν πραγματικότητα ἐνυπάρχει στήν ἴδια του τήν ὑπόσταση.  

Ἐάν, ὡστόσο, ἡ λέξη ἦθος δηλώνει τόν ἰδιαίτερο τρόπο συμπεριφορᾶς, 

διαπιστώνουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος κατευθύνεται ἀπό τήν κοινωνική γενικότητα πρός τήν 

ἀτομική- ἐσωτερική εὐθύνη. Συνακολούθως, τό ἄτομο στόν Ἠράκλειτο καθίσταται 

ἠθικά αὐτοδύναμο ἀλλά καί ὑπεύθυνο γιά τίς ἐνέργειές του, ἀφοῦ ἡ συμπεριφορά 

του, τό ἦθος τοῦ ἀπορρέει ἀπό τίς κατ’ ἐπιλογήν πράξεις του 

Ἐάν, ὡστόσο, ἡ λέξη ἦθος δηλώνει τόν ἰδιαίτερο τρόπο συμπεριφορᾶς, 

διαπιστώνουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος κατευθύνεται ἀπό τήν κοινωνική γενικότητα πρός τήν 

ἀτομική- ἐσωτερική εὐθύνη. Συνακολούθως, τό ἄτομο στόν Ἠράκλειτο καθίσταται 

ἠθικά αὐτοδύναμο ἀλλά καί ὑπεύθυνο γιά τίς ἐνέργειές του, ἀφοῦ ἡ συμπεριφορά 

του, τό ἦθος τοῦ ἀπορρέει ἀπό τίς κατ’ ἐπιλογήν πράξεις του
13

. Τό ἀπόσπασμα 119 

ἀποτελεῖ οὐσιαστικά τήν πρώτη ἀπόπειρα διακήρυξης περί τῆς ἀνθρώπινης εὐθύνης, 

μέ τήν ὁποία ἡ κάθε δαιμονική- ὑπερφυσική- ἐξωγενής ἐπέμβαση στήν ἀνθρώπινη 

πραγματικότητα ἀποκλείεται. Ὅλοι, σύμφωνα μέ τόν Ἐφέσιο στοχαστῆ, μποροῦν νά 
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 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Ἀπ. 119. 
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 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠ. (1973), «Ἠράκλειτος», Ὕπ. Πολιτισμοῦ καί Ἐπιστημῶν, Ἀθῆναι, σ. 166. 
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μάθουν νά σκέφτονται καί νά δροῦν σωστά ἐπί τή βάσει τῆς νομοτέλειας πού διέπει 

τή φύση καί τήν κοινωνία. Ὁ Ἡράκλειτος καλεῖ κάθε ἄνθρωπο νά ἔχει ἦθος, δηλαδή 

χαρακτήρα, ὀρθό τρόπο σκέψης καί συμπεριφορᾶς στήν κοινωνική καί πολιτική ζωή. 

Τό ἦθος ἐξομοιώνεται καί ταυτίζεται μέ ἕνα στοιχεῖο ἀνώτερο, τό ὁποῖο σάν νά ἔχει 

δύναμη θεϊκή ὁρίζει τήν πορεία τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως. Συνάπτεται πρός τόν 

ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος ἐνσαρκώνει αὐτό τό ἦθος ἀλλά πάντοτε ἐντός τῆς κοινωνίας καί 

τοῦ κόσμου, καθόσον ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ τό μικρόκοσμο ἐντός τοῦ μακροκόσμου. 

Ἐντούτοις, ποιά σχέση ὑπάρχει ἄραγε μεταξύ Ἤθους καί Λόγου στήν 

Ἠρακλείτεια διανόηση; Ὁ Ἡράκλειτος βλέποντας τήν ἀνεξαρτησία τῆς ἀνθρώπινης 

συμπεριφορᾶς ὅρισε τό Λόγο ὡς παγκόσμιο ρυθμιστῆ τοῦ κοινωνικοπολιτικοῦ 

γίγνεσθαι. Αὐτή ἡ «διαλεκτική ἀρχή τῆς ἑνότητας τῶν ἀντιθέσεων», εἶναι, ἐν 

προκειμένῳ, καί ἡ πιό σημαντική συμβολή τοῦ ἐν λόγῳ προσωκρατικοῦ στοχαστῆ 

στήν ἐξέλιξη τῆς φιλοσοφικῆς διανόησης». Μέσα ἀπό τήν κοσμική ἁρμονία πού 

ἐπιτυγχάνεται ἀπό τή συνδιαλλαγή τῶν ἀντιθέσεων, ὁ Λόγος  προβάλλεται ὡς ὁ 

ἁρμός πού συνέχει τήν ὁλότητα ἀλλά καί τή μερικότητα, εἶναι ἡ βασική ἀρχή πού 

ρυθμίζει ὅλα τά ν τῷ σύμπαντι γεγονότα
14

.  

Ἀνάλογα, ὁ Ἀριστοτέλης στά Ἠθικά Νικομάχεια διακρίνοντας τήν ψυχή σέ 

«λόγον ἔχον μέρος» και «ἄλογον»
15

, ὅρισε τήν ἀρετή ὡς μιά ἕξη προαιρετική, δηλαδή 

ὡς μιά συνήθεια πού ἐπιλέγεται ἐλεύθερα, ἡ ὁποία συνιστᾶ μεσότητα ὑποκειμενική, 

εὑρισκομένη μεταξύ δυό ἀκροτήτων - ὑπερβολῆς καί ἐλλείψεως- καί ἡ ὁποία ὁρίζεται 

σύμφωνα μέ τή λογική του φρόνιμου ἀνθρώπου. (« Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετή ἕξις 

προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρός ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ και ὧ ἄν ὁ φρόνιμος 

ἄνθρωπος ὁρίσειεν»)
16

. Ἐπιπλέον, ἡ ἀπόκτηση ἀρετῶν δέν εἶναι μόνο ἀτομική 

ὑπόθεση, θά δηλώσει ὁ Σταγειρίτης φιλόσοφος στά Πολιτικά του
 17

,διότι ὁ πολίτης 

εἶναι ὀργανικό μέρος τῆς πόλης καί, ἑπομένως, τό ἦθος του -ἡ συμπεριφορά του- 

ἐπηρεάζει καί τόν τρόπο λειτουργίας τῆς πόλης. Συμπερασματικά, καί στόν 

Ἀριστοτέλη ἡ ἠθική φιλοσοφία εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν πολιτική 

φιλοσοφία. 

Τοιουτοτρόπως, καί ὁ Ἡράκλειτος μέ τό λόγο ὡς συνεκτικό στοιχεῖο πράξεων καί 

χαρακτήρα προσπαθεῖ νά ἀποδώσει ἔλλογες προεκτάσεις στό ἠθικό φρόνημα τῶν 

ἀνθρώπων
18

.  Μολαταύτα, ἔχει ἐπίγνωση ὅτι « θυμῷ μάχεσθαι χαλεπόν»
19

, ὅτι δηλαδή 

εἶναι δύσκολο κανείς νά ἀντιταχθεῖ στήν ψυχή, γι’ αὐτό  καί ἡ ἐπιβολή τοῦ 

«λογιστικοῦ» μέρους τῆς ψυχῆς ἀποτελεῖ ἀσφαλιστική δικλείδα γιά τή διασφάλιση 

τῆς ὀρθῆς συμπεριφορᾶς ἀκόμα καί μέ τόν ἐξαναγκασμό: «πᾶν ἐρπετόν πληγῇ 

νέμεται»
20

. Ἐμφανής, ἐν προκειμένῳ, ἡ ὁμοιότητα μέ τήν ἀριστοτελική ἠθική 

φιλοσοφική διδασκαλία, ὅπου ὁ Σταγειρίτης διαχωρίζοντας τίς διανοητικές ἀρετές 
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 ΝΙΑΡΧΟΣ, ΚΩΝ. (2008), Ἀρχαία Ἑλληνική Φιλοσοφία μετά τῶν θεμελιωδῶν αὺτῆς ἐννοιῶν, τόμος 
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ἀπό τά κατώτερα πάθη πού ἑδράζονται στό ἐπιθυμητικό μέρος τῆς ψυχῆς, δηλώνει 

στά Ἠθικά Νικομάχεια: «φαίνεται δή καί τὸ ἄλογον διττόν· Τὸ μέν γάρ φυτικόν 

οὐδαμῶς κοινωνεῖ λόγου, τὸ δὲ ἐπιθυμητικόν καί ὅλως ὀρεκτικόν μετέχει πως, ᾖ 

κατήκοόν ἐστι αὐτοῦ και πειθαρχικόν»
21

 .  

Ἡ βαθιά πίστη τοῦ Ἡράκλειτου ὅτι ἡ λογική εἶναι διδακτή τόν ὠθεῖ σέ σκληρή 

κριτική γιά τούς ἀνθρώπους διότι τούς θεωρεῖ ἀνάξιούς της φύσης τους, καθότι δέν 

προσπαθοῦν νά κατακτήσουν τό ἐπίπεδό του Λόγου, νά γίνουν μέτοχοι στήν 

καθολική λογική πού διέπει τή ροή τῶν πραγμάτων σάν παγκόσμιος νόμος. Δέ θά 

ἦταν ἄστοχο ἐδῶ νά παρατηρήσουμε ἀνάλογη, μεταγενέστερη ἀπαίτηση ἀπό τόν 

Ἰμμάνουελ Κάντ μέ τή διατύπωση τῆς «κατηγορικῆς προσταγῆς»
22

 . 

Ἔτσι λοιπόν αὐτή ἡ περιφρόνηση τοῦ Ἡράκλειτου πρός τό πλῆθος διατρέχει ὅλο 

τό ἔργο του καί ἐκφράζεται τόσο σέ ἐπίπεδο πολιτικό ὅσο καί σέ θρησκευτικό. 

Μάλιστα, σύμφωνα μέ τό Διογένη τό Λαέρτιο, τόν ἀποκαλοῦσαν «ὀχλολοίδορο»
23

, 

ἤτοι ἀδέκαστο ἐπικριτή τῶν πολλῶν. Σέ πολιτικό ἐπίπεδο, ἴσως λόγω ἀριστοκρατικῶν 

καταβολῶν, ὁ Ἠράκλειτος ὑποστήριζε μορφές διακυβέρνησης πού στηρίζονται στήν 

αὐθεντία τοῦ ἑνός, τοῦ ἄριστου: «Νόμος και βουλῇ πείθεσθαι ἑνός»
24

. 

Λαμβάνοντας ὑπόψη τά ἀνωτέρω, ὁδηγούμαστε στή διαπίστωση ὅτι ὁ Ἡράκλειτος 

εἶχε συλλάβει τή σχετικότητα ἀναφορικά μέ τήν ὕπαρξη τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, 

ἀφοῦ ὁ Λόγος ὡς ρυθμιστῆς τοῦ κοινωνικοπολιτικοῦ γίγνεσθαι ἐξασφαλίζει ἁρμονία 

καί τάξη στό σύμπαν. Ὅπως μεταγενέστερα ἡ σοφιστική κίνηση θά προσπαθήσει νά 

πείσει γιά τή σχετικότητα τῶν ἠθῶν προκειμένου νά ἐπιβληθεῖ ὁ πολιτικός νόμος, 

ἔτσι καί ὁ Ἡράκλειτος ἀμβλύνει τίς διαφορές στήν κοινωνία. Αὐτή λοιπόν τήν 

εὐνομία καί εὐταξία στήν πολιτεία ἐπιβάλλει ὁ παγκόσμιος λόγος ὡς νομοθέτης ἀφοῦ 

θεμελιώνει ὅλα ἐκεῖνα τά αἰτήματα -λογικά καί ἠθικά- πού ἔχουν πνευματική 

ὑπόσταση καί δέν ἔχουν θεσπιστεῖδικαίῳ και νόμῳ.  «Ἰσχυρίζεσθαι χρή τῷ ξυνῷ 

πάντων, ὅκωσπερ νόμῳ πόλις καί πολύ ἰσχυροτέρως»
25

. Αὐτή ὅμως ἡ ἀντίληψη 

σχετίζεται ἄμεσα μέ τά πνευματικά καί πολιτικά δρώμενα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς 

Μικρασίας. Ἡ διάνοια τῶν Ἰώνων ἦταν αὐτή πού διαρρηγνύοντας τά ὑπερφυσικά 

δεσμά στρέφει τόν ἀνθρώπινο νοῦ ἀπό τό σύνολο πρός τό ἄτομο
26

.  Ὁ Ἡράκλειτος 

εἶναι αὐτός πού γιά πρώτη φορᾶ ἐντοπίζει τόν κίνδυνο τῆς δημαγωγίας πού 

ἀποπροσανατολίζει τούς πολλούς ἀπό τό γενικό συμφέρον, τό ὁποῖο εἶναι ἡ εὐημερία, 

τό εὖ ζῆν, ἡ εὐδαιμονία τῶν πολιτῶν. Ἐντοπίζουμε δηλαδή σπέρματα τῆς πολιτικῆς 

φιλοσοφικῆς θέσης πού ἀργότερα θά διατυπώσει ὁ Ἀριστοτέλης στά Πολιτικά του, 

ὅτι δηλαδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι «φύσει πολιτικόν και κοινωνικόν ζῷον»
27

 καί πώς ὅταν 

ὑπέρτατη ἀρχή στήν δημοκρατική πόλη εἶναι ὁ νόμος, τότε  δέν κάνει τή ἐμφάνισή 

του ποτέ δημαγωγός, ἀλλά εἶναι οἱ ἄριστοι πολίτες πού ἔχουν τήν πρωτοκαθεδρία. 
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Ὁ προβληματισμός τοῦ Ἠράκλειτου γιά τό ἦθος καί τήν ἀγωγή, γιά τό πώς θά 

γίνουν ἠθικοί οἱ πολλοί, τό «ὅλον», ἀνατέλλει λίγο πρίν ἀπό τή γέννηση τῆς 

δημοκρατίας καί ἴσως ἀποτελεῖ μία πρώτη πολιτική ἀφύπνιση στό ἱστορικό γίγνεσθαι.  

Ὀλοκληρώνοντας ἴσως θά ἦταν χρήσιμο νά ὑπενθυμίσω τούς λόγους τούς 

Διογένους τοῦ Λαερτίου περί τοῦ Ἠρακλείτου: 

«Μή βιάζεσαι νά τελειώσεις τό βιβλίο τοῦ Ἠράκλειτου τοῦ Ἐφέσιου -εἶναι πολύ 

δύσκολο μονοπάτι. Εἶναι νύχτα καί σκοτάδι ἄφωτο· ἄν ὅμως κάποιος μύστης σέ 

ὁδηγήσει, εἶναι πιό λαμπερό καί ἀπό τόν φωτεινό Ἥλιο.» 
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Περίληψη 

Ὁ ἄνθρωπος ἀπό πολύ νωρίς ἄρχισε νά διερωτᾶται γιά τόν κόσμο γύρω του καί νά ἀναζητᾶ 

ἀπαντήσεις στούς φόβους καί τίς ἀνησυχίες του. Τήν ἀνάμνηση τῶν πρώτων ἀπαντήσεων καί 

μαζί μέ αὐτήν τίς ρίζες τῶν κοσμολογικῶν ἀναζητήσεων τῶν πρώτων ἀνθρώπων διατήρησε 

κατά κύριο λόγο ἡ μυθολογία. Οἱ θεοί ἐμφανίστηκαν νωρίς γιά νά τρομάξουν ἤ νά 

συνδράμουν καί παρέμειναν ἔτσι στή μνήμη τῶν ἀνθρώπων καί στίς λατρεῖες τους, ἀκόμα 

καί ὅταν ἡ δομημένη κοινωνία θέλησε νά ἐπιβάλλει ἕνα πιό ὀργανωμένο θρησκευτικό 

σύστημα πού ἐκτός ἀπό λατρευτικές ἀνάγκες ἐξυπηρετοῦσε καί πολιτικούς σκοπούς. Ἡ 

παροῦσα ἀνακοίνωση σκοπό ἔχει τήν ἀναζήτηση μύθων καί λατρευτικῶν χώρων πού 

παραπέμπουν στίς πρῶτες δοξασίες τῶν ἀνθρώπων γιά τούς θεούς καί τή δημιουργία. Τόπος 

ἐξερεύνησης τῶν παραπάνω στοιχείων εἶναι ἡ Πελοπόννησος καί ὁδηγός ἡ μυθολογία μέ τά 

σκοτεινά τῆς στοιχεῖα πού τρομάζει, ἀλλά παράλληλα θυμίζει τήν ἔκσταση τῆς πρώτης 

ἐπαφῆς τοῦ ἀνθρώπου μέ τούς θεούς του. 

 

Λέξεις κλειδιά: Πελοπόννησος, Μυθολογία, Χθόνιες λατρεῖες, Κάτω Κόσμος 

 

Abstract 

Man began very early to question the world around him and seek answers to his fears and 

concerns. The mythology mainly kept the memory of the first answers and with it the roots of 

cosmological searches of the first humans. The gods appeared early to frighten or to assist and 

thus remained in the memory of people and their cults, even when the subsequent structured 

society wanted to impose a more organized religious system, which except of religious needs 

would also serve political purposes. This paper aims to investigate myths and cult places that 

refer to early beliefs of people for their gods and the creation of the Universe. This journey 

will take place in the Peloponnese with the help of the mythology with its dark elements that 

scares, but also reminiscent of the ecstasy of the first contact between man and the gods. 

 

Keywords: Peloponnese, Mythology, Gods, Chthonian cults, Underworld 

 

 

Ὁ ἄνθρωπος ἀπό τά πρῶτα βήματά του ὡς σκεπτόμενο ὄν - ἀπό τή στιγμή πού 

ἄρχισε νά ἀντιλαμβάνεται τόν ἑαυτό του καί τό περιβάλλον τοῦ - ἄρχισε νά ἔχει 

ἐρωτήματα γιά θέματα πέρα ἀπό τήν καθημερινή του ἐπιβίωση: Ποιός στηρίζει τόν 

οὐρανό; Ποιός ἀνάβει τά ἀστέρια; Ποιός εἶναι αὐτός πού τόν τιμωρεῖ ὅταν κάνει κάτι 

κακό καί ποιός ρίχνει τούς κεραυνούς; Γιατί κρύβεται ὁ ἥλιος; Γιατί μαραίνεται ἡ 

φύση; Ἐρωτήματα δηλαδή σέ θέματα πού τοῦ προκαλοῦσαν φόβο καί δέος γιά τά 

ὁποία δέν εἶχε ξεκάθαρη ἀπάντηση.  
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Ἐπειδή ἀκριβῶς οἱ ἐρωτήσεις αὐτές δέν ἦταν καθόλου εὔκολο νά ἀπαντηθοῦν καί 

μάλιστα ἀπό τούς πρωτόγονους ἀνθρώπους, τή στιγμή πού ἡ ἀπεραντότητα τοῦ 

σύμπαντος ἀκόμα καί σήμερα δέν μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ ἱκανοποιητικά, ἦρθε νά 

καλύψει τό κενό τῆς ἀδυναμίας τῶν ἀνθρώπων ἡ δημιουργία θεϊκῶν μορφῶν. 

Δυνάμεις, πνεύματα, θεϊκές ὑποστάσεις, ὄντα καί ὑπάρξεις ἔξω ἀπό τόν ἄνθρωπο, 

ἀνέλαβαν τήν εὐθύνη γιά τήν ὕπαρξη καταστάσεων πού οἱ ἄνθρωποι ἀδυνατοῦσαν νά 

ἑρμηνεύσουν. Ἡ λατρεία τῶν μορφῶν αὐτῶν δέν ἄργησε νά ἀκολουθήσει.  

Ἐπειδή τέτοια ζητήματα προκαλοῦσαν τρόμο στούς ἀνθρώπους οἱ πρώιμες 

θεότητες ἦταν κι αὐτές φοβερές. Γι’ αὐτό, τά πρῶτα τελετουργικά πρός τιμήν τούς 

ἦταν ἕνας τρόπος ἐξευμενισμοῦ καί κατά συνέπεια προστασίας τῶν ἀνθρώπων ἀπό 

τίς ἄσχημες διαθέσεις τους. Ζητούμενο ἦταν ἡ εὔνοια τῶν δυνάμεων αὐτῶν, ἡ καλή 

«τύχη» ἤ ἡ καλή σοδειά. Οἱ χῶροι λατρείας ἐκείνων τῶν χρόνων ἐντοπίζονται εἴτε 

μέσα στίς οἰκίες εἴτε κάπου στή φύση πολύ κοντά στίς δυνάμεις στίς ὁποῖες 

ἀπευθύνονταν. 

Τίς πρῶτες προσπάθειες τῶν ἀνθρώπων νά προσεγγίσουν τίς θεῖες δυνάμεις καί νά 

ἀπαντήσουν στά ἐρωτήματά τους θά ἐπιχειρήσουμε νά κατανοήσουμε στίς ἑπόμενες 

σελίδες μέσα ἀπό τίς μυθολογικές ἀφηγήσεις πού διατηροῦν - ὅπως ἄλλωστε καί τά 

σύγχρονα παραμύθια - τόν πυρήνα τῆς ἀλήθειας τῶν δοξασιῶν τῆς ἐποχῆς τους. 

Ἀφοῦ οἱ χῶροι λατρείας ἦταν αὐτοί πού στέγασαν τίς πρῶτες ἀνησυχίες τοῦ 

ἀνθρώπου, μέσω αὐτῶν θά ταξιδέψουμε στό χρόνο. Ὁ χῶρος πού θά ἐξετασθεῖ εἶναι 

ἡ Πελοπόννησος, μιά περιοχή μέ πλούσια μυθολογική παράδοση καί μεγάλο ἀριθμό 

τόπων λατρείας πού διατήρησαν τήν παράδοση αὐτή.  

Ἀπό τίς πρῶτες θεοποιημένες μορφές ἦταν ἡ Πότνια Θηρῶν καί ἡ μετεξέλιξή της, 

ἡ Ἄρτεμις, προστάτιδα τῆς ἄγριας φύσης καί τῶν ζώων, ἀλλά καί ἡ Δήμητρα, ἡ θεά 

τῆς καλλιέργειας, τῆς ἤρεμης φύσης καί τῆς σοδειᾶς. Φυσικά, στίς πρῶτες θεότητες 

πού λατρεύτηκαν συγκαταλέγεται καί ἡ Μητέρα Γῆ ἤ Μεγάλη Μητέρα ἤ Μητέρα 

Θεά, ἡ γενέτειρα τῶν πάντων. Ὑπῆρχαν πολλά ὀνόματα μέ τά ὁποῖα λατρεύτηκε ἡ 

μεγάλη προστάτιδα θεά, ἤδη ἀπό τούς νεολιθικούς χρόνους
1
. Κατά τήν ἱστορική 

περίοδο ὡς «μητρικές» θεότητες λατρεύτηκαν ἡ Γαία καί ἡ Ρέα, πού ἀποκαλεῖται καί 

Κυβέλη ἤ Μήτηρ Θεῶν. Κάποτε τό «Μήτηρ» μπορεῖ νά χαρακτηρίζει καί τή 

Δήμητρα, ἀφοῦ τό ὄνομά της ἐπίσης σημαίνει Μητέρα τῆς Γῆς
2
 [Δά = ἄλλος τύπος 

τῆς Γά/ Γῆς (πρβλ. Δά- μήτηρ > Δημήτηρ > Δήμητρα = Μητέρα Γῆ)]. Στήν 

Πελοπόννησο ἐμφανίζεται λατρεία τῆς Μεγάλης Μητέρας, τῆς Μητέρας τῶν Θεῶν, 

τῆς Κυβέλης, τῆς Ρέας καί τῆς Γῆς ἤ Γαίας.  

                                                           
1
 Λατρεία τῆς Μεγάλης Μητέρας καταδεικνύουν κατά πάσα πιθανότητα τά στεατοπυγικά νεολιθικά 

εἰδώλια πού ἔχουν βρεθεῖ σέ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας. Βλ. ΜΑΡΑΝΤΟΥ (2001), σσ. 69-71 καί 

ΜΑΡΑΝΤΟΥ (2007), σσ. 366-7. Σύμφωνα μέ τόν BURKERT (1997), σσ.166-67 στή λατρεία τῆς 

Μητέρας τῶν Θεῶν θά μποροῦσε νά ἔχει ἀφομοιωθεῖ ἡ λατρεία τῆς «Φρυγικῆς Θεᾶς», ἀφοῦ καί στήν 

Ἀνατολή ἡ «Μητέρα» ἦταν μία θεότητα πού λατρεύτηκε ἀπό νωρίς καί ἀντιστοιχεῖ στήν ἑλληνική 

Μήτηρ Κυβέλη. Γιά τίς ἀρχές τίς λατρείας τῆς Μητέρας-θεᾶς βλ. FARNELL (1907), pp. 289-305, 

NAUMANN (1983), pp. 17-39, GENIERE (1985), pp. 693-718, ROLLER (1999), pp 27-62, ΒΙΚΕΛΑ 

(2001), σσ. 41-47, XAGORARI-GLEISSNER (2008), pp. 17 και ΒΙΚΕΛΑ (2011), σ. 137. 
2
 ΒΙΚΕΛΑ (2001), σσ. 43-44. 
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Ἐκτός ὅμως ἀπό τή Γῆ καί τή ζωή πού αὐτή προσέφερε, λατρεύτηκε ἀπό πολύ 

νωρίς καί ὁ Θάνατος. Εἶναι γνωστοί χῶροι λατρείας τοῦ Ἅδη, ἀλλά καί ἱερά πού 

ἀποτελοῦσαν πύλες πρός τόν Κάτω Κόσμο. Στήν Πελοπόννησο ἦταν γνωστό στήν 

περιοχή τῆς Μίνθης στήν Ἠλεία ἕνα τέμενος τοῦ Ἅδη
3
 καί στήν Ἤλιδα ἕνας ναός τοῦ 

Ἅδη μέ περίβολο
4
  

Ὁ Ἅδης-Πλούτωνας ταυτιζόταν πολλές φορές μέ τόν Δία, ὁ ὁποῖος λατρεύτηκε 

ἀρχικά μέ χθόνια χαρακτηριστικά
5
, ὅπως στή Θεράπνη τῆς Λακωνίας, ὅπου 

λατρεύτηκε ὡς Δίας Πλούσιος
6
. Μέ αὐτό τό προσωνύμιο φανερώνει ἕναν καλό καί 

δωροδότη θεό πού παρέχει ἄφθονα ἀγαθά, ἕνα χαρακτηριστικό πού συνοδεύει καί τόν 

Ἅδη-Πλούτωνα, ὁ ὁποῖος ἐκτός ἀπό θεός τοῦ Κάτω Κόσμου λατρεύτηκε καί ὡς θεός 

τῆς γονιμότητας
7
. 

Μέ τόν ἴδιο τρόπο λατρεύτηκαν καί οἱ ἄλλες χθόνιες θεότητες ἄλλοτε ὡς αὐστηρές 

καί φοβερές ὑπάρξεις πού τιμωροῦσαν τούς ἀνθρώπους, προκαλοῦσαν τόν τρόμο καί 

εἶχαν ἀπαιτήσεις γιά θυσίες καί προσφορές, ἄλλοτε μέ ἤπια χαρακτηριστικά. Μέ τή 

μειλίχια μορφή τούς οἱ θεοί ἦταν πιό ἐπιεικεῖς, εὐκολότερα προσιτοί καί χωρίς 

ἐκδικητικές τάσεις. Ὅσο περνοῦσαν τά χρόνια καί οἱ χθόνιοι θεοί ἐξευμενίζονταν, 

ἄρχισε νά διαμορφώνεται τό θρησκευτικό σύστημα τῶν Δώδεκα Θεῶν τοῦ Ὀλύμπου 

ὡς πυρήνας τῆς θρησκείας καί οἱ ἀρχικοί μύθοι ἄρχισαν σταδιακά νά ξεχνιοῦνται, νά 

παραμερίζονται ἤ νά συνδέονται μέ ἄλλους νεότερους, χάνοντας ὅμως τήν 

πρωταρχική οὐσία τῆς πίστης τῶν ἀνθρώπων πού ἦταν συνδεδεμένη μέ τή Γῆ καί τή 

φύση
8
. Οἱ θεοί μέ τόν καιρό τυποποιήθηκαν καί οἱ ἄνθρωποι μέσα ἀπό τήν κοινωνική 

διάσταση τῆς ζωῆς τούς ἔδωσαν μεγαλύτερη σημασία στό «φαίνεσθαι» παρά στό 

«εἶναι» τῆς πίστης τους. Παράλληλα, ἄρχισαν οἱ προσπάθειες νά ἑρμηνευθοῦν τά 

προηγουμένως ἀνεξήγητα φαινόμενα μέσω τῆς λογικῆς σκέψης καί τῆς φιλοσοφίας. 

Τήν ἴδια ἐποχή πού oι δώδεκα θεοί ἔπαιρναν τή θέση τους στόν Ὄλυμπο γράφτηκε 

ἀπό τόν Ἡσίοδο ἡ «Θεογονία», μιά περιγραφή τῆς Δημιουργίας τοῦ Κόσμου μέ 

ἐκτεταμένες παρουσιάσεις τῶν γενεαλογικῶν δέντρων τῶν θεοτήτων καί τῶν 

προσωποποιημένων κοσμολογικῶν γεγονότων πού ἔπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στίς 

συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων καί στόν τρόπο πού ἀναπτύχθηκε τό νέο ὀργανωμένο 

θρησκευτικό σύστημα. 

Μελετώντας κανείς τή Θεογονία τοῦ Ἡσιόδου παρατηρεῖ πώς τά περισσότερα ἀπό 

τά στοιχεῖα τῆς φύσης θεοποιήθηκαν. Ὁ Ὠκεανός, οἱ ποτάμιες θεότητες, ἡ Τηθύς 

ἦταν ἀνθρωπόμορφες θεότητες πού εἶχαν ρόλο σέ μυθολογικά ἐπεισόδια καί συχνά 

ἀπέκτησαν καί τόπους λατρείας. Ἡ μυθολογία κρύβει μέσα τῆς τόν πυρήνα τῆς 

                                                           
3
 ΣΤΡΑΒΩΝ 8,3,14. Ὁ Στράβωνας περιγράφει τό μυθολογικό περιστατικό, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ἡ 

Μίνθη πού ἦταν παλλακίδα τοῦ Ἅδη, παραγκωνίστηκε ἀπό τήν Κόρη καί μεταμορφώθηκε στό φυτό 

δυόσμος, ὁ ὁποῖος θεωροῦνταν ἱερό φυτό τοῦ Κάτω Κόσμου. Βλ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ (1994), σ. 224. 
4
 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, VI, 25, 2-3, ΜΑΡΑΝΤΟΥ (2013), σ. 155. 

Γιά τό θεό καί τίς ἰδιαιτερότητες τῶν χαρακτηριστικῶν καί τῆς λατρείας τοῦ
 5

: VIKELA (2003), pp. 

199-216. Γιά τόν Δία-Ἅδη: ROHDE (1925), p. 159. Γιά τή λατρεία τοῦ Ἅδη καί τή σύνδεσή του μέ τόν 

χθόνιο ΔίαFARNELL (1907), pp. 280-88. 
6
 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΙΙΙ, 19,7. 

7
 ROHDE (1925), p. 160. 

8
 ΜΑΡΑΝΤΟΥ (2013), σ. 337. 
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ἀλήθειας τῶν δοξασιῶν τῶν ἀνθρώπων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Ἡ δύναμή της ἔμεινε 

σταθερή ἕως σήμερα καί μέ πολύ ἐνδιαφέρον διαπιστώνουμε πώς καί ἡ σύγχρονη 

ἐπιστήμη χρησιμοποιεῖ τά μυθολογικά πρόσωπα, πού συνδέθηκαν μέ κοσμολογικά 

γεγονότα γιά νά ὀνοματίσει φαινόμενα τῆς δημιουργίας. Ἕνα πολύ ὄμορφο 

παράδειγμα εἶναι ἡ Τηθύς. Σύμφωνα μέ τόν Ὅμηρο ἡ Τηθύς μαζί μέ τόν Ὠκεανό 

ἦταν οἱ γενάρχες ὅλων τῶν θεῶν. Ὁ Ἡσίοδος ἀναφέρει πώς ἡ Τηθύς καί ὁ Ὠκεανός 

γέννησαν τούς ποταμούς καί τίς τουλάχιστον τρεῖς χιλιάδες Ὠκεανίδες
9
. Στή 

σύγχρονη γεωλογία ὀνομάζεται Τηθύς ὁ ὠκεανός πού ἀναπτύχθηκε στό χῶρο 

ἀνάμεσα στήν Εὐρασία καί τήν Γκοντβάνα. Ἡ θάλασσα τῆς Τηθύος ἀποτελοῦσε 

οὐσιαστικά τμῆμα τῆς λεγόμενης Πανθάλασσας, πού κατ' ἀντιστοιχία πρός τήν 

Πανγαία ἤπειρο θεωρεῖται ὅτι ἦταν ἡ ἑνιαία θάλασσα τῆς Γῆς, ἡ ὁποία στή συνέχεια -

ὅπως καί στή μυθολογική ἀφήγηση - γέννησε τούς ὠκεανούς, τούς ποταμούς καί τά 

λοιπά ὕδατα
10

. 

Προχωρώντας σέ ἄλλους μύθους πού ἀναφέρονται στήν ἀρχή τῶν ἀνθρώπων στήν 

Πελοπόννησο θά συμβουλευτοῦμε τόν Παυσανία (VIII, 1,4) πού ἀναφέρει πώς ὁ 

πρῶτος ἄνθρωπος στήν Ἀρκαδία ἦταν ὁ Πελασγός. Ὅπως ὁ ἴδιος γράφει, ὁ ποιητής 

Ἄσιος ἀπό τή Σάμο τόν 6ο αἵ. π.Χ. ἀφηγεῖται πώς ὁ Πελασγός βγῆκε ἀπό τή μαύρη 

γῆ γιά νά δημιουργηθεῖ τό γένος τῶν θνητῶν ἀνθρώπων
11

. Παραδίδει ἀκόμα ὁ 

Παυσανίας, πώς ὁ Πελασγός ἦταν αὐτός πού δίδαξε τούς Ἀρκάδες νά κατασκευάζουν 

καλύβες γιά νά μήν βρέχονται, νά φτιάχνουν ἐνδύματα ἀπό δέρματα προβάτων γιά νά 

μήν κρυώνουν καί νά τρῶνε βελανίδια, ἀντί γιά ρίζες καί χορτάρια. Φαίνεται λοιπόν, 

πώς οἱ Ἀρκάδες ἦταν ἀπό τούς πιό παλαιούς πληθυσμούς τῆς Πελοποννήσου, γεγονός 

πού ἐπιβεβαιώνει καί ὁ Ἡρόδοτος πού ἀναφέρει τούς Ἀρκάδες καί τούς Κυνούριους 

ὡς αὐτόχθονες
12

. Ἄλλωστε, ἡ Λυκόσουρα, ἡ πόλη πού ἵδρυσε ὁ γιός τοῦ Πελασγοῦ, 

Λυκάονας, θεωροῦνταν ἡ πρώτη πόλη πού εἶδε ὁ ἥλιος
13

. Ὁ Ἀπολλώνιος Ρόδιος 

ἀναφέρει ἐπιπλέον, πώς οἱ Ἀρκάδες ζοῦσαν πρίν ἀπό τή Σελήνη τονίζοντας τήν 

παλαιότητά τους
14

. 

Δέν εἶναι τυχαῖο πού στήν τόσο παλαιά Λυκόσουρα τελοῦνταν μυστήρια τόσο 

φοβερά πού οἱ ἀμύητοι δέν γνώριζαν οὔτε τό ὄνομά της λατρευόμενης θεότητας καί 

ἁπλά τήν ὀνόμαζαν Δέσποινα
15

. Ποιά ἦταν ὅμως ἡ Δέσποινα; Ἦταν μία ἰδιαίτερα 

μυστηριακή καί τρομακτική θεότητα, πού περιγράφεται ὡς κόρη τῆς Δήμητρας καί 

τοῦ Ποσειδώνα Ἴππιου
16

. Ὁ μύθος λέει πώς ὁ Ποσειδώνας θέλησε νά βρεθεῖ ἐρωτικά 

μέ τή θεά τῆς γῆς καί τῆς καρποφορίας, τή Δήμητρα, πού σέ μιά ἄλλη ὑπόστασή της 

ἦταν τοπική θεά τοῦ Κάτω Κόσμου. Ἡ ἴδια βρισκόταν τότε σέ ἀναζήτηση τῆς κόρης 

                                                           
9 
AUTENRIETH (1895). 

10
 Δ. Μουντράκης, Συνοπτική γεωτεκτονική ἐξέλιξη τοῦ εὐρύτερου ἑλληνικοῦ χώρου 

(http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg871y/) 
11

Ὑπῆρχε καί μύθος πού τόν ἤθελε ὡς γιό τοῦ Δία καί τῆς Νιόβης. 
12

 ΗΡΟΔΟΤΟΣ, Η, 73. 
13

 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ VIII, 38,1 
14

 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΡΟΔΙΟΣ, Ἀργοναυτικά, Δ, 264-5. 
15

 Ἡ σημασία τῆς λατρείας τῆς Δέσποινας ἦταν πολύ μεγάλη γιά τούς Ἀρκάδες καί αὐτό 

διακρίνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ λατρεία τῆς διήρκησε ἀπό τούς πολύ πρώιμους ὡς τούς 

ἑλληνιστικούς χρόνους. 
16

 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ VIII, 37, 9. Ἐπίσης, JOST (2007), pp. 267-68. 

http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg871y/
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τῆς Περσεφόνης πού εἶχε ἁρπάξει ὁ Πλούτωνας καί δέν ἐπιθυμοῦσε αὐτή τήν ἕνωση. 

Μάλιστα, γιά νά τόν ἀποφύγει μεταμορφώθηκε σέ φοράδα, ἀλλά ὁ Ποσειδώνας 

μεταμορφώθηκε ὁ ἴδιος σέ ἄλογο γιά νά βρεθεῖ κοντά της
17

. Ἀπό τήν συνεύρεσή τους 

γεννήθηκε μία κόρη, ἡ Δέσποινα καί ἕνας γιός, μέ τή μορφή ἀλόγου, ὁ Ἀρείων
18

.  

Εἶναι σκόπιμο νά ἐμβαθύνουμε λίγο στή λατρεία τοῦ Ποσειδώνα, ὄχι μέ τήν 

ὀλύμπια ὑπόστασή του, ἀλλά τή χθόνια, μέ τήν ὁποία λατρεύτηκε ἀπό πολύ νωρίς 

στήν Πελοπόννησο, ἤδη στούς μυκηναϊκούς χρόνους, ὅπως φανερώνουν οἱ πήλινες 

πινακίδες πού ἔχουν βρεθεῖ στήν Πύλο
19

. Ἡ ἀρχική χθόνια λατρεία τοῦ Ποσειδώνα 

ξεκίνησε ὡς μιά λατρεία τοῦ ὡς κυρίαρχού του Κάτω Κόσμου καί αὐστηροῦ θεοῦ, 

μιά μορφή λατρείας τοῦ Ποσειδώνα, πού ἐπιβίωσε μεμονωμένα σέ διάφορα μέρη τοῦ 

Ἑλλαδικοῦ χώρου. Πολύ γνωστή καί φοβερή ἦταν ἡ λατρεία τοῦ Ταινάριου 

Ποσειδώνα στή Λακωνία, σέ ἕνα ἱερό πού εἶχε ἱδρυθεῖ σέ σπηλαιώδη χῶρο, ὁ ὁποῖος 

θεωροῦνταν πύλη πρός τόν Κάτω Κόσμο
20

. Ἦταν ἡ εἴσοδος ἀπό τήν ὁποία 

πιστευόταν πώς εἶχε κατέβει ὁ Ἡρακλῆς στόν Ἅδη γιά νά φέρει τόν Κέρβερο στόν 

Εὐρυσθέα
21

. Ἡ λατρεία σέ αὐτό χρονολογεῖται τουλάχιστον στούς ἀρχαϊκούς 

χρόνους, θεωρεῖται προδωρική καί ἀνήκει στή σφαίρα τῶν θεοτήτων τοῦ Κάτω 

Κόσμου πού ἔχουν ὡς κύριο χαρακτηριστικό τους τό φόβο γιά τή μεταθανάτια 

ὕπαρξη
22

. Αὐτή του ἡ διάσταση γίνεται φανερή, ἀφοῦ λειτουργοῦσε ὡς 

ψυχοπομπεῖο
23

. Καί συνεχίστηκε στήν πορεία τοῦ χρόνου, ὅπως φανερώνει ἡ 

μετέπειτα μετατροπή του σέ χριστιανικό ναό ἀφιερωμένο στόν Ἀσώματο, δηλαδή 

στόν ἀρχάγγελο Μιχαήλ, πού σύμφωνα μέ τήν παράδοση εἶναι ψυχοπομπός 

ἄγγελος
24

. 

Ἡ λατρεία τοῦ χθόνιου Ποσειδώνα ἦταν συνδεδεμένη μέ τό ἄλογο, τό ὁποῖο στούς 

πρώιμους χρόνους, θεωροῦνταν δαιμονική ἔκφραση τοῦ θανάτου
25

. Στήν 

Πελοπόννησο λατρεύτηκε σέ ἀρκετούς τόπους μέ σχετικά προσωνύμια. Ὁ Παυσανίας 

(VIII, 8,2), ἐκτός τῶν ἄλλων, ἀναφέρει τήν ἀρκαδική παράδοση σύμφωνα μέ τήν 

ὁποία, ὅταν ἡ Ρέα γέννησε τόν Ποσειδώνα, ἔδειξε στόν Κρόνο ἕνα πουλάρι ὡς παιδί 

της, τό ὁποῖο αὐτός καί κατάπιε. Αὐτός ὁ μύθος ὑποδηλώνει τήν πολύ πρώιμη σχέση 

τοῦ Ποσειδώνα μέ τό ἄλογο. Αὐτή τή σχέση, καθώς καί τό χθόνιο χαρακτήρα τοῦ 

θεοῦ φανερώνει καί τό γεγονός πού ἀναφέρει ὁ Παυσανίας (VIII, 7,3) ὅτι οἱ Ἀργεῖοι, 

                                                           
17

 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ VIII, 25,4. BURKERT (1993), pp. 296-297 καί JOST (2005), pp. 97-8. 
18

 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ (2004α), σ. 279, σημ. 1.  
19

 MYLONOPOULOS (2003), pp. 27, 440. 
20

 WIDE (1893), p. 41Σύμφωνα μέ τόν S. Wide, ἡ λατρεία τοῦ θεοῦ σέ σπηλαιώδη χῶρο ἔχει ἀπό 

μόνη της σημάδια πρώιμης χθόνιας λατρείας, ἀπό τήν ἐποχή πού οἱ θεοί συνδέονταν στενά μέ τόν 

τόπο, ὅπου λατρεύονταν καί θεωροῦνταν πώς κατοικοῦσαν ἐκεῖ. 

Γιά τό ἱερό τοῦ Ποσειδώνα: BURSIAN (1862), p. 150, CUMMER (1978), pp. 35-43, 

MYLONOPOULOS (2003), pp. 229-240 καί MYLONOPOULOS (2006), pp. 140-46. 

Γιά τήν εἴσοδο στόν Ἅδη: ΠΙΝΔΑΡΟΣ, Πυθιονίκας, 4, 43.  
21

 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΙΙΙ, 25,5, ΣΤΡΑΒΩΝ 8, 5,1 καί FRIESE (2010), p. 155. 
22

 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ (1976), σ. 113 καί ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ (2004), σ. 344, σημ. 2. 
23

 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Ἠθικά, Περί τῶν ὑπό τοῦ θείου βραδέων τιμωρουμένων (De sera numinis 

vindicta) 560 E.  
24

 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ (1976), 111. 
25

 MITTA (2003), p. 135 καί ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ (2004α), σ. 279, σημ. 1.  
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καταπόντιζαν πρός τιμήν τοῦ Ποσειδώνα, ἄλογα στολισμένα μέ χαλινάρια στή θέση 

Δίνη μετά τό Ἀρτεμίσιο. Τό νερό ἔφτανε ἐκεῖ ἀπό τή θέση Γενέθλιο, ὅπου ὑπῆρχε μία 

πηγή μέ πόσιμο νερό πού ὅμως πήγαζε ἀπό τή θάλασσα. 

Παρατηρώντας τίς ἀφηγήσεις τῆς μυθολογίας τά τέκνα τοῦ Ποσειδώνα ἦταν 

πολλάκις τερατόμορφα. Οἱ Κύκλωπες, οἱ Τρίτωνες, ὁ φτερωτός Πήγασος, οἱ γίγαντες 

Ἀνταῖος καί Ὠρίωνας καί πολλά ἄλλα τέρατα ἀναφέρονται ὡς παιδιά τοῦ Ποσειδώνα 

καί αὐτό εἶναι ἕνα στοιχεῖο πού δηλώνει τόν φόβο πού προκαλοῦσε ὁ θεός μέ τή 

χθόνια ὑπόστασή του. 

Λατρεύτηκαν πάντως κι ἄλλες φοβερές τερατόμορφες θεότητες. Ὁ Παυσανίας 

ἀναφέρει τήν Εὐρυνόμη, μιά πρώιμη χθόνια θεότητα, πού πιθανότατα συνδέθηκε 

κάποια χρονική στιγμή μέ τήν Ἄρτεμη καί λατρεύτηκε στή Φιγάλεια
26

. Τό ἄγαλμά 

της ἀπεικόνιζε γυναικεία μορφή, πού ἀπό τή μέση καί κάτω εἶχε τή μορφή ψαριοῦ, 

ἀφοῦ ἦταν κόρη τοῦ Ὠκεανοῦ καί ζοῦσε στή θάλασσα. Προκαλοῦσε τέτοιο φόβο πού 

τό ἱερό της ἄνοιγε μόνο μιά φορᾶ τό χρόνο καί τό ἄγαλμά της ἦταν δεμένο μέ 

ἁλυσίδες
27

. Στήν ἴδια περιοχή ὑπῆρχε σπήλαιο, ὅπου λατρευόταν ἡ Δήμητρα 

Μέλαινα, μιά χθόνια θεότητα μέ κεφάλι ἀλόγου
28

.  

Ἐπιστρέφοντας στή Λυκόσουρα μαθαίνουμε πώς Λυκάονας ἵδρυσε καί τό ἱερό τοῦ 

Δία Λύκαιου στό Λύκαιον Ὅρος, τό ὁποῖο χρονολογεῖται ἤδη στό 3.000 π.Χ.
29

. Ἡ 

εἴσοδος στό ἱερό ἐπιτρεπόταν μόνο στίς ἑορτές τοῦ Δία καί σέ ὁρισμένα πρόσωπα. Τό 

ἱερό συνδέθηκε μέ ἕναν σκοτεινό μύθο πού συναντᾶμε μέ πολλές παραλλαγές
30

. Ἐν 

ὀλίγοις, ὁ μύθος παρέδιδε πώς ὁ Λυκάων ἤ οἱ γιοί τοῦ θυσίασαν ἕνα βρέφος, τόν 

Ἀρκάδα
31

, πρός τιμήν τοῦ Δία γιά νά βρέξουν τό βωμό του μέ ἀνθρώπινο αἷμα. Μέ 

αὐτό ἔκαναν τραπέζι στόν θεό Δία γιά νά δοῦν ἄν θά ξεχωρίσει τό ἀνθρώπινο κρέας 

ἀπό τά ἄλλα σφάγια. Ὁ θεός ἐξοργίστηκε ἀπό αὐτό τό γεγονός καί πέταξε μακριά τό 

τραπέζι δημιουργώντας τήν ἀρκαδική Τραπεζούντα. Ὁ Δίας στή συνέχεια ξανάδωσε 

ζωή στό βρέφος, τό ὁποῖο ἀργότερα ἔγινε γενάρχης τῶν Ἀρκάδων. Ἀπό αὐτό τό 

περιστατικό σώθηκε ὁ μικρότερος ἀδελφός τοῦ Λυκάονα, ὁ Νύκτιμος, ἐπειδή ἡ Γῆ 

πρόλαβε καί ἔπιασε τό χέρι τοῦ Δία καί μαλάκωσε τήν ὀργή τοῦ πρίν τόν 

κατακεραυνώσει. Τόν Λυκάονα πρόλαβε ὅμως καί τόν μεταμόρφωσε σέ λύκο
32

. Ἀπό 

τότε κάθε φορά πού κάποιος πού ἔμπαινε ἤ θυσίαζε στό τέμενος τοῦ θεοῦ 

μεταμορφωνόταν σέ λύκο καί ἄν σέ διάστημα ἐννέα χρόνων δέν γευόταν ἀνθρώπινο 

κρέας ἐπανερχόταν στήν ἀνθρώπινη μορφή του, διαφορετικά παρέμενε γιά πάντα 

λύκος
33

. Παρόμοιο μύθο μέ ἀνθρώπους πού γίνονταν λύκοι παραδίδει ὁ Ἡρόδοτος γιά 

τούς Σκύθες, γράφοντας πώς μιά φυλή τους, οἱ Νεῦροι, μετατρέπονταν σέ λύκους γιά 

λίγες ἡμέρες κάθε χρόνο καί ἐπανερχόταν μετά στήν ἀνθρώπινη μορφή τους
34

.  
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 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ VIII, 41,5.  
27

 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ (2004α), 361, σημ. 4. 
28

 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, VIII, 42,1-8. 
29

 Ό.π. VIII, 2,1. 
30

 ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ Γ, 8,1. 
31

 Ὁ Ἀρκάδας ἦταν γιός τοῦ Δία καί τῆς Καλλιστούς, κόρης τοῦ Λυκάονα. 
32

 PICCALUGA (1968), pp. 53-6. 
33

 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ VIII, 2,6, VEENSTRA (1939), p. 140, HARD (2004), p. 540. 
34

 ΗΡΟΔΟΤΟΣ, Ἰστορίαι, 4,105,2.  
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Ὅλη αὐτή ἡ ἀφήγηση ἀκούγεται πολλή σκοτεινή καί χρονικά μας πάει σέ ἐκείνη 

τήν ἐποχή πού οἱ ἄνθρωποι σκέπαζαν τήν πίστη τους μέ φόβο. Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ 

ἄλλη ἀνάγνωση τοῦ μύθου. Παρατηροῦμε πώς ὅλα τά ὀνόματα πού ἐμπλέκονται σέ 

αὐτό τόν μύθο ἔχουν τή ρίζα λύκ-, π.χ. Λυκόσουρα, Λυκάων, Λύκαιον ὅρος. Αὐτή ἡ 

ρίζα εἶναι πιθανό νά μήν ἔχει σχέση μέ τούς λύκους, ἀλλά μέ τή λέξη λύκη πού εἶναι 

τό ἀμυδρό φῶς καί ἀντιστοιχεῖ στό λατινικό lux
35

. Εἶναι ἡ ἴδια ρίζα πού μας ἔχει 

διασωθεῖ σέ λέξεις ὅπως λυκόφως, λυκαυγές, ἀμφιλύκη καί συγγενική μέ τό λευκός. 

Σέ αὐτή τήν περίπτωση μόνο σκοτεινή δέν μπορεῖ νά εἶναι ἡ λατρεία καί οἱ τελετές 

πρός τιμήν τοῦ Λύκαιου Δία. Ἄλλωστε, ἔτσι ὅπως παρουσιάζεται ὁ μύθος ὁ Δίας δέν 

ἤθελε τήν ἀνθρωποθυσία γι’ αὐτό καί τιμώρησε ὅσους ἐνεπλάκησαν σέ αὐτήν. Εἶναι 

καλό νά σημειωθεῖ, ἀκόμα, πώς οἱ πρόσφατες ἀνασκαφές σέ συνεργασία μέ τό 

πανεπιστήμιο τοῦ Πενσυλβάνια δέν ἔφεραν στό φῶς ἀποδεικτικά στοιχεῖα γιά τίς ἐκεῖ 

φημολογούμενες ἀνθρωποθυσίες
36

. 

Παρόλα αὐτά τέτοιοι μύθοι διατηρήθηκαν στήν πορεία τοῦ χρόνου ὡς φοβεροί στή 

μνήμη τῶν Ἑλλήνων, γι’ αὐτό καί ὁ Παυσανίας δέν τολμᾶ νά μιλήσει ἀνοιχτά γιά τά 

τελετουργικά στό Λύκαιον Ὅρος. Ὑπῆρχε γενικότερα ἡ πεποίθηση πώς τελοῦνταν 

ἀνθρωποθυσίες στούς πολύ πρώιμους χρόνους γιά τόν ἐξευμενισμό τῶν φοβερῶν 

θεοτήτων καί πώς οἱ θεοί ἦταν ἀμείλικτοι στίς τιμωρίες τους γιά παράβαση τῶν 

ἐντολῶν τους. Ἔτσι, ὅταν ἡ Ἄρτεμις στό ἱερό της Στυμφαλίας θύμωσε, ἐπειδή οἱ 

ἄνθρωποι ἔπαψαν νά τελοῦν σωστά τίς τελετουργίες πρός τιμήν της, ἔκλεισε τήν 

καταβόθρα, ἀπό ὅπου ἔφευγαν τά νερά τοῦ ποταμοῦ καί ἔτσι ἡ πεδιάδα τῆς 

Στυμφαλίας μετατράπηκε σέ λίμνη. Μόνο ὅταν ἕνας κυνηγός, κυνηγώντας ἕνα ἐλάφι 

ἔπεσε μέσα στήν καταβόθρα καί μέ αὐτό τόν τρόπο ἡ θεά πῆρε τήν προσφορά της, ἡ 

δίοδος ξανάνοιξε καί ρούφηξε τά νερά κάνοντας πάλι τή λίμνη πεδιάδα
37

. 

Ἐπίσης, στό ἱερό του Διονύσου στήν Ἀλέα στή διάρκεια τῶν Σκιερείων οἱ 

γυναῖκες πού λάβαιναν μέρος αὐτομαστιγώνονταν γιά νά ἱκανοποιήσουν τήν 

ἀπαίτηση τοῦ θεοῦ γιά αἷμα. Ἀνάλογες πράξεις λάβαιναν χώρα καί στό ἱερό της 

Ἄρτεμης Ὀρθίας στή Σπάρτη, ὅπου οἱ ἐφῆβοι Σπαρτιάτες μαστιγώνονταν μέχρι νά 

γεμίσει τό ἱερό ἀνθρώπινο αἷμα.
38 Ἡ συγκεκριμένη συνήθεια ἦρθε νά ἀντικαταστήσει 

τήν ἀνθρωποθυσία πού ἀπαιτοῦσε ἀρχικά ἡ θεά ἀπό τούς Σπαρτιάτες
39

. 

Μερικές γενιές ἀργότερα ἔφτασε στήν Ἠλεία ὁ Πέλοπας ἀπό τή Λυδία καί ἀφοῦ 

νίκησε μέ δόλιο τρόπο τόν Οἰνόμαο, βασιλιά τῆς Πισσαίας σέ ἀγῶνες, πῆρε γιά 

γυναίκα τήν κόρη του, Ἰπποδάμεια, καί μαζί της τήν ἐξουσία ὅλης της περιοχῆς. Εἶναι 

ὁ ἥρωας πού συνέδεσε τό ὄνομά του πρῶτος μέ ἀγῶνες στήν Ὀλυμπία καί τελευταῖος 
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 Karl Ernst Georges: Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Hannover 1918 

(Nachdruck Darmstadt 1998), Band 2, Sp. 735-736. 
36

 Πληροφορίες ἀπό τόν διαδικτυακό τόπο: 
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ἀνασκαφέας D. Romano ὑποστηρίζει πώς ἡ λατρεία τοῦ Δία στήν περιοχή ἦρθε πιθανότατα νά 

ἀντικαταστήσει μία πιό παλαιά λατρεία μιᾶς θεότητας τοῦ καιροῦ. 
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 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, III, 16,11, ΜΑΡΑΝΤΟΥ (2013), σ. 332. 
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μέ τήν Πελοπόννησο. Κάπου σέ αὐτό τό χρονικό σημεῖο τελειώνει ἡ μυθική ἀφήγηση 

καί ἀρχίζει ἱστορική περίοδος, ὅπου ἡ κοινωνία δομεῖται πάνω σέ πιό αὐστηρούς 

κανόνες, οἱ θεοί θεσμοθετοῦνται καί μπαίνουν σέ ἕνα συγκεκριμένο πλαίσιο 

λειτουργίας καί οἱ ἄνθρωποι ἀποχωρίζονται τά πιό βίαια ἔνστικτά τους γιά νά γίνουν 

κοινωνοί τῆς νέας πραγματικότητας πού δέν παύει νά περιλαμβάνει βία καί πολέμους, 

ἀλλά ἔχει νά τούς χαρίσει τήν ἄνθιση τῶν τεχνῶν, τῆς φιλοσοφίας καί τῆς ἰατρικῆς. 

Οἱ προηγούμενες θεότητες δέν χάθηκαν ἐντελῶς. Παρέμειναν στή μνήμη τῶν 

ἀνθρώπων καί βρῆκαν θέση στό νέο λατρευτικό σύστημα. Οἱ τοπικές θεότητες 

ἔδωσαν τή θέση τους στούς Ὀλύμπιους θεούς καί τούς πρόσφεραν τό ὄνομά τους ὡς 

προσωνύμιο. Ἔτσι, ἔμενε ζωντανό τόσο τό ὄνομα ὅσο καί τά χαρακτηριστικά τῶν 

θεοτήτων αὐτῶν. Γι’ αὐτό συμβαίνει ἕνα προσωνύμιο νά φανερώνει χαρακτηριστικά, 

καμιά φορᾶ ὄχι γνώριμα γιά τόν συγκεκριμένο θεό, ἀλλά σίγουρα σέ συσχετισμό μέ 

τήν θεότητα μέ τήν ὁποία συγχωνεύτηκε. Τέτοια χαρακτηριστικά εἶχε ἡ Ἀθηνᾶ Ἀλέα, 

ἡ Δήμητρα Κιδαρία, ὁ Ἀπόλλων Κόρυθος, ἡ Ἄρτεμις Ὀρθία καί ὁ Ἀπόλλων 

Μαλεάτας. 

Μαζί μέ τά ὀνόματα παρέμειναν στό ὀλυμπιακό λατρευτικό σύστημα καί κάποια 

χθόνια χαρακτηριστικά τῶν λατρειῶν. Ὁ λόγος πού ἑστιάζουμε στά χθόνια 

χαρακτηριστικά εἶναι γιατί πρῶτα αὐτά ἀποδόθηκαν στίς θεότητες πού προσδιόριζαν 

οἱ ἄνθρωποι ὡς σημαντικές γιά τή ζωή τους καί ἡ ἐπιβίωσή τους ἀφενός μέν μας 

συνδέει μέ τό ἀπώτερο παρελθόν, ἀφετέρου δέ, μᾶς δίνει μία εἰκόνα γιά καταστάσεις 

πού διαφορετικά θά εἶχαν ξεχαστεῖ. Οἱ τόποι λατρείας ἦταν αὐτοί πού διατήρησαν 

τήν μυθική παράδοση, ἡ ὁποία ἔχει διαφυλάξει μέσα στούς αἰῶνες τίς ἱστορίες τῶν 

ἀνθρώπων, τίς ἐλπίδες καί τίς ἀνησυχίες τούς στό ἀπώτερο παρελθόν καί 

ἀντικατοπτρίζει τήν ψυχική τους διάθεση ἀπέναντι στά ἀνεξήγητα φαινόμενα. 

Εἶναι τύχη πού ὅλες αὐτές οἱ πληροφορίες μπόρεσαν διά μέσω τῶν αἰώνων νά 

φτάσουν ὡς ἐμᾶς. Τά ἀπομεινάρια τῶν λατρευτικῶν τόπων, οἱ δοξασίες καί οἱ φόβοι 

τῶν πρώτων ἀνθρώπων μέ ὅλη τήν ἀγωνία πού εἶχαν γιά τήν ἐπιβίωσή τους, τήν 

προστασία τους καί τήν ἐξέλιξή τους ἀργότερα ἀκούγονται σέ μᾶς σάν παραμύθι. 

Ἕνα παραμύθι ὅμως πού ἄν ἀκολουθήσουμε τό νῆμα τοῦ ὡς τήν ἀρχή θά βρεθοῦμε 

μάρτυρες τῆς πιό παλιᾶς πραγματικότητας: τῆς δημιουργίας ἐνός ἀδύναμου μπροστά 

στή φύση ἀνθρώπου πού στόχο ἔβαλε νά τή δαμάσει καί ὅσο πιό καλά τά καταφέρνει 

τόσο πιό κοντά στήν καταστροφή τοῦ πλησιάζει. 
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ΤΟ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ
1
 

Βύρων Ζάττας 

Χημικός Πτυχιοῦχος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

bzattas@otenet.gr  

 

Περίληψη 

Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 ὁ Ὀλλανδός Νομπελίστας Gerard’t Hooft καί ὁ Leonard 

Susskind, ἕνας ἀπό τούς φυσικούς πού διατύπωσαν τήν θεωρία τῶν χορδῶν, πρότειναν ὅτι τό 

σύμπαν μπορεῖ νά λειτουργεῖ ὡς ἕνα ὁλόγραμμα, μέ βάση τήν ὁλογραφική ἀρχή. Τό 1997 ὁ 

φυσικός του Πανεπιστημίου Harvard Juan Maldacena ἔδειξε ὅτι ἡ θεωρία τῶν χορδῶν 

ἐμπεριέχει τήν ὁλογραφική ἀρχή, πρόσφατες δέ ἐπιστημονικές ἀνακοινώσεις συνηγοροῦν στό 

θέμα αὐτό καί ἐξηγοῦν ἔτσι διάφορα φαινόμενα ὅπως γιά παράδειγμα τήν ἐκπομπή τῆς 

ἀκτινοβολίας Hawking ἀπό τίς Μελανές Ὀπές. Τήν ἔννοια τοῦ ὁλογράμματος συναντᾶμε 

ὅμως καί στά Ἑλληνικά Φιλοσοφικά κείμενα, ἤδη ἀπό τόν Ὅμηρο καί στήν συνέχεια ἀπό 

ἀρκετούς φιλοσόφους, ἐμβαθύνοντας δέ σέ αὐτά συνειδητοποιοῦμε ὅτι ἀποδίδουν, ἰδιοφυῶς 

μέ σειριακό τρόπο, τήν ἔννοια τοῦ Ὁλογράμματος στό πᾶν, καί μάλιστα θεωρώντας τό ὡς ἕνα 

δίκτυο ὁλογραμμάτων τοῦ ὁποίου τό κύριο χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι ὑπάρχει ροή 

πληροφορίας». 

 

Λέξεις κλειδιά: Φιλοσοφία, Κοσμολογία, Πρόκλος, Ὁλόγραμμα, Πλάτων 

 

Abstract 

Both dutch Nobel laureate Gerard’t Hooft and Leonard Susskind, early in the 90’s, suggested 

that the universe may function as a hologram based on the holographic principle. In 1997 

Juan Maldacena showed that string theory incorporates the holographic principle and recent 

scientific announcements endorse this and explain thus various phaenomena, such as the 

Hawking radiation of Black Holes. The same concept can be traced , as early as Homer and 

subsequently in various philosophical texts. The more we elaborate on these texts the more 

we realize that they ascribe, sequentially, the concept of the hologram to the universe and 

mostly considering it as a network of holograms in which there is flow of information. 

 

Keywords: Philosophy, Cosmology, Proclus, Hologram, Plato 

 

 

Ἡ Κοσμολογική προσέγγιση 

Τό ἀποτέλεσμα τοῦ πειράματος τοῦ φυσικοῦ Alain Aspect τοῦ Πανεπιστημίου τῶν 

Παρισίων τό 1982 ὅτι ὑπό κατάλληλες συνθῆκες ὑποατομικά σωμάτια ὅπως τά 

ἠλεκτρόνια, μποροῦν νά ἐπικοινωνοῦν ἀκαριαία μέ ἄλλα ὑποατομικά σωμάτια 

ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἀπόσταση πού τά χωρίζει ὁδήγησε στό συμπέρασμα ὅτι εἴτε τά 

σωματίδια αὐτά ἐπικοινωνοῦν μέ ταχύτητες μεγαλύτερές του φωτός (πού ὅμως 

ἀπορρίπτεται ἀπό τήν θεωρία τῆς γενικῆς σχετικότητας τοῦ Einstein) εἴτε ὅτι τά 

σωματίδια αὐτά συνδέονται μέ κάποιον τρόπο. 

                                                           
1
Βίντεο τῆς ὁμιλίας στό συνέδριο, ὑπάρχει στό ἰστολόγιο: http://philosophy-cosmology.blogspot.com. 

mailto:bzattas@otenet.gr
http://philosophy-/
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Τήν δεύτερη αὐτή ὑπόθεση ἦλθε νά ὑποστηρίξει ὁ David Bohm δίνοντας τήν 

ἐξήγηση ὅτι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο τά ὑποατομικά σωμάτια διατηροῦν τήν ἐπαφή 

μεταξύ τούς ἀνεξάρτητά της ἀπόστασης πού τά χωρίζει εἶναι τό γεγονός ὅτι ὁ 

διαχωρισμός τούς εἶναι μία ψευδαίσθηση. Καί αὐτό γιατί σέ ἕνα πιό βαθύ ἐπίπεδο 

πραγματικότητας, τά σωμάτια αὐτά δέν εἶναι ἴδιες ὀντότητες, ἀλλά προεκτάσεις τοῦ 

αὐτοῦ ὅλου. Κατά τόν Bohm τό σύμπαν ἀποτελεῖται ἀπό μία ἐνδογενῆ τάξη 

(implicate order) ἡ ὁποία ὑπάρχει παντοῦ, δέν εἶναι ἀντιληπτή ἀπό ἐμᾶς οὔτε 

μετρήσιμη ἀπό τά ἐπιστημονικά ὄργανα, εἶναι ἀτοπική καί ἀχρονική καί ἀπό μία 

ἐξωγενῆ τάξη (explicate order) πού εἶναι ἀντιληπτή ἀπό τίς αἰσθήσεις μας καί 

μετρήσιμη ἀπό τά ἐπιστημονικά ὄργανα. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ εἶναι τό σύμπαν νά εἶναι 

ἕνα ἀδιάρρηκτο συνεχές ὄλον σέ διαρκῆ κίνηση ὅπου κάθε μέρος τῆς ροῆς περιέχει 

τό ὄλον. Ἐπίσης σέ ὅ,τι φαίνεται τυχαῖο ὑπάρχει μία κρυμμένη τάξη. Ἡ 

πραγματικότητα ἀποτελεῖται ἀπό ὕλη, ἐνέργεια καί τήν ἐνδογενῆ τάξη καί κάθε ἕνα 

ἀπό τά τρία περιέχει τά ἄλλα δυό. 

Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 ὁ Ὀλλανδός Νομπελίστας Gerard’t Hooft καί ὁ 

Leonard Susskind, ἕνας ἀπό τούς φυσικούς πού ἀνεκάλυψε τήν θεωρία τῶν χορδῶν, 

πρότειναν ὅτι τό σύμπαν μπορεῖ νά λειτουργεῖ ὡς ἕνα ὁλόγραμμα, διατυπώνοντας 

ἔτσι τήν ὁλογραφική ἀρχή. Τό 1997 ὁ φυσικός του Πανεπιστημίου Harvard Juan 

Maldacena ἔδειξε ὅτι ἡ θεωρία τῶν χορδῶν ἐμπεριέχει τήν ὁλογραφική ἀρχή, 

πρόσφατες δέ ἐπιστημονικές ἀνακοινώσεις συνηγοροῦν στό θέμα αὐτό καί ἐξηγοῦν 

ἔτσι διάφορα φαινόμενα ὅπως γιά παράδειγμα τήν ἐκπομπή τῆς ἀκτινοβολίας 

Hawking ἀπό τίς Μελανές Ὀπές. 

Ἡ ὁλογραφική δομή δίνει τήν δυνατότητα ἀποθήκευσης μεγάλου ὄγκου 

πληροφοριῶν συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη ἀπό ὁποιοδήποτε ἄλλο τρόπο 

ἀποθήκευσης τῆς πληροφορίας. Ἐφαρμογή αὐτοῦ εἶναι ἡ κατασκευή ὁλογραφικῶν 

δίσκων. Γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτή ἡ κατάσταση πού πρότεινε ὁ Bohm εἶναι ἀπαραίτητη 

ἡ σύνθεση τῶν τεσσάρων δυνάμεων στήν φύση σέ μία, πράγμα πού μέχρις στιγμῆς 

δέν ἔχει ἐπιτευχθεῖ. Κατά τήν θεωρία τῶν χορδῶν, τά στοιχειώδη σωμάτια εἶναι 

χορδές ὁ δέ τρόπος τῆς ταλάντωσης τούς καθορίζει καί τό εἶδος τοῦ σωματιδίου πού 

ἐκφράζουν. 

Σύμφωνα μέ σεμινάριο τοῦ CERN γιά τήν θεωρία τῶν χορδῶν: «Εἶναι σημαντικό 

νά καταλάβουμε ὅτι αὐτές οἱ στοιχειώδεις χορδές ἔχουν μόνο μιά διάσταση, τό μῆκος 

τους. Εἶναι ἀπίστευτα μικρές σάν χορδές κιθάρας πού εἶναι τόσο λεπτές ὥστε δέν 

εἶναι λεπτές(!), δέν ὑπάρχει δεύτερη διάσταση πού θά μποροῦσε νά εἶναι τό πάχος 

τους. Ἐπίσης εἶναι παράλογο νά διερωτώμαστε ἀπό τί εἶναι φτιαγμένες. Δέν εἶναι 

φτιαγμένες ἀπό κάτι. Οἱ χορδές φτιάχνουν ὅλη τήν μάζα καί τήν ἐνέργεια, ἀλλά οἱ 

ἴδιες δέν εἶναι φτιαγμένες ἀπό τίποτα»
2
. Ὅπως δέ καταγράφει ὁ John Horgan: «Οἱ 

χορδές δέν εἶναι οὔτε μάζα, οὔτε ἐνέργεια, ἀλλά κάποιο εἶδος μαθηματικοῦ 

πρωταρχικοῦ πράγματος πού γεννᾶ τήν μάζα, τήν ἐνέργεια, τόν χῶρο καί τόν χρόνο, 

                                                           
2
 LAITINEN, S. MARTILLA, M. (2009). Superstring Theory. A CERN course project, Oulun Lyseon 

lukio. 
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ἀλλά δέν ἀντιστοιχοῦν σέ τίποτα πού νά εἶναι μέσα στόν κόσμο μας»3. Ἡ ὁλογραφική 

ἀρχή συσχετίζει ἕνα σύνολο φυσικῶν νόμων πού ἰσχύουν στό ἐσωτερικό ἐνός χώρου 

μέ ἕνα διαφορετικό σύνολο νόμων πού ἰσχύουν στή συνοριακή του ἐπιφάνεια , ὅπως 

ἀναπαρίσταται στήν παρακάτω εἰκόνα μέ τόν ζογκλέρ καί τό δισδιάστατο εἴδωλό του 

στήν ἐπιφάνεια. 

 

.  

Scientific American (Ἑλληνική Ἔκδοση) Δεκέμβριος 2005 

 

Οἱ νόμοι στήν ἐπιφάνεια ἐμπλέκουν κβαντικά σωματίδια πού φέρουν «χρωματικό» 

φορτίο καί ἀλληλεπιδροῦν ὅπως τά κουάρκ καί τά γλοιόνια τῆς καθιερωμένης 

σωματιδιακῆς φυσικῆς. Οἱ νόμοι στό ἐσωτερικό ἀποτελοῦν ἕνα εἶδος τῆς θεωρίας 

τῶν χορδῶν καί συμπεριλαμβάνουν τήν δύναμη τῆς βαρύτητας (τήν βιώνει ὁ 

ζογκλέρ), ἡ ὁποία δύσκολα περιγράφεται μέ ὄρους κβαντικῆς μηχανικῆς. 

Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ φυσική στήν ἐπιφάνεια εἶναι ἐντελῶς ἰσοδύναμη μέ τή φυσική 

στό ἐσωτερικό, παρά τίς ριζικά διαφορετικές περιγραφές τους. Βάσει λοιπόν τῆς 

ὁλογραφικῆς θεωρίας τά κουάρκ καί τά γλοιόνια πού ἀλληλεπιδροῦν στά σύνορά του 

σύμπαντος μποροῦν νά εἶναι ἰσοδύναμα μέ ἄλλα σωματίδια στό ἐσωτερικό του 

χώρου τό ὁποῖο ἔχει περισσότερες διαστάσεις. Τά σωματίδια στό σύνορό του χώρου 

ἀλληλεπιδροῦν καί σχηματίζουν χορδές διαφόρων παχῶν. Ἡ ὁλογραφική ἑρμηνεία 

τῶν χορδῶν αὐτῶν εἶναι ὅτι ἀναπαριστάνουν στοιχειώδη σωμάτια (πού εἶναι καί αὐτά 

χορδές), τῶν ὁποίων οἱ ἀποστάσεις ἀπό τό σύνορο ἀντιστοιχοῦν στά πάχη τῶν 

χορδῶν τοῦ συνόρου. Ἔτσι σύννεφα ἀπό κουάρκ καί γλοιόνια στήν συνοριακή 

ἐπιφάνεια μποροῦν νά περιγράφουν ἰσοδύναμα σύνθετα ἀντικείμενα στό ἐσωτερικό. 

Τό πλεονέκτημα τῆς ὁλογραφικῆς θεωρίας εἶναι ὅτι τά ἀντικείμενα τοῦ ἐσωτερικοῦ 

ὑφίστανται τήν βαρύτητα, παρόλο πού δέν ὑπάρχει διακριτή βαρυτική 

ἀλληλεπίδραση στό σύνορο
4
. Ἔτσι μποροῦμε νά ἀναγνωρίσουμε τήν ἀποτύπωση τοῦ 

κόσμου τῶν ἰδεῶν τοῦ Πλάτωνα στό σύνορό του χώρου καί τήν ὑλοποίησή του στόν 

αἰσθητό κόσμο! 

Τήν πιθανότητα τό σύμπαν νά εἶναι ἕνα ὁλόγραμμα ἐπιτείνουν σύγχρονες 

ἐρευνητικές προσπάθειες ὅπως κάποιων ἐρευνητῶν στό Πανεπιστήμιο Cardiff μέ 

ἐπικεφαλῆς τόν Craig Hogan οἱ ὁποῖοι ἀνακοίνωσαν τόν Φεβρουάριο τοῦ 2009 ὅτι 

κατέγραψαν τόν «ὁλογραφικό θόρυβο» πού εἶναι ἔνδειξή τοῦ ὅτι τό σύμπαν εἶναι 

                                                           
3
 HORGAN, J. (1998). The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the 

Scientific Age, Abacus, London. 
4
 MALDACENA, J. (2008). Ἡ ψευδαίσθηση τῆς βαρύτητας, Κοσμικοί Γρίφοι-Θέματα ἀπό τό Scientific 

American, Κάτοπτρο, Ἀθήνα, σσ. 50-69. 
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ὁλόγραμμα
5
, νεότερες έρευνες δε (Δεκέμβριος του 2013) επιβεβαιώνουν τον 

ισχυρισμό ότι το σύμπαν είναι ένα ολόγραμμα
6
. Καί ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά ὁ Lee 

Smolin στό βιβλίο του «Τρεῖς Δρόμοι πρός τήν Κβαντική Βαρύτητα» λέει: 

«Ἑπομένως δέν ἀρκεῖ νά λέμε ὅτι ὁ Κόσμος εἶναι ἕνα ὁλόγραμμα. Ὁ Κόσμος πρέπει 

νά θεωρεῖται ὡς ἕνα δίκτυο ὁλογραμμάτων, κάθε ἕνα ἀπό τά ὁποία ἐμπεριέχει 

κωδικοποιημένη πληροφορία γιά τίς σχέσεις ἀνάμεσα στά ἄλλα. Μέ λίγα λόγια ἡ 

ὁλογραφική ἀρχή ἀποτελεῖ τήν ἀπόλυτη πραγμάτωση τῆς ἰδέας ὅτι ὁ Κόσμος εἶναι 

ἕνα δίκτυο σχέσεων. Αὐτές οἱ σχέσεις ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ ἐν λόγῳ ἀρχή, δέν 

περιλαμβάνουν παρά μόνο πληροφορία. Κάθε στοιχεῖο σέ αὐτό τό δίκτυο σχέσεων 

δέν εἶναι παρά ἡ μερική πραγμάτωση τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στά ἄλλα στοιχεῖα. Ἴσως 

τελικά ἡ ἱστορία τοῦ Σύμπαντος δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά ἡ ροή πληροφορίας»
7
. Ο 

Werner Heisenberg εἶναι σαφής: «Μέ ἄλλα λόγια γιά νά τό διατυπώσουμε κάπως 

παράδοξα, κάθε σωματίδιο ἀποτελεῖται ἀπό ὅλα τά ἄλλα σωματίδια»
8
. 

 

Ἡ φιλοσοφική θεώρηση 

Ἄν τώρα στραφοῦμε στήν φιλοσοφική θεώρηση τοῦ κόσμου, μέ δεδομένο ὅτι ὁ 

αἰσθητός κόσμος εἶναι ἕνα ὁλόγραμμα (ἄν ἐπαληθευθοῦν οἱ παραπάνω θεωρήσεις) 

καί βάσει τῆς γενικά παραδεκτῆς φιλοσοφικῆς ἀρχῆς ὅτι «ὅπως πάνω ἔτσι καί κάτω» 

θά ἀναμέναμε καί ὁ ὑπεραισθητός κόσμος, καί ὁ θεῖος κόσμος κατ’ ἐπέκταση, νά 

ἔχουν ὅμοια (ὁλογραφική) δομή. Ἄλλωστε ὅπως μας λέει ὁ Πρόκλος: «μιμεῖται ὁ 

αἰσθητός τόν νοητό κόσμο καί ὅπως εἶναι σέ ἐκεῖνον τά πάντα μέσα στά πάντα, ἀλλά 

μέ τόν τρόπο τοῦ ἐπιπέδου στό ὁποῖο βρίσκονται, ἔτσι καί ὁ αἰσθητός ἔχει τά πάντα 

μέσα στά μέρη του»
9
. 

Πράγματι, τά πάντα ἐκδηλώνονται σέ κάθε ἐπίπεδο ἐκπεφραζόμενα μέ τόν τρόπο 

τοῦ κάθε ἐπιπέδου, δηλαδή «ἡ φύση γεννᾶ τά πάντα μέ φυσικό τρόπο, ἡ ψυχή μέ 

ψυχικό τρόπο καί ὁ νοῦς μέ νοερό τρόπο, καί ὅλη ἡ πρόοδος ἀπό τό ἐν εἶναι 

ἐνοειδής»
10

. Χαρακτηριστικά δέ ὁ Πλάτων στήν Πολιτεία τοῦ (IV. 423e4-424a2) 

ἀποτυπώνει τήν κατάσταση αὐτή μέ τήν μορφή τῆς κοινοκτημοσύνης τῶν γυναικῶν 

καί τῶν παιδιῶν, ὅπως μας τό ἐξηγεῖ ὁ Πρόκλος στά Σχόλια του στήν Πολιτεία. Καί 

αὐτό γιατί κάθε ἐπίπεδο ἔχει μέσα τοῦ τίς αἰτίες τῶν ἑπομένων, ὁπότε δέν μᾶς 

ἐκπλήσσει ὅτι «καί ἡ ἄλογος ζωή εἶναι μέσα στόν Δημιουργό μέ νοερό τρόπο, μέ 

λογικό τρόπο στίς ψυχές, ὅπως τό σῶμα βρίσκεται μέ ἀσώματο τρόπο στίς νοητές 

αἰτίες τῶν πάντων»
11

. Ἄν ἐμβαθύνουμε περαιτέρω στήν ἱεραρχική δομή τοῦ παντός 

θά δοῦμε ὅτι ἀποτυπώνεται σέ δυό παράλληλες σειρές, ἡ μία εἶναι ὑπερούσια καί 

                                                           
5
 CARDIFF UNIVERSITY. (2009). “Holographic Universe: Discovery Could Herald New Era In 

Fundamental Physics”, ScienceDaily, <www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090203130708.htm>. 
6
 COWEN, R. (2013). “Simulations back up theory that Universe is a hologram”, Nature, doi:10.1038 
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7
 SMOLIN, L. (2002). Τρεῖς Δρόμοι πρός τήν Κβαντική Βαρύτητα, Κάτοπτρο, Ἀθήνα, σ. 244. 

8
 HEISENBERG, W. (1995). Συναντήσεις μέ τόν Einstein, Κάτοπτρο, Ἀθήνα σ.43. 

9
 ΠΡΟΚΛΟΣ, (2007). Σχόλια στόν Τίμαιο (Γ) 2, 26, 22, Κάκτος, Ἀθήνα. 

10
 ΠΡΟΚΛΟΣ, (1999). Πλατωνική Θεολογία ΙΙΙ 3, 12, 8 , Κάκτος, Ἀθήνα. 

11
 ΠΡΟΚΛΟΣ, (2006). Σχόλια στόν Τίμαιο (Ε) 3, 285, 30, Κάκτος, Ἀθήνα. 
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ἀποτελεῖ τίς θεῖες τάξεις καί ἡ ἄλλη εἶναι ὀντική, ἀποτελεῖ δέ τήν οὐσία ἡ ὁποία 

σχηματίζει τό πᾶν. 

 

 
Dodds E.R. (1971). “Proclus - the Elements of Theology” 

Oxford University Press, London,, p.282 

 

- Τά ἐπίπεδα ἐκδήλωσης κατά φθίνουσα σειρά εἶναι Ἐν (Ἐνάδες=Θεοί)- Νοῦς- Ψυχή- 

Φύσεις-Σώματα. 

- Ἡ ἐκδήλωση σέ Ὑπερούσιο ἐπίπεδο ἔχει τήν ἔννοια ὅτι οἱ ἐνάδες 

δραστηριοποιοῦνται σέ κατώτερα ἐπίπεδα, δέν δημιουργοῦνται νέες ἐνάδες. 

- Ἡ ἐκδήλωση σέ ὀντικό ἐπίπεδο γίνεται σέ ἐπίπεδα τά ὁποία ὀνομάζονται Τάξεις, ἡ 

ἐκδήλωση ἀπό τίς ἀνώτερες τάξεις πρός κατώτερες λέγεται Πρόοδος, κατά τήν ὁποία 

ὑπάρχει ἀλλαγή τῆς οὐσίας καί ἀποτελεῖ τίς Σειρές, ἐνῶ ἡ ἀνάπτυξη μέσα σέ μιά 

Τάξη ὀνομάζεται Ὑπόβασις, κατά τήν ὁποία δημιουργοῦνται μερικότερα ἀντίγραφα 

τῆς μονάδας τῆς τάξης. 

Π.χ. ὁ Καθολικός Νοῦς μέ Πρόοδο δίνει τήν ὑπόσταση τῆς Ψυχῆς καί μέ Ὑπόβαση 

τούς μερικούς Νόες
12

.
 

- Ἡ μετάβαση ἀπό κατώτερη ὀντική κατάσταση σέ ἀνώτερη λέγεται Ἐπιστροφή, 

ὅπου τό Ὅν ἀνακτᾶ ὅλα ὅσα ἔχασε κατά τήν Πρόοδο. Μονή λέγεται ἡ κατάσταση 

πού τό Ὅν βρίσκεται στήν αἰτία του. 

- Κάθε Ὀντική τάξη ἔχει τήν μονάδα της ἡ ὁποία καί παρέχει στά μέλη τῆς τάξης τήν 

κοινή τους ἰδιότητα. 

- Ἐνῶ ὅμως στήν ὀντική σειρά ὑπάρχει μέν διάκριση καί δημιουργία ἐπιπέδων μέ 

ἀλλαγή τῆς οὐσίας (Πρόοδος), στόν θεῖο κόσμο ἡ ἀνάπτυξη τῶν θείων τάξεων δέν 

γίνεται μέ μεταβολή ἀλλά μέ τό ἀπό ποιό σημεῖο ἀρχίζουν καί δροῦν. Ἡ θέση αὐτή 

ὑπάρχει διάσπαρτη στήν Ἑλληνική θεώρηση.και κάτω»), την ίδια δομή συναντάμε 

και στον θείο κόσμο! 

Ἐνδεικτικά ἡ ἀναφορά τοῦ Ὁμήρου στόν Πρωτέα πού παίρνει πολλές μορφές 

(περισσότερα περί Πρωτέα παρακάτω), οἱ Πυθαγόρειοι
13

, ὁ Ἀναξαγόρας
14

, ὁ 
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Πορφύριος
15

, ὁ Ἰάμβλιχος
16

, ὁ Ὀλυμπιόδωρος
17

 καί φυσικά ὁ Πρόκλος μέ τό «Πάντα 

ἐν πᾶσιν, οἰκείως δὲ ἐν ἑκάστῳ»
18

. Κατ’ ἀναλογίαν μέ τήν σχέση αἰσθητοῦ-νοητοῦ, 

ὅπου ἀναμέναμε ὅμοια δομή καί στούς δυό αὐτούς κόσμους (κατά τό «ὅπως πάνω 

ἔτσι καί κάτω»), τήν ἴδια δομή συναντᾶμε καί στόν θεῖο κόσμο. 

Σέ ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ ὁ Ὀλυμπιόδωρος
19

 μᾶς περιγράφει τήν δομή τοῦ θείου 

κόσμου ὅπου «σέ κάθε θεό εἶναι ὅλοι οἱ ἄλλοι θεοί, ἐκφραζόμενοι μέ τόν τρόπο τοῦ 

θεοῦ στόν ὁποῖο βρίσκονται». Ἔτσι στόν Δία εἶναι ὅλοι οἱ θεοί ἐκφραζόμενοι μέ δίιο 

τρόπο, ταυτόχρονα στήν Ἥρα εἶναι ὅλοι οἱ θεοί ἐκφραζόμενοι μέ τόν τρόπο τῆς 

Ἥρας καθώς κανένας θεός δέν εἶναι ἀτελής». 

Τήν ἴδια εἰκόνα μας δίνει καί ὁ Πρόκλος κατά τόν ὁποῖο «Ὅλες οἱ ἐνάδες (=θεοί) 

βρίσκονται ἡ μία μέσα στήν ἄλλη καί εἶναι ἑνωμένες ἡ μιά μέ τήν ἄλλη, καί ἡ ἕνωση 

τούς εἶναι πολύ μεγαλύτερη ἀπό τήν ἐπικοινωνία καί τήν ταύτιση πού ὑπάρχει μέσα 

στά ὄντα. Γιατί ὑπάρχει καί μέσα στά ὄντα ἀνάμειξη τῶν ἰδεῶν, ὁμοιότητα, φιλία καί 

συμμετοχή τῆς μιᾶς στήν ἄλλη, ἡ ἕνωση ὅμως τῶν ἐνάδων, ἐπειδή εἶναι ἕνωση 

ἐνάδων, εἶναι πολύ πιό ἑνιαία, ἀπόρρητη καί ἀνυπέρβλητη, γιατί ὑπάρχουν ὅλες μέσα 

σέ ὅλες, πράγμα πού δέν συναντᾶται στίς ἰδέες, γιατί αὐτές μετέχουν ἡ μιά στήν ἄλλη 

δέν βρίσκονται ὅμως ὅλες μέσα σέ ὅλες, ἀλλά ὅμως, ἐνῶ ὑπάρχει ἐκεῖ αὐτή ἡ ἕνωση, 

ἡ καθαρότητα τούς εἶναι θαυμαστή καί ἀμιγής, καί ἡ ἰδιότης κάθε μιᾶς εἶναι πολύ πιό 

τέλεια ἀπό τήν ἑτερότητα τῶν ἰδεῶν, διατηρώντας τά θεία ἀμιγῆ καί τίς δυνάμεις τούς 

διακριτές»
20

. «Γιατί ὅποια ἀπό αὐτές καί νά πάρεις, παίρνεις τήν ἴδια μέ τίς 

ὑπόλοιπες, ἐπειδή ὅλες βρίσκονται ἡ μιά μέσα στήν ἄλλη καί εἶναι ριζωμένες μέσα 

στό ἕνα»
21

. 

Ἐπειδή «οὐδεὶς γὰρ θεὸς ἀτελής»
22 μιᾶς καί «ὅποιον ἀπό αὐτούς καί νά πάρεις, 

παίρνεις τoν ἴδιο μέ τούς ὑπόλοιπους» σημαίνει ὅτι τήν δουλειά τοῦ δημιουργοῦ, 

δηλαδή τήν «θέση σέ τάξη ὅλων τῶν ὑπολοίπων θεῶν γιά τήν δημιουργία τοῦ 

σύμπαντος»
23

 μποροῦν - καί πρέπει- νά τήν κάνουν ὅλοι οἱ θεοί. Ὅμως κάθε θεός 

ἐπειδή εἶναι ἀγαθός
24

 θά δημιουργεῖ πάντα, ἄρα αὐτός πού παρέχει μία ἰδιότητα στόν 

κόσμο, ταυτόχρονα θά εἶναι δημιουργός κάποιου ἄλλου κόσμου, μέ ἀποτέλεσμα νά 

νομιμοποιούμαστε νά θεωρήσουμε ὅτι κάθε θεός δημιουργεῖ τό δικό του σύμπαν 

χρησιμοποιώντας ὡς ὕλη τούς ὑπόλοιπους θεούς μέ τίς οὐσίες τους. Ἐπειδή, 

σύμφωνα μέ τόν Τίμαιο τοῦ Πλάτωνα, ὁ δημιουργός χρησιμοποιεῖ ὅλη τήν διαθέσιμη 

«ὕλη» γιά νά δημιουργήσει τόν κόσμο, αὐτό σημαίνει ὅτι ὅλοι οἱ κόσμοι 
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δημιουργοῦνται μέ βάση τήν ἴδια ὕλη ταυτόχρονα, δηλαδή ἀποτελοῦν ἕνα 

ὁλόγραμμα. 

Ἄν ἐμβαθύνουμε στήν ἀνάπτυξη τῆς πραγματικότητας πού μας δίνει ὁ Πρόκλος 

στά κείμενά του θά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὅπως ἡ ὕλη εἶναι φιλοσοφικό 

κατηγόρημα τό ἴδιο εἶναι καί τό Ἒν. Στήν πραγματικότητα ἡ ὕλη καί τό Ἐν ὡς 

ὀντότητες δέν ὑπάρχουν. Ἔχουμε δηλαδή τήν ἰδιοφυέστατη σύλληψη μιᾶς ὁλότητας 

στήν ὁποία ὅμως προεξάρχουν οἱ ἀτομικότητες χωρίς ὅμως νά μποροῦμε νά τίς 

διαχωρίσουμε παρότι εἶναι τελείως διακριτές μεταξύ τους. Τό Ἐν εἶναι ἡ ἀρχή τῆς 

ἀτομικότητας καί ὄχι κάποια ὑπόσταση ὑπεράνω τῶν πάντων
25

. Δηλαδή τά Ἑλληνικά 

Φιλοσοφικά Κείμενα, ἰδιοφυῶς μέ σειριακό τρόπο, ἀποδίδουν τήν ἔννοια τοῦ 

ὁλογράμματος! 

 

 

Πράγματι ἡ Ὑπόβαση πού ἀποτελεῖ τήν δημιουργία μερικότερων μελῶν σέ μία 

ὑπόσταση πού ὅμως εἶναι ἴδια μέ τήν μονάδα τῆς ὑπόστασης ἀλλά μικρότερης 

ἰσχύος, εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἰδιότητα τῆς ὁλογραφικῆς φωτογραφίας, ἡ ὁποία, ὅταν 

κόβεται σέ κομμάτια, κάθε κομμάτι νά μήν εἶναι μέρος τῆς ἀλλά νά περιέχει 

ὁλόκληρη τήν φωτογραφία. Μᾶς θυμίζει τήν μοναδολογία τοῦ Leibniz
26

 ὅπου «Κάθε 

μονάδα εἶναι ἕνας ζωντανός καθρέφτης, πού παριστάνει τό σύμπαν σύμφωνα μέ τήν 

δική της ὀπτική». Δέν θά κάναμε λάθος λοιπόν ἄν θεωρούσαμε ὅτι ὁ θεῖος κόσμος 

ἀποτελεῖ ἕνα ὑπερολόγραμμα ἀπό τό ὁποῖο προκύπτει ἕνα δίκτυο ὁλογραμμάτων, ἡ 

ὀντική ἐκδήλωση, στό ὁποῖο ὑπάρχει ροή πληροφορίας. Ὅπως λέει ὁ διακεκριμένος 

καθηγητής John Dillon: «Ἴσως μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἡ ἐκδίπλωση ἀπό τό Ἐν δέν 

γίνεται πληροφορία ἕως ὅτου ἀρχικά ἐπιστρέφει, γινόμενη ἔτσι νοῦς, ἀλλά ἡ 

πληροφορία εἶναι σίγουρα ἐκεῖ ἐν δυνάμει»
27

. 

Καί ὄχι μόνο αὐτό ἀλλά μεταβάλλοντας ἁπλῶς τήν γωνία ὑπό τήν ὁποία τά δυό 

Laser προσπίπτουν στήν φωτογραφική πλάκα ὅπου ὑπάρχει ἡ ὁλογραφική 

φωτογραφία, εἶναι δυνατόν νά καταγραφοῦν πολλές διαφορετικές εἰκόνες στήν ἴδια 

ἐπιφάνεια, ὅπως «ὅταν μία θεότητα, διαθέτοντας πλῆθος δυνάμεων καί ἰδιοτήτων, 

πολλές καί κάθε λογής μορφές προβάλλει ὡς ποικίλες θεάσεις της σέ ἐκείνους πού 

τήν ἀτενίζουν. 

 

                                                           
25

 CHLUP, R. (2012). Proclus – An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge; New York, 

pp 112-136.  
26

 LEIBNIZ, G. “Principles of Nature and Grace 3”,  

http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/leibniz1714a.pdf. 
27
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Γιά νά δειχθεῖ λοιπόν ὅτι ἡ θεότητα μετασχηματίζει τήν κατοχή ἐντός τῆς ὅλων 

τῶν δυνάμεων σέ πολλές μορφές καί ἐμφανίζει κάθε φορά μία διαφορετική, ἐνεργεῖ 

μέν πάντοτε σύμφωνα μέ ὅλες τίς δυνάμεις πού κατέχει, γιά τήν μεταβατική νόηση 

τῶν ψυχῶν ὅμως ἐμφανίζεται κάθε φορά διαφορετική λόγω τοῦ πλήθους τῶν 

περιεχομένων της. Αὐτό ἀκριβῶς ὑποδηλώνει ὁ Πρωτέας πού ἀλλάζει τήν δική του 

μορφή γιά ὅποιους τόν βλέπουν, ἐμφανιζόμενος ἄλλος τήν μιά φορᾶ καί ἄλλος τήν 

ἄλλη. Οἱ ἐπιμέρους ψυχές λοιπόν βλέπουν τόν Πρωτέα πού εἶναι νοῦς μέ πλῆθος 

δυνάμεων καί πλήρης μορφῶν καί ἀντιλαμβάνονται τήν μετατόπιση τῶν δικῶν τους 

νοήσεων σάν μεταβολή τῶν ἀντικειμένων τῶν νοήσεων αὐτῶν. Γιά αὐτό καί ὅσοι 

συνδέονται μέ αὐτόν ἔχουν τήν ἐντύπωση ὅτι μεταμορφώνεται
28

. Καί ὄχι μόνο αὐτό 

ἀλλά « τά παρόντα γνωρίζει καί ὅσα πρωτύτερα ἔγιναν καί ὅσα θά ξαναγίνουν αὔριο 

…Τά πάντα στόν Πρωτέα ἡ πρώτη φύσις ἐμπιστεύθηκε»
29

. Βλέπουμε δηλαδή ὅτι ὁ 

Πρωτέας ἀποτελεῖ μία κοσμική ἀποθήκη τῶν πάντων ὅπου περιέχονται ὅσα ὑπῆρξαν, 

ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν. 

Μήπως ὅμως αὐτό ἀκριβῶς δέν λέει καί ἡ σύγχρονη κοσμολογία; Γιατί ὅπως 

ἀναφέρει ὁ καθηγητής Μάνος Δανέζης
30

: «Ἔτσι σύμφωνα μέ αὐτή τήν θεωρία, αὐτό 

πού ὀνομάζουμε πραγματικότητα, εἶναι ἕνα εἶδος ὑπερολογράμματος, ὅπου τό 

παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον συνυπάρχουν ταυτόχρονα, σέ κάθε σημεῖο τοῦ 

πραγματικοῦ χώρου. Τό τί ἄλλο περιέχει ὅμως ἕνα τέτοιο ὑπερολόγραμμα, σάν αὐτό τοῦ 

Σύμπαντος, εἶναι ἕνα ἀνοικτό ἐρώτημα. Γιά παράδειγμα ἄν δεχτοῦμε ὅτι ἕνα ἀρχικό 

ὑπερολόγραμμα εἶναι ἡ μήτρα πού ἔχει γεννήσει τά πάντα μέσα στό Σύμπαν μας, ἡ 

μήτρα αὐτή πρέπει νά περιέχει τίς ἐγγραφές τῶν πάντων, πού ὑπῆρξαν ὑπάρχουν καί θά 

ὑπάρξουν ἀπό τά ὑποατομικά σωματίδια μέχρι κάθε δυνατό μόρφωμα ὕλης καί 

ἐνέργειας, ἀπό τίς χιονονιφάδες μέχρι τά κβάζαρς, ἀπό τίς γαλάζιες φάλαινες μέχρι τίς 

ἀκτίνες γάμμα. Ἕνα τέτοιο σημαντικό ὑπερολόγραμμα πρέπει νά τό βλέπουμε σάν μία 

κοσμική ἀποθήκη τῶν πάντων». 

                                                           
28
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Περίληψη 

Τό ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι ἕνα ἑνιαῖο σύστημα ἀναπόσπαστα συνδεδεμένο μέ τόν 

ἀτμοσφαιρικό ἀέρα, τή γῆ, τό νερό, ἀλλά ἀκόμη δέχεται τήν ἐπίδραση τῆς κοσμικῆς 

ἀκτινοβολίας ἀπό τό διάστημα. Εἶναι ὅμως γεγονός ὅτι ἡ ἔκθεση τοῦ ἀνθρώπου σέ 

περιβαλλοντικούς παράγοντες ἔχει καί ἠθικές προεκτάσεις. Δέν ζητεῖται ἡ συγκατάθεσή του 

προκειμένου νά ἐκτεθεῖ σέ τοξικούς παράγοντες κυρίως χημικούς πού βρίσκονται γύρω του, 

στή διατροφή τοῦ ὡς φυτοφάρμακα καί πρόσθετα τροφῶν, στό νερό πού πίνει, στόν ἀέρα πού 

ἀναπνέει, στά καλλυντικά της καθημερινῆς χρήσης ἀλλά καί πλῆθος ἄλλων γιά τούς ὁποίους 

ποτέ δέν ἔχει ἐνημερωθεῖ καί ἰδιαίτερα γιά τό γεγονός ὅτι πολλοί ἀπό αὐτούς περνοῦν κατά 

τήν ἐνδομήτριο ζωή ἀπό τή μητέρα στό παιδί . Εἶναι ἐμφανές ὅτι ἡ περιβαλλοντική ἔκθεση 

ἔχει ἠθικές προεκτάσεις.  

 

Λέξεις κλειδιά: ἄνθρωπος, περιβάλλον, ἀνοικειοθελής ἔκθεση, Ἱπποκράτης 

 

Abstract 

The human body is a single system inextricably linked to air, land, water, but still receives the 

influence of cosmic radiation from space. But it is also a fact that human exposure to 

environmental factors has ethical issues. His consent is not sought to be exposed to toxic 

agents (mainly chemists) surrounding him, his diet as pesticides and food additives, the water 

drink, the air we breathe, to cosmetic everyday use but also many others which never has not 

been updated and in particular the fact that many of these passes within the intrauterine life 

from mother to child. It is evident that the environmental report has ethical implications. 

 

Keywords: human, environment, non consent exposure, Hippocrates 

 

1. Περιβαλλοντικές ἐπιδράσεις στήν ἀνθρώπινη ὑγεία 

Τό ζήτημα τή ἐπίδρασης τοῦ περιβάλλοντος στήν ἀνθρώπινη ὑγεία ἔχει τεθεῖ ἀπό 

τήν  ἀρχαιότητα καί συγκεκριμένα ἀπό τόν Ἱπποκράτη,  ὁ ὁποῖος στά ἔργα τοῦ 

ἀναφέρεται ἐκτενῶς στίς  ἐπιδράσεις πού δέχεται ἡ ἀνθρώπινη ὑγεία ἀπό παράγοντες 

ὅπως τό νερό, ὁ ἀέρας, ἡ διατροφή καί οἱ κλιματικές ἀλλαγές
1
. Ἐνδεικτικό εἶναι ὅτι ὁ 

Ἱπποκράτης σέ περίπτωση  προσβολῆς μεγάλου ἀριθμοῦ ἀνθρώπων ἀπό τήν ἴδια 

ἀσθένεια, νά ἀναζητήσουν τό αἴτιο σέ ὅ,τι κοινότερο ὑπάρχει, ἤτοι στόν εἰσπνεόμενο 
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ἀέρα
2
  γεγονός πού δηλοί ὅτι ὁ ἰατρός γνώριζε τήν σημασία τοῦ βαθμοῦ τῆς ἔκθεσης 

τοῦ ἀνθρώπου σέ ἕναν βλαπτικό παράγοντα. Βέβαια ὁ Ἱπποκράτης δέν κάνει λόγο 

καθόλου γιά τήν ἐπίδραση τῶν βλαπτικῶν παραγόντων κατά τήν ἐνδομήτρια ζωή. 

Σημαντικότερο ὅμως θέμα στήν περιβαλλοντική ἔκθεση εἶναι ἡ προσπάθεια 

καθορισμοῦ ὁρίων ἀσφαλείας τοῦ ἐπιπέδου τῶν ρύπων ἐνῶ διαρκῶς προκύπτουν 

ἔρευνες πού καταδεικνύουν ὅτι ὑπάρχουν ἄμεσες ἐπιδράσεις στήν ὑγεία σέ ὅλο καί 

χαμηλότερα ἐπίπεδα, ἰδίως ἀτμοσφαιρικῆς ρύπανσης. Εἶναι προφανές ὅτι εἶναι πολύ 

δύσκολη ἡ διαφύλαξη τῆς ἀνθρώπινης ὑγείας.   

Ἀπό τήν περίοδο τῆς Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης (1750-1850), ἡ ὁποία 

σηματοδότησε  τήν εἴσοδο τῶν μηχανῶν στήν παραγωγή καί τήν ἔντονη ἀνάγκη γιά 

ἀνεύρεση νέων φυσικῶν πόρων, σταδιακά  ἐκλύθηκε στό περιβάλλον μεγάλος 

ἀριθμός χημικῶν οὐσιῶν, ἡ ἔκθεσή του ἀνθρώπου στίς ὁποῖες, ἀκούσια ἤ ἐκούσια 

συνεπάγεται ὄχι μόνο λειτουργικές ἐπιπτώσεις στήν ὑγεία του, ἀλλά καί τήν ὕπαρξη 

ἀποτυπωμάτων στούς ἱστούς, τά κύτταρα καί στό DNA. Οἱ σημαντικότεροι 

παράγοντες περιβαλλοντικῆς ἔκθεσης εἶναι οἱ ἑξῆς: ἅ) ἠλεκτρομαγνητική 

ἀκτινοβολία β) χημικές οὐσίες, γ) κλιματική ἀλλαγή,  δ) ἀτμοσφαιρικοί ρύποι, ἔ) 

θόρυβος, στ) φάρμακα.  

Ἰδιαίτερα μάλιστα στό θέμα τῶν χημικῶν ρύπων θά πρέπει  νά ἐπισημανθεῖ ὅτι 

τουλάχιστον 500 χημικές ἑνώσεις ἀπό τίς 50.000 καί πλέον πού ἔχει κατασκευάσει τά 

τελευταῖα χρόνια ἡ Βιομηχανία ἐνδημοῦν καί βιοσυσσωρεύονται καθημερινά στό 

σῶμα. Τό ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι διαρκῶς ἐκτεθειμένο σέ χημικές οὐσίες ὅπως 

φυτοφάρμακα, συντηρητικά, διοξίνες, PCBs καί ρύπους ἀπό τά αὐτοκίνητα καί τίς 

βιομηχανίες. Ἡ ἔκθεσή μας ὅμως στούς ρύπους δέν περιορίζεται μόνο στό ἐξωτερικό 

περιβάλλον, ἀλλά ἐπεκτείνεται καί σέ χημικές ἑνώσεις προερχόμενες ἀπό 

καλλυντικά, φάρμακα, τρόφιμα καί νερό, οἱ ὁποῖες εἰσέρχονται σταδιακά στόν 

ὀργανισμό μας καί παρεμβαίνουν στίς λειτουργίες τοῦ ὁρμονικοῦ μας συστήματος, 

μέσω ὁδῶν ἔκθεσης ὅπως τό ἀναπνευστικό, τό  δέρμα καί πεπτικό σύστημα. 

Καθοριστικό ρόλο στήν ἐπιρροή πού δέχεται ὁ ὀργανισμός, διαδραματίζει ἡ 

διατροφή, τό ἀνοσοποιητικό, τά γονίδια, καθώς καί ὁ τρόπος πού μεταβολίζονται οἱ 

οὐσίες στό ἧπαρ
3
. 

Ὁ τρόπος δράσης τῶν χημικῶν οὐσιῶν καί  ἰδιαίτερα  τῶν μειγμάτων εἶναι ἀρκετά 

πολύπλοκος, λόγω τῆς παρέμβασής τους στίς φυσιολογικές λειτουργίες τοῦ 

ὀργανισμοῦ. Συγκεκριμένα, μεταβάλλουν τή γονιδιακή ἔκφραση, ἀλλάζουν τίς 

ἐνδοκυττάριες συγκεντρώσεις ἱστῶν, μεταβάλλουν τόν κυτταρικό μεταβολισμό, 

μεταβάλλουν τήν παραγωγή ἐνδοκυττάριων οὐσιῶν ἐλέγχου τῆς κυτταρικῆς 

λειτουργίας.  

Ἄμεση συνέπεια τῶν δράσεων τῶν βλαβερῶν οὐσιῶν στό σῶμα, εἶναι ἡ ἐμφάνιση 

προβλημάτων ὑγείας ὅπως: 

• Νεοπλασίες, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες σχετίζονται μέ ἔκθεση σέ τοξικούς 

παράγοντες. Παράδειγμα εἶναι ἡ διαιθυλοστιλβεστρόλη, ἡ ὁποία προκαλεῖ καρκίνο 

                                                           
2
 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Περί φύσιος ἀνθρώπου, IX, 11-13 

3
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τοῦ τραχήλου καί τοῦ κόλπου μετά ἀπό ἔκθεση τοῦ θηλυκοῦ ἐμβρύου ὅταν οἱ 

μητέρες κάνουν χρήση κατά τήν ἐγκυμοσύνη. 

• Συγγενεῖς ἀνωμαλίες νεογνῶν: τερατογενέσεις, σχιστίες, λαγόχειλο (ἐπίδραση 

διοξινῶν).  

• Μεταβολές στό ἄρρεν ἔμβρυο πού ἐκδηλώνονται στόν ἐνήλικα μέ 

ὑπογονιμότητα, καρκίνο τῶν ὄρχεων, κρυψορχία (Niels E. Skakkebaek, 2003), 

ὑποσπαδία (ἡ οὐρήθρα δέν εὑρίσκεται στήν ἄκρη τοῦ πέους, ἀλλά ἀπό κάτω). 

• Χρήση θαλιδομίδης ἀπό ἐγκύους (γιά ἀντιμετώπιση συμπτωμάτων σέ πρωινή 

ναυτία) προκάλεσε φωκομέλεια στά ἔμβρυα (δέν μεγαλώνουν τά ἄκρα). 

• Πολυκυστικές ὠοθῆκες, ὅπου δημιουργοῦνται κύστεις στά ὠοθυλάκια, μέ 

συνέπεια αὐτά νά μήν σπᾶνε καί ἔτσι δέν βγαίνουν ὠάρια. 

Σημαντική θέση ἀνάμεσα στίς οὐσίες πού βλάπτουν τήν ἀνθρώπινη ὑγεία 

καταλαμβάνουν οἱ ἐνδοκρινικοί διαταράκτες (Endocrine Disruptors) οἱ ὁποῖοι 

ἀποτελοῦν χημικά συμπλέγματα ἀπό τό περιβάλλον πού ἀλληλεπιδροῦν μέ 

ὁρμονικούς ὑποδοχεῖς καί μιμοῦνται τίς ὁρμονικές δραστηριότητες, καθώς 

«στοχεύουν» σέ κύτταρα πού ἔχουν ὑποδοχές γιά νά δεσμεύουν οὐσίες. Οἱ 

κυτταρικοί ὑποδοχεῖς μάλιστα πού ἐπί χιλιάδες χρόνια παρέμεναν «ἁγνοί» πλέον 

ὑπόκεινται σέ βλαπτικές ἐπιδράσεις ἀπό τήν δράση ἐξωγενῶν χημικῶν οὐσιῶν
4
.  

Πηγές προέλευσης αὐτῶν τῶν οὐσιῶν εἶναι ἐντομοκτόνα, φυτοφάρμακα, καλλυντικά 

παράγωγά της βιομηχανικῆς ἐπεξεργασίας κ.ἅ.  

Ἡ ἔκθεση στούς ἐνδοκρινικούς διαταρράκτες εἶναι ἐνδέχεται νά εἶναι ἰδιαίτερα 

ἐπιβλαβεῖς γιά τό ἔμβρυο καί / ἤ νεογνό,  καθώς οἱ ἀναπτυσσόμενοι ὀργανισμοί εἶναι 

ἐξαιρετικά εὐαίσθητοι σέ αὐτές τίς οὐσίες, ἀκόμη καί ὅταν ἐκτεθοῦν σέ δόσεις 

χαμηλότερερες ἀπό αὐτές πού ἐνδεχομένως θά ἦταν ἐπιβλαβεῖς γιά τούς ἐνήλικες.      

Κατά τήν ἔκθεση τοῦ ἀνθρώπου στούς ἐνδοκρινικούς διαταράκτες, οἱ βλαβερές 

οὐσίες ἀπορροφῶνται στίς πύλες εἰσόδου τοῦ σώματος, διαχέονται καί ἀποβάλλονται 

ἀπό τά νεφρά καί τούς ἱδρωτοποιούς ἀδένες. Ἐκεῖ οἱ τοξικές καί ἀδρανοποιημένες 

οὐσίες μεταβολίζονται μέσα στό σῶμα, ὡστόσο  ἡ ἐπίδρασή τους  σέ κάθε ἄνθρωπο 

εἶναι διαφορετική, ἐνῶ ἐνδέχεται νά ἀντιδράσουν καί μέ τό DNA. Κρίσιμη θεωρεῖται 

ἡ περίοδος τῆς ὀργανογένεσης κατά τήν διάρκεια τῆς κυήσεως, ὅπου ἡ μητέρα θά 

πρέπει νά μήν ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ ἐπιβλαβεῖς οὐσίες, ἰδιαίτερα στούς 3 πρώτους 

μῆνες τῆς κύησης πού γίνεται ἡ ὀργανογένεση
5
.  

Τά τελικά σημεῖα δράσης τῶν ἐνδοκρινικῶν διαταρακτῶν εἶναι τά ἑξῆς: 

· Ἀναπαραγωγή 

· Νευρολογικά προβλήματα 

· Ἀνοσοβιολογικά προβλήματα 

· Δράση στό Ἔμβρυο 

· Δράση στά ἀνοιχτά παράθυρα ἔκθεσης 

· Καρκίνος 

                                                           
4
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5
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Γίνεται σαφές ἀπό τά παραπάνω, ὅτι ὁ ἀνθρώπινος περιβάλλον ὑπάρχουν πολλές 

χημικές οὐσίες οἱ ὁποῖες μποροῦν νά βλάψουν τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό, λόγω 

ἀκριβῶς τῆς μεγάλης ἔκθεσής του σέ αὐτές.  

 

2. Ἀνθρώπινη ὑγεία καί περιβάλλον: ἠθικά ζητήματα 

Ἡ ἀλόγιστη σπατάλη φυσικῶν πόρων καί οἱ συνεπακόλουθες ἐπιπτώσεις στήν 

ὑγεία τῶν ἀνθρώπων χρειάστηκε πολύς χρόνος γιά νά ἐμπεδωθοῦν ἀπό τίς κοινωνίες. 

Ἐπιπλέον ἡ ἔκθεση τοῦ ἀνθρώπου σέ ἐπιβλαβεῖς οὐσίες δέν εἶναι μόνο ἕνα 

ἀντικείμενο μελέτης τῆς κλινική Ἰατρικῆς,  ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ στήν πρόληψη καί 

θεραπεία τῶν ἀσθενειῶν, ἀλλά ἐμπεριέχει καθώς διαθέτει καί ἠθική διάσταση ἡ ὁποία 

ἀρχικῶς δέν εἶχε γίνει ἀντιληπτή ἀπό τίς κοινωνίες. Ὡστόσο ἡ ἔκθεση τοῦ πληθυσμοῦ 

σέ παθογόνους παράγοντες ἔχει δυό παραμέτρους: 

α) τήν οἰκειοθελῆ ἔκθεση ὅπου στόν ἐκτιθέμενο παρέχεται ἔστω ἡ ἐλάχιστη γνώση 

γιά τίς συνέπειες στήν ὑγεία του. Ἡ οἰκειοθελής ἔκθεση ἐνδέχεται νά λαμβάνει χώρα 

εἴτε στόν οἰκιακό χῶρο, εἴτε στόν ἐργασιακό καί στό ἐξωτερικό περιβάλλον καί 

πιθανόν νά ὑπόκειται καί σέ μείωση. Ἐπιπλέον ὁ ἄνθρωπος υἱοθετεῖ βλαβερές 

συνήθειες (κάπνισμα, ἀλκοόλ, ἀκτινοβολία) ἔχοντας ἐνημερωθεῖ γιά τίς συνέπειες 

στήν ὑγεία τοῦ χωρίς ὅμως νά ἔχει γνώση ἤ ἐπίγνωση τῶν συνεπειῶν αὐτῶν. 

β) τήν ἀνοικειοθελή ἔκθεση σέ ρύπους πού προέρχονται ἀπό τόν ἀτμοσφαιρικό 

ἀέρα, στόν ὁποῖο ἐκτίθεται
6
. Στήν περίπτωση αὐτή ἀπουσιάζει ἡ συγκατάθεση τοῦ 

ἐκτιθέμενου, ὁ ὁποῖος ἀφενός δέν γνωρίζει τό εἶδος τῶν ρύπων στούς ὁποίους 

ἐκτίθεται καί τίς συνέπειες στήν ὑγεία του. Μέ τόν τρόπο αὐτό δέν τοῦ παρέχεται ἡ 

δυνατότητα εἴτε νά ἀποφύγει τήν ἔκθεση σέ αὐτές, εἴτε νά περιορίσει χρονικά τήν 

ἔκθεσή του.  

Ἡ δυνατότητα ὅμως τῆς ἐπιλογῆς δέν παρέχεται κατά τήν διάρκεια τῆς 

ἐνδομήτριας ἔκθεσης, καθώς τό ἔμβρυο δέν διαθέτει τήν δυνατότητα τῆς ἐπιλογῆς.  

Ἑπομένως ἐξαρτᾶται πλήρως ἀπό τίς συνήθειες καί τόν τρόπο ζωῆς τῆς μητέρας του, 

ἡ ὁποία δέν εἶναι πάντοτε ἐνημερωμένη. Ἰδιαίτερα κρίσιμη μάλιστα εἶναι ἡ περίοδος 

τῶν 3 πρώτων μηνῶν τῆς  ἐγκυμοσύνης, ὅπου τά ἔμβρυα εἶναι πιό εὐάλωτα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ἐκεῖνο τοῦ συνθετικοῦ οἰστρογόνου 

διεθυλoστιλβεστρόλη (DES), τό ὁποῖο συνταγογραφεῖτο εὐρέως σέ ἐγκύους κατά τή 

διάρκεια τοῦ 1950 καί 1960 ὥστε νά ἀποφεύγεται ἡ ἀποβολή, πού ὅμως ἀργότερα 

ἀνακαλύφτηκε ὅτι σχετιζόταν μέ αὐξημένο κίνδυνο γιά καρκίνωμα ἀπό διαυγῆ 

κύτταρα τοῦ κόλπου καί τοῦ τραχήλου στά θήλεα τέκνα
7
.  

    Εἶναι προφανές πώς εἶναι ἐπιτακτική  ἡ ἀνάγκη ἐνημέρωσης τοῦ πληθυσμοῦ 

σχετικά μέ τήν ἔκθεση στούς ρύπους ἀλλά καί γιά τόν τρόπο ἀποφυγῆς τους. Κυρίως 

ὅμως τό ζήτημα εἶναι ἠθικό καί ἅπτεται τοῦ δικαιώματος τῆς ἐπιλογῆς, ἤ ὅπως 

ὀνομάζεται στήν Βυζαντινή φιλοσοφία, τοῦ αὐτεξουσίου. Ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνός 

(7ος-8ος αἵ.) ὀρίζοντας τό αὐτεξούσιο γράφει: Αὐτεξουσιότης μέν ἐστι ψυχῆς λογικῆς 

θέλησις, ἀκωλύτως  κινουμένη πρὸς ὅπερ ἂν βούλοιτο, εἴτε ἀρετὴν εἴτε κακίαν, οὕτως 

                                                           
6
 NICOLOPOULOU et.al, 2003 

7
 SWAN, (2000). 
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ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ γενομένης
8
, ἤτοι εἶναι ἡ δυνατότητα ἐπιλογῆς τῆς ψυχῆς, εἴτε 

πρός τό καλό εἴτε πρός τό κακό, καθώς τό αὐτεξούσιο εἶναι ἕνα προνόμιο πού δόθηκε 

στόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό. Σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ ἔργου τοῦ μάλιστα, ἐπισημαίνει ὅτι 

τό αὐτεξούσιο σχετίζεται μέ τήν  φυσική θέληση καί  ἀποτελεῖ κίνηση ὀρεκτικὴ τοῦ 

νοῦ
9
.  Κατά συνέπεια ὁ ἄνθρωπος ἔχει τό δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς καί βέβαια τήν 

εὐκαιρία νά ζήσει μία ὅσο τό δυνατόν πιό ὑγιεινή ζωή, προϋπόθεση τῆς ὁποίας εἶναι 

φυσικά ἡ ἐνημέρωση ἡ ὁποία ὅμως δέν ἀρκεῖ ἐφόσον παραμείνει στήν πληροφορία 

καί δέν περάσει ἀπό συγκεκριμένες διεργασίες ὥσπου νά εἶναι τό ἄτομο σέ θέση νά 

λαμβάνει σωστές ἀποφάσεις (εἰκόνα 1). 

 

 
  

Εἰκόνα 1: Ἡ ὀρθή διαχείριση τῆς πληροφορίας ὁδηγεῖ στήν γνώση, στήν ἐπίγνωση, στήν 

εὐαισθητοποίηση καί ἐν τέλει στήν λήψη ἀπόφασης 

 

Προκειμένου ὅμως αὐτή ἡ ἐνημέρωση νά εἶναι ἐπαρκής, ἀπαιτεῖται ἐπιστημονικά 

τεκμηριωμένη ἀλλά εὔληπτη ἐνημέρωση τοῦ πληθυσμοῦ σχετικά μέ τούς κινδύνους 

πού ἀνακύπτουν ἀπό τίς χημικές οὐσίες, τήν  διατροφή καί τήν ἀκτινοβολία, 

προκειμένου νά ἐλαχιστοποιεῖται ἡ ἔκθεση σέ ρύπους. H Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἔχει 

ἀναπτύξει μία κοινή στρατηγική γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ζητημάτων πού ἅπτονται 

τῆς ὑγείας καί τοῦ περιβάλλοντος καί ἐπικεντρώνει τό ἐνδιαφέρον τῆς τήν ἐμβρυική 

καί τήν παιδική ἡλικία. Ἐπιπλέον θεσπίστηκε καί τό πρόγραμμα REACH
10

 τό ὁποῖο  

ἀποτελεῖ τόν κανονισμό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης πού θεσπίστηκε μέ σκοπό τήν 

διαφύλαξη τῆς ἀσφάλειας ἀπό τούς κινδύνους πού ἐνέχουν τά χημικά προϊόντα.  

Ἡ προσπάθεια τόσο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ὅσο καί τῆς ἐπιστημονικῆς 

κοινότητας πρέπει νά ἔχει σάν στόχο τήν διαμόρφωση μίας περιβαλλοντικῆς 

πολιτικῆς μέ χαρακτηριστικό τήν βιωσιμότητα. Ἡ Ἑνιαία Εὐρωπαϊκή Πράξη, πού τό 

1986 τροποποίησε τήν ἰδρυτική συνθήκη τῆς Ρώμης, ἀναγνωρίζει γιά πρώτη φορᾶ 

                                                           
8
 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Βίος Βαρλαάμ καί Ἰωάσαφ, 222, 8. 

9
 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Εἰσαγωγή, 10, 3. 

10
 http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/understanding-reach 

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/understanding-reach
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τήν ἀνάγκη συνδυασμοῦ τῶν στόχων γιά ἐλεύθερο ἐμπόριο μέ τήν περιβαλλοντική 

προστασία. Συγκεκριμένα, στά ἄρθρα 100 καί 130 ἀναφέρει ὅτι: 

«Ἡ Ἐπιτροπή στίς προτάσεις της πού ἀναφέρονται στήν παράγραφο 1 καί 

ἀφοροῦν τήν ὑγεία , τήν ἀσφάλεια, τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί τήν 

προστασία τοῦ καταναλωτῆ, θά λαμβάνει ὡς βάση ἕνα ὑψηλό ἐπίπεδο προστασίας»  

καί  «δράση ἀναλαμβανόμενη ἀπό τήν Κοινότητα σχετικά μέ τό περιβάλλον, θά ἔχει 

τούς ἀκόλουθους στόχους: 1) τή διαφύλαξη, προστασία καί βελτίωση τῆς ποιότητας 

τοῦ περιβάλλοντος. 2) τή συμβολή στήν προστασία τῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου. 3) τή 

διασφάλιση συνετῆς καί ὀρθολογικῆς χρησιμοποίησης τῶν φυσικῶν πόρων». 

Κατά συνέπεια,  τομεῖς ὅπως ἡ βιομηχανία, ἡ γεωργία, ἡ ἁλιεία, οἱ μεταφορές, ἡ 

ἐνέργεια καί ὁ χωροταξικός σχεδιασμός ἔχουν σημαντικές ἐπιπτώσεις στό 

περιβάλλον, ἐξαρτῶνται ὅμως καί ἀπό τά ὑγιῆ οἰκοσυστήματα. Βιωσιμότητα 

σημαίνει διασφάλιση ὅτι οἱ ἐν λόγῳ τομεῖς θά ἐξακολουθοῦν νά παρέχουν τίς 

ὑπηρεσίες πού χρειαζόμαστε, χωρίς νά διακυβεύεται ἡ ὑγεία τοῦ φυσικοῦ κόσμου 

ἀπό τόν ὁποῖο ὅλοι ἐξαρτόμαστε
11

.  

Ἡ παγκοσμιοποίηση συνεχίζει νά ἀνοίγει τό κουτί τῆς Πανδώρας καί νά ἐπισείει 

ἀπειλές γιά τήν ἀνθρώπινη ὑγεία μέσα ἀπό ἐμπορικές συμφωνίες οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν 

ὡς στόχο τόν ἄνθρωπο ἀλλά τό κέρδος ὅπως εἶναι οἱ ἐπικείμενες ἐμπορικές 

συμφωνίες TTIP καί CETA
12

. 

 

Ἐπίλογος 

Εἶναι προφανές ὅτι ἡ ἀνθρώπινη δραστηριότητα ἐπηρεάζει ὄχι μόνο τό 

οἰκοσύστημα, ἀλλά καί τήν ἀνθρώπινη ὑγεία, μέ τήν ἐπισήμανση ὅτι αὐτή ἡ ἔκθεση 

λαμβάνει χώρα ὄχι μόνο ἑκουσίως, ἀλλά καί ἀκουσίως, ὅπως στά ἔμβρυα καί τά 

νεογνά. Προκειμένου νά μεταβληθεῖ αὐτή ἡ τάση ἀπαιτεῖται καταρχήν ὁ σεβασμός 

στό δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς τοῦ ἀνθρώπου καί ἀκολούθως ἡ παροχή γνώσης στήν 

κοινωνία, προκειμένου ἀκόμη καί  ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξη νά λαμβάνει ὑπόψιν τίς 

συνέπειες στήν ἀνθρώπινη ὑγεία. 
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΝ: ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ
1
 

 

Εὐάγγελος Μουτσόπουλος 

Καθηγητής Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀκαδημαϊκός 

 

Abstract 

The mere determining of what real constitutes an individual is the following: one of 

something. By defining an individual we normally use certain principles by which things are 

distinguished into separate individuals usually of some given time. Sometimes, principles of 

individuation are corresponding contrasted to characteristics of identity. 

On a purely functional view, possession of a concrete range of specific ontological and 

psychological capacities is both sufficient and, to a large extent, necessary for being a person. 

The concept of person dominates many philosophical systems for the Ancient Greek 

Philosophy up to our era. The Greek term “person - prosopon”, is referred exclusively to 

human beings in a opposition to the things, called by the Romans “res”. This specific meaning 

was taken over by Peter Strawson, who claimed that only human beings can be persons. 

Furthermore, David Wiggins and others call person those animals which have the biological 

capacity to enjoy fully an open-ended list of psychological qualities. So, the transition from 

the actual status of the individual to that of person, is primarily a matter of both psychological 

and moral-social capacity which leads to the ontological completion. 

 

Keywords: ontology, completion, individual, person. 

 

 

Ἂν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ θεωρηθῆ ἡ ἀνθρώπινη ὑπόστασις ὡς τί πέρα τοῦ 

βιολογικοῦ, τότε δέον ἀπαραιτήτως νὰ καταφύγη τὶς εἰς διάκρισιν μεταξὺ τῶν 

ἐννοιῶν τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ προσώπου, αἱ ὁποῖαι προσδιορίζουν ἐκείνην πρὸς τὴν 

κατεύθυσιν τοῦ ὑπαρξιακοῦ. Ἡ μέθοδος, τὴν ὁποίαν δυνάμεθα ἐν προκειμένῳ ν’ 

ἀκολουθήσωμεν συνίσταται εἰς τὴν διαδοχικὴν συνάρτησιν τῶν δύο τούτων ἐννοιῶν. 

Ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἀρχὴ τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως παραμένει ἡ «ἐπίσκεψις 

ὀνομάτων» ἤτοι ἡ ἐξακρίβωσις τῶν διαφόρων σημασιῶν τάς ὁποίας μία ἔννοια 

δύναται νὰ προσλάβη, θὰ ἐλέγομεν ὅτι ὁ ὅρος ἄτομον ἀναφέρεται εἰς μίαν φυσικὴν ἢ 

βιολογικήν, ἤτοι εἰς μίαν καθαρῶς ὑλικὴν ἢ ὀργανικήν, καί, τέλος, εἰς μίαν 

ψυχολογικὴν ἤ, ἔστω, νομικὴν πραγματικότητα (ἐντασσομένην εἰς ἄλλην τινὰ 

γενικωτέραν πλαισιακὴν πραγματικότητα ἀναφορᾶς, πρὸς τὴν ὁποίαν ὅμως 

ἀδυνατοῦμεν ὅπως τὴν ταυτίσωμεν) ἤτις λογίζεται ὡς τὸ ὁριακὸν ἐκεῖνο δεδομένον 

τὸ προκῦπτον ἔκ τινος κατατμητικῆς διαδικασίας, καὶ τὸ ὁποῖον οὐδεμίαν περαιτέρω 

κατάτμησιν ἐπιδέχεται οὐχὶ τὴν καταστροφὴν αὐτοῦ συνεπαγομένην. Βεβαίως, ἡ 

ἀρχαία ἀτομοκρατικὴ κοσμολογία οὕτως ἐθεώρει τὰ ἄτομα τῆς ὕλης, καίτοι ἡ 

σύγχρονος φυσικὴ χωρεῖ εἰς ὁλονὲν περαιτέρω κατὰ βάθος ἀνάλυσιν τῶν πρώτων 

στοιχειωδῶν συστατικῶν τοῦ ὑλικοῦ κόσμου (μόριον, ἄτομον, ἠλεκτρόνιον, ἰὸν 

κ.ο.κ.). 

                                                           
1
 Πβ. Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Φιλοσοφικοί Προβληματισμοί, τομ ΙΙΙ, Ἀθῆναι, 1984, σσ. 95-108. 
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Ἂν ὅμως τοῦτο εἶναι νοητὸν προκειμένου περὶ τῆς ὕλης, παραμένει ὄχι μόνον 

ἀνέφικτον, ἀλλὰ καὶ ἀδιανόητον προκειμένου περὶ συνόλων συγκεκροτημένων, 

λαμβανομένων ὡς ἀποτελούντων ἑνιαία συνάρτησιν. Οὕτω, ὡς ἄτομον νοεῖται μία 

ὀργανική, φυσιολογικὴ καὶ ψυχολογικὴ ὕπαρξις ἡ ὁποία οὐδεμίαν περαιτέρω 

(ἀνάλογον πρὸς τὴν ἐξ ἧς προῆλθεν) κατάτμησιν ἐπιδέχεται. Ὠσαύτως, ἀπὸ ἀπόψεως 

λογικῆς, τὸ ἄτομον θεωρεῖται ὡς ἐν συγκεκριμένον ὄν, τὸ ὁποῖον περιέχεται ἐντὸς 

τοῦ πλάτους εἴδους τινὸς ὑπαγομένου, μὲ τὴν σειράν του, ὑπὸ γένος τί κ.οκ. 

Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ σχετικὴ ἀνάπτυξις τῆς ἐννοίας τῆς βιολογικῶς 

ἐξατομιευθείσης μονάδος ὑπὸ τοῦ Jean Rostand διὰ τὸν ὁποῖον τὸ ἀνθρώπινον, 

κυρίως, ἄτομον διαφέρει ὅλων τῶν ἄλλων δυνατῶν βιολογικῶν ἐξατομικεύσεων, 

καθ’ ὃ μέτρον συνιστᾶ μίαν πρωτότυπον ἑκάστοτε συνένωσιν κοινῶν στοιχείων. Εἰς 

τὴν συνένωσιν αὐτὴν ἀκριβῶς συνίσταται καὶ ἡ οὐσιώδης πρωτοτυπία τοῦ 

ἀνθρωπίνου ἀτόμου. Θὰ ἔλεγέ τις ὅτι, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, συμβαίνει 

ἐνταῦθα ὅ,τι περῖπου παρατηρεῖται καὶ εἰς τὸν τομέα τῆς μουσικῆς δημιουργίας ἔνθα, 

τῇ βοηθεία τῶν φθόγγων μίας δεδομένης μουσικῆς κλίμακος, εἶναι δυνατόν, διὰ τῆς 

καταλλήλου συνδυαστικῆς ἀναδομήσεως τῆς σειρᾶς τῶν φθόγγων τούτων, νὰ 

προκύψουν ὃλαι αἱ δυναταὶ μελωδίαι. Κατὰ παρόμοιον τρόπον, διὰ τῆς ἐπιλογῆς καὶ 

τῆς συνθέσεως ὡρισμένου τύπου γονιδίων, ἐξασφαλίζεται ἡ δυνατότης μίας 

ἀδιακόπου ἀνανεωτικῆς ἀλλαγῆς ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆw ἀνθρωπότητος καθόλου 

νοουμένης, εἰς τρόπον ὥστε τὸ νέον νὰ δημιουργῆται χάρις εἰς τὸ παλαιόν
2
. 

Καθίσταται λοιπὸν προφανὲς ὅτι, ἀπὸ βιολογικῆς ἤδη ἀπόψεως, ἰσχύει διὰ τὰ παντοία 

εἴδη ποιὰ τις ἀρχὴ ἐξατομικεύσεως ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἀπαραίτητον νὰ ἰσχύη καὶ διὰ νὰ 

τὴν ἀνόργανον ὕλην, ἰσχύει ὅμως ἔτι περισσότερον ἀπὸ ἀπόψεως ψυχολογικῆς, μόλις 

νοήσωμεν αὐτὴν ὡς ἀφορῶσαν εἰς ὅ,τι συντελεῖται ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ 

συνειδησιακοῦ διαφορισμοῦ τῶν ὄντων. Συμβαίνει συνεπῶς ἐνταῦθα, ὅ,τι 

χαρακτηρίζει τὸ ἄτομον ἔπὶ ἐπιπέδου ἀνοργάνου δομήσεως, νὰ μὴν ἔχη κύρος ἐπὶ 

ἐπιπέδου βιολογικῆς ὀργανικῆς συγκροτήσεως, πολὺ δὲ ὀλιγώτερον ἐπὶ ἐπιπέδου 

ψυχολογικῆς ὀργανώσεως. Ὑπὸ τὰς συνθήκας ταύτας δύναται νὰ λεχθῆ ὅ,τι, ἀπὸ 

«ψυχολογικῆς», ἔστω, σκοπιᾶς, τὸ  ἄτομον εἶναι σχεδὸν ἐξ ὁλοκλήρου ταυτόσημον 

πρὸς τὸ πρόσωπον (νοούμενον ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ ὡς ἀπόδειξιν τῆς συνειδητῆς 

ὑπάρξεως) καθ’ ὅ μέτρον ἀφ’ ἐνὸς μὲν διατελεῖ διακεκριμένον ὡς πρὸς πᾶν ἄλλο 

ἄτομον, ἀφ’ἑτέρου δὲ ἀντιπαραβάλλεται πρὸς τὸ σύνολον τῶν ἄλλων ἀτόμων τῶν 

συγκροτούντων μίαν κοινότητα, ἓν κοινωνικὸν σύνολον λαμβανόμενον ἀπροσώπως 

ὡς κρατικὴν ἀρχὴν ἔναντι τῆς ὁποίας τὸ ἄτομον ἀσκεῖ δικαιώματα καὶ καθήκοντα τὰ 

ὁποῖα στηρίζουν αὐτὴν ταύτην τὴν αὐτοδυναμίαν τοῦ. Ἡ διαχωριστικὴ μεταξὺ 

ἀτόμου καὶ προσώπου γραμμὴ διέρχεται, ὡς ἐκ τούτου, ἐκ τοῦ σημείου τὸ ὁποῖον 

ὁρίζει τὴν συνείδησιν. Ἐπὶ συνειδησιακοῦ δηλαδὴ πεδίου τὸ πρόσωπον ἀποτελεῖ 

σχεδὸν μίαν ὑπαρξιακὴν στήριξην τοῦ ἀτόμου καθ’ ὅ μέτρον αἳ δύο ἔννοιαι 

συμφύρονται. 

                                                           
2
 Πβ. J. ROSTAND, Science fausse et sciences fausses, s. 192. Πβ. καί Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡ 
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1963, σσ, 400 κ.ἑ. 
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Ἐπὶ πεδίου, ὅμως, διαφορετικοῦ θὰ ἦτο ἐπίσης δυνατὸν νὰ λεχθῇ ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ 

ἀτόμου ἀντιτίθεται πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ προσώπου καθ’ ὁ μέτρον ἡ ἰδὶα νοεῖται ὡς 

προσδιορίζουσα τὸ ἀνθρώπινον ὂν θεωρούμενον ὡς πρὸς τὴν περιχαράκωσίν του 

ἐντὸς τῶν αὐστηρῶς βιολογικῶν αὐτοῦ ὁρίων, μέχρι βαθμοῦ καθ’ ὃν ἐκδηλοῦνται 

ὁρισμέναι ἐχθρικαὶ αὐτοῦ διαθέσεις ἔναντι τῶν ἄλλων ἀνθρώπινων ὄντων, εἴτε καθ’ 

ἕκαστον κεχωρισμένων εἴτε ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῶν λαμβανομένων. Ἀπὸ τῆς σκοπιᾶς 

αὐτῆς, εἶναι βεβαίως ἀναμφισβήτητον ὅτι αἳ δύο ἔννοιαι, ἀτόμον καὶ πρόσωπον, θὰ 

νοηθοῦν ὡς συνδεόμεναι διὰ τινος λογικῆς σχέσεως προτερότητος καὶ ὑστερότητος, 

ἐκφραζομένης μέσῳ μίας ἠθικῆς ἀξιώσεως ἡ ὁποία δύναται νὰ ἔχη καὶ τὴν χροιὰν 

μίας ἀξιώσεως αὐθεντικῶς ὑπαρξιακῆς. Πρόκειται περὶ τῆς ἀξιώσεως μεταβάσεως 

ἀπὸ τοῦ κλειστοῦ κόσμου τῆς ἀτομικότητος εἰς τὸν ἀνοικτὸν κόσμον τῆς 

προσωπικότητος, ἀπὸ τοῦ ἐγὼ εἰς τὴν συνάρτησιν ἐγὼ  - ἐσύ, τοῦ «ἐσύ» ἐν 

προκειμένῳ ἔχοντος τὴν δυνατότητα νὰ περικλείη μοναδικὸν τί ἀνθρώπιον ὂν ἐν τῷ 

ὁποίῳ ἡ ἐν λόγῳ συνάρτησις ἐξαντικειμενίζεται, εἴτε καὶ τὴν ἀνθρωπότητα 

ὁλόκληρον, μὲ τὸ αὐτὸ βεβαίως ἀποτέλεσμα. Ὀρθῶς ὁ Edouard Le Roy, ὑπὸ τὸ 

πρίσμα τοῦτo, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἀτομικότης ἡ ὁποία διαχωρίζει καὶ ἀντιθέτει εἶναι 

ὡσὰν μία δύναμις ἡ ὁποία ὑφίσταται ἐντὸς ἡμῶν, καὶ ἡ ὁποία, κατ’ οὐσίαν, ἐνεργεῖ 

ὡς ἀνασταλτικὴ καὶ περιοριστική τῆς ἐνεργείας τοῦ πνεύματος ὅπερ εἶναι ἀντίφασις 

ἐν τοὶς ὄροις νὰ νοῆται ὡς αὐτοπεριοριζόμενον. Ἐὰν τὸ πνεῦμα τείνει νὰ διαχυθεῖ, 

καὶ ἐὰν ἡ συνείδησις εἶναι ἡ ἔκφρασις τοῦ οὕτω ὁριζομένου πνεύματος, τότε πᾶς 

περιορισμὸς τῆς συνειδήσεως θὰ ἦτο αὐτοπεριορισμὸς ἐκείνου, ὅπερ ἄτοπον. 

Συνεπῶς, ἡ μετάβασις ἀπὸ τῆς ἐγωιστικῆς ἢ καὶ ἐγωπαθοῦς ἀτομικότητος εἰς τὴν 

ἀνοικτὴν προσωπικότητα καθιστᾶται ἓν εἶδος ὑπαρξιακῆς ἐπιταγῆς ἡ ὁποία 

ἐμφανίζεται συχνάκις ὡς οὐσιατικὸν ἠθικὸν καθῆκον. Ἐν τῇ αὐτῇ προοπτική, ὁ 

αὐθεντικὸς τύπος τῆς ὑπαρξιακῆς, ὅσων καὶ τῆς ἠθικῆς, σχέσεως τοῦ προσώπου πρὸς 

τὸ σύνολον προσώπων θὰ ἠδύνατο νὰ λάβῃ μίαν συγκεκριμένην μορφὴν αἰτήματος 

ἠθικοῦ, ὡς λ.χ. «πάντες συμπυκνοῦνται εἰς ἕνα, εἶς δὲ διαχέεται ἐντὸς πάντων»
3
. Ἡ 

μυστικιστικὴ αὐτὴ θέσις, ὡς μεταφέρεται ἐπὶ ἐπιπέδου πανθεϊστικῆς ἀντιλήψεως τῆς 

ἀνθρωπότητος, δίδει καὶ τὸ μέτρον κατὰ τὸ ὁποῖον καθίσταται ἐφικτὴ μία κριτικὴ 

ἀξιολόγησις τῶν προεκτάσεων, ὀντολογικῶν, ἠθικῶν καὶ κοινωνιολογικῶν, τοῦ 

ἀτομικισμοῦ. 

Ἀφοῦ ὁρίσαμε τὸ ἄτομον ἐν σχέσει πρὸς τὸ πρόσωπον, θὰ χωρήσωμεν εἰς τὴν 

ἀντίστροφον διαδικασίαν, προσπαθοῦντες ὅπως τὸ πρόσωπον ὁρίσωμεν μέσω τοῦ 

ἀτόμου. Ἡ ἐτυμολογία θὰ παίξη καὶ ἐνταῦθα σημαντικὸν μέρος. Διὰ τοῦ ὅρου 

πρόσωπον ἐδηλώθη ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ὀ,τιδήποτε, ἀφορῶν εἰς τὸν ἄνθρωπον κυρίως, 

ἀποτελεῖ τὴν πρόσθιαν καὶ χαριστικωτέραν, ἀπὸ πλευρᾶς ὑπαρξιακῆς, ὄψιν τῆς 

μορφῆς του, ἐν ἀντιθέσει πρὸς ὅ,τι ἀποτελεῖ τὰ νῶτα αὐτοῦ
4
. Οἱ Ρωμαῖοι, δι’ ἄλλους 

λόγους, συνέδεσαν τὸ πρόσωπον πρὸς τὴν θεατρικὴν προσωπίδα, ἀφοῦ, διὰ τοῦ ὅρου, 

ἐδήλωσαν, κατὰ συνεκδοχήν, ἐπέκτασιν καὶ ἀφαίρεσιν, τὸ πρόσωπον τοῦ δράματος, 

τὸν δραματικὸν ρόλον, τὴν δραματικὴν λειτουργίαν, τέλος δὲ τὴν προσωπικότητα, ἐν 

                                                           
3
 Πβ. E. LE ROY, Essai d’une philosophie premiere, σ. 865. 

4
 Πβ. J. B. HOFMANN, Etymologisches Worterbuch des Griechischen, München, Oldenburg, 1966, λ. 

ὤψ, σ. 432. 
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συνδυασμῷ πρὸς πολλάς ἄλλας ἐκδοχάς
5
. Διὰ νὰ ἐκτιμηθῆ ἡ ἀντιστοιχία αὐτή, ἀρκεῖ 

νὰ γίνη ἀναφορὰ εἰς τὴν σπουδαιότητα τῆς προσωπίδος τῆς ὁποίας τὴν ἀρχικὴν 

σημασίαν καταδεικνύει ἡ σημασία ἣν ἀποδίδουν εἰς αὐτὴν αἱ σύγχρονοι πρωτόγονοι 

κοινωνίαι ὅπου ἡ προσωπὶς λαμβάνεται ὡς παρέχουσα ὄχι μόνον τὴν εὐκαιρίαν, ἀλλὰ 

καὶ τὴν δύναμιν, εἰς τὸν συγκεκριμένον ἄνθρωπον ὅστις ποιεῖται λατρευτικὴν καὶ 

μαγικὴν αὐτῆς χρῆσιν, νὰ μεταβάλη προσωπικότητα εἰς βαθμὸν ὥστε νὰ ταυτισθῆ ὄχι 

μόνον ὀνομαστικῶς, ἀλλὰ καὶ πραγματικῶς, ὑπαρξιακῶς πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς προσωπίδος 

δηλούμενον
6
. Ἡ μυθικὴ νοοτροπία εὐνοεῖ τὴν τοιαύτην κατάλυσιν τῆς ἀρχῆς τῆς 

ἀντιφάσεως, καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς αἰτιότητος, ὡς τάς ἐννοεῖ ἡ ἡμετέρα λογικὴ 

παράδοσις
7
. Τὴν τοιαύτην θέσιν ἐνισχύει καὶ ἡ ἄποψις τοῦ C. G. Jung καθ’ ἢν τὸ 

πρόσωπον ἄλλο δὲν εἶναι ἢ τὸ ἐγὼ εἰς τάς σχέσεις αὐτοῦ πρὸς τοὺς ἄλλους, καὶ καθ’ 

ν τοῦτο εἶναι συμπληρωματικόν του animus ἂν τυγχάνη θυλικόν, τῆς anima ἂν 

τυγχάνει ἀρσενικόν
8
. Τοῦτο ἀκριβῶς ὁρίζει καὶ τὸν ἀλλιώτικον ρόλον τὸν ὁποῖον ὁ 

Jung ἀναγνωρίζει εἰς τὸ πρόσωπον τὸ ὁποῖον οὕτω καθυστᾶται τρόπον τινὰ 

πραγματικὸν προσωπειακὸν πλέγμα. 

Ὡς προσωπεῖον δύναται νὰ νοηθῆ κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ ἀνωτέρω γενομένου δεκτοῦ 

πραγματολογικοῦ ὁρισμοῦ, ὁ ὑπὸ τοῦ ἀτόμου, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς καινωνικῆς αὐτοῦ 

διαβιώσεως, διαδραματιζόμενος ρόλος, ἤτοι ἀκριβῶς τὸ πρόσωπον τὸ ὁποῖον τὸ 

ἄτομο ὑποδύεται κατὰ τάς σχέσεις αὐτοῦ πρὸς τὰ ἄλλα ἄτομα, καὶ τὸ ὁποῖον 

ἐπικαλύπτει (ἂν ὄχι καὶ ἀποκρύπτει) τὸ ἀληθινόν, τὸ αὐθεντικόν, θὰ ἐλέγομεν, 

πρόσωπον. Κατὰ ταῦτα, ὡς προσωπεῖον θὰ ἠδυνάμεθα ἴσως νὰ δεχθῶμεν μίαν 

ἀποκρυσταλλωθεῖσαν, ἂν καὶ γενετικῶς σχηματισθεῖσαν (συμφώνως πρὸς δυναμικάς 

ὤσεις ἀσκουμένας ἀναλόγως διυποκειμενικῶν δομῶν) μορφὴν τῶν σχέσεων τοῦ 

προσώπου πρὸς τοὺς ἄλλους
9
. Οὕτω, καὶ μέχρις ἑνὸς ὁρισμένου σημείου, ἡ ὑπὸ τοῦ 

ὄρου προσωπίον δηλουμένη ὑπαρξιακὴ πραγματικότης ἀντιτίθεται πρὸς τὴν ὑπὸ τοῦ 

ὄρου πρόσωπον ἐξυπακουομένην, ἀκριβῶς διότι θεωρεῖται ὡς ἐν ἐπίπλασμᾳ. Ἡ 

πλασματικότης τοῦ προσωπείου εἶναι τὸ διαρκὲς ἄρνημα τῆς αὐθεντικότητος τοῦ 

προσώπου. Συμφώνως πρὸς τὴν ὀρθὴν παρατήρησιν τοῦ G. Gusdorf 

(ὑποκαθιστῶντος ἐν προκειμένῳ τὸν ὅρον πρόσωπον διὰ τοῦ ὅρου ἄτομον, μολονότι, 

ὡς ἐκ τῆς ἐννοιλογικῆς ἀναλύσεως τὴν ὁποίαν τό κείμενον αὐτοῦ ἐπιδέχεται, 

προκύπτει ὅτι ὁ δεύτερος ὅρος χρησιμοποιεῖται τὸ μὲ τὴν σημασίαν τοῦ πρώτου), τὸ 

προσωπεῖον δὲν δύναται νὰ ταυτισθῆ πρὸς τὸ ἄτομον ἤτοι πρὸς αὐτὸ τὸ γεγονὸς τὸ 

ὁποῖον εἴμεθα, πρὸς αὐτὴν ταύτην τὴν ὕπαρξιν ἡμῶν, ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς ἐκείνην τὴν 

φανταστικὴν ὕπαρξιν, ἡ ὁποία ἐπιθυμοῦμεν νὰ πέισωμεν τοὺς ἄλλους ὅτι ταυτίζεται 

πρὸς τὴν ἰδικήν μας, ὅτι «εἶναι» ἡ ἰδική μας, ὕπαρξιν ἡ ὁποία, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς 

                                                           
5
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6
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7
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8
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διαδικασίας ἀποκρυσταλλώσεώς της, μεταβαίνει πλέον ἐκ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ 

φανταστικοῦ εἰς ἐπίπεδον ὡρισμένου βαθμοῦ πραγματικότητος
10

. Θὰ ἠδυνάμεθα, 

τηρουμένων βεβαίως τῶν ἀναλογιῶν, νὰ παραβάλωμεν τὴν παρουσίαν ἑνὸς τοιούτου 

ὑπαρξιακοῦ γεγονότος πρὸς τὴν παρουσίαν ἑνὸς ἠλεκτρομαγνητικοῦ πεδίου τὸ 

ὁποῖον δύναται νὰ δημιουργηθῆ, ὑπὸ ὡρισμένους ὅρους, κατὰ τὴν βούλησιν τοῦ 

ἐρευνητοῦ, ἀποφασίζοντος μάλιστα περὶ τοῦ χρόνου καθ’ ὅν θὰ διακόψη τὴν 

συνέχειαν τῆς παρουσίας αὐτῆς, ἢ ταύτην, διακοπεῖσαν, θὰ ἐπανασυστήσῃ 

περαιτέρω, καίτοι ἡ τοιαύτη διαδικασία δὲν δύναται νὰ ἀπαλείψη τὴν προηγηθεῖσαν 

διακοπήν. Ὄχι δὲ μόνον εἴμεθα ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἐπιθυμοῦμεν νὰ πείσωμεν τοὺς 

ἄλλους ὅτι εἴμεθα, ἀλλὰ καὶ εὐχαρίστως ἐπιχειροῦμεν νὰ πείσωμεν τοὺς ἄλλους ὅτι 

εἴμεθα, ἀλλὰ καὶ εὐχαρίστως ἐπιχειροῦμεν νὰ καθιστάμεθα ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον οἱ ἄλλοι 

ἐπιθυμοῦν νὰ πείσουν ἡμᾶς ὅτι εἴμεθα
11

. 

Ὑπό τάς συνθήκας ταύτας δὲν ἀποτελεῖ παραδοξολογίαν τὸ ὑπὸ τοῦ Gusdorf 

ὑποστηριζόμενον ὅτι, τελικῶς, ὑπεύθυνοι τοῦ προσωπείου τὸ ὁποῖον φέρομεν δὲν 

εἴμεθα ἡμεῖς, ἀλλ’ οἱ ἄλλοι, καθ’ ὁ μέτρον τὸ ἀνθρώπινον, κυρίως, περιβάλλον ἡμῶν 

συντελεῖ οὐσιωδῶς εἰς τὸ νὰ ἐπιβάλλη ἐφ’ ἠμῶν τὸν ρόλον τὸν ὁποῖον θὰ 

διαδραματίσωμεν ἔν τινι πεδίῳ διυποκειμενικῆς δραστηριότητος
12

. Οὕτως, ὅρος 

ἀναφορᾶς, ὅσον καὶ κριτὴς τῆς ἡμετέρας ὑπάρξεως, εἶναι ὁ ἄλλος, ὁ ἔναντι ἠμῶν 

ἱστάμενος καὶ καθορίζων, τρόπον τινά, τὴν ἐξωτερικὴν ἡμῶν συμπεριφορὰν 

ἀναλογομένην εἰς «ἀστερισμόν» ἢ «ἀστερισμούς» σχέσεως μεταξὺ ἡμῶν καὶ ἐκείνου, 

μὲ τὴν ἰδικήν μας ὁπωσδήποτε συναίνεσιν. Ἡ συναίνεσις ὅμως αὔτη κατοπτρίζει καὶ 

τὸ μέτρον τῆς ἡμετέρας εὐθύνης ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῆς αὐθεντικότητος τῆς ὑπάρξεως 

ἠμῶν. Εἰς τὴν πραγματικότητα ὑφίσταται συνάρτησις εὐθυνῶν, ὅπως ὑφίσταται καὶ 

συνάρτησις προσωπείων, ἀφοῦ, ἐὰν οἱ ἄλλοι συντελοῦν εἰς τὸ νὰ ἐπιβάλλουν εἰς ἠμᾶς 

τὸ ὑφ’ ἠμῶν ἐπιλεγομένου, εἰς τρόπον ὥστε αἳ διυποκειμενικαὶ σχέσεις νὰ 

δημιουργοῦν τάς προϋποθέσεις διαμορφώσεως κακῶν συνειδήσεων ὀφειλομένων εἰς 

τὴν ἑκουσίαν ἀποδοχὴν τῆς ἀλλοιωτικῆς τοῦ προσώπου διεργασίας ἐκ μέρους αὐτῆς 

ταύτης τῆς ὑπάρξεως ἤτις τοιουτοτρόπως παραιτεῖται τοῦ, ἄλλως ἀναφαιρέτου ἀπ’ 

αὐτῆς, δικαιώματος τῆς ταυτότητος, ἀφοῦ τοῦ λοιποῦ ὑπόκειται εἰς ἀλλοτρίωσιν 

δυναμένην νὰ φθάση μέχρις ἐσωτερικοῦ διχασμοῦ. 

Τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα ἀφοροῦν εἰς τὴν μεταξὺ αὐθεντικῶς νοουμένου προσώπου 

καὶ ἐπικαλυπτικοῦ τῆς ὑπάρξεως προσωπείου διαπιστουμένην ἀντίθεσιν. Τοῦτο ὅμως 

δὲν ἀρκεῖ. Ὀντολογικὴ ὁλοκλήρωσις, «πλέον-εἶναι», δὲν νοεῖται εἰμὴ διὰ τῆς 

μεταβάσεως ἀπὸ τοῦ ἀτόμου εἰς τὸ πρόσωπον, λαμβανόμενον, μὲ τὴν σειράν του, ὡς 

ἔκφρασιν τῆς ὡλοκληρωμένης, ὑπάρξεως
13

. Ὑπὸ τὸν πρίσμα τοῦτο, ἡ ἔννοια τοῦ 

προσώπου χρήζει περαιτέρω διαδαφηνίσεως ὄχι μόνον ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἔννοιαν 

τοῦ ἀτόμου, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ πράγματος. Κατ’ ἀντίθεσιν πρὸς τὸ 

πρᾶγμα, τὸ πρόσωπον εἶναι ὂν ἔχον ἀναντιρρήτως συνείδησιν ἑαυτοῦ, συνεπῶς δὲ καὶ 

τὴν εὐθύνην τῶν πράξεών του, ὡς καὶ τὴν γνῶσιν τοῦ αὐτεξουσίου, τὸ ὁποῖον διέπει 
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τᾶς σχέσεις τοῦ πρὸς ἑαυτό
14

. Κατὰ ταῦτα, τὸ πρόσωπον εἶναι μία πνευματική, 

περισσότερον ἢ μία φυσικὴ μόνον, ὀντότης, ὡς εἶναι τὸ πρᾶγμα. Εἶναι δὲ ὀντότης 

πνευματικὴ ἀκριβῶς λόγῳ τοῦ αὐτεξουσίου τοῦ καὶ τῆς εὐθύνης τὴν ὁποίαν τὸ 

τελευταῖον συνεπάγεται. Αὐτεξούσιον καὶ εὐθύνη διαφορίζουν λοιπὸν τὸ πρόσωπον 

ἀπὸ τοῦ πράγματος, τοῦτο δέ, ἐπειδὴ προϋποθέτουν μίαν ὁλοκλήρωσιν 

συνειδησιακήν, πνευματικήν, ὑπαρξιακήν. Τὸ πρᾶγμα ὑπόκειται ἐνδεχομένως εἰς τίνα 

διαδικασίαν γενετικήν, εἲς τί γίγνεσθαι. Ἡ ὀντολογικὴ ὁλοκλήρωσις δὲν εἶναι 

δυνατὸν νὰ νοηθῆ ὡς γίγνεσθαι, ἀλλ’ ὡς ἐμμονὴ τοῦ ὄντος εἲς τὸ εἶναι αὐτοῦ, ὥστε 

νὰ ἐπιτυγχάνεται ἡ σταθερωτέρα διείσδυσις αὐτοῦ εἰς τὰ μύχιά του, ἡ 

πραγματοποίησις τῆς κατ’ Ἀριστοτέλη ἐντελεχείας του. Ἡ ὁλοκλήρωσις αὔτη νοεῖται 

λογικῶς ὡς ἀμοιβαία ἐπίδρασις τοῦ πλάτους καὶ βάθους τοῦ ὄντος, ἤτοι ὡς συνεχὴς 

παραμερισμὸς ὁλονὲν περισσοτέρων δυνατοτήτων, καὶ ὡς συνεχὴς ἐλευθέρα ἐκλογὴ 

σχημάτων συμπεριφορᾶς ἐπιβεβαιωτικῶν τῆς ἤδη ὀρθωθείσης ὑπάρξεως, ἀλλὰ καὶ 

συλλήψεων τῆς συνειδιακῆς ταυτότητος τοῦ ὄντος
15

. 

Οὕτω μόνον δυνάμεθα ν’ ἀντιληφθῶμεν τὸν ἀφορισμὸν τοῦ Lavelle διὰ τὸν ὁποῖον 

τὸ πρόσωπον ἄλλο δὲν εἶναι ἢ αὐτὸ τοῦτο τὸ πνεῦμα θεωρούμενον ὡς ἐλευθερία. 

Δεδομένου μάλιστα ὅτι ἡ ἐλευθερία εἶναι ἡ τὸ πρόσωπον καθιστώσα ὄν, ἡ παρέχουσα 

εἰς αὐτὸ συνεχῶς τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἐξακολουθήση νὰ εἶναι ὅν, δυνάμεθα, ἔτι 

περαιτέρω, ν’ ἀντιληφθῶμεν τὴν ἀφοριστικὴν διαβεβαίωσιν τοῦ αὐτοῦ Lavelle, καθ’ 

ἣν τὸ πρόσωπον εἶναι αὐτὸ τοῦτο τὸ πνεῦμα θεωρούμενον ὦς δυνατότης, μάλιστα δὲ 

ὡς αἰωνία μετάβασις ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργείᾳ εἶναι
16

. Ἡ μετάβασις αὔτη, ὡς 

εἴδομεν, ἐν οὐδεμίᾳ περιπτώσει θὰ ληφθῆ ὡς ἔκφρασις ἑνὸς γίγνεσθαι, ἀλλ’ 

ἀντιθέτως, ὡς ἔκφρασις μιᾶς ὀντολογικῆς ἐμμονῆς, ὡς ἀναζήτησις τοῦ πλέον-εἶναι 

τοῦ ὄντος, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐπίτευξις ὁλονὲν περισσοτέρας, ἐντονωτὲρας καὶ ἰσχυροτέρας 

ταυτότητος τοῦ ὄντος πρὸς ἑαυτό. Ἡ δὲ ἐλευθερία μεθ’ ἧς ἡ διαδικασία αὓτη 

ἐπιτελεῖται, ἢ μᾶλλον ἡ ἐλευθερία ἐντὸς τῆς ὁποίας ἡ ἐν λόγῳ διαδικασία λαμβάνει 

ὄλον αὐτῆς τὸ νόημα, δίδει καὶ τὸ μέτρον τῆς πληρότητος ἐκείνης, πληρότητος 

ὑπαρξιακῆς ἢς ἡ συνείδησις ἐλέγχει τὴν αὐθεντικότητα. 

Κατὰ πρῶτον ὅμως, καὶ κύριον, ὡς εἴδομεν, λόγον ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου νοεῖται 

ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀτόμου. Βεβαίως, ἡ ἀντίθεσις αὔτη ἀρχῆθεν 

ἐπεσημάνθη ἐνταῦθα, πλὴν διηρευνήθη ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς ἐννοίας τοῦ ἀτόμου
17

. Νῦν 

θέλομεν χωρῆσαι εἰς τὴν διερεύνησιν αὐτῆς ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς ἐννοίας τοῦ 

προσώπου. Ἀπὸ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἄποψις λαμβάνουσα ὑπ’ ὄψιν τάς 

κυρίως ψυχολογικάς καὶ ἠθικάς προεκτάσεις τοῦ προβλήματος, εἶναι δυνατὸν νὰ 
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λεχθῆ ὅτι διὰ τοῦ ὄρου πρόσωπον νοεῖται μία ἀνθρωπίνη ὀντότης
18

 ἡ ὁποία, πρῶτον, 

πᾶν ἄλλο ἢ ὡς κλειστή, ἤτοι ὡς περικεχαρακωμένη ἐντὸς τῶν αὐστηρῶς νοουμένων 

πλαισίων τη, λαμβάνεται. Δέον νὰ τονισθῆ ὅτι ἡ αὐτοδυναμία τῆς ὀντότητος αὐτῆς, 

ὁπωσδήποτε αὐτονόητος, οὐδόλως ἐπηρεάζει τὴν ὑφ’ ἠμῶν θεώρησίν της ὡς 

ὀντότητος κατ’ ἐξοχὴν ἀνοικτῆς, ἤτοι κατ’ ἐξοχὴν δυναμικῶς ἀσκούσης τὴν 

ὑπαρξιακὴν αὐτῆς δραστηριότητα. Ὡς ἐκ τούτου, σημασίαν ἔχει διὰ τὸν ἡμέτερον 

προβληματισμὸν ὄχι τὸ «τί», ἀλλὰ τὸ «πρὸς τί», τοῦ ἐν λόγῳ ἀνοίγματος. Ἐνδεικτικὴ 

εἶναι ἐν προκειμένῳ ἡ μεταξὺ ἀτόμου καὶ προσώπου διάκρισις εἰς τὴν ὁποίαν 

προβαίνει ὁ J. Chevalier, καὶ πρὸς τὴν ὁποίαν συμφώνως τὸ μὲν ἄτομον ἔχει τὸ τέλος 

αὐτοῦ ἐν ἐαυτῷ, τὸ δὲ πρόσωπον ἔχει τέλη τὰ ὁποῖα ὑπερβαίνουν ἑαυτό
19

. 

Συγκεκριμένως, τὰ τέλη αὐτὰ δὲν δύνανται νὰ εἶναι ἄλλα ἢ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα 

προσδιορίζονται ὑπ’ αὐτῆς τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος, ἤτοι αὐτὰ ταῦτα τὰ 

ὁριακὰ πέρατα τοῦ ἀνθρώπου, τὰ ταυτιζόμενα πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα ἐν τῷ συνόλῳ 

αὐτῆς λαμβανομένην. Κατὰ ταῦτα, τέλη ὑπερβαίνοντα τὸν ἄνθρωπον ὡς πρόσωπον 

εἶναι ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, ὡς πρόσωπα, ὡσαύτως, νοούμενοι. Ἐνῶ δὲ εἴδομεν ὅτι, 

ὡς ὄν, ὁ ἄνθρωπος ὁλοκληροῦνται ἐμβαθύνων εἰς ἑαυτόν, δυνάμεθα νὲ εἴπωμεν ὅτι ἡ 

ἐμβάνθυσις αὐτὴ νοεῖται ὡς ἐμβάθυνσις εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν τὴν ὁποίαν 

τονίζουν καὶ περὶ τῆς ὁποίας ἐγγυῶνται πάντα τὰ ἀνθρώπινα ὄντα. Τὸ ἄνοιγμα λοιπὸν 

πρὸς τοὺς συνανθρώπους ἀποτελεῖ τὴν αὐτονόητον συνέπειαν τῆς ἐμβαθύνσεως τοῦ 

ἀνθρωπίνου ὄντος εἰς τὴν φύσιν του, ἢ μᾶλλον τὴν ἀναγκαίαν συμπληρωματικὴν 

ὄψιν τῆς ἐμβαθύνσεως ταύτης. Κατ’ ἀκολουθίαν, τὸ «πρὸς τί» τοῦ ἀνθρώπου εἶναι 

αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ὡλοκληρωμένῃ αὐτοῦ μορφή, ἤτοι ὡς ἀνθρωπότης καὶ ἐν 

ταυτῷ ὡς συγκεκριμένη προσωπικότης λαμβανόμενος
20

. 

Δεύτερον, ὡς πρόσωπον, ἡ ἀνθρωπίνη ὀντότης, δὲν νοεῖται εἰμὴ ὀργανικῶς 

ἐντεταγμένη εἰς μίαν κοινότητα προσώπων, καὶ συνδεομένη πρὸς ἕν ἕκαστον ἐξ 

αὐτῶν διὰ σαφῶς προσδιοριστῶν συναρτησιακῶν σχέσεων. Αἱ σχέσεις αὐταὶ 

ἐπιδροῦν ἐπὶ τῆς συνεχοῦς διαμορφώσεως τῆς ὁλοκληρωσιακῆς πορείας τῆς 

ὀντότητος ταύτης. Πέραα προσωπικῶν διαθέσεων καὶ δεσμεύσεων, ἡ ἐλευθερία τοῦ 

προσώπου ἐξασφαλίζεται κατὰ διάρκειαν. Ὡς ἐκ τῆς δυνατότητος ἰσχυροποιήσεως 

τῶν ὡς ἄνω σχέσεων. Οὕτω γίνεται περισσότερον κατανοητὴ ἡ ἄποψις τοῦ J. 

Chevalier, καθ’ ἢν τὸ οὐσιῶδες τοῦ προσώπου, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ ἄτομον, δὲν εἶναι 

τὸ ἐγώ, ἀλλὰ ὁ ἄλλος. 

Πράγματι, ἐὰν μία διαλεκτικὴ ἦτο ὁπωσδήποτε ἀναγκαία ἐνταῦθα, αὓτη θὰ ἦτο 

ὁπωσδήποτε ἡ διαλεκτική του «ἐγώ» καὶ τοῦ «σύ», ἐν τῇ ὁποίᾳ θὰ καθίστατο 

προφανὴς ἡ ἔναντι τοῦ «σύ» διαφοριστικῆ πορεία τοῦ «ἐγώ», καθ’ ὅ μέτρον 

ἐμβάθυνσις εἰς τὴν αὐθεντικότητα τῆς ὑπάρξεως εἶναι εὐχερέστερον δυνατὴ χάρις εἰς 

προηγουμένην, ἀρνητικὴν ἔναντι τοῦ «σύ», στάσιν τῆς συνειδήσεως. Διὰ τοῦ 

διαφορισμοῦ τούτου ἐπιτυγχάνεται μία διασφάλισις τῆς ἰδιοτυπίας τοῦ προσώπου, 

ἀλλὰ συγχρόνως καὶ τοῦ διὰ τὴν διατήρησιν τῆς φύσεως αὐτοῦ ἀναγκαίου 
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ἀνοίγματος, ἀκριβῶς διότι διαφορισμὸς καὶ ἰδιοτυπία δὲν νοοῦνται ἐνταῦθα εἰμὴ ὡς 

ὀφειλόμενα εἰς τὰς συσχετικάς συνδέσεις μεταξὺ τοῦ ἑκάστοτε θεωρουμένου 

προσώπου καὶ ὅλων τῶν ἄλλων προσώπων πρὸς τὰ ὁποία τοῦτο συναρτᾶται, 

προσώπων τὰ ὁποῖα τοσοῦτον ἰσχυρότερον ἀναδεικνύουν τὴν ἐλευθερίαν ἐκείνου 

ὅσον εὐρύτερον κύκλον σχηματίζουν, ὅσον δηλαδὴ περισσότερον, ἀπὸ τῆς πλευρᾶς 

τῶν, περιλαμβάνουν (ἢ τείνουν νὰ περιλάβουν) ὁλόκληρον τὴν ἀνθρωπότητα. 

Τρίτον, αὐτὸ τοῦτο τὸ γεγονὸς τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ὄντος ἐν συναρτήσει πρὸς 

τὴν κοινότητα εἰς ἣν τὸ πρόσωπον εὕρηται ἐνταγμένον, ὴν ὁποίαν ἡ καθ’ ὅριον 

διευρυνθεῖσα κοινότης αὕτη ἐκφράζει, καθίσταται πραγματικότης ἀντικειμενική, 

χάρις δηλαδὴ εἰς τὴν ἀναγωγὴν τοῦ «ἐσύ» (νοουμένου ὄχι πλέον ὡς ἄλλου, ἀλλ’ ὡς 

ἀξιακοῦ ὁρίου) εἰς ἰδανικὸν, πρὸς τὸ ὁποῖον τὸ πρόσωπον διατελεῖ συνεχῶς 

προσανατολισμένον
21

. Ὑπαρξιακῶς, ἡ ἀνθρωπίνη προσωπικότης ὁλοκληροῦται 

μόνον ὑπὸ τὸν ὄρον ὅπως χαρισθῆ εἰς τὸ «σύ» διὰ τινος ἀγάπης ἀπηλλαγμένης 

παντὸς συμφέροντος
22

. Οὐσιαστικῶς, ἡ χαριστήριος αὔτη πράξις ἠμῶν αὐτῶν εἶναι ἡ 

κύρωσις τῆς ἐξαντικειμενίσεως ἡμῶν ὑπὸ μορφὴν ἀξίας. Ἡ πορεία τοῦ 

ὠλοκληρωμένου ὄντος ἀπὸ τοῦ λογικοῦ ἐπιπέδου εἰς τὸ ὀντολογικὸν καὶ εἰς τὸ 

ἀξιολογικὸν ἐπίπεδον ἐπισφραγίζει τὴν ἄρνησιν τοῦ γίγνεσθαι εἰς τὴν ὁποίαν 

προηγουμένως κατελήξαμεν. Τὸ πρόσωπον δὲν εἶναι ἰδέα, ὕπαρξις καὶ ἀξία 

διαδοχικῶς, ἀλλὰ πάντα ὁμοῦ, ἕκαστον δὲ τούτων ἀποτελεῖ ἰδιατέραν αὐτοῦ 

διάστασιν ἀχώριστον ἀπὸ τῶν ἄλλων. 

Ὁλοκληρούμενον, τὸ πρόσωπον καθίσταται αὐταξία δυναμένη νὰ ἀποδευσμευθῆ 

ἀφ’ ἑαυτῆς ἤ, διὰ νὰ χρησιμοποήσωμεν διάφορον ἔκφρασιν, ν’ ἀποσυγκεντρωθῆ ἳνα 

καταστῆ διαθέσιμον εἰς τὸν ἄλλον
23

. Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, τὰ πάντα 

συμβαίνουν ἐνταῦθα ὡς καὶ προκειμένου περὶ σώματος τοῦ ὁποίου ἡ ταχύτης ἐγγίζει 

τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός: ἡ μάζα αὐτοῦ μηδενίζεται. Οὕτω καὶ κατὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν 

τοῦ ὄντος (ἤτοι τοῦ προσώπου) τοῦτο ἐγγίζει τὸ ὅριον τῆς αὐταξίας, ἐνῶ συγχρόνως, 

ἕνεκα τούτου ἀκριβῶς, δὲν ἔχει πλέον λόγον νὰ ὑπάρχη καθ’ ἑαυτό, κεχωρισμένωςˑ 

εἶναι διαθέσιμον εἰς πάντας, ἀποκτᾶ οἰκουμενικότητα, ἀποβλέπει εἰς πάντας. Ἡ 

προσωποκρατία τοῦ Mounier τοποθετεῖ τὴν ὕπαρξιν τοῦ προσώπου ἐντὸς τοῦ κόσμου 

καὶ τῶν ἄλλων (λογικῶς τουλάχιστον) πρὸ τῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ καθ’ ἑαυτό: «τὸ 

πρόσωπον δὲν ἀντιτίθεται πρὸς τὸ ἠμεῖς τὸ ὁποῖον τὸ στηρίζει καὶ τὸ τρέφει, ἀλλὰ 

πρὸς τὸ τὶς τὸ ὁποῖον εἶναι ἀνεύθυνον καὶ τυραννικόν… Ἐξ ὅλων τῶν 

πραγματικοτήτων τοῦ σύμπαντος εἶναι ἡ μόνη ἡ ὁποία ὑπόκειται πράγμαται εἰς 

ἐπικοινωνίαν, καὶ ἡ ὁποία ὑπάρχει πρὸς τὸν ἄλλον καὶ ἐντὸς τοῦ ἄλλου, πρὸς τὸν 

κόσμον καὶ ἐντὸς τοῦ κόσμου, πρὶν ἢ ὑπάρξη καθ’ ἑαυτήν»
24

. Δι’ ἡμᾶς, ἀντιθέτως, 

μόνον ὡς αὐταξία τὸ ὡλοκληρωμένον ὄν, τὸ πρόσωπον ἐν τῇ πλήρει αὐτοῦ ἀνθήσει, 

εἶναι δυνατόν, μηδενιζομένης τῆς συσπειρωτικῆς αὐτοῦ τάσεως, ν’ ἀποβῆ τὸ 
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οἰκουμενικὸν ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἐξαπλοῦται ἐφ’ ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος 

λαμβανομένης ὡς ὑπαρξιακοῦ ἰδανικοῦ, ἐφ’ ἥς καὶ ἐξαντικειμενίζεται. 

Ἡ προσωποκρατία θεμελιοῦται πράγματι ἐπὶ τῆς διακρίσεως μεταξὺ ἀτόμου καὶ 

προσώπου. Ἤδη, βεβαίως, ὁ Renouvier
25

, χρησιμοποιῶν πρῶτος τὸν ὄρον, ἐπεδίωκε 

νὰ δηλώση δι’ αὐτοῦ μίαν ἄκρως ὑποκειμενιστικὴν ἄποψιν εἰς τὴν ὁποίαν ὁ ἴδιος, 

ἄλλωστε, προσεχώρει, καὶ κατὰ τὴν ὁποίαν κέντρον τοῦ κόσμου καθίστατο ἡ 

συνείδησις ὡς συνείδησις τῆς ὑπάρξεως, ἀλλὰ καὶ ὡς συνείδησις αὐστηρῶς 

προσωπική, ἥτοι ὡς συνείδησις μιᾶς ἠθικῆς, κυρίως, ὀντότητος. Ἀπὸ τῆς θέσεως 

ταύτης, ἡ μετάβασις εἰς μίαν καθαρῶς ἠθικὴν σύλλειψιν τῆς ἐννοίας τοῦ προσώπου, 

ὡς ταύτην ἀντιλαμβάνεται ὁ Mounier, εἶναι πλέον ἢ ὁμαλή. Διὰ τὸν Mounier, 

συγκεκριμένως, ἡ πρώτη φροντὶς τοῦ ἀτομικισμοῦ συνίσταται εἰς τὴν συγκέντρωσιν 

τοῦ ἀτόμου εἰς ἑαυτό, ἐνῶ τῆς προσωποκρατίας, εἰς τὴν ἀποκέντρωσιν αὐτοῦ ἀφ’ 

ἑαυτοῦ, προκειμένου τοῦτο νὰ ἐγκατασταθῆ ἐντὸς τῶν ἀνοικτῶν προοπτικῶν τοῦ 

προσώπου
26

, ἤτοι εἰς τὸ νὰ μεταβάλη διάθεσιν καὶ φορᾶν δραστηριότητος. Ἐν σχέσει 

πρὸς τὸν ὑπὸ τοῦ Kant ἀξιούμενον σεβασμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀλλὰ καὶ 

πρὸς τοῦ Max Scheler τὴν βασικῶς προσωποκρατικήν
27

 θεωρίαν περὶ τοῦ 

συγκεκριμένου προσώπου νοουμένου ὡς κέντρου ἕλξεως ἀλλὰ καὶ ὑπάρξεως ἀξιακῆς 

συγχρόνως, ὡς ὑπαρχούσης δηλαδὴ ἀξίας
28

, ἡ ἄποψις τοῦ Mounier ὑπογραμμίζει τὴν 

κεντρικὴν θεώρησιν τοῦ προσώπου. Ὠστόσον, περισσότεορν ἢ «κέντρον ἕλξεως», τὸ 

ἀξιακῶς νούμενον πρόσωπον ἀποβαίνει, καθ’ ἠμᾶς, «κέντρον ἀκτινοβολίας», ὡς ἐκ 

τούτου δέ, ὑπόκειται εἰς ἀνάλωσιν
29

 ἥτις, κατὰ τίνα περιέργως ἐκδηλουμένην 

ἀντινομίαν, ὁλοκληρώνει τὴν καταξίωσίν του. 

Ὁπωσδήποτε, ἡ δυϊστικὴ διάκρισης ἀτόμου καὶ προσώπου, ὅσον καὶ ἂν 

ὑποκρύπτει μίαν διαχωριστικὴν τομὴν μεταξὺ τῶν δύο ἐννοιῶν, δὲν δύναται νὰ 

ἐπικαλύψη τὴν σχέσιν αὐτῶν, καθ’ ὃ τουλάχιστον μέτρον αὔτη ἀναφέρεται εἰς τὸ 

γεγονὸς ὅτι ἀτομικότης καὶ προσωπικότης, κατ’ οὐσίαν, ἀποτελοῦν, ἀξιολογικῶς, 

πραγματικότητας οὐχὶ ἀναγωγίμους, ἀλλὰ καὶ οὐχὶ ἀσχέτους, πρὸς ἀλλήλας. 

Ὑπάρχει μία ὀντολογικὴ ὑστερότης κατηγορητέα εἰς τὸ πρόσωπον, ἡ ὁποία καὶ 

προϋποθέτει τὴν ἐκ τοῦ ἀτόμου ἀνάπτυξίν του. Εἴπομεν ἀνωτέρω ὅτι, κατ’ ἀντίθεσιν 

πρὸς τὴν προσωποκρατικὴν ἄποψιν, τὸ πρόσωπον θεωροῦμεν ὡς 

ἐξαντικειμενιζόμενον ἐπὶ τῆς ἀνθρωπότητος ἐντὸς τῆς ὁποίας καὶ ἀναλίσκεται. Πρὸ 

πολλῶν ἤδη, βεβαίως, ἐτῶν, ὁ E. Borne εἶχε παρατηρήσει ὅτι τὸ νὰ ἐπιζητῶμεν ν’ 

ἀναπτύξωμεν ἐν ἠμὶν τὸ πρόσωπόν μας οὔτε εἶναι οὔτε δύναται, ἀλλ’ οὔτε καὶ πρέπει 

κἂν, νὰ εἶναι τυτόσημον πρὸς τὸ νὰ ἐπιζητῶμεν νὰ καταστρέψωμεν τὴν ἡμετέραν 

ἀτομικότητα, ἀλλ’ ὅτι ἀντιθέτως, εἶναι ταυτόσημον πρὸς τὸ νὰ ἐπιδιώκωμεν τὰ 
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τακτοποιήσωμεν ταύτην ἐντάσσοντες αὐτὴν εἰς ὠρισμένον σύνολον
30

. Θὰ ἡδυνάμεθα 

ὅμως ἐνταῦθα νὰ ἐρμηνεύσωμεν τὴν ἔννοιαν τῆς τακτοποιήσεως ὡς συνώνυμον πρὸς 

τὴν τῆς ἐπιβεβαιώσεως τῆς ὑπάρξεως, διὰ τῆς στηρίξεως ταύτης ἐπὶ τίνος 

πραγματικότητος ἐντός τῆς ὁποία διεισδύει αὔτη, ἳνα, δι’ ἐκείνης, ἀποκτήση τὴν 

οἰκουμενικότητα καὶ τὴν ἐνεργτικότητα ὧν ἔχει ἀνάγκην προκειμένου ν’ ἀποδειχθῆ 

τὸ αὐταξιακὸν τῆς καταστατικόν. Τὴν ἑρμηνείαν ταύτην φαίνεται νὰ διευκολύνη ἡ 

ἄποψις τοῦ G. Gusdorf, καθ’ ἥν τὸ πρόσωπον ἔχει συνείδησίν του ὅτι τὸ «ἐγώ» τοῦ 

μόνον ἐντὸς τοῦ «ἡμεῖς» δύναται νὰ πραγματωθῇ
31

. 

Ἐὰν τὸ πρόσωπον νοηθῆ ὡς ὀντότης ὑπεύθυνος τῶν πράξεών της, τότε, κατὰ 

λογικὴν συνέπειαν, θὰ θεωρηθῇ καὶ ὡς ἐλεύθερον. Τοῦτο διευκολύνει ἠμᾶς ὅπως 

κατανοήσωμεν διατὶ ἡ ἔννοια τοῦ Θεοῦ, φιλοσοφικῶς μὲν ἰδιαιτέρως, δογματικῶς δὲ 

κατ’ ἀποκλειστικότητα, προεβλήθη ὡς πρόσωπον καθῶς προκειμένου περὶ τῆς 

δευτέρας περιπτώσεως, τονίζει ὁ Lavelle
32

. Τοῦτο συμβαίνει, φυσικῷ τῷ λόγῳ, ἐπειδὴ 

τὸ πρόσωπον σημαίνει, διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ἀξιολογοῦσαν διανόησιν, τὸ ὕψιστον 

ἐκεῖνο σημεῖον εἰς τὸ ὁποῖον εἶναι δυνατὸν νὰ φθάση ἡ αὐτοσυνειδησία, συνεπῶς δὲ 

καὶ ἡ ἐλευθερία, ἤτοι τὸ σημεῖον πέρα τοῦ ὁποίου ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν δυνατότητα 

νὰ νοήση ὅτι εἶναι εἰς θέσιν νὰ καταστῆ δημιουργὸς τόσον ἑαυτοῦ ὅσον καὶ τῆς ἐν τῷ 

κόσμῳ παρουσίας του. Εἰς τὸν ἀνωτέρω λόγον θὰ ἦτο ἐπιτρεπτὸν νὰ προστεθῆ καὶ 

ἕτερος δι’ ὃν ὁ Θεὸς προεβλήθη ὡς πρόσωπον: πράγματι, ἡ ἀνθρωπίνη συνείδησις, 

συνείδησις προσωπική, μόνον μὲ πρόσωπα καὶ ὄχι μὲ πράγματα θὰ ἠδύνατο νὰ 

διατηρήση σχέσεις ὑπευθύνους. Ἡ εὐθύνη εἶναι ἀκριβῶς ὁ ὅρος ὁ διέπων πᾶσαν 

σχέσιν προσωπικήν, αὐτὴ δὲ καὶ καταξιώνει τὴν ἀπαίτησιν τῆς ἐλευθερίας. 

Ἡ λογικὴ ἀνάλυσις θὰ ἠδύνατο νὰ ὁδηγήση εἰς τὴν διάκρισιν ἑνὸς ψυχολογικοῦ 

πεδίου ἐφ’ οὗ ν’ ἀξιολογῶνται ὠρισμέναι ἰδιότυποι καὶ σχετικαὶ πρὸς αὐτὸ  

προσωπικαὶ δραστηριότητες, ἀλλὰ καὶ ὠρισμέναι μεθοδολογικαὶ θεωρήσεις 

ψυχολογικῆς ἐρεύνης. Οὕτω, ὑπάρχει μία ψυχολογία τὴν ὁποία συνίσταται εἰς τὴν 

οἰκοδόμησιν θεωριῶν ψυχολογικῶν, θεμελιουμένων ἐπὶ τῆς μεθόδου τῆς 

αὐτοπαρατηρήσεως – τῆς κατ’ἐξοχὴν «ψυχολογικῆς», ὡς ἀπεκλήθη
33

, μεθόδου –, 

ὅπως ἄλλωστε ὑπάρχει καὶ μία ψυχολογία τὴν ὁποίαν δυνάμεθα νὰ ὀνομάσωμεν 

ψυχολογίαν εἰς τρίτον πρόσωπον, καὶ ἡ ὁποία συνίσταται εἰς τᾶς σαφῶς 

ἀντικειμενοκρατικάς θεωρίας αἴτινες ἔχουν οἰκοδομηθῆ ἐπὶ τῇ βάσει μεθόδων 

ἑτεροπαρατηρησιακῶν, ὡς εἶναι λ.χ. αἱ θεωρίαι αἱ προκύψασαι ἐκ τῆς χρήσεως τῶν 

μεθόδων εἰς ἂς κατέφυγεν ἡ ψυχολογία τῆς συμπεριφορᾶς κ.ὁ.κ. Ἡ αὐτὴ λογικὴ 

ἀνάλυσις θὰ ἠδύνατο νὰ ὁδηγήση καὶ εἰς τὴν διάκρισιν ἑνὸς πεδίου πραξιακοῦ ἐφ’ οὗ 

ν’ ἀξιοποιῆται μία πολυεδρικὴ σύλληψις τῆς ἠθικῆς. Οὕτω ἡ ἐκ παραδόσεως ἠθικὴ 

διανόησις εἶναι ἠθικὴ εἰς τρίτον πρόσωπον καθ’ ὃ μέτρον συνιστᾶ ἕνα κώδικα 

ὑποχρεώσεων. Ἀντιθέτως, πᾶσα ἠθικὴ εἰς πρῶτον πρόσωπον ἀποτελεῖ ὑποκειμενικῆς 

στηρίξεως εὔπλαστον ὄρθωμα τὸ ὁποῖον ἀναθέτει εἰς ἕκαστον ἐγὼ τὴν φροντίδα 

ὅπως καθορίζη τὴν ἠθικὴν αὐτοῦ συμπεριφορὰν κατὰ τάς περιστάσεις. Ὡς πρὸς τὴν 
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ἠθικὴν εἰς δεύτερον πρόσωπον, αὓτη ὀργανοῦνται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀξιολογικῶν 

προεκτάσεων τοῦ «σύ» θεωρουμένου ὡς ὑπαρξιακῆς προεκτάσεως τοῦ «ἐγώ». Διὰ 

τῆς πλαγίας ταύτης ὁδοῦ συναντῶμεν καὶ πάλιν τὸ καθαρῶς ὀντολογικὸν πρόβλημα 

τὸ ὁποῖον ἀρχῆθεν ἐθέσαμεν, ἰδίᾳ δὲ τὴν ὀντολογικὴν αὐτοῦ διάστασιν τῆς ὁποίας ἡ 

ὑπαρξιακὴ εἶναι τὸ ἀναγκαῖον συμπλήρωμα. Πράγματι, ὀντολογικῶς, ὡς πρόσωπον 

νοεῖται μία ὑποστασιακὴ πραγματικότης. Τὸν ἐγκυρότερον ὁρισμὸν τῆς τοιαύτης περὶ 

προσώπου ἀντιλήψεως παρέχει ἤδη ὁ Βοήθιος ὅστις τὸ πρόσωπον ταυτίζει πρὸς τὴν 

«ἀτομικήν» οὐσίαν, ἐπιμένει ὅμως, προκειμένου ὁ ταυτισμὸς οὗτος νὰ ἔχει νόημα, ἐπὶ 

τῆς ἀνάγκης ὅπως ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ «ἐλλόγου» ἀποδίδεται εἰς τὴν ἔννοιαν τοῦ 

ἀτόμου οὕτω συναρτιζομένην ὡς «ἀτομικήν» οὐσίαν
34

. 

Ὡς ἀντικειμενικὴ ἐπιβεβαίωσις τοῦ προσώπου δύναται νὰ θεωρηθῆ, ἐπὶ ἐπιπέδου 

χαρακτηρολογικοῦ ὅσον καὶ ὑπαρξιακοῦ, ἡ προσωπικότης. Πράγματι, ἡ 

προσωπικότης δὲν διαμορφοῦται τόσον, ὅσον ἐπιβεβαιοῦται. Αἱ ἑκάστοτε 

διαπιστούμεναι εἰς μίαν ἀνθρωπίνην ὁμάδα ἡγετικαὶ φυσιογνωμίαι δὲν δύναται νὰ 

λεχθῆ ὅτι προετοιμάζονται. Ἀντιθέτως, εἶναι δεδομένον, ὅτι ἀναδεικνύονται ἐκ τῶν 

περιστάσεων πρὸς τάς ὁποίας ἔχουν ν’ ἀντεπεξέλθουν αἱ ἀνθρώπιναι συνειδήσεις, 

εἶναι δὲ πάντως, συχνάκις, ὄχι αἱ διαφαινόμεναι ἐκ τῶν προτέρων ὡς ἰσχυραί, ἀλλ’ αἱ 

ἀντέχουσαι εἰς τὸ βάπτισμα τῶν δοκιμασιῶν. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ προσωπικότης δὲν 

κατασκευάζεται τεχνητῶςˑ εἶναι δημιούργημα βιωμάτων. Ἡ ἡγετικὴ φυσιογνωμία 

εἶναι γεγονὸς καὶ ὄχι πρότυπον συμπεριφορᾶς πρὸς διαμόρφωσιν, ἡ δὲ 

προσωπικότης, ὡς τύπος ὁλοκληρώσεως, εἶναι, ἐν πολλοῖς, μορφὴ τῆς βουλητικῆς 

δραστηριότητος, ὡς παρετήρησεν ἤδη ὁ Ravaisson
35

, ἀκριβέστερον δὲ ἴσως, τῆς 

εὐψυχίας ἤτοι τῆς ψυχικῆς δυνάμεως, ὁρμητικῶς ἐπιβεβαιούσης τὴν οἰκουμενικὴν 

κλῆσιν τοῦ προσώπου. Πρὸς τὴν ἐν γένει ἔννοιαν τῆς προσωπικότητος, ἡ ὁποία 

ἐκφράζει τὴν ἐξαίρεσιν, τὴν ἔξαρσιν καὶ τὴν δύναμιν, ἡ ἀμερικανικὴ κοινωνιολογικὴ 

σχολή, διὰ τοῦ L. Kardiner, ἀντέταξε τὴν ἔννοιαν τῆς «βασικῆς προσωπικότητος»
36

 

νοουμένης ὡς ἰδιαιτέρας ψυχολογικῆς συγκροτήσεως προσιδιαζούσης εἰς τὰ μέλη 

μιᾶς δεδομένης κοινωνίας, ἐκδηλουμένης δὲ δι’ ἑνὸς ὡρισμένου τρόπου, ὕφους ἢ καὶ 

ἤθους βίου, ἐπὶ τοῦ ὁποίου τὰ καθ’ ἕκαστον ἄτομα ἄδουν τὴν ἰδὶαν αὐτῶν 

παραλλαγήν. 

Ἂν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς προσωπικότητος εἶναι ἡ μοναδικότης, ἡ ἐσωτερικότης 

καὶ ἡ αὐτονομία, ἀντιστοίχως ἀναγόμενα εἰς τὴν ὕπαρξιν, εἰς τὴν συνείδησιν καὶ εἰς 

τὴν ἐλευθερίαν τοῦ προσώπου ἡ ἰσχὺς καθιεροῦται χάρις οὐ μόνον εἰς ἐκεῖνα, ἀλλὰ 

καί, κατ’ ἀνάγκην, εἰς τὴν ἀνοικτήν τῆς ὀντότητος διάθεσιν. Μόνον οὕτω τὸ 

πρόσωπον καθίσταται ἡ πλέον ἀνεπτυγμένη καὶ ἀνθοῦσα μορφὴ μιᾶς ὀντότητος ἡ 

ὁποία ἀποβαίνει τὸ ὁλοκλήρωμα τῆς ἀτομικῆς ὑπάρξεως, μία ὕπαρξις ἀσυγκρίτως 

καθαρά, ὡς ἐκ τοῦ πρὸς τάς ἄλλας ὑπάρξεις αὐθεντικοῦ της συνδέσμου ἐξ οὗ 

ἐνισχύεται ἡ αὐτονομία (ὅσον καὶ ἡ καθολικότης) αὐτῆς. Ἀντί, ὡς ἤθελεν ὁ 

Renouvier
37

, μία τοιαύτη ὕπαρξις, ἀπὸ διακεκριμένης, ν’ ἀποβαίνει κεχωρισμένη, 
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αὔτη ἐπιβάλλεται τόσον ἀφ’ ἑαυτῆς, ὅσον καὶ διὰ τοῦ ἐναγκαλισμοῦ τὸν ὁποῖον 

ἀφίεται νὰ δεχθῆ ἐκ μέρους τοῦ καθολικοῦ, ὁλοκληρώνει δὲ τὴν ἀνθρωπίνην 

ὀντότητα διὰ τῆς ὁλοκληρώσεως τὴν ὁποίαν προσφέρει εἰς ἐκεῖνο.
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Abstract 

Aristotle’s theory of Ethics centers on his belief that man has a special ‘end’ to achieve, or a 

function or purpose to fulfil in society. In the beginning of his excellent book ‘Ethica 

Nicomachea’ widely known as Aristotle’s Ethics, he says: every art and every inquiry and 

similarly every action and pursuit is thought to aim at some good. If it is so, the question for 

ethics is “what is the good and at which human behavior it aims?’’
1
. 
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For Aristotle, the principle of good and right was embedded within each man; 

more-over, this principle could be discovered by studying the essential nature of man 

and therefore, it could be interpreted by studying the very essence of the nature of 

man and, could be attained through his actual behavior in daily life. Aristotle himself 

is very serious in touching human nature and carefully warns his reader, however, not 

to expect more precision in a discussion of ethics and politics than the ‘‘subject 

matter’’ will admit. Still, just because this subject is susceptible of variation and error 

does not mean, said Aristotle, that ideas of right and wrong ‘‘exist conventionally 

only’, that is by typical agreement, and not in the entire nature of things”. With this 

argument in mind, Aristotle set out to discover the essence of morality and ethical 

behavior and then their realization in politics, because the philosopher believes that 

politics are the implementation of ethics
2
. 

It is Aristotle’s treatment of ethics and political science that chiefly recommends 

him to the modern reader, who is searching for solutions to political problems and is 

anxious of the shape of societies, concerning the existence or not, of the so-called 

moral principles and virtues, as the basis of the relations among the people of our era
3
. 

As long term student of his Master in the Academy of Plato, he refers to him quite 

often and asks: What is the end of life, the highest good? If we were to ask what is the 

essence of happiness and virtue and how do these apply to the citizen. Both, ethics 

and politics aim to give a reflective understanding of well-being or the good life for 

humans
4
. 
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The Aristotelian Ethics are based primarily on the formulation of the virtuous 

citizen and not the abstract concept of what is virtue
5
. In this sense, virtuous action 

reveals a person with practical wisdom and the capacity of free will and free choice
6
. 

The theory of virtue in Greek Arete expresses the very essence of the human character 

for what is really good seems to be virtuous. Aristotle examines the characteristic 

roles of desire, goals, imagination, emotion and intuition in the choice and explain 

actions of the virtuous, and explains in these terms how virtues differ from self-

control, incontinence (akrasia) and self-indulgence. Certainly this is a systematic 

study in moral psychology and epistemology
7
. 

It is argued that the individual wise contemplates the truth in order to approach the 

essence of the ideal good life. Yet man is represented as a ‘political animal’ who 

needs friendship
8
, courage, generosity and justice, if he or she are achieve human 

well-being. Aristotle insists that the virtuous man sees what is good, but elsewhere 

writes that “what is good is so because it appears good to the virtuous”. Practical 

wisdom is akin to the theoretical activity: both are excellences of the rational intellect, 

both involve the mechanism of requiring, a gasp of truth concerning human life. 

Indeed, intellectual contemplation is for Aristotle the activity which best exemplifies 

what is good for humans. 

But what counts as truth in practical matters? In fact, the virtuous man is the proper 

judge to separate the truth from all its opposites. On this view, the interconnections 

between virtue and well-being would explain why the practical wisdom safeguards 

the morality of human societies. It is clear so far that the great concept of Aristotle’s 

moral theory is not pleasure but virtue. This is the fundamental question for all 

philosophers who investigate human beings as citizen within societies. 

According to the division of man’s soul between intellect and the lower desires and 

impulses, which are only capable of acting in subjection to reason, without being 

rational in their own right, virtue may take two forms: intellectual and moral virtue. 

Moral virtues are human; the second one is godlike. Certainly, our conception of the 

gods is that they are happy and fortunate. All men have to follow what is godlike, if 

they want to be happy. But Aristotle, as a scientist, is concerned with the natural 

history of man’s ethical experience. Reason can only mean for them moral reason. 

Therefore nothing can be done without morality within society, because it refers to the 

very essence of human nature. 

A virtue is a “habit” of rational choice; to produce a virtue we must not only use 

our reason, but we must act repeatedly in the way reason directs until this sort of 

action has become a second nature. “It is neither nature, nor in defiance of nature, that 

are implanted in us. Nature gives us the capacity of receiving them, and that capacity 

is perfected by habit”. From this point of view Philosophy does not make a man 

virtuous till it is put into practice; those who imagine otherwise are like people, those, 

                                                           
5
 CLARK, (1983), op. cit. 46, 91, 100. 

6
 CLARK, (1983), op.cit. 21, 98, 100, 146. 

7
 ARISTOTLE, Nic. Ethics,1445 a 16. 

8
 ACKRILL, J. (1974). Aristotle on Eudaimonia, British Academy, London. 
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who listen attentively to their doctors, but never do anything that their doctors tell 

them. Virtue stands accordingly for definite habit of mind, brought about by a 

repetition of acts in which the impulse is directed by voluntary and intelligent effort in 

such a way as to express man’s essential nature
9
. 

The rational leads us to consider virtue as a mean to achieve happiness within 

society. Virtue stands in the middle between the two extremes of excess and 

deficiency, in all activities of men and women. Put, in a somewhat less mechanical 

way, moral virtue is the sort of action that meets “adequately any situation that 

confronts us; the mean of right giving, for example, is to give the right person the 

right amount, at the right time, for the right cause and in the right way”
10

.  

If human impulses lent themselves to anything like an exact mathematical 

treatment, we should indeed have a serviceable instrument. But this is not the case, as 

Aristotle is of course quite aware; It is clear that the state and the science which deals 

with the state its citizens, have an ethical, rather than a merely utilitarian aim. Political 

science is concerned with nothing so much as with producing a certain character in 

the citizens, or, in other words, with making them good and capable of performing 

noble and socially useful actions, for, according to Aristotle, men, within society do 

not exist by themselves, but co-exist with the other citizens. In this sense, the ideal for 

the human beings in their everyday conduct is the acceptance of morality as the mean 

to achieve their highest goal, i.e. happiness
11

. 

Aristotle argues that practical wisdom is the steward of the household which 

produces leisure for the master-philosophy by dominating over the passions and 

keeping them in order. However ethics in not for him a science, because man as a 

person and as a citizen is the subject of the realization of the validity of moral 

principles. 

 

Conclusion 

What is the final good for man? Human life is too complex an affair for simple 

obedience to rules that in any case can be unambiguously applied to profit us: we 

need powers of judgment and for that we must be balanced. Self-interest is not 

unambiguous ground for morality, for the so called “self-concerned” is a real creation 

of our basic interest. 

It is widely accepted that the highest good to be obtained by the citizens is called 

Eudaimonia, not happiness, and to a certain extent, living well and doing well are the 

same, or nearly the same as being eudaimon
12

. In other word living properly is doing 

something properly. 

What does Aristotle teach about doing well in our common social and political 

life? He says: “the reasonable man at least ὁ γέ νοῦν ἔχων always acts for a certain 

                                                           
9
 ARISTOTLE, Nic. Ethics 1177b  24-25. 

10
 ARISTOTLE, Nic. Ethics, 1103, a 17-19, Metaphysics 1003, a 21. 

11
 ARISTOTLE, Politics, 1276 a, 33. 

12
 ARISTOTLE, Nic. Ethics, 1095 a, 15. 
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purpose, and this is a limit; simply because the end is a limit”
13

. In many cases the 

reasonable man thinks what exactly he is doing and what to do in each case when he 

is called by his conscience to act properly within his community. Aristotle proposes 

the value of eudaimonia which is in itself simply the proper ordering for those various 

goods which men desire. Indeed eudaimonia is for man’s life the paramount end. In 

practice eudaimon was equivalent of lucky but it was too persistently to serve the 

purpose of a moral thinker. Finally it seems to be true that τύχη-luck as such is not 

obtainable by any personal effort of man in his social life. 

                                                           
13

 ARISTOTLE, Metaphysics, II, 994 b, 15. 
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Περίληψη 

Τά διαστημικά ταξίδια, πού σήμερα φαίνονται περισσότερο ὡς μία πραγματική πιθανότητα παρά ὡς 

ἐπιστημονική φαντασία, προκαλοῦν μία σειρά ἀπό ἠθικά διλήμματα καί ἐρωτήματα τά ὁποῖα πρέπει νά 

προσεγγίσουμε μέ σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα. Στo ἄρθρο αὐτό ἐρευνοῦμε μερικά ἀπό κοινωνικά, 

οἰκονομικά καί πολιτικά ζητήματα πού σχετίζονται μέ τήν ἐξερεύνηση τοῦ Διαστήματος, καί ἐπίσης 

κάνουμε κριτική ἀξιολόγηση τῶν λόγων γιά τούς ὁποίους θά πρέπει νά ἐξερευνήσουμε τό Διάστημα. 

Τά συνήθη δεοντολογικά ζητήματα πού σχετίζονται μέ τό περιβάλλον καί τά θέματα ἀσφάλειας εἶναι 

μόνο ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου καί δέν θά ἑστιάσουμε σέ αὐτά ἐδῶ. Ἀντίθετα, ὑπάρχουν πολλά ἄλλα 

ἐνδιαφέροντα ἐρωτήματα, ὅπως: Ποιά θά ἦταν μία δίκαιη διαδικασία γιά τήν ἐμπορευματοποίηση ἤ 

διεκδίκηση ἰδιοκτησίας στό χῶρο (σέ ἀντίθεση μέ μία χαοτική ἁρπαγή τῆς γῆς παρόμοια μέ ἐκείνη μέ 

τά ὀνόματα τῶν domains στόν τομέα Διαδικτύου); Πόσο πιθανό θά ἦταν ἕνα ἀποσχιστικό κίνημα 

μεταξύ τῶν οἰκισμῶν οἱ ὁποῖοι θέλουν νά εἶναι ἐλεύθεροι ἀπό τή μητέρα τῶν ἐθνῶν τους στή Γῆ; 

Ὑπάρχουν λόγοι, ὅπως γιά περιπέτεια, περιπλάνηση ἤ «τή δημιουργία ἀντιγράφων ἀσφαλείας τῆς 

βιόσφαιρας», ἀρκετά ἰσχυροί γιά νά δικαιολογήσουν τήν ἐξερεύνηση τοῦ Διαστήματος; Τό θέμα δέν 

εἶναι ὅτι δέν πρέπει νά ἐξερευνήσουμε τό Διάστημα, ἀλλά, ἄν θέλουμε νά προχωρήσουμε πρός τά 

ἐμπρός μέ τό ταξίδι μας, τό ὁποῖο μπορεῖ νά εἶναι ἀσταμάτητο οὕτως ἤ ἄλλως, τότε θά πρέπει νά 

ἐξετάσουμε σοβαρά τά θέματα αὐτά.  

 

Λέξεις κλειδιά: Διάστημα, βιοηθική, ἀστροβιοηθική, ἐξωγήϊνη ζωή  

 

Abstract 

Space travel now seems more like a possibility rather than science fiction, which poses a series of 

moral dilemmas and questions that we must approach responsibly. In this article we explore some of 

the social, economic and political issues arising from this possibilty and make a critical evaluation of 

the reasons for space exploration. The usual ethical issues related to environment and security are just 

the tip of the iceberg and we will not focus on them here. Instead, there are many other interesting 

questions, such as: What would be a fair process for commercializing or granting property rights in 

space (as opposed to a chaotic land-grab similar to the case with Internet domain names)? How likely 

would  a secessionist movement be among settlements? Are there any reasons, such as adventure 

wandering, or the creation of a backup biosphere, strong enough to justify space exploration? Our point 

is not that we should refrain from space exploration, but that if we want to move forward with our 

journey, which is anyway unstoppable, we should seriously consider these issues. 

 

Keywords: Space, bioethics, astrobioethics, extraterrestrial life 

 

 

1. Εἰσαγωγή  

Βιοηθική εἶναι ὁ κλάδος ἐκεῖνος τῆς ἐπιστήμης πού ἀσχολεῖται μέ τά ἠθικά 

προβλήματα πού προέκυψαν ἀπό τίς νέες ἀνακαλύψεις τῆς Βιολογίας καί τίς 

ἐφαρμογές τῆς Γενετικῆς Μηχανικῆς καί συνίσταται στήν προσπάθεια ἀποφυγῆς μή 

ἀντιστρεπτῶν καταστάσεων πού σχετίζονται μέ τόν χειρισμό τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ. Ἡ 
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ραγδαία ἀνάπτυξη τῶν Βιολογικῶν ἐπιστημῶν καί ἡ δυνατότητα παρέμβασης τοῦ 

ἀνθρώπου σέ διάφορες βιολογικές διαδικασίες ἔκαναν ἀπαραίτητη τήν ἀνάπτυξη ἐνός 

νέου γνωστικοῦ ἀντικειμένου, αὐτοῦ τῆς Βιοηθικῆς. Ἀπό τή φύση της ἡ Βιοηθική 

εἶναι τό σημεῖο τομῆς διαφορετικῶν ἐπιστημονικῶν πεδίων τῆς Βιολογίας πού 

περιλαμβάνουν τή Γενετική, τή Βιοτεχνολογία, τή Βιοϊατρική, ἐνῶ ἐμπλέκονται καί 

τελείως διαφορετικοί γνωστικοί τομεῖς ὅπως ἡ Νομική καί ἡ Θεολογία. 

Ἡ Ἀστροβιοηθική μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς ἕνας κλάδος τῆς Βιοηθικῆς πού ἐξετάζει 

τίς ἠθικές προεκτάσεις τῆς ζωῆς πέρα ἀπό τά ὅρια τῆς Γῆς, καί τί εἴδους εὐθύνες καί 

δικαιώματα ἔχουν οἱ ἄνθρωποι σέ σχέση μέ τήν ἐξωγήινη ζωή, ἄν αὐτή ὑπάρχει. Μέ 

τήν πρόοδο τῶν ἐπιστημῶν καί τῆς τεχνολογίας νά προχωρᾶ μέ ἕνα ἀπίστευτα 

γρήγορο ρυθμό, ἡ   Ἀστροβιοηθική ἔγινε ἕνα ἔγκυρο πεδίο τῆς ἔρευνας στίς ἀρχές 

τοῦ 21ου αἰώνα. [1] 

Ἀπό τά πρῶτα βήματα ττού ἀνθρώπου στή Σελήνη τό 1969 ὑπάρχει μεγάλος 

ἐνθουσιασμός γιά τήν ἐξερεύνηση τοῦ Διαστήματος καί πάλι. Αὐτό συμβαίνει γιατί 

γιά πρώτη φορᾶ, ὁ μέσος ἄνθρωπος ἔχει τώρα μιά πραγματική εὐκαιρία νά ταξιδεύσει 

στό ἐγγύς Διάστημα (τό Ἡλιακό Σύστημα). Σύντομα τά διαστημικά ταξίδια δέν θά 

εἶναι πλέον μόνο γιά μία ἐλίτ ὁμάδα πειθαρχημένων ἀστροναυτῶν ὑψηλοῦ 

μορφωτικοῦ ἐπιπέδου. Ἄντ 'αυτού, ἡ δυνατότητα ἐμπορικῶν διαστημικῶν ταξιδιῶν 

εἶναι ἀκριβῶς πρό τῶν πυλών. Ἀλλά τό μεῖον σέ αὐτό τόν ἐνθουσιασμό εἶναι ὅτι 

ὑπάρχει ἕνα πλῆθος ἠθικῶν διλημμάτων πού συσσωρεύονται καί μποροῦν νά βάλουν 

φρένο στίς περιπέτειές μας, ἄν δέν ληφθοῦν ἔγκαιρα ὑπόψη πρίν τό μεγάλο ταξίδι 

μας. [2] 

Οἱ προσπάθειές μας νά εἰσαγάγουμε τό καθημερινό ἄτομο στήν ἰδέα τῶν 

διαστημικῶν ταξιδιῶν εἶναι ἔντονες, μέ ἰδιῶτες καί ἐπιχειρήσεις ἀπρόθυμους νά 

περιμένουν τήν κυβέρνηση νά ἀνοίξει τίς πόρτες. Ὡς πρῶτο βῆμα στό χῶρο τοῦ 

τουρισμοῦ, τό Χ Prize foundation προσέφερε to 2004 10.000.000 δολάρια βραβεῖο 

πού τροφοδότησε ἕναν ἄνευ προηγουμένου ἀνταγωνισμό γιά νά γίνει ἡ πρώτη, 

ἐπαναλαμβανόμενη ἰδιωτικῶς χρηματοδοτούμενη διαστημική πτήση. Ο Sir Richard 

Branson τῆς Virgin Galactic σχεδιάζει νά προσφέρει ἐμπορικά διαστημικά ταξίδια 

μέχρι τό 2018. Ἐκτός ἀπό τά σχέδια γιά «ἀνελκυστῆρες διαστήματος», ἡ 

νανοτεχνολογία μας δίνει ἤδη νέα, ἐλαφρύτερα ὑλικά - καί ἀργότερα ὑπόσχεται πιό 

ἰσχυρές πηγές ἐνέργειας καί ὑπολογιστικές δυνατότητες - πού μποροῦν νά ἐπιτρέψουν 

πιό ἀποδοτικές καί μεγαλύτερου βεληνεκοῦς καί διάρκειας διαστημικές πτήσεις.[2]  

Ἔτσι, μέ τήν αὐξανόμενη δυνατότητα τῶν ἐμπορικῶν διαστημικῶν ταξιδιῶν, 

φαίνεται ὅτι εἴμαστε πραγματικά στά πρόθυρα μιᾶς νέας κατάκτησης τοῦ 

Διαστήματος καί προσπέλασης σέ νέα σύνορα. Ἀλλά τί αὐτό συνεπάγεται; Τό 

Διάστημα ἀπό καιρό ὀνομάζεται "The Final Frontier", ἀλλά ἔχουμε διαθέσει τό χρόνο 

γιά νά ἐξετάσουμε ποιές εἶναι οἱ εὐθύνες μας  σάν "ἀκρίτες"; Ὑπάρχουν ἠθικά καί 

κοινωνικά ζητήματα ποῦ θά πρέπει νά ἐξετάσουμε ἐκ τῶν προτέρων; Ἅς συγκρίνουμε 

ἐν συντομίᾳ αὐτή τή νέα ἐποχή τῆς ἐξερεύνησης τοῦ Διαστήματος μέ ἄλλες 

περιπτώσεις χαρτογράφησης νέων συνόρων γιά νά δοῦμε τό γιατί ἡ ἠθική του 

Διαστήματος εἶναι μία κρίσιμη περιοχή γιά συζήτηση.  
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2. Ἀναδρομή στήν Ἱστορία  

Πηγαίνοντας πίσω μερικούς αἰῶνες στήν ἀποικιακή Ἀμερική, μαθήματα ἱστορίας 

φαίνονται νά ἔχουν παραλειφθεῖ ἀπό τήν ἔντονη ἠθική συζήτηση πού εἶχε ἀφιερωθεῖ 

στήν ἀγγλική ἀποικιοκρατία, δηλαδή, γιά τήν ἠθική νομιμότητα τῆς ἐγκατάστασης σέ 

ἐδάφη πού εἶχαν ἤδη καταληφθεῖ ἀπό τούς ἰθαγενεῖς της Ἀμερικῆς ἤ Ἰνδιάνους. [3]  

Ἡ διαφορά μεταξύ ἀποικιοκρατίας καί ἐξερεύνησης τοῦ Διαστήματος, φυσικά, 

εἶναι ὅτι δέν τίθεται ἀμέσως τό πρόβλημα τῆς ἐκτόπισης ἤ παρέμβασης σέ 

προϋπάρχοντες κατοίκους  στά οὐράνια σώματα πού θά ἐξερευνήσουμε στή συνέχεια, 

δεδομένου ὅτι καμιά τέτοια «ἀλλοδαπή» μορφή ζωῆς δέν ἔχει ἀκόμη ἐντοπιστεῖ. Καί 

μέ δεδομένο τό Παράδοξό του Fermi, αὐτό μπορεῖ νά εἶναι ἕνα πρόβλημα πού δέν 

χρειάζεται νά τό ἀντιμετωπίσουμε στό ἄμεσο μέλλον. Ἀντίθετα, τό θέμα ἐδῶ εἶναι ὅτι 

ἄν κάνουμε  ἕνα ἄλλο γιγάντιο ἅλμα πρός τά σύνορα τοῦ Διαστήματος, ἡ θέση μας 

δέν εἶναι πολύ διαφορετική ἀπό ἐκείνη τῶν ἀποικιοκρατῶν: ἔχουμε τή μοναδική 

εὐκαιρία νά ξεκινήσουμε ἕνα νέο κόσμο, ἀλλά κάνοντας αὐτό, μπορεῖ νά ὑπάρξουν 

σημαντικά ἠθικά καί κοινωνικά ζητήματα πού θά πρέπει νά ἐξετάσουμε πρῶτα. [2] 

Θά μπορούσαμε ἐπίσης νά θεωρήσουμε μία ἀναλογία μεταξύ τοῦ ἀναπτυσσόμενου 

Διαστήματος, ἅς ποῦμε, μέ τήν ἀνάπτυξη στήν Ἀνταρκτική: ἄν ἡ παγωμένη γῆ 

μποροῦσε νά γίνει κάπως διαθέσιμη γιά ἐμπορική ἐξερεύνηση καί οἰκισμούς, τί 

εἴδους κοινωνικό σχεδιασμό καί ἠθικά ζητήματα θά συζητούσαμε στή συνέχεια;  

Ἐφαρμόζουμε τήν ἴδια προνοητικότητα γιά τήν ἀξιοποίηση τοῦ διαστημικοῦ χώρου - 

καί ἄν ὄχι, γιατί;  

Πολλά ἔχουν ἤδη εἰπωθεῖ σχετικά μέ ὁρισμένα ζητήματα  δεοντολογίας στό 

διαστημικό χῶρο, ἀλλά ὑπάρχουν ἐπίσης καί νέες «μεγάλης εἰκόνας» ἀνησυχίες πού 

δέν ἔχουν τύχει πολλῆς ἤ καμίας προσοχῆς. Ἡ ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν θεμάτων θά 

μποροῦσε τουλάχιστον νά δώσει στό κοινό μεγαλύτερη ἐμπιστοσύνη ὅτι οἱ 

κυβερνήσεις, ἐπιστήμονες καί ἀστροναῦτες σκέφτονται μέ γνώμονα τό συλλογικό 

μας συμφέρον, παρά ὅτι παραβλέπουν τό θέμα καί δέν κάνουν δημόσια συζήτηση γιά 

τίς σημαντικές συνέπειες τοῦ ἐγχειρήματος. Γιά παράδειγμα ἀναφέρουμε τή 

βιοτεχνολογία - ἡ ὁποία δημιούργησε ἕνα ἐντελῶς νέο ἐπιστημονοκό κλάδο τῆς 

βιοηθικῆς - καί ἀπ’ ὅτι φαίνεται, συμβαίνει τώρα σέ ἕνα βαθμό καί μέ τή 

νανοτεχνολογία. [2] 

 

3. Θέματα τῆς Διαστημικῆς Ἠθικῆς- Δεοντολογίας  

3.1 Γενικά ἐρωτήματα 

Ἡ προοπτική της αὔξησης τῶν διαστημικῶν ταξιδιῶν φέρνει μαζί της μιά σειρά 

ἀπό ἠθικά ζητήματα, ὅπως ἡ σχέση μέ τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, 

ἀνταγωνιστικές προτεραιότητες, κινδύνους ἀσφάλειας καί μή διάδοση τῆς 

στρατιωτικῆς τεχνολογίας. Αὐτές εἶναι κάπως κοινότυπες ἐρωτήσεις καί, ἄν καί δέν 

θά εἶναι τό ἐπίκεντρο αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου, θά τά συζητήσουμε ἐν συντομίᾳ ἐδῶ γιά 

λόγους πληρότητας.  

Μιά ἀπό τίς πρῶτες καί φυσικές ἀντιδράσεις πολλῶν εἶναι ἡ ἐρώτηση: Θά πρέπει 

νά ἐνθαρρύνεται ἡ ἰδιωτική ἐξερεύνηση τοῦ διαστήματος, μέ δεδομένο τό τί ἔχουμε 
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κάνει γιά τόν πλανήτη μας; Τί μπορεῖ νά γίνει γιά νά μήν μᾶς ἀκολουθήσουν στόν 

διαστημικό χῶρο τά προβλήματα ποῦ ἔχουμε στή Γῆ, ἄν δέν ἔχουμε πρῶτα μελετήσει 

τίς συμπεριφορές ποῦ συνέβαλαν στή δημιουργία τῶν προβλημάτων αὐτῶν; Ὡς 

παραδείγματα ἀναφέρουμε, μιά ὑπέρ-ἀνεπτυγμένη αἴσθηση τοῦ ἐθνικισμοῦ πού 

μπορεῖ καί πάλι νά ὁδηγήσει σέ πόλεμο μέ ἄλλους ἀνθρώπους στό Διάστημα, ἤ τήν 

παράβλεψη τῶν σωρευτικῶν ἐπιπτώσεων μικρῶν πράξεων πού μπορεῖ καί πάλι νά 

ὁδηγήσει σέ καταστάσεις ὅπως εἶναι ἡ ὑπερβολική ἐμπορευματοποίηση τοῦ 

διαστημικοῦ χώρου καί ἡ ρύπανση τοῦ Διαστήματος. Ἔχουμε μάθει ἀρκετά γιά τόν 

ἑαυτό μας καί τήν ἱστορία μας ὥστε νά ἀποφύγουμε τά ἴδια λάθη, ὅπως ἔχουμε κάνει 

στή Γῆ; [2] 

Ἡ διατήρηση ἐνός παρθένου, ἀμόλυντου διαστημικοῦ χώρου εἶναι ἕνα 

ἐπαναλαμβανόμενο θέμα, ὅσο αὐτό εἶναι σημαντικό γιά τή διατήρηση τῶν 

ὑγροτόπων, τροπικῶν δασῶν καί ἄλλα θαυμάτων τῆς Φύσης ἐδῶ στή Γῆ. Ἔχουμε 

ἤδη γεμίσει τήν ἐξωτερική μας ἀτμόσφαιρα μέ αἰωρούμενα διαστημικά ἀπόβλητα 

πού πρέπει οἱ πύραυλοι καί τά διαστημόπλοια νά ἀποφεύγουν κατά τήν κίνησή τους 

στό Διάστημα, γιά νά μήν ἀναφέρουμε ἐγκαταλειφθέντες ἐξοπλισμούς στή Σελήνη 

καί σέ ἄλλους πλανῆτες. Ἔτσι, ποιές ἐγγυήσεις εἴμαστει σέ θέση νά δώσουμε ὅτι δέν 

θά ὀξύνουμε τό πρόβλημα, εἰδικά ἄν  προτείνουμε νά αὐξηθεῖ ἡ διαστημική 

κυκλοφορία; Εἴμαστε προετοιμασμένοι νά διακινδυνεύσουμε ἀτυχήματα στό 

Διάστημα ἀπό τίς τεχνολογίες ποῦ θά μπορούσαμε νά χρησιμοποιήσουμε, ὅπως ἡ 

πυρηνική ἐνέργεια;  

Πολλά ἐρωτήματα  ἔχουν διατυπωθεῖ γιά τό ἄν θά πρέπει νά στρέψουμε ἀλλοῦ τίς 

σημαντικές ἐπενδύσεις μας στήν ἐξερεύνηση τοῦ διαστήματος - μεγάλο μέρος τῶν 

δαπανῶν χρηματοδοτοῦνται ἀπό τούς φορολογούμενους - γιά νά λύσουμε πιό 

πιεστικά προβλήματα στή Γῆ, ὅπως βοηθώντας τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη σέ 

ὑποβαθμισμένες περιοχές, τήν ἀνακούφιση τῆς φτώχειας καί τῆς πείνας, παρέχοντας 

πρόσβαση σέ καθαρό καί προσιτό νερό καί  ἐνέργεια, καθώς καί τήν ἀντιμετώπιση 

ἄλλων ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων τῶν παραβιάσεων τῶν ἀνθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Μεγάλη ἀνησυχία ἔχει ἐπίσης ἐκδηλωθεῖ γιά τή στρατιωτικοποίηση 

τοῦ Διαστήματος, δεδομένου τοῦ ἱστορικοῦ στρατιωτικοποίησης νέων τεχνολογιῶν 

καί μεταφορᾶς παλιῶν συγκρούσεων πάνω σέ νέα ἐδάφη.[2] 

 

3.2 Βιοηθικές ἐρωτήσεις σχετικά μέ τά ἐπανδρωμένα διαστημικά ταξίδια 

Μέχρι τώρα, ἡ φιλοσοφία τῆς διαστημικῆς ἰατρικῆς εἶναι νά ἀντιμετωπίζει αὐτό 

πού εἶναι θεραπεύσιμο στό Διάστημα, ἀλλά γιά σοβαρούς τραυματισμούς ἤ 

ἀσθένειες,  προβλέπεται ἡ ἐπιστροφή τοῦ μέλους τοῦ πληρώματος στή Γῆ τό 

συντομότερο δυνατόν. Τέτοιες περιορισμένες δυνατότητες δέν θά ἀρκοῦν γιά μακρᾶς 

διάρκειας διαστημικές πτήσεις πέρα ἀπό χαμηλές γήινες τροχιές (δηλαδή, γιά 

ἀποστολές στή Σελήνη ἤ τόν Ἄρη, τίς ὁποῖες θά ὀνομάσουμε Ἀποστολές 

Ἐξερεύνησης, Class Missions). [4] 

Ποιός ἀποφασίζει τί ἰατρικά μέσα χρησιμοποιοῦνται καί γιά ποιόν; Η NASA ἔχει 

ἀρχίσει τή μακρά διαδικασία γιά τήν ἐνδελεχῆ ἐξέταση τῶν ἰατρικῶν πολιτικῶν πού 
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θά διατηρήσουν τήν ὑγεία καί θά παρέχουν ἰατρική περίθαλψη στούς ἀστροναῦτες 

γιά τίς μακρᾶς διάρκειας ἀποστολές.  

Καί τώρα ἅς ἀναφέρουμε ἐδεικτικά μερικά ἐρωτήματα ἠθικῆς φύσεως πού ἔχουν 

σχέση μέ τά ἐπανδρωμένα διαστημικά ταξίδια [4], [5] 

• Τί εἴδους πληροφορίες θά ποῦμε στά μέλη τοῦ πληρώματος ἑκατομμύρια χιλιόμετρα 

μακριά ἀπό τή Γῆ; 

• Τί θά κάνουμε ἄν ἕνα μέλος τοῦ πληρώματος ἔγινε βίαιο, λόγω  τραυματικῆς 

ἐγκεφαλικῆς βλάβης ἤ ψυχικῆς ἀσθένειας;  

• Πόση ἰατρική ἐκπαίδευση εἶναι ἐπαρκής γιά τό πλήρωμα στό σύνολό του;  

• Ποιό ἐπίπεδο θεραπείας εἶναι ἀρκετό;  

• Ποιό ρόλο πρέπει νά ἔχουν οἱ οἰκογένειες τῶν ἀστροναυτῶν στή λήψη ἀποφάσεων 

σχετικά μέ τό ἄν ἕνα μέλος τοῦ πληρώματος πρέπει νά πάει σέ μία τέτοια ἀποστολή;  

• Ἐάν ἕνα μέλος τοῦ πληρώματος καταστεῖ ἀνίκανο στό διάστημα, ποιός τούς 

ὑποκαθιστᾶ στή λήψη ἀποφάσεών τους;  ὁ/ἡ σύζυγός τους; Γιατροί τῆς NASA; Ἄλλα 

μέλη τοῦ πληρώματος ἐπί τοῦ σκάφους;  

• Πόσο πρέπει νά γνωρίζουμε γιά τήν ἀνθρώπινη φυσιολογία, τίς ἀσθένειες, τό 

μεταβολισμό τῶν ναρκωτικῶν, καί ἄλλες βασικές βιοϊατρικέςς καί παθολογικές 

διεργασίες στό Διάστημα πρίν ἀποφασίσουμε νά στείλουμε ἀνθρώπους στό 

Διάστημα;  

• Ποιοί παράγοντες κινδύνου εἶναι ἀποδεκτοί στίς ἀποστολές ἐξερεύνησης;  

• Σχεδόν σίγουρα τό ἐπίπεδό της ἀκτινοβολίας ὅπου τά μέλη τοῦ πληρώματος θά 

ἐκτίθενται σέ μία ἀποστολή στόν Ἄρη θά ὑπερβαίνει τά σήμερα ἐπιτρεπόμενα ὅρια. 

Θά ἐπιτρέπουμε στούς ἀστροναῦτες νά προσφερθοῦν ἐθελοντικά νά ἀναλάβουν τά 

ἐπίπεδα κινδύνου ποῦ ἡ νομοθεσία δέν θά ἐπέτρεπε γιά ἕνα ἐργαζόμενο ἐπί τῆς γῆς, 

ὅπως σέ ἕνα ἐργοστάσιο πυρηνικῆς ἐνέργειας;  

• Πώς μποροῦμε νά ἐξισορροπήσουμε τή ζωή καί τήν ἀσφάλεια τῶν μελῶν τοῦ 

πληρώματος μέ τήν ἐπιτυχία στήν ἀποστολή; Πόση θυσία εἶναι ἐπιτρεπτή πρίν 

ἐγκαταλείψουμε τήν ἀποστολή;  

• Μποροῦμε νά ἐλέγχουμε  τίς γενετικές ἱκανότητες τῶν  ἀστροναυτῶν καί νά μήν 

ἐπιτρέπουμε τή συμμετοχή τους σέ περίπτωση ποῦ ὑπάρχει κάποιο πρόβλημα; 

• Σέ ποιό βαθμό ἐπιτρέπουμε στούς ἀστροναῦτες τό ἰατρικό ἀπόρρητο;  

• Πρέπει ψυχιατρικές πληροφορίες νά ἀντιμετωπίζονται διαφορετικά ἀπό τίς ἄλλες 

ἰατρικές πληροφορίες;  

Ἐρωτήματα ὅπως αὐτά, καί ἑκατοντάδες ἄλλα, εἶναι ὅλα στό τραπέζι, τόσο στή 

NASA ὅσο καί σέ ἄλλες ἑταιρεῖες διαστήματος. Ἡ ἐπιστημονική φαντασία ἔχει 

ἐξερευνήσει μερικές ἀπό αὐτές τίς ἐρωτήσεις γιά δεκαετίες, ἀλλά τώρα εἴμαστε στό 

σημεῖο στό ὁποῖο θά πρέπει νά ἀρχίσει μία στροφή ἀπόψεων στήν πολιτική τῶν 

διαστημικῶν πτήσεων. Πολλά ἀνταγωνιστικά συμφέροντα εἶναι ἀντικείμενο 

συνομιλιῶν καί καμία πολιτική γιά τή βιοηθική ἤ ἰατρική περίθαλψη στίς μακρᾶς 

διάρκειας ἀποστολές δέν ἔχει ἀκόμη ἐγκριθεῖ. Τά καλά νέα εἶναι ὅτι οἱ διαστημικές 

ἑταιρεῖες (NASA, ESA κ.ἅ.) παίρνουν αὐτά τά ζητήματα πολύ σοβαρά ὑπόψη καί 

πολλά χρόνια πρίν χρειαστεῖ νά ἐφαρμοστοῦν. 

Μιά ἄλλη κοινή ἀνησυχία εἶναι γιά τήν ἀσφάλεια τῶν πρωτοπόρων ἀστροναυτῶν: 

Πρέπει νά στέλνουμε τούς ἀνθρώπους σέ ἄλλους πλανῆτες, ὅταν ρομπότ θά 
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μποροῦσαν νά κάνουν τή δουλειά ἐξίσου καλά, ἀλλά μέ μεγαλύτερη ἀσφάλεια καί 

λιγότερο κόστος; Ἀλλά μέ τούς σημερινούς κανονισμούς, δέν θά εἶχε ποτέ ἐπιτραπεῖ 

στούς ἀδελφούς Ράϊτ νά ἀπογειωθοῦν μέ μία σαθρή, ποδήλατο-powered μηχανή τους 

ἥ στούς τολμηρούς θαλασσοπόρους νά ἀνακαλύψουν νέους κόσμους. Ἀκόμη καί ἄν ἡ 

ἀσφάλεια δέν εἶναι ἕνα βασικό ἠθικό θέμα γιά τούς ἀστροναῦτες πού ἔχουν 

συναινέσει γιά τούς κινδύνους, τί ἰσχύει γιά τά ὅποια παιδιά πού γεννιοῦνται ἤ 

παίρνονται στό διάστημα, καί τά ὁποία δέν μποροῦν  νά δώσουν νομική συναίνεση;  

 

3.2 Βιοηθική ἐξωγήϊνης Νοημοσύνης 

Ἡ μελέτη τῆς ἀστροβιοηθκῆς δέχεται τήν πιθανότητα ὅτι ὑπάρχει ζωή πέρα ἀπό τή 

Γῆ, καί ὅτι οἱ ἀλληλεπιδράσεις μας μέ τέτοια ζωή θά μποροῦσαν νά ἔχουν σοβαρές 

ἠθικές ἐπιπτώσεις. Καθώς οἱ ἄνθρωποι ἐξερευνοῦν τό διάστημα,  μπορεῖ νά ἔχουν τήν 

ὑποχρέωση νά προστατεύσουν ἄλλες μορφές ζωῆς, καί νά τίς σέβονται, εἰδικά ἄν 

πολύπλοκες εὐφυεῖς μορφές ζωῆς ἀνακαλυφθοῦν ποτέ. Ἡ ἠθική καί ἠθική σχέση 

μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἐξωγήινης ζωῆς εἶναι ἐπίσης σημαντικό νά 

ἐξεταστοῦν, καθόσον τό ἐνδεχόμενο μελέτης τῆς ἐπιστήμης τῆς ζωῆς στό Διάστημα 

γίνεται ὅλο καί πιό πιθανό.  

Πολλοί ἄνθρωποι ἀναγνωρίζουν σήμερα τήν ἀξία τῆς ζωῆς στή Γῆ, ἐκτιμώντας τή 

φυσική ποικιλομορφία τόσο γιά αἰσθητικούς ὅσο καί πρακτικούς λόγους. Σέ 

ὁρισμένες περιοχές, μέτρα προστασίας ἔχουν ἀναληφθεῖ ἀπό τήν ἐπιστημονική 

κοινότητα γιά τήν προστασία τῶν εὐάλωτων μορφῶν  ζωῆς, ὅπως τά ἀπειλούμενα 

ζῶα. Οἱ ἀστροβιοηθικοί (Astrobioethicists) πιστεύουν ὅτι μπορεῖ ἐπίσης νά 

χρειάζονται τέτοια μέτρα γιά τήν προστασία τῆς ἐξωγήινης ζωῆς, ὅπως, γιά 

παράδειγμα, διαστημοσυσκευές πού ἀποστέλλονται ἀπό τή Γῆ στό μακρινό 

διάστημα, θά πρέπει ἴσως νά κατασκευάζονται κατά τρόπο πού νά ἀποφεύγεται ἡ 

μόλυνση τῶν ἄλλων μορφῶν ζωῆς καί τῶν κοινωνιῶν.  

Οἱ ἐρευνητές σέ αὐτόν τόν τομέα μπορεῖ νά προσεγγίσουν τήν ἀστροβιοηθική ἀπό 

διάφορες προοπτικές. Μία εἶναι καθαρά φιλοσοφική, ἐνσωματώνοντας ἀφηρημένες 

φιλοσοφικές ἔννοιες στήν εὐρύτερη συζήτηση γιά τά θέματα πού ἐμπλέκονται. Ἕνας 

ἄλλος τρόπος ἔχει πιό ἐπιστημονικό χαρακτήρα, μέ ἔμφαση στόν καθορισμό τοῦ ἄν ἤ 

δέν ὑπάρχει ζωή κάπου στό διάστημα, καί τί εἴδους μορφή ζωῆς θά μποροῦσε νά 

λάβει, ἐστιάζοντας τή συζήτηση στά ἀποτελέσματα τῆς ἀλληλεπίδρασης μέ 

ἐξωγήινες μορφές ζωῆς. Ἡ Ἀστροβιοηθική ἐνσωματώνει πολλές ἔννοιες ἀπό τή 

βιοηθική πού εἶναι συνδεδεμένη μέ τή Γῆ, ἀναγνωρίζοντας τό γεγονός ὅτι πολλά ἀπό 

τά ἠθικά ζητήματα παραμένουν τά ἴδια, ἀνεξάρτητα ἀπό πού προέρχεται ἡ μορφή 

ζωῆς. 

Ἀλλά τί θά μποροῦσαν νά εἶναι οἱ ἐξωγήϊνοι; Στήν ἔκθεσή τους, "Ἡ Ἐπικοινωνία 

μέ Ἐξωγήινους θά ὠφελήσει ἤ θά βλάψει τήν ἀνθρωπότητα; Μιά ἀνάλυση Σενάριο", 

οἱ ἐρευνητές προσπαθοῦν νά τούς φανταστοῦν διαιρώντας τίς ἠθικές θεωρίες σέ 

ἐγωιστικές (ἀτομικές) καί οἰκουμενικές. Σύμφωνα μέ τήν πρώτη περίπτωση καί ἄν οἱ 

ἐξωγήινοι ἔχουν τό πάνω χέρι, τότε πρέπει νά θυμηθοῦμε ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τήν 

τάση νά εἶναι ἐχθρικοί πρός ἄλλους πολιτισμούς. Κατά μία ἄποψη, οἱ ἐξωγήινοι 

μπορεῖ νά προχωρήσουν γιά νά σκοτώσουν, νά μολύνουν, νά κατακτήσουν, νά 
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ἐκτοπίσουν ἤ νά μᾶς ὑποδουλώσουν, νά μᾶς χρησιμοποιήσουν ὡς δείγματα γιά τά 

μουσεῖα τους ἥ νά μᾶς χρησιμοποιήσουν γιά τήν ἰατρική ἔρευνα. [6] 

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἄν οἱ ἐξωγήινοι ἔχουν μία οἰκουμενική ἠθική, τότε μπορεῖ 

νά θέλουν νά διατηρήσουν ὅλη τή ζωή. Ἀκόμη καί ἄν ἦταν λίγο συγκαταβατικοί καί 

προστατευτικοί, τουλάχιστον θά εἴμαστε ἀσφαλεῖς. Ἐκτός ἄν, φυσικά, ἦταν 

οἰκουμενικοί ὠφελιμιστές. Σέ αὐτή τήν περίπτωση, θά μποροῦσαν νά ἀποφασίσουν 

ὅτι ἡ ἐξαφάνιση τῆς Γῆς θά μποροῦσε νά εἶναι ἕνα μικρό ἀντίτιμο γιά ἕνα μεγαλύτερο 

καλό γιά κάποιο μεγάλο γαλαξία, π.χ. τή δημιουργία ἐνός express διαγαλαξιακοῦ 

διαδρόμου ὅπου ἡ Γῆ εἶναι ἐμπόδιο. (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy).[6] 

Ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει τήν ἠθική ὑποχρέωση νά ἀνακαλύψει, νά δημιουργήσει καί 

νά ὑποστηρίξει ἀναδυόμενες μορφές ζωῆς μέσω τῆς ἐξερεύνησης τοῦ Διαστήματος. 

Ἡ ὑποχρέωση αὐτή ἀπορρέει ἀπό τήν ἴδια τήν ἀνακάλυψη, τήν ἁπλή δυνατότητα 

ἀνάπτυξης αὐτῆς τῆς τεχνολογίας. Ὡστόσο, γιά νά καταλάβουμε τήν ἀξία αὐτῶν τῶν 

ἐπιτευγμάτων καί γιατί πρέπει νά τά συνεχίσουμε, ἀπαιτεῖται περαιτέρω ὅτι  πρέπει 

νά συνδέουμε τήν ἐξερεύνηση τοῦ διαστήματος μέ μία μακρά ἁλυσίδα ἄλλων 

ἀνακαλύψεων πού ἔχουν σταδιακά ἐπεκτείνει τήν ἔρευνά μας.  

 

4. Εὐρύτερα θέματα Διαστημικῆς Δεοντολογίας  

Ἄν τό περιβάλλον, ἡ ἀσφάλεια καί ἄλλες ἀνησυχίες πού ἀναφέρθηκαν 

προηγουμένως εἶναι κοντοπρόθεσμα ζητήματα στό χῶρο τῆς δεοντολογίας, ὑπάρχουν 

ἐπίσης καί ἄλλα μεσοπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα ζητήματα πού θά πρέπει νά 

ἐξετάσουμε, κυρίως σχετιζόμενα μέ τήν οἰκονομική, πολιτική καί κοινωνική 

ἐπίπτωση τῆς ἐξερεύνησης τοῦ Διαστήματος στίς ὑπάρχουσες κοινωνικές δομές. 

Πολλές ἀπό αὐτές τίς ἐρωτήσεις εἶναι γνωστές στή Φιλοσοφία, ἀλλά στήν ἑπόμενη 

ἑνότητα θά προσπαθήσουμε νά συμπληρώσουμε τό πάζλ σέ σχέση μέ τήν ἐξερεύνηση 

τοῦ διαστήματος. [2]  

 

4.1 Δικαιώματα Ἰδιοκτησίας καί Οἰκονομικᾶ θέματα 

Ἐάν ὁ διαστημικός χῶρος θά πρέπει νά ἐμπορευματοποιηθεῖ, τότε ἀξιώσεις 

ἰδιοκτησίας - ἀπό κυβερνήσεις, ἐπιχειρήσεις, ἰδιῶτες, ἤ καί ἀπό τούς  τρεῖς - θά 

ἐγερθοῦν προκειμένου νά λειτουργήσουν ἐπιχειρηματικά ἐγχειρήματα χωρίς 

παρεμβολές ἀπό ἄλλους. Π.χ. μιά ἑταιρεία μπορεῖ νά εἶναι λιγότερο πρόθυμη νά 

ἐπενδύσει ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ἤ καί δισεκατομμύρια δολάρια γιά τήν, ἅς 

ποῦμε, κατασκευή κατοικιῶν χρονομεριστικῆς μίσθωσης στή Σελήνη, χωρίς νά ἔχει 

σαφῆ δικαιώματα σέ αὐτήν τήν ἰδιοκτησία. Σέ κάθε περίπτωση, φαίνεται νά εἶναι στή 

φύση μας νά ἀποκτήσουμε ἤ νά θέλουμε πράγματα νά εἶναι δικά μας καί μόνο δικά 

μας, ἑπομένως τά θέματα αὐτά θά προκύπτουν οὕτως ἤ ἄλλως. [2] 

Ὅμως, παρά τίς συνθῆκες τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ποῦ θεωροῦν τό ἐξωτερικό 

διάστημα κοινῆς ἰδιοκτησίας (τουλάχιστον πρός τό παρόν), πῶς θά ἦταν μία δίκαιη 

διαδικασία γιά τή διεκδίκηση ἀκίνητης ἰδιοκτησίας στό διάστημα, χωρίς τήν ὁποία 

κινδυνεύουμε νά διολισθήσουμε σέ  μία δωρεάν-γιά-ὅλους χαοτική ἁρπαγή γῆς; 

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, πρέπει νά καταλάβουμε τί σημαίνει νά ἔχουμε  διαστημικό χῶρο ἀπό 

κοινοῦ μέ ἄλλους. Εἶναι ἡ σχέση μας μέ τό χῶρο μία «θετική κοινότητα ἰδιοκτησίας», 
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στό ὅτι ὁ καθένας μας ἔχει στό διαστημικό χῶρο τό δικό του ἴσο μερίδιο μαζί μέ τό 

περιεχόμενό του; Ἄν ναί, πολλές ἄλλες ἐρωτήσεις προκύπτουν. Γιά νά ἀναδειχθεῖ τό 

σημεῖο, φανταστεῖτε ἄν ὑπῆρχαν μόνο ὀκτώ ἀνθρῶποι στή ζωή στή Γῆ καί μόνο ὀκτώ 

ἄλλοι πλανῆτες στό ἡλιακό μας σύστημα: θέλουμε ὁ καθένας νά ἀποκτήσει τό δικό 

του πλανήτη ἤ μόνο τό 1/8 τοῦ κάθε πλανήτη; Καί πώς ἐνεργοῦμε ἐμεῖς γιά 

λογαριασμό μέλλοντικων ἀνθρώπων. [2] 

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἄν ἡ σχέση μας μέ τό χῶρο εἶναι μία "ἀρνητική κοινότητα 

ἰδιοκτησίας", τότε κανείς δέν ἔχει ἀξίωση ἐκ πρώτης ὄψεως στήν ἐν λόγῳ ἰδιοκτησία, 

δηλαδή, κανείς δέν κατέχει τίποτα ἀκόμα, ἤ μοιραζόμαστε τήν κοινή ἀφετηρία τῆς μή 

κατοχῆς κανενός τμήματος  τοῦ διαστημικοῦ χώρου. Αὐτό ἐγείρει τό ἐρώτημα: πῶς 

εἶναι δυνατόν νά ἀποκτήσει κανείς τήν κυριότητα τοῦ ἄγνωστου ἀντικειμένου, μέ 

ποιές μεθόδους;  

Φυσικά, θά μπορούσαμε ἁπλῶς νά ἐπεκτείνουμε τούς ἰσχύοντες κανόνες μας γιά 

τήν ἰδιοκτησία πού θά διέπουν καί  τό διάστημα, ὑποθέτοντας ὅτι ὅλα τά ἔθνη πού 

συμμετέχουν ἐγκρίνουν ἕνα σύστημα ἐλεύθερης ἀγορᾶς. Ἀλλά σέ ἀχαρτογράφητο 

ἔδαφος, ὅπως συμβαίνει  μέ τόν κυβερνοχῶρο, οἱ ἐπιλογές μας φαίνεται νά 

περιορίζονται σέ first-come-first-served καί στόν πλειοδότη, κάτι πού ἔχει ὁδηγήσει 

στή μή ἀποδοτική καί ἄτακτη βιασύνη γιά κυριαρχία στό Διαδίκτυο.  

 

4.2 Δικαιοσύνη καί Διαστημική Κυβέρνηση  

Ἐάν ἐπρόκειτο νά ἐφαρμόσουμε πραγματικά τούς κανόνες τῆς Γῆς στό διάστημα, 

τότε ὁ τελικός, ἔστω καί ἠθικά προβληματικός, τρόπος γιά τή διεκδίκηση ἰδιοκτησίας 

μπορεῖ νά σχετίζεται μέ τήν ἱκανότητα ἐνός ἀτόμου νά ὑπερασπιστεῖ μέ φυσικό τρόπο 

τήν ἰδιοκτησία του. Χωρίς ἀστυνομική δύναμη στό Διάστημα, μπορεῖ πρῶτα νά 

ξεκινήσει μέ ἰδιῶτες ἤ ἐπιχειρήσεις ἡ ὑπεράσπιση κεκτημένων τούς ἔναντι τῶν 

ἀνταγωνιστῶν παρά τούς ὅποιους ἰσχύοντες νόμους στή Γῆ. Ἀκόμη καί μεταξύ τῶν 

φωτισμένων ἀνθρώπων, ἀναπόφευκτα θά ὑπάρξουν διαφωνίες γιά δικαιώματα 

ἰδιοκτησίας στό Διάστημα, ἀκριβῶς ὅπως συμβαίνει καί στή Γῆ, γί 'αυτό θά χρειαστεῖ 

ἕνα κανονιστικό ἤ διοικητικό ὄργανο πού θά ἔχει δικαιοδοσία ἐπί τῶν ἐν λόγῳ 

ἐδαφῶν, ἐκτός ἀπό μία ἐπί πλέον ὑπηρεσία ἐπιβολῆς του. Δέν θά εἶναι ἀρκετό νά 

κυβερνοῦμε ἀπό τή Γῆ - θά χρειαστοῦμε μία τοπική ὀργάνωση γιά τή διατήρηση τοῦ 

νόμου καί τῆς τάξης σέ πραγματικό χρόνο, καθώς καί νά διαχειρίζεται πιό 

ἀποτελεσματικά τή δημόσια τάξη, τήν πολεοδομία καί ἄλλα θέματα. Καί πάλι, αὐτές 

οἱ ἀνησυχίες δείχνουν τή νέα ἐποχή μας στήν ἐξερεύνηση τοῦ Διαστήματος ὡς μιά 

πραγματική εὐκαιρία νά ξεκινήσουμε ἀπό τό μηδέν, φέρνοντας μαζί  νέες εὐθύνες γιά 

ἕνα ἀρχιτεκτονικό σχέδιο γιά τήν κοινωνία στό Διάστημα. [2] 

Ἀλλά δέν ἔχει σημασία ποιός ὁδηγεῖ αὐτή τή διαστημική κυβέρνηση - εἴτε 

πρόκειται γιά τόν ΟΗΕ, τίς ΗΠΑ ἥ ἄλλες χῶρες κυβερνώντας μέ βάση τίς ἀντίστοιχες 

ἀπαιτήσεις τους - ἀπό τή στιγμή πού δορυφόροι ἤ πλανῆτες μποροῦν νά 

μετασχηματιστοῦν γιά νά γίνουν κατοικήσιμοι (terraformed) καί οἱ ἀνθρώπινοι 

κατοικοί τους νά εἶναι αὐτάρκεις, τί κίνητρο ἔχουν πραγματικά οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ, 

ὥστε νά συνεχίσουν μέ αὐτό τό καθεστώς; Ἴσως δέν θέλουν πλέον νά εἶναι ἕνα μικρό 

κοινωνικό-ἐπιστημονικό πείραμα τῆς Γῆς ἤ μία καινούργια περιοχή γιά διακοπές. 
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Γιατί θά πρέπει οἱ ἄνθρωποι στόν Ἄρη νά θεωροῦν τούς ἑαυτούς τούς ὡς προέκταση 

τοῦ κάθε ἔθνους σήμερα, ἄν μποροῦν οἱ ἴδιοι νά σχηματίσουν - καί νά ὑπερασπιστοῦν 

- τή δική τους κυβέρνηση καί νά ἀρχίσουν ἀπό μία νέα ἀρχή; Καί κοιτάζοντας τήν 

κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στό σημερινό κόσμο, ὅπου τά ἀποσχιστικά κινήματα 

πιέζουν γιά ἀνεξαρτησία γιά τίς δικές τους μικρές χῶρες, φαίνεται ὅτι εἶναι στήν 

ἀνθρώπινη φύση νά θέλει νά σπάσει τά δεσμά καί νά εἶναι ἐλεύθερη.  

 

5.  Γιατί νά ἐξερευνήσουμε τό Διάστημα;  

Πράγματι, ὑπάρχουν πολλοί καί καλοί λόγοι γιά νά θέλουμε νά ἐξερευνήσουμε τό 

Διάστημα. Ἡ σφοδρή ἐπιθυμία γιά περιπλάνηση εἶναι στό DNA μας - αὐτό εἶναι 

ἁπλά ὅ, τί κάνουν οἱ ἄνθρωποι. Εἶναι τό ἀκούραστο, καί ἀναμφισβήτητα ἀδιόρθωτο, 

«ἀνθρώπινο πνεῦμα» πού τείνει νά ὠθήσει τά σωματικά, πνευματικά καί δημιουργικά 

μας ὅρια. Ἡ ἐξεύρεση ἠθικῆς ἐπιταγῆς ἤ δικαιολογίας γιά ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα θά 

πρέπει νά εἶναι ἕνα θεμελιῶδες μέρος  τῆς δεοντολογίας τοῦ διαστημικοῦ χώρου.  

Ο Sir Richard Branson ἐξήγησε στήν ἰστοσελίδα τοῦ Virgin Galactic [8]: 

«Ἐλπίζουμε νά δημιουργήσουμε χιλιάδες ἀστροναῦτες κατά τή διάρκεια τῶν 

ἑπόμενων ἐτῶν καί νά ζωντανέψουμε τό ὄνειρό τους μέ τή θέα τῆς μαγευτικῆς 

ὀμορφιᾶς τοῦ πλανήτη μας ἀπό ψηλά, τά ἀστέρια σέ ὅλη τους τή δόξα καί τήν 

καταπληκτική αἴσθηση τῆς ἔλλειψης τῆς βαρύτητας καί τῆς διαστημικῆς πτήσης. Ἡ 

ἐξέλιξη αὐτή θά ἐπιτρέψει ἐπίσης σέ κάθε χώρα στόν κόσμο γιά νά ἔχει τούς δικούς 

τήςς ἀστροναῦτες καί ὄχι μόνο οἱ λίγοι προνομιοῦχοι».[4] Ὅμως, εἶναι ἡ ἐπιθυμία γιά 

τουρισμό ἤ γιά περιπέτεια ἐπαρκῆς λόγος γιά νά ἀνοίξει ὁ διαστημικός χῶρος σέ 

ἰδιῶτες; Ἄλλωστε, δέν ἐπιτρέπονται, γιά παράδειγμα, ἐλεύθερα ταξίδια στήν 

Ἀνταρκτική ἤ σέ χώρους στά  ἐθνικά πάρκα γιά τούς ἴδιους λόγους.  

Ἴσως ἡ διαφορά μεταξύ τοῦ διαστημικοῦ χώρου καί τῆς Ἀνταρκτικῆς ἤ 

προστατευμένων πάρκων εἶναι ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρχουν πολλά περισσότερα γιά νά 

ἀνακαλύψουμε στό Διάστημα, συμπεριλαμβανομένων, ἐνδεχομένως, καί τῆς 

προέλευσης τῆς Γῆς καί τοῦ Σύμπαντος. Ἀλλά τότε, αὐτό ἀλλάζει τό λόγο μας γιά τά 

διαστημικά ταξίδια καί εἶναι περισσότερο γιά χάρη τῆς γνώσης, καί ἄν αὐτή εἶναι ἡ 

περίπτωση, εἶναι ἀσαφές τό πώς ἡ ἐμπορευματοποίηση τοῦ χώρου προάγει τό στόχο 

αὐτό, σέ ἀντίθεση μέ τήν ἐξερεύνηση μόνο ἀπό ἐκπαιδευμένους ἐπιστήμονες. 

Ἄν ὄχι γιά περιπέτεια ἤ περιέργεια, ὑπάρχουν καί ἄλλοι, πιό ρεαλιστικοί λόγοι γιά 

νά ἐξετάσουμε. Γιά παράδειγμα, οἱ ἐπιστήμονες μιλοῦν γιά «τή δημιουργία 

ἀντιγράφων ἀσφαλείας τῆς βιόσφαιρας» στήν περίπτωση πού ὁ κόσμος μας γίνει 

ἀκατοίκητος. [5] Φυσικά, ἄν αὐτό συμβεῖ κάποτε, μπορεῖ νά εἶναι ἀπό δική μας 

ὑπαιτιότητα, δεδομένου ὅτι εἶναι διαθέσιμα ὅπλα μας μαζικῆς καταστροφῆς, 

ἐλεύθερα διανεμημένες συνταγές γιά θανατηφόρους ἰούς, πλημμελεῖς ἐφαρμογές τῆς 

βιοτεχνολογίας καί τῆς νανοτεχνολογίας, καί ἄλλες πιθανές ἀνθρωπογενεῖς 

καταστροφές. Ἔτσι, ἀποτελεῖ ἕνα ἀρκετά καλό λόγο νά μετοικήσουμε  σέ ἕναν ἄλλο 

πλανήτη γιατί θέλουμε νά κάνουμε κάτι, ἄν καταστρέψουμε τά δικό μας πλανήτη; 

Ἀλλά, τί κάνουμε γιά νά διασφαλιστεῖ ὅτι δέν θά κάνουμε τά ἴδια λάθη καί δέν θά 

ἐναποθέσουμε τά ἀπόβλητα σέ ἄλλη βιόσφαιρα;  
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Ἕνας ἄλλος ἰσχυρός λόγος γιά τήν ἀξιοποίηση τοῦ Διαστήματος εἶναι ὅτι ἡ 

μετοίκηση σέ ἄλλους πλανῆτες εἶναι ἡ «βαλβίδα κοινωνικῆς ἐκτόνωσης» πού 

χρειαζόμαστε γιά ἀποσυμφόρηση, ἀφοῦ ὑπάρχει συνεχής μείωση τῶν πόρων ἐδῶ 

στόν πλανήτη μας. [6] Ἀλλά εἶναι αὐτό ἕνα ἐπιχείρημα γιά τήν ἐξερεύνηση τοῦ 

Διαστήματος, ἤ γιά τόν ἔλεγχο τοῦ πληθυσμοῦ καί περισσότερο ἔξυπνη χρήση τῶν 

φυσικῶν πόρων μας; Γιά ἄλλη μιά φορᾶ, ἄν θά πρέπει νά ξεφύγουμε ἀπό τό δικό μας 

πλανήτη γιά κοινωνικούς, πολιτικούς ἤ οἰκονομικούς λόγους, ποιό εἶναι τό σχέδιό 

μας γιά νά τό κάνουμε σωστά σέ ἄλλο πλανήτη, καί νά μήν ἐπαναλάβουμε τά ἴδια 

σφάλματα πού ἔχουμε κάνει στή Γῆ;  

Ἕνας ἄλλος λόγος, καί ἴσως πάρα πολύ ἁπλός, διατυπώθηκε πρόσφατα ἀπό Elon 

Musk, σύν-ἱδρυτή τῆς PayPal καί ἱδρυτή τῆς Space X: «Στόχος μου εἶναι νά κάνω 

τούς ἀνθρώπους τά πρῶτα διαπλανητικό εἶδος». [7] Αὐτό φαίνεται νά ἀνταποκρίνεται 

εἴτε στή βιολογική μας ἐπιθυμία γιά νά διαδώσουμε τίς δικές μας γενετικές γραμμές, 

ἡ ὁποία ἐξυπηρετεῖ παρεμπιπτόντως τή συνέχιση τῶν εἰδῶν, ἤ σέ μία πιό 

ναρκισσιστικῆ ἐπιθυμία νά πάρουμε πάνω μας κυριολεκτικά αὐτό πού εἶναι μέσα στίς 

δυνατότητές μας. ΄Ὁποία καί νά εἶναι ἡ περίπτωση, θά πρέπει νά μᾶς κάνει νά 

ἀναρωτηθοῦμε: (1) ποιά εἶναι ἡ ἠθική της εἰσαγωγῆς νέων εἰδῶν (ζωῆς) σέ 

περιβάλλοντα ὅπου δέν βρίσκονται κανονικά, καί (2) τό γεγονός ὅτι μποροῦμε νά 

στείλουμε τό μέσο πολίτη στό Διάστημα καί νά ἐπεκτείνει τό ἀνθρώπινο εἶδος σέ 

ἄλλους πλανῆτες ἤ δορυφόρους, εἶναι ἐπαρκής λόγος γιά νά κάνουμε αὐτό; Θά 

ἔχουμε ἕνα ἠθικό ζήτημα, π.χ. μέ τή δημιουργία πληθυσμοῦ πιθήκων στή Σελήνη ἤ 

φυτεύοντας ἀγριόχορτα; Καί ἄν ὄχι, ποιές εἶναι οἱ σχετικές διαφορές μεταξύ αὐτοῦ 

καί τῆς ἐποίκησης ὁρισμένων περιοχῶν τῆς Γῆς μέ μή αὐτόχθονα ζῶα;  

Ἀκόμη καί ἄν ἕνας πιό ἀμυντικός λόγος εἶναι ὅτι ἡ ἐξερεύνηση τοῦ διαστήματος 

ὠθεῖ τά ἀνθρώπινα ὅρια, ἡ ἐνέργεια αὐτή νά σπάσουμε ὑφιστάμενα ὅρια τοῦ 

παρελθόντος σίγουρα πρέπει νά ὑπόκειται σέ λογικούς περιορισμούς. Γιά 

παράδειγμα, εἴμαστε σέ θέση νά κλωνοποιήσουμε τά ἀνθρώπινα ὄντα, ἀλλά 

ἀπέχουμε ἀπό τήν πρακτική αὐτή γιά λόγους ἠθικῆς. Εἴμαστε φυσικά σέ θέση νά 

χτίσουμε σπίτια ἐντός τῶν ἐθνικῶν πάρκων καί σέ ἄλλες ἀκατοίκητες περιοχές, ἀλλά 

ἀποφεύγουμε νά πράξουμε ἔτσι, τουλάχιστον συμμορφούμενοι μέ τούς νόμους πού 

ἀποσκοποῦν στήν διατήρηση αὐτοῦ τοῦ περιβάλλοντος [9].  

Περαιτέρω, ἐάν πραγματικά πιστεύουμε ὅτι ἡ ἐξερεύνηση τοῦ διαστήματος εἶναι 

τόσο προφανῶς μή προβληματική ἀπό ἠθική ἄποψη, τότε θά πρέπει νά εἴμαστε σέ 

θέση νά ὑπερασπιστοῦμε αὐτήν τήν διαίσθηση ἤ ἀξίωση. Ἡ ἰσχυρότερη ἄμυνα εἶναι 

νά ὑποστηρίξουμε ὅτι ἔχουμε ἕνα ἀναφαίρετο δικαίωμα νά ἐξερευνήσουμε τό 

Διάστημα καί νά ἀλληλεπιδράσουμε μέ τόν κόσμο ὅπως ἐμεῖς νομίζουμε, ἰδιαίτερα 

ἄν (1) δέν ὑπάρχει κανένας ἄλλος στό Σύμπαν γιά νά ἀντιταχθεῖ, (2) κανένας ἄλλος 

νά μᾶς βλάψει, καί (3) ἀρκετός χῶρος γιά ὅλους. Ἐάν αὐτό εἶναι μία λογική γραμμή 

γιά νά ἀκολουθήσουμε, τότε τό ἐνδιαφέρον μας θά πρέπει νά εἶναι στήν κατανόηση 

τῆς προέλευσης καί τῆς φύσης τοῦ ἐν λόγῳ δικαιώματος, καθώς καί τυχόν εὐθύνες 

πού συνδέονται μέ τό δικαίωμα αὐτό. (Ἄν ὑπάρχουν καί ἄλλα ὄντα στό σύμπαν νά 

ἀντιταχθοῦν ἤ νά βλάψουν, τότε τό ζήτημα τῆς κατάκτησης καί ἀξιοποίησης τοῦ 

διαστημικοῦ χώρου, μπορεῖ νά γίνει πιό περίπλοκο.)  



211 

 

Ἄν πιστεύουμε στή θεωρία τοῦ Big Bang, ἡ προέλευση τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ 

μπορεῖ ἴσως νά βρεθεῖ κάπου στό γεγονός ὅτι ἐμεῖς, ὁ homo sapiens, ἤρθαμε ἀπό τά 

ἀστέρια σέ πρώτη φάση. Τά ἄτομα πού ἀπαρτίζουν τό σῶμα μας - καθώς καί 

ὁτιδήποτε ἄλλο γύρω μας - εἶναι τά ἴδια ἀκριβῶς ἄτομα πού προέρχονται ἀπό τό 

μοναδικό σημεῖο πού περιεῖχε κάποτε ὅλα αὐτά. Ἄν αὐτή εἶναι ἡ περίπτωση, καί 

ἐμεῖς οἱ ἴδιοι βλέπουμε τούς ἑαυτούς μας μέ τούς ἁπλούστερους ὑλιστικούς ὅρους, 

τότε γιατί δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά ταξιδεύουμε πίσω ἀπό ἐκεῖ ποῦ ἤρθαμε; 

Ἔχουμε ἤδη καλύψει τήν ἀπόσταση, ὥστε ἐξερευνώντας τό Διάστημα δέν 

καλύπτουμε πραγματικά νέο ἔδαφος, ἔχουμε πάει ἐκεῖ. Κάπως ἔτσι θά μποροῦσε τό 

ἐπιχείρημα αὐτό νά διατυπωθεῖ [9].  

 

6.  Συμπέρασμα  

Ἐάν ἡ ἐξερεύνηση καί ἡ ἀνάπτυξη τοῦ διαστημικοῦ χώρου εἶναι μέσα στόν ὁρίζοντά 

μας, φαίνεται νά ὑπάρχουν ἀρκετά ἐρωτήματα πού ἀπαιτοῦν προνοητικότητα καί τόν 

ἐκ τῶν προτέρων σχεδιασμό πού σχετίζονται μέ τό κοινωνικό, πολιτικό καί 

οἰκονομικό πλαίσιο τῆς ζωῆς στό Διάστημα, ἐκτός ἀπό τά συνήθη βραχυπρόθεσμα 

θέματα διαστημικῆς ἠθικῆς. Ἄν αὐτή εἶναι ἡ εὐκαιρία μας γιά μία νέα ἀρχή, τότε θά 

πρέπει νά εἴμαστε προετοιμασμένοι καί προσεκτικοί μέ τίς δράσεις μας, 

προβληματιζόμενοι ὅσο εἶναι δυνατόν γιά  ὅσες ἀκούσιες συνέπειες τοῦ ἐγχειρήματος 

αὐτοῦ. 

    Ἔχουν ἤδη περάσει αἰῶνες μέ φιλοσοφικές, πολιτικές καί οἰκονομικές θεωρίες στά 

ἀρχεῖα μας. Τώρα εἶναι ἡ ὥρα νά τά ἀξιολογήσουμε ἐκ νέου καί νά ἐφαρμόσουμε τή 

θεωρία σέ πράξη. Αὐτό πού πιθανῶς δέν θέλoυμε νά συμβεῖ, εἶναι νά σπεύσουμε 

στήν κατάκτηση τοῦ Διαστήματος χωρίς μία στρατηγική «μεγάλης προοπτικῆς» - πού 

ἐπιτρέπει σέ ἰδιῶτες ἤ ἑταιρεῖες ἤ κυβερνήσεις νά κάνουν ἀπό κοινοῦ ἕνα σχέδιο. Ἡ 

ἱστορία μας δίνει πολλά ἄλλα παραδείγματα, ὅπου ἔχουμε εἰσαγάγει νέες τεχνολογίες 

ἤ ἔχουμε  ὑπερβεῖ ἐμπόδια χωρίς προνοητικότητα γιά τίς δράσεις μας, οἱ ὁποῖες στή 

συνέχεια προκάλεσαν προβλήματα πού θά μπορούσαμε νά εἴχαμε ἀποφύγει. Δέν 

χρειάζεται κάν νά ἐξετάσουμε τίς πιό προφανεῖς περιπτώσεις, ὅπως ἡ διάσπαση τοῦ 

ἀτόμου. Ἡ νανοτεχνολογία, ὡς ἕνα ἄλλο παράδειγμα, ὑπόσχεται νά μᾶς δώσει 

μεγάλα ὀφέλη, ἀλλά ἐνέχει ἐπίσης μεγάλες δυνατότητες γιά κατάχρηση καί ἐγείρει 

ἠθικά ζητήματα, π.χ., ποῦ σχετίζονται μέ τήν ὑγεία, τήν προστασία τῆς ἰδιωτικῆς 

ζωῆς, τήν ἀνθρώπινη βελτίωση, τά στρατιωτικά, τά οἰκονομικά καί ἄλλα.  

    Τό θέμα δέν εἶναι ὅτι δέν πρέπει νά ἐξερευνήσουμε τό Διάστημα, ἀλλά ἄν θέλουμε 

νά πραγματοποιήσουμε τό ταξίδι μας, τό ὁποῖο μπορεῖ νά εἶναι ἀσταμάτητο οὕτως ἤ 

ἄλλως, τότε θά πρέπει νά ἐξετάσουμε σοβαρά τά θέματα αὐτά. Τουλάχιστον, αὐτό θά 

δώσει στό κοινό μεγαλύτερη ἐμπιστοσύνη ὅτι κοιτάζουμε μπροστά πρίν κάνουμε 

ἄλλο ἕνα ἅλμα γιά τήν ἀνθρωπότητα. Ἀλλά, διδασκόμενοι ἀπό τήν Ἱστορία καί στό 

ὄνομα τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ κοινοῦ - ἐπειδή αὐτό εἶναι τό σωστό πράγμα πού πρέπει 

νά κάνουμε- ἡ ἠθική πρέπει νά πάει χέρι-χέρι μέ τήν τεχνολογία καί τήν 

ἐπιχειρηματικότητα, ἄσχετα μέ τό πού βρισκόμαστε σέ αὐτό τό Σύμπαν. 
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Abstract 

The sculpture of the great contemporary sculptor Tony Cragg is inspired by the spirit of the 

artist to turn outwards the inner reality of the sculpture. He is not interested in "imitation" as a 

copy of an already existing form but in the inside of matter creation and the appearance of a 

primary form. His sculptures are not static and “finished” material realities but potentially 

material constantly activated and generates open and animated material entities. For Tony 

Cragg sculpture is the existential agony of matter. In its existential research matter constantly 

creates forms in action, in motion, in the stage of transformation. The artist himself is a 

subject activated though the artistic practice and creative intervention. The artist is a prolific 

performer of the will of matter. And as such he produces language. Sculpture is a language 

that finds new ways of expression permanently renewing vocabulary. 

 

Keywords: matter, deconsruction, object, planetary motion, energy 

 

 

We already know from the myth of Prometheus that fire and art were stolen from 

the kingdom of the Gods and given to human beings in order to better their lives. 

Nature and fire come from the same place. Zeno, according to Diogenes Laërtius, 

calls nature “πυρ τεχνικόν” (pyr technikon or the fire of creation), in other words the 

fire of art that gives birth to and creates shapes. The creation of shapes is due to the 

nature-art connection. Only as a result of what they create are those two recognised. 

In natural forms (human, animal, plant) or works of art (sculpture, painting, drawing, 

etc.), you distinguish the existence of the one and the other, respectively. According 

to logical thought, nature precedes art. This is why art began by “imitating” nature, a 

perception that was upheld for centuries. 

Not until Modern times was the nature-art relationship disrupted in its traditional 

interpretation and overturned, bringing about important cultural experiences. 

Descartes, with his vision about manipulating nature, and, later, the Enlightenment (in 

spite of Jean-Jacques Rousseau’s difference of opinion) worked towards that 

upheaval. 

In the second half of the 19th century, with the Industrial Revolution, the idea of 

art as “imitation” of nature came under controversy. Modern artists rejected the 

figurative dimension and classical narration of works of art. Putting into effect the 

Nietzschian proposal regarding the fragmenting of idols and ideals by means of 

philosophical hammering, they attacked figuration, hammered away at it and began 

the gradual deconstruction, using as a weapon the principles of the avant-garde. 

                                                           
1
 Translated by Vanessa Wildenstein 
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Deconstructing the “Creation of Man in his Own Image” 

This deconstruction does not intend to destroy but to deduct reinterpret; to 

modernise traditions. What is forcibly deducted? Whatever had been associated with 

traditional techniques, with the traditional “fine arts”. Even if in some newer 

movements, especially in the 60’s and 70’s, there was talk of the “death of art”, what 

was meant was the need for putting an end to outdated means of artistic expression 

and replacing them with new ones. The avant-garde was the foremost tool used for 

modernising traditional means of artistic expression and for reinterpreting tradition 

through each new stage. Deconstruction also referred to the understanding that a work 

of art is an external reality that imitates nature. 

According to Classical perception, nature produced more perfect shapes than art, 

because it operated externally and internally, both at the core and on the surface. 

Nature, which, as Heraclitus believed, “κρύπτεσθαι φιλείν” (kriptesthe filin or that 

loves to hide), constantly gave birth to complete shapes, whereas Art focused on the 

external image. As the ancient physician Galinos put it, in his work “Περί φυσικών 

δυνάμεων” (peri fisikon dinameon or On Natural Forces), a Praxiteles, a Pheidias or 

any other sculptor was limited to shaping the material externally, while leaving its 

core unadorned, unrefined, in other words artless. The classical sculptor couldn’t 

possibly dive into the material in order to touch it in its entirety.  

Modern artists wished to change this Classical approach and to transform 

themselves from the “Pheidiases” of the external into those of the internal. They 

focused on their energy, power, intensity and intellect in their attempt to create a new 

shape of beauty and perfection. Through their enduring deconstructive hammering, 

their modern visual language attacked and disrupted the traditional idea of “the 

creation of Man in His own image”
2
, setting the foundations for a new language, often 

Laconic and especially non-figurative. The deconstructed prototypes were thus freed 

from the limits of the image as finished product, whether as an intention or a 

masterpiece, and were transformed into abstract yet intrinsic organic forces, such as 

emotions, sensations, energy, such as strategic language and course. Every shard of 

the demolished prototype, whether small, poor or cracked, was transformed, therefore, 

into the base, the foundation, the microcosm that would incarnate the macrocosm. Up 

until now, this is the direction in which Tony Cragg has proceeded. 

 

The Geometry of Mechanisms 

Since the early 80’s, the artist, born in the UK, but based in Germany most of his 

life, worked towards the deconstruction of the idea of “the creation of Man in His own 

image”, and produced sculptures and drawings that successfully balanced the interior 

and exterior of shapes. He broke up, shattered or opened up figuration and freed the 

power of organic mechanisms, thus achieving the geometrical coexistence of fantasy-

                                                           
2
 This is a double-entendre. The concept can also be found in Christianity in the biblical verse: “So 

God created Man in His own image.” 
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reality and god-godlessness. Believing that these are inseparable, he rejected the 

traditional duality and he produced sculptures that act as subjects, as indivisible 

entities. He behaved in an Aristotelian manner, meaning that he created sculptural 

entities, in which idea and form coexist as one reality, one body, a form in motion, in 

transformation, that suggests inventiveness, that contains theory and practice, where 

energy, material power, and the transparency of shape are the same. The exterior and 

the interior of those sculptures share a constant optical communication.  

Although their shapes occasionally remind us of something familiar, they are never 

presented as figuratively complete. Some, for instance, might bring to mind a 

mummified face, others a fragmented face, others two-headed or multi-headed 

monsters, others identifiable microorganisms from the natural or scientific 

environment. All works, however, are infused with a geometry of the unusual, a 

geometry of mechanisms, a harmony of imbalance, a spirit of prehistoric shapes but 

logical entities. Everything is the incarnation of energy into short bursts of animation. 

A recipe that surely gives birth to new things in Art. 

 

The Dance of Experience 

In the History of Art, everything new usually originates from two basic routes. The 

first starts with the idea and ends with the form. The other begins with the senses’ 

relationship with matter and then unveils the ideas that exist within the dynamic 

energy of materials. Tony Cragg usually chooses the second route, trying, of course, 

to merge them together into his own personal synthesis. Entering the materials by 

fragmenting or cutting up forms, he undertakes a journey through matter and through 

its infinite miracles. He wants to reach the absolute core of it if at all possible. He 

wants to reach the molecular dimension of matter. In this endeavour, he transcends 

himself and uses his realistic fantasy to transform whatever he sees, hears, breathes, 

gives birth to. He meticulously and poetically studies the natural environment. He 

confronts it as the divinity of solar warmth, as the inhalation of aromatic flowers, as 

radiographic material, as the tool that will lead to knowledge.  

Tony Cragg’s relationship with natural and technical materials is dialectical. He 

doesn’t consider it with hostility but as an experience in knowledge and self-

knowledge. By closely examining and learning from the materials, he enriches his 

artistic language while, simultaneously, testing the limits of his own self-knowledge – 

his relationship with the natural world is especially fascinating. 

 

Language and Nature 

One has but to visit the sculpture park in Wüppertal and be aware of the manner 

and place in which the artist’s sculptures have been arranged. There is something 

uninterrupted, continuous between the natural environment and the sculptures. One is 

the extension of the other and vice versa. His work emerges from the natural element 

as an aesthetic and spiritual entity. It surfaces in the form of incarnated language, of a 

logical poetic being. The sculptures bring to light unknown aspects of nature. Bronze, 

iron, copper or any number of materials that he uses in his works contribute to a 
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different reading of the natural environment. The natural element is the prevalent 

reality from which the sculpture rises. Nature is the universe that surrounds the work 

as it becomes. 

According to Thales of Miletus, Nature, “η θεία μήτρα” (i thia mitra or sacred 

womb), was the primordial principle, the primordial substance. In the Eleusinian 

Mysteries, it was the “natural naturus”, the mother’s breast. In Plato’s “Νόμοι” (Nomi 

or Laws), nature belongs to “τα πρώτα” (ta prota or the primordial), in other words, 

the very first truths. Anaximander speaks of a process of splitting off from the 

primordial “φύση” (fisi or nature).  

In Tony Cragg’s works, there is no rupture in the sense of divorce, but a journey of 

experience through nature, a product of which is experience, the quest for what exists 

beneath and behind phenomena, under-standing and sub-stance. By seeking this, the 

artist produces sculptures that incarnate the empirical journey from core to surface, 

and transforms sculptures into subjects. His sculptures are not neutral objects but a 

living language that searches, composes, emphasizes the most incongruous elements 

of the fragmented reality. 

 

Objects in Motion 

Tony Cragg creates sculptures that don’t conform to a need for functionality or 

utility. They do not follow Duchamp’s logic of the readymade or the specifications of 

design. Notwithstanding their aesthetic and structural perfection, his works are 

metamorphoses of fragments, waste, impoverished materials, debris, into the alphabet 

of an innovative and ingenious language. Tony Cragg produces linguistic structures 

where meanings, ideas, and material shapes balance in an unusual geometry.  

By slicing his object-artworks, filling the holes or adding pieces bit by bit, he 

succeeds in making an architecture where the wasted, the small, the elemental become 

a part of a rational, geometric mechanism. His sculptures are logical material entities 

that take us on a journey through prehistory, history, and lays the foundations for 

post-history. It is a sculpture that is in continuous motion, like a whirling dervish. 

Each sculpture moves around itself and around the sun of creativity. It is in a state of 

emotion, a composite of uniqueness, something akin to artistic material ontology. It is 

a whirlwind that sweeps and is swept up, becomes richer and enriches. From art’s a-

spect we move onto in-spect through experience, which then brings us, with re-spect, 

to sculpture’s essential question: it is-or-it is not. 
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Περίληψη  

Ἡ  Παρμενίδεια Ὀντολογία ἀποτελεῖ  ἕνα μεγάλο ἐπίτευγμα  μέσα στήν φιλοσοφική 

παράδοση τῶν Προσωκρατικῶν φιλοσόφων. Ἡ φιλοσοφική ἀρχή  τοῦ Παρμενίδου, σύμφωνα 

μέ τήν όποία τό νοεῖν ταυτίζεται μέ τό εἶναι, ὑπήρξε μία τόσο σημαντική  φιλοσοφική 

ἀνακάλυψη , ὦστε συζητεῖται  ἀπό τότε, ὅπως στόν διάλογο τοῦ Πλάτωνα, Παρμενίδης  ἕως 

τήν ἐποχή τοῦ γερμανικού ἰδεαλισμοῦ, ἰδιαίτερα ἀπό τόν φιλόσοφο G.W.F.Hegel , ὁ ὁποῖος 

τήν κατέστησε βασική ὀντολογική ἀρχή, καθώς κατασκεύασε τήν Λογική του ὠς Ὀντολογία.  

 

Λέξεις Κλειδιά: προσωκρατική φιλοσοφία, φύση, ὀντολογία, μεταφυσική, γερμανικός 

ἰδεαλισμός 

 

Abstact  

Parmenidean Ontology is a great achivement  of the tradition of presocratic philosophy in 

anscient Greece. It is a very serious philosophical principle and  it is a identity of thinking and 

being. Plato in his famous dialogue Parmenides discusses the main principles of the 

philosopher of Elea , his monism and his Ontology. This principle is of great importance also 

in the development of the german idealism and specially for the philosophy of G.W.F.Hegel , 

who made this principle of great importance in his Logic as Ontology.   

 

Κeywords : presocratic philosophy, nature, ontology, metaphysics, german idealism.  

 

 

Εἰσαγωγή 

Ὁ Παρμενίδης εἶναι  ἕνας άπό τούς σημαντικότερους ἀρχαίους ἕλληνες 

φιλοσόφους καί ἀπό τούς κορυφαίους ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ἔζησε περίπου τά ἔτη 540-

470, π.Χρ. καί ὑπῆρξε ἐκ διαμέτρου ἀντίθετος πρός  τόν Ἴωνα φιλόσοφο Ἡράκλειτο. 

Ἀνῆκε στή φιλοσοφική σχολή τῆς Ἑλέας καί εἶναι πολύ γνωστή ἡ συζήτησή του στήν 

Ἀθῆνα μέ τόν Σωκράτη, ὅπως τήν περιγράφει ὁ Πλάτωνας στόν διάλογό του  

Παρμενίδης. Ἦταν κορυφαῖος ἰδεαλιστής καί όντολόγος καί αὐτός εἶναι ό λόγος πού 

ό Hegel ἀσχολήθηκε τόσο πολύ μαζί του καί μέ τό ἔργο του , τό Περί Φύσιος 

γραμμένο σέ ἑξάμετρο
1
. Θά παρουσιάσω ἐν συντομία αὐτό τό ἔργο καί μετά τήν 

ἑγελειανή ἑρμηνεία του, ὅσον ἀφορά τήν ἑγελιανή Λογική πού ἐννοεῖται ὡς 

Ὀντολογία. 

 

 1. Τό ποίημα  ‘Περί Φύσιος’ καί ό βίος τοῦ Παρμενίδου 

Γιά τήν προσωπικότητά του ὁ Πλάτων  λέγει ὅτι ἦταν ‘’αἰδιός τε καί δεινός’’, 

δηλαδή  προκαλοῦσε πάντοτε σεβασμό καί δέος. Ὅπως ἐπίσης ζοῦσε βίον θεωρητικό 

                                                           
1
  ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, (1994). σσ.75-87. 
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καί ἦταν παροιμιώδης ὁ τρόπος ζωής του, ὁ ‘’Παρμενίδειος βίος’’..Άπό τό 

φιλοσοφικό αὐτό ποίημα σέ ἑξάμετρο ἔχουν δυστυχῶς παραδοθεῖ  σέ ἐμᾶς μόνον 

ἀποσπάσματα πού τά βρίσκουμε σχολιασμένα στήν τρίτομη ἔκδοση γιά τούς 

Προσωκρατικούς τῶν Diels-Kranz
2
. Ὑπάρχουν κι ἄλλες ἐκδόσεις ὅπως αὐτή τῶν 

Kirk-Raven
3
, ἀλλά καί ἑλληνικές, στά νέα ἑλληνικά. Συνολικά οἱ Γερμανοί φιλόλογοι 

διασώζουν μόνον 19 ἀποσπάσματα, πού ἔχουν ὃμως τεράστια σημασία ἀπό 

φιλοσοφική ἄποψη. Tό ποίημα ἔχει δύο μέρη, Α και Β. Ἡ φιλοσοφία τοῦ Παρμενίδη 

παρουσιάζεται στό ποίημα αὐτό σάν θεϊκή άποκάλυψη, σάν ἀποκάλυψη  μίας 

ἀνώνυμης Θεάς  πού αποκαλύπτει  στόν προσωκρατικό φιλόσοφο τήν ἀλήθεια. Ἡ 

μορφή πού παίρνει αὐτή ἡ ἀποκάλυψη εἶναι ταυτόχρονα ποιητική, μυθική καί 

θρησκευτική. Πρόκειται γιἀ τἠν εἰκόνα ἑνός φανταστικοῦ ταξιδιού  στἠ χώρα τοῦ 

φωτός. Ὁ Παρμενίδης μιλάει ρητά γιά τίς ἔννοιες τοῦ ‘Εἶναι’ καί τοῦ ‘μή Εἶναι’ καί 

γι’ αὐτό  θεωρήθηκε ἀπό τούς ἱστορικούς τῆς φιλοσοφίας ὠς ό πρῶτος μεγάλος 

ὀντολόγος. Συσχετίζοντας  τήν ὀντολογία του, τήν φιλοσοφία του περί τοῦ ὄντος , μέ 

τό γνωσιολογικό πρόβλημα  τῆς σχέσης φαινομένου καί οὐσίας βρίσκεται πολύ κοντά 

στόν γερμανό Hegel. Ἡ ἄγνοια, ἡ πλάνη καί ἡ ἀμηχανία καταδυναστεύουν τούς 

ἀνθρώπους , καθ’ ὅσον ἀδυνατοῦν νά ἀντιληφθοῦν τήν βαθύτερη οὑσία , τήν 

ὀντολογική ἀλήθεια. Ὁ Παρμενίδης μιλάει γιά τίς δύο λεγόμενες ὁδούς τῆς ἔρευνας.  

Οί  ἄνθρωποι πού ζοῦν μέσα στήν  ἄγνοια ἤ τήν  πλάνη δέν  μποροῦν νά συλλάβουν 

τήν  ἀκριβή σημασία τοῦ ‘Εἶναι’ καί τοῦ ‘μή Εἶναι’. Πολλά ζητήματα συναφῆ μέ τήν  

φιλοσοφία τοῦ Παρμενίδη ἔχει διερευνήσει καί ὁ Heidegger , σέ γενικότερες ἔρευνές 

του, ὅπως στήν  Εἰσαγωγή στήν Μεταφυσική 
4
, πού ἔχει μεταφρασθεῖ καί στή γλῶσσα 

μας ἤ ἀκόμη καἰ σἐ σχολιασμό δικό του , σἐ σχολιασμὀ  τοῦ Παρμενίδη. 

    Ὁ Παρμενίδης εἴχε συγγράψει ὁλόκληρο διδακτικό ποίημα, ἀπό τό ὁποῖο 

σώθηκαν μόνον 163 ἑξάμετροι στίχοι. Ὁ Γεωργούλης γράφει σχετικά: «Ἐκ τούτων  

καταφαίνεται ὅτι τό ὅλον ποίημα διηρεῖτο εἰς τρία μέρη. Τό πρῶτον ἦτο ἡ εἰσαγωγή, 

τό δεύτερον ἐπραγματεύετο περί τῆς ἀληθείας, τό δέ τρίτον εἴχε ὡς θέμα του τήν 

δόξαν, ἤτοι τὀν είς τόν κοινόν ἄνθρωπον προσιτόν κόσμον τῶν φαινομένων»
5
.  Τό 

‘Εἶναι’ κατά τόν Παρμενίδη εἶναι ἡ πιό γενική ὅσο καί πιό ἀφηρημένη ἔννοια. Ὁ 

Ἀριστοτέλης ἀναφέρει στό  Α’ Βιβλίο τῶν Μετά τά Φυσικά πολλά σχετικά μέ τήν  

Ἑλεατική φιλοσοφία. Μέσα στό Εἶναι, κατά τόν Παρμενίδη,  αἴρεται ‘τό  ὄν ὠς τόδε 

τι’ καί ἀκόμη ἀπομένει  μόνον τό ‘ὄν  ὡς ὄν’, δηλαδή  τό ‘ὄν ὡς ὄν’  καί ὄχι ¨ὡς ‘μή 

ὄν’. Ἕνα μεγάλο ὀντολογικό πρόβλημα εἶναι ἡ σχέση τοῦ ‘Εἶναι μέ τό νοεῖν’. Ἐδῶ 

οὐσιαστικά πατάει καί ὁ Ηegel ὡς μεγάλος ὀντολόγος καί Λογικός. Ὅπως ὁ 

Παρμενίδης ἔτσι καί  ὁ Ηegel  ἀντιλαμβάνονται τή σχέση ‘Εἶναι καί νοεῖν’ ὡς σχέση 

ταυτότητας ( τό γάρ αὐτό νοεῖν ἔστιν τε καί εἶναι, ἀπόσπασμα 3). Μέ αὐτόν τόν 

τρόπο ἡ Ὀντολογία συνδέεται μέ τήν Λογική ἤ τήν νοησιαρχία.  Ὁ κόσμος στήν 

ἑνότητά του κατά τόν Παρμενίδη  διακρίνεται  στόν φυσικό-αἰσθητικό  πού 

ονομάζεται ‘ ἐοικώς διάκοσμος’ , δηλαδή ἡ φαινομενική  διάταξη τοῦ κόσμου καί 

                                                           
2
 DIELS,H.- KRANZ, W. (2007).  

3
 KIRK,G.S.-RAVEN, J.E- SCHOFIELD, M. (2006).   

4
 ΧΑΪΝΤΕΓΚΕΡ, Μ. (1973), σς 31-82. 

5
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, Κ.Δ. (1994). σσ.76-77. 
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δεύτερον  στόν νοητό κόσμο πού ὀνομάζεται ‘ἐόν’. Ἡ σημασία τῶν δύο αὐτών 

φιλοσοφικῶν ὅρων ἔχει ἀπασχολήσει πολύ τούς εἰδικούς στό θέμα αὐτό μέ πολλές 

καί διαφορετικές ἑρμηνείες. Ὁπωσδήποτε μέ αὐτόν τόν τρόπο θεμελιώνεται μία 

δυαρχία ὅσο καί μία ὀντολογική  ἀρνητικότητα. Ὁ Παρμενίδης ἀντιλαμβάνεται τόν 

κόσμο ὠς κάτι ἑνιαῖο, ἀγέννητο καί ἄφθαρτο, ἀμετάβλητο. Οἱ δύο  ἔννοιες  ἔχουν μία 

καθαρά ὀντολογική καί κοσμο-λογική ἀντίληψη. Ἡ δυαρχία μέ τίς διαφορετικές 

γνωσιολογικές προσεγγίσεις , δηλαδή τῆς νόησης ἀφ’ ἑνός καί τῶν αἰσθήσεων ἀφ’ 

ἑτέρου.  Ὅμως ὅπως ἔχει ἐπισημανθεῖ δέν πρόκειται γιά δύο κόσμους ἀλλά γιά δύο 

ὅψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος. Ἐδῶ, δηλαδή δέν ἰσχύει ὁ πλατωνικός δυϊσμός περί  

φαινομένου καί οὐσίας.  Οἱ δύο  κόσμοι  ἀπόκαλύπτονται ἀπό τήν θεά.  

Ὁ Παρμενίδης ἀντιλαμβάνεται τόν ἄνθρωπο ὡς νοῦ καί ἡ φιλοσοφία του εἶναι  

λόγος περί τοῦ κόσμου, δηλαδή  φιλοσοφία  τοῦ νοεῖν περί τοῦ Εἶναι. Στόν 

Παρμενίδη ἔχουμε μία σαφῆ διάκριση ἀνάμεσα στίς αἰσθήσεις καί τήν νόηση, ὄχι 

ὅπως στόν Πλάτωνα, ἀλλά ἤδη ἐμφανῶς,  ὅπως καί σέ ἄλλους προσωκρατικούς, π,χ. 

στόν Ἡράκλειτο ὁ ‘λόγος’ εἶναι κάτι θεϊκό, ἤ ἔχει θεϊκή καταγωγή. Ὁ Παρμενίδης 

ἐπηρεάστηκε πολύ ἀπό τούς Πυθαγόρειους. Ὁ Παρμενίδης εἶναι οὐσιαστικά ὁ 

θεμελιωτής καί τῆς γνωσιολογίας , δηλαδή τῆς συμφωνίας, καθ’ ὅσον δέχεται τήν 

συμφωνία μίας ἀπόφανσης μέ τήν πραγματικότητα, αὐτό πού ὀνομάζεται  adaequatio 

rei et intellectus.  Τό ἀριστοτελικό σχῆμα ‘νόησις νοήσεως’ ἔχει μεγάλο διαλεκτικό 

δυναμισμό καί τό χρησιμοποίησε καί ὁ Hegel στήν μεγάλη Λογική του. Tό 

φιλοσοφικό του ποίημα χωρίζεται σέ δύο μέρη, τό Α καί τό Β. Οἱ εἰδικοί διαφωνοῦν 

σχετικά μέ τήν ἑνότητα. Στό Α ἐξετάζει τήν ἀλήθεια «Τά πρός ἀλήθειαν» , ἐνῶ στό Β 

τίς δόξες τῶν ἀνθρώπων, δηλ. τίς ψευδεῖς ἀντιλήψεις τῶν ἀνθρώπων , «Τά πρός 

δόξαν».  Ἀπό τό ποίημα τοῦ Παρμενίδη σώζονται  155/156 στίχοι σέ δακτυλικό 

ἑξάμετρο. Ὁ Πλάτωνας ἀναφέρεται τρεῖς φορές στήν περίφημη αὐτή συνάντηση καί 

συζήτηση (στούς διαλόγους του Παρμενίδης, Θεαίτητος , Σοφιστής) καί αὐτό ὡς 

δεδομένο  καταδεικνύει τήν μεγάλη σοβαρότητα μέ τήν ὁποία ἀντιμετώπιζε τὀν 

Ἑλεάτη φιλόσοφο
6
.  

Θά ἀναφερθῶ σύντομα στό ἀπόσπασμα  τοῦ ποιήματος τοῦ Παρμενίδη  πού 

περιέχει τίς ἀποκαλύψεις τῆς θεάς. Τό ποίημα ξεκινᾶ μέ τόν ἀκόλουθο τρόπο, «Οἱ 

φοράδες, οἱ ὁποῖες μέ σύρουν μέ τό άρμα, μέ μετέφεραν ἐκεῖ ὅπου φθάνει ἡ 

ἐσωτερική ὁρμή τῆς ψυχῆς μου καθώς ὁδηγώντας με οἱ θεές, μ’ ἔβαλαν  στήν 

πολυφημισμένη ὁδό ἡ ὁποία φέρει τόν προικισμένο μέ σοφία ἄνδρα, διά μέσου ὅλου 

τοῦ κόσμου». Ἐκεῖ εἶναι «οἱ πύλες τῶν δρόμων», καί τά κλειδιά τους τά κρατάει ἡ 

«πολύποινος Δίκη». Αὐτές οἱ πύλες μετά ἄνοιξαν καί ἔφεραν τό ἅρμα μέ τίς φοράδες.  

Τόν ποιητή τόν δέχθηκε μετά πρόθυμη καί τόν χαιρέτησε μέ αὐτά τά λόγια, «Ὧ, νέε, 

σύντροφε τῶν ἀθανάτων ἡνιόχων». Σέ αὐτό τόν δρόμο τόν ὁδηγοῦν ἡ Θέμις καί ἡ 

Δίκη, σέ δρόμους πού δέν τούς ἔχουν οἱ πλανεμένοι  ἄνθρωποι, πρός τήν ἀλήθεια, 

ὅσο καί στήν δόξα. Δέν θά ἀναφέρω τίποτε ἄλλο ἀπό τό ποιητικό ὅσο καί φιλοσοφικό 

κείμενο, λόγω ἔλλειψης χρόνου, ἀρκεῖ μόνον νά πῶ ὅτι τό πολύ μεγάλο ἀπόσπασμα, 

τό 8, περιέχει πολλά στοιχεῖα τῆς παρμενίδειας ὀντολογίας καί γνωσιολογίας. Σέ αὐτή 

τήν κοσμολογική ἀντίληψη τοῦ Παρμενίδη ἔχουν θέση οἱ θεές, ἡ Ἀνάγκη καί ἡ 

                                                           
6
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Μοῖρα, ὅπως ἐπίσης τό φῶς καί ἡ  νύχτα (ἐπειδή πάντα φάος καί νύξ ὁνόμασται), 

ὅπως καί ὁ αἰθέρας. Σέ περισσότερα κοσμολογικά στοιχεῖα δέν θά  ἐπιμείνω, ἀλλά θά 

περάσω σέ ἕνα ἄλλο ζήτημα, δηλαδή τήν ἑγελειανή ἑρμηνεία τῆς Παρμενίδειας 

φιλοσοφίας καί ὀντολογίας.  

 

2.   Ἡ σημασία τῆς ταυτότητας Εἶναι καί Nοεῖν. 

Τό περίφημο ἀπόσπασμα τοῦ Παρμενίδη  λέγει ὅτι «Τό γάρ αὐτό νοεῖν ἔστι τε καί 

εἶναι». θά πρέπει νά ἀπασχόλησε πολύ τόν  γερμανό Ηegel ἀπό τήν νεότητά του μέχρι 

καί τό γῆρας του. Ἡ  ἐκπληκτική αὐτή ὀντολογική ἀρχή βρῆκε τήν ἐφαρμογή της σέ 

πολλά ἔργα του. Τόσο στήν τρίτομη Λογική, ὅσο καί σέ ἄλλα. Στίς περίφημες 

Παραδόσεις γιά τήν Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, ὁ Ηegel  ἀφιερώνει ἕνα κεφάλαιο γι’ 

αὐτόν. Δέν θά σταθῶ σέ ὅλες τίς ἀναλύσεις τοῦ Ηegel παρά μόνο στίς πιό 

σημαντικές.  

Ὁ  Ηegel  ἀναφέρει σύμφωνα μέ πηγές ὅτι ἤκμασε γύρω στήν 69 Ὀλυμπιάδα (504-

501π,Χ.) καί ὅτι ἔκανε αὐτό τό γνωστό ταξίδι στήν Ἀθῆνα. Ἡ ἑγελειανή τοποθέτηση 

εἶναι ἡ ἀκόλουθη «Μέ τόν Παρμενίδη ἀρχίζει ἡ κυρίως Φιλοσοφία. Ἐδῶ ἐντοπίζεται 

ἡ ἐξύψωση στήν ἐπικράτεια τοῦ ἰδεατού. Ἕνας ἄνθρωπος ἀπελευθερώνεται 

ἐπιτέλους ἀπό ὅλες τίς παραστάσεις καί τίς γνῶμες καί διακηρύσει : μόνον ἡ 

ἀναγκαιότητα, τό Εἶναι παρίσταται ἀληθές. Τούτη ἡ ἀπαρχή εἶναι βέβαια ἀκόμη θολή 

καί ἀκαθόριστη. Πρέπει νά ἐξηγήσουμε περαιτέρω τί σημαίνει. ‘Όμως αυτή ἡ 

ἐξήγηση εἶναι ἡ ἐξέλιξη ὁλόκληρης τῆς Φιλοσοφίας πού δέν ἔχει λάβει εἰσέτι χῶρα. 

Μέ τά ἀνωτέρω συνδέθηκε ἡ διαλεκτική, ὅτι τό μεταβλητό δέν ἐμπεριέχει ἀλήθεια. 

Ἄν ἐκλάβει κάποιος τούτους τούς καθορισμούς ‘ἐκεῖ καί ὡς ἔτυχε’, περιπίπτει σέ 

ἀντιφάσεις»
7
. Ὁ Ηegel ἀσχολεῖται καί μέ τήν κοσμολογία τοῦ Παρμενίδη.  Αὐτός ὁ 

γενικός χαρακτηρισμός ἀρκεῖ κατά τή γνώμη μου γιά νά μπορέσουμε νά 

κατανοήσουμε τήν βαθύτερη ἐγγύτητα ἀνάμεσα στούς δύο φιλοσόφους. Ἀπό ἐδῶ καί 

μετά δέν εἶναι ἀκατανόητος ὁ πανλογισμός τοῦ ἑγελειανού συστήματος καί ἡ 

τεράστια ἐπίδραση πού εἶχε στήν Ἐπιστήμη τῆς Λογικῆς, καί ἰδιαίτερα στό πρῶτο 

βιβλίο σχετικά μέ τήν Λογική τοῦ Εἶναι. Ὁ  Ηegel  ὁμιλεί  γιά τή σημασία τόσο τῆς 

Λογικῆς, ὅσο καί τῆς Μεταφυσικῆς στούς δύο Προλόγους του στήν ἔκδοση τῆς 

μεγάλης Λογικῆς. Τό γνωστό ἀπόσπασμα 3 εἰσάγει  γνωσιολογικές ἀρχές, οἱ ὁποῖες 

ἔχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις, τόσο σέ φιλολόγους ὅσο καί σέ φιλοσόφους. Ὁ 

Γεωργούλης συνοψίζει αὐτές τίς ἔρευνες μέ τήν ἀκόλουθη γνώμη :  «‘O  γερμανικός 

ἰδεαλισμός τοῦ Ἑγέλου καί ἰδία οἱ νεοκαντιανοί ἐξηγοῦν τήν πρότασιν ταύτην ὡς 

σημαίνουσαν ταυτότητα νοήσεως καί ὑπάρξεως. Ἡ φιλολογική ὅμως ἑρμηνεία , ώς 

ἔχει πρό πολλοῦ παρατηρήσει ὁ Μπούρνετ, δέν συμφωνεῖ πρός μίαν τοιαύτην 

ἐξήγησιν. Κατά τόν ἄγγλον ἑρμηνευτήν τό νόημα τοῦ στίχου εἶναι: ἐκεῖνο τό ὁποῖο 

δύναται νά θεωρηθῆ ὡς ὑπάρχον. Ἀπλούστερον δυνάμεθα νά ἐξηγήσωμεν: τό 

πρᾶγμα, τό ὁποῖον νοοῦμεν, εἶναι τὀ αὐτό μἐ τὀ πρᾶγμα, τὀ όποῖον ύπάρχει. Ὁ 

Παρμενίδης δηλαδή δέχεται ὅτι ή νόησις ἔχει τήν δύναμιν νά ἀποκαλύψη τό ὑπάρχον 

ὄν»
8
. Ὑπάρχει ἑπομένως κάποια διαφωνία ἀνάμεσα στούς εἰδικούς καί  ὁ διάλογος 

                                                           
7
 ΧΕΓΚΕΛ, Γ.Κ. (2013), σσ.215-216. 

8
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ  Κ.Δ. (1994), σσ.83-84.  
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συνεχίζεται. Θά προχωρήσω ἀναφέροντας ὁρισμένες σκέψεις τοῦ Hegel σχετικά μέ 

τήν Μεταφυσική καί τήν Λογική ἀπό τόν πρόλογο τῆς μεγάλης Λογικῆς. «Πάντως 

εἶναι γεγονός ὅτι ἔχει χαθεῖ τό ἐνδιαφέρον εἴτε γιά τό περιεχόμενο εἴτε γιά τήν μορφή 

τῆς ἀλλοτινῆς μεταφυσικῆς εἴτε καί γιά τά δύο μαζί. Ἐάν εἶναι παράξενο τό ὅτι ἔχουν 

περιέλθει σέ ἀχρηστία γιά ἕνα λαό  ἐπιστήμη τοῦ δημόσιου δικαίου του, οἱ 

πεποιθήσεις του, τά ἤθη του καί οἱ ἀρετές του, δέν εἶναι λιγότερο παράξενο, ὅταν 

ἕνας λαός χάνει τήν μεταφυσική του, ὅταν δέν ἔχει πλέον πραγματική ὕπαρξη στή 

ζωή αὐτοῦ τοῦ λαοῦ τό πνεῦμα που ἔχει ὡς ἔργο του τήν ἐνασχόλησή μέ τήν καθαρή 

οὐσία αὐτοῦ τοῦ λαοῦ»
9
. Ἡ σκέψη αὐτή γιά τήν ἄθλια κατάσταση τῆς μεταφυσικῆς 

στή Γερμανία τήν ἐποχή τῆς συγγραφῆς τῆς μεγάλης Λογικῆς τοῦ Hegel συνοδεύεται 

ἀπό μία ἄλλη γιά τήν ἀναγκαιότητα τῆς Λογικῆς. Ὁ Ηegel γράφει: «Ἡ ἀναγκαιότητα 

πού θά ἐπέβαλλε νά ξαναπιάσουμε αὐτή τήν ἐπιστήμη ἀπό την ἀρχή, ἡ φύση τοῦ 

ἴδιου τοῦ ἀντικειμένου καί ἡ ἔλλειψη προηγούμενων ἔργων, πού θά μποροῦσαν νά 

χρησιμοποιηθοῦν γιά τήν ἀναληφθεῖσα ἐκ μέρους μου ἀνασυγκρότηση τῆς Λογικῆς  

θά ἔπρεπε ἴσως νά ληφθοῦν ύπόψη  ἀπό τούς δίκαιους κριτές, ἀκόμη κι’ ἄν μία 

πολύχρονη ἐργασία δέν μπόρεσε νά δώση σέ τούτο τό ἐγχείρημα μεγαλύτερη 

πληρότητα»
10

. Ἡ συγκρότηση ἑπομένως τῆς μεγάλης Λογικῆς  τοῦ Ηegel  εἴχε ἀνάγκη 

τίς ὀντολογικές ἀρχές τῆς προσωκρατικῆς φιλοσοφίας καί ἰδιαίτερα τῆς Παρμενίδειας 

φιλοσοφίας.  

Κατά τή γνώμη πολλῶν φιλοσόφων  ὁ Hegel δέν ἔκανε τίποτε ἄλλο , παρά 

ἀνέστησε τήν παλαιά ὀντολογία σέ ἀντίθεση πρός τόν Kant. Ἡ ἀντικειμενική λογική  

,δηλ. τά δύο βιβλία παίρνουν τή θέση τῆς μεταφυσικῆς, πού στεραιώθηκε ἀπό τόν 

Kant σέ ἀντίθεση πρός τήν Βολφιανή ὀντολογία, τόν σχολαστικισμό ἐκείνης τῆς 

ἐποχῆς πού ἀπηχοῦσε ἀντιλήψεις τοῦ ἀριστοτελικοῦ Θωμᾶ τοῦ Ἀκυνάτη, ὁ όποῖος 

παραποιοῦσε πολλές φορές τήν ἀριστοτελική φιλοσοφία. Στήν γερμανική φιλοσοφία 

πολλές φορές βλέπουμε ἐναλλαγές τοῦ ἐγελιανισμοῦ καί τοῦ καντιανισμοῦ. Μέ τήν 

ὑποχώρηση τοῦ νεοκαντιανισμοῦ , στίς ἀρχές τοῦ 1920 μέχρι τό 1930 , παρατηροῦμε 

μία νέα ἄνθηση τῆς ὀντολογικῆς σκέψης στήν φιλοσοφία τοῦ Martin Heidegger, μέ 

τό περίφημο ἔργο του Sein und Zeit (1927). Ἡ ἀνανέωση αὐτή ἔγινε γνωστή στή 

χῶρα μας , σιγά-σιγά ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1960 καί μετά καί ἔως τίς ήμέρες μας ὅλο 

καί πιό πολύ μᾶς ἀπασχολεῖ , ὄχι ώς Ἑγελιανισμός ἀλλά ὡς θεμελιώδης ὀντολογία, ἡ 

όποία προκαλεῖ νέες ἀναγνώσεις τῶν προσωκρατικῶν, ἀλλά καί τοῦ  Παρμενίδη.  

Ἀλλά, σέ αὐτό τό σημεῖο , παραθέτω τή γνώμη τοῦ Κ.Γεωργούλη σχετικά μέ τόν 

ἀριστοτελισμό καί τόν Hegel: «Ὃ εγελειανός πανλογισμός  ἔρχεται σέ μία ἐπικίνδυνη 

γειτνίαση μέ τό δυνάμει ὄν , μέ τό ἀριστοτελικό ὑποκείμενο. ὁπωσδήποτε ὅμως ό 

Ηegel ἐπάνω στήν διαλεκτική ἀπορητική τοῦ Kant ἐξαναθεμελίωσε ἕνα μεταφυσικό 

σύστημα».  Ό ἴδιος ὁ Hegel εἶπε ὅτι ἡ κριτική φιλοσοφία εἶχε τή θέση της μέσα στό 

δικό του σύστημα ὠς μία ἀνηρημένη στιγμή»
11

.  Προσπάθησα μέσα σέ λίγο χρόνο νά 

θίξω  φιλοσοφικά προβλήματα πού προβληματίζουν φιλοσόφους διαφορετικῶν 
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  Αὐτόθι.  

11
  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (2005), Πρῶτη φιλοσοφία (Μετά τά Φυσικά, σς. L-LI.  



224 

 

ἐποχῶν ἀπό τήν ἐποχή ἐκείνη τῆς ἄνθισης τῆς φιλοσοφίας τῶν Προσωκρατικῶν καί 

γι’ αυτό ό λόγος μου ἦταν κατ’ ἀνάγκην  περιληπτικός.   
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Abstract 

According to Socrates, a Philosopher is the man who calls everything into question. An 

incident happens every moment in our life and we can perceive it in multiple ways. We can 

see it as an affirmative, as something taken for granted or as something that has already been 

completed. However, in this way we may miss the alternatives that spring from this incident. 

Everything that happens carries within it the seed for something else. Potentially, the future 

lies within the present. Interrogative thought helps man see the endless perspectives each 

moment might bear. For example, look at the weather today. You may say “the weather is 

fine, today”, or you may think “for whom is this good weather for, today?” For a traveler, 

prolonged sunshine may be a wonderful weather but for a farmer it may be disastrous. One 

incident,  but thousands of viewpoints. Which one is ours? 

 

Keywords: Socrates, method, Maieutic, daimonion 

  

 

The Socratic Method                                           

For Socrates, the beginning of Philosophy is the awareness of ignorance which is 

achieved through introspection. Man begins with “all I know is that I know nothing” 

to reach “know thyself”. Questioning is the psychological mode which arouses man’s 

urge for philosophical inquiry. “Socrates posed questions, he didn’t give answers 

because he accepted that he wasn’t the owner of knowledge”
1
. It is through the 

reasoning of a philosophical problem that Socrates’ interlocutors learn the procedure 

of introspection by which they will approach true Knowledge themselves. Socrates 

didn’t teach theoretical truths, he taught the method. Mainly Socrates undertook the 

role of consciousness and conducted a dialogical spirit into the conversation by means 

of question and answer. For Socrates the truth is what the soul can obtain by using its 

own strength.  For this reason he taught the way for the soul to discover the truth. This 

method was named “Maieutic” (as the craft of midwifery) because the truth can 

possibly be revealed when using the proper intellectual questions, exactly as a 

newborn comes to the world. As the midwife (the occupation of Socrates’ mother, 

Phaenarete) delivers the newborn into the world with proper handling, Socrates - or 

any interlocutor on each occasion who undertakes the role of consciousness -, elicits 

the truth from his interlocutor.  

    It is a precondition to regard the awareness of ignorance as a starting point. This 

is important, because we need to make room in our souls for the “newborn” (the truth) 

and also we need to start from the point of real wondering. Afterwards, with the right 

questions, we can awaken the creative powers of our soul and examine the subject 
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from every aspect. In this way, the entire truth is revealed to us. 

  

  

Socratic Interrogative Thought 

Whenever we pose a question our whole body enters an alert process. Our mind 

moves faster and in this way we perceive meanings while being “in motion”. We 

analyze facts, we trigger our intuition and we “wake up”.  Asking a question is an 

awakening. Stating an affirmative sentence is a kind of hypnosis. Socrates was the 

first philosopher who taught by posing questions. He wouldn’t come to any 

conclusion, but rather he would guide his students to discover the knowledge by 

themselves. Socrates differs at this point from the Sophists, proclaiming that there is 

indeed an objective truth as long as man develops his cognition to the point of 

conceiving it. Thus Socrates taught that “No one errs knowingly”, meaning that evil is 

not perpetrated by nature, but rather by lack of Knowledge. Man becomes evil when 

man understands only a small part of reality and ignores its other aspects. Before 

Socrates, philosophy was the static possession of certain Knowledge. The 

investigative and dynamic nature of the philosophical enquiry is aroused by Socrates. 

Thus, according to Socrates, the psychological state which stimulates in man the urge 

for philosophical quest is questioning
2
. As Socrates himself has mentioned:   

“But I assure you it’s true; I possess this art, to make people wonder”
3
.  

   

“All I know is that I know nothing”  

Chaerephon once went to Delphi and dared to ask the Oracle whether there was 

any man who stood out more than anyone else in wisdom. Pythia replied that “no one 

is wiser than Socrates the Athenian”. When Socrates was notified of the god’s 

answer, he replied: “It is strange to consider me the wisest of all. I only know one 

thing and that is that I know nothing”. The acceptance of the lack of Knowledge in 

something is the beginning of a learning adventure. All you need is that longing for 

Knowledge. Degrees or certificates are not required. Books are not even necessary. 

For this very reason, Socrates has not left any written work behind, just to show us 

that all these are secondary. It is primary to have a longing for Knowledge. This 

yearning is given birth to by the interrogative thought. Thus, this interrogative thought 

is born by the acceptance of being ignorant of something. 

  

The awareness of ignorance 

 A man once managed to meet with a great teacher, after many unsuccessful 

attempts. He was truly touched and he told him:   

“One of my favorite stories concerns a Buddhist scholar and a Zen Master. The 

scholar had an extensive background in Buddhist Studies and was an expert on the 

Nirvana Sutra. He came to study with the master and after making the customary 
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3
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bows, asked her to teach him Zen. Then, he began to talk about this extensive 

doctrinal background and rambled on and on about the many sutras he had studied. 

The master listened patiently and then began to make tea. When it was ready, she 

poured the tea into the scholar’s cup until it began to overflow and run all over the 

floor. The scholar saw what was happening and shouted: “Stop, stop! The cup is full; 

you can’t get any more in”. The master stopped pouring and said: “You are like this 

cup; you are full of ideas about Buddha’s Way. You come and ask for teaching, but 

your cup is full; I can’t put anything in. Before I can teach you, you’ll have to empty 

your cup
4
”. 

    This extract points out that Knowledge cannot appear, unless you make room for 

it within yourself. Knowledge is an internal process; it is born from within you and 

then comes to the outside. This process presupposes the recognition of ignorance on a 

topic. For this reason, the interrogative thought is the foundation from which we start. 

  

 “Maieutic” Method 

As we have already seen, there has to be a proper space available for something to 

be born within us. In order to make some room within us to receive Knowledge, we 

must first become conscious of our ignorance. If we don’t do so, then Knowledge will 

not be able to emerge as there would be no reason for it to do so. If we think that we 

know everything, there is no point in learning anything new. The consciousness of our 

lack opens the gates of Knowledge. Socrates was the wisest man of the Ancient World 

because he constantly made room for Knowledge by wondering about everything and 

by not regarding himself as being a genius in anything. The mechanism is simple: I 

ask-I get, I question-I learn. However, to request something, there must be something 

that I lack and I must be conscious of what that is. Jesus Christ said: “Ask and it shall 

be given to you; seek and you shall find; knock and the door will be opened to you
5
”. 

To ask for something though, you need to know what it is that you want. You need to 

know what you lack. Knowledge is not derived from an external source. It comes 

from within us, it is born from within us, just like a new born. It requires love, 

gestation, creation, effort, help and love for something new to be born. Ignorance 

makes space for the seed to be created, conceived and eventually give birth to 

Knowledge which will flood us with love. Therefore, Socrates named this method 

“Maieutic
6
” in honor of his mother Phaenarete who was a midwife. 

  

Zeus-Hera 

There is an Intellect or a Conscious Mind (Zeus) inside all of us, which is a 

superior part of our Rational mind and is activated by questioning. There is also a vast 

information bank (Hera) which is part of our subconscious mind but unfortunately is 

deactivated. A question instructs this information bank to activate. Zeus asks, Hera 

replies. She always replies! As we slowly unlock this force, we get to know 
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5
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everything through ourselves. Socrates for this reason says: “If we know ourselves, we 

can know the universe and the Gods”. When we ask a question, we must not be in a 

hurry to answer it; we should listen to our subconscious mind without making any 

judgements.  If we constantly negatively criticize it then instead of activating it we 

will achieve the opposite result and bury it deeper within us. The answer will always 

be revealed to us in a form of a picture, an idea, a plan or a flash of inspiration. It 

might or might not satisfy us but we will definitely receive something. No question is 

left unanswered. It is sufficient that we learn how to think in an interrogative 

way.  The psychological state which stimulates in man the urge for philosophical 

inquiry, is the question. 

  

  

The “Internal divine sign”     

Plato postulates that there is an intermediate deity within man who always guides 

him. It is what we call a “guardian angel” but it does not just have an encouraging 

character. It is more like an “internal coach” who presents us with obstacles, talks to 

us, gives us advice and much more. 

    Socrates used to say that he could always hear a wise voice inside himself, not 

only guiding him but also inspiring him. “This thing I have had from my childhood; it 

is a sort of voice that comes to me and when it comes it always holds me back from 

what I am thinking of doing, but never urges me forward. This it is which opposes my 

engaging in politics. And certainly, this opposition is a very good thing
7
”.   

    He called this deity a “Daimonion”. The word derives from «δάω»  which 

means “I learn, I teach”. In Ancient Greece the word “daimonion” had a very positive 

meaning: “The entity between God and mortal” Plato used to say. Later on, the word 

took on a negative meaning. The truth is that it is about a divine power that is very 

useful to us
8
. 

    When we are in constant wonder this force is activated more and more. It is an 

ongoing interconnection with the subconscious mind, a form of communication with 

the Divine Intelligence. It is a very important moment when man acknowledges this 

capability. This is the means to learn everything. 

  

When we talk to ourselves, to whom are we speaking? 

Do an exercise. While you are alone and talk to yourself about a topic, observe this 

situation for a while. I am talking to myself. To whom am I addressing this? Who is 

listening to me? If I believe that nobody is listening, then why do I keep talking to 

someone? Do I talk to myself because I am sure that there is someone out there 

listening to me? Observe your imaginary interlocutor for a while. Is it you? Is this 

your form, or maybe the form of a beloved person of yours? Are you probably 

speaking to someone whom you want to look like; your role model? Might that be 
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some God, or maybe your guardian angel? Now do something else. Stop talking to 

this person and try to listen. Since you are speaking to someone, shouldn’t he answer 

you? Focus on hearing what is welling up from within you. The first thing that you 

would realize (and it is very shocking) is that we are not homogeneous internally. We 

are composed of different parts, of different “Ι” as someone could say. Socrates was 

the first to teach that man is internally multidimensional. Don’t do anything else 

today. Just try to notice your internal dialogue whenever it is manifested.  If you can, 

discover your own “guardian angel” or your internal coach. Give him a form or a 

name. Find this capability inside yourself. When we connect to this force, we can 

easily receive the answer to any question we pose. 

  

  

Know thyself 

As we accept and analyze these answers, we receive true Knowledge, personal 

Knowledge, which is suitable for us and our lives and adjusted to our development. 

Our goals then become clearer and crystallized in a certain vision. We now know 

exactly what we want from our lives and we begin to know who we really are. Our 

existence is given meaning and we are able to find the inner strength to accomplish 

anything. Our connection with the divine becomes more solid and our mind is clearer. 

We have begun to know ourselves. However, the journey does not end here. Actually, 

it has just started. Now having Knowledge of a part of ourselves, we are ready to 

explore the universe. Having a firm psychological foundation, we gain the power to 

fulfill this vision. We do not stop wondering nor asking questions. We just keep going. 

Freeing more room within ourselves, we are able to receive more Knowledge. At the 

same time we have finally reached a sound contact with the “daimonion” within us. 

In “The Republic”, Plato mentions that we choose our own deity to assist us and train 

us a while before we descend into our new existence. “No divinity will choose you, 

but you shall choose your own deity
9
”. As we discover ourselves more, this power 

strengthens within us. That is, we surround this power with more and more faith.  

    “Our capacity to live meaningfully, wisely and compassionately depends entirely 

on our openness to the higher reaches of the inner world
10

”.  

  

Dialectics: The principle of Science 

As we said, Socrates taught with questions. He posed a question to his audience 

but did not hasten to answer it, nor did he feel offended if another interlocutor had a 

different point of view from his. Simply by asking new questions he guided the 

conversation to the point that his interlocutors would find the truth themselves. This 

communicational art with questions and answers was named Dialectics. According to 

Socrates, the dialectic conversation may help man to distinguish things in their real 

nature and categorize them in genders. Aristotle expanded the definition of dialectics 
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as “Research for the meaning in reality with the basis of the logical method”. This 

principle gave birth to the scientific method as we understand it in the western world 

nowadays. 

    Socrates said that “Scientific knowledge is something “strong”, ”leading” and 

“ruling” but although man often has this Knowledge in him, he is not governed by it 

but by something else. He may be overpowered by passion, or by pleasure, or by pain, 

at times by (passionate) love and often by fear
11

”. 

    Dialectics is the sovereignty of the Rational part of the soul over the Spirit and 

Appetitive parts of the soul. This is why true science rules emotion and desire. For this 

to happen, man should have acquired interrogative thought.  The question not only 

generates answers but new questions as well and this is the magic of the scientific 

knowledge. It is not static, it is not dogmatic:  Science never offers final answers. 

  

 

“No one errs knowingly”  

In essence, Socrates didn’t teach any theory. This is why he didn’t want to leave 

any written work of his behind. Socrates taught the method! He taught the way for 

man to extract true and personal Knowledge from his bottomless inner universe. He 

believed that the answers to all questions lie within us. It is sufficient for man to 

succeed in reaching himself. Most people don’t ask any questions and this is the 

reason why they do not learn. Someone who learns nothing does not evolve. In this 

way, man “stagnates” and succumbs to making errors. He is usually blinded by his 

emotions and his desires and then turns against the people around him. For Socrates, 

man commits evil just because he has never given himself the option to discover 

good. This is exactly what virtue is. It is the man’s capability to recognize and do 

good. People do evil, usually are convinced that they are doing good. Simply, they 

cannot tell the difference between the two. Thus, they cannot distinguish them 

because they consider life as an affirmation rather than a question. They are full of 

dogmatic beliefs and entrenched convictions that limit their thinking. Out of the 

endless possibilities that lie in front of them, they choose the same things again and 

again because this is the way they have developed internally. That which seems right 

for now, might be wrong tomorrow.  As Heraclitus said: 

  

“Everything is in motion-everything is evolving” 

  

Everybody can progress. No one is bad by nature but through ignorance. 

  

“A growing study of scientific evidence gathered from more than 400 peer-

reviewed studies, is leading to an undeniable truth: violent competition and war 

directly contradict our deepest instincts of cooperation and nurturing
12

”. 
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Socrates’ trial and death 

Athenians were bothered by the demanding teaching methods and the behaviour of 

Socrates. They were misled by the two demagogs (Meletus and Anytus) and accused 

Socrates of impiety. They asserted that his “daimonion” was something bad and that 

he was bringing a new religion to the city. In reality, they couldn’t stand the free spirit 

of the great teacher who was awakening his fellow citizens. Socrates indeed taught 

many prominent students such as Plato, Xenophon, Isocrates, Aristippus etc. One 

great student of Plato was Aristotle who incredibly improved the interrogative thought 

of his spiritual predecessor and is regarded today as the founder of 43 sciences. 

Alexander the Great was one of Aristotle’s students and this teaching was the main 

asset which he used to conquer the world. The Athenians though, carried away by the 

political passions of the era condemned Socrates to death. His students attempted to 

help him escape. However, Socrates refused saying that the laws of the city should 

never be violated even if someone is seemingly being treated unfairly. Just before he 

drank the hemlock he gave his last speech explaining why man’s soul is immortal.  

  

Whatever important thing man has achieved to date, he owes to this teaching. 

In summary, for Socrates the principle of Philosophy is to realize the inadequacy of 

human existence and the realization of this is achieved through introspection.  Man 

begins from “All I know is that I know nothing” to establish  interrogative thought 

within himself, then to get in contact with his inner teacher the “daimonion” and 

finally reach the “know thyself”.  This method was named “Maieutics” as with 

suitable mental questions the truth can be revealed exactly in the same way that the 

newborn makes its appearance into the world. It is a prerequisite to consider the 

awareness of ignorance as a starting point. This precondition is crucial because when 

starting from the point of true wonder we will then be able to make room in our souls 

for the “newborn” (the Truth). Then, by using the right questions we awaken the 

creative forces of our souls, we examine the topic from every angle and as such the 

whole truth appears in front of us in its entirety. Socrates taught that “No one errs 

knowingly”, i.e. evil is not done by nature but due to ignorance. Man becomes evil 

when he only understands some part of reality and ignores its other aspects. To date, 

science has proven that endless realities are available to us in every moment. Which 

one will we finally live, depends upon our convictions i.e. our internal development. 

Man becomes free when he “smashes” his convictions. Athenians were annoyed by 

these ideas of Socrates and therefore charged him with foolish accusations and 

condemned him to death although these accusations were never proven in 

court.  Nevertheless, Socrates’ teaching was spread all over the world by his disciples 

and has created what we nowadays call “Scientific thinking”. 
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Περίληψη 

Ἡ ἔννοια τοῦ πυρός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στήν κοσμολογία τοῦ Ἠρακλείτου καθώς 

ὄχι μόνο ἀναγνωρίζονται δυό εἴδη τοῦ (τό ὑλικό καί τό αἰθέριο), ἀλλά εἶναι καί παράγοντας 

πού προκαλεῖ τίς μεταβολές στόν κόσμο. Οἱ μεταβολές αὐτές χαρακτηρίζονται ἀπό τήν 

πορεία μεταξύ ἀντιθέτων καταστάσεων, γεγονός πού δείχνει τήν δυναμική φύση τοῦ 

στοιχείου τοῦ πυρός. Εἶναι χαρακτηριστικό ἐπίσης ὅτι ἀκόμη τόσο σέ ἀρχαία τελετουργικά 

δρώμενα, ὅσο καί στήν χριστιανική θρησκεία τό πῦρ συμβολίζει τήν παρουσία καί τήν 

δημιουργική δύναμη τοῦ θείου.  

 

Λέξεις κλειδιά: πῦρ, πόλεμος ἀντιθέσεις, λόγος, ζωροαστρισμός 

 

Abstract 

The concept of fire plays an important role in the cosmology of Heraclitus as not only 

recognized two kinds of (material and ethereal), but is also a factor causing the changes in the 

world. These changes are characterized by the way between opposite states, indicating the 

dynamic nature of the fire element. It is also significant that even as an ancient ceremonial 

events, and in the Christian religion the fire symbolizes the presence and creative divine 

power. 

 

Keywords: fire, war, opposites, logos, zoroastricism 

 

 

1. Τά εἴδη τοῦ πυρός 

Σύμφωνα μέ τόν Ἠράκλειτο ἡ πρωταρχική οὐσία στόν κόσμο εἶναι τό πῦρ, ἀπό τό 

ὁποῖο προέρχονται ὅλα τά ὄντα καί σέ αὐτό καταλήγουν μετά τόν θάνατό τους:  «Ὁ 

Ἠράκλειτος καί ὁ Ἴππασος ὁ Μεταποντίνος δέχονται ἕνα κινούμενο καί πεπερασμένο 

στοιχεῖο, ἀλλά ὡς ἀρχή θεώρησαν τό πῦρ καί ἐκ πυρός κατασκευάζουν τά ὄντα, διά τῆς 

πυκνώσεως καί ἀραιώσεώς του καί τά διαλύουν πάλι σέ πῦρ. Αὐτή εἶναι ἡ ὑποκειμένη 

φύση, διότι τά πάντα ἀποτελοῦν μεταβολές τοῦ πυρός»
1
. Μία πιθανή ἑρμηνεία εἶναι τό 

πῦρ νά χρησιμοποιεῖται ὡς σύμβολο τῆς πρώτης ἀρχῆς καθώς καθώς ἐμφανίζει 

κινητικότητα καί δραστικότητα μεγαλύτερη ἀπό τά ὑπόλοιπα στοιχεῖα
2
.   

Ἐκτός ὅμως ἀπό τό πῦρ ὡς στοιχεῖο ὁ Ἠράκλειτος ἀναφέρεται καί  σέ ἕνα ἄλλο 

εἶδος πυρός ἀνώτερο ἀπό τό ὑλικό. Χαρακτηριστικά γράφει ὅτι: «τὰ δὲ πάντα οἰακίζει 

                                                           
1
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2
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Κεραυνός
3
.» (=Ὅλα τά κυβερνᾶ ὁ Kεραυνός),  «τὸ πῦρ χρησμοσύνη καὶ κόρος» (=Ἡ 

φωτιά εἶναι χρεία καί χορτασμός) «Πάντα γὰρ τὸ πῦρ ἐπελθὸν κρινεῖ καὶ 

καταλήψεται
4
»  (=Ἡ φωτιά ὅταν ἐπέλθει, θά κρίνει καί θά καταλάβει τά πάντα). Ἀπό 

τίς ἀπόψεις τοῦ Ἠρακλείτου περί τοῦ αἰωνίου πυρός συνάγεται ὅτι στόν κόσμο ἐκτός 

τοῦ κυριάρχου ὑλικοῦ στοιχείου, ὑπάρχει καί ἕνα ἄλλο εἶδος φωτιᾶς ἀνωτέρας 

φύσεως, τό ὁποῖο ρυθμίζει τήν ἁρμονία τοῦ κόσμου καί ἀποφασίζει γιά τήν τύχη του. 

Ἐνδιαφέρον εἶναι ἐν προκειμένῳ εἶναι ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τό ἔργο τοῦ Στωικοῦ 

φιλοσόφου Ἠρακλείτου, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει ὅτι: «Ἡ φύση τοῦ πυρός εἶναι διπλή καί 

τό μέν αἰθέριον ὅπως εἴπαμε  ποῦ εὑρίσκεται στήν ἀνώτατη  αἰώρα (σφαίρα;) τοῦ 

παντός, χωρίς νά ὑστερεῖ σέ τίποτα ἀπό τήν τελειότητα, τό δέ ἄλλο ἡ ὕλη τοῦ γνωστοῦ 

μας πυρός, πρόσγειος, φθαρτή καί ἀναζωπυρουμένη διά τῆς δυνάμεως πού ξαναγυρίζει 

στόν ἀρχικό τόπο της ἀπό τά καθ’ ἕκαστα, γι’ αὐτό τήν ὀξύτατη φλόγα  συνεχῶς (ὁ 

Ὅμηρος) ἀποκαλεῖ Ἥλιο καί Δία, ἐνῶ τό ἐπί τῆς γῆς πῦρ Ἥφαιστο, πού ἀνάβει καί 

σβήνει σέ περιοδικά διαστήματα (πῦρ ἁπτόμενον τέ καί ἀποσβεννύμενον). 

Δικαιολογημένα λοιπόν σέ σύγκριση μέ ἐκεῖνο τό πῦρ, τό γήϊνο ὀνομάζεται χωλό, ὅπως 

ὁ Ἥφαιστος»
5
. Ἀπό τό ἀπόσπασμα εἶναι φανερή ἡ διαφορά μεταξύ τοῦ χωλοῦ πυρός 

πού ἀντιστοιχεῖ στόν Ἥφαιστο, ἐν σχέσει πρός τό πῦρ πού ἀποκαλεῖται Ἥλιος καί 

Δίας, καθώς τό μέν αἰθέριο σχετίζεται μέ τόν Ἥλιο καί τόν Δία, τόν πατέρα θεῶν καί 

ἀνθρώπων, ἐνῶ τό μέν γήϊνο ἀποδίδεται ἀφενός στόν Ἥφαιστο πού ἄν καί θεός 

χαρακτηριζόταν ἀπό τήν χωλότητά του. 

Ἐπιπλέον στό πῦρ ὀφείλεται ἡ δημιουργία τῆς θάλασσας, ἡ ὁποία κατά τό ἥμισυ 

μετετράπη σέ γῆ καί ἀκολούθως στόν πρηστήρα, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ θερμό ἀέρα ἀπό 

τόν ὁποῖο δημιουργεῖται ὁ οὐρανός.
6
. 

Βασιζόμενος ὁ Ἐφέσιος σοφός στήν ὕπαρξη τῶν μηχανικῶν κινήσεων τοῦ ἀρχικοῦ 

στοιχείου παραθέτει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μέ τίς μεταβολές πού 

προκαλοῦνται. Συγκεκριμένα γράφει ὅτι: «Ἀπό αὐτό (τό πῦρ) ὅταν κατασβήνεται, 

κοσμοποιοῦνται (κοσμοποιοῦσθαι) τά πάντα. Πρῶτα τό πιό παχυμερές τμῆμα του, 

συστελλόμενο γίνεται γῆ, ἔπειτα καταστρεφόμενη ἡ γῆ ἀπό τήν φύση τοῦ πυρός  

σχηματίζεται τό ὕδωρ, ἀπό αὐτό δέ διά τῆς ἀναθυμιάσεως ὁ ἀέρας. Ὁ κόσμος δέ καί 

ὅλα τά ἄλλα θά καταναλωθοῦν (ἀναλοῦσθαι) ἀπό τό πῦρ κατά τήν ἐκπύρωση»
7
. 

 

2. Οἱ ἀντιθέσεις 

Ἕνα ἀκόμη χαρακτηριστικό της ἠρακλείτειας κοσμολογίας εἶναι ἡ διαρκής 

μεταβολή Εἶναι γνωστή ἐπίσης καί ἡ ἀναφορά τοῦ Πλάτωνα στόν διάλογο Κρατύλος, 

(402 a ) ὅπου λέγεται πώς «πάντα χωρεῖ καί οὐδέν μένει καί ποταμοῦ ροή ἀπεικάζων 

τά ὄντα λέγει ὡς δίς εἰς ταυτόν ποταμόν οὐκ ἄν ἐμβαίης» (= Τά πάντα μεταβάλλονται 

καί τίποτα δέν μένει σταθερό καί παρομοιάζοντας τά ὄντα μέ τήν ροή ἐνός ποταμοῦ 

λέγει ὅτι στόν ἴδιο ποταμό δέν μπορεῖς νά μπεῖς δυό φορές). Εἰδικότερα ὅμως, στό 

                                                           
3
 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Β 64. 

4
 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Β 65 και 66. 

5
 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ο ΣΤΩΪΚΟΣ, Ὁμηρικά προβλήματα, 26, 6 κ.ε. 

6
 ΚΛΗΜΗΣ, Στρωματείς, Δ΄ 95 (DK 22 [12] B31). 

7
 ΑΕΤΙΟΣ, Περί ἀρεσκ.  Ι,  11 (Α 5). 
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ἀπόσπασμα 53 τονίζεται ἡ δράση τῶν ἀντιθέτων στόν κόσμο, πού ἐκφράζεται μέσω 

μῖας διαρκοῦς ἀντιπαλότητας: «πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, 

καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ 

ἐλευθέρους» (= Ὁ πόλεμος εἶναι πατέρας ὅλων, ὅλων βασιλιάς. Ἄλλους ἀνέδειξε σέ 

θεούς καί ἄλλους σέ ἀνθρώπους, ἄλλους ἔκανε δούλους καί ἄλλους ἐλεύθερους ) «ὁ 

θεὸς ἡμέρη εὐφρόνη, χειμὼν  θέρος, πόλεμος εἰρήνη, κόρος λιμός (τἀναντία ἅπαντα· 

οὗτος ὁ νοῦς), ἀλλοιοῦται δὲ ὅκωσπερ (πῦρ), ὁπόταν  συμμιγῇ  θυώμασιν, ὀνομάζεται 

καθ᾽ἡδονὴν ἑκάστου» (= Ὁ θεός εἶναι μέρα, νύχτα, χειμώνας, καλοκαίρι, πόλεμος, 

εἰρήνη, κορεσμός καί πείνα. Αὐτός μεταβάλλεται μέ τόν τρόπο τῆς φωτιᾶς: ὅποτε 

ἀναμιχθεῖ μέ θυμιάματα, ὀνομάζεται ἀνάλογα μέ τή μυρωδιά τοῦ καθενός).  

Τό ἀπόσπασμα ἐπισημαίνει τή σχέση μεταξύ Θεοῦ καί ἀντιθέτων, παρουσιάζοντας  

συγχρόνως τόν Θεό ὡς τό σημεῖο ἀναφορᾶς  ὅλων τῶν ἀντιθέτων. Μέ τόν τρόπο αὐτό 

ἀνακαλύπτουμε τήν διαλεκτική σχέση τῶν ἀντιθέτων, τόν λόγον ἤ εἱμαρμένη  ἐκ τῆς 

ἐναντιοδρομίας
8
. Οἱ ἄνθρωποι μάλιστα  δέν δείχνουν νά καταλαβαίνουν ὅτι κάτι 

εὑρισκόμενο σέ ἀντίθεση μπορεῖ νά συμφωνεῖ μέ τόν  ἑαυτό τοῦ «οὐ ξυνιᾶσιν ὅκως 

διαφερόμενον ἑωυτῷ ὁμολογέει· παλίντονος ἁρμονίη ὅκωσπερ τόξου καὶ λύρης»
 9

 (= 

Δέν καταλαβαίνουν πώς τό διαφορετικό συνομολογεῖ μέ τόν ἑαυτό του· ἁρμονία 

ἀντιθέτων ἐντάσεων ὅπως στό τόξο καί τή λύρα.). Κατά τόν ἴδιο τρόπο εἶναι δυνατόν 

καί στόν ἄνθρωπο νά συνυπάρχουν οἱ ἰδιότητες τοῦ ζωντανοῦ καί τοῦ πεθαμένου, τοῦ 

ξύπνιου καί τοῦ κοιμισμένου, τοῦ νέου καί τοῦ γερασμένου, καθώς ὑφίστανται 

μεταβολή ἀπό τήν μία κατάσταση στήν ἄλλη.
10

. 

Ὁ Ἠράκλειτος ἐπίσης γράφει ὅτι «κόσμον τόνδε, τὸν αὐτὸν ἁπάντων, οὔτε τις θεῶν 

οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ᾽ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀείζωον ἁπτόμενον μέτρα 

καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα» (=τόν κόσμο αὐτόν, τόν ὁποῖο κανένας δέν δημιούργησε, 

ἀλλά ὑπῆρχε ἀνέκαθεν καί θά εἶναι πῦρ ἀείζωον, τό ὁποῖο ἀνάβει καί σβήνει σέ 

τακτικά χρονικά διαστήματα
11

). Τό ἀείζωον πῦρ διαγράφει μία κυκλική τροχιά κατά 

τήν ὁποία μεταλλάσσεται σέ θάλασσα, κατόπιν σέ γῆ γιά νά ἀκολουθήσει ἡ 

ἀντίστροφη διαδικασία μεταλλαγῆς τῆς γῆς σέ θάλασσα καί τῆς θάλασσας σέ φωτιά. 

Ἡ διαρκής κίνηση καί μεταβολή ἀποτελεῖ τό θεμελιῶδες χαρακτηριστικό της 

πραγματικότητας, μέ τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου νά ὑφίστανται διαρκεῖς μεταβολές «ζῇ 

πῦρ τὸν γῆς θάνατον καὶ ἀὴρ ζῇ τὸν πυρὸς θάνατον, ὕδωρ ζῇ τὸν ἀέρος θάνατον, γῆ τὸν 

ὕδατος
12

 (=Ἡ φωτιά ζεῖ τό θάνατο τῆς γῆς κι ὁ ἀέρας ζεῖ τό θάνατο τῆς φωτιᾶς, τό 

νερό ζεῖ τό θάνατο τοῦ ἀέρα καί ἡ γῆ τοῦ νεροῦ). 

Τό παραπάνω ἀξίωμα ἐξηγεῖ πώς τό συνολικό ποσό ἐνέργειας καί ὕλης δέν 

μεταβάλλεται, μέ ἐφαρμογή τῆς ἀντίστροφης μετατροπῆς, ὅπου τό στερεό στοιχεῖο 

μεταβάλλεται σέ ὑγρό καί τό ὑγρό καταλήγει στό πῦρ, δηλαδή σέ ἐνέργεια, μέ 

μοναδικό ἀμετάβλητο χαρακτηριστικό τό ποσοτικό μέτρο. Ἀντιστοίχως, σήμερα 

γνωρίζουμε ὅτι ἡ ὕλη ὑφίσταται συνεχεῖς μεταβολές σέ τρεῖς καταστάσεις (στερεό, 

ὑγρό, ἀέριο). 

                                                           
8
 ΑΕΤΙΟΣ, De plac. 303, 10. 

9
 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περί Ἴσιδος καί Ὀσίριδος,  369 B 1 και ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Β 51. 

10
 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Β 88, 3. 

11
 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Β 30. 

12
 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Β 76, 2. 
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Μέ τή δύναμή της ἡ φωτιά, ὑπό τήν ἐπήρεια τοῦ θείου Λόγου πού κυβερνᾶ τά 

πάντα, μετατρέπεται διά μέσου τοῦ ἀέρα σε θάλασσα:  «ἐκ δὲ τούτου    αὖθις γίνεται 

γῆ καὶ οὐρανὸς καὶ τὰ ἐμπεριεχόμενα· ὅπως δὲ πάλιν ἀναλαμβάνεται καὶ ἐκπυροῦται, 

σαφῶς διὰ τούτων δηλοῖ· (γῆ) θάλασσα διαχέεται, καὶ μετρέεται εἰς τὸν αὐτὸν λόγον, 

ὁκοῖος πρόσθεν ἦν ἢ γενέσθαι γῆ
13

». Ἀπό αὐτήν ξαναγεννιοῦνται ἡ γῆ ὁ οὐρανός καί 

ὅ,τι ἐμπεριέχουν. Τό πώς ὁ κόσμος ὁδηγεῖται ξανά πρός τά πίσω καί ἀφανίζεται ἀπό 

τή φωτιά, τό ἐξηγεῖ καθαρά: Ἡ γῆ διαλύεται σέ θάλασσα καί φτάνει στό ἴδιο μέτρο 

ἀναλογίας πού ἴσχυε πρίν γίνει γῆ.. 

Βασιζόμενος ὁ Ἐφέσιος σοφός στήν ὕπαρξη τῶν μηχανικῶν κινήσεων τοῦ ἀρχικοῦ 

στοιχείου παραθέτει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μέ τίς μεταβολές πού 

προκαλοῦνται. Συγκεκριμένα γράφει ὅτι: «Ἀπό αὐτό (τό πῦρ) ὅταν κατασβήνεται, 

κοσμοποιοῦνται (κοσμοποιοῦσθαι) τά πάντα. Πρῶτα τό πιό παχυμερές τμῆμα του, 

συστελλόμενο γίνεται γῆ, ἔπειτα καταστρεφόμενη ἡ γῆ ἀπό τήν φύση τοῦ πυρός  

σχηματίζεται τό ὕδωρ, ἀπό αὐτό δέ διά τῆς ἀναθυμιάσεως ὁ ἀέρας. Ὁ κόσμος δέ καί 

ὅλα τά ἄλλα θά καταναλωθοῦν (ἀναλοῦσθαι) ἀπό τό πῦρ κατά τήν ἐκπύρωση»
14

. 

Εἶναι προφανές ὅτι οἱ ἀπόψεις τοῦ Ἠρακλείτου παρουσιάζουν ὁμοιότητα μέ τήν 

σύγχρονη φυσική, καθώς τό πῦρ θά μποροῦσε νά νοηθεῖ ὡς ἐνέργεια ἡ ὁποία 

ὑφίσταται συνεχεῖς μεταβολές, ἀπό τίς ὁποῖες λαμβάνουν χώρα ὅλες οἱ φυσικές 

διεργασίες καί τό πέρασμα μεταξύ ἀντιθέτων καταστάσεων Τό πῦρ  ἀπό πλευρᾶς τοῦ 

ἀποτελεῖ θεμελιώδη ἀρχή ὡς κινοῦσα δύναμη. Ὑποστηρίζεται ἐπίσης ὅτι τό ἀρχέγονο 

πῦρ κατά τόν Ἠράκλειτο ἀποτελεῖ ψιλή μάζα πού σχηματίζεται σέ διαφόρους τύπους 

κατά συμβεβηκός (μηχανικός μονισμός) ἀλλά καί ὡς μιά διήκουσα τῶν πάντων αἰτία 

ἐνεργοῦσα σύμφωνα  μέ τήν ἐπιταγή μίας μοιραίας ἀναγκαιότητας (determinismus) 

καί διαμορφώνει σώματα οὐσιαστικῶς διαφέρουν μεταξύ τούς (pluralismus) καί τά 

ὁποία καταλήγουν στήν ἀρχική τους ὑπόσταση
15

. 

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ συμβολική καί τελετουργική δύναμη τοῦ πυρός καί τοῦ 

φωτός εἶναι ὁλοφάνερη στήν ἀρχαία ἑλληνική παράδοση καί ἰδιαίτερα στήν  

μυθολογική φωτιά τοῦ Προμηθέα Δεσμώτη, ἀλλά καί στό ἄσβεστο πῦρ πού ἔκαιγε 

μέρα νύχτα στό βωμό τῆς Θεᾶς Ἑστίας στήν Ὀλυμπία, στίς λαμπαδηφορίες τῶν 

ἀρχαίων Παναθηναίων. Ἐπιπλέον ἡ φωτιά κατέχει σημαντική θέση στόν 

Ζωροαστρισμό, τήν κυριότερη ἀρχαία θρησκεία τῆς Περσίας πού ἱδρύθηκε ἀπό τόν 

Πέρση προφήτη Ζωροάστρη (Ζαρατούστρα), ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἀναμορφωτής τῆς 

θρησκείας τῶν ἀρχαίων ἰρανικῶν (περσικῶν) λαῶν. Στή ζωροαστρική κοσμογονία, τό 

νερό καί ἡ φωτιά ἀποτελοῦν τό δεύτερο καί τό τελευταῖο ἀντίστοιχα στοιχεῖο πού 

δημιουργήθηκε, ἐνῶ οἱ γραφές θεωροῦν τή φωτιά ὡς γέννημα τοῦ νεροῦ. Καί τά δυό 

θεωροῦνται ζωοποιά καί ἀπεικονίζονται στόν περίβολο κάθε ναοῦ. Οἱ ζωροάστρες 

συχνά προσεύχονται παρουσία κάποιας μορφῆς φωτιᾶς (ἤ πηγῆς φωτός), ἐνῶ ἡ 

βασική πράξη λατρείας περιλαμβάνει τό νερό. Ἡ φωτιά θεωρεῖται τό μέσο γιά 

πνευματική ἐνόραση καί σοφία, ἐνῶ τό νερό εἶναι ἡ πηγή αὐτῆς τῆς σοφίας. Ἀξίζει 

ἐπίσης νά προστεθεῖ πώς ὅταν οἱ Γαλάτες κατέλαβαν τή Ρώμη, οἱ Βεστάλες, 

                                                           
13

 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Β 31, 8-11. 
14

 ΑΕΤΙΟΣ, Ἴσιδος καί Ὀσίριδος.  Ι,  11 (Α 5). 
15

 ΝΙΑΡΧΟΣ, (2008), σ. 115. 



237 

 

(ἀντίστοιχες Ἐστιάδες Παρθένες μέ αὐτές τῆς Ἑλλάδας), κατέφυγαν μέ τό Ἱερό Πῦρ 

στήν Ἐτρουρία καί ὅταν παρῆλθε ὁ κίνδυνος τό ἐπανέφεραν. Σήμερα στή 

Χριστιανική θρησκεία ἡ Ἀνάσταση σηματοδοτεῖται μέ τό Ἅγιο Φῶς καί πάντοτε ἕνα 

καντήλι ἤ ἀναμμένα κεριά ἀπαντῶνται ἀκόμη καί στό πιό μικρό παρεκκλήσι. 

Ἀπό τά παραπάνω εἶναι προφανές ὅτι ἡ ἔννοια τό πῦρ πρόκειται  γιά ἕνα στοιχεῖο 

πού προσδίδει στόν κόσμο τήν δυναμική τῶν συνεχῶν ἐναλλαγῶν καί ἰδιαίτερα τήν 

ἰδιότητα τῆς μεταβολῆς μεταξύ ἀντιθέτων καταστάσεων. Ὡς πῦρ ὅμως δέν νοεῖται 

μόνο τό γνωστό ὑλικό στοιχεῖο, ἀλλά καί τό αἰθέριο πῦρ, αὐτό πού διαθέτει 

νοημοσύνη καί κυβερνᾶ τόν κόσμο. Τό στοιχεῖο αὐτό πού ἀποτελεῖ τό ὑπόστρωμα 

τῶν φυσικῶν διεργασιῶν δέν ἔχει ὡστόσο σημασία μόνο στήν Φιλοσοφία, ἀλλά εἶναι 

καί σημαντικό στοιχεῖο στίς ἀρχαῖες θρησκεῖες καί στόν Χριστιανισμό. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΑΚΗΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝΑ  ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.  Πρόλογος 

Εὖ. Μουτσόπουλου, Ἀκαδημαϊκοῦ, Ἀθῆνα, ἐκδόσεις Ἀγγελάκη, 2015, σσ. 408. 

 

 Αὐτὲς τὶς μέρες κυκλοφορήθηκε τὸ ἀνωτέρω καλαίσθητο καὶ ἐπιμελημένο  βιβλίο 

ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἀγγελάκη τοῦ ἐπ. Καθηγητὴ φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. 

Ὁ συγγραφέας προσπαθεῖ νὰ δώσει κατὰ ὀρθολογικὸ καὶ ἐμπεριστατωμένο τρόπο μὲ 

σαφήνεια, ἀκρίβεια καὶ πληρότητα τοὺς κεντρικοὺς ἄξονες καὶ πυρῆνες τῆς 

φιλοσοφίας τοῦ δικαίου καὶ τῆς πολιτείας, δηλαδὴ τῆς κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς 

θεωρίας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν διαχρονικὴ ἰσχὺ καὶ εἶναι σήμερα ἄκρως ἐπίκαιροι τόσο στὴ 

σκληρὰ δοκιμαζόμενη χώρα μᾶς ὅσο καὶ παγκοσμίως σὲ καιροὺς χαλεπούς. Παρέχει 

συγκεκριμένα τὶς κατευθυντήριες καὶ βασικὲς ἀρχὲς τῶν δύο φιλοσόφων, ποὺ πρέπει 

νὰ διέπουν ἕνα κράτος δικαίου, μὲ προοπτικὴ τὴν κοινωνικὴ γαλήνη καὶ ἀνάπτυξη. 

Καὶ οἱ δύο φιλόσοφοι προσπαθοῦν νὰ δώσουν μὲ κάθε λεπτομέρεια καὶ πειστικότητα 

τὴν ἄριστη καὶ ἰδεώδη πολιτεία, πρὸς τὴν ὁποία πρέπει νὰ προσβλέπουν οἱ πολιτικοὶ 

γιὰ χρηστὴ διοίκηση ἑνὸς καλὰ συντεταγμένου καὶ εὐνομούμενου κράτους. Καὶ οἱ 

δύο πιστεύουν ὅτι οἱ βασικοὶ πυλῶνες  καὶ κεντρικὲς ἰδέες, ποὺ συμβάλλουν στὴν 

ὀρθὴ πολιτικὴ θεωρία καὶ πράξη, εἶναι ἡ ἐπιστήμη, ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ νομιμότης. 

Ὡς ὀρθὴ καὶ ἀμετακίνητη ἀρχὴ τίθεται τὸ κοινὸ συμφέρον τῶν ἀρχομένων καὶ ἡ 

εὐτυχία ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν πολιτῶν καὶ ὄχι μιᾶς μόνον μερίδας, διότι μόνον ἔτσι 

ἐξασφαλίζεται ἡ εὐημερία, ἡ ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ πολιτεύματος καὶ ἡ συνοχὴ τοῦ 

κοινωνικοῦ ἱστοῦ. Καὶ οἱ δύο θαύμαζαν τὰ πολιτεύματα τῆς Κρήτης καὶ τῆς Σπάρτης. 

Ὁ Πλάτων μάλιστα τοποθέτησε τὴν ἰδεώδη πολιτεία του στὴ χώρα τῶν Μαγνήτων, 

ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴ σημερινὴ εὔφορη πεδιάδα τῆς Μεσαρᾶς Ἡρακλείου 

Κρήτης, ποὺ βρίσκεται μεταξύ της Κνωσσοῦ καὶ τῆς Φαιστοῦ. Διεξοδικὰ ἔχει 

ἀναλυθεῖ ἀπὸ τὸν συγγραφέα ἡ σχέση ἠθικῆς καὶ πολιτικῆς, ἀφοῦ τὸ ἦθος τοῦ 

πολιτικοῦ εἶναι ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς χρηστῆς καὶ ἀποτελεσματικῆς 

διακυβέρνησης μιᾶς χώρας. Ὁ μέγιστος ἆθλος κάθε ἀνθρώπου, καὶ ἑπομένως καὶ τοῦ 

πολιτικοῦ, εἶναι νὰ νικήσει τὸν ἐαυτόν του, δηλαδὴ τὰ πάθη του. Ἐπίσης ἡ ἀνάπτυξη 

τῆς φιλίας , τῆς συμπάθειας καὶ τῆς ἀλληλεγγύης μεταξύ των πολιτῶν συμβάλουν στὴ 

δημιουργία τῶν προϋποθέσεων γιὰ τὴν ὀρθὴ καὶ εὔρυθμη λειτουργία τοῦ 

πολιτεύματος. Ὁ ἄδικος εἶναι δυστυχής, ἐνῷ ὁ δίκαιος εὐτυχής. Ἡ ἰσότητα, ἡ 

ἐλευθερία καὶ ὁ σεβασμὸς τοῦ ἄλλου εἶναι πρωταρχικὰ ἀξιώματα τῆς πολιτικῆς ζωῆς 

καὶ βελτιώνουν τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ συμβάλλουν στὴν ἀγαστὴ καὶ ἐπωφελῆ 

συνεργασία τῶν πολιτῶν. 

Μοχλὸς ὅμως καὶ γνώμονας γιὰ τὴ διατήρηση ἢ βελτίωση τοῦ ἑκάστοτε ἤδη 

ὑπάρχοντος ὀρθοῦ πολιτεύματος εἶναι ἡ παιδεία, ἡ ὁποία ἀφενὸς μὲν διασφαλίζει καὶ 

ἐγγυᾶται τὴ διαμόρφωση μιᾶς ἀκέραιης προσωπικότητας μὲ ἦθος, ἀφετέρου δὲ 

παρέχει τὴν ἐπιστημοσύνη, ποὺ εἶναι ἡ προϋπόθεση καὶ τὸ ἐφαλτήριο γιὰ μιὰ καλὰ 

ὀργανωμένη, εὐημεροῦσα καὶ εὐνομούμενη πολιτεία. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν δόθηκε ἀπὸ 

τὸ συγγραφέα ἰδιαίτερο βάρος στὴν ἐμβάθυνση καὶ ἐξιχνίαση τῶν κύριων 

κατευθύνσεων  τῆς ἀγωγῆς καὶ τῆς διὰ βίου μάθησης στοὺς δύο φιλοσόφους. Ἡ ὀρθὴ 

ἐκπαίδευση συναρτᾶται ἄμεσα καὶ καθοριστικὰ μὲ ἐλεύθερο καὶ ὑγιὲς δημοκρατικὸ 
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καθεστὼς ὑπὸ τὴ σημερινὴ ἔννοια τοῦ ὄρου καὶ μὲ τὸ σεβασμὸ τῆς ἀνθρώπινης 

ἀξιοπρέπειας ἀνεξαρτήτως φυλῆς, θρησκείας ἢ χρώματος, δηλαδὴ χωρὶς διακρίσεις 

καὶ ἀποκλεισμούς. 

Τὸ πόνημα διακρίνεται γιὰ τὴ σαφήνεια, τὴ γλαφυρότητα,  τὴν καθαρότητα τοῦ 

λόγου, τὴν ἐμβάθυνση καὶ ἀνάλυση δύσκολων χωρίων τοῦ κειμένου, τὰ ὁποῖα εἶναι 

ἐπιδεκτικὰ διαφόρων ἑρμηνειῶν. Ἔτσι οἱ γνῶμες τῶν δύο φιλοσόφων καθίστανται 

εὐσύνοπτες καὶ εὔληπτες γιὰ τὸν ἀναγνώστη, εἶναι δὲ χρήσιμες ὄχι μόνον γιὰ τὴ 

δύσκολη πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ συγκυρία τῆς σκληρὰ δοκιμαζόμενης σήμερα  

χώρας μας, ἀλλὰ καὶ ὅλου του κόσμου σὲ καιροὺς χαλεπούς. Σὲ κάθε σχεδὸν 

κεφάλαιο ὑπάρχει μετάφραση κυρίως σὲ ἀγγλικὴ γλῶσσα, ὅπως καὶ συνοπτικὴ 

περίληψη ὁλόκληρού του βιβλίου. Παρατίθενται ἐπίσης πλούσια βιβλιογραφία καὶ 

εὑρετήριο κύριων ὀνομάτων, ὅρων καὶ χωρίων ἀρχαίων συγγραφέων. 

 Ὁ ἐπ. καθηγητὴς κ. Κουμάκης ἔχει διδάξει φιλοσοφία στὰ Πανεπιστήμια 

Ἰωαννίνων καὶ Κρήτης. Εἶναι ἀπόφοιτός του φιλολογικοῦ Τμήματος Πανεπιστημίου 

Ἀθηνῶν. Πῆρε ὡς ὑπότροφος τοῦ Γερμανικοῦ Κράτους τὸ Μάστερ καὶ τὸ 

διδακτορικὸ Φιλοσοφίας ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βόννης μὲ τὸ βαθμὸ ἄριστα. 

Ἔκαμε μεταδιδακτορικὲς σπουδὲς μὲ τὴν ἴδια ὑποτροφία στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ 

Μονάχου καὶ ἔγινε δεκτὸς ὡς διακεκριμένος ἐπιστήμων γιὰ ἕνα ἔτος στὸ Τμῆμα 

φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης (CUNY). Ἔχει συγγράψει δέκα 

βιβλία σχετικὰ μὲ τὴν ἀρχαία καὶ νεοελληνικὴ καὶ  τὴν εὐρωπαϊκὴ φιλοσοφία καθὼς 

καὶ τὴ φιλοσοφία τῆς Παιδείας καὶ δημοσιεύσει πάνω ἀπὸ ἑκατὸ μελέτες σὲ ἑλληνικὰ 

καὶ διεθνῆ περιοδικά. 

 

 

                                                    Καθηγητής  Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

                                                                                               Κωνσταντίνος Γ. Νιάρχος 
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GEORGE CH. KOUMAKIS 

DIALECTIC AND DEMOCRACY 

STUDIES ON PLATO AND ARISTOTLE, Romi Publishing, Thessaloniki, 2016, 

σσ. 311 

 

    Στό παρόν πόνημα  «Διαλεκτική καί Δημοκρατία. Σπουδές στόν Πλάτωνα καί 

Ἀριστοτέλη» ἐξετάζονται θεμελιώδη ζητήματα τῆς διαλεκτικῆς καί τῆς δημοκρατίας, 

πού ἅπτονται τῆς λογικῆς καί τῆς πολιτικῆς,  στούς δυό κορυφαίους φιλοσόφους τῆς 

κλασικῆς ἀρχαιότητας, τόν Πλάτωνα καί τόν Ἀριστοτέλη. Πρόκειται γιά 

ἀναδημοσίευση μελετῶν μου ἀπό ἐπιστημονικά περιοδικά  καί πρακτικά συνεδρίων  

μέ ἑνιαία θεματική ἑνότητα. Οἱ περισσότερες ἄπ αὐτές εἶναι γραμμένες στήν Ἀγγλική 

γλώσσα, ἄλλες στή Γερμανική καί μία στή Γαλλική. Τό κέντρο βάρους καί ὁ πυρήνας 

τῶν εἰσηγήσεων αὐτῶν ἑστιάζεται στήν ἀνεύρεση τοῦ βέλτιστου τρόπου 

διακυβέρνησης μίας χώρας, δηλαδή τοῦ ἀρίστου  πολιτεύματος τόσο κατά Πλάτωνα 

ὅσο καί Ἀριστοτέλη. Αὐτή εἶναι ἡ μέση πολιτεία, στήν ὁποία δέν δημιουργοῦνται 

οὔτε πάμπλουτοι οὔτε πάμπτωχοι, ἀφοῦ ἀφενός μέν προβλέπεται πρόνοια γιά τούς 

ἀδύνατους ἀφετέρου δέ τίθενται φραγμοί γιά τόν ἀπεριόριστο καί ἀνεξέλεγκτο 

πλουτισμό. Ἡ ἑκάστοτε Κυβέρνηση ἐκλέγεται ἀξιοκρατικά ἀπό τόν κυρίαρχο λαό, 

ἐνῶ ἀρχές εἶναι περιορισμένου χρόνου. Ἡ δέ δικαιοσύνη ἑδράζεται περισσότερο στή 

γεωμετρική παρά στήν ἀριθμητική ἰσότητα. Βάθρο τοῦ πολιτεύματος εἶναι ἡ 

διαλεκτική, δηλαδή ὁ διάλογος καθώς καί ὁ σεβασμός τῆς ἀνθρώπινης 

προσωπικότητας.  

    Στό πόνημα αὐτό ἐξετάζονται ἐπίσης ἠθική καί πολιτική, τό πρόβλημα τῆς 

ἐλευθερίας καί φιλοσοφία τοῦ ἀθλητισμοῦ καί τῆς ἱστορίας. Κεντρικός ἄξονας τῶν 

διαλογισμῶν τῶν δυό φιλοσόφων εἶναι ὅτι ἀπό τήν πολιτική ἐπιστήμη καί πράξη, ἡ 

ὁποία χαρακτηρίζεται ἀρχιτεκτονική καί μέγιστη δύναμη, πηγάζει τό ἀνθρώπινο καί 

τό πολιτικό ἀγαθό, πού εἶναι τό δίκαιο, δηλαδή τό κοινό συμφέρον. Γνώμονας τοῦ 

κάθε ἀνθρώπου σέ μία εὐνομούμενη πολιτεία θά πρέπει νά εἶναι ἡ κατευθυντήρια 

γραμμή τῶν δυό αὐτῶν φιλοσόφων, πού προέρχεται ἀπό τή σοφία τοῦ Σωκράτη, ἡ 

ὁποία ἔγκειται στό ὅτι τόσο τό νά ἀδικεῖ κανείς ὅσο καί νά ἀδικεῖται εἶναι κακά 

πράγματα. Χειρότερο ὅμως ἀπό τά δυό εἶναι τό νά ἀδικεῖ κανείς, διότι αὐτό 

συντελεῖται μέ κακία καί μοχθηρία. Ἡ δημοκρατία τόσο στόν Πλάτωνα ὅσο καί στόν 

Ἀριστοτέλη, ὅταν στηρίζεται στήν ἀριθμητική ἰσότητα, ὁπότε ἰσοπεδώνονται ἡ 

προσφορά καί οἱ ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι παράνομη καί παρέκβαση τῶν ὀρθῶν 

πολιτευμάτων. Ἀντίθετα, ὅταν ἡ δικαιοσύνη στηρίζεται κάτ ‘,ἐξοχήν στή γεωμετρική 

ἰσότητα, δηλαδή στήν ἀναλογία καί τήν ἀξιοκρατία, εἶναι τό ἄριστο πολίτευμα, ὄπως 

αὐτό ἐξυμνεῖται ἀπό μέν τόν Πλάτωνα στόν Μενέξενο, ἀπό δέ τόν Ἀριστοτέλη στά 

Πολιτικά, ἡ ὁποία ὀνομάζεται πολιτεία, πού εἶναι τό κοινό ὄνομα ὅλων τῶν 

πολιτευμάτων. 

    Ὁ λόγος τοῦ συγγραφέα εἶναι καθαρός, κατανοητός, σαφής καί εὔληπτος. Εἶναι δέ 

σπάνιο φαινόμενο ἕνας συγγραφέας νά μπορεῖ νά γράφει ἐπιστημονικές μελέτες σέ 

τρεῖς διαφορετικές γλῶσσες, καί μάλιστα ἐκεῖνες πού ἐπικρατοῦν παγκοσμίως. Εἶναι 

ἐπίσης τεκμηριωμένος καί διακρίνεται γιά τή βαθύνοιά του. Τά θέματα πού 
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πραγματεύεται ὁ συγγραφέας εἶναι ἀποτελοῦν κεντρικούς ἄξονες τῆς πλατωνικῆς καί 

ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας ἀλλά καί γενικότερου ἐνδιαφέροντος, ὄπως εἶναι ἡ 

ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου , ἡ φιλοσοφία τοῦ ἀθλητισμοῦ καί τῆς ἱστορίας. Τό βιβλίο 

εἶναι πρωτότυπη ἐργασία σέ καίρια σημεῖα τῆς κλασικῆς ἀλλά καί τῆς παγκόσμιας 

φιλοσοφίας. 

 

                                                   Καθηγητής  Φιλοσοφίας τοῦ  Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

                                                                                                Κωνσταντῖνος Γ. Νιάρχος 
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ΓΕΩΓΙΟΣ Χ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ 

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΩΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2016, σσ. 110. 

 

Στό βιβλίο αὐτό ἐπιχειρεῖται γενική θεώρηση τοῦ ἀθλητικοῦ πνεύματος στήν ἀρχαία 

Ἑλλάδα,  τήν κοιτίδα καί τό λίκνο τοῦ πολιτισμοῦ, καί εἰδικότερα ἀποτίμηση καί 

ἀνάδειξη τοῦ Ὀλυμπιακοῦ ἰδεώδους . Κάτ ’αρχήν γίνεται σύντομη ἱστορική 

ἐπισκόπηση τῶν γνωμῶν τῶν διαφόρων στοχαστῶν τῆς κλασικῆς ἀρχαιότητας γιά τό 

γεγονός τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, οἱ ὁποῖες εἶναι τόσο θετικές ὅσο καί ἀρνητικές. 

Τονίζεται ὡστόσο ἡ παράλληλη καλλιέργεια σώματος καί πνεύματος, ὅπου ἡ ψυχή 

καί τό πνεῦμα κατέχουν τήν πρωτοκαθεδρία. Ἐξετάζονται ἐπίσης ὁ τρόπος τέλεσης 

καί ἡ σημασία τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων ἄλλοτε καί τώρα, δηλαδή διαχρονικά. Ἡ 

σάρκα μετουσιώνεται σέ ὕλη. 

 Καταβάλλεται ἐπίσης ἡ προσπάθεια ἐντοπισμοῦ τῶν ὠφελειῶν, πού ἀντλεῖ ἡ  

ἀνθρωπότητα ἀπό τή συνέχιση τέλεσης τῶν ἀγώνων καί εἰ δυνατόν στή χώρα πού 

τούς γέννησε, τούς ἐξέθρεψε καί γαλούχησε γενεές ἐπί σειρά ἐτῶν. Προεξάρχοντα 

ὀφέλη εἶναι ἡ συμφιλίωση καί ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν λαῶν καθώς καί ἡ κοινωνική 

ἐξίσωση τῶν δυό φύλων. Οἱ ἀγῶνες ἔχουν τή σφραγίδα τῆς ἀρχαίας δημοκρατίας, 

ἀφοῦ στή φάση τῆς ἀφετηρίας καί τῆς ἐκκίνησης τῶν δρομέων εἶναι ὅλοι ἴσοι, 

διαφοροποιοῦνται ὡστόσο κατά τήν πορεία. Ἐξετάζονται τέλος  ἡ δυνατότητα, ἡ 

πραγματικότητα καί ἡ ἀναγκαιότητα τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, δηλαδή οἱ τρεῖς 

τρόποι τοῦ εἶναι τους. 

Τό βιβλίο εἶναι γραμμένο μέ σαφήνεια καί ἀρκετή καθαρότητα, ὥστε νά εἶναι  

εὔκολα κατανοητό. Εἶναι ἐπίσης τεκμηριωμένο ἀπό ἀρχαῖες πηγές καί τή διεθνῆ 

βιβλιογραφία καί χρήσιμο γιά ὅσους θέλουν νά ἐμβαθύνουν στό νόημα τῶν 

Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, οἱ ὁποῖοι εἶναι πάντα ἐπίκαιροι, διότι κατά τή διεξαγωγή τούς 

ὑπάρχουν παράλληλες ἰδέες τοῦ Ὀλυμπιακοῦ πνεύματος μέ ἐκεῖνο τῆς δημοκρατίας, 

ἀφοῦ καί στίς δυό περιπτώσει ς ἔχομε ἰσότητα καί ἐλευθερία. Στό σημεῖο ἐκκίνησης 

τῶν ἀθλητῶν  εἶναι ὅλοι ἴσοι, στή συνέχεια ὁ καθένας κάνει τίς ἐπιδόσεις τοῦ 

ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητες τοῦ σ’ ἕνα στίβο ἔντιμου ἀνταγωνισμοῦ καί εὐγενοῦς 

ἅμιλλας. 

                                                    Καθηγητής  Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

                                                           Κωνσταντῖνος Γ. Νιάρχος
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ-ΔΕΡΜΟΥΣΗ,  

ΑΡΧΑΙΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΛΗ ΩΣ ΤΟΝ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Ἀθήνα: Ἰνστιτοῦτο τοῦ Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, 2014. 

 

Τό ἐκδοτικό ἐγχείρημα τῆς Καθηγήτριας τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου 

Ἀθηνῶν, Εὐαγγελίας Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Ἀρχαῖοι Ἕλληνες Φιλόσοφοι, Ἀπό 

τόν Θαλῆ ὡς τόν Ἀριστοτέλη, ἀπό τίς ἐκδόσεις Ἰνστιτοῦτο τοῦ Βιβλίου-Α. 

Καρδαμίτσα, 2014, ἀποτελεῖ μία νέα προσπάθεια προσεγγίσεως τῆς ἀρχαίας 

Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, ἡ ὁποία καλύπτει, ὅπως ἀναφέρει καί  ὁ τίτλος του, τήν 

περίοδο ἀπό τούς Προσωκρατικούς φιλοσόφους ἕως τόν Ἀριστοτέλη. Στόχος τῆς κ. 

Μαραγγιανοῦ δέν εἶναι νά παρουσιάσει ἕνα ἀκόμη βιβλίο μέ θέμα τήν ἀρχαία 

ἑλληνική φιλοσοφία, ἀλλά ἐξετάζει τήν φιλοσοφία καί τίς θεωρίες ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες 

ἀποτελοῦν διαχρονικό προβληματισμό, ὅσον ἀφορᾶ στήν προσπάθεια ἐπιλύσεως 

συγχρόνων προβλημάτων. Δία τοῦτο ἡ ἐξέταση τῶν φιλοσόφων ἀπό τήν κ. 

Μαραγγιανοῦ δέν παραμένει ἀποκλειστικῶς στήν πραγμάτευση, ἁπλῶς, τῆς 

συγκεκριμένης περιόδου, ἀλλά ἐκτείνεται καί πέρα ἀπό αὐτήν.  

Ἐπί παραδείγματι, ἡ ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ἐκκινεῖ ἀπό τά ὁμηρικά 

ἔπη καί ἄλλα μυθολογικοῦ περιεχομένου ποιήματα τῆς ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς, ὅπως τοῦ 

Ἡσιόδου καί τῶν Ὀρφικῶν, στά ὁποῖα διακρίνονται ψήγματα τῆς φιλοσοφίας τῶν 

Ἑλλήνων καί, ἐκ παραλλήλου, δίδεται ἡ εὐκαιρία στήν συγγραφέα νά πραγματευθεῖ 

τήν σχέση ἀνάμεσα στήν Μυθολογία καί τήν Φιλοσοφία. Συγχρόνως, ἡ παράθεση 

τῶν φιλοσόφων δέν ὁλοκληρώνεται μέ τόν Ἀριστοτέλη, ἀλλά παρουσιάζει ἀκόμη καί 

μεταγενέστερους αὐτοῦ φιλοσόφους, δεικνύοντας, τοιουτοτρόπως, τήν συνέχεια τοῦ 

φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ. 

Ὁ χωρισμός τῶν φιλοσόφων καί τῶν σχολῶν, στὶς ὁποῖες σέ Μέρη καί κεφάλαια 

ἔχει γίνει μέ τήν καλύτερη δυνατή προσοχή ἀπό τήν συγγραφέα, οὕτως ὥστε νά 

διευκολύνει τήν μελέτη τούς ἀκόμη καί ἀπό τόν ἀναγνώστη, ὁ ὁποῖος δέν ἔχει ὡς 

κύρια ἐνασχόληση τήν Φιλοσοφία. Ἕνα θετικό στοιχεῖο τῆς ἀνά χείρας μελέτης εἶναι 

ἡ πλαισίωση τῶν φιλοσόφων μέ κείμενα ἐκ τῶν ἔργων τους, διά τήν καλύτερη 

κατανόηση τῆς φιλοσοφίας τους. Ἡ ἐκτεταμένη βιβλιογραφία στό τέλος τοῦ βιβλίου, 

ἡ ὁποία εἶναι, ἐπίσης, κατανεμημένη κατά φιλόσοφο καί φιλοσοφική σχολή καί ὅσο 

τό δυνατόν πιό σύγχρονη, διευκολύνει τόν μελετητή στήν περαιτέρω ἔρευνα τῆς 

ἑκάστοτε φιλοσοφικῆς θεωρίας. 

Τό ἐκδοτικό ἐγχείρημα τῆς Καθηγήτριας κ. Μαραγγιανού καλύπτει ἕνα μεγάλο 

κενό τῆς βιβλιογραφικῆς ἀναφορᾶς στούς ἀρχαίους Ἕλληνες Φιλοσόφους μέ τόν 

τρόπο, τόν ὁποῖο προσεγγίζει καί θέτει τά προβλήματα καί τίς λύσεις πού προτείνουν, 

«δείχνοντάς μας τόν δρόμο γιά μία δίκαιη, εἰρηνική και εὐτυχισμένη κοινωνία πού 

θεμελιώνεται στήν ὀρθή διαπαιδαγώγηση τῶν νέων καί στήν διάπλαση καλῶν 

πολιτῶν». Ἐπιστροφή στήν μελέτη τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας σημαίνει τήν 

ἀναμόχλευση ἐκείνων τῶν ἀξιῶν, ἡ υἱοθέτηση τῶν ὁποίων θά ὁδηγήσει τούς 

σύγχρονους λαούς στήν εὐημερία καί τήν εὐδαιμονία. 

 

                                                          Ὕπ. Δρ. Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν                      

                                                                                                        Γεώργιος Τσουκαλᾶς 



 

 

 

                                              

                                                          

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΩΦΡΟΝΙΣΚΟΥ  ΑΘΗΝΑΙΟΣ 

ΟΥΔΕΝ  ΕΙΔΩΣ   

ΟΥΧΙ  ΤΗΣ  ΕΝ  ΠΡΥΤΑΝΕΙΩΙ  ΣΙΤΙΣΕΩΣ 

ΑΛΛΑ  ΤΟΥ  ΚΩΝΕΙΟΥ  ΤΕΤΙΜΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΔΑΜΟΘΙ  ΓΗΣ  ΚΕΙΤΑΙ  

 ΕΝ  ΟΥΡΑΝΩΙ  ΚΑΤΟΙΚΙΣΘΕΙΣ 

 

Socrates, son of  Sophroniscos, Athenian, 

Not knowing anything, 

Not having fed from the public funds in the Prytaneion, 

But being condemned the hemlock to drink, 

There is no grave to him anywhere on earth, 

As he has placed himself in the heavens 

 


