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ΟΝ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α  ΚΑ Ι  Γ Ν Ω Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  

 

1 .  Ο ι  Π ρ ο σ ω κ ρ α τ ι κ ο ί  Φ ι λ ό σ ο φ ο ι  

 

A1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 
 

1. α) Ποιοι φιλόσοφοι ονοµάστηκαν προσωκρατικοί και γιατί; 

β) Ποια ζητήµατα τους απασχόλησαν;  

 

2.  «Εξαιτίας του θαυµασµού άρχισαν οι άνθρωποι να φιλοσοφούν και 
τώρα και αρχικά· αρχικά θαυµάζοντας για τα αινίγµατα [θαυµαστά 
πράγµατα] που είναι φανερά στον καθένα1 και έπειτα προοδευτικά, 
θέτοντας ερωτήµατα σχετικά µε τα µεγαλύτερα ζητήµατα, π.χ. σχετικά 
µε τις αλλαγές της σελήνης και του ηλίου, για τα αστέρια και την 
προέλευση του σύµπαντος. Αυτός που βρίσκεται σε µια κατάσταση 
απορίας και θαυµασµού νοµίζει ότι έχει άγνοια (έτσι κι εκείνος που 
του αρέσουν οι µύθοι είναι υπό µιαν έννοια φιλόσοφος, αφού οι µύθοι 
συντίθενται από θαυµαστά πράγµατα). Εποµένως, εάν φιλοσόφησαν 
οι άνθρωποι προκειµένου να ξεφύγουν από την άγνοια, τότε είναι 
φανερό ότι επιδίωκαν την επιστήµη χάριν της γνώσης και όχι χάριν 
κάποιας πρακτικής χρησιµότητας. Αυτό επιβεβαιώνεται από την 
πορεία των πραγµάτων· γιατί η θεώρηση αυτού του είδους άρχισε 
χάριν της ψυχαγωγίας και για να περάσει η ώρα, όταν είχαν ήδη 
καλυφθεί σχεδόν όλες οι ανάγκες της ζωής. Είναι φανερό λοιπόν ότι 
[αυτή τη γνώση] δεν την αναζητούµε για κανέναν εξωτερικό λόγο· 
γιατί, όπως ακριβώς ονοµάζουµε ανεξάρτητο εκείνο τον άνθρωπο που 
υπάρχει για τον εαυτό του και όχι για κάποιον άλλο, έτσι ονοµάζουµε 
αυτήν ως τη µόνη ανεξάρτητη επιστήµη, αφού µόνο αυτή υπάρχει για 
τον εαυτό της».  

Αριστοτέλη Μετά τα Φυσικά, Ι. ii 9-11, 982b 12-28  

 

                                                           
1  «Τὰ πρόχειρα τῶν ἀπόρων θαυµάσαντες».  
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Σύµφωνα µε το παραπάνω απόσπασµα:  

α)  Πώς και γιατί πρωτάρχισαν οι άνθρωποι να φιλοσοφούν, κατά τον 

Αριστοτέλη;  

β)  Ποιες απόψεις εκφράζει ο Αριστοτέλης για τη φύση και την αξία της 

φιλοσοφίας;  

 

3. Να αναφερθείτε επιγραµµατικά στις θεωρίες των τριών Μιλήσιων 

προσωκρατικών φιλοσόφων.  

 

4. Ποιοι προσωκρατικοί φιλόσοφοι µίλησαν για την ιδέα της δικαιοσύ-

νης; Να παρουσιάσετε τις σχετικές µε αυτό το θέµα απόψεις τους. 

 

5. Πώς αντιλαµβάνεται ο Αναξίµανδρος την αρχή της δικαιοσύνης και 

πώς ο Ηράκλειτος;  

 

6. Ποιο περιεχόµενο δίνει ο Αναξίµανδρος στον όρο «ἄπειρον»2;  

 

7. Να αναλύσετε ετυµολογικά τη λέξη «ἄπειρον». Στη συνέχεια να 

αναφερθείτε στην αναξιµάνδρεια και στη σηµερινή σηµασία της λέξης.  

 

8. Με ποια έννοια ο Αναξίµανδρος θεωρείται πρόδροµος της θεωρίας της 

εξέλιξης των ειδών του ∆αρβίνου;  

 

9.  «Η πραγµατική δοµή των όντων συνηθίζει να κρύβεται»3 (απ. 123) 
«�όλα συµβαίνουν σύµφωνα µε αυτόν το Λόγο»4 (απ. 1, 2-4) 
«Γι� αυτό είναι αναγκαίο να ακολουθούµε το κοινό· αλλά, παρ� όλο 
που ο Λόγος είναι κοινός, οι πολλοί ζουν σαν να είχαν ο καθένας έναν 
ατοµικό τρόπο κατανόησης της πραγµατικότητας»5 (απ. 2) 

                                                           
2  Να ληφθεί υπόψη ότι ο Αναξίµανδρος µεταβιβάζει το γνώρισµα του αιώνιου, αθάνατου 

από τους θεούς στην κοσµολογική αρχή του απείρου.  
3  «φύσις � κρύπτεσθαι φιλεῖ» 
4  «...γινοµένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε...» 
5  «διὸ δεῖ ἕπεσθαι τῷ <ξυνῷ>·  τοῦ λόγου δ' ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ πολλοί ὡς ἰδίαν 

ἔχοντες φρόνησιν» 
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«Τα µάτια και τα αυτιά είναι αναξιόπιστοι µάρτυρες για τους 
ανθρώπους, εάν αυτοί έχουν ψυχές που δεν µπορούν να ερµηνεύσουν 
τα δεδοµένα των αισθήσεων»6 (απ. 107) 

 

Σε ποια θέµατα αναφέρεται ο Ηράκλειτος στα παραπάνω 

αποσπάσµατα; Να ανασυνθέσετε τις σχετικές µε αυτά τα θέµατα 

απόψεις του.  

 

10. Ποιες ιδιότητες έχει ο αέρας, κατά τον Αναξιµένη;  

 

11. Πώς κατανοεί ο Ηράκλειτος τον κόσµο;  

 

12. Ποια θέση κατέχει η έννοια του πολέµου στη φιλοσοφία του Ηράκλει-

του; Να αναφερθείτε στις σχετικές µε αυτό το θέµα απόψεις του.  

 

13. Ποια αδυναµία, κατά µια άποψη, παρουσιάζει η θεωρία του 

Ηράκλειτου, ποιος φιλόσοφος προσπάθησε να τη θεραπεύσει και µε ποιο 

τρόπο;  

 

14. Ποια άποψη έχει ο Παρµενίδης: 

α) για τον αισθητό κόσµο; 

β) για τις γνώσεις που µας παρέχει αυτός ο κόσµος; 

γ) για τον κόσµο της σκέψης;  

 

15. Πώς καθίσταται εφικτή η επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων, κατά τον 

Παρµενίδη;  

 

16. Ποιος Ελεάτης φιλόσοφος ανέλαβε να στηρίξει τη θεωρία του 

Παρµενίδη; Τι περαιτέρω υποστήριξε; 

 

                                                           
6  «κακοὶ µάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀφθαλµοί καὶ ὦτα βαρβάρους ψυχὰς ἐχόντων». 
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17. α) Ποιες θεωρίες επιχείρησε να συγκεράσει ο ∆ηµόκριτος στη δική του 

θεωρία; 

β) Πώς προσδιορίζει τα άτοµα ο ∆ηµόκριτος; 

18.  Α. Να συνδέσετε τα στοιχεία της Α΄ στήλης µε τα στοιχεία της Β΄ στήλης:  
στήλη Α΄  στήλη Β΄  

1.  Ο Αναξίµανδρος 
 
2.  Ο Ηράκλειτος 
 
3.  Ο Παρµενίδης 
 
4.  Ο ∆ηµόκριτος 
 
5.  Ο Θαλής 
 
6.  Ο Αναξιµένης 

 
υποστήριξε: 

α) την ταυτότητα του είναι και του νοείν 

β) την διαιρετότητα της ύλης 

γ) την αέναη µεταστοιχείωση της ύλης 

δ) το αιώνιο και άχρονο στοιχείο από το 

οποίο προκύπτουν τα πάντα 

ε) ότι δοµικό στοιχείο του σύµπαντος 

είναι ο «ζωοποιός ἀήρ» 

στ) ότι δοµικό στοιχείο του σύµπαντος 

είναι το «ζείδωρον ὕδωρ» 

Β. Να δικαιολογήσετε µε συντοµία τις επιλογές σας. 

 

19.  Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις θεωρίες που διατυπώθηκαν για τη 

προέλευση και τη δοµή του κόσµου, κατά την προσωκρατική περίοδο και 

τους εισηγητές καθεµιάς από αυτές τις θεωρίες. (εργασία για το σπίτι) 
 

A2. Ερωτήσεις σύνθεσης - κρίσης 
 

1. Ο Αριστοτέλης γράφει:  

«Σχηµάτισε (ίσως) [: ο Θαλής] αυτή την ιδέα από την παρατήρηση πως 
η τροφή όλων είναι υγρή και πως η θερµότητα η ίδια γεννιέται και 
συντηρείται µέσα στο υγρό (�) και από το ότι τα σπέρµατα όλων [των 
ζωντανών οργανισµών] τα έχει φτιάξει η φύση να είναι υγρά...»  

Μετά τα Φυσικά, 983b, 22-27  
 

Μπορείτε να σκεφτείτε και άλλα τέτοια φυσικά φαινόµενα και 

καταστάσεις στις οποίες κυριαρχεί το υγρό στοιχείο και τα οποία θα 
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µπορούσε να είχε παρατηρήσει ο Θαλής, ώστε να οδηγηθεί στο 

συµπέρασµά του πως κυρίαρχο δοµικό στοιχείο του σύµπαντος είναι το 

νερό7;  

2. Αφού αναλύσετε το σηµασιολογικό περιεχόµενο του όρου 

«ορθολογισµός»8, να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισµό της σκέψης του 

Θαλή ως ορθολογικής. 

 

3.  Ποια πορίσµατα της σύγχρονης επιστηµονικής έρευνας θα µπορούσαν 

να στηρίξουν την άποψη του Θαλή πως κύριο συστατικό στοιχείο του 

σύµπαντος είναι το νερό9; (εργασία για το σπίτι) 
 
4.   «Τα ζώντα όντα γεννήθηκαν από το υγρό στοιχείο, όταν αυτό 

εξατµίστηκε πια από τον ήλιο. Στην αρχή ο άνθρωπος έµοιαζε µε 
κάποιο άλλο ζώο, µάλλον µε ψάρι». 

Ψευδοπλούταρχος, Στρωµατείς, 2 (12Α 11, 6) 

 

Να σχολιάσετε αυτή τη φράση του Αναξίµανδρου, αξιοποιώντας τις 

γνώσεις, που ενδεχοµένως έχετε, από το χώρο της βιολογίας.  

 

5.  «Ο Θεός είναι ηµέρα και νύχτα, χειµώνας και καλοκαίρι, πόλεµος και 
ειρήνη, χόρταση και πείνα· αλλάζει µε τον τρόπο που η φωτιά, όταν 
αναµειγνύεται µε διάφορα µυρωδικά, ονοµάζεται ανάλογα µε τη 
µυρωδιά του καθενός από αυτά»10.  

Ηράκλειτος, απ. 67  

 
«Αγαπάει και η φύση τα αντίθετα, και µ� αυτά, όχι µε τα όµοια, δη-
µιουργεί τη συµφωνία· έτσι γίνεται και ενώνει, λόγου χάρη, το αρσε-
νικό µε το θηλυκό, (�), και πραγµατώνει την πρώτη οµόνοια µε την 
ένωση των αντιθέτων κι όχι των οµοίων. Φαίνεται πως και η τέχνη 
κάνει το ίδιο, µε το να µιµείται τη φύση. Η ζωγραφική, 

                                                           
7  Πρβλ. και τα συνοδευτικά κείµενα 2 και 3.  
8  Πρβλ. το συνοδευτικό κείµενο 3.  
9  Μπορείτε να συµβουλευτείτε το λήµµα ύδωρ - νερό σε κάποια εγκυκλοπαίδεια. 
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αναµειγνύοντας τα άσπρα και τα µαύρα χρώµατα, τα κίτρινα και τα 
κόκκινα, πετυχαίνει να συµφωνούν οι εικόνες µε το µοντέλο. Η 
µουσική, συνδυάζοντας τους ψηλούς ήχους µε τους χαµηλούς, τους 
µείζονες και τους ελάσσονες, µε διαφορετικές φωνές, δηµιουργεί µια 
µοναδική αρµονία. Η γραµµατική µε τη µείξη των φωνηέντων και των 
συµφώνων χτίζει όλη της την τέχνη. Αυτό υποστήριξε και ο 
Ηράκλειτος, ο επονοµαζόµενος Σκοτεινός: «Οι συνδέσεις γίνονται από 
όλα κι από τα όχι όλα, οµόνοια-διχόνοια, συµφωνία-ασυµφωνία: απ� 
όλα γεννιέται το  Ένα και από το  Ένα όλα» (απ. 10).   

Ψευδο-Αριστοτέλης, απ. 1 11 

 

Με βάση τα παραπάνω ηρακλείτεια αποσπάσµατα να προσδιορίσετε 

το ρόλο που διαδραµατίζουν οι αντιθέσεις στη δοµή και λειτουργία του 

ανθρώπου και του κόσµου κατά τον Ηράκλειτο. 

 

6. «Τον κόσµο τούτο, τον ίδιο για όλους γενικά, ούτε θεός ούτε 
άνθρωπος τον έκανε, µα ήταν πάντα και είναι και θα �ναι πυρ αείζωο, 
που ανάβει µε µέτρο και σβήνει µε µέτρο». (απ. 30) 

 

Ποια άποψη για τον κόσµο εκφράζει ο Ηράκλειτος σε αυτό το 

απόσπασµα; Να αξιολογήσετε αυτή την άποψη σε συνάρτηση µε τις 

καθιερωµένες αντιλήψεις της εποχής του12.  

 

7. Ο δρόµος γι� αυτούς που τον βλέπουν από ψηλά και γι� αυτούς που τον 
βλέπουν από χαµηλά είναι ο ίδιος. (απ. 60) 

 

                                                                                                                                               
10 «ὁ θεὸς ἡµέρη εὐφρόνη, χειµὼν θέρος, πόλεµος εἰρήνη, κόρος λιµός· ἀλλοιοῦται δὲ 

ὅκωσπερ [πῦρ] ὁπόταν συµµιγῇ θυώµασιν ὀνοµάζεται καθ' ἡδονήν ἑκάστου». 
11 Σύγγραµµα που αποδόθηκε εσφαλµένα στον Αριστοτέλη µε τίτλο «Περί κόσµου». Το 

χωρίο είναι αναµφίβολα ηρακλείτειας έµπνευσης.  
12  «κόσµον τόνδε, τὸν αὐτὸν ἁπάντων, οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ' ἦν ἀεί 

καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀείζωον, ἁπτόµενον µέτρα καὶ ἀποσβεννύµενον µέτρα».  
 Ο Ηράκλειτος πίστευε στην αυτοδύναµη και αυθυπόστατη ύπαρξη του κόσµου. Αυτή η 

πίστη του προφανώς ερχόταν ευθέως σε αντίθεση µε τις καθιερωµένες αντιλήψεις των 
συγχρόνων του που θεωρούσαν τον κόσµο δηµιούργηµα των θεών.  
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Πώς αντιλαµβάνεσθε το βαθύτερο νόηµα του αποσπάσµατος; Να 

σχολιάσετε αυτή την άποψη του Ηράκλειτου13.  
 

8.  Μια προσωνυµία του Ηράκλειτου είναι σκοτεινός. Αφού µελετήσετε τα 

αποσπάσµατα του φιλοσόφου, να προσπαθήσετε να δείξετε, γράφο-

ντας ένα σύντοµο κείµενο έκτασης 300 περίπου λέξεων, πού έγκειται, 

κατά τη γνώµη σας, η σκοτεινότητα, το ασαφές, το διφορούµενο στη 

σκέψη του Ηράκλειτου14. (συνθετική - δηµιουργική εργασία)  

 

9.  Η θεωρία του Ηράκλειτου για το ον χαρακτηρίζεται δυναµική και του 

Παρµενίδη στατική. Συµφωνείτε; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.  

 

10.  Ποιες απόψεις των προσωκρατικών νοµίζετε ότι δικαιώθηκαν από τις 

εξελίξεις της επιστήµης; (συνθετική - δηµιουργική εργασία) 
 

11.  Ο Ζήνων ο Ελεάτης και ο ∆ηµόκριτος µίλησαν για την τµήση της 

πραγµατικότητας. Να αναφέρετε τις οµοιότητες και τις διαφορές που 

παρουσιάζει η σύλληψη αυτής της έννοιας από τον Ζήνωνα και το 

∆ηµόκριτο15.  

                                                           
13  «ὁδός ἄνω κάτω µία καὶ ὡυτὴ».  
 Ο Ηράκλειτος συνήγαγε το συµπέρασµα ότι η αντίθεση είναι σχετική, ανάλογα µε τους 

παρατηρητές σε διαφορετικές περιστάσεις. Αυτό το απόσπασµα λοιπόν, είναι µια 
απόφανση για το ότι τα αντίθετα είναι µόνο κατά σχετικό τρόπο αντίθετα. 

14  Πρβλ.: «Ο Ηράκλειτος, ζώντας σε εποχή πριν από την ανακάλυψη της αποδεικτικής 
συλλογιστικής, επιχειρηµατολογούσε µε παραδείγµατα από την άµεση εµπειρία και τη 
λαϊκή παράδοση, εκµεταλλευόµενος γνωστά στους συγχρόνους του φραστικά σχήµατα 
από σύµβολα, αλληγορίες, χρησµούς, γνωµικά, παροιµίες, γρίφους, αινίγµατα κ.τ.λ., που 
συµποσούµενα δίνουν στο λόγο του εξαιρετικά ιδιότυπο χαρακτήρα. Επίσης η 
σκοτεινότητα εξηγείται και από ένα ακόµα χαρακτηριστικό γνώρισµα του ηρακλείτειου 
λόγου, δηλαδή την πολύ συχνή διατύπωση αντίθετων εννοιών κατά ζεύγη από την ίδια 
λέξη, σαν επαναλαµβανόµενη υπόµνηση στη θεµελιακή για τον Ηράκλειτο έννοια της 
ενότητας των αντιθέτων, έτσι που να παρατηρούµε στον ηρακλείτειο λόγο πλησµονή 
από οξύµωρα, λεξιπαίγνια και παράδοξα, όπως απείροισιν - πεπρωµένοι, παρεόντας - 
απείναι, αφανής - φανερής, έλπηται - ανέλπιστον, πότιµον - άποτον, αιδοίοσιν - 
αναιδέστατα κ.τ.λ. Εδώ µπορεί να προστεθεί και η αµφισηµία ορισµένων λέξεων, όπως ο 
λόγος, ο θεός, ο πόλεµος, ο µόρος» (Ε. Ρούσσου, ό.π., σσ. 128-129).  

15  Η διχοτοµία του Ζήνωνος ανταποκρίνεται σε µια µαθηµατική πραγµατικότητα, η οποία 
δεν περατώνεται ποτέ, ενώ του ∆ηµόκριτου αναφέρεται στη φυσική πραγµατικότητα 
που καταλήγει σε µια µη τµήσιµη περαιτέρω ύλη.  



 26

 

12.  Να αξιολογήσετε τη δηµοκρίτεια εξήγηση για τη σύσταση και τη δοµή 

της ύλης.  
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13. Να καταγράψετε στις τρεις στήλες που ακολουθούν τις έννοιες της  

φυσικής φιλοσοφίας που πέρασαν στη γλώσσα της επιστήµης και 

καθιερώθηκαν, αφού πρώτα τις εισηγήθηκαν οι προσωκρατικοί: όπως 

φύση, άπειρο, άτοµο κ.λπ. Στη συνέχεια να δώσετε τη σηµασία 

καθεµιάς απ� αυτές τις έννοιες τόσο για τους προσωκρατικούς όσο και 

για την επιστήµη.   

Η σηµασία των εννοιών αυτών Έννοιες 

Φυσικής 

Φιλοσοφίας 
Στους προσωκρατικούς Στην επιστήµη 

   

   

   

   

   

 

14.  Α.  Σταθερός οδηγός στις ερευνητικές αναζητήσεις των προσωκρατικών 

ήταν:  

α) η ενόραση 

β) η θεολογική γνώση 

γ) η µυθολογική ερµηνεία 

δ) η εµπειρία 

Β. Να δικαιολογήσετε την άποψή σας.  

 

15.  Α.  Πρωταρχικό συστατικό στοιχείο του σύµπαντος, κατά τον 

Αναξίµανδρο, ήταν:  

α) η γη 

β) το πεπερασµένο 

γ) ο αέρας  

δ) το άπειρο  

Β. Πού βάσισε ο Αναξίµανδρος τη διαφωνία του ως προς τη βασική 

θέση του Θαλή;  
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16.  Να συζητήσετε στην τάξη τη συµβολή των προσωκρατικών φιλοσόφων 

στην πορεία της ελληνικής φιλοσοφίας. 

 

17.  Να αναζητήσετε οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στις κοσµογονικές 

δοξασίες, που προηγήθηκαν των προσωκρατικών φιλοσόφων, και στις 

κοσµολογικές θεωρίες που διατύπωσαν εκείνοι16.  

 Θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την προσωκρατική φιλοσοφία 

µετάβαση από τη µυθική στη λογική εξήγηση των πραγµάτων;  
 Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα κείµενο έκτασης περίπου 600 

λέξεων. (συνθετική - δηµιουργική εργασία)  
 

18.  Να παρουσιάσετε τις ιστορικές (πολιτικές, πνευµατικές) συνθήκες µέσα 

στις οποίες γεννήθηκε η κοσµολογική σκέψη17. (συνθετική - 
δηµιουργική εργασία) 

 

B. Συνοδευτικά κείµενα  
 

1.    

• Κοσµογονία - Θεογονία - Κοσµολογία. 

Το ερώτηµα πώς έγινε ο κόσµος είναι από τα πιο παλαιά στην ιστορία 
του ανθρώπου και οδηγεί στο πρώτο πρόβληµα της Φιλοσοφίας, στην 
Κοσµολογία, στην οποία ανήκουν όλες οι διδασκαλίες των 
Προσωκρατικών. Τα φυσικά φαινόµενα, ιδίως τα πιο βίαια, αλλά και 
τα άλλα, δεν προκαλούν µόνο την περιέργεια· στον προεπιστηµονικό 
τουλάχιστον άνθρωπο γεννούν εναγώνιες καταστάσεις, από τις οποίες 
αυτός λυτρώνεται, µόνο αφού βρει εξηγήσεις και ρυθµίσει σύµφωνα µε 
αυτές τη συµπεριφορά του απέναντι στη φύση που τον περιβάλλει. Στο 
προεπιστηµονικό στάδιο της ιστορίας του ανθρώπου ο µύθος είναι ο 
µόνος τύπος τέτοιας πνευµατικής λειτουργίας. Στον προκείµενο τοµέα 

                                                           
16  Μπορείτε να συµβουλευτείτε το συνοδευτικό κείµενο 2.  
 Να λάβετε επίσης υπόψη σας ότι, µεταξύ άλλων, οι δοξασίες έχουν να κάνουν µε 

παραστάσεις, ενώ οι θεωρίες λειτουργούν µε έννοιες, οι πρώτες αποτελούν µυθικές 
επινοήσεις, ενώ οι δεύτερες συνθέτουν λογικές εξηγήσεις. 

17 Βλ. Ε. Ρούσσου, Οι προσωκρατικοί, Α΄ τόµος, εκδ. Στιγµή, Αθήνα 1999 και  
W. Windelband - H. Heimsoeth, Εγχειρίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας, Α΄ τόµος, Μ.Ι.Ε.Τ., 
µετάφραση Ν. Σκουτερόπουλος, Αθήνα 1980.  
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η πρόθεση είναι αιτιολογική, έτσι οι κοσµογονικοί µύθοι είναι 
αιτιολογικοί. Με αυτούς ο άνθρωπος, πριν από την επιστήµη, 
επιχειρεί να εξηγήσει παραστατικά όχι τόσο την ουσία και τη δοµή 
του κόσµου όσο τη χρονική έναρξή του και την ιεραρχία των δοµών 
του (�)  
Θα δούµε µυθικά µοντέλα του κόσµου να λειτουργούν µέσα στις 
φυσικές θεωρίες των αρχαιότερων Ελλήνων φιλοσόφων. Αλλά και σε 
πιο γενικό πλαίσιο έχει διαπιστωθεί ότι θέσεις που διεκδικούν τον 
τίτλο της τολµηρής και της επαναστατικής θεωρίας δεν θα ήταν νοητές 
χωρίς τις κρατούσες µυθικές παραστάσεις, που η προέκτασή τους ή 
νέα ερµηνεία τους αποτελούν ακριβώς οι νέες θέσεις.  
Κοσµογονία και Θεογονία, ως προϋποτυπώσεις της επιστηµονικής 
Κοσµολογίας, είναι δυο έννοιες που δεν µπορεί να µελετηθούν 
χωριστά (...)  

Ε. Ρούσσου, ό.π., σσ. 55-62 

 

2.   

• Γιατί ο Θαλής θεώρησε το νερό ως το βασικό δοµικό στοιχείο του 

κόσµου (i) 

Η κοσµολογία του Θαλή, ως πρώτη ελληνική επιστηµονική 
διδασκαλία, φαίνεται βέβαια απλοϊκή, σχεδόν µυθική, ενσαρκώνει 
όµως µια ουσιαστική διαφορά από τις ως τότε ερµηνείες του κόσµου, 
που έκαναν την αναγωγή των φυσικών φαινοµένων σε κάποια µορφή 
µυθική µε γνωρίσµατα προσωπικού θεού. Τώρα το νερό παύει να είναι 
θεός και αναγνωρίζεται µόνο ως φυσικό σώµα. Αυτή η κατάκτηση 
ίσως δεν είναι άσχετη µε τις εκτεταµένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις των 
αρχαϊκών Ελλήνων σ� ολόκληρο το πλάτος της Μεσογείου. Οι 
εντατικές επιδόσεις στη ναυσιπλοΐα, µε τα µεγάλα ταξίδια και την 
εξοικείωση µε τον κόσµο της θάλασσας, οδηγούν στην αποµύθωση του 
υγρού στοιχείου. Η νέα κοινωνική τάξη, που αυτή την εποχή ανεβαίνει 
και αµφισβητεί στους γαιοκτήµονες την αποκλειστική νοµή της 
εξουσίας, αποτελείται από καραβοκυραίους, εµπορευοµένους και 
γενικά επαγγελµατίες, που αντλούν την οικονοµική, εποµένως και την 
κοινωνική δύναµή τους από τη θάλασσα. Έτσι η σηµασία του υγρού 
στοιχείου δεσπόζει στην ιδεολογία της νέας κοινωνίας τόσο, ώστε να 
δηµιουργούνται ψυχολογικές τουλάχιστον προϋποθέσεις προβολής της 
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και σε επίπεδο κοσµολογικό. Ο Θαλής τοποθετεί τον εαυτό του στον 
ιδεολογικό χώρο όχι της τάξης µε τα προνόµια του αίµατος, αλλά 
εκείνης που τα δικαιώµατά της τα στηρίζει στην εργασία ή, καλύτερα, 
στην ευφυία, στη βούληση και στη φυσική δύναµη. Από τη σκοπιά της 
εποχής του ο Θαλής, όταν βάζει το νερό αρχήν των πάντων, συνειδητά 
ή όχι, καταθέτει µια µαρτυρία ενισχυτική στον αγώνα της νέας 
κοινωνίας. Η θέση του στο κοσµολογικό πρόβληµα πολιτικά 
ερµηνεύεται ως εξής: Ο κόσµος της θάλασσας έχει τον πρώτο λόγο, όχι 
η τάξη των γαιοκτηµόνων! Και όταν υποστηρίζει ότι η γη πλέει σαν 
καράβι πάνω στη θάλασσα, πάλι υποδηλώνει την ιδεολογία της νέας 
κοινωνίας: Ο κόσµος της γης στηρίζεται στον κόσµο της θάλασσας! 

Ε. Ρούσσου, ό.π., σσ. 109-110 

 

3.   

• Γιατί ο Θαλής θεώρησε το νερό ως το βασικό δοµικό στοιχείο του 

κόσµου (ii) 

Αφορµές για τη διατύπωση της σύλληψής του ο Θαλής θα πήρε, όπως 
εξάλλου µαρτυρεί και ο Αριστοτέλης, από την ελληνική µυθική 
παράδοση και ιδιαίτερα τον Όµηρο, που θεωρούσε την Τηθύν και τον 
Ωκεανό προγόνους των θεών (Ιλιάδος Ξ, 201) και γένεση όλων (246) 
και ίσως από τη βαβυλωνιακή παράδοση, που ως αρχή του κόσµου 
θεωρούσε ένα υδάτινο χάος. Το σηµαντικό λοιπόν στη δήλωση του 
Θαλή είναι τούτο: ότι ο Θαλής ανάγει όλα τα όντα σε µια γενετική 
πηγή (γένεσις πάντων ύδωρ), που δεν είναι πια µυθική και ότι αυτό το 
κατορθώνει µε µια νέα µέθοδο στοχασµού, µε µια εποπτική συνόραση, 
που οδηγεί στην αναγωγή σε µιαν αιτιολόγηση: το ύδωρ, το νερό, είναι 
που αποτελεί, πέρ� από όλα τα επί µέρους και τα συµπτωµατικά, τη 
σταθερή γενετική αιτία όλων. 
Ο Θαλής διαγράφει έτσι µια µεγάλη τοµή στην ελληνική και την 
παγκόσµια διανόηση. Γίνεται εισηγητής ενός εντελώς νέου τρόπου του 
σκέπτεσθαι, γιατί στοχάζεται µε νοήµατα και όχι µε µυθικές εικόνες, 
δηλαδή ανάγει το ανεξήγητο όχι σε µυθικά πρόσωπα αλλά σε ορατές 
δυνάµεις και γιατί αναζητά µέσα στην πολλότητα των φαινοµένων την 
κρυµµένη τους ενότητα και αιτία. Προχωρεί δηλ. πέρα απ� τα 
φαινόµενα σε µιαν ιδιαίτερη µέσα σ� αυτά ταυτότητα. 

Κ. Μιχαηλίδη, Οι προσωκρατικοί, σσ. 16-17 
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4.  

• Θεολογικά χαρακτηριστικά του «απείρου». 

(�) εκδηλώνεται τώρα για πρώτη φορά η τάση των φιλοσόφων �που 
διαρκώς επανέρχεται κατά τη διαδροµή της ιστορίας- να αποκαλούν 
«θεότητα» την ανώτατη έννοια στην οποία τους οδήγησε η θεωρία, και 
µε αυτό τον τρόπο «εισάγουν» τη θρησκευτική συνείδηση στη 
φιλοσοφία. Η ύλη του Αναξίµανδρου είναι η πρώτη φιλοσοφική 
έννοια για το θεό, η πρώτη προσπάθεια -που περιορίστηκε στα όρια 
της φύσης- να απογυµνωθεί η παράσταση του θεού από κάθε µυθική 
µορφή. 

Windelband, ό.π., σσ. 45-46 

 

5.   

• Η σηµασία της θεωρίας του Παρµενίδη. 

Η σηµασία του Παρµενίδη έγκειται στο ότι ξεκίνησε για τους Έλληνες 
πρώτος να περπατά στο µονοπάτι της αφηρηµένης σκέψης, έβαλε το 
νου να λειτουργήσει άσχετα προς τα εξωτερικά γεγονότα και εκθείασε 
τα επιτεύγµατα του νου σε βάρος των δεδοµένων των αισθήσεων. Στο 
σηµείο αυτό οι Έλληνες αναδείχτηκαν επιδεικτικοί µαθητές του, τόσο 
µάλιστα που -κατά µερικούς- το ταλέντο τους για την αφηρηµένη 
σκέψη και την περιφρόνηση του κόσµου των εξωτερικών δεδοµένων 
κατεύθυνε την Ευρωπαϊκή επιστήµη για χίλια χρόνια, ή περίπου τόσα. 
∆εν ξέρουµε αν ήταν για καλό ή για κακό· εδώ βλέπουµε την αρχή 
αυτής της πορείας.  

W. K. C. Guthrie, Οι Έλληνες φιλόσοφοι (Από τον Θαλή ως τον Αριστοτέλη), 
εκδ. Παπαδήµα, σσ. 53-55 

 

6. 

• Η ατοµική θεωρία του ∆ηµόκριτου (i) 

Υπάρχουν αµέτρητα είδη ατόµων στον κόσµο, έλεγε ο ∆ηµόκριτος. 
Μερικά είναι στρογγυλά και λεία, άλλα πάλι έχουν σχήµα ακανόνιστο 
ή στραβό. Κι επειδή ακριβώς είναι τόσο πολλά και διαφορετικά 
µεταξύ τους, µπορούν να συνδυαστούν µε αµέτρητους τρόπους και να 
φτιάξουν ένα σωρό πράγµατα. Όσα όµως κι αν είναι, όσο διαφορετικά 
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κι αν είναι, είναι όλα τους αιώνια, αναλλοίωτα και δεν τεµαχίζονται 
σε µικρότερα κοµµάτια. 
Όταν ένας οργανισµός πεθαίνει -για παράδειγµα, ένα ζώο ή ένα 
δέντρο- κι αρχίζει ν� αποσυντίθεται, τότε τα άτοµα που το 
αποτελούσαν, σκορπίζονται και µπορούν να συνδυαστούν µε άλλα 
άτοµα, για ν� αποτελέσουν ένα νέο σώµα. � 
Σήµερα, το ξέρουµε και µπορούµε να το υποστηρίξουµε µε σιγουριά 
ότι η θεωρία των ατόµων του ∆ηµόκριτου ήταν σωστή. Η φύση 
αποτελείται πράγµατι από διάφορα άτοµα, που συνδέονται µεταξύ 
τους κι ύστερα χωρίζονται πάλι, για να ενωθούν µε άλλα, και ούτω 
καθεξής. Το άτοµο του υδρογόνου, που κάθεται πάνω σ� ένα κύτταρο  
στην άκρη της µύτης µου, βρισκόταν κάποτε µέσα στην προβοσκίδα 
ενός ελέφαντα. Ένα άτοµο του άνθρακα, που τώρα βρίσκεται µέσα 
στην καρδιά µου, ήταν κάποτε καθισµένο πάνω στην ουρά ενός 
δεινόσαυρου. 
Η επιστήµη σήµερα έχει αποδείξει ότι τα άτοµα µπορούν να τεµαχι-
στούν σε ακόµα µικρότερα κοµµατάκια, τα οποία λέγονται «στοιχειώ-
δη σωµάτια». Τέτοια στοιχειώδη σωµάτια είναι τα πρωτόνια, τα 
νετρόνια και τα ηλεκτρόνια. Είναι δε πολύ πιθανό ότι κι αυτά ακόµα 
µπορούν να διασπαστούν σε ακόµα µικρότερα µέρη. Οι φυσικοί 
επιστήµονες, ωστόσο, συµφωνούν πως κάπου θα πρέπει να υπάρχει 
ένα όριο. Και κάποτε θα συναντήσουµε, επιτέλους, τα ελάχιστα εκείνα 
σωµατίδια, από τα οποία αποτελείται η φύση.  

J. Gaardner, Ο κόσµος της Σοφίας, σ. 53 

 

7.   

• Η ατοµική θεωρία του ∆ηµόκριτου (ii) 

Η εικόνα που οι Ατοµικοί χρησιµοποίησαν ως παράδειγµα ορατό ενός 
είδους κίνησης όµοιου προς την κίνηση των ατόµων ήταν αυτό που 
βλέπουµε, όταν µια στενή λωρίδα φυσικού φωτός περνά σε ένα 
σκοτεινό δωµάτιο µέσα από µια τρύπα ή µια σχισµή στο 
παραθυρόφυλλο. Τα µόρια της σκόνης που διακρίνονται στην 
ηλιαχτίδα να χορεύουν συνεχώς προς κάθε κατεύθυνση δεν είναι 
βέβαια άτοµα, γιατί τα άτοµα είναι τόσο µικρά που να µην είναι 
ορατά, αλλά παρόµοια µε αυτή πρέπει, είπαν, να φανταστούµε την 
κίνηση των ατόµων.  
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Ό,τι αντιλαµβανόµαστε ως σκληρό αποτελείται από άτοµα σε πυκνή 
διάταξη. Τα µαλακά αντικείµενα αποτελούνται από µόρια που 
απέχουν µεταξύ τους, περιέχουν περισσότερο κενό, και έτσι µπορούν 
να δέχονται συµπίεση και να προβάλλουν λιγότερη αντίσταση στην 
αφή.  

W. K. C. Guthrie, σσ. 63, 65-66 


