
ΚΕΦAΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Οι Προσωκρατικοί 
Στο κεφάλαιο αυτό:

■ Θα µελετήσουµε κκεείίµµεενναα  ααππόό  έέρργγαα των προσωκρατικών φιλοσόφων τα οποία έχουν διασω-
θεί µόνο σε ααπποοσσππάάσσµµαατταα και από ααννααφφοορρέέςς  και ππεερριιλλήήψψεειιςς µεταγενέστερων συγγραφέων.

■ Θα δούµε τον τρόπο µε τον οποίο αυτοί ερµήνευσαν τον κκόόσσµµοο, περνώντας για πρώτη φορά
από τις µυθολογικές αφηγήσεις στη λογική ερµηνεία της φύσης και του κόσµου.

■ Θα επισηµάνουµε ορισµένα προβλήµατα γγννώώσσηηςς, που αυτοί πρώτοι εξέτασαν, όπως τη διά-
κριση της αλήθειας από την πλάνη, τη σχετικότητα της γνώσης και τα όριά της, τα οποία απα-
σχολούν µέχρι σήµερα τον ανθρώπινο στοχασµό.

■ Θα προσεγγίσουµε ορισµένες απόψεις της ηηθθιικκήήςς και της πποολλιιττιικκήήςς  φιλοσοφίας, που διατυ-
πώθηκαν για πρώτη φορά από τους Προσωκρατικούς, όπως είναι η ηθική συµπεριφορά των
ανθρώπων, το πρόβληµα των αρετών και των ηθικών αξιών, η κοινωνική οργάνωση, το δηµο-
κρατικό πολίτευµα και η ευθύνη των πολιτών για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του.

■ Θα συζητήσουµε σχετικά µε την επικαιρότητα της σκέψης τους.

Ραφαήλ, Η Σχολή των Αθηνών. Αναγεννησιακή απεικόνιση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας (λεπτοµέρεια από την Aίθουσα της Yπογραφής, Ρώµη, Βατικανό, 16ος αιώνας), όπου
πιθανότατα απεικονίζονται, από αριστερά προς τα δεξιά, ο Παρµενίδης, ο Ηράκλειτος και ο Πυθαγόρας.



√È ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›

∏ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· 

∏ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. OÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ, ÂÂÈ‰‹ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ¤˙ËÛ·Ó Î·È ¤‰Ú·Û·Ó ÚÈÓ
·fi ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË (470/69-399 .Ã.). ∏ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ
πˆÓ›·, ÛÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÔÈÎ›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÈ˜ ·ÎÙ¤˜ ÙË˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ (ÛÙË
ª›ÏËÙÔ ·Ú¯ÈÎ¿, ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ Î·È ÙËÓ ∫ÔÏÔÊÒÓ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·), ÁÈ·Ù› ÂÎÂ› ˘‹Ú¯Â
ÚÔËÁÌ¤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ˙ˆ‹, ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·, Î·ıÒ˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›· ÌÂÙ·Í‡ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Î·È Ï·ÒÓ. ∞Ó·Ù‡¯ıËÎÂ, Î·Ù¿ ÙÔÓ 6Ô Î·È ÙÔÓ 5Ô
·ÈÒÓ· .X., ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ª. ∞Û›·˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ÙËÓ ∫¿Ùˆ
πÙ·Ï›·, ÛÙË ÓËÛÈˆÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙË £Ú¿ÎË Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. OÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙË˜, ÔÈ
¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›, ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÎÔÛÌÔÏfiÁÔÈ Î·È Ê˘ÛÈÔÏfiÁÔÈ, ·ÊÔ‡ ÂÈ¯Â›ÚË-
Û·Ó Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÌËÓÂ‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙË Ê‡ÛË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÙË ÏÔÁÈÎ‹, ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ Ì‡ıÔ, ÙË ıÚËÛÎÂ›·, ÙËÓ ·˘ıÂÓÙ›· ‹ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË.

TÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Î·È Ë ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ıÂÔÏÔÁ›· ··Û¯fiÏËÛ·Ó Â›ÛË˜ ÙÔ˘˜
¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯ÔÏ›·Û·Ó ÙÈ˜ ·Ú·‰ÔÌ¤ÓÂ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜
Î·È ÙË ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ÔÏÈ-
ÙÈÎ‹˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.

OÈ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ

OÈ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› Û˘Ó‰‡·Û·Ó ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿
ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹ ÙËÓ Ô˘Û›·
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. À‹ÚÍ·Ó ÔÈËÙ¤˜, ÓÔÌÔı¤ÙÂ˜, ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜,
·ÊÔ‡ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·, ÙË ÁÂˆÌÂÙÚ›·, Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿, ÙË ıÂˆÚËÙÈ-
Î‹ ÌË¯·ÓÈÎ‹, ÙËÓ È·ÙÚÈÎ‹. À‹ÚÍ·Ó fiÌˆ˜ Î·È ‰¿ÛÎ·ÏÔÈ ÙË˜ ÚËÙÔÚÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÊÈÏÔ-
ÛÔÊ›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓı¿ÚÚ˘Ó·Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó,
·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ È‰¤Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ·
ÙË ÛÔÊ›· ÙÔ˘˜, ÌÂ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·˘Ù‹ Ë Ï¤ÍË ·ÔÎÙ¿ ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÌÂ ÙËÓ
¿ÓıÈÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, fiÙ·Ó ÛÔÊÔ› ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ
ÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜, fiˆ˜ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿, Ë ÁÂˆÌÂ-
ÙÚ›·, Ë ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·, Ë È·ÙÚÈÎ‹.  

OÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ‹Ù·Ó: 

O £·Ï‹˜, Ô ∞Ó·Í›Ì·Ó‰ÚÔ˜ Î·È Ô ∞Ó·ÍÈÌ¤ÓË˜, ÁÓˆÛÙÔ› ˆ˜ ÿˆÓÂ˜ ‹ ªÈÏ‹ÛÈÔÈ, Ô
•ÂÓÔÊ¿ÓË˜ Ô ∫ÔÏÔÊÒÓÈÔ˜ Î·È Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ Ô ™¿ÌÈÔ˜. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ¤˙ËÛ·Ó Î·È
¤‰Ú·Û·Ó ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. AÛ¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
O ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ Î·È Ô ∑‹ÓˆÓ, ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ˆ˜ ∂ÏÂ¿ÙÂ˜ (·fi ÙËÓ EÏ¤· ÙË˜ K¿Ùˆ IÙ·-
Ï›·˜), Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ Ô ∂Ê¤ÛÈÔ˜, Ô ∂ÌÂ‰ÔÎÏ‹˜ Ô ∞ÎÚ·Á·ÓÙ›ÓÔ˜, Ô ∞Ó·Í·ÁfiÚ·˜
Ô ∫Ï·˙ÔÌ¤ÓÈÔ˜, Ô §Â‡ÎÈÔ˜ Î·È Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ·fi Ù· Õ‚‰ËÚ· ÙË˜ £Ú¿ÎË˜.
ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ¤˙ËÛ·Ó Î·È ¤‰Ú·Û·Ó ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ
ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
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Άποψη της Μιλήτου, όπου φαίνεται
το αρχαίο θέατρο. Η πόλη βρισκόταν
στην ακτή της Ιωνίας, ανάµεσα στον
ελληνικό κόσµο και την περσική
αυτοκρατορία.

Νόµισµα της Εφέσου από ήλεκτρο µε
έµβληµα ένα ελάφι. Eίναι το παλαιό-
τερο ενεπίγραφο ελληνικό νόµισµα
(γύρω στο 600 π.Χ., Λονδίνο, Bρετα-
νικό Mουσείο).

«Η φιλοσοφία αρχίζει µε τον
Θαλή, ο οποίος µπορεί να

χρονολογηθεί από το γεγο-
νός ότι προέβλεψε µια

έκλειψη ηλίου, η οποία έγινε
το έτος 585 π.Χ. Φιλοσοφία
και επιστήµη, που δεν ήταν

τότε χωριστά, 
γεννήθηκαν µαζί µ’ αυτόν,

τον 6ο αιώνα π.Χ.» 
[B. Russell, 

Ιστορία της ∆υτικής φιλοσοφίας,
(1945), µτφρ. A. Xουρµούζιου,

εκδ. I.∆. Aρσενίδης, 
ά.έ., σελ. 3].
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¶ÔÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ¤ıÂÛ·Ó ÔÈ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›;
OÈ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÎÔÛÌÔÏÔÁÈÎ¿ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÛÙË
Ê‡ÛË ÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Î·È ÂÈ‰ÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È-
Î‹ ·ÈÙ›·, Ô˘Û›· ‹ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶ÚÔ-
Û¿ıËÛ·Ó Â›ÛË˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÏÔÁÈÎ¿ ÙËÓ Ô˘Û›· Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ªÔÏÔ-
ÓfiÙÈ ÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ÛÂ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜, fiˆ˜ Ô ŸÌËÚÔ˜ Î·È Ô
∏Û›Ô‰Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÈ˜ ·Ï·È¤˜ ÎÔÛÌÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÎÔÛÌÔÁÔÓ›Â˜, Â›‰·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˆ˜
ÌÈ· ÔÏfiÙËÙ·, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÈÛıËÙ¿ Î·È ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚÈÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·,
Î·È ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÌÈ· ÚÒÙË ·Ú¯‹ ‹ ·fi Û‡ÓÔÏÔ ·Ú¯ÒÓ. OÈ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ
ÎfiÛÌÔ ÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÛÂ ÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, fiˆ˜ Ë ·Ó·ÁˆÁ‹,
Ë Â·ÁˆÁ‹ Î·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· (‚Ï. ÛÂÏ. 19). ™˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ Ê‡ÛË˜ Î·È
ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ··Û¯Ô-
ÏÔ‡Ó Î·È ÛÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜, ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜, Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜.

∞Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Â›ÛË˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙË˜ ËıÈÎ‹˜ Î·È
ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜. ¶·ÚÔÌÔ›·Û·Ó ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË˜ Ê‡ÛË˜ ÌÂ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜
·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙË˜. OÈ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÙË˜ ·ÚÂÙ‹˜, ÙË˜ ÊÚfiÓËÛË˜, ÙË˜
ÛÔÊ›·˜, ÙË˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜, ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ‡˜ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÂÍ›ÛÔ˘
ÌÂ ÙÈ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÙË˜ ‡ÏË˜, ÙÔ˘ ·Â›ÚÔ˘, ÙË˜ ‰‡Ó·ÌË˜, ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡, ÙË˜ Î›ÓËÛË˜ Î·È ÙË˜
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜, ÙÔ˘ °›ÁÓÂÛı·È (ÙË˜ ·¤Ó·Ë˜ ÚÔ‹˜ Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ) Î·È ÙÔ˘
E›Ó·È, Ô˘ ÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ·Î›ÓËÙÔ Î·È ·ÈÒÓÈÔ. OÈ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ÂÓ‰È·Ê¤ÚıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂ-
Ú· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ ·ÚÂÙÒÓ. ∫·ıÈ¤ÚˆÛ·Ó
ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˘ Î·È ÛÒÊÚÔÓÔ˜ ·ÓıÚÒÔ˘. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È
fiÌˆ˜ ÎÔÛÌÔÎÂÓÙÚÈÎ‹ Î·È ÌfiÓÔ ÌÂ ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË, ÙÔ˘˜ ™ÔÊÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÂÈÙ·
ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎ‹, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È·.

¶Ò˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜;
OÈ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ¤ÁÚ·„·Ó ÛÂ ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ Â˙fi. ∆· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜,
Ô˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÈÙÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ¶ÂÚ› º‡ÛÂˆ˜, ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛˆıÂ› ÌfiÓÔ ÛÂ ·Ô-
Û¿ÛÌ·Ù·, ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ. OÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÂ˜ ËÁ¤˜
Ì·˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, fiˆ˜ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ,
Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜, Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, Ô ™¤ÍÙÔ˜ Ô ∂ÌÂÈÚÈÎfi˜ Î.¿., ‰ÔÍÔÁÚ¿ÊÔÈ, fiˆ˜ Ï.¯.
Ô £ÂfiÊÚ·ÛÙÔ˜ Ô ∂Ê¤ÛÈÔ˜ Î·È Ô A¤ÙÈÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Â›ÛË˜ ÚÔ‚Â› ÛÂ Û˘ÏÏÔ-
Á¤˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ‰ÔÍ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ Á‡Úˆ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Î·È
‚ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, fiˆ˜ Ï.¯. Ô ¢ÈÔÁ¤ÓË˜ Ô §·¤ÚÙÈÔ˜. O Iˆ¿ÓÓË˜ ™ÙÔ‚·›Ô˜ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ
Â›ÛË˜ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎ¿ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·, È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ, ÛÙÔ AÓıÔÏfi-
ÁÈfiÓ ÙÔ˘ (5Ô˜ ·È. Ì.X.).

¶ÔÈ· Ë ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ ÁÈ· Ì·˜ Û‹ÌÂÚ·;
∏ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ıÂˆÚÂ›Ù·È ËÁ‹ Î·È ÙÚÔÊfi˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ Î·È ÂÈ-

ÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∏ ı¤ÛË ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Â›Ó·È ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ Î·È Ë
ÂÚÌËÓÂ›· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÂ› Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜
ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜.
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H ουράνια σφαίρα που τη στηρίζει ο
Άτλας. Η ζώνη του ζωδιακού κύκλου
διασχίζει κατά πλάτος το επάνω
µέρος (1ος αι. µ.X., Nάπολη, Eθνικό
Aρχαιολογικό Mουσείο).

Αιγυπτιακός πάπυρος του 30 π.X.
στον οποίο είναι γραµµένο ένα µέρος
από τον διάλογο Παρµενίδης του
Πλάτωνα.



∞fi ÙË Ì˘ıÔ-ÏÔÁÈÎ‹ ÛÙËÓ ÔÚıÔ-ÏÔÁÈÎ‹ 
ÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘
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™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó

ÏÔÁÈÎ¿ Ù· Ê˘ÛÈÎ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ «·fi ÙÔÓ Ì‡ıÔ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ», ·fi ÙÈ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÂ˜ Ì˘ıÔ-

ÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÊËÁ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË ÏÔÁÈÎ‹ ÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Û˘ÓÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Â‰Ò ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔ-

ÛfiÊˆÓ £·Ï‹, AÓ·Í›Ì·Ó‰ÚÔ˘ Î·È AÓ·ÍÈÌ¤ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯‹, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô, ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÌÂ ·˘Ù¤˜

ÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚ·. ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÂ‰ÔÎÏ‹ ·fi ÙÔÓ AÎÚ¿Á·ÓÙ· ÙË˜ ™ÈÎÂ-

Ï›·˜, Ô˘ Â›¯Â ÂËÚÂ·ÛÙÂ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ï¤ÔÓ Û’ ¤Ó· ÎÔÛÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 1Ë

∫∂πª
∂¡O

H αρ�� τ�υ κ�σµ�υ

Αρ�� �λων των πραγµ�των ε�ναι τ� νερ�1.
(Θαλ�ς)

Aρ�� �λων �σα υπ�ρ��υν ε�ναι τ� �πειρ�2.
(�Aνα��µανδρ�ς)

�πως η ψυ�� µας, π�υ ε�ναι α�ρας, µας συγκρατε�,
�τσι πνε�µα και α�ρας περι��ει και συγκρατε� τ�ν κ�σµ� �λ�3.

(�Ανα�ιµ�νης)

�λα ανταλλ�σσ�νται µε  ωτι� και η  ωτι� µε �λα4.
(�Hρ�κλειτ�ς)

T� κ�σµικ� σ�στηµα: τα τ�σσερα ρι��µατα5 και �ι δυν�µεις 
Φιλ�της και Nε�κ�ς

Τα λ�για µ�υ �κ�υσε6 λ�ιπ�ν" γιατ� η γν#ση κ�νει πι� πλ��σια τη σκ�ψη.
�πως και πριν σ�υ ε�πα, δε��ν�ντας τα �ρια των λ�γων µ�υ,
λ�γ� διπλ�7 θα πω" π�τε τ� �να πρ��κυψε απ’ τα π�λλ�
µ�ν���, και π�τε σε π�λλ� �ωρ�στηκε τ� �να8:
 ωτι� και νερ� και γη και τ�υ α�ρα9 αµ�τρητ� �ψ�ς,
και (��ωρη απ’ αυτ� η �λ�θρια ∆ιαµ��η (Nε�κ�ς), σε �λα ισ�δ�ναµη µε αυτ�,
κι αν�µεσ� τ�υς η Φιλ�α (Φιλ�της)10, �ση στ� µ�κ�ς και στ� πλ�τ�ς.
Να την κ�ιτ�(εις µε τ�ν ν�υ11, κι ��ι µε �κπληκτα µ�τια,
αυτ�ν π�υ �µ υτη στα µ�λη των θνητ#ν αναγνωρ�/εται,
και κ�ν�υν σκ�ψεις αγαθ�ς κι �ργα µε σ�µπν�ια,
τ� �ν�µα δ�ν�ντ�ς της της 0αρ�ς � και της Α ρ�δ�της12.

(�Εµπεδ�κλ�ς, απ)σπ. 17)
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KEIMENO

¶À£∞°√ƒ∞™

(580 - 490 π.Χ.)
(Xαρακτικό, 16ος αι., Eθνική Bιβλιο-
θήκη, Παρίσι). Ο πρώτος που χρησι-
µοποίησε τον όρο φιλόσοφος µε
την έννοια αυτού που κυνηγά την
αλήθεια και αγαπά τη γνώση.
Σύµφωνα µε το δόγµα των Πυθαγο-
ρείων «�ι αριθµ�� ε�ναι η αρ��,
η πηγ� και η ρ�/α των π�ντων».

«Γιατ� τα σπ�σαµε τ’ αγ�λµατ�

των, γιατ� τ�υς δι2�αµεν απ’ τ�υς

να�3ς των, δι)λ�υ δεν π�θαναν

γι’ αυτ) �ι θε��. Ω γη της Iων�ας,

σ�να αγαπ�3ν ακ)µη, σ�να �ι

ψυ8�ς των ενθυµ�3νται ακ)µη».

(K.Π. Kα<�=ης, «Iωνικ)ν»,
Π�ι�µατα Α4, εκδ. >καρ�ς,

Αθ?να 1963)

Ο Εµπεδοκλής από φρέσκο του καθε-
δρικού ναού του Ορβιέτο. Έργο του
ιταλού ζωγράφου Luca Signorelli
(1441-1523).



O £·Ï‹˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÛÔÊÔ‡˜ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ıÂˆÚÂ›Ù·È Ô
«·Ù¤Ú·˜ ÙË˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜». £ÂÒÚËÛÂ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ ÓÂÚfi (5δωρ), ÂÂÈ-
‰‹ Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙË Ê‡ÛË. H ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ OÌ‹ÚÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ıÂÔ›
ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ øÎÂ·Ófi (IÏÈ¿‰·, • 200) ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹
¿Ô„Ë ÙÔ˘ £·Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ, ÙÔ ÓÂÚfi.

∫·Ù¿ ÙÔÓ ∞Ó·Í›Ì·Ó‰ÚÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ¿ÂÈÚÔ, Ô˘
Â›Ó·È ·ÈÒÓÈÔ Î·È ¿¯ÚÔÓÔ Î·È ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ· (ÙÔ ˙ÂÛÙfi Î·È ÙÔ ÎÚ‡Ô, ÙÔ ˘ÁÚfi
Î·È ÙÔ ÍËÚfi). O ∞Ó·Í›Ì·Ó‰ÚÔ˜ ıÂˆÚÂ› ˆ˜ ·fi ÙÔ ¿ÂÈÚÔ ÚÔ‹Ïı·Ó Ë ÁË Î·È Ë
ı¿Ï·ÛÛ·, Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Î·È Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù· Î·È, Ù¤ÏÔ˜, Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÒÌ·Ù·.

O ∞Ó·ÍÈÌ¤ÓË˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ fiÙÈ Ô ·¤Ú·˜ (6�ρ) Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ Ê‡ÛË˜.
ŸÙ·Ó Ô ·¤Ú·˜ Û˘Ì˘ÎÓˆıÂ› Á›ÓÂÙ·È ÁË, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Â› ÙÂÏÈÎ¿ ÛÂ Ï›ıÔ.

∫·Ù¿ ÙÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ Ë ÊˆÙÈ¿ (π7ρ) Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÛÌÔÏÔÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿-
ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÌÔÚÊ‹
(ÙÔ Á›ÁÓÂÛı·È).

ƒ›˙· – Ú›˙ˆÌ·: Ô EÌÂ‰ÔÎÏ‹˜, ·fi ÙÔÓ AÎÚ¿Á·ÓÙ· ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ (495-430 .X.),
Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜. E›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ Â›Â fiÙÈ Ù·
˘ÏÈÎ¿ «ÛÙÔÈ¯Â›·» Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚ·. EÈÛ‹Á·ÁÂ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Ú›˙· Î·È Ú›˙ˆÌ·, Ô˘
ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ Ê‡ÛË˜. °È· ÙÔÓ ¶˘ı·ÁfiÚ·, Ô˘ ÂÈÛ‹Á·ÁÂ
ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ú¯‹ Î·È Ú›˙· ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜.

∆· ÏfiÁÈ· ÌÔ˘ ¿ÎÔ˘ÛÂ: ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÂ‰ÔÎÏ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘
ÎfiÛÌÔ˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘ ¶ÂÚ› Ê‡ÛÂˆ˜, fiÔ˘ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Á·ËÌ¤-
ÓÔ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ ¶·˘Û·Ó›·. ∆Ô Ô›ËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ ÛÂ ÂÍ¿ÌÂÙÚÔ˘˜ ÛÙ›-
¯Ô˘˜. •ÂÎÈÓ¿ ÌÂ ÌÈ· Â›ÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙË ªÔ‡Û·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ¿ÌÂÛË
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙË˜ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÂÈÎ‹˜ Ô›ËÛË˜ (ŸÌËÚÔ˜, ∏Û›Ô‰Ô˜). 

§fiÁÔ ‰ÈÏfi: Î¿ÙÈ ÌÂ ‰ÈÏ‹ fi„Ë, ·ÌÊ›‰ÚÔÌË Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË, Î¿ÙÈ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ‰ÈÏ‹ ÈÛÙÔÚ›·.

¶ÔÏÏ¿ – ¤Ó·: Ô ∂ÌÂ‰ÔÎÏ‹˜ ıÂˆÚÂ› fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÂ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹
Î›ÓËÛË Î·È Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙÂ˜ Î·È ÈÛfiÙÈÌÂ˜ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜
ÙË˜ ¤ÏÍË˜ (ºÈÏfiÙË˜) Î·È ÙË˜ ¿ˆÛË˜ (¡Â›ÎÔ˜), Ô˘ ÎÈÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÂ Ù·ÎÙ¿
‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. H Û˘ÓÂ¯‹˜ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ë Î›ÓË-
ÛË Â›Ó·È Î˘ÎÏÈÎ‹.

∞Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜, £·Ï‹, ∞Ó·ÍÈÌ¤ÓË Î·È
∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û’ ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô (£·Ï‹˜
– ÓÂÚfi, ∞Ó·ÍÈÌ¤ÓË˜ – ·¤Ú·˜, ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ – ÊˆÙÈ¿). O ∂ÌÂ‰ÔÎÏ‹˜ ÚfiÛıÂ-
ÛÂ ÙË ÁË Î·È ıÂÒÚËÛÂ fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· (ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ Î·È ·ÓfiÚÁ·ÓÔ˘
ÎfiÛÌÔ˘) ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÛÂ ¤Ó· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ σ α8ρ�ν (ÛÊ·ÈÚÈÎfi Û‡Ì·Ó).
ºˆÙÈ¿, ÓÂÚfi, ·¤Ú·˜ Î·È ÁË Â›Ó·È ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ· Ô˘ Ù·
ÔÓfiÌ·ÛÂ «ÚÈ˙ÒÌ·Ù· ¿ÓÙˆÓ». ªÂ ÙËÓ ¤ÓˆÛË ‹ ÙÔÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÔ‡Ó ÙÈ˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ Á¤ÓÂÛË Î·È
ÊıÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. 
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Από τη µυθο-λογική στην ορθο-λογική εξήγηση του κόσµου
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£A§H™

Θαλής ο Mιλήσιος, ο πρώτος Έλλη-
νας φιλόσοφος (ρωµαϊκό αντίγρα-
φο προτοµής του 4ου αι. π.X. από
την Αίθουσα των φιλοσόφων στο
Museo Capitolino).

Ο Θαλής έκανε πρώτος χρήση της ανα-
λογίας. Παρατήρησε ότι τα πλοία στη
θάλασσα δε βουλιάζουν, αλλά επιπλέ-
ουν στο νερό. Κατά τρόπο ανάλογο
υπέθεσε ότι η γη δεν πέφτει, επειδή
πλέει στο νερό. Eδώ εικονίζεται ο ∆ιό-
νυσος σε πλοίο στον εσωτερικό κύλικα
του αγγειογράφου Eξηκία (6ος αι. π.X.,
Mόναχο, Aρχαιολογικό Mουσείο).

ΓΛ Ω Σ Σ A Ρ Ι O
∞¡∞°ø°∏: µέθοδος που επι-

χειρεί να περιορίσει σύν-
θετα φαινόµενα στα απλά
και θεµελιώδη στοιχεία
τους. Παράδειγµα: ο ∆ηµό-
κριτος ανήγαγε τη σύνθετη
υλική πραγµατικότητα σε
δύο βασικά στοιχεία, τα
άτοµα και το κενό.

∞¡∞§O°IA ή ANA§O°IKO™
™Y§§O°I™MO™: είδος συλ-
λογισµού κατά τον οποίο
από επιµέρους κρίσεις ή
προτάσεις συµπεραίνουµε
µια άλλη επιµέρους κρίση
ή πρόταση µε βάση κάποια
οµοιότητα.

E¶∞°ø°∏: µέθοδος µε την
οποία από το µερικό οδη-
γούµαστε στο γενικό.

ºY™I™ (εκ του φύω=γεννώ):
γενεσιουργός δύναµη των
πραγµάτων του κόσµου, τα
οποία προέρχονται από
αυτήν και επιστρέφουν σ’
αυτήν. Αµετάβλητη αρχή
της κοσµικής τάξης· καθετί
που υπάρχει (συνδέεται µε
τις έννοιες κόσµος,
σύµπαν, ύλη).



∏ ºÈÏfiÙËÙ· (ºÈÏ›·, ∞Á¿Ë, ∞ÚÌÔÓ›·) Î·È ÙÔ ¡Â›ÎÔ˜ (¢È·Ì¿¯Ë, ª›ÛÔ˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈ-
ÛÌfi˜) Â›Ó·È ÎÔÛÌÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÂÓ¿ÓÙÈÂ˜ Î·È ›ÛÂ˜ ÛÙËÓ ÎÔÛÌÔÁÔÓ›· ÙÔ˘ ∂ÌÂ‰Ô-
ÎÏ‹ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ˘ÏÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È ‹ ·Ô¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È. ∏
ºÈÏfiÙËÙ· (¤ÏÍË) Â›Ó·È Û˘ÓÂÓˆÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È
ÂÓÒÓÂÈ ÌÂ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙË˜ Ù· ÔÏÏ¿. ∆Ô ¡Â›ÎÔ˜ (¿ˆÛË) Â›Ó·È ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ‰È·ÎÚ›-
ÓÂÈ, ÍÂ¯ˆÚ›˙ÂÈ Î·È ·ÔÌÔÓÒÓÂÈ Ù· fiÓÙ·, Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÛÂ ÔÏÏ¿. 

O ÓÔ˘˜, Ë ÓfiËÛË, ÂÈÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ·ÈÛı‹ÛÂÈ˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó·
ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙÂ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ Ù· ÛÙÔÈ-
¯Â›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. 

OÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÛÙ›¯ÔÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‡ÌÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÙË˜ ºÈÏfiÙËÙ·˜,
ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ ÊÈÏ›·˜, ÙË˜ ·Á¿Ë˜ Î·È ÙË˜ ·ÚÌÔÓ›·˜.

∏ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈÎ‹ ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘

Συµ:ατικ� (ν�µ;ω) υπ�ρ�ει τ� γλυκ�, συµ:ατικ� τ� πικρ�, συµ:ατικ� τ� θερµ�, συµ:α-

τικ� τ� ψυ�ρ�, συµ:ατικ� τ� �ρ#µα" στην πραγµατικ�τητα υπ�ρ��υν µ�ν� τα �τ�µα

και τ� κεν�.

(¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜, ·fiÛ. 9 µ)

«¶›Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜»

Τα ερωτ�µατα π�υ πρ�σπ�θησαν να απαντ�σ�υν �ι Πρ�σωκρατικ�� �ταν πρ#τα

πρ#τα κ�σµ�λ�γικ�, υπ�ρ�αν �µως και ερωτ�µατα γνωσι�θεωρ�ας [...] Υπ�ρ�ει

τ�υλ��ιστ�ν �να  ιλ�σ� ικ� πρ�:ληµα π�υ ενδια �ρει �λ�υς τ�υς σκεπτ�µεν�υς

ανθρ#π�υς: τ� πρ�:ληµα να καταλ�:�υµε τ�ν κ�σµ� στ�ν �π��� /��µε και, �τσι,

τ�υς εαυτ��ς µας (π�υ ε�ναι µ�ρ�ς αυτ�� τ�υ κ�σµ�υ) και τη γν#ση µας για τ�ν

κ�σµ�. Πιστε�ω πως κ�θε επιστ�µη ε�ναι κ�σµ�λ�γ�α και, για µ�να, τ� ενδια �ρ�ν

της  ιλ�σ� �ας –�πως και της επιστ�µης– �γκειται απ�κλειστικ� στην τ�λµηρ� της

πρ�σπ�θεια να συνεισ �ρει στη γν#ση µας για τ�ν κ�σµ� και στη θεωρ�α της γν#-

σης µας για τ�ν κ�σµ�.

(∫·ÚÏ ¶fiÂÚ, «¶›Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜» ÛÙÔ ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, 
ÌÙÊÚ. ªÈ¯. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ÂÎ‰. ªÂÏ¿ÓÈ, Aı‹Ó· 2003, ÛÂÏ.149-150)
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Ρωµαϊκό µωσαϊκό που δείχνει τον
Αναξίµανδρο να κρατά ηλιακό ρολόι
(Landesmuseum, Trier).

ANA•A°OPA™

Kατά τον Aναξαγόρα, η ύλη αποτελεί-
ται από άπειρα ως προς τον αριθµό και
άφθαρτα ως προς το µέγεθος σωµατί-
δια. O νους είναι η κοσµική δύναµη
που δίνει ώθηση στα πάντα.

ΓΛ Ω Σ Σ A Ρ Ι O

∞¶∂πƒ√¡: 1. (α στερητικό +
πέρας) το απεριόριστο, το
χωρίς όρια. 2. (α στερητι-
κό + περάω) το αδιαπέ-
ραστο.

APXH (αντίθ. πέρας, τέλος):
1. αρχή, πρωταρχικό
συστατικό υλικό των
πραγµάτων που διατηρεί-
ται πάντα ως υπόστρωµα
και στο οποίο αποσυντί-
θενται τα πάντα. 2. αφε-
τηρία, 3. έναρξη, 4. αιτία.

∞∆√ª√: σωµατίδιο που δεν
τέµνεται ή διαιρείται
περαιτέρω.

°¡ø™π√£∂øƒπ∞: θεωρία της
γνώσης, κλάδος της φιλο-
σοφίας που ερευνά τις
πηγές, τις µορφές και τα
όρια της γνώσης.

KO™MO°√¡π∞: 1. η δηµιουρ-
γία του κόσµου, 2. οι
µύθοι που ερµηνεύουν τη
δηµιουργία του κόσµου, 
η αναγωγή της γένεσης
του κόσµου σε µια πρω-
ταρχική δύναµη.

KO™MO§O°IA: ο κλάδος της
φιλοσοφίας που ασχολεί-
ται µε τη µελέτη του
σύµπαντος, την οργάνωση
και την προέλευσή του.

ªÀ£√™: 1. λόγος, αφήγηση,
2. σύνολο αφηγήσεων
που γεννήθηκαν και δια-
µορφώθηκαν στις αρχαϊ-
κές κοινωνίες και µεταδί-
δονταν προφορικά από
γενιά σε γενιά.



™Ù· ÌÈÎÚ¿ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÌÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘» ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î¿ÔÈÂ˜
Ï¤ÍÂÈ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜. ¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÈ Ì·˜ Ê·ÓÂ-
ÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÎ¤„Ë˜ ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ;

OÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÓÓÔÈÂ˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆ-
ÎÚ·ÙÈÎÒÓ, Â›Ó·È Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› fiÚÔÈ. ¡· Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ ÙÈ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜
ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ (·) ÌÂ fiÛÂ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ (‚) ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›·. 

·. Ê‡ÛË, ‡‰ˆÚ, ¿ÂÈÚÔÓ, ÎfiÛÌÔ˜, ÁË, ·ÚÈıÌfi˜, Á¤ÓÂÛË, ÊıÔÚ¿, Î›ÓËÛË, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. 
‚. ·ÚÈıÌËÙÈÎ‹, ÁÂˆÌÂÙÚ›·, Ê˘ÛÈÎ‹, ¯ËÌÂ›·, ÎÔÛÌÔÁÚ·Ê›·, ÎÔÛÌÔÏÔÁ›·, ·ÛÙÚÔÓÔ-

Ì›·, ‚ÈÔÏÔÁ›·, È·ÙÚÈÎ‹.

BÚÂ›ÙÂ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ô EÌÂ‰ÔÎÏ‹˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ
ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË ºÈÏfiÙËÙ·. ¶ÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ¤¯ÂÈ
Ë ºÈÏfiÙËÙ· ˆ˜ ÎÔÛÌÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÙË Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÌÂ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ;

¶Ò˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÊÈÏfiÛÔÊÔ Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 18;

¡ÔÌ›˙ÂÙÂ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙ›ıÂÙÂ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ «ºÈÏfiÙË˜» Î·È «¡Â›ÎÔ˜» ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜
·ÓıÚÒÈÓÂ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·; ¡· ÁÚ¿„ÂÙÂ ÙËÓ ¿Ô„‹
Û·˜ ÛÂ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ 100 Ï¤ÍÂˆÓ. 

™ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1) Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ÂÎı¤ÙÂÈ ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. TÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎ‹ ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ Î·È Ò˜ ÂÈ-
‚ÈÒÓÂÈ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È Ù¤¯ÓË; (µÏ. Î·È ·Ú¿ÏÂ˘ÚË ÂÈÎfiÓ·).

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÂ›ÌÂÓ· (1) Î·È (2), Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ·
ÔÈÔ ÏfiÁÔ Â›Ó·È Â›Î·ÈÚÔÈ ÔÈ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›, Ò˜ Î·È ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÌËÓÂ›Â˜ ÙÔ˘˜
ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ ÔÈËÙÈÎ¤˜ ÎÔÛÌÔÁÔÓ›Â˜ (N· ·ÍÈÔÔÈ‹-
ÛÂÙÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹).

™ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÎÔÛÌÔÏÔÁÈÎ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ÔÈ
¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ··ÓÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÈ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ (fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Û¯‹Ì· Î·È
Ë ı¤ÛË ÙË˜ °Ë˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÙÚÔ¯È¿ ÙË˜ °Ë˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ). ÕÏÏ· ÈÔ ÁÂÓÈÎ¿
ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ·Ó·¿ÓÙËÙ· (fiˆ˜ .¯. Ë ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜
Î·È ÙË˜ ˙ˆ‹˜) Î·È ‰ÈÂÚÂ˘ÓÒÓÙ·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿. 
·. ¡· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙÂ ÛÙÔÓ Ù‡Ô Ù›ÙÏÔ˘˜ ÂÈ‰‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ë¯Ô‡Ó ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ÂÈ-

ÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi, ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ Û‡Ì·Ó, ÙËÓ ‡ÏË Î·È ÙË ˙ˆ‹ Î·È
Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÙÂ ¤Ó· ÎÔÏ¿˙ ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜.

‚. N· ‚ÚÂ›ÙÂ ¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜ (˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜, ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜, ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜) Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó
ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û‡Ì·Ó Î·È ÙË Ê‡ÛË, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜
˘fi„Ë Î·È ÙÈ˜ ·Ú¿ÏÂ˘ÚÂ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜.

¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞
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Bίνσεντ Βαν Γκογκ (1853-1890),
Έναστρος ουρανός, 1889 (Nέα
Yόρκη, Mουσείο Σύγχρονης Tέχνης).
Tο έργο διακρίνεται για την ένταση
χρωµάτων και γραµµών που διαπλέ-
κονται στον χώρο.

Ο αρχαιότερος αστρικός χάρτης του
κόσµου. Ορειχάλκινος δίσκος του
1600 π.Χ. που απεικονίζει τον ουρά-
νιο θόλο µε τον Ήλιο, τη Σελήνη και
κάποια άστρα φτιαγµένα από χρυσό.
Βρέθηκε το 2002 κοντά στην πόλη
Nebra της Γερµανίας.

Η βάση της θεωρίας του φυσικού
φιλοσόφου ∆ηµόκριτου ήταν το άτο-
µο, αµετάβλητο αρχικό στοιχείο. Kατ’
αυτόν, τα άτοµα κινούνται µέσα στο
άπειρο κενό. Στους ποικίλους συν-
δυασµούς των ατόµων ανάγονται η
πολλαπλότητα και η µεταβλητότητα
όλων των αισθητών πραγµάτων. Στην
εικόνα, το Ατόµιο, η γιγαντιαία ανα-
παράσταση ενός ατόµου του σιδή-
ρου, ύψους 110 µ., που ήταν το σύµ-
βολο της Παγκόσµιας Έκθεσης των
Βρυξελλών που έγινε το 1958.



∫

Τ� π�ιητικ� τα!�δι τ�υ Παρµεν�δη: #δ�� της γν�σης 
και της πλ�νης1

Κι η θε� µε καλ�δ��τηκε, π�ρε τ� ��ρι τ� δε(� µ�υ
στ� δικ� της και µε τ��τα τα λ�για µε πρ�σ #νησε:
«Καλ#ς �ρισες, ν�ε, εσ� π�υ �ρ�εσαι στ� σπ�τι µ�υ συν�δεµ�ν�ς
απ� αθ�νατ�υς ην����υς, µε τ’ �λ�γα π�υ σε κ�υ:αλ��ν.
∆ε σ’ �:αλε µ��ρα κακ� σ’ αυτ� τ�ν δρ�µ�, π�υ τ�σ� µακρι� 
ε�ναι απ’ των ανθρ#πων τα :�µατα,
αλλ� η δικαι�σ�νη2. Πρ�πει �λα να τα µ�θεις,
την �συ�η καρδι� της στρ�γγυλ�ς Αλ�θειας3 

και τις ιδ�ες των θνητ#ν τις ψε�τικες4.
Αλλ� θα µ�θεις και π#ς πρ�πει να ’ναι �ι γν#µες των ανθρ#πων 
για να ���υν :�ση και να διαπερν��ν τα π�ντα»5.

(Παρµεν�δης, Περ@  �σεως,
Πρ���µι�ν, στ. 22-32) 

�,τι λ�γεται και ν�ε�ται πρ�πει αναγκα�α να ε�ναι"
γιατ� υπ�ρ�ει µ�ν� τ� ε�ναι, τ� µηδ�ν δεν υπ�ρ�ει6.

(Παρµεν�δης, Περ@  �σεως, απ)σπ. 6)

%εν�&�νης: Αλ�θεια και πιθαν� γν�ση

Καν�νας �νθρωπ�ς δεν (�ρει, ��τε κανε�ς θα γνωρ�σει την αλ�θεια (τ�
σα �ς) για τ�υς  θε��ς και για �λα τα πρ�γµατα για τα �π��α µιλ#. Κι αν
κ�π�ι�ς συµ:ε� να πει την πλ�ρη αλ�θεια, � �δι�ς δε γνωρ�/ει. Πιθαν�
γν#ση7 µ�ν��α υπ�ρ�ει για �λα τα πρ�γµατα.

(Cεν�=�νης, απ)σπ. 34)
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OÈ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÌÂ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘,

·ÏÏ¿ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛ·Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË Î·È ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ÁÓÒÛË˜. ∆ÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ-

ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· fiÚÈ· ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ÁÓÒÛË˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÙËÓ Ï¿ÓË ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ ÂÓfi-

ÙËÙ· ·˘Ù‹ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ÌÂ ÙÔÓ

ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ∂ÌÂ‰ÔÎÏ‹ Ô˘ ÂËÚÂ¿ÛıËÎÂ ·’ ·˘ÙfiÓ. £· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜

ÌÂ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊ¿ÓË Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 2Ë

°ÓÒÛË Î·È ·Ï‹ıÂÈ·

Λεπτοµέρεια από τη νωπογραφία του
Ραφαήλ Η Σχολή των Αθηνών από την
Αίθουσα της Υπογραφής στα παπικά
διαµερίσµατα του Βατικανού (16ος
αι., Ρώµη, Bατικανό), στην οποία
απεικονίζεται ο Παρµενίδης.

¶APMENI¢H™

(540/15 - 470/50 π.Χ.)
Γεννήθηκε στην Eλέα της Kάτω
Iταλίας. Yπήρξε εµπνευστής της
ελεατικής φιλοσοφίας, η οποία
αντιπαραθέτει τις αλήθειες που
συνάγονται για την πραγµατικό-
τητα προς την απατηλή πολλα-
πλότητα και µεταβλητότητα των
φαινοµένων.



Afi ÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë Περ@  �σεως ¤¯Ô˘Ó ÛˆıÂ› ÙÔ ¶ÚÔÔ›ÌÈÔ Î·È ‰‡Ô
Ì¤ÚË Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È «Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜» Î·È Ô «‰ÚfiÌÔ˜ ÙË˜ ‰ÔÍ·-
Û›·˜». ™ÙÔ ¶ÚÔÔ›ÌÈÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÌÓÂ˘ÛÌ¤ÓË ·fi ÙÔÓ HÛ›Ô‰Ô ÙÔ˘
Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡ Ù·ÍÈ‰ÈÔ‡ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘, ÙÔ˘ ∫Ô‡ÚÔ˘, Ô ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ (Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È
ÌÂ ÙÔÓ ‹Úˆ·) Ù·ÍÈ‰Â‡ÂÈ ·ÓÂ‚·ÛÌ¤ÓÔ˜ ¿Óˆ ÛÂ ¤Ó· ¿ÚÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Û¤ÚÓÔ˘Ó
¿ÏÔÁ·. ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ÔÚÂ›· Ô˘ ÙÔÓ
Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙËÓ ‡ÏË Ë ÔÔ›· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙË˜ ¡‡¯Ù·˜ ·fi ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙË˜
∏Ì¤Ú·˜. O ÔÈËÙ‹˜ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙË˜ ∏Ì¤Ú·˜ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘
ÊˆÙfi˜, fiÔ˘ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÌÈ· ·ÓÒÓ˘ÌË ıÂ¿, ›Ûˆ˜ Ë ¢›ÎË, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ ÍÂÓ·-
ÁÂ› ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ (τ�7 Aντ�ς) Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙË˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎ‹˜
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (τBς δ�(ης). 

ªÔ›Ú· – ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË: ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ MÔ›Ú· Î·È ¢›ÎË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì‡ıˆÓ Î·È ÔÈËÙÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ Î·È ̆ ·ÈÓÈÁÌfi˜ ÛÙË Û¯¤ÛË ¢›ÎË˜-
AÏ‹ıÂÈ·˜. O ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Î¿ÓÂÈ ˘¤Ú‚·ÛË ÙË˜ ÂÌÂÈÚ›·˜, Ó· ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›-
„ÂÈ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÌÔ ÎfiÛÌÔ ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, fiÔ˘ Ë Ó‡¯Ù· (ÛÎÔ-
Ù¿‰È) ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ËÌ¤Ú· (Êˆ˜), ÂÓ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞Ó¿ÁÎË
‹ ¢›ÎË, Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÎÔÛÌÈÎ‹ Ù¿ÍË.

™ÙÚÔÁÁ˘Ï‹ AÏ‹ıÂÈ·: ÂûÎ˘ÎÏÔ˜, ÂÂÈ‰‹ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Î·ÓÂ›˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÔ-
ÓÙ·˜ ¤Ó·Ó Î‡ÎÏÔ Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·’ fiÔ˘ ÍÂÎ›ÓËÛÂ. ∏ ÛÊ·›-
Ú· Â›Ó·È ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ Û¯‹Ì·. ∞ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ‰ÔÌ‹, ·ÊÔ‡ Ù·
¿ÓÙ· ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÚÔ˜ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜.

∆È˜ È‰¤Â˜ ÙˆÓ ıÓËÙÒÓ ÙÈ˜ „Â‡ÙÈÎÂ˜: Ô ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ ıÂˆÚÂ› fiÙÈ ÔÈ ›ÛÙÂÈ˜, ÔÈ
ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜, ÔÈ ÁÓÒÌÂ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰ÂÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÌÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ‹
·Ï‹ıÂÈ· Î·È fiÙÈ Â›Ó·È „Â˘‰Â›˜, ÚÔ˚fiÓÙ· Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ
·ÓıÚÒÈÓÔ Ì˘·Ïfi. 

AÏÏ¿ ı· Ì¿ıÂÈ˜… ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ¿ÓÙ·: ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜
Î·È ·˘ÙfiÓ ÙË˜ Ï¿ÓË˜ Ë ıÂ¿ ‰Â›¯ÓÂÈ, Ù¤ÏÔ˜, Î·È ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ, ·˘ÙfiÓ Ô˘
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈÎ‹ ÂÍ‹ÁËÛË Î·È ÙËÓ
¤ÚÂ˘Ó·. ™ÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘ Ô ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÙÔ˘
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ‹˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜, Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Î¿ÙÈ Â›ÙÂ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÙÂ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. T›ÔÙÂ ‰Â ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ·fi ÙÔ
ÎÂÓfi. O ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, Â›ÛË˜, fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
Ì¤Û· ÛÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÎfiÛÌÔ.

À¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Â›Ó·È, ÙÔ ÌË‰¤Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ: ÙÔ Ú‹Ì· «Â›Ó·È», Ô˘ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ô›ËÌ·, ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÛËÌ·Û›Â˜, ÙËÓ ˘·ÚÎÙÈÎ‹ (˘¿Ú¯ÂÈ) Î·È ÙË Û˘Ó-
‰ÂÙÈÎ‹ (∞ Â›Ó·È ¯). ∆Ô «ÌË Â›Ó·È», ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÌË‰¤Ó, ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶·Ú-
ÌÂÓ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ıÂˆÚÂ› fiÙÈ ÌfiÓÔ ÌÂ ÙË ÓfiËÛË (τC ν�ε8ν) ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ì¿ıÔ˘-
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Oι ιππικοί αγώνες, και κυρίως οι
αρµατοδροµίες, ήταν το πιο θεαµατι-
κό και δηµοφιλές αγώνισµα. Eδώ
αγώνες αρµατοδροµίας από αττικό
µελανόµορφο αµφορέα του τέλους
του 5ου αι. π.X. (Λονδίνο, Bρετανικό
Mουσείο). H εικόνα του άρµατος που
το κατευθύνει ο ηνίοχος είναι πολύ
συνηθισµένη στα φιλοσοφικά κείµε-
να της αρχαιότητας. Eδώ ο ηνίοχος,
φορώντας τον τυπικό λευκό χιτώνα,
οδηγεί το τέθριππο της νίκης.

Τέθριππο άρµα του Απόλλωνα από
δωρική ζωφόρο µε γλυπτές µετόπες
από τον ναό του Σεληνούντα (περί-
που 550-540 π.Χ.. Αρχαιολογικό
Μουσείο Σικελίας).
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ÌÂ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ fiÓÙˆÓ Î·È Ó· Êı¿ÛÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ∞ÔÚÚ›ÙÂÈ ¤ÙÛÈ ÙË
ÁÓÒÛË Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙÈ˜ ·ÈÛı‹ÛÂÈ˜. °È’ ·˘ÙfiÓ, Ë ¤Û¯·ÙË
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÙÔ ÔÓ, ·‰È¿‚ÚˆÙË ·fi ÙÔ ÌË‰¤Ó Î·È ÙÔ ÎÂÓfi. 

¶Èı·Ó‹ ÁÓÒÛË: Ô •ÂÓÔÊ¿ÓË˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Â‰Ò ÙË ÁÓÒÛË ·fi ÙË ÁÓÒÌË (‰fiÍ·)
Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÎ·Û›· Î·È ·Ú¤¯ÂÈ Èı·Ó‹ ÁÓÒÛË.

∆· fiÚÈ· ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ÁÓÒÛË˜

Στεν� τα �ρια των δυν�µεων τ�υ ανθρ#π�υ

και π�λλ� τα δειν� π�υ στ�µ#ν�υν τη σκ�ψη τ�υ.

Dνα τ�σ� δα κ�µµ�τι της /ω�ς :λ�π�υν �ι �νθρωπ�ι �σ� /�υν,

κι �στερα, γ�ργ�θ�νατ�ι, πετ��ν σαν καπν�ς,

σ�γ�υρ�ι µ�ν� γι’ αυτ� π�υ σ�ντυ�ε � καθ�νας τ�υς

καθ#ς πλανι��νται εδ# κι εκε�" π�ι�ς τ��α καυ�ι�ται πως :ρ�κε τ� �λ�;

Dλα τ#ρα και κ��τα καλ� π�σ�  ανερ� ε�ν’ τ� καθ�να,

�ωρ�ς ��τε την �ραση να εµπιστε�εσαι πι� π�λ� απ’ την ακ��,

��τε την π�λυθ�ρυ:η ακ�� να :�/εις πι� π�νω απ’ της γλ#σσας τη σα �νεια,

��τε ν’ αρνι�σαι την π�στη σ�υ σε κ�π�ι� �λλ� �ργαν�

π�υ π�ρασµα ε�ναι για τη ν�ηση, αλλ’ �δρα(ε τ� καθετ� �πως  ανερ#νεται.

(�Εµπεδ�κλ�ς, Περ@  �σεως, απ)σπ. 2, 3)

°Ó‹ÛÈ· Î·È  ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÁÓÒÛË ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ

Υπ�ρ��υν δυ� µ�ρ �ς γν#σης, η µια γν�σια, η �λλη σκ�τειν�. Και στη σκ�τειν�

αν�κ�υν �λα αυτ� π�υ ακ�λ�υθ��ν: �ραση, ακ��, �σµ�, γε�ση, α �. Η �λλη, η

γν�σια, ε�ναι (��ωρη απ’ αυτ�ν. �ταν η σκ�τειν� µ�ρ � δεν µπ�ρε� πλ��ν να δει

τ�π�τε �λλ� απειρ�ελ��ιστ� ��τε να ακ��σει ��τε να µυρ�σει ��τε να γευτε� ��τε

να αντιλη θε� µε την α �, αλλ� πρ�πει να ανα/ητε� κ�τι πι� λεπτ�, τ�τε �ρ�εται η

γν�σια µ�ρ � γν#σης, µια και ��ει �ργαν� να σκε τε� πι� λεπτ�.

(¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜, ·fiÛ. 11)

√ ıÂfi˜ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊ¿ÓË

Dνας θε�ς, � µ�γιστ�ς αν�µεσα στ�υς θε��ς και στ�υς ανθρ#π�υς, καθ�λ�υ �µ�ι-

�ς µε τ�υς θνητ��ς στ� σ#µα � στ� πνε�µα […] Βλ�πει, σκ� τεται και ακ��ει �λ�-

κληρ�ς.
(•ÂÓÔÊ¿ÓË˜, ·fiÛ. 23µ, 24µ)
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ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

A§H£EIA (α + λανθάνω): αντί-
θετο του ψεύδους, αντι-
στοιχία πράγµατος και νου.

A§H£H™: 1. αληθινός, ακριβής,
2. πραγµατικός.

¢IKH (ρίζα δικ– του δείκνυµι):
ορθό, δίκαιο, δικαιοσύνη.

MOIPA: 1. πεπρωµένο, 
2. ειµαρµένη, 3. µέρος,
µερίδιο, 4. ανταµοιβή.

NOEIN (< νοώ): 1. συλλαµβά-
νω µε τον νου, 2. έχω κατά
νου, σκέπτοµαι να…

NOH™H: ο νους, η ικανότητα
για σκέψη ή η ίδια η σκέψη.

ON: κατά τον Παρµενίδη, το �ν
είναι οτιδήποτε υπάρχει
πραγµατικά· οτιδήποτε δεν
υπάρχει πραγµατικά είναι
µ� )ν, µηδέν.

ONTO§O°IA: κλάδος της φιλο-
σοφίας που µελετά την
έννοια του �ντ�ς και την
ουσία των πραγµάτων.

Στον Παρµενίδη ο νους (νόος) είναι η
έδρα της γνωστικής αναζήτησης,
αποτελεί έδρα και της νόησης και
του λόγου ως διανόησης και λεκτικής
έκφρασης. Πρώτος ο Eµπεδοκλής
χρησιµοποίησε την έκφραση «Dρθ)ς

λ)γ�ς», όπως φαίνεται στην πρότα-
ση: «Kριτ?ρι�ν εEναι τ�ς Fληθε�ας

�G τHς αIσθ?σεις, FλλH τJν DρθJν

λ)γ�ν».
(Σέξτος ο Eµπειρικός, 

Πρ�ς Mαθηµατικ��ς, 7, 122)

Ορειχάλκινη κεφαλή της Aφροδίτης
(2ος ή 1ος αι. π.X., Λονδίνο, Bρετανι-
κό Mουσείο).



«™ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â ÈÎÔÓ›˙Â È  ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘…»

Lι Αιθ��πες λ�νε �τι �ι θε�� τ�υς ε�ναι πλακ�υτσ�µ�τηδες και µα�ρ�ι, �ι Θρ�κες �τι

�ι δικ�� τ�υς θε�� ε�ναι γαλαν�µ�τηδες και κ�κκιν�τρ��ηδες.

(•ÂÓÔÊ¿ÓË˜, ·fiÛ. 16)

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÙËÓ Ï¿ÓË;

O ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙÔ Ú‹Ì· «Â›Ó·È» ˆ˜ ˘·ÚÎÙÈÎfi Î·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi.
∂ÌÂ›˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÏfiÁÔ ÙÔ Ú‹Ì· «Â›Ó·È» ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÂ˜ ÛËÌ·Û›Â˜. MÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÏÂÍÈÎÔ‡ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ ‰¤Î· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó· ÙÈ˜ ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÙÂ ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ÈÛÔ‰‡Ó·-
ÌË˜ ÛËÌ·Û›·˜ (.¯. ‹Ù·Ó Ó· Ê‡Áˆ = ÂÚfiÎÂÈÙÔ, ‹ıÂÏ· Ó· Ê‡Áˆ / Â·Ó·ÛÙ¿ÙË-
ÛÂ ÌÂ fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ Â›Ó·È Î.¿.).

MÂ ÔÈ· Ì¤Û· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ∂ÌÂ‰Ô-
ÎÏ‹, Î·È ÁÈ·Ù› ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ÙË ÁÓÒÛË «ÁÓ‹ÛÈ·» Î·È «ÛÎÔÙÂÈÓ‹»;
[¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÂ›ÌÂÓ· (1) Î·È (2)].

¶ÔÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ıÂ›Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ô •ÂÓÔÊ¿ÓË˜; ¶Ò˜ ıÂˆÚÂ› ·˘Ùfi˜ fiÙÈ ·ÓÙÈÏ·Ì-
‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜; [¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÂ›ÌÂÓ· (3) Î·È (4)].

°È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ fiÙÈ Ô ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ Î·È Ô EÌÂ‰ÔÎÏ‹˜ ¤ÁÚ·„·Ó ÛÂ ¤ÌÌÂ-
ÙÚÔ ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ; N· ··ÓÙ‹ÛÂÙÂ ÁÚ·Ù¿ ÛÂ ‰‡Ô ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜
fiÛ· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ ÁÈ· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ÂÈÎ‹˜ Ô›ËÛË˜, ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ Ú·„ˆ‰ÒÓ Î·È
ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È¿‰ÔÛË˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·˚Î‹ ÂÔ¯‹.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (4) Î·È ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, Ó· ·Ó·˙Ë-
Ù‹ÛÂÙÂ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ ·fi ÙÔ˘˜
∞ÈÁ˘Ù›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜.

¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞
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Απεικόνιση του Αιγύπτιου θεού Θευθ ή
Θωθ. Αριστερά εικονίζεται µε κεφάλι
σκύλου και δεξιά µε κεφάλι πτηνού και
µε ένα µισοφέγγαρο πάνω στο κεφάλι
του. Ήταν ο γραφέας των θεών, εφευ-
ρέτης των τεχνών και των επιστηµών
και δάσκαλος της µαγείας.

Άγαλµα της Eφέσιας Άρτεµης, στο
οποίο είναι φανερές οι ανατολικές επι-
δράσεις. Στο ναό της αφιέρωσε ο Hρά-
κλειτος το βιβλίο του Περ@ Φ�σεως.

Οι θεοί των Ελλήνων είχαν τα ελατ-
τώµατα των θνητών, ανθρώπινη µορ-
φή (ανθρωποµορφισµός) και δεν
ενέπνεαν φόβο ή τρόµο, όπως οι θεοί
άλλων θρησκειών.



AÚÂÙ¤˜ Î·È Â˘‰·ÈÌÔÓ›·

∫

Περ� ε*θυµ�ας1

O �νθρωπ�ς π�υ θ�λει να ��ει ψυ�ικ� γαλ�νη (εOθυµ�α)2 δεν πρ�πει να κ�νει
π�λλ�, ��τε στην ιδιωτικ� τ�υ ��τε στη δηµ�σια /ω�, ��τε να επιδι#κει
πρ�γµατα π�υ (επερν��ν τις  υσικ�ς τ�υ δυν�µεις. Πρ�πει να πρ�σ��ει #στε,
ακ�µα και αν η τ��η :ρεθε� στ�ν δρ�µ� τ�υ και τ�υ υπ�δε�(ει περισσ�τερα,
αυτ�ς να µπ�ρε� µε τη  ρ�νησ� τ�υ3 να την α �σει κατ� µ�ρ�ς και να µην απλ#-
σει τ� ��ρι τ�υ σε περισσ�τερα απ� �σα τ�υ επιτρ�π�υν �ι δυν�µεις τ�υ. Γιατ�
τ� σωστ�  �ρτ��4 ε�ναι ασ αλ�στερ� απ� τ� µεγ�λ�  �ρτ��.

(∆ηµ)κριτ�ς, απ)σπ. 3)

Ψυ�ικ� γαλ�νη και σ�µµετρη �ω�

Γιατ� την ψυ�ικ� γαλ�νη τη  �ρνει στ�υς ανθρ#π�υς η συγκρατηµ�νη δια-
σκ�δαση και η σ�µµετρη /ω�5. Η στ�ρηση και η υπερα θ�ν�α τε�ν�υν να
µετατρ�π�νται στ� αντ�θετ� τ�υς και να πρ�καλ��ν στην ψυ�� µεγ�λες κιν�-
σεις6" και �ι ψυ��ς π�υ κιν��νται σε µεγ�λη �κταση δεν ε�ναι ��τε ευσταθε�ς
��τε γαλ�νιες […] Να µη δ�νει µεγ�λη σηµασ�α στα �σα /ηλε��υν � θαυµ�-
/�υν �ι π�λλ�� και να µην τα σκ� τεται συνε�#ς. Να κ�ιτ�/ει π#ς /�υν �ι
ταλα�πωρ�ι και να συναισθ�νεται π�σ� υπ� �ρ�υν […] Γι’ αυτ� ακρι:#ς
δεν πρ�πει κανε�ς να ψ��νει για πρ�γµατα π�υ ε�ναι µακρι� τ�υ, παρ� να
ικαν�π�ιε�ται µε τα �σα ε�ναι κ�ντ� τ�υ, συγκρ�ν�ντας τη /ω� τ�υ µε τη /ω�
εκε�νων π�υ :ρ�σκ�νται σε �ειρ�τερη θ�ση… 

(∆ηµ)κριτ�ς, απ)σπ. 191)
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™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ËıÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘

·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. £· Û˘˙Ë-

Ù‹ÛÔ˘ÌÂ Â›ÛË˜ ÙÈ˜ ËıÈÎ¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊ¿ÓË Î·È ÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÈÓ ·fi ·˘ÙfiÓ

ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ ·ÚÂÙÒÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 3Ë

¢HMOKPITO™

«εGδαιµ�ν�η ψυ8�ς καL κακ�-

δαιµ�ν�η».

(460-370 π.Χ.)
Pωµαϊκό αντίγραφο χάλκινης προ-
τοµής του 3ου αιώνα π.X. 
(Nάπολη, Eθνικό Mουσείο).

¢HMOKPITO™

H λογοτεχνική και εικαστική
παράδοση τον αναπαριστάνει ως
τον «γελαστό φιλόσοφο», επειδή
στην ηθική του µιλάει για την
ευθυµία και τη συγκρατηµένη
διασκέδαση. Πίνακας του Oλλαν-
δού ζωγράφου της εποχής του
µπαρόκ H. Terbrugghen (1588-
1629). Σ’ αυτόν τον πίνακα ο
ζωγράφος αναφέρεται στη φυσική
και στην ηθική φιλοσοφία του
∆ηµόκριτου (Άµστερνταµ,
Rijksmuseum – Stichtung).



¶ÂÚ› Â˘ı˘Ì›·˜: Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ‹Ù·Ó ·fi Ù· Õ‚‰ËÚ· ÙË˜ £Ú¿ÎË˜ (460-370 .X.).
∆Ô ·fiÛ·ÛÌ· ·˘Ùfi ıÂˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Περ@ εOθυµ�ης (ÈˆÓÈ-
Î‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜), ¤ÚÁÔ Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ËıÈÎ‹˜, fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÂ›Â˜
Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, Ï.¯. ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚÓ›ÎËÛË ÙË˜ ÔÚÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È «·Ú·-
Ì˘ı›Â˜» Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÎÔfi Ó· ÁÈ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË Ï‡Ë.
™ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘
Â›Ó·È Ë «Â˘ı˘Ì›·», Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ „˘¯ÈÎ‹ Á·Ï‹ÓË, ‰ËÏ·‰‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈ-
Ù˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·, ÌÂ ÙËÓ Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È
ÌÂ ÙË ÊÚfiÓËÛË. 

O ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ıÂˆÚÔ‡ÛÂ ˆ˜ «Ë Â˘Ù˘¯›· Î·È Ë ‰˘ÛÙ˘¯›· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜
„˘¯‹˜» Î·È fiÙÈ Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ‰Â Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ˘ÏÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ ·ÏÏ¿
ÛÙËÓ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ÙË˜ „˘¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÓÔ˘. E›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ
Î¿ÔÈÔ ·Á·ıfi ˆ˜ ÛÎÔfi ˙ˆ‹˜, ‰ËÏ. ÙËÓ Â˘ı˘Ì›· (·fi ÙË Ï¤ÍË ı˘Ìfi˜=Î·Ú‰È¿),
ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ Á·Ï‹ÓË.

ºÚfiÓËÛË: Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÛÂ ‚›Ô ÏÈÙfi Î·È ÌÂÙÚËÌ¤ÓÔ Î·È ıÂˆÚÂ› ÔÏ‡
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÙË ÊÚfiÓËÛË, ÙËÓ ·È‰Â›· Î·È ÙËÓ ·ÏfiÙË-
Ù· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. 

™ˆÛÙfi ÊÔÚÙ›Ô (ε*�γκ�η): ÔÈ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÙÔ˘ Ì¤ÙÚÔ˘ Î·È ÙË˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó
ÛÙËÓ ËıÈÎ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ·ÏÏ¿
Î·È Î·ÓfiÓÂ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÛÙ· Â‡ÔÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ A‚‰‹ÚˆÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÚÔ˘˜ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜.

™˘ÁÎÚ·ÙËÌ¤ÓË ‰È·ÛÎ¤‰·ÛË Î·È Û‡ÌÌÂÙÚË ˙ˆ‹: Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘
Ì¤ÙÚÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÈ‰›ˆÍË ÙˆÓ ·ÔÏ·‡ÛÂˆÓ. OÈ ‰ÔÍÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘
(¢ÈÔÁ¤ÓË˜ Ô §·¤ÚÙÈÔ˜, ™ÙÔ‚·›Ô˜ Î.¿., ‚Ï. Û¯ÂÙÈÎ¿ Î·È °ÂÓÈÎ‹ EÈÛ·ÁˆÁ‹) ‰›ÓÔ˘Ó
‰È¿ÊÔÚÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜, fiˆ˜ εOθυµ�η, εOεστ#, Qρµ�ν�α, συµµετρ�α, τ�ρψις, 6τα-

ρα(�α, 6θαµ:�α, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ Á·Ï‹ÓË˜ Ô˘
Ô‰ËÁÂ›, Î·Ù¿ ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ, ÛÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. 

æ˘¯‹ – ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜: ÔÈ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›·
(·Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi˜) Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ Ê‡ÛË˜ Î·È ÙˆÓ
ÓfiÌˆÓ ÙË˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È
Ú¿ÍË˜ ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ „˘¯ÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÚfiÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚÔ˜ Ù·
Ê˘ÛÈÎ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. O ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ¤ÛÙÚÂ„Â ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÚÔ˜ Ù· Ì¤Û·, ÚÔ˜
ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ „˘¯‹˜, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Î·È Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜,
Î·ıÒ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 3, ÂÓfiÙËÙ· 1Ë. 

6

5

4

3

2

1

¶ƒ∞°ª∞∆O§O°π∫∞ ∫∞π  ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∞ ™ÃO§π∞

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 3Ë 27
Aρετές και ευδαιµονία

∞¡£√§√°π√ ºπ§√™√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ °° ’ °°ÀÀªª¡¡∞∞™™ππ√√ÀÀ

Ο ∆ιόνυσος, θεός της χαράς και της
ευθυµίας, στη ράχη ενός πάνθηρα.
Μωσαϊκό από την οικία του ∆ιόνυσου
στη ∆ήλο (1ος αι. π.Χ.). Η λατρεία του
∆ιόνυσου και του Ορφέα ήταν ιδιαί-
τερα διαδεδοµένη στη Θράκη.

Στο τέλος της αρχαϊκής εποχής δια-
δίδονται οι διδασκαλίες των ορφικών
για τη µεταθανάτια ζωή. O µυθικός
αρχηγός της κίνησης ήταν ο Oρφέας,
ο οποίος εικονίζεται εδώ σε αγγειο-
γραφία του 5ου αιώνα π.X. να παίζει
λύρα και να τραγουδά καθισµένος σε
βράχο, ενώ Θράκες πολεµιστές τον
ακούνε γοητευµένοι (∆υτ. Bερολίνο,
Aρχαιολογικό Mουσείο).
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◊ıÔ˜ Î·È  ·ÚÂÙ¤˜

Μα �τσι π�λ� αλ�γ�ριαστα τ� συνηθ�/�υν κι ��τ’ ε�ν’ δ�κι�

να πρ�τιµ��ν τη δ�ναµη απ’ τη συνετ� σ� �α.

Γιατ� ��τε κι αν µες στ�υς λα��ς �νας τε�ν�της �ταν

καλ�ς στ� π�νταθλ�ν � στη γρ�θι� � και στην π�λη,

��τε στη γρηγ�ρ�δα των π�δι#ν, π�υ πρ�τιµι�ται 

απ’ �λα τα �ργα των αντρ#ν µες στ�ν αγ#να,

γι’ αυτ� δε θα ευν�µ��σε πι�τερ�ν η π�λη.

Μικρ� µ�ν��α ��ρισµα στην π�λη θα γιν�ταν

στις ��θες αν κανε�ς της Π�σας τ�ν αγ#να εν�κα.

Γιατ� �λα τ��τα δεν πα�α�ν�υν τις σ�δει�ς της π�λης.

(•ÂÓÔÊ¿ÓË˜, ·fiÛ. 2)

O �αρακτ�ρας τ�υ ανθρ#π�υ ε�ναι η µ��ρα τ�υ. (SHθ�ς 6νθρ#π;ω δα�µων)

(�Hρ�κλειτ�ς, απ)σπ. 119)

Ερε�νησα τ�ν εαυτ� µ�υ. (VEδι/ησ�µην Xµεωυτ�ν)

(�Hρ�κλειτ�ς, απ)σπ. 101)

°È· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ·ÔÎ·ÏÂ›Ù·È «ÁÂÏ·ÛÙfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜»;

¶ÔÈ· Û¯¤ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È ÙË ÊÚfiÓËÛË, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ
¢ËÌfiÎÚÈÙÔ;

°È·Ù›, Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, Ë ÛÙ¤ÚËÛË Î·È Ë ˘ÂÚ·ÊıÔÓ›· «ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ÛÙËÓ
„˘¯‹ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜»;

¶ÔÈ· ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜, ÁÂÓÈÎ¿, Î·È ÔÈÂ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ Ô ¢ËÌfi-
ÎÚÈÙÔ˜; ™˘ÌÊˆÓÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘;

¡· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙÂ ÁÚ·ÙÒ˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˘ fiÙÈ «Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘
·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘».
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¶APA§§H§A KEIMENA

«M2µης γHρ Fµε�νων FνδρNν

Oδ’ Pππων Qµετ�ρη σ�=�η».

(Cεν�=�νης)

«ΕGδαιµ�ν�η �Gκ Rν <�σκ?µασι

�IκεS �GδT Rν 8ρυσUN. Ψυ8W

�Iκητ?ρι�ν δα	µ�ν�ς».

(∆ηµ)κριτ�ς)

Ο αποχαιρετισµός του πολεµιστή.
Ερυθρόµορφο αγγείο, έργο του
Ευθυµίδη. Γύρω στο 500 π.Χ. (Μόνα-
χο, Antiquarium Museum).

H πάλη συγκαταλέγεται ανάµεσα στα
παλαιότερα αγωνίσµατα. Eδώ ο παλαι-
στής µε τεχνική λαβή προσπαθεί να
καταβάλει τον αντίπαλό του. Παρά-
σταση από ερυθρόµορφη κύλικα του
430 π.X. περίπου (Λονδίνο, Bρετα-
νικό Mουσείο).

Έλληνας οπλίτης µάχεται µε Πέρ-
ση. Αττικός ερυθρόµορφος αµφο-
ρέας, γύρω στα 460 π.Χ. (N. Yόρκη,
Mητροπολιτικό Mουσείο).



™Â ¤Ó· ·fi Ù· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: «OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ
¤Ï·Û·Ó ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙË˜ Ù‡¯Ë˜, ÁÈ· Ó· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘˜. °È·Ù›
Û¿ÓÈ· Ë Ù‡¯Ë ·ÓÙÈÌ¿¯ÂÙ·È ÙË ÊÚfiÓËÛË, ·ÏÏ¿ Ù· ÈÔ ÔÏÏ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù· Î·ÙÂ˘-
ı‡ÓÂÈ Ë Û˘ÓÂÙ‹ ÔÍ˘‰¤ÚÎÂÈ·». ™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÁÚ·ÙÒ˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹, Ï·Ì‚¿ÓÔ-
ÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È ÙË Ï·˚Î‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ «Ë Ù‡¯Ë ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÏÌËÚÔ‡˜».

O ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ÌÂ fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ-
ÓÙ·È ÛÂ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ı¤ÛË ·fi ÂÌ¿˜ Î·È Ó· ·ÚÎÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÂ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ. TÈ
ÂÓÓÔÂ› Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ Ì’ ·˘Ùfi Î·È ÙÈ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ; ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ Â›ÛË˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË
¿Ô„Ë, ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ, ÁÈ· Ó· ÚÔÔ‰Â‡ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈˆıÔ‡ÌÂ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó·
·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ ÙÔ
·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜.

™ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1) Ô •ÂÓÔÊ¿ÓË˜ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘,
‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈÔÓ›ÎË, Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ıÏËÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙË
«ÛÔÊ›·», Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÌÈ· Ó¤· ·ÚÂÙ‹ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·
ÙË˜ fiÏË˜. ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÔÈÂ˜ ËıÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ Î·È
·ÚÂÙ¤˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ·fi Ù· MME.

¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞
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ΓΛ Ω Σ Σ A P I O

A£AMBIA: θάρρος, τόλµη,
αταραξία, αφοβία.

AƒMONIA: συναρµογή,
συνταίριασµα.

¢AIMøN: θεός, θεότης, θείον

EY¢AIMONIA (συνών. 
ευθυµία, αντίθ. κακοδαιµονία,
δυστυχία): ευτυχία.

∂YE™Tø: ευστάθεια ψυχής,
ευδαιµονία, παράγεται από το
«ε. /στ�ναι τ0ν �1κ�ν».

∂Y£YMIA: ευφροσύνη, 
σύµµετρη κατάσταση 
της ψυχής, ψυχική γαλήνη

∏£πKH: κλάδος της φιλοσο-
φίας που σχετίζεται µε το
πρέπον (το δέον) και την
ανθρώπινη πράξη.

∏£√™: φύση, χαρακτήρας.

Μετά την ήττα του Κροίσου, βασιλιά
των Λυδών, από τον Κύρο, βασιλιά
της Περσίας, οι ελληνικές πόλεις της
Ασίας εντάχθηκαν στο περσικό κρά-
τος και ο Κροίσος καταδικάστηκε σε
θάνατο επί της πυράς, αλλά σώθηκε
την τελευταία στιγµή. O Kροίσος τιµω-
ρήθηκε για την έλλειψη µετριοφρο-
σύνης, σύµφωνα µε τον Hρόδοτο.
Παράσταση σε αττικό ερυθρόµορφο
αµφορέα (αρχές του 5ου αι. π.Χ.,
Παρίσι, Μουσείο Λούβρου). 



¶ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ˘Ôı‹ÎÂ˜

∫

Π�λεµ�ς πατ�ρ π�ντων

O π�λεµ�ς2 ε�ναι � πατ�ρας των π�ντων και � :ασιλι�ς των π�ντων και µερι-
κ��ς τ�υς �κανε θε��ς, �λλ�υς ανθρ#π�υς" µερικ��ς τ�υς �κανε δ��λ�υς,
�λλ�υς ελε�θερ�υς.

(�Hρ�κλειτ�ς, απ)σπ. 53)

Π�λη και ν�µ�ς 

(α) �σ�ι µιλ��ν µυαλωµ�να3 πρ�πει να στηρ�/�νται σ’ αυτ� π�υ ε�ναι κ�ιν�
σε �λ�υς, �πως µια π�λη πρ�πει να στηρ�/εται στ�ν ν�µ� της, και µε π�λ�
µεγαλ�τερη εµπιστ�σ�νη" γιατ� �λ�ι �ι ανθρ#πιν�ι ν�µ�ι τρ� �νται απ�
�ναν ν�µ�, τ�ν θε��4" γιατ� αυτ�ς ��ει �ση δ�ναµη θ�λει και ��ι µ�ν�  τ�νει
για �λ�υς, παρ� µ�νει και υπ�λ�ιπ�.

(�Hρ�κλειτ�ς, ·fiÛ. 114)

(:) O λα�ς5 πρ�πει να υπερασπ�/εται τ�ν ν�µ�6 �πως τα τε��η της π�λης.

(�Ηρ�κλειτ�ς, ·fiÛ. 44)

Mια καλ� κυ4ερνηµ�νη π�λη

Πρ�πει να δ�ν�υµε τη µεγαλ�τερη σηµασ�α στα /ητ�µατα π�υ α �ρ��ν την
π�λη, #στε να ε�ναι καλ� η διακυ:�ρνησ� της7, και να απ� ε�γ�νται �ι  ιλ�-
νικ�ες, π�υ καταπατ��ν την ισ�τητα και η :�αιη επι:�λ� µιας ισ���ς π�υ :λ�-
πτει τ� κ�ιν� καλ�8. Mια καλ� κυ:ερνηµ�νη π�λη ε�ναι η µεγαλ�τερη εγγ�η-
ση" περι��ει µ�σα της τα π�ντα, και �ταν διατηρε�ται σ#α, διατηρ��νται σ#α
και �λα τα υπ�λ�ιπα, εν# �ταν καταρρ�ει, καταρρ��υν µα/� της τα π�ντα.

(∆ηµ)κριτ�ς, ·fiÛ. 252)
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™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ˆ˜ ÎÔÛÌÈÎ‹ Î·È ÎÔÈ-

ÓˆÓÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÓfiÌÔ Î·È ÙË ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈ-

ÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘1. £· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ, Â›ÛË˜, ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔ-

ÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ÛˆÛÙ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 4Ë

HPAK§EITO™

544/40 - 484/80 π.Χ.
O Hράκλειτος ονοµάζεται «σκοτεινός
φιλόσοφος», επειδή ο λόγος του ήταν
αινιγµατικός και αποφθεγµατικός.
Θεωρούσε πως ο χαρακτήρας του
ανθρώπου καθορίζει τη µοίρα του
(Λεπτοµέρεια από τη νωπογραφία του
Pαφαήλ H Σχολή των Aθηνών, 16ος
αι., Ρώµη, Bατικανό).

HPAK§EITO™

«µ�8εσθαι 8ρW τJν δ�µ�ν YπTρ

τ�Z ν)µ�υ [κωσπερ τε�8ε�ς».

(�Ηρ�κλειτ�ς, απ)σπ. 44)

Aπό ρωµαϊκό αντίγραφο ανδριάντα
του φιλοσόφου, 4ος αι. π.X. (Mου-
σείο Hρακλείου Kρήτης).



O ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 544/540 .X., ÛÂ ÂÔ¯‹
ÌÂÁ¿ÏË˜ ·ÎÌ‹˜ ÙË˜ fiÏË˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. °fiÓÔ˜ ·ÏÈ¿˜
‚·ÛÈÏÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›‰Â ÌÂ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ ˙ˆ‹. OÈ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÌÈÛ·ÓıÚˆ›·
Î·È ·Ï·˙ÔÓÂ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ··ÍÈˆÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘.
¶ÔÏ‡ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ Ë Ú‹ÛË ÙÔ˘ ΤY π�ντα Zε8.

O fiÏÂÌÔ˜ (¤ÚÈ˜, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜) Â›Ó·È ÚÔÛÊÈÏ‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ HÚ¿ÎÏÂÈ-
ÙÔ. ø˜ ‰Ú¿ÛË Î·È ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ
∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹, ÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. E›Ó·È Ë
Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ˙Â‡ÁË ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Ê¤Ú-
ÓÂÈ fiÌˆ˜ ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›· (Ï.¯. :��ς-θ�νατ�ς, 6ρ��-π�ρας, κ�ρ�ς-λιµ�ς, δ�κη-[ρις,

ε\ρ�νη-π�λεµ�ς). ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û˘ÓÂ¯‹ ·ÏÏ·Á‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, ÙÔÓ ÌÂÙÚËÌ¤ÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi
ÎfiÛÌÔ. O fiÏÂÌÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË, Ô˘ ‰È¤ÂÈ fiÏ· Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙ· Î·È Ú˘ı-
Ì›˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ Ê‡ÛË˜, Â›Ó·È Â›ÛË˜ ÎÔÈÓfi˜, ‰ËÏ·‰‹ Î·ıÔÏÈÎfi˜ ·Ú¿-
ÁÔÓÙ·˜, Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÈ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∂ÓÂÚ-
ÁÂ› Î·Ù¿ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÏfiÁÔ («ÏfiÁÔÓ Í˘ÓfiÓ»), Ô˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒ-
Ô˘˜ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

ŸÛÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó Ì˘·ÏˆÌ¤Ó·: Â‰Ò Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÓÔ˘, ÙË˜
ÎÔÈÓ‹˜ ÏÔÁÈÎ‹˜, Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Î·È ÙÔÓ ·ÚÔ-
ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÏÂ› Î‡ÚÔ˜ Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. O
ÓfiÌÔ˜ Ú¤ÂÈ, fiˆ˜ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜, Ó· Â›Ó·È ·ÚfiÛˆÔ˜, ·ÌÂÚfiÏËÙÔ˜ Î·È
ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜.

°È·Ù› fiÏÔÈ ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓÔÈ ÓfiÌÔÈ… ¤Ó·Ó ÓfiÌÔ, ÙÔÓ ıÂ›Ô: Î·Ù¿ ÙÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ,
ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÓfiÌˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ, ·ÊÔ‡ ·˘ÙÔ› ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó
·fi fiÏË ÛÂ fiÏË Î·È ·fi ÂÔ¯‹ ÛÂ ÂÔ¯‹. OÈ ·ÓıÚÒÈÓÔÈ ÓfiÌÔÈ ·ÓÙÏÔ‡Ó ÙÔ
Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ıÂ›Ô, ÙÔÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ÓfiÌÔ Ô˘ Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ ÙÔÓ §fiÁÔ.

O Ï·fi˜: ¤ÙÛÈ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ë Ï¤ÍË δBµ�ς, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘
˙Ô˘Ó ÛÂ ÌÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÏÈÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ fiÏË-ÎÚ¿ÙÔ˜.

NfiÌÔ˜: Â‰Ò ÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ «ÓfiÌÈÌÔÓ», ‰ËÏ·‰‹ Î¿ÙÈ Û‡ÌÊˆÓÔ ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÙÔ
Û˘Ì‚·ÙÈÎfi.

K·Ï‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË: Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ‹Ù·Ó ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ Î·È ›ÛÙÂ˘Â ÛÙËÓ ÔÏÈ-
ÙÈÎ‹ Û‡ÌÓÔÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. AÓ·Ê¤ÚÂÙ·È Â‰Ò ÛÂ ÌÈ· Â˘ÓÔÌÔ‡ÌÂÓË Î·È ‰ËÌÔ-
ÎÚ·ÙÈÎ‹ fiÏË, fiÔ˘ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Î·È Ë ·ÙÔ-
ÌÈÎ‹ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ÙË˜ fiÏË˜.

TÔ ÎÔÈÓfi Î·Ïfi: Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ÙÔ �ρηστCν τ�7 (υν�7, Â›Ó·È
Ô ÏfiÁÔ˜ ‡·ÚÍË˜ ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÂ›·˜.
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O ∆ίας (Zευς) ήταν θεός του Oυρανού
και η ενσάρκωση του υπερανθρώπινου
νόµου. Oι κεραυνοί του ενδυναµώνουν
τη θεία ∆ίκη. Eδώ, σε ζωγραφική απει-
κόνιση της εποχής που άρχισε η ελλη-
νική φιλοσοφία, νικά τον Tυφώνα, ο
οποίος παριστάνει την αταξία (Mόνα-
χο, Aρχαιολογικό Mουσείο).

O Ερµής ζυγίζει τον Αχιλλέα και τον
Έκτορα (ψυχοστασία). Σκηνή από τον
Τρωικό πόλεµο (Ιλιάδα X, 271-6). Στο
αριστερό µέρος ο ∆ίας, κρατώντας τους
κεραυνούς, παρακολουθεί την κρίση,
ενώ στο δεξιό µέρος εικονίζεται η Aθη-
νά ή η Θέτις. H ανθρώπινη αρετή της
ανδρείας κρίνεται µε τα κοινά µέτρα
και σταθµά. Aπό ελληνικό αγγείο, 6ος
αι. π.X. 



H ·Í›· ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

Η  τ#�εια στα δηµ�κρατικ� καθεστ#τα ε�ναι τ�σ� πρ�τιµ�τερη απ� τη λεγ�µενη

ευηµερ�α π�υ ε(ασ αλ�/�υν �ι τ�ρανν�ι �σ� πρ�τιµ�τερη ε�ναι η ελευθερ�α απ� τη

δ�υλε�α.
(¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜, ·fiÛ. 251)

¶ÂÈıÒ §fiÁÔ˘,  NfiÌÔ˜ Î·È  ·ÓıÚÒÈÓÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜

�π�ι�ς �ρησιµ�π�ιε�, για να πρ�ωθ�σει την αρετ�, τις παραιν�σεις και την πειθ# τ�υ

λ�γ�υ, θα ’�ει καλ�τερα απ�τελ�σµατα, παρ� αν �ρησιµ�π�ι�σει τ�ν ν�µ� και τ�ν

καταναγκασµ�. Γιατ� ε�ναι π�λ� πιθαν� να αµαρτ�νει κρυ � εκε�ν�ς π�υ µ�ν� �

ν�µ�ς τ�ν απ�τρ�πει απ� την αδικ�α, εν# εκε�ν�ς π�υ �δηγε�ται απ� την π�στη στ�

πρ�π�ν, δε θα κ�νει τ�π�τα �πρεπ� ��τε κρυ � ��τε  ανερ�. Γι’ αυτ�, �π�ι�ς κ�νει

τ� σωστ� µε σ�νεση κι επ�γνωση αναδεικν�εται γεννα��ς και ευθ�ς �νθρωπ�ς.

(¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜, ·fiÛ. 181)

NfiÌÔÈ ,  ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Î·È  ·ÓıÚÒÈÓÂ˜ Î·Î›Â˜

Oι ν�µ�ι δε θα εµπ�δι/αν τ�υς ανθρ#π�υς να /�υν �πως θα �θελε � καθ�νας, αν

�ι �νθρωπ�ι δεν �:λαπταν � �νας τ�ν �λλ�" δι�τι �  θ�ν�ς πρ�καλε� την �ναρ(η της

διαµ��ης.
(¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜, ·fiÛ. 245)

∆È Â›Ó·È Ô fiÏÂÌÔ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ, Î·È Ò˜ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙË Ê‡ÛË Î·È
ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·;

¡· ÂÓÙÔ›ÛÂÙÂ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ˜, ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘
∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˘.

°È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ·ÔÎ·ÏÂ›Ù·È «ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜» Ô HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˜;

¶Ò˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Â˘ËÌÂÚ›· ÙË˜ fiÏË˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ; ™˘Ì-
ÊˆÓÂ› ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ (ÎÂ›ÌÂÓÔ 2‚);
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ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

¢∏ª√™: 1. λαός, 2. συγκέ-
ντρωση λαού.

§O°O™: 1. οτιδήποτε λέγεται
ή γράφεται, 2. αναφορά,
φήµη, δόξα, 3. υπολογι-
σµός και εκτίµηση, 
4. αιτία, λόγος, επιχείρη-
µα, 5. ανταπόκριση, σχέση
αναλογίας, 6. γενική αρχή
ή κανόνας, 7. λογική ικα-
νότητα.

¡√ªπª√¡: δίκαιο
¡√ª√™ (από το νέµω):

1. νόµος, 2. έθος, συνή-
θεια, 3. συνθήκη.

¶√§π™: 1. πολιτεία/κράτος,
2. πολιτική κοινωνία.

Aποσπάσµατα ιερού νόµου από την
Aκρόπολη των Aθηνών, 485/4 π.X. (Eπι-
γραφικό Mουσείο, EM 6794). Oι αρχαί-
οι χρησιµοποιούσαν οργανικά και ανόρ-
γανα υλικά γραφής, όπως τα θραύ-
σµατα από αγγεία (όστρακα), οι λείες
πέτρες, πλάκες από σχιστόλιθο και
µέταλλα, αλλά έγραφαν και σε πινα-
κίδες από ξύλο, σε φύλλα δένδρων,
όπως ο πάπυρος, και σε δέρµα.



¶ÔÈ· ÛËÌ·Û›·, ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÏˆÛÛ¿ÚÈÔ, ¤¯ÂÈ Ë Ï¤ÍË
«ÏfiÁÔ˜» ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÊı¤ÁÌ·Ù· ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ;

λ�γ�ς ] ^ν τC σ� Cν (HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˜).

«Ô‡ÙÂ Ô ¤ÍÔ¯Ô˜ ÏfiÁÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Û‚‹ÛÂÈ ÌÈ· ·ÈÛ¯Ú‹ Ú¿ÍË Ô‡ÙÂ ÌÈ· Î·Ï‹
Ú¿ÍË ÌÔÚÂ› Ó· ÌÔÏ˘ÓıÂ› ·fi ¤Ó·Ó ˘‚ÚÈÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ» (¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜).

AÊÔ‡ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ Ù· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ ÛÙ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÂ›ÌÂÓ·
(1), (2) Î·È (3), Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙÂ ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂÈ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ
ËıÈÎ‹ ÙÔ˘ Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÈÛ¯‡ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜.

«OÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, È‰È·›ÙÂ-
Ú· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È, Î·Ù¿ ‚¿ÛË, ·fi Ì›· ÂÈı˘Ì›· ·Ó·-
ÁÓÒÚÈÛË˜, Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË, ÂÚÈÏÔÎ‹ ÛÂ ·ÁÒÓ· ˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿-
ÙÔ˘: Ë Î·ıÂÌ›· ·fi ÙÈ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ê¤ÚÓÂÈ ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ»
(£. B¤ÈÎÔ˜, EÓ ÔÏ¤Ìˆ, Aı‹Ó· 1993, ÛÂÏ. 27).
™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜ ‰È·¿ÏË˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·
Î·È ÛÙ· ÎÚ¿ÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÎÂ›ÌÂÓÔ.

¡· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÈ˜ ·Ú¿ÏÂ˘ÚÂ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È Ó· ÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ ÛÂ ÔÈÔ ı¤Ì· ·Ó·Ê¤ÚÔ-
ÓÙ·È Î·È ÔÈ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·ıÂÌÈ¿. N· ¯ˆÚÈÛÙÂ›ÙÂ ÛÂ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Î·È
Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙÂ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÈÎ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ˆ˜ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ‹ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ (.¯. ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ›Ó·ÎÂ˜, Ù›ÙÏÔ˘˜
Î·È ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ·fi ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Î·È ÎˆÌˆ‰›Â˜). ¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô fiÏÂÌÔ˜ Î·È Ô
ı¿Ó·ÙÔ˜ Ì¤Û· ·fi Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÈÎ·ÛÙÈÎ¿, ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ¿ ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ¤ÚÁ·;
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Ε. Mουνκ (1863-1944), Η κραυγή.
(Όσλο, Eθνική Πινακοθήκη). Tο πιο
χαρακτηριστικό έργο του Nορβηγού
ζωγράφου και χαράκτη στο οποίο ο
ρυθµός των χρωµάτων και των γραµ-
µών, οι οποίες στροβιλίζονται, απει-
κονίζουν απόγνωση και αγωνία. Το πρό-
σωπο είναι παραµορφωµένο, θυµίζει
το πρόσωπο του θανάτου και εκφρά-
ζει την πνευµατική αγωνία του καλλι-
τέχνη.

Ο θάνατος του Ορφέα. Eρυθρόµορφο
αγγείο (Robinson, Κατάλογος αγγείων
Βοστώνης).

Ο Θάνατος και ο Ύπνος µεταφέ-
ρουν το σώµα ενός πολεµιστή στο
µνήµα του. Αττική λευκή λήκυθος
γύρω στα 430 π.Χ.



™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi:

°ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›, ÁÈ·Ù› ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÙÛÈ, ÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ··Û¯fiÏË-
Û·Ó. MÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ ÎÂ›ÌÂÓ· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛˆıÂ› ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, ÛÂ ÔÈËÙÈÎfi ‹ ÛÂ Â˙fi
ÏfiÁÔ, Î·È Â›‰·ÌÂ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜.

¢ÈÂÚÂ˘Ó‹Û·ÌÂ È‰¤Â˜ ÎÔÛÌÔÏÔÁÈÎ¤˜, ÁÓˆÛÈÔıÂˆÚËÙÈÎ¤˜, ËıÈÎ¤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¤˜, Â›‰·ÌÂ ÙÔÓ ÚÔ-
‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ıÂÔÏÔÁ›· Î·È ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡˜
fiÚÔ˘˜, fiˆ˜ ÏfiÁÔ˜, ·Ó·ÁˆÁ‹, Â·ÁˆÁ‹, ·Ó·ÏÔÁ›·.

™ÙËÓ 1Ë ÂÓfiÙËÙ·:  

™˘˙ËÙ‹Û·ÌÂ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·Ú¯‹, ÎfiÛÌÔ˜, Ì‡ıÔ˜ Î·È ÏfiÁÔ˜, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ
¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›, ‰ËÏ·‰‹ Ô £·Ï‹˜, Ô AÓ·Í›Ì·Ó‰ÚÔ˜, Ô AÓ·ÍÈÌ¤ÓË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‡ÛÙÂÚÔÈ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈ-
ÎÔ›. AÓÙÈÏËÊı‹Î·ÌÂ ÙËÓ ·Í›· ÙË˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛË˜ Î·È ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÙËÓ Ú·Á-
Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ ÔÏÈÙÈÛÌfi. E›‰·ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ÚÔ-
Û¿ıËÛ·Ó ÚÒÙÔÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fi¯È ÌÂ ÙÔ˘˜ Ì‡ıÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ·ÏÏ¿ ÌÂ ÂÈ¯ÂÈ-
Ú‹Ì·Ù· Î·È ÎÚÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ. MÂÚÈÎÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ô £·Ï‹˜, Ô AÓ·ÍÈÌ¤ÓË˜, Ô HÚ¿-
ÎÏÂÈÙÔ˜, ÂÍ‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÌÂ ˘ÏÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· (ÓÂÚfi, ·¤Ú·˜, ÊˆÙÈ¿, ÁË), ¿ÏÏÔÈ, fiˆ˜ Ô
AÓ·Í›Ì·Ó‰ÚÔ˜, Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜, Ô EÌÂ‰ÔÎÏ‹˜, Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜, Ô ∞Ó·Í·ÁfiÚ·˜, ÌÂ ·ÊËÚËÌ¤ÓÂ˜ ¤ÓÓÔÈ-
Â˜ (¿ÂÈÚÔ, ·ÚÈıÌfi˜, Ú›˙ˆÌ·, ¿ÙÔÌÔ, ÏfiÁÔ˜, ÓÔ˘˜).
™ÙË 2Ë ÂÓfiÙËÙ·:  

°ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË Î·È Ù· fiÚÈ¿ ÙË˜. °ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÙÔÓ
ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·
Î·È ÙËÓ Ï¿ÓË, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ EÌÂ‰ÔÎÏ‹ ÁÈ· Ù· fiÚÈ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜. E›‰·ÌÂ ÙË ‰È¿-
ÎÚÈÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ ÛÂ ÁÓ‹ÛÈ· Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ‹, ÙË Û¯¤ÛË ÙË˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÈÛı‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙÔ
ÓÔ˘, ÌÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙË ÓfiËÛË. ¢È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ fiÙÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙË Û¯Â-
ÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ÂÈÛËÌ¿Ó·ÌÂ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ·fi ÙË ÁÓÒÌË
(‰fiÍ·) Î·È ÙËÓ ÂÈÎ·Û›·.
™ÙËÓ 3Ë ÂÓfiÙËÙ·:  

¢ÈÂÚÂ˘Ó‹Û·ÌÂ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ ·ÚÂÙÒÓ Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Â˘Ù˘-
¯›·, fiˆ˜ ÙÔ ¤ıÂÛÂ Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜. ¢È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ ÙËÓ ·Í›· ÙË˜ ÊÚfiÓËÛË˜, ÙË˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜, ÙË˜
·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÙË˜ ÌÂÙÚÈÔÊÚÔÛ‡ÓË˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì¤Û· ·fi Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· ·ÊÂÓfi˜ ÙÔ˘
¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ıÂˆÚÔ‡ÛÂ ÙËÓ Â˘ı˘Ì›· (ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ Á·Ï‹ÓË) ˆ˜ ·Á·ıfi Î·È ÛÎÔfi ˙ˆ‹˜, Î·È
·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊ¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛÂ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ÙË˜ ÛÔÊ›·˜.
™ÙËÓ 4Ë ÂÓfiÙËÙ·:  

°ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÔÈ· ÛËÌ·Û›· ¤‰ÈÓÂ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ô HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˜. °È’ ·˘ÙfiÓ Ô fiÏÂÌÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë Û‡ÁÎÚÔ˘-
ÛË Î·È Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ, Â›Ó·È ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ÎÔÛÌÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÌÈ·˜ Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ
Û‡Ì·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ÌÂ ÙËÓ
¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ¿ÌÈÏÏ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ (ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË). E›‰·ÌÂ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˘
·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË
ÓfiÌÔ˘ Î·È ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ fiÏË˜-ÎÚ¿ÙÔ˘˜. 
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∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË


