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ΠΡΟΛΟΓΟ 

    Φηινζνθία είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε εξσηήκαηα, πξνβιήκαηα ή απνξίεο 

πνπ κπνξνχκε λα απνθαιέζνπκε νξηαθά, ζεκειηψδε, ή έζραηα, φπσο απηά ηεο 

χπαξμεο, γλψζεο, αμίαο, αηηίαο, γιψζζαο θαη ηνπ λνπ. Ξερσξίδεη απφ άιινπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, απφ ηελ θξηηηθή θαη γεληθψο 

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ θαη ηελ νηθνδφκεζή ηεο πάλσ ζε ινγηθέο 

εμεγήζεηο. 

 

 
 Ζ Φηινζνθία ηνπ Ραθαήι 

 

  Ζ ιέμε θηινζνθία εηπκνινγηθά είλαη ζχλζεηε θαη πξνέξρεηαη απφ ην αξραίν 

ειιεληθφ θηιείλ (αγαπψ) θαη ηε ιέμε ζνθία, δειαδή αγάπε γηα ηε ζνθία. Ζ 

θηινζνθία κάο αλνίγεη λένπο δξφκνπο θαη αλαδεηά απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ 

πηζαλψο μεπεξλνχλ ηηο αλζξψπηλεο γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο, βνεζψληαο ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ νξίσλ ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο, αθφκα θαη φηαλ δελ θηάλεη ζε θάπνην 

απνηέιεζκα ν επαγσγηθφο ηεο πξνβιεκαηηζκφο. Γελ ζα ήηαλ ιάζνο λα πνχκε 

φηη θηινζνθία είλαη ζθέςε πάλσ ζηελ ίδηα ηε ζθέςε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο. 

  Ζ κέζνδνο ελφο ζηνραζκνχ ψζηε απηφο λα νλνκαζζεί θηινζνθηθφο πξέπεη λα 

πιεξoί ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη ζηάδηα. Απηά ηα ζηάδηα είλαη εθείλα 

ηεο Παξαηεξήζεσο, ηεο Τπνζέζεσο, ηνπ Πεηξάκαηνο, ηεο Απφδεημεο θαη ηεο 

Δπαλαιήςεσο. Ο θηινζνθηθφο ζηνραζκφο απαξαίηεηα πξέπεη λα εγθνιπσζεί ηελ 

επηζηεκνληθή απνδεηθηηθή δηαδηθαζία 

  Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη ζχγρξνλεο ζεηηθέο επηζηήκεο (Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, 

Υεκεία, Ηαηξηθή, Αζηξνλνκία θ.α.) αιιά θαη κεηαγελέζηεξεο ζεσξεηηθέο 

(Φπρνινγία, Κνηλσληνινγία θ.α.) αλαδχζεθαλ  απφ ην θηινζνθηθφ ζηνραζκφ. 

  Ζ πξνζσθξαηηθή θηινζνθία γελλήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 7νπ αηψλα π.Υ. ζηηο 

Διιεληθέο πφιεηο ηεο Ησλίαο. Ζ ίδξπζε ηεο Ησληθήο ζρνιήο ηεο Μηιήηνπ απνηειεί ην 

νξηαθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο πξνζσθξαηηθήο ζθέςεο θαη νπζηαζηηθά ηεο πξψηεο 

θηινζνθηθήο ζθέςεο ζηνλ αξραίν Διιεληθφ θφζκν. 
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   Παξφιν πνπ ε πνηεηηθή παξάδνζε απερεί ζηα έξγα ησλ πξνζσθξαηηθψλ 

θηινζφθσλ, ζεσξείηαη φηη ήηαλ εθείλνη πνπ δηακφξθσζαλ ην γλσζηνζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν γηα ην πέξαζκα απφ ηνλ κχζν ζηνλ ιφγν. ηε ζέζε ησλ κχζσλ πνπ 

εμεγνχλ ηελ  δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ ή θπζηθά θαηλφκελα, εκθαλίδνληαη ζεσξίεο 

δηαηππσκέλεο απφ ζηνραζηέο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζέζε ηεο απζεληίαο ηεο 

πνηεηηθήο παξάδνζεο λα παίξλνπλ επηρεηξήκαηα θαη απνδείμεηο πνπ δηαηππψλνληαη 

κε ινγηθή ζπλνρή.  

  Οη πξνζσθξαηηθνί θηιφζνθνη είλαη νη πξψηνη θηιφζνθνη. Οη Έιιελεο παληξεχνπλ 

κέζα ηνπο ηελ αξραία Διιεληθή κπζνινγία µε ηελ έιινγε ζθέςε θαη αλαδεηνχλ ζηε 

θχζε φιεο εθείλεο ηηο δπλάκεηο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Οη θπζηθνί πξνζσθξαηηθνί 

θηιφζνθνη αζρνινχληαη εμ νινθιήξνπ µε ηελ πξσηαξρηθή αηηία ηνπ θφζκνπ θαη µε 

ηηο δπλάκεηο εθείλεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πιάζε θαη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. ιεο νη 

έλλνηεο θαη νη επηζηήκεο, πνπ κέρξη θαη ζήκεξα αλαπηχζζνληαη αικαησδψο, είλαη 

πλεπκαηηθά ηέθλα απηψλ ησλ θηιφζνθσλ. Ζ έλλνηα ηεο χιεο, ε έλλνηα ηνπ απείξνπ, ε 

έλλνηα ηεο δχλακεο, ηνπ αξηζκνχ, ηεο θίλεζεο, ηνπ Δίλαη, ηνπ γίγλεζζαη, 

ηνπ ληνο, ηνπ Αηφκνπ, ηνπ ρσξνρξφλνπ, είλαη δεκηνπξγήκαηα απηήο ηεο 

θηινζνθηθήο ζθέςεο 

  Οη πεγέο καο γηα ηνπο πξνζσθξαηηθνχο θηιφζνθνπο είλαη ηα δηάζπαξηα 

απνζπάζκαηα ηνπ απζεληηθνχ ιφγνπ ηνπο (πξσηνγελείο) -έηζη φπσο ηνπιάρηζηνλ έρεη 

ζσζεί- θαη νη αλαθνξέο άιισλ ζπγγξαθέσλ, (δεπηεξνγελείο), φπσο ν Πινχηαξρνο, ν 

Κιήκεο ν Αιεμαλδξεχο, ν Ηππφιπηνο, ν Γηνγέλεο Λαέξηηνο, ν Ησάλλεο ηνβαίνο, ν 

Πιάησλ θαη ν Αξηζηνηέιεο, ν Θεφθξαζηνο κε ην Φπζηθψλ Γφμαη, πνπ θαζηέξσζε ηελ 

Γνμνγξαθηθή παξάδνζε, ν Ζξαθιείδεο ν Πνληηθφο, ν Κιεάλζεο θαη ν Αξηζηφμελνο. 

Βέβαηα, νη χζηεξεο πιεξνθνξίεο ρξεηάδεηαη πάληα λα ζηαζκίδνληαη πξνζεθηηθά, 

θαζψο νη φπνηεο αλαθνξέο γίλνληαη, εθθξάδνπλ θαη ηελ νπηηθή γσλία ηνπ εθάζηνηε 

ζπγγξαθέα. 

 
 

«Ζ θηινζνθία», ιεπηνκέξεηα από ηνλ ηάθν ηνπ πάπα ίμηνπ Γ’ (1490-93), έξγν ηνπ Πνιαϊόιν. Ζ θηινζνθία 

πξνζωπνπνηεκέλε κειεηά ην βηβιίν ηεο θύζεο ζην νπνίν πξέπεη λα εληξπθνύλ όινη νη θηιόζνθνη, θαη όζνη ελδηαθέξνληαη 

γηα ηε θηινζνθία  

Ζ ΤΝΣΑΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
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ΠΡΟΩΚΡΑΣΗΚΟΗ ΦΗΛΟΟΦΟΗ  
ΠΡΟΓΡΟΜΟΗ 

Χο πξφδξνκνη ησλ Πξνζσθξαηηθψλ ζεσξνχληαη ν Όμηρος θαη ν Ζζίοδος. ηα 

νκεξηθά έπε ε αληίιεςε ηνπ θφζκνπ είλαη απιντθή. Ο νπξαλφο είλαη έλα ζηέξεν 

εκηζθαίξην πνπ ζθεπάδεη ηε ζηξνγγπιή θαη επίπεδε Γε, ε νπνία εθηείλεηαη ζε κεγάιν 

βάζνο θαη θηάλεη ζηνλ Σάξηαξν, ελψ γχξσ ηεο θπιάεη ν αραλήο Χθεαλφο.  

 κεξνο Θ 13 (κηιάεη ν Γίαο) 
Γηα ζα ηνλ ξίμσ κεο ζηα Σάξηαξα ηα καχξα, αξπάδνληάο ηνλ, 

καθξηά , ζηεο γεο ηα ξηδνθάησθια, ζηελ πην βαζηά θνπθάια, 

κε ζηδεξέληεο πφξηεο, ράιθηλν θαηψθιη, απφ ηνλ Άδε, 

ηφζν πην απφβαζα, φζν βξίζθεηαη πην θάησ ε γε απφ ηα νπξάληα 

Μηθξ. Ν. Καδαληδάθε Η.Θ. Κξνθηδά 

 
Ζ Γε όπωο ηελ ελλννύζε ν Όκεξνο 

Ο Ζζίνδνο δεκηνχξγεζε ηελ θνζκνγνλία ηνπ ηαθηνπνηψληαο αξραίν κπζνινγηθφ 

πιηθφ, δηαγξάθνληαο ηελ πνξεία σο ηελ θπξηαξρία ηνπ Γία θαη ηε δηαθπβέξλεζή ηνπ 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηάμε θαη ηε δηθαηνζχλε (δίθελ).  

Άιιε κηα ζενγνληθή θνζκνγνλία δηαηχπσζε ν παξηηάηεο ιπξηθφο πνηεηήο Αλκμάν, 

φπσο θαη ν Φερεκύδης απφ ηε χξν. Γηάθνξεο εθδνρέο θνζκνγνλίαο αλαθέξνπλ νη 

Ορθικοί πνπ πίζηεπαλ ζηε κεηεκςχρσζε. 

 

ΟΗ ΗΧΝΔ ΣΟΥΑΣΔ 
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ΘΑΛΖ Ο ΜΗΛΖΗΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Ο Θαιήο ήηαλ ν πξψηνο ζηνραζηήο πνπ εξεχλεζε ην δήηεκα ησλ αηηίσλ ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. πλερηζηέο ηνπ ήηαλ ν Αλαμίκαλδξνο θαη ν Αλαμηκέλεο. 

Ήηαλ πξoζσθξαηηθφο θηιφζνθνο θαη θαηαγφηαλ απφ ηελ Μίιεην. 

Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 6νπ αηψλα π. Υ (630-543).Θεσξείηαη ηδξπηήο ηεο 

Ησληθήο ρνιήο, ή ηεο ζρνιήο ηεο Μηιήηνπ , πνπ ζεσξείηαη κηα εκβξπψδεο κνξθή 

πιηζηηθήο  ζρνιήο. Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν ηνπ Θαιή έρνπλ 

δηαζσζεί απφ ηνλ Αξηζηνηέιε. 

 Σνπ απνδίδεηαη ην έξγν Ναπηηθή Αζηξνινγία αιιά ζεσξείηαη κάιινλ ακθίβνιν εάλ 

ην έγξαςε ν ίδηνο. Ζ παξάδνζε ηνλ θαηαηάζζεη κεηαμχ ησλ επηά ζνθψλ θαη ηνλ 

πεξηγξάθεη σο άλζξσπν κε πιαηηέο γλψζεηο θαη κεγάιε επηλνεηηθφηεηα. 

 

 
Αλαπαξάζηαζε Μηιήηνπ 

Αλήγαγε ηα πνιιαπιά θαηλφκελα ηνπ θφζκνπ ζε κηα απξφζσπε, κνλαδηθή ή εληαία 

αξρή, γεγνλφο πνπ ηνλ θαηαηάζζεη ζηνλ πίλαθα ησλ Φηινζφθσλ.  Ο Θαιήο είλαη 

γλσζηφο θαη γηα ηελ επηηπρεκέλε πξφβιεςε ηεο ειηαθήο έθιεηςεο ηνπ 585. 

 Αλαθάιπςε ηηο ηξνπέο (ειηνζηάζηα), ην εηεξφθσην ηεο ειήλεο, θαζψο θαη 

ηνλ ειεθηξηζκφ θαη ηνλ καγλεηηζκφ, απφ ηηο ειθηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

νξπθηνχ καγλεηίηε θαη ηνπ ήιεθηξνπ (θερξηκπάξη), δίδαμε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απφ 

ηνλ αζηεξηζκφ ηεο Μηθξάο Άξθηνπ, θαηαζθεχαζε ην πεξίθεκν «δηαζηεκφκεηξνλ» 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζηάζεσλ ησλ πινίσλ απφ ηελ μεξά, ππνιφγηζε θαη ην 

χςνο ησλ ππξακίδσλ ζηελ Αίγππην κεηξψληαο ηνλ ίζθην ηνπο, ηε ζηηγκή αθξηβψο 

πνπ ν δηθφο ηνπ ίζθηνο ήηαλ ίζνο κε ην πξαγκαηηθφ ηνπ χςνο. 

Πξψηνο ν Θαιήο αλαδήηεζε ηελ αξρή ησλ φλησλ φρη ζηνλ Θεφ, αιιά ζε θάπνην 

θπζηθφ είδνο. Ζ δσηηθή δχλακε ηνπ λεξνχ θαη ε ηεξάζηηα ζεκαζία ηνπ ζηε 

θχζε ήηαλ ε αηηία πνπ έθαλε ηνλ Θαιή λα ην νξίζεη σο πξσηαξρηθφ ζηνηρείν. 

ηελ θνζκνινγία ηνπ θηιφζνθνπ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην λεξφ. Σνπ απνδίδνληαη 

δχν θνζκνινγηθέο απφςεηο: 

Ζ Γε έρεη ηε κνξθή ελφο θπθιηθνχ δίζθνπ πνπ ζηεξίδεηαη ζην λεξφ. 

Σν λεξφ είλαη ε αξρή ησλ πάλησλ. 
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Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ν θηιφζνθνο αθαηξεί απφ ην λεξφ ηε ζετθή ηνπ ηδηφηεηα θαη 

ην αλαγλσξίδεη κφλνλ σο θπζηθφ ζψκα. 

πσο καο παξαδίδεη ν Αξηζηνηέιεο ζην Πεξί Φπρήο Α5 θαη Α3 ν Θαιήο πίζηεπε 

πσο ν θφζκνο είλαη γεκάηνο ζενχο (πάληα πιήξε ζεψλ είλαη) θαη φηη ε ςπρή είλαη 

θάηη ην θηλεηηθφ (θηλεηηθφλ ηη). Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα αξρατθή δηαηχπσζε 

ηεο ζεσξίαο ηνπ πινδσηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θφζκνο είλαη δσληαλφο θαη 

έκςπρνο, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπ 

 
  

Ο Ζξάθιεηηνο γξάθεη: «Θαιήο πξψηνο αζηξνινγήζαη». Ο Ζξφδνηνο αλαθέξεη πψο ν 

Θαιήο ζπλφδεπζε ηνλ Κξνίζν ζε εθζηξαηεία ηνπ θαη κε θαηάιιειε δηνρέηεπζε ησλ 

λεξψλ ηνπ πνηακνχ Αιχ δηεπθφιπλε ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ ζηε δηάβαζε ηνπο.  

Αλαθάιπςε (κε ζθηνζεξηθφ γλψκνλα) ηελ αληζφηεηα ησλ εμακήλσλ (ζεξηλνχ θαη 

ρεηκεξηλνχ). 

 Μέηξεζε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (365 εκέξεο). 

 Μειέηεζε ηηο ηξνπέο θαη ηηο ηζεκεξίεο ηνπ Ήιηνπ θαη αλέπηπμε κεζφδνπο 

εληνπηζκνχ ησλ αληίζηνηρσλ εκεξψλ κέζα ζην έηνο. 

 Αλέπηπμε κέζνδν πινπνίεζεο ζην έδαθνο ηεο αθξηβνχο δηεχζπλζεο Βνξξάο-Νφηνο. 

 Πξφβιεςε κία έθιεηςε Ζιίνπ (Μάηνο 585 π.Υ.). 

 Έγξαςε ηα βηβιία «Πεξί Σξνπήο θαη Ηζεκεξίαο» θαη «Ναπηηθή Αζηξνινγία». 

 Γηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ην ζρήκα ηεο Γεο είλαη ζθαηξηθφ, θαζψο θαη φηη ηα άζηξα 

απνηεινχληαη απφ ηα ίδηα ζπζηαηηθά κε ηε Γε. 

  Τπνιφγηζε ηνλ ιφγν ηεο δηακέηξνπ ηνπ Ήιηνπ πξνο ηελ θαηλφκελε ηξνρηά ηνπ γχξσ 

απφ ηε Γε, θαζψο θαη ηεο δηακέηξνπ ηεο ειήλεο πξνο ηελ ηξνρηά ηεο γχξσ απφ ηελ 

Γε θαη ηνπο βξήθε 1/720. 

Χο καζεκαηηθφο ν Θαιήο είλαη γλσζηφο ζηε ζηνηρεηψδε γεσκεηξία απφ ην νκψλπκν 

ζεψξεκα γηα ηα ηκήκαηα πνπ απνηέκλνληαη απφ παξάιιειεο επζείεο ηνπ επηπέδνπ 

πάλσ ζε δχν άιιεο επζείεο ηνπ θαη ην αλάινγν ηνπ ζηε γεσκεηξία ηνπ ρψξνπ. Σν 

ζεψξεκα ηεο γεσκεηξίαο πσο νη γσλίεο ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο 

νθείιεηαη επίζεο ζ’ απηφλ. 
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Ζ θπξηφηεξε πξνζθνξά ηνπ Θαιή ζηελ επηζηήκε ησλ καζεκαηηθψλ, απηή ήηαλ ε 

εηζαγσγή ηεο απνδείμεσο, γεγνλφο πνπ έθεξε αιιαγή ζηνλ ηξφπν 

ηνπ «ζθέπηεζζαη» κέρξη εθείλε ηελ επνρή. 
 

ΑΝΑΞΗΜΑΝΓΡΟ Ο ΜΗΛΖΗΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Ο Αλαμίκαλδξνο, (610 π.Υ. - 547 π..X) Ήηαλ ν δεχηεξνο απφ ηνπο θπζηθνχο 

θηιφζνθνπο ή θπζηνιφγνπο ηεο Ησλίαο, πνιίηεο ηεο Μηιήηνπ φπσο ν Θαιήο, ηνπ 

νπνίνπ άιισζηε ππήξμε καζεηήο, ζχληξνθνο θαη δηάδνρνο ζηε ρνιή ηνπ, 

αξρεγφο ηεο απνηθίαο ηεο Μηιήηνπ ζηελ Ακθίπνιε. 

Οη πεγέο ηνλ αλαθέξνπλ ελίνηε σο επηηπρεκέλν ζπνπδαζηή ηεο Αζηξνλνκίαο θαη ηεο 

Γεσγξαθίαο θαη πξψηκν ππέξκαρν ηεο αθξηβνχο επηζηήκεο. Λέγεηαη, επίζεο, φηη 

εηζήγαγε ηε ρξήζε ηνπ γλψκνλα ζηελ αξραία Διιάδα θαη φηη θαηαζθεχαζε ράξηε 

ηνπ γλσζηνχ ηφηε θφζκνπ.  

        
                   

Ο Αλαμίκαλδξνο, εμήγεζε ηελ δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ εθθηλψληαο απφ ην άπεηξν. 

Απφ ην άπεηξν μερψξηζε κηα θιφγα θαη ν λεθειψδεο αέξαο. ηνλ ππξήλα ηνπ 

λεθειψκαηνο ζπκππθλψζεθε ε Γε ελψ θιφγα έδσλε ηνλ αέξα. Καηφπηλ ε πχξηλε 
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ζθαίξα εμεξξάγε θαη δηαιχζεθε ζε θχθινπο ηπιηγκέλνπο απφ λεθειψδε αέξα. Οη 

θχθινη απιψζεθαλ θαη ζρεκάηηζαλ ηα νπξάληα ζψκαηα.  

ηελ Αζηξνλνκία, θαηαζθεχαζε ειηαθά ξνιφγηα, θαη ππνιφγηζε ηε ιφγσζε ηεο 

εθιεηπηηθήο. 

Πίζηεπε κηα εηθφλα ηεο Γεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε γε είλαη θπιηλδξηθή κε πιάηνο 

ηξηπιάζην απφ ην κήθνο θαη νη άλζξσπνη θαηνηθνχλ ζηελ επάλσ επηθάλεηά ηεο. 

Σειεπηαίν ζηάδην ηεο θνζκνγνλίαο ηνπ θηιφζνθνπ, είλαη ε απνμήξαλζε ηκεκάησλ 

ηεο Γεο ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ Ζιίνπ. ,ηη απέκεηλε απφ απηή ηελ αξρηθή 

απνμήξαλζε δηακφξθσζε ηε ζάιαζζα. Σνχηε ε βαζκηαία απνμήξαλζε είλαη ηκήκα 

κηαο θπθιηθήο δηαδηθαζίαο πνπ δελ νδεγεί, φκσο, ζηελ επαλαπνξξφθεζε ηεο γεο απφ 

ην άπεηξν. 

Ο Αλαμίκαλδξνο δηαηχπσζε επίζεο θαη κηα πξψηκε εμειηθηηθή ζεσξία, βάζεη ηεο 

νπνίαο ε δσή εκθαλίζηεθε -κέζσ πξνθαλψο ηεο απηφκαηεο γέλεζεο εμαηηίαο ηεο 

ειηαθήο ζεξκφηεηαο - ζηνλ πειφ ή ηε ιάζπε. Σα πξψηα πιάζκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ήηαλ ηρζπφκνξθα θαη ηα πεξηέθιεηαλ θειχθε. Απνβάιινληαο ηα 

θειχθε ηα πιάζκαηα απηά πξνζαξκφζηεθαλ βαζκηαία ζην αέξην πεξηβάιινλ. Ο 

άλζξσπνο εκθαλίδεηαη ζην ηέινο απηήο ηεο εμειηθηηθήο βαζκίδαο, γεγνλφο πνπ καο 

νδεγεί ζηε ζθέςε φηη ν θηιφζνθνο είδε ηελ γέλεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηεο δσήο σο κηα 

εληαία εμειηθηηθή δηαδηθαζία, πνπ δελ απέρεη πνιχ απφ ηε ζχγρξνλε εμειηθηηθή 

ζεσξία. 

 

      
 

πσο αλαθέξεη ν Ηππφιπηνο, ν Αλαμίκαλδξνο πίζηεπε πσο ν άλεκνο είλαη αέξαο ζε 

θίλεζε, πσο νη βξνρέο πξνέξρνληαλ απφ ηνπο αηκνχο ηεο Γεο, νη νπνίνη 

δεκηνπξγνχληαλ απφ ηελ εμάηκηζε ησλ πδάησλ ιφγσ ηεο ζεξκφηεηαο ηνπ Ήιηνπ.  

Δπίθεληξν ηεοθηινζνθίαο ηνπ Αλαμίκαλδξνπ είλαη ην άπεηξνλ, έλα άπεηξν φκσο πνπ 

πηζαλψο πξνζιαβάλεη δχν εξκελείεο: 

άπεηξνλ α+πέξαο = ρσξίο ηέινο 

άπεηξνλ α+πεξάσ =αδηαπέξαζην 

ε θάζε πεξίπησζε θαίλεηαη πσο ελλννχζε κηα πξσηαξρηθή αηηία δίρσο φξηα ζηνλ 

ρψξν. Σν άπεηξνλ είλαη απεξηφξηζην ζηνλ ρψξν θαη πνηνηηθά αθαζφξηζην, θαζψο δελ 

πξνζδηνξίδεηαη κνξθηθά σο έλα απφ ηα ηέζζεξα ζηνηρεία.  
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ΔΡΓΑ ΣΟΤ 

Πεξί ηεο Φχζεσο, ηνπ νπνίνπ επηβηψλεη απφζπαζκα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηκπιίθην. 

Βέβαηα είλαη ακθίβνιν αλ απηφο ήηαλ ν πξαγκαηηθφο ηίηινο ηνπ έξγνπ, κηα θαη 

ζπλεζηδφηαλ ζηελ αξραηφηεηα ζε αλάινγα έξγα λα απνδίδεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηίηινο. 

Υάξηεο ηνπ γλσζηνχ θφζκνπ (ρακέλνο) 

 

ΑΝΑΞΗΜΔΝΖ Ο ΜΗΛΖΗΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Ο Αλαμηκέλεο, ν ηξίηνο ζηε δηαδνρή Μηιήζηνο θηιφζνθνο, ήηαλ γηνο ηνπ 

Δπξχζηξαηνπ θαη καζεηήο ηνπ Αλαμίκαλδξνπ. Πέζαλε πηζαλψο ζε ειηθία 60 ρξνλψλ 

θαηά ηελ 63ε Οιπκπηάδα (528-525 π.Υ.). 

 Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 6νπ π.Υ αηψλα θαη αλαδήηεζε ηελ αξρή 

ηνπ θφζκνπ ζηνλ αέξα, ηνλ νπνίν φξηζε σο κνλαδηθή θαη άπεηξε αξρή, 

( ηκπιίθηνο Δηο ηα Φπζηθά 24, 26 [DK 1345]). Ο αέξαο είλαη πνζνηηθά άπεηξνο θαη 

απηφ ηνλ θαζηζηά αλεμάληιεηε πεγή ηνπ γίγλεζζαη. Με ηελ ζεσξία ηεο πχθλσζεο θαη 

ηεο αξαίσζεο εξκήλεπζε φια φζα δελ είλαη αέξαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ αληηιεπηά 

σο θαηαζηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ αέξα. (Απφ ηνλ αέξα κέζσ 

ηεο αξαίσζεο δεκηνπξγείηαη ην ππξ, ελψ κέζσ ηεο ζπκπχθλσζεο δεκηνπξγείηαη 

ε γε θαη ην χδσξ). 

 

 
 

Ο θφζκνο πξνέθπςε απφ ηνλ αδηαθνξνπνίεην αέξα. Σν ζρήκα ηνπ χκπαληνο 

πηζηεχεη φηη είλαη εκηζθαηξηθφ. Σα νπξάληα ζψκαηα έρνπλ πχξηλε θχζε θαη 

πξνέθπςαλ απφ ηνπο πγξνχο αηκνχο πνπ αλαδίδνληαη απφ ηα πγξά κέξε ηεο γεο. 

Αλεβαίλνληαο νη αηκνί αξαηψλνπλ ηφζν, πνπ γίλνληαη θσηηά θαη φπσο 

ε γε ππνβαζηάδνληαη απφ ηνλ αέξα. 

Σν εξκελεπηηθφ κνληέιν ηνπ θφζκνπ πνπ πξνβάιιεη ν Αλαμηκέλεο είλαη ην πξψην 

ζπζηεκαηηθφ κνληζηηθφ ζχζηεκα ζηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία θαη πιηζηηθφ κε 

ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ. Ζ χιε δε ζεσξείηαη αδξαλήο αιιά δσληαλή θαη 

αδηαρψξηζηε απφ ηελ θηλνχζα αηηία ηεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε χιε θαη ε 

δχλακε δελ έρνπλ αθφκα δηαρσξηζηεί σο απηνηειείο νληφηεηεο. 
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ΞΔΝΟΦΑΝΖ Ο ΚΟΛΟΦΩΝΗΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Αξραίνο Έιιελαο θηιφζνθνο ηδξπηήο ηεο Διεαηηθήο ζρνιήο. Γελλήζεθε γχξσ ζην 

565 π.ρ ζηελ Κνινθψλα θαη πέζαλε γχξσ ζην 470 π.Υ. ηαλ νη Πέξζεο θαηέθηεζαλ 

ηελ Ησλία, ζηα 546, εθπαηξίζζεθε θαη επί πνιιά έηε πεξηεξρφηαλ ζηηο ειιεληθέο 

πφιεηο ζαλ πνηεηήο θαη ξαςσδφο, γηα λα εγθαηαζηαζεί, ηέινο, ζηελ Διέα, απνηθία 

πνπ ίδξπζαλ ζηε Μεγάιε Διιάδα νη πξφζθπγεο ηεο Ησλίαο. Σν θηινζνθηθφ ηνπ έξγν 

θαηεζηξάθε, θαη κφλν απφ κεξηθά ιείςαλα ηνπ έξγνπ ηνπ «Πεξί θχζεσο», 

δηδαθηηθνχ έπνπο, θαη ηηο καξηπξίεο ηνπ Αξηζηνηέιε, Θενθξάζηνπ θ.α., γλσξίδνπκε 

ηη πίζηεπε. Ο Ξελνθάλεο κεηαθέξνληαο ηε θηινζνθία απφ ηελ Αλαηνιή ζηε Γχζε, 

πξνζέδσζε ζ’ απηήλ θαζαξά ζξεζθεπηηθή ρξνηά. Σνικεξφο ειεγθηήο ηεο 

πνιπζετζηηθήο ζξεζθείαο ησλ Διιήλσλ, χςσζε θσλή ελαληίνλ ηεο, θαη θαηαθέξζεθε 

κε δξηκχηεηα θαηά ησλ θνζκνγνληθψλ πξνιήςεσλ θαη ησλ εζηθψλ αξρψλ ηεο 

ειιεληθήο Μπζνινγίαο. 

 

       
 

Ο Ξελνθάλεο αγαλαθηνχζε θπξίσο θαη ζάξθαδε γηα ην ιφγν φηη ε Μπζνινγία είρε 

πιάζεη έλα πιήζνο απφ ζενχο αλζξσπφκνξθνπο, κε φια ηα πάζε θαη ηα ειαηηψκαηα 

ησλ ζλεηψλ. ηη ν Θεφο είλαη έλαο θαη απηφο είλαη φινο φκκα, φινο νπο, φινο λνπο, 

θαη άξρεη άζθνπα κε ηελ ίδηα ηνπ ηε δηάλνηα. ληαο αλαιινίσηνο θαη αθίλεηνο, δελ 

έρεη αλάγθε λα κεηαλαζηεχζεη απφ ηφπν ζε ηφπν γηα λα εθηειεί ηα ζειήκαηά ηνπ. 

Δίλαη παληαρνχ παξψλ. Ζ κφλε απηή ζεφηεηα ηνπ Ξελνθάλε ελαξκνλίδεηαη κε ην 

χκπαλ, νπφηε ν κνλνζετζκφο ηνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη παλζετζκφο.  

Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ 

Γηα ηε θηινζνθηθή ζεκαζία ηνπ Ξελνθάλε ππάξρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Ο 

Jaeger γξάθεη γηα ηελ «ηεξάζηηα επίδξαζή ηνπ ζηε κεηαγελέζηεξε εμέιημε» ελψ ν 

Burnet ππνζηήξημε φηη «ζα ρακνγεινχζε αλ ήμεξε φηη κία κέξα ζα ηνλ ζεσξνχζαλ 

ζενιφγν». Ο Ξελνθάλεο δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηνπο Μηιήζηνπο ή απφ ηνλ 

Ζξάθιεηην ή απφ ηνλ Παξκελίδε. Ήηαλ έλαο πνηεηήο κε θηινζνθηθέο αλεζπρίεο, 
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ηδηαίηεξα γχξσ απφ ηε ζξεζθεία θαη ηνπο ζενχο, πξάγκα πνπ ηνλ έθαλε λα ζηξαθεί 

ελαληίσλ ηνπ αξρέηππνπ ησλ πνηεηψλ θαη ζηπινβάηε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επνρή 

ηνπ Οκήξνπ. Οη επηζέζεηο ηνπ ελαληίσλ ηεο Οκεξηθήο ζενινγίαο ζα πξέπεη λα 

άζθεζαλ βαζηά επίδξαζε ηφζν ζηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο πνπ άθνπγαλ ηα πνηήκαηά 

ηνπ φζν θαη ζε άιινπο ζηνραζηέο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη πηζαλφ φηη επηθξίζεηο ηνπ 

Ζξάθιεηηνπ ελαληίσλ ηνπ ηειεηνπξγηθνχ εμαγληζκνχ κε αίκα θαη ηεο ιαηξείαο ησλ 

αγαικάησλ επεξεάζηεθαλ απφ ηνλ Ξελνθάλε.  

ΘΔΧΡΗΔ  

Οη θφζκνη είλαη άπεηξνη.   

 

ΖΡΑΚΛΔΗΣΟ Ο ΔΦΔΗΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

 Έλαο εθ ησλ λεσηέξσλ Ηψλσλ θπζηνιφγσλ, ν νπνίνο ιφγσ ηεο ζθνηεηλφηεηαο ηνπο 

χθνπο ηνπ νλνκάζζεθε θνηεηλφο, θαη ζε αληίζεζε πξνο ηνλ γειαζηφ Γεκφθξηην, 

Κιαίσλ. Γελλήζεθε ζηελ Έθεζν θαηά ην 544 π.Υ.. Ο ζάλαηφο ηνπ δελ έρεη νξηζζεί 

επαθξηβψο. Αλ ιάβνπκε φκσο ππ' φςηλ φηη ε αθκή ηνπ ζπκπίπηεη κε ηελ 69ε 

Οιπκπηάδα (504 π.Υ.-501 π.Υ) θαη έδεζε 60 έηε, κπνξνχκε λα δερζνχκε φηη ν 

ζάλαηφο ηνπ ζπλέβε ην 484 π.Υ.. Παηέξαο ηνπ αλαθέξεηαη ν Βιχζσλ (ή Βιφζσλ) ή 

Ζξάθσλ. ηνλ Ζξάθιεηην απνλέκεηαη έλα έξγν κε ηίηιν Πεξί Φχζεσο, ην νπνίν 

ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε κε πεξηερφκελν πνιηηηθφ, ζενινγηθφ θαη θνζκνγνληθφ. Ζ 

δνκή θαη ζχλζεζε ησλ αθνξηζκψλ ηνπ είλαη ιεπηνκεξεηαθά επεμεξγαζκέλε θαη ην 

χθνο ηνπ αηληγκαηηθφ. Απηφο είλαη άιισζηε ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

απνθιήζεθε «ζθνηεηλφο». 

 

           
 

Ζ επνρή ηνπ είλαη κεηαβαηηθή θαη ζεκαηνδνηείηαη απφ κεγάιεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο. Ζ θηινζνθία ηνπ αληηκεησπίδεη θξηηηθά ηηο εμειίμεηο ηεο 

επνρήο ηνπ θαη παίξλεη απνζηάζεηο ηφζν απφ ηε κπζηθή παξάδνζε φζν θαη απφ ηε 

λέα θνηλσλία πνπ αλαηέιεη Έιαβε κέξνο ζηνπο πνιηηηθνχο αγψλεο ηεο παηξίδαο ηνπ 

ζην πιεπξφ πάληα ησλ αξηζηνθξαηηθψλ. Ο αξηζηνθξαηηζκφο ηνπ κάιηζηα έθζαζε 

κέρξη λα κηζήζεη άζπνλδα ηνλ «Γήκν» θαη φζνπο βξίζθνληαλ κε ην κέξνο ηνπ ιανχ. 
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Ζ πεξηθξφλεζή ηνπ απηή εζηξάθε ελαληίνλ πνιιψλ ζπγρξφλσλ ηνπ θαη αξραηνηέξσλ 

θηινζφθσλ. Παξ’ φια απηά ζεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο πην βαζπζηφραζηνπο 

θηινζφθνπο ηεο αξραηφηεηνο, ν λεψηεξνο κάιηζηα θφζκνο, κε ηελ εμέιημε ηεο 

θπζηθνκαζεκαηηθήο επηζηήκεο, ηνλ ζεσξεί, καδί κε ηνλ Γεκφθξηην, πξφδξνκν ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο αηνκηθήο επνρήο καο.  

Ο θφζκνο γηα ηνλ Ζξάθιεηην δελ είλαη απνηέιεζκα δεκηνπξγίαο ή γέλεζεο, αιιά 

πξνυπάξρεη πξναηψληα θαη πεξηγξάθεηαη σο δσληαλή θσηηά, ε νπνία ελαιιάμ 

δπλακψλεη θαη εμαζζελεί, ρσξίο πνηέ λα ζβήλεη εληειψο. 

Σν αείδσνλ ππξ δηαλχεη κηα θπθιηθή ηξνρηά θαηά ηελ νπνία κεηαιιάζζεηαη ζε 

ζάιαζζα, θαηφπηλ ζε γε, γηα λα αθνινπζήζεη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία κεηαιιαγήο 

ηεο γεο ζε ζάιαζζα θαη ηεο ζάιαζζαο ζε θσηηά. Σν ππξ ηνπ Ζξάθιεηηνπ είλαη κηα 

θνζκνινγηθή ζηαζεξά πνπ θηλείηαη θαη κεηακνξθψλεηαη αέλαα. 

Σα πάληα ξεη, κεδέπνηε θαηά η'απηό κέλεηλ 

 

               
Ο Ζξάθιεηηνο ζε ιεπηνκέξεηα ηεο ρνιήο ηωλ Αζελώλ ηνπ Ραθαήι. 

Ο Ζξάθιεηηνο, ζε αληίζεζε πξνο ηνπο Διεάηεο θηινζφθνπο πνπ είραλ ζεζπίζεη ηελ 

αθηλεζία ηνπ είλαη, θήξπμε ην αεί γίγλεζζαη θαη κεηαβάιιεζζαη θαη κε νπδέπνηε ην 

απηφ κέλεηλ. Κάζε γέλλεζε, θαηά ηνλ Ζξάθιεηην, είλαη πξντφλ ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ 

ηεο θχζεσο πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή δηαπάιε θαη αληίζεζε. Απφ ηελ πάιε ησλ 

ζηνηρείσλ γελληέηαη ε αξκνλία. Γίρσο ηελ «ελαληηνδξνκία» απηή, φπσο ηελ ιέγεη, δε 

ζα ππήξρε δσή. Γη’ απηφ θαη εθζεηάδεη ηνλ πφιεκν ησλ ζηνηρείσλ σο παηέξα ησλ 

πάλησλ, θαη σο θίλεηξφ ηνπο ην ππξ. Πεξίζζεηα ζεξκφηεηαο ζεκαίλεη πεξίζζεηα 

θηλήζεσο θαη ζπλεηδήζεσο. Πεξίζζεηα ςπρξνχ, ζεκαίλεη αθηλεζία θαη λέθξα. Ο 

Ζξάθιεηηνο, πηζηφο ζην «ηα πάληα ξεη» ππελζχκηδε φηη «δελ κπνξείο λα κπεηο δπν 

θνξέο ζηνλ ίδην πνηακφ» επεηδή αλά πάζα ζηηγκή ν πνηακφο αιιάδεη, νπφηε πνηέ δελ 

είλαη ν ίδηνο πνηακφο. 

Δπίζεο ππνζηήξηδε φηη ε πξσηαξρηθή νπζία ζηνλ θφζκν είλαη ε ελέξγεηα (ην ππξ). 

ήκεξα, κεηά ηελ πεηξακαηηθή επηβεβαίσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Άικπεξη Ατλζηάηλ 

γλσξίδνπκε βέβαηα φηη απηφ είλαη αιήζεηα θαη φηη ε χιε θαη ε ελέξγεηα είλαη ην ίδην 

πξάγκα ζε δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε. 

 Ζ επνρή καο έρεη ξίμεη αξθεηφ θσο ζηηο ζθνηεηλέο ζεσξίεο ηνπ Δθέζηνπ θηινζφθνπ. 
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Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΚΑΣΧ ΗΣΑΛΗΑ 

 

 
 

ΠΤΘΑΓΟΡΑ Ο ΑΜΗΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Ο Ππζαγφξαο ν άκηνο ππήξμε ζεκαληηθφο έιιελαο  καζεκαηηθφο, γεσκέηξεο θαη 

ζεσξεηηθφο ηεο κνπζηθήο. Δίλαη ν θαηεμνρήλ ζεκειησηήο ησλ 

ειιεληθψλ καζεκαηηθψλ θαη δεκηνχξγεζε έλα άξηην ζχζηεκα γηα ηελ επηζηήκε ησλ 

νπξαλίσλ ζσκάησλ, πνπ θαηνρχξσζε κε φιεο ηηο ζρεηηθέο αξηζκεηηθέο θαη 

γεσκεηξηθέο απνδείμεηο. Γελλήζεθε ζε ρξνλνινγία πνπ δελ καο είλαη γλσζηή, αιιά 

πνπ εηθάδεηαη πσο είλαη κεηαμχ ησλ εηψλ 580 - 572 π.Υ. θαη σο επηθξαηέζηεξνο 

ηφπνο γελλήζεσο παξαδίδεηαη ε λήζνο άκνο. Πέζαλε ζην Μεηαπφληηνλ ηεο 

Ηηαιηθήο Λεπθαλίαο ζε κεγάιε ειηθία, πεξί ην 500 - 490 π.Υ 

Σν αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηνπ Ππζαγφξα ήηαλ ε θαζνδήγεζε κηαο «εηαηξείαο». 

Απηή ε εηαηξεία ήηαλ κία κπζηηθή, ζξεζθεπηηθή θίλεζε, πνπ είρε αλαπηχμεη θαη 

έληνλε πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

ηνλ ίδην ηνλ Ππζαγφξα απνδίδνληαη νη βαζηθέο ηδέεο ηεο «ζεσξίαο» ηνπ «θφζκνπ» 

θαη ηεο «θάζαξζεο», ηδέεο πνπ ζπλέρνπλ ηηο δχν ηάζεηο ηεο Ππζαγφξεηαο ζρνιήο, ηελ 

επηζηεκνληθή θαη ηε ζξεζθεπηηθή. 

Πσο ν Ππζαγφξαο ρξεζηκνπνηνχζε ηε ιέμε «θφζκνο» κε ηελ έλλνηα ηεο ηάμεο ηνπ 

ζχκπαληνο; ηνραδφκελνο ηελ αξρή ηεο ηάμεο, πνπ απνθαιχπηεηαη φηη δηέπεη ην 

ζχκπαλ θαη ξπζκίδεη ηελ θίλεζε ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ, θαη εθαξκφδνληαο ηελ 
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θνζκηθή ηάμε ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν, ν άλζξσπνο κπνξεί πξννδεπηηθά λα 

απνθηήζεη «αζαλαζία». Ζ εηζδνρή ησλ λέσλ καζεηψλ ζηε ζρνιή ηνπ Ππζαγφξα,  

γηλφηαλ κεηά απφ απζηεξή θαη πνιχρξνλε άζθεζε. Ο ππνςήθηνο έπξεπε λα 

παξακέλεη ζησπειφο, λα είλαη εγθξαηήο, λα έρεη ηζρπξφ ραξαθηήξα. Σαπηφρξνλα 

ήηαλ απαξαίηεην λα ζπλδέεηαη κε ζηελή θηιία κε ηνπο άιινπο καζεηέο. Ο 

Ππζαγφξαο. ππνζηήξηδε φηη "θίινο εζηίλ άιινο εγψ" θαη "θηιίαλ η' είλαη ελαξκφληνλ 

ηζφηεηα". Γηάθνξα ξεηά ήηαλ γξακκέλα ζηηο αίζνπζεο ηεο ζρνιήο, φπσο "επί 

ρνίληθνο κε θαζίδεηλ" (λα κε θξνληίδεηο γηα ην κέιινλ), "ηαο ιεσθφξνπο κε βαδίδεηλ" 

(λα κελ παξαζχξεζαη απφ ηε γλψκε ηνπ πιήζνπο, αιιά κφλν ηε γλψκε ησλ 

"επατφλησλ" λα ζεσξείο ζεβαζηή). Πξηλ απφ ην βξαδηλφ ηνπο χπλν, νη καζεηέο 

έπξεπε λα ειέγρνπλ φζα έγηλαλ ή δελ έγηλαλ θαηά ηελ εκέξα πνπ πέξαζε.  

Γεληθά φκσο ε εζηθή δηδαζθαιία ησλ Ππζαγνξείσλ πεξηέρεηαη κέζα ζε 71 ζηίρνπο 

πνπ είλαη γλσζηνί σο "ρξπζά έπε" ηνπ Ππζαγφξα. 

 

              
 

Ο Ππζαγφξαο επηπιένλ πίζηεπε ζηε κεηεκςχρσζε, επεξεαζκέλνο κάιινλ απφ ηελ 

αηγππηηαθή δηδαζθαιία ή ηελ Ηλδηθή. Παξαδερφηαλ φηη ε νπζία ησλ φλησλ είλαη νη 

αξηζκνί θαη φηη ην χκπαλ πξνήιζε απφ ην ράνο θαη απέθηεζε κνξθή κε ην κέηξν θαη 

ηελ αξκνλία, γη' απηφ θαη πξψηνο ην νλφκαζε "θφζκν", δειαδή ηάμε θαη αξκνλία. 

Καηά ηε γλψκε ηνπ, νη αξηζκνί είλαη απηή ε ίδηα ε νπζία ηνπ θφζκνπ θαη φρη απιψο 

ζχκβνια πνζνηηθψλ ζρέζεσλ, γη' απηφ θαη είλαη ηεξνί. Ζ κνλάδα (1) ζπκβνιίδεη ην 

πλεχκα, ηε δχλακε εθείλε απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην παλ. Ζ δπάδα (2) δείρλεη ηηο 

δχν κνξθέο ηεο χιεο - Γε θαη Νεξφ. Ζ ηξηάδα (3) θαλεξψλεη ην ρξφλν ζηηο ηξεηο ηνπ 

δηαζηάζεηο - παξφλ, παξειζφλ, κέιινλ θ.ν.θ. Ζ θαηαλφεζε ησλ θνζκηθψλ 

θαηλνκέλσλ ήηαλ δπλαηή κε ηε αξηζκνινγία, ηε γεσκεηξία θαη ηε κνπζηθή. Καηά ην 

Γηνγέλε ην Λαέξηην ν Ππζαγφξαο ζεσξνχζε σο αξρή φισλ ησλ πξαγκάησλ ηε 

κνλάδα. Απφ ηε κνλάδα πξνεξρφηαλ ε αφξηζηε δπάδα κε ηελ εθδήισζε ηεο κνλάδαο 

θαη σο χιεο. Απφ ηε κνλάδα θαη ηελ αφξηζηε δπάδα γίλνληαλ νη αξηζκνί. Απφ ηνπο 

αξηζκνχο ηα ζεκεία. Απφ απηά νη γξακκέο, απφ ηηο νπνίεο ζρεκαηίδνληαη ηα επίπεδα, 

θαη απφ απηά ηα ζηεξεά. 
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Απφ ηα ηειεπηαία ηα αηζζεηά ζψκαηα, κε ηα ηέζζεξα ζηνηρεία θσηηά, λεξφ, γε, 

αέξαο πνπ κεηαβάιινληαη θαη πνπ κε ηελ αιιαγή ηνπο γίλεηαη ν θφζκνο έκςπρνο, 

λνεξφο, ζθαηξνεηδήο, πνπ πεξηέρεη ζην κέζν ηνπ ηε ΓΖ. Ζ ηαρχηαηε θίλεζε φισλ ησλ 

νπξάλησλ ζθαηξψλ δεκηνπξγεί ήρνπο θαη νη ηειεπηαίνη ηελ αξκνλία. Αξκνλία επίζεο 

γηα ην ζψκα είλαη ε ςπρή, ε νπνία δηαηεξεί θάπνηα ζπκκεηξία  αλάκεζα ζην πιηθφ 

θαη ην πλεπκαηηθφ ζηνηρείν ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ςπρή έρεη ηηο ηδηφηεηεο ηεο ηαπηφηεηαο, 

ηεο εηεξφηεηαο, ηεο ζηάζεο θαη ηεο θίλεζεο (ηεηξαθηχο). 

 

 
 

Αιιά θαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αληηιήςεηο ηνπ κεγάινπ απηνχ θηινζφθνπ δελ 

ππήξμαλ ιηγφηεξν ζεκαληηθέο. Θεσξεί χςηζηεο αξεηέο ηε ζσθξνζχλε, ηε δηθαηνζχλε 

θαη ηελ αλδξεία. Καηά ηε γλψκε ηνπ, ε ζσθξνζχλε απνηειεί ην κέηξν αξεηήο ελφο 

αλζξψπνπ, ε δηθαηνζχλε είλαη αξεηή πνπ ππάξρεη ζε κηα θνηλσλία θαη ε αλδξεία 

είλαη ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα απνθηεζνχλ νη δχν πξνεγνχκελεο. Γηα ηνλ 

Ππζαγφξα. απηά δελ ήηαλ κφλν ζεσξία, αιιά ν ίδηνο πξνζπάζεζε λα ηα πξαγκαηψζεη 

ζηνλ Κξφησλα. Πίζηεπε πσο θαηά ηελ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο ηα πξάγκαηα φια πξέπεη 

λα ήηαλ θνηλά θαη ν θαζέλαο λα ζεσξεί θαη δηθφ ηνπ θαη μέλν νηηδήπνηε. Απηφ 

θπξίσο εθαξκφζηεθε, φπσο αλαθέξζεθε, ζηε ζρνιή ηνπ. 

ΘΔΧΡΗΔ  

Ο Ππζαγφξεηνο πίλαθαο ή άβαθαο νλνκάδεηαη ν παζίγλσζηνο πίλαθαο 

πνιιαπιαζηαζκνχ, δειαδή ε εχξεζε ηνπ γηλνκέλνπ ησλ πξψησλ ελλέα κνλνςήθησλ 

αξηζκψλ, ν νπνίνο επίζεο επηλνήζεθε θαηά ηελ παξάδνζε απφ ηνλ Ππζαγφξα. 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή αλαθάιπςε πνπ έθαλε ν Ππζαγφξαο είλαη ε αξηζκεηηθή 

εξκελεία ηνπ ζχκπαληνο. 
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 Μεηξψληαο ηα θαηάιιεια κήθε ηεο ρνξδήο ελφο κνλφρνξδνπ, δηαπίζησζε πσο ηα 

ζχκθσλα κνπζηθά δηαζηήκαηα κπνξεί λα εθθξαζζνχλ ζε απιέο αξηζκεηηθέο 

αλαινγίεο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ αθεξαίσλ αξηζκψλ. ε απηφλ απνδίδνληαη νη 

αξηζκεηηθνί ιφγνη ηεο νθηάβαο (2/1, δηα παζψλ), ηεο ηέηαξηεο (4/3, δηα ηεζζάξσλ), 

ηεο πέκπηεο (3/2, δηα πέληε) θαη ηνπ κείδνλνο ηφλνπ (9/8 πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ηέηαξηεο θαη πέκπηεο). Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Ππζαγφξα γηα ηε κνπζηθή αξκνλία νδεγεί 

ζηε ζθέςε ζε απηφλ λα απνδνζεί θαη ε ζεσξία ηεο «Αξκνλίαο ησλ θαηξψλ». Δπίζεο 

έρνπλ απνδνζεί ζε απηφλ δηάθνξεο γεσκεηξηθέο αλαθαιχςεηο κε γλσζηφηεξν ην 

νκψλπκφ ηνπ ζεψξεκα. 

Ζ ΓΗΚΑΗΑ ΚΟΤΠΑ ΣΟΤ ΠΤΘΑΓΟΡΑ  

 

Καηά ηελ ηνπηθή παξάδνζε ν θηιφζνθνο είρε θηηάμεη κηα θνχπα εθαξκφδνληαο ηνπο 

λφκνπο ηεο Φπζηθήο γηα λα πίλεη κε κέηξν ην θξαζί. Δζσηεξηθά είρε κία γξακκή πνπ 

φξηδε σο πνπ έπξεπε λα γεκίζεη θαλείο. Μηα ζηάια παξαπάλσ θαη ε θνχπα άδεηαδε 

φιν ην θξαζί ηεο απφ κία θξπθή νπή ζηε βάζε. 

Γηάδνρνο ηνπ Ππζαγφξα έγηλε ν Αριζηαίος ν Κξνησληάηεο πνπ θαηείρε άξηζηα ηε 

δηδαζθαιία. Έιαβε ζχδπγν ηελ θφξε ηνπ Ππζαγφξα Θεαλψ θαη αλέζξεςε ηνλ 

λεφηεξν αδειθφ ηεο Μλήκαξρν. Ο Μνήμαρτος αξγφηεξα δηαδέρζεθε ηνλ Αξηζηαίν. 
 

Ο ΑΛΚΜΔΩΝ Ο ΚΡΟΣΩΝΗΑΣΖ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Ππζαγφξεηνο θηιφζνθνο, γηαηξφο θαη θπζηθφο. Γελλήζεθε ζηνλ Κξφησλα θαη έδεζε 

απφ 6
ν
-5

ν
  αηψλα π.Υ. Ήηαλ πξνζσπηθφο καζεηήο ηνπ Ππζαγφξα. πγθαηαιέγεηαη 

αλάκεζα ζ’ εθείλνπο πνπ είραλ ηελ ηχρε λα γλσξίδνπλ απφ θνληά ηνλ κεγάιν 

δάζθαιν θαη λα εξγαζηνχλ καδί  ηνπ. Θέινληαο ν θηιφζνθνο λα δείμεη ηνλ 

πεξηνξηζκέλν νξίδνληα ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο παξαηεξεί απφ ηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ 

ηνπ πσο, ελψ νη ζενί έρνπλ μεθάζαξε γλψζε γηα ηνλ αθαλή θαη θαλεξφ θφζκν, νη 

άλζξσπνη κπνξνχλ κφλν ζπκπεξάζκαηα λα ζπλάγνπλ απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Δίλαη θαλεξφ πσο ν Αιθκέσλ είρε πξφζεζε λα κηιήζεη ζην βηβιίν ηνπ (πνπ ειάρηζηα 

απνζπάζκαηά ηνπ κφλν ζψζεθαλ) γηα πξάγκαηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ θαλεξφ 
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αλζξψπηλν θφζκν θαη φρη ζηνλ αθαλή. Έηζη, ε δηδαζθαιία ηνπ πεξηνξηδφηαλ, θαζψο 

θαίλεηαη, ζηελ πεξηνρή ηεο ηαηξηθήο, ηεο θπζηνινγίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο. 

Ο Αιθκέσλ είλαη ν πξψηνο πνπ αλαγλψξηζε ηνλ εγθέθαιν σο θεληξηθφ φξγαλν κε ην 

νπνίν ζπλδένληαη φιεο νη αηζζήζεηο. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα δψα 

είλαη πσο απηφο θαηαλνεί, ελψ εθείλα απιψο αηζζάλνληαη. 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ ηαηξηθή θαη ηε θπζηνινγία ηνλ νδήγεζε ζηε δηαηχπσζε 

νξηζκέλσλ αμηνζεκείσησλ απφςεσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αξξψζηηα: «Ο Αιθκέσλ 

ηζρπξίδεηαη πσο ε πγεία είλαη ε ηζνλνκία ησλ δπλάκεσλ, ην λα έρνπλ δειαδή ίζα 

δηθαηψκαηα κέζα ζην ζψκα ην πγξφ, ην μεξφ, ην ςπρξφ, ην ζεξκφ, ην πηθξφ, ην γιπθφ 

θαη ηα ινηπά, ε κνλαξρία φκσο αλάκεζά ηνπο, δειαδή ε κεκνλσκέλε θπξηαξρία ελφο 

απφ απηά, δεκηνπξγεί ηελ αξξψζηηα.. Ζ πγεία φκσο είλαη ε ζπκκεηξηθή αλάκεημε ησλ 

πνηνηήησλ». 

 
 

Σν δσληαλφ ζψκα είλαη έλα ζχζηεκα πνπ νη βαζηθέο ζπζηαηηθέο δπλάκεηο, λα θαη 

αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο, πξέπεη λα είλαη ηζφηηκεο. ηαλ απηέο ηζνξξνπνχλ, ην ζχζηεκα 

ιεηηνπξγεί αξκνληθά. Ζ αξκνλία δηαηαξάζζεηαη φηαλ κηα δχλακε απνθηήζεη ηζρχ 

πέξα απφ ηα θαλνληθά κέηξα ηεο. Ζ δπζαξκνλία πνπ ηφηε πξνθαιείηαη είλαη ε 

αξξψζηηα. Ζ ζεξαπεία, ινηπφλ, πνπ ζεκαίλεη απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο, ε νπνία 

δηαηαξάρζεθε, ζπλίζηαηαη ζην λα επαλαθεξζεί ζηελ ηάμε ε δχλακε πνπ θαηαπάηεζε 

ηελ αξρή ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ κέζα ζηε κηθξή «πνιηηεία» ηνπ ζψκαηνο. 

Ο Αιθκέσλ επηρείξεζε αθφκα λα δψζεη κηα νξζνινγηθή εμήγεζε ηεο θπζηνινγηθήο 

θφπσζεο ηνπ δσληαλνχ νξγαληζκνχ θαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. Δμεγνχζε ηελ πνξεία ηνπ 

ζψκαηνο πξνο ηα γεξαηεηά θαη ηνλ ζάλαην σο ζπλέπεηα κηαο ζεηξάο κεηαβνιψλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζπλερψο κέζα ηνπ. Ζ γξακκή ηνπ βηνινγηθνχ ρξφλνπ πνπ δηαγξάθεη 

θάζε δσληαλφο νξγαληζκφο δελ είλαη θπθιηθή θαη αλαθπθινχκελε παξά γξακκηθή 

πνξεία πξνο ηα εκπξφο ρσξίο επαλαθνξά. Αλ ηα γεξαηεηά ζα ήηαλ κηα άιιε παηδηθή 

ειηθία, νη άλζξσπνη θαη ηα άιια δψα ζα κπνξνχζαλ λα δνπλ αηψληα, κηα θαη ε πνξεία 

ηεο δσήο ηνπο ζα ήηαλ έλαο θχθινο, φπνπ ην ηέινο ζα απνηεινχζε κηα λέα αξρή θαη ε 

δσή ζα επαλαιακβαλφηαλ αηψληα λέα. Καζεηί, ινηπφλ, πνπ γελληέηαη θαη δεη νδεγείηαη 

αλαγθαζηηθά ζηνλ ζάλαην, γηαηί ε αξρή εδψ δελ κπνξεί λα πξνζαθζεί ζην ηέινο. 

  Με αλάινγε επηρεηξεκαηνινγία ν θηιφζνθνο ήζειε λα δείμεη πσο ε ςπρή είλαη 

αζάλαηε. Δλψ ηα αλζξψπηλα ζψκαηα ράλνληαη, γηαηί ε πνξεία ηνπο είλαη γξακκηθά 
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πεπεξαζκέλε, ηα νπξάληα ζψκαηα είλαη αζάλαηα, γηαηί θηλνχληαη κε ζπλερή, αηψληα 

πνξεία θπθιηθή. Αλ ιεθζεί ππ’ φςηλ φηη ν ήιηνο είλαη ην πην θαλεξφ παξάδεηγκα 

νπξάληνπ ζψκαηνο, πνπ θαίλεηαη λα θηλείηαη κε ζπλερή θαη αδηάθνπα 

αλαθπθινχκελε πνξεία, εμεγείηαη ν ιφγνο ηνπ Γηνγέλε Λαέξηηνπ πσο ν Αιθκέσλ 

δίδαμε φηη ε ςπρή είλαη αζάλαηε θαη ε θίλεζή ηεο είλαη ζπλερήο ζαλ ηνπ ήιηνπ. 

 

Ο ΗΠΠΑΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

 
Ο Ίππαζνο ήηαλ αξραίνο Έιιελαο Ππζαγφξεηνο θηιφζνθνο, καζεκαηηθφο θαη 

θπζηθφο. Καηά ηνλ Ηάκβιηρν ήηαλ Κξνησληάηεο, γεληθά φκσο 

επνλνκαδφηαλ «Μεηαπφληηνο» ή«Μεηαπνληίλνο». Ζ αθκή ηνπ ηνπνζεηείηαη ζηα 

πξψηα 40 ρξφληα ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ. θαη ζεσξείηαη απφ ηνπο αξραηφηεξνπο καζεηέο 

ηνπ Ππζαγφξα. Ήηαλ ν ηδξπηήο ηνπ «καζεκαηηθνχ ηκήκαηνο» ηεο Ππζαγφξεηαο 

ρνιήο.  

Ζ δηδαζθαιία ηνπ δηέθεξε ησλ άιισλ Ππζαγνξείσλ σο πξνο ηνχην: φηη παξαδερφηαλ 

σο αξρή ηνπ θφζκνπ ηελ χιε (ππξ) θαη φρη ηελ άυιε κνξθή (αξηζκνί) φπσο εθείλνη. 

Δίλαη πηζαλφ εμ απηνχ λα πήγαζε ε δηάδνζε φηη ν Ίππαζνο θνηλνπνίεζε κπζηηθά ηεο 

Ππζαγφξεηαο θηινζνθίαο θαη φηη εμ απηνχ θαηαδηψρζεθε θαη ηειηθά θνλεχζεθε. 

Καηά κηα δεχηεξε εθδνρή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, ν ΄Ηππαζνο αλαθάιπςε πσο ε ξίδα ηνπ 

δχν, ή θαιχηεξα ε δηαγψληνο ελφο ηεηξαγψλνπ κε πιεπξά 1, είλαη άξξεηνο αξηζκφο. 

Οη ππζαγφξεηνη πίζηεπαλ ζηνλ αξηζκφ σο αξρή ησλ πάλησλ. Χο αξηζκφ ελλννχζαλ 

ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο Ζ αλαθάιπςε απηή ηνπ Ίππαζνπ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο θαη γηα λα κείλεη θξπθή ηνλ πέηαμαλ ζηε ζάιαζζα, φπνπ θαη 

πλίγεθε. 

 

ΠΑΡΜΔΝΗΓΖ Ο ΔΛΔΑΣΖ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Δπηθαλήο θηιφζνθνο ηεο ειεαηηθήο ζρνιήο. Έδεζε θαη ήθκαζε πεξί ην 515 π.Υ. 

Ννκνζέηεζε ζηελ παηξίδα ηνπ Διέα, ηεο Κάησ Ηηαιίαο. Ήηαλ θίινο ηνπ Ξελνθάλνπο 

θαη ζπλδεφηαλ κε ηνπο Ππζαγφξεηνπο. Ο Θεφθξαζηνο αλαθέξεη φηη παηέξαο ηνπ ήηαλ 

ν Πχξεο. Ο Πιάησλ αλαθέξεη, επίζεο, πσο ν Παξκελίδεο ήξζε ζηελ Αζήλα ζε ειηθία 

65 εηψλ θαη φηη ηνλ ζπλαλαζηξεθφηαλ ν λεαξφηαηνο ηφηε σθξάηεο (14 – 16 εηψλ). 
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Έηζη ζπκπεξαίλεηαη πσο ν Παξκελίδεο ζα είρε γελλεζεί ζηα 520 π.Υ. θαη ήξζε θαη 

έκεηλε ζηελ Αζήλα πεξί ην 455. ’ έλα νκψλπκν δηάινγφ ηνπ ν Πιάησλ εθθξάδεηαη 

γηα ηνλ Παξκελίδε κε εμαηξεηηθή εθηίκεζε, ελψ, αληίζεηα, ν Αξηζηνηέιεο πνιεκνχζε 

ηηο ζεσξίεο ηνπ Παξκελίδε θαη νιφθιεξεο ηεο ειεαηηθήο ζρνιήο. αλ κφλν έξγν ηνπ 

Παξκελίδε αλαθέξεηαη ην «Πεξί θχζεσο», πνπ είλαη γξακκέλν ζε εμάκεηξνπο 

ζηίρνπο θαη ζηελ Ησληθή δηάιεθην, έξγν πνπ επαηλνχζαλ νη αξραίνη ηερλνθξίηεο. Απφ 

απηφ ζψζεθαλ κφλν κεξηθά απνζπάζκαηα.  

 

 
Ο Παξκελίδεο ζεσξνχζε φηη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη εληαία θαη ηαπηφρξνλα φηη έρεη 

έθηαζε : απηφ ηνλ θάλεη πξψην ζε θαζέλα απφ ηα δχν ζθέιε ηεο αληηλνκίαο. Μεξηθνί, 

γηα λα ζψζνπλ ηνλ Παξκελίδε έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ν Εήλσλ ζεσξνχζε ηελ επ’ 

άπεηξνλ δηαηξεηφηεηα ζπλεπεία φρη απιψο ηεο έθηαζεο, αιιά θαη ηεο ππθλφηεηαο ή 

ηνπ φγθνπ. Αιιά ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ δέρεηαη μεθάζαξα φηη ε έθηαζε αξθεί απφ 

κφλε ηεο γηα λα δηαηππσζεί ην δεχηεξν ζθέινο ηεο αληηλνκίαο. Έρεη ππνζηεξηρηεί φηη 

ν Διεαηηθφο κνληζκφο αξλείηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ έθηαζε. Απηφ φκσο 

θαίλεηαη φηη είλαη πέξα γηα πέξα ιάζνο.  

Ο Παξκελίδεο είρε κία ζέζε πνιχ δνγκαηηθή φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν ζηεξηγκέλνο ζηηο παξαπιαλεηηθέο αηζζήζεηο 

ηνπ. Σε ζέζε απηή ηελ αλέπηπμε ζε έλα θηινζνθηθφ πνίεκα απφ ην νπνίν έρεη ζσζεί 

θπξίσο ην πξννίκην.  

 
 

Γηα ηελ αξρή θαη ηελ πνιπκνξθία ηνπ θφζκνπ ν Παξκελίδεο πίζηεπε ζηελ χπαξμε 



21 

 

ελφο κνλαδηθνχ αγέλλεηνπ θαη άθζαξηνπ φληνο, πνπ δελ κεξίδεηαη θαη δελ αιιάδεη, 

αιιά παξακέλεη αθίλεην θαη αλαιινίσην έμσ απ’ ην ρξφλν. Καη εδψ ν Παξκελίδεο 

βξέζεθε ζηνπο θηινζνθηθνχο αληίπνδεο ηνπ Ζξάθιεηηνπ. Ζ θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ 

πάλησο άζθεζε ηεξάζηηα επίδξαζε θαη ζηνπο  Διεάηεο ζπλερηζηέο ηεο ζρνιήο αιιά 

θαη ζε άιινπο θηινζφθνπο φπσο ηνλ Πιάησλα.  

ΘΔΧΡΗΔ  

Φπρή θαη λνπο ηαπηίδνληαη . 

Μελ αθήλεηο λα ζε θαηεπζχλνπλ ηα αζηφραζηα κάηηα, ε αρνχζα αθνή θαη ε γιψζζα. 

Να θξίλεηο κε ηε ινγηθή.  

Οη άλζξσπνη γελλήζεθαλ απφ ηνλ ήιην. 

Κξηηήξην λα είλαη ε ινγηθή, δηφηη  νη αηζζήζεηο παξαπιαλνχλ.  

ην παξφλ ππάξρεη εληαίν θαη αδηαίξεην ην κνλαδηθφ.  
ΔΚΛΔΚΤΗΚΗΣΜΟΣ 

ΕΖΝΩΝ Ο ΔΛΔΑΣΖ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Έιιελαο θηιφζνθνο ηεο Διεαηηθήο ρνιήο, καζεηήο ηνπ Παξκελίδε. Πίζηεπε θαη 

δίδαζθε κε θαλαηηζκφ φηη θάζε θίλεζε είλαη θαηλνκεληθή κφλν, αθνχ δελ κπνξεί λα 

ιάβεη αξρή, θαη θαλέλα ζψκα δελ κπνξεί λα θζάζεη θάπνπ, πξηλ πεξάζεη πξψηα απφ 

έλα άπεηξν πιήζνο ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ. Δπίζεο ε θίλεζε, θαηά ηνλ Εήλσλα, δελ 

κπνξεί λα ηεξκαηηζζεί, θαη θάζε θίλεζε είλαη ζρεηηθή. Με ηηο απνδείμεηο ηνπ 

Εήλσλνο αζρνιήζεθαλ ν Αξηζηνηέιεο, ν Έγεινο, ν Έξβαξη. Δμ αηηίαο ησλ 

ζπνπδαίσλ αιιά θαη αληηθαηηθψλ απηψλ ζεσξηψλ ηνπ, ν Αξηζηνηέιεο ηνλ νλφκαζε 

«εθεπξέηε ηεο δηαιεθηηθήο». 

                  
 

 Με δηαηαγή ηνπ ηπξάλλνπ Διέαο Νεάξρνπ, θαηαδηθάζζεθε ζε καξηπξηθφ ζάλαην, 

θαη θνπαλίζηεθε κέζα ζε γνπδί, χζηεξα απφ αλάινγα θξηθηά βαζαληζηήξηα, θαη 

απηφ, επεηδή ν ζνθφο επηρείξεζε λ’ απαιιάμεη ηνπο Διεάηεο απφ ηελ ηπξαλλία ηνπ 

Νεάξρνπ.  

Σάρα δελ μέξνπκε φηη απηφο ν Διεάηεο Παιακίδεο επηρεηξεκαηνινγεί κε ηφζε ηέρλε, 

ψζηε ηα ίδηα πξάγκαηα λα θαίλνληαη ζηνπο αθξναηέο ηνπ φκνηα θαη αλφκνηα, έλα θαη 

πνιιά, αθίλεηα θαη θηλνχκελα;  
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Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΕΖΝΧΝΑ 

Γελ είλαη εμαθξηβσκέλν αλ ην έξγν ηνπ Εήλσλα πξνεγήζεθε θαη επεξέαζε ηε 

θηινζνθία ηνπ Μέιηζζνπ θαη ηνπ Αλαμαγφξα ή αλ ζπλέβε ην αληίζεην. Αιιά πνιχ 

πην απνθαζηζηηθή είλαη ε επίδξαζε πνπ άζθεζε ν Εήλσλ ζηνλ αηνκηζκφ ηνπ 

Λεχθηππνπ θαη ηνπ Γεκφθξηηνπ. ην ρψξν ησλ νθηζηψλ, ην παξάμελν έξγν ηνπ 

Γνξγία «Πεξί ηνπ κε φληνο» είλαη βαζηά επεξεαζκέλν απφ ηε κεζνδνινγία ηνπ 

Εήλσλα θαη απερεί νξηζκέλνπο ραξαθηεξηζηηθά δελψλεηνπο  ζπιινγηζκνχο, ελψ ν 

Πξσηαγφξαο, φηαλ ππνζηήξημε φηη είλαη δπλαηφ λα ζηνηρεηνζεηεζνχλ 

αιιεινζπγθξνπφκελα επηρεηξήκαηα γηα θάζε δήηεκα, πξέπεη λα είρε εκπλεπζηεί απφ 

ην Εήλσλα.  

 

 
 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Πιάησλα γηα ην Εήλσλα εθδειψζεθε ζε έλα ζρεηηθά φςηκν 

ζηάδην ηεο θηινζνθηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ θαη θαηέιεμε ζηηο πεξίπινθεο αληηλνκίεο 

πνπ γεκίδνπλ ηηο ηειεπηαίεο 30 ζειίδεο ηνπ Παξκελίδε κε γφληκεο ζθέςεηο γχξσ απφ 

ηελ θίλεζε, ηε ζέζε θαη ηνλ ρξφλν. Απηέο νη ζθέςεηο επξφθεηην λα απνηειέζνπλ 

ηζρπξά εξεζίζκαηα γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, φηαλ πξαγκαηεχηεθε ν ίδηνο απηά ηα ζέκαηα 

ζηα «Φπζηθά» ηνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη ε αλάιπζε πνπ θάλεη ν Αξηζηνηέιεο ζηα 

«Φπζηθά» γηα ηε ζπλέρεηα ηεο θίλεζεο ρξσζηάεη ζην Εήλσλα πεξηζζφηεξα απφ φζα 

ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλέπηπμε ελαληίσλ ηεο θίλεζεο ν δηαιεθηηθφο ηεο πξψηκεο 

Διιεληζηηθήο πεξηφδνπ Γηφδσξνο ν Κξφλνο. Αιιά πνηέ νη θηιφζνθνη δελ 

απαζρνιήζεθαλ ηφζν έληνλα απφ ηηο αληηλνκίεο ηνπ Εήλσλα φζν ζηε δηθή καο 

επνρή, απφ ηφηε πνπ ν Russell ππέθπςε ζηε ζαγήλε ηνπο, ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 

αηψλα καο. Απφ φινπο ηνπο Πξνζσθξαηηθνχο ν Εήλσλ είλαη ζήκεξα ν πην επίθαηξνο.  

ΘΔΧΡΗΔ  

Τπάξρνπλ θφζκνη θαη δελ ππάξρεη θελφ. 

Σα πάληα δεκηνπξγνχληαη απφ ην ζεξκφ, ην ςπρξφ, ην μεξφ θαη ην πγξφ πνπ 

κεηαβάιινληαη ην έλα ζην άιιν. 

 

ΔΜΠΔΓΟΚΛΖ Ο ΑΚΡΑΓΑΝΣΗΝΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Γελλήζεθε ζηνλ Αθξάγαληα πφιε ηεο ηθειίαο ζηελ θάησ Ηηαιία(495-435π. Υ) 
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Ζ ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο πφιεο ηνλ ηηκά κε ην λα νλνκάζεη Porto Empedokle ην 

ηερλεηφ ιηκάλη ηνπ φξκνπ ηνπ Αθξάγαληα.  

Ο Δκπεδνθιήο (ζηνραζηήο κε πνιηηηθή δξάζε, πνπ ηάρζεθε ππέξ ησλ δεκνθξαηηθψλ 

ζηηο θνηλσληθέο ηαξαρέο ηνπ Αθξάγαληα) απνθαζηζηά ηελ αμία ησλ αηζζήζεσλ. Οη 

αηζζήζεηο, ηζρπξηδφηαλ, είλαη βέβαηα αδχλακα φξγαλα, αιιά εμίζνπ αδχλακνο είλαη 

θαη ν λνπο, άξα ν άλζξσπνο πξέπεη λα κεηαρεηξίδεηαη φια αλεμαηξέησο ηα κέζα πνπ 

δηαζέηεη γηα λα ζπιιάβεη ηελ αιήζεηα. 

 

   
                                                               Αλαγελλεζηαθόο πηλάθαο 

 ζν γηα ηελ αξρή ηνπ ζχκπαληνο, ν Δκπεδνθιήο αξλείηαη επίζεο ηελ ζεσξία ηνπ 

Παξκελίδε γηα ην αλαιινίσην ησλ πξαγκάησλ θαη δηδάζθεη πσο ε γε, ην λεξφ, ν 

αέξαο θαη ε θσηηά, ηα ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία, δηαξθψο αλακεηγλχνληαη θαη 

δηαρσξίδνληαη δεκηνπξγψληαο, κε ηελ ζπλερή αιιαγή ηνπο, ηελ πνηθηιία ηνπ 

ζχκπαληνο. 

Ζ δηαξθήο απηή έλσζε θαη δηάζπαζε πξνθαιείηαη απφ ηελ παξέκβαζε δπν κεγάισλ 

αληίζεησλ δπλάκεσλ, ηεο Φηιίαο (αγάπεο) θαη ηνπ Νείθνπο (Δρζξφηεηαο) 

    

ΦΗΛΟΛΑΟ Ο ΚΡΟΣΩΝΗΑΣΖ ΚΑΗ Ο ΠΤΘΑΓΟΡΗΜΟ ΣΟΤ 5
νπ

 ΑΗΩΝΑ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Γελλήζεθε ζηνλ Κξφησλα θαη έδεζε απφ 477- 388 π.Υ. Ήηαλ ν πξψηνο πνπ ηφικεζε 

λα ππνζηεξίμεη νηη ε Γε δελ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ (ζθαηξηθνχ) Κφζκνπ, φπνπ 

θαη ηνπνζεηνχζε, ην "Κεληξηθφ Ππξ". Γχξσ απφ απηφ πεξηθέξνληαλ θαηά ζεηξά ε 

Αληίρζσλ, ε Γε, ε ειήλε, ν Ήιηνο, ν Δξκήο, ε Αθξνδίηε, ν Άξεο, ν Γίαο, ν Κξφλνο 

θαη ε ζθαίξα ησλ απιαλψλ αζηέξσλ ή, θαηά ηνλ Φηιφιαν, ν ιπκπνο. Ο ιπκπνο 

ζπλφξεπε κε ην "εμσηεξηθφ" ή "ππέξηαην ππξ", πνπ έθηαλε κέρξη ηα φξηα ηνπ 

χκπαληνο. 

Οη απφςεηο ηνπ Φηινιάνπ ακθηζβεηήζεθαλ απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο λα παξαηεξήζεη θαλείο ην θεληξηθφ ππξ. Οη πεξηζζφηεξνη αξραίνη 

θηιφζνθνη ηεο επνρήο ηνπ πίζηεπαλ φηη ε γε είλαη ζην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο, αιιά ν 

Φηιφιανο πνπ είλαη γλσζηφο σο ππζαγφξεηνο πξέζβεπε ην αληίζεην. 
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ην θέληξν, έιεγε, ππάξρεη θσηηά, θαη ε γε είλαη έλα απφ ηα άζηξα, πνπ κε ηελ 

θπθιηθή θίλεζή ηεο γχξσ απφ ην θέληξν πξνθαιεί ηε κέξα θαη ηε λχρηα. 

 

 
Ζ νπξάληα ζθαίξα όπωο ηελ πίζηεπε ν Φηιόιανο 

 

Δπηπιένλ, πίζηεπε φηη ππάξρεη θαη κία άιιε γε, αληίζεηε κε ηε δηθή καο, ζηελ νπνία 

δίλνπλ ην φλνκα ΄΄αληηγή’’.  

ηαδηαθά δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε αλαδήηεζεο λέσλ γεσκεηξηθψλ κνληέισλ -πνπ ζα 

πξνθχςνπλ κε καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο θαη φρη κε απιέο παξαηεξήζεηο- ηα νπνία 

φρη κφλν ζα κπνξνχλ λα αλαπαξάγνπλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηλφκελσλ 

ηξνρηψλ ησλ πιαλεηψλ αιιά επηπιένλ ζα είλαη ηθαλά λα ρξεζηκεχζνπλ θαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ζέζεο ελφο πιαλήηε ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

Μέζσ ηνπ Φηινιάνπ θάπνηα ζπγγξάκκαηα ησλ κεηαγελέζηεξσλ Ππζαγνξείσλ 

παξεδφζεζαλ ζηνλ Γίσλα, καζεηή ηνπ Πιάησλνο κε απνηέιεζκα ηελ γφληκε 

ζπλέρεηα ηνπ Ππζαγνξηζκνχ κέζσ ηεο Πιαησληθήο Αθαδεκίαο 

 

 
Οη αξηζκνί ηνπ Φηινιάνπ πνπ όπωο όινη νη ππζαγόξεηνη αζρνιήζεθε θαη απηόο  

Αλαθέξεηαη φηη ν ίδηνο έγξαςε ηξία βηβιία κε ηα Ππζαγφξεηα δφγκαηα, ηα νπνία 

αγφξαζε απφ ηνπο απνγφλνπο ηνπ ν Πιάησλαο. Απφ ηα βηβιία απηά έγηλαλ γλσζηέο 
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νη απφςεηο ηνπ ζπιιφγνπ ζπλνιηθά, θαη ζ' απηά κάιινλ ζηεξίρηεθαλ φιεο νη 

αβέβαηεο βηνγξαθίεο ηνπ Ππζαγφξα.  

Ζ πξνζθνξά ηνπ ζηα Μαζεκαηηθά βξίζθεηαη ζην φηη:  

Μειέηεζε θαη δηέζσζε ηηο καζεκαηηθέο αλαινγίεο ηεο Ππζαγφξεηαο θιίκαθαο ηνπ 4-

ρνξδνπ θαη ηεο κνπζηθήο θιίκαθαο ηεο κεηαγελέζηεξεο 8-ρνξδεο ιχξαο.  

Μέηξεζε ηηο ηαρχηεηεο ησλ πιαλεηψλ θαη πξφηεηλε λέα δηάηαμε ησλ πιαλεηψλ, 

ακθηζβεηψληαο ηε Γε-θέληξν θαη ην δφγκα φηη ν 'Hιηνο βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηεο 

δηάηαμεο ησλ ζσκάησλ ηνπ Οπξαλνχ, πνπ πξφηεηλαλ νη πξψηνη Ππζαγφξεηνη.  

Έδσζε ην πξψην καζεκαηηθφ κνληέιν ηεο θίλεζεο ησλ Πιαλεηψλ θαη ηνπ Οπξαλνχ, 

κε ηε κνξθή 8 νκφθεληξσλ θαη ζπλεπίπεδσλ ζθνλδχισλ (Πιάησλ, "Πνιηηεία" 375 

π.Υ.).  

ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 5νπ αη. π.Υ. δηαιχζεθε ν Ππζαγφξεηνο χιινγνο θαη ν 

Φηιφιανο θαηέθπγε ζηε Θήβα, φπνπ έδεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ. Τπάξρεη φκσο 

θαη ε πιεξνθνξία φηη θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην απφ ηνλ Κξφησλα γηαηί ζπλσκφηεζε 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηπξαλλίαο ζηελ πφιε (Γηνγέλεο).  

ΘΔΧΡΗΔ  

Ζ ζέζε ηεο γεο θαηά ηελ άπνςε ηνπ Φηινιάνπ. 

Σν πξψην πξάγκα πνπ ζπλαξκνινγήζεθε, ην έλα, ζηε κέζε ηεο ζθαίξαο, νλνκάδεηαη 

εζηία. 

 

Ο ΗΚΔΣΑ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Γελλήζεθε ζηηο πξαθνχζεο θαη έδεζε απφ 5
νο

-4
νο

 αηψλαο π.Υ. 

 

      
πξαθνύζεο 

Ο Ηθέηαο πίζηεπε ζηελ πεξηζηξνθή ηεο Γεο θαη ζηελ χπαξμε ηεο Αληίρζσλ. 

Θεσξνχζε πσο νη πιαλήηεο βξίζθνληαλ ζε αθηλεζία θαη πσο κφλν ε Γε θηλείηαη. 

Ο Νηθφιανο Κνπέξληθνο, ζην βηβιίν ηνπ Πεξί ηεο πεξηθνξάο ησλ Οπξάλησλ 

ζθαηξψλ, αλαθέξεηαη ζηνλ Ηθέηα, ιέγνληαο πσο νη ζθέςεηο ηνπ Ηθέηα θαη άιισλ 

θηινζφθσλ, ηνλ έβαιαλ ζε ζθέςεηο πεξί θίλεζεο ηεο Γεο. 
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Ο ΔΚΦΑΝΣΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

       
πξαθνύζεο 

Ο Έθθαληνο ήηαλ Ππζαγφξεηνο θηιφζνθνο 5
νο

-4
νο

 αηψλαο π.Υ.. χκθσλα κε 

καξηπξία ηνπ Ηππνιχηνπ θαηαγφηαλ απφ ηηο πξαθνχζεο θαη ήηαλ καζεηήο ηνπ Ηθέηα. 

χκθσλα κε ηνλ Αέηην, ν Έθθαληνο φπσο θαη ν Ππζαγφξεηνο Ζξαθιείδεο ν 

Πνληηθφο, πίζηεπαλ νηη ε Γε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην θέληξν ηεο θαη απφ ηε Γχζε 

πξνο ηελ Αλαηνιή αιιά δελ κεηαηνπίδεηαη. Γερφηαλ ηελ χπαξμε ησλ αηφκσλ αιιά 

ζπγρξφλσο ππνζηήξηδε φηη ν θφζκνο δηνηθείηαη απφ ηελ πξφλνηα. Δπίζεο θέξεηαη πσο 

είλαη ν πξψηνο απφ ηνπο Ππζαγφξεηνπο πνπ απέδσζε ζσκαηηθή ππφζηαζε ζηηο 

αζψκαηεο ππζαγφξεηεο κνλάδεο. 
 

Ο ΑΡΥΤΣΑ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

 
 

Ο Αξρχηαο (428 - 347 π.Υ.) ήηαλ επηθαλήο ππζαγφξεηνο θηιφζνθνο, θαηαγφκελνο 

απφ ηνλ Σάξαληα θαη καζεηήο ηνπ Φηινιάνπ ηνπ Κξνησληάηε. Ήηαλ έλαο αμηφινγνο 

αζηξνλφκνο, καζεκαηηθφο θαη πνιηηηθφο. Θεσξείηαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

δηαλνεηέο ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο. Ο Αξηζηνηέιεο έγξαςε γη' απηφλ εηδηθή 

πξαγκαηεία, ε νπνία δελ έρεη δηαζσζεί, «Ζ θηινζνθία ηνπ Αξρχηα». 
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Ζ ΗΧΝΗΚΖ  ΑΠΑΝΣΖΖ 

 
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ Ο ΚΛΑΕΟΜΔΝΗΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Μέγαο ζνθφο ηεο αξραηφηεηνο. Τηφο ηνπ πινπζίνπ θαη επγελνχο Ζγεζηβνχινπ.  

 

     
 

Ο Αλαμαγφξαο κεηέθεξε ηε θηινζνθία απφ ηελ Ησλία ζηελ Αζήλα, φπνπ θαη 

εγθαηαζηάζεθε, γηα λα γίλεη νηθείνο θαη θίινο ηνπ Πεξηθιένπο, ηνπ νπνίνπ έγηλε θαη 

δάζθαινο. Καηεγνξήζεθε φκσο γηα αζεΐα απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ κεγάινπ 

πνιηηηθνχ, θαη αλαγθάζζεθε ιίγν πξηλ απφ ηελ έθξεμε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ 

πνιέκνπ, λα εγθαηαιείςεη ηελ Αζήλα θαη λα επηζηξέςεη ζηελ Ησλία, φπνπ ίδξπζε 

θηινζνθηθή ζρνιή, πηζαλψο ζηε Λάκςαθν. Πέζαλε εθεί, αζρνινχκελνο θπξίσο κε ηα 

καζεκαηηθά, ηε θπζηθή, ηελ αζηξνλνκία θαη ηελ Ηαηξηθή.  

Πξψηνο ν Αλαμαγφξαο εμέηαζε ην δήηεκα ηνπ ηεηξαγσληζκνχ ηνπ θχθινπ. Γπζηπρψο 

απφ ην έξγν ηνπ «Πεξί θχζεσο» ειάρηζηα απνζπάζκαηα δηεζψζεζαλ, ζηα νπνία ν 

ζνθφο πεξηγξάθεη νξζά ην θαηλφκελν ησλ εθιείςεσλ ηεο ζειήλεο. Ζ χιε, θαηά ηνλ 

Αλαμαγφξα, δελ αλάγεηαη ζ’ έλα κφλν ζηνηρείν. Τπάξρνπλ πιήζνο ζηνηρεία, φρη 

ηέζζεξα, σο ππεζηήξηδε ν Δκπεδνθιήο. Γηεηχπσζε πξψηνο ηελ αληίιεςε φηη ε 

αδηακφξθσηε θαη αλάκηθηε χιε ηνπ χκπαληνο εηέζε ζε ηάμε απφ έλα «Ννπλ», ν 

νπνίνο δεκηνχξγεζε ηελ ελφηεηα θαη ηελ αξκνλία. 

 

 
                                                               Αλαγελλεζηαθόο πηλάθαο 
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«Παλ φ,ηη ππάξρεη εηο ηνλ Μεγάθνζκν ππάξρεη θαη ζηνλ Μηθξφθνζκν» . Κάζε  φκσο 

πξάγκα γίλεηαη αηζζεηφ αλάινγα κε ην ζηνηρείν πνπ ππάξρεη κέζα ζ’ απηφ. Καζφξηζε 

θαηά ηξφπν θαηαπιεθηηθφ γηα ηελ επνρή ηνπ ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηηο εθιείςεηο 

ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο ειήλεο θαη κε ηηο θνζκνγνληθέο ζεσξίεο ηνπ πξναλάγγεηιε ηηο 

ζεσξίεο ησλ Μππθφλ, Λαπιάο θαη Καλη. Ο Αλαμαγφξαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ν 

πξφδξνκνο ηεο ζπγθξηηηθήο θπζηνινγίαο. 

ΘΔΧΡΗΔ 

ια ηα πξάγκαηα ήηαλ καδί, θαηφπηλ ήξζε ν λνπο θαη έβαιε ηάμε. 

Ο λνπο είλαη  έλαο γελλαίνο ήξσαο πνπ ζεθψζεθε μαθληθά θαη ηαθηνπνίεζε ηα πάληα 

πνπ πξηλ βξίζθνληαλ ζε αηαμία.        

 

ΑΡΥΔΛΑΟ Ο ΑΘΖΝΑΗΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Ο Αξρέιανο ν Αζελαίνο(490 π.Υ – 429 π.Υ) ήηαλ καζεηήο ηνπ Αλαμαγφξα θαη 

δάζθαινο ηνπ σθξάηε. 

Ο Αζελαίνο απηφο θηιφζνθνο ζεσξνχζε σο Αξρή ηνπ Κφζκνπ ηνλ Ννπ, πνπ ήηαλ ε 

αξρηθή αηηία ηεο θίλεζεο ζηελ θνζκνγνλία ηνπ. Σα αίηηα εκθάληζεο ηεο δσήο ζεσξεί 

φηη είλαη ε ζεξκφηεηα θαη ην ςχρνο. Ο Αξρέιανο επίζεο ππνζηεξίδεη πσο νη πξψηνη 

νξγαληζκνί αλαπηχρζεθαλ ζηε ιάζπε.  

 

 
 

Ο Αξρέιανο επεμεξγάζηεθε ην θπζηθφ ζχζηεκα ηνπ Αλαμαγφξα, δίλνληαο ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζην δήηεκα ηεο γέλεζεο ηνπ θφζκνπ θαη ηεο δσήο. ινο ν θφζκνο, θαηά 

ηνλ Αξρέιαν, μεθίλεζε απφ κηα αξρέγνλε χιε, αλάκηθηε θαη ζπκπαγή πιηθή κάδα, 

πνπ έλα κέξνο ηεο ήηαλ ζχκθπην κε ηνλ λνπ. Ο λνπο, δειαδή, δελ ζεσξείηαη εδψ, 

φπσο ζηνλ Αλαμαγφξα, κε επηδεθηηθφο αλάκημεο θαη θαζαξφο. Δπηπιένλ, ελψ ν 

Αλαμαγφξαο ζθέθζεθε ηνλ λνπ σο ηελ αξρηθή θηλεηήξηα δχλακε, ν Αξρέιανο 

δερφηαλ σο θηλεηηθή αξρή ηνλ απνρσξηζκφ, ηελ απηφκαηε θαη κεραληθή ιεηηνπξγία 

απνρσξηζκνχ ζεξκνχ θαη ςπρξνχ ζηνηρείνπ. Σν ζεξκφ θαη ην ςπρξφ είλαη αληίζεηα – 

θαη απφ ηελ άπνςε επίζεο πσο ην ζεξκφ είλαη απηφ πνπ θηλείηαη θαη ην ςπρξφ απηφ 
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πνπ εξεκεί. Σν ζεξκφ επελεξγεί πάλσ ζην ςπρξφ θαη θάλεη ηνλ πάγν λα ιηψζεη θαη λα 

γίλεη λεξφ. 

Αλ θαη ν Αξρέιανο,  εκπλέεηαη απφ άιινπο θηινζφθνπο (απφ ηνλ Αλαμαγφξα πην 

πνιχ θαη απφ ηνλ Πξσηαγφξα θαζψο θαη απφ ηνλ Αλαμίκαλδξν ζηελ εμήγεζε ηεο 

αξρήο ηεο δσήο θαη ηνλ Δκπεδνθιή σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ πιηθψλ ζηνηρείσλ), 

σζηφζν απηφο θαηφξζσζε λα ζπλζέζεη κηα αμηφινγε γηα ηελ επνρή ηνπ θνζκνγνλία 

θαη δσνγνλία, θαη ηδηαίηεξα κηα ζνβαξή, θαζψο θαίλεηαη, ζεσξία γηα ηελ αξρή ηνπ 

πνιηηηζκνχ. 

ΜΔΛΗΟ Ο ΑΜΗΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

 

 
 

Μαζεηήο ηνπ Παξκελίδε θαη ηνπ Ζξαθιείηνπ. Ζ αθκή ηνπ ηνπνζεηείηαη θαηά ηελ 

84ε Οιπκπηάδα, δειαδή ζηελ πεξίνδν 444-441 π.Υ. Αληίπαινο ηνπ Πεξηθιή, έπεηζε 

ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ λα πνιεκήζνπλ ηνπο Αζελαίνπο, ηνπο νπνίνπο θαη λίθεζαλ. 

Μαδί κε ηνλ Ξελνθάλε, ηνλ Παξκελίδε θαη ηνλ Εήλσλα, ν Μέιηζζνο εληάζζεηαη ζηε 

ιεγφκελε Διεαηηθή ζρνιή. Γερφηαλ σο αξρή ην είλαη, ην νπνίν ραξαθηήξηδε σο 

αθίλεην θαη ακεηάβιεην, ελψ ην γίγλεζζαη ην ζεσξνχζε απαηειφ, σο δεκηνχξγεκα 

ησλ αηζζήζεσλ. Αληίζεηα φκσο απφ ηνλ Παξκελίδε, δίδαζθε φηη ην Ολ απηφ θαζ’ 

εαπηφ είλαη πεξηνξηζκέλν αιιά αφξηζην.  

ηνλ Μέιηζζν απνδίδεηαη ε άπνςε φηη αθφκε θη αλ ππήξραλ πνιιά πξάγκαηα, ζα 

έπξεπε θαζέλα απφ απηά λα έρεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ειεαηηθνχ φληνο. Απέξξηςε επίζεο 

ηε δηδαζθαιία ηνπ Δκπεδνθιή ζρεηηθά κε ηελ αλάκημε ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ, 

θαζψο θαη ηελ αηνκηθή ζεσξία ζε φ,ηη αθνξά ηνλ θελφ ρψξν. Πίζηεπε φηη ζηε θχζε 

δελ ππάξρεη ηίπνηε βέβαην θαη φηη φια είλαη θζαξηά. Σν παλ είλαη αθίλεην, εηδάιισο 

πξέπεη λα ππάξρεη θελφ, αιιά ην θελφ δελ αλήθεη ζηα φληα. Γηα ηνπο ζενχο έιεγε φηη 

δελ κπνξνχκε λα ηνπο γλσξίζνπκε, άξα δελ κπνξνχκε λα πνχκε ηίπνηε γη’ απηνχο. Ο 

ηκπιίθηνο ζψδεη απνζπάζκαηα απφ ην έξγν ηνπ Πεξί θύζεωο ή πεξί ηνπ όληνο, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην Diels/Kranz, Fragmente der Vorsokratiker. Ο ηίηινο ηνπ 

έξγνπ ηνπ Γνξγία Πεξί θύζεωο ή πεξί ηνπ κε όληνο απερεί ην έξγν ηνπ Μειίζζνπ. 

ΘΔΧΡΗΔ  

Σν ζχκπαλ είλαη άπεηξν αλαιινίσην,  έλα, νκνγελέο θαη γεκάην. 

Κίλεζε δελ ππάξρεη, λνκίδνπκε φκσο φηη ππάξρεη. 

Γηα ηνπο ζενχο δελ πξέπεη λα δηαηππψλνπκε γλψκεο, γηαηί είλαη αδχλαην λα ηνπο 
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γλσξίζνπκε.  

 

Ο ΑΣΟΜΗΣΖ ΛΔΤΚΗΠΠΟ Ο ΜΗΛΖΗΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Έιιελαο θηιφζνθνο ηνπ β’ κηζνχ ηνπ 5νπ π.Υ. αηψλα, ππέζεζε ηελ «χπαξμε ησλ 

αηφκσλ» Ο Λεχθηππνο γελλήζεθε ζηε Μίιεην, άθκαζε ζηα 440/430 π.Υ. πεξίπνπ θαη 

ππήξμε καζεηήο ηνπ Εήλσλνο ηνπ Διεάηε. 

 

 
Αλαγελλεζηαθή αλαπαξάζηαζε 

 

Ήηαλ εηζεγεηήο ηεο αηνκηθήο ζεσξίαο, δάζθαινο ηνπ Γεκφθξηηνπ. , ππέζεζε ηελ 

«χπαξμε ησλ αηφκσλ» Γηαηχπσζε πξψηνο ηελ ππφζεζε φηη ε χιε απνηειείηαη απφ 

άηνκα. Ζ ζρνιή ηνπ Δπίθνπξνπ ακθηζβεηνχζε ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπ. Ο Αξηζηνηέιεο 

αλέθεξε πσο δελ ππήξραλ βαζηθέο δηαθνξέο ζηηο δηδαζθαιίεο ηνπ θαη ηνπ καζεηή 

ηνπ Γεκφθξηηνπ. Φαίλεηαη πσο ε ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα ηνπ δεχηεξνπ επηζθίαζε ηνλ 

πξψην θαη ν καζεηήο μεπέξαζε ην δάζθαιν. Ήηαλ ζχγρξνλνο κε ηνλ Δκπεδνθιή θαη 

ηνλ Αλαμαγφξα. Σνπ απνδίδνληαη δχν ζπγγξάκκαηα, ν «Μέγαο δηάθνζκνο», ην 

βαζηθφ ζχγγξακκα ηεο αηνκηζηηθήο ζρνιήο, θαη ην «Πεξί λνπ». Απφ ην πξψην 

ππάξρεη κηα ζχληνκε πεξίιεςε, γηα ην δεχηεξν δελ μέξνπκε ηίπνηε βέβαην.  

 

  
Σελ αλαγθαηφηεηα δελ ζπζρέηηδε ν Λεχθηππνο κε ηελ θίλεζε. Ο Λεχθηππνο, φπσο θαη 

ν Πιάησλ, δέρεηαη ηελ χπαξμε ζηαζεξήο θαη αλαιινίσηεο ελέξγεηαο σο δξάζεο θαη 

αληίδξαζεο, γέλεζεο θαη θζνξάο, απφ ηελ νπνία εθπεγάδεη ε θίλεζε ησλ αηφκσλ θαη 
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ησλ ζπλδπαζκψλ (ζρεκάησλ) ηνπο (ζθαηξψλ, ζηεξεψλ, γσληψλ, αγθηζηξνεηδψλ 

εμνγθψζεσλ). 

Παξάιιεια κε ηνλ νκνηφκνξθν, πνηνηηθά αδηαίξεην θαη ρσξίο εζσηεξηθή αιιαγή 

ηξφπν χπαξμεο, έθξηλε φηη ε ζπλερήο νξγαλσκέλε θίλεζε απνηειεί θπζηθφ θαη 

πξσηαξρηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξαγκάησλ πνπ εξκελεχεη ηελ εζσηεξηθή ηνπο 

δξάζε. Σελ θίλεζε ζεψξεζε σο ηξφπν χπαξμεο ηνπ «θελνχ». 

  Σα άηνκα θαη ην θελφ ελππάξρνπλ ζε φια ηα πξάγκαηα κε απεηξία ζπλδπαζκψλ, νη 

νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ηξηψλ δηαθνξψλ κε ηηο νλνκαζίεο : ξπζκφο, δηαθπγή 

θαη ηξνπή. Οη ζπλδπαζκνί απηνί είλαη απνηέιεζκα ζηξνβηιψδνπο θίλεζεο, 

ζπλέλσζεο ή απνζχλζεζεο, ζχγθξνπζεο ή πεξηπινθήο, ε νπνία δηέπεηαη απφ 

νξηζκέλεο ζπκκεηξίεο ή ηζνξξνπίεο. 

 

Ο ΑΣΟΜΗΣΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ Ο ΑΒΓΖΡΗΣΖ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

 
Άβδεξα 

Μέγαο θηιφζνθνο ηεο αξραηφηεηνο. Ο πξψηνο πνπ επηλφεζε ηελ αηνκηθή ζεσξία, ή 

ηελ δέρηεθε απφ ην δάζθαιφ ηνπ Λεχθηππν, γηα λα ηε δηακνξθψζεη θαη λα ηελ 

επεθηείλεη ζε φια ηα θπζηθά θαηλφκελα, ζεκειηψλνληαο ηε ζεσξία επηζηεκνληθά, θαη 

αλνίγνληαο ηηο πχιεο ζηηο Φπζηθέο επηζηήκεο.  

 

 
 

Γελλήζεθε ζηα Άβδεξα απφ πινπζηφηαην παηέξα. Σν κεξίδην ηεο παηξηθήο 

πεξηνπζίαο (100 ηάιαληα, πνζφ ηεξάζηην), ην δαπάλεζε ζε καθξά ηαμίδηα, γηα λα 
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ηθαλνπνηήζεη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ πεξηέξγεηα. Δπεζθέθζε, αλάκεζα ζηηο άιιεο 

ρψξεο, ηελ Αίγππην, ηε Βαβπισλία, ηελ Αξαβία, ηελ Αηζηνπία. Έκεηλε αξθεηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ Αζήλα, φπνπ κάιηζηα άθνπζε ην σθξάηε λα ζπδεηά, δίρσο 

φκσο λα έιζεη ζε γλσξηκία κε απηφλ. Γελ ήηαλ θαζφινπ θηιφδνμνο θαη πξνηηκνχζε 

ην «ιάζε βηψζαο». Λέγεη ν ίδηνο. «Ήιζνλ γαξ, θεζίλ, εηο Αζήλαο θαη νπ ηηο κε 

έγλσθελ». Δπέζηξεςε ζηα Άβδεξα, φπνπ έδεζε βίν εξεκίηε, ζπγγξάθνληαο, 

εξεπλψληαο θαη δηδάζθνληαο. Ήηαλ ηφζν δπλαηφο ν έξσηάο ηνπ ζηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα, ψζηε έιεγε φηη πξνηηκνχζε λα βξεη κηα «αηηηνινγία» (δειαδή ηελ 

επηζηεκνληθή εμήγεζε ελφο θαηλνκέλνπ), παξά λα ηνπ δηλφηαλ ν ζξφλνο ηνπ 

βαζηιείνπ ηεο Πεξζίαο. 

 

  
 

Σα ζπγγξάκκαηά ηνπ ηα έγξαςε ζηελ ησληθή δηάιεθην, θαη πεξηιακβάλνπλ φινπο 

ηνπο θιάδνπο ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο: καζεκαηηθά, θπζηθή, ηαηξηθή, γεσπνλία, 

εζηθή, πνίεζε, κνπζηθή, δσγξαθηθή, γξακκαηηθή, αηζζεηηθή, θσλεηηθή θαη πνιεκηθή 

ηέρλε. Ο Γεκφθξηηνο ππεζηήξημε φηη ην «νλ» (ην ζχκπαλ), είλαη κελ αηψλην, 

αλαιινίσην θαη άθζαξην, σζηφζν δελ είλαη «απινχλ» φπσο πίζηεπαλ νη Διεάηεο 

θηιφζνθνη, αιιά «πνιιαπινχλ». Αθνχ, θαηά ηνλ Γεκφθξηην, ην νλ είλαη 

πνιιαπινχλ, ζχγθεηηαη δειαδή απφ απεηξνειάρηζηα ηεκάρηα χιεο (ηα άηνκα) πνπ 

είλαη αηψληα, άθζαξηα, αλαιινίσηα θαη αδηάζπαζηα, πξέπεη αλαγθαζηηθά απηά λα 

έιζνπλ ζε ζρέζε πξνο άιιεια, γηα λα γελλεζεί εθείλν πνπ νλνκάδνπκε θίλεζε.  

Σα άπεηξα ζε αξηζκφ θαη ζε ζρήκα άηνκα ζηξνβηιίδνληαη ζην άπεηξν, φπσο ε ζθφλε 

ζηνλ αέξα θαη, θαζψο ζπλσζνχληαη, ζρεκαηίδνπλ απείξνπο θφζκνπο, (ηνλ «Μέγα 

Γηάθνζκν»), ζ’ έλα απφ ηνπο νπνίνπο αλήθεη θαη ε Γε. Σα πάληα γίλνληαη θαηά 

κεραληθή αλαγθαηφηεηα.  

Ο Γεκφθξηηνο δίλεη ζαθή εμήγεζε ηεο γελλήζεσο ησλ αζηεξηζκψλ θαη ππνζηεξίδεη, 

αθφκα, πσο θαη ε ςπρή απνηειείηαη απφ ιεία, ιεπηά θαη ζηξνγγπιά άηνκα, πνπ ην 

ζψκα ηα εηζπλέεη απφ ηνλ αέξα, δίλνληαο έηζη θαη ζηνλ ςπρηθφ βίν θαζαξά πιηζηηθή 

θαη κεραληθή ιεηηνπξγία. Απφ ηα «Ζζηθά» ηνπ πεξηζψζεθαλ 230 απνζπάζκαηα, ηα 

πεξηζζφηεξα απνθζέγκαηα. Μφιηο κεηά δχν ρηιηεηεξίδεο, ν Βάθσλ θαη ν Γθαζζαληί, 

αλέζπξαλ ην γίγαληα Γεκφθξηην ζηελ επηθάλεηα, θαη κφλν θαηά ηνλ ΗΘ’ αηψλα, 

θαηαλνήζεθε ε πςίζηε ζεκαζία ηεο θηινζνθίαο ηνπ, ε νπνία νδήγεζε ζηελ εξκελεία 

ησλ λφκσλ ηνπ ήρνπ, ηνπ θσηφο, ηεο ζεξκφηεηαο, θαζψο θαη ζηηο ρεκηθέο θαη 

θπζηθέο κεηαβνιέο (δηάζπαζε αηφκνπ) ζε επξχηαηε έθηαζε. Δπί σθξάηνπο, ε 

αλαδήηεζε ησλ θπζηθψλ λφκσλ γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ φληνο, 

έιεμε, γηα λα αλαπηπρζεί ε θηινζνθία «ηεο ρξήζηκεο αξεηήο» θαη ε πνιηηηθή 

θηινζνθία, φπσο ν ίδηνο ν Γεκφθξηηνο έιεγε. 
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Ο βίνο ηνπ ζνθνχ Αβδεξίηε πεξηβάιιεηαη απφ ηελ αριή ηνπ ζξχινπ θαη ηνπ 

κπζηεξίνπ, πνιιά δε ζαπκάζηα αλαθέξνληαη, γχξσ απφ ηα ηειεπηαία ηδίσο ρξφληα 

ηεο δσήο ηνπ, απφ δηαθφξνπο ζπγγξαθείο, φπσο ε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Ηππνθξάηε 

θαη ν δηάινγνο πνπ έιαβε ρψξα κεηαμχ ηνπο. κσο, ηε γλεζηφηεηα φισλ απηψλ ησλ 

βηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ ακθηζβεηεί ε θξηηηθή. Πάλησο, έλα απφ ηα γλσξίζκαηα 

ηνπ Γεκφθξηηνπ πνπ δελ ακθηζβεηείηαη, είλαη φηη γεινχζε πνιχ, θαη θάζε ζηηγκή, 

βιέπνληαο πφζν κεδακηλά θαη αζηεία ήηαλ φια ηα ζνβαξά θαη ζπνπδαία ησλ 

αλζξψπσλ, κπξνζηά ζην κεγαιείν ηνπ Κφζκνπ. Γη’ απηφ θαη νλνκάζζεθε 

«Γειαζίλνο». Καη, αθφκα, φηη νη Αβδεξίηεο ηνλ ιάηξεςαλ ζαλ ζεφ θαη, χζηεξα απφ 

ην ζάλαηφ ηνπ, ηνπ έζηεζαλ ράιθηλν αλδξηάληα. Πέζαλε ζε βαζχηαην γήξαο.  

 

ΓΗΟΓΔΝΖ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΗΑΣΖ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Ο Γηνγέλεο ν Απνιισληάηεο ήηαλ αξραίνο Έιιελαο θπζηθφο θηιφζνθνο απφ ηελ 

πφιε Απνιισλία, ηεο βφξεηαο Κξήηεο, καζεηήο ηνπ Αλαμηκέλε. Σν φλνκα ηνπ παηέξα 

ηνπ ήηαλ Απνιισζέκηο.  

Ο Γηνγέλεο ν Απνιισλίαηεο ήθκαζε ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. Μνινλφηη Γσξηέαο, έγξαςε 

ζηελ Ησληθή δηάιεθην. Δπηρείξεζε λα ζπλδπάζεη ηελ πιηζηηθή ζεσξία ηνπ Αλαμηκέλε 

κε εθείλε ηνπ Αλαμαγφξα γηα ην λνπ: φ,ηη ν Αλαμαγφξαο απνδίδεη ζην λνπ, ν Γηνγέλεο 

ην απνδίδεη ζηνλ αέξα. Οξγαληθά θαηλφκελα φπσο ν χπλνο εμεγνχληαη απφ απηφλ ζε 

ζρέζε κε ηνλ αέξα, π.ρ αλαθέξεη φηη ν χπλνο νθείιεηαη ζηε κεξηθή έμνδν ηνπ αέξα 

απφ ην ζψκα, ελψ ν ζάλαηνο ζηελ νιηθή.  

Αμηφινγεο είλαη κεξηθέο θνζκνινγηθέο ζεσξίεο ηνπ Γηνγέλε ηνπ Απνιισληάηε, θαηά 

ηηο νπνίεο αλ ε «νπζία ηνπ αέξα» είλαη βαξηά, ζρεκαηίδεη γε, ελψ αλ είλαη «θνπθή» 

απνηειεί ηνλ ήιην θαη ηνπο αζηέξεο. Ο ήιηνο κνηάδεη, έιεγε, κε ζθνπγγάξη απφ ηνπο 

πφξνπο ηνπ νπνίνπ θπθινθνξεί ζεξκφο αέξαο, ην νπνίν ραξαθηήξηδε σο ηε ‘Γηαπλνή 

ηνπ Κφζκνπ’. ε σθειηκφηεηα ηνπ ήιηνπ είλαη νινθάλεξε σο πξνο ηε γέλλεζε ησλ 

θπηψλ, ησλ δψσλ θαη ησλ αλζξψπσλ, γηαηί φια πξνήιζαλ απφ ηνλ πειφ κε ηε 

βνήζεηα ηεο ειηαθήο ζεξκφηεηαο.  
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ηηο «Νεθέιεο» ηνπ Αξηζηνθάλε νη απφςεηο ηνπ Γηνγέλε παξνπζηάδνληαη ζην ζηφκα 

ηνπ σθξάηε. Απφ ην έξγν ηνπ θηινζφθνπ «Πεξί Φχζεσο» ζψζεθαλ ιίγα κφλν 

απνζπάζκαηα, θπξίσο απφ ηνλ ηκπιίθην, πνπ εθδφζεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ S. 

Morn ζηε Βφλλε ην 1829. Σν έξγν απηφ πξέπεη λα γξάθηεθε κεηά ην 405 π.Υ, 

δειαδή κεηά ηε λαπκαρία ζηνπο Αηγφο Πνηακνχο, επεηδή κλεκνλεχεη έλα κεηεσξίηε 

πνπ έπεζε ηφηε ζηελ πεξηνρή.  

χκθσλα κε ρσξίν ηνπ Γηνγέλε ηνπ Λαεξηίνπ, ν Απνιισληάηεο θαηαδηψρηεθε γηα 

αζεΐα, φπσο θαη ν Αλαμαγφξαο.   

ΘΔΧΡΗΔ 

Ο αέξαο είλαη ε αξρηθή αηηία ηνπ θφζκνπ, θπβεξλήηεο ησλ πάλησλ θαη δίλεη ζηα δψα 

ηε δσή, ηελ θίλεζε θαη ηε λφεζε.  

 

ΜΖΣΡΟΓΩΡΟ Ο ΥΗΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Ο Μεηξφδσξνο ν Υίνο ήηαλ αξραίνο Έιιελαο θηιφζνθνο, ηαηξφο θαη καζεκαηηθφο 

πνπ έδεζε ζην ηέινο ηνπ 5ν αηψλα π.Υ. κε αξρέο ηνπ 4νπ αηψλα π.Υ. Τπήξμε 

πξφδξνκνο ηεο ρνιήο ησλ θεπηηθψλ. Μαζεηήο θαη΄ άιινπο ηνπ Γεκφθξηηνπ θαη 

θαη΄ άιινπο ηνπ Νέζζνπ ηνπ Υίνπ. 

 

 
 

Γίδαζθε παξάιιεια ηαηξηθή θαη αζρνιήζεθε κε καζεκαηηθέο έξεπλεο. 
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Ζ Παιαηηλή Αλζνινγία πεξηιακβάλεη 46 αξηζκεηηθά επηγξάκκαηά ηνπ πνπ κεξηθά εμ 

απηψλ αλαθέξνληαη ζηνλ παηέξα ηεο άιγεβξαο Γηφθαλην θαη ζηνλ Πιάησλα. Σα 

επηγξάκκαηα απηά αλαθέξνληαη θπξίσο ζε ζπζηήκαηα εμηζψζεσλ θαη θξίλνληαη σο 

κεγάινπ ελδηαθέξνληνο ζηελ ηζηνξία ηεο αξηζκεηηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ 

γεληθφηεξα. 

 

ΑΝΑΞΑΡΥΟ  

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

Ο Αλάμαξρνο αλήθεη ζηε ζρνιή ησλ Αβδήξσλ, θαη έδεζε πεξίπνπ ην 380-320 π.Υ. 

Δίλαη θηιφζνθνο πνπ απερεί ηδέεο ηνπ Γεκφθξηηνπ θαη ηνπ Πξσηαγφξα. Μαζήηεπζε 

θνληά ζηνλ Γηνγέλε ηνλ κπξλαίν, πνπ ήηαλ καζεηήο ηνπ Μεηξφδσξνπ ηνπ Υίνπ». 

Ο Αλάμαξρνο ζπλφδεπζε ηνλ Αιέμαλδξν θαη ήηαλ ζηελ αθκή ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά 

ηελ 110ε Οιπκπηάδα (340 - 337 π.Υ.). 

Ο Αλάμαξρνο νλνκαδφηαλ επδαηκνληθφο, γηαηί ζχκθσλα κε ηα δηδάγκαηα ηνπ 

Γεκνθξίηνπ, σο θαλφλα ηνπ βίνπ ηνπ είρε ην «επδαηκφλσο δελ», δειαδή ηνλ αηάξαρν 

θαη ρσξίο πάζε βίν. 

 
Άβδεξα 

Γηα ηε θηινζνθηθή ζεσξία ηνπ Αλάμαξρνπ γλσξίδνπκε φηη απηφο δελ παξαδερφηαλ 

θαλέλα θξηηήξην ηεο αιήζεηαο, παξνκνίαδε δε ηα φληα σο επξηζθφκελα ζε 

ζθελνγξαθία ή ζε ζπλερή θαηάζηαζε χπλνπ. 

Σν ηέινο ηνπ Αλαμάξρνπ, καξηπξηθφ θαη εξστθφ, γξάθηεθε ζηελ Κχπξν, απφ ηνλ 

ηχξαλλν Νηθνθξέσληα, ν νπνίνο δηέηαμε ην βαζαληζκφ θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ φηαλ, 

κεηά ην ζάλαην ηνπ Αιέμαλδξνπ, ην πινίν κε ην νπνίν ηαμίδεπε, πξνζάξαμε ζηελ 

Κχπξν ιφγσ ησλ αλέκσλ. 

ΘΔΧΡΗΔ 

Αλαμάξρνπ, «Πεξί βαζηιείαο»  

Ζ πνιπκάζεηα σθειεί βέβαηα πνιχ, βιάπηεη φκσο θαη πνιχ φπνηνλ ηελ θαηέρεη. 

Χθειεί ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηθαλφ άλδξα, βιάπηεη φκσο φπνηνλ εχθνια μεζηνκίδεη θάζε 

ιφγν θαη κπξνζηά ζ' φιν ην ιαφ. Πξέπεη λα γλσξίδεη θαιά ηηο πεξηζηάζεηο πνπ πξέπεη 

λα κηιά. Γηαηί απηφο είλαη φξνο ηεο ζνθίαο. ζνη ιέλε θάηη έμσ απφ ηελ θαηάιιειε 

πεξίζηαζε, θαη αλ αθφκε ιέλε ζπλεηή γλψκε, αλ δελ ηνπνζεηνχλ ηε γλψκε ηνπο κε 

ζνθία, ηνπο θαηεγνξνχλ γηα αλνεζία.  

ημείωση: Οη δχν ηειεπηαίνη θηιφζνθνη αλαθέξνληαη αλ θαη ήθκαζαλ ζε 

κεηαγελέζηεξε επνρή ζαλ ζπλερηζηέο ησλ αηνκηθψλ 
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ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ 
 

Ο Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη ηνλ πξνζσθξαηηθφ (ειεάηε) Εήλσλα σο «επξεηή ηεο 

δηαιεθηηθήο», ελψ παξαδέρεηαη φηη θαη ν δάζθαινο ηνπ Εήλσλα, ν Παξκελίδεο, δελ 

ήηαλ «άπεηξνο», δειαδή άζρεηνο κε ηε δηαιεθηηθή. 

Καλέλαο Πξνζσθξαηηθφο δελ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «δηαιεθηηθή», φκσο αλ θαη σο 

φξνο δελ απαληάηαη, ζηελ πξάμε είλαη παξψλ.  
 

         
Γηαιεθηηθή            –            Πνηα είλαη ε αξρή;          -           Ζ θόηα ή ην απγό 

Οη Ίσλεο Πξνζσθξαηηθνί είλαη απηνί πνπ πξψηνη πεξηέγξαςαλ θαη εμήγεζαλ ηε θχζε 

κε κπζηθά, θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ, θαη είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ 

ηελ πξντζηνξία ηεο έλλνηαο «δηαιεθηηθή ηεο θχζεο», αθξηβψο γηαηί ε θχζε ζε απηνχο 

είλαη «έκςπρε», είλαη χιε πνπ έρεη κέζα ηεο δσή θαη θίλεζε, θαη πνπ κε δηάθνξεο 

κεηαιιάμεηο θαη κεηαβνιέο δεκηνπξγεί ηηο δηάθνξεο κνξθέο δσήο θαη ηελ πνηθηιία 

πνπ βιέπνπκε γχξσ καο. Ζ έλλνηα «δηαιεθηηθή» πξψηα ζπλδέζεθε κε ηελ θίλεζε ζηε 

θχζε θαη ζηε δσή θαη κεηά κε ηελ θίλεζε ησλ ηδεψλ. 

Αιιά θαη κ’ έλαλ άιιν ηξφπν κπνξεί λα ζεσξεζεί δηαιεθηηθή ε ζθέςε ησλ 

Πξνζσθξαηηθψλ, σο έλα δνχλαη θαη ιαβείλ αλάκεζα ζηε θχζε θαη ζηελ θνηλσλία ή 

ζηνλ θπζηθφ θαη ζηνλ αλζξψπηλν θφζκν. Ζ δηθή καο έλλνηα ηεο «δηαθφζκεζεο ηνπ 

ζπηηηνχ» ήηαλ νηθεία θαη ζηνπο Πξνζσθξαηηθνχο, κφλν πνπ ζπίηη ηνπο ήηαλ ην 

ζχκπαλ νιφθιεξν! 

 

        
Ζ θύζε ζαλ δωγξαθηά 

Οη Πξνζσθξαηηθνί πξψηνη ζπδήηεζαλ θαηεμνρήλ ην πξφβιεκα «θπζηθφο θφζκνο». 

Έθηνηε νη θηιφζνθνη φισλ ησλ επνρψλ αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη δίλνπλ δηάθνξεο απαληήζεηο. 
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Γηα ηε κεηαγελέζηεξε θηινζνθία, ηα πξνβιήκαηα δελ είλαη νισζδηφινπ θαηλνχξηα, 

νη θηιφζνθνη ηα βξίζθνπλ δεκηνπξγεκέλα απφ ηελ Αξραηφηεηα, θαη κάιηζηα είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα αθνκνηψζνπλ ηηο ιχζεηο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ δνζεί, θαη ή λα 

ζπκθσλήζνπλ κε απηέο ή λα αληηπαξαηεζνχλ καδί ηνπο. Αληίζεηα, ζηελ 

πξνζσθξαηηθή θηινζνθία δελ ππάξρεη απηή ε δέζκεπζε κε ην παξειζφλ, αθξηβψο 

γηαηί ηφηε πξσηνδηαηππψλνληαη ηα πξνβιήκαηα, ηνπιάρηζηνλ ζηε θηινζνθηθή ηνπο 

κνξθή. Σφηε γηα πξψηε θνξά νη Πξνζσθξαηηθνί ζπλζέηνπλ κηα ζπζηεκαηηθή εηθφλα 

γηα ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη δεκηνπξγνχλ ηηο αληίζηνηρεο έλλνηεο, πνπ θαη ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θπζηθνχο επηζηήκνλεο. Οη έλλνηεο «δχλακεο», 

«κέγεζνο», «θίλεζεο», ε έλλνηα ηνπ «γίγλεζζαη», ηνπ «ζπλερνχο», ηνπ «αζπλερνχο», 

ηνπ «ρψξνπ», ηνπ «αηφκνπ», ηνπ «αξηζκνχ» θ.ιπ. ηφηε δεκηνπξγήζεθαλ. 

Οη πξψηνη Πξνζσθξαηηθνί αλαδεηνχλ κηα «αξρή» ηνπ θφζκνπ, έλα «ζηνηρείν» πνπ 

ελππάξρεη κέζα ζε φια, θαη πνπ παξακέλεη ζηαζεξφ παξά ηηο θαηλνκεληθέο 

κεηαβνιέο.  Δπίζεο γηα πξψηε θνξά θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα θπζηθά θαηλφκελα, φπσο 

νη ζεηζκνί θαη νη εθιείςεηο. 

 

       
 

Ο θπζηθφο θφζκνο γηα ηνλ Πξνζσθξαηηθφ ηνπ 6νπ αηψλα –θαη φρη κφλν γη’ απηφλ– 

είλαη έλα δσληαλφ ζχλνιν, πνπ παξά ηε θαηλνκεληθή πνηθηιία ηνπ απνηειείηαη απφ 

κηα νπζία ε νπνία, ελψ πθίζηαηαη κεηαηξνπέο, ζην βάζνο κέλεη ίδηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν «αέξαο» ηνπ Αλαμηκέλε, πνπ κε πχθλσζε ή αξαίσζε γίλεηαη ρψκα, 

λεξφ θ.ιπ. 

Έηζη νη Ίσλεο Πξνζσθξαηηθνί ζεσξνχληαη, θαη είλαη, νη πξψηνη θηιφζνθνη ηνπ 

επξσπατθνχ ρψξνπ, νη πξψηνη αιεζηλνί θηιφζνθνη ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Παξφιν 

πνπ ην αληηθείκελφ ηνπο, ν θπζηθφο θφζκνο, ε δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ, ήηαλ 

αληηθείκελν θαη πξνγελέζηεξεο δηαλφεζεο, ηεο εζηφδεηαο π.ρ., ππάξρεη έλα 

δηαθξηηηθφ γλψξηζκα πνπ δηαθνξνπνηεί ηε ζθέςε ησλ Πξνζσθξαηηθψλ απφ θάζε 

πξνγελέζηεξε, ειιεληθή ή κε. Δλψ δειαδή ν Ζζίνδνο, ν άκεζνο πξνγνλφο ηνπο, ζηε 

Θενγνλία ηνπ δίλεη θαηαιφγνπο κε δεθάδεο νλφκαηα ζεψλ, εξψσλ θαη ζενπνηεκέλσλ 

θπζηθψλ δπλάκεσλ, νη Ίσλεο Πξνζσθξαηηθνί κε πξψην ηνλ Θαιή δεηνχλ θαη 

βξίζθνπλ κηα ελππάξρνπζα παληνχ θαη ελνπνηνχζα ηα πάληα «νπζία» ή «αξρή». 

Απηή ε ζηαζεξή θαη αλαιινίσηε νπζία πίζσ απφ ηελ πνηθηιία ησλ θαηλνκέλσλ ήηαλ 

γηα ηνλ Θαιή ην «λεξφ», γηα ηνλ Αλαμηκέλε ν «αέξαο» θ.ν.θ., κέρξη πνπ θζάλνπκε 

ζηνλ Γεκφθξηην θαη ηα «άηνκα», δηαπηζηψλνληαο έηζη θαη ηελ πξντνχζα εμέιημε θαη 
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ηάζε γηα αθαίξεζε κέζα ζηα φξηα ηεο ίδηαο ηεο πξνζσθξαηηθήο ζθέςεο – θαη 

ελλννχκε κε απηφ ηελ εμέιημε απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαη ρεηξνπηαζηφ «λεξφ» ηνπ 

Θαιή ζηα αθεξεκέλα θαη ηδεαηά «άηνκα» ηνπ Γεκφθξηηνπ. 

Ζ αληηθαηάζηαζε απηή ινηπφλ ησλ «πνιιψλ» απφ ην «έλα» είλαη θαη ε ιεμηαξρηθή 

πξάμε γέλλεζεο ηεο επξσπατθήο θηινζνθίαο, αθξηβψο γηαηί πξνυπνζέηεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο, πνπ πξσηνδεκηνπξγείηαη θαη πξσηνεκθαλίδεηαη κε ηνλ 

Θαιή, θάηη πνπ ζα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζηε δεκηνπξγία ηεο «έλλνηαο», ηνπ θαηεμνρήλ 

εξγαιείνπ ηεο Φηινζνθίαο. Μήπσο θαη ν κνλνζετζηήο Ξελνθάλεο αλάινγα δελ 

ζθέθηεθε; Πνιέκεζε ηελ παξαδνζηαθή, πνιπζετζηηθή ζξεζθεία θαη αληηθαηέζηεζε 

ηνπο πνιινχο θαη απιντθνχο ζηε ζχιιεςε ηνπο ζενχο απφ έλαλ, εηζάγνληαο έλαλ 

θηινζνθηθφ θαη φρη ζξεζθεπηηθφ κνλνζετζκφ, αθξηβψο φπσο ν Θαιήο αλαθάιπςε 

πίζσ απφ ηελ πνηθηιία ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηε κία «νπζία». 

 

     
Ζ θξπθή εθδίθεζε ηεο θύζεο ηνπ θωηνγξάθνπ Mitcheal Krog 

Φπζηθά φια απηά πξνυπνζέηνπλ ηελ αθχπληζε ηνπ αηνκηθνχ Δγψ σο θέληξνπ δξάζεο 

ηνπ αηφκνπ-ππνθεηκέλνπ θαη ηελ έληνλε βίσζε ηεο απηνζπλεηδεζίαο ηνπ. Ζ βίσζε 

απηή εθθξάδεηαη κε ηε δηήγεζε ζε πξψην εληθφ πξφζσπν, θάηη πνπ είλαη άγλσζην 

ζηνλ κεξν, πξσηνεκθαλίδεηαη δεηιά ζηνλ Ζζίνδν, ελψ ηζρπξνπνηείηαη ζηνπο 

ιπξηθνχο πνηεηέο, ζηελ πξνζσθξαηηθή θηινζνθία θαη ηελ αξρατθή ηέρλε. Ο 

πξνζσθξαηηθφο θηιφζνθνο ηνπ 6νπ π.Υ. αηψλα, πνπ καο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα, πνιιέο 

θνξέο αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ κε πξψην εληθφ πξφζσπν θαη ηελ αλησλπκία εγψ. 

Κάηη αλάινγν, κε έκκεζν ηξφπν εθθξαζκέλν, ζπλαληάκε θαη ζηα θαζαξά 

θνζκνινγηθά ηνπο απνζπάζκαηα. ’ απηά νη Πξνζσθξαηηθνί δελ κηιάλε γηα ην Δγψ 

ηνπο σο εληαίν ζχλνιν θαη θέληξν, αιιά γηα ηνλ θπζηθφ θφζκν πνπ πεξηβάιιεη ην 

Δγψ ηνπο, θαη ηνλ εξκελεχνπλ θαη απηφλ σο θάηη εληαίν θαη ακεηάβιεην παξά ηηο 

θαηλνκεληθέο αιιαγέο – πξνβάιινληαο πξνθαλψο πξνο ηα έμσ ην απηνζπλαίζζεκά 

ηνπο. 

Βεβαίσο νη Πξνζσθξαηηθνί έρνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηα πνξίζκαηα ηνπο, φκσο 

ζπκθσλνχλ σο πξνο ην ζεκειηαθφ ζέκα φηη ε αξρή ηνπ θφζκνπ είλαη κία: έλα 

«έκςπρν» ζηνηρείν, πνπ κεηαιιάζζεηαη ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά. Κνηλή έρνπλ 

αθφκα ηελ ηάζε λα εξκελεχζνπλ αηηηνθξαηηθά ηα θαηλφκελα, ηελ ηάζε λα 

θαηαξγήζνπλ ηηο κπζηθέο θνζκνεξκελείεο θαη λα εξεπλήζνπλ ηνλ θφζκν κε ην ινγηθφ 

ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έθθξαζε ηνπ Ξελνθάλε, απφ ηνπο παιαηφηεξνπο: 

«απηφ πνπ νλνκάδνπλ Ίξηδα, λέθνο είλαη θη απηφ» θαη ηνπ Αλαμαγφξα, απφ ηνπο 

λεφηεξνπο: «δελ λνκίδνπλ ζσζηά νη Έιιελεο φηη ππάξρεη γέλεζε θαη θζνξά... ζα 

νλφκαδαλ ζσζηφηεξα ηε γέλεζε κείμε θαη ηε θζνξά δηαρσξηζκφ [ησλ ζπεξκάησλ]» 
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Έλα άιιν θνηλφ αλάκεζα ηνπο είλαη φηη εξεπλνχλ ρσξίο ζπκθέξνλ, εξεπλνχλ απιψο 

θαη κφλν γηα λα κάζνπλ. ’ απηνχο ζπλαληάκε γηα πξψηε θνξά ηε ραξά ηεο έξεπλαο 

θαη ηνλ έξσηα ηεο γλψζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε θξάζε πνπ απνδίδεηαη ζηνλ 

Γεκφθξηην: «ζα πξνηηκνχζε λα βξεη κηα εμεγεηηθή αξρή παξά λα γίλεη βαζηιηάο ησλ 

Πεξζψλ». Απηφ πνπ ηνπο απαζρνιεί είλαη λα βξνπλ ηελ πξψηε «αξρή», πνπ γη’ 

απηνχο είλαη θαη ε πξψηε χιε απ’ ηελ νπνία είλαη θηηαγκέλνο ν θφζκνο. 

Πηζηεχνπλ φηη απφ έλα πξψην πιηθφ «ζηνηρείν» ή «νπζία» φπσο είπε ν Αξηζηνηέιεο 

δεκηνπξγήζεθαλ φια η’ άιια κε «πχθλσζε» θαη «αξαίσζε», ελψ απφ ηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο Πξνζσθξαηηθνχο πξνζηίζεληαη θαη άιια ζηνηρεία, θαη άιινο 

ηξφπνο δεκηνπξγίαο. Ζ «κείμεο» (αλάκεημε) θαη ε «δηάιιαμεο» (δηαρσξηζκφο). Άξα 

πάιη θάπνηνπ είδνπο κεηαβνιή ζπληειείηαη ζηνλ θπζηθφ θφζκν, είηε απηή είλαη 

νξγαληθή είηε κεραληζηηθή. Απφ ηα πιηθά ζηνηρεία πνπ βιέπνπλ ηξηγχξσ ηνπο νη 

πξψηνη Πξνζσθξαηηθνί δηαιέγνπλ έλα γηα λα ην ζεσξήζνπλ πξσηαξρηθφ, κε πξψην  

ην λεξφ, κεηά ηνλ αέξα, αθφκα πην κεηά θαη ην λεξφ θαη ηνλ αέξα θαη ην ρψκα θ.ιπ., 

θ.ιπ. Παξαηεξνχλ επίζεο θαη μέξνπλ πνιχ θαιά ηηο ελαιιαγέο ζηε θχζε. Σελ 

πεξηνδηθή αιιαγή ησλ επνρψλ, ηελ αχμεζε θαη ηε θζνξά ησλ νξγαληζκψλ, ηε 

γέλλεζε θαη ην ζάλαην. Σηο εξκελεχνπλ νξζνινγηθά θαη αηηηνθξαηηθά, φπσο θαη ηε 

κεηνπζίσζε ηνπ ελφο ζηνηρείνπ ζην άιιν. 

 

   
 

Δθηφο απφ ηνπο Διεάηεο, ηνπο «ζηαζηψηαο» φπσο ζα ηνπο πεη ν Πιάησλαο φινη νη 

άιινη Πξνζσθξαηηθνί ξεηά ή ππφξξεηα απνδέρνληαη θίλεζε ζηνλ θπζηθφ θφζκν, 

θίλεζε ε νπνία θαη ηνλ δεκηνπξγεί θαη ηνλ ζπληεξεί. Οη Διεάηεο βγάδνπλ ηελ θίλεζε 

απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη ηελ βάδνπλ –θαηά ηξαγηθή εηξσλεία– ζηνλ θφζκν ηεο 

δηάλνηαο, ζεσξνχκελνη έηζη εθεπξέηεο ηεο Γηαιεθηηθήο. 

Ο Θαιήο πξψηνο έζημε ην πξφβιεκα ηεο «πξψηεο αξρήο» ή «πξψηεο νπζίαο» θαη 

είπε φηη αξρή ηνπ θφζκνπ είλαη ην λεξφ. κσο γηα ηνλ Θαιή ην λεξφ είλαη «έκςπρν», 

δειαδή κε δσή, πξσηαξρηθφ ζηνηρείν. Γελ είλαη ην αλφξγαλν ζψκα πνπ εκείο έρνπκε 

ζην λνπ καο, έρεη κέζα ηνπ δσή, θαη κάιηζηα χιε θαη δσή είλαη κέζα ηνπ ελσκέλα. 

Γη’ απηφ εμάιινπ ε ζεσξία ηνπ Θαιή, φπσο θαη ησλ άιισλ Ηψλσλ, νλνκάδεηαη 

«πινδσηζκφο». 

Γηα ηνλ Αλαμίκαλδξν,  αξρή ηνπ θφζκνπ είλαη ην «άπεηξν». Ζ δσληαλή θαη 

αλεμάληιεηε «πιηθή κάδα», απφ ηελ νπνία φια πξνέξρνληαη θαη ζηελ νπνία φια 

θαηαιήγνπλ. Δλππάξρεη ζε φια ρσξίο λα εμαληιείηαη απφ απηά. Σα ζπγθεθξηκέλα θαη 
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πεπεξαζκέλα φληα απνρσξίδνληαη απφ ηε κάδα ηνπ «απείξνπ», δηαγξάθνπλ κηα 

ηξνρηά θαη μαλαγπξίδνπλ ζε απηφ. 

Ο Αλαμηκέλεο ζεσξνχζε ηνλ «αέξα» σο ην πξσηαξρηθφ «ζηνηρείν» απ’ ην νπνίν 

πξνέξρνληαη φια ηα άιια, μαλαγπξίδνληαο έηζη ζ’ έλα απηφ θαη ζπγθεθξηκέλν 

ζηνηρείν, αλάινγν κε ην λεξφ ηνπ Θαιή. πσο ην λεξφ ηνπ Θαιή θαη ην άπεηξν ηνπ 

Αλαμίκαλδξνπ, έηζη θαη ν αέξαο ηνπ Αλαμηκέλε είλαη «έκςπρνο», θαη ζπλελψλεη 

κέζα ηνπ χιε θαη δσή. 

 

   
 

ηνλ Ζξάθιεηην αλήθεη κηα ηδηαίηεξε ζέζε, φηη ζηνπο πξνεγνχκελνπο απιψο 

ππνθψζθεη, ζε απηφλ δειψλεηαη θαηεγνξεκαηηθά. Δίλαη απηφο πνπ κε έκθαζε 

ηνλίδεη ηελ «αέλαε» θαη φρη απιψο πεξηνδηθή κεηαιιαγή ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηνηρείνπ 

θαη ηε δξάζε ησλ αληηζέησλ κε θίλεηξφ ηνπο ην ππξ. Δίλαη απηφο πνπ θαηεμνρήλ θαη 

ξεηά κηιάεη γηα ηε ξνή θαη ην Γίγλεζζαη ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, γη’ απηφ θαη αλήθεη 

ζηνπο «ξένληαο». Δθηφο απφ ηελ έλλνηα ηνπ Γίγλεζζαη θαζηεξψλεη γηα πξψηε θνξά 

θαη ηελ έλλνηα ηνπ Λφγνπ, πνπ έθηνηε δεζπφδεη ζηε θηινζνθηθή ζθέςε, αθφκα θαη 

ζηε ζενινγηθή. Ο Λφγνο είλαη «αξρή» απ’ ηελ νπνία φια θαηάγνληαη θαη κε ηελ 

νπνία φια ξπζκίδνληαη. Δδψ ν Λφγνο δελ είλαη πξνθαλψο ξπζκηζηηθή αξρή αιιά 

καζεκαηηθή αλαινγία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία γίλεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ ελφο 

ζηνηρείνπ ζην άιιν. 
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Να κελ μερλάκε πσο γηα ηνλ Ζξάθιεηην, φπσο θαη γηα ηνλ Αλαμίκαλδξν παιαηφηεξα, 

θαη γηα φινπο ηνπο αξραίνπο ν θφζκνο –θπζηθφο θαη αλζξψπηλνο– είλαη εληαίνο, 

θνηλσλία θαη θχζε βαδίδνπλ ζχζηνηρα, ππάξρεη έλα «δηαιεθηηθφ» δνχλαη-ιαβείλ 

αλάκεζά ηνπο θαη εξκελεχνληαη ε κία δηα ηεο άιιεο, δελ ππάξρεη πξνηεξαηφηεηα 

θακηάο. 

Ζ έλλνηα ηνπ «Γίγλεζζαη» θαη ηεο «αιιαγήο» ζηάζεθε εθαιηήξην ζθέςεο γηα ηελ 

αξραία –θαη φρη κφλν– θηινζνθία. Πξψη’ απ’ φια απνηέιεζε πξφθιεζε γηα ηνλ 

Παξκελίδε, ν νπνίνο αληηπαξαηηζέκελνο ζην Γίγλεζζαη ηνπ Ζξάθιεηηνπ κίιεζε γηα 

ην Δίλαη σο εληαίν, αδηαίξεην, αγέλλεην, αλφιεζξν, θαη θπξίσο αθίλεην θαη 

ακεηάβιεην. Μάιηζηα γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αθηλεζία ηνπ Δίλαη ή ληνο, ν 

Παξκελίδεο θαη φινη νη καζεηέο ηνπ έγηλαλ «εθεπξέηεο ηεο Γηαιεθηηθήο», 

πξνζπάζεζαλ δειαδή λα εθεχξνπλ ινγηθά επηρεηξήκαηα πνπ λα ζηεξίδνπλ ηελ 

αθηλεζία θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ Δίλαη. Αιιά θαη φινη νη κεηαγελέζηεξνη 

Πξνζσθξαηηθνί –Δκπεδνθιήο, Αλαμαγφξαο, Γεκφθξηηνο– πξνζπάζεζαλ λα ιχζνπλ 

ην πξφβιεκα ηεο Αιιαγήο, κάιινλ λα εμεγήζνπλ πψο ζπκβαίλεη λα ππάξρεη ζηνλ 

θφζκν Αιιαγή θαη ηαζεξφηεηα ηαπηφρξνλα. 

 

       
Μάηη θξνθόδεηινπ – Αιόγνπ : νύξελ Μαλβειηάλ  

Οη Διεάηεο δελ κπνξνχλ λα παξαδερηνχλ πσο θάηη αιιάδεη θαη ηαπηφρξνλα κέλεη ην 

ίδην, φπσο ην παξαδέρνληαλ νη Ίσλεο. Αξλήζεθαλ ηελ θίλεζε θαη ηελ αιιαγή, αιιά 

θαη ηνλ πινδσηζκφ ησλ Ηψλσλ, ν νπνίνο θαη εμεγνχζε ηελ θίλεζε θαη ηελ αιιαγή 

ρσξίο ζετθέο ή κεραληζηηθέο παξεκβάζεηο. Θέινληαο λα δψζνπλ κηα έιινγε εμήγεζε 

γηα ηε κεηαβνιή θαη ηελ αιιαγή –θαη κε βξίζθνληαο–, ηελ αξλήζεθαλ! Αξλνχκελνη 

φκσο ηελ θίλεζε θαη ηελ αιιαγή, ρσξίο λα ην ζέινπλ θαη ρσξίο λα ην θαηαιάβνπλ 

άλνημαλ παξάζπξν ζηε Μεηαθπζηθή, ελψ θχξην θαη θαηεμνρήλ κέιεκα ηνπο ήηαλ ε 

Φπζηθή. Δπίζεο, ρσξίο λα ην ζέινπλ θαη ρσξίο λα ην θαηαιάβνπλ, έγηλαλ πξνάγγεινη 

ηεο «αδξαλνχο» χιεο ησλ λεφηεξσλ θηινζφθσλ. 

Σν έξγν ηνπ Παξκελίδε, πνπ έρεη ηίηιν, φπσο θαη ησλ Ηψλσλ, Πεξί θχζεσο, είλαη 

πνίεκα. 

Σν πνίεκα ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε· ζην πξψην, πνπ ζψδεηαη ζε κεγάιε έθηαζε, 

πεξηγξάθεηαη ε Αιήζεηα, ζην δεχηεξν, πνπ ζψδεηαη ζε πνιχ κηθξή, νη αλζξψπηλεο 

δνμαζίεο. Γειψλεηαη έηζη φηη ππάξρνπλ δχν εηδψλ γλψζεηο, ε αιεζηλή πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζην Δίλαη ή Ολ θαη ε απαηειή πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην κε Δίλαη ή κε 
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Ολ. Αληίζηνηρα ππάξρνπλ δχν είδε πξαγκαηηθφηεηαο, ην «Δίλαη» ή «Ολ», πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ αιήζεηα, θαη ην «κή Δίλαη» ή «κή Ολ», πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

αλζξψπηλεο δνμαζίεο.  

Αληίζεηα απφ ηνλ Ζξάθιεηην πνπ αλαγλσξίδεη σο Αιήζεηα ηελ αέλαε κεηαβνιή θαη 

αιιαγή, ην Γίγλεζζαη ηνπ θφζκνπ θαη ηεο δσήο, ν Παξκελίδεο αλαγλσξίδεη σο 

Αιήζεηα κφλν ην Δίλαη ή Ολ, δειαδή ην αηψλην θαη αλαιινίσην, ην αγέλλεην θαη 

άθζαξην «ππάξρνλ»· πηζηεχεη φηη ην γίγλεζζαη θαη ε ξνή είλαη απαηειέο πιεξνθνξίεο 

ησλ αηζζήζεσλ, είλαη απηφ πνπ θαίλεηαη αιιά δελ είλαη, δειαδή ην «κε είλαη», φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ιέεη. Αληίζεηα απφ ηηο αηζζήζεηο ν Ννπο κάο παξνπζηάδεη πάληνηε ην 

αηψλην θαη ακεηάβιεην Δίλαη ή Ολ, ηελ Αιήζεηα. 

Χο Δίλαη ή Ολ ν Παξκελίδεο δελ ελλνεί θάηη ηδεαηφ θαη αθεξεκέλν, αιιά ην πιηθφ 

θαη ρεηξνπηαζηφ «ππάξρνλ» πνπ γεκίδεη ην ρψξν. 

Οη καζεηέο ηνπ, Εήλσλ θαη Μέιηζζνο δελ πξνβάιινπλ κηα δηθή ηνπο ζεσξία· ζθνπφο 

ηνπο δελ είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηθφ ηνπο ζχζηεκα γλψζεσλ αιιά λα 

γθξεκίζνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ αληηπάισλ, ψζηε λα πξνβιεζνχλ σο νξζέο νη δηθέο 

ηνπο, δειαδή ηνπ δαζθάινπ ηνπο. 

 

 
 

Ο Εήλσλ μνδεχεη φιεο ηνπ ηηο δηαλνεηηθέο δπλάκεηο γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ άπνςε 

φηη ην Δίλαη ή Ολ είλαη έλα, εληαίν θαη αθίλεην· εθεπξίζθεη ινγηθά επηρεηξήκαηα θαη 

θαηαζηξψλεη ζεηξά ππνζεηηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ νδεγνχλ ζε αδηέμνδν, πξνθεηκέλνπ 

λα επηζεκάλεη, κ’ απηφ ηνλ ηξφπν, ηηο αληηθάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ αλ δερζεί θάπνηνο 

ηελ ηδέα ηεο πνιιαπιφηεηαο ή ηελ ηδέα ηεο θίλεζεο. 

Ο Μέιηζζνο πξνζπαζψληαο λα ππνζηεξίμεη ην εληαίν θαη αδηαίξεην ηνπ ληνο θηάλεη 

ζην ζεκείν λα ην θάλεη «άπιν» – γηαηί κφλν ην άπιν κπνξεί λα είλαη αδηαίξεην! 

Αλνίγεη έηζη παξάζπξν ζε κεηαθπζηθέο ζεσξήζεηο ηνπ ληνο. 

Αλ νη Διεάηεο ζεσξνχληαη θαη είλαη εθεπξέηεο ηεο δηαιεθηηθήο ζε δηαλνεηηθφ 

επίπεδν, νη Ίσλεο, πνπ είλαη θαη αξραηφηεξνη, κε θνξπθαίν ηνλ Ζξάθιεηην, κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ καθξηλνί πξφγνλνη ηεο «δηαιεθηηθήο ηεο θχζεο» θαη ηεο Γηαιεθηηθήο 

γεληθά. Γηαηί απηνί ζθέθηεθαλ ηνλ θφζκν λα δεκηνπξγείηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη 
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δηαιεθηηθά, κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αληηζέησλ, πνιχ πξηλ νη 

Διεάηεο θάλνπλ ιφγν γηα δηαιεθηηθή ζηε δηαλνεηηθή ζθαίξα. 

H ηζηνξία ηεο πξνζσθξαηηθήο θηινζνθίαο, φπσο ηε δηαζψδνπλ νη πεγέο, είλαη κηα 

δηαιεθηηθή, θηινζνθηθή δηακάρε. Mηα θηινζνθηθή δηακάρε κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ 

ηεο ελφηεηαο (Διεάηεο) θαη ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο πνιιαπιφηεηαο ηνπ ζχκπαληνο. 

(Ίσλεο, Ππζαγφξεηνη, Δκπεδνθιήο, Αλαμαγφξαο, Αηνκηθνί).  

 

 
 

 

Οη Ππζαγφξεηνη απέδηδαλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηα Μαζεκαηηθά, πξεζβεχνληαο φηη 

απηά απνηεινχλ ηελ νδφ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ςπρήο. Βάζεη ηεο πεπνίζεζεο 

ηνπ Ππζαγφξα πσο «ηα ζηνηρεία ησλ αξηζκψλ είλαη ζηνηρεία φισλ ησλ φλησλ», νη 

Ππζαγφξεηνη απέδσζαλ ζηελ Αξηζκεηηθή κέγηζηε ζεκαζία, κειεηψληαο ηηο ηδηφηεηέο 

ηεο. Καζψο δε ν αξηζκφο είλαη θάηη πνπ δε γίλεηαη αληηιεπηφ κέζσ ηεο αίζζεζεο, 

αιιά κέζσ ηεο λφεζεο, νη Ππζαγφξεηνη αλαγθάζηεθαλ λα παχζνπλ λα ζεσξνχλ ηελ 

νπζία ησλ φλησλ σο πιηθή θαη πξνζηηή ζηηο αηζζήζεηο. Αληηζέησο ε νπζία γίλεηαη 

αληηιεπηή, θαηά ηνπο Ππζαγφξεηνπο, κφλν κέζσ ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο. 

Οη Ππζαγφξεηνη πίζηεπαλ πσο ε ςπρή δε ράλεηαη κε ηνλ ζάλαην, αιιά αθνινπζεί κηα 

ζπλερή δηαδηθαζία κεηελζάξθσζεο, ζε θαηψηεξεο ή αλψηεξεο κνξθέο δσήο θάζε 

θνξά, έσο φηνπ επηηεπρζεί ε ηειηθή θάζαξζε πνπ νδεγεί ηειηθά ζηελ αζαλαζία ηεο 

πλνπηηθψο, ε πξνζσθξαηηθή θηινζνθηθή δηακάρε έρεη σο εμήο. Πξψηνο ν κνληζηήο 

Παξκελίδεο ρξεζηκνπνίεζε ηα ππζαγφξεηα ζεκεία, γηα λα αζθήζεη θξηηηθή ζηελ 

ησληθή, ππζαγφξεηα θαη εξαθιείηεηα πιηθή κνλάδα. Έπεηηα, νη καζεηέο ηνπ 

Παξκελίδε Εήλσλ θαη Μέιηζζνο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ πιηθή κνλάδα ησλ ζπγρξφλσλ 

ηνπο πινπξαιηζηψλ Δκπεδνθιή θαη Αλαμαγφξα, γηα λα δείμνπλ φηη, αθνχ είλαη 

απείξσο δηαηξεηή, δελ ηθαλνπνηεί ηελ ειεαηηθή ινγηθή. Σέινο, νη πινπξαιηζηέο 

Αηνκηθνί, ελέδσζαλ ζηελ ειεαηηθή ινγηθή θαη ρξεζηκνπνίεζαλ "αηνκηθά κεγέζε" 

θαη ηειηθψο επηρείξεζαλ λα αλαζθεπάζνπλ ηελ ειεαηηθή ζεσξία. 
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Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΠΡΟΩΚΡΑΣΗΚΩΝ ΦΗΛΟΟΦΩΝ ΣΖΝ 

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 
 

ΘΡΗΚΕΙΑ  

Οη Έιιελεο είραλ ζπιιάβεη ηε ζξεζθεπηηθφηεηα ζαλ ζεβαζκφ πξνο ηνπο ζενχο θαη 

ηηο εζηθέο αμίεο ηεο θνηλσλίαο θαη φρη ζαλ δήηεκα αηνκηθήο ζπλείδεζεο. 

Τπήξραλ κεξηθά κπζηηθηζηηθά ζηνηρεία αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο θαη πεξηζηαζηαθή 

απφδεημε παξεθθιίζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο ρζφληεο ιαηξείεο ηνπ Γηνλχζνπ, 

ηεο Γήκεηξαο, ηεο Πεξζεθφλεο- θφξεο θαη ηνπ Άδε, ζηηο θηινζνθίεο ησλ 

Ππζαγνξείσλ.   

 

   
 

ΕΠΙΣΗΜΕ  

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

ηελ αξραία Διιάδα ε καζεκαηηθή επηζηήκε ρσξηδφηαλ ζε δπν κεγάινπο θιάδνπο, 

ην ζεσξεηηθφ θαη ηνλ εθαξκνζκέλν. Ο πξψηνο απφ απηνχο πνπ ραξαθηεξηδφηαλ σο 

θαζαξφο θαη θαζνιηθφο, πεξηιάκβαλε ηελ αξηζκεηηθή θαη ηελ γεσκεηξία, ελψ ν 

δεχηεξνο ν αζρνιεκέλνο κε ηα  αηζζεηά , πεξηιάκβαλε ηηο ηέρλεο ινγηζηηθή, 

γεσδαηζία, νπηηθή, θνηλσληθή, κεραληθή θαη αζηξνλνκία.  

Ο Γεκφθξηηνο θαη νη νθηζηέο ήηαλ νη πξψηνη πνπ αζρνιήζεθαλ  κε ηελ γεσκεηξία 

ησλ απεηξνζηψλ κεγεζψλ , εγθαηληάδνληαο έηζη έλαλ θιάδν ησλ καζεκαηηθψλ 

εληειψο πξσηνπνξηαθφ γηα ησλ 5ν π.Υ. αηψλα. Σν δπζηχρεκα ήηαλ φηη κε απηφ ην 

είδνο ησλ καζεκαηηθψλ δηαθσλνχζε ν Πιάησλ, κε απνηέιεζκα νη αιεζηλά 

πξσηνπνξηαθέο απηέο ζεσξίεο λα κείλνπλ γηα θαηξφ ζην πεξηζψξην θαη λα κε βξνπλ 

άμηνπο ζπλερηζηέο. 

Σν άιιν κεγάιν δήηεκα πνπ είρε απαζρνιήζεη ηα ειιεληθά Μαζεκαηηθά θαηά ηελ 

πξνεπθιείδεηα πεξίνδν είλαη νη άξξεηνη ή αζχκκεηξνη αξηζκνί. Ζ χπαξμή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Πάππν ηνλ Αιεμαλδξηλφ, δηαπηζηψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο 

Ππζαγφξεηνπο. Δπεηδή φκσο νη Ππζαγφξεηνη είραλ ζεκειηψζεη ηα καζεκαηηθά ηνπο 

θαη ηελ θηινζνθία ηνπο, απνθιεηζηηθά πάλσ ζηα ζχκκεηξα κεγέζε, ήηαλ επφκελν ε 

αλαθάιπςε ηεο αζπκκεηξίαο λα ζπγθινλίζεη ηα ζεκέιηα ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπο. 
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Ζ ρξνλνινγία αλαθάιπςεο ηεο αζπκκεηξίαο  ζπλδέεηαη άκεζα κε ην φλνκα ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ έθαλε ηελ αλαθάιπςε. Σν εξψηεκα είλαη αλ ην πξφζσπν απηφ ήηαλ ν 

ίδηνο ν Ππζαγφξαο ή θάπνηνο καζεηήο ηνπ. Αλ θαη θαλείο δελ κπνξεί λα απαληήζεη 

κε ηε βεβαηφηεηα ζ’ απηφ ην εξψηεκα , ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ηελ αλαθάιπςε δελ 

ηελ έθαλε ν Ππζαγφξαο . Κη απηφ γηαηί είλαη απίζαλν ν Ππζαγφξαο λα είρε 

αλαθαιχςεη ηελ  αζπκκεηξία θαη ηαπηφρξνλα λα είρε δηαηππψζεη ηε θηινζνθηθή ηνπ 

ζεσξία , ζηελ νπνία φπσο είλαη γλσζηφ θπξηαξρνχλ νη θπζηθνί αξηζκνί θαη ε έλλνηα 

ησλ ζχκκεηξσλ κεγεζψλ. 

Οη Ππζαγφξεηνη πξνζπάζεζαλ λα μεπεξάζνπλ  ην πξφβιεκα ηεο αζπκκεηξίαο κε ηελ 

ιεγφκελε ζεσξία ησλ πιεπξηθψλ θαη δηακεηξηθψλ αξηζκψλ. Ολφκαδαλ πιεπξηθνχο 

ηνπο αξηζκνχο πνπ παξηζηάλνπλ ηα κήθε πιεπξψλ ηεηξαγψλσλ θαη δηακεηξηθνχο 

ηνπο αξηζκνχο πνπ παξηζηάλνπλ ηα κήθε ησλ αληίζηνηρψλ δηακέηξσλ ησλ ίδησλ 

ηεηξαγψλσλ . 

            
Ζ πξψηε παξαηήξεζή καο αθνξά ζηελ επηινγή ηνπ αξρηθνχ ηεηξαγψλνπ, ην νπνίν 

έρεη πιεπξά θαη δηαγψλην ίζεο κε ηελ κνλάδα. Αθφκε θαη νη κε εμνηθεησκέλνη κε ηα 

καζεκαηηθά γλσξίδνπλ φηη ζηελ θιαζηθή επθιείδεηα γεσκεηξία δελ ππάξρεη 

ηεηξάγσλν κε πιεπξά ίζε κε ηελ δηαγψλην. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί κφλν 

ζε ηεηξάγσλα κε απεηξνειάρηζηα κήθε πιεπξψλ θαη δηαγσλίσλ, ηα νπνία αο 

νλνκάζνπκε απεηξνζηά ηεηξάγσλα. Έηζη ινηπφλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη Ππζαγφξεηνη 

είραλ πξνρσξήζεη ηηο έξεπλέο ηνπο θαη ζηνλ πνιχ ξηδνζπαζηηθφ γηα ηα δεδνκέλα ηνπο 

ηνκέα ησλ απεηξνζηψλ κεγεζψλ. 

Ο Γεκφθξηηνο ήηαλ ν πξψηνο πνπ δηαηχπσζε πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε ησλ 

φγθσλ ηνπ θψλνπ θαη ηνπ θπιίλδξνπ. Ο Γεκφθξηηνο βξήθε φηη φγθνο ελφο θψλνπ 

ηζνχηαη κε ην έλα ηξίην ηνπ φγθνπ ελφο θπιίλδξνπ, πνπ έρεη ηελ ίδηα βάζε θαη ίζν 

χςνο. Δπίζεο, βξήθε φηη ν φγθνο κηαο ππξακίδαο ηζνχηαη κε ην έλα ηξίην ηνπ φγθνπ 

ελφο πξίζκαηνο. Ο Γεκφθξηηνο θαη νη νθηζηέο ήηαλ ζπλερηζηέο ηεο καζεκαηηθήο 

παξάδνζεο πνπ είραλ εγθαηληάζεη ν  Θαιήο θαη νη άιινη  Ίσλεο  θηιφζνθνη, δειαδή 

ηεο παξάδνζεο πνπ έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηα καζεκαηηθά ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ 

ππνινγηζκψλ.                      

Χο καζεηηθέο ηέρλεο ινηπφλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ραξαθηεξίδνληαη νη ηέρλεο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκαηηθψλ ζηελ επίιπζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο δσήο (ππνινγηζκψλ, δηαλνκψλ, θαηαζθεπψλ). Σηο ηέρλεο απηέο ηηο 



46 

 

ππεξεηνχζαλ νη ίδηνη νη καζεκαηηθνί, θαη νη καζεηέο ηνπο θάησ απφ ηε επνπηεία 

ηνπο. 

 Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

 Ήηαλ ε ηέρλε ησλ ππνινγηζκψλ κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ πξνζδηφξηδαλ ηελ 

αξηζκεηηθή ηηκή δηαθφξσλ κεγεζψλ, φπσο ηφθσλ, θφξσλ, πνζνζηψλ, κεθψλ, 

εκβαδψλ θ.α. 

Έλαο εθπξφζσπνο θαη ην αληίζηνηρν έξγν ηνπ ήηαλ, ν Αξρχηαο ν Σαξαληίλνο  κε ην 

«Γηαηξηβαί» 

Πάλησο ε ινγηζηηθή ήηαλ θαηάθηεζε αξραηφηεξε ηνπ 5νπ αη. π.Υ. πεξί ην 500 π.Υ. 

φπνπ νη Ππζαγφξεηνη είραλ αλαπηχμεη κηα εμαηξεηηθή κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ  . 

 

     
                     Μεηξήζεηο βαξώλ 

 Ζ ΓΔΧΓΑΗΗΑ 

Ήηαλ ε ηέρλε ηεο κέηξεζεο θαη δηαίξεζεο ηκεκάησλ γεο. Απνηεινχζε νπζηαζηηθά 

ηελ καζεηηθή ηέρλε ηνπ ηνπνγξάθνπ, κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ νπνίνπ εμππεξεηνχληαλ νη 

απνηππψζεηο θαη δηαλνκέο ηεο γεο, ε αγνξαπσιεζίεο, νη θνξνινγήζεηο θαη άιιεο 

ιεηηνπξγίεο αλαγθαίεο ζηελ πφιε. 

Ο γαησδίηεο φκσο εθηεινχζε θαη εξγαζίεο κεγαιχηεξεο θιίκαθαο φπσο ζρεδίαζε 

ηνπηθψλ ραξηψλ θαη κεηξήζεηο επξχηεξσλ πεξηνρψλ κε πξψην αληηπξφζσπν ηνλ 

Αλαμίκαλδξν. 

Έλαο εθπξφζσπνο θαη ην αληίζηνηρν έξγν ηνπ ήηαλ ν Γεκφθξηηνο κε ην «Πεξί 

Γεσξγίεο ή Γεσκεηξηθψλ»  

 Ζ ΟΠΣΗΚΖ  

Ήηαλ ε γεσκεηξηθή ηέρλε ησλ κεηξήζεσλ κε ζθνπεπηηθά φξγαλα , θαη ηεο 

πξννπηηθήο ζρεδίαζεο ηνηρνγξαθηθψλ θαη ζεαηξηθψλ ζθελψλ. Σα κέξε ηεο ήηαλ ην 

νπηηθφ, ην θαηνπηξηθφ θαη ην ζθελνγξαθηθφ. 

Ο πξψηνο πνπ ζεψξεζε ηηο θσηεηλέο αθηίλεο ηνπ ειίνπ σο επζείεο θαη κάιηζηα 

παξάιιειεο (=ε κία δίπια ζηελ άιιε), ήηαλ ν Θαιήο ν Μηιήζηνο. Απηφο επηλφεζε  

θαη εθάξκνζε ηηο πξψηεο κεζφδνπο γεσκεηξηθήο νπηηθήο θαη έηζη θαηφξζσζε λα 

κεηξήζεη γηα 1
ε
 θνξά κε αθξίβεηα ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο (ηε βξήθε ίζε κε 365 

εκέξεο) θαη ην χςνο ησλ ππξακίδσλ ζηελ Αίγππην (πεξί ην 565 π.Υ ). Απφ ηφηε 
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άξρηζε ε κειέηε απφ ηνπο γεσκέηξεο ηεο αλζξψπηλεο φξαζεο, θαη έηζη ε νπηηθή 

ζηαδηαθά εκπινπηίζηεθε απφ θαλφλεο, κεζφδνπο θαη φξγαλα θαη ηαπηφρξνλα 

αλαπηχρζεθαλ νη πξψηνη θαλφλεο πξννπηηθήο ζρεδίαζεο, κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

νπνίσλ νη ηνηρνγξαθίεο θαη ηα ζθεληθά ησλ ζεάηξσλ δεκηνχξγεζαλ ηελ 

ςεπδαίζζεζε ηνπ βάζνπο . 

 

      
Θέαηξα Δπηδαύξνπ θαη Θνξηθνύ  

 Πξψηε ζρεδίαζε ζεαηξηθψλ ζθεληθψλ αλαθέξεηαη φηη έγηλε απφ ηνλ Αγάζαξρν ηνλ 

άκην 470 π.Υ. Πξαγκαηεία πεξί απηνχ ηνπ ζέκαηνο , είρε γξάςεη ν Αλαμαγφξαο ν 

Κιαδνκέληνο. Δπίζεο ν Γεκφθξηηνο «Αθηηλνγξαθία», «Πεξί Γεσξγίηεο ή 

Γεσκεηξηθφλ», «Οπηηθά» θαη «Καηνπηξηθά». Απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αξραίαο 

νπηηθήο ήηαλ θαη ε θαηαζθεπή ζθνπεπηηθψλ νξγάλσλ. Χο πξψην ζθνπεπηηθφ φξγαλν 

ζεσξείηαη ε δηφπηξα ηνπ Δππαιίλνπ ηνπ Μεγαξέα 530 π.Υ κε ηελ βνήζεηα ηεο νπνίαο 

έγηλε ε ράξαμε θαη θαηαζθεπή ηνπ πεξίθεκνπ νξχγκαηνο ηνπ πδξαγσγείνπ ηεο 

άκνπ. 

 

   
Σν όξπγκα ηνπ Δππαιίλνπ 

 Ζ ΚΑΝΟΝΗΚΖ 

 Ήηαλ ε ηέρλε ηεο θαηαζθεπήο κνπζηθψλ νξγάλσλ, έηζη ψζηε νη κνπζηθνί ηνπο 

θζφγγνη λα έρνπλ ζπρλφηεηεο κε ιφγνπο ίζνπο πξνο εθείλνπο ηεο Ππζαγφξεηαο 

κνπζηθήο θιίκαθαο.  

Οη πξσηφγνλνη άλζξσπνη <αλαθάιπςαλ> ην ξπζκφ γηα λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. 
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Υηππψληαο ζπγθεθξηκέλνπο ξπζκνχο  εμέθξαδαλ ζπλαηζζήκαηα, έζηειλαλ 

κελχκαηα, εμφξηδαλ ηνπο θφβνπο ηνπο. 

Ο ξπζκφο εμειίρζεθε ζηγά – ζηγά ζε κνπζηθή, ε νπνία, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ 

ππάξρνπλ, μεθίλεζε απφ ηελ Αλαηνιή. 

Ζ Μνπζηθή γηα ηνπο Έιιελεο είλαη ε θιεξνλνκηά ηνπο απφ ηνλ Απφιισλα. Σεο 

έδσζαλ ην φλνκά ηεο απφ ηηο ελλέα Μνχζεο, γηα λα δείμνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

ππεξνρή ηεο απέλαληη ζηηο ππφινηπεο Σέρλεο. 

 

    
 

Οη Έιιελεο ήηαλ απηνί πνπ πξψηα αληηκεηψπηζαλ ηε Μνπζηθή ζαλ Σέρλε ή 

Δπηζηήκε θαη πξνβιεκαηίζηεθαλ πάλσ ζε απηφ. Σα ζπκπεξάζκαηά ηνπο θαη νη 

γλψζεηο πνπ πξνέθπςαλ, επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηε κνπζηθή γξαθή ηνπ Μεζαίσλα 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, ην ζχγρξνλν κνπζηθφ ηνληθά ζχζηεκα. 

Ο Ππζαγφξαο ήηαλ ν πξψηνο (επίζεκα) πνπ ζέιεζε λα βξεη ηη θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ 

αξκνλία ησλ ήρσλ. Δίλαη γλσζηή ε ηζηνξία πνπ ιέεη φηη ηνπ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ 

ν αξκνληθφο ήρνο πνπ <έβγαδαλ> νξηζκέλα ζθπξηά, θαζψο ηα ρηππνχζαλ, ζε έλα 

ζηδεξάδηθν. Δμέηαζε ηηο κάδεο ηνπο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηά πνπ 

ηαίξηαδαλ ερεηηθά, ήηαλ απηά πνπ είραλ ιφγσ καδψλ κηθξφ θπζηθφ αξηζκφ. Οη ήρνη, 

βέβαηα, κεηαδίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπρλφηεηεο θη έηζη, ζηελ πνξεία, ν ιφγνο ησλ 

καδψλ αληηθαηαζηάζεθε ηειηθά απφ ιφγν ζπρλνηήησλ. 

Έηζη ν Ππζαγφξαο δεκηνχξγεζε ην πξψην ζχζηεκα θαηαζθεπήο κνπζηθψλ 

θιηκάθσλ. 

 

      
 

Οη αξκνληθά ζπζρεηηζκέλεο κεηαμχ ηνπο λφηεο έρνπλ ιφγν ζπρλνηήησλ ηεο κνξθήο 

3
λ
.2

κ
, φπνπ κ θαη λ αθέξαηνη αξηζκνί. 
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Ο Ππζαγφξαο δηαπίζησζε φηη ηα θπζηθά θαηλφκελα θπβεξλψληαη απφ λφκνπο, νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα πεξηγξάθνπλ κε καζεκαηηθέο εμηζψζεηο. 

Δπίζεο ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη αξηζκνί βξίζθνληαλ θξπκκέλνη ζ’ φια ηα πξάγκαηα, 

απφ ηελ αξκνλία ζηε κνπζηθή κέρξη ηηο ηξνρηέο ησλ πιαλεηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Ππζαγφξα, ε αξηζκεηηθή ηειεηφηεηα εμαξηάηαη απφ ηνπο δηαηξέηεο 

ελφο αξηζκνχ (ηνπο αξηζκνχο πνπ δηαηξνχλ ηέιεηα ηνλ αξρηθφ). εκαληηθφηεξνη θαη 

ζπαληφηεξνη είλαη νη αξηζκνί εθείλνη πνπ ην άζξνηζκα ησλ δηαηξεηψλ ηνπο είλαη 

αθξηβψο ίζν κε απηνχο. Απηνί νη αξηζκνί νλνκάδνληαη ηέιεηνη. Οη δηαηξέηεο ηνπ 6 

είλαη νη 1,2,3 θαη, ζπλεπψο, ν 6 είλαη ηέιεηνο δηφηη 1+2+3=6. Ο επφκελνο ηέιεηνο είλαη 

ν 28, γηαηί 1+2+4+7+14=28. 

  
             ηεηξαθηύο 

Οη Ππζαγφξεηνη  είραλ ζπκπεξηιάβεη θαη ην 10 ζηνπο  ηέιεηνπο  αξηζκνχο.  Ο 10  

είλαη  ην άζξνηζκα  ησλ  ηεζζάξσλ  πξψησλ  θπζηθψλ αξηζκψλ ( 10=1+2+3+4), νη 

νπνίνη ζρεκαηίδνπλ απηφ πνπ νλνκάδεηε <ηεηξαθηχο> θαη ζηελ νπνίαλ νξθίδνληαλ 

φηη δελ ζα πξνδψζνπλ ηα κπζηηθά ηεο ζρνιήο.  

Μεηξψληαο ηα κήθε ηεο ρνξδήο ελφο κνλφρνξδνπ, ν Ππζαγφξαο δηαπίζησζε πσο ηα 

βαζηθά δηαζηήκαηα ησλ αξκνληθψλ ζεηξψλ ηεο κνπζηθήο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε 

απιέο αξηζκεηηθέο αλαινγίεο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ αξηζκψλ. Απηή ε κνπζηθή 

αξκνλία επαλαιακβάλεηαη ζην ζχκπαλ , ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ δνκνχληαη 

καζεκαηηθά θαη κνπζηθά.  

 Ζ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

 Ήηαλ ε ηέρλε ηεο θαηαζθεπήο ησλ κεραλψλ κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ 

ππεξεηνχζαλ ηηο αλάγθεο ηεο δσήο. Μεξηθέο απφ απηέο ήηαλ νη αξγαιεηνί, νη δπγνί, νη 

άκαμεο, ηα πινία, νη αλπςσηηθέο κεραλέο, νη κχινη, νη θπζεηήξεο νη ηφξλνη ηα 

νδφκεηξα θαη άιιεο. 

    
Δθηξνπή πνηακνύ Άιπ από Θαιή  - Καηαζθεπή πινίωλ 
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 Ζ ΑΣΡΟΝΟΜΗΑ 

Ζ εθπιεθηηθφηεξε απφ ηηο αξραίεο ειιεληθέο ηέρλεο είρε ζηφρν ηεο ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ έλαζηξνπ νπξαλνχ. Ζ κέηξεζε 

απηή γηλφηαλ κε φξγαλα θαη κεζφδνπο πνπ είραλ επηλνήζεη νη ηφηε αζηξνλφκνη, νη 

νπνίνη ζηε ζπλέρεηα, δηακφξθσλαλ ή πηνζεηνχζαλ θάπνηα ζεσξία κε ηε βνήζεηα ηεο 

νπνίαο «έζσδαλ ηα θαηλφκελα» (εξκήλεπαλ ηα δεδνκέλα ηεο παξαηήξεζεο θαη ησλ 

κεηξήζεσλ). Με ηε βνήζεηα ησλ γλσκφλσλ πξψηνο ν Θαιήο ν Μηιήζηνο  

-Πξνζδηφξηζε ηε καζεκαηηθή δηεχζπλζε βνξξάο- Νφηνο,  

-κέηξεζε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε 365 κέξεο  

-κέηξεζε ην χςνο ησλ Ππξακίδσλ ζηελ Αίγππην.  

  
 

Χο γλσζηφλ ν Θαιήο αλαθάιπςε ηνλ καγλεηηζκφ θαη ηνλ ειεθηξηζκφ απφ ηηο 

ειθηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ καγλήηε ιίζνπ θαη ηνπ ήιεθηξνπ (θερξηκπάξη).  

Σν χκπαλ, θαηά ηνλ Μηιήζην ζνθφ, ήηαλ αγέλλεην θαη άθζαξην, δπλάκελν 

αθεαθηνχ λα κεηακνξθψλεηαη, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο 

ελέξγεηαο. Ο Θαιήο ππνιφγηζε πξψηνο ηε ιφμσζε ηεο εθιεηπηηθήο θαη επεζήκαλε ην 

εηεξφθσην ηεο ειήλεο ππνζηεξίδνληαο φηη ην θσο ηεο πξνέξρεηαη απφ ηνλ ήιην. 

Γειαδή, ν Θαιήο πξψηνο είπε φηη ζπκβαίλεη έθιεηςε Ζιίνπ, φηαλ θάησ απφ απηφλ 

εηζέξρεηαη ε ειήλε θαηά θάζεηε δηεχζπλζε, ε νπνία έρεη παξφκνηα ζχζηαζε κε 

απηήλ ηεο γεο. Ο Θαιήο ήηαλ ν πξψηνο αζηξνλφκνο πνπ δηαηχπσζε ηε γλψκε φηη ηα 

άζηξα έρνπλ παξφκνηα ζπζηαηηθά κε απηά ηεο γεο. Ο Θαιήο αλαθάιπςε ην 

θαηλφκελν ηεο έιμεσο ειαθξψλ ζσκαηηδίσλ απφ ην ηξηβφκελν ήιεθηξν, εμ νπ θαη 

ειεθηξηζκφο δηά ηξηβήο νλνκάζηεθε ην φιν θαηλφκελν.  
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Κιάδνο ηεο αξραίαο Διιεληθήο αζηξνλνκίαο νπζηαζηηθά ήηαλ θαη ε καζεκαηηθή 

γεσγξαθία, ε νπνία φκσο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο θιάδνο ηεο αξραίαο Διιεληθήο 

Γεσδαηζίαο.  

Σν πνιπζήκαλην ηεο ηέρλεο απηήο θαίλεηαη θαη ζην πιήζνο ησλ έξγσλ ηεο αξραίαο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ δηαζψζεθε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε :  

- Θαιήο ν Μηιήζηνο «Πεξί Σξνπήο θαη Ηζεκεξίαο», «Πεξί Μεηεψξσλ»  

- Αλαμίκαλδξνο ν Μηιήζηνο «Πεξί ησλ Απιαλψλ»  

- Γεκφθξηηνο ν Αβδεξίηεο (460-370 π.Υ) «Μέγαο θαη κηθξφο Γηάθνζκνο», 

«Κνζκνγξαθίε» θαη «Οπξαλνγξαθίε» (ζρέδηα νπξαλνχ), «Μέγαο εληαπηφο ή 

Αζηξνλνκίε», «Πεξί ησλ Πιαλήησλ».  

Ο Φεξεθχδεο ν χξηνο ήηαλ θηιφζνθνο θαη αζηξνλφκνο ζχγρξνλνο ηνπ Θαιή θαη 

ηνπ Αλαμίκαλδξνπ. Μλεκνλεχεηαη  φηη είρε γξάςεη ζε ησληθή δηάιεθην κία 

πξαγκαηεία πνπ κπνξεί λα απνδνζεί κε ηνλ ηίηιν « Πεξί ησλ επηά ηκεκάησλ ηνπ 

κεγάινπ φινπ», γη’ απηφλ ην ιφγν έκεηλε γλσζηή σο «Δπηάκπρνο», φπνπ πεξηγξάθεη 

φηη ν θφζκνο απνηειείηαη απφ πηπρέο, ζε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο βξίζθεηαη θαη απφ 

έλαο Θεφο. Οη επηά απηέο πηπρέο ή ηκήκαηα θαηά ζεηξά ήηαλ : ην άπεηξν δηάζηεκα, ε 

θξπζηάιιηλε ζθαίξα ησλ απιαλψλ αζηέξσλ, ε ζθαίξα ησλ πιαλεηψλ, ε ζθαίξα ηνπ 

ήιηνπ, ε ζθαίξα ηεο ζειήλεο, ε γε θαη φια ηα ππφ ηε γε.  

ΧΗΜΕΙΑ  

Οη ηδέεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θηινζφθσλ ήηαλ ε απαξρή πνιιψλ ζεκεξηλψλ 

ελλνηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ζ αξραία ειιεληθή θπζηθή θηινζνθία είρε κεγάιε 

επίδξαζε θαη ζηε ζχγρξνλε ρεκεία, είηε άκεζα είηε έκκεζα, έζησ θαη κέζσ ησλ 

παξαδνμνηήησλ ηεο αιρεκείαο. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο ηδέεο πνπ βξήθαλ εθαξκνγή 

ζηε ρεκεία αθφκε θαη ζήκεξα είλαη :  

   
Σν θιαζζηθφ δηάγξακκα ελφο ηεηξαγψλνπ εγγεγξακκέλνπ ζε έλα άιιν. ηηο γσλίεο 

ηνπ ελφο βξίζθνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία θαη ζηηο γσλίεο ηνπ άιινπ βξίζθνληαη νη 

ηδηφηεηεο ηνπο.  

 Ζ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ. Ζ ζεσξία ησλ ηεζζάξσλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ή ξηδσκάησλ 

(γε, χδσξ, ππξ θαη αήξ) δηαηππψζεθε απφ ηνλ Δκπεδνθιή. Σα ηέζζεξα ζηνηρεία ήηαλ 

κέξνο ηεο θηινζνθηθήο ηνπ ζπκβνιήο θαη ηδηαίηεξα ην πνίεκα «Πεξί Φχζεσο». Σα 
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πάληα είλαη ζπλδπαζκνί απηψλ ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ. ηα ζηνηρεία απηά 

απνδίδνληαη θπθιηθά νη ηδηφηεηεο «πγξφ», «ζεξκφ», «μεξφ» θαη «ςπρξφ» σο 

πξσηεχνπζεο ή δεπηεξεχνπζεο. Ο αήξ είλαη πξσηίζησο πγξφο θαη δεπηεξεπφλησο 

ζεξκφο, ην ππξ είλαη πξσηίζησο ζεξκφ θαη δεπηεξεπφλησο μεξφ, ε γε είλαη 

πξσηίζησο μεξή θαη δεπηεξεπφλησο ςπρξή θαη ην χδσξ είλαη πξσηίζησο ςπρξφ θαη 

δεπηεξεπφλησο πγξφ. 

 

 
 

ΣΕΧΝΕ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο εμεξεχλεζεο θαη ηεο αλαθάιπςεο έθηαζε ζην απνθνξχθσκά ηεο 

θαηά ηνλ 5ν αηψλα πνπ ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο ζηελ πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή 

ηζηνξία ηεο Διιάδαο. Ζ πξννδεπηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ παξαζηαηηθνχ ζεκαηνινγίνπ 

θαη ηεο αλαηνιηθνπνηεκέλεο ηερλνηξνπίαο ζεκαηνδνηεί ηελ νινθιεξσηηθή πιένλ 

απηνλνκία ηεο Διιεληθήο ηέρλεο θαη ηα πξψηα βήκαηα πξνο ηελ θπξηαξρία επί ηεο 

Μεζνγείνπ. 

 

     
Κξίηηνο  - θίγγα ηεο Νάμνπ 

ε νιφθιεξε ηελ Διιάδα εκθαλίδνληαη αγάικαηα απφ πέηξα ζε θπζηθφ ή 

κεγαιχηεξν απφ ην θπζηθφ κέγεζνο, ηα νπνία εηζάγνπλ κηα πξαγκαηηθά δηαθεθξηκέλε 

ηερλνηξνπία. Ήδε είλαη ζαθήο ε επίδξαζε ησλ επηθνηλσληαθψλ, πξνπαγαλδηζηηθψλ, 

θαη ενξηαζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ηέρλεο θαη έλαο ζηφρνο είλαη ε ηειεηνπνηεκέλε 

αλαπαξάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο κνξθήο. Μεηά ηα ηέιε ηνπ 6νπ αηψλα π.Υ νη θνχξνη 

θαη νη θφξεο έρνπλ θηάζεη ζην απφγεην ηεο ηειεηφηεηαο ηνπο. Καηά ην πξψην κηζφ 
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ηνπ 5νπ π.Υ αηψλα νη εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή ηέρλε ζπλέπεζαλ κε ηηο κεηαβνιέο ζηε 

θηινζνθηθή ζθέςε θαη ηνπο άιινπο ηνκείο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο απφ ηηο νπνίεο 

επεξεάζηεθαλ. Οη εμειίμεηο απηέο ήηαλ απνηέιεζκα εληαηηθήο κειέηεο ησλ θχξησλ 

παξαγφλησλ ησλ ζρνιψλ ηεο θηινζνθίαο πνπ είραλ εκθαληζηεί ζε νιφθιεξν ηνλ 

Διιεληθφ θφζκν απφ ηελ Ησλία κέρξη ηελ Μεγάιε Διιάδα απφ ηα κέζα ηνπ 6νπ 

αηψλα π.Υ. ην πξψην ήκηζπ ηνπ 5νπ π.Υ αηψλα ε ηδέα ηνπ θάιινπο απέθηεζε κηα 

λέα ζεκαζία σο έθθξαζε εζσηεξηθήο νκνξθηάο. πσο είπαλ νη κεγάινη θηιφζνθνη 

ηεο πεξηφδνπ Παξκελίδεο θαη Ζξάθιεηηνο ε ηέιεηα αξκνλία κνξθψλ θαη αμηψλ ήηαλ 

επίδεημε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ ληνο, κηα αδηαίξεηε αηψληα δπλακηθή πνιχκνξθε 

πξαγκαηηθφηεηα.  

 

       
Ναόο Απόιιωλα Κόξηλζνο  - Από κνπζείν Αθξόπνιεο 

ηηο ηέρλεο, ε έλλνηα ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αληηθαηνπηξίδνληαλ 

ζηελ απφξξηςε ησλ ζρεκαηηθψλ ζπκβαηνηήησλ ζηελ αλαπαξάζηαζε. Οη Έιιελεο 

θαιιηηέρλεο αλαδεηνχζαλ ηε ηδαληθή, ηέιηα έθθξαζε ηεο θχζεο, ηνπ «ληνο» θαη 

πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θαιιηηερληθή κνξθή ζηελ νπνία ε 

πξαγκαηηθφηεηα απεηθνλίδνληαλ ζε φιε ηεο ηε ζεκαζία θαη εθθξάδνληαλ ινγηθά 

πέξα απφ ηα φξηα ηνπ ρξφλνπ αη ηνπ ρψξνπ πνπ επηβάιινληαλ απφ ηελ θαζεκεξηλή 

δσή θαη ηελ αληίιεςε ησλ αηζζήζεσλ.  

Οη Αξραίνη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ιέμε απζηεξφ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα 

αξρηθά ζηάδηα ηεο κεηαβαηηθήο θχζεο ηεο Διιεληθήο ηέρλεο θαηά ην πξψην ήκηζπ 

ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ.  

Ζ πξφζεζή ηνπο ήηαλ λα ππνγξακκίζνπλ κε ηνλ φξν απηφ ηε κεηξηνπάζεηα θαη ηελ 

ηζνξξνπία κηαο θαιιηηερληθήο ηερλνηξνπίαο πνπ είρε ζαλ ζηφρν ηελ αξκνλία θαη ηελ 

ηειεηφηεηα.  

 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 

Ζ αξρηηεθηνληθή παξαγσγή πξνρψξεζε κε γνξγά βήκαηα ζε φιν ηνλ Διιεληθφ 

θφζκν. Γελ ππήξραλ φκσο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα πξφηππα ηνπ πξνεγνχκελνπ 

αηψλα. Ο κφλε απφδεημε πξαγκαηηθνχ λενηεξηζκνχ είλαη ν λαφο Οιπκπίνπ Γηφο ζηελ 

Οιπκπία. Οη αγψλεο έγηλαλ έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο θαη επθαηξία γηα πνιηηηθφ 

δηάινγν. ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ αλαγγειιφηαλ ηεξή αλαθσρή.  



54 

 

Έλα πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αηζζεκαηηθή ησλ θαιιηηερλεκάησλ ζηελ 

αξραηφηεηα, είλαη ην πξφβιεκα ηεο ρξπζήο ηνκήο ή θ=1.618 πνπ γλψξηδαλ νη 

Ππζαγφξεηνη ην νπνίν, ζε απιή δηαηχπσζε, έρεη σο εμήο: Να ρσξηζηεί έλα ηκήκα 

ΑΒ=ι , ζε κέζν θαη άθξν ιφγν δει. ζε δχν κέξε ΑΣ=ρ θαη ΣΒ=ι-ρ ψζηε: 

ΑΒ/ΑΣ=ΑΣ/ΣΒ  

Ο ιφγνο θ=    νλνκάδεηαη ρξπζή ηνκή θαη ζπκβνιίδεηαη, δηεζλψο, κε ην 

γξάκκα θ, πξνο ηηκή ηνπ γιχπηε Φεηδία, ν νπνίνο, ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Παξζελψλα, 

ρξεζηκνπνίεζε ηε ρξπζή ηνκή θαη ηε κνπζηθή αλαινγία 6/8 = 9/12, ε νπνία 

εκπιέθεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηεο κνπζηθήο Ππζαγφξεηαο θιίκαθαο 

 

         
 

ην θαλνληθφ πεληάγσλν, παίξλνληαο έλα απφ ηα 5 ηζνζθειή ηα ηξίγσλα πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηηο γσλίεο ηνπ θαη δηαηξψληαο  ηε κεγαιχηεξε πιεπξά ηνπ  πξνο ηε 

βάζε ηνπ, ν ιφγνο πνπ πξνθχπηεη ηζνχηαη κε θ =1,618………  

 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

 
Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο έγηλαλ ζηε πνιενδνκία.  

Σνλ 2ν αηψλα κ. Υ ν Ηνχιηνο Πνιπδεχθεο ,απερψληαο ίζσο πιαησληθέο ζεσξήζεηο, 

αλαθέξεηαη ζηελ ίδξπζε ηεο Αζήλαο απφ ηνλ Κέθξνπα θαη ζηελ δηαίξεζε ησλ 

Αζελαίσλ ζε ηέζζεξηο θπιέο, ζε ηξεηο ηξηηηχεο (έζλε) αλά θπιή θαη ζε ηξηάληα γέλε 

αλά ηξηηηχ. Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν πνπ κπνξεί παξάιιεια λα ηδσζεί ππφ ην 
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πξίζκα ζχγρξνλσλ θνζκνινγηθψλ αληηιήςεσλ, φπσο απηέο ηνπ θπζηθνχ θηινζφθνπ 

Αλαμίκαλδξνπ, ν νπνίνο πξέζβεπε φηη ε γε ήηαλ θπιηλδξηθή κε ιφγν χςνπο πξνο ηελ 

δηάκεηξν ηεο βάζεο ίζν κε 1/3. 

Σν ηππνδάκεην ζχζηεκα ην πεξίθεκν πνιενδνκηθφ κνληέιν ηεο ειιεληθήο 

αξραηφηεηαο,  πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Ηππφδακν,  ηνλ Μηιήζην, παξφιν πνπ εθαξκνγέο  

ηνπ ζπλαληάκε λσξίηεξα ζε ειιεληθέο απνηθίεο ηεο Ηηαιίαο αιιά θαη ζε πξσηκφηεξεο 

πφιεηο ηεο Δγγχο Αλαηνιήο πξφηεηλε ηελ νξγάλσζε ηνπ αζηηθνχ επί ηελ βάζεη ελφο 

θαλλάβνπ, ελφο πιέγκαηνο παξάιιεισλ θαη θάζεησλ επζχγξακκσλ νδψλ, πνπ 

ηέκλνληαη ζε γσλίεο 45 θαη 135 κνηξψλ, θαη δεκηνπξγνχζαλ εκβαδνχ νηθνδνκηθά 

ηεηξάγσλα. ηελ θηινζνθηθή ηεο βάζε , ε γεσκεηξία απηήο ηεο πνιενδνκηθήο 

νξγάλσζεο ζπλδεφηαλ άξξεθηα κε ηνπο ζπκβνιηθνχο αξηζκνχο 3 θαη 10 ηεο 

ππζαγφξεηαο αξηζκνινγίαο , φπσο πξνθχπηεη απφ αξθεηέο αλεθδνηνινγηθέο θαη 

ηζηνξηθέο αλαθνξέο  ζε παξαδείγκαηα πφιεσλ. 

Πνιιά παξαδείγκαηα αξραηθψλ πφιεσλ- ειιεληθψλ απνηθηψλ, πνπ έρνπλ εξεπλεζεί 

αλαζθαθηθά ζηελ λφηηα Ηηαιία θαη ζηελ ηθειία, θαλεξψλνπλ ε δπλαηφηεηα, σο 

απφηνθνο είηε θπζηθήο είηε πλεπκαηηθήο αλάγθεο, εθαξκνγήο ζε απηέο ελφο λένπ 

πνιενδνκηθνχ θαλλάβνπ θαη  κηαο λέαο κνξθήο πφιεο, δηαξζξσκέλεο ζε ίζεο κεξίδεο 

θαηνηθήζηκεο θαη θαιιηεξγήζηκεο γεο ππήξρε εμαξρήο πνιχ κεγαιχηεξε απφ φηη, 

ζηελ κεηέξα Διιάδα. 

 
 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Πξηήλεο, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη δηαθνξεηηθέο 

αλαινγίεο ησλ ηξηψλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπ λανχ ηεο Αζελάο κε αλαινγία  

2: 1 ηεο αγνξάο κε αλαινγία 3:2 θαη ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κε αλαινγία  

4:3, σο αλαινγία κήθνπο πξνο πιάηνο  ππαθνχνπλ ζε βαζηθά  κνπζηθά δηαζηήκαηα, 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο αξηζκνχο ηεο ηεηξαθηχνο, ε νπνία σο ζχκβνιν εθθξάδεη 
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ηε ζπλχπαξμε θαη ζπλχθαλζε, θαηά ηελ θιαζζηθή πεξίνδν ηεο κνπζηθήο κε ηελ 

γεσκεηξία θαη ηελ αξρηηεθηνληθή. 

ε θάζε πεξίπησζε, ην ηππνδάκεην κνληέιν, ε ηππνδάκεηα  λέκεζηο φπσο έρεη 

νλνκαζηεί, βαζίδεηαη θαη αληαλαθιά ηηο αξρέο ηεο ινγηθήο δηαίξεζεο θαη ηεξάξρεζεο 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ ρψξσλ ηεο ελφηεηαο, ηεο επαλάιεςεο (κε ηελ ρξήζε κηαο κνλάδαο 

πνπ έκκνλα επαλαιακβάλεηαη ζηνλ ρψξν ), ηεο νκνηνκνξθίαο, ηεο ζπκκεηξίαο, θαη 

θπζηθά ηεο ηζνλνκίαο 

Οη ηξεηο θχξην δεκφζηνη ρψξνη, θαη θαη’ επέθηαζε θηλεηήξηνη κνρινί ηεο πφιεο, ήηαλ 

α) ην αζηαζέο πνιηηηθφ παξφλ κηαο θνηλφηεηαο, β) ηα ηεξά, ην ακηγψο ζξεζθεπηηθφ 

θέληξν πνπ εθπξνζσπεί ηελ άρξνλε αησληφηεηα ησλ ζεψλ θαη γ) ηα λεθξνηαθεία , ν 

κλεκνληθφο ρψξνο φπνπ θπξηαξρνχζε ε παξαδεηγκαηηθή δχλακε ησλ λεθξψλ 

πξνγφλσλ. Οη δεκφζηνη ρψξνη ζπρλά ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο κέζσ κηαο θνηλήο νδνχ 

ελφο « ηεξνχ άμνλα» πνπ ιεηηνπξγηθά θαη ζπκβνιηθά ζπλέδεε ηηο βαζηθέο 

πνιηηηζκηθέο κνξθέο ηεο πφιεο. ηελ Αζήλα θαη ζηελ Δξέηξηα, γηα παξάδεηγκα, ν 

πνην ζεκαληηθφο δξφκνο πνπ ζπλέδεε ηελ πφιε κε ηελ ππφινηπε ρψξα ζπλφξεπε κε 

ηελ ζεκαληηθφηεξε λεθξφπνιε, νδεγνχζε ζηελ θεληξηθή πχιε ηεο νρπξσκέλεο 

πφιεο, ε νπνία νξηνζεηνχζε ζπκβνιηθά ηνλ εληφο ηεο πφιεο ρψξν, θαη θαηέιεγε ζηελ 

αγνξά θαη ζην ζξεζθεπηηθφ θέληξν ηεο πφιεο κε ηα βαζηθά ηεξά ηνπ. 

 

   
Αζήλα  - Δξέηξηα 

Αλ ζρεκαηνπνηήζνπκε απηή ηε δνκή, ζα πξέπεη λα ηελ δνχκε σο κηα ζεηξά 

δνκεκέλσλ νκφθεληξσλ ρψξσλ κε ππξήλα ην αζηηθφ θέληξν, δειαδή ηελ αγνξά ηεο 

πφιεο, γχξσ απφ ηελ νπνία αλαπηχζζνληαλ κία  εκη-αζηηθή δψλε έληνλεο 

αλζξψπηλεο δξάζεο θαη ρξήζεο, κηα πεξη-αζηηθή δψλε θαιιηεξγήζηκεο γεο θαη πην 

πέξα ε εζραηηά ηεο άγξηαο θχζεο, κε ηα βνπλά, ηα δάζε θαη ηα βνζθνηφπηα. 

Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν πνπ κπνξεί παξάιιεια λα ηδσζεί   ππφ ην πξίζκα 

ζχγρξνλσλ θνζκνινγηθψλ αληηιήςεσλ, φπσο απηέο ηνπ θπζηθνχ θηινζφθνπ 

Αλαμίκαλδξνπ ( 610-546 π.Υ) ν νπνίνο πξέζβεπε φηη ε γε ήηαλ θπιηλδξηθή κε ιφγν 

χςνπο πξνο ηε δηάκεηξν ηεο βάζεο ίζν κε 1/3.ην θέληξν ηεο γεο βξηζθφηαλ ε 
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Μεζφγεηνο Θάιαζζα θαη ε Διιάδα , ελψ γχξσ ηεο θηλνχληαλ ζε νκφθεληξεο ηξνρηέο 

νη αζηέξεο, ε ζειήλε θαη ν ήιηνο. 

Ζ αξρή ηεο ηζνλνκίαο, ηελ νπνία εηζήγαγε ζηελ Αζήλα ν Κιεηζζέλεο πεξί ηα ηέιε 

ηνπ 6νπ αηψλα π .Υ , κε ην κεηαξξπζκηζηηθφ ηνπ πξφγξακκα γηα απηνδηνηθνχκελε 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, πξνζέθεξε άιιε κηα ζπκβνιηθή δηάζηαζε ζηνλ γεσγξαθηθφ 

ρψξν. χκθσλα κε απηήλ, νη πνιίηεο, νη νπνίνη πιένλ είραλ ρσξηζηεί ζε δέθα θπιέο 

θαη ε πφιε ηνπο ζε ηξηάληα δήκνπο, ζα έπξεπε λα ηζαπέρνπλ απφ ην αζηηθφ θαη 

πνιηηεηαθφ θέληξν ηεο πφιεο. ηελ κεηαξξπζκηζηηθή πξαθηηθή ηνπ Κιεηζζέλε, ζηε 

νπνία είραλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα νη αξηζκνί 3 , 5 θαη 10, κπνξεί θαλείο λα αληρλεχζεη 

ηελ επίδξαζε ηεο ππζαγφξεηαο θηινζνθίαο, ζηελ νπνία νη αξηζκνί θαη νη κεηαμχ ηνπο 

αλαινγίεο είραλ θεληξηθή ζέζε θαη θαζφξηδαλ θάζε πξάγκα ζην ζχκπαλ φζν θαη ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.     

Πην ζεκαληηθέο θαη πνιχπινθεο εμειίμεηο έιαβαλ ρψξα, ζηελ παξαζηαηηθή ηέρλε. Σν 

αλαηνιηθφ αέησκα ηεο Αθαίαο ηεο Αίγηλαο ζεκαηνδνηεί ηελ εκθάληζε ελφο λένπ 

είδνπο έθθξαζεο πνπ απέρεη πνιχ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 6νπ π.Υ αηψλα.  

 

      
Πνζεηδώλ ή Γίαο         Αεηώκαηα Οιπκπίαο 

 ΓΛΤΠΣΗΚΖ 

κσο νη πην ζεκαληηθέο εμειίμεηο ήηαλ ζηε γιππηηθή. Ο νξεηράιθηλνο Εεπο ή 

Πνζεηδψλ πνπ βξέζεθε έμσ απφ ην αθξσηήξην Αξηεκίζην, ηε ζηηγκή πνχ εμαθνληίδεη 

ηνλ θεξαπλφ ή ηελ ηξίαηλα, ζεκαηνδνηεί ηελ αλαθάιπςε ηεο θίλεζεο. Αθφκα πην 

σξαία δείγκαηα απηήο ηεο κεηαβαηηθήο θάζεο είλαη ηα έξγα ηνπ άγλσζηνπ γιππηή 

ησλ αεησκάησλ θαη ησλ κεηψπσλ ηνπ λανχ ηνπ Γία ζηε Οιπκπία. Οη εληππσζηαθέο 

κνξθέο είλαη άιινηε ζηαηηθέο θαη άιινηε δξαζηήξηεο. Σν κεγαιχηεξν φκσο 

επίηεπγκά ηνπ ήηαλ ζίγνπξα ν θξπθφο αιιά έληνλνο ηξφπνο πνπ νη εθθξάζεηο ησλ 

κνξθψλ κεηαδίδνπλ ηε δηαλνεηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ζ απζηεξή ηερλνηξνπία έθηαζε 

ζηελ αθκή ηεο κε ην Μχξσλα ζην Γηζθνβφιν φπνπ θαίλεηαη λα ζπλνςίδεη ηελ 

παγθφζκηα αίζζεζε θαηεχζπλζεο πνπ έγξαςε ν Ζξάθιεηηνο.  
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Αεηώκαηα Οιπκπίαο              Γηζθνβόινο Μύξωλα 

Άιινο πεξίθεκνο γιχπηεο ν Πνιχθιεηηνο έθηηαμε έλα πξφηππν ηδαληθνχ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθνχο θαλφλεο κε βάζε ηε θηινζνθία ηνπ 

Ππζαγφξα. Ο πεξίθεκνο Γνξπθφξνο ηνπ ελζάξθσζε απηφλ ηνλ θψδηθά.  

 

    
Γνξπθόξνο Πνιύθιεηηνπ 

 ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 

Δπίζεο ε Εσγξαθηθή επεξεάδεηαη απφ ηνπο θηινζφθνπο κε δείγκα ζε ηνηρνγξαθίεο 

ζηελ Πνζεηδψληα ηεο κεγάιεο Διιάδαο φπνπ έλαο αλψλπκνο θαιιηηέρλεο δσγξάθηζε 

έλα θχθιν ηνηρνγξαθηψλ ζηηο κεηψπεο ηνπ Σάθνπ ηνπ Καηαδχηε.  



59 

 

Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΚΡΑΣΗΚΩΝ ΖΜΔΡΑ 

 
ηελ Ησλία ζπληειείηαη κηα πξαγκαηηθή θηινζνθηθή επαλάζηαζε, αθνχ κε ηηο 

απφςεηο ησλ Ηψλσλ εθθξάδεηαη ε πιήξεο απνζχλζεζε ηνπ κχζνπ απφ ηελ 

νξζνινγηζηηθή δηαλφεζε. Κάησ απ΄ απηή ηε ινγηθή δεκηνπξγήζεθαλ λέεο απφςεηο 

πνπ έγηλαλ ζεκέιηα πάλσ ζηα νπνία ζηεξίρηεθε ε επξσπατθή θηινζνθία θαη 

επηζηήκε. Ζ πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ηεο επηζηήκεο δελ έγηλε θαηά ηνλ 17ν αηψλα 

φπσο πηζηεχεηαη Σνλ 17ν αηψλα, , εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά παγθνζκίσο ε 

επηζηήκε σο νξγαλσκέλε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. Σηο πξνεγνχκελεο επνρέο ε 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ επηζηήκε θαη  ηε θηινζνθία ήηαλ δχζθνιε. Έηζη αλέηεηιε 

κηα λέα επνρή. Ήηαλ, φκσο ε δεχηεξε επαλάζηαζε. Ζ ππζαγφξεηα-πιαησληθή άπνςε 

λέα ελαχζκαηα ζηε ζχγρξνλε επηζηήκε πξνθεηκέλνπ λα δνκήζεη κηα δηαθνξεηηθή 

έθθξαζε θαη ζεψξεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ χκπαληνο 

Σέινο, ε πξνζπάζεηα γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ ζεκειησδψλ δπλάκεσλ, ε 

ζεσξία ησλ ρνξδψλ θαη ησλ ππεξρνξδψλ, νη κε Δπθιείδεηεο Γεσκεηξίεο, ηα 

αληηπαξάιιεια χκπαληα θαη ν θφζκνο ησλ ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ νδεγνχλ ζηελ 

ηξίηε θαη θαζνξηζηηθή επαλάζηαζε πνπ ζα ζεκαδέςεη νινθιεξσηηθά ηελ επνρή καο. 

Ο Θαιήο ν Mηιήζηνο, ηδξπηήο ηεο Ησληθήο ρνιήο θαη ζεκειησηήο ηεο ζεσξεηηθήο 

γεσκεηξίαο θαη αζηξνλνκίαο, σο θνξέαο ηνπ ζεσξεηηθνχ ειιεληθνχ πλεχκαηνο, ην 

νπνίν δελ αξθείηαη ζηε δηαπίζησζε θαη δηακλεκφλεπζε ησλ δεδνκέλσλ αιιά 

αλαδεηά ηε ζεσξεηηθή εμήγεζε θαη δηθαηνιφγεζε ησλ γεγνλφησλ, έδσζε ηελ έλλνηα 

ηεο «αξρήο», πνπ απφ ηφηε απνηειεί βαζηθφ φξν ηεο παγθφζκηαο επηζηεκνληθήο 

δηαλφεζεο. 

 
 

Αλ πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε ζε εηδηθέο κειέηεο ή ζε εμεηδηθεπκέλα βηβιία ηνλ 

νξηζκφ ηεο έλλνηαο «χιε», ζα δνχκε πσο ζήκεξα σο χιε ζεσξείηαη ε νπζία απφ ηελ 

νπνία δνκνχληαη ηα ζψκαηα θαη ε νπνία γίλεηαη αηζζεηή ζηνλ άλζξσπν κέζσ κηαο 

ζεηξάο ηδηνηήησλ ηεο, φπσο είλαη ε κάδα, ην βάξνο θαη ε κνξθή ηεο. Απφ ηνλ 
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πξνεγνχκελν νξηζκφ είλαη θαλεξή ε θηινζνθηθή ζπγθξφηεζε ηεο έλλνηαο χιε, πνπ 

νπζηαζηηθά απνηειεί ην απξνζδηφξηζην, ζηε ζπλνιηθή ηνπ έθηαζε, θαηλφκελν ηνπ 

νπνίνπ κηα απείξσο πεξηνξηζκέλε φςε κάο δίλεη ε ζπλεηδεηνπνίεζε θάπνησλ 

επηκέξνπο ηδηνηήησλ ηνπ, φπσο εθείλε ηεο κάδαο. 

O πξψηνο πνπ είρε ηελ νμπδέξθεηα λα ζπλδέζεη ηελ έλλνηα ηεο χιεο κε ηε θηινζνθία 

ήηαλ, ν Θαιήο ν Mηιήζηνο θαη κεηά απφ απηφλ νη άιινη Έιιελεο θηιφζνθνη ηεο 

θιαζηθήο πεξηφδνπ. 

Ο Αλαμίκαλδξνο , φπσο παξαδέρνληαη φινη νη κειεηεηέο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, ήηαλ 

ηζάμηνο ηνπ δηδαζθάινπ ηνπ θαη ν πξψηνο πνπ -καδί κε ηνλ Δκπεδνθιή ηνλ 

Aθξαγαληίλν - εηζήγαγε ηελ πεηξακαηηθή έξεπλα θαηά ηε κειέηε ησλ θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Δμάιινπ ζεσξείηαη ν πξψηνο πνπ παξνπζίαζε κηα εηθφλα ηνπ Κφζκνπ 

επηζηεκνληθή θαη ηειείσο απνκπζνπνηεκέλε. 

O Αλαμίκαλδξνο κε ηε βαζηθή ηνπ ππφζεζε πσο φια πξνήιζαλ απφ ην «άπεηξνλ» θαη 

φηη φια εθεί ζα θαηαιήμνπλ, δερφηαλ, φπσο ππνζηεξίδνπλ ν Αέηηνο θαη ν ηκπιίθηνο, 

φηη ρηιηάδεο Κφζκνη γελληνχληαη θαη θαηαζηξέθνληαη, φπσο θαη ν δηθφο καο πνπ 

θάπνηε ζα θαηαζηξαθεί. Γειαδή ν Αλαμίκαλδξνο, φπσο άιισζηε θαη ν Γεκφθξηηνο, 

δερφηαλ φηη ζην χκπαλ ππάξρνπλ άπεηξα θνζκηθά ζπζηήκαηα, άπεηξνη Κφζκνη. Μηα 

άπνςε πνπ πξνζεγγίδεη ζε θαηαπιεθηηθφ βαζκφ ηηο απφςεηο ηεο ζχγρξνλεο 

αζηξνθπζηθήο! 

 

  
Άπεηξνη θόζκνη 

 

 Μνινλφηη ν Αλαμηκέλεο, πηνζέηεζε ην «άπεηξν» ηνπ Αλαμίκαλδξνπ γηα λα 

πξνζδηνξίζεη κ' απηφ ηε βαζηθή αξρή ηνπ, ηνλ αέξα, εληνχηνηο δελ αθνινχζεζε ηελ 

άπνςε ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ σο πξνο ηα παξάγσγα ηνπ πξσηαξρηθνχ απηνχ πιηθνχ 

ζηνηρείνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ελψ ζηνλ Αλαμίκαλδξν έρνπκε δηαδνρή θφζκσλ, ε 

θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ Αλαμηκέλε κάο νδεγεί ζηελ ηαπηφρξνλε πνιιαπιφηεηα 

θφζκσλ! H άπνςή ηνπ απηή αληηθαηνπηξίδεη ζχγρξνλεο απφςεηο ηεο αζηξνθπζηθήο 

γηα άπεηξνπο ππεξαηζζεηνχο θφζκνπο, πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηνλ δηθφ καο, αιιά δελ 

γίλνληαη αηζζεηνί απφ εκάο. Δπίζεο, ζηε θηινζνθία ηνπ παξαιιήιηζε ηνλ Κφζκν θαη 

ην άηνκν, ηνλ αέξα θαη ηελ ςπρή πνπ πεξηέρεη ην ζπέξκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 
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θπζηθήο γηα ηνλ καθξφθνζκν θαη ηνλ κηθξφθνζκν, ε νπνία δηακνξθψζεθε πνιχ 

αξγφηεξα. 

 

 
Πνιιαπιά ζύκπαληα 

Σε θηινζνθία ηνπ Ζξάθιεηηνπ ηελ πξνζδηνξίδεη ε κεηαθπζηθή θξάζε, πνπ 

απνδίδεηαη ζ' απηφλ, φηη δελ ππάξρεη θακηά ζηαζεξφηεηα, αιιά κφλν κηα δηαξθήο 

ξνή, κηα αηψληα θίλεζε, φηη αθξηβψο απνδερφκαζηε ζήκεξα ζηνλ θφζκν ηεο 

κηθξνθπζηθήο.  H δήζελ ζηαζεξφηεηα θαη αθηλεζία είλαη απαηειή θαη νθείιεηαη ζηηο 

αηειείο αηζζήζεηο καο. Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ηνλ Ζξάθιεηην ε χιε κεηακνξθψλεηαη 

αθαηάπαπζηα, ελψ ζην πεπεξαζκέλν χκπαλ ηα ζηνηρεία ππξ, αέξαο θαη γε είλαη 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο κηαο θαη ηεο απηήο χιεο. Οπζηαζηηθά, ν Ζξάθιεηηνο -φπσο 

ν Παξκελίδεο θαη ν Γεκφθξηηνο- έδσζε απάληεζε, εθηφο απφ ην εξψηεκα ηεο αξρήο, 

θαη ζην εξψηεκα ηεο δνκήο ή ηεο πθήο ηνπ Κφζκνπ. H αδηάθνπε αιιαγή είλαη ε 

κνλαδηθή αηηία ηεο χπαξμεο ησλ φλησλ, ε δεκηνπξγία ησλ νπνίσλ θαη ε εμέιημή ηνπο 

γίλεηαη κε ηελ πάιε ησλ αληηζέζεσλ (ελαληηνδξνκία). Πξάγκαηη, αλ θαινζθεθηνχκε 

ηηο απφςεηο ηνπ, ε αλαπφθεπθηε απφιεμε ηεο ζπλερνχο κεηαβνιήο ησλ πξαγκάησλ 

θαη ηεο κεηαμχ ηνπο δηαξθνχο δηακάρεο καο νδεγεί ζηε θζνξά ηνπο θαη -θαη' 

επέθηαζε- ζηνλ εθθπιηζκφ ηνπ Κφζκνπ καο. 

 

 
Σα πάληα ξεη 
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Γεληθά, φινη νη θηιφζνθνη ηεο πεξηφδνπ απηήο πξνίθηδαλ ηελ πξσηαξρηθή νπζία, ε 

νπνία γέλλεζε ηα πάληα, θαη κε κηα επηπιένλ ηδηφηεηα, εθείλε ηεο ελ δπλάκεη δσήο, 

εθφζνλ πίζηεπαλ φηη είρε ηε δπλαηφηεηα, αθελφο κελ λα δεκηνπξγεί ηε κνξθή, 

αθεηέξνπ δε λα πξνζθέξεη, ππφ πξνυπνζέζεηο, ην δψξν ηεο δσήο ζ' έλα ζχλνιν 

πιηθψλ ζσκάησλ 

πσο ν Αλαμίκαλδξνο, έηζη θαη ν Δκπεδνθιήο αλέπηπμε έλα είδνο εμειηθηηθήο 

ζεσξίαο, πνπ απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξα ζηάδηα εμέιημεο. Αξρηθά, ζην πξψην 

ζηάδην, ε Γε γέλλεζε ηα νξγαληθά κέιε ηνπ ζψκαηνο ησλ φλησλ, πνπ, φκσο, ήηαλ 

δηαρσξηζκέλα. ην δεχηεξν ζηάδην ηα κέιε απηά ζπλελψζεθαλ ζρεκαηίδνληαο 

ηεξαηψδεηο κνξθέο. ην ηξίην ζηάδην, νη κνξθέο πνπ πξνέθπςαλ δελ επηβίσζαλ θαη 

παξαρψξεζαλ ηε ζέζε ηνπο ζε άιια είδε πνπ είραλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηβίσζεο. 

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην γελλήζεθαλ ηα νξγαληθά φληα φρη απφ ηε Γε αιιά 

απφ ηηο αλακεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. πλεπψο, φρη κφλνλ ν Αλαμίκαλδξνο αιιά θαη ν 

Δκπεδνθιήο -κε ηε κεραληθή εμήγεζε πνπ πξνζπάζεζε λα δψζεη γηα ηελ πξνέιεπζε 

ησλ νξγαληθψλ φλησλ- κπνξεί λα ζεσξεζεί πξφδξνκνο ηνπ Κάξνινπ Γαξβίλνπ. 

 
ηάδηα εμέιημεο 

Πέξα φκσο απφ ηελ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο αηζζεηήο χιεο κε ην θνζκηθφ ηεο 

αληίζηνηρν, νη αηνκηθνί θηιφζνθνη, Λεχθηππνο  θαη Γεκφθξηηνο ν Αβδεξίηεο  

ζεσξνχζαλ σο αηηία ηνπ Κφζκνπ ηελ χιε, απφ ηε κεραληζηηθή θίλεζε ηεο νπνίαο 

παξάγνληαλ ηα φληα. Οη δχν θηιφζνθνη, κέζσ ηεο αηνκηθήο ζεσξίαο ηνπο, 

παξνπζίαζαλ ηελ πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηα πιηζηηθήο εμήγεζεο ηνπ Κφζκνπ ρσξίο 

ηελ παξέκβαζε θάπνηαο ππεξθπζηθήο δχλακεο. 

H χιε απνηειείηαη απφ ζσκάηηα κηθξνζθνπηθά, αφξαηα, αηψληα, ακεηάβιεηα θαη 

άθζαξηα. Σίπνηε δελ δεκηνπξγείηαη εθ ηνπ κε φληνο θαη ηίπνηε θαηαζηξεθφκελν δελ 

θαηαιήγεη ζην κε νλ. Απηά ηα κε δηαζπψκελα πεξαηηέξσ ζηνηρεία ηεο χιεο, νη δχν 

θηιφζνθνη ηα νλφκαζαλ άηνκα. Οη νπαδνί ηεο αηνκηθήο ζεσξίαο ιέλε φηη ε δηάζπαζε 

ηεο χιεο ζηακαηά ζηα κε δηαηξνχκελα θαη δελ πξνρσξεί επ' άπεηξνλ. Tα άηνκα -απφ 

ην «α» ζηεξεηηθφ θαη ην ξήκα ηέκλσ- δελ δηαζπψληαη πεξαηηέξσ θαη ρσξίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο κε ην θελφλ. 
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O Λεχθηππνο θαη ν Γεκφθξηηνο ππνζηήξηδαλ ηελ χπαξμε ελφο απείξνπ αηνκηζηηθνχ 

χκπαληνο, νη αλαξίζκεηνη Κφζκνη ηνπ νπνίνπ, γεκάηνη δσή, ήηαλ ην ηπραίν 

απνηέιεζκα κηαο απιήο ζπζζσκάησζεο αηφκσλ.  

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ δχν θηινζφθσλ, κέζσ ηεο πεξηδηλεηηθήο θίλεζεο ησλ 

εθάζηνηε ζπγθεληξσκέλσλ αηφκσλ, δεκηνπξγνχληαη δηάθνξνη Κφζκνη ζην θελφ 

δηάζηεκα, απφ ηνπο νπνίνπο θάπνηνη κνηάδνπλ κε ηνλ δηθφ καο Κφζκν, ελψ άιινη 

είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθνί 

 

   
Πεξηδηλεηηθή θίλεζε κέζα ζην θελό 

 

O Γεκφθξηηνο -ζέινληαο λα δψζεη ηε δηθή ηνπ άπνςε γηα ηε δνκή ηνπ Κφζκνπ- 

πξνζπάζεζε ζηελ αηνκηθή ζεσξία ηνπ ηθαλνπνηεί ηηο απφςεηο ηνπ Παξκελίδε φηη 

πέξα θαη πίζσ απφ ηνλ κεηαβαιιφκελν Κφζκν καο ππάξρεη κηα ζηαζεξφηεηα πνπ ηελ 

εμαζθαιίδεη ε λφεζή καο. Δπηπιένλ, φηαλ ν Γεκφθξηηνο νκηιεί γηα ηνπο πνηθίινπο 

ζπλδπαζκνχο ησλ αηφκσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηαξθή θίλεζή ηνπο επηθξνηεί 

θαη πηνζεηεί ηελ άπνςε ηνπ Ζξάθιεηηνπ γηα ηελ αέλαε κεηαβνιή ζηνλ Κφζκν. Δίρε 

πξν πνιινχ μεπεξάζεη ηηο γεσθεληξηθέο αληηιήςεηο ηεο αξραηφηεηαο, θαζψο θαη ηε 

δνμαζία φηη ππάξρεη έλαο κφλνλ Κφζκνο, ν δηθφο καο. Οη θνζκνινγηθέο απφςεηο ηνπ* 

φρη κφλνλ είλαη ζπκβηβαζηέο κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο, αιιά αθφκα θαη ζήκεξα 

θαζνδεγεί κε ηε ζπηλζεξνβφια ζθέςε ηνπ ηνπο θνζκνιφγνπο ζε λέεο πξσηνπνξηαθέο 

ηδέεο. 

 

      
Άηνκν – Ζιηαθό ύζηεκα  
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Οη απφςεηο ηνπ Λεχθηππνπ θαη ηνπ Γεκφθξηηνπ ζηε θπζηθή -γηα ηε δνκή ηεο χιεο-, 

ηελ αζηξνθπζηθή, ηελ θνζκνγνλία, ηελ θνζκνινγία, ηε βηνινγία θαη άιινπο ηνκείο, 

πιεζηάδνπλ ή πξναλαγγέιινπλ ζε αξθεηά ζεκεία ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο 

επηηεχμεηο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.   

H αηνκηθή φκσο ζεσξία, απηή θαζεαπηή, δελ είρε κφλνλ ππνζηεξηθηέο αιιά θαη 

«πνιέκηνπο», φπσο ήηαλ ν Αλαμαγφξαο ν Κιαδνκέληνο, πνπ ελψ ακθηζβεηνχζε 

θάπνηεο ζέζεηο ηεο, εληνχηνηο αλήθε ζηελ επξχηεξε Αηνκηζηηθή ρνιή. H χιε, έιεγε, 

απνηεινχζε αξρηθά έλα κείγκα απείξσλ ζε αξηζκφ θαη κέγεζνο κηθξνζθνπηθψλ 

αφξαησλ πιηθψλ, πνπ ήηαλ ηα ζπέξκαηα φισλ ησλ πξαγκάησλ πνπ επξφθεηην λα 

πινπνηεζνχλ ζηνλ γήηλν θφζκν καο. H χιε, ζχκθσλα κε ηνλ Αλαμαγφξα, δελ έρεη 

κφλνλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, αιιά είλαη θαη δηαηξεηή επ' άπεηξνλ.  Δπεηδή 

ζην κηθξφ δελ ππάξρεη θάηη πνπ λα ην πνχκε ειάρηζην, αιιά ππάξρεη πάληνηε θάηη 

κηθξφηεξν (αθνχ ην είλαη δελ κπνξεί λα είλαη θαη κε είλαη). πλεπψο, φια κπνξνχλ 

λα δηαρσξίδνληαη επ' άπεηξνλ, δηαηεξψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Απηφ πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη πσο ζήκεξα, ζηε ζχγρξνλε ζσκαηηδηαθή 

θπζηθή, κεηά ηελ επηζήκαλζε ηεο ππναηνκηθήο δνκήο ηνπ αηφκνπ, ε άπνςε απηή ηνπ 

Αλαμαγφξα έρεη πιήξσο δηθαησζεί! 

 

    
 

O Παξκελίδεο πξέπεη λα επεξεάζηεθε απφ ηνπο Ππζαγφξεηνπο, πξάγκα πνπ 

θαλεξψλνπλ αθελφο κελ νη απφςεηο ηνπ γηα ηε ζθαηξηθφηεηα ηεο Γεο, αθεηέξνπ δε νη 

ζέζεηο ηνπ φηη ε Γε, φπσο θαη ε ειήλε, παίξλνπλ ην θσο ηνπο απφ ηνλ Ήιην. 

Απφ ηνλ Eιεάηε θηιφζνθν πξνέξρεηαη θαη ην δφγκα ηεο λεφηεξεο επηζηήκεο φηη : 

ηνλ Kφζκν ηίπνηα δελ ράλεηαη θαη ηίπνηα δελ δεκηνπξγείηαη, ηίπνηα δελ γελληέηαη 

απφ ηελ αλππαξμία νχηε θαη επηζηξέθεη ζηελ αλππαξμία. Mηα πξφηαζε, πνπ βέβαηα 

ζπκίδεη ηελ πνιχ κεηαγελέζηεξε ξήζε ηνπ Kαξηέζηνπ: ηίπνηε δελ δεκηνπξγείηαη απφ 

ην κεδέλ. Απφ ηηο θηινζνθηθέο απφςεηο ηνπ, ν Παξκελίδεο ζεσξείηαη ν ηδξπηήο ηεο 

ζεσξεηηθήο νληνινγίαο θαη ν ζεκειησηήο ηεο νξζνινγηζηηθήο θηινζνθίαο.  

O Zήλσλ ζεσξείηαη ν θαηεμνρήλ δηαιεθηηθφο απφ ηνπο ππφινηπνπο εθπξνζψπνπο ηεο 
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Eιεαηηθήο ρνιήο θαη πξφδξνκνο ηεο ζνθηζηηθήο. O Zήλσλ δίδαζθε φηη ζηνλ Kφζκν 

δελ ππάξρεη πνιιφηεηα. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ Zήλσλνο ε θίλεζε πνπ νη 

άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη ζηνλ θπζηθφ θφζκν ζηελ νπζία δελ πθίζηαηαη 

επεηδή δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ινγηθά. Kίλεζε, ινηπφλ, δελ ππάξρεη, αθνχ ε 

θίλεζε πξνυπνζέηεη θελφ ρψξν. Aιιά ν θελφο ρψξνο ηζνχηαη κε ην κεδέλ, εθφζνλ 

είλαη θάηη ην κε πξαγκαηηθφ. πλεπψο, θάζε νλ πνπ θηλείηαη, ζα θηλείηαη αλαγθαζηηθά 

ζε ρψξν θαηεηιεκκέλν, πξάγκα αδχλαην! 

Απηέο αθξηβψο νη ζέζεηο ηνπ Zήλσλνο φηη ηα άκεζα δεδνκέλα ησλ αηζζήζεσλ είλαη 

απαηειά, αλεπαξθή θαη ζρεηηθά, ελψ θάζε ρξνλνκέηξεζε είλαη θαη απηή ζρεηηθή 

πξνεηνίκαζαλ ηνλ δξφκν γηα ηε Θεσξία ηεο ρεηηθφηεηαο ηνπ Aτλζηάηλ.  

 

 
Θεωξία ηεο θακππιόηεηαο 

 

Eπηπξνζζέησο, νη ελ γέλεη θηινζνθηθέο απφςεηο ηνπ, ηδηαηηέξσο γηα ηελ πνξεία ηεο 

δηαιεθηηθήο, επεξέαζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ Kαλη, ηνλ Xέγθει θαη άιινπο 

κεγάινπο δηαιεθηηθνχο θηινζφθνπο. 

Oη Ππζαγφξεηνη, καζεηέο θαη νπαδνί ηνπ θηιφζνθνπ Ππζαγφξα, ηδηαίηεξα ν 

Φηιφιανο ν Kξνησληάηεο, ν Hξαθιείδεο ν Πνληηθφο, ν Έθθαληνο, ν Iθέηαο, ν 

Eχδνμνο, ν Kάιιηππνο θ.ά., ππνζηήξηδαλ κηα ππξνθεληξηθή ζεσξία.  

 

 



66 

 

Γέρνληαλ δειαδή φηη ην ππξ απνηέιεζε ηελ πξψηε αξρή ηνπ Kφζκνπ. Tν ππξ κεηά 

ηε Γεκηνπξγία ζπγθεληξψζεθε ζην κέζν ηνπ Kφζκνπ θαη ε έιμε ηνπ πξνο ηα 

γεηηνληθά ηνπ πιηθά κέξε ζπλεηέιεζε ζηε δεκηνπξγία, ηνλ ζρεκαηηζκφ θαη ηε 

κνξθνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ζσκάησλ απφ ηα νπνία απνηεινχληαλ ην ζθαηξηθφ -

φπσο ππνζηήξηδαλ- χκπαλ. 

Yπελζπκίδνπκε φηη ε ιέμε Kφζκνο σο θηινζνθηθφο φξνο πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε 

απφ ηνλ Ππζαγφξα. εκεηψλνπκε φηη ν Φηιφιανο, καζεηήο θαη ζπλερηζηήο ηνπ έξγνπ 

ηνπ Ππζαγφξα, ζεσξνχζε φηη ε Γε δελ ήηαλ αθίλεηε, αιιά πεξηζηξεθφηαλ θπθιηθά 

γχξσ απφ ην «θεληξηθφ ππξ» 

O Έθθαληνο θαη ν Iθέηαο δίδαζθαλ φηη ε Γε εθηεινχζε κία πεξηζηξνθή αλά 

εκεξνλχθηην γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο. Aπηή θη αλ ήηαλ θαηλνθαλήο ζεσξία! Χζηφζν 

κ' απηφ ηνλ ηξφπν εμεγήζεθαλ ηα θαηλφκελα ηεο ελαιιαγήο κέξαο θαη λχρηαο, θαζψο 

θαη ε θαηλφκελε θίλεζε ηεο νπξάληαο ζθαίξαο απφ ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά. 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο νη Ππζαγφξεηνη εηζήγαγαλ ηελ αληίιεςε ηεο ζθαηξηθήο Γεο 

πνπ πεξηζηξεθφηαλ γχξσ απφ ην θεληξηθφ ππξ, ελψ ππέζεζαλ αθφκε ηελ χπαξμε ελφο 

χκπαληνο κέζα ζην νπνίν νη θηλήζεηο ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ δηέπνληαλ αθελφο κελ 

απφ ηνλ κπζηηθηζκφ ησλ αξηζκψλ, αθεηέξνπ δε απφ ηηο αξκνληθέο αλαινγίεο ησλ 

θπζηθψλ λφκσλ. 

 

    
Αλαηνιή Γύζε 

 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη Ππζαγφξεηνη είλαη πξφδξνκνη ηνπ ειηνθεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο αθνχ ε ζεσξία ηνπο δελ ζηεξηδφηαλ ζην γεσθεληξηθφ ζχζηεκα 
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ΔΛΗΓΑ ΜΑΘΖΣΖ 

 
ΠΔΗΡΑΜΑ 1

Ο
  

                                                                 άνθρωπος 

 

 

                                              ζκιά 

Ζ νθία έρεη χςνο 1.65. Πφζν χςνο έρεη ε Παξαζθεπή, θαη ε Διέλε; 

Ζ Αιεμάλδξα πξφηεηλε λα κεηξήζνπλ ηεο ζθηέο ηνπο θαη κε ην ζεψξεκα ηνπ Θαιή λα 

βξνπλ ηα χςε ηνπο. 

Σειηθά βγήθακε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ κηα κέξα πνπ είρε ήιην θαη ε Αιεμάλδξα  

κέηξεζε ηε ζθηά ηεο Παξαζθεπή ηεο Διέλεο θαη ηεο νθίαο. Βξήθε φηη νη ζθηέο ηνπο 

είλαη αληηζηνίρσο 1,80, 1,70 θαη 1,78.  

Δθάξκνζε ην ζεψξεκα ηνπ Θαιή ην νπνίν ιέεη: 

Αλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ παξάιιειεο επζείεο ηέκλνπλ δχν άιιεο επζείεο, νξίδνπλ ζε 

απηέο ηκήκαηα αλάινγα.  

                                   

      

      

     
 ΑΝΑΡΓΤΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ  Α1 

 ΑΝΓΡΟΤΣΟΤ ΔΛΔΝΖ  Α1 

 ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ  Α1 

 ΚΟΛΗΓΗΩΡΓΑ ΟΦΗΑ  Α2  
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      ΠΔΗΡΑΜΑ 2
Ο
  

     Έρνπκε έλα ηξαπέδη θαη ζέινπκε λα ην ηνπνζεηήζνπκε ζε κηα γσλία ψζηε λα 

εθαξκφδεη πιήξσο. Σν ηξαπέδη έρεη ζρήκα νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ. Βξήθακε 

κηα γσλία θαη κεηξήζακε ζηε κηα πιεπξά ηεο 40cm θαη ζηελ άιιε 30 cm. Δλψζακε 

ηα δχν ζεκεία θαη βξήθακε κήθνο 70 cm. Σειηθψο ε γσλία ήηαλ ακβιεία γηαηί 
222 704030  Πήγακε ζε άιιε γσλία θαη επαλαιάβακε ην ίδην , αιιά απηή ηε θνξά 

ην κήθνο ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο πνπ ελψζακε ήηαλ 50 cm. Ζ γσλία ηψξα ήηαλ 

νξζή γηαηί      222 504030   θαη φπσο ιέεη ηη ππζαγφξεην ζεψξεκα : Σν ηεηξάγσλν 

ηεο ππνηείλνπζαο ζε έλα νξζνγψλην ηξίγσλν ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ 

ηεηξαγψλσλ  ησλ δχν θάζεησλ πιεπξψλ.     

 

μέτρο ΑΓ = 5,00 εκ.

μέτρο ΒΓ = 3,00 εκ.

μέτρο ΑΒ = 4,00 εκ.

Α Β

Γ

 

       
  

         
 

 ΕΔΡΒΑ ΑΘΑΝΑΗΟ  Α1 

 ΝΟΒΡΟΤΕΑΪ ΡΟΜΗΝΑ  Α2 

 ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ  Α2 

 ΡΖΓΑ ΜΑΡΗΟ  Α3 
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ΠΔΗΡΑΜΑ 3
Ο   

μέτρο ΑΒ = 6,01 εκ.

ΖΕΔΓΓ

Α Β

 
Μεηξήζακε κηα απφζηαζε απφ ηε κία πφξηα ηνπ ζρνιείνπ κέρξη ηελ άιιε θαη 

βξήθακε 6 m. Μεηά ππνζέζακε φηη φηαλ θηλνχκεζα θάλνπκε κηζέο θηλήζεηο απφ φηη 

ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Έηζη θηλεζήθακε κέρξη ηα 3 m , κεηά κέρξη 1,5 m, κεηά 0,75 

m, κεηά 0,375 m, κεηά 0.1875 m, κεηά 0.09375 m θ.ι.π Σειηθψο δηαπηζηψζακε φηη 

έηζη δελ ζα θαηαθέξνπκε λα πεξάζνπκε ηελ άιιε πφξηα γηαηί νη απνζηάζεηο γίλνληαλ 

απεηξνειάρηζηεο θαη άπεηξεο, θαη φζν θαη αλ πξνζπαζήζακε δελ θζάλακε ηα 6 m  

 χκθσλα κ’ απηή ηελ εθδνρή, αλ ν δξνκέαο πξφθεηηαη λα δηαλχζεη ην κνλαδηαίν 

επζχγξακκν ηκήκα πξέπεη πξψηα λα θηάζεη ην κέζν ηνπ, κεηά ζα πξέπεη λα θηάζεη 

ην κέζν ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο, θαη κεηά ην κέζνλ ηνπ ππνινίπνπ, θ.ν.θ, 

επ’ άπεηξνλ. Γειαδή: ν δξνκέαο, γηα λα δηαλχζεη ην κνλαδηαίν επζχγξακκν ηκήκα, 

πξέπεη —κεηαμχ άιισλ— λα δηαλχζεη δηαδνρηθά κηα πξφνδν κή-επηθαιππηφκελσλ 

ρσξηθψλ ππνδηαζηεκάησλ, ηα κήθε ησλ νπνίσλ είλαη: 

Απφ απηφ ζπκπεξαίλνπκε φηη ν δξνκέαο δελ ζα θηάζεη 

πνηέ ην ζεκείν ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ δει. ην ζεκείν 1 ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο. 

Γηα καο, απηφ πνχ ιέεη ν Εήλσλαο είλαη αθξηβψο φηη είλαη ινγηθά αδχλαην λα βξνχκε 

ηελ ηειηθή ζηηγκή ηεο θίλεζεο ζε έλα απφ ηα ππνδηαζηήκαηα ηεο απέξαληεο πξνφδνπ 

πνχ ζρεκαηίδνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κηαο θαη ν δξνκέαο είλαη παγηδεπκέλνο ζηελ 

δηαδηθαζία ηνπ λα θηάζεη ην ζεκείν ηνπ πξννξηζκνχ κε ην λα θηλείηαη θάζε θνξά ην 

κηζφ ηεο απφζηαζεο πνχ απνκέλεη, δελ ζα θηάζεη ζ’ απηφ ην ζεκείν 1. Γηαηί, γηα λα 

θηάζεη ζην ζεκείν 1 ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, πξέπεη λα «ππεξβεί» ηελ πξφνδν ησλ 

χπνδηαζηεκάησλ αιιά απηφ είλαη θάηη πνχ δελ κπνξεί λα ην θάλεη, αθνχ απηή ή 

πξφνδνο είλαη απέξαληε (αηειείσηε). Έηζη, απζηεξά ινγηθά κηιψληαο, ν δξνκέαο δελ 

ζα θηάζεη ζην ηέινο ηεο θνχξζαο ηνπ, γηαηί νζνδήπνηε «θνληά» θαη λα είλαη απηφ ην 

«ηέινο», ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη πνηέ «εθεί» 
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 ΑΛΔΒΗΕΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ- ΑΝΝΑ  Α1 

 ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ  Α1 

 ΑΝΣΩΝΗΟΤ ΥΡΤΖ-ΑΝΝΑ  Α1 

 ΚΛΔΝΣΟΤ ΔΤΣΑΘΗΑ  Α1 

 

ΠΔΗΡΑΜΑ 4
Ο                 

Πξνζπαζήζακε λα δνχκε πψο ελλνεί ν Γεκφθξηηνο ηα άηνκα πνπ αλαθέξεη. Πήξακε 

ηνπβιάθηα ηεο lego θαη θαηαζθεπάζακε κε ηνλ ίδην αξηζκφ απφ απηά ηξία 

δηαθνξεηηθά ζρήκαηα. Παξφιν πνπ ηα ηνπβιάθηα είλαη αιιηψηηθα ην έλα απφ ην 

άιιν, παξφιν πνπ δηαθέξνπλ ζε κέγεζνο, ρξψκα θαη ζε ζρήκα, κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο. Γελ ραιάλε θαη δελ ζπάλε κε ηίπνηα. Μπνξεί λα ρηίζεη 

θαλείο φηη ζέιεη. Δίλαη ζπκπαγή θαη γεξά. Έρνπλ εζνρέο θαη εμνρέο, πνπ καγθψλνπλ 

κεηαμχ ηνπο, φπσο αθξηβψο νη   ζειηέο θαη ηα άγθηζηξα ησλ αηφκσλ ηνπ Γεκφθξηηνπ. 

Μπνξεί θαλείο εχθνια λα γθξεκίζεη θαη λα θηηάμεη θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ. Ζ 

θχζε απνηειείηαη απφ δηάθνξα άηνκα πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, θη χζηεξα 

ρσξίδνληαη πάιη γηα λα ελσζνχλ κε άιια, θαη νχησ θαζεμήο.  

 

    
 

    
 

 ΛΟΤΣΖ ΟΦΗΑ  Α2 

 ΜΠΑΕΑΪ ΣΕΗΛΒΑΝΑ  Α2 

 ΦΟΤΑΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ  Α3 
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 ΗΣΟΡΗΚΑ ΖΜΔΗΧΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Α΄ ΛΤΚΔΗΟΤ 

 G.S.KIRK-J.E.RAVEN-M.SCHOFIELD ΟΗ ΠΡΟΧΚΡΑΣΗΚΟΗ 

ΦΗΛΟΟΦΟΗ 

 JOSTEIN GAARDER Ο ΚΟΜΟ ΣΖ ΟΦΗΑ 

 ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖ UNESCO 

 ΗΣΟΡΗΚΑ: ΑΡΥΑΗΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ  ΔΛΔΣΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 

 ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ Β΄ ΔΤΚΛΔΗΓΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ «ΗΣΟΡΗΚΔ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ», «ΥΡΤΟ 

ΛΟΓΟ», «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ-ΜΟΤΗΚΖ», «Ζ ΜΑΓΔΗΑ ΣΧΝ ΑΡΗΘΜΧΝ» 

 ΑΠΟ ΣΟ ΜΤΘΟ ΣΟ ΛΟΓΟ: «Ζ ΓΟΜΖΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΛΖ»  ΜΑΡΛΔΝ ΜΟΤΛΗΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

               

  

49
ο
 ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 

 

 

 

    « Από ηην προϊζηορία …… 

 

 

 

 

                                                              
 

                                                                                                    
 

           ……ζηα διαζηημόπλοια και ηοσς σπολογιζηές » 

 

 

 

 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ 

 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 


