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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Τά κείμενα των πρώτων Ελλήνων φιλοσόφων, μέ την αποσπασματική 
μορφή μέτήν όποία έχουν σωθή,δέν είναι δυνατόν να παρέχουν παρά μιαν άσυνε- 
χή εικόνα σκέψης. ’Έ τσ ι αύτά μελετώνται συνήθως καταταγμένα σέ νοημα
τικές σειρές ή ομάδες, ώστε νά έρμηνεύωνται συσχετισμένα μεταξύ τους, νά 
φωτίζωνται αμοιβαία και νά άποδίδουν μιά κατά τό δυνατόν εύλογη καί συνεχή 
νοηματική άκολουθία. Μιά άλλη δμως δυνατότητα έρμηνείας προσφέρεται, αν 
διακρίνη κανείς ένα θεμελιακό σχήμα σκέψης πού παρουσιάζεται καθοδηγητικό 
και κυρίαρχο σέ μιά σειρά ή ομάδα σημαντικών άποσπασμάτων καί αποδίδει 
μιά θεμελιακή δομή στοχασμού ένός ή περισσοτέρων φιλοσόφων.

'Η  μελέτη αυτή άνάγεται στη δεύτερη δυνατότητα έρμηνείας. Συγκεκρι
μένα, άπορρέει άπό τό παρατηρημένο φαινόμενο δτι βασικές θεωρητικές από
ψεις τής πρώιμης έλληνικής φιλοσοφίας άποδίδονται μέ τό σχήμα εν-πάντα. 
Τό φαινόμενο αύτό δέν είναι τυχαίο. ’Αποτελεί, άναμφίβολα, ένα καθοδηγητικό 
σχήμα ή πρότυπο σκέψης, τό όποιο έξηγεϊ ορισμένες θεμελιακές άπόψεις αύτής 
τής φιλοσοφίας. Τό εν άντιπροσωπεύει γενικά τήν παράσταση ένός γενικού, 
καθολικού παράγοντος δλων τών μερικών πραγμάτων καί δλα τά έπιμέρους 
πράγματα (πάντα) θεωρούνται συνδεδεμένα μέ ένα καί κοινό κανόνα.

Τό πρόβλημα πού ύπόκειται στις ποικίλες άπόπειρες τής πρώτης έλλη
νικής φιλοσοφίας, νά προσδιορισθή τό νόημα τού καθολικού, μας συνδέει μέ 
τις άπαρχές τής μεταφυσικής, δπως αύτή θεμελιώθηκε άπό τόν Πλάτωνα καί 
τον ’Αριστοτέλη, καί συγκεκριμένα μέ τό πρώτο καί κεντρικό μεταφυσικό 
πρόβλημα: τ ί είναι τό εν-δν,

Π ΡΟ -Φ ΙΛ Ο ΣΟ Φ ΙΚ Η  Σ Κ Ε Ψ Η  

0.1 "Ομηρος

'Η  παράσταση ένός κοινού, θεϊκού παράγοντος πάντων άπαντάται, μέ 
μιάν υποτυπώδη μορφή, ήδη στον "Ομηρο. Στήν Ίλ ιάδα  ο Δίας παριστάνεται 
νά κυβερνά, νά κατευθύνη τά  πάντα:

0.11 Ρ  632 . . . Ζ ε υ ς  ό’ έμπης π ά ν τ ’ ιθύνει
0.12  Θ 17‘Τ  243 . . .(Ζ  ε ΰ ς) κάρτιστος ά π  ά ν τ ω ν

ΙΙρόκειται γ ιά  παράσταση τής παντοδυναμίας τού ΰψιστου θεού1. 'Ο  "Ηλιος

1. Βλ. γιά τήν παράσταση αύτή του παντοδυνάμου Δία, W . Κ i e f n  e Γ, D er religiose
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παρουσιάζεται έπίσης στήν Ίλ ιάδα  ώς ένας παντοδύναμος παράγων σάν τόν
Δία:

0.13  Γ 277 . . .Ή  έ λ ι ό ς θ’, δ ς  π ά ν τ ’ έφοράς καί π ά ν  τ ’ έπακούεις1

'Η  παντοδυναμία τοΰ Δία παρουσιάζεται έξ άλλου στήν ’Οδύσσεια ώς 
παντογνωσία καί μ’ αυτή τήν έννοια συνδέεται μέ τήν προηγούμενη παράσταση 
τοΰ Ή λιου:

0.14  υ 75 ..Δ ί α τερπικέραυνον, δ γάρ τ ευ οΐδεν ά π α ν τ α  
μοϊράν τ ’ άμμορίην τε καταθνητών ανθρώπων

"Οτι ό Δίας γνωρίζει τά πάντα σημαίνει δτι ορίζει τά πάντα, μια καί είναι 
παντοδύναμος:

0.15  ξ 445 ...(θ  ε ο ς) δυναται γάρ ά π α ν τ α
0.16  δ 237 ...Ζ  ε υ  ς αγαθόν τε κακόν τε διδοϊ' δύναται γάρ ά π α ν τ α 2

Τό πάντα ή άπαντα δεν δηλώνει εδώ μιαν έννοια τοΰ καθολικού, καί δεν θά 
περιμέναμε βέβαια νά φθάση ό "Ομηρος σέ μιά καθολική σύλληψη τοΰ παν
τός3. Τό ΐδιο ισχύει καί μέ τήν άποψη έκείνη δτι πηγή τών πάντων είναι ό 
5Ωκεανός:

0.17  Ξ 246 . . . ( ’Ω κ ε α ν ό ς), δς περ γένεσις π ά ν τ ε σ σ ι  τέτυκται

(πβ. Ξ 201). Πρόκειται γιά μιά μυθική πίστη πού τείνει νά έκφράση τή βα
σική άρχή μιας κοσμογονίας.

0.2 ’Ησίοδος

0.21 ’Έ ργ. 267 ...π ά ν τ α  ίδών Δ ι ό ς οφθαλμός καί π ά ν τ α  νοήσας

’Ενώ ό "Ομηρος άποδίδει αύτόν τόν σχετικά καθολικό χαρακτήρα στον 
"Ηλιο (0.13), ό Η σ ίοδος τόν άποδίδει στον ΐδιο τόν Δία. Τό έσχατο καί ΰψι- 
στο σημείο αύτής της πορείας στήν προφιλοσοφική σκέψη έπιτυγχάνεται στήν 
παράσταση έκείνη τοΰ Δ ία πού παρουσιάζεται σέ ορφικά κείμενα καί στόν Α ί-

A llbegriff des Msehylos. t Tntersuchungen  zur Y erw endung von παν, πάντα, πάντες 
und  dergleichen als A usdrucksm itte l religioser Sprache, S pudasm ata  V, H ildesheim  
1965, 14 κ.έ.

1. Πβ. λ 109· μ 323.
2. Πβ. κ 306...θεοί δέ τε πάντα δννανται.
3. 'Ο  Μ. L e u  m a n n, H om erische W orter, Schweizerische B eitrage zur A lter- 

tum w issenschaft, τεϋχ. 3, Basel 1950, 107, παρατηρεί δτι τό «παν» είναι στόν 'Όμηρο 
«αδιανόητο». Και δ Kiefner, 28, έπισημαΐνει τό γεγονός οτι τά πάντα, πού φέρει εναν καθο
λικό χαρακτήρα, δέν μαρτυρεΐται πουθενά στον "Ομηρο καί ή ϊννοια τοϋ παντός δεν έπιδέ- 
χεται έδώ καμιά κοσμική έρμηνεία.



"Εν-Πάντα 195

σχύλο (βλ. 0.44, 0.51). Ό  ήσιόδειος τύπος είναι ένα ένδιάμεσο συνδετικό μέ
λος μεταξύ τής ομηρικής καί τής όρφικο-αισχύλειας μορφής. *0 τύπος αύτός 
συνδέεται μέ τήν παράσταση τής Δίκης ή όποία σύμφωνα μέ την παράδοση 
εθεωρεΐτο γέννημα του Δ ία1. Τό σχήμα σκέψης, λοιπόν, δπου έντάσσεται ή 
σχέση Ζενς-πάντα, έχει ώς περιεχόμενο τήν θεϊκή συνείδηση δικαιοσύνης: 
ό θεός είναι παντοδύναμος, μια και είναι σέ θέση να προφυλάσση τούς δικαίους 
και να τιμωρή τούς κακούργους, να παίρνη θέση κατά των άδικων καί νά τίθε
ται μέ τήν πλευρά των δικαίων2.

0.3 Λυρική ποίηση

Τό σχήμα Ζενς-πάντα  παρουσιάζεται ιδιαίτερα χαρακτηριστικό γιά 
απόδοση τής παντοδυναμίας τοϋ ΰψιστου θεοϋ στο άκόλουθο άπόσπασμα άπό 
τον Τέρπανδρο:

0.31 403 Page Ζ  ε ϋ, π ά ν τ ω ν  άρχά, 
π ά ν τ ω ν  άγήτωρ 
Ζεΰ, σοί πέμπω  
τανταν ϋμνων άρχάν

Ό  προσδιορισμός μάλιστα του θείου παράγοντος ώς άρχής πάντων είναι εξαι
ρετικής σημασίας γιά  τή φιλοσοφία3.

’Ανάλογο νόημα αποδίδεται στον Δ ία σ’ ένα άπόσπασμα του Σημωνίδη 
άπό τήν ’Αμοργό:

0.32  fr. 1,1 ώ παΐ ,  τέλος μεν Ζ ε υ ς  εχει βαρνκτνπος 
π ά ν τ ω ν ,  δσ έστι και τίθησ’ δκη θέλει

Τό πάντα δμως έδώ δέν συμπλέκεται μέ τον Δία ώς άρχή, δπως στον Τέρ
πανδρο (0.31) άλλά μέ τον Δία ώς τέλος (τον άντίποδα του άρχή). ’Ανάλογα 
στον Σόλωνα:

0.33  fr. 1,17 . . . Ζ ε υ ς  π ά ν τ ω ν  έφορά τέλος...

'Ο  Ζεύς υμνείται ώς άναξ καί βασιλεύς πάντων, ώς θεός παντοκράτωρ, 
στόν Θέογνι:

0.34  373 Ζ ε ΰ  φίλε, θαυμάζω σε' συ γάρ π ά ν τ ε σ σ ι ν  άνάσσεις 
τιμήν αυτός έχων και μεγάλην δνναμιν 
ανθρώπων δ’ εΰ οΐσθα νόον και θυμόν έκάστον  
σον δε κράτος π ά ν τ ω ν  εσθ’ ύπατον, βασιλεύ

1. Έ ρ γ  256.
2. Έ ρ γ . 239 κ.έ., 273, 281. Βλ. Κ i e f n e r, 34-35.
3. Βλ. A. E  h r h a r  d t, The Beginning, M anchester U niversity  Press, 1968, 20
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'Ο  Πίνδαρος εξάλλου παρουσιάζει τον θείο παράγοντα πάντων μέ πο ι
κίλους τρόπους:

0.35  ’Ίσθμ . 5,52 Ζ ε υ ς  τά τε καί τά νέμει
Ζ  ε ν  ς ο π ά ν τ ω ν  κύριος

0.36  Πυθ. 9,44 . . . ( ’Λ  π ό λ λ ω ν α) κύριον δς π ά ν τ ω ν  τέλος
οϊσθα και πάσας κελεύθους

0.37  Ό λ . 2,19 Χ ρ ό ν ο ς  ό π ά ν τ ω ν  πατήρ
0.38  fr. 140d τις θεός; τό πάν

Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι ό Πίνδαρος δέν περιορίζεται στη σχέση 
Ζεύς-πάντα, άλλα συνδέει μέ τό πάντα καί άλλους κυρίαρχους θεϊκούς παρά
γοντες (’Απόλλων, Χρόνος). Είναι μάλιστα ό πρώτος πού θέτει τό έρώτημα 
ποια είναι ή ούσία τοϋ θεοϋ (όπως κι άν αυτός ονομάζεται) καί δίνει τήν απάν
τηση: τό πάν. Αύτό δέν σημαίνει ότι 6 ποιητής εΐσηγειται έναν πανθεϊσμό, άλλ’ 
ότι ούσία τοϋ θεοϋ είναι ή παντοδυναμία: ό θεός ορίζει τό πάν.

Τέλος ό Βακχυλίδης παρουσιάζει τον Δία ώς βασιλια πού άπό ψηλά βλέ
πει τά πάντα:

0.39  Διθ. 15,51 Ζ  ε ύ ς ύψιμέδων, δς ά π α ν τ α  δέρκεται

Τά παραδείγματα αύτά άπό τή λυρική ποίηση, όπου παρατηρεΐται ή σχέση 
έν (συνήθως Ζευς) -πάντα, δείχνουν ότι πραγματοποιείται ένα βήμα πρός μιά 
θεώρηση των πάντο^ν μέ βάση μιά γενική, καθολική θεϊκή άρχή.

0.4 'Ορφική σκέψη

Μιά διερεύνηση τής μορφής καί τοϋ νοήματος πού έχει ή σχέση έν-πάντα 
στήν ορφική σκέψη συναντά σοβαρές δυσχέρειες, γ ιατί τά ορφικά άποσπάσματα 
πού σώζονται δύσκολα μπορούν νά χρονολογηθούν. ’Έ τσ ι τά κείμενα πού πα 
ρατίθενται έδώ έχουν έπιλεγή μέ τήν προϋπόθεση ότι άπηχοΰν τό πνεΰμα τής 
παλαιας ορφικής παράδοσης.

0.41 K ern, fr. 21 ...ό μεν δή θ ε ό ς ,  ώσπερ και ό παλαιός λόγος, αρχήν τε 
και τελευτήν και μέσα των δντων ά π ά ν τ ω ν εχων...

0.42  K ern , fr. 21a Ζ ε υ ς  πρώτος γένετο, Ζευς ύστατος άργικέραυνος'
Ζευς κεφαλή, Ζευς μέσσα, Δ ιός δ’ έκ π ά ν τ α  τελείται... 
Ζευς πνοιή π ά ν τ ω ν . . .
Ζευς βασιλεύς, Ζευς άρχός ά π ά ν τ ω ν άργικέραυνος.

0.43  K e rn ,fr . 168 ...εν κράτος, ε ι ς  δ α ί μ ω ν  γένετο, μέγας άρχός α π ά ν τ ω ν  
εν δέ δέμας βασίλειον, έν φ  τάδε π ά ν τ α  κυκλεϊται, 
πυρ και υδωρ και γαια  και αιθήρ, ννξ τε και ήμαρ,
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και Μήτις, πρώτος γενέτωρ και ’Έρως πολντερπής' 
π ά ν τ α  γάρ εν Ζηνός μεγάλω τάδε αώματι κεΐται

0.44  K ern, fr. 169 ...π  ά ν τ α  μ ό ν ο ς  δε νοεϊ π ά ν τ ων  προνοεϊ τε θεουδώς

0.45  Κλήμ. Στρωμ. V I 259 ...ε ν δέ τα π ά ν τ α τέτνκται

0.46  VS, 1 Β 6 ά ι 6 ς S’ έκ π ά ν τ α  τέτνκται

0.47  1 Β 13 ...και ηδ’ ή θεολογία... ά ία  καλεΐ π ά ν τ ω ν  διατάκτορα... 
διό και Π ά ν α  καλεϊσθαι

0.48  1 Β 21,6-7 ...τιν π ά ν τ α  δαμαστά. (τά) π ά ν τ α  κρατυντά
εμβρόντητα δέ π ά ν τ α ' (τα] Μοίρης τλητέα π  ά ν τ η

Τά κείμενα αύτά αποτελούν μέρη ένος παλαιού ΰμνου στον Δία ή τουλά
χιστον άπηχοΰν μια άρχαία ορφική διδασκαλία. Κατά τήν μαρτυρία του Π λά
τωνα1 ή παράσταση τοϋ θεοϋ ως αρχή, τελευτή καί μέασα δλων των πραγμά
των ανάγεται στην παλαιά ορφική διδασκαλία (παλαιός λόγος, 0.41). Τό νόη
μα τής σχέσης έν-πάντα σ’ αύτά τά κείμενα καί γενικά το νόημα τής διδασκα
λίας πού προβαλλόταν μέσα άπό δλο το κείμενο του ορφικού υμνου δεν έξυπη- 
ρετοϋσε έναν πανθεϊσμό αλλά τήν παντοδυναμία τοϋ θεοΰ2 καθώς καί τήν άρχή 
μιας κοσμογονίας. ΤΗταν ενα πανάρχαιο μοτίβο κοσμογονικής σκέψης, πού ό 
Διογένης ό Λαέρτιος τό αποδίδει στον Μουσαίο:

0.49  Διογ. I, 3 ...εξ ε ν ό ς  τά π ά ν τ α  γίνεσθαι και εις ταύτόν 
άναλνεσθαι3

0.5 Αισχύλος

'Η  έννοια πάντα, πάν κλπ. εχει στον Αισχύλο θρησκευτική σημασία πού 
παίρνει παντού τον ϊδιο προσδιορισμό: πηγάζει άπό τήν πίστη σέ μιά θεότητα 
πού περιλαμβάνει τά  πάντα, καί εξυπηρετεί τον προσδιορισμό της4. Χαρακτη
ριστικό παράδειγμα τό λεγόμενο «πανθεϊστικό» άπόσπασμα:

1. Νόμ. 715 e.
2. Βλ. σχετική συζήτηση Κ i e ί n e Γ, 55 κ.έ.
3. Ή  ιδέα αύτή άπηχεϊται χαρακτηριστικά στόν Ευριπίδη: 
fr.484 N auck κονκ έμός ό μνθος, άλλ’ εμής μ.ητρός πάρα,

ώς ουρανός τε γαιά  τ  ήν μ ο ρ φ ή  μ ί α '  
επει δ’ έχωρίπθηηαν άλλήλων δίχα, 
τίκτονσι π ά ν τ α  κάνέδωκαν ε ’ις φάος, 
δένδρη, πετεινά Θήρας οϋς θ’ άλμη τρέφει 
γένος τε θνητών.

Βλ. W. Κ. C. G u t h r i e, A H istory  of Greek Philosophy I. The E arlier P resocratics 
and the Pythagoreans, Cam bridge 1971, 69-70.

4. To θέμα αύτο έχει μελετηθη ειδικά άπό τόν Κ i e f II e Γ, 65-134.
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0.51  fr. 70 Ζευς εστιν αιθήρ, Ζευς δέ γή , Ζευς δ’ ουρανός,
Ζ ε υ ς  τοι τ ά π ά ν τ α  χώτι τώνδ5 ύπέρτερον

'Ο  Αισχύλος δέχεται έδώ σαφώς μιαν έπίδραση άπό ορφικές παραστάσεις τοΰ 
6ου αιώνα1 καί δεν προτίθεται νά έκφράση ένα πανθεϊστικό νόημα. Θέλει νά 
πή δτι ό Ζεύς είναι τά  τρία στοιχεία (αιθήρ, γή , ουρανός), είναι τά  πάντα 
καί δ ,τι μπορεί κανείς νά φαντασθή πιο πάνω άπό αύτά, ή έσχατη άρχή.

Π ΡΩ ΪΜ Η  ΕΑ Α Η Ν ΙΚ Η  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

1. ’Α ν α ξ ί μ α ν δ ρ ο ς

1.1  Σ ιμπλ. εις Φυσ. 24,14 (Αναξίμανδρος) άρχήν ...είρηκε τ ώ ν  δ ν τ ω ν
τ ό  ά π ε ι ρ ο ν

1.2  Ά ρ ισ τ . Φυσ. Γ  4. 20 3 b  7 ...του δέ ά π ε ι ρ ο υ  οϋκ εστιν αρχή' εϊη γάρ άν
αντοϋ πέρας... άρχή... αύτη τών άλλων είναι δοκεϊ και περιέχειν 
ά π α ν τ α  και π ά ν τ α  κυβερνάν...

Τό άπειρο παρίστανε γιά  τόν φιλόσοφο μιά άχανή ύλική μάζα, άπέραντη 
στο χώρο καί στο χρόνο καί χωρίς εσωτερική διάρθρωση, μιά πρωταρχική ομο
γενή γόμωση τοΰ προκοσμικοϋ χώρου. Μ’ αυτή τήν έννοια, τό άπειρο άποτελεΐ 
τήν χρονική άρχή καί πηγή δλων τών πραγμάτων, τό υπόστρωμα δλων τών 
μεταβολών πού λαμβάνουν χώρα στο σύμπαν καί μαζί τήν κυβερνώσα δύναμη, 
τόν καθοδηγητικό παράγοντα τών πάντων2. Ά ν  καί ό δρος άρχή στά παρα
πάνω κείμενα δεν είναι άναξιμάνδρειος, καί φαίνεται δτι ό ’Αναξίμανδρος δέν 
είχε χρησιμοποιήσει ποτέ αυτόν τόν δρο3, ώστόσο ή πολυσήμαντη έννοια «άρχή» 
έξυπηρετοϋσε πολύ καλά τήν προσπάθεια τόσο τοΰ ’Αριστοτέλη δσο καί μετα
γενεστέρων συγγραφέων νά άποδοθή ή πολλαπλή λειτουργία τοΰ άπειρου: 
(1) ώς άχρονη άρχή, (2) ώς γενετική βάση τών πάντων, ώς άχανής χώρος πού 
περιέχει δυναμικά δλα τά συστατικά στοιχεία τοΰ κόσμου, (3) ώς «μήτρα» 
άπό τήν όποία τά πάντα άποχωρίζονται γ ιά  νά διαγράψουν τόν «βιολογικό» 
κύκλο τής ύπαρξής τους, (4) ώς ύπόστρωμα (υποκείμενον) τών άντιθέτων

1. Ε . Ν  ο r  d e n, A gnostos Theos, S tu t tg a r t  1956, 247-8" K. D e i c h g r a b e r ,  
H ym nische B lem ente in der philosophischen P rosa  der V orsokra tiker, Philol. 88 
(1933), 360,26· K i e f n e r ,  132.

2. ’Αναμφίβολα, δ ’Αριστοτέλης παραθέτει μέ τη φράση καί περιέχειν απαντα και πάντα  
κυβερνάν μιά βασική άναξιμάνδρεια φόρμουλα. W . J a  e g e r, Paideia, 4η εκδ., Berlin
1959, I 217· O. G i g o n, D er U rsprung  der griechischen Philosophie von H esiod bis 
Parm enides, 2η έκδ., Basel / S tu t tg a r t  1968, 64.

3. Βλ. εκτενή συζήτηση 0 . B έ ι κ ο υ, Κοσμολογία καί κοσμική δικαιοσύνη στήν 
άρχαία ελληνική διανόηση, I. ’Αναξίμανδρος, Θεσσαλονίκη 1969, 36 κ.έ.
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πού συνιστοΰν τόν κόσμο σάν ένα ισορροπημένο σύστημα άντιρρόπων παραγόν
των, (5) ώς καθοδηγητικός, παντοδύναμος παράγοντας, θεϊκή κυβερνώσα δύνα
μη των πάντων καί (6) ώς τελικός άποδέκτης δλων δσα κλείνουν τόν κύκλο τής 
ύπαρξής τους. Τό ένα λοιπόν καί μοναδικό, τό άπειρο, είναι εσωτερικά, μεσα 
άπό τήν ίδια τήν πολλαπλή λειτουργία του, δεμένο μέ τά  πάντα. Τό γενικό καί 
καθολικό προβάλλεται μέ τό δνομα άπειρον, πού έξυπηρετεΐ λόγω τής πολυ- 
σημαντότητάς του τις άπαιτήσεις μιας έσχατης υπόθεσης καί έξηγεϊ τά  παντα, 
δηλαδή δλα τά συγκεκριμένα πράγματα καί μαζί τό σύνολο των πραγμάτων 
του κόσμου1. 'Η  σχέση απειρον-πάντα έκφράζει τήν θεμελιακή υπόθεση, πάνω 
στήν οποία οίκοδομεΐται ολο τό κοσμολογικό σύστημα τοϋ Άναξιμάνδρου.

2. Ά ν α ξ ι μ έ ν η ς

2.1 Β 2 ...olov ή ψυχή... ή ήμετέρα άήρ οϋσα σνγκρατεί ήμας, καί δ λ ο ν
τ ό ν  κ ό σ μ ο ν  π  ν ε ϋ μ  α καί ά ή ρ  περιέχει

'Ο  Ά ναξιμένης σχηματίζει τήν έσχατη ύπόθεση μιάς πρωταρχικής ΰλης, 
κοινής γιά δλα τά πράγματα πού συνιστοΰν τόν κόσμο, γ ιατί ϊσως σκέφτηκε 
δτι ό κόσμος ώς δλον προϋποθέτει μιά γενική συνάφεια δλων των έπιμέρους 
πραγμάτων. Μέ μιάν άφομοίωση τής έξωκοσμικής ύλικής μάζας, πού άπλώ- 
νεται άπροσδιόριστα καί συνεχώς μέσα στόν ύποτιθέμενο άπειρο χώρο, καί 
τοϋ άτμοσφαιρικοΰ χώρου πού περιβάλλει τή γή, οδηγείται στή θέση δτι ό 
άήρ περιέχει τά πάντα (δλον τόν κόσμον), άγκαλιάζει δηλαδή, συγκρατεϊ καί 
προστατεύει2 δλα τά πράγματα (άνάλογα, 1.2). 'Ο  άήρ είναι ώς έκ τούτου κοι
νό υπόστρωμα δλων των μεταβολών πού λαμβάνουν χώρα μέσα στόν κόσμο 
καί τά πάντα δέν είναι παρά μεταλλαγές τοϋ άέρος. Ά ν  καί δέν υπάρχει κα
νένα αύθεντικό κείμενο τοϋ Ά ναξιμένη πού νά μαρτυρή δτι αύτός σκέφθηκε 
κατ’ αύτόν τόν τρόπο, προτείνοντας τόν άέρα ώς κοινή βασική ύλη τών πάντων, 
ώστόσο είναι δύσκολο νά μήν συνδυάση κανείς τήν παραπάνω μαρτυρία (2.1) 
μέ τή μαρτυρία τοϋ Διογένη τοϋ Ά πολλω νιάτη, ό όποιος έξαρτάται άναμ- 
φίβολα άπό τόν Ά ναξιμένη:

2.2  Διογ. Ά πολλ., Β 2 ...π  ά ν τ α τά δντα άπό τ ο ϋ  α ν τ ο ϋ  έτεροιοϋσθαι
. . . π ά ν τ α . ,  έκ τ ο ϋ  α ν τ ο ϋ  έτεροιονμενα άλλοτε άλλοϊα γίνεται 
καί εις τ ό α ν τ ό αναχωρεί

2.3  Διογ. Ά πολλ., Β 5 ...καί μοι δοκεΐ τό τήν νόησιν έχον είναι ό άήρ. . .  και
νπό τούτου πάντας καί κνβερνασθαι καί π ά ν τ ω ν  κρατεΐν..... π ά ν τ α
τ ώ α ν  τ ώ καί ζή καί όρά καί άκονει, καί τήν άλλην νόησιν έχει 
άπό τ ο ν  α ν τ ο ϋ  π ά ν τ α

1. Πβ. Ά ναξ., Β 2 δλον τόν κόσμον πνεύμα και άήρ περιέχει (2.1).
2. L SJ, λ. περιέχω, I 2.
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Τά πάντα θεωρούνται εδώ τροποποιήσεις και μετασχηματισμοί μιας καί 
τής ί'διας βασικής ΰλης, τά πάντα είναι συγγενικά καί δεμένα τό ενα μέ τό 
άλλο, γ ιατί μιά καί μόνη πνοή τά  διαπερνά, τά συγκρατεϊ στή ζωή καί τά 
διακοσμεί ώς ταξιθετική, ζωική καί διανοητική άρχή πού έξασφαλίζει κανο
νικές άναλογίες (μέτρα) στις κοσμικές μεταβολές1. Ά λ λ ’ αύτή τήν τελευταία 
ιδέα ό Διογένης τήν οφείλε στόν ’Αναξαγόρα (βλ. 8.2). 'Ο  ’Αναξιμένης περιο
ρίζεται νά προτείνη τήν υπόθεση μιας ζωτικής αρχής τών πάντων πού προϋ
ποθέτει τόν κόσμο ώς ζωντανό οργανισμό: ό κόσμος είναι ενας ζωντανός οργα
νισμός πού άναπνέει καί ζή μέ τόν άέρα, τόν όποιο άφομοιώνει μετασχηματί- 
ζοντάς τον σέ διάφορες μορφές ΰλης. 'Ό π ω ς ό άνθρωπος είναι ενας μικρόκο- 
σμος ή μικροζωικός οργανισμός, γ ιατί προϋποθέτει ενα μικροκοσμικό πνεύμα 
πού τόν κάνει νά λειτουργή καί νά διατηρήται στή ζωή, άνάλογα τά πάντα 
συνιστοΰν ενα μακρόκοσμο2 πού άναπνέει άέρα καί ζή χάρη σ’ αύτόν (2.1).

3. Π ρ ώ ι μ ο ς  Π υ θ α γ ο ρ ι σ μ ό ς

Ό  Πυθαγόρας διετύπωσε μιά καθολική θεωρία γιά  τόν άριθμό ώς έσχατη 
πραγματικότητα καί εΐσηγήθηκε έτσι μιά μαθηματική συμβολική πού προέ- 
κυπτε άπό τήν άνακάλυψη νέων κανονικοτήτων μέσα στόν κόσμο3. 'Η  κανο
νικότητα τοΰ κόσμου δέν έρμηνεύεται τώρα μέ μιάν άρχή ισορροπίας άντιρρό- 
πων παραγόντων (δπως π .χ . μέ τήν κοσμική δίκη τοΰ ’Αναξιμάνδρου) άλλά μέ 
μιάν άρχή άρμονίας πού συνίσταται στο νόημα ένος καθολικού μέτρου όλο^ν τών 
σχέσεων άνάμεσα στά μέρη καί στά σύνολα. 'Η  βασική πρόταση τοΰ Πυθαγόρα 
καί τών πρώτων Πυθαγορείων (έκείνων δηλαδή πού ήκμασαν πριν άπό τό 
τέλος τοΰ 5ου αιώνα π .Χ .)4 οτι τά  πάντα είναι άριθμός, μαρτυρεΐται στο μο
ναδικής σπουδαιότητος γ ιά  τόν πρώτο πυθαγορισμό κείμενο τ ο ΰ ’Αριστοτέλη:

3.1 ’Αριστ. ΜτΦ Α 5. 986a 15 φαίνονται δη και οντοι τόν αριθμόν νομίζον
τας άρχήν είναι... τοϋ δέ αριθμόν στοιχεία τό τε άρτιον καί τό περιττόν, 
τούτων δέ τό μέν πεπερασμένον, τό δέ άπειρον, τό δ’ έν εξ άμφοτέρων 
είναι τούτων (καί γάρ άρτιον είναι και περιττόν), τόν <5’ αριθμόν 
έκ τοϋ ε ν ό ς ,  αριθμούς δέ... τ ό ν  δ λ ο ν ο υ ρ α ν ό ν ,  έτεροι δ' 
τών αυτών τούτων τάς άρχάς δέκα λέγουσιν είναι τάς κατά συστοι
χίαν λεγομένας,

1. Βλ. Β 3.
2. Π β. G. P . C o n g e r ,  Theories of M acrocosms and  M icrocosms in the  H istory  

of Philosophy, New Y ork 1967, 2, δπου ή θέση τοϋ Άναξιμένη ώς τοϋ πρώτου είσηγητοΰ 
μιας μακρο-μικροκοσμικής θεωρίας μόλις καί μετά βίας καθορίζεται.

3. Βλ. σχετικά, J  a e g e r ,  P aideia  I, 224-25.
4. G. S. K i r  k -J . E. R a v e n ,  The P resocratic  Philosophers, Cam bridge 1971,

239.
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πέρας-άπειρον
περιττόν-αρτιον

εν-πλήθος
δεξιόν-άριστερόν
(ίρρεν-θήλυ

ήρεμοϋν-κινούμενον
εύθν-καμπυλον
φώζ-σκότος

άγαθόν-κακόν
τετράγωνον-έτερόμηκες

Δέν είναι παράξενο πού προέκυψαν στην πρώτη ήδη περίοδο της σχολής 
διακρίσεις άπόψεων, δπως παρατηρεί 6 ’Αριστοτέλης (έτεροι δε των αντών 
τούτων). ’Εκείνη δμως ή άποψη πού δεν διαφοροποιείται και άποτελεΐ άνά- 
πτυξη τής άποψης τοϋ ΐδιου τοϋ Πυθαγόρα είναι δτι τό εν είναι ή έσχατη άρχή 
δλων των πραγμάτων καί, επειδή τό εν περιλαμβάνει τά πέρας-απειρον καί 
περιττόν-αρτιον, τά  άντίθετα αύτά υψώνονται σέ δυαδικές άρχές των πάντων. 
Τό ένα δεν θεωρείται ένας άριθμός άλλα ή άρχή, ή πηγή καί βάση τοϋ άριθμοϋ. 
’Επειδή δμως ύπόκειται ή έσχατη υπόθεση δτι ό άριθμός είναι τό συστατικό 
στοιχείο δλων των πραγμάτων καί δτι ό άριθμός πηγάζει άπό τό ένα, γίνεται 
δεκτό δτι τό ένα άποτελεΐ τή βάση γιά  τή γένεση δλου τοϋ κόσμου. 'Η  πρω 
ταρχική μονάδα μέ τήν έπενέργεια των δύο αρχών πού περιέχει, τοϋ περατος 
καί τοϋ άπειρου, γίνεται γόνιμη καί αναπτύσσεται σάν έμβρυο, γ ιά  νά δώση 
βαθμιαία δλες τις φυσικές οντότητες (φύσεις) πού άντιστοιχοϋν στά σημεία, 
στις γραμμές, στά επίπεδα, στά στερεά. ’Επειδή ή άριθμητική μονάδα ταυτί
ζεται έδώ μέ τό γεωμετρικό σημείο καί οί άριθμοί δέν παριστάνονται παρά ώς 
πραγματικές οντότητες έν χώρω, ή πρωταρχική μονάδα προχωρεί τόσο στη 
δημιουργία των τριών έπομένων άριθμών (2,3,4), πού μαζί τους συνιστά τό 10. 
τον τελειότατο άριθμό, τήν πηγή τής αΐωνίας φύσεως (1 , 2 - ,-3 + 4 —10), δσο 
καί στή δημιουργία τών τριών διαστάσεων. ’Έ τσ ι ή άριθμογονία δέν διακρί- 
νεται άπό τά γεγονότα τής κοσμογονίας καί τά  πράγματα έξισώνονται μέ τούς 
άριθμούς: ή πρώτη μονάδα άναπτύσσεται σέ άριθμητικές σειρές καί ταυτό
χρονα σέ διαδοχικές κοσμογονικές φάσεις πού έξηγοΰν τήν σημερινή μορφή 
τοϋ κόσμου1. 'Η  σχέση λοιπόν εν-πάντα, πού διαγράφεται, δπα>ς προκύπτει 
άπό τήν άριστοτελική μαρτυρία (3.1),  κατά τό σχήμα εν-*■ άριθμός-> άριθμοί'. 
ο δλος κόσμος (ουρανός), είναι ιδιαίτερα λειτουργική σέ θεμελιακές άπόψεις 
τοϋ πρώιμου πυθαγορισμοϋ.

1. K i r k - R a v e n ,  253 κ.έ. Ιίβ . Ε. Η  u 11 e n, The Origins of Science. An In 
quiry  in to  the Foundations of W estern  T hough t, L ondon 1962, 136.
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'Ο  Πλάτων μαρτυρεί γ ιά  τήν έλεατική σχολή δτι άνιστορεϊ τή διδασκα
λία πώ ς τά πάντα είναι ένα:

4.1 Σοφ. 242 d τό όέ παρ’ ημίν ’Ελεατικόν έθνος, άπό Ξενοφάνους τε καί ετι
πρόσθεν άρξάμενον, ώς ε ν ό ς  δ ν τ ο ς τών π ά ν τ ω ν  καλούμε
νων οντω διεξέρχεται τοίς μνθοις

Δέν είναι σαφές τ ί εννοεί ό Πλάτων μέ τό ετι πρόσθεν άρξάμενον. Ε νδέχετα ι 
νά έννοή τούς ’Ορφικούς καί, άκόμα, τούς Πυθαγορείους. Ε ιδικά ώς πρός 
τόν Ξενοφάνη, ή μαρτυρία αύτή έχει τό άντίστοιχό της στις δοξογραφικές πλη
ροφορίες κατά τις όποιες αύτός δίδαξε:

4.2  Γαλήν. Περί φιλοσ. ίστ. 7 (D G , 604,18) ...τό είναι π ά ν τ α  ε ν  και
τοϋτο νπάρχειν θεόν...

4.3  Cic. A cad. II, 118 Xenophanes... u n u m  esse o m n i a

Oi πληροφορίες αύτές προέρχονται κατά πάσα πιθανότητα άπό τόν Θεό- 
φραστο πού τά λόγια του διασώζονται έν μέρει στο κείμενο τοϋ Σιμπλικίου:

4.4 Φυσ. δόξ. fr. 5 (D G , 480,8) τό γάρ ε ν τοϋτο και π α ν  τόν θ ε ό ν  έλε
γε Ξενοφάνης' δν έ ν α  μεν δείκνυσιν εκ τοϋ π ά ν τ ω ν  κράτιστον 
είναι...τό δέ π ά ν τ ω ν  κράτιστον...θ ε ο ς

Στηριγμένοι πάνω στή μαρτυρία αύτή, μπορούμε νά διατυπώσουμε μετρικά 
τά λόγια τοϋ Ξενοφάνη κατά τόν άκόλουθο τρόπο:

4.5 ε ν  δέ τ ά π ά ν τ α

'Ο  τύπος αύτός είναι προτιμότερος τοΰ εν δέ τό παν1, πού προκύπτει άπό τήν 
άρχή τοΰ παραπάνω παραθέματος τοΰ Σιμπλικίου {4.4),  γ ιατί ή μαρτυρία 
τοΰ Πλάτωνα (4.1) μάς έπιτρέπει νά υποθέσουμε δτι τό πάντα ήταν ή καθιε
ρωμένη μορφή στήν παράδοση μέσα στήν όποία έντάσσεται καί ό Ξενοφάνης: 
ώς ενός όντος τών πάντων καλούμενων. Ό  τύπος έν δέ τά πάντα άνάγεται στο 
ορφικό απόσπασμα πού παραθέτει ό Κλήμης (0.45)  καί πού άποτελεΐ τήν 
πρωταρχική μορφή άπό τήν όποία ΐσως έξαρτιώταν ό Ξενοφάνης. Έ ξ  άλλου ή 
έ'κφραση θεός πάντων κράτιστός (4.4)  μοιάζει μορφικά μέ τό ομηρικό (Ζευς) 
κράτιστος απάντων (0.12).  μέ τή νοηματική βέβαια διαφορά δτι στόν Ξενο
φάνη τό πάντα χρησιμοποιείται μέ καθολικό νόημα, ένώ στόν 'Ό μηρο το αμίαν
των άφορά μόνο τούς θεούς2. Τό καθολικό νόημα πού θέλει νά έκφράση ό ϋ ε -

1. Πβ. Μ ο r d ρ η, 247, όπου προτείνονται έναλλακτικά οΐ δύο τύποι.
2. Κ i e f n e r, 50, άν καί στο Τ  243 τό άπάντων φαίνεται δτι δέν άναφέρεται μόνον 

στούς θεούς.

4.  Ξ ε ν ο φ ά ν η ς
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νοφάνης μέ τό σχήμα έν-πάντα συνίσταται στόν προδιορισμό τοϋ θεοϋ ώς παν
τοδύναμου καί κυρίαρχου παράγοντα δλων των πραγμάτων:

4.6  Β 25 άλλ’ άπάνευθε πόνοιο νόον φρενΐ π ά ν τ α  κραδαίνει ( θ ε ό ς )

'Ο  θεός μένοντας άκίνητος, άπόλυτα ισορροπημένος στο κέντρο τοϋ κόσμου, 
τραντάζει τά πάντα μέ τόν παντοδύναμο νοΰ του, ελέγχει δηλαδή καί κυ
βέρνα δλον τόν κόσμο1. Τό κραδαίνει, πού χρησιμοποιείται ειδικά γιά τούς 
σεισμούς τής γης, ένα άπό τά πιό χαρακτηριστικά μηνύματα τής θεϊκής παντο
δυναμίας, δηλώνει έδώ μεταφορικά δτι ή ένέργεια τοϋ θεοϋ είναι παντοΰ δρα
στική καί προκαλεΐ τις κινήσεις δλο^ν των πραγμάτων2.

Βασικός κοσμολογικός παράγων στις μεταλλαγές δλων των πραγμάτων 
είναι ή γη, πού άποτελεΐ τήν άφετηρία καί τό τέρμα κάθε κύκλου γένεσης καί 
φθοράς:

4.7  Β 27 εκ γ α ί η ς  γάρ π ά ν τ α  και  εις γ η ν  π ά ν τ α  τελευτά

Ε νδέχετα ι νά σκέπτεται μ’ αύτό ό φιλόσοφος τή μοίρα τοϋ άνθρώπινου γέ
νους3, άλλ’ αύτή ή σκέψη μπορεί νά συμπεριλαμβάνεται σέ μιά καθολική 
άποψη πού άναφέρεται στά πάντα: ή γή είναι πηγή καί άφετηρία, άποδέκτης 
καί τέλος δλων των πραγμάτο^ν (καί των άνθρώπων, βέβαια, μαζί).

Έ ά ν  ή γή παρουσιάζεται έδώ ιδιαίτερα λειτουργική καί προνομιούχος 
στοιχειακή μάζα, αύτό δέν είναι άσχετο προς τήν άποψη δτι ή γή άποτελεΐ τήν 
έδρα τοϋ θεοϋ. Μ ’ αύτή τήν ιδιότητα, ή γή έχει άπειρο βάθος (Β 28,2). ’Έ τσ ι, 
ή γή προς τά κάτω καί ό ούρανός προς τά πάνω ή, μέ μιά λέξη, τό σύμπαν, 
εκτείνεται ώς τό άπειρο4. Καί ένα άπειρο σύμπαν έλέγχεται καί κυβερνάται 
άπό ένα θεό μέ άπειρη δύναμη. Τό σχήμα λοιπόν έν-πάντα δέν έκφράζει έδώ

1. Αύτό διαδηλώνει τή θεϊκή παντοδυναμία σάν εκείνη τοϋ ομηρικού Δία, ό όποιος 
μεγαν δ’ έλέλιξεν ’Ό λυμπον  (Α 530), μέ τή διαφορά δτι στόν Ξενοφάνη δέν γίνεται λόγος 
γιά 'Όλυμπον άλλα γιά τά πάντα. Βλ. W. J a e g e r ,  Die Theologie der fruhen griechi- 
schen D enker, S tu t tg a r t  1964 (1953), 248,37.

2. ’Επειδή ή θεϊκή ενέργεια προσδιορίζεται έδώ σάν νά είναι έκείνη πού προκαλεϊ τις 
σεισμικές δονήσεις μέσα άπό τά έγκατα τής γης καί έπειδή ή άντίληψη τοϋ σύμπαντος προϋ
ποτίθεται γεωκεντρική, είναι εύλογο νά υποθέσουμε δτι ή έδρα τοϋ θεοϋ τοϋ Ξενοφάνη βρί
σκεται στήν καρδιά τοϋ κόσμου, στο κέντρο τής γης. ’Από τήν κυρίαρχη αύτή θέση ό θεός 
έκτείνει ομοιόμορφα τή δύναμή του προς κάθε κατεύθυνση ώς τό άπειρο.

3. C. Η . K a h n ,  A naxim ander and the Origins of Greek Cosmology, Mew Y ork 
and London 1964, 180.

4. K. R e i n h a r d t ,  Parm enides und die G eschichte der griechischen Philo- 
sophie, 2η έκδ., F ran k fu rt am M ain 1959, 116. ’Αντίθετα, ό G uthrie  I, 381-83, προϋπο
θέτοντας δτι τό άπειρον στο Β 28,2 δέν σημαίνει άναγκαστικά «απέραντο», δέχεται, δτι 
«για τον Ξενοφάνη ό κόσμος ήταν ένα σφαιρικό σώμα, ζωντανό, ένσυνείδητο καί θειο, ή 
αιτία των εσωτερικών κινήσεων καί αλλαγών», ότι «ό Ξενοφάνης ισχυριζόταν πώς ό ίδιος
ο κοσμος ήταν ή θεότητα καί γ ι’ αύτό δέν είχε άρχή καί τέλος άλλ5 ήταν αιώνιος».
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έναν πανθεϊσμό, άλλα τήν ένότητα τοϋ κόσμου μέ συνδετικό νήμα τον ένα καί 
κοινό παράγοντα πάντων: μια παντοδύναμη θεότητα ορίζει και κυβέρνα τά 
πάντα, δηλαδή τήν ολότητα των πραγμάτων πού φθείρονται καί μεταβάλλον
ται, ένώ ή ’ίδια μένει άμετάβλητη καί αιώνια ϊδια μέ τον έαυτό της.

5. Ι ί α ρ μ ε ν ί δ η ς

'Ο  Παρμενίδης είναι ό πρώτος πού ορίζει ρητά καί αυστηρά τήν έννοια 
τοϋ ενός ώς έσχατης πραγματικότητας: ώς εν θεωρείται τό όν, μέ τό νόημα 
δτι αύτό είναι ομογενές καί ολον στή δομή του, συνεχές, ολόκληρο, πλήρες 
άπό όν1, δηλαδή τό όν δέν είναι άσυνεχοΰς, ατομικής δομής, άλλά άποτελεΐ 
co n tin u u m , ένα συμπαγές καί άδιάσπαστο σύνολο.

Αύτό τό ον-έν άνάγεται στήν αρμοδιότητα τής νοητικής λειτουργίας καί 
ή σύλληψή του δέν έξαρταται άπό τούς δρους ύπαρξης των έπιμέρους πραγμά
των στο χώρο καί στο χρόνο:

5.1 Β 4 λενσσε ό’ όμως2 άπ ε ό ν τ α νόω παρ ε ό ν τ α βεβαίως'
ου γάρ άποτμήξει τό έόν τοϋ έόντος εχεσθαι
ουτε σκιδνάμενον π  ά ν τ r/ π ά ν τ ω ς  κατά κόσμον 
οντε συνιστάμενον

Γιά τόν νοΰ τό ον είναι μιά σταθερή καί σίγουρη παρουσία, άκόμη κι αν τά 
έπιμέρους πράγματα είναι άπόντα στο χώρο καί στο χρόνο, αν είναι δηλαδή 
έξω άπό τήν περιοχή τής αισθητηριακής έμπειρίας. 'Ό ταν γίνωνται νοητά τά
έπιμέρους οντα, εΐτε αύτά παρουσιάζονται στήν έμπειρία εϊτε άπουσιάζουν,
εϊτε βρίσκονται ένώπιον τοϋ υποκειμένου πού σκέπτεται είτε διατηροΰνται στήν 
μνήμη του, δλα βρίσκονται σ’ ένα συμπαγές καί συνεχόμενο ολον. Κανένα άπό 
τά δντα δέν είναι γιά τόν νοΰ άπόν. Στο επίπεδο τού είναι, πού ταυτίζεται μέ 
τό νοεΐν (Β 8 ,34’ Β 6 ί. δέν ύπεισέρχονται οί δροι τοϋ χώρου καί τοϋ χρόνου 
πού περιορίζουν τήν αισθητηριακή έμπειρία (πράγματα κοντινά καί άπόμακρα, 
τωρινά καί προηγούμενα)’ τά  πάντα έδώ είναι μιά συνεχής παρουσία: σκέπτο
μαι, σημαίνει «σκέπτομαι τό ον ώς παρόν». Έ δώ  ισχύει ή άρχή δτι γιά τό ΐδιο 
πράγμα είναι άλήθεια δτι τό σκέπτομαι καί δτι αύτό υπάρχει σ’ ένα αιώνιο 
παρόν. 'Ο  κατακερματισμένος λοιπόν κόσμος, ό κόσμος τοϋ χώρου καί τοϋ 
χρόνου, γένεση καί φθορά, είναι καί ονχί άλλαγές τόπου καί άλλαγές χρωμά- 
tcov (Β 8,40-41), δέν είναι παρά απλά ονόματα, εκφράσεις τής πιθανής, καί 
όχι αληθινής, άνθρώπινης γν(όσης.

1. Β 8, 6· 8, 25-26· πβ. Β 4.
2. I  Η  ό 1 s c h  e γ , Anfangliches Fragen. Studien  zur fruhen griechischen 

Philosophie, G ottingen 1968, 118 κ.έ.
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’Έ τσ ι ό φιλόσοφος περνάει στο κοσμολογικό επίπεδο σκέψης καί επ ιχει
ρεί νά δώση μιάν ερμηνεία δλων τών συγκεκριμένων πραγμάτων. Είναι δυνα
τές βέβαια πολλές πιθανές ερμηνείες τοϋ κόσμου, άλλ’ ό ΙΙαρμενίδης νιώθει 
τόν έαυτό του ώς μόνο προνομιούχο, γ ιατί μπορεί νά έρμηνεύση τόν κόσμο 
εδραιωμένος σταθερά πάνω στήν ακλόνητη υπόθεση τοϋ δντος ώς μιας καί μο
ναδικής έσχατης πραγματικότητας. ’Αρχικά προβάλλει τή γενική πρόταση 
δτι τά πάντα είναι γεμάτα άπό δυό βασικά συστατικά στοιχεία, άντίθετα καί 
ισόρροπα μεταξύ τους (φάος-ννξ):

5.2 Β 9 αντάρ επειδή π ά ν τ α  φ ά ο ς καί ν ν ξ δνόμασται 
καί τά κατά σφετέρας δυνάμεις επί τοϊσί τε καί το'ις, 
π α ν  πλέον έστίν όμον φ ά ε ο ς καί ν υ κ τ ο ς άφάντου 
ϊσων άμφοτέρων, έπεί ονδετέρω μετα μηδέν

Οί δύο αύτές κοσμολογικές αρχές έχουν συλληφθή μέ δομή ανάλογη πρός 
έκείνη τοΰ δντος: δπως τό ον είναι πλήρες άπό ον (Β 8,24), τό παν είναι ανά
λογα πλήρες άπό φάος μαζί καί νύκτα, άπό ένα θερμό δηλαδή καί φωτεινό 
στοιχείο καί άπό ένα ψυχρό καί σκοτεινό, γήινο στοιχείο, κάθε ένα άπό τά 
όποια ταυτίζεται χωριστά μέ τόν έαυτό του. Ά ν  αύτά είναι τά άκρα άντίθετα, 
άνάμεσά τους περιλαμβάνεται μιά σειρά άπό αισθητές ποιότητες, δπως θερμό, 
άραιό, έλαφρό κλπ. καί ψυχρό, πυκνό, βαρύ κλπ. ’Έ τσ ι τά πάντα ταξινομούν
ται κάτω άπό τό ένα ή τό άλλο ά π ’ αύτά τά άντίθετα καί ή δυαδική άρχή φάος- 
ννξ έξηγεΐ τήν σειρά τών κοσμολογικών άντιθέτιυν πυρ-γη, αραιόν-πυκνόν, 
έλαφρόν-έμβριθές, θερμόν-ψυχρόν, φωνή-σιωπή, θήλν-αρσεν, δεξιόν-άριστε- 
ρόν1. Τά άντίθετα αύτά καί τά πάντα μέσα στον φυσικό κόσμο δέν είναι παρά 
ποικίλες εκφάνσεις τοΰ βασικοΰ άντιθετικοΰ ζεύγους φάος-νύξ2. Τά άντίθετα 
είναι συμπληρωματικά άντίθετα, μέ τό νόημα δτι κατανέμονται συνεχώς στά 
σύνθετα σώματα καί σχηματίζουν συμπαγείς δομές μέ τήν άνάμιξή τους. 'Η  
μιξ,ις αύτή εΐσάγεται γ ιά  πρώτη φορά άπό τόν Παρμενίδη3 ώς μιά ιδιαίτερα 
λειτουργική κοσμολογική έννοια κα) δημιουργεί έτσι τήν ουσιαστική προϋπό
θεση γιά  ένα μοντέλο τής πορείας τής φύσης μέ τή γένεση καί φθορά, τό όποιο 
εμεινε ώς τόν Τίμαιο τοΰ Πλάτωνα καί ακόμη άργότερα4. 'Η  μίξις λαμβάνει 
χωρα στο φυσικό γίγνεσθαι μέ τήν έπενέργεια μιας κυρίαρχης κοσμικής δύ
ναμης:

1. 'Ως προς τάδύο τελευταία αντιθετικά ζεύγη, βλ. πίνακα πυθαγορείων αντιθέτων [3.7).
2. Πβ. Η . F  r a  n k e 1, W ege und  Form en friihgriechischen D enkens, 3η έκδ., 

M iinchen 1968, 181.
3. G i g o n, 273 κ.έ.· R e i n h a r d t ,  74 κ .έ.1 J a  e g e r, Theologie, 179’ C. W. 

M u l l e r ,  Gleiches zu Gleichem. E in P rinzip  friihgriechischen D enkens, W iesbaden 
1965, 16-17.

4. M u l l e r ,  16-17 καί σημ. IB, όπου καί βιβλιογραφικές ενδείξεις.
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5.3 Β 12,3 . . . δ α ί μ ω ν  ή π  ά ν τ α κυβερνά'
π ά ν τ α  γάρ ■(ή' στυγεροϊο τόκου και μίξιος άρχει
πέμπουσ αρσενι θήλυ μιγήν τό τ ’ εναντίον αύτις 
αρσεν θηλυτέρω

’Έ ργο τής θεας αύτής πού κυβερνά τά πάντα είναι νά παρωθή τά άντίθετα 
προς ένωση καί σύνθεση, πού οδηγεί στη δημιουργία ανάμικτων σωμάτων. 
Ή  ένοποιητική αύτή κοσμική λειτουργία τής θεας παίρνει υπόσταση μέ τή 
μορφή ’Έρως, τόν όποιον αύτή επινόησε πρώτον-πρώτον άπ’ δλους τούς θεούς 
(Β 13). 'Η  παντοδύναμη λοιπόν θεά, πού κυβέρνα κι εξουσιάζει τά  πάντα, είναι 
μία ρυθμιστική «σεξουαλική» καί γενικά ένοποιητική δύναμη δλων των πραγ
μάτων. Αύτή παρουσιάζεται, μέ τό όνομα ’Ανάγκη, νά έχη δεμένο τόν ουρανό 
καί νά κρατή τά δρια των άστρων (Β 10,5-7), ώστε ή κοσμική κίνηση νά πα- 
ρουσιάζη κανονικότητα. Είναι ή ϊδια δύναμη πού κρατεί δεμένο τό όν «μέ δε- 
σμά άθραυστων άλυσίδων» (Β 8,30-31), κατοχυρώνοντας έτσι τήν ολότητα 
του δντος καί τήν άσφάλεια των όρίων του. Ή  ϊδια επίσης θεά συλλαμβάνεται 
ώς κεντρική γεννητική έστία του κόσμου, ώς φωτεινή καί θερμή πηγή τής ζωής
καί ώς τέτοια είναι ρυθμιστική δύναμη στις μετακινήσεις των ψυχών άπό τόν
κόσμο αύτόν στόν "Αδη καί αντίστροφα. 'Ο  Σ ιμπλίκιος (Ε ις Φυσ. 39,18) λέγει 
δτι ή κυβερνώσα δαίμων τοϋ Παρμενίδη είναι ψυχοπομπός: στέλνει τις ψυχές 
άπό τόν φωτεινό κόσμο τής ζωής στο άειδές, δηλαδή στόν "Αδη1. Δέν ύπάρχει 
λοιπόν θάνατος μέ τό νόημα τής έξαφάνισης άλλά μιά άλλη φάση τής ζοοής. 
Τοϋτο σημαίνει κοσμολογικά πώ ς δέν ύπάρχει γίγνεσθαι τε καί όλλυσθαι, είναι 
τε καί ονχί (Β 8,4=0)2, δέν υπάρχουν δηλαδή χάσματα στή δομή τοϋ κόσμου, 
γ ιατί τά  πάντα είναι πλήρη άπό φώς καί νύχτα, δπως ή ολότητα τοϋ δντος άπο
τελεΐ μιά πληρότητα πραγματικότητας, ένα συνεχές, συμπαγές καί ενιαίο δν.

'Η  δλη διακύμανση τής παρμενίδειας σκέψης άνάμεσα στο ον καί στήν 
ολότητα των πραγμάτων σημαίνει ότι προϋποτίθεται έδώ μιά εσωτερική σχέση 
άνάμεσα στό όν καί στόν κόσμο τών φαινομένων. 'Η  έσωτερική αύτή σχέση 
δέν έξυπηρετεΐ άπλώς τήν άσκηση μιας κριτικής πού άναφέρεται στόν κόσμο 
τών φαινομένων μέσω μιας διαπιστωμένης ύπεραισθητήςγνώσης3, ούτε ή άσυνή- 
θιστη διδασκαλία γιά  τό όν πρέπει νά άποκαλύπτη άπλώς ττν  πλάνη τών 
άνθρώπων οί όποιοι θέτουν ώς πρωταρχική τή δυάδα άντί τοϋ ένός καί στή θέση 
τής σταθερότητος τήν κίνηση4. Τό έρώτημα πού τίθεται άπαιτητικό είναι: δε-

1. Βλ. J . M a n s f e l d ,  Die O ffenbarung des Parm enides und die menschliche 
W elt, Assen 1964, 171 κ.έ.

2. Βλ. τήν άνάλυση τοϋ Η  ο 1 s c h  e r, 126 κ.έ. πάνω στό θέμα Das N ichtsein des 
Todes.

3. 'Ό πω ς είσηγήθηκε ό R e i n h a r d t ,  72.
4. 'Ο  J a e g e r ,  Theologie, 124, 268,58 πού είσηγήθηκε αύτή τήν ερμηνεία, λέγει



Έ ν-Π άντα 207

νεται οργανικά ή άλήθεια γιά  τό δν μέ τήν ερμηνεία του κόσμου των φαινο
μένων; Δυναμικά, ή σχέση των δύο πόλων του παρμενίδειου στοχασμού έξη- 
γεΐται μέ τήν έρμηνεία οτι ή απιστοποίητη θεωρία τοϋ δντος έπέχει εδώ θέση 
μιας πρωταρχικής υπόθεσης, πάνω στήν οποία οΐκοδομεΐται ένα κοσμοείδωλο 
πού άπεικονίζει τά πάντα:

5.4  Β 8,60 τόν σοι εγώ δ ι ά κ ο σ μ ο ν  έοικότα π ά ν τ α  φατίζω

Στο κοσμολογικό επίπεδο διαφωτίζεται κυρίως τό βασανιστικό γιά  τόν 
φιλόσοφο πρόβλημα τής γένεσης καί τής φθοράς όλων των πραγμάτων καί ει
δικά, βέβαια, των άνθρώπων. Εΐσάγονται έδώ δύο στοιχειακά άντίθετα, φάος- 
ννξ, άπαράλλακτα αντίγραφα τοϋ οντος, τά όποια πληρούν συνεχώς τόν κόσμο, 
χωρίς νά ύπάρχη θέση γιά  τό κενό μέσα σ’ αύτόν. 'Ω ς έκ τούτου δεν υπάρχει 
ούσιαστικά γένεση καί φθορά άλλά μιά συμπαγής καί συνεχής πραγματικό
τητα, μιά ολότητα πού ανάγεται έσχατα σέ δύο συμπληρωματικώς άντίθετα 
στοιχειακά ύλικά. ’Εάν τό όν είναι παντού ισορροπημένο σάν μιά τέλεια σφαίρα 
(Β 8,43), ό κόσμος έχει άνάλογη δομή καί οΐ δύο στοιχειακές άρχές δέν συνε
πάγονται διάσπαση τής φαινομενικής πραγματικότητας σέ δύο ξεχωριστά 
ήμισφαίρια. 'Α πλώ ς ή πραγματικότητα αύτή φαίνεται μέ ποικίλες μορφές πού 
ή συνάφειά τους δέν είναι δυνατή παρά μέ τήν υπόθεση τών δύο άντιθέτων αρ
χών φωτός καί ννκτός, οπως ή συνάφεια τών μορφών σ’ ένα ζωγραφικό πίνακα 
φαίνεται μέ φωτοσκιάσεις. 'Ο  φαινομενικός κόσμος, λοιπόν, εχει δομή συνε
χούς πού υπαγορεύεται άπό τήν υποτιθέμενη συνεχή δομή τοϋ ένός-όντος.

6. ' Η ρ ά κ λ ε ι τ ο ς

Στόν 'Ηράκλειτο ή σχέση έν-πάντα είναι ιδιαίτερα λειτουργική. Δέν ξε
χωρίζει μόνο γιά τή συχνότητά της, μέ τήν οποία έπανέρχεται μέ ποικίλες μορ
φές μέσα στο κείμενο, άλλά καί γ ιά  τό ούσιαστικό της νόημα. 'Ο  'Ηράκλειτος 
δέν χρησιμοποιεί άπλώς μιά φόρμουλα τής παράδοσης (εν τό παν ή εν είναι 
πάντα κλπ.), άλλ’ οδηγείται δυναμικά στή σύλληψη τής αμοιβαίας σχέσης ένός 
καί πάντων. 'Η  σχέση αύτή δέν μένει έδώ ποτέ έξωτερική άλλά δένεται έσω-

οτι αύτή κάνει τό πρώτο μέρος τοϋ ποιήματος τοϋ Παρμενίδη νά άντιστοιχή στή μεταφυσική 
τοϋ Αριστοτέλη (φιλοσοφία τοϋ δντος fj δντος) καί τό δεύτερο στή φυσική του, στή διδασκα
λία περί οντος ώς κινητού.— Ό Ε .  H o f m a n n ,  Die Sprache und  die archaische Logik, 
Tubingen 1925, 8 κ.έ. εξάλλου έπιχείρησε νά δείξη οτι ή σκέψη τοϋ Παρμενίδη κινείται 
άνάμεσα σέ δύο κόσμους, στόν κόσμο τοϋ λόγου καί στόν κόσμο τών έπέων, άλλ’ ή σχέση 
αυτή καλύπτει μιά μορφή μόνον τοϋ παρμενίδειου στοχασμού (Β 8,50-52), χωρίς νά είναι 
δυνατό νά περιλάβη τό δλο φαινόμενο. Πβ. Ε. J  u n g e 1, Z um  U rsprung  der Analogie 
bei Parm enides und  H erak lit, Berlin 1964, 15 κ.έ., δπου έπιχειρεΐται περιγραφή μιας 
αναλογίας άνάμεσα στα δύο μέρη τοϋ ποιήματος.
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τερικά μέ θεμελιακές φιλοσοφικές άρχές καί άποτελεΐ πηγαία έκφραση στο
χασμού.

Τήν πιό γενική καί ολοκληρωμένη μορφή τής σχέσης έν-πάντα άποτελεΐ 
ή επιγραμματική κατάληξη τοϋ αποσπάσματος 10:

6.1 Β i 0 ...εκ π ά ν τ ω ν  έ ν και  έξ έ ν ό ς  π ά ν τ α

'Η  παλινδρομική αύτή φορά άνάμεσα στο έν καί στά πάντα έκφράζει τήν 
άπόλυτη γενικότητα της άλληλεξάρτησης καί τής άμοιβαιότητάς τους (πβ.
0.45, 4.7):

πάντα_______ εν

έν_______ πάντα

Ε π ε ιδ ή  δμως πρόκειται γ ιά  τήν πιό γενική διατύπωση τής σχέσης εν-πάντα 
δέν διαφαίνεται πώ ς πρέπει νά νοηθή αύτή ή σχέση άμοιβαιότητας. 'Η  πρόταση 
πού παρουσιάζεται παρακάτο:>, δτι τά πάντα άνταλλάσσονται μέ τό πΰρ καί 
τό πΰρ μέ τά πάντα (6.11) είναι οπωσδήποτε διαφωτιστική, άλλά εκφράζει 
μιάν άποψη μονάχα τής σχέσης αυτής.

'Η  πολύμορφη σημασία τής σχέσης εν-πάντα προκύπτει μέσα άπό μιά 
σειρά άποσπασμάτων στά όποια ή ενότητα όλων τών πραγμάτων εκφράζεται 
κατά ποικίλους τρόπους:

6.2  Β 50 ούκ έμοϋ, άλλά του λ ό γ ο υ  άκούσαντας όμολογεϊν σ ο φ ό ν  έστιν
ε ν  π ά ν τ α  είναι

'Η  συμφωνία τών ανθρώπου ν μέ τόν λόγον (δμο-λογεΐν) οδηγεί στή συνείδηση 
δτι τά πάντα είναι εν, κι αύτό είναι τό σοφόν.

Τ ί σημαίνει έδώ τό σοφόν; Μιά άπάντηση έρχεται άπό τό άπόσπασμα 41:

6.3  Β 41 είναι γάρ έ ν τ ό σ ο φ ό ν ,  έπίστασθαι γ ν ώ μ η ν ,  ότέη έκν-
βέρνησε π ά ν τ α  διά π ά ν τ ω ν .

'Ό π ω ς στό προηγούμενο άπόσπασμα παρουσιάζεται ή άκολουθία λόγος-σο- 
φόν: έν-πάντα, άνάλογα έδώ τό έν προσδιορίζει τό σοφόν, τό όποιον υποκα
θίσταται έν συνεχεία άπό τόν δρο γνώμη, πού δηλώνει τόν καθοδηγητικό παρά
γοντα τών πάντων: έν-τό σοφόν-γνώμη-πάντα. 'Η  άλυσωτή αύτή άκολουθία 
όρων, πού εκφράζουν, ό ένας μετά τόν άλλον, τόν ένα καί μοναδικό παράγοντα 
πάντων, δείχνει τήν πολυωνυμία τοϋ ένός- αύτή υπαγορεύει μιά πολύτροπη 
προσπάθεια τοϋ φιλοσόφου νά έκφράση τόν πλοΰτο τοϋ νοήματος τοϋ ένός. 
Εΐναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό δτι στό άπόσπασμα 41 παρουσιάζεται ή γνώμη 
ώς δύναμη πού κυβερνά τά πάντα μέσα απ’ όλα (πβ. 1.2, 2.3, 4.6, 5.3).

Ή  δύναμη αύτή ονομάζεται επίσης λόγος καί προβάλλεται ήδη στό άπό
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σπασμα 1 ώς νόμος, σύμφωνα μέ τόν όποιο συμβαίνουν τά  πάντα στήν πορεία 
της γένεσής τους:

6.4  Β 1 ...γινομένων γάρ π ά ν τ ω ν  κατά τ ό ν  λ ό γ ο ν  τόνδε άπείροισιν
έοίκασι, πειρώμενοι και έπέων καί έργων τοιούτων, όκοίων έγώ διη- 
γεϋμαι κατά φύσιν διαιρέων έκαστον καί φράζων δκως έχει...

'Ο  λόγος παρουσιάζεται έδώ ώς καθολικός νόμος, ώς κανόνας τών πάντων, 
δλων δηλαδή τών συγκεκριμένων πραγμάτων. Ά ντίθετα  πρός τή θεωρητική 
αύτή σχέση λόγος-πάντα βαίνει ή σχέση λόγος-επεα καί έργα: μύηση στόν 
καθολικό λόγο σημαίνει νά μαθαίνης τά «λόγια», μέ τά  όποια έκφράζεται θεω
ρητικά τό νόημα τοϋ λόγου, καί νά στοχάζεσαι τά  «έ'ργα», πού έξυπηρετοΰν 
στήν πράξη τό νόημα αύτό1. 'Ο  λόγος εχει ενα θεωρητικό νόημα, είναι ό ένας 
καί μοναδικός παράγων τών πάντων, καί μαζί υπαγορεύει μιά ορισμένη πρα
κτική συμπεριφορά τοΰ άνθρώπου στή ζωή.

Μιάν άνάλογη σύνθεση θεωρητικού καί πρακτικού νοήματος τοΰ ένός καί 
καθολικού νόμου εκφράζουν τά  άποσπάσματα 2 καί 114:

6.5  Β 2 ...τοϋ λόγον ό’ έόντος ξυνοϋ, ζώουσιν οί πολλοί ώς ιδίαν εχοντες
φρόνησιν

' Η θεωρητική άλήθεια λόγος ξυνός-πάντα συνεπάγεται άπαράβατα μιάν αντί
στοιχη πρακτική συμπεριφορά δλων τών άνθρώπων, σύμφωνη πρός τήν καθο- 
λικότητα τοΰ ξυνοϋ ώς νόμου τών πάντων (βλ. 6.3, 6.4, 6.6).

6.6  Β 114 ξυν νόω λέγοντας ίσχυρίζεσθαι χρή τ ώ  ξ ν ν ω  π ά ν τ ω ν ,
δκωσπερ νόμφ πόλις, καί πολύ ίσχυροτέρως. τρέφονται γάρ πάν- 
τες οί άνθρώπειοι νόμοι υπό έ ν ό ς  τ ο ϋ  θ ε ι ο ν '  κρατεί γάρ το- 
σοϋτον όκόσον έθέλει καί έξαρκεΐ π ά σ ι καί περιγίγνεται

'Η  θεωρητική σημασία τοΰ κοινού καί καθολικοΰ λόγου (λέγοντας) πρέπει 
νά εχη ώς άντίστοιχη τή θεμελίωση τής πρακτικής συμπεριφοράς πάνω στήν 
ισχυρή βάση αύτοΰ τοΰ λόγου, δπως ή πολιτεία στηρίζεται πάνω στο νόμο. 
Ά λ λ ’ άν ή πολιτεία διέπεται άπό άνθρώπινους νόμους, αύτοί έχουν μιά καί μόνη 
πηγή, τόν ενα θεϊκό νόμο, ό όποιος εξουσιάζει τά πάντα κατά τη βουλή του, 
άναλίσκεται σέ δλα καί υπερισχύει δλων. 'Η  άρχική γενική σχέση ξυνόν-πάντα 
άκολουθεΐται άπό μιά μερική σχέση εις θείος νόμος-πάντες οί άνθρώπειοι 
νόμοι, ή όποία μετασχηματίζεται έν συνεχεία στήν καθολική σχέση εις θειος 
νόμος-πάν τα. 'Ο  λόγος παρουσιάζει μιά παλινδρομική κίνηση, άπό τό καθο

1. 'Ως πρός τή σχέση λόγος-έπεα  στόν Ηράκλειτο, δ H ofm ann, 2 κ.έ. παρουσίασε 
μιά ενδιαφέρουσα άνάλυση. Πβ. Ρ . - Μ. S c h  u  h  ], Essai su r la  form ation de la  pensee 
grecgue, 2η £κδ., P aris  1949, 283,7· F . H  e i n i m  a  n n, Nomos und  Physis, Basel 
1965 (1945), 43 κ.έ., 92 κ.έ.

l i
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λικό στό μερικό καί άπό τό μερικό στό καθολικό, πλουτισμένο δμως μέ τό 
μερικό άπό τό όποιο πέρασε ή σκέψη. 'Ωστόσο δέν θά έπρεπε νά διακρίνουμε 
τόν ένα καί μοναδικό θειον νόμον άπό τό ξννόν (βλ. 6.5). Ό  λόγος είναι ξννός 
ώς κυρίαρχος καθολικός νόμος (6.5  καί 6.4) καί μ’ αύτό τό νόημα ό εις θειος 
νόμος δέν είναι παρά τό ξννόν, ό θεμελιακός παράγιυν δλων των πραγμάτων.

Πρόκειται σαφώς γιά  μιάν άρχή ένότητας, άλλά ή ένότητα έδώ παρου
σιάζεται ώς ένότητα άντιθέτων. ’Έ τσ ι ή άντιθετικότητα συνιστά ενα κανόνα 
γ ιά  δλα τά πράγματα:

6.7  Β 80 είδέναι δέ χρή τόν π ό λ ε μ ο ν  έόντα ξ ν ν ό ν ,  και δίκην έριν, και
γινόμενα π ά ν τ α  κατ’ ε ρ ι ν και χρεών

'Ο  πόλεμος προσδιορίζεται μ’ ένα κατηγορούμενο του λόγου (ξννός), πράγμα 
πού σημαίνει δτι τά πάντα μάχονται άνάμεσά τους σύμφωνα μέ τόν κανόνα 
του ξννον λόγου, σύμφωνα μ’ ένα κοινό νόμο πού τά δικαιώνει αμοιβαία 
(ερις-δίκη). 'Η  διαμάχη δέν συνιστα άδικία, γ ιατί τά πάντα άντιτίθενται μέσα 
σ’ ένα κοινό πεδίο μάχης καί σύμφωνα μέ μιά νομοτέλεια πού δέν εύνοεΐ κανέ
να άπό τούς αντίπαλους παράγοντες. 'Ό λα  συμβαίνουν σύμφιονα μέ τό νόμο 
τής έριδος, σημαίνει ότι ή άντιθετικότητα είναι κοινός παράγιυν δλιον τών πρα
γμάτων στήν πορεία του γίγνεσθαι.

’Ανάλογη ιδέα διατυπώνεται στήν άρχή τοϋ άποσπάσματος 53:

6.8  Β 5 3  Π ό λ ε μ ο ς  π ά ν τ ω ν  μεν πατήρ έστι, π ά ν τ ω ν  δε βασιλεύς...

Ό  νόμος τής άντιθετικότητας προβάλλεται έδώ σάν μιά θεότητα, ή όποία υμνεί
τα ι ώς γενεσιουργική καί κυρίαρχη δύναμη τών πάντων: τά «παιδιά» καί 
οί «υπήκοοι» τοϋ πολέμου είναι δλα τά πράγματα1.

'Ό τ ι ή άντιθετικότητα συνιστα μιά καθολική πραγματικότητα, εκφρά
ζεται μέ τόν δρο θεός στό άπόσπασμα 67:

6.9  Β 67 ό θ ε ό ς  ήμερη εύφρόνη, χειμών θέρος, πόλεμος ειρήνη, κόρος
λιμός ( τάναντία ά π α ν τ α '  οντος ό νους)...

Ό  θεός αναπτύσσεται σέ μερικά άντιθετικά ζεύγη τά όποια άναφέρονται έν- 
δεικτικά, άπλώς ώς παραδείγματα, γ ια τ ί τό νόημα είναι πώ ς ό θεός συνί- 
σταται στο σύνολο τών αντιθέτων2: ό θεός είναι μέρα-νύχτα, χειμώνας-καλο
καίρι, πόλεμος-εΐρήνη, χορτασμός-πεΐνα... είναι τά πάντα ώς άμοιβα’ια, άλλη-

1. Ώ ς «βασιλεύς» παρουσιάζεται στό άπόσπασμα 52 ό αΐών-παίς πού παίζει τούς 
πεσσούς. Οί «πεσσοί» παριστάνουν τά πράγματα πού διατάσσονται καί συνδυάζονται καί 
σχηματίζουν συνεχώς νέους συνδυασμούς στις ποικίλες φάσεις τοϋ γίγνεσθαι, τοϋ αιώνιου 
αύτοϋ παιγνιδιού. Βλ. διεξοδική άνάλυση Θ. Β ί  ι κ ο υ, H eraclitus’ fr. 52, «Φιλοσοφία» 
1 (1971), 154-175.

2. Αύτό τό είχε ήδη παρατηρήσει ό 'Ιππόλυτος, IX  10, στόν όποιο οφείλουμε τό άπό
σπασμα: τάναντία άπαντα ' οΰτος ό νους.
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λεξαρτημένα καί συμπληρωματικά άντίθετα. 'Ο  θεός δέν βρίσκεται, μόνο στον 
διαχωρισμό αντιθέτων άλλά και στή δημιουργική και συμφιλιωτική τάση πού 
υπάρχει μέσα σ’ δλες τις μεταβολές καί τις άντιθέσεις1. 'Ο  θεός είναι ή διαμάχη 
δλων των πραγμάτων και μαζί ή καθολική ειρήνη. Καί ό κόσμος εϊναι τό θέα
τρο τοϋ πολέμου καί τής ειρήνης, τό πεδίο δπου τά  πάντα παρουσιάζονται μέ 
αντίθετες φάσεις (μέρα-νύχτα, χειμώνας-καλοκαίρι κλπ.), πού έναλλάσσονται 
σέ τακτά χρονικά διαστήματα καί έξαρτώνται άμοιβαϊα, δπου τό ένα προκαλεΐ 
τό άντίθετό του (δπως ή πείνα προκαλεΐ τον χορτασμό καί ό χορτασμός οδη
γ ε ί πάλι στήν πείνα), ένα σύνολο δηλαδή άντιθέτων άπό τά  όποια άναδίνεται 
ή καλλίστη αρμονία (Β 8). Ό  θεός λοιπόν είναι σύμφυτος μέ δλα τά πράγματα2, 
βρίσκεται μέσα σέ κάθε άντιθετικότητα καί σέ κάθε τάση για ειρήνη καί αρμο
νία, είναι δλες οί δυνάμεις τοϋ κόσμου θεωρημένες σέ κατάσταση σύρραξης 
καί σέ κατάσταση αρμονίας.

Μιά ιδιαίτερη άποψη των άντιθέτων μέ βάση άναφοράς τον θεόν προσφέ- 
ρεται μέσα άπό τό άπόσπασμα 102:

6.10  Β 102 τώ μεν θ ε ω καλά π ά ν τ α  καί άγαθά και δίκαια, άνθρωποι 
δέ α μεν άδικα υπειληφασιν ά δέ δίκαια

Έ ά ν ό θεός συνιστα μιά κοινή βάση αναφοράς γιά τά πάντα, αύτά ώς άντίθετα 
δέν διαχωρίζονται μέ δρια μεταξύ τους" μόνον οί άνθρωποι, πού δέν βλέπουν τά 
πράγματα μέ τά μάτια τοϋ ξννοϋ λόγον, θέτουν δρια καί ορίζουν δτι αύτά είναι 
καΛά-έκεΐνα είναι αισχρά, αύτά είναι άγαθά-ζν.ζϊνσ. κακά, αύτά είναι δίκαια- 
έκεΐνα άδικα. Ά π ό  τή σκοπιά δμως τοϋ θεοϋ τά  πάντα θεωρούνται ομορφα 
(καί τά άσχημα έπίσης), τά πάντα καλά, άκόμη καί τά  κακά, τά πάντα θεω
ρούνται δίκαια, άκόμα κι αύτά πού κοινώς θεωρούνται ώς άδικα. Μ’ άλλα λό
για, δέν υπάρχει άπειρη ποιοτική διαφορά μεταξύ τους, γ ιατί τό άσχημο άνα- 
δεικνύει καί έξαίρει τό δμορφο, σάν τή σκιά σ’ ένα ζωγραφικό πίνακα πού εξαι
ρεί τή χρωματική λαμπρότητα των μορφών, γ ιατί τό κακό άναδεικνύει τήν 
θετική άξία τοϋ άγαθοΰ, γ ιατί τό άδικο έξυπηρετεΐ τό νόημα τής δικαιοσύνης 
(Β 23. Δίκης δνομα ονκ άν ηδεσαν, εΐ ταντα μη ήν)Ά.

1. Ό  Η . F  r  a n k  e 1, D ichtung und  Philosophie des fruhen  G riechentum s, 3η 
έκδ., M iinchen 1969, 451 βρίσκει τόν θεό μόνο στή συμφιλιωτική ένταση των άντιθέτων, 
άλλά τό ’ίδιο τό κείμενο προσφέρει ένα παράδειγμα πού εμποδίζει αύτή τήν έρμηνεία (πόλε- 
μος-είρήνη). ’Ακόμα καί άν τό παράδειγμα αύτό άποδίδει καταστάσεις άπό τή συγκεκρι
μένη άνθρώπινη ζωή, ύπαγορεύει σαφώς τήν ιδέα δτι ό θεός είναι μαζί διαμάχη καί ειρήνη.

2. G. S. K i r  k, Logos, άρμονίη, lu tte , dieu e t feu dans H eraclite , R evue Philos. 
147 (1957), 295, δπου αύτή ή έρμηνεία δίνεται μέ έπιφύλαξη. Π β. τ ο ϋ  ΐδ ίο υ ,  H eraclitus. 
The Cosmic F ragm ents, Cam bridge 1970,185 κ.έ.· A. R  i v  i e r, L ’ hom m e e t l ’expe- 
rience hum aine dans les fragm ents d ’H eraclite , M useum  H elveticum  13 (1956), 146.

3. Τό δνομα τής Δίκης θά μάς ήταν άγνωστο, άν δέν ύπήρχαν τά «άδικα» (ταντα). 
Μ’ άλλα λόγια δέν θά είχαμε άνάγκη άπό δικαιοσύνη καί μιά τέτοια άρχή θά ήταν άνύπαρκτη
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Ά π ό  μιά καθολική σκοπιά καί μέ βάση άναφοράς τον κοινό λόγο, πού 
συνδέει αρμονικά δλα τά φαινομενικώς διαχο:>ρισμένα καί διασκορπισμένα πράγ
ματα (εκ τών διαφερόντων προκύπτει ή καλλίστη αρμονία, Β 8), ό κόσμος 
θεωρείται κάλλιστος: Β 124 ώσπερ σάρμα είκή κεχυμένων ό κάλλιστος κό
σμος. 'Ο  κόσμος, πού άπό τή σκοπιά του λόγου παρουσιάζεται ό πιό δμορφος 
δυνατός κόσμος, φαντάζει σ’ έκεϊνον πού δέν μπορεί νά τόν δή ώς δλον, σάν ενας 
σωρός άπό άκατάστατα πράγματα, πεταμένα χωρίς τάξη έδώ κι έκεΐ, ξεχο.>- 
ριστά καί άσχετα μεταξύ τους. Ό  κόσμος ύπόκειται βέβαια σέ συνεχείς μετα
σχηματισμούς, άλλ’ αύτοί δέν συμβαίνουν άτακτα παρά σύμφωνα μέ καθορι
σμένα μέτρα. Μέσα στις συνεχείς διακυμάνσεις τών πάντων ό κόσμος, ώς ένα 
διακοσμημένο καί διατεταγμένο σύνολο, διατηρεί τήν τάξη του σάν πυρ αεί- 
ζωον, άπτόμενον μέτρα καί άποσβεννυμενον μέτρα (Β 30). Τό πϋρ προβάλλεται 
ειδικά ώς δηλο^τικό ένός κοινού παράγοντος μεταβολής μέσα σ’ δλα:

6.11 Β 90 π ν ρ ό ς τε ανταμοιβή τά π ά ν τ α  καί π ϋ ρ  α π ά ν τ ω ν  δκω-
σπερ χρυσοϋ χρήματα καί χρημάτων χρυσός

"Ολοι οί μετασχηματισμοί καί οί μεταβολές πού λαμβάνουν χώρα μέσα στόν 
κόσμο συνεπάγονται άνταλλαγή ΰλης μεταξύ πραγμάτων καί πυρός. Τό πΰρ 
αποτελεί έτσι τή «σταθερά» βάση αναλογίας, τό «μέτρον» τής κοσμικής μετα
βολής. Παρουσιάζεται μάλιστα, μέ τό όνομα Κεραυνός, ώς καθολικός καθοδη- 
γητικός παράγων στο απόσπασμα 64:

6.12  Β 6 4  τ ά  δε π ά ν τ α  οιακίζει Κ ε ρ α υ ν ό ς

Ό  Κεραυνός παρουσιάζεται έδώ ώς θεότητα, άλλ’ αύτό άποτελεϊ μιά εικονική 
παράσταση τοΰ πυρός ώς ρυθμιστοΰ τών μεταβολών καί των κινήσεο^ν ολων 
των πραγμάτων1 (πβ. 1.2, 2.3, 4.6, 5.3, 6.3).

μέσα σ’ Ιναν «δίκαιο» κόσμο. — 'Ο R e i n h a r d t ,  204, 1 εδωσε μιά διαφορετική ερμηνεία; 
δίκαιο καί άδικο είναι τό ΐδιο, γιατί άν δέν ήταν τό Ϊδιο (εί ταντά μή ήν), δέν θά ξέραμε τό 
δνομα τής Δίκης. Τό νόημα δέν διαφοροποιείται βέβαια ουσιαστικά μ’ αύτή τήν έρμηνεία, 
άλλά πρέπει νά σημειωθή οτι ό Ηράκλειτος δέν κάνει λόγο γιά ταυτότητα παρά στό νόημα 
τής ένότητας (Β 88, 15, 30, 60, 58)’ διαφορετικά, τό ταντόν συνδέεται μέ τήν έννοια τοϋ 
ετέρου (Β 12b, 49a, 84b, 91).

1. ’Από χρυσές πλάκες πού βρέθηκαν σ’ ενα τάφο στους Θουρίους μαθαίνουμε οτι οί 
ψυχές τών μυστών έλεγαν στόν δικαστή τοϋ κάτω κόσμου:

...είτε με Μ οϊρζα) έδάμασ(σ άτο(ς~) στεροπήτι κεραυνφ
(γραφή R e i n h a r d t ,  199). Ή  ορφική αύτή άποψη τοϋ Κεραυνου ώς δύναμης πεπρω
μένου προαναγγέλλει τήν ήρακλείτεια άποψη τοϋ Κεραυνού ώς καθοδηγητικοϋ καί ρυθμι
στικού, κυρίαρχου καθολικού νόμου. ’Άν στόν Ηράκλειτο ή χρήση τοΰ ονόματος Κεραυνός 
άποτελεϊ άπλώς εικονική παράσταση τοΰ πυρός, αύτό σημαίνει μιάν άπλή παραχώρηση 
στόν παραδοσιακό τρόπο Ικφρασης. Διότι ό ορφικός Κεραυνός ήταν άπλώς μιά δύναμη Μοί
ρας καί δχι νόμος πού διέπει τά πάντα (βλ. R e i n h a r d t ,  198 κ.έ.).
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'Ό τ ι τό πϋρ άντιπροσωπεύει μία καθολική άρχή μέτρου καί κοσμικής 
δικαιοσύνης, φαίνεται καθαρά στό άπόσπασμα 66:

6.13  Β 66 π ά ν τ α  γάρ τό π ϋ ρ έπελθόν κρίνει καί καταλήψεται

"Αν καί ή αύθεντικότητα τοϋ άποσπάσματος αύτοϋ αμφισβητήθηκε μέ τό επι
χείρημα δτι γίνεται σ’ αύτό λόγος γιά  μιά «κρίση» τών οντων άπό τό πΰρ καί 
τό κρίνει παραπέμπει στή χριστιανική έννοια τοϋ κοσμικού δικαστηρίου1, δτι 
τό νόημα σχετίζεται μέ θρησκευτική έσχατολογική άντίληψη2, ωστόσο πρέπει 
νά δηλώνεται έδώ ή σημασία τοϋ πυρός 6ΐς αρχής τοϋ παντός, ή όποια παρου
σιάζεται μέ αρμοδιότητες μιας έσχατης, τελεσίδικης αρχής κοσμικής δικαιο
σύνης.

Τά άποσπάσματα πού έχουν παρατεθή έδώ δείχνουν δτι ό 'Ηράκλειτος 
τείνει πολύ συχνά νά κινή τό λόγο καί τή σκέψη του κατά τή σχέση εν (σοφόν, 
ξννόν, λόγος, γνώμη, θεός, θείος νόμος, πόλεμος, πνρ)-πάντα. Μέ τή σχέση 
αύτή έκφράζεται ή ένότητα καί συνάφεια τοϋ ένός καί μοναδικού παράγοντα 
(δπως κι αν αύτός ονομάζεται κάθε φορά) μέ δλα τά συγκεκριμένα πράγματα, 
μέ τήν ολότητα τής πραγματικότητας.

'Ωστόσο, τό άπόσπασμα 108 δημιουργεί προβλήματα καί φαίνεται νά 
έκφράζη μιάν ιδέα πού έρχεται σέ άντίφαση πρός τήν πλατιά έκφρασμένη συ
νάφεια έν-πάντα:

6.14 Β 108 όκόσων λόγονς ήκονσα, ονδεις άφικνεϊται ές τοντο, ώστε γινώ-
σκειν δτι σ ο φ ό ν  έστι π ά ν τ ω ν  κεχωρισμένον

Τό σοφόν θεωρείται ώς κάτι ξεχωριστό άπό τά πάντα, κι αύτό φαίνεται παρά
δοξο, αν τουλάχιστον ληφθοΰν υπόψη τά άποσπάσματα 50 καί 41 (6.2, 6.3), 
όπου τό σοφόν προβάλλεται έσωτερικά συσχετισμένο καί ένωμένο μέ τά πάν
τα. Τό πρόβλημα έγκειται βέβαια στήν έρμηνεία τής πρότασης: σοφόν έστι 
πάντων κεχωρισμένον. 'Η  πρόταση αύτή έχει ύποβάλλει τήν ύπόθεση ένός 
«ύπερβατικοΰ θεοΰ» στόν 'Η ράκλειτο3, άλλά μιά τέτοια ύπόθεση δέν δικαιο
λογείται παρά μέ βάση τό άπόσπασμα 108, αν αύτό έξετασθή ώς μοναδικό 
τεκμήριο. Τό ερώτημα δμως είναι: πώ ς πρέπει νά έννοηθή τό σοφόν ώς 
εν-πάντα καί μαζί ώς πάντων κεχωρισμένον; Είναι δυνατό νά δεχθοΰμε δτι ό

1. R e i n h a r d t ,  164 κ.έ. καί τ οϋ  ί δί ου,  Vermachtnis der Antike, Gottingen
1960, 65 κ.έ. Πβ. δμως Ο. G i g ο n, Untersuchungen zu Heraklit, Leipzig 1935, 130.

2. K i r k ,  Heraclitus, 351, 359 κ.έ. Μ. M a r c ο v i c h, On Heraclitus fr. 66 D-K, 
(paper to 3rd Intern. Congr. of Class. Studies),Merida-Venezuela, Univ. Press 1959, 
1-11.

3. Ν o r d e n, 248,1. P. M a t o r p ,  Platos Ideenlehre. Eine Einfuhrung in den 
Idealismus, 2η Sx8., Ham burg 1961 (1921), 466. Πβ. G i g o n, Heraklit, 138· G u 
t h r i e ,  I 471-2.



φιλόσοφος προβάλλει δύο άντιφατικές μεταξύ τους προτάσεις; Τό άπόσπασμα 
έκφράζει άρχικά μιά διαπίστωση τοϋ 'Ηρακλείτου: άπό δλες τις διδασκαλίες 
(λογοι) πού ακόυσα, καμιά δέν φθάνει στό πόρισμα πού έφθασα έγώ , στό γ ι-  
νώσκειν δηλαδή δτι σοφόν έστι πάντων κεχωρισμένον. Τό σοφόν τοποθετείται 
έτσι σ’ ένα ξεχωριστό πλάνο σκέψης άπ’ δλα τά έπιμέρους πράγματα, άπομο- 
νώνεται ώς άντικείμενο γνώσης, θεωρείται ώς καθολικός θείος παράγων πού 
παραμένει άθέατος και κρυμμένος (πβ. Β 123) μέσα στά πάντα τά όποια αύτός 
διαπέρνα. Τό σοφόν δέν συλλαμβάνεται μέσα άπό τήν έννοια τής σοφίας1 τών 
άνθρώπων καί τών θεωριών γιά  δλα τά έπιμέρους πράγματα, γ ιατί αύτό είναι 
ένα καί μόνο, σύμφυτο μέ ολα (εν τό σοφόν, Β 32). Τό σοφόν είναι τό ένα καί 
μοναδικό, γ ιατί άποτελεΐ τήν ξεχωριστή καθολική άρχή τών πάντων. Κανένα 
άπό τά έπιμέρους πράγματα δέν μπορεί νά ταυτισθή μέ τό σοφόν, γ ιατί αύτό 
είναι κοινός παράγων τών πάντων, καί άπέναντι στήν ολότητα τών πραγμάτων 
τό σοφόν συλλαμβάνεται ώς τό ένα καί ξεχωριστό, μιά καί δλα τά έπιμέρους 
φαινόμενα συνυφαίνονται μ’ αύτό, θεωρημένο ώς κοινή τους άρχή ένότητας, 
μιά καί δλα μετασχηματίζονται διατηρώντας μέσα τους άναλλοίωτο τό ενα 
καί ξεχωριστό πού τά ένώνει (τό εν τό σοφόν).

"Οπως κι άν είναι, ή πλατιά μαρτυρημένη καί πολύμορφα εκφρασμένη 
σχέση άνάμεσα στό ένα καί στά πάντα άποτελεΐ στόν 'Ηράκλειτο ένα καθο- 
δηγητικό σχήμα, μέ τό όποιο προβάλλονται βασικές θεωρητικές άπόψεις πού 
άφοροΰν τήν έρμηνεία τής καθολικής πραγματικότητας. 'Η  δομή αύτή τής 
ηρακλείτειας σκέψης μπορεί νά παρασταθή διαγραμματικά στόν πίνακα σχέ
σεων πού παρατίθεται στήν έπόμενη σελίδα.

Τό σύνολο τών σχέσεων αύτών εξυπηρετεί τήν τάση τοϋ φιλοσόφου νά 
συλλάβη τήν καθολική ένότητα τών πραγμάτων μέ βάση άναφοράς τον ένα καί 
μοναδικό θεϊκό παράγοντα πάντων, δπως κι άν αύτός προσδιορίζεται σέ κάθε 
μιά προσπάθεια πού άπεικονίζει τό κάθε ένα άπό τά  παραπάνω άποσπάσματα. 
'Ο  'Η ράκλειτος, στήν προσπάθειά του νά προσδιορίση τόν ένα παράγοντα, τόν 
μοναδικό νόμο τών πάντων, δέν άρκεΐται στή χρήση ένος μόνον δρου, λ.χ. τοϋ 
δρου σοφόν ή λόγος ή θεός. Ά λλ ά  οί θεμελιακοί δροι, πού χρησιμοποιεί γιά 
νά έκφράση τό ένα καί καθολικό, άπαιτοΰν μιαν άξιολόγηση, γ ιατί είναι δύσκο
λο νά υποθέσουμε δτι δλοι έ'χουν τήν ϊδια άξία. Ό  λόγος έχει οπωσδήποτε ΐδιαί-

1. Ό  Ε . Ζ e 11 e r, Die Philosophie der Griechen I, ϊκδ.νν. Nestle, 7η έκδ., Hildes- 
heim 1963 (19201, 790,1 παρέκαμπτε τή δυσκολία θεωρώντας τό σοφόν οχι ώς δρο πού 
δηλώνει τόν θεό άλλα μέ τό νόημα τής σοφίας: ό φιλόσοφος θά ήθελε νά πή ότι αληθινή 
γνώση δέν υπάρχει. Είναι ομως δύσκολο νά θεωρηθή τό σοφόν, πού άποτελεΐ βασικόν ορο 
τής ήρακλείτειας φιλοσοφίας, μέ τήν περιορισμένη αύτή σημασία, ή Οποία μάλιστα δέν επ ι
βεβαιώνεται μέ κανένα άλλο τεκμήριο άπό τό ήρακλείτειο κείμενο. Στό άπόσπασμα μάλιστα 
112 λέγεται ρητά οτι ή σοφίη συνίσταται στό άληθέα λέγειν και ποιεϊν, καί αύτή δηλώνει 
σαφώς τήν άνθρώπινη σοφία. Πβ. Εΰρ. Βάκχ. 395 τό σοφόν δ’ ον σοφία.
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τερη άξια, άλλά υποκαθίσταται μέσα στο ίδιο άπόσπασμα άπό τό σοφόν (6.2),  
τό σοφόν άπό τήν γνώμην (6.3),  ό λόγος άπό τό ξννόν (6.5  καί 6.6), τό ξννόν 
άπό τόν θειον νόμον (6.6),  ό πόλεμος άπό τήν ερ«ν (6 .7), ή έρίς θεωρείται ώς 
δίκη τών πάντων (6.7),  τό πυρ θεωρείται ώς τό σταθερό μέτρο ανταλλαγής 
ΰλης κατά τις μεταλλαγές δλων τών πραγμάτων (6.11)  καί, μέ τόν ορο Κεραυ
νός (6.12),  προβάλλεται ώς ρυθμιστική άρχή τών πάντων. ’Έ τσ ι κάθε προ
σπάθεια άξιολόγησης τών δρων αυτών παραμένει χωρίς θετικό αποτέλεσμα. 
Λιακρίνει βέβαια κανείς δτι ό δρος πυρ, άν καί ουσιαστικός, ώστόσο δέν προβάλ
λεται μέ τόσο μεγάλη έμφαση δσο ό όρος λόγος. Καί ό πόλεμος δέν στέκεται 
τόσο ψηλά δσο ό δρος σοφόν ή θεός1. Οί ποικίλοι θεμελιακοί δροι παίρνουν μέσα 
στό κείμενο σημασιολογικούς χρωματισμούς πού έξυπηρετοϋν κατά περίπτω 

1. Βλ. K i r k ,  H eraclitus, 396-7, όπου έπιχειρεϊται μιά τέτοια προσπάθεια άξιο
λόγησης.

I
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ση τις ποικίλες προσπάθειες του φιλοσόφου νά προσδιορίση το νόημα τοϋ ένας 
σέ άναφορά μέ τά πάντα. "Ετσι είναι χωρίς ιδιαίτερη σημασία ή προσπάθεια 
νά καταταγοϋν οί 8ροι αύτοί σέ μιάν ορισμένη άξιολογική κλίμακα ή ιεραρχία. 
Φαίνεται μάλιστα δτι τούς δρους αυτούς οΰτε ό ΐδιος ό φιλόσοφος τούς είχε 
κατατάξει άξιολογικά μέσα στό νοϋ του, μιά καί τούς συνέδεε άδιάκριτα μέ τά 
πάντα.

7. ’Ε μ π ε δ ο κ λ ή ς

Το κοσμολογικό σύστημα τοϋ ’Εμπεδοκλή είναι έντελώς διαφορετικό 
στή σύλληψή του άπό εκείνα τών προκατόχων του. Έ δ ώ  δέν ορίζεται ένας καί 
μοναδικός παράγων τοΰ κοσμικοΰ γίγνεσθαι άλλά τέσσερα συστατικά στοι
χεία  δλων τών πραγμάτων (τέσσαρα πάντων ριζώματα, Β 6) καί άνάμεσα 
σ’ αύτά δύο άντίθετες ρυθμιστικές δυνάμεις (Φιλότης-Νεϊκος) πού εναλλάσ
σονται σέ τακτά χρονικά διαστήματα στήν κοσμική κυριαρχία. Κατά τήν π ε 
ρίοδο πού ή Φιλότης άναλαμβάνει ένεργό δύναμη, τά πάντα συγκεντρώνονται 
γ ιά  σχηματισμό ένότητας:

7.1 Β 17,7 άλλοτε μεν Φιλότητι συνερχάμεν’ εις ε ν ά π α ν τ α 1

7.2  Β 35,5 ...τάδε π ά ν τ α  συνέρχεται έ ν μόνον είναι

'Η  ένότητα αύτή ολοκληρώνεται δταν δλα συγκεντρωθούν ύπό τήν έπενέργεια 
τής Φιλότητος καί συμπτυχθοΰν σ’ ένα συμπαγές σφαιρικό σύνολο, πού ό φι
λόσοφος τό ονομάζει Σψαϊρον. Μέ τό πλήρωμα όμως τοΰ χρόνου (τελειομένοιο 
χρόνοιο, Β 30,2), τό Νεΐκος άρχίζει νά διεκδική τά προνόμιά του στήν διακυ
βέρνηση τοΰ κόσμου καί βαθμηδόν ή δύναμή του άναπτύσσεται μέ άποτέλεσμα 
νά διαλυθή ή ένότητα καί τά  πάντα νά άποχωρισθοΰν μεταξύ τους:

7.3  Β 17,8 άλλοτε ό’ αν δίχ εκαστα ψορευμενα Νείκεος εχθει

7.4  Β 21,7 έν δέ Κ  ό τ ω διάμορφα και άνδιχα π ά ν τ α  πέλονται

Τό τέλος τής περιόδου τοΰ Νείκους οδηγεί σ’ έκείνη τή φάση κατά τήν όποία 
τά  πάντα έχουν άποδιοργανωθή όλότελα, γ ιά  νά άρχίση πάλι ή σύνοδος, ή συγ
κέντρωση δλων τών πραγμάτων γιά  δημιουργία ένότητας.

"Αν καί τό κοσμολογικό σύστημα τοΰ Ε μπεδοκλή είναι πλουραλιστικό, 
προϋποθέτει δηλαδή μιά πολλαπλή έσχατη πραγματικότητα (τά τέσσερα στοι
χεία  καί τις δύο κινητήριες δυνάμεις) καί δχι μιάν άρχή άπό τήν όποία προέρ
χονται γενετικά τά πάντα (δπως σέ προπαρμενίδεια κοσμολογικά συστήματα, 
λ.χ. τό άπειρον τοϋ Άναξιμάνδρου, ό άήρ τοΰ Ά ναξιμένη, ή μονάδα τών Π υ

1. Β 17,7=Β  20,2=Β  26,5 (μέ τή διαφορά δτι ή κατάληξη σ’ αύτό είναι εις ενα κό
σμον) .
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θαγορείων), ωστόσο τόν ρόλο τής καθολικής αρχής τόν μοιράζονται έδώ δύο 
αντίρροπες δυνάμεις, ή Φιλότης καί τό Νεΐκος. ’Έ τσ ι τά πάντα άποτελοϋν 
ενα περιοδικά συστελλόμενο καί διαστελλόμενο σύμπαν, τοϋ οποίου οί φάσεις 
(εν-σφαΐρος: κράτος τής Φιλότητος, Νεΐκος έν αναπτύξει, κράτος τοϋ Νείκους, 
Φιλότης έν άναπτύξει) έναλλάσσονται κανονικά, άποτελώντας περιοδικά καί 
διαιωνιζόμενα χαρακτηριστικά τοϋ κόσμου1.

8. ’Α ν α ξ α γ ό ρ α ς

Στόν ’Αναξαγόρα έπίσης ή σχέση εν-πάντα έχει μιά περιορισμένη σημα
σία. Κι έδώ τά πάντα δέν άνάγονται σέ μία γενετική άρχή άλλά σέ άπειράριθμα 
συστατικά στοιχεία, τά  σπέρματα, πού άποτελοϋν τά έ'σχατα δομικά υλικά 
δλων τών πραγμάτων: σπέρματα πάντων χρημάτων (Β 4). Κάθε υλικό σώμα 
πού υπάρχει στόν κόσμο άνάγεται σ’ αύτά, διότι στό κάθετι ύπάρχει ένα με
ρίδιο, μιά δόση τής ούσίας δλων τών πραγμάτων:

8.1 Β 11 έν π α ν τ ί π α ν τ ό ς  μοίρα ενεστι...

Μέσα στό κάθετι υπάρχει μιά άναλογία τοϋ παντός, όχι μόνο γ ιατί τά πάντα 
παρουσιάζουν άπειρη ποικιλία άλλά γ ιατί σέ κάθε ένα άπό τά άπειρα σπέρματα 
ύπάρχει ή ούσία τοϋ παντός. ’Έ τσ ι, μέ τή γένεση καί τόν σχηματισμό σύνθε
των σωμάτων, τίποτε καινούργιο δέν έρχεται σέ ύπαρξη: δλα τά  πράγματα 
συνίστανται άπό τά έσχατα δομικά υλικά της άρχέγονης ΰλης (σπέρματα καί 
άντίθετα) καί έτσι μέσα σ’ δλα ύπάρχουν μερίδια ά π ’ δλα.

Ή  μοναδική έξαίρεση είναι ό νοΰς:

8.2  Β 12 τά μεν άλλα π α ν τ ό ς  μοίραν μετέχει, ν ο ϋ ς δέ εστιν άπειρον και
αύτοκρατές.,.λεπτότατόν τε π ά ν τ ω ν  χρημάτων και καθαρώτατον, 
και γνώμην γε  περί π α ν τ ό ς  π  α σ α ν Ισχει και ’ισχύει μ έγιστον  
και δσα γε  ψυχήν έχει και τά μείζω και τά έλάσσω, π ά ν τ ω ν  νους 
κρατεί...και τά συμμισγόμενά τε και άποκρινόμενα και διακρινόμενα 
π ά ν τ α  εγνω νοΰς. και όποια εμελλεν εσσεσθαι και όποια ήν, άσσα 
νϋν μή εστι, και δσα νυν έστι και όποια έσται, π ά ν τ α  διεκόσμησε 
νους...

Ό  νους τοϋ ’Αναξαγόρα είναι τό πιό λεπτό, τό πιο ραφινάτο πράγμα πού υπάρ
χει καί ώς τέτοιο διακρίνεται άπό δλα τά πράγματα. Αύτός διαπερνά τά πάντα 
καί ή ελεύθερη διαπεραστική του δύναμη τονίζεται ύποβλητικά μέ τόν χαρα

1. Στον Εμπεδοκλή παρουσιάζεται ιδιαίτερα λειτουργική ή σχέση εν-πλέονα (Β 17, 
26). Γιά τή σχέση αύτή στους Προσωκρατικοΰς γενικά καί ιδιαίτερα στον ’Εμπεδοκλή, 
βλ. Μ. C. S t o k e s ,  One and Many in Presocratic Philosophy, Cambridge Mass. 
1971, 153 κ.έ.



κτηρισμό λεπτότατον πάντων. ’Έ χ ε ι ασύγκριτη διαύγεια καί καθαρότητα 
κι έτσι διεγείρει άβίαστα τις κινήσεις τής ύλης. ’Επιπλέον ό νοϋς είναι ένέρ- 
γεια προικισμένη μέ τήν ειδική δύναμη της σκέψης, είναι διανοητική κινητική 
δύναμη πού ένεργεΐ μέ καθολική γνώση τοϋ μέτρου (γνώμην περί παντός πά
σαν ϊσχει). ’Έ τσ ι προκαλεΐ μέσα σ’ 8λα διακρίσεις, διαιρέσεις καί άναμίξεις, 
πού συγκεκριμενοποιούν τήν ϋλη, ώστε τά πράγματα νά γίνωνται προσιτά1, 
και διατάσσει. διακοσμεί τά πάντα μέσα σ’ ολη τήν αιωνιότητα. Ό  νοϋς είναι 
παντοκράτωρ (πβ. 0.12, 0.15, 0.34, 1.2, 2 .32, 4.4, 4.6, 5.3, 6.3, 6.6, 6.8, 
6.12) καί παντογνώστης (πβ. 0.14, 0.21, 0.36, 0.39, 0.44, 2 .3 ,2, 4.6, 6.3). Δ ια
πέρνα τά πάντα καί διαπερνώντας τα τά γνωρίζει, τά διακοσμεί, τά ελέγχει καί 
τά έξουσιάζει. ’Επιπλέον, ό νοϋς είναι, ώς ή μόνη απόλυτα λεπτή, καθαρή καί 
άμιγής οντότητα, ή κινητική δύναμη όλων τών πραγμάτων. ’Έ τσ ι ό ’ \ναξα- 
γόρας, δπως άλλωστε καί ό Ε μπεδοκλής, άνταποκρινόταν στό αίτημα τοϋ 
Παρμενίδη νά δοθή στήν κίνηση μιά εξήγηση: ή κίνηση δέν μπορεί νά θεω- 
ρήται ώς κάτι τό δεδομένο καί αυτονόητο μέσα στον κόσμο, άλλά πρέπει νά 
αΐτιολογηθή. Έ νώ  όμως ό ’Εμπεδοκλής εισάγει δύο κινητικές δυνάμεις πού 
δροΰν έναλλάξ καί σέ τακτά χρονικά διαστήματα, μέ άποτέλεσμα νά παρουσιά
ζεται ή εικόνα μιας κυκλικής κίνησης πού επανέρχεται κανονικά, καί έτσι νά 
διατηρήται διαιωνιζόμενη, ό ’Αναξαγόρας εΐσηγεΐται μιά καί μόνη κινητική 
αιτία καί δέν θεωρεί τήν κίνηση έπανερχόμενη. Ό  νοϋς εχει συλληφθή έδώ ώς 
μία διακεκριμένη άπό δλα τά κινούμενα πράγματα κινητική αιτία, ή οποία 
είναι αρχικά άμεσα καί όλότελα ύπεύθυνη γιά τήν κοσμογονική λειτουργία, 
μιά καί προκάλεσε τήν συνεχώς έπεκτεινόμενη στροβιλική κίνηση (περιχώρησις) 
τής πρωταρχικής υλικής μάζας, άλλ’ δσο προχωρεί ή κοσμογονική λειτουργία, 
ή αιτιότητα τοϋ νοΰ γίνεται δλο καί πιό έμμεση. Αύτή συμπληρώνεται μέ τούς 
μηχανικούς παράγοντες τής κίνησης, οί όποιοι άναπτύσσονται μέσα άπό τήν 
ϊδια τήν ύλη. 'Ωστόσο, τά πάντα παραμένουν, έστω καί έμμεσα, ύπό τό κρά
τος τοϋ νοΰ.

ί). Λ ε ύ κ ι π π ο ς  κ α ί  Δ η μ ό κ ρ ι τ ο ς

' °  Αεύκιππος καί ό Δημόκριτος δέν άνταποκρίθηκαν στήν ελεατική πρό
κληση νά εΐσηγηθοΰν ενα αίτιο τής κίνησης. 'Η  ΰλη δέν έχει συνεχή παρά άτο- 
μική δομή καί τά ατομα πού συνθέτουν δλα τά πράγματα μέ παρεμβολή κενού, 
έξηγοϋν τήν άπειρη ποικιλία τοΰ κόσμου μέ τις διαφορές τους ώς πρός τό σχή-

1. F. Μ. C o r n f o r d ,  From Religion to Philosophy. A Study in the Origins 
of Western Speculation, New York 1!)57, 154,1.

Ί. To κείμενο αύτό τοϋ Διογένη Ά π ο λλωνιάτη συνδυάζει έπιδράσεις τόσο τοΰ ’Αναξι- 
μένη δσο καί τοΰ ’Αναξαγόρα.
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μα, τό μέγεθος, τή διάταξη καί τήν κίνησή τους μέσα στο κενό. Ή  κίνηση θεω
ρείται σύμφυτη μέ τά  άδιαίρετα αύτά m inim a. Πρόκειται γ ιά  μιά μηχανική 
κίνηση, ή όποία δμως δέν λαμβάνει χώραν τυχαία. 'Ο  Λεύκιππος πρώτος εΐση- 
γεΐτα ι μιά καθολική άρχή έλλογης ανάγκες·.

9.1 Β 2 ονδέν χρήμα μάτην γίνεται, άλλά π ά ν τ α  εκ λ ό γ  ο ν τε και
ύπ ά ν ά γ  κ η ς

Καί ό Δημόκριτος επίσης θεωρεί τήν άνάγκη ώς μιά παντοδύναμη άρχή. Ά ν τ ι-  
θέτοντάς την πρός τήν τύχην, παρατηρεί οτι οί άνθρωποι έπλασαν τό είδωλο 
τής τύχης γιά νά τούς χρησιμεύη σάν παραπειστική μάσκα της άμηχανίας 
καί τής άπραξίας τους. Καί βεβαιώνει οτι σπάνια ή συμπτωματικότητα μά
χεται τή φρόνηση καί ή μεγίστη πλειονότητα τών συμβάντων μέσα στή ζωή 
είναι δυνατό νά κατευθύνεται άπό τήν άνθρώπινη φρόνηση καί οξυδέρκεια1. 
'Η  άποψη αύτή τοΰ Δημοκρίτου συμφωνεί πολύ καλά μέ τή φυσική θεωρία 
του γιά τήν αιτιότητα:

9.2  Α 68 ονδέν γάρ δή γίνεσθαι άπό τύχης φασίν, άλλά πάντων είναι τι αίτιον
ώρισμένον δσα λέγομεν άπό αυτομάτου γίγνεσθαι ή τύχης

Γιά τόν Δημόκριτο κάθετι πού συμβαίνει είναι καθορισμένο αντικειμενικά 
καί άπόλυτα. Έ ά ν κάτι θεωρήται τυχαίο, αύτό σημαίνει οτι δέν είμαστε σέ 
θέση νά τό προσδιορίσουμε αΐτιατά. Καί, έάν δέν είμαστε σέ θέση νά τό προσ
διορίσουμε αΐτιατά, είναι γ ιατί πρόκειται γιά «αΐτιο ενός άπειρα μεγάλου άριθ- 
μοϋ δυνατοτήτων»2.

’Από τόν Δημόκριτο σώζεται ένα άπόσπασμα- τό όποιο ή έρευνα δέν τό 
έχει άκόμα τακτοποιήσει’ δέν γνωρίζουμε άπό ποιο έργο του προέρχεται καί 
σέ ποιά συνάφεια σκέψεων άνήκει:

9.3  Β 30 τών λογιών ανθρώπων ολίγοι άνατείναντες τάς χειρας ενταύθα,
ον νϋν ήέρα καλέομεν οί ”Ελ?.ηνες' ((π ά ν τ α, "ΐππ- Ζ ε υ ς  μν- 
θέεται και π  ά ν θ’ οντος οΐδε και διδοϊ και άφαιρέεται και βασιλεύς 
οντος τών π ά ν τ α )  ν»

Μέ τό λόγιοι άνθρωποι, οί όποιοι ύμνουν .<jv θεό τοΰ ούρανοϋ ώς παντογνώστη 
(βλ. 0.11, 0.21, 0.34, 0.3ϋ, 0.44) καί βασιλέα τών πάντων (βλ. 0.34, 0.42,
0.43), έννοοϋνται άνθρ<.οποι τής πρωιμότερης έποχής, δεδομένου οτι ή φόρμουλα 
Ζενς-πάντα χρησιμοποιείται συχνά ήδη άπό τον "Ομηρο καί άπό τήν άρχαιό- 
τερη ορφική θεολογία3. Ό  Δημόκριτος μεταφέρει έδω σέ πεζό λόγο δύο στί-

1. Β 119. άνθρωποι τύχης εϊδωλον έπλάσανιο πρόφασιν ίόίης άβουλίης. βαιά γάρ 
φρονήσει τύχη μάχεται, τά όέ πλειστα  εν βίω ενξύνετος όξνδερκείη κατιθύνει.

2 .W . Κ. C. G u I h  γ i e, Λ H isto ry  of Greek Philosophy, II. The P resocralic 
T radition  from  P arm enides to  D em ocritus, Cam bridge 1969, 419.

3. To βασιλεύς είναι ήδη άπό τον 7ο αιώνα τρέχων προσδιορισμός τοϋ Ζευς. Βλ. Η.



χους άπό εναν ίσως ορφικό ΰμνο1, άλλ’ αύτό δέν παρουσιάζει καμιάν ορατή 
συνάφεια μέ καμιά άπό τις παραπάνω άπόψεις τοϋ Δημοκρίτου πού άφοροϋν 
τήν έ'ννοια τοϋ καθολικού.

ΕΠ ΙΛΕΓΟΜ ΕΝ Α

Τό σχήμα εν-πάντα είναι φανερά καθοδηγητικό καί κυρίαρχο στήν έκ
φραση ορισμένων βασικών άπόψεων τής πρώιμης έλληνικής φιλοσοφίας. Πρό
κειται γιά μιά φόρμουλα πού επανέρχεται μέ κάποια άξιοσημείωτη συχνότητα 
καί έκφράζει, άνάλογα μέ τις κοσμοθεωριακές προϋποθέσεις τής σκέψης κάθε 
φιλοσόφου, τόν καθολικό χαρακτήρα ένος παράγοντος πού εξηγεί τά πάντα. 
' Η πιό τυπική μορφή αύτοΰ τοϋ σχήματος είναι έκείνη κατά τήν όποια δλα τά 
πράγματα παριστάνονται νά κυβερνώνται καί νά εξουσιάζονται άπό μιά κοινή
«Ρχή:

1.2  ’Αναξίμανδρος: πάντα κυβερνάν (τό άπειρον)

2.3  Ά ναξιμένης-Διογένης Ά πολλω νιάτης: και υπό τούτον (ένν. τον άέρος) 
πάντας και κυβερνάσθαι και πάντων κρατεΐν

4.6  Ξενοφάνης: (θεός) πάντα κραδαίνει
5.3  ΙΙαρμενίδης: δαίμων ή πάντα κνβερνά

6.3  Η ράκλειτος: (γνο'ψη) έκνβέρνησε ( —κυβερνά) πάντα διά πάντων

6.6  'Ηράκλειτος: (εις θείος νόμος) κρατεί...έξαρκεϊ πάσι και περιγίγνεται
6.<S Η ράκλειτος: ΙΙόλεμος...πάντων βασιλεύς

6.12  'Ηράκλειτος: τά δέ πάντα οίακίζει Κεραυνός

8.2  ’Αναξαγόρας: πάντων νονς κρατεί

Έ δ ώ  ύποβάλλεται παραστατικά ή εικόνα ένος κυβερνώμενου πλοίου, ένος στρα
τεύματος ή μιας πολιτείας πού διακυβερνώνται άπό μιά κυρίαρχη εξουσία. Τ έ
τοιες εικόνες έξυπηρετοΰν τόν προσδιορισμό μιάς άρχής, πού συλλαμβάνεται 
κοσμολογικά, μέσα άπό λέξεις (κνβερνάν2, κρατεϊν, οιακίζειν3 κλπ.) πού άπευ-

I s e n e r, Gottemamen. Versuch einer Lehre von der religiosen Begriffsbildung, 
3η £*&., Frankfurt am Main 1948, 226.

]. K i e f n e r, 63.
2. Τό πάντα κυβερνάν, όπως προκύπτει άπό τό αριστοτελικό κείμενο Φυσ. Γ. 203 1) 11, 

πρέπει νά ήταν μιά παλιά φόρμουλα πού χρησιμοποιήθηκε πρώτα άπό τον ’Αναξίμανδρο
[1.2) καί ϊσως άπό τον Άναξιμένη (πβ. 2 .3 ', άπό τόν Παρμενίδη (5.3), τόν 'Ηράκλειτο
(6.3) καί τόν Διογένη τόν Άπολλωνιάτη (2.3'.

3. Ειδικά τό υιαχίζω [0.12] σημαίνει κυβερνώ πλοίο, πλοηγώ.— Τήν εικόνα τοϋ πλοίου 
την είχε χρησιμοποιήσει ώς μεταφορά ό Θαλής γιά νά παραστήση πώς ό κόσμος πλέει πάνω 
στά νερά. Αύτό ό ’ Αριστοτέλης τό γνώριζε, οπως ό ’ίδιος δηλώνει, άπό τήν προφορική παρά-
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θύνονται σ’ ενα έμπειρικό πεδίο αναφοράς. 'Ο  παντοδύναμος κοινός παράγων 
δλων των πραγμάτων παρουσιάζεται συχνά μέ θεϊκό χαρακτήρα (δπως τό 
άπειρον τοϋ ’Λναξιμάνδρου, ό άήρ τοϋ Ά ναξιμένη, ό θεός τοϋ Ξενοφάνη, ή 
δαίμων τοϋ Παρμενίδη, τό σοφον ή ό Πόλεμος ή ό Κεραυνός κλπ. τοϋ 'Η ρ α 
κλείτου, ό νοϋς τοϋ ’Αναξαγόρα) καί δέχεται κατηγορούμενα πού θυμίζουν ε
κείνα τοϋ ΰψιστου θεοϋ της παραδοσιακής θρησκείας (0.11, 0.12, 0.15, 0.10
0.31, 0.34, 0.35, 0.42, 0.43, 0.46, 0.47, 0 .51)1. Ό  θεϊκός δμως χαρακτήρας 
τοϋ ένός καθολικοϋ παράγοντος στήν πρώτη έλληνική φιλοσοφία δίνει μόνον 
έμφαση στήν καθολική κυρίαρχη δύναμη καί δέν έξυπηρετεϊ κανένα θρησκευ
τικό νόημα. Ό  ενας καί μοναδικός παράγοντας δλων των πραγμάτων προσδιο
ρίζεται μέ θεϊκές ιδιότητες, δχι γ ιατί είναι θεός (μέ θρησκευτικό νόημα), άλλά 
γ ιατί θεωρείται σάνκάτι τό θεϊκό: ή θεϊκή έννοια άποτελεΐ έδώ μιάν έννοια προσ
διορισμού τής έσχατης πραγματικότητας πού θεωρείται διάχυτη ή κυρίαρχη 
μέσα σ’ δλα.

Ή  σύνδεση τοϋ ένός παράγοντος μέ τά πάντα δέν έξυπηρετεϊ μόνο τον 
προσδιορισμό τοϋ ένός (λ.χ. τήν παντοδυναμία ή τήν παντογνωσία του) άλλά 
καί δλων των συγκεκριμένων πραγμάτων. Τό πάντα (ή άπαντα) εκφράζει ολα 
τά συγκεκριμένα πράγματα, καί σέ σχέση πρός τό εν (δπως κι άν αυτό ονομά
ζεται), ολα έρμηνεύονται σ’ ενα ένιαΐο σύνολο2. Τό ένιαΐο αύτό καί κανονικά

δοση (π. ούρ. Β 13. 294a 28) καί μέ δικούς του συλλογισμούς συμπεραίνει μέ επιφύλαξη 
(ΜτΦ Α 3. 983b 5 κ.έ.) δτι ό Θαλής δίδαξε πώς τό νδωρ είναι άρχή τών πάντων. Επειδή  
τοϋτο είναι εντελώς άβέβαιο καί είναι πιθανό δτι ό Θαλής δέν θεωρούσε ό ίδιος τό ύδωρ ώς 
άρχή τών πάντων (βλ. Η . C h e r n i s s, The C haracteristics and Effects of P resocratic 
Philosophy: S tudies in P resocratic  Philosophy I. The Beginnings of Pilosophy, έκδ. 
D. J . Furley καί R . E. Allen, London 1970, 3 κ.έ. καί Θ. Β έ ι κ ο υ, Οί Προσωκρατικοί 
Φιλόσοφοι, Θεσσαλονίκη 1972, 36 κ.έ.), δέν προτάχθηκε ό Θαλής στή σειρά τών φιλοσόφων 
πού άναφέρονται σ’ αύτή τή μελέτη.

1. Ό  Κ i e f n e r, 48 κ.έ., 62 κ.έ. θέτει τό ερώτημα αν ή έννοια τοϋ παντός εξυπηρε
τεί καί στούς Προσωκρατικούς τήν λειτουργία της θεϊκής ενέργειας, άλλά επειδή τό θεωρεί 
δύσκολο νά παρακολούθηση σ’ αύτή τήν περιοχή τή χρήση τής έννοιας π:<ν, μιά καί τά πιό 
πολλά άποσπάσματα είναι μόνον έμμεσα παραδεδομένα καί δέν υπάρχει έγγύηση πάντοτε 
γιά τήν αυθεντικότητα τής διατύπωσης πού ειδικά τόν ενδιαφέρει, ξεχωρίζει μερικά μόνον 
κείμενα πού τοϋ φαίνονται άσφαλή. Τά κείμενα δμως αύτά είναι ελάχιστα σέ σύγκριση μέ 
τά σωζόμενα αύθεντικά άποσπάσματα δπου παρουσιάζεται ή έννοια τοϋ παντός. ’Επιπλέον, 
ή άναγωγή τών κειμένων, πού παραθέτει, σέ ορφικά πρότυπα είναι μάλλον μιά παρακινδυ
νευμένη γενίκευση.

2. "Ενα ανάλογο σχήμα σκέψης παρατηρεΐται στήν πρωτόγονη σκέψη. Ή  κοινότητα 
μιας πρωτόγονης φυλής δέν είναι σύνολο άτόμων άλλά μιά ένότητα δλων. Ζώα, φυτά, χρώ
ματα κ.λ. τίθενται σέ σχέση πρός ορισμένες κοινότητες καί προκύπτουν σειρές ένότητας 
πού τά μέλη τους βρίσκονται σέ συμπαθητικό σύνδεσμο μεταξύ τους. C o r n f o r d ,  R eli
gion, 52 κ.έ.· Ε. C a s s i r e r ,  Philosophie der sym bolischen Form en, D arm stad t 
1969, II Μέρος, 51 κ.έ., 80 κ.έ., 209 κ.έ.
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διατεταγμένο σύνολο δηλώνεται μέ τον δρο κόσμος (πβ. 2.1, 5.1, 5.4, 'Η ρ . Β 
30, Β 1 24 και Έ μ π εδ . 7.1 σέ σχέση μέ Β 26,5), άλλ’ αύτός ό δρος δέν χρησι
μοποιείται σ’ άναφορά πρός τό εν, γ ιατί είναι δυνατό νά δέχεται μιάν ορισμένη 
σημασία (δπως κατάσταση, τάξη, διακόσμηση, μακρόκοσμος, μικρόκοσμος)1 
πού δέν καλύπτει τήν απόλυτη καθολικότητα τοϋ πάντα. ’Έ τσ ι ό φιλόσοφος 
άνταποκρίνεται στή θεμελιακή άπαίτηση νά διατύπωση μέ τό σχήμα έν-πάντα 
τήν καθολική ένότητα των πραγμάτων μέ άναφορά προς μιά καί κοινή καθο- 
δηγητική άρχή τάξης. Μ’ αύτό τό σχήμα, τό καθολικό καί τό μερικό συλλαμ- 
βάνονται μαζί καί προσδιορίζονται άμοιβαϊα. Τό θεμελιακό άξίωμα, δπως αύτό 
είναι διατυπωμένο καί δπως ισχύει στή φιλοσοφία τοϋ D ilth ey 2, δτι «ή σκέψη 
τοϋ δλου κάνει κατορθωτή καί ορίζει τήν κατανόηση τοϋ μερικοΰ», μπορεί νά 
εφαρμόζεται στή φιλοσοφία πολλών I Iροσωκρατικών, μόνο πού σ’ αύτούς 
είναι άνάγκη ένα τέτοιο άξίωμα νά διατυπώνεται μαζί καί άντίστροφα. Διότι 
έδώ τό ένα καί καθολικό προσδιορίζει πώ ς υπάρχουν ο σιαστικά δλα τά μερικά 
καί ό τρόπος ύπαρξης δλων τών μερικών εξυπηρετεί ιόν π  οσδιορισμό τοϋ 
ενός πού τά περιέχει, τά κατέχει καί τά διέπει ώς κοινή τους άρχή. Ή  σκέψη 
ρέπει πρός ολικές έννοιες (δλα, πάντοτε, τίποτε, ολικά, τό μοναδικό πάντων, 
ό ενας καί κυρίαρχος παράγων δλων τών πραγμάτων κλπ.) καί ή έννοια τοϋ 
καθολικοΰ καταργεί βασικά ή κάνει άσήμαντη τήν έννοια τοϋ ουσιαστικά άλ- 
λιώτικου, τή διαφορά υποκειμένου καί άντικειμένου, τήν δυνατότητα έναλλα- 
κτικών δομών σκέψης στήν έρμηνεία τοϋ κόσμου. Μέσα σ’ δλα πού ξεχωρί
ζουν, τά διαφορετικά καί άντιθετικά, προϋποτίθεται μιά συνάρτηση πού τάένώνε^ 
σ’ ένα σύνολο. 'Η  άμοιβαία αύτή εσωτερική σχέση καθολικοΰ καί μερικών 
μένει βέβαια σέ κοσμολογικό έπίπεδο καί δέν είσηγεΐται καμιάν άρχή μετα
φυσικής.

Ό  Αναξίμανδρος είδε τόν κόσμο ώς πεδίο δράσης άντιρρόπων παραγόν
των πού ίσορροποΰν: δλα παίζουν ένα διατεταγμένο παιγνίδι ζημιών καί άνα- 
λόγων άποζημιώσεων, πού άποδίδονται σέ τακτά χρονικά διαστήματα. Τό δυ
ναμικό αύτό σύστημα ισορροπίας τών αντίρροπων παραγόντων δλου τοϋ κό
σμου τό περιέχει καί τό κυβερνά τό άπειρο ώς ή έσχατη πραγματικότητα. Ά λλα  
ό Αναξίμανδρος δέν ρώτησε καί οΰτε ήταν σέ θέση νά ρωτήση: τί είναι τό έν- 
άπειρον ον; Καί ο Ά ναξιμένης δέν μποροΰσε έπίσης νά ρωτήση: τί είναι ό άήρ; 
'Η  βασική του πρόταση ήταν: τά πάντα είναι άήρ. Ά λ λ ’ αύτό δέν άποτελοΰσε 
άπάντηση στο ερώτημα: τί είναι άήρ. Αύτό είναι ενα ερώτημα πού αν τό έφθα-

1 .W . K r a n z ,  Kosmos, A rcliiv fu r B egriffsgeschichte2, 1, Bonn 1955 ,ειδικά το ϋ  
ί δ ί ο υ, Kosmos, Philol. 93 (1938), 430-448. R e i n h a r d t ,  174· J . K e r s c h e n -  
s t e i n e r ,  Kosmos. Q uellenkritische T’ntersuchungen  zu den V orsokratikern , M un- 
chen 1962, 25 κ.έ.

2. Ideen iiber eine beschreibende und zergliechernde Psychologie, W erke 5, 172.
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νε, δέν θά άπεϊχε πολύ άπό το θεμελιακό ερώτημα τής μεταφυσικής: τί είναι 
τό δν ;

Τό ίδιο ισχύει γ ιά  τον Πυθαγόρα καί τούς μαθητάς του. Ή  βασική τους 
πρόταση είναι: τά πάντα είναι άριθμός. 'Ο  άριθμός εχει μιάν «άρχή» κι αύτή 
είναι τό ίν, ή μονάδα. Αύτό δμως δέν τούς οδήγησε στο έσχατο ερώτημα: τί 
είναι τό εν, ή τί είναι τό έν-δν;

Ό  ΙΤαρμενίδης μάλιστα είναι ό πρώτος πού προσδιορίζει τό υν: τό ον 
είναι έν. Ά λλά  δέν έθεσε τό έσχατο ερώτημα: τί είναι τό δν, τ ί είναι αύτό πού 
είναι δλα δσα υπάρχουν;

Καί ό 'Η ράκλειτος εκδηλώνει ποικίλες προσπάθειες νά προσδιορίση τό 
ίν  τό σοφόν, τον θεόν, τον λόγον, τό πυρ, τήν έσχατη πραγματικότητα πού έξη- 
γε ΐ  δλα τά πράγματα ώς ένα ένιαΐο δλον. Ά λλά  δλες οί προσπάθειές του δέν 
άντιστοιχοϋν σ’ ένα γενικό έρώτημα: τί είναι τό έν, ή τ ί είναι τό ον; Δέν είχε, 
βέβαια, διαμορφωθή άκόμα τό κατάλληλο πνευματικό κλίμα, μέσα άπό τό 
όποιο θά μπορούσε νά γεννηθή αύτό τό έσχατο μεταφυσικό έρώτημα.

Ό  Πλάτων άναφερόμενος σέ άπόψεις πρώιμων φιλοσόφων γιά  τά στοι
χεία, δτι τό θερμό λ.χ. είναι τό ένα καί μοναδικό, τό καθαυτό δν, θέτει τό έρώ
τημα: τί πρέπει νά έννοοϋμε μ’ αύτό τό ένα δν; Καί χαρακτηρίζει τό έρώτημα 
«τί είναι τό ον» ώς τό μέγιστον καί πρώτον πρόβλημα πού άπαιτεϊ διερεύνηση1.

Ό  Α ριστοτέλης τέλος έπιτυγχάνει νά θεμελιώση τή μεταφυσική ώς «έπι- 
στήμη» άνάγοντάς την έσχατα στο θεμελιακό καί κεντρικό έρώτημα: τί είναι 
τό εν-δν; Ά λλά  στο έργο του αύτό τής θεμελίωσης της μεταφυσικής δέν μπο
ρούσε παρά νά χρησιμοποιή δεδομένα καί δυνατότητες πού τοΰ προσέφεραν 
οί πρώτοι φιλόσοφοι καί ό Πλάτων2.

1. Σοφ. 243 d κ.έ.
2. ΜτΦ Β 4. 1001 a 4 κ.έ.' I 2. 1052 b 9 κ.έ.. "Οτι τό πρώτο καί κεντρικό μεταφυσικό 

πρόβλημα tv -δν, δπως αύτό έτέθη πρώτα άπό τόν Πλάτωνα καί τόν ’Αριστοτέλη, πρέπει 
νά έξετάζεται σέ άναφορά πρός τούς πρώτους φιλοσόφους, τό δείχνει εύγλωττα ό G. Μ a r- 
t i n, Allgemeine M etaphysik. Ih re  Problem e und ihre M ethode, Berlin 1965, 29 κ.έ.


