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Η Προσωκρατική Φιλοσοφία
Η πρώτη περίοδος
Ολόκληρη η πρώτη περίοδος της αρχαίας ελληνικης φιλοσοφίας η
προσωκρατική, περνά με μιαν αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπου, να
προσδιορίση την πρώτη αρχή και την ουσία του Κόσμου. Η ποικιλία των
φαινομένων του αισθητού κόσμου, που από τα αρχαία χρόνια τον ονομάσαμε
φύση και που χαρακτηρίζεται από μια δίχως τέλος γένεση και φθορά,
απαρτίζει το ιδιαίτερο αντικείμενο της ελληνικής φιλοσοφίας στην πρώτη
περίοδο της. Το ερώτημα από που προέρχονται όλα αυτά, όσα συμβαίνουν
στη στεριά και στη θάλασσα, στον ουρανό και στη ζωή των φυτών και των
ζώων, απασχολεί συστηματικά την ανθρώπινη σκέψη, που μόλις τώρα
πρωτοξυπνά. Αυτό ανοίγει τον δρόμο στο πρώτο πρόβλημα της επιστήμης,
που με νεανική ορμή καταπιάνεται σε λίγο με τα ακραία ερωτήματα όλης της
ζωής.

Η ελληνική φιλοσοφία λοιπόν την πρώτη περίοδο της είναι επιστήμη της
φύσεως («φυσιολογία»), φυσική φιλοσοφία και ταυτόχρονα φυσική επιστήμη.
Το πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος της μπορούν να μας το δώσουν να το
καταλάβωμε από τη μια μεριά το φτωχό υλικό που έχει στη διάθεσή της και
από την άλλη η απουσία κάθε κριτικής για την ουσία και για το κύρος της
γνώσεως.

Έτσι ο Θαλής πρώτος εγκαινιάζει την κοσμολογική έρευνα βάζοντας για αρχή
όλων των πραγμάτων το νερό. Ακολουθεί ο Αναξίμανδρος με το άπειρο, ο
Αναξιμένης με τον αέρα, ο Ηράκλειτος με τη φωτιά. Οι Πυθαγόρειοι αναζητούν
την ουσία του κόσμου μέσα σε μαθηματικές σχέσεις. Ο Ξενοφάνης ταυτίζει
την αρχή του κόσμου με τη θεότητα και κάπου εκεί κοντά βρίσκεται και ο
Παρμενίδης με το δόγμα του για την ενιαία αρχή του είναι, που είναι αγέννητη
και αθάνατη, ακίνητη και άφθαρτη. Ο Εμπεδοκλής πάλι, προσπαθώντας να
συγκεράση τις διάφορες ερμηνείες, δέχεται τέσσερις μορφές του είναι, δηλ. τα
τέσσερα βασικά στοιχεία: χώμα, νερό, αέρα, φωτιά. Και κλείνει αυτή η επική
περίοδος της φιλοσοφίας με δύο επαναστατικές ανακαλύψεις, που για τις
κατοπινές εποχές θα γίνουν οι απαρχές της πνευματοκρατίας και του
θετικισμού: Ο Αναξαγόρας από τη μια ανακαλύπτει το νου, ο Λεύκιππος και ο
Δημόκριτος από την άλλη ανακαλύπτουν το άτομο.

Οι ολοζωιστές. - Η σχολή της Μιλήτου. ― Η πρώτη αρχή του
κόσμου

1. Ο Θαλής: Το νερό. Ο Θαλής (624-546), όπως και οι διάδοχοι του
Αναξίμανδρος και Αναξιμένης, γεννήθηκε στη μεγάλη εμπορική πόλη
της αρχαίας Μιλήτου, που μπορούμε γι' αυτό να την ονομάσωμε λίκνο
της φιλοσοφίας. Πατέρας του Θαλή ήταν ο Εξαμύας και μητέρα η
Κλεοβουλίνη, Φοίνικες από τη γενιά του Κάδμου, που ήλθαν και
πολιτογραφήθηκαν στη Μίλητο. Ο Θαλής ταξίδεψε πολύ ως έμπορος,
αλλά η Αίγυπτος φαίνεται ότι ήταν η χώρα που έδωσε περισσότερες



αφορμές στο πνεύμα του. Τον ίδιο περίπου καιρό με τον Θαλή γνώρισε
την Αίγυπτο και ο Σόλων. Φαίνεται ότι ο Θαλής δεν άφησε γραμμένη τη
φιλοσοφία του.

Αυτό που ανοίγει για πρώτη φορά το δρόμο στη φιλοσοφική σκέψη είναι ότι
για τον Θαλή η καταγωγή όλων των όντων είναι το υγρό στοιχείο, το νερό.
Δυστυχώς, δεν έχει σωθή τίποτα που να μας δείχνη πως εννοούσε ο Θαλής
αυτή τη γένεση στις λεπτομέρειέες της. Όσο και αν η σύλληψη του Θαλή
φαίνεται απλοϊκή από τη σκοπιά της κατοπινής φιλοσοφικής σκέψεως,
ενσαρκώνει μιαν ουσιαστική διαφορά από ολες τις ως τότε κοσμοερμηνείες.
Εκείνες έκαναν αναγωγή των φαινομένων του κόσμου σε μια δύναμη
προσωπική, δηλ. σε μια μορφή μυθική. Ο Θαλής κάνει την αναγωγή σε μια
φυσική αιτία, σε ένα βασικό στοιχείο. Το στοιχείο αυτό μάλιστα, το νερό, το
εννοεί, όπως ακριβώς εννοούν τα στοιχεία όλοι οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι,
δηλ. ως ύλη,και ενέργεια μαζί. Η αρχή αυτή του Θαλή προϋποθέτει μέσα στη
συνείδηση του την αποδοχή της ενότητας όλων των όντων, που συνθέτουν το
σύμπαν. Η σκέψη του φέρνει δυο αποφασιστικούς νεωτερισμούς. Την
παραγωγή όλων των όντων από μια φυσική αιτία και τη συνείδηση ότι πίσω
από την ασταμάτητη μεταβολή των φαινομένων υπάρχει η κοινή και σταθερή
ουσία, που είναι η αιτία τους. Αυτό το πέτυχε ο Θαλής, γιατί, αντίθετα από
τους πριν από αυτόν που ρωτούσαν «Τί ήταν στην αρχή;», αυτός πρώτος
αναρωτήθηκε «Τι είναι στην κάθε παρούσα στιγμή αυτό, που κάνει τοόν
κόσμο, να είναι όπως παρουσιάζεται στα μάτια μας;»

Στον Θαλή αποδίδει ακόμη η αρχαία παράδοση αστρολογικές,
μετεωρολογικές και σεισμολογικές μελέτες και μια σειρά από θεωρήματα της
Γεωμετρίας. Λέγουν ότι πρόβλεψε σεισμούς και σιτοδείες, ότι εξήγησε τις
πλημμύρες του Νείλου από την ορμή των μελτεμιών, που φυσούναντίθετα στο
ρεύμα του, ότι μέτρησε το ύψος των Πυραμίδων από τα τρίγωνα που
σχηματίζουν οι σκιές τους και ότι εμετατόπισε την κοίτη του ποταμου Άλυ, για
να περάση ο στρατός του Κροίσου. Πέρα από αυτά οι αρχαίες πηγές του
αποδίδουν ένα σωρό γνωμικά και τον κατατάσσουν ανάμεσα στους Επτά
σοφούς.

2. Ο Αναξίμανδρος: Το άπειρο. Ο Αναξίμανδρος (περίπου 610-546),
γιος του Πραξιάδη, από τη Μίλητο, είναι ο μαθητής και διάδοχος του
Θαλή. Σύμφωνα με μια μαρτυρία του Αιλιανού (3, 17) οδήγησε τους
Μιλησίους αποίκους στην Απολλωνία του Πόντου. Στην έρευνα
επικρατεί η γνώμη ότι ο Αναξίμανδρος είναι ο πρώτος που κάθησε να
γράψη μια φυσική θεωρία, και μάλιστα σε πεζό λόγο. Όπως λέγει ο
Θεμίστιος (36, 317), «εθάρρησε πρώτος ως ίσμεν Ελλήνων λόγον
εξενεγκείν Περί φύσεως συγγεγραμμένον». Η Σούδα εκτός από το
«Περί φύσεως» του αποδίδει και άλλα βιβλία και προσθέτει μερικούς
τίτλους: «Γης περίοδος», «Περί των απλανών» και «Σφαίρα».
Οπωσδήποτε, το ότι ο Αναξίμανδρος κάθησε να γράψη τη διδασκαλία
του υποδηλώνει τη συνείδηση της πνευματικής συνέχειας.



Το κοσμολογικό πρόβλημα, που εγκαινίασε ο Θαλής με τη θεωρία του για το
νερό, παρουσιάζει στον μαθητή του μια σημαντική πρόοδο. Το ότι ο Θαλής
όριζε ως αρχή ένα στοιχείο προσιτό στις αισθήσεις, δηλ. υλικό, ήταν κάτι που
δεν αφήνε ήσυχο τον Αναξίμανδρο. Αναζήτησε λοιπόν μιαν αρχή πέρα από
την υλικότητα και τη βρήκε με κάποιον αφαίρεση στην έννοια του απείρου. Το
άπειρο αυτό το καταλάβαινε, όπως εξηγεί ο Θεόφραστος (Συμπλίκ. Φυσ. 154,
14), ως μιαν ουσία απεριόριστη και στο σχήμα και στο μέγεθος: «φύσιν
αόριστον και κατ' είδος και κατά μέγεθος». Πρόκειται για μια ανεξάντλητη και
πάντα ζωντανή ουσία, που έχει κίνηση από μόνη της, δεν φθείρεται και δεν
πεθαίνει. «Αθανατον και ανώλεθρον», είναι οι χαρακτηρισμοί που δίνει στο
άπειρο ο ίδιος ο Αναξίμανδρος (απόσπ. 3).

Πώς πραγματώνεται η επενέργεια του απείρου μέσα στο κοσμικό γίγνεσθαι,
αυτό είναι κάτι που δεν το θίγουν οι ειδήσεις που έφθασαν ως εμάς. Φαίνεται
ότι ο Αναξίμανδρος είναι ο πρώτος που στοχάσθηκε ότι ο χώρος του
διαστήματος μαζί με τη γη, τα αστέρια, τον ήλιο και το φεγγάρι αποτελούν ένα
οργανικό σύνολο, μιαν ενότητα. Έτσι έφθασε στήν έννοια του Κόσμου μιαν
έννοια βασική για όλη την ανθρώπινη σχέση που ακολούθησε, γι' αυτό και,
όπως λέγει η παράδοση (Διογ. Λαερτ. 2,2), κατασκεύασε την πρώτη κοσμική
σφαίρα, δηλ. ένα ομοίωμα του σύμπαντος η έναν κοσμογραφικό χάρτη.
Διαισθάνθηκε ακόμη ο Αναξίμανδρος ένα γενικό νόμο, που διέπει όλα τα μέρη
του κοσμικού σύμπαντος.

Το σύμπαν του Αναξιμάνδρου έχει κέντρο τη γη. Η γη πάλι έχει σχήμα
κυλινδρικό και έχει ύψος ίσο με το 1/3 της διαμέτρου της. Η ουσία, το μέγεθος,
οι αποστάσεις και οι τροχιές των άστρων απασχόλησαν επίσης έντονα το
πνεύμα του Αναξιμάνδρου. Από τον Διογένη τον Λαέρτιο (2, 1 κ.π.) μαθαίναμε
ότι ο Αναξίμαδρος έλεγε για τον φεγγάρι ότι παίρνει το φως του από τον ήλιο,
ότι ο ήλιος είναι καθαρή φωτιά και δεν είναι πιο μικρός από τη γη, ότι
προσδιόρισε τις τροπές του ήλιου και τις ισημερίες, ότι βρήκε την περίμετρο
της γης και ότι κατασκεύασε γνώμονες και «ωροσκοπεία».

Την καταγωγή της ζωής πάνω στη γη την είχε αποδώσει σε θερμοκρασιακές
μεταπτώσεις και φαίνεται ότι είχε φθάσει σε ένα είδος θεωρίας της εξελίξεως.
Ξεκινώντας από τη σκέψη ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο ίσως ζώο, που δεν
έχει αυτάρκεια με τη γέννησή του, αλλά χρειάζεται για πολύν καιρό τη
φροντίδα της μάνας του, έφθασε στο συμπέρασμα ότι αν ο άνθρωπος ήταν
ανάμεσα στα πρώτα ζώα της δημιουργίας, θά μπορούσε εύκολα να
εξαφανισθή από το πρόσωπο της γης. Γι' αυτό το είδος αυτό λεπτεπίλεπτου
ζώου πρέπει να βρίσκεται στο τέρμα μιας εξελίξεως: «Κατ' αρχάς εξ
αλλοειδών ζώων ο άνθρωπος έγεννήθη, εκ του τα μεν άλλα δι' εαυτών ταχύ
νέμεσθαι, μόνον δε τον άνθρωπον πολυχρονίου δείσθαι τιθηνήσεως διό και
κατ' αρχάς ουκ αν ποτέ τοιούτον όντα διασωθήναι» (Α 10), Τέλος, σύμφωνα
με μια μαρτυρία του Αερίου (4,3,2), ο Αναξίμανδρος θεωρούσε «αερώδη της
ψυχής την φύσιν».



3. Ο Α ν α ξ ι μ έ ν η ς: Ο αέρας. Ο Αναξιμένης, γόνος της Μιλήτου όπως
και οι δυο προηγούμενοι γενάρχες της φιλοσοφίας, είχε την ακμή του
γύρω στο 545 και πέθανε ανάμεσα στο 528 και στο 525. Ο πατέρας
του λεγόταν Ευρύστρατος. Άμεση μαθητεία του κοντά στον
Αναξίμανδρο είναι πάρα πολύ πιθανή.

Ο Αναξιμένης ταυτίζει τον αέρα με την ψυχή και τον βάζει αρχή και γεννητική
αιτία του κόσμου. Όπως η ψυχή μας, που είναι ένας αέρας, λέγει, μας
συγκρατεί, έτσι και ολόκληρο τον κόσμο τον συγκρατεί μια πνοή και ένας
αέρας: «Οίον η ψυχή η ημετέρα αήρ ούσα συγκρατεί ημάς, και όλον τον
κόσμον πνεύμα και αήρ περιέχει» (απόσπ. 2). Εδώ πια έχομε το σπέρμα της
θεωρίας που θα κυριάρχηση στον 5ο αι. π.Χ., της θεωρίας δηλ. για τον
μακρόκοσμο και το μικρόκοσμο. Ο αέρας είναι η «άπειρος αρχή».

Από τον αέρα γίνονται όλα τα όντα. Η κοσμική, γένεση έχει τη βάση της στην
πύκνωση και στην αραίωση του αέρα. Οι διάφορες πυκνότητες του αέρα
γεννούν τις ποικίλες ουσίες. Συγκεκριμένα όταν αραιώνεται ο αέρας, γίνεται
φωτιά, όταν πυκνώνεται γίνεται άνεμος, ύστερα σύννεφο, ύστερα νερό,
ύστερα χώμα, ύστερα πετρώματα και από αυτά όλα τα άλλα. Ο αέρας
δημιουργεί μιαν αιώνια κίνηση, που είναι η αίτια όλων των μεταβολών.

Λεπτομέρειες από τη γένεση του κάθε κοσμικού στοιχείου και της κάθε
μορφής ζωής, από όσο μπορούμε να ξέρωμε σήμερα, δεν μας έχει δώσει ο
Αναξιμένης. Με την καινούργια αρχή του κόσμου, τον αέρα, παρατηρούμε, σε
σχέση με τις ως τις μέρες του Αναξιμένη επιτεύξεις, μιαν οπισθοδρόμηση και
μια πρόοδο: από τη μια επιστρέφαμε σε ένα υλικό στοιχείο και από την άλλη
ξεπερνιέται η αντίληψη του Αναξιμάνδρου ότι το ζεστό και το κρύο είναι
αυθυπόστατες ουσίες, και ερμηνεύονται ως ποιοτικές καταστάσεις του αέρα
που έχουν τη βάση τους σε σχέσεις ποσοτικές. Με αυτόν τον τρόπο
περισώζεται η ενότητα της πρωταρχικής αιτίας του κόσμου.

Ο Αναξιμένης είναι μονιστής με συνέπεια. Βασικά στοιχεία της φυσικής της
Αναξιμένη: Η Γη, που έχει γίνει από την πύκνωση του αέρα, είναι επίπεδη. Ο
ήλιος έχει την ίδια ουσία με τη γη, αλλά επειδή κινείται με μεγάλη ταχύτητα,
είναι πυρακτωμένος. Οι εκλείψεις γίνονται με την παρεμβολή αλλων ουρανίων
σωμάτων. Υπάρχουν πλανήτες και απλανείς αστέρες. Οι δεύτεροι είναι σαν
καρφιά καρφωμένα πάνω στην κρυστάλλινη επιφάνεια του ουρανού: «Ήλων
δίκην καταπεπηγμένα τα άστρα τω κρυσταλλοειδεί» (Α 14). Οι σεισμοί
γίνονται από τις αλλοιώσεις της γης με τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας. Η
αστραπή γίνεται, όταν σκίζωνται τα σύννεφα από βίαιο άνεμο. Το ουράνιο
τόξο, όταν πέσουν οι ακτίνες του ήλιου, πάνω σε πυκνό στρώμα αέρα. Όλα
αυτά δείχνουν ένα πράγμα: ότι ο δρόμος της ορθολογικής ερμηνείας των
φαινομένων του κόσμου έχει πια ανοιχθή.

Ο Ηράκλειτος: Ο κόσμος γίνεται ολοένα
Λίγο προτού ο Παρμενίδης δώση το δικό του χαρακτήρα στην ελεατική
Μεταφυσική με την αποδοχή ενός στατικού όντος, ο Ηράκλειτος από την
Έφεσο, ξεκινώντας από τα δεδομένα της κοσμοθεωρίας των τριών μεγάλων
της Μιλήτου και του διαφωτιστικού του Ξενοφάνη, έρχεται να μας δώση μια



δυναμική παράσταση της ζωής του σύμπαντος, βάζοντας ως αρχή και ουσία
του το στοιχείο της φωτιάς.

Ο Ηράκλειτος, που πρέπει να γεννήθηκε περίπου στα μέσα του 6ου αι. π.Χ.
και να πέθανε στα χρόνια των Μηδικών πολέμων (490 - 480 π.Χ.), είναι
γέννημα και θρέμμα της Εφέσου. Τον πατέρα του τον έλεγαν Βλόσωνα η
Ηράκωντα, η γενιά του ανήκε στους οικιστές της πόλεως αυτής της Μ. Ασίας
και οι ρίζες της κρατούσαν από τον Κόδρο, τον θρυλικό βασιλιά της Αθήνας.
Γι' αυτό ο Ηράκλειτος είχε κληρονομήσει τον τίτλο του βασιλιά, που στα
χρόνια εκείνα οι αρμοδιότητες του είχαν περιορισθή στα θρησκευτικά
καθήκοντα. Λέγουν μάλιστα ότι θεληματικά παραχώρησε το αξίωμα στον
αδελφό του.

Με μια τέτοια καταγωγή δεν είναι εκπληκτικό το ότι ο Ηράκλειτος είδε τους
δημοκρατικούς της πατρίδας του ως εχθρούς του. Όταν μάλιστα οι τελευταίοι
κατάφεραν να εξορίσουν τον Ερμόδωρο, κυβερνήτη της Εφέσου και
προστατευόμενο μαθητή του, ο Ηράκλειτος τόσο πολύ πικράθηκε με τους
συμπατριώτες του, ώστε αποσύρθηκε από τον δημόσιο βίο και δεν
ενδιαφέρθηκε από τότε για τα κοινά της πατρίδας του. Έχουν σωθή
αποσπάσματα για το έργο του, που δείχνουν όλη αυτή την πικρία του. Από το
βιβλίο του Ηρακλείτου έχουν φθάσει στα χέρια μας ψήγματα. Αυτά μας
αποκαλύπτουν μια γλωσσική μεγαλοφυία από τις λίγες που έχει να επιδείξη
όχι μόνο του ελληνικού αλλά και κάθε λάου η πνευματική ιστορία.

Κατά την αντίληψη του Ηρακλείτου τον κόσμο δεν τον έφτιαξε ούτε θεός ούτε
άνθρωπος, αλλά ήταν πάντα και είναι και θα είναι για πάντα ζωντανή φωτιά,
που ανάβει και σβήνει μέσα σε ορισμένα όρια: «Κόσμον τονδε, τον αυτόν
απάντων, ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, άλλ' ην αεί και εστίν και
έσται πυρ αείζωον, απτόμενον μέτρα και αποσβεννύμενον μέτρα» (απόσπ. 30).

Η φωτιά γίνεται νερό, αέρας, γη και ολα αυτά με τη σειρά τους ξαναγίνονται
φωτιά. Η διαδικασία αυτή ακολουθεί ορισμένους κανόνες (απόσπ. 31). Ό,τι
υπάρχει στον κόσμο, είναι μεταστοιχειώσεις και μεταμορφώσεις της αρχικής
φωτιάς. Όλα ξεκινούν από τη (φωτιά και καταλήγουν στη φωτιά (απόσπ. 90).
Έτσι η φύση λειτουργεί με τον μηχανισμό της αδιάκοπης μεταβολής των
στοιχείων που την συνθέτουν. Υπάρχει μια αμοιβαιότητα ζωής και θανάτου
ανάμεσα στα στοιχεία και στις μορφές της ζωής. Το κρύο γίνεται ζεστό, το
ζεστό γίνεται κρύο, το υγρό γίνεται ξερό, το ξερό γίνεται υγρό (απόσπ. 125). Η
ζωή του ενός στοιχείου προϋποθέτει τον θάνατο του άλλου: «Ζή πυρ τον γης
θάνατον και αήρ ζη των πυρός θάνατον, ύδωρ ζη τον αέρος θάνατον, γη τον
ύδατος» (απόσπ. 76). «Ψυχήσιν θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δε θάνατος
γην γενέσθαι, εκ γης δε ύδωρ, γίνεται, εξ ύδατος δε ψυχή» (απόσπ. 36).

Έχουμε μπροστά μας ολόκληρο τον κύκλο της ζωής του κόσμου. Ποια όμως η
αιτία αυτής της κυρίαρχης μέσα στη φύση μεταβολής; Τα στοιχεία έρχονται
από κάπου και πηγαίνουν κάπου. Δεν είναι αυθυπόστατες ουσίες. Γι' αυτό δεν
έχουν αυτάρκεια. Εξαντλούνται μένοντας τα ίδια: «Κάματος εστί τοις αυτοίς
μοχθείν και άρχεσθαι» (απόσπ. 84). Έτσι υπάρχει μια αιώνια πάλη, ένας
πόλεμος ανάμεσα στα στοιχεια από άκρη σ' άκρη. Αυτή η πάλη γίνεται από
μια αναπόφευκτη φυσική ανάγκη και είναι η μόνη δικαιοσύνη, που μπορεί να
υπάρχη μέσα στο σύμπαν. Ό,τι προκύψει, από αυτή την πάλη αυτό είναι:



«Ειδέναι δε χρην τον πόλεμον εόντα ξυνόν και δίκην έριν και γινόμενα πάντα
κατ' έριν και χρεών» (απόσπ. 80).

Η αιώνια αυτή πάλη, ο πόλεμος, αποτελεί ένα τόσο γενικό νόμο μέσα στη
φύση, ώστε δεν αφήνει τίποτε έξω. Ούτε και τους ανθρώπους: ο πόλεμος
είναι ο πατέρας και ο βασιλιάς όλων. Αυτός άλλον τον κάνει άνθρωπο και
άλλον τον κάνει θεό, άλλον τον κάνει δούλο και άλλον ελεύθερο: «Πόλεμος
πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς και τους μεν θεούς έδειξε τους
δε ανθρώπους, τους μεν δούλους εποίησε τους δε ελευθέρους» (απόσπ. 53).

Είπαμε ότι από τη μια φωτιά κατάγονται τα πολλά όντα και ότι τα πολλά όντα
καταλήγουν στη μια φωτιά. Η κίνηση από το ένα στα πολλά και από τα πολλά
στο ένα εκφράζει το ίδιο πράγμα: το ένα και μοναδικό ον, που αποκαλύπτεται
μέσα στην πρωτεϊκή φωτιά. Από την άποψη λοιπόν της ενότητας του όντος οι
αντιθέσεις, που αποκαλύπτονται μέσα στις φάσεις της κοσμικής φωτιάς με την
αμοιβαία εχθρική στάση των στοιχείων, δεν έχουν καμμιά σημασία. Τα
αντίθετα δεν είναι αντίθετα, γιατί είναι μεταπτώσεις του ίδιου όντος. Έτσι μας
διδάσκει ο Ηράκλειτος αυτά τα τολμηρά: η ζωη και ο θάνατος, η εγρήγορση
και ο ύπνος, τα νιάτα και τα γεράματα είναι τα ίδια πράγματα, γιατί τα δεύτερα
είναι μεταπτώσεις από τα πρώτα και τα πρώτα μεταπτώσεις από τα δεύτερα:

«Ταύτο τ' ένι ζων και τεθνηκός και εγρηγορός και καθεύδον νέον και γηραιόν
τάδε γαρ μεταπεσόντα εκείνα εστί κακείνα πάλιν μεταπεσόντα ταύτα».

Έτσι το ον διαφωνεί και συμφωνεί με τον εαυτό του. Ο Ηράκλειτος δίνει
παραστατικά αυτή την έννοια της ενότητας και της αρμονίας θυμίζοντας μας
το σχήμα της λύρας και του τόξου. Η κατασκευή των οργάνων αυτών είναι
τέτοια, ώστε η ύπαρξή τους βασίζεται στην ενέργεια δυο αντίθετων δυνάμεων:
Η μια δύναμη τείνει να ανοίξη το τόξο η τη λύρα. Η άλλη δύναμη τείνει να
κλείση τις άκρες τους. Καμμιά από αυτές τις δυνάμεις δεν κυριαρχεί τελικά, κι
έτσι το οργανο παραμένει όργανο και δεν διαλύεται. Για τον ίδιο λόγο και ο
κόσμος παραμένει αυτό που είναι: «Ου ξυνιάσιν όπως διαφερόμενον εαυτώ
ομολογέει παλίντροπος αρμονίη όκωσπερ τόξου και λύρης» (απόσπ. 51).

Για να κάνη πιο φανερή αυτή την ενότητα του όντος, ο Ηράκλειτος φέρνει μια
σειρά παραδείγματα από τον κόσμο της εμπειρίας μας. Μήπως και στα
αισθητά πράγματα δεν αποδίδαμε συχνά αντίθετες ιδιότητες:

Άλλα οι αντιθέσεις δεν σπάζουν την ενότητα του πράγματος. Π.χ. η θάλασσα
είναι ένα νερό πολύ καθαρό και πολύ βρώμικο, για τα ψάρια είναι πόσιμο και
σωτήριο, για τους ανθρώπους όχι πόσιμο αλλά ολέθριο (απόσπ. 61). Το ίδιο
και με ένα δρόμο που παρουσιάζει κλίση. Όταν τον βλέπωμε από κάτω προς
τα επάνω, τον λέμε ανήφορο, όταν τον βλέπωμε από επάνω προς τα κάτω,
τον λέμε κατήφορο.



Ο δρόμος όμως είναι ένας (απόσπ. 60). Η ακόμη: Ποια είναι η αρχή και το
τέλος επάνω σ' έναν κύκλο; Οποιοδήποτε σημείο της περιφερείας μπορεί να
είναι αρχή και τέρμα του κύκλου (απόσπ. 303). Έτσι λοιπόν πίσω από τα
αντίθετα πράγματα κρύβεται η ενότητα του όντος. Από την έννοια του κόσμου
βγάζει ο Ηράκλειτος και την έννοια του θεού. Πατά βέβαια σταθερά πάνω στις
γραμμές του διαφωτισμού του Ξενοφάνη, και γι' αυτό απαλλάσσει το θείο από
κάθε ανθρωπομορφισμό. Άλλα οι ιδιότητες που του αποδίδει είναι εκείνες του
ανώτατου όντος, που, όπως είδαμε, είναι η σύνθεση των αντιθέσεων: ο θεός
είναι μέρα και νύχτα, χειμώνας και καλοκαίρι, πόλεμος και ειρήνη, κορεσμός
και πείνα, αλλοιώνεται όπως και η φωτιά, όταν ανακατευθή με θυμιάματα, και
παίρνει όνομα ανάλογο με το άρωμα του καθενός απ' αυτά: «Ο θεός ήμερη
ευφρόνη, χειμών θέρος, πόλεμος, ειρήνη, κόρος λιμός, αλλοιούται δε
όκωσπερ πυρ, οπόταν συμμιγή θυώμασιν, ονομάζεται καθ' ηδονήν εκάστου»
(απόσπ. 67).

Εδώ αποκαλύπτεται ο πανθεϊσμός του Ηρακλείτου. Μέσα σε κάθε στοιχείο
του κόσμου, σε κάθε μορφή και σε κάθε κατάσταση υπάρχει η θεία ουσία,
χωρίς να περιορίζεται και χωρίς να ταυτίζεται με τίποτα από αυτά. Τα μέτρα
του θεού είναι διαφορετικά από τα μέτρα που έχουν οι άνθρωποι για να
κρίνουν. Μια τέτοια θέση την έχει προετοιμάσει φυσικά ο Ξενοφάνης. Έτσι ο
Ηράκλειτος μπορεί να κήρυξη: για τον θεό όλα είναι ωραία και καλά και δίκαια,
αλλά οι άνθρωποι άλλα τα νομίζουν άδικα και αλλα δίκαια (απόσπ. 102).

Την ψυχή τη θέλει άπειρη (απόσπ. 45). Έχει τα δικά της μέτρα (απόσπ.115).
Κατά τα άλλα όμως μέσα στον κύκλο της ζωής ακολουθεί η διαδικασία της
μεταβολής των στοιχείων (απόσπ. 36, 117, 118).

Πως είναι δυνατή στον άνθρωπο η γνώση; Ο Ηράκλειτος ψάχνει μέσα του για
τη γνώση, γιατί πιστεύει ότι μέσα του, όπως και μέσα σε κάθε ανθρώπινο
πλάσμα χωριστά, λειτουργεί η φύση με ολόκληρο, ακομμάτιαστο τον νόμο της,
τον λόγο, που μπορεί να αυτοαποκαλύπτεται. Κοινός για όλους είναι ο λόγος
(απόσπ. 2), κοινή και η γνωστική δύναμη σε κάθε ανθρωπο (απόσπ. 113,
116).

Η φύση εχει από μέσα της τη δυνατότητα της γνώσεως, αυτή δίνει και τα
όργανα για την κατάκτησή της. Μόνο που ο άνθρωπος οφείλει να κρατά σε
αγρύπνια τις δοσμένες από τη φύση γνωστικές δυνάμεις (απόσπ. 73), γιατί η
φύση δεν αποκαλύπτει εύκολα τα μυστικά της (απόσπ. 123).

Μάλιστα οι θηρευτές της σωστής γνώσεως, που στον Ηράκλειτο
παρομοιάζεται με χρυσάφι, πρέπει να μοχθήσουν πολύ, έχουν να σκάψουν
γη πολλή, για να την επιτύχουν (απόσπ. 22). Έτσι με την επαγρύπνηση για
την κατάκτηση της η γνώση γίνεται αγώνισμα του ανθρώπου και η γνωστική
του ενέργεια αναγνωρίζεται ως η πρώτη αρετή του (απόσπ. 112). Όσοι
παραμελούν αυτή την υψηλή λειτουργία της ανθρώπινης ζωής είναι
ασήμαντοι και αξιοπεριφρόνητοι (απόσπ. 9, 13), αφού έχουν αφήσει να
κοιμούνται ή και να νεκρωθούν οι πιο ευγενικές δυνάμεις μέσα τους (απόσπ.
1, 34, 72).



Γι' αυτούς που διατηρουν ζωντανή σχέση με τον λόγο, ο κόσμος και ο νόμος
που τον διέπει, δηλ. ο κόσμος και το γνωστικό μυστικό του είναι ένα (απόσπ.
2, 89). Οι άλλοι βλέπουν πράγματα σκόρπια και έχει ο καθένας τους μια δικιά
του λογική και έναν δικό του κόσμο (απόσπ. 73, 17, 2, 89). Αφού λοιπόν στον
καθένα, που διατηρεί σε εγρήγορση και αδιάκοπη δραστηριότητα τις
γνωστικές δυνάμεις του, σώζεται η δυνατότητα της γνώσης ακέραιη, ο
Ηράκλειτος, δεν έχει παρά να στραφή στον εαυτό του, στο εσωτερικό είναι του,
για να κατακτήση τη γνώση. Αυτό θέλει να πη με το πολυθρύλητο «εδιησάμην
εμαυτόν» (απόσπ. 101). Αυτό είναι η αφετηρία της γνωσιολογίας του.

Το γνωσιολογικό πρόβλημα με άλλα λόγια στον Ηράκλειτο, αντίθετα από ό,τι
συμβαίνει στον αντίπαλο του Παρμενίδη, γίνεται δεκτό ως ένα πρόβλημα
φυσικό. Κανένας άλλος Έλληνας στοχαστής δεν ένοιωσε μέσα του τόσο
συγγενική μ' αυτόν τη φύση, όσο την ένοιωσε ο Ηράκλειτος. Η πορεία για τη
γνώση είναι μια ενέργεια σύμφωνη με τη φύση η ταξινόμηση του γνωστικού
αγαθού έχει την αντιστοιχία της στη φύση, η τάξη του αντικείμενου της
γνώσεως, που πραγματώνεται με το λόγο μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου,
είναι η ίδια η τάξη, που πραγματώνει ο λόγος μέσα στη φύση.Έτσι ο θηρευτής
της γνώσεως ασκεί τη θεώρηση του «κατά φύσιν» (απόσπ. 1), και αυτή η
στάση του απέναντι στο πρόβλημα της γνώσεως έχει μια τέλεια αντιστοιχία με
τη στάση του απέναντι στο πρακτικό πρόβλημα της ζωής, όπου επίσης
προβάλλεται σαν πρώτη επιταγή το «ποιείν κατά φύσιν» (απόσπ. 112).

Η γνώση λοιπόν στον Ηράκλειτο φανερώνεται ως προέκταση της φυσικής
ενέργειας, είναι ένα είδος αυτογνωσιας και προϋποθέτει την ενδοσκόπηση. Το
προϊόν αυτής της ενδοσκοπήσεως δεν είναι μια γνώση υποκειμενική, και
τούτο γιατί στέκει πιο ψηλά από τα βιώματα μας. Οι αισθήσεις δεν παίζουν
αρνητικό ρολο στο γνωστικό αγώνα (απόσπ. Ι 55). Το λάθος ενεδρεύει βέβαια
μέσα σ' αυτές, αλλά αυτό ισχύει μόνο για εκείνους που η συνείδησή τους
αδρανεί και δεν επεξεργάζεται το υλικό που αυτές προσφέρουν (απόσπ. 56,
107, 2).

Για τον άγρυπνο θηρευτή της γνώσεως η σχέση της ψυχής με τον λόγο είναι
πάντα άμεση και ο κίνδυνος για παραγνώριση περιορίζεται. Η εμβάθυνση στο
εγώ δεν είναι μια κατάδυση στην υποκειμενικότητα, αλλά μια επικοινωνία με
το θείο νόμο της φύσεως, με τον λόγο, που διέπει και το υποκείμενο και το
αντικείμενο της γνώσεως. Έτσι ο Ηράκλειτος έχει φθάσει από έναν άλλο
δρόμο σε μια γνωσιολογική θέση ανάλογη με εκείνη του Παρμενίδη για την
ταύτιση του νου και του νοούμενου.

Απότοκο της Γνωσιολογίας του Ηρακλείτου είναι και το πνεύμα της Ηθικής του.
Ολόκληρη η θεωρία του πρακτικού λόγου του συνοψίζεται στην ακόλουθη
θέση: Η πράξη μας πρέπει να είναι σύμφωνη με τον λόγο, τον γενικό και θείο
νόμο του πνεύματος (απόσπ. 2, 114). Αφού τα πάντα γίνονται συμφώνα με το
λόγο, που κυριαρχεί μέσα στη φύση, ο άνθρωποςενεργεί «κατά φύσιν»
(απόσπ. 112), μόνον όταν ενεργή «κατά λόγον».



Ένα μεγάλο κεφάλαιο της Ηθικής του Ηρακλείτου αποτελεί η εξοντωτική
κριτική του για τους ποιητές και μυθοπλάστες, για τους λαϊκούς λατρευτικούς
τύπους, για τις προλήψεις και τις διάφορες αστήρικτες δοξασίες. Όλα αυτά
κατά τον Ηράκλειτο καλλιεργούν το ψέμα και κρατούν τον άνθρωπο μακριά
από τον λόγο και τον θεό. Η κριτική αυτή είναι βασισμένη πάνω στο
διαφωτισμό, που εγκαινίασε ο Ξενοφάνης. Μόνο που ο Ηράκλειτος είναι πιο
αμείλικτος και πιο αδιάλλακτος σε όλα. Κατηγορεί τον Όμηρο και τον Ησίοδο,
τον Αρχίλοχο και τον Εκαταίο, τον Πυθαγόρα και τον Ξενοφάνη. Όλοι αυτοί
ήξεραν πολλά, αλλά δεν ήξεραν εκείνο το ένα που έπρεπε να ξέρουν και που
έπρεπε να πουν. Γιατί η αλήθεια δεν είναι τα πολλά. Είναι το ένα. Κατηγορεί
και αυτούς που κάθονται και ακούν τα παραμύθια των ποιητών (απόσπ. 104).
Κατηγορεί και αυτούς που κάνουν καθαρμούς και εκείνους που κάνουν
λατρευτικές πράξεις χωρίς να νιώθουν την ιερότητά τους, όπως κατηγορεί και
εκείνους που φλυαρούν με προσευχές μπροστά στα αγάλματα, χωρίς να
ξέρουν τι είναι θεός (απόσπ. 5, 15).

Ο Ηράκλειτος μοιάζει με τους υλοζωιστές, γιατί βρίσκει την αρχή του κόσμου
μέσα σ’ ένα στοιχείο. Μοιάζει με το Ξενοφάνη, γιατί απαλλάσσει το θείο από
τον ανθρωπομορφισμό και γιατί γενικά τον ακολουθεί στο έργο του
διαφωτισμού. Μοιάζει και με τους Πυθαγορείους, γιατί ο λόγος του
υποδηλώνει τη συνείδηση των μαθηματικών σχέσεων και των νόμων. Αλλά
είναι κάτι πιο πολύ από όλα αυτά. Ποτέ ως τότε δεν είχε παρασταθή το
σύμπαν, η φύση, ο θεός, ο άνθρωπος τόσο δυναμικά όσο μας τα έδωσε ο
σοφός της Εφέσου. Γι’ αυτό και το έργο του βρήκε μελετητές και θαυμαστές σε
όλους τους αιώνες, που κύλησαν από τον καιρό του ως το δικό μας. Αλλά πιο
μεγάλη επίδραση είχε στους Σοφιστές και στους Στωϊκούς.

Ο Εμπεδοκλής : Η φωτιά, ο αέρας, το νερό, το χώμα. Η αγάπη και το
μίσος

Η θέση του Εμπεδοκλή στην ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας εκφράζει μιαν
απόπειρα συγκερασμού των ως την εποχή του συστημάτων. Αδιάφορο και
ανεπηρέαστο δεν τον άφησαν ούτε η Ιωνική φυσική των υλοζωιστών ούτε ο
μυστικισμός και οι μαθηματικές επιστήμες των Πυθαγορείων, ούτε η
Οντολογία και ο διαφωτισμός της ελεατικής σχολής και του Ηρακλείτου.

Πραγματικά η θεώρηση του κόσμου από τον Εμπεδοκλή μας αποκαλύπτει
όλα τα στοιχεία των μέχρι τις μέρες εκείνες κατακτήσεων της ελληνικής
φιλοσοφίας: Τo ον, κοιταγμένο σαν σύνολο, είναι ακίνητο κατά τη θεωρία του
Παρμενίδη, κοιταγμένο όμως στα μέρη του είναι κινούμενο κατά την
κοσμολογία του Ηρακλείτου. Βασικά στοιχεία που συνθέτουν τον κόσμο είναι
το νερό, η αρχή του Θαλή, ο αέρας, η αρχή του Αναξιμένη, η φωτιά, η αρχή
του Ηρακλείτου. Το «Νείκος» του Εμπεδοκλή, δηλ. η αντίθετη στην έλξη
δύναμη, είναι η «έρις» και ο «πόλεμος» του Ηρακλείτου. Οι σχέσεις των



στοιχείων που συνθέτουν τον κόσμο προϋποθέτουν στον Εμπεδοκλή τη
γνώση και την αφομοίωση των μαθηματικών θεωριών των Πυθαγορείων, και
μάλιστα της θεωρίας των αριθμών. Έτσι το κοσμοείδωλο του Εμπεδοκλή
αποτελεί τη σύνθεση όλων των γνωστών κοσμοθεωριών της εποχής του.

Ο Εμπεδοκλής (495-435 π.Χ.), γιος του Μέτωνα, γεννήθηκε στον Ακράγαντα
της Σικελίας και ανήκε σε μιαν από τις πιο αρχοντικές οικογένειες του τόπου
του. O παππούς του ήταν Ολυμπιονίκης, ο πατέρας του πολιτικός και ο ίδιος
είχε ενδιαφερθή άμεσα για τα κοινά της ιδιαίτερης πατρίδας του και είχε
αγωνιστεί στο πλευρό των Δημοκρατικών, ώσπου στην τελευταία περίοδο της
ζωής του τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή γι’ αυτόν και αναγκάσθηκε να
φύγη και να εγκαταστασθή στην Πελοπόννησο, όπου και πέθανε.

Αγαπήθηκε και θαυμάστηκε από τους σύγχρονούς του όσο λίγοι, και αυτό δεν
το οφείλει μόνο στην τετραδιάστατη σοφία του αλλά και στα κατορθώματά του
με την ιατρική και τη μαγεία. Πολλές επιδράσεις δέχτηκε από τον
ορφικοπυθαγορικό Μυστικισμό και μάλιστα πολύ νωρίς, γιατί το σπίτι του είχε
πάντα στενές σχέσεις με τους Πυθαγορείους.

Από τα έργα του η «Ξέρξου διάβασις» και το «Προοίμιον εις Απόλλωνα»
χάθηκαν. Από το «Περί φύσεως» και από τους «Καθαρμούς» έχουμε
αποσπάσματα. Οι αρχαίες μαρτυρίες μάς λένε ότι ο Εμπεδοκλής έγραψε
ακόμη τραγωδίες και λόγους πολιτικούς. Τα βιβλία του είναι γραμμένα σε
στίχους, όμοιους και στη γλώσσα και στο ύφος με εκείνους του Ξενοφάνη και
του Παρμενίδη. Οι έντονες εικόνες του λόγου του, τα ποικίλα εκφραστικά
σχήματα, η πλούσια φαντασία και το ασυγκράτητο πάθος του έδωσαν, όπως
παρατηρεί ο Αριστοτέλης, μιαν αποφασιστική ώθηση στην ανάπτυξη της
Ρητορικής. Πραγματικά τον θεμελιωτή της, τον Γοργία, τον είχε μαθητή του ο
Εμπεδοκλής.

Από την άποψη της ενότητας και της ολότητας το είναι του κόσμου στον
Εμπεδοκλή γίνεται δεκτό σαν κάτι ακίνητο και άφθαρτο, όπως το προσδιόρισε
ο Παρμενίδης. Αλλά η συνείδηση της πραγματικότητας των μεταβολών των
μερών του γεννά την ανάγκη της αποδοχής ενός γίγνεσθαι σύμφωνου με την
κοσμολογία του Ηρακλείτου. Έτσι γεφυρώνονται στον Εμπεδοκλή, τα δυο
αντίθετα συστήματα της άρχαϊκής εποχής. Τα στοιχεία που συνθέτουν τη
γένεση του κόσμου είναι οι τέσσερις άφθαρτες και αιώνιες ουσίες: το χώμα, το
νερό, ο αέρας, η φωτιά. Έτσι ενσωματώνονται και οι κοσμολογικές αρχές των
υλοζωιστών και του Ηρακλείτου. Αυτές οι τέσσερις ουσίες είναι τα στοιχεία του
κόσμου. Ο Εμπεδοκλής ανακαλύπτει την ένοια του στοιχείου, έννοια βασική
ως σήμερα για τις θετικές επιστήμες. Όλα τα όντα σχηματίζονται από τα μόρια
αυτών των τεσσάρων βασικών στοιχείων. Το άνακάτεμά τους γίνεται κατά ένα
τρόπο μηχανικό. Έτσι το νοιώθει ο Εμπεδοκλής.



Ο Εμπεδοκλής συμμερίζεται επίσης το αξίωμα της ελεατικής οντολογίας, ότι
τίποτα δεν γίνεται από το μη είναι και τίποτα δεν καταλήγει στο μη είναι.
Σύμφωνα μ’ αυτή τη θέση ό,τι οι άνθρωποι ονομάζουν γένεση και φθορά, δεν
είναι παρά η συνένωση και ο χωρισμός των στοιχειακών μορίων. Κάθε
μεταβολή μέσα στη φύση εξηγείται από την κίνηση των μορίων της όλης, που
καθαυτά είναι αμετάβλητα. Η εξήγηση αυτή δεν ανταποκρίνεται μόνο στον
χώρο της δημιουργίας του σύμπαντος αλλά και στην καταγωγή της ζωής
πάνω στη γη. Κάθε σώμα σχηματίζεται με το ανακάτεμα των στοιχειακών
μορίων. Οι αριθμητικές σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα μόρια κατά τη
συνένωσή τους μάς δίνουν τις διαφορετικές ποιότητες των σωμάτων. Εδώ
βλέπομε την επίδραση της πυθαγορικής θεωρίας των αριθμών.

Είπαμε ότι κατά την αντίληψη του Εμπεδοκλή τα στοιχεία είναι αμετάβλητα.
Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν δική τους κίνηση. Τα σώματα όμως που
σχηματίζονται από τα στοιχεία έχουν κίνηση. Πώς εξηγείται αυτό; Εδώ ο
Εμπεδοκλής αναγκάζεται να ξεχωρίσει την ύλη από την κινητική αιτία. Ώστε η
κίνηση είναι μια δύναμη που κεντρίζει από έξω τα στοιχεία. Εδώ έχει την αρχή
της η κοσμολογική δυαρχία (ύλη - ενέργεια). Η γένεση και η φθορά, δηλ. η
ένωση και ο χωρισμός των μορίων της ύλης, γίνεται με την επενέργεια δύο
αντίθετων δυνάμεων: Φιλότης και Νείκος, αγάπη και μίσος, δηλ. έλξη και
απώθηση, είναι οι δυνάμεις αυτές. Ανάμεσά τους διεξάγεται μια αιώνια και
αδυσώπητη πάλη. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο εκφράζει τις διάφορες φάσεις
αυτής της πάλης. Και αυτό είναι ανάγκη να γίνεται πάντα, με άλλα λόγια αυτός
είναι ο νόμος του κόσμου.

Τις δυνάμεις αυτές τις παριστάνει ο Εμπεδοκλής άλλοτε ως θεότητες, άλλοτε
ως δυνάμεις και άλλοτε ως στοιχεία. Και αυτό γιατί ένας αυστηρός
εγνοιολογικός διαχωρισμός ανάμεσα στην ύλη και στην ενέργεια δεν έχει
πραγματοποιηθή από το ελληνικό πνεύμα ως τις μέρες του Εμπεδοκλή.

Πώς σχηματίσθηκε ο σημερινός κόσμος; Η σφαίρα του όντος κουνήθηκε για
πρώτη φορά από την αντίθετη στον έρωτα δύναμη. Αυτό προκάλεσε ένα
στροβίλισμα της υλικής μάζας. Από αυτό το στροβίλισμα αποσπάσθηκε
πρώτα ο αέρας, που χύθηκε γύρω και αποτέλεσε μια σφαίρα. Ύστερα,
ξεπήδησε η φωτιά και με τη βοήθεια του αέρα βρήκε χώρο μέσα στον θόλο,
που τον είπαμε ουρανό. Η κεντρική μάζα της ύλης, η πιο βαριά σχημάτισε τη
γη. Και από τη γη βγήκε το νερό. Από τη φωτιά σχηματίσθηκαν τα αστέρια. Η
σφαίρα του ουρανού χωρίσθηκε σε δυο ημισφαίρια. Το ένα είναι γεμάτο φωτιά,
το άλλο γεμάτο αέρα. Όταν είναι πάνω το ημισφαίριο με τη φωτιά έχομε μέρα.
Όταν είναι πάνω το ημισφαίριο με τον αέρα, έχομε νύχτα. Ο ήλιος δεν έχει
καμμιά σημασία γι’ αυτή τη διαδικασία, γιατί απλά εξηγείται ως
αντικατοπτρισμός του ημισφαιρίου της φωτιάς.

Οι δυνάμεις που ενεργούν σε μια τέτοια κοσμική λειτουργία είναι μηχανικές
κατά την αντίληψη του Εμπεδοκλή.Πιο πρωτότυπη είναι η θεωρία του για την
καταγωγή των ποικίλων μορφών της ζωής πάνω στη γη. Τα φυτά, τα ζώα και



ο άνθρωπος, γεννήθηκαν από τις συνθήκες υγρασίας και θερμότητας, που
επικρατούσαν στο εσωτερικό της γης. Η διαμόρφωσή τους αποδίδεται σε μιαν
εξέλιξη που πραγματοποιήθηκε μέσα από πολλά στάδια. Στην αρχή
γεννήθηκαν αταίριαστα μέλη σωμάτων, σιγά-σιγά ταίριασαν, σχημάτισαν πιο
τέλειους οργανισμούς και έτσι προχώρησαν, για να μάς δώσουν τις σημερινές
μορφές. Τα φυτά, τα ζώα και ο άνθρωπος έχουν κοινή καταγωγή. Η διαφορά
τους κατά, τον Εμπεδοκλή δεν είναι διαφορά ουσίας αλλά διαφορά εξελικτικού
σταδίου. Και σ’ αυτό το σημείο ο Εμπεδοκλής έχει δάσκαλο: Ο Αναξίμανδρος
είναι που μίλησε για εξέλιξη μέσα στην οργανική φύση.

Στον βιολόγο Εμπεδοκλή δεν βρίσκομε ακόμα κανένα ίχνος από μια
τελεολογική αντίληψη πάνω στα πράγματα της ζωής του φυσικού κόσμου.
Σημαντική είναι η θεωρία του για τις αισθήσεις. Ο Εμπεδοκλής πρώτα -
πρώτα ανακάλυψε τη ταχύτητα του φωτός Ύστερα είπε ότι τα αντικείμενα
εκπέμπουν μικρά μόρια από την ουσία τους («απορροαί») και υπάρχουν στο
σώμα των ζωντανών οργανισμών όρισμένα κανάλια («πόροι») από όπου
περνούν αυτά τα μόρια. Έτσι έχομε την αίσθηση.Έχομε διάφορα μεγέθη
μορίων και διάφορα μεγέθη καναλιών, και έτσι έχομε διάφορα είδη αισθήσεων.
Για να έχομε την Α αίσθηση, πρέπει τα Α μόρια να περάσουν από τα Α
κανάλια κ.ο.κ. Αυτή η θεωρία αποτελεί στον Εμπεδοκλή τη βάση της
φρσιολογίας των αισθήσεων. Σπουδαίες είναι ακόμη οι παρατηρήσεις του
πάνω στην Οπτική. Η Ψυχολογία του, σύμφωνα με τα δεδομένα του καιρού
του, έχει υλιστικό χαρακτήρα. Βασική αρχή του Εμπεδοκλή για τη γνώση είναι
ότι το όμοιο το γνωρίζουμε με το όμοιο.

Ο Μυστικισμός είναι ίσως η έκφραση της τελευταίας περιόδου της ζωής του
Εμπεδοκλή. Βασίζεται στην ορφικοπυθαγορική δοξασία για τη
μετενσωμάτωση των ψυχών και στη σχετική ανθρωπολογική δυαρχία. Η
ψυχή μπορεί να ξαναενωθή με τον θεό μόνο με την αγάπη. Σ’ αυτό τον κόσμο
είναι εξόριστη. Αυτές είναι οι θεολογικές συμπληρώσεις του Εμπεδοκλή πάνω
στη πυθαγορική διδασκαλία. Από εκεί και πέρα πιστεύει ότι ο σοφός είναι η
πιο υψηλή βαθμίδα της ζωής της ψυχής και ότι ύστερα από αυτήν η
επιστροφή στο θείο θα είναι οριστική. Η δύναμη του σοφού πάνω στον κόσμο
και στη ζωή είναι τεράστια.

Για την ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας ο Εμπεδοκλής παρουσιάζεται με
δυο πρόσωπα: το πρόσωπο του φυσικού φιλόσοφου, που γεφυρώνει τα δυο
μεγάλα συστήματα, του Ηρακλείτου και του Παρμενίδη, και το πρόσωπο του
μυστικιστή, που συμπληρώνει την ορφικο-πυθαγορική διδασκαλία. Η
επίδρασή του στα χρόνια που ακολούθησαν ήταν μεγάλη. Ο Εμπεδοκλής
στάθηκε ο πρόδρομος της κοσμολογικής δυαρχίας.

Ο Αναξαγόρας: Ο Νους .Με τον Αναξαγόρα η φιλοσοφία βρίσκει τον δρόμο
προς την Αθήνα. Ο Αναξαγόρας φέρνει στην πόλη της Αθήνας τις επιστήμες
και το διαφωτισμό της Ιωνίας. Τα σπέρματα που ρίχνει ο φιλόσοφος αυτός
στο παρθένο έδαφος της Αττικής πρόκειται να δώσουν σε λίγο τους πιο



γενναίους βλαστούς του ελληνικού πνεύματος: έναν Σωκράτη, έναν Πλάτωνα,
έναν Αριστοτέλη.

Ο Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος (496 -428 π.Χ.), γιος του Ηγισιβούλου, από
αρχοντική γενιά, είναι ένας άμεσος απόγονος της σχολής της Μιλήτου. Το 462
έρχεται στην Αθήνα του χρυσού αιώνα, για να ζήση και να φιλοσοφήση κοντά
της 30 ολόκληρα χρόνια. Μας είναι γνωστή η φιλία του με τον Περικλή και η
επίδρασή του πάνω στον Ευριπίδη, στον Σωκράτη και στον Θουκυδίδη.

Αλλά στα πλατιά στρώματα της αθηναϊκής κοινωνίας, που δεν έχει απαλλαγή
ακόμα από τις παλιές πεποιθήσεις, το νέο πνεύμα του γεννά δυσπιστία. Πιο
πολύ ενοχλούν οι θεωρίες του για τα ουράνια σώματα. Λέει π.χ. ότι ο ήλιος
είναι ένα πυρακτωμένο πέτρωμα. Όσο είναι κάτω από την προστασία του
Περικλή, δεν παθαίνει τίποτα. Κάποτε όμως, στο τέλος, το 432, ύστερα από
30 όλόκληρα χρόνια, οι αντίπαλοι του μεγάλου πολιτικού της Αθήνας
δυναμωμένοι καλά, κινούν μια δίκη εναντίον του φιλοσόφου για ασέβεια. Ο
Αναξαγόρας φεύγει, πηγαίνει στη Λάμψακο του Ελλησπόντου, ιδρύει μια
σχολή και πεθαίνει ύστερα από 4 χρόνια. Από το έργο του, γραμμένο σε λόγο
πεζό, έχομε σήμερα μερικά σύντομα αποσπάσματα.

Ο Αναξαγόρας, όπως και ο Εμπεδοκλής πριν από αυτόν, κρατιέται καλά από
τα βασικά δόγματα της ελεατικής Οντολογίας: Τίποτε δεν γίνεται από το μηδέν
και τίποτε δεν καταλήγει στο μηδέν. Το ον είναι άναρχο, ατελεύτητο και
ποιοτικά αναλλοίωτο. Δέχεται λοιπόν ότι γένεση και φθορά δεν υπάρχει και
εξηγεί μαζί με τον Εμπεδοκλή ό,τι αυτό που ο άνθρωποι λέγουν ζωή και
θάνατο δεν είναι παρά η συνένωση και ο διαχωρισμός των στοιχείων της ύλης
που καθαυτά είναι άφθαρτα. Αλλά ο Αναξαγόρας δουλεύοντας αυτά τα
δεδομένα φθάνει σε ένα άλλο αποτέλεσμα.

Αφού τα στοιχεία είναι καθαυτά άφθαρτα και αμετάβλητα, πώς συμβαίνει από
το ψωμί, που τρώμε, να σχηματίζωνται σάρκες, οστά, φλέβες, αίμα, τρίχες
κ.λπ.; Αυτή η βασική απορία οδηγεί τον Αναξαγόρα στην εκδοχή ότι σε κάθε
ουσία συνυπάρχουν από την αρχή όλες οι ουσίες, και έτσι το κάθε μέρος
τρέφεται από τις όμοιες με αυτό ουσίες, που βρίσκονται παντού («ομού πάντα
χρήματα»). Ύστερα απ’ αυτό φθάνει στην ανάγκη να πιστέψη ότι τα στοιχεία
της ύλης δεν είναι μόνο 4, όσα δηλ. κήρυξε ο Εμπεδοκλής, αλλά πολλά,
άπειρα. Και δεν είναι μόνο άπειρα στον αριθμό αλλά και στο μερισμό τους.
Και από τα πιο μικρά μόρια υπάρχουν ακόμη πιο μικρά, ως το άπειρο, γιατί
είναι αδύνατο το «είναι» πέρα από ένα σημείο να γίνη «μη είναι». Το ίδιο και
με την κλίμακα προς τα πάνω: και από τα πιο μεγάλα μεγέθη της ύλης
υπάρχουν ακόμα πιο μεγάλα, ως το άπειρο. Το μικρό και το μεγάλο δεν είναι
έννοιες απόλυτες^ Είναι έννοιες σχετικές. Η ύλη λοιπόν τέμνεται απεριόριστα,
και οι συνδυασμοί στο ανακάτωμα των μορίων της είναι άπειροι.



Είπαμε ότι ο Αναξαγόρας έχει δεχθή μαζί με τον Εμπεδοκλή την ελεατική θέση
ότι τα στοιχεία είναι αιώνιες και αμετάβλητες ουσίες, επομένως δεν έχουν και
δική τους κίνηση. Η κίνηση, που εκφράζεται με τη λειτουργία του κόσμου, είναι
κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθή, και έτσι ο Αναξαγόρας βρίσκεται
αντιμέτωπος με το πρόβλημα: Από που έρχεται η κίνηση πάνω στην ύλη; Σ’
αυτό ο Εμπεδοκλής είχε απαντήσει με την εισαγωγή δυο αντιθέτων κινητικών
δυνάμεων, του έρωτα και του μίσους, που δεν είναι άλλες από την έλξη και
την άπωση της σημερινής φυσικής. Η ματιά του Αναξαγόρα αναζητάει κάπου
αλλού την αιτία. Παρατηρεί την τάξη που υπάρχει στα πράγματα του κόσμου.
Η ίδια η λέξη κόσμος στην αρχική της σημασία σημαίνει τάξη. Ποιος
δημιουργεί αυτή την τάξη μέσα στο κοσμικό σύστημα; Στο γώρο της δράσεως
του ανθρώπου, όπου υπάρχει τάξη, δημιουργός της είναι το πνεύμα, ο νους.
Γιατί λοιπόν να μην υπάρχη κάτι ανάλογο και για το σόμπαν;

Έτσι ο Αναξαγόρας εισάγει στον κοσμικό χώρο το ΝΟΥ.

Ο νους του Αναξαγόρα είναι δυο πράγματα μαζί: Η διανοητική δύναμη και η
ψυχή. Αυτή είναι η κινητική αιτία. Και όχι μόνο κινεί την ύλη, αλλά και την
κατευθύνει και τη διευθετεί. Ο νους αυτός είναι απλός, χωρισμένος από τα
πράγματα, αυτούσιος και αυθυπόστατος, απαλλαγμένος από παθήματα,
αυτοδύναμος, παντοδύναμος, παντογνώστης και «πανταχού παρών». «Νους
δε έστιν άπειρον και αυτοκρατές και μέμεικται ουδενί χρήματι, αλλά μόνος επ’
εαυτού έστιν... Έστι γαρ λεπτότατόν τε πάντων χρημάτων και καθαρώτατον,
και γνώμην γε περί παντός πασιν ίσχει και ισχύει μέγιστον... Πάντα διεκόσμησε
νους...» (απόσπ. 12).

Με αυτόν τον τρόπο ο Αναξαγόρας ανακάλυψε την καθαρή πνευματική ουσία
και έγινε ο αρχηγός της δυαρχίας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή φιλοσοφία. Η
θεωρία του για τον νου είναι η πιο πρωτότυπη πλευρά της φιλοσοφίας του και
μια από το πρωτότυπες θεωρίες της προσωκρατικής περιόδου γενικά. Είναι ο
πρώτος στοχαστής που έκανε τον αυστηρό διαχωρισμό ανάμεσα στην ύλη και
το πνεύμα, ανάμεσα στο έμψυχο και στο άψυχο. Ο Σωκράτης, ο Πλάτων και ο
Αριστοτέλης βάδισαν πάνω στα χνάρια του.

Πρέπει να πούμε ακόμη ότι από τις μελέτες του Αναξαγόρα πάνω στη φύση
σημασία έχουν οι μετεωρολογικές του παρατηρήσεις. Κατά τη γνώμη του ο
ήλιος είναι πιο μεγάλος από την Πελοπόννησο, η σελήνη είναι μια γη
κατοικημένη και η καταγωγή της ζωής έχει την αίτια της στον ήλιο και στις
εξαρτημένες από αυτόν θερμοκρασίες. Έδωσε επίσης σωστές εξηγήσεις για
τις εκλείψεις και δεν του έλειπε η μαθηματική μόρφωση. Από την άποψη της
πορείας των προβλημάτων της ελληνικής Φιλοσοφίας ο Αναξαγόρας είναι
ένας μεσοσταθμός από τη φυσική του Εμπεδοκλή προς την ατομική θεωρία
του Λευκίππου και του Δημοκρίτου.

Η ατομική θεωρία : Ο Λεύκιππος και ο Δημόκριτος



Η Aτομική Φιλοσοφία των αρχαίων είναι μόνο θεωρητική και γι’ αυτό δεν
φαίνεται να αποτελή την αρχή της σύγχρονης ατομικής επιστήμης. Ποτέ η
αρχαία ατομική θεωρία δεν επιχείρησε να αποδείξη με τη μέθοδο της φυσικής
επιστήμης την ύπαρξη των ατόμων. Ωστόσο η Αρχαία Ατομική θεωρία γίνεται
νοητή μόνο από την πάλη του ελληνικού πνεύματος για τον προσδιορισμό της
Ουσίας της Ύλης.

Το ερώτημα που αντιμετώπιζαν όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα της
προσωκρατικής περιόδου είναι: ενυπάρχει μέσα στην ύλη το άπειρο η
όχι ; Και το ερώτημα αυτό αναφερόταν όχι τόσο στην επέκταση μέσα στον
χώρο όσο στην διαιρετότητα της ύλης. Όποιος αποδεχόταν την απεριόριστη
διαιρετότητα της ύλης, την «εις άπειρον τομήν», ήταν ύποχρεωμένος να
αρνηθή την ατομική θεωρία, δηλ^ τη\Γ^ποψη ότι η ύλη τέμνεται μόνο ως ένα
σημείο.Και δποιος έδινε καταφατική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα,
δεχόταν ότι το άπειρο είναι μέσα στην ύλη, και έτσι έπαιρνε μια θέση,που τον
διευκόλυνε να χαρακτηρίση' την ύλη ως κακό.

Η αρχαία ατομική θεωρία λοιπόν πρέπει να νοηθή ως στροφή εναντίον αυτής
της αποδοχής. Και είναι χαρακτηριστικό γι’ αυτό ότι όλοι οι όπαδοί της
ατομικής φιλοσοφίας αποκρούουν μια τέτοια αξιολόγηση της ύλης. Έτσι δεν
έχει πρωταρχική σημασία το γεγονός ότι δέχονταν την ύπαρξη ατόμων. Αυτή
η θέση ήταν μοιραία συνέπεια για δποιον αρνιόταν την απεριόριστη
διαιρετότητα της ύλης.

Η προσδιοριστική σχέση όλων των όπαδών της αρχαίας ατομικής θεωρίας
βρίσκεται στο ότι όλοι καταπολεμούσαν την αξιολόγηση της κοσμικής ουσίας
από μια σκοπιά έξω φυσική, τη στιγμή που ήταν απαραίτητη η έρευνα με τη
μέθοδο της φυσικής επιστήμης. Γι’ αυτούς τους οπαδούς της ατομικής
θεωρίας τους χαρακτηρίζει από τη μια απροκαταληψία σε μεγάλο βαθμό και
από την άλλη μια απαραγνώριστη δυσπιστία μπροστά σε κάθε υπερβατική
θεώρηση.

Όλοι οι εκπρόσωποι της ατομικής θεωρίας συμφωνούν για το ότι τα άτομα
είναι οι φορείς των βασικών ποιοτήτων (ζεστού, κρύου, ξερού, ύγρού). Αυτό
αποτελεί μιαν ουσιαστική διαφορά με ό,τι παραδέχεται η σύγχρονη φυσική:
Μόνο όταν τα άτομα δεσμευθούν σε μόρια, μπορούμε να παρατηρήσωμε τις
ποιότητες, που χαρακτηρίζουν κάθε μια ύλη χωριστά. Για να μιλήσωμε με
ακρίβεια, η αρχαία Ατομική θεωρία, όταν λέγη άτομα, εννοεί μικρά τμηματα
μάζαςδηλαδή μόρια ύλης, όχι άτομα. Πέρα από αυτή την κοινή παραδοχή οι
εκπρόσωποι της ατομικής θεωρίας αποκλίνουν ο ένας από τον άλλον ως
προς τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το ερώτημα πως τα άτομα
αλληλοδεσμεύονται, ώστε να αποτελούν τις ποικίλες μορφές των σωμάτων.
Οι πιο σπουδαίοι εκπρόσωποι της αρχαίας ατομικής φιλοσοφίας είναι ο
Λεύκιππος, ο Δημόκριτος, και αργότερα ο Επίκουρος, που αποτελεί ιδιαίτερη
σχολή.

Ο Λεύκιππος, που η ακμή του τοποθετείται, στα μέσα του 5ου αι. π.Χ.,
εγεννήθηκε στη Μίλητο, στην πόλη όπου γεννήθηκαν, έζησαν και



στοχάσθηκαν και οι τρεις μεγάλοι υλοζωιστές, δηλ. Θαλής, ο Αναξίμανδρος
και ο Αναξιμένης. Ο Λεύκιππος ταξίδεψε στην Ελέα της Κάτω Ιταλίας, όπου
άκουσε το Ζήνωνα τον Ελεάτη. Έπειτα εγκαταστάθηκε στ’ Άβδηρα της
Θράκης και ίδρυσε μια δική του σχολή. Ο πιο σπουδαίος μαθητής του
στάθηκε ο Δημόκριτος από τα Άβδηρα, που γεννήθηκε γύρω στα 460 π.Χ..
Δάσκαλος και μαθητής συνεργάσθηκαν στενά, άσκησαν μιαν ενιαία επίδραση
στην εξέλιξη του φιλοσοφικού στοχασμού του καιρού τους και τα έργα τους
έγιναν γνωστά ως ενιαίο σώμα. Αυτή η τύχη των ατομικών φιλοσόφων έκανε
μερικούς κατοπινούς στοχαστές όπως ο Επίκουρος, να αμφιβάλλουν για την
ύπαρξη του Λευκίππου.

Αλλά ο Αριστοτέλης και ο Θεόφραστος, που η γνώμη τους στα θέματα της
Ιστορίας της Φιλοσοφίας βαραίνει περισσότερο, μας βεβαιώνουν για την
ιστορικότητα του προσώπου του Λευκίππου, ξέρουν το έργο του, που το
ξεχωρίζουν από το έργο του Δημοκρίτου, μας δίνουν τον τίτλο του «Μέγας
διάκοσμος», δηλ. ο Μεγάλος Κόσμος, και παραθέτουν χωρία από αυτό.
Οπωσδήποτε σήμερα δεν υπάρχει πια θέμα για την ιστορικότητα του
προσώπου του Λευκίππου.

Ο Δημόκριτος, που η δραστηριότητά του ακουμπά και στον 5ο και στον 4ο
αι.π.Χ., είναι ένας στοχαστής που κατά την εκτίμηση του Αριστοτέλη σκέφθηκε
για όλα τα πράγματα. Ασχολήθηκε όχι μόνο με τη Φυσική, αλλά και με τα
Μαθηματικά, την Ιατρική, την Ψυχολογία, τη Λογική, την Ηθική, την Τέχνη, την
Τεχνολογία και την Γλώσσα.

Και είναι καταπληκτικό το ότι, ενώ κινήθηκε μέσα στον καιρό του Σωκράτη και
του Πλάτωνα, δεν διασταυρώθηκε ούτε μια φορά μαζί τους. Ταξίδεψε στην
Αίγυπτο και στην Ανατολή, ήλθε και στην Αθήνα, όπου, όπως ο ίδιος ομολογεί
(απόσπ. 116), κανένας δεν τον γνώριζε ως τότε. Είναι αλήθεια ότι το σύστημα
της σχολής των Αβδήρων άργησε να γίνη γνωστό στην Αθήνα. Πρέπει να
απασχόλησε τους Αθηναίους μετά το 400π.Χ. Η ορμή του Δημοκρίτου για τη
γνώση ήταν τέτοια ώστε το να εξηγήση ένα φυσικό φαινόμενο τον έκανε πιο
ευτυχισμένο από όσο αν του χάριζαν το θρόνο της Περσίας.

Έτσι μας βεβαιώνει ο ίδιος στο απόσπασμα 118. Για το ύφος του γραπτού
λόγου του μας πληροφορεί ο Κικέρων ότι ήταν τόσο τέλειο όσο και εκείνο του
Πλάτωνα. Τα συγγράμματά του χάθηκαν όλα. Αποσπάσματά του μας
διέσωσαν οι κατοπινοί συγγραφείς. Εκείνος που ωφελήθηκε πιο πολύ από τα
συγράμματα του Δημοκρίτου είναι ο Επίκουρος, που η δράση του
εκδηλώνεται έναν αιώνα έπειτα από τη δράση της σχολής των Αβδήρων. Η
φυσική του Επικούρου, συνεχίζει και προεκτείνει την ατομική θεωρία.

Η ατομική θεωρία στην αφετηρία της διασταυρώνεται με τις παρακάτω πέντε
θέσεις από τον κύκλο των ιδεών του Εμπεδοκλή και του Αναξαγόρα:



 Η πηγή της γνώσεως είναι ο αισθητός κόσμος, που στη βάση του έχει
το νου.

 Το σύνολο της ύλης είναι σταθερό.
 Η ύλη αποτελείται από μέρη σε απεριόριστο βαθμό μικρά.
 Γένεση και φθορά είναι η δεύσμευση και η αποδέσμευση αυτών των

μερών.
 Στη διαδικασία από τη γένεση στη φθορά και από τη φθορά στη γένεση

ισχύει ο νόμος «τω ομοίω το όμοιον».

Στις θέσεις αυτές ο Λεύκιππος και ο Δημόκριτος έρχονται να δώσουν μια πιο
τέλεια μορφή και να τις χρησιμοποιήσουν ως στοιχεία στη σύνθεση ενός
συστήματος, που στο σύνολό του είναι μοναδικό.

Η βάση αυτού του συστήματος είναι ένας νόμος, που από καλή τύχη έφθασε
στα χέρια μας στη μορφή του πρωτοτύπου του. Τον έχουμε στο απόσπασμα
2 του Λευκίππου: «Ουδέν χρήμα μάτην γίνεται, αλλά πάντα έκ λόγου τε και υπ’
ανάγκης». Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Όλα έχουν τον λόγο τους και την
αναγκαιότητά τους. Αυτό μπορούμε να το θεωρήσωμε ως αρχαία διατύπωση
του νόμου της αιτιότητας. Αποστολή της ατομικής φιλοσοφίας είναι να
καταδείξη ακριβώς αυτή την αδήριτη αιτιότητα.

Ύστερα από τον Εμπεδοκλή και τον Αναξαγόρα ο Λεύκιππος επιχειρεί τρίτος
στη σειρά να εναρμονίσει την Οντολογία του Παρμενίδη με τη θεωρία της
γενικής ροής του Ηρακλείτου. Και ο Λεύκιππος, μαζί με το δάσκαλό του
Ζήνωνα, παραδέχεται ότι)το είναι πρέπει να είναι

Αγέννητο, Αμετάβλητο και άφθαρτο. Ο Λεύκιππος όμως έχει πεισθή
παράλληλα και για την πολλαπλότητα των όντων και για την κίνησή τους.
Έτσι ο Λεύκιππος Αποδίδει στο είναι την πολλότητα, που οι Ελεάτες την
αμφισβητούσαν, γιατί δεν έβρισκαν τι θα μπορούσε να διαιρέση το είναι, αφού
έξω από το είναι δεν υπήρχε τίποτα γι’ αυτούς.

Για τον ίδιο λόγο μάλιστα οι Ελεάτες είχαν αρνηθή και κάθε δυνατότητα για
κίνηση. Που θα πήγαινε το είναι, αφού δεν υπήρχε τίποτα έξω από τον εαυτό
του; Είχαν δηλ. αρνηθή με κάθε τρόπο την ύπαρξη του κενού, που γι’ αυτούς
ήταν ταυτόσημο με το μη είναι.

Ο Λεύκιππος αναγνώρισε ότι χωρίς το κενό δεν είναι νοητή η κίνηση ούτε η
πολλαπλότητα, αλλά εδώ ακριβώς κάνει το αποφασιστικό βήμα του: «Το
«κενόν» απέναντι στο «πλήρες», στο είναι, μπορεί να το λέμε μη είναι, είναι
όμως τόσο πραγματικό όσο και το είναι. Με άλλα λόγια η ύπαρξη του κενού
χώρου είναι τόσο βέβαιη όσο και η ύπαρξη της ουσίας του «είναι». Έτσι το
«κενόν» και το «πλήρες» παρουσιάζονται γενικά ως οι βάσεις του κόσμου.



Αλλά τι είναι το «πλήρες»; Ήδη ο Εμπεδοκλής, που η επίδραση πάνω στη
σκέψη του Λευκίππου είναι αρκετά μεγάλη, είχε δεχθή ότι τα στοιχεία
αποτελούνται από πολύ μικρά μόρια, ξύσματα που το μάτι δεν τα βλέπει, και
αυτά σχηματίζουν στρώματα και αποτελούν τον αισθητό κόσμο. Αλλά ο
Λεύκιππος οδηγήθηκε σε δεύτερη θεμελιακή έννοια της φιλοσοφίας του πιο
πολύ με τη βοήθεια της θεωρίας, του Ζήνωνα, που δίδασκε ότι τα πράγματα
«διχοτομούνται», ότι τα σώματα διαιρούνται απεριόριστα, και που έτσι έκανε
προβληματική την υπόσταση των σωμάτων.

Ο Λεύκιππος εξετάζοντας το πρόβλημα της ύλης με ένα τρόπο αντίθετο από
εκείνον του δασκάλου του, φθάνει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπάρχουν
μόρια των σωμάτων, που δεν μπορούν να κομματιαστούν πάρα πέρα. Γιατί
αν τα όντα είναι διαιρετά σε βαθμό απεριόριστο, τότε θα πρέπει να υπάρχουν
και κενά σε βαθμό απεριόριστο, αφού χωρίς κενό είναι αδιανόητη η διαίρεση
των σωμάτων. Αν όμως η ύλη είναι διαιρετή σε βαβμό απεριόριστο, όπως
υποστηρίζει ο Ζήνων, τότε όλα τα αισθητά όντα θα πρέπει να αποτελούνται
αποκλειστικά από κενά, αφού δεν θα υπάρχη τίποτε άλλο από κενό, και η
ουσία των όντων θα είναι το κενό. Αλλά η «διχοτομία» του Ζήνωνα
ανταποκρίνεται στη μαθηματική, όχι στη φυσική πραγματικότητα. Γι’ αυτό είναι
ανάγκη τα μέρη της ύλης, που απαρτίζουν τη μάζα των σωμάτων, να είναι ως
ένα σημείο απαλλαγμένα από κάθε κενό, πρέπει να έχουν μια τέλεια
πληρότητα και έτσι να μη δέχωνται πια άλλες τομές, δηλ. να είναι άτομα και
γενικά να μη μεταβάλλωνται. Από τέτοια άτομα μόρια της ύλης αποτελούνται
όλα τα αισθητά σώματα και μόνο ανάμεσα στα άτομα αυτά παρεμβάλλεται
πολύ η λίγο κενό.

Στο άτομο αυτό ο Λεύκιππος δεν δυσκολεύεται να αποδώση τα
χαρακτηριστικά που ο Παρμενίδης έδινε στην ουσία του όντος: το άτομο είναι
αγέννητο, άφθαρτο, αμετάβλητο, απλό και με ορισμένα, όρια. Άλλες ιδιότητες
πέρα από τη σωματική έκταση δεν έχει το άτομο. Έτσι με βάση την Οντολογία
του Παρμενίδη πρωτοφαίνεται στην ιστορία του ελληνικού πνεύματος η έννοια
της «αποίου ύλης».

Είπαμε ότι τρεις μεγάλες προσπάθειες, έγιναν, για να γεφυρωθή η απόσταση
ανάμεσα στον Ηράκλειτο και στον Παρμενίδη: του Εμπεδοκλή, του Αναξαγόρα
και του Λευκίππου. Από αυτές τις τρεις η προσπάθεια του τρίτου με την
κλασσική απλότητα και μεθοδικότητά της είναι η πιο μεγαλοφάνταστη. Έτσι το
πρόβλημα της ουσίας της ύλης, το πρώτο πρόβλημα της φυσικής φιλοσοφίας
των Ελλήνων, που το έθεσαν οι πιο παλιοί δάσκαλοι της Μιλήτου, βρήκε τη
λύση του στο πρόσωπο του τελευταίου διαδόχου τους.

Ο κενός χώρος και τα άτομα είναι αιώνια. Αιώνια είναι και η κίνηση των
ατόμων. Το στροβίλισμά τους είναι αδιάκοπο, είναι μια καθαρά μηχανική
πράξη. Και εκείνο που χαρακτηρίζει αυτό το στροβίλισμα είναι ότι τα όμοια



άτομα έλκονται: «Όπως τα ζώα που ανήκουν στο ίδιο γέγος πάνε μαζί, δηλ. τα
περιστέρια με τα περιστέρια, οι γερανοί με τους γερανούς, κ.λπ., έτσι γίνεται
και με τα άψυχα. Είναι σαν αυτό που παρατηρούμε να γίνεται ανάμεσα σε
διάφορους σπόρους μέσα σε ένα κόσκινο η ανάμεσα σε διάφορα πετραδάκια
στις ακτές, με τη δίνη του κοσκίνου πάνε οι φακές κοντά στις φακές, τα
κριθάρια κοντά στα κριθάρια και τα σιτάρια κοντά στα σιτάρια και με την κίνηση
του κύματος πάνε τα μακρουλά πετραδάκια κοντά στα μακρουλά πετραδάκια
και τα στρογγυλά κοντά στα στρογγυλά, σαν να έχη μέσα της η ομοιότητα των
πραγμάτων μια δύναμη που τραβά το ένα κοντά στο άλλο».( Έτσι μάς λέγει ο
Δημόκριτος στο απόσπασμα 164).

Με αυτό τον τρόπο, δηλ. με τη συνένωση και την αλληλοδέσμευση των
ατόμων και των ομάδων που απαρτίζουν, πήρε μορφή ο κόσμος,
σχηματίσθηκαν οι κόσμοι, γιατί βέβαια οι ατομικοί φιλόσοφοι, δέχονται ένα
αμέτρητο πλήθος από κόσμους, που προκύπτουν από το απέραντο πλήθος
των ατόμων μέσα στον απέραντο κενό χώρο και είναι χαρακτηριστικός πάνω
σ’ αυτό το σημείο ο λόγος του Μητροδώρου από τη Χίο, που είναι μαθητής
του Δημοκρίτου: «Το να δεχθούμε ότι μέσα στο άπειρο υπάρχει μόνο ένας
κόσμος, είναι σα να λέμε ότι μέσα σε ένα χωράφι φυτρώνει μόνο ένα στάχυ»
(μαρτυρία 6). Έτσι το άπειρο του Αναξίμανδρου με τους ατομικούς
φιλοσόφους παίρνει καινούργιο και πιο μεγάλο κύρος.

Το στροβίλισμα των ατόμων μέσα στο κενό, όμοιο με το στροβίλισμα τών
κόκκων της σκόνης μέσα στον άνεμο, διαρκεί αιώνια. Από αυτό το
στροβίλισμα των ατόμων έχομε κάθε δημιουργία και κάθε καταστροφή, κάθε
γένεση και φθορά, κάθε μεταβολή των σωμάτων. Άλλα και μέσα στα ίδια τα
σώματα, και μάλιστα από μέσα τους, ισχύει ασταμάτητα αυτή η κίνηση. Τα
σώματα διακρίνονται μέταξύ τους από τη μορφή, τη θέση και την τάξη των
ατόμων που τα αποτελούν. Γιατί βέβαια ο τύπος των ατόμων δεν είναι ενιαίος.
Υπάρχουν μικρά και μεγάλα άτομα, σφαιρικά, γωνιώδη κ.λπ. Έπειτα τα
διακριτικά γνωρίσματα του σώματος θα εξαρτηθούν από τη θέση που θα
πάρη το κάθε άτομο μέσα σ’ αυτό και από τη σχέση του με τα άλλα άτομα,
που συναπαρτίζουν το σώμα.

Ο Αριστοτέλης μας εξηγεί αυτή τη θεωρία, παρομοιάζοντας τα άτομα με
γράμματα του αλφαβήτου: η σειρά όπου θα βρεθούν τα στοιχεία Α και Ν θα
κάνη, ώστε να έχουμε κάθε φορά μια διαφορετική λέξη. Έτσι αν προπορεύεται
το Α και ακολουθή το Ν, θα έχουμε τη λέξη ΑΝ. Αν, πάλι προπορεύεται το Ν
και ακολουθή το Α θα έχουμε τη λέξη ΝΑ. Ύστερα το ίδιο σύμβολο που όρθιο
δηλώνει το γράμμα Ν, πλάγιο δηλώνει το Ζ. Και από τα ίδια γράμματα του
αλφαβήτου γράφεται και μια Κωμωδία και μια Τραγωδία. Ό,τι λοιπόν
συμβαίνει με τα γράμματα του αλφαβήτου μπορεί να συμβαίνη και με τα
άτομα, και έτσι έχομε τις αμέτρητες ποικιλίες των σωμάτων. Η σκληρότητα
ενός σώματος εξαρτάται από τη σφιχτή ή τη χαλαρή θέση των ατόμων, ενώ το
βάρος του εξαρτάται από το πλήθος και από το μέγεθος των ατόμων. Η
πίεση και η ώθηση είναι εδώ δυνάμεις παραγωγικές.



Να πώς εξηγεί η ατομική φιλοσοφία τη δημιουργία ενός κόσμου. Από τα
άπειρα άτομα που στροβιλίζονται μέσα στο απέραντο κενό άλλα πλησιάζουν
και σχεδόν αμέσως αποχωρίζονται το ένα από το άλλο, και άλλα, που
παρουσιάζουν κάποια συμμετρία στη μορφή και στη θέση συμπλέκονται σαν
να τα συνδέη κάποια συγγένεια. Σχηματίζουν συμπλέγματα από άτομα, που
με την πίεση των άλλων ατόμων από γύρω - γύρω ρίχνονται σε μια δίνη, που
τραβά προς το μέρος της όλο και περισσότερα συμπλέγματα ατόμων. Έτσι
σιγά-σιγά σχηματίζεται μια μάζα που ολοένα μεγαλώνει.

Όταν μέσα σ’ αυτή τη μάζα τα συμπλέγματα των ατόμων παρουσιάζουν
ποικιλίες και διαφορές, ώστε να μην είναι δυνατό πια το ισόρροπο
στροβίλισμά τους, τότε αποσχίζονται σε δυο ομάδες, αλλά κατά τον
αποχωρισμό τα όμοια πάνε πάντα μαζί. Τα πιο τέλεια άτομα απωθούνται
προς την περιφέρεια, συνδέονται με την κίνηση που τους επιτρέπει η δίνη και
σχηματίζουν τον ουράνιο θόλο, που οι ατομικοί φιλόσοφοι τον φαντάζονταν
σαν μια τέλεια σφαίρα. Άλλα τμήματα απ’ αυτή τη μάζα, που τραβιούνται προς
την περιφέρεια, σχηματίζουν τους αστερισμούς, που με την ιλιγγιώδη
ταχύτητα της κινήσεώς τους έχουν γίνει διάπυροι.

Τέλος τα πιο χοντρά και τα πιο βαριά υλικά από τη μάζα που στροβιλίζονται
τραβιούνται προς το κέντρο της σφαίρας και αποτελούν τη γη.

Στην ατομική θεωρία ανήκει και το πρόβλημα των χρωμάτων, που το
αντιμετώπισε ιδιαίτερα ο Δημόκριτος. Πριν από το Δημόκριτο ο Παρμενίδης
και ο Εμπεδοκλής είχαν θέσει το πρόβλημα και είχαν υποστηρίζει τον
υποκειμενικό χαρακτήρα των χρωμάτων. Ο Δημόκριτος διακρίνει 4 βασικά
χρώματα: Άσπρο, μαύρο, κόκκινο και κίτρινο. Τη διαφορά τους την εξηγεί από
τη διαφορετική μορφή, τάξη και θέση των ατόμων μέσα στο σώμα. Από την
ανάμιξη αυτών των βασικών χρωμάτων προκύπτουν όλα τα άλλα.

Η ψυχή, σύμφωνα με την Ατομική φιλοσοφία αποτελείται από τέλεια σφαιρικά
άτομα, όπως τα άτομα της φωτιάς, γι’ αυτό και η ασταμάτητη κίνησή της. Ως
φορέας της λειτουργίας της ζωής είναι συνυφασμένη ιμε την αναπνοή.
Μεγάλη είναι η συμβολή της Ατομικής φιλοσοφίας, στη γνώση της
φυσιολογίας των αισθήσεων. Τέλος η ατομική φιλοσοφία χωρίζει τη γνώση σε
δύο είδη: στη σκοτεινή, που βασίζεται στις αισθήσεις, και στη γνήσια, που
βασίζεται στις αισθήσεις, και στη γνήσια, που βασίζεται στο νου.

Την ατομική θεωρία την πολέμησε αργότερα η Στωική φιλοσοφία, που
εκπροσωπεί τη θέση της ολότελα «αποίου ύλης» και υποστηρίζει ότι τη δομή
της δεν την κάνουν τα συμπλέγματα των ατόμων αλλά η «δι’ όλων κράσις».


